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Rozłam w słownie
Narodowem.

Ostry
Dalsze

od własnego

WARSZAWA, 14. 4.

korespondenta

— Dziś,

w przeddzień

z

Rady

dwum

kiego

naejonał-socjalizmu

i przypomina

wielce

O

z

okresu przed objęciem władzy w Rzeszy.

W piątek 13 b. m. pierwszy ambasador
ZSRR w Polsce p. Dawtjan złożył na Zamku
swe listy uwierzvtelniające.
Na

dniu gdy Sąd Apelacyjny w Wilnie
rozpatrywał sprawę Ochockiego i in-

nych o znieważenie posła Zwierzyńskiego, nadeszła wiadomość o wystąpieniu grupy młodych ze Stronnictwa
Narodowego i utworzeniu przez nich
odrębnego obozu narodowo-radykalnego. Proces wilęński i warszawski

rozłam, to dwa przejawy tego samego

wa

młode

ono

z utartych

cia

pokolenie.

na własną

ścieżek
rękę.

A

Schodzi

i szuka

wyjś-

wskazówki

tak

łatwo znaleźć, przykładów tak niedaleko szukać trzeba. Tuż obok, za
granicą niemiecką,
ruch operujący
- hasłami nacjonalizmu i radykalizmu
społecznego opanował
cały
naród,

zdobył

całkowitą

władzę

zjawiska — buntu młodych endeków
przeciwko swym starszym przywódСОа

ryzmu,

Proces Ochockiego
podłoże szersze,
niź

ma
bowiem
ujawnione na

przewodzie sąd.

Dom

wym.

$chadżek

żydowskie ogłosze: ia w „Dzienniku,
Wileńskim* to tylko momenty naj-

bardziej jaskrawe, wyzyskane dla celów agitacyjnych: Nawet ogół zarzutów ' moralnych,
stawianych
przez
młodych endeków starym nie wyczer

puje istoty konfliktu. Młodzież pociągnięta jaskrawemi hasłami nacjonalistycznemi, tak łatwemi do zrozumie

nia

i przyjęcia

wobec

ich

prostoty,

żąda realizacji tych haseł w życiu,
przestrzegania ich w rzeczywistości
codziennej. A zarazem chee głoszone
zasady rozwinąć, wyciągnąć z nich

wszystkie konsekwencje.
Pod
tym
względem
wystąpienie
młodzieży
endec
kiejw Warszawie
jest bardziej przemyślane,
oparte
na głębszej podstawie
ideologicznej,
niż
podobna

akcja

w

Wiłnie,

chociaż

pod-

łoże emocjonalne tego ruchu jest jednakowe wszędzie. Wilno dało inicjatywę, ujawniło konflikt w łonie endecji, Warszawa sprecyzowała istotę
tego konfliktu. Ataki „Głosu Wilna”

na „Dziennik Wileūski“ dotyczyły nie
zgodnošci
partyjnych

postępowania | mener6w
z programem, secesja mło

dych endeków w Warszawie zaatakowała

program

partyjny.

jeszcze miała swój udział we władzy,
marzy tylko o ich powrocie. Nie chce
zrozumieć, że życie płynie i codzień

nowe

rozstrzygać

Kult
nego

zadania,

humorystycznych

„narodowych

Młodzież

endecka

socjalistów
*.

chce iść do ro-

botnika, chće zdóbyć

które

nowemi

trzeba

sposobami.

liberalizmu polityczigospoódarczego tkwi

głęboko
w
psychice
starszej generacji
endeckieji

czyni
ją niezdolną
do zastosowania
się
do
wymasań
współczesności,
powo-

jego

poparcie.

Jego interesy postawić na pierwszym
planie, jego postulaty uwzględnić w
pierwszym rzędzie. Frontem do mas

W

każdym

razie ruch jest. Ujaw-

niał się on dotychczas w sporadycznych wypadkach, czasami w formie

ekscesów,

jak

np.

zdemołowanie

lo-

kalu Stronnictwa Narodowego przy
ul. Orzeszkowej 11, lecz są dane, że
ruch ten istnieje w całej Polsce i warszawska secesja stanowić będzie zapewne jego ośrodek krystalizacyjny.

Czy opozycja przeciwko opozycj:
doprowadzi młodzież endecką do popierania Rządu? Czy skończy się na
przystąpieniu do B. B. W. R.? Raczej

nie.

Rozważna

taktyka

obozu

braki

widzi

i

odczu-

nowoJakob

Belwederze.

Dawtjan

przybył

do Belwederu

nej,

bardziej

radykalnej

przeciwko

młodzieży
uznawanym

W pierwszym

RYGA,
że

w

(Pat). Donoszą

nowoutworzonym

z Kowna,

„klubie poli“

tycznym“ odbyło się dyskusyjne
nie poświęcone stosunkom ob
tewskim.

zbra
ai

Referent prof. Paksztas:oraz ko
referent. Marcin. Iezas wypowiedzieli
„stę za koniecznością znalezienia kompromisu i nawiązania stosunków 2

Polską.

istnieje

polsko-litewskich

możliwość

honorowego

wiązania dia Litwy.
Rektor uniwersytetu

i że
roz-

kowieńskie-

go Romeris zaznaczył, że inicjatywę
winna wykazać

nie

ności. W rokowaniach należy unikać
sytuacji,w której jeden z kontrahen-

sał się do księgi audjencjonalnej.

tów

znalazłby

ło chociażby z jego książki „Świat po
wojenny a Polska'* lub organizacji

cjonalistyczna młodzież. Obecnie oka

i szwajcarska

ku

przesłały przewodniczą

,
:

się na

ławie

sekretarza

związku

i

`

tiników Rasteinisa. Dymisja

konferencji.

Delegacja

przyłączyła

się do

ho-

tez za-

a

i

i

oskarżo-

przez agresywność punk

warunkowego

nia

politycznej i gospo-

darczej.

Porozumienie

pomiędzy

Polską

Litwą jest możliwe, o ile strony wyrzekną się maksymalnych żądań.
Birżyszka powiedział: gdyby Po-

artykuł

wstępny

na

i

oznacza

reprezentowanej

Rasteinisa

stanowisko

dające do zrozumienia,

BUDAPESZT. (Pat). Prasa węgierska zaj
muje się bardzo żywo kofliktem polsko €zeskosłowackim. „Pesti Napło* zamieszcza
dłuższy artykuł,
poświęcony
konfliktowi,

przedstawia

stwierdzająe,

pomyślnie.

Prasa

Winę

Czechów

również

rządowa

stwierdza

prasa

że

węgierska.

przyczyną

naprężonych

sto

sunków jest przedewszystkiem brutałne postępowania Czechów wohbee polskiej mniejSzości na Śląsku

opatrzony ŚŚ. Sakramentami zmarł dnia 14.IV. r. b, w wieku lat 62

W

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Mickiewicza 37, do kościoła św. Jakóba odbędzie się w niedzielę dn. 15 kwietnia o g. 7 wiecz,
Msza żałobna w tymże kościele odbędzie się dn 16 kwietnia o godz.
9.30 rano poczem nastąpi pogrzeb na cmentarz po-Bernardyński,
O tych smutnych obrządkach zawiadamiają w nieutulonym żalu

BRAT

Cieszyńskim.

Cieszynem

wia

dali — zaznaeza dziennik — Polaey piaste
wi. Był on może w niefortunny sposób podzielony. Jego wschodnia część zamieszkała
jest przez silną większość polską.
Następnie dziennik kreśli historyczne wy
padki w r. 1919, zaznaczająe, że w duszy
Polaków pozostała, pomimo pozornej zgody.
uraza do Czech, w dowód czego dziennik cy
tuje artykuły prasy polskiej.

FRANCISZEK GIESAJTIS
ŻONA,

Paryżu donatrzeno się
zachwiania systemu
aljansów francuskich.

PARYŻ.
„Le
nia

I RODZINA.

(Pat).

Komunistyczny

tygodnik

Monde* twiedzi: Ostatnie nieporozumie
polsko - czeskosłowackie
dowodzą,
że

system aljantów francuskich jest poważnie
zachwiany. Niejednokrotnie można hyło już
zauważyć — pisze tygodnik — że sprzymie
rzeńcy Francji nie chcieli całkowicie iść dro
są,

zało się zapóźno.

Bezpośrednio przed

rozłamem odbyła się konferencja sia
rych endeków z młodymi, na której
Dmowski wystąpił podobno jako medjator, lecz celu nie osiągnęła: rozłam
słał się faktem dokonanym.
Ten rozłam jest znamienny z inne

go jeszcze względu. Stanowi on przejaw zjawiska bardziej ogólnego, kruszenia

się

opozycji.

Opozycja

rozpada
się. Niedawny rozłam
w chadecji
wytworzył
Stronnictwo
Chrześcijańsko-Społeczne na platformie „opozycji rzeczowej*. Obecny roz
łam w endecji tworzy obóz narodowo
radykalny. Nie przywódcy, nie kierownicy w swoich sporach osobistych

rozsadzają partje — ruch idzie od dolu, z szeregów.
W szeregach
partyjnych
zumienie
stanowiska

powstaje
zrobezpłodności
czystej
nega

cji, odczuwa
się
potrzebę
polityki
czynnej.
Niech

nawet

zapoczątkowany

ruch

narodowo-radykalny idzie w kierunku fałszywym, niech stosuje błędne
metody, niech zaostrza kurs opozycyjny — wynika on ze zdrowej reak-

cji przeciwko skostniałemu bezruchowi, przyczynia się do usunięcia marazmu,

lityczną.

datnią.

zatruwającego

To

stanowi

atmosferę

jego

W.

na ograniczenie i faktyczne zmniejszenie zbrojeń z równoczesnem częściowem
dozbrojeniem
niektórych
państw, ałho liczyć się z prostem ustaleniem status quo przy znacznem

wzmożeniu

stronę

Solski.

po-

do-

wskazaną

przez

Francję,

Po

zawarciu

paktu polsko - niemieckiego nastąpiło prze
mówienie belgijskiego premjera Broockeviile, niepokoje bałkańskie, a ostatnio stanowi
sko Czechosłowacji w stosunku do Połski.

Kto zabił
PARYŻ.

(Pat). Dr. Fie, który z polecenia

parlamentarnej
niki

sekcji

zwłok

komisji

śledczej

Prince'a,

porcie, że doszedł do przekonania
wie

badań

lekarzy,

którzy

kadał

oświadczył

wyw

ra-

na podsta

dokonali

sekcji,

że wałeży ostatecznie odrzucić możliwość
samobójstwa Prince'a. Prince został zamor
dowany po uprzedniem zastosowaniu środka nasennego. Radcę Prince'a przejechał peciąg co najmniej w dwie godziny po uśpieniu. Prince'a prawdopodobnie przywiązane
do szyn.

PARYŻ.

(Pat). Niemal każdy dzień przy-

nosi rewelacje w sprawie zabójstwa Prince'a.
Obecnie zgłosili się do policji mieszkający w
Szwajcarji Gisłer i Sillani, oświadczając, że
w

dniu

13 marca

kupili

w

Paryżu

mało

zbrojeń. Autorzy memor-

jału wypowiadają
aliernatywą.

Kronika

że odpowiedzialność za tak niepożądane dla
Czechów zaostrzenie się koniliktu ponosi
głównie dr. Fenesz. Wobee zamieszek, panu
jących w obozie czeskim, eały konflikt przy
brał formę konfliktu prestiżowego.

uży

bezpieczeństwa.

przyczynek do
kwestji
hezpieczeństwa.
W konkluzji memorandum stwierdza, że konferencja znajduje się wobec alternaty
albo
zgodzenie się

gene-

atakuje wprawdzie w tonie najosfrzejszym
Polskę, jednakże prasa opozycyjna zachowu

je się powściągliwie,

wzmocnienie

W związku w tem widzi memorjał

wzmoc

kie, że konflikt będzie rychło zażegnany, nie
sprawdziły się. Zerwanie przez Polskę stasunków sportowych dotknęło głęboko ambie
ję ezeską. Czesi spodziewali się jeszcze, że
uda się im przez rokowania i uprzejmości
dyplomatyczne załagodzić tarcia. Okazało się
Jednak, że decydujące czynniki w Polsee pa
stanowiły wyjaśnić w całej pełni sprawe
mniejszości polskiej w Czechosłowacji. Sytuaeja dla obkeenego regimen w Pradze nie
się

morska

w powrocie Niemiec do Ligi Narodów

ralnego sekretarza partji tautininków
powierzone będzie Wilejszysowi.

kon-

bombardowa-

Kwestja

poza ramy przewidziane w memoran
dum angielskiem,
w
szezególności
przez gwarancje wykonania konwencji.
'

a

temat

być

byłaby odreczona do 1935 r.
2) redukcja zbrojeń, a nietylko ich

Lietuvos Żinios podaje, że wobec

N. Naehriehten*

zakazu

powietrznego.

4)

nienie kursu polityki
przez Aleksę.

dymisji

fliktu polsko - czeskiego. Zapewnienia ezes-

tem na wschodzie Europy. Walka o
Kłajpedę ma bardzo doniosłe znaczenie. Strata Kłajpedy oznaczałaby utra

tę niepodległości

(Pat). „Wien.

winny

3) umowa rozbrojeniowa
winna
zrealizować praktycznie w umiarkowanych rozmiarach
równość praw.

litykę rolną. Dymisja

a

zamieszcza

WIEDEŃ.

angielskie

wzmocniene przez wprowadzenie beż

ograniezenie;

ta spowo

dowana została konfliktem jaki istniał
od dość dawna pomiędzy Rasteinisem
a ministrem rolnictwa Aleksą. Rastei-

kil
czy

propozycje

spraw

lenderska

nis usilnie zwalczał Aleksę za jego po-

tau-

do

utrzymania

nu

Dymisja sekretarza związku „iautininków”
generalnego

konwencji

Sprawę

skasowania
lotnictwa
wojskowego
należy narazie odłożyć, natomiast

administracyjną.

„RYGA. (Pat). Z Kowna
donoszą;
W kołach politycznych wielkie wraże
nie wywoła niespodziewana dymisja

dziedzin.

cemu konferencji rozbrojeniowej me
morandum w sprawie obecnego sta-

torjum zaś wileńskiem postawić linię

nas nie mo-

rozłamo

radykalizmowi, wycofywanie
się
z
dawnych pozycyj
nieprzejednanego
liberalizmu. Dmowski widział niemożliwość trwania w bezruchu, widział
zresztą już dawniej, jak to widać by

zanie problemu:
1) ograniczenie

nia. Oddanie kilku gmin

zagrożonym

autorytetom.

rownictwa
„Gazety
Warszawskiej”
zaznaczył się w tem piśmie zwrot ku

kierownicze.

Wezwał również wszystkie litewskie organizacje sportowe do zerwania wszelkich stosunków z niemieekiemi związkami sportowemi na terenie Rzeszy.

GENEWA, (Pat). Delegacje duńska, hiszpańska, norweska, szwedzka

że zadowolić. Możliwe jest jeszcze jedno wyjście, mianowicie ustalić granice w powiecie sejneńskim, na tery-

„Odpowiedzialność ponosi
Benesz'-—mówią w Wiedniu.

idzie

wi, chociaż chciał to uczynić, chociaż robił w tym kierunku wysiłki. Od
chwili objęcia przez Dmowskiego kie-

stanowiska

Ka

sporto-

lacy ošwiadezyli, że obeenie nie oddadzą Wilna, jednak w takiej czy in
nej formie uznają nasze prawa, to
wówczas możnaby rozpocząć rokowa

nych.
Istota paktu polsko-niemieckiego
nie jest wyjaśniona. Nie ulega wątpliwości, że Litwa stała się najbardziej

rzędzie obala autorytet

zapobiegł

organizacyj

Prasa zagraniczna 0 konilikcie
polsko-czechostowackim.

Polska, Litwa zaš mn

si stworzyć sprzyjające temu okolicz-

Romana Dmowskiego, ideologa swe:
go dotychczasowego obozu. Dm o w-

ski

mujących

О РО 0ZUMIENIU Z POLSKĄ

opozycji,

endeckiej

oby

W KOWNIE DYSKUTUJĄ

posiadającej konkretny program.
Secesja

niemieckim,

wartych w tem memorandum.
Delegacje 5-ciu państw w następu
jący sposób wyobrażają sobie rozwią-

i wpi-

Mar-

ich
przetworzyć w konkretny
program, przy którym skupiłaby się na-

w

Dziś
Rip.

w

szałka
Piłsudskiego,
wykazywany
przezeń umiar, nie zadowolnią wykarmionej na demagogji młodzieży.
Spodziewać się należy bardziej skraj-

artykule

Te

WARSZAWA. (Pat).
mianowany ambas.

eji stosunków

ci, które miał, nie potrafił myśli swo-

nacjonalistycznego

przed

Czy młodzież endecka znajdzie dro
gę do mas, czy wejdzie z niemi w bezpośredni kontakt? Zawcześnie jeszcze
odpowiadać na to pytanie. Ruch zaledwie się zaznacza, nowa organizacja dopiero się wykluwa i czem ona
będzie, jakie zyska znaczenie, to pokaże dopiero przyszłość.

ru-

„Nacjonalizm u nasi gdzieindziej“.

Dawtjan

W dyskusji wziął udział LŽ Zu:
bow, ktėry zaznaczyl, že ehwilę obeeną uważa za dogodną dla normaliza-

duje jej bezpłodność społeczną. Pod-

chu

ambasador

— bo masy to siła, to potęga decydująca o losach społeczeństwa.

Obozu Wielkiej Polski. Będące jednak
człowiekiem pióra, nie czynu, nie potrafił wyzyskać nawet tych możliwoś

kreślaliśmy już tę cechę naszego

p.

gmachem ambasady przyjimuje raport dowódcy honorowego szwadronu szwoleżerów,
który go eskortować będzie w drodze na
Zamek.

Ambasador Dawtjan

leez operującej hasłami pozytywnemi,

Stara endecja ugrzęzła w dawnych
przeżytych formach
politycznych i
społecznych i nie może się z nich wy
dostać. Zająwszy od czasów przewrotu majowego stanowisko opozycyjne,
rozumie go jako negację, jako sprzeciwianie się wszelkim poczynaniom
Rządu, niezależnie od wymagań doby obecnej. Zapatrzona w czasy, gdy

stawia

partjach

w

zdjęciu

w _ kraju.

Więc hasła radykalizmu społecznego
wysuwa endecka secesja. Tu
jest
zawiązek
polskiego
hitle-

nie

odebra:

Memorandum pięciu państw
_w sprawie rozbrojenia.

*

Tak się złożyło, że w tym samym

nauczycielom

nie do litewskich

z haseł niemiec-

demagogję

Kłajpedy

Kiaipedy.

wych i towarzystw z żądaniem wykluczenia z nich obeokrajoweów, zaj

dono-

Gubernator zwrócił się jednocześ-

Naczelnej

Powodem rozłamu jest niezadowolenie „młodych* z oportunizmu i
bezczynności „staryeh* w dziedzinie zarówno społecznej jak i politycznej.

ezerpie wzory

Kowna

watelom Rzeszy, zezwolenia na wyko-

kiego, jednego z najbliższych ludzi R.. Dmowskiego, wystąpiło około 306
„młodych, tworzące nową organizację p. n. „Obóz narodowo-radykalny*
Na czele stanął Jan Mosdort.

narodowo-radykalnego*

Z

nywanie zawodu, wzywają
przytem
prezyd. Kłajpedy
do niezwłocznego
wydalenia ich ze służby.

Stronnictwa Narodowego nastąpił rozłam wewnątrz tej organizacji. Z Sekeji Młodych Stronnietwa Narodowego, prowadzonej przez posła Bielee-

Ideologja „Obozu

(Pat).

szą, że gubernator

Warszawy).

zebrania

zarządzenia gubernatora

BERLIN,

Utworzenie „Obozu narodowa
- radykalnego”
(Telefonem

kurs gub. Nowakasa

się za tą p

una

— WŁOSKA RADA MINISTRÓW UCHWA
ŁIŁA REDUKCJĘ od 6—-12%/0 uposażeń urzędników państwowych,
otrzymujących po
wyżej 500 lirów miesięcznie. Pensje członków
rządu zredukowano o 20 proc. Równocześnie rada ministrów uchwaliła zarządzenia,
które mają zrównoważyć te obniżki, a m. in
redukcję komornego o 12 proc., zniżkę cen
artykułów żywnościowych w państw. magazynach żywnościowych o 10 proce. Zarządzenia te mają wejść w życie,z dniem 16 bm.
— NORMAN DAVIS, który bawił przez pe
wien czas w Londynie w charakterze częściowo prywatnym częściowo oficjalnym, od
jechał dziś zpowrotem do Ameryki.
— INSULL ODPŁYNĄŁ ze Smyrny do
Stanów Zjednoczonych na amerykańskim pa
rowcu

„Exilona*.

— SUROWE KARY GROŻĄ
WRÓŻBI"TOM, jasnowidzom
i tłumaczom snów w
Niemczech (w myśl zarządzenia prezydenła
policji berlińskiej), którzy ze swego proce:
deru ciągną zyski pieniężne. Zakaz nie ohej
muje grafologji, opartej na naukowych pod
stawach.
— STRAJK PRACOWNIKÓW BEKONIAR
NI DUŃSKICH, obejmujący
85
przedsiębiorstw, rozpoczął się. Jednocześnie rozpoczął się strajk marynarzy i palaczy okrętowych.
— WSKUTEK GWAŁTOWNEJ DEBATY
W KORTEZACH nad projektem amnestji mi
nister sprawiedliwości Alvanez Vałdes podał
się

do

dymisji.

-— RZĄD IRLANDZKI OGŁOSIŁ projekt
ustawy uchylający istnienie senatu.
— ODBYŁA SIĘ ROZPRAWA KASACYJNA w sądzie najwyższym w Warszawie w
sprawie znanych zajść w dniu 13 marca 33 r.
w.Milówce i Rajczy w pow. żywieckim. Sąd
okręgowy w Wadowicach skazał sprawców
zajść w liczbie 42 na kary więzienia od lat
3-ch

do

4-ch

miesięcy.

Sąd

apelacyj-

ny w Krakowie wyrok powyższy w odnie
sieniu prawie do wszystkich zatwierdził. Obecnie

sąd

najwyższy

du

apelacyjnego
— ZARZĄD
CIOŁA RZESZY
dla pastorów i
niesubordynację
lity, ce -DOŻSEE

postanowił

wyrok

są-

utrzymać w mocy.
EWANGELICKIEGO
KOSUCHWALIŁ
AMNESTJĘ
urzędników oskarżonych ©
i wystąpienia przeciwko po
A
luplleza.

Prince” a?
wany samochód od właściciela garażu Muel
tera. W ostatnich dniach Sillani przegłądał
pisma ilnstracyjne i ze zdziwieniem
na jednej z fotografij wychodzącego

du

śledczego

jak

głosiła notatka,

właściciela
badano

garażu,

poznał
z urzę

którego,

w związku

z mor

derstwem Prince'a. Sillani poddał dokładnej
rewizji nabyty samochód i w jednej ze skry
tek znalazł dwie flaszeczki, W jednym z fla
koników znajdował się eter, w drugim zaś
jakiś różowy płyn. Sillan niezwłocznie zakomunikował o swojem odkryciu policji genewskiej, która ze swej strony doniosia o tem
władzom śledczym w Dijon. Władze francuskie

zainteresowały

gowały komisję
i Gislera,

do

się

tą

sprawą

przesłuchania

i dele-

Sillaniego

|

KUR

Jak piszą ińni
ie co
Pan

W.

Ch.

„Borykam
nieniami

Alfred

pytają.

z dwema

dręczą

mnie

zawiłemi
dwa

zagad

pytania,

na

które nie znaduję odpowiedzi. Wiem, że (yi
ko redakcja „Kur. Wil nrogłaby dopomóc
mi, bo tylko ona potrafi wyjaśnić”.

Cóż,

gdy

nas

pytają,

odpowiemy

za

temat,

p. W.

Ch.

PARYŻ.

odpowiedni

o „bardzo

Jak się dowiadujemy,
w
poniedziałek
16 b. m. ma
przybyć
do
Wilna nowy kierownik Sekretarjatu
Wojewódzkiego BBWR.
pos. Alfred

życzli-

wem potraktowaniu* nas nie sprowokują.
Napróżno p. W. Ch. uskarża się. |
„Redakcja

„Kur.

Wil.*

wyczytała

w

go roku bezrobotni, zajmujący mieszkania jedno i dwuizbowe, są chronie

moratorjum

mieszkaniowe

ni przed eksmisją'na mocy art. 23 ustawy o ochronie łokatorów.

(Pat).

Podpisane

dziś

Birkeamayer.

mu

(Pat).

Rada

we Franc

ludowych ZSRR. zarządziła redukc
personelu urzędniczego o 10—16 prow:

tam

nie

było.

Zamało,

ho

pominęła

mil

PAMIĘTNIK KREUGERA NA STOS!
Świat obiegła sensacyjna wiadomość,
zarządzający spadkiem po lvarze Kreugerze
zdecydowałi spalić pozosiły po nim pamięt
nik. Czytelnicy
wiony szwedzki

paru laty w taki sensacyjny, a zarazem tragiezny sposób załatwił swe porachunki ży:
eiowe, pozestawił po sobie. miljonowe dłu:
gi, wiełomiljonowe oszustwa i... bardzo drobiazgowo prowadzony pamiętnik.
Właśnie

lenskiego“ p. W. Ch. pisał:
„podania

żydowskie

i

chrześcijańskie

od IV
dron..

wieku wskazują na dolinę potoku Cejako na „Dolinę Józafata*, o której

mówi

prorok

Joel

(IM,

łen

(HI! Paral.

XX,

w

16—26

Cytata,

łć.

słów,

go autora
myśli.

przytaczanie

danego

lub

źródła,

skąd

zdań,

dzieła

pewne-

zaczerpnięto

Więc chyba p. W. Ch. cytuje Proroka Joela i księgi II Paralipomenon?
Teraz możemy dać odpowiedź na
drugie pytanie

tym

względzie

wiełkim

po-

miętnik,

Ivar

kobietami,
dyskretny,

dział,

gerowskich

W.

Ch. nie po-

on, co pisał przed paru dniami.
jednak

czytać

na które się powołuje.
to artykuły

artykuły

nawet

gdy

są

własne.

„| | Zniški teatraine dla czvtelnikėw
NOWEJ

WYPOŻYCZALNI KSIĄŻEK
Wilno,

ui. Jagiellońska 16,

m. 9.

ra.

Ostatnie nowości.
Warunki przystępne.

Demonstracje
(Pat). Na

przeciwko

ostatnim

wroga

otaczał

się

pięknemi

lak
Nie

Kolosaine

Środki.

po-

część

czasu

zabierały

mu

spra-

organizacji

obniżkom

prezentów,

wystawnych

przy-

jęć i poprostu łapówek. Pamiętnik Kreugera
obfitować ma w tego rodzaju drastyczne
szezegóły. Pod tym wzgłędem pamiętnik, jak
słychać, stanowi

istną

kopalnię,

która

z pew

nością ułatwiłaby prowadzenie Śledztwa w
stopniu znacznie większym, aniżełi to ma
miejsce w aferze Stawiskiego, po którym
przecież także jakieś dokumenty pozostały.
Pamiętnik Kreugera aż nadto wyraźnie wska:
zywač ma na osoby, z któremi Kreuger z

komunistycznej w Paryżu przerwali pracę
na pół godziny, gromadząe się na dziedzińeu gmachu cełem podjęcia protestacyjnegn

wiecu

Znaczną

kosztownych

pocztowców

wezwanie

opinję

czyniąc to jednak w Sposób
iż Świat tego nie dostrzegał.
miljonów.

urzęd-

„nłey etntrali telegraficznej paryskiej.
PARYŻ. Pat). Minister poczt i telegrafów
tytułu swych interesów się stykał, a które w
po odebraniu raportu w sprawie wczorajtaki ezy inny sposób okazywały królowi: zaSzych demonstracyj w centrali telegraficznej
pałezanemu swe względy i tak potrzebne
połecił dyrektorowi służby telegraficznej w
mu, dia zamydlenia oczu klijenteli, popareic.
Paryżu zawiesić w ezynnościach jednego kon
Pamiętnik ma się roić od nazwisk.
troiera i 28 urzędników.

szosie,

przy

komunikacyjnych,

złośliwych

protestantów

zachował swą
Rzymsko-Kat.

wierność Kotylko dlatego,

Zdaniem
Wiedeń
ściołowi

że nie mógł

mimo

całego

uroku

ka-

cerskich nowinek wyrzec się rzymsko:

i

organów

katolickich

śpiewanej

mszy. Kościół, odarty z
przepychu
obrazów i rzeźby, odarty z muzyki i
śpiewu oraz wywietrzony z pachną-

cych

obłoków

taki

kadzidła,

kościół

mógł być dla Wiedeńczyka tylko sied
liskiem Antychrysta.
3

Życie bez muzyki

dla Wiedeńczy

ka jest gorsze niż Śledź bez soli, niż
nawet niedziela bez lampki wina lub

kufla

schwechatskiego

piwa.

Miłość

bez muzyki to zboczenie, gorsze niż
onanizm. Nędza zaś bez muzyki by
łaby już dla Wiedeńczyka końcowym
aktem zpsiaczenia się. To też nawet

bezrobotni,
w jakiejś

czerpią

gdy, zebrawszy się razem

parugroszowej

swe przekleństwa

knajpie,

wy

i swe roz-

mowy o lepszej przyszłości protelat
jatu, to muszą sobie coś zaśpiewać i

w ich melodjach poprzez złość i smu
tek dosłyszysz nutę weselszą, beztrc

każdym

Rolaego Oddz. w Wilnie,

oczekują

mionym

muarów.
eohy się

Dnia 11 b. m. odjechał do Warszawy wileński prawosławny arcbp. ks.
'Teodozjusz, który ma łam zastępo-wać metropolitę Djonizego przy akcie
doręczania
nowomianowanym
bpom wołyńskiemu arcbpowi Aleksemu, grodzieńskiemu bpowi: Antonju:
szowi dyplomów .(hramot) na objęcie.
djecezyj.
:
`

Ciekawem

jest

uchylenie

się

djecezji

wołyńskiej.

Oddzwięk
tego kroku šrėd slov
prawosławnych wywołał
efekt' odwrotny. Ludność dopatruje się w tej

demonstracji

ks.

metropolity

Mehul'a

wielka

Napoleona,

msza

jeszcze

jańska msza Haydn'a
kiej rozmaitości

dzielnego

na

koronację

gdzieindziej

i t. d. Przy ta-

programu

nabożeństwa

terez

wybór

jest

nie

równie

ożywionym tematem sobotnich rozmów towarzyskich jak i wybór opery,
operetki lub koncertu.
Tłoczno jest też w niedzielę przed

brudny

łańcuch

eopisywany

pamiętnik

w

zego celów innych, nie mających nie
wspólnego z dobrem Cerkwi lub wierz,

nych.

P. J.

skiego

—

—

gwiazdy

miętnika
nych

w

r.

1913,

się

do

związku

oraz

obowiązanych

z

tem

orkiestry

do

ty, kolejki, huśtawki
praterowe

trzeba

płacić

zaczarowane
Za

ale muzyki

ski

gro

słu

na

rzystek słychać, że „całować

grzech

i manicu-

to żaden

wiedeńskie

skończyła.
Na ostatnim

Walnym

„zwyciężyli*
się

ci,

Stało

rozwieją

pamiętników
NEW.

od

sione

jest

klęską,

inne,

nie

to,

cych

kilkadziesiąt

nie

steru

Towarz;szeregu

władzy,

świadcza

że

70

nie

delegatów
kół

„votum

i

2

te

czy

reprezentują-

tysiące

ufności*

członków

Głównemu

jących

się to wydać
na uboczu,

dziwnem

ale

rzecz

Zarzą-

m.

dia łudzi sto-

staje

się

jasna

i

zrozumiała po naświetleniu i bliższem pozniniu struktury organizacyjnej T. N. S. W.
Towarzystwo rozbiie jest na komórki roz
siane po całej Polsce, zwane kołami. Kola
tworzą Okręgi, pokrywające obszary odpowia
dające terytorjum Kuratorjów Szkolnych.
Okazało się na skutek wadliwej konstruk
cji statutu, że Koła
reprezentujące
tysiąc
członków nie mogą obecnie mieć wpływu ani
na skład Zarządów Okręgowych, ani na skład
Zarządu Głównego.
URALA
I
I
IBA
OIS

Uciekalą

(Pat).

Poseł

że. większość

Praterze.

Kto

wie,

może

tem

właś-

jest tu masowym

produktem

+

tyckiego.

słynnej szkoły (Lesze

Skrzypków

importuje

się

przeważnie z zagranicy. Opera wiedeń
ska uważa oczywiście
medjolańską za swą

jedynie Scaię
równorzędną

że

Węgrzech

grupa

do

adresem posłów. Powstanie grupy spo
jest w najbliższym czasie.

GIEŁDR WARSZAWSKA.
W9ARSZAWA, (Pat). Belin 209,25-—209,77
208,73. Londyn 27,27 — 27,40 — 27,14.

—

Nowy

York

kabel

5,291/4

5,29

—

—

34,93 — 35,02 —
171,86 —- 171,00.

Dolar
Rubel

w

5,32

34,84.

obr.

4,65

—

5,26.

5,321/4

—

—

Nowy

5,261/4.

Szwajcarja

pryw.
4,70.

York

Paryż

171,43

---

5,27 3/4.
+

ona

ZŁOTO DENTYSTYCZNE
DENTOR

najwyższa

na całym

OAOWORCCZWNEA FP OOERĄ

Polsce

z wielką

dla

KASIE

ta

Landauer dali na dwóch fortepjanach
konceri poważnej i lekkiej muzyki.
Oczywiście, że gra na dwa fortepjany nie jest zasadniczo niczem osobli

wem. Tak jednak grać, jak grali Ra-

wicz i ILandauer, to coś całkiem nowego, to prawie że wynalezienie no
chało,

to zdawało

szych

uderzeń

Gdy

się

ich

słu-

się, że już od pierw

zginęły

dwie

* doskonałe

znany

że „średniacy*

w

będą

olbrzymiej
zmajoryzo-

grupa nauczycieli szkół
nadziei, że uda się jej

statutu“.

znałeźli

się

oni

na sali obrad

t. j. w

ilości

50

proc. obecnych.
Wprawdzie stan faktyczny
wymagał znacznego podwyższenia tego stosunku, ale uznanie tego żądania byłoby pierw
szym krokiem do wykazania dobrej woli 9becnego Zarządu Głównego.
Zgodnie ze stałutem żądali wnioskodawcy
głosowania imiennego; pragnąc rozwiać.opo"tunistyczne
złudzenia
członków
Zarządu
Głównego, że do zmiany w Towarzystwie daże tylko Kraków Chcieli przez jawne i otwarte głosowanie wskazać, że za Kołem Krakowskiem stoją Koła na terenie całej Polski,

że o losach Towarzystwa nie wolno, decydować kilkudziesięciu głosom reprezentującym
Koła grupujące w większych ośrodkach emerytów, którzy: niestety nie trzymają już rę'i
na pulsie życia chwili bieżącej.
Tego się przelękli wyznawcy partji, do
głosowania takiego nie dopuścili a tem sapo raz pierwszy jawnie

przyłbicę.

cji* opuścili

Delegaci

salę

zebrań

i otwarcie

stojący
i odbyli

w

pod-

„opozy-

zebranie

or-

ganizacyjne nowego zrzeszenia, które — stojąc na gruncie ideologji Marszałka Piłsudskiego

będzie

realizowało

hasła

nowyca

ideałów
wychowawczych i naukowych szkoły pols!
ie zjednoczy, „oby
jak najrychlej, wszystkich czynnych nauczycieli szkół średnich.
która

się

wytworzyła

obeenie,

warto. przytoczyć in extenso:
Dobrze się stało. Skończy się nareszcie

ko-

O

ile dotychczas

w dojalność

tę nikt

nie wierzy
o tyle teraz podobne deklara
cje byłyby już zbyt grubą robotą, która niko
go w błąd wprowadzić nie będzie w stanie.
Nareszcie T. N. $. W. wołne od opozycji
będzie mogło oddać się swej „tradycyjnej*
pracy, stanowiąc koło ludzi, reprezuntuiącyca
dzień wczorajszy, do których ani dzi, ani
tem bardziej jutro należeć mie może.
Зя

Niedawno w dużej sali wiedeńskie
„Musikverein'u* Marjań Rawicz i

instrumentu.

obawy,

Rządem.

cznej.

wego

.roz-

owego* oblicza T. N. S. W. nic nie zamąci.
I teraz już chyba z tych współczesnych ok>pów Ś-tej Trójcy nikt nie będzie miał odwa
gi iść w delegacji do ministra oświaty, by
zgłosić gotowość do lojalnej współpracy z

Kalmann i Lehar. Naogół jednak ży
cie muzyczne idzie utartemi schema
tami i nabożnem zjadaniem klasycz
nej przeszłości.
Czasami jednak zdarzają się pró
by eksperymentatorstwa muzycznego,
'próby stworzenia nowej formy muzy

go

apo-

jąca”na celu obronę' dawności i pieczęłując:
się skrycie pieczęcią partyjną. Teraz już „ide-

inte-

jej dostawcy

udając

wykonawcami

medja „apolityczności* i perfidnego zgłaszania gotowości do „lojalnej* współpracy każdemu ministrowi oświaty, skończy się ukrywana pod rozmaitemi plaszczykami i za rozmaitemi firmowemi parawanikami praca, ma

kredytem najliczdrobnych rolników,
kryzysu rolniczego

Główni

wysyłają

Na ostatnim
ździe: w Warszawie stoczono ostatnią bitwę. Wnioski o zmianę statutu zgłoszone przez Koło Krakowskie up1dły. Wtedy ostałecznie postanowiono wni»sek o votum nieufności dla Zarządu Głównego. Delegaci, którzy przemawiali za wnioskiem podkreślili zdecydowanie i stanowczo,
że, stawiają sprawę na platformie państwowej,
a nie partyjnej. Domagali się, aby w Zarzųdzie Głównym znalazło się miejsce dla hrdzi
slojących na gruncie ideologji Marszałka Piłsudskiego przynajmniej w tej ilości, w jakiej

czny

konkurentkę. Operetka Huberta Marischki jest jakoby całkiem bezkon-

kurencyjna.

faktyczny,

Sytuację,

wkładów

korzyścią

albo

czy.

doskonale obrazuje artykuł w Gazecie Polskiej z dnia 11 kwietnia 1934 r., którego zakończenie doskonale ilustrujące stan fakty-

Rzeczpospolitej.

obszarze

nie

którzy

„powszechniaków*

„Świętego

nieśli

w wytw. $. WOGLERA, Kraków, Poselska 9

w

decydującą

a

nakłonić Zarząd Główny T. N. S. W. do zejscia z fałszywej drogi i ratowania organizacji
chyłącej się do upadku nietylko skutkiem
ubytku członków dawnych, ale i skutkiem
tego, że nikt z nowych nauczycieli nie wstępował do Towarzystwa mającego przeszłość
niewątpliwie chlubną w czasach przedwojennych, w okresie poprzedzającym odrodzenie
Państwa Polskiego.
Inicjatywę walki podjęło Koło Krakowskie
'Próbowało ono różnemi
sposobami
rozbić
twierdzę endecką, niestety szańce jej zbyi
silnie
były
obwarowane
postanowieniami

mem

jakość — najniższa cena

bankową

tym,

ślepymi

Poważna jednak
Średnich nie traciła

nosi o akcji posła Zsilinszky'ego na
rzecz stwerzenia grupy posłów parla
mentu węgierskiego, którzy są zwo
lennikami pogłębiania przyjaźni węgiersko-polskiej. Zsilinszky
rozesłał
już odpowiednie kwestjonarjusze pod
dziewane

albo

stan

wani.

Stron-

„Ujsag*

Warszawy,

słuszne

powstanie

(Pat).

Zgromadzenie,

litycznych, byli
kazów partji.

masie

przyjaźni węgierskopolskiej.

BUDAPESZT,

i innych

emervci,

p. Warsz

stwa
Polskiego,
które
zorganizowało
autonomiczną sekcję nauczycieli szkół Średnich,
inni woleli chodzić łuzem mając
poniekąa

nictwa Ludowego w Piotrkowie Włudysław Fiałkowski zgłosił swe wystąpienie ze
stronnictwa.
Motywując
swój krok pos. Fiałkowski stwierdza,
że ponieważ polityka Stronnictwa Ludcwego ogranicza się wyłącznie do
negacji, nie wdizi możności pozytyw
nej pracy na terenie parlamentu w
szeregach stronnictwa.

Na

Poznania
stanowią

Walne

Ten

Ludowego.

wspiera
niejszą rzeszę wytwórców —
a temsamem łagodzi skutki

toby się okazało,

dlatego,

n.

członkom organizacji spowodował
masowy
exodus, trwający kilka lat. Szeregi T—wa
kurczyły się w sposób zastraszający.
Jedni wstępowali do Związku Nauczyciei-

za Stronnictwa

PIOTRKÓW,

na

ośrodków

w ilości mniejszej, aniżeli to wynika z upraw
nień statutu, decydują na Zjazdach głosy delegatów miejscowych, niemal w stu procentach reprezentu*- / rzesze emerytów.
Aby nie być gołosłownym wystarczy przy
toczyć fakt, że w roku ubiegłym w skład Zarządu Okręgu Lwowskiego T. N. 5. W. wcho
dził tylko 'edėn nauczyciel -ozostający w
służbie czynnej.
4
Stan ten istniejący od szeregu lat umożliwiał utrzymanie się u władzy w Zarządzie
Głównym T. N. $: W. osobom albo wyraźnie
manifestującym
partyjną
przynależność do
Narodowej Demokracji na terenie parlamentarnym i w zarządzie dawnej rady miejskiej

wypeł-

liczby

Lwowa,

tów

lat

T-wa.

Może

zużytkowuje wkłady
gdyż
resów
kraju,

swego

to przedewszystkiem

większych

większość

apolityczności Towarzystwa

zwrotu
pewność
daje całkowitą
1 NAJWYŽSZE OPROCENTOWANIE;

chwile

się

Kołach

wy,

wreszcie

Zjeździe

którzy

kurczowo

spółdzielczą instytucją
jest

cierniste

żyją z dorobku

z „Latającego Holendra". Wszystko
tu jest: i wiedeńskie szlagiery operet
kowe z całego XX-go wieku, i klai tańce

skórę,

pierwszej potrzeby i to właśnie nadaje specyficzną jakość
klimatowi
artystycznemu naddunajskiej stolicy.
Obecnie Wideń nie może pochwa
lić się genjalnymi odtwórcami. W zak
resie fortepjanu jest sporo
popraw:
nych
i stylowych klasyków, którzy

lub „raz tylko być wielką pa

muzyka

się

nauczycielstwa

AWERSIE

Muzyka

nią*. Z innej strony płyną znów kla
syczne tony marszu weselnego z „Lohengrina* bądź tańca marynarskiego

syczna

swą

z dymem

nie i tłumaczy się muzykalność Wied
nia.
Nie tyle produkcja muzyki ile o!brzymia chłonność konsumcyjna cechuje kulturę muzyczną Wiednia. —

naciśnięciem

kucharek

ocalić

obywateli
wiedeńskich
zawdzięcza
swe doczesne istnienie cienistym ale
jom i trawnikom caserskiego parku

jazdę

rygla kusić echt leharowskiem „Lubiałem kobiety całować* lub „Drunt
in der Lobau*. Tam znów przy wtó-

rze rozbujanych

cheą

miałyby

wość,

uszu z wszystkich stron. Tam w „zam
ku duchów” olbrzymi potwór apoka-

za

które

żywota. Już Kaunitz, wielki kanclerz
Marji Teresy miał być ponoć zdania,
że gdyby Eros prowadził swą księgo

ki przeróżnych melodyj pchają się do
zaczyna

omawianego

Z moralnością wiedeńskiego .,Pra-

grają

można

dola-

teru jest grubo gorzej niż z moralno
ścią Legaciszek czy innej kolonji aka
demickiej. Tu dopiero nasze sodali

chać za darmo. Docna można się tu
urżnąć. Niepotrzebne nawet jest wino, wystarczy dźwięk i ruch. Dziesiąt

liptyczny

pełnowartościowych

opublikowania

róż-

kolosalne

przed 15-tu czy 20-tu laty i wreszcie
kaskadowy śmiech, wrzask,
głośne
całusy i ciche ale wymowne uściski
kwietniowych par.

i inne specyficz

pomysły.

prawo

aby

OSZCZĘDZAJ W CENTRALNEJ KASIE!
WILNO, MICKIEWICZA 28, TEL. 13-65.

sta-

minister

symfonicznej

karuzele,

za

w

to,

nauczyciele szkół państwowych i prywat!
Ponieważ Koła z powodu trudności. finansowych albo wogóle nie wysyłają delegt

większości

SKŁADAJAC SWE OSZCZĘDNOŚCI W CENTRALNEJ
OTRZYMUJEMY NIETYLKO KORZYŚĆ DLA SIEBIE,
ALE SŁUŻYMY TAKŻE I SPRAWIE PUBLICZNEJ.

we. Oczywiście proletarjatowi wysokie ceny mówią niedwuznacznie, że
lu jemu wstęp: surowo wzbroniony.

miast

sumy

ofiarujące

LIM

spra-

'
zarządzeniem

wydawców,

biurka

oferty

Istniejąca od roku 1909 i działająca

od 1-go maja.

poboru,

wydaw:

kreugtrowskieso

liezne

o

[ontralna Nasa Spółek Rolniczych

Ka

dlaczego król rumuński wybrał dla
tego odznaczenia moment, w którym
ks. metropolita okazuje swoje nieza

rekruta

skrytee

Najpoważniejszą

bec Cerkwi prawosławnej.
Nie jest łatwem do
zrozumienia

w

ŻER.

doskonale

do Stokholmu

POZO

rola za wielkie zasługi merópolity wo-

rządu

w

napłynęły

ru:

nadane przez króla

WĘSZĄ

zrozumieli

ty europejsey i pozaeuropejsey. Zwłaszcza
amerykańscy. Niezwłocznie po odkryełu pa-

ks.
metropolicie
wyższego rumuń-

odznaczenia

tę

się na zawsze wraz
króla zapałezanego.

Dnia 8 b. m. w czasie przyjęcia
urządzonego przez metropolitę dla dy
plomatów
państw
prawosławnych
akredytowanych w Polsce — poseł

muńskiej

WYDAWCY

osób,

Rumuńskie odznaczenie
"ks. metran Djonizego.

rumuński „wręczył
Djonizemu znaki

Istotnie,
można
sobie
wyobrazić
działo, gdyby pamiętnik, o któryn:

NIE DOPUŚCIĆ DO SKANDALU!
Rzucono haslo: nie dopuścić do skandalu,
coūte gue cońte. Najprostsze, aż drastyczne
w swej prostocie wyjście okazało się spałenie memuarów. Meniuary na stos. Jedynie
w ten sposób
tajemnice Ivara Kreugera,
łącznie z tajemnieami wysoko postawionych

Djoni-

nie

misterjum muzycznem.
Dzienniki sobotnie podają wycze:
pujący program niedzielnej muzyki
kościelnej. Tu — msza Bethowena z
graduale Hofera i offertorium Mozacta, tam — misa simplex Gollera z ofznów -tam
fertorium Gassnera,
msza koronacyjna Mozarta z offer
torium Fitzego, gdzieindziej zaś —

a

waika

brzymiej

postawiły

pamiętnika. Przelieytowywano się wzajemnie, byleby dostać w swe ręce sł-nsaeyjne.
zawarte w pamiętniku materjały. Oczywiście
Szwedzi niedali się skusić. Woleli stracić
miłony, niż narazić się na skandal, jakiego
świat i korona szwedzka jeszeze nie widziały.

:

go inteligenta czy mieszczucha wie
deńskiego nabożeństwo niedzielne je:ł
niezastąpionem

któreby

długi,

Właśni

Prawdę

rach

obecności przy tem samego metropolity. Prawosławne stery dobrze wta:
jemniczone tłumaczą to jako protest
przeciwko pozbawieniu
metropolity

przeróżne

estetycznie

swych

chodzą tylko niejasne słuchy i który już wywołał w w'ełkim świecie tyle huezku, został
opublikowany in extenso i bez zatuszowywania nazwisk czy. faktów.

"wprost

od

no, by w następnej chwili płakać lub
bić w mordę.
Dla przeciętnego, napółwierzące

jest

ze

wawczym, koncepcja kuratorów masy upadłości po Kreugerze spalenia fatalnych me-

niu natomiast i wieczorem wypełniają
się po brzegi — zarówno opera i ope
retki jak też przeróżne sale koncerto

koncer-

rewelacyj,

światem

wzruszone.

Demonstracja ks. metropolity
Djonizego.

Dla niego pozostaje Prater, gdzie za-

swoistym

zostali

polityczno-finansowych afer, proc:sów, pojedynków, rozwodów, upadków. Chwiały sie
i padały karjery. uważane dotychczas za nic

południem w kościołach wiedeńskich.
Część się modli, ale olbrzymia część
przedewszystkiem słucha. Po połud

przedewszystkiem

luni

krzyżyk na ich. dotychczasowej
karjerze.
Tak czy inaczej zarówno w historji Kreugera, jak Stawiskiego wyłonił się przed zdn-

ra-

mieszczański. Coś tak, jakby się śmia

tem,

stano-

Abrahama.

jeszcze więcej, gdyby
nie mądra, podyktowana najwidoczniej instynktem samozacho-

W

ską nutę wiedeńskiego śmiechu. Tyl
ko nieco w innej tonacji niż śmiech

wzorem

no

spraw wewnętrznych zarządzł przeprowadze
nie poboru w czasie od 1-go maja do 20
:
czerwca r. b.

dźwięku.

nich,

dużym stopniu już się przyczynił do katustrofy wielu dygnitarzy szwedzkich i niei szwedzkich, a przyczyniłby się niewątpliwie

wienia

(Od naszego korespondenta).
1934.

a w

z

z tym
na io-

lub

uchodziły

;|

nych

konsumcji

Wiedeń, w kwietniu

kryształowe,

Jedni

się

dowi, świadczą o tem nastroje wśród nauczycielstwa szkół średnich, których w 100 proc.
nie mogło ujawnić żadne Walne Zgromadze-

Kreugera i Stawiskiego, rozstali się
światem, przenosząc się dobrowolnie

Minister spraw wojskowych zarządził na
podstawie ustawy o powszechnym obowiąz
ku wojskowł,m oraz ustawy o poborze rekrų
ta w 1934-tym roku pobór mężczyzn urodzo

MIASTO
o rekordowej

za

towarzystwa

zie za godne zaufania. Tak w aferze Kreugera, jak też w panamie Stawiskiego skampromitowani zostali wysocy, bardzo nawet

Pobór

klm.

26

© dobrej glebie

zabudowaną,

działkę gruntową o obszarze 23 ha.
Zwracać się do Państwowego Banku
Wielka Pohulanka 24, telefon I 23%

łub uehodzą

i

dowolenie z polityki
wach Cerkwi.

NA ULGOWE WYPŁATY
w doskonałych warunkach
od Wilna, sprzedaje się

polityki

jeżeli
oszu-

wy, związane z urabianiem opinji publicz:
nej na swą korzyść, a mianowicie kaptowanie sobie możnych tego świata przy pomocy

paryskich i sankcje.

PARYŻ.

mający

Kreuger

gim wypadku związane Są z hochstapierami
nazwiska osób, które w wiełkim świecie fi-

nansów,

dygnitarze.

tocząca

w

uchwalić

wisk automatycznie usunięci, lub też sami
przezornie podali się do dymisji i ukryli się
w cieniu. Jeszcze inni z trwogą oczekiwali

KREUGERA.

zwalały Kreugerowi utrzymywać swe piękne
metresy w każdej stolicy państw europej
skich i amerykańskich. Pieniądze pozwałaty krėlowi zapalezanemu otaczać swe kachanki niebywałym zbytkiem, ofiarowywać
im bezeennk kolje brylantowe, auta, wiłie.
pałaeyki i książeczki czekowe, a jednocześ
nie pozwalały skłaniać te kobiety do dyskre
ej. Ofiejalnie Kreuger był samotnikiem i
milezkiem. W
rązezywistości pędził życie
satyra.
Pamiętnik Kreugera zawierać ma
szczegółowe dane, dotyczące miłosnych przy
god króla zapałezanego.
Nie należy jednak sądzić, iż same tyłka
kobiety wypełniały prywatne žyeik Krenge-

dejrzewamy, oczywiście, o nieuctwo
Przypuszczamy raczej, że zapomniał
Trzeba

IVARA

i

wysocy

Stawiski.

dziwnego. Świat był olśniony blaskiem kreu-

cytata.

Uczonego doktora

ŻYCIE

milezkiem

ny Szczary Doliną Józafata, zaś nieuctwem byłoby, gdyby pisarz nie wie
to jest

Aleksander

kobiet, bynajmniej na opinię taką nie zasługiwał. Jak się okazało po śmierci wiełkiego
kombinatora i jak to potwierdził jego pa-

Owszem,
istnieje.
Naprzykład,
dowcipem może być nazwanie Dol'-

co

najciekawszy

stów? Memuary te zostały znalezione przy
padkiem w jednej z zamaskowanych szuilad biura Kreugera, stojącego w jego gabi
necie stokholmskim. Pamiętnik, prowadzony, jak zaznaezyliśmy, niemal z dnia na
dzień z godną podziwu pedanterją, zawiera
szczegóły z prywatnego życia Kreugera. Życie to zaś w szczegóły, zwłaszeza pikantne
było nader obiite. Czytelnicy już wiedzą 2
pewnością, że Ivar Kdeuger, zwany za życia

ie

„= czy istnieje jakakolwiek różniea
między doweipem a nieuetwem?*

bodaj

Cóż zawierają
memuary
króla, a
nie króła, to w każdym razie księcia

czyiehś

ustępu.z

stanowi

PRYWATNE

Cytaty to, czy nie cytaty? Góż
jest — cytata? Otwórzmy słownik ję
zyka polskiego Arcta.
myśli,

pamiętnik

dokument eałej długoletniej działalności tege Napoleona hochstaplerów, jakim był Ivar
Kreuger do chwili, zanim go nie przyćmić

2).

Ogół egzegetów
tłumaczy
jednak
ten
ustęp proroctwa Joela, jako przenośnię, —
uważa więc, ż% mowa jest ałbo. o „dolinie

błogosławieństwa”

zapewne już wiedzą, że osła
krół zapałczany, który przed

SKOMPROMITOWANI DYGNITARZE.
Cóż to za nazwiska? — zapyta czytelnik.
Nie trudno odpowiedzieć
na to pyfanie,
szczególnie gdy się przeprowadzi, bardzo uderzającą zreszłą, analogię pomiędzy afera:
mi Kreugera i Stawiskiego. W jednym i dru

lat

zgłosiło:
na zejździe wycofanie się z T. N. S.
W., nie to, że 70 głosów pozostało na sali, aby

Sprawa pamietnika ivara Kreugera

Niech sobie p. W. Ch. przypomina
i nadal. Tylko, jeśli zdanie nasze
»
Chrystusie uważa on za niestosowne,
dlaczego się niem tak delektuje? Nam
się to wydaje niezbyt katolickiem
A co do cytat z Biblji, to w artykule p. t. „Egzegeta z „Kurjera Wi-

kilku

Zjazdu T. N. S. W. w Warszawie.

na czele
T. N. S. W. (T—wa
Nauczycieli
Szkół Średnich i. Wyższych) stanęli ludzie reprezentujący przekonania i zapatrywania ol-

trzymali

jej notato: i zawiele i zamało, Zawiele, ko
znalazła nawet „cytaty z Biblji*, których
niem pierwszą część, w której jeszeze
przypomniałem naszym czytelnikom redakxcyjny artykuł „Kur. Wil... (właśnie „Dzień
zmartwychwstania*. Przyp. nasz).

Od

Walnego

niając salidnie rozkazy partji, nakazującej
walczyć do ostatka na szańcach, „które chcia
ła zdobyć sanacja*.
Że zwycięstwo odnie-

w porównaniu z etatami rokw ubie
głego. Oszczędności budżetowe w ty.a
dziale mają wynieść 755 miljonów.

komisarzy

marginesie

żonglując hasłem

Redukcja urzędników w Sowietach.
MOSKWA,

Na

stwa

wanych przez 14 dekretów
dotyczących funkcjonarjuszów państwowych
oraz zapewnieją równowagę budżełową i są gwarancją stałości waluty, da
jac ogółem 4.060.000.000 frs. oszczęd
ności.

przez prezydenta Lebruna dekrety dotyczące byłych
kombatantów
przynieść mają oszczędności
budżetowe w
kwocie 1.200.000.000 frs. Dekrety te
uzupełnią serję zarządzeń
zapoczątko

do dowcipkowania, ani do polemiki
dziennikarskiej w tym tonie, i powi:

dzonka

dłużeniu

Oszczędności budżetowe

„czy wielkanocny artykuł p. t. „Dzis
Zmartwychwstania,
w
którym
redakeja
„Kur. Wil.* bardzo życzliwie potraktowała
„tak cudownego człowieka, że już przez ia
samo Boga”, był też dowcipem, a jeżeli tak.
na czem właściwie polegał doweip?*'
Odpowiemy, że nie uważamy oso

Chrystusa

nę przęd eksmisją mieszkań jedno i
dwuizbowych,
zajmowanych
przez
bezrobotnych. Jak wiadomo, w okresie od 1 listopada do 34 marca každc-

do dnia 31 października r. b. ochro-

zwłaszcza,
że
nieumiejętnych nauczać, to uczynek
miłosierny,
przez
kościół nakazany. Więc na pytanie

by

WARSZAWA, (Pat). W Nr. 32 Dz.
Ust. ogłoszone zostało rozporządzenie
Prezydenta Rzeczypospolitej z mo':ą
ustawy z dnia 13 kwietnia r. b. o prze
go dla bezrobotnych. Rozporządzenie
to wzorem lat ubiegłych wprowadza

my

Wreszcie z odkrytą przyłbicą,,,

Moraforjum mieszkaniowe dla bezrobotnych.

Birkenmayer.

pisze:

się

—

Pas.

Nr. 100 (2990).
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REA

odrębne

indywidualności, stapiając się w jeden ośrodek nerwów i czucia, w jed
ną syntezę czterech rąk. Czy mocniej
szą stawała się muzyka, czy słabszą,
czy szybszą, czy wolniejszą — nigdy
nie można było złapać jakiegokolwi:k
najmniejszego nawet rozdwojenia się
melodji, któreby zdradziło, że wszak
człowiek
to nie jeden czteroręczny

„gra.
Nie sztuka jest zgrać się na cztery
ręce, jeśli jeden gra melodję a drugi

akompanjuje. Taka jednak gra nie
wnosi nic nowego. Podwaja silę tonów, melodja staje się silniejsza ale
nie bogatsza ani pełniejsza. Cała war
tość koncertu
Rawicza i Landauera

tkwiła w tem, że ich gra nie była ty!
ko arytmetycznie podwojoną grą dzie
sięciu pałców. Te dwadzieścia palców
dały wręcz nieoczekiwaną i nową syn

tezę tonów.

To

też publiczność

wie-

deńska mimo swej wielkiej wybredno
ści sprawiła obu artystom rzadko spa

tykaną owację.
Po ukończeniu

programu

cała ga

lerja zeszła nadół i wspólnie z parte
rem nawałnicowemi atakami
oklasków domagała się coraz nowych nad
programowych
kawałków.
Najlep-

szym miernikiem entuzjazmu
były
spuchnięte i zbolałe od oklasków ręce
publiczności i liczne wieńce oraz kwia
ty na estradzie.
Dotychczas w skali artystycznej
produkowała się na dwóch fortepja
nach
znana i w Polsce para: Vie-

ner i Doucet.

Znawcy

jednak

twier-

dzą, że Rawicz i Landauer są od tam
tej pary wyżsi o całą klasę.
Na zakończenie dodam, że Rawicz

jest Polakiem i tem przyjemniej mi
było gratulować mu tak dużego sukcesu.
‚
Hader.

—o()0—

r
Nr.

100

KONI

(2990).

w Wilnie.
STARZY
raj

poznał

/ Wojewódzki

(dla

wani

zostali:

na

ra 3 radnych.

stanowią:

Apolinary

Wi

grzywny

i

oskarżonych

Henryk

z

wicz

na

rozprawę

nie

bawi

w

Warszawie.

stawił

NA

ponieważ

:

pod tym względem sprawę jak
całkowicie. Wczoraj
wszystko

cysię

na
polegające
dozorcy domu

НЫ

W

dńiu

й

wczorajszym

ukonstytu

jowały się również powiatowe

komite-

ty wyborcze.
Przez cały dzień wczorajszy wśród
rzemieślników odbywały się narady,
mające na celu stworzenie wspólne-

go

frontu

my

ustalić ogół rzemieślników

skich

wyborczego.

idzie do

Jak

wyborów

nierządu,

wileń

hasłem

niono

gospodarczego podniesienia rzemio
sła, wyeleminowująe wszelkie wzglę-

Dziś

og. 4-ej

pp.

| „RAJSKI OGRÓD"
8.15

wiecz.

Manewry

jesienna

zniżki ważne.

Mały

Dla.tych

propagandowe.

się

Otto

Strandmana

rzystało
w Tartu

W

z gościnności
(Dorpat).

mszy

sztandaru

Społeczeństwo

capstrzyku

i Trzykrzysogniska strze

będzie

rano

msza

się

defi

odbędzie

w

przemówieniami,
Teatrze

ła Związku

Jakoż

Wojewódzkiego

nastąpiły

R.

W

R. przy ul.

2) Żywa gazetka.
Odczyt będzie ilustrowany

Początek o godz. 18.

!

Wstęp
\

prze-

ybiet do

zdolnych:

t. zw.

pracy.

obozów

pracy.

mężczyzn

Obozy

pracy

ną

rozmieszczone
w szeregu miejscopsci
Wileńszczyzny,
gdzie
będą
przeowadzane roboty inwestycyjne przez Fun-

sz Pracy i Wydziały

Powiatowe

i Sejmiki.

Rezerwy

zapro

przeszły

pomyślnie.

Pomijając

piosenki

żołnierskie.

Śpie-

wreszcie

formalnie

wygłoszono

sali

w

przemówie-

lub więcej operujące

słaty-

i

To ostatnie zostało zainicjowane
w postaci ogólnikowej narazie copra
wda uchwały utrzymania stałego. kon
taktu.
Życząc jej prędkiego skonkretyzo
wania
niesposób
również
nie
za-

kończyć tylokroinie powtarzanym w
ciągu wieczora okrzykiem — Niech
żyje

Estonja!

3

B

już prowadzo-

ną budowę na ul. św. Piotra
gdzie zostało zatrudnionych

100

bezrobotnych,

i Pawła,
przeszło

podnieść

należy.

że już w najbliższym czasie ma być
rozpoczętych szereg robót w dziedzi

nie
wodociągowo-kanalizacyjnej
doniosłem dla miasta znaczeniu.
Kanał
W

ny

na

scha

nierządu

zaburzeniach

w

w

swoim

potem

za-

w

trawieniu,

swej

bólach

będzie

o

dość

kolejce

znaczny

odcinek

na

przestrzeni

Smoleńskiej

do

Archanielskiej.

ul.

od ulicy

zasłu

guje budowa
olbrzymiego
kanału,
odprowadzającego brudne ścieki z te
renu miasta. Nie trzeba dodawać, że
dla podniesienia warunków zdrowot

nych

miasta

budowa

tego kanału

bę

dzie miała ogromne znaczenie. Muro
wany ten kanał obwodowy o wysokó
| ści

185 ctm. przełożony zostanie na
głębokości 6 mtr., na ul. I Baterji, po
czynając od ul. Lelewela przejdzie na

stępnie brzegiem:
aż do garbarni.

Wilji,
"

ciągnąc
;

się

Skanalizowanie Zwierzyńca.
Następną
zkolei
przedsięwziętą

na

wielką

skałę

roku

ubiegłym

inwestycją

Wilia
W

prowadzał

cu

będzie

roboty

przy

meljoracyjnym.

prze

budowie

ostróg na razee Wilji vis-avis pałacu Tyszkiewieza. Zwożono ziemię z rozkopanego nasypu koło elektrowni miejskiej. Chodziło o
skierowanie biegu rzeki w kierunku elektro
wni. Przy robotach tych, kiore wykonywa-

-—

Wobec błotnistego terenu odwadnia
niu ulegną ulice: Bobrowa, Krzywa i
Dzielna.

na pierw

na

Zwierzyńcu.

rurociągu na odcinku ul. Kalwaryjskiej od ul. Krakowskiej do nowo wybudowanej

stacji

pomp,

oraz

zaopa

trzenie w wodociąg ul. Łukiskiej i u!
Tarataki.
Trzeba

jeszeze wspomnieć

o budo

wie kanalu na ul. Mickiewicza od 3-g0
Maja do mostu Zwierzynieckiego. Po
nadto
wania

prowadzone są obecnie
z władzami wojskowemi

rokoo uzy

skanie dla miasta pożyczki w wysokości 300.000 złotych. Z funduszów
tych w razie ich uzyskania mają być
prowadzone roboty wodociągowe ma
jące na celu zaopatrzenie w wodę sze

regu objektów
wojskowych między
in. i szpitala wojskowego na Antokolu.

ne

były

nasyp.
z wielkim

nakładem

kosztów,

tyna,

Bułanow,

Kotłarczykowie,

Mysiak,

Ur-

ban,

Niechcioł,

Artur,

rezerwa

Pa-

Peterek,

jak,

Dziwisz i Giemza.
3
Warszawa zaš gra w skladzie: Jachimek.
Pawlak,
Ziemian,
Szaller, Szczepaniak,
No
wakowski,
Korngold,
Przeździecki,
Łańko.

Prosator, Wypijewski.
Dziś w stolicy rozpocznie

się

już

sezon

tenisowy rozgrywkami pokazowemi. W grze
pojedyńczej Balzano spotka się z Hebdą, a

Stolarow z Wiłmanem. W grze podwójnej
Balzano Tloczyūski gra przeciw Witman
Hebda.
Prócz tych dwóch zasadniczych imprez
w Warszawie odbędzie się szereg drobnych
zawodów jak: bieg naprzełaj kolarzy na
trasie 20 klm., rozdanie nagród łyżwiarzom,
zawody bokserskie i inne.
W Łodzi mecz piłkarski drużyn robot
niczych i bieg naprzełaj.

niejednokrolnie

o wydanie

bą

_ W Królewskiej Hucie mecz Kraków —
Śląsk.
W: Białymstoku mecz pięściarski Biatystok — Lublin.
W: Wilnie zaś mamy dzisiaj dwie zasad
nicze imprezy. O godz. 10 м Zakrecie odbędzie się bieg naprzełaj o mistrzostwo Wilna
Walka o pierwsze miejsce wobec braku Sida
rowicza rozegra się między Kazimierskim,

Żylewiczem, a Wiingrisem.
Drugą

imprezą

jest

mecz

o

mistrzostwo

okręgu. Mecz rozegrany zostanie na Antoko
lu o godz. 16 pomiędzy ŻAKS., a Ogniskiem.
Drużyny wystąpią w swoich najsilniejszych
składach.
Prócz tych imprez korzystając z pięknej
wiosennej pogody będziemy chyba dzisiaj
obserwatorami pierwszych jaskółek na Wilii
w formie przejażdżek kajakowych, jak rów
nież za miasto wybierze się cl4yba sporo osób
na wycieczki.

BOKSERSKIE MISTRZOSTWA
EUROPY.
BUDAPESZT.
(Pat). W piątek w nocy
zakończony został trzeci dzień amatorskich
walk bokserskich o mistrzostwo Europy. O
słatnie wyniki piątkowe przedstawiają się
następująco: waga półśrednia: Varg
(Węgry)
wypunktował Nielendera
(Estonja); Froehlich (Austrja) pokonał na punkty Burce (Ru
munja); Roisland (Norwegja) wypunktował
Niemca Campego; Mac Clave (Anglja): wypunktował Włocha Cegata. W wadze śred
niej: Austrjak Fuehrer pokonał na punkty
Norwega Olafsena, a Węgier Szigeti wygrał
wysoko na punkty z Anglikiem Jackssonem.

Iszora
prośbę

starosta
następnie w$nikło b.
w drodze rekwizycji na

jak to oświadczy
Piotr Kownacki

Miał zeznać,
oskaržyciele, że p.

li

i informował,

się

zwracał

mu

stawiają

że

z pros

niego

do

Frydmana

o zajeździe.

opińji

tole

zarzuty

rowania nierządu. Jednakże zbadany b. sta:
rosta Iszora kategorycznie slwierdził, że p
red. Piotr Kvwnacki nigdy do niego ni»
zgłaszał się w tej sprawie.
K. K. O. i GORNISIEWICZ.
Trzecim wnioskiem mec. Engla jest proś
ba o załączenie akt karnej sprawy p. Górnisiewicza, zakończonej prawomocnym wyre
kiem skazującym go za zniesławienie K. K
O. w Wilnie. Mec. Engel twierdzi, że p. Gór:
Wilna*
„Głosu
wydawca
nisiewicz jako
szantażował K. K. O. w celu otrzymania
ogłoszenia do swej gazety. Sprawa ta ma
mówić

Górnisiewicza.

p.

sylwetce

o

S. O. BYŁY NIEDOPOWIEDZENIA.
Czwartym wnioskiem jest prośba o zbadanie dodatkowych świadków. A więc M
wicza, że jakoby p. Ochocki sam o sobie
pisał w superlatywach w ulotce; dyr. Mazurkiewicza, że oskarżeni ehcieli za 250 zło
tych przeprosić p. Al. Zwierzyńskiego, lecz
żądali zapłaty odrazu w gotówce. Dyr. Ma
w

zurkiewicz

—

był

badany

więc mec. Engel

kowe

ze

względu

w

sądzie

prosi

na

to,

okręgowym

o zbadanie
że

jakoby

dodat-

zeznania

jego nie zostały całkowicie zaprotokółowane.
Następnie o dodatkowe zbadanie p. red. Kow
nackiego w sprawie złożonego podania oraz
red. dr. Kodzia, osobistego znajomego b. sta
ross; Iszory, który jakoby rozmawiał z nim
w kwestji kilkakrotnych zgłoszeń p. red.
Kownackiego w sprawie zajazdu Frydmana.
NIE BYŁO DOBREJ WOLI.
Ochocki oponuje przeciwko tym wnios
kom. Oświadcza, że podanie w sprawie Fryd
mana zostało złożone po wydrukowaniu przez
„Glos Wilna* artykułów piętnujących, a więc
pod naciskiem opińji publicznej. To pom
niejsza wartość tego podania jako aktu doi:
rej

woli,

jak

to

chce

przedstawić

oskarże-

nie. Oponuje także ze względów formalnych,
wskazując na dowolność w interpretowaniu
przepisów K. P. K. przez oskaržycieli. W
sprawie ulotki p. Ochocki chce wysłuchać
zeznań świadka Misiewicza i prosi o powołanie dwóch świadków nowych, którzy mają jakoby stwierdzić, że tej ulotki p. Ocho
cki nie pisał.

WNIOSKI ODDALONE.
Mec. Engel popiera swoje wnioski

czyna polemizować z p. Ochockim.
Wyszyński zwraca mu na to uwagę,
czając,

że robi

to

z przykrością,

bo

i zaPrezes
zazna:

nie chce

przerywać toku jego myśli.
Mecenas Engel wraca do wniosków.
Sąd po przeszło godzinnej naradzie oddala wnioski stron obu, jako nie mające uza
sadnienia.

15 kwietnia

roku.

1934

9.00:.. Gzas. Gimnastyka. Muzyka. Dzien
, por. Muzyka. Chwilka.g: ospod. domow. 10.00:

11.57: Gzas.
Muzyka. 10.30: Nabożeństwo.
"12.05: Program dzienny. 12.10: Kom. meteor.
12.15; Poranek muzycznyz Filharm. Warsz
Pogad. muz. D. c. poranku. 14.00: Audycja
dla wszystkich. 15.00: „Wiosenna walka 2
chorobami roślin w sadzie i w polu. 15.20;
Koncert. 16.30: „Adcydzieła dawnej pieśni
świeckiej wielogłosowej'* płyty. 16.45: Kwad
rans literacki. 17.00: „Wybór letniska'* pos

17.15:

Koncert.

18.00:

Słuchowisko

(„Rewi-

zor z Petersburga" p-g Gogola). 18.40: Recital skrzypcowy. 19.00: Litewska audycją lite
racka. 19.15: Codz. odc. pow. 19.25: Rozmait
19.45.
19.30: Radjotygodnik dla młodzieży.
Program na poniedziałek. 19.50: „Myśli wybrane*. 19.52: Koncert Wil. Oddziału Tow.
Muzyki Współczesnej. 20.50: Dzien. wiecz.
21.00; „Perła Adrjatyku* felj. 21.15: Wesoła
fala lwowska. 22.15: Wiad. sportowe z Roz:
głośni. 22.25: Koncert życzeń (płyty). 23.10
Kom. meteor. 23.15: Muzyka taneczna.

NOWINKI RABIOWE.
MUZYKA

WILEŃSKA.

Dzisiaj w miedzielę o godz. 19,52 rozpocz
nie się tranmisja koncertu kameralnego, zor
ganizowanego przez wileński oddział Towarzystwa Muzyki Współczesnej. Jako wyko
nawcy dadzą się słyszeć — kwartet im. Kar
łowicza oraz soliści: Janina Pławska (sopran!
i Albert Katz (wiolonczela). Akompanjuje S.
Chones.
W programie utwory Bacha, Szeligowskie
go i Mycielskiego.
REWIZOR „GOGOLA“.
Kapitalna satyra Gogola „Rewizor“ wykonana zostanie w przekladzie Juljana Tuwima
jako słuchowisko w niedzielę o godz. 18,00 w
wykonaniu artystów scen warszawskich.
MISTERJUM

ŚREDNIOWIECZNE.

Niezmiernie ciekawą audycję literacko-mu
zyczną nadaje rozgłośnia wileńska w poniedziałek o godz. 22,15 w wykonaniu wileńskiej
szkoły dramatycznej. Będzie to średniowieczne
misterjum o Zmartwychwstaniu
Pańskiem,
opracowane na podstawie tekstów z XV wieku przez T. Byrskiego i K. Tomasika, uroz
maicone Špiewami gregorjaūskiemi.
W

ZWIERZYŃSKI SKŁONNY DO
ZGODY.
W tym momencie prezes Wyszyński 7a
daje pytanie, zwracając się do oskarżycieli
i oskarżonych.
strony nie życzą pogodzić się?
Mec. Engel zgadza się pod warunkiem,
że oskarżeni podpiszą przeproszenie. o. treści, proponowanej w swoim czasie oskarżo:
nym.
Mec. Kiersnowski zgadza się na to również.

+

Ochocki

E

dzają się.
Sędzia

tem

p.

ROCZNICĘ ZGONU

H.

MELCERA.

W poniedziałek 16 bm. jako w szóstę ro
cznicę śmierci znakomitego kompozytora pol
skiego i pedagoga Henryka Melcera odbędzie
się o godz. 20 koncert poświęcony Jego twór
czości, poprzedzony słowem wstępnem prof.
St. Niewiadomskiego. Wykonawcy — orkie
stra symfoniczna Pol. Radja pod dyr. A. Doł
życkiego, M. Jonasówna (fort.) i Marja Krzy
wiec (śpiew).
OPERETKA

i Kassyanowicz
referuje

Matusewicz

nie

zga-

sprawę.

Po-

prezes Wyszyński pyta:
Czy oskarżeni przyznają się do winy?
ępuje zgodna odpowiedź

-—

MEC.

ENGEL

PYTA

OCHOCKIEGO.

Mec. Engel daje p. Ochockiemu kilka py
tań. P. Ochocki odpowiada m. in., że czek
na 4 tysiące, wystawiony przez Górniesiewi
Mazowieckiej nie miał po
cza dla „Spółki
krycia. Górniesiewicz nie chciał płacić, ponie
zo

dotrzymała

nie

„spółka*

że

uważał,

waż

bowiązań.
i
Mec. Engel zarzuca „Głosowi Wilna*, że
wszystkie napaści na „Dziennik Wileński
dokonał ze względów natury materjalnej. P.
Ochocki oponuje. Prezes Wyszyński uspakaja

strony.

SĄDU MARSZAŁKOWSKIEGO
BEZ ZNACZENIA.
*
Mec. Engel prosi o załączenie do sprawy
cały skoroszyt odpisów listów, które wymieniali ze sobą Górniesiewicz i „spółka ma
zowiecka* sprzedająca trzy stronice „Głosowi Wilna*. Prosi także o załączenie w;roku w sprawie Cieszewskiego, b. redaktora
WYROK

Wileńskiego,

„Dziennika

skazanego

za znie

red.

Cieszew

sławienie kap. Galinata na karę 1 roku przez
S. O. Ma to być przykładem kary za zmiesławienie wogóle. P. Ochocki oponuje, о$wiadczając, że wyrok w innej sprawie nie
ma żadnego znaczenia — tembardziej wobee
stosowania zasady indywidualizacji kary. P.
sprawę

zna

że

dodaje

Ochocki

skiego i zna autora, który napisał zaskarżo:
ny wówczas artykuł. P. Ochocki zarzuca
stronie przeciwnej brak odwagi, bo podczas
procesu Cieszewskiego nie ujawniono nazwiska autora. Ochocki prosi o załączenie du
akt sprawy m. in. numer ,„Kurjera Wileńskie
go* z opisem rozłamu wśród młodych ende
ków, jako dowód, że młodzi „narodowcy*
zaczynają już chronicznie zrywać z „endee
ją*< Mec. Engel prosi o załączenie wyroku
sądu marszałkowskiege w sprawie p. red
Mackiewicza i p. Al. Zwierzyńskiego.
Sąd po półgodzinnej naradzie oddala wnia
ski stron obu, zaznaczając m. in. że wyrok
marszałkowskiego

sądu

czenia

dla

nie

ma

żadnego

zna

sądu.
OSKARŻYCIELE

MÓWIĄ.

Mec. Engel zgłasza wniosek o załączenie
jednego odpisu listu Górnisiewicza. Sąd ten
wniosek oddala. Wtedy męc. Engel prosi e
odroczenie sprawy i zawezwanie Górn:
wicza. Sąd po krótkiej naradzie wniosek
oddala.
Mec. Engel, w swej mowie oskarżyciela,
staje w obronie czci p. Al. Zwierzyńskiego
i polemizuje z motywami sądu okręgowego
Zarzuca
młodym
endekom
z pod znaku
„Głos Wilna" brak ideolegji. Twierdzi, że os
karżeni

w

akcji

przeciwko

„Dziennikowi

W%

leńskiemu'* kierowali się pobudkami natu
ry materjalnej.
2
Prosi o wyrok skazujący w częściach aktu oskarżenia, z którego zostali uniewinnie
ni przez S. O., i o podniesienie kary wymie
rzonej.
Mec. Kiersnowski oświadcza m. in., że

„Dziennik

Wileński*

nie

nacjonalizmu.

propaguje

Prosi

też

o

zoola

skaza

OSKARŻENI.

WILNO.
dnia

AL.

gicznego
nie

RADJO
NIEDZIELA,

P.

OPŁACANY?

wiarygodność
podważając
P. Ochocki,
świadków, doprowadzonych na rozprawę a
lacyjną przez oskarżycieli, oświadcza, że bv:
świadkiem i ma na to dowody, że p. red.
Piotr Kownacki po rozprawie w sądzie ape
laqyjnym w dniu 10 lutego br. płacił dopro
Stankiewiczowi za
świadkowi
wadzonemu
przybycie do sądu.

praco

wała specjalnie sprowadzona z Pińska machina.
4
Wilja spłatała jednak figla. Podezas wio
sennego wezbrania rzeki cała ta kunsztowna
robota została zniwełowana. Cały piasek spły
nął.

w sporcie.

sporto
wydarzeniem
Najdonioślejszem
boksec
mistrzostw
wem jest dzisiaj finał
skich Europy, które ze względu na swój po
ziom walk i na szereg odniesionych sukce
sów pięściarzy Polski interesują nas więcej
niż inne jakieś zawody.
jest
wkędarzeniem
Drugiem ciekawem
mecz piłkarski reprezentacji Polski z reprezenłacją Warszawy. W' Warszawie publiczność będzie więc mogła ocenić odpowiednio gry naszych piłkarzy, którzy mieli dzisiaj walczyć w meczu rewanżowym w Pradze o mistrzostwo świata z Czechosłowacją.
Wyjazd naszych piłkarzy jak wiemy z zasadniczych względów nie nastąpił.
Ciekawi więc jesteśmy jaki zostanie dzisiaj osiągnięty wynik.
Polska wystąpi w składzie: Albański, Mar

Jak

przedstawicieł

nie był obecny

Toruniu
nis
oskarżenia.

układanie

OWY.
R SPORT
KURJE
|
z

Niedziela

b. sta
przesłuchanie
i ponowne
awy
podczas jego bada
y Iszory, ponieważ

Przedewszystkiem
zostanie

SWOJE.
o odroczenie

prosi

Engel

sądem.

przed

A B. STAROSTA

mec.

Następnie

Szy plan wysuwa się projekt zaopatrzenia w wodę całego szeregu ulie

zniosła

urząd wojewódzki

intensywne

o charakterze

przeprowadzone

Kanał ściekowy.
Na specjalną jednak uwagę

Kanały

Odwadnianie Zwierzyńca.
W ciągu maja b. r. program robót
przewiduje szereg robót na Zwierzyń

Wodociągi.
Z robót wodociągowych

skanalizowa

Wiwulskiego

Zwierzyńca.

SWOJE,

ŚWIADEK

uzyskają ulice: Witoldowa, T. Zana,
Jasna, Moniuszki, Staru, Sosnowa, Li
tewska, Miła i Gedyminowska.

ul. Wiwulskiego.

pierwszej

oczekiwau-

nia.

pracv.
do

przebywają-

styką, w jeden głos jednak zlane, mó
wiące o potrzebie wzajemnego zbliże-

Z dniem 1 maja r. b. będzie się odbywała
jkrutacja

wyniki

zatłoczonej

uczuciem

bezpłatny.

Obozy

ob

nia. Panu Prezesowi Dr. Górze ze stro
ny estońskich gości również perdec;
nie odpowiedział Pan Pułk. Baach.
Potem już wartkiem strumieniem toczyły się dalsze mowy
obustronne i
wielojęzyczne, bardziej
naładowane

roczami.
„ Całość wieczoru przeplatana bęzie występami wokalno-muzycznem
rtystów teatrų eksperymenialnego.

|

liczbie

Oficerów

przerwach

w. Anny 2—4 „Wieczór powszech
y' z następującym programem:
į 1) Odczyt p. dr. J. Wokulskiej —
'iotrowiczowej n. t. „Wrażenia z Pa
yża”.

,
,

estońskiemu,

wali Polacy i Estończycy
znowu okrzyki.

kwietnia br.
Sekretarjatu

B. B. W.

nie

Długo trwały w lokalu Związku
gromkie okrzyki z żołnierskich piecsi
w szczerem oddaniu
manifestu
wzajemną przyjaźń i szacunek. Pole

powszechny*

w niedzielę dnia 15
pdbędzie się w lokalu

tolerowanie

skanalizowanie

i energicznym

tegoroczny program robót wodociągowo-kanalizacyjnych zapowiada się

nia.

-dz-Šmigly.

B.B. W

nigdy

szenia tak miłego grona do własnego
lokalu na wykład i wspólne przyjęcie. Celem było nawiązanie stosunków towarzyskich z przedstawicietami zaprzyjaźnionej armji.

aka-

iizącje miejscowe zasadzą
drzewka
ia górze Altarji. Sadzenie to rozpocz
jie się 19 a skończy się 21 bm.
Na uroczystości te przybywa gen

w

żywiołowych

szości znajdują się obok. studentów
wyższych uczelni oficerowie
armji
czynnej, bardzo trafny
zalem
pomysł powziął Zarząd Wileńskiego Ko

emja organizacyjna.
Z uroczystościami temi
pozosiawać będzie również w związku „Świę
o pracy, polegające na tem, że orga

„Wieczór

to

inicjatywie

cych w Wilnie gości z Estonji w więk

przedsta

a wieczorem

w

Ujazdowskiego,

czekoladką.

Dzięki

uniwersytetu

polskie

narodowi

Ponieważ

iejskiej urządzona zostanie akadem
a. Przewidziane są też przedstawieза w kinach z krótkiemi okoliczne
ienie

Nie-

jawów jego niezmąconej niczem przy
jaźni okazywanej mu również w okresach dla Polski ciężkich i groźnych.

ada, w południe w wielkiej sali rady

Pciowemi

w

cieli tamt. Strzelca i widzieli względ

tckie, przyczem wygłoszone zostaną
bkolicznościowe przemówienia.
po

burzę

Kownie,

bardzo żywo przenosi się na inne dzie
dziny. Rosną możliwości na gruncie
gospodarczym.
Niedawno mieliśmy
sposobność przyjmować przedstawi-

zapomni

odprawiona

i

ostatnich latach współżycie

aizacyj.

22

dom

żołądka, naturalna woda gorzka „Franeiszka
Jóezia*
pobudza do wypróżnień.
Żądać
w aptekach i drogerjach.

zabiegom wice-prezydenta inż. Jensza

laków zwłaszcza z Wileńszczyzny ko-

nie byli uczestnikami
manifestacyj przyjaźni.

olowa,

do

przedstawicieli Estonji na poluczelniach i na
stanowiskach

W., nabożeństwo, po południu
legoż dnia akademja, a wieczorem
capstrzyk orkiestr wojskowych i orga
ne górze Bouffałowej
iej zapalone zostaną

jeszcze

Berlinie

praktykantów ' technicznych

lenia Wilna, na którem
omówiono
program uroczystości.
W dniu 19 bm. organizuje w zwią
zku z uroczystością zarząd podokręgu wileńskiego Strzelca w pałacu re
rezentacyjnym
wystawę
obrazów
|, zułowskich artysty Kononowicza.

Po zakończeniu

jako

wodociągowych w Wilnie.

przy-

tą wizyta kurtuazyj

wówczas

w

jak

podległej Polsce i wzajemnie
przed
wojną wielu dzisiaj znakomitych Po-

prezyden-

poświęcenie

wywołała

Moskwie,

tykać
skich

ła miasta Maleszewskiego odbyło się
zebranie obchodu 15 rocznicy wyzwo

21

własną

międzynarodowym:
lata temu przybycie

za nader ważne ogniwo w tej dzicdzinie. Od lat jednak można było spo

15 rocznica wyzwolenia Wilna

Dnia

Frydmana

Plan prac kanalizacyjno-

"Zaczęło się od wymiany dorobku
kultury tak, że z tego punktu widzcnia obecny cykl wykładów przy Га
stytucie w Wilnie może być uważany

powtórnej operaeji. Operacji dokonał
specjalnie przybyły z Krakowa prot.
Uniwersytetu Jagiellońskiego
znany
chirurg dr. Rutkowski w asyście prof.
Michejdy.
Stan J. E. Arcybiskupa jest zadawalający.

przewodnictwem

nim

szczególnej nabiera ceny obserwacja
rozwoju stosunków Estonji i Polski
oraz ich wzajemnego współżycia.

Wczoraj w klinice św. Józefa J, E.

Pod

Dr.
i jaką

w

Jałbrzykowskiego.
poddał

Naczelnika
Warszawy
na

Powtórna operacja J. E. ArcyJałbrzykowski

co pamiętają

jęto na terenie
niespełna cztery

0000

Arcybiskup

z

ELAGU ESTI!

„Gospoda pod Białym Koniem"
biskupa

się

łabędzia

pięknego

łaski

sobie

zaskarbić

usiłuje

bobas

dziciąc

JUTRO

Ceny

mu

Przy

RPP

O godz

zajazd

jeździe. Zwraca na to uwagę
replice Stanisław Ochocki

POPP

į

red. Kownackiego,
zbadaniu
i właściciela zajazdu Frydma

dzek.
Tym momentem mec. Engel broni właści
wie opińji Frydmana. Wygląda to nieco orygi
nalnie ze względu na wyrok sądu grodzkie
go, eksmitujądy Frydmana z posesji przy
Mostowej 1 ze względu na to, iż udowod

zdołaliś

pod

Wyszyń

prez.

posiedzenia

na. Zeznania tych świadków wystarczyły ko
misarjatowi na wystawienie dobrej opinii
zajazdowi Frydmana.
W: OBRONIE FRYDMANA.
Mecenas Engel zgłasza kilka wniosków
Kładzie wielki nacisk na znaczenie tego po
dania, które złożył p. red. Kownacki do sta
rostwa i prosi o zażądanie sprawy, wszczętej na skutek tego podania. W związku ż
tem mec. Engel podważa wiarogodność zez
nań świadków funkcjonarjuszy P. P. Kabarskiego i Szadurskiego, którzy scharakteryzowali, na podstawie licznych protokółów
karnych za udzielanie pokoi dla uprawiana

-

m. Wilna.

ENDECJA

ETYKIETKI.

WYDAŁ OPINJĘ O ZAJEŹDZIE FRYDMANA.
Podczas przewodu już wyjaśnia się, #›
podanie to skierowane zostało do III-go ko
misarjatu, który przeprowadził dochodzenie

(przewodniczący) i Tarasewicz.
Dowiadujemy się, że Komitet usłalił już listę
kandydatów na rad-

z terenu

PRZYKREJ

KTO

ski

jgych

Ocho

nierządu.

obracało dokoła momentów już
znanych. Ozarzutów i mo
skarżyciele dążyli do obalenia

=

a właściwie

ski informuje strony, że w przededniu rozprawy do sądu wpłynęło podanie p. Al. Zwie
rzyńskiego. Podanie to przytacza nową okoliczność. Oto administrator posesji przy u'.
Mostowej 1 p. red. Piotr Kownacki zwracał
się 27 czerwca 1932 roku t. j. po pierw ych
artykułach w „Głosie Wilna** do Starostwa
z prośbą, by władze policyjne uniemożliwity
prostytutkom spacery pod oknami „Dzien nika Wileńskiego" oraz, by starostwo stwiev
dziło, czy w domu Frydmana mieści się dom

Przewód sądowy, wbrew oczekiwaniom,
'nie obfitował w momenty sensacyjne. Rozpra
wa w sądzie okręgowym, trwająca 10 godzin,
wycisnęła
trynę —

oskarżeni,

otworzeniu

Po

SALI.

АВИ

Šlusa

ZRYWANIE

Gėrnisie
się,

O.;

to na paradoks, a jednak tak było.
Sąd, wyszedł o godz. 9 min. 5. Ławy dla
publiczności były puste. Sprawa „Dziennika
Wileńskiego i „niegrzecznego dziecka en
decji'* spowszechniała.

i Stanisław

Kassyanow

S.

da

Kass;anow:

prezes Szumański, na wice-przewodni
czącego Taraszkiewicz i poseł Stau
kiewicz.
Skład personalny Komitetu Obwo

dowego

roz

gowy na karę
godności 0so

PUSTKI

wybiera 15 radnych, z czego 9 z wyboru i 6 z nominacji. M. Wilno wybie

przewodniczącego

w

przez

Ławę

Ochocki

powstała specjalna Komisja Porozumiewawcza.
Dla informacji dodać jeszcze nale.
ży, że Wileńska Izba
Rzemieślnicza

ca-

Wilnie

chockiego,

Górnisiew

nowski.

chrześcijanie jak i rzemieślni

'ey Żydzi. Dla ostatecznego ozgodnie
nia stanowiska
obu tych odłamów

łej Wileńszczyzny) i obwodowy dla
m. Wilna i pow. wil.-trockiego
De
Komitetu
Wojewódzkiego desygn --

Stronnictwa.

wileńskiej

endecji

cki, nie tyle sję bronili ile oskarżali. Wygla-

bistej posła na sejm z ramienia stronnici
w
narodowego
w
Wilnie p. Aleksandra
Zwierzyūskiego w artykułach, umieszczonych
w „Głosie Wilna".
Rozprawie
przewodniczył
prezesS. A
Wyszyński, sprawę referował sędzia Matuse
wicz. Oskarżyciel prywatny p. Aleksander
Zwierzyński nie stawił się
— pełnomocnikawokaci Engel i KiersKC byli p. p.

dy polityczne. W związku z tem ma
być stworzona jedna tylko lista. Na
listę tę solidarnie mają głosować
za

równo

y
i

skazanych

100 złotych

front wyborczy pod hasłem gospodarczego
godniesieni» rzemiosła wileńsziego

Wczoraj nadeszła
wiadomość о
rozpisaniu wyborów do Wileńskiej 1/
by Rzemieślniczej. Postępowanie wyborcze trwać będzie 85 dni.
Wiadomość ta w sferach rzemieśi.
'niczych wywołała ogromne poruszenie. Na wieść o rozpisaniu. nowych
wyborów natychmiast ukonstytuował

Komitet

cza,

ape

sąd

tywów

ZNAJOMI.

spraw!

tolda

Rozpisanie wyborów do Wileńskiej
. Izby Rzemieślniczej.
Wspólny

RS
_K 1

wychowanek

Niegrzeczny

16 czerwea r. b. Ostatecznie jedna
z tych dwóch dat ma być ustalona ja-,
ke dzień wyborów nieco później.

Jak się dowiadujemy
przypusz<czainą datą wyborów de Rady Miejskiej m. Wilna będzie 3 ewentualn:e

LEE

Sprawa bankrutującego

do Rady Miejskiej

Wybory

WA

ER

RADJOWA.

We wtorek ze studja warszawskiego o g.
20
transmitowana będzie przez wszystkie roz

głóśnie polskie popularna ongiś, bardzo me-

łodyjna operetka P. Linckego
„Grigri* w
wykonaniu
pierwszorzędnych sił
śpiewaczych i muzycznych Połskiego Radja.

P. Ochocki zarzuca oskarżyciełom niezrozumienie aktu oskarżenia i ałogiczne podej
ście do sprawy oskarżenia jego osoby. Mówi,
te w mowach oskarżycieli poslyszal więcej

zarzutów, niż zawiera

akt oskarżenia.

Przy-

tnaje się do napisania dwóch artykułów i
stara się zdyskredytować świadka oskarżenia

p. Stundisa, który wskazuje na p. Ochockiego
jako na autora pierwszego artykułu. Charak-

teryzuje go
jako
człowieka, który robi
wszystko dla kawałka chleba. Oświadcza rów
nież, że p. prof. Komarnicki nie jest świadkiem wiarygodnym i przytacza m. in. jaka
przykład odpowiedź jego ma: zapytanie —
czy kino Stylowe znajduje się w rękach ży:

dowskich. Prof. Komarnieki
bez namysłu odpowiedział, że w żydowskich, a tymczasem
kino to należy do aryjczyka-chrześcijanina
bal nawet sympatyka „endecji*. Prof. Komarnicki oświadczył również, że „Głosowi

Wilna*

pod względem

ideologji

żadnego

za-

rzutu postawić nie można. Z tego też względu wywody oskaržycieli o rzekomo materjalnych pobudkach postępowania młodych z
„Głosu Wilna" rozbijają się o osobę czołową
w stronnictwie narodowem w Wilnie.
P. Ochocki stwierdza, że proces wyszedł

daleko

poza

ramki

osobistego

zatargu mię-

dzy p. Al. Zwierzyńskim a nim. Oskarżyciele
mają za zadanie obronić i ratować bankrutnjące stronnictwo.
*
!
P. Ochocki twierdzi, że dowodzenia strony przeciwnej, jakoby zgadzał się na przyjęcie 250 złotych za przeproszenie i że pertraktacje rozbiły się o jego żądanie natychmiastowego wypłacenia tych pieniędzy, mijają się z prawdą. Pan Zwierzyński dostałby te
250 złotych napewno, gdyby tak bvło, bo prze
tież za tę cenę uzyskałby jednocześnie i re:
kabilitację i pognębienie przeciwników.
P. Ochocki twierdzi, że p. Ał. Zwierzyński zarzucając mu na krótko przed ukazaniem się serji omawianych artykułów w „Gło
sie Wilna* brak ideologii w jednym z nu
merów „Dz. Wił.* obraził głęboko i sprowokował do ostrego wystąpienia.
Co do. domu nierządu p. Ochocki uważa
fakt ten za całkowicie udowodniony i osta/
tecznie przypieczętowany eksmisją Frydmana
Z tych też względów prosił o wydanie wy
roku uniewinniającego w stosunku do swej
osoby. P. Kassyanowicz przyłączył się do wy
wodów p. Ochockiego i prosił również o
uniewinnienie.
i
Mec. Engel w replice zarzuca p. Ochockie
mu

obłudę.

Zkolei

oskarżony

zarzuca

oskar-

życielom mijanie się z prawdą.
Wyrok w tej sprawie będzie ogłoszony w
poniedziałek o godz. 14-ej.
(w.).

PRZYPOMNIENIE
FARBIARNI, PRALNI
CHEMICZNEJ i GREMPLARYV':

„EXPRESS“

Wilno,

Wielka

SEZON

31,

tel. 17- 00

WIOSENNY

SIĘ ROZPOCZĄŁ! — Ceny zniżone!
Proszę się przekonać!
Prasowanie ubrań i gremplowaniematerjałów

na

poczekaniu.

KURÓCE R

4

„KRONIKA
——— I

Nui

Anastazego

kiecziela

M.

a Marceljans,
Wauchód

słońca

Zachód

—

s

4 m.

—€-6

— Prywatna Szkoła
przy Gimnazjum O. O.

Wilnie, ul. Wielka

22

771

Temperatura
"Temperatura

średnia -najwyższa

Temperatura
Opad —

najniższa

6
+

10

4

—

DYŻURY

odbędzie się o godz. 7.30 wiecz. Walne Ze
branie członkiń z następującym porządkiem

Dziś w nocy dyżurują następujące apleki:
Paka — Antokoiska 54, Siekierżyńskiego —
Sokołówskiego

—

r.

Tyzenhau-

zowśkiej i Nowego Świata, Szantyra — ul
Legjonowa, Zasławskiego — „Pod gołębiem"
— Nowogrėdzka 89%, Zajączkowskiego — Wi
tołdowa 20.
Oraz
cickiege

Filemonowicza — Wielka 29, Chróś
—
Ostrobramska
25, Chomiczew-

skiego —

W.

Pohnlanka

Wileńska 25.

25, Miejska

2

—

rodnieniem

Wi-

w przezroczach*.
wolny.

11

kwietnia

b. r. objął

urzędowania.

MIEJSKA
— Budowa drugiego podziemnego szaletu.
Zarząd miasta zamierza przystąpić do budowy drugiego podziemnego
szaletu.
Jak»
miejsce budowy
wybrano zieleniec na ul
Wielkiej u wylotu ul. Sawicz.
Trzeba

dodać,

że

magistrąt

zamierza

co

roku wybudować jeden szalet. W: roku przy
szłym szalet podziemny wybudowany. zosta
nie na ul. Zawalnej na rynku, drzewnym.
—— Roboty ziemne na Antokołu.
Roboty
ziemne na uł. T. Kościuszki posuwają się
sńybko naprzód. Ma być, jak wiadomo, obmiżony poziom jezdni w celu odsłonięcia wi
doku na kościół Św. Piotra i Pawła, Cześć
jezdni od strony. boiska została już skopana
i wkrótce zostanie zabrukowana, roboty
przerzucone
zostaną
mna
drugą
poło
jezdni.
—

Przesunięcie

ehodnika

na

ul.. Miekie:

wieza. Od poniedziałku zosłaną rozpoczęte
robotny ziemne związane z budową pom
nika Ad. Mickiewicza. Mianowicie rozpoczę
te zostaną roboty przy układaniu chodnika
na terenie zajmowanym obecnie przez plac
Orzeszkowej. Obecny chodnik w tem miej.
scu ul. Mickiewicza zostanie zniesiony. W
związku z temi robotami wyciętych zostanie
kilka lip.
:
— Kosze od parady. Pomimo zainstalo
wania na terenie miasta koszy do. śmieci
przechodnie zbyt często nie rzucają odpad.
ków

do

koszy,

lecz

wprost

na

chodnik,

do

koszy,

nie

śmiećcie

nia
cych

oprócz

kańeów

się w

Wilna

do

jaki sposób

zmusić

zachowywania

w

o

o

14)
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Biuro
-według
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ostetni dzień

T

ES

PROGRAM:

Rekord

śpiewno-muz.

M
dodatek

E M

kolorowo-rys.

T

D r.

„Królestwo

M

A

Neptuna”.

B

JUTRO!

Pierwszy

Pawła

wielki

reprezentacyjny

Szczegóły

Kamo

Dziś

początek

Dla

=
=

OSTATNI
Potężny

Polski

NAD. PROGRAM:

Film

Dzieje

sej)

MATR

<

p. tt

kreacja

:

CULE

—

DOUGLASA

FAIRBANKSA

х

program

wojny

jako

Robiason

Kruzoe

Jutro rewelacyjna

premjera w

na be:lud. wyspi

| „Dr. Jekyll

Światowid”

i Mr. Hyde"

Wielki

TREFL

wielki film szpiegow?!

Pe raz pierwszy na ©

mie prawdziwe kulisy
szpiegowskiej roboty*

kinie „CASINO“

S aa

Fredrich Marsh
NAD PROGRAM:

Najnowsze

sia

dodatki

=

dźwiękowe.

Największy triumf kinematografji światowej!
Film, który na wszystkich zostawi niezatarte wrażenie. Niq
zwykłe wstrząsający dramat erotyczny.j przewyższający ..Zaledwie wczoraj” i „Zsułki życia”
„W
ielka
: Grzesznica“
w rol. gł. kobietaa o zimnem sercu, a plomien! r

!

głosie

:

Claudete

Coibert,

R. Corter I Baby

Roy. oraz sen. film polski p.t. „Rycerze

!

ы

W dniu naszego
‚

|

СОЛЫСОНТОНЕРАЫГ АЫ

c

Na:

wynoja
cz
miesz
kanie

:

ы

BOL GŁOWY:

‚

| BÓLE ZĘBÓW

draStenzla

z

Tartaki 19-1

mąż wyznał

PLAC

skórne,

1 moczopłełowe,
PRZEZORNY

ullca Mickiewicza

ojciec i mąż zapisuje się na Członka

| - CHRZEŚCIJAŃSKIEGO
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
na Antokolu, z siedzibą

ZAMKOWA

póki żyje i pracuje stale korzysta z kredytu,
'rając pozostawia
rodzinie 2400 zł. i więcej

mogi,

wypłacanej

przez

Bank

telefon 10-90,
od godz. 9—i2 1 4-—-8

Choroby

umiezapo-

9—1

i 4—8

LEGNISKO 1: rzeka, io
i

blisko Wilna,

dzie. ładna miejscowość,
w maju i czerwcu duże
zniżki. Informacje: Jagie-

PROSZKI

Maszynistka

BÓLACH
GŁOWY
KONIECZNIE

„SERCE

godz

Jlońska 9—13

SIĘ PRZY

UPORCZYWwYCH

poszukuje

posady

| jak również może być angażowana do biura na ter:
minową
pracę,
również
ZE ZNAKIEM

Ww PIERŚCIENIU”

stracji

w

„Kur.

Admini-

się

340

sążni 2

Pańskiej 3

dowiedzieć się Zakretowa

Tamże

wydzierżawi

ogród
Do

się

owocowy.

sprzedania

drewniany
dwumieszkaniowy; plac 675 mtr.*
przy ul. Finnej zaułek
Lewy

Żołnierski

2-a.

Bd Odsąpienia
cukiernia i piekarnia

„Kurjera

Wileńsk.*

na dogodnych. warunkach
Nowo-Wilejka
, ał. Wileńska 8

pod

z ogrodem

Nigdy nie zapomnę wzruszenia, które mnie
ogarnęło gdy zdałam sobie sprawę, że właśnie
piękno mojej świeżej, białej, delikatnej, niczem
płatek róży, skóry i cery, aatchnęło mego męża
miłością. A jednak, zaledwie przed kilku miesiącami skóra mej twarzy była szorstka i zeszpecona przez wągry i rozszerzone pory. Zdobyłam
zaś nieopisane piękno nowej skóry przez codzien
ne stosowanie znakomitego. paryskiego Kremu
Tokalon, białego (nie tłustego). Ma on właściwości wybielające, wzmacnia, ściąra oraz działa
dodatnio na naskórek. Jestem

jące działanie

Kremu

pomoże

kobiecie

czyzny.

(własna

dania (B Połocka).
Trakt Batorego 5

każdej

do

koloru

zdobycia

oraz

rozmaite

odcienie

Pudru

się

często

z eałkowitem

„Fiat*

4 lub 6-osobowy
sprzedaje się
ulica Ofiarna Nr. 4 m. 5.

BuchalterBilansista
wład. jęz. niem. i ang.
poszuk, odpowiedn. pracy
Administracja „Kurjera
Wil. dla Daniela,

i prosimy domagać

się przy. zakupie wyraźnie MAGGl'ego wy
robów, zważając przytem we własnym interesie na eryginalne opakowanie i na znaki

|

MAGGI
Spółka

Fabryka

z ogr

odp,

"° Najprzedniejszej

T.-wa

BLACHĘ OCYNKOWANĄ
oraz

Górnośląs. Zjedn. hut Królewska:
poleca firma

Laura

M. DEULL22

Biuro — Jagiellońska 3, tel, 811
Skład miejski — Zawalna 44
Skład i bocznica własna, Kijowska

tel. 999 }

św. Jakóba

- 3 pokoje
lu

jeden,

smehe,

kuehnia

słoneczne.

9 —

A

z wygodami

do

najęcia.

Z/k

Debt

czynny

„2-a,

Uk

a

siuo

w:

m.“

Pokój

ZIORA

a

Z GÓR

RARCU

D-ra ŁAUERĄ
jak ło stwierdzili wybitni lekarze,
nym środkiem dla uzdrowienia

są idealżołądka,

vsuwają obstrukcję, są lagodnym środkiem

przeczyszczającym, ułatwiają funkcję organów trawienia, wzmacniają organizmi pobudzają apeiyt:
|
k
Ё

ZIOŁA

Z GÓR

HARCU

D-ro

LAUERA

usuwają cierpienia wątroby, nerek, kamieni
żółciowych, cierpienia hemoroidalne,
revumotyzm

8,

kościoła

- Pokój

maierii.

Fabryk Portland-cement '„ WYSOKA"

W

Mieszkanie

ul. Jagiellońska

Chery żołądek jest główną przyczyną роwsławania hajrozmaitszych chorób,—zanieczyszcza
krew
i tworzy
zła
przemianę

CEMENT

do

4 pokejewe z kuchni
(I piętre, ogródek i W
randa)
oraz
mieszksh
2 pokojowe z kuchni
sutereną do wynajęci
w. Filipa 4 vis в ®

w Poznaniu

Tokalon.

jakości

ze wsze

wygodami

majęcia ui. Makowa 5

sa-

pp. gospodynie przed wszel-

kiemi naśladownictwami

Powagi świota. lekarskiego stwierdziły, že
15 % chorób powstaje z powodu obstrukcji.

urządzeniem

2.

tem

Należy przesłać 70 groszy w znaczkach na zwrot
przesyłki, opakowania i innych kosztów, do firmy
Ontax, oddział 11-E,
Warszawa, ul. Traugutta 3.

sprzedaje się

z powodu wyjazdu
Zaułek Ś-to Michalski

jako

Nr-

Mieszkani
kiemi

sprzedajs

wynajś

ernardyński

downictwa

męż-

Jadłodajnia

do

S-cie pokojowe

Gratis, Każda czytelniczka niniejszego pisma
może otrzymać bezpłatnie Luksusnwą Kasetkę
Piękności, zawierającą Krem Tokalon (różowy
i biały),

zaraz

MW handłu napotyka się na wyroby konkurencyjne, których opakowania podobne są
do opakowań MAGGl'ego wyrobów. Naślate

į

Dai]

zauł.

krzyż-gwiazda.

białego,

serca

„Mieszkania

ul. Jasińskiego Nr. 6

„ewna, że upiększa-

Tokalon,

Piwiarnia -

о.. О О М Samochód

nowozbu-

oferty

„Maszynistka”

Domek

Nr. 5 m. 8, tel. 19-30.

Łaskawe
я

pod „Plac

ziemia) 2 mieszkania
(elektryczność)
do sprze-

wykonuję
różne prace w
domu po b. niskich cenach

do Adm.

„Kurjera Wil,*

Wil"

Plac
przy ulicy

Wileńska 7, tel. 10-67
od

się

sprzedaje

i moczoplciowe

odpowiednią
Kilku Panów i Pań zzo”:

STOSUJE

skórne,

weneryczne,

niezwłocznie.

Wilno, Bonifraterska 2—3.

wiedzieć

Dr. Wolfson

18

referencjami zaangażujemy do pracy propagandowej.
Wynagrodzenie
200 zł w stosunku miesięcznym.

4,

na Zwierzyńcu sprzedam
b. tanio. © warunkach do-

mi...

róg Ciasnej o warunkaf
tamże w m.4 lub tel.

od

i znakiem

„MAGGI*%

Ostrzegamy

5

po

łatwo

żółto-czer-

MAGGl'ego wyroby, wprowadzając
mem nabywcę w błąd.

krómu-mydła -nudru

weneryczne

się

poznaje

opakowaniu

z nazwą

i

buljonowe

kostki.

przyprawę

ochronnym

MIGRENĘ NEWRALGJĘ

Mroku

2 4 piętra. 3 pokoje
wygodami, bardzo ciepł

wonem

Ghoroby

dram2'

Dziś!

„UsUWA NAJUPORCZYWS2Y

PLAC

1

AND TAAA kia imi BlaSKi i cienie miłośc

| DZIŚ! Nojpotsżaiejze deja

oryginalnem

na Zwierzyńcu
(Jasna 5)
bardza
tanio
sprzedam.
Oferty do Administracji

į

rozgrywający
się ma td
czarującego piękna Та

mówił cały świat! Elektryzujący

AŚ

MAGGfi'ego

K Kenigsberą

—

intrygantks

kina

ECHO“

L

3 3

SCAR

MAGGI'ego

BENIGNINA.

jutrzejszychi

Czarowny film $plewno-dźwiękowy w naturalnych kolorach ze „złotej serji”

ZAMARLE

99

ogłoszeniach

NOWOCZESNY ROBINSON

Genjalna

największego szpiega XX w. o którym w czasie wielkiej

.
”

dozwolone.

piękna...

DZIEŃ!

WH

е

krainie

Dziś początek o godz 12-ej

Na

0...

ŻA

VIII Roxy
p

Następny

o godz. 12-ej

młodzieży

w cud.

ы

życie
Henryka
22212

Laughton.

w

— przebiegła,
Piąta — niebezpieczna,
Szósta
ujrzymy w monument, arcydziele filmowem

©

,

Z

p. t.

Abrahama.

Prywatne
HR
roli głównej genjalny Charles

film węgierski

PORTOWE ZACORCIZ
IST WN
TV
M

i

U

Początek o godz

słoneczne.

`&

.

T A

2

s

56

DZIŚ!
Niebywały filra, oczekiw. przez miijonyi
Przewót w dziejach kinematografjii
380 najpiękniejszych
kobiet „Świata!
Takiego przepychu i wystawy nie było w żadnym filmie — ani europejskim, ani
aeDa
Z
W rolsch gł: Joan Grawford i Clark Gabel.
Wszystkie arcydzi
Tańcząca
Wenus
BLEDNĄ
wobec
tego
najwspanialszego filmu naszych
czasów»
Królowa mody JOAN CRAWFORD zademonstruje 60 najmodniejszych strojów.
Początek o godz. 4—6—8—10.15

:

“

25 gr.

następnym programie.

film

Pierwsza — wierna.
Druga — wyuzdana,
Trzecia — naiwna.
Czwarta
a wszystkie równie piękne... — to sześć żon króla Henryka VIII, które

obywa

konferencję Tow. „Ort*; która odbedzie się w Warszawie w poniedziałek 17
b. m. wyjeżdża delegacja wileńska w osbach pp. A. Kruka, W. Kagana, inż. M. Szrej
bera i p. F. Szlezingera.
(m).

15 gr. Partęr

MARSZ RAKOCZEGO

do

w Nimczech.

Balkon

Dyrekcja

NAD

Przemysłu

stanowią

„Pietryk w radjostacji*.

godz. 2—4

już

Dziś nieodwołalnie

pa:

Zebrane za pośrednictwem władz. administracyjnych materjały dla Koinitetu Opieki nad uchodźcami z Niemiec: przy Łidze
Narodów
w sprawie uciekinierów z Niemiec, którzy zbiegli do Polski wykazały, że
wśród uchodźców do Polski znajduje się tylko nieznaczny odsetek: obywateli niemiec-

10—12,

od

za-

pol

wyjechać

rysunkowy

Królów"

przepięknego filmu sensacyjnego

montowane

Min.

dodatek

na film „Król

mie komuniku-

wilony wykonane w całości w Polsce i jeden
żelbetonowy, w którym znajdzie pomiesz
czenie większość - polskich. eksponatów.
Udział wystawców polskich jest bardzu
liczny i dojdzie przypuszczalnie do 250 firm
Na

Najnowszy

ostatni poranek

Film, który robi głębokie wrażenie i który
się nigdy nie zapomina. Pomimo olbrzymich
ceny nie podwyższone.

za którym przepada cały
świajt, będzie wyświetlany

bę

drewniane

Giorja
Stuart.
tego wspaniałego arcydzieła

pytania uprzej-

na wystawie w Tel-Ąqwiw dobiegają
Większość
eksponatów
została już

wysłana
są

urządzenia

Szczegóły jurro.

odpowiedzi

na

ui

wykonana

p.t.

PROGRAM:

Dziś

Tchorza.

=

W

poświęcona

skrzyp-

E
JOHN
BOLES
l
kosztów sprowadzenia

NAD

Muzyka

odbędzie

Tragedja

UWAGA!

| MUZYKA

Przygotowania
do

świątecznych.

życiowy!

Franciszka

Symionja życia

Niebywała o-

ka, špiewaka i kompozytora

— Audycja Polskiego Towarzystwa Mn.
zyki Współezesnej.
W niedzielę 15 b. m.
punktualnie o godz. 19.30 w lokalu Związku
Zawodowego Literatów przy ul. Ostrobram-

skiego
końca.

— Poniedziałek Towarzyski Z. P. O. K.
Dnia 16 bm. odbędzie się „Poniedziałek Towarzyski** Związku Pracy Obywatelskiej Ka
biet (Jagiellońska Nr. 3-5 m. 3), na którym
znana arłystka operowa p. Jadwiga Krużan
ka --Reissowa odśpiewa szereg
pieśni przy
akompanjamencie p. Jadwigi
Żyłkowej.
Osobny pokój dla bridżystów, smaczny i
tani bufet oraz dancing towarzyski zapewni
miłe i przyjemne spędzenie wieczoru.

lecz

Dziś premjerai

Profesora

kazja dla miłośników kina, muzyki i śpiewu!
Wzruszający
dra›
a

Z życia żydowskiego.

bezpłatnie

godz.

pod kierownictwem

worom
Zygmunta Mycielskiego,
Tadeusza
Szeligowskiego, Piotra Perkowskiego i Er
nesto Blocha. W audycji udział biorą: p. Ja
nina Pawłowska (śpiew), p. Albert Katz (wic
lonczeła) i kwartet im. Mieczysława Karło

obowiązują -

w

Występy na scenie słynnej ORKIESTRY Jazz-Bandowej

ko-

Już

9

największych miast Europy z dniem jutrzejszym jedno z B2|pOpUkin wileńskich wprowadza po raz pierwszy w Wilnie

niebywałą dotychczas atrakcje

przez

zachorowania,

Ne. 100 (2990).

Na wzór
larniejszych

— Teatr Mieiski Pohulanka. Dziś, niedzia
la 15 kwietnia o godz. 8-ej w. „Rodzina* —komedjo - satyra w 3-ch aktach Antoniego
Słonimskiego. W sztuce autor porusza spra
wy rasy i klasy, reprezentowane przez komu
nistę i hitlerowca. Świetnie zgrany zespół
z A. Łodzińskim w roli tytułowej. Reżyserja
W. Czengerego. Dekoracje — W. Makojnika.
Jutro, w poniedziałek 16 kwietnia o godz.
8 wiecz. „Ridzina“.

skiej

Stowarzysze:

sporządza

ZEBRANIA

i to nie pomogło, gdyż kartki sziybko znikły
Obecnie władze administracyjne i miejskie
zastanawiają

(Jagielońska

zeznania

ża-

chodników*,

Początek

koniecznością.

odzowną

śmiecając tem chodniki i jezdnie. Aby temu
zapobiec ustawiono napisy ,,wrzucajcie śmie
cie

kwietnia

stwierdzenia

K)

chatach,

— Popołudniówka dzisiejsza po cenach
propagandowych. Dziś o g. 4 pp. ukaże się
po cenach propagandowych komedja muzycz
na wil. kompozytora J. Świętochowskiego,
„Rajski Ogród z L. Romanowską w roli
głównej. Ceny miejsc od 25 gr.

— Dnia 15.1V.34 r. o godz. 14 po poł
przy ul. Dominikańskiej 4 odbędzie się ogółne zebranie cieśli Chrześc. Zw. Zawod. Prac
Budowl. w Wilnie.
— Dzisiaj o godz. 15.30 odbędzie się do
roczne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia
Kupców
i Przemysłowców
Chrześcijan w
Wilnie w lokalu Szkoły Handlowej Męskiej
przy ul. Biskupiej 4.
— Chrześcijański Bank Spółdzielczy na
Antokolu w Wilnie.
W
niedzielę dnia 15
kwietnia 1934 r. w Sali Szkoły Technicznej
w. Wilnie na Antokolu przy ulicy Holender
mia Nr. 12 o godzinie 4.30 i 5 po południu
odbędzie się pierwsze i drugie Walne Zgremadzenie Członków Banku, na które prosi
członków Zarząd.
— Zeznania oe dochodzie właścieeli domów Stowarzyszenie
właścicieli
nierucho
mości m Wilna komunikuje, żę ostateczny
termin składania zeznań o dochodzie upływa 30 kwietnia. Wszyscy właściciele domów
niezależnie od tego, czy osiągnęli w rokn
1933 podlegający
opodatkowaniu
dochód
(od 1500 zł. i wyżej) są obowiązani do zło
żenia zeznania o dochodzie. Zwolnieni od
tego obowiązku są właściciele domów o roz
miarach do czterech izb. Niezłożenie zezna.
nia w terminie oprócz grzywnę powoduje
wymiar zaoczny, t. j. według danych urzę:
dów skarbowych z tem że takiemu podatniko
wi nie przysługuje w odwołaniu prawo kwestjonowania ustaleń faktycznych władzy wy
miarowej, złożenie przeto zeznania jest nie

— Dotychezasowy diugoletni Komendani
Obwodu P. W. 1 p. p. Leg. mjr. Zaucha Stamisław, rozkazem M. S. Włojsk został prze
niesiony z 1 p. p. Leg. na nowe stanowisko
do 17 p. p. w Rzeszowie.
Na stanowisko Komendanta Obwodu P
W. 1 p. p. Leg. Dowódca 1 p. p. Leg wyzna
czył kapitana Mazurkiewicza Feliksa, który
dniu

19

zakażonych

Występy Olgi Szumskiej. Dziś o godz.
8.15 po raz 2-gi wspaniale wystawiona m.
lodyjna operetka Kalmana
„Manewry
Jesienne* z udziałem znakomitej śpiewaczki
Olgi Szumskiej w roli baronowej Rizy. U
dział bierze cały
zespół artystyczny pod
reżyserją M. Tatrzańskiego. Balet pod kierownictwem J. Ciesielskiego odtańczy w ż
akcie czardasza. Zniżki ważne.
>

Zdrowia (Wielka 46) dr. W. Mórawski wy
głosi odczyt na temat „Choroby weneryczne

OSOBISTA

w

rasy).

razie

TEATR

dziennym:
i. Sprawozdanie ustępującego Zarządu i
Aa
Komisji Rewizyjnej.
2. Wybór nowego Zarządu i Komisji Re
wizyjnej.
SE
3. Sprawa Zjazdu Delegatek w Wilnie w
dn. 27—08 maja i ukonstytuowanie komitetu
organizacyjnego Zjazdu.
Wfobec ważności porządku dziennego, Za
rząd prosi wszystkie członkinie o przybycie
na zebranie.
W razie braku quorum o godz. 7.30, ze
branie odbędzie się w drugim terminie o
godz. 8-ej tegoż dnia
przy każdej ilości
członkiń.
— Z T-wa Eugenieznego (Walki ze zwy

APTEK.

w

łumna odsyła chorego do szpitala, w innych
wypadkach robi szczepionki prof. Weigia,
pobiera krew do badania i (. p.
Dzięki przeprowadzanym
dezynfekcjom
w zwalczaniu zarazy tyfusu, znakomicie dokonuje się jednocześnie walka z robacfwem:
wystarezy powiedzieć, że z wydezyniekowanej chaty, poza wytępionemi wszami, wynoszą garntami pluskwy i koszami karaluchy.
Mieszkańcy wsi naogół chętnie stosują
się do zarządzeń kolumny i sami proszą «
oczyszczenie izb od robactwa.
Praea kolumny Czerwonego Krzyża obli
czona jest na przeciąg 2 miesięcy.

wpi

— Stowarzyszenie Kobiet z wyższem wykształceniem. Dnia 16.IV w poniedziałek w
łokału Seminarjum Etnologji (Zamkowa 11)

Przewidywany przebieg pogody w dniu 15
kwietnia według P. I. M.
Rano miejscami chmurno
lub
mglisto,
zwłaszcza w dzielnicach półnoeniych; w cią
gu dnia pogoda słoneczna o zahmurzeniu u
miarkowanem. Ciepło. Słabe wiatry południu
wo - wschodnie i południowe.

20,

W

I STOWARZYSZEŃ

ZE ZWIĄZKÓW

pogodnie.

Zarzecze

58 przyjmuje

osób

eraz na dczynsekcji zakażonych chat
wstawienie kamery ejanowodorowej.

Powszechna
Jezuitów w

istnieje również internat dla uczniów.

Wiatr
północny
Tendencja: zniżka

Uwagi:

wszawianiu

sy na rok szkolny 1934-35 w dnie po
wszednie w godz. 11—12,30 w kance
larji Gimnazjum.
Przy Gimnazjum O. O. Jezuitów

m. 20

Bpostrzeżonia Zaklsdu Motecrolag|) 0.9.5.
w Wilnie ż ania 14/1V
1334 roku
Ciśnienie

Od 10 marca r. b. kolumna dezynfekcyjnodezynsekcyjna Czerwonego Krzyża
pracuje
na terenie powiatu mołodeczańskiego.
Praca kołumny polega na kąpaniu I od-

SZKOLNE

B Nos

tonanikai

Polski Czerwony krzyż
w walce z tyfusem plamistym

SPRAWY

Lamperta

ab

i artretyzm.

Cena pudełka Zł. 1.50: oodwójne
Sprzedaż w aptekach | drogeriach

pudełko Zł. 2.50
(skl. aptecznych.)

ze wszelkiemi

wygoda!

i telefonem do wynaje

Niemiecka 22 m. i9 (froł

Magistra
farmacji dobrze poleco
z kilkuletnią praktyką В
sżukuje posady: Zgłos

nia Mr. Goldblatt apt
w Mościskach.

" Sprzedam

OM оТОМ
z ogródkiem w dzielni
skanalizowanej.
Do
dzieć się w Administrs
„Kurjera Wileńskiego

godz. 12—3

po polu

1 7—9 wieczorem.

