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Amotorstoo robienia prezentów Polikwida 
Prawosławnym biskupem w Łucku się wobec Francji. jest poprostu zdany 

został archimanryta Polikarp — Ukra- na łaskę i niełaskę. 

iniec. Pracując wzdłuż granicy bolsze- 

Jeden Anglik, badający sumiennie wickiej, zza której dochodzą go pocha 
narodowościowe 

wiedział mi: „Nie znam 

kow, którzyby jednoczesnie znali sto- 

sunki w Galicji wschodniej i Ukraiń- 

cow tamtejszych, oraz Wołyń i Ukraiń 

ców wołyńskich. Znam wielu eksper- 

tów albo Galicji wschodniej albo Wo- 

łynia, ale ani jednego, któryby się po- 

czuwał do znajomości obu problema- 

tów naraz”. 

Nie znam zupełnie stosunków wo- 

łyńskich i nie chcę wypowiadać się, 

czy nominacja biskupa Polikarpa była 

słuszna, czy niesłuszna. Wiem tylko 

jedno: nigdy i pod żadnym pozoreni 

nie można porównywać sprawy ukra- 

ińskiej do białoruskiej, a Ukraińców 

traktować tak, jak Białorusinów i na- 

odwrót. Wykładnik sił narodowych u- 

kraińskich w Polsce, ich uświadomie- 

nia, kultury postępów organizacyj- 

nych, jest sto, sto pięćdziesiąt, może 

tysiąc razy większy, niż odpowiedni 

wykładnik białoruski. Tu niema pra- 

wie podobieństw, tu niema prawie a- 

nalogji, zbyt wielkie są ilościowe róż- 
nice. 

Chciałbym więc tylko zagadnienie 

nacjonalizacji Cerkwi omówić wyłącz- 

nie na tle białoruskiem. 

Odrazu tu muszę powiedzieć, że 

wszystkie ruchy narodowościowe wy- 

szły z zakrystji. Wiemy dobrze, że je- 

dyny, z którym należało się liczyć 

(prócz bolszewickiego), ruch białoru- 

ski stworzony był u nas przez księży 
Białorusinów. Litewska cała emancy- 
pacja, całe ich państwo, urodziło się 
w zakrystji. Jakąż dużą rolę odegrał 
Kościół w Irlandji, jakaż siłą rozporzą- 
dzają Ukraińcy Galicji wschodniej, że 
się bronią poza murami czegoś w ro- 

dzaju kościoła narodowego. 

Gdybyśmy zbiałorutenizowali Cer- 
kiew prawosławną na ziemiach na- 
szych, to przy autokefalji polskiej, 
stworzylibyśmy dla _ Białorusinów 
nie coś w rodzaju, lecz poprostu ich 
własny kościół narodowy. Byłby to 
prezent olbrzymi. Dzisiejszy nędzny 
nieznaczny, tak słaby oddźwięk, znaj- 
dujący w masach ruch białoruski przez 
zbiałorutenizowanie Cerkwi, otrzymał- 
by sieć organizacyjną, otrzymałby a- 
parat organizacyjny i propagandowy. 
Białoruski kler narodowy stwarzałby 
ruch narodowy białoruski, już nietylko 

"Z poczucia ideałów, lecz choćby poto, 
aby rozszerzać własne wpływy. 

Nie jestem wrogiem prezentów w 
polityce, lecz jeśli przynoszą one coś 
wzamian. Przez białorutenizację Cerk- 
wi, z dzisiejszego słabiutkiego ruchu 
białoruskiego stworzylibyśmy coś na- 
prawdę poważnego. W jakim celu i co 
mielibyśmy wzamian? — Gdyby Bia- 
łoruś sowiecką, to oczywiście można- 
byłoby gadać. — Ale jej oczywiście 
nie otrzymamy, dostaniemy tylko naj- 
wyżej te stosunki, świadkami których 
jesteśmy w Galicji wschodniej. jestem 
skrajnie ugodowo nastrojony wobec 
Ukraińców galicyjskich — ale to wca- 
le nie znaczy, abym na Wileńszczyźnie, 
Nowogródczyźnie i Polesiu chciał mieć 
drugą Galicję wschodnią. 

Aby propagować  białorutenizację 
Cerkwi prawosławnej z punktu widze- 

nia polskiej racji stanu, trzeba uprzed- 
nio upaść na głowę. 

Zwłaszcza, że stan obecny jest dla 
interesów państwa polskiego wprost 
doskonały. : 

Mamy kler rosyjski w województ- 
wach polskich, wśród ludu białorus- 
kiego. 

| Ten. prawosławny kler rosyjski 
iest poprostu zdany na państwa i rzą- 
du polskiego łaskę i niełaskę. 

stosunki Polski, po- dy bluźniercze i wysiłek całego państ- 

dwóch Pola- wa w kierunku bezbożnictwa — kler 

prawosławny rosyjski rozumie, że je- 

dyne oparcie ma w państwie polskie. 

Wie to i rozumie naprawdę i mamy 

bardzo liczne dowody prawdziwej lo- 

jalności tego kleru wobec państwa. 

Zresztą na kimże ma się oprzeć? 

Na własnej parafji tylko z pewne- 
mi ograniczeniami. Bo właśnie ten fakt 
że kler ten jest rosyjski, wpływa po- 
wstrzymująco na jego działalność w 
kierunku politycznym. Przeciwnie za- 
myka go w dziedzinie religijnej, nai- 
bardziejj dla nas pożądanej. 

Na Rosji bolszewickiej nasze du-- 
chowieństwo prawosławne może się o 
przeć chyba w politycznej wyobraźni, 
tak lotnej, jak ta, która dziś Białoru- 
sinom chce czynić prezent z kościoła 
narodowego. 

Emigracja rosyjska! Kto się tej c- 
migracji choć trochę przypatrzy, kto 
choć trochę bliżej ją pozna, ten z u- 
śmiechem spotka to niebezpieczen- 
stwo. Zresztą niech sobie popi czytają 
dzieła gen. Krasnowa. Im więcej bę- 
dzie w Polsce ludzi, którzy wiedzieć 
będą, jak się to stało, że w Rosji jest 
bolszewizm, tem lepiej. 

Cerkiew prawosławna w obecnym 
składzie jest siłą moralną i $На тога!- 
ną, szukającą oparcia w państwie pol- 
„skiem. Nie niszczmy jej. Nawet nie po- 
lonizujmy. Szanowny czytelniku! Oby- 
watel prawosławny może być dobrym 
obywatelem, lecz nam potrzebny jest 
obywatel wierzący. Na wsi kresowej, 
stojącej twarzą w twarz do bolszewiz- 
mu, ateizm, sekciarstwo, indyferencja 
religijna, jest siłą rozkładową. Otóż 
wiara, to rzecz bardzo subtelna. Gdy 
mi jakiś kurator opowiada, że u niego 
popi śpiewają „Nie rzucim ziemi... my 
królewski szczep, piastowy ród* —to 
nie czuję zbytniej radości, i myślę, że 
ten brak radości nie wypływa ani z 
powierzchowności, ani z płytkości, о- 
ceny tego faktu. Jest coś pośpiesznie 
policyjnego w tego rodzaju zjawiskach 
Możemy się nie wyrzekać kompletnej 
nawet asymilacji, czy polonizacji tego 
kleru i prawosławia, lecz trzeba zro- 
zumieć, że im później ono nastąpi, 
tem będzie szczersze. Cerkiew prawo- 
sławna jest siłą moralną, potrzebną, u- 
żyteczną, lojalną, związaną w obec- 
nem położeniu z państwem polskiem 
na śmierć i życie. Nie podrywajmy jej, 
ani przez policyjną polonizację, ani o- 
czywiście przez nonsens białoruteni- 
zacji.Cat. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BRASŁAW — 
BIENIAKONIE — Bufet 
BARANOWICZE — ul, Szeptyckiego — A, Łaszuk, 
DĄBRGWICA (Polesie) — Księgarnia К, Malinowskiego, 
DUKSZTY — Buiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul, Zamkowa — W, Wiodzjimierow 

“ GROUNO — Ksi T-wa „, 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K, Smarzyński, 
IWIENIEC — Sklep tytonjowy — S, Zwjerzyšski, 
KLECK -- Skiep „Jedność” 
LIDA — ul, Suwałska 13 — S Mateskį, 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

Księgarnia T-wa „Lot”, 

  

  

ST. ŚWIĘCIANY 

WARSZAWA — 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jedroszpałtowy na stronie 2-ej ł 3-ej gr, 
nadesiane, milimetr 50 gr, 

į NIEŚWIEŻ — m. Ratuszewa — Ksiegarojs įsmejasiuozo, 
NOWOGRGDEK — Kiosk St, Michalskiege, 

| N.-ŚWIĘCIANY — Ksjęgarnja T-wa „Ruch“, 
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OSZMIANA — Ksiegamia Spółdz, Naucz. 
“SK — Ksiegaruja Polska — St, Bednarski, 

POSTAWY — Kajezsrūja Poiskiej Macierzy Szkelnej, 
STUŁPCE — Ksjegarmnia T-wa „Ruch“, 
SŁONIM — Księgarnia D, Lubowskiego, ul, Mickiewicza 13, 

— M, Lewin —Bjuro Gazetowe, ui, 3 kiaja s 
WILEJKA POWIATOWA — ul, Mickjewicza 24, F, Juczewska 

Tow, Księgarni Kol, „Ruch”, 

40, Za tekstem 15 gr, Komunikaty, orze 
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otdziałÓ0 szturmowych Hitlera 
Zamach bombowy na policję w Baden-Baden 

NACISK KÓŁ PRAWICOWYCH NA RZĄD. — HINDENBURG DOMAGA SIĘ 
ROZWIĄZANIA RAICHSBANNER'U 

PISMO HINDENBURGA 
BERLIN. PAT. Po likwidacji 

oaaziałów szturmowych  narodowyca 
socjalistów, pod wpływem opinji kół 
prawicowych, nastąpi — jak wszelkie 
dane wskazują — reorganizacja ana- 
logicznych iormacyj republikańskich. 
W dniu dzisiejszym prezydent Hinden 
burg wystosował do ministra Groene- 
ra pismo następujące: 

Rozporządzenie z dnia 13 kwietnia 
1932 r., zarządzające rozwiązanie od- 
działów i formacyj ochronnych, podpi- 
sałem w następstwie przedstawionych 
mi przez Pana w słowach poważnych 
trudności sytuacji politycznej oraz 0š- 
wiadczenia, że wydanie tego rozpo- 
rytetu państwa uważa Pan za bez- 
rządzenia celem zabezpieczenia auto- 
względnie konieczne, jak wreszcie po 
jednogłośnem opowiedzeniu się rządu 
Rzeszy za pańskim wnioskiem. W mię- 
dzyczasie otrzymałem informacje, po- 
parte załączonemi dokumentami, że 
również w innych stronnictwach istnie 

  

ja organizacje, charakterem swym: zbli- 
żone do zakazanych. 

W wykonaniu ciążącego na mnie 
obowiązku ponadpartyjnego sprawo- 
wania mojego urzędu i równorzędnego 
stosunku do ustaw, zmuszony jestem 
żądać, ażeby, o ile to jest zgodne z 
prawdą, także wspomniane organiza- 
cje były w podobny sposób traktowa- 
ne. W załączeniu przesyłam Panu 0- 
trzymane materjały z prośbą, ażeby 
zbadał Pan je równie poważnie, jak 
to już uczyniłem w stosunku do pań- 
skiego wniosku. Oczekuję niebawem 
przedłożenia mi wyniku pańskich ba- 
dań, oraz odpowiedniego wniosku. 

Q nacisku, wywieranym na rząd 
Rzeszy przez koła prawicowe, świad- 
czy następujące wystąpienie jednego z 
łeaderów konserwatywnych hr. West- 
arpa. Zapowiedział on w rozmowie z 
dziennikarzami zgłoszenie w Reichs- 
tagu z wnioskiem 0 rozwiązanie 
Reichsbanneru. Z listerm podobnej tre- 
Ści zwrócił się przewodniczący frakcji 

Drugi plan federacji naddunajskiej 
GENEWA. PAT. — W ostatnich 

dniach odbywały się tu liczne nieofi- 
cjałne rozmowy pomiędzy przedstawi- 
cielami Małej Ententy i Francji na te- 
mat projektu federacji naddunajskiej. 
W toku rozmów przedstawiciele Matej 
Ententy domagali się rozszerzenia pod 

Rocznica 
GENEWA. PAT. — Z okazji 10- 

tej rocznicy podpisania  traktaiu nie- 
miecko - sowieckiego w Rapallo, dele- 
gacja niemiecka w dniu 16 bm. wydała 
śniadanie na cześć delegacji sowiec- 
kiej. Ze strony niemieckiej. - wzięli u- 

stawy projektowanego ugrupowania 
gospodarczego. Tardieu miał obiecać 
natychmiastowe opracowanie drugiego 
planu, którym zajmie się obecnie fran- 
cuska delegacja w ścistem porozumie- 
niu z Paryżem i przedstawiciełami Ma- 
łej Ententy. 

dział w tem śniadaniu kanclerz Brue- 
ning, podsekretarz stanu von Buelow 
i ambasador Nadolny, ze strony so- 
wieckiej — Litwinow i Łunaczarskij, 
pozatem kilku innych członków obu 
delegacyj. 

  

WYPOWIEDZENIE UMOWY ZBIOROWEJ 
w przemyśle włókienniczym 

ŁÓDŹ. PAT. — Wypowiedzenie u- 
mowy zbiorowej w przemyśle włókien- 
niczym w Łodzi wywołało wśród о- 
gółu robotników wielkie wrażenie. W 
ciągu całego dnia wczorajszego do lo- 
kalu Związków zawodowych przyby- 
wały grupy robotników, interesujących 
się obecnym stanem rzeczy i zamierze 
niami związku. 

Na środę przed południem zwołane 

zostało posiedzenie komitetu wykonaw 
czego Klasowego Związku Włóknia- 
rzy, a na środę popołudniu plenarne 
posiedzenie zarządu. Zebranie delega- 
tów fabrycznych odbędzie się we 
czwartek. Zarząd chrześcijańskich zw. 
zawodowych zbierze się specjalnie w 
tej sprawie w poniedziałek, natomiast 
zarząd związku „Praca* obradować 
będzie dziś. 

Opłaty za paszporty zagraniczne 
podwyższone : 

WARSZAWA 16, IV. (tel. własny). 
Ministerstwo Skarbu przygotowuje 
projekt podwyższenia opłat za pasz- 
porty zagraniczne. Projekt przedsta- 
wiomy będzie na najbliższem posie- 
dzeniu Rady Ministrów. Podwyższe- 
nie ma być dość znaczne a różnica 

pomiędzy obecną a podniesioną ceną 
pź$zportów ma pójść na cele pomocy 
bezrobotnym. 

Podwyższenie opłat paszportowych 
ma na celu powstrzymanie ze wzglę- 
dów walutowo - gospodarczych wy- 
lazdów zagranicę w okresie letnim. 

  

Nie może być mowy o rewizji długów 
ROZMOWA STIMSONA Z PREMJEREM TARDIEU | 

PARYŻ. PAT. — Wczoraj popo- 
łudniu amerykański sekretarz stanu 
Stimson w towarzystwie członków de- 
legacji amerykańskiej na konierencję 
rozbrojeniową w Genewie, udał się na 
Quai d'Orsay, gdzie w ciągu godziny 
toczyła się wymiana poglądów z pre- 
mjerem Tardieu. 

Premjer francuski pierwszy skiero- 
wał rozmowę na propozycję, jaką uczy 
nit _niespouziewanie delegat amery- 
kański Gibson w ubiegły poniedziałek 
w Genewie. Ze swej strony Stimson 

Stimson zapewnił, że Stany Zjedno 
czone nie będą się opierać, jeśliby mo- 
carstwa europejskie doszły do porozu- 
mienia w opracowaniu systemu bezpie 
czeństwa, w którym Stany Zjednoczo- 
ne mogłyby lub nie mogły wziąć u- 
działu. 

Co się tyczy sprawy reparacyj i dłu- 
gów wojennych, « Stimson zaznaczył, 
że Stany Zjednoczone śledzą z żywem 
zainteresowaniem rozwój rokowań е- 
uropejskich w sprawach, które będą 

rozpatrywane na konferencji lozańskiej 
lecz rząd amerykański trzyma się na 
uboczu, co zaznaczył zresztą w spo- 
sób jak najbardziej wyraźny swą wolą 
niebrania udziału, a nawet niewysyła- 
nia obserwatora na konferencję lozań- 
ską. Prezydent Hoover nie omieszkał 
przed odjazdem Stimsona do Europy, 
przypomnieć mu kategorycznie, że na- 
razie nie może być mowy o rewizji 
długów. 

Co się tyczy sprawy chińsko-japoń 
skiej, Ameryka pragnie przedewszyst- 
kiem postępować według zasad paktu 
Kelloga, potępiając napastnika oraz 
zachowując zasadę otwartych drzwi, 
celem zabezpieczenia swych interesów 
gospodarczych. 

Premjer Tardieu poruszył również 
kwestję złota, która w obecnej chwili 
wprowadza wielki zamęt w stosunki 
francusko - amerykańskie. Prasa ame- 

rykańska niesłusznie — zdaniem: pre- 
miera — podejrzewa Francję o chęci 
dewaluacji dolara. Bank Francuski re- 

patrjuje złoto w zupełnem porozumie- 
miu z Federal Reserve Bankiem, który 
byłby powołany do uświadomienia w 
tym względzie amerykańskiej opinji. 

  

BOMBY W BADEN-BADEN 
BERLIN. PAT. — Narodowi socja- 

liści dokonali ubiegłej nocy zamachu 
bomibowego na gmach dyrekcji policji 
w Baden-Baden. Do przejeżdżającego 
samochodu ciężarowego rzucono boin 
bę, która zniszczyła wejście do lokalu 
prezydjum policji. W wyniku zarzą- 
dzonego natychmiast pościgu areszto- 
wano 5 sprawców zamachu i osadzo- 
no ich w więzieniu. Samochód został 
skonfiskowany. W miejscowości ber- 
lińskiej Lahr przy pomocy ładunku wy 
buchowego zniszczono automat, sprze- 
dający gazetę centrową. Zamachow- 
ców schwytać nie zdołano. 

HITLER SKARŻY GROENERĄ 
BERLIN. PAT. — Hitler złożył zażalenie 

w Państwowym Trybunale Rzeszy przeciw- 

ko Rzeszy Niemieckiej, reprezentowanej 

przez ministra spraw wewnętrznych  Groe- 

nera i krajom związkowym: Prusom, Ba- 

warji, Badenji, Wirttembergji i Hesji z po- 

wodu rozwiązania hitlerowskich oddziałów 

szturmowych oraz berlińskiego związku mło 

dzieży hitlerowskiej. 

Równocześnie wydany został wniosek o 

wydanie tymczasowych zarządzeń zawie: 

szających moc powyższych rozporządzeń aż 

do chwili załatwienia skargi przez Trybunał. 
Ogłaszając tę informację, „Berliner Boer- 

sen Kurier* wysuwa szereg zastrzeżeń na- 

tury prawnej przeciwko nadaniu sprawie ta- 

kiego biegu, a zwłaszcza dziennik powątpie- 

wa, że kompetencja Państwowego Trybuna- 

łu Rzeszy obejmuje decydowanie w sprawie 

„tymczasowych zarządzeń' i ingerowanie w 

kwestjach, dotyczących suwerenności pań- 
stwa. 

  

  

  

W ABC. zamieścił p. S.S. odpowiedź na 
mój artykuł. Jest istotnie rzeczą bardzo 

smutnie świadczącą o dziennikarstwie pol- 

skiem i o zainteresowaniu się. społeczeń- 

stwa polityką zagraniczną, że artykuł na tyn 
poziomie orjentowania się w zagadniemiach 

międzynarodowych co artykuł pana S. S. 

mógł być umieszczony na miejscu wstępnem 
w piśmie tak poczytnem, jak ABC, tak cza- 
sami umiejętnie broniącem swego punktu 

widzenia w sprawach polityki wewnętrznej, 

w piśmie, z którem współpracuje p. Stani- 

sław Stroński. 

Prawda łódzka stuprocentowo podziela 
nasze zdanie w sprawie dlaczego nie otrzy- 
maliśmy pożyczki we Francji. 

Jeżeli Francja nie daje nam pieniędzy, 
to ma to temu realniejsze przyczyny, niż 
rozdźwięki pomiędzy naszym rządem а 50- 
cjalistami. Skarb francusuki ma tylko ogra- 
niczone możliwości udzielania pożyczek ob- 
cyim państwom i jeżeli udziela ich, to pod 
kątem potrzeb swojej polityki zagranicznej. 
W tej politycznej kolejce Polska nie zajmu- 
je cźołowego miejsca. jest i bez pożyczek 
nazbyt silnie z Francją związana, by więzy 
te trzeba było wzmacniać złotemi bezpiecz- 
nikami. Tylko jakieś bezpośrednie niebez- 
pieczeństwo, grożące Polsce, skłoniłoby Fran 
cję do dania jej pomocy finansowej ze środ- 
ków skarbowych. Ta ewentualność w o- 
czach Francuzów, doświadczonych w spra- 
wach finansowych, obecnie nie zachodzi. Po 
stawa lewicy francuskiej wobec Polski — 
jeżeli wysuwana jest przez p. Tardieu — to 
tylko jako wymówka — jako pretekst dy- 
plomatyczny. W Polsce uwierzyć w taki 
motyw może tylko ten, komu to jest potrze- 
bne dla jakichś kombinacyj wewniętrzno-po- 
litycznych. 

Nie wiemy, czy Prawda znała nasze ar- 
tykuły? Raczej nie, gdyż wspomniałaby o 
tem. Tem _ wyraźniejszy mamy dowód 
oczywistości samej rzeczy, skoro dwóch pu- 
blicystów formułuje swoją odpowiedź w spo- 
sób tak podobny. 

  

  

Poszukiwania ża zaginionemi wyprawami 
w #. $. S. R 

Sowiecki łamacz lodów „Małygin* 
przedsięweźmie w lecie b. r. wielką po 
dróż do krajów arktycznych, gdzie jak 
przypuszcza się, można będzie znaleźć 
ślady po zaginionych wyprawach po- 
larnych. Ekspedycja _ „Małygina”, 
której część naukową prowadzi znany 
badacz polarny i malarz N. Piniegin, 
zamierza, zwłaszcza zbadać północne 
wybrzeże Ziemi Aleksandra, gdzie spo 
dziewa się znaleźć ślady po części za- 
łogi głośnej „Italji*, którą przed czte- 
rema laty przedsięwziął generał Nobi- 

  

le swój nieszczęśliwy lot polarny. 
Następnie ,„„Małygin* zwiedzi po- 

łudniowe wybrzeże Ziemi Franciszka- 
Józefa, gdzie starać się będzie znaleźć 
ślady po grupie Albanowa, wyprawy 
polarnej, jaką przedsięwziął w roku 
1914 Brusiłow na okręcie Św. Anny. 
Grupa ta opuściła w roku 1914 okręt, 
który ugrzązł w wodach polarnych i 
udała się w kierunku składów Jackso- 
na na przyłądku Flora. 

Podróż polarna „Małygina* trwać 
będzie półtora miesiąca. 

SILVA RERUM 
Ciekawą i bardzo miłą każdemu 

Polakomi 0 harcerskiej eskadrze mor- 
skiej przynosi wiadomość Dziennik Pe 
znański Nr. 85). W sierpniu r. b. od- 
będzie się w Gdyni międzynarodowy 
zlot skautów, w którym znaczna roła 
przypadnie naszym młodym  wilczę- 
tom morskim. 

Bazą ztotu będzie ośrodek morski w Gdy 
ni, który Państwowy Urząd Wych. Fizycz- 
nego jest skłonny na sierpień przeznaczyć 
do wyłącznego użytku harcerstwa 

Tabor będzie się składał z następujących 
jednostek morskich: trzech mniejszych ja- 
chtów kilowych („Paper*, „Kondor” i „Ry- 
bitwa“). „Junaka“, „Mohorta“ i „Temidy“, 
harcerze z Gdańska, jeśli poczynią odpowie- 
dnie starania, napewno na czas zlotu uzy- 
skają prawo używalności „Olgi* i „Pira- 
tu“, jachtów Klubu Morskiego w Gdańsku. 

Na komendanta imprezy morskiej upa- 
trzony jest podharcmistrz Edward Heil z 
Przemyśla, organizator licznych wypraw 
wodnych. Byłby on jednocześnie komendan- 
tem kursu morskiego. 

W dniu 11 sierpnia b.r. odbędą się zawo 
dy żeglarskie na jeziorze Charzykowskiem. 
Komendantem obozu charzykowskiego  zo- 
stać ma podobno dh. Adam Wolif z War- 
szawy łącznie z d-hem Kohutkiem z Wilaa. 
Pokazami przy ognisku zajmie się d-h Śliwiń 
Ski z Łodzi. 

Zlot zapowiada się jako niebywała do- 
tychczas na Pomorzu impreza międzynaro- 
dowa, mająca dlań pierwszorzędne znacze- 
nie propagandowe. 

Z niecierpliwością nalezy, wyczeki- 
wać zlotu i z radością witać wysiłek 
polskich harcerzy morskich, którzy 
ściągną do Gdyni z różnych stron Po! 
ski. 

Harcerze połscy pragną morza; na- 
tomiast niektórzy bibljofile pragną ksią 
żek... cudzych. z 

Specjalna komisja bada księgozbiór 
Ziemkiewicza. : 

-Gazeta Warszawska (N112) pisze: 
Komisja ustaliła, że pewne druki i książ- 

ki zostały skradzione z różnych  bibljotek 
publicznych. Profesor Pietkiewicz zakwestjo 
nował szereg dokumentów, pochodzących 
zdaniem jego niewątpliwie z bibljoteki To- 
warzystwa Warszawskiego Naukowego. Sze 
reg cennych autografów i dawnych pism 
zostało zakwestjonowane przez dr. Lewaka, 
Dr. Konarski ustalił, że akta noblikacyjne na 
pergaminie, znalezione w pakach Ziemkiewi- 
cza, pochodzą z archiwum akt dawnych. 

Badania trwają. A tymczasem z 
Krakowa dochodzą wieści o zuchwa- 
łem okradzeniu bibljoteki o. o. jezui- 
tów. › 

W šledztwie stwierdzono, že ogėlem 20- 
stało skradzionych około 150 cennych dzieł. 
Są to zabytki wielkiej wartości, jak np. czte- 
ry inkunabuły, pierwsze wydanie „Mechani- 
ki** astronomicznej" Tycho de Brahe z 17-go 
wieku, „Optyka astronomiczna Keplera" z r. 
1604, wspaniałe ilustrowane dzieła Kirschera, 
sławnego jezuity, pierwszego egiptologa eu- 
ropejskiego, dzieła Hozjusza i Kromera, kil- 
ka rękopisów, 80 druków z 16-go wieku, a 
reszta z 17 i 18-go wieku. 

Wśród skradzionych książek znajdował 
się olbrzymi atlas z 16-go wieku, który je- 
den z bibljofilów krakowskich rozdari na 
dwie części i każdą oddzielnie oprawił. Je- 
dną z nich wysłał do Holandji isprzedał na 
tamtejszej aukcji zabytkowych książek, dru- 
gą zaś zatrzymał sobie i czekał na okazję 
korzystnego pozbycia. 

Wartości skradzionych dzieł jeszcze nie 
ustalono. W wyniku przeprowadzonych re- 
wizyj odzyskano około 100 zabytków. 

Osobliwy miłośnik cudzych książek 
zdążył jednak umrzeć przed wykry- 
ciem kradzieży. 

To jedno mu się udało.  Lector. 
  

Komisja doradcza do 
spraw handlu 

W dniu 7-go kwietnia b. r. odbyło 
się pierwsze posiedzenie powołanej przez p. 
Ministra Przemysłu i Handlu Komisji do 
spraw handlu przy udziale wszystkich jej 
członków. 

Przewodnictwo Komisji objął p. minister 
Zarzycki, który też osobiście prowadził obra- 
dy posiedzenia. W zebraniu wzięli udział po- 
nadto p. wiceminister Dołeżal, naczelnik Są- 
gajłło i radca Szyszkowski. 

Komisja zapoznała się, na podstawie re- 
feratu p. nacz. Sągajłły, z wynikami dotych- 
czasowych konferencyj Ministerstwa Prze- 
mysłu i Handlu z innemi Ministerstwami, w 
sprawie realizacji poszczególnych  postula- 
tów ( wysuniętych przez organizacje kupiec- 
kie w zakresie doraźnej pomocy dla handlu 
oraz ustaliła metody i plan tych prac. 
W pracach Komisji brać będą udział przed 

stawiciele zainteresowanych Ministerstw ; po- 
nadto powołani będą rzeczoznawcy do posz- 
czególnych zagadnień. Prace te obejma prze 
dewszystkiem następujące kwestje: sprawy 
podatkowe i egzekucyjne, sprawy socjalne, 
sprawy kredytowe oraz sprawy monopolowe 
i koncesyjne. 

W skład Komisji zaproszony został przez 
p. Ministra Zarzyckiego — na podstawie je- 
dnomyślnej propozycji wszystkich jej uczest- 
ników — prezes Związku lzb Przemysłowo- 
Handlowych p. Min. Cz. Klarner. 

W ożywionej dyskusji, która wykazała 
całkowitą zgodność zamierzeń p. min. Zarzyc 
kiego z wnioskanti przedstawicieli kupiectwa, 
wzięli udział pp: H. Brun, B. Herse, ]. Jaku- 
bowski, B. Sikorski, St. Wartalski, W. Wiś- 
licki oraz p. minister Doleżal.  
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SZYBSZE TEMPO PROCESU. 
W sobotę od rana zeznają kolejno nastę- 

pujący świadkowie: st. post. Gulak, woźny 
Abakanowicz, post. Wł. Prus, post. A. Sło- 
niewski, st. przod. si. śled. L. Mejnarowicz, 
student Jakob Połetacki, studentka Sara Ро- 
letacka, wiaścicieł sklepu Józef Bastacki, ma 
nikurzystka Weronika Kulesińska, Samuel 
Kronik, Herc Zagoryn, fryzjer Michai So- 
mach, inżynier Łazarz Spiro, wreszcie trzej 
świadkowie alibiści oskarżonego Wuliina: 
Szyfra Miatusewicz, Izaak Szkławer i Jonasz 
Osik, 

Składanie zeznań przez wymienionych 
świadków odbywa się w tempie dużo szyb- 
szen, niż dnia poprzedniego. W godzinach 
popołudniowych przewód sądowy zostaje 
zamknięty. 

Zeznania wszystkich tych świadków do- 
tyczą osoby Wuliina. Chodzi mianowicie o 
ustałenie, gdzie się znajdował oskarżony w 
dniu 10 listopada i w jakich okolicznościach 
został na ulicy Trockiej aresztowany przez 
st. post. Gulaka. 

„WULFIN JEST WINIEN“. 
Świadków tych da się podzielić na dwie 

grupy: tych, którzy zeznają na niekorzyść i 
tych, co zeznają na korzyść oskarżonego. 

Do pierwszych należy przedewszystkiem 
st. post. Gulak. On to zauważył na rogu ul. 
Trockiej i Zawalnej uciekającego Wuliina. 
On widział, jak Wuliin bił laską. A w chwili, 
kiedy ujął oskarżonego, podbiegła doń jakaś 
kobieta, wołając: 

— To ten, co strzełał!. 
Ową kobietą była Opanowiczówna. Gdy 

na wezwanie p. przewodniczącego, Opano- 
wiczówna zbliża się do stołu sędziowskie- 
go, świadek twierdzi, że poznaje ją z całą 
pewnością 

W tem miejscu obrona konstatuje roz- 
bieżność w zeznaniach Gulaka_i Opanowi- 
czówny. Ta ostatnia bowiem nie widziała 
laski w rękach Wauliina. Zgodnie z jej o- 
świadczeniem Wuliin strzelał i rzucał kamie- 
niami. 

Podobne zeznania składają: Prus i Sło- 
niewski, jak również św. Wierzyński, który 
również widział osobnika w szarem palcie 
i futrzanym kołnierzu, właśnie w takiem pal- 
cie, jakie zaobserwowali Gulak i Opanowi- 
czówna. 

„TANDETOWE“ PALTO. 
Pałto to zresztą zostaje na wniosek adw. 

Czernichowa dostarczone do Sądu. Adwokat 
bowiem stoi na tem stanowisku, że nic w 
tem pałcie nie było takiego, coby je mogło 
z setki podobnych palt wyróżnić. 

— Takich tandetowych palt, kupionych 
na Niemieckiej, jest w Wilnie mnóstwo. — 
Trudno sobie wyobrazić, by w zbitym tła- 
mie, skiadającym się z paruset ludzi, to 
właśnie pospolite, jedno z wielu, palto mo- 
gło zwrócić szczególną uwagę. 

I adwokat Czernichow w pewnym mi0- 
mencie demonstruje ten corpus delicti. 

„WULFIN NIEWINNY". 
Świadkowie: Jakob Poletacki, Sara Pole- 

tacka i Samuel Kronik — występują w o- 
bronie Wuliina. Pierwsi dwoje — to jego 
koledzy. Z Jakóbem Poletackim Wulfin szedł 
owego dnia z ulicy Nowogródzkiej przez 
Wingry na Wielką Pohulankę i Trocką. Tu 
wpadli, na rogu Zawalnej, w zbiegowisko, 
które ich rozłączyło. Poletacki widział tylko, 
jak Wuliin udał się na Trocką, by wstąpić 
do swego wuja, który tu mieszka. Otoczyło 
go kiłku studentów Polaków, którzy oddali 
go w ręce policji. 

Zeznanie to potwierdza Sara Poletacka, 
Kronik zaś, który zna dobrze Wulfina, opo- 
wiada, jak obserwował powyższą scenę za- 
trzymania Wuliina z balkonu swego miesz- 
kania przy ulicy Trockiej. 

Pozostali świadkowie nic 
sprawy nie wnoszą. 

OPINJA BIEGŁEGO. 
Na wniosek obrońcy adw. Czernichowa, 

Sąd zarządził przesłuchanie biegłego dra 
Siengalewicza, profesora medycyny Sądowej 
Obrońcy chodziło o ustalenie charakteru ran, 
zadanych śp. Wacławskiemu i skonstatowa- 
nie, jakiem narzędziem zostały one zadane 
i czy zadano je z ręki, czy z rzutu. 

Prof. Siengalewicz stwierdza, iż śp. Wac- 
ławski otrzymał 2 rany tępem narzędziem: 
z lewej i z prawej strony. Trudno wszakże 

NASIONĄ 
WARZYW i KWIATÓW 

z pierwszorzędnych źródeł 1agranicz- 
nych oraz nesiona roślin pastewnych: 
buraki, koniczyna tymotks, oiaz różae 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11-a. 

Żądajcie cennika. 

istotnego do 

  

  

  
  

powiedzieć z całą pewnością, czy zostały 0- 
ue zadane kamieniem czy jakiemś innem tę- 
pem narzędziem, czy były to rany, bite z 
ręki, czy pochodzące od rzutu. Jeśli od rzu- 
tu, to w każdym razie z nieznacznej odieg- 
łości. Również niesposób określić stanowczo, 
która z ran była pierwsza: z lewej czy z 
prawej strony. jedno jest tyiko niewątpliwe: 
rana z lewej strony była cięższą. 

„PRZEMÓWIENIE Min PIERACKIEGO*. 
Po oświadczeniach biegiego, adwokat 

Czernichow składa na stole prezydjalnym z 
prośbą o załączenie do sprawy, przemówie- 
nie ministra Pierackiego w komisji sejmowej 
w sprawie rozruchów studenckich. 

PROKURATOR MA GŁOS. 
Zeznania biegiego zakończyły przewód 

sądowy. 
P. Przewodniczący udziela głosu oskarży- 

cielowi. 
Prokurator Janowicz rozpoczyna swe 

przemówienie podniesionym tonem literackie 
go patosu. W słowach, nadto jak dla proku- 
ratora, aiektowanych i podnieconych, maluje 
obraz dzikiej, dyszącej nienawiścią tłuszczy, 
która z rozbestwieniem ściga gałopującą do- 
rożkę... Nienawiść plemienna, wojownicza 
psychika młodzieży żydowskiej, działanie tu 
mu — oto przyczyny, które według niego, 
spowodowały zabójstwo. 

PROKURATOR ZASŁABŁ. 
Gwałtowność i sprężona narwowość prze 

mówienia prokuratora w pewnej sekundzie 
zostaje raptownie zahamowana. Prokurator 
Janowicz nie może uchwycić tchu i słania 
się. Podbiegają do niego, wyprowadzają z 
sali. Sąd zostaje. Przewodniczący przerywa 
posiedzenie. 

— Prokurator zasłabł! — idzie szmer po 
sali. 

Sala zostaje całkowicie przez woźnych i 
policję opróżniona. Otwarto wszystkie okna. 
Następuje dłuższa przerwa w rozprawach. 

PROKURATOR MówI DALEJ. 

Po przerwie i po wpuszczeniu na salę 
połowy dotychczasowej publiczności, wzno- 
wione posiedzenie. 

Prokurator kończy swe przemówienie, 
domagając się surowej kary, która powinna 
być, zdaniem jego w prostym stosunku do 
ohydy popeinioneį zbrodni, powinna cięża- 
rem sw0im ocenic ówczesną sytuację. Win- 
na być taką, by uchroniła raz na zawsze 
społeczeństwo od takich, jak ówczesne, wy- 
padków. 

Wina Wauliina nie podlega najmniejszej 
watpliwości. Powołując się na zeznania św. 
Wasilewskiego (komisarza policji politycznej 
który poprzedniego dnia odmałował tio wy- 
padków), p. prokurator stwierdza raz jesz- 
cze, że psychika młodzieży żydowskiej była 
wojownicza: Żydzi „chcieli się bronić" i zbie 
gowiska żydowskie napadały na studentów 
Polaków. Tego wystarcza, by zastosować 
art. 122 K. K., artykuł, który mówi o za- 
mieszkach ulicznych, których pobudką jest 
nienawiść plemienna. 

Poddawszy w dalszym ciągu swej mo- 
wy, zeznania dra Wygodzkiego, ostrej kry- 
tyce, p. prokurator delinjuje, o co właściwie 
oskarża Wuliina. 

— Wuliin jest oskarżony nie o to, że za- 
dał ciężkie uszkodzenia Waciawskiemu. — 
Wulfin jest oskarżony tylko o udział w zbie- 
gowisku na rogu Trockiej i Zawalnej. 

I podstawą do tego oskarżenia staje się 
dla prokuratora zeznanie świadka Opanowi- 
czówny, owej kelnerki z ulicy Zawalnej, któ- 
ra w dniu iatalnym obserwowała tłum na 
rogu Trockiej i zauważyła śród niego 0- 
sobnika w згагет palcie. Osobnik ten strze- 
lił i rzucił kamieniem w dorożkę ze Ś. p. 
Wacławskim. Był to, według niej, Wuliin. 

Tenże Wuliin został schwytany na miej- 
sscu przestępstwa przez st. post Gulaka. 

OBROŃCY PRZEMAWIAJĄ. 

Obrońcy oskarżonego Wulfina zabierali 
głos w takim porządku: adw. Śmiarowski, 
Czernichow, Margolis i Petrusewicz. 

Początkowo mieli oni bronić wszystkich 
trzech oskarżonych, a więc i Załkinda i O- 
guza. Oskarżenie tych dwóch było zbudo- 
wane wyłącznie na świadectwie fałszywej 
studentki Kazimiery Łebkowskiej, areszto- 
wanej z polecenia samego prokuratora, któ- 
ry w następstwie powyższego zrzekł się w 
stosunku do Oguza i Załkinda oskarżenia. 

Ta nieśpodzianka spowodowała, iż punkt 
ciężkości przesunął się na Wuliina, i on też 
był głównie przedmiotem obrony. 

Obrona nie przeprowadziła ściśie podzia- 
łu materjału, to też niektóre momenty po- 
wtarzały się w poszczególnych przemówie- 
niach. 

Nosiły one też rozmaity charakter. 
Mowa adwokata Czernichowa była zbyt 

patetyczna i afektowana, przypominająca 
nastrojem przemówienie prokuratora, tylko 
a rebours. 

Adwokat MARGOLIS mówił o tradycjach 

Pod deszczem Ggnia i popiołu 
Być może, iż jest to tylko złudze- 

nie, ale mnie się zdaje, że gdyby ka- 
tastrofa podobna do tej w Argentynie, 
stała się w tak ogólnie zwanych „cza- 
sach przedwojennych*, harmider na 
kuli ziemskiej powstałby  stokrotnie 
większy. Cóż za zgroża! Cóż za o- 
kropne nieszczęście! — Dziś ludzie 
tak stępieli, że jedynie z wysiłkiem wy 
wołać potrafią w . sobie prawdziwe 
współczucie. Nie wiem dokładnie, ale 
mi się zdaje, że dawniej nie zalewała 
nasz świat powódź sensacyj. — O 
trzęsieniu ziemi w  Messynie i wielu 
szczegółach wiedziało każde dziecko 
i pamiętało je przez długie lata. Jak 
się utopił „Titanic“, mieszkańcy sta- 
rego i nowego świata mówili bez 
przewy i tak przejęci byli grozą, że 
bali się pływać po rzekach i jezior- 
kach. Zwołano w tej samej sprawie 
międzynarodową konierencję do Lon- 
dynu. Na „Titanicu“ utonęło 100 o- 
sób. Dwa lata temu katastrofa okrę- 
tu „St. Philiberh“ pochłonęło 530 o- 
sób, czyli połowę zaledwie, a mówiło 
się o niej tylko kilka dni i w między- 
czasie omawiania innych, współczes- 
nych sensacyj. — Nie, z całą pewno- 
ścią dawniej nie było tak źle, jak jest 
dzisiaj. — Co tu dużo gadać; dziec- 
kiem jeszcze pamiętam, jak całe Wilno 
w przeciągu długiego roku wstrząśnię 
te było jakiemś morderstwem. Zdaje 
się było mu na imię Awdoszka, temu 

mordercy, który zabił dwoje osób. 
Powiesili go później w Wilnie, a gro- 
za panowała w mieście, choć nain 
dzieciom o tem nie mówiono, przecież 
wszyscy szeptali po kątach. Dziś jest 
tyle morderstw w mieście i na pro- 
wincji, że kroniki policyjne notują je 
nieomal codziennie. Wieszają nie je- 
dnego na lat kilka, a bywa, że sied- 
miu jednego dnia. Co drugie wesele 
chłopskie kończy się nożem w brzu- 
chu, zatrutą wódką, rozstrzaskaną 
czaszką. Tak, tak dziś jest niewatpliwie 
inaczej. Ale wróćmy do Argentyny. 

Kraj piękny, słoneczny, żyzny. Wła 
śnie ta nieszczęśliwa Mendoza, uwa- 
żana była powszechnie za najpiękniej- 
szą oazę. Nazwano ją „winnicą Ar- 
gentyny“. 60 tysięcy mieszkańców, w 
stolicy tej samej nazwy, a dalej, po- 
za winnicami wspaniałe pola koniczy- 
ny, jeszcze dałej pola i łąki i setki ty- 
sięcy bydła. Bogaty, śliczny kraj. Tu 
jest miejscowość lecznicza Caucheta. 
u przez Mendozę przechodzi wielka 
kolej z Buenos-Aires do Valparaiso. 
Wspina się na wysokości 3000 me- 
trów, miejscami jest zębata, przebija 
pasmo Kordyljerów i spada na łeb na 
szyję do Chili. Na południowy za- 
chód jedynie ciągną się- mniej urodzaj- 
ne przestrzenie, zniszczone przez po- 
przednie wybuchy. Pola lawy wulka- 
nicznej. Prowincja Mendoza posiada 
jeszcze kilka miast i niektóre tak pię- 

wileńskich, które są wolne od nienawiści ra- 
sowej. Wspomniał Czartoryskiego, Lelewela 
i Słowackiego. Ten poeta w „Księdzu Mar- 
ku umiał gięboko wczuć się w duszę ży- 
dowską. |]eszcze głębiej umiał to uczynić Mic 
kiewicz, którego sympatje żydowskie wszyst 
kim są znane. A Żydzi wileńscy? Wszak dali 
oni Połsce Juljana Klaczkę.. Szkoły rabt- 
nackie wysyłały swych uczniów do walki w 
r. 1831. Nie było tedy śród dwóch narodo- 
wości niechęci plemiennej. Rozpatrując zaś 
i analizując wypadki 10 listopada, adwokat 
Margolis dochodzi do wniosku, iż ze strony 
ludności żydowskiej mamy do i 
dynie z akteni ` noże być 
mowy o agresywności. Definjując pojęcie 
samoobrony, mówca powołuje się na orze- 
czenie Sądu Najwyższego, wedliig którego 
napastowany nie powinien czekać na cios, 
a powinien bronić się. 

Adwokat PETRUSEWICZ stwierdza, 
iż wypadki listopadowe były niespodzianką 
dia wszystkich w Wilnie. 

— U nas pogromu żydowskiego być nie 
może — mówiono. 

Nie należy przeto podkreślać nienawiści 
plemiennej, której wspominanie jątrzy tylko, 
a nie lagodzi — szczególnie tu, na kresach, 
gdzie ludność jest rozmaita i rožnoplemien- 
na. Nie wolno rozpatrywać sprawy Wulfina 
jako jednego z iragmentów masowego prze- 
stępstwa i wydawać zbyt pośpiesznie wy- 
roku. Tembardziej, że śledztwo o rozruchach 
listopadowych nie jest jeszcze wogóle za- 
kończone. Sąd uniwersytecki nie zbadał je- 
szcze całego materjału, nie doprowadził do 
końca dochodzenia. A i sam prokurator 
wspominał kilkakrotnie, że dochodzenie pro- 
kuratorskie odnośnie całości owych wypad- 
ków zamyka się w pięciu wielkich tomach. 
Dlaczego więc ze skomplikowanych ówczes- 
nych wydarzeń wyrwać tylko jeden ułamek, 
który ma rzekomo reprezentować Wuliin, 1 
jego tylko karać? 

Adwokat ŚMIAROWSKI — przemawiał 
pierwszy, ale mowa jego była fundamentem 
i syntezą całej obrony. Przemówienie jego, 
przejrzyste i konstrukcyjnie zbudowane, pod 
dawało krytyce oskarżenie. Adw. Śmiarow- 
ski udowodnił, że do oskarżonych nie da się 
zastosować artykuł 122, i całe oskarżenie 
oparte jest na chwiejnej podstawie. 

Wyłącznemi niemal świadkami oskarże- 
nia są dwie kobiety: psychopatka i oszust- 
ka, aresztowana za fałszywe zeznania i kłam 
liwa Opanowiczówna. Wszakże sam proku- 
rator odróżnia w jej zeznaniach dwa inomen 
ty: jeden, gdy obserwowała, drugi zaś, gdy 
poddała się niesieniom tiumu i zatraciła ja- 
Sność sądu. O zachwianiu jej równowagi du 
chowej świadczy najlepiej fakt, iż widziała, 
jak Wuliin strzelał i rzucał jednocześnie ka- 
mieniem; widziała, jak z zakładu fryzjerskie- 
go wyskoczył jakiś osobnik z namydloną 
twarzą z przygotowanemmi zawczasu kamie- 
niami i rzucał je w dorożkę. Osobnika z na- 
mydloną twarzą nikt poza tem nie zauwa- 
żył, a przecie ten groteskowy obraz przede- 
wszystkiem utrwaliłby się w pamięci obec- 
nych. 

Świadkowie tedy oskarżenia nie przed- 
stawiają żadnej wartości dowodowej, a na- 
dobitek zeznania Opanowiczówny i Gułaka 
peine są kontradykcyj. 

Co się zaś tyczy artykułu 122 — to ana- 
liza faktów musi doprowadzić do wniosku, iż 
0 nienawiści plemiennej mowy być nie może. 
Artykuł ten więc nie da się zastosować. 

Cóż to jest nienawiść plemienna? Jedna 
strona jest atakująca, druga atakowana. Ar- 
tykui potępia stronę atakującą — tych, któ- 
rzy kierują ruchem i wywołują go. Kto w 
danym wypadku nienawidził? Atakujący czy 
atakowani? Hasłem strony atakującej było: 
bić żydów. Stwierdził to św. Wasilewski— 
Ta strona tego się nie wyprze, nie zaprze- 
czy temu. Chodziło jej o numerus cłausus, 
o trupy w prosektorjum, o niedopuszczenie 
Żydów na U. S. B. I to należy nazwać prze- 
jawem nienawiści plemiennej. 

Co było po stronie atakowanej? — za- 
pytuje mówca: czy precz z Polską? — Nie. 
— Precz z endecją. Niechęć strony atako- 
wanej skierowana była nie do narodu, a tyl- 
ko przeciwko tej partji politycznej, która 
rozpaliła namiętności, która nie chciała do- 
puścić żydów do prosektorjum. Zresztą, nie 
naród polski stanął do walki, tylko jego dro- 
bna część, tylko partja — młodzież wszech- 
polska, która rozpoczęła walkę z Żydami. 

Tak się przedstawia tło wydarzeń w świe 
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Deszcz popiołu w Rio de Janeiro © WIRZE STOLICY. 
PARYŻ, (Pat). W niektórych 

punktach miasta Rio de Janeiro 
pada od wtzoraį deszcz popiolu. 

PARYŻ, (Pat). W miejscowości 
Santos prowincji Szo Paolo pąda 

ed wczoraj drobny deszcz jasna- 
szarego popiołu, który pokrył 

Nurmi jest 
HELSINGFORS. PAT. — Na posiedzeniu 

nadzwyczajnem zarząd Fińskiego Związku 
Lekkoatletycznego zajmował się sprawą za- 
wieszenia Nurmiego przez Międzynarodowy 
Związek Lekkoatletyczny, wskutek czynio- 
nych mu zarzutów  pseudoamatorstwa. Po 

grubą warstwą ulice i demy. 

Dyrekior instytutu  "metecrcio- 
gicznego w Sao Paolo OŚwiad- 

czył, że gdyby popiół ten po- 

chodził z wuikanów chilijskich 
to byłoby to niezwykłe zjawisko. 

amatorem 
rozpatrzeniu sprawy, Zarząd Związku Fiń- 
skiego powziął jednomyślną uchwałę, orzeka 
jącą, że Nurmi jest czystym amatorem i że 
wszystkie zarzuty amiatorstwa, zgłoszone 
przeciwko niemu, nie mają żadnych podstaw 

  

STOLICA APOSTOLSKA 
wobec reformy kalendarza 

Sprawa reformy kalendarza coraz 
staje się przedmiotem dyskusji. Liga 
Narodów rozpoczęła już rozpatrywanie 
różnych projektów. Jak dotąd, najpo- 
ważniej jest brany projekt komitetu 
szwajcarskiego, który uzyskał najwięk 
szą ilość głosów. Według tego proje- 
ktu rok ma się składać z 12 miesięcy, 
podzielonych na cztery trimestry. Ka- 
żdy z trimestrów posiadałby po 3 mie- 
siące z 31, 30i 30 dni, za wyjątkiem 
trimestru czwartego, który posiadałby 
ostatni miesiąc również 31-dniowy. 
Roz rozpoczynałby się dniem 1.1., któ- 
ry zawsze byłby niedzielą; ostatni 
dzień roku mógłby — w myśl projektu 
— być nazwany dniem św. Sylwestra. 
W roku przestępnym 92 dni zamiast 

normalnych 91, liczyć ma również tri- 
mestr 2-gi. Projekt przewiduje rów- 
nież ustalenie daty Wielkiej Nocy. We 
dług projektu święto to przypadałoby 
zawsze na niedzielę następującą po 
drugiej sobocie kwietnia. Stolica Świę- 
ta w odpowiedzi na uczynione jej za- 
pytanie, zakomunikowała, że nie prze- 
widuje żadnych przeszkód dogmatycz- 
nych w sprawie reformy kalendarza. 
Ojciec św. zaznaczył tylko, że rucho- 
mość daty świąt Wielkiej Nocy jest 
zabytkiem dawnych czasów i tradycja 
ta cieszy się naogół przywiązaniem 
wiernych. Papież uważa przeto, że 
zmiana wymagałaby specjalnie ważne- 
go powodu. 

Pewrót Lawonich: ” 
Chciałbym zwrócić uwagę naszej 

publiczności na pewną nutę, rzadko u 

nas słyszaną, która jednak powinna 
być bliska naszemu sercu — na nutę 
naszego tańca ludowego „Lawonicha'*. 
Jako taniec typowo „mużycki*, a więc 
kompromitujący, została ona przez chło 
pów zbojkotowana i zupełnie zapom- 
niana. Wyparły ją inne tańce, mniej 
„mużyckie”, jak polka, kadryl,**), ka- 
marinskaja, lezginka (te dwa ostatnie, 

  

*) Piszę „Lawonichi* mając na myśli dru 
gi przypadek nazwy białoruskiej. Tak zwy- 
kle mówimy (poza tygodniem języka pol- 
skiego). 

**) Byłem świadkiem takiej SCEny przy 
„kadrylu*: tancerka splątała się w tym skom- 
plikowanym tańcu, więc tancerz woła do 
niej: „Nie baczysz padło szto ciapier prome- 
nada?*. Warto uwiecznić to rzadkie skoja- 
rzenie białoruskiego z francuskim. | do na- 
szej szlachty zaściankowej doszła też francu- 
szczyzna, ale trochę spolonizowana. Na 
pewnym wieczorku wołał dyrygent tańców: 
„do zadu!“, czyli „dos A dos!“. 
BTN TIA KITT TSS IUTTAAETT SI 

stra replika prokuratora, Oskarżyciel, który 
musiał zrzec się części oskarżenia, któremu 
dwoje świadków wymykało się z rąk, może 
niepotrzebnie wpadł w rozdrażnienie. I ró- 
wnie niepotrzebnie, w przeciwstawieniu do 
opanowanych przemówień adw. Śmiarow- 
skiego, Margolisa i Petrusewicza, uniósł się 
i roznamiętnił w swej odpowiedzi prokurato- 
rowi adw. Czernichow, poddając się przy- 
pływowi wojującego nacjonalizmu. 

Proces tedy na zakończenie mial niepo- 
trzebne zgrzyty. 

SĄD NIE WYDAŁ WYROKU.— ZAPO- 
WIEDZIAŁ OGŁOSZENIE JEGO W PO- 
NIEDZIAŁEK ZRANA. 

ZAJŚCIE W DRZWIACH. 
Podczas obrad usiłował w pewnym mo- 

mencie wejść do sali 

pochodzenia sołdackiego, były przed 
wojną dość wzięte). Dopiero przed kil 
ku łaty posłyszałem pierwszy raz „La- 
wonichę'* w wykonaniu amatorskiej or- 
kiestry i byłem wtedy zachwycony 
(nie tańcem, ale muzyką, bo taniec był 
w tamtem wykonaniu nieciekawy). Nie 
dawno znowu posłyszałem  „„Lawoni- 
chę”, tym razem przez radjo — z Miń- 
ska, w doskonałym układzie i zachwy- 
ciła mnie ona jeszcze bardziej. Ku zgor 
szeniu wielu mógłbym powiedzieć, że 
„Lawonicha** warta więcej od wszyst- 
kich zbanalizowanych krakowiaków i 
różnych pseudo-ludowych „idzie Ma- 
ciek bez wieś* (naturalnie z karczmy 
albo do karczmy, co warszawskich 
chłopomanów entuzjazmuje). Szkoda, 
że to Lawonicha rzadko daje się sły- 
szeć, a przez radjo tylko z Mińska do 
nas dochodzi. Radziłbym wszystkim 
muzykantom i dyrygentom z Wilna, Li 
dy, Nowogródka, Baranowicz, Nieświe 
ża, Słonima i ich okolicy, aby zwrócili 
uwagę na tę ładną taneczną nutę, w 
której jest tyle werwy i wesołości, jak 
trudno byłoby oczekiwać po naszych 
chłopach, a raczej po ich pańszczyźnia 
nych przodkach, którzy ten taniec stwo 
rzyli. Za każdym razem, kiedy w Wil- 
nie, lub gdzieindziej muzyka gra po 
polei mazura, oberka, krakowiaka, ku- 

jawiaka, jak to nieraz bywa, wartoby 
zawołać: „a gdzie nasza Lawonicha?“ 
l do kierowników wileńskiego radja 
chciałbym też zwrócić się z tem pyta- 
niem. Lawonicha, wypędzona przez 
swoich najbliższych, po długiej niebyt- 
ności powróciła. Zachowała dawniej- 
szą młodość i żywość. Nie trzeba od 

ROZTARGNIENIA 
Zawsze bywali roztargnieni wśród mą- 

drych ludzi, od Newtona począwszy, który 

gotował zegarek patrząc na jajko, aż do 

księdza profesora Pawlickiego, który, gdy 

jakiś student dostał ataku podczas jego 

wykładu, wybiegł na korytarz wołając: 

„Księdza! sprowadźcie księdza — nieszczę- 

śuwy może umrzeć”. 

— Przecie ksiądz profesor jest sam księ- 

dzem! — rzekł mu wożny. 

— A prawda, zapomniałem! 

Albo ten sam dobry ojczulek, co wróciw- 

szy z podróży ucałował żonę w oba policz- 

ki, a służącą w rękę, psu dał paczkę cukier- 

ków, a córkę kopnął — takie objawy roz- 

targnienia są miłe i nieszkodliwe. Gorzej, 

gdy ludzie na odpowiedziatnych stanowi- 

skach mają trociny we łbie i raz po raz po- 

pełniają grube gaffy. 

Dyrektorzy mennicy państwowej, którzy 

akceptują projekty nowych pieniędzy, dwa 

razy wpadli na całego. 

Naprzód z 5-cio złotówkami, wybitemi ku 

pamięci stulecia powstania listopadowego. 

Bardzo ładnie wybili: Grochów, Iganie, De- 

by, 1831 i —nic więcej. Kursowały u nas 

te pieniądze w najlepsze, wetknięto je w 

Berlinie, w vechselsztubie jakiemuś Szwa- 

bowi. Obejrzał dokładnie: 

— Was ist? Jakiego państwa są te pie- 

niądze. 

QO la Boga, istotnie nigdzie nie było na- 

pisane: Rzeczpospolita Polska. Zapomnia- 

no! 

Teraz wycofują nowe, 20-złotowe ban- 

knoty. Te same, którym zarzucają, że są 

ślepo wzorowane na francuskich. Agent z 

urzędu śledczego zrobił sensacyjne odkry- 

cie: na banknotach nigdzie nie jest napisa- 

ne: Podrabianie... .... podlega karze ciężkie- 

go więzienia. 

Zabawne, że właściwie całe społeczeń- 

stwo daje namacalne dawody roztargnienia. 

Pieniądze kursują, każdy je ma w ręku, nikt 

nie nie spostrzega. Karol. 

  

LETNIE ĆWICZENIA SZEREG. 
REZERWY 

WARSZAWA 16,1У. (tel. własny). 
Ministerstwo Spraw Wojskowych ko- 
munikuje, że w roku bieżącym na 
ćwiczenia wojskowe powołani zostaną 
szeregowi rezerwy roczników: 1901, 
1904 i 1906 wszystkich rodzajów 
broni i słażb oraz rocznik 1908 tylko 
z wojsk łączneści. Pozatera powołani 
na ćwiczenia będą ci wszyscy szere- 
gowi rezerwy, którzy mieli odbyć 
ćwiczenia w roku ubiegłym lecz z 
jakichkolwiek powodów ich nie od- 
byli. 

Wata z Inu 
POMYŚLNE PRÓBY  APTEKARZY 

WOJSKOWYCH 
Z inicjatywy wojskowych władz 

sanitarnych, aptekarze wojskowi po- 
djęli pracę nad wyzyskaniem surow- 
ców krajowych do wyrobu waty. Mo 
zolne próby dały świetny rezultat. 
Dwie fabryki w kraju wyrabiają już 
watę najlepszej jakości, bardzo łatwo 
nasiąkliwą — z Inu. Wobec trudności 
eksportowych, len nasz znajdzie w ten 
sposób szeroką możność zbytu w kra- 
jowych fabrykach opatrunkowych. 

LOSOWANIE KSIĄŻECZEK PREMJOWYCH 
P. K. 0. : 

Dnia 15 kwietnia r. b. odbyło się w Po- 
cztowej Kasie Oszczędności 24 z rzędu lo- 
sowanie książeczek na premjowane wkłady 
oszczędnościowe Serji |-szej. 

Premje w wysokości 1000 zł. padły na 
następujące Numery książeczek: 

4.518 6,329 7.111 7.674 7.948 8.401 8.916 

  

Za największą ilość przetańczeń w 

cie | Mejer Percykowicz, niej się odwracać. Niechby weszła do 10.619 11.115 11.218 12,345 12.933 13.074 tle art. 122. A właściciel rozlewni spirytusu, w której pra- naszego repertuaru, bo jest niegorsza 13.758 13.819 15.434 19.898 20.667 23.081 Takim był wątek mowy adw. Śmiarow. cował Załkind. Policja miała nakaz nie- od wielu tam zadomowionych, a z na- 23:147 25.389 25842 27.176 27.866 28.527 skiego, który w zakończeniu wnosił o unie- wpuszczania nikogo z powodu Poepełnicnianci S Jo 28.927 29.233 29.364 30.580 30.891 30.916 winnienie oskarżonych. Percykowicz jednak siłą odepchnął policjan- SZEj Ściślejszej ojczyzny pochodzi. 31.313 31.671 32.239 33.846 34.975 41.221 Po przemówieniach obreny nastąpiła o- ta. Za opór władzy zosta! aresztowany. M. Bernowicz 43.488. 

5 “i DNI RESTAURACJA „POÓLONJA od 6 BP. POPOŁUDNIOWY 

Mickiewicza Nr. 11, tel. 593. ТИ 
Wynik konkursu i rozdanie uagród nastąpi w niedzielę 1 maja r. b. 

kne zakątki, malownicze doliny, о- 
chrzczone mianem „Ziemi przyszło- 
ści”. | tam to właśnie... straszną oka- 
zała się ta przyszłość. 

Na południe do Urugwaju ciągna 
się już stepy rozległe. O tych pam- 
pasach uczył się człowiek w drugiej 
gimnazjalnej. Ale, ale czytaliście pań- 
stwo „Dzieci kapitana Granta*? oto 
tam właśnie. 
wulkany. 

Dotychczas z opisów nadeszły na- 

Tam wybuchły naraz 3 

    
razie bezpośrednie wrażenie niejakie- 
go inżyniera Duffy do prasy paryskiej. 
Opowiada on wstrząsające rzeczy o 
dantejskich scenach, jakie się rozegry- 
wąły. Wybuch rozpoczął się niespo- 
dziewanie. Początkowo zrobiło się 
bardzo gorąco. Ludzie obawiali się 
trzęsienia ziemi, ale nawiedziła ich 
gorsza katastrofa. Przed trzęsieniem 
ziemi można ostatecznie uciec. Uciec 
z pod walących się domów, w pole, 

na otwarte place. Tymczasem stało 
się inaczej. Raczej wszyscy mieszkań 
cy zamykali się w domach, szczelnie 
opatrywali okna i drzwi. Niebo stało 
nad głowami straszne, ołowiane, cięż- 
kie, duszne, Później przybrało kolor 
czerwony i to: potęgowało obraz gro- 
zy niesamowitej. Ponoć  dostawano 
ataku obłąkania. Kobiety chorowały 
na migrenę. Wszyscy mieli bóle gło- 
wy. Nie było czem dyszeć. Nagle po- 
czął padać deszcz... deszcz popiołu i 

i 
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żwiru. Piasek dostawał się do ust, 
uszu, oczu. Ci, którzy wyjechali wła- 
snemi autami szukać ratuku + w odle- 
glejszych okolicach powracali napo- 
wrót. Zresztą nie było gdzie uciekać. 
Na tysiąc i więcej kilometrów od ogni 
ska wybuchu, wisiała nad głowami 
czarno-czerwona płachta dymu, sadzy, 
popiołu i piasku. Wulkany objęły trzy 
państwa: Chili, Argentynę i Urugwaj. 

Ten okropny duszący popiół do- 

do 9 ves Dancing K onkursowy dla Pań kwietnin Panie otrzymają 5 cennych 

nagród. 

Występy artystyczne, Wstęp łącznie z kawą i ciastkami 2 zł. od oseby, 

szedł aż do Buenos-Aires. Tymcza- 
sem gubernator Mendozy wysłał w naj 
bardziej zagrożone miejscowości auta 
ciężarowe, a do stolicy jedną po dru- 
giej depeszę z wołaniem 0 pomoc i 
ratunek, o maski gazowe, o tlen dla 
uduszonych. Ale auta zawróciły z pół 
drogi, utknąwszy w zaspach popiołu. 
Szoierzy nie mogli również znieść gry 
zącegó dymu. Podobnie rzecz się sta 
ła z pociągami ratowniczemi, wysłane- 
mi z Buenos Aires. 

Jednakże trzeba przyznać, że wia- 
domości są sprzeczne i niedokładne. 
Sądząc z tych wszystkich opisów, mu- 
si być wiele ofiar w ludziach. Inży- 
nier Duity pisze narazie o zwierzętach, 
Bydło pada jak muchy, z braku wody 
do picia. Woda w studniach wysycha, 
w rzekach i stawach posiadła smak 
gorzki od produktów wulkanicznych. 
Trupy zwierząt leżą ponoć po obu 
stronach drogi i jak okiem sięgnąć na 
polach. Co się dzieję jednak z ludź- 
mi w prowincjach, do których nie mo- 
gą dotrzeć ekspedycje ratownicze? |е- 
żeli nie mają wody do picia i powie- 
trza do oddychania... strach pomyśleć! 

Descabezado Chico, Descabezado 
Grande, Talca, Domoyo, tak się nazy- 
wają te góry ognia piekielnego i zni- 
szczenia, te wulkany, nad kratery któ- 
rych, z narażeniem życia starają się 
dotrzeć lotnicy by obejrzeć co się we 
wnętrzu dzieje. Relacje są skąpe. Nad 
krater wulkanu dotrzeć niepodobna, 
zresztą ciemna noc nieomal zalega wo 
kół. Widoczne są tylko zdala rozpa- 
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lone skały, kamienie i płomienie ognia 
wydobywające się z wnętrza ziemi. 
Wyziewy siarki grożą uduszeniem 
wielu dziesiątkom tysięcy mieszkań- 
ców Mendozy. Rio Grande, St. Rafaei, 
Lalargue. Rząd argentyński usiłuje 
ewakuować 80 tysięcy ludności. Ol- 
brzymia, niebywała w dziejach ewa- 
kuacja w obliczu katastrofy, jakiej 
ponoć świat nie widział dotąd! 

Rzut oka w przyszłość nieszczęs- 
nych ziem, jest niemniej groźny, niż 
przeszłość niedaleka i teraźniejszość. 
Olbrzymie straty materjalne grożą zu- 
pełnej ruinie finansowej państwa. Po- 
za padłym inwentarzem żywym zni- 
szczone bezcenne plony zbóż. Ale to 

jeszcze nie wszystko.  Najstraszniej- 
sze jest, że produkty wulkaniczne za- 
truły wodę i ziemię w  dosłownem 
znaczeniu. Składniki gleby ulegną 
zmianie, skutkiem nasiąknięcia kwasa- 
mi. Całe połacie ziemi trzeba będzie 
uprawiać za pomocą specjalnych Środ 
ków chemicznych, stosować jakies wy 
imyślne nawozy sztuczne, by nadal :0- 
dziła i żywiła ludność, ziemia, tej jed- 
nej z najbogatszych dotychczas na glo 
bie krainy. 

Jak już zaznaczyliśmy, zupełnie do- 
kładnych informacyj dotychczas nie 
posiadamy ani o rozmiarach klęski, 
ani o jej skutkach. Zapewne po kilku 
dniach będziemy mogli zobrazować 
straszną katastroję cyframi. Czy de- 
tychczasowe wiadomości były nieco 
przesadzone, czy też może niedomó- 
wione... aż.
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Eieuterjusza 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicz- 
nego U.S.B. w Wilnie. 
z dnia 16 kwietnia 1932 r. 

Ciśnienie średnie: 759. 

Temperatura średnia: +3 

Temperatura najwyższa: 0. 

Temperatura najniższa: +1. 

Opad w mm: 0,4. 

Wiatr: północno-wschodni. 

Tendencja: spadek, potem stan stały. 

Uwagi: pochmurno, wieczorem śnieg z 

deszczem. 
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URZĘDOWA 
— Wykaz uchlających się od służby woj- 

skowej. Ostatni Dziennik Wojewódzki przy- 
niósł m. in. imienny wykaz poborowych, u- 
chylających się od służby wojskowej. Spis 
obejmuje 2ilosób, w tem prawie 50 proc. 
żydów. 

Uchylający się od wojska chrześcijanie 
pochodzą przeważnie ze wsi, żydzi zaś — 
z Wilna i miasteczek. 

— Wysokość opłat targowych. Na sku- 
tek zarządzenia władz centralnych, Woje- 
wództwo zainteresowało się obliczeniami sta 
wek targowych, pobieranych przez miasto 
od  rilników, przybywających do miasta z 
towarami. Opłaty te wobec spadku cen pro- 
duktów rolniczych, będą zmniejszone, a po- 
nadto przy zatwierdzaniu nowego budżetu, 
wiadze wojewódzkie zwrócą na opozycję 
tych opłat specjalną uwagę. 

MIEJSKA 
— Wybory prezydenta miasta. W 

wyniku narad i rozmów, przeprowa- 
dzonych ostatnio na zebraniach kon- 
wentu senjorów i w łonie magistratu, 
wybory nowego prezydenta miasta zo- 
stały przyśpieszone. 

W tym celu na dzień 25 bm. zo- 
staje zwołane specjalne posiedzenie 
Rady Miejskiej, na którem też « następ 
ca p. Folejewskiego będzie wybrany. 

— Odbudowa mostu. Rozebrany pod 
czas powodzi most przez Wilenkę w ogro- 
dzie po-Bernardyńskim będzie w najbliż- 
szym czasie ponownie ustawiony. 

— Ostatnia komisja poborowa W dniu 
20 bm. zbiera się poraz ostatni przed pobo- 
rem, „dodatkowa komisja poborowa, na którą 
winni zgłosić się wszyscy ci, którzy nie ma- 
ją uregulowanego stosunku do wojska. 

— Kino miejskie. jak wiadomo, 
województwo nie zgodziło się zatwier 
dzić uchwały R. M. o udźwiękowieniu 
kina miejskiego. Magistrat jednak po- 
stanowił nie zwijać tego przedsiębior- 
stwa i prowadzić go w dalszym ciągu 
jako nieme. 

Z dniem 1 maja kinematograf 20- 
stanie zamknięty, a to w celu doko- 
nania w ciągu lata niezbędnego remon 
tu sali, a szczególnie sufitu, który wy- 
maga przebudowy. 
— Należy żądać pokwitowań od sekwe- 

stratorów. — W myśl odnośnych przepisów 

egzekucyjnych sekwestratorzy skarbowi na 

każdą pobraną od płatnika kwotę z tytułu 

egzekwowanej należności, wystawiać po- 

winni pokwitowanie urzędowe według usta- 

lonego wzoru, zaopatrzonego okrągłą pie- 

częcią odnośnego Urzędu Skarbowego. 

W wypadku przeto wystawienia pr 

sekwestratora pokwitowania nieurzędowego 

— bezzwłocznie należy zakomunikować о 

tem kierownikowi odnośnego Urzędu Skar- 

bowego, i uprzedza się, że pretensje z ty- 

tułu ewentualnych strat jakie z tego tytulu 

płatnicy mogliby ponieść — nie będą przez 

izbę uwzględniane 

— Bezrobocie. Liczba bezrobotnych na 
terenie Wilna powoli, lecz stale maleje. O- 
becnie zarejestrowanych jest 5.900 osób, 
pozbawionych pracy. 

Ostatnio kilkunastu robotników znalazło 
pracę. Daje się zaobserwować wyraźna ten- 
dencja zniżkowa. 

— Podatki od drobnych przedsiębiorstw. 
—W dniu 31 marca rb. zostały rozesłane 
nakazy płatnicze na zryczałtowany podatek 
przemysłowy od obrotu za lata 1932 i 
1933 dla drobnych przedsiębiorstw. 

Uwidoczniony na nakazach podatek jest 
płatny w czterech równych ratach w termi- 
nach do dnia 15 kwietnia, 15 lipca, 15 paź- 
dziernika i 15 grudnia 1932 i 1933 roku. 
„Od „nakazów płatniczych przysługuje płat 

nikowi prawo wniesienia odwołania w ter- 
minie do dnia 1-go maja 1932 roku. 

Zainteresowani płatnicy mogą się infor- 
mować o kwotach wymierzonego podatku— 

  

  

NIKA 
w imiennych listach płatników, wyłożonych 
w urzędach skarbowych i gminnych oraz 
w magistratach. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 
— Zatrudnianie młodocianych. — In- 

spektorat pracy przystąpił do kontroli zakła 

dów, zatrudniających młodocianych w celu 

stwierdzenia, sposobów prowadzenia wyka- 

zów ze szczególnem uwzględnieniem zapi- 

sów, dotyczących ich zarobków. 

UNIWERSYTECKA 
— Habilitacja w Uniwersytecie Steiana 

Batorego. Minister Wyznań Religijnych i о- 

świecenia Publicznego rozporządzeniem z dn 

22 III 1932 r. Nr. BP-5272/32 zatwierdził u- 

chwałę Rady Wydziału Lekarskiego Uniwer 

sytetu Stefana Batorego, udzielającą Dr. Be- 

nedyktowi Dylewskiemu, p. 0. St. asystenta 

Kliniki Otołaryngologicznej veniam legendi 

z zakresu oto-laryngologji 

AKADEMICKA 
— Zebranie asystentów U.S.B. Dnia 18 

kwietnia b.r. o godz. 19 i pół w pierwszyni 

terminie, a o g. 20 w drugim, odbędzie się 

w sali Il gmachu głównego USB. nadzwy- 

czajne walne zebranie Zrzeszenia Asystentów 

USB. z następującym porządkiem  dzien- 

nym: 1) Wybór delegatów na nadzwyczajny 

zjazd w Krakowie, 2) sprawa składek na 

bezrobotnych, 3) sprawa mieszkań dla asy- 

stentów, 4) wolne wnioski. 

KOLEJOWA 
— Zjazd Kolejowego Komitetu LOPP. 

W dniu dzisiejszym w lokalu „Ogniska ko- 

lejowego“ Kolejowa 19, odbędzie się do- 

roczne zwyczajne ogólne zgromadzenie Ko- 

lejowego Komitetu LOPP. Zgromadzenie 

składa się z przedstawicieli komitetów od- 

działowych delegowanych z Lidy, Barano- 

wicz, Wołkowyska, Brześcia, Łap, Grodna, 

Białegostoku, Królewszczyzny, oraz miejsco 

wego oddziału w Wilnie i Zarządu Woje- 

wódzkiego Komitetu Kolejowego LOPP., 

tworząc w ten sposób reprezentację calej or 

ganizacji. Na porządku dziennym przyjęcie 

i zaakceptowanie sprawozdania z działalno- 

ści Komitetu Kolejowego za rok ubiegły 

1931. Za podstawę obrad posłuży sprawo- 

zdanie zestawione przez Zarząd Komitetu, 

oraz protokuł Komisji rewizyjnej, która już 

dokonała kontroli gospodarki finansowej ko- 

mitetu. 8 

Początek obrad o godz. 11 m. 30 i trwač 

będą jeden dzień. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Wileński Komitet do Zwalczania Raka 

zawiadamia, że wykłady o nowotworach i 

ich zwalczaniu, po przerwie, spowodowanej 

okresem Świątecznym, odbywać się będą w 

dalszym ciągu. 

W niedzielę, dnia 17 bm. o godz. 17 (5 

popołudniu) w Sali Śniadeckich U. S. B. 

odbędzie się dalszy wykład, który wygłosi 

p. dr. Kazimierz Pelczar, profesor KS 

na temat: „Zmiany w ustroju pod wpływem 

nowotworów*. 

—- Komitet obchodu 20-iecia Harcerstwa 

na Wileńszczyźnie. W poniedziałek dnia 18- 

go bm. o godz. 18-tej odbędzie się w Małej 

Sali Konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego 

zebranie organizacyjne Komitetu Obchodu 

20-lecia Hercerstwa na Wileńszczyźnie 

Harcerstwo pragnie uczcić 20-lecie swe- 

go istnienia wieikim zlotem-obozem drużyn 

harc., trwającym 8—14 dni, przystąpieniem 

do budowy Staniny Harcerskiej im. ks. bisk. 

Wł. Bandurskiego i wydaniem księgi pamiąt 

kowej, obejmującej działalność Harcerstwa 

(województw wil. i nowogr.) od 1912 r do 

1932 roku ь 

— Studjum Akcji Katolickiej. — W nie- 

dzielę dnia 17 bm. w sali Śniadeckich USB. 

o godz. 13-ej odbędzie się czwarty odczyt 

zorganizowany przez Studjum Akcji Katoli- 

ckiej przy Archidiecezjalnym Instytucie Ak- 

cji Katolickiej. В 

Odczyt wygłosi p. prof. dr. Stanisław 

Cywiński na temat „Dusza nowoczesnego 

człowieka". a 

— Odezyt p. Matuszkiewicza. W nie- 

dzielę dnia 17-g0 bm. o godz. 12 min. 30 

w sali przy ulicy Zawalnej I (Kresowej)-- 

odbędzie się odczyt wizytatora O. Szk. p. 

Mieczysława Matuszkiewicza na temat wy- 
chowania państwowego. Odczyt organizuje 
sekcja kulturalno - oświatowa rady woje- 
wódzkiej BBWR., zapraszając nań członków 
i sympatyków Bloku. Wstęp wolny. 

— Zarząd Sodalicji Marjańskiej Akade- 

mików, podaje do wiadomości, że dziś o 

godz. 16 (4 po poł.) w sali sodal. przy ul. 

Wielkiej 64 odbędzie się nadzwyczajne ze- 

branie ogólne z następującym porządkiem 

dziennym: 
1) Dyskusja nad projektem Statutu S. 

М. А., 2) wolne wnioski. 
SĄDOWA 

— Nowi aplikanci sądowi. Ukazało się 
powiadomienie prezesa Sądu Apelacyjnego, 
o mianowaniu nowych aplikantów sądowych 
Zostali nimi: Dawid Lipkind, Szymon Adel- 
son, Rebeka Kawkiewiczówna, Jakób Wiien- 
czyk, Józei Fajner, Naftel Truskier, Jojna 
Markman, Izrael Marczyk, oraz  Eugenjusz 
Bartula, Roman Filanowicz, Irena Trzecia- 
kówna, Władysław Górski, Stanisław Wasz- 
kiewicz. 

RÓŻNE 
— Podziękowanie. Dyrekcja Państwowej 

Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej w Wil- 
nie składa serdeczne podziękowanie: p. Ja- 
ninie Sumorokowej, p. Staroście W. Kowal- 
skiemu, pp. pułkownikostwu dr. Antoniostwu 
Kiaksztom, pp. kuratorstwu Kazimierzostwu 
Szęlągowskim, p. dr. Elwirze Szalewiczowej, 
p. mec. Janinie Łuczyńskiej, p. inż. Alicji 
Wilczyńskiej, p. inż. Antoninie Dąbrowskiej, 
p. Halinie Rajeckiej, p. inż. Paulinie Adol- 

  

  

Czy reumatyzm 
Jak ogólnie wiadomem jest, reuma- 

tyzm, podagra i pokrewne cierpienia, 
mają za przyczynę nagromadzanie się 
kwasu moczowego w organizmie. Za- 
zwyczaj chorzy starają się przy pomo 
cy różnych środków, jak np. naciera- 
ia, gorące kąpiele, okłady i t. p. uwol 
nić się od tych cierpień, ale przeważ- 
nie doznają tylko chwilowej ułgi. Czę: 
stokroć następuje zesztywnienie koń- 
czyn, jak rąk i nóg, opuchlina kolan, 
tak, że chory poprostu nie może po- 
wstać z miejsca. W interesie więc każ 

i podagra są uleczalne? 
dego chorego leży zastosowanie takie 
go środka, który usunąłby te cierpie- 
nia. W tym celu należy więc zastosa 
wać tabletki Togal, które właśnie 
wstrzymując nagromadzanie się kwasu 
imoczowego,, skutecznie zwalczają te 
straszliwe bóle, nie wywierając żadne 
go szkodliwego wpływu na serce, żołą 
dek i inne organy. Spróbujcie i przeko 
najcie się sami, lecz żądajcie we włas 
nym interesie tylko Togai. We wszy- 
stkich aptekach. 

W. Z. P. z N I. — 40-9, 
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zapach nie plami ubrania. 

* 
Cod   

UWADZE GOSPODYŃ! 
Najlepiej zabezpiecza na lato futraiinne ubrania OD MOLI wypróbowany proszek 

QL, co stwierdza fakt ten, iż podczas rewolucji rosyjskiej ubrania, któ- 
re były przesypane proszkiem Katol i zostały w Rosji, dopiero po upływie długich lat 
sprowadzone do Polski, okazały. się całe i nietkniete przez mole. Kato! ma przyjemny 

KATOL tępi również radykalnie robactwo: pchły, pluskwy. prusaki karalu- 
chy oraz owady: komary, muchy, mszyce na kwiatach i t.- p. W 

dany przez siły naukowe iuznauy jako środek najskuteczniejszy do niszczenia robactwa 
i owadów. Katol sprzedaje się w s«ładach aptecznych i aptekach. 

Przedstawiciel H. WOJT *IEWICZ — WILNO Kalwaryjska 21. 

Polsce Katoi jest zba- 
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phowej, p. dyrektorowi Barańskiemu, za 
czynną i ofiarną pomoc w zorg. dancingu 
w dniu 9 kwietnia 1932 r. w cukierni „Zie- 
lonego Sztrala“. 

Sprawozdanie: Całkowity przychód: 044 
zł. 20 gr., całkowity rozchód: 561 zł. 61 gr., 
czysty zysk: 382 zł. 59 gr. Całkowity do- 
chód został przeznaczony na dożywianie i 
zapomogi dla niezamożnych uczniów wyżej 
wspomnianej szkoły. 

— Na tropie nadużyć. Z rozporządzenia 

wiadz prokuratorskich _ zakwestjonowano 

wszystkie księgi rachunkowe zarządu t. zw. 

tanich domów żydowskich przy ul. Subocz 

37. Wśród lokatorów tych domów krążą po- 

głoski, że powodem wkroczenia władz było 

ujawnienie nadużyć i fałszerstw przy zarzą- 

dzaniu temi domami. 

— Zwinięcie Seminarjum białoruskiego. 
Władze szkolne postanowiły zwinąć biało- 
ruskie seminarjum nauczycielskie im. Bohu- 
szewicza z tem, że wychowankowie tego za 
kładu przejdą do gimnazjów państwowych. 
Znikoma liczba uczniów, uczęszczających do 
tego zakładu, była przyczyną likwidacji. 

— Poradnia zawodowa. — Na ostatniem 
swem posiedzeniu zarząd lzby Przemysło- 
wo - Handlowej w Wilnie uchwalił w za- 
sadzie przystąpienie do organizacji poradni 
zawodowej, uzależniając swe ostateczne 
stanowisko w tej sprawie od przystąpienia 
również i innych zainteresowanych orga- 
nizacyj, jako to — Kuratorjum Szkolnego, 

Uniwersytetu, magistratu, Izby Rzemieślni- 
czej, oraz poszczególnych instytucyj względ 
nie zrzeszeń gospodarczych. 

— Memorjał białoruski złożony Nuncja- 

turze. Białoruskie Centrum Katolickie w Wil- 

nie złożyło Nuncjuszowi Papieskiemu  me- 

morjał w sprawie mianowania biskupa w 

Pińsku i osoby biskupa-sufragana w Wilnie. 

Białorusini domagają się mianowania biało- 

rusinów na te stanowiska. 

— Z T-wa Muzycznego „Lutnia”. Przy- 
stępując do organizacji własnej orkiestry Za 
rząd T-wa „Lutnia“ zwraca się do osób, kto 
reby zechciały należeć do stałego zespołu in- 
strumentalnego z uprzejmą propozycją O 
zgłaszanie się do Sekretarjatu dla zasięgnię- 
cia bliższych informacyj. Zapisy kandydatów 
do orkiestry, oraz do chóru — przyjmuje Se 
kretarjat T-wa (A. Mickiewicza 6) w ponie- 
działki i czwartki od godz. 8 — 9 wieczór. 

W najbliższym czasie projektuje się wy- 
stawienie opery „Flis” St. Moniuszki. 

— Wileńskie Towarzystwo Ogrodnicze 
podane do wiadomości, że bezpłatny kurs 
dla praktykantów i pomocników Zakładów 
Ogrodniczych, oraz dla amatorów ogrodni- 
ctwa, odbędzie się w dniach 18, 19, 21, 23, 
25, oraz 26 kwietnia r.b. w lokalu Szkolnej 
Pracowni Przyrodniczej (ul. Zawalna 5), od 

    

godz. 18-tej do 21 wieczorem według na- 
stępującego programu: 

1. Z zakresu sadownictwa: Z. Zembo- 
wicz: Najnowsze zdobycze sadownictwa wo 
góle i sadownictwa amerykańskiego w szcze 
gólności — 4 godziny. 

Il. Z zakresu walki z chorobami i szkod- 
nikami: P. St. Kownas: Najważniejsze środ- 
ki do zwalczania — 3 godziny. 

Il. Z zakresu kwiaciarstwa p. Dziewa- 
nowski: Kwiaty szklarniowe 0 znaczeniu 
handiowemi i ich hodowla — 5 godz. 

IV. Z zakresu ogrodnictwa ozdobnego: 
P. Dyrektor Kraus: Ogródek koło domu i je- 
go rozpianowanie 5 godzin. 

V. Z zakresu warzywnictwa: P. Monkie- 
wicz: Przyśpieszona uprawa warzyw w blo- 
kach szklarniowych z uwzględnieniem hodo- 
wli pomidorów i kalafiorów — 4 godz. 

Zapisy przyjmuje i informacyj udziela 
sekretarz Towarzystwa p. Janina Malewska 
w Syndykacie Rolniczym, Zawalna 9,, od 10 
do 16 codziennie. 

NIE 
UNIKAJMY 
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Wpływ Nod na pratę 
Dawno już stwierdzono w sposób 

naukowy wpływ kolorów na psychikę 
ludzką. Wiemy, że kolory jasne, ale 
spokojne, nie jaskrawe, działają na 
nas pogodnie. Szczególnie kolor jasno- 
niebieski, błękitny, działa uspokajają- 
co na nasz system nerwowy, to też w 
nowoczesnem malarstwie pokojowem 
przyjęto malować pokoje sypialne na 
kolor niebieski... 

Studja q wpływie kolorów mają 
także praktyczne zastosowanie w prze 
myśle. Oto np. inżynier amerykański 
Palmer, przeprowadziwszy specjalne 
studja w warsztatach przemysłowycii, 
ustalił: 1) Sufit powinno się malować 
biało, ponieważ biały kolor najlepiej 
odhija światło. 2) Co do ścian, to naj- 
odpowiedniejszy kolor jest jasno-sza- 
ry, następnie jasno-zielony. Biały zaś, 
jako zbyt jednostajny, jest nieodpo- 
wiedni. 3) Ciemny kolor maszyn, spo- 
tykany najczęściej, powinien być za- 
stąpiony barwą jasno - szarą, ponie- 
waż lepiej odbija światło i ułatwia u- 
trzymanie maszyn w czystości. A więc 
— jak widzimy — ściany i maszyny 
jasno-szare... jest to najbardziej przy- 
chylny dla oczu i duszy człowieka 
kolor. Teraz łacno państwo zrozumie- 
cie, dlaczego temu, co jest symbolem 
ludzkiej wydajnej pracy, co jest wy- 
razem i rezultatem czystości, wstrze- 
mięźliwości, przyzwoitości życia, mia- 
nowicie książeczce oszczędnościowej 
PKO. nadano kolor szary, kolor 
przychyłny dla człowieka.. je- 
żeli jeszcze takiej książeczki nie posia 
dacie, postarajcie się o nią jak najprę- 
dzej i zasilajcie ją waszemi oszczęd- 
nościami, a po pewnym czasie zoba- 
czycie, jak bardzo przychylną okaże 
się dla was ta szara książeczka. 

kandydaturach, które 

JANUSZ 
Т 
WINCZA 

student Politechniki Warszawskiej, członek koia KI „Arkenia* 

po krótkich lecz ciężkich cierpieniach zmarł w Zakopanem dniaj10 marca 1932 r. 
Został przewieziony do Wilaa. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w Kościele Św, Piotra i Pawła dnia 
19 kwietnia o godz. 9 rano, 
cmentarz Antokolski, 

poczem nastąpi wyprowadzenie zwłok na 

o czem zawiadami ją znajomych i przyjsciół smutni 
BRAT i BRATOWA     OBZIC 

  

ROZMOWA Z PRZYSZŁYM PREZYDENTEM 
m. WILNA 

Przed następcą p. Folejewskiego 
stoją dwa zagadnienia: 1-o wzięcie 
odpowiedzialneści za interesy miasta 
w chwili ogólnego kryzysu i 2-0 wzię- 
cie tej odpowiedzialności na okres 
krótki, przejściowy, do następnych 
wyborów, a więc nie czas, który dła 
przeprowadzenia reform i zmian oraz 
dostosowania machiny miejskiej do 
obecnych warunków jest prawie że 
niemożliwy. 

Nic też dziwnego, że amatorów 
na fotel głowy miasta Wilna brak. 
Wprawdzie słychać o tych lub innych 

забгопе być 
mają przez poszczególne kluby ra- 
dzieckie N. D, Р, Р. $., niemniej 
zdawać sobie trzeba Sprawę z tego, 
że z wyjątkiem kół prorządowych w 
Radzie, żadne inne poważnie o 
przeprowadzeniu swych ludzi nie 
myślą. 

Będziemy mieli prawdopodobnie 
kandydatury demonstracyjne ostatecz- 
nie jednak skończy się na obraniu 
osobistości wysuniętej przez połączone 
kluby dziesiątki i dwunastki, jako 
traktujących sprawę obsadzenia pre- 

Powstanie Wojewódzkiego Komitetu 
de spraw finansowo - rolnych w Wilnie 

Uchwałą Rady Ministrów z dnia 7 marca 
1932 r. powołane zostały do życia komitety 
do spraw finansowo-rolnych, a mianowicie. 
Centralny Komitet z Centralnem Biurem w 
Warszawie, przy Ministrze Rolnictwa, oraz 
komitety wojewódzkie z biurami do spraw 
finansowo-rolnych pod przewodnictwem wła 
ściwych terytorjalnie wojewodów. 

Wojewódzkie Biuro do Spraw Finanso- 
wo-Roinych przy Urzędzie Wojewódzkim w 
Wilnie uruchomione zostało w dniu I kwie- 
tnia br. Pierwsze posiedzenie Wojewódzkie- 
go Komitetu odbędzie się 20 kwietnia o g. 
18-tej w sali konterencyjnej Urzędu Woje- 
wódzkiego. 

Biuro czynne jest w godzinach od 9-tej 
do 14-tej i mieści się przy Wydziale Rolnic- 
twa i Weterynarji Urzędu Wojewódzkiego. 

W myśl postanowień, zawartych w wy- 
mienionej uchwale Rady Ministrów, zada- 
niem Wojewódzkiego Komitetu i Biura do 
Spraw Finansowo-Rolnych jest wprowadze- 
nie w życie ustaw i rozporządzeń, wydanych 
w związku z przeżywanym kryzysem w rol- 

złagodzenia, nictwie, a zmierzających do 

   

  

   

względnie odprężenia, sytuacji producentów 
rolnych, jako dłużników. Komitet Wojewódz 
ki jest organem wykonawczym w stosunku 
do Centralnego Komitetu. Poza bezpośrednią 
działalnością na terenie, zadaniem jego jest 
ułatwienie współdziałania Komitetowi Cen- 
tralnemu z władzami w zakresie opracowa- 
nia nowych norm prawnych, stwarzających 
dla rolnictwa większe możliwości przetrwa- 
nia kryzysu. 

Wojewódzkie Biuro udziela pozatem 
wszelkich wyjaśnień, odnośnie ustawowych 
ulg przy spłacie zaległości podatkowych, о- 
pinjuje w sprawach, dotyczących możliwoś- 
ci płatniczych, przeprowadza szacunki, p» 
redniczy przy układzie dłużników z wierzy- 
cielami itp. 

W skład Komitetu odpowiednio do jego 
zadania, wchodzą przedstawiciele zaintereso- 
wanych czynników  wierzycielskich, oraz 
zrzeszeń rolniczych. 

Biuro oparte jest na zasadach samowy- 
starczalności. Fundusze dla jego działalności 
czerpane będą ze świadczeń ze strony inte- 
resantów. 
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TEATR I MUZYKA 
— Sztuka „Pod ialami“ — na Pohulance. 

Dziś, w niedzielę, 17 kwietnia o godz. 8 w. 
interesująca sztuka Adolfa Hertza „Pod tala- 
mi“, w której autor przedstawia zgubny 
wpływ piękna i młodości na życie mężczyz- 
ny i ustalone stosunki rodzinne. 

Jutro w poniedziaiek 18 b.m. o godz. 8 
wiecz. wesoła farsa „Słomkowy kapelusz", 
po cenach popołudniowych. Ą 

— „Miłość czuwa”. Dziś, w niedzielę, 17 
kwietnia o godz. 8 wiecz. po raz drugi peł- 
szampańskiego humoru i wesołości komedja 
Caillavet'a i Flers'a „Miłość czuwa”, którą 
Teatr wystawił na uroczystość 10-lecia pra- 
cy artystycznej na terenie Wilna — Karola 
Wyrwicz-Wichrowskiego. 

Jutro w poniedziałem 18 b. m. o godz. 
8 wiecz. po cenach propagandowych ujrzy- 
my wesołą komedję „Bęben* z udziałem An- 
toniego Różyckiego. 

POPOŁUDNIÓWKI NIEDZIELNE 
— „Słomkowy kapelusz na Pohulance. 

Dziś, w niedzielę 17 kwietnia o godz. 4 po 
poł. — wesoły, pełen temperamentu, oszała- 
miający ruchem i werwą wodewil Lahiche'a 
„Słomkowy kapelusz", urozmaicony muzyką 
i śpiewami Ceny miejsc popołudniowe — u- 
dostępniają ujrzenie tego przemiłego wido- 
wiska najszerszym warstwom publiczności. 

— „Вебеп“ z Antonim Różyckim* w Lu- 
tni. Dziś, w niedzielę 17 kwietnia o godz. 4 
po poł. po raz pierwszy po cenach  zniżo- 
nych ukaże się nadwyraz wesoła i pogodna 
komedja Vebera „Bęben* z udziałem Świet- 
nego artysty A. Różyckiego w roli malarza 
Delanoy, zawikianego w dziwną sieć prze- 
znaczeń ludzkich. 

— Audycja Polskiego Towarzystwa Mu- 
zyki Współczesnej. Dzisiaj, w niedzielę, dn. 
17 kwietnia r.b. w lokalu Związku Zawodo- 
wego Literatów (Ostrobramska 9) odbędzie 
się audycja Polskiego Towarzystwa Muzy- 
ki Współczesnej przy udziale p. Heleny Dai 
(sopran), p. Adeli Bay (fortepian) i p. Al- 
berta Katza (wiolonczela). W programie u- 
twory Debussy'ego, Ravela, Respighi'ego, 
de Falii i inne. Początek punktualnie o go- 
dzinie 8-mej wieczorem. Na audycję tę To- 
warzystwo zaprasza wszystkich miłośników 
muzyki. 

— ll-go Rewja Kolejowa w Ognisku. 
Dziś o godzinie 19-tej w sali Ogniska Kole- 
jowego, ul. Kolejowa 19 zostanie powtórzo- 
na ciesząca się nadzwyczajnem  powodze- 
niem druga wielka Rewja Kolejowa w 20 
obrazach p. t. „Na ślepym torze!!* Na cze 

1е zespołu wystąpi milutka p. Wanda Bi- 
szewska, poza tem w programie: chór re- 
wełlersów p. Świętochowskiego, tańce, pio- 
senki!! kupiety!!, oraz cały szereg nowości 
miejscowych i stołecznych gwarantują bez- 
troskie i miłe spędzenie wieczoru, do rewji 
przygrywa orkiestra Jazz pod dyr. p. Emjo- 
ta. Ceny miejsc od 50 groszy. 

— Nie tędy droga do szczęścia. W nie- 
dzielę dnia 17 kwietnia br. zostanie odegra- 
ry dramat w 3 aktach p. t..„Nie tędy droga 
do szczęścia” przez członków Kółka dra- 
matycznego przy  Sodalicji Klawerjańskiej, 
w Sali paraf. przy kościele św. Jana, wejście 
przez bramę U. S. B. Program urozmaicony 
dodatkiem. 

CO GRAJŚ W KINACH? 
Heljos: Aniołowie piekła. 
Hollywood: Miłostki Jaśnie Pani. 
Casino: X-27 (szpieg). 
Pan: Pat i Patachon w konkurach. 
Styłowy 'rrader Horn. 
Światowid Trader Horn. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— ZATRZYMANIE PRZEMYTNIKÓW. 

Na odcinku granicznym Turmonty ujęto 6 
przemytników z transportem cukru, przemy- 
conego z Łotwy. Na terenie gminy kołty- 
niańskiej zatrzymano przemytników z tyto- 
niem litewskim i woreczkiem sacharyny. W 
rejonie Oran ujęto dwóch przemytników, któ 
rym odebrano 2 zwoje jedwabiu i worek ko- 
ronek, 

— ZGINĘLI W NURTACH WILJI. Oneg- 

daj rano w pobliżu Kamienia, Wilja wyrzu- 
ciła zwłoki kobiety w wieku około lat 30 
i mężczyzny tych samych lat. Przy zwłokacn 

nie znaleziono żadnych dokumentów, skut- 

kiem czego nie zdołano ustalić ich tożsa- 

mości. Z ubrania topielców można tyłko de- 
mmyślić się, że są to obywatele sowieccy.—- 

Nieszczęśliwi widocznie w czasie ucieczki do 
Polski znaleźli śmierć w nurtach wezbranej 

rzeki Wilji 

— SAMOBÓJSTWO STARCA. W Dani- 
łowiczach na strychu domu Kopelowiczów 
znaleziono wiszące zwłoki właściciela domu, 
70-letniego Chaima Kopelowicza. Powiado- 
mione wladze šledcze prowadzą dochodzenie 

w kierunku ustalenia przyczyn, które skło- 
miły Kopelewicza do samobójstwa. 2 

   

— STRACI£ MOWĘ PODCZAS BojKi. 
We wsi Połotki gm. wojstomskiej, między 

włościanami W. Sobczykiem a M. Biłdziu- 

kiem wynikła bójka na tle osobistem. W 
trakcie bójki Bildziuk kilku uderzeniami kio- 

nicy uszkodził głowę Sobczykowi. Sobczyk 

skutkieni wstrąśnienia mózgu postradał mo- 
wę i słuch W stanie ciężkim odwieziono go 

do szpitala w Wilejjce. Sprawcę pobicia Bil- 

dziuka aresztowano. 

— Samosąd nad wiamywaczami. W za- 

grodzie braci ]. i St. Markiewiczów, zamie- 

szkałych we wsi Pieczonki, gm. miorskiej, 

złapano złodzieja, niejakiego Adama Sołaze- 
ja, który usiłował skraść aparat do pędzenia 

samogonki. Złodzieja zatrzymał B. Pietkie- 
wicz, lecz spotkał się z oporem. Z pomoca 

Pietkiewiczowi przybyli bracia Markiewicze, 

którzy ciężko pobili kijami włamywacza. -— 

Sołażej doznał połamania żeber, złamania rę 

ki i wstrząsu mózgu. Powiadomione o wy- 

padku władze śledcze zarządziły docho- 
dzenie. 

— NIEOSTROŻNY STRZAŁ. W dniu 
wezorajszym zastrzełony został szer. K. O. 

P. Jan Sokół , ze strażnicy Kilobarciszki, 
pow. brasławskiego. Sprawcą zabójstwa о- 
kazał się strzelec St, Duszonej, który czysz- 
cząc broń, przez nieostrożność spowodował 
wystrza/, zabijając swego kolegę. Powiado- 
miona żandarmerja wszczęła dochodzenie. 

  

zydentujy miasta konkretnie i goto- 
wych pracować w kierunku wyprowa- 
dzenia Wilna ze złego stanu jego 
interesów. Tą osobistością już obecnie 
wysuwaną jest dotychczasowy szef 
sekcji zdrowia magistratu Dr. Wiktor 
Maleszewski. 

Współprzcownikowi naszemu uda- 
łz się odbyć z D-rem Maleszewskim 
krótką rozmowę. 

— W ostatnich dniach lansowana 
jest kandydatura pana doktora na 
stanowisko prezydenta miasta, czy 
wobec złego stanu finansów miejskich 
i upływającego terminu kaoencji Rady, 
zgodziłby się pan na wzięcie na sie- 
bie brzemienie odpowiedzialności i 
pracy w związku z tą godnością? 

— Osobiście nie potrafię pracować 
bez ponoszenia za mą pracę odpo- 
wiedzialności. Podobnie rzecz się ma 
iw danym wypadku. Osobę swą 
oddaję do dyspozycji grup radzieckich 
które reprezentuję obecnie w Magi- 
stracie. Jeżeli wypowiedzą się one za 
koniecznością objęcia przezemnie 
prezydentury miasta, kandydować 
będę. 

— Stan gospodarki miejskiej wy- 
maga przedewszystkiem natychmiasto- 
wych kroków w kierunku opanowania 
sytuacji, czy Pan Doktór posiada 
określony w tej materji pogląd:i jeśli 
tak, to jaki? 

— Pracując w magistracie od 5-ciu 
bez mała lat, miałem swój pogląd na 
gospodarkę miasta Wilaa i orjentuję 
się w jej potrzebach i brakach, nie 
chciałbym jedsak w danej chwili wy- 
głaszać na ten temat expose, tem 
więcej że w przyszłym tygodniu 
zebrać się ma Komisja Finansowa 
Rady, która zajmie się określeniem 
sytuacji miesta, co do której kon- 
kretnie nie było informowane dotąd 
gremjum Magistratu, do którego 
należę. 

Jubileusz Wyrwicza 
(M. L.) Odbyło się dziś wieczoret 

przedstawienie jubileuszowe Wyrwi- 
cza. Sala zapełniona po brzegi. Prze- 
mawiał prezydent miasta p. Folejew- 
ski, dyr. Szpakiewicz, p. Wyrzykowski 
i przedstawiciel najmłodszych. 

Telegramy gratulacyjne przysłali: 
Marszałek Senatu Raczkiewicz, woje- 
woda Kirtiklis, vice-wojewoda Jan- 
kowski, Osterwa, Bratnia Pomoc Stu- 
dentów U. S. B., żydowskie Studjum 
Dramatyczne i inni. 

Jubilata mocno oklaskiwano w cią- 
gu calego przedstawienia. 

Fałszywe pieniądze 
na targach 

WIŁNO. W ostatnich czasach na terenie 

pow. postawskiego pojawiła się znaczna A- 

ilość fałszywych jedno-złotowych monet. — 

Rynki oraz miasteczka są zasypane falsyf'- 

katami, w związku z czem władze bezpie- 

czeństwa publicznego wszczęły energiczne 

dochodzenie, w celu ustalenia, skąd falsyti- 

katy pochodzą. 

Wczoraj zdołano już zatrzymać kilku 

podejrzanych osobników, co do których są 

silne poszlaki, iż trudnią się puszczaniem w 

obieg faiszywych monet. 

SPORT 
DZISIEJSZE IMPREZY SPORTOWE 

Dziś o godz. 12-ej lekkoatleci wileńscy 
rozpoczną sezon biegiem naprzełaj. Bieg na 

dystansie 4,800 m. odbędzie się na terenie 
Aa miejskich, — Bernardynki i Cielęt- 
nika. 

Trzydziestu przeszło zawodników stanie 
na starcie, aby spróbować sił po długim, 
zimowym wypoczynku. 

. Kto zwycięży? Jeżeli Sidorowicz zapisał 
się do biegu, — to niewątpliwie on. Chyba, 
żeby jakaś gwiazda przyjechała, w co trze- 
ba wątpić. 

O trzeciej na boisku Makabi ciekawy 
mecz piłkarski — Makabi — Drukarz Cie- 
kawy tej racji, że dowiemy się, jak się 
prezentuje drużyna Drukarza. (t) 

  

Przy zaparciu stolca, przekrwieniu pod- 
brzusza, bólach w krzyżu i bokach, braku 
oddechu, biciu serca, migrenie, szumie w u- 
szach, zawrotach głowy i ogólnem złem sa- 
mopoczuciu, powoduje naturalna woda gorz- 
ka Franciszka-Józefa wydajne i obfite wy- 
próżnienie i zanik poprzednich objawów nie- 
pokojących. Żądać w aptekach. 

PODPALENIE Z ZEMSTY 
WILNO. We wsi Łuczki gm. ostrowskiej 

od dłuższego czasu trwał zatarg między wło 

ianami Bol. Narkiewiczem a Piotrem Dam- 
ką. Zatarg ten przedwczoraj jeszcze bardziej 

się zaostrzył z racji bójki ich synów. Z po- 

mocą bijącym się synom przybyli ojcowie 

  

i bójka rozgorzała na dobre. Zwycięzcami 

Dr. Krzemiański | 
Choroby wewnętrzne spec. żołądka 
i jelit przyjmnje о@ 12 — 2 i 4—5, 

Kwiatowa 7, tel. 14 25.   

okazali się tym razem Damkowie. 

Wczoraj wieczorem podpalili oni ze wszy 
stkich stron dom mieszkalny i stajnię Dam- 
ków. Mimo szybkiej pomocy, budynków nie 

zdołano uratować, gdyż zostały one oblane 

naftą i w ciągu pól godziny doszczętnie spło 

nęły. Wraz z budynkami spłonęło całe urza- 

*Uzenie domu mieszkalnego, stajnia z dwoma 

końmi i inwentarz Podpalaczy aresztowano. 

Ludność wsi usiłowała Narkiewiczów zlin- 
czować. Uniknęli oni samosądu tyłko dzięki 
interwencji sołtysa i policjanta.
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Radjo wileńskie 
Niedziela, dnia 17 kwietnia 1932 r. 

10,00: Transm nabożeństwa z Krakowa. 
11,58: Sygnał czasu. 
12,10: Kom. meteor. 
12,15: Poranek z Filharmonji Warsz. 
14,00: Audycje rolnicze i muzyka z Wai- 

szawy. . 
15,55: Aud. dla dzieci z Warszawy. 
16,20: Muzyka polska (płyty). 
16,24: „Jak się zachować wobec dzisiej- 

szego kryzysu* — pogad wygł. Henryk 
Chmielewsski. 

16,34: Melodje ludowe. 
16,43: „Gawęda Kaziuka* — pióra Ka- 

zimierza Jędrychowskiego. 
16,53: Melodje ludowe. 
17,01: „Co słychać w Polsce i na świe- 

cie“ — djalog. 
17,15: „Polski Louvre i polski Wersal“— 

odczyt. 
17,30: Pogadanka z cykłu „Kobieta ma 

głos". 
19,00: Audycja litewska 
19,20: „Poradnia wychowawcza Nr. 12" 

— prowadzi wizytator Jerzy Ostrowski. 
19,45: Słuchowisko z Warszawy 
20,15: Koncert Polskiego Tow. Muzyki 

Współczesnej. 
22,10: Koncert z Warszawy. 
22,40: Kom. i muz. taneczna z Warsz. 
23,00: Audycja literacka. 

„23,30: Muzyka taneczna (plyty). 

Poniedziałek, dnia 18 kwietnia 1932 r. 

11,58: Sygnał czasu. 
14,15: Utwory Schumanna (płyty). 
15,15: Kom. z Warszawy. 
15,25: „Komisja Edukacji Narodowej” --- 

odczyt z Warsz. wygł. H. Mościcki. 
15,50: „Orzeszkowa* odczyt 
16,10: Słynne arje operowe Verdiego — 

(płyty). 
16,20: Lekcja francuskiego z Warsz 
16,40: Codzienny odcinek powieść. 
16,50: Koncert dla młodzieży (płyty)— 

objaśnienia Zofji Ławęskiej. 
17,20: „O nieznanych pismach Stanisła- 

wa Wyspiańskiego" (w związku z wyda- 
niem 6-go tomu pism zbiorowych), — pogad 
wygł. Wiktor Piotrowicz. 

17,30: Muzyka lekka z Warszawy. 
19,00: „Wilno w wieku 17 i 18-tym“ —- 

odczyt litewski. 
19,20: „Ciotka Albinowa mówi* monolog 

humorystyczny. 
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Przegląd Morski — nr. 37. — W nowym 
zeszycie znajdujemy artykuły pułk. S. Abžoi 
towskiego (o lotnictwie morskiem), pułk. W. 
Abramowskiego (o fortyfikacjach morskich), 
por. J. Staniewicza (o rosyjskiej marynarce) 
por. O. Żukowskiego (o sposobie określania 
miejsca podług nabieżników), kdr. por. J. 
Kossowskiego (o strategji morskiej), inż., 
K. Siwickiego, (z zakresu elektrotechniki), 
oraz kronikę kdr. p. por. R. Stankiewicza. 

Prąd — kwiecień. — Zeszyt kwietniowy 
Prądu (Lublin — Uniwersytet), zawiera bo 
gatą i rozmaitą treść. Ks. W. Kneblewski 
podaje wspomnienia z podróży po Hiszpanii, 
mg. Stanisław Orlikowski rozważa naprawę 
kapitalizmu według ostatniej encykliki papie 
skiej, mr. M. Kleczyński podaje przekład 0- 
pinji teotogów 0 godziwości nowoczesnej 
wojny, J. S. wyjaśnia, dlaczego A. Briand 
miał pogrzeb religijny, Ks. A. $. omawia 
stanowisko stronnictw wobec projektu usta- 
wy o składkach kościelnych. Ciekawe są u- 
wagi prof. Pinińskiego o projekcie prawa 
małżeńskiego, nadesłane w odpowiedzi na 
ankietę Prądu. Ponadto zeszyt zawiera re- 
cenzje z książek, notatki z życia religijnego 

i akademickiego. 

| 
Skład manufaktury, 

jedwabiu i sukna 

CALEL NOZ 
Wilno, ul. Kiemiecka 19, 

tel. 8-98 
powiadamia Sz. Publiczność, iż 

w tym tygodniu otrzymano 

ostatnie nowości 
wiosenne i letnie. 

CENY NIEZWYKLE  NIZKIE. 
Prosimy przekonać się 

WE 

Nowoczesne farbowanie wło- 
Sów przez zwykłe mycie 

ОМЕНТ— RENNA—SHAMPOONEM 
10 kolorów 

od jasnego blond do cza:nego, w tem 
modne kolory: złoto blond, tycjan | ma- 
hoń. Wszędzie do nabycia. Kto chce 
mieć piękne włosy, niech nadeśle 2 zł 

w znaczkach i poda kolor. 
Gen. Przedst na Polskę: Fr. Bogacz, Byd- 

goszcz, Dworcowa 14. 
Do trwałego iarbowania brwi i rzęs po- 
lecam „Marja“ do odbarwiania lub pojaš- 

nienia włosów „Rose-Henna*, 
  

  

Nowoctwarta Kawiarnia - Mleczarnia 

„ŚWITEZIANKA" 
Wilno, Wileńska Nr. 9 (dawniej „Zie- 
miańska*), OBIADY na msśle z 2ch dań     

   

  

1zł,z3 ch dań 1 zł. 20gr. Potrawy jarskie. 

EN 
SRIOWA 

SPRZEDA Ż 

„DEULI 
VVS LO. 
R 
NAMINIS 
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Ogłoszenie przetargu 
na dzierżawę drukarni i introligatorni 
Wydział Powiatowy w Nowogródku liniejszem ogłasza przetarg publiczny na 

dzierżawę drukarni i introligatorni Sejmikowej w Nowogródku, z terminem objęcie ode 
dnia 10 czerwca 1932 roku. 

Zakład znajduje się w ruchu i skłąda się z następujących, 
nych do użytku, maszyn i urządzeń: 

kompletnych i zdat 

i) Prasy drukarskiej pośpiesznej dwucylindrowej: 
rozmiar ramy 114X74 cm, 
rozmiar talerza 125X88 cm. 

2) Prasy drukarskiej pośpiesznej jednocylindrowej: 
rozmiar tamy 74X53 cm. 
rozmiar talerza 79X60 cm. 

Prasy nożnej (pedałówki) rozmiar 
Kotła i całkowitego urządzenia 

alerza 45X28 cm. 

Pięciu regałów, 70 kaszt rozkłado wych pisma. 
Około 1,500 kg. pisma, 900 kg. materjału. 
Krajaczki (gilotyny) Krausego, szerokość cięcia 105 cm. 
Prasy introligat. do pozłacania Krausezo. 
Nožyc introligat.,dužych masywn. želazn. 

10) Perforówki — szerokość grzebienia 50 cm. 
11) Maszyny do szycia bloków uniwersalnej (grubość szycia maxim. 50 mm. 
12) Instalacji elektrycznej: 2 motorów ogólnej mocy 15 K. M., transmisji paso- 

wej, instalacji świetlnej i t.p. 
„Osoby ubiegające się o dzierżawę winny wnieść ofertę do Wydziału Powiatowe- 

go najpóźniej do dnia 2 maja 1932 roku, do godziny 12 w południe. 

Oferty winny zawierać cyfrowe i słowne oznaczenie oferowanego rocznego czyn- 
szu w złotych, imę i nazwisko, adres, zawód oferenta. 

Oferty należy składać w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z napisem: „oferta 
na dzierżawę drukarni", 

Równocześnie z wniesieniem oferty należy złożyć w Kasie Wydziału Powiato- 
wego wadjkum w wysokości 5 proc. od zadeklarowanej sumy, które w razie przyjęcia 
oferty będzie zatrzymane na poczet kaucji, w razie zaś 
zwrócone. 

nieprzyjęcia oferty — będzie 

Jeżeli oferent, którego ofertę przyjęto z jakichbądź powodów nie zawrze umowy 
dzierżawnej, na znanych mu warunkach dzierżawy, 
terminie umówionym, 
działu Powiatowego w Nowogródku 

Wydział Powiatowy w Nowogródku 
godnej, niezależnie od ceny oferowanej, 

lub też nie obejmie dzierżawy w 
to zatrzymane na poczet kaucji wadjum przepada na rzecz Wy- 

zastrzega sobie prawo wyboru oferty do- 
względnie unieważnienia przetargu 

Informacyj bliższych, oraz szczegółowych warunków dzierżawy udziela codzien- 
nie oprócz niedziel i świąt Wydział Powiatowy w godzinach urzędowych. 

Otwarcie kopert nastąpi dnia 2 maja 1932 roku o godzinie 13 w 
Wydziału Powiatowego w Nowogródku. Bezpośrednio potem może 
przetarg ustny. 

lokalu Biura 
być wyznaczony 

Nowogródek, dnia 15 kwietnia 1932 r. 

Przewodniczący Wydziału Powiatowego. 
Starosta Jerzy Hryniewski 

IMAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL AS AAA AASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4 

S. BEREZOWSKI. 

„Partbilet nr. 77777. 
29 kwietnia Borys wyjechał do 0- 

desy, aby zdać sprawozdanie w part- 
kolegjum ze swej pracy, a przedewszy 
stkiem wypowiedzieć swój sąd o per- 
spektywach i formach pracy partyj- 
nej na wsi. Ze sprawozdania jego wy 
nikało jasno, że dzieło to zostało na- 
reszcie ruszone z martwego punktu, a 

praca dokonana już w „sowchozie* 
wzbudziła ogólny podziw. Projekty re 
torm i przebudowy gospodarczej 
wywołały apłauz ogólny, zresztą, czyż 
mogło być inaczej, skoro projekty te 
podawał „sam towarzysz Wierszynin'* 
— zasłużony komunista!? 

Po zebraniu Borys został w gabi- 
necie sekretarza Sorokina, wypełnia- 
jąc rozmaite kwestjonarjusze. 

Wszedł młody nieśmiały robotnik. 
— Ja chciałbym, towarzyszu So- 

1okin, dowiedzieć się o coś... Siostra 
moja szkołę skończyła, teraz do „rab- 
iaku“ chce pójść, tak, czy nie można 
dostać przydział? 

— Przydziały będą w lipcu, ale 
pierwszeństwo mają członkowie par- 
ti, potem ich dzieci i żony, a już je- 

żeli zostanie miejsce, to innym człon- 
kom rodziny. Nie wiem, czy dużo 
przydziałów nam dadzą. Do „INO“, 
„Medina* — dużo miejsc mamy, ale 
do „OPS“, „Inarchozu“ liczba jest 
bardzo. ograniczona. Radziłbym wam 
starać się najpierw przez „fabrab- 
kom“, a jeżeli tam się nie uda, to 

przyjdźcie do nas! Gdyby to chodziło 
o was, albo o waszą żonę, sprawa by 
łaby łatwiejsza. 

— Ale jabym prosił jednak o po- 
moc w tym przydziale. 

— Ja nie odmawiam, ale muszę 
wam wszystko wytłumaczyć, żebyście 
potem nie mieli pretensji do nas. Sio- 
stra wasza mogłaby najłatwiej przez 
„komsomoł* dostać się... 

— Ale ona nie jest „komsomołką 
— Zły z was partyjnik, towarzy- 

szu, jeżeli siostry namówić nie umie- 
lišcie“ 

Robotnik uśmiechnął 
dzony i wyszedł. 

Borys siedział pogrążony w myś- 
lach, zdawało się, że zapomniał o o- 
taczającym go świecie. W mózg jego 
wświdrowała się natrętna dziwna 
myśl, której nie spodziewał się nawet 
przed pięciu minutami. 

— Głos Sorokina przywołał go do 
rzeczywistości: 
— Andrzeju Michajłowiczu, o czem 

tak zamyśliliście się? Macie tu bilet 
na jutrzejsze uroczystości, przychodź- 
cie na trybunę „Ispołkom:”. 

Podał Borysowi czerwony bilet z 
napisem. Borys uśmiechnął się —czy 
uśmiech ten był przeznaczony dla So- 
rokina czy może tylko do własnych 
myśli skierowany? Wziął bilet i za- 
brał się do odejścia. 

, >= Pamiętajcie, że będziecie mu- 
sieli jutro powitać czerwoną armię i 
robotników w imieniu „politbiura“. 

— Dobrze, nie będę się od tego 
wykręcać! —  roześmiał 
ściskając dłoń sekretarza. 

się zawsty- 

    

się Borys, . 

Owies „BiAŁY ORZEŁ" 
dał najlepsze wyniki w doświadczeniscg 

Jęczmień 2-rzędowy 
„BAWARJA ACKERMARA" 
i jęczmień 4-rzędowy 

„MARCHIJSKI" 
poleca 

Wileński Spółdzielczy 
Syndykat Rolniczy 

w Wilnie ul. Zawalna Nr. 9, tel. 323.       

Zdrojowisko solankowe i leśna stacja 
klimatyczna г 

RUSKIENIKI 
posiada nowoczesne urządzenia do kąpieli 
solankowych, kwasowęglowych na solance, 
tlenowych, piankowych i borowinowych. 

Gabinety ginekologiczne, laboratorja, wzie- 
walnie, oddziały elektro- i hydro-terapji, pi- 
jalnia wód. Zakład leczniczego stosowania 
słońca, powietrza i ruchu z basenami pły- 
wackiemi, kaskadówkami na Rotniczance i 
plażą nad Niemnem. — Sporty wodne. 
Sezon od 15 maja do 30 września. 

Ceny pobytu i leczenia bardzo niskie! 
Prospekty wysyła i udziela informacyj: 

w Druskienikach — Komisja Zdrojowa. 
w Warszawie— Związek Uzdrowisk Pol- 

skich, Ś$-to Krzyska 17, tel. 434-38. 

LECZNICA LITEWSKIEGO 
STOW. POMOCY SANIT. 
Wilno, ul. Wileńska 28, tel. 248 

Przyjęcia 10—3 pp. 

GABINET RENTGENOWSKI 
czynny 11—6 pp. 

Opłata za leczenie i utrzymanie w 
lecznicy oraz za wszelkie zabiegi lekar- 
skie i rentgenowskie została obniżona 

22 FABRYKA 
1 SKŁAD M E BLi 

V. KILENKINI S-ka 
Spółka z ogr. odp. 

"Wilno, ul. Tatarska 20, 
jg dom własny. Istnieje od 1843, 

| Jsdalnie, Sypialnie, Salcny, 
da gabinety, łóżka niklowane i 
» angielskie, kredensy, stoły, 

Szafy, biurka, krzesła dębowe 
i tp. Ceny znacznie zniżone, 

skład Fortepianów, Płacia, Fistarmonji 

K. Dąbrowska 
(F-ma istnieje od r. 1874) 

Wilno, Niemiecka 8, m. 11 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

Prow. A. PAKA. 

  

  

  

  

   

  

    

  

    

  

  

W hotelu Ogniow przygotował 
przemówienie jutrzejsze i nie mając 
ochoty siedzieć samotnie w pustym 
numerze, wyszedł na resztę wieczoru 
do „partklubu“. Duża biała sala z 
marmurowemi kolumnami, była zala- 
na światłem. 

Na ścianach wisiały plakaty pier- 
wszomajowe, z krzyczącymi robotni- 
kami, czerwonemi sztandarami. Na 

scenie jakiś „komsomolec*  referował 
sytuację bieżącą. Mówił o nastrojach 
robotników w Europie, Ameryce, w 
Chinach, o kryzysie, wzroście bezrobo 
cia i o święcie pierwszego maja, ob- 
chodzonem uroczyście na całym świe- 
cie. 

— Jutro bruki ulic wszystkich sto- 
lic świata burżuazyjnego zabarwią się 
krwią robotniczą! Echo rozniesie da- 
leko krzyki katowanych bojowników 
„wolności, a więzienia — mordownie 
faszystowskich rządów, będą przepeł- 
nione ludźmi, którzy odważyli się soli- 
darnie z proletarjatem całego świata 
obchodzić święto pracujących i po- 
krzywdzonych! 

Gdy skończył przemówienie, jeden, 
natychmiast stanął na jego miejscu 
drugi agitator, który mówił o histo- 
rji święta pierwszego maja. Po przer- 
wie dano na scenie kilka obrazków ba- 
letowych z „Czerwonego maku“, a po- 
tem rozpoczął się koncert, w którym 
brały udział najlepsze siły artystyczne 
z opery i dramatu. 

Ed: mi 

„8 m 0 ŁS 

Dźwiękowe kino 

Wielka 42, tel.5-28. 

3 

| 
  

Dziś ostatni dzień PAT I PATACHON 
Od jutra! Słynna gwiazda lilttowa BRYGIDA HELM w jej najnowszej i najlepszej 

krescji dźwiękowej p. t. 

„GLORJA” 
Dźwiękowy tlm najnowszej produkcji francuskiej 1932 r. Film dla wszystkich, 

Uwaga! Prosimy zwrócić uwagę na nasz pierwszorzędny repertuar filmowy oraz na 
nasze aparaty dźwiękowe „KLANGFILM", które przewyższają wszelką inną apzra'urę 

swym naturalnym i łagodnym dźwiękiem. 

Nad program: Aktuslne dodatki dźwiękowe oraz dodatek Pata. Ceny miejsc od 40 gr. 

  

  

Film rewelacja, 4.000.000 dolarów kosziowała realizacja tego arcydzieła, 

  

  

  

Dżwiękowy Najgłośniejszy film dobyżobecnej. Film który wstrząsnął Światemł © 

KINO TEATR AB e o Ę ES % To epokowe dzieło genjusza ludzkiego. 
HELIOS“ i E WIE PIE E. p To miłosny szept pragnących pieszczot kobiecych 

R Film ten został zrealizow. przez slynnego milįsrd. smeryk. HOWARDA HUGHESA. Pocz. seans. o g. 4 6,8 i10.15 
Ceny zniżone: na 1-szy seans Balkon 50 gr. Parter 80., na pozostaie seanse B-Ikon 60 gr. Parter 1 zł 

о ži Jutro uroczysta premiera! Genialny mistrz ekranu. De = 

е w pierwszem swojem 

arcydzieła mówionem 

że в в CE Człowiek 

Li Ė p Ž a m — 
HELIGS przeszłości 

Reż. twórcy filmu „Trojka*  Włodz. Stryżewskiego i AL Wołkowa. 

Dramat miłosny człowieka, który nma:ł dia Świata, lecz żył dla siebie i swojej miłości. 

Film ten demonstr, jednocześnie w Waiszawie. Honorowe bilety nieważne. Na l-szy seans 
cenn zniżone, Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15, 

   
  

  

Dźwiękowe kino 

HOLLYWOOD 

ickiewicza 22,   

Dziś S p i BETTY AMANN w wielkim filmie dźwiękowym p. t. 

KEŁO$S$TKI JAŚKIE PANIE 
Nad program! Dodatki dźwiękowe. Pocz. o £. 4, 6, 8 i 1030, w dnie świąt. o g. 2-ej. Na 1 szy seans ceny zniżone 

  

  

DZWIĘKOWE KINO 

CENE 
ul. Wielka 47. Tel 

Dziś! Na specjalne żądanie Sz. Publiczności wyświetlamy tylko jeden film p. t. 
jest to najpiękniejsza kreacja niezrównanej £ 

14-27 i największej gwiazdy filmowej doby obecnej Marleny Dietrich 

w łascynującej roli kobiety szpiega. Program uzupelniamy Świetremi dodatkami dżwiękowemi.. 

ANONS: Od poniedziałku 18 b. m. Przepiękna operetka tilmowa „RONNY zapraszamy wsystkich ina: 
. 15-41. wielką ncztę artystyczną. 

  

    

  

  
  

  

Dźwiękowy Dziś! Najpiękniejszy film! Cud objawienia! 160 proc. óźwiękowe arcydzieło mistrza VAN Kino-Teatr 

vtówy. | PEARL TRADER HH G©RR „ŠWIATOWID“ 
„STYŁ w Monuraentalny epokowy dramet w Džuuglach Afrykańskich. Mickiewicza 9. 

Wielka 36 ; W rol. gł. Edwina Both i Harr Caney. 

i łącznie wyświetla się wielki dramat historyczny z epoki Napoleona według słynnej : KINO # Od dnia 16 do 19 kw etnia włą T sa ARTURA CONAN DOYLE'A p t. 

„Mimcza"| pRZYGODY BRYGADJERA GERARDA 
1 „Nad program ,Bobuš zarabia“ Świetna komedja w 3 ch aktach. 

i S RWE do LU gmedalić sękise dzienne od 100 osób po 30 gr. — 10 proc. bezpłatnie. 

ew к MAAAAMAAMAAAAAABAMASI T 
Dr. Med. Kosmetyka Ochmistrzyni 

z gotowaniem potrzeb- 
Em.Cholem Kosmetyka y Ż na na wieś. Zgłaszać 

Urolog +vvevvvvevsvvvvvevve: Się Portowa 4 — 8 od 
Choroby nerek, 

i 5—7. Jagiellońska 8 
tef.10-63. 

DOKTOR 
|petckiewicza m1--4 że ' złożyć kaucję. Blumowicz, i a S 

choroby weneryczne, 
kórne i moczopłciowe 

Wielka 21, 
tel. 921, cd 9—113—8 

W. ZP. 

  

  

Pe- 
cherza i dróg moczo- 
wych przyjm. 12 — 2    

  

   

  

GABINET **==—= _ 

  

     

Racjonalnej Inteligentny Z p : : z я 2 

Tai A 6 
ieczniczej kolwiek pracy. Chętnie 7 LA FABRYKA CHEMICZNO-FARMACEUTYCZNA 

WILNO, zgodzi się na wyjazd, AMEA „AP.KOWALSKI WARSZAWA. 

  Ura konserwz- pod „Poszukujący pra: 
je, doske- cy”, 

/nali, odświeża, usuwa 
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