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REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od

_19 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,
w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

 

O czem zawladamieją
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urzędników.

Szurlej*.

WARSZAWA. (Pat). W-g da-
nych statystycznych, liczba bez-
robotnych w dniu 14 maja rb.

Wiceprokurator sądu apela-
cyjnego w Warszawie Aron Mord-
ka Miler, przestał być Aronem
Mordką a został Arturem Maury-
cym. Aron Mordka Miller zmia-
nę imion przeprowadził w ten
sposób, że wniósł podanie do
sądu. Sąd przychylił się do
prośby p. Arona Mordki Millera
i pozwolił mu nazywać się Mitu-

LWÓW. (Pat). Prasa dzisiej-
— $га donosi, że obrońca Gorgono-
wej dr. Axel wniósł w dniu dzi-

BERLIN. (Pat). Z Kowna do-
 ncszą, że na gubernatora Kłajpe-
dy zamianowany został dotych-
czasowy konsul generalny Litwy

LONDYN (Pat.) „Daily Express*
znów zamieszcza dziś nieprawdo-
podcbne brednie Greenwalla, pi-
sane z Gdańska, o tem, jak
Gdańsk otoczony jest z trzech
stron wojskiem polskiem. Cały

| artykuł Greenwalla znów ujęty

Walki religijne w Indjach.
LONDYO (Pat.) Walki religijne

miedzyzmazulmanami i Hindusa-
mi trwają w dalszym ciągu. Do-
tychczas jest 64 zabitych i 650
rannych.—Administracja brytyjska
usiłuje przy pomocy wojska opa-
nować sytuację, ale nie ukrywa

z powodu
walk, które zdają się potwierdzać
tezę brytyjską co do konieczno-
ści sprawowania rządów w In-
djach przez neutralną Wielką Bry-
tanję, będącą jedynym  czynni-
kiem, mogącym regulować spory
między mazułmanami i Hindusa-
mi. W lndjach idea samorządów
jest wobec istnienia sporów
mniejszościowych obecnie skom-
promitowana, co jest niewątpli-
wie na rękę administracji bry-
tyjskiej.

W czwartek, dnia '9:go maja r. b, Jako w rocznicę zgonu

KRYSI EHRENKREUTZÓWNY
zostanie odprawiene nabożeństwo w kościele Sw. Jana o godz. B-ej rano

JUTRO CIĄGNIENIE
KUP LOS

25 POLSKIEJ PAŃSTWOWEJ LOTERJI
w najstarszej szczęśliwej Keiekturze

K. GORZUCHOWSKIEGO
WILNO, UL. ZAMKOWA 9

50 premji po 10000 zł.
Znacznie zwiększona ilość wygranych

CENA 1/4 LOSU 10 ZŁ. —

„ całego ,,
Zamiejscowym wysyłamy pocztą Konto poczt. 80365.

  
   Rodzice | Rodzeństwo.

 a

20 ZŁ. — 17674

40 ZŁ. —  
Dalsze redukcje na Górnym Śląsku.

(Telef. ed własnego korospondonta.)

Dyrekcja kopaiń hr. Donnersmarka zgłosiła do Komisarza de-

mobilizacyjnego wniosek w sprawie zwolnienia 1000 robotników i 50

Komisarz demobilizacyjny wyraził zgodę na redukcją 250 ro-

botników z kopalni „Matylda* w Lipinach Śląskich.
Również Komisarz demobilizacyjny zgodził się na przedłużenie

(na dalsze 5 miesięcy!) „urlopu"* 750 robotników z kopalni „Biały

Stan bezrobocia.
wynosiła 307.738 osób, co stano-
wi spadek w stosunku do tygod-
nia poprzedniego o 10.725.

 

Prokurator zmienił swe imiona,
Zamiast Aron Mordka — Artur Maurycy.

rem Maurycym Millerem. W po-
daniu swemwiceprokurator do-
wodził, iż noszenie imion Aron
Mordka jest dla niego „uciążliwe”.

Dawny p. Aron Mordka Miller
jest tym, który opracował słynny
projekt ministerstwa sprawiedli-
wości nowego statutu dla polskiej
palestry.

 

Obrońca Gorgonowej zgłosił kasację. |
siejszym kasację do zapadłego w
sobotę wyroku śmierci.

 

Nowy gubernator Kłajpedy.
w Londynie Gilis, Gilis przybył
już dziś do Kowna i został przy-
jęty na dłuższej audjencji przez
prezydenta Smetonę.

Prowokacje niemieckie nie ustają.
jest w formę sensacji i zawiera
niewielkie mapy Gdańska, Polski
i korytarza oraż granic niemiec-
kich. Zadnych powoływań się na
wysokiego komisarza Ligi Naro-
dów tym razem w artykule nierra

BOMBAY. (Pat). — Niepokoje
przeniosły się także na dziedzinę
przemysłu włókienniczego. 30 za-
kładów tkackich zostało zamknię-
tych, wskutek czego 40 tys. ro-
botników pozostało bez pracy.
Rząd postanowił przedsięwziąć
energiczne środki w celu poło-
żenia kresu niepokojom, Oglo-
szono rozporządzenie, zabrania-
jące tworzenie się na ulicach
gtup ponad 5 osób.

BOMBAY, (Pat). W ciągu o-
statnich 3 dni ofiarą niepokojów
padło 71 zabitych i 700 rannych.
Z Poony wezwano większe od-
działy wojska dla współdziałania

Bomba w ręku szaleńca.
BUENOS AIRES (Pat.) Jak

donosi agencja Havasa, w Plaza
Huino pewien osobnik rzucił bom-
bę do rezerwuaru, zawierającego
5 tysięcy metrów sześc. nafty,

Jedyny środek na ból nóg
Jest

modne

z miejscówemi [oddziałami nad
przywróceniem porządku.

wywołując eksplozję Sprawca
zamachu w chwili aresztowania
go popełńił samobójstwo. Szkody
wyrządzone przez wybuch obli-
czają na 7 miljonów pias!rów.

kostki, odcisków piekotę
i cierpienia w upały

obuwie dziurkowane * 7" iyg.ne” "2
wyrobu POLSKIEJ WYTWÓRNI OBUWIA mesk. 15,80

i słu damśk. 13,80
Sandalki« e ‚ , 8,50 п.'і'"W. NOWICKI || | Plecione m. „ 22,00

dziec. . . 3,80 WILNO, Wielka Brezentowe' . . 7,50
Luxusowe obuwię brezentowe, Prunelki, Atlaski I t. d.    

Telefon Redakcji.

 
  
  

   

  

   

 

  

Wilno, Sroda:;18-go maja 1932r.

Morze

(na tontto 20 gi.
Nr. 111.

ПСЕ
 

zagranicą 8 zł.

Płonący okret na pełnym morzu.
STATEK „GEORGES PHILLIPPARD" PŁONIE.

PARYŻ (Pat). W pobliżu wy-
brzeży Somali włoskiego pożar
ogarnął okręt „Georges Phillip-
pard*, który powracał z Jokocha-
my, przywożąc kilkuset pasaże-
rów, głównie z Indochin. Załoga
składała się z trzystu ludzi. We-

| dług ostatnich wiadomości z Ade-
nu, 263P uratowaly pa-
Is = s:„Mahsud“,
ak ją radjową z po-
kładu „Mahsuda”, pożar „Phillip -
arda* trwał cały dzień. Jest wie-
eofiar także i wśród Francuzów.

AKCJA RATUNKOWA.
PARYŻ (Pat), Według ostat-

nch wiadomości, w chwili wybu
chu pożaru na okręcie „Georges
Phillppard' kapitan okrętu pó-
czątkowo miał nadzieję, że zało-
dze uda się opanować A i do-
płynąć do portu Aden. Pożar jed-
nak stawał się coraz gwałtowniej-
szy, wobec czego o godz. 5 m. 54
postanowiono sygnalizować nie-
bezpieczeństwo. W odległości 5
mil morskich od Gwardavui sytu-
acja stała się tak poważna, że roz-
poczęło się opuszczanie okrętu.

Na miejsce katastrofy przybyły
pierwsze okręty angielskie „„Mah-
sud“ i „Contraktor“. „Mahsud”
przyjął 134 rozbitków, „Contrak-
tor zaś 129, Okręty te przybędą

doAdenu prawdopodobnie dziś po
południu. Kapitan okrętu la
ges Phillippard“ zabrany został
przez okręt sowiecki „Sowiec-
kaja Neft'. Japoński statek „Ha-
kone Maru”, udający się na miej-
sce katastrofy, spotkał pustą łódź
rałunkowią, należącą do „Georges
Philippard". Budzi to poważne
obawy co do losu pasażerów tej
łodzi. Kapitan okrętu „Contrak-
tor' komunikuje, że gwałtowny
pożar sroży się w dalszym ciągu.
Zgodnie z depeszą, otrzymaną
przez włoskie ministerstwo mary-
narki, wczoraj o godz. 16 urato-
wanych zostało 675 osób ze statku
„Georges Phillippard', Dalsza
akcja ratunkowa w toku.

OSTATNIE WIADOMOŚCI.

PARYŻ (Pat). W/g oświadcze-
nia dyrekcji „Messageries Mariti-
mes“, z 900 pasażerów okrętu
„Phillippard* uratowano dotych-
czas 650. Znaczną ilość rozbitków
uratował — jak wiadomo — ro-
syjski parowiec  „Sowieckaja
Nelt'. Z Adenu donoszą, że wielu

rozbitków zabrał z pokładu pa-
rowca rosyjskiego parowiec fran-
cuski „Andre le Bon“.
ADEN (Pat). Według ostatnich

danych, brak jeszcze 200 osób,
które znajdowały się na pokładzie
„Georges Phillippard“.

DANTEJSKIE SCENY.

ADEN (Pat). Rozbitki z okrętu
„Georges  Phillippard', którzy
przybyli na pokład okrętu angiel-
skiego „Contraktor”, opowiadają,
że pożar na okręcie powstał wsku-
tek krótkiego spięcia w jednej
z kajut I klasy. Pożar, który sze-
rzył się z niezmierną szybkością,
zniszczył kabinę radjową, co unie-
możliwiło wezwanie pomocy tą
drogą. Większość pasażerów w
chwili wybuchu katastrofy spała.

Ponieśli oni wielkie straty ma-
terialne. Wiele osób, nie mogąc
doczekać się swej kolejki przy zaj-
meśwaniu miejsc w łodziach ratun-
kowych, rzucało się do wody,
śdzie ginęły, pożarte przez re-
kiny. Wiel rodzin uległo rozłącze-
niu. Na pokładzie „Contraktora'”
znajduje się jedno dziecko dwulet-
nie zupełnie samotne i niemowlę,
którego rodzice dotąd nie zostali .
odnalezieni.

SPRAWOZDANIE KAPITANA OKRĘTU, BIORĄCEGO UDZIAŁ
W RATUNKU.

PARYŻ. (Pat). — Prasa wie-
czorna zamieszcza sprawozdanie
kapitana angielskiego okrętu
„Contractor“, który bierze udział
w akcji ratunkowej okrętu „Cie-
orges Philippard*. O godzinie 3
rano „Contraktor" zauważył w
odległości 50 km. płomienie,
wobec czego natychmiast zmie-
nił kurs i o godzinie 6 rano
przybył na miejsce katastrofy,
gdzie znajdował się statek fran-
cuski „Georges Philippard*, który
padł pastwą płomieni.

Znajdował się tem już okręt
sowiecki „Sowieckaja Neft*. Okręt
„Contractor", zbliżając się coraz
berdziej do płonącego statku,
zauważył kilkaset osób na przed-
nim i tylnym pokładzie. Kapitan
okrętu angielskiego polecił na-
tychmiast opuścić łodzie ratun-
kowe, zabierając 75 pasażerów i
członków załogi. Łodzie okrętu
„Georges Philippard* woziły już
od 3 rano rozbitków na pokład
statku sowieckiego.

Wg opowiadzń uratowanych,
pasażerowie | klasy znajdowali
się w chwili wybuchu pożaru w
swych kabinach skąd się nie
mogli wydostać, gdyż pożar od-
ciął im drogę.

W-g. opinji inżynierów francu-
skich, pozar powstał w kabinach
luksusowych wskutek krótkiego
spięcia. Stacja radjowe i kabina
kapitaua okrętu uległy zupełne-

, mu zniszczeniu Wskutek gwałto-
wnego wiatru ogień szybko roz-
śzerzył się, obejmując wkrótce
cały statek.

Kapitan angielskiego statku
stwierdza, że na pokład swego
okrętu przyjął 129 rozbitków.

Jedna z pasażerek zmarła
wskutek odniesionych poparzeń.

W-g ostatnich informacyj, z
ogólnej liczby pasażerów i załogi
brakuje 100 osób. Wszyscy pa-
sażerowie, przyjęci na pokłady
okrętów ratunkowych, byli w bie-
liźnie nocnej.

KISSMR nk SS ZZO TEOOZORRO

SYFILITYK | MANJAK.

PARYŻ. (Pat). — Gorgulew o-
świadczył sędziemu  śledczemu,
że od pewnego czasu ogarnięty
był przez ideę fxe zabicia pre-
zydenta Doumera. Walczył on z
tą manją i jeszcze w dzień zbrod-
ni usiłował wywołać aresztowanie

siebie, coby uniemożliwiło doko-
nanie zbrodni. Gorgulew twier-
dzi, że strzelając do prezydenta
Doumera działał jakby pod wpły-
wem hypnozy. Gorgulew dodał,
2 od 15 lat chory jest na sy-
ilis.

— i

Na Dalekim Wschodzie. |
Z pod Szanghaju do Mandžurji.

MOSKWA. (Pal). Donoszą z
Dajrenu, że przybyły tam z
Szanghaju pierwsze oddziały dy-

 

wizji japońskiej gen. Kurumy,
które niezwłocznie wyruszyły do
pólnocnej Mandżurji.

 

STRONNICTWO NARODOWE
W NIEDZIELĘ 22 MAJA: w sali własnejprzy ul. Orzeszkowej 11

WIEC SPRAWOZDAWCZY
na-ktėrem Senator Prof. STANISŁAW GŁĄBIŃSKI

wygłosi przemówienia

0 SYTUACJI! POLITYCZNEJ
Początek punktualnie o g. 12 m. 45.

Wstęp walny. Wstęp wclny.

CZYŻBY ZAMACH?

PARYŻ (Pat). „Le Matin“ do-
nosi, że wedle krążących pogłosek,
pewne sfery rewolucyjne w Pary-
żu specjalnie interesowały się od-
jazdem statku „Georges Phillip-
pard“. Statek ten, jak zapewniają
w tych kołach, wiózł amunicję
wojenną dla Japonji. Według przy-
puszczeń francuskiego wywiadu,
okręt miał wylecieć w powietrze
podczas przepływania kanału Su-
eskiego. Początkowo nie przypi-
sywano nadmiernego znaczenia do
tych wiadomości, tem bardziej, że
według oświadczeń towarzystwa
okrętowego „Georges Phillippard“
nie przewoził żadnej amunicji.

Z CAŁEJ
Apelował aż do — Kostka-Bier-

nackiego.
Jak donosi „Kurjer Poznański''

swego czasu aresztowany został
w Gnieźnie pod zarzutem kradzie-
ży b. kościelny Gozdowski, który
po wypuszczeniu go na wolność
zrobił doniesienie do prokuratury,
że w czasie śledztwa był bity
przez policję. Ponieważ wszczęte
dochodzenia nie potwierdziły fak-
tu bicia, prokuratura śledztwo w
tej sprawie umorzyła.

Gozdowski jednak nie poprze-
stał na tem. Za czyjąś poradą wy-
stosował obszerny memorjał do
wojewody nowogródzkiego Kost-
ka-Biernackiego, w którym opisał
całą swoją sprawę, okoliczności,
w jakich został aresztowany, wa-
runki w jakich policja gnieźnień-
ska prowadziła przeciwko niemu
dochodzenia i sposoby, w jakich
go rzekomo maltretowano. Woje-

w osob[

 

woda Kostek-Biernacki
nein piśmie poufnem przesłał me-
morjał odnośnym czynnikom w
Poznaniu.

Zdziczenie.

Do pism poznańskich donoszą
z Ostrowieczna:
W niedzielę 8 b. m. odbywała

się na wsi Ostrowieczno w powie-
cie śremskim zabawa, urządzona
przez członków przysposobienia

wojskowego. Na zabawę, która od-
bywała się na salce p. Szymania-
ka, przybyła również grupka zna-
nych w okolicy zawadjaków z są-
siedniej wsi Studzienny. Przyby-
sze uzbrojeni byli w laski, noże, a
nawet jak się później okazało, w
rewolwery. W czasie zabawy po-
wstał z niewiadomych przyczyn
zatarg między podochocońymi pa-
robczakami.a resztą uczestników
zabawy. Zatarg początkowo nie-
groźny, przybrał wskutek rozna-
miętnienia rozmiary krwawej bój-
ki: od słów do lasek, poczem do
noży, wreszcie do ostrej strzela-
niny.

Kilku uczestników nieszczęsnej

zabawy poraniono, reszta w u-
cieczce musiała szukać ocalenia.
Salka, w której zabawa się odby-
wała została doszczętnie splądro-
wana. Powybijano szyby, obrabo-
wano i zniszczono bułet, a właści-
ciela, jego żonę i córkę, pobito
dotkliwie. W przeciągu kilku mi-
nut miejsce ochoczej zabawy za-
mieniło się w stos zdruzgotanych,
pobryzganych krwią sprzętów.
Nie była to pierwsza krwawa

awantura i pierwsze zniszczenie
zawadjackich parobczaków ze Stu
dzienny. Należy  napiętnować
krwawe w skutkach występki o-
pryszków. Społeczeństwo miej-
scowe zwraca się do posterunku
policji państwowej z prośbą o sta-
nowczą likwidację meksykańskich
stosunków, panujących w naszym
powiecie.

„Proporzec“.
Jeszcze nie przebrzmiały echa

głośnej afery szmacianej „Strzel-
ca“, a dowiadujemy się o nowych
probach wzmożenia działalności
handlowej tej instytucji.

Utworzona została spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością p.
t „Proporzec”, której celem ma
byc dostarczanie środków na u-
trzymanie Strzelca, działalność zaś
ma obejmować wszelkiego rodza-
ju tranzakcje importowo-ekspor-
towe.

Jest rzeczą oczywistą, iż firma
ta, w skład której weszli ludzie
niefachowi, lecz .ustosunkowani,
nie potrafi rozwinąć samodzielnej
działalności handlowej, wyzysku-
jąc natomiast posiadane wpływy,

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tekscie (6 łamowe) 35 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr. Ogłoszenia
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 28 proc. drożej. Terminy

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
onto czekowe w P. K. O. Nr. 80187,

Takiej jeszcze
nie było.

Urodziła 10-raczki.

PORTO ALLEGRO. (Pat.) —

W miejscowości Bacacay (Bra-

zylja) pewna kobieta powiła 10-ro

dzieci—dwóch chłopeów i 8 dziew-

cząt. Wszystkie niemowlęta zma:-

ły natychmiast po przyjściu na

świat. Matka cieszy się zupełnem

zdrowiem. Fenomenalny ten wy-

padek zainteresował ogromnie

sfery lekarskie.
URZEEZWAESZCKTETUTIS SA

CZY PAMIĘTASZ 6 HERBA-
CIARNI DLA BEZROBOTNEJ

 

INTELIGENCJI?

KAA

POLSKI.
dążyć będzie do uzyskiwania
wszelkich możliwych  koncesyj w
reglamentowanych dziedzinach
handlu odstępując następnie o-
trzymane przywileje, jak to było
z zezwoleniami wywozowemi na
szmaty, kupcom i wszelkiego ro-
dzaju pośrednikom.

Skazanie częstochowskich lumi-
narzy sanacyjnych za napad na

lokal P. P. S,
W sobotę zapad! w często-

chowskim sądzie okręgowym wy-
rok w procesie siedmiu „dziala-
czy” BB. oskarżonych o napad na
lokal PPS. w pamiętnym dniu 14
października 1930 r.

Na mocy wyroku skazani zo-
stali: Jan Poredo, Stanisław Szu-
kalski (z art. 122, cz. II i 53 k. k.),
na 1 rok więzienia zastępującego
'dom poprawy, z utratą praw; To-
masz Gładysz na 9 miesięcy wię-
zienia (z art. 122 cz. I), Antoni
Kozłowski, Stefan. Wojnar-By-
czyński (komisarz Kasy Chorych
w Jędrzejowie, kandydat na posła
z BB), Władysław Gajda — na 6
miesięcy, Walenty Kałuża — na
3 miesiące. й
W toku rozprawy ujawniono

sensacyjne szczegóły, a mianowi-
cie niektórzy świadkowie stwier-
dzili, że wczasie demolowania lo-
kalu P. P, S., policja z komisarzem
Okońskim na czele, znajdowała się
tuż koło lokalu i mimo otrzyma-
nych raportów o napadzie, zacho-
wała się zupełnie biernie (!!).

Oświadczył to między innymi,
aspirant policji Zdankiewicz, zna-
ny z procesów: brzeskiego i o zaj-
ścia w dn. 14-ym września.

Powództwo cywilne w wyso-
kosci 3.700 zł. (na pokrycie. wy-
rządzonych przez napad szkód) i
koszta sądowe zostały w całości
zasądzone.

Skazanych zobowiązano rów-
nież do zwrotu pamiątkowych
sztandarów z roku 1905,

Prezes „Strzelca* w Skokach
sprzeniewierzył mundury i pasy

wojskowe.

Czytamy w „Kurjerze Poznań-
skim“':

„W Skokach wyszła na jaw
afera, której bohaterem jest pre-
zes miejscowego „Strzelca” p. Kla-
pczyński:

Otóż p. K. jako prezes „Strzel-
ca“ odgrywal wielką rolę w przy-
sposobeniu wojskowem, zarządza-
jąc mundurami i przyborami do

„ćwiczeń wójskowych. Pewnego
dń:a rzeczy znajdujące się pod 0-
pieką p. Klapczyńskiego, znikły.
Wz:zczęte dochodzenia wykazały,
że p. Klapczyński sprzeniewierzył
12 par kompletnych mundurów
wojskowych, pasy wojskowe oraz
maskę gazową.

Od p. Klapczyńskiego zażąda-
no ażeby sprzeniewierzone rzeczy
zwrócił. Niestety, zguba się dotąd
nie znalazła.

Dziwne się wydaje, że fakt
sprzeniewierzenia rzeczy, będą-
cych własnością państwową, stara-
ją się pewne czynniki zamasko-
wać”.

Tyle „Kurjer Poznanski“. Od
siebie dodać możemy, že nas to
wszystko już przestało dziwić.

STREETIR TSEANETTAS

Od Administracji.
Wszystkim naszym Prenumera-

toram miejscowym którzy za-
legają z opłatą prenumeraty
„Dziennika Wileńskiego" będzie

„my zmuszeni bezwzględnie
wstrzymać przesyłanie pisma
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ZAMACH POLITYCZNY W JAPONII.
zamordowanie premjera Inukai.

EWENTUALNY PREMJER.Europa, która w ostatnich cza-
sact. interesowała się Japonią

o tyle tylko, o ile groziły jakieś
powikłania wojenne na Dalekim

Wschodzie, bądź z Chinami, bądź

też z Rosją — ignorowała kom-

pletnie sprawy wewnętrzne tego

państwa, przechodzącego podob-

nie jak i inne narody, głęboką

ewolucję wewnętrzną.

Ogień, który od dłuższego
czasu nurtował podziemia japoń-

skie, wiybuchnął zarzewiem po-

żaru.

Premjer zamordowany, na sze-

reg gmachów rządowych padły

bomby, po mieście rorzucano ode-

zwy przeciwrządowe... Wszystko

to się stało jednego popołudnia...

Według naszych pojęć, byłby

to typowy początek rewolucji.

Lecz oto w ślad za pierwszemi

wiadomościami, o zabójstwie pre-

rajera i szeregu zamachów, nade-

szłe wiadomość druga: w kilka

godzin po zabójstwie zgłosiło się

18-tu zamachowców, przeważnie

oficerów i oddało się dobrowolnie

w tęce władzy.

Nie była to więc rewolucja,

tylko — manifestacja, coprawda

w styłu specyficznie japońskim,

dla nas nie zawsze zrozumiałym.

Spiskowcy należą do tajnego

związku „Czarnego Smoka", poza

którym stoją sympatje szerokich

mas patrjotycznych Japonii, zwła-

szcza młodzieży i wojska.

Używając naszej terminologii,

możnaby to nazwać ruchem nacjo-

nalistycznym, do pewnego stopnia

przypominającym faszyzm — oczy-

wiście wszystko w japońskiem wy-

daniu.
Kiedy przed siedemdziesięciu

laty Japonja wyszła ze swego

odosobnienia, poczęła ona gwal-

townie i nieraz bezkrytycznie na-
śladować Europę, często ze szkodą

dla własnych, bogatych tradycyj

i skarbów własnej kultury. Prze-
ciwko takiej duchowej niewoli

zbudziła się dziś reakcja młodych

nacjonalistów, którzy, będąc zwo-

lennikami zdrowego postępu, pra-
śnaą oprzeć go na podstawach

swoistej, rodzimej kultury i tra-

dycji.
Taki jest podkład ideowy tego

ruchu.
W praktyce młoda Japonja

dąży wewnątrz do wzmocnienia

władzy cesarskiej, zreformowania

zgodnie z tradycjami ojczystemi

administracji i parlamentu, który

żywcem zostai ze wzorów euro-

pejskich skopjowany — w polityce

zewnętrznej zaś do aneksji Man-

dżurji i uzyskania znacznych kon-

cesyj w Szanghaju — bez ogląda-
nia się na Ligę Narodów i mo-

carstwa.

 

ZASTRZELENIE PREMJERA INUKAL

Bomby w banku i policji.
LONDYN. W pierwszy dzień

Zielonych Świątek dokonano w
Tokio szeregu zamachów politycz-
nych. Ofiarą jednego z tych za-
machów padł premjer japoński
Inukai. Wedłu$ komunikatu urzę-
dowego, do mieszkania premjera
przybyło 7 rewolucjonistów w
mundurach oficerów armji ladowej
i marynarki, Napastnicy powalili
premjera kilkoma strzałami z re-

wolweru, raniąc go ciężko, 76-letni
premjer zmarł wkrótce potem z
upływu krwi w szpitalu. Jedno-
cześnie rzucono bomby na Bank
Japonji, na centralę policyjną, na
główne biuro partji Sejukaji, na
bank Mitsu-Biszi oraz na mieszka-
nie ministra spraw zagranicznych,
Joszisawy, admirała Suzuki, głów-
nego mistrza ceremonji, barona
Hagaszi i wielkiego strażnika pie-
częci, hrabiego Makino. (A. T. E.)

JAK ZGINĄŁ PREMJER INUKAI?

PARYŻ (Pat). W związku z
zamachem na premjera japońskie-
go, donoszą z Tokio:

Według opowiadań naocznych
świadków, zachowanie się premje-
ra japońskiego wobec terorystów
odznączało się dużą qdwagą. Na-
glony przez swe otoczene do
ucieczki w chwili, gdy napastnicy
wyważyli drzwi jego mieszkania,
premjer odmówił opuszczenia po-
koju, w którym się znajdował,
przeciwnie, wyszedł nawet na

spotkanie gromadzie wchodzących
napastników. Według informacyj
sekretarza premjera, po wejściu do
gabinetu jeden z nich wyjął rewol-
wer, mierząc do premjera Inukai.
Widząc to, premjer powiedział:
Pocóż strzelać, wyraźcie mi raczej
swe pretensje. Napastnik chciał
zabrać głos, gdy jeden z oficerów,
który zdawał się być przywódcą,
krzyknął: „Strzelaj! strzelaj!* Pa-
dło 9 strzałów. Premjer osunął się
na ziemię, zalany krwią.

SPRAWCY, KTÓRYCH NIE TRZEBA BYŁO WYKRYWAĆ.
: „Czarny smok“ i „Martwa ręka“,

LONDYN. Po zamachu na pre-
mjera 18 młodych Japończyków,
przeważnie oficerów armji, mary-
narki i szkół kadeckich, oddało się
dobrowolnie w ręce policji. Wszys-
cy oni należą do tajnej organizacji
„Czarny smok*, zwanej także
„Martwą ręką*, Członkowie tej
organzacji zwalczają politykę rzą-
du japońskiego w Mandżurii i

DYMISJA

LONDYN. Po zamachu na
premjera Japonji cały rząd podał
się do dymisji. Giełdy w Tokio,
Osaka, Kobe i Nagoja, chwilowo
zostały zamknięte. Policji udało
się zapobiec zamachowi na ele-
ktrownię w Tokio. W transforma-

Szanghaju. Ofiarą zamachów pa-
dło 7 policjantów i 3 cywilnych,
którzy zostali ranni. Zamachowcy
rozżrzucii po stolicy ulotki z ha-
słami: „Niech żyje cesarz! Precz
z korupcją polityków. Precz z oli-
garchją finansistów”.

Cesarz mianował ministra Я-
nansów, Takahaszi, jako prowizo-
rycznefo premjera, (A. T. E.)

RZĄDU.

torach elektrowni znaleziono dy-
narnit. Zamachowcy zamierzali,
jak przypuszczają, pogrążyć stoli-
cę w ciemnościach, co miało być
hasłem do opanowania władzy
przez grupę oficerską. (A. T. E.)

SESJE NADZWYCZAJNE PARLAMENTU.

LONDYN. Parlament japoński
zwołany został na sesję nadzwy-

czajną. (A. T. E.)

„PRECZ ZE ZDRAJCAMI!*

PARYŻ (Pat). Donoszą z To-
kio: Teroryści krążą po mieście,
rozrzucając wielką ilość ulotek, w
których potępiają stanowisko par-
tyj politycznych, władz dyploma-
tycznych, banków, armji i mary-
narki. Ulotki zawierają m. innemi
takie nagłówki: „Precz ze zdraj-
cami', „Niech żyje cesarz”, „Precz
z oligarchją finansową i przywiłe-

„NIECH ŻYJE CESARZ!*

jami klasowemi“, „Natychmiasto-
wa akcja jest konieczna, by ura-
tować kraj”, „Jesteśmy nacjonali-
stami i nie należymy do prawicy
ani do lewicy, chcemy przede-
wszystkiem przywrócenia władzy

„cesarskiej!' Ulotki te podpisane
są przez „związek młodych ofice-
rów armji i marynarki”.

RZĄD NARODOWY.

TOKIO (Pat). Armja ogłosiła
ultimatum, w którem domaga się
utworzenia rządu narodowego.

TOKIO (Pat). Jest rzeczą mo-
żliwą, że ultimatum, wysunięte
przez armję, będzie wzięte po-
ważnie w rachubę, albowiem we-

dle postanowień konstytucji mi-
nister wojny może być wybrany
tylko z pośród generałów. Nie
można więc utworzyć gabinetu bez:
aprobaty armji, która ze swej stro-
ny odmawia swego poparcia ga-
binetowi partyjnemu.

W pościgu za mordercami synka
Lindbergha.

NOWY JORK. — Cała policja
związkowa Stanów Zjednoczo-
nych została zmobilizowana wy-
łącznie w celu poszukiwań za
sprawcami ohydnego mordu na
dziecku Lindbergha. Wspecjal-
nem piśmie, skierowanem do

'_ naczelnika policji związkowej
prezydent Hoover zaznacza, że

  

policja nie powinna i nie może
spocząć, póki sprawcy wstrząsa-
jącej zbrodni nie zostaną oddani
w ręce sprawiodliwości.
W Kongresie ma: być zgło-

szony w najbliższych dniach pro-
jekt ustawy, wprowadzającej karę
śmierci za porywanie nieletnich
dzieci. у

TOKIO (Pat). Kisaburu Suzu-
ki, minister spraw wewnętrznych,
stanął na czele stronnictwa kon-

serwatywnego. Jest rzeczą niemal
pewną, że stanie on na czele no-
wego rządu.

. OPINJA PRASY FRANCUSKIEJ.

PARYŻ (Pat). „Le Petit Pari-
sien'' ogłasza refleksje swego spe-
cjalnego wysłannika na Daleki
Wschód po zabójstwie japońskiego
premjera Inukai. Wiadomość o
zamachu nie była niespodziewaną,
z wyjątkiem oficjalnych sfer, gdzie
tematu tego nie wolno było poru-
szać. Wszyscy w ostatnich cza-
sach mówili o zbliżającym się za-
machu stanu. Nikt jednak nie
przypuszczał, aby mógł on nastą-
pić w tak szybkim czasie. Zamach
nie był skierowany przeciwko Inu-
kai, cieszącemu się ogólnem po-

ważaniem, lecz przeciwko szefowi,
rządu. Jest on dalszym ciągiem
owych morderstw politycznych,
które w styczniu i lutym pozbawi-
ły życia ministra finansów oraz
jednego z dyrektorów wielkiego
banku Mitsui. Ruch ten posiada
pierwszorzędne znaczenie i może
pociągnąć za sobą różne zmiany.
W tych okolicznościach — pisze
korespondent — trudno przewi-
dzieć, kto weźmie na siebie ciężar
rządu — partja liberalna jest rów-
nie niepopularna, jak partja kon-
serwatywna. !

Z prasy.
Obniżki, obniżki...

Gdy przed paru laty przywód-
cy obozu narodowego z trybuny
sejmowej przestrzegali dygnitarzy

sanacyjnych o konieczności zaha-

mowania radosno-twórczego roz-

pędu w dziedzinie rozdymania

budżetu jak państwowego tak i

ciał samorządowych, słyszeliśmy

ironiczne głosy o pomniejszaniu

mocarstwowości Polski (naturalnie
pomajowej).

Dziś jednakże ci sami ludzie,
co płonęli świętym ogniem oburze-

nia, zabierają głos, by dowodzić

konieczności kompresyj budżetu i
budżetów.

Specjalistami od głoszenia teo-
rj „zaciskania pasa” są, jek wiado-
mo pp. premjer Prystor i wice-
dyktator (albo jeśli kto woli „wice-
brat“) skarbu Starzyński.

Właśnie w ubiegły piątek od-
była się u p. premjera Prystora
wielka narada speców skarbo-
wych, na której poraz już niewia-
domo który stwierdzono, że jest
źle i radzono jak temu złemu za-
radzić. Receptę „zapodal“ p. wice-
minister Starzyūskii,
W interpretacji pułkownikow-

skiej agencji „Iskra”, zamieszczo-
nej w „Gazecie Polskiej* recepta
ta brzmi:

Wnioski p. wiceministra Starzyńskie-
go dążą np. do tego, aby przy zastosó-
waniu wszelkich środków zmierzają
do zapewnienia Państwu jaknajwiększych
wpływów podatkowych i innych wpły-
wów budżetowych, w razie dalszego
zmniejszania się dochodów skarbowych
zastosować zawczasu dalsze kompresje
wydatków zarówno rzeczowych w wyso-
kości około 100 milj. zł., jak i personal-
nych również w wysokości około 100 mil-
jonów zł.

Z referatu p. wiceministra wynikało,
że należy się liczyć w takim dku z
dalszą nieznaczną obniżką Sky urzęd-
ników państwowych. Obniżka objęlaby
funkcjonarjuszów państwowych tylko na
prowincji, albowiem urzędnikom w War-
szawie odebrano w swoim czasie 20 proc.
dodatku stołecznego, aczkolwiek wskaź-
nik kosztów utrzymania w stolicy jest
większy niż na prowincji.

Ewentualna redukcja uposażeń obję-
łaby również zawodowych wojskowych.

Uj niedobrze!

"Ale, co o lekarstwach p. Sta-
rzyńskiego myślą specy?

Coś myślą widocznie, bo jak
twierdzi „Iskra“:

Po referacie p. wiceministra Sta-
rzyńskiego rozwinęła się obszerna dy-

Z pogr

skusja.
Co jednakże w czasie tej dy-

skusji powiedziano organ pułkow-
ników i komorników wolał prze-
milczeć.

Pociecha.

Wprawdzie p. Starzyński po-
cieszył brać urzędniczą tem, że
obniżki będą nieznaczne, ale „Ro-
botnik“ zwraca uwagę, że to już
nieraz tak pocieszano,

Przedewszystkiem niewiadomo, czy
„kompresja* w wydatkach personalnych
ograniczy się istotnie tylko do wymienio-
nej przez p. Starzyńskiego cyfry 100 milj.
zł, czy za tem nie pójdzie np. do 150 lub
200 milj. a może i wyżej! Przecież wiemy
wszyscy z poprzednich już licznych do-
świadczeń, że oficjalne zapowiedzi re-
dukcji uposażeń, w tej czy innej formie,
zawsze zaczynały się od „nieznacznej” a
a kończyły na bardzo nawet „znacznej”
obniżce płac!

Powtóre, gdyby nawet pozostało na-
razie, przy 10 procentowej „tylko“ ob-
niżce, to wobec bardzo już znacznego —
i twającego nadal! — wzrostu cen arty-
kułow żywnościowych, każde nowe obni-
żenie uposażeń choćby „tylko” o kilka
procent, sytuację setek tysięcy ludzi zda-
nych na coraz skromniejszy zarobek, czy-
ni coraz rozpaczliwszą... >

Więc tuzinkowe „pociechy” służby
prasowej „sanacji” i wszystkie jej wy-
kręty i blagi nietylko nie naprawią wra-
żenia, jakie onegdajsza konferencja już
wywołała, ale to „wrażenie” jeszcze tylko
pogłębia!...

Nam się wydaje, że w danym
wypadku „Robotnik* ma rację.

Czy nie dałoby się inaczej?

Nieco wyżej ten sam „Robotnik*
pisze:

Jasna rzecz, że i tym razem powsta-
je pytanie, czy nie dałoby się w budżecie
poszukać innych „kompresyj“ poza upo-
sażeniem pracowniczem i tak już dotkli-
wie obciętem!

Na pytanie to „Robotnik“ daje
odpowiedź twierdzącą. Owszem
zasadniczo dałoby się.

Ale tylko zasadniczo, bo prak-
tycznie "nie, gdyż:

Nąd tem zagadnieniem możnaby kon-
krelnie dyskutować tylko wtedy, gdyby
budżet i cała nasza gospodarka państwo-
wa, stały — tak jak w innych państwach
— pod rzeczywistą kontrolą i pod wpły-
wem kraju, względnie jego parlamentar-
nego przedstawicielstwa.

Ale — jak jest u nas, wiadomo... Wo-
bec „metod“ rządzenia i gospodarowa-
nia wprowadzonych przez „system“,
wszelkie rozwažania na temat powyžszy
są... bezprzedmiotowe...

Niestety i na ten raz „Robotnik“
ma rację.

anicza.
Ujęcie defraudanta wileńskiego.

W rejonie Trok patrol K. O. P.
zatrzymał pewnego osobnika, któ-
ry usiłował nielegalnie przedostać
się na teren Litwy. Zatrzyman
okazał się prokurent „DomuKo-
misowego Gierszanowicza" w Wil-
nie, Ch. Alperowicz, który zde-

fraudowawszy 12 tys. złotych, za-
mierzał zbiec do Litwy.

Defraudanta pod silną eskortą
sprowadzono do Wilna i przeka-
zano do dyspozycj władz śled-
czych, które połeciły go osadzić
w więzieniu na Łukiszkach.

Znowu masowe ucieczki z Rosji sowieckiej.

Z poszczególnych odcinków po-
granicza donoszą, iż w ostatnich
dniach wzmogła się akcja ucieczek
włościan białoruskich na teren
polski. W ciągu ostatniego tygo-
dnia na poszczególnych odcinkach
pogranicza polsko - sowieckiego
przedostało się na teren Polski
przeszło 50 włościan i kobiet.
Wczoraj w pobliżu Radoszkowicz

Przyjazd kupców

Zgodnie z naszą zapowiedzią,
"w dniu wczorajszym na odcinku
śranicznym Wiżajny przekroczyła
granicę grupa kupców litewskich,
którzy udają się do Warszawy,
Białegostoku i innych miast Polski
celem poczynienia zakupów towa-
rów włókienniczych i wyrobów je-

DoPolski

W ostatnich dniach na pogra-
niczu polsko-litewskiem  zatrzy-
mano około 20 obywateli litew-
skich, którzy korzystając z oży-
wionego ruchu granicznego rolne-
$o, przedostali się nielegalnie do
Polski po zakupy galanterji i in-
nych towarów. Przedwczoraj koło

R.) SREWWIYJTENE" ARN w LSAaRa аЙЬ

na teren polski przedostała się ro-
dzina B. Narkiewiczów z Ziembi-
na, licząca 5 osób. Również wczo-
raj w rejone Michniewicz na teren
nasz przedostała się grupa wło-
ścian w iłości 11 osób. W czasie
przekraczania granicy dwóch ucie-
kinierów wpadło w ręce straży
sowieckiej, zaś jeden został za-
bity.

litewskich do Polski.

dwabnych. Również przez Tur-,
monty onegdaj przybyła do Polski
delegacja kupców Kowikich, któ-
ra po krótkim pobycie w Wilnie
udała się do Wa, Łodzi i
Katowic, gdzie przeprowadzi sze-
reg pertraktacyj z tamtejszem ku-
piectwem.

po towary.

Oran zatrzymano 3 obywateli li-
tewskich, którzy z zakupionym.
w Wilnie towarem udawali się do
Litwy. Zatrzymani oświadczyli,
iż nie zajmują się przemytem, a
zakupione towary służą im do
własnego użytku, gdyż w Polsce
są one tańsze o 50'/. :

a

Odczyty profesorów Uniwersytetu
Jagiellońskiego.

W związku z uroczystościami
dziesięciolecia pracy Koła Polo-
nistów Uniwersytetu Stefana Ba-
torego oraz w związku z odbywa-
jącym się w Wilnie zjazdem kół
polonistycznych odbyły się w sali
Śniadeckich U. S$. B. dwa odczyty
profesorów Uniwersytetu Jagiel-
iońskiego, przybyłych na uroczy-
stość i na zjazd.

Pierwszy odczyt wygłosił w
sobotę dn. 14 maja znany dobrze
Wilnu, długoletni profesor i rektor
lutejszej wszechnicy prof. dr. Sta-

nisław Pigoń. Tematem odczytu
prof. Pigonia były „„Wieszczby po-
lityczne Mickiewicza”.

Drugi odczyt p. t.: „Dwie kul-
tury* wygłosił wczoraj znakomi-
ty i zasłużony uczony, prof. dr.
lgnacy Chrzanowski.

Odczyty wzbudziły wielkie
zainteresowanie w sferach inte-
ligencji i młodzieży akademickiej.

Bardziej szczegółowe sprawo-
zdanie z odczytów podamy w
numerze jutrzejszym.

«

TEATRY MIEJSKIE.
LETNI.

„Pan Naczelnik — to ja* kroto chwila w 3 aktach. Moncey'a.Prze-
kład Wł. Perzyńskiego,

Sezon letni w teatrze w ogro-
dzie Bernardyńskim, rozpoczęty
pod znakiem bezapelacyjnej we-
sołości, bo wznowieniem uciesznej
tej krotochwili, zdaje się być do-
brą zapowiedzią beztroskich wie-
czorów na paromiesięczny okres
ogórkowy.
Jak i dawniej pierwsze skrzypce

w przezabawnej tej farsie dzierży
Wyrwicz, który niezrównany w
roli wszczynającego piekielny ga-
limatjas na cichej stacyjce typka
Mumuche'a, śmieszy do łez,zbie
rając żniwo oklasków.

Humorem innego rodzaju lecz
również wybornym tryska gra
Jaśkiewicza — Tuvache'a, czer-
wonego zwolennika rewolucji i le-
nia pierwszej klasy. P. Skrobecka
miło gra panią naczelnikową, choć
jej Julja wyszła nieco blado. Do
niepoznania byli Wyrzykowski —

jako baron i Milecki — naczelnik
ruchu obaj świetni w charaktery-
zacji podstarzałych donjuanów i
w grze pełnej komizmu. Dostrajali
się wybornie do tempa i humoru.
tej zwarjowanej
kowski — Cherpitel, Wołłejko —
Payard, Brenoczy — Izabella, Ze-
nobja — Lubowska, Małgorzata —
Malinowska, Józefina — Zastrze--
żyńska, Policjant — Brusikiewicz,
Kontroler — Dobrowolski — two-
rząc przezabawną galerję typów.

Kogo gniotą podatki, sekwe-
strator, Kasa Chorych, Izba Skar=-
bowa, Ksantypa żona lub mąż
tetryk — niech idzie do Letniego,
gdzie uśmieje się „do kolek” a
wróciwszy do domu spać będzie
znakomicie, zapomniawszy o całej
„chandrze'* smutnej rzeczywistości

ilawa.

 

NIEBEZPIECZNA BANDA SZPIEGOWSKA
przed sądem okręgowym.

Pięciu szplegów zasądzono na długoletnie ciężkie więzienie.

Wczoraj Ill ci wydział karny
w składzie p p. sędziów. Cz.
Slenkiewicza J. Zaniewskiego i J.
Bu'haka rozpoznawał sprawę sze-
ściu oskarżonych o spiegostwo
na rzecz wywiadu sowieckiego.

Na ławie podsądnych zasiedli:
Antoni Karpienko, lat 36, ur. w
Rosji, mieszkaniec Głębokiego,
gdzie po uzyskaniu obywatelstwa
polskiego prowadził restaurację,
Sergjusz Rybałczenkow lat 34,
obyw. Rosji sow., ofic r G. P.U,
Stefan Drankowicz, lat 48, se-
kwestrator magistratu m. Głębo-
kiego, wiaściciel domu i ogrodu,
Zygfryd Perkowski, lat 33, wo-
źny w magistracie m. Głębokiego,
Piotr Kogolewskij, lat 37, rosja-
nin, mieszkaniec Mejszagoły oraz
Józef Mimałtos lat 26, rolnik za-
mieszkały w gminie prozorockłej.

Jedynie osk. Perkowski odpo-
wiada z wolnej stopy, inni spro-
wadzeni zostali z więzienia i znaj-
duja się pod strażą.

Akt oskarżenia wszystkim o-
skarżonym zarzuca zbrodnię szpie-
gostwa na rzecz wywiadu sowiec-
kiego, uprawianego do dn. 8jma-
ja ub. roku, kiedy to nastąpiła
likwidacja bandy.

Proces, ze względu na chara-
kter sprawy, toczył się przy

drzwiach zamkn'ętych.
Po wysłuchaniu świadków oraz

przemówień podprokuratora, p.
Janowicza i obrońców: mec. mec.
Petrusewicza, Rutkiewicza, Ko-
walskiego,
walskiej, Swidy i
kiennickiej, sąd, już przy drzwiach
otwartych, ogłosił wyrok, które”

awantury: Det- |

Matelkiewicz - Ko- |
Zasztowt-Su-

go mocą skazał na osadzenie w.
ciężkiem więzieniu: Antoniego
Karpienkę przez lat 12, Sergjusza|
Rybałczenkowa, Stefana Dranko* |
wicza i Zygfryda Perkowskiego
przez ląt 10 każdego oraz Józefa
Mimałtosa przez lat 5. Nadto od
wszystkich skazanych prócz Ry“
bałczenkowa sąd
5000 zł. grzywny oraz postano”
wil roztoczyč nad nimi, po odcier
pieniu kar, dozor policyjny prz
następne lat pięć.

Podsądnego Piotra Kogolew*
skiego, dla braku dostatecznych

Re jego winy sąd uniewin*
nił.

Wszystkich skazanych osadzo*
no w areszcie do czasu uprawo“
mocnienia się wyroku.

Uniewinnionego Kogolewskie“
go sąd nakazal zwolnic z wiezie-
nia.

Wszyscy skazani zapowiedzieli
apelację. Kos. »

 

SPORT.
Na szosie Wilno—Grodno—Wilno.

Pierwszy w tym sezonie raid
motocyklowy, zorganizowany dla
członków Wil. T. C. i M. zgroma-
dził na starcie 7 zawodników, któ-
rzy w niedzielę o godz. 4.30 wy-
startowali z Wilna.

Auto komandora raidu p. inż.
W. Stelmasiewicza wyjechało z
Wi!na jeszcze wcześniej, bo o 2 w
nocy. Na szosie warunki były ide-
alne, a wspaniała pogoda przyczy-
niła się w znacznym stopniu do
powodzenia raidu. Е

Do Grodna przyježdžamy w re-
kordowym czasie „Esses“ tak się
rozpędził, że przemknął z szyb-
kością 105 klm, na godzinę przez
śpiące uliczki Grodna i gnał w dal-
szym ciągu przecudną, wysadzoną
staremi wierzbami aleją. Aleja ta
nazwaną jest „Aleją miłości”.
Ciągnie się ona 30 klm. Wiosenny
zapach młodych listków, jakiemi
pokryły się stare wierzby, działa
udurzająco, ale musimy zawracać
z „Alei miłości” i śpieszyć na pół-
metek, bo według obliczeń moto-
cykliści muszą zaraz nadjechać.

P. komandor spogląda na zega-
rek. Zdaleka dochodzi trzask mo-
tocykla — jedzie. Ukazuje się
pierwszy Sadowski, a tuż zaraz
Urniaż. Obaj przyjechali na czas.
Po chwilowej przerwie wpadają
maszyny słabsze. „F. N,* — są za-
tem: Hermanowicz, Balul, Kleber,
Moroz i Rudak, który po drodze
„rozsypał się' częściowo. Zawod-
nicy opowiadają o swoich przygo-
dach. Morozowi zabrakło w tyl-

nym kole powietrza, Rudakowi —
benzyny, a Sadowski musiał kleić
„nawaloną kichę“.

Nadjeżdźża również wiceko*
mandor raidu p. H. Kurec na prze”

zasądził po ||

ladowanym Fordzie. Jest Czerwo-
ny Krzyż, sędziowie, prasa, trochę
śapiówi t. d.

Parogodzinny postój w Grodnie
mija nadzwyczaj prędko, bo mile i
wesoło,

Rozpoczyna się powrót. Drugi
etap raidu.

Słońce grzeje porządnie. Szosa
robi się sucha i kurzy. Za autem
unoszą się kłęby szarego pyłu.
W drodze „wypadeczek z

ėwieczkiem“ ma Urniaż i kicha
nawala. Zaczyna się klejenie. Pe-
chowy Rudak jedzie teraz dobrze,
ale zaczyna coś się psuć Sadow-
sk'emu.

Na plac Katedralny o godz.
18 min. 23 wpada w idealnym cza-
sie Urniaż, który zwycięża w swo-
jej kategorji.

Po dwudziestu minutach nad-
jeżdża Rudak, a zanim Hermano-
wicz, Moroz, Balul, Kleber. Nie
możemy doczekać się Sadowskie-

Gi

Dookoła motocyklistów gro-
madzą się znajomi 'i nieznajomi,
którzy chcą chociaż troszkę do-
wiedzieć się o przebiegu raidu.

Ogólna fotografja kończy raid.
Publiczność zaczyna się rozcho-
dzić, a motocykliści jadą odpo- |
cząć. i

be i GŁ
4

Polska zwycięźa Holandię 4 : 1.
Eliminacyjne spotkanie między

Polską, a Holandją o puhar Da-
visa zakończyło się zwycięstwem
Polski w stosunku 4:1. Przegra-
liśmy więc tylko grę podwójną, ale
wygraliśmy . wszystkie spotkania
w grze pojedyńczej. :

Teraz Polska spotka się z
Anglją, z którą przegra zdecydo-
wanie, śdyż rakiet na-
leżą dozakopać 6. w Europie.

szawie. i
^

Spotkanie odbędzie się w War-
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KRONIKA.
5000 pątników w Kalwarii.

W związku ze świętami oraz
pomyślną pogodą w ciągu nie-
dzieli i poniedziałku do Wilna
przybyło z górą 5000 pątników*
włościan z terenu pow. śŚwię-
ciańskiego, wileńsko - trockiego,

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
—Przesunięcia personalne. Na

mocy zarządzenia J. Е. ks. Arcy-

biskupa - Metropolity w składzie

sobistym duchowieństwa zaszły na

stępujące zmiany: ks. Tomasz Że-
browski, prob. w Sobotnikach, na

prob. do Wiszniewa; ks. Paweł Ba

gieński, prob. w Wiszniewie, na

prob. w Ikaźni, na proboszcza do
Sobotnik; ks. Sykstus Hanusow-

ski, prob. w Ikaźni, na prob. do

Dud; ks. Adolf Sokołowski, prob w

Narwiliszkach, na prob. do Ikaźni;
ks. Edward Cerran, prob. w Rako-

wie na prob. do Narwiliszek; ks.

Paweł Czapłowski, prob. w Skrzy-
bowcach, na prob. do Rudy Jawor-

skiej; ks. Mikołaj Wagner, wikary
ze Zdzięcioła, na prob. do Skrzybo

wiec. AŚ
— 25-lecie Sodalicyj Marjań-

skich w archidjecezji wileńskiej.

W tych dniach Sodalicja Panien,
pracujących nad oświatą, zorgani-

zowała uroczysty obchód 25-lecia

powstania Sodalicji Marjańskich w
Wilnie i na terenie archidiecezji

wileńskiej. Pierwsza Sodalicja po

wstała w: 1907 roku przy szkole

"Sióstr Nazaretanek w Wilnie.
Pierwszym moderatorem jej był

ks. kan, Karol Lubianiec, po nim

był ks, Michał Michnowicz, wre-
szcie ks, kan. Stanisław Zawadz-
ki

Śladem tej Sodalicji powstały
inne, tak że obecnie w samem Wil
nie do Sodalicyj należy przeszło
1500 osób, przeważnie młodzieży
szkół średnich.

Obchód jubileuszowy rozpoczął
się Mszą Św., celebrowaną w go-
dzinach porannych w kaplicy O-
strobramskiej przez JE. ks. Arcybi
skupa - Metropolitę Romualda Jał-

? brzykowskiego.
Kazanie okolicznościowe wy-

głosił ks. kan. Karol Lubianiec.
W godzinach wieczorowych od

była się uroczysta akademja, na
którą złożyły się przemówienia o-
becnego moderatora ks. kan. A.
Cichońskiego, ks. kan. Lubiańca,
J. E. ks. Arcybiskupa - Metropoli-
ty, ks. kan. Stanisława Zawadzkie
$o, jak również dwuch sodalisek.
Akademję zakończył bardzo boga-

_ ty dział wokalno - muzyczny.
SPRAWY MIEJSKIE.

“| — Posiedzenie miejskiej Ko-
misji tinansowej W związku z

 rytycznym stanem finansów miej-
skich Magistrat zwołał na dzień
19 b. m. posiedzenie Komisji finan-
sowej, na którem ławnik Żejmo
złoży obszerne sprawozdanie z sy-
tuacji finansowej miasta. |

В — ezzaciągapożyczkę
125 tys. zł. Jak się dowiadujemy,
Na najbliższem posiedzeniu Rady
Miejskiej Magistrat zamierza wy-
stąpić z wnioskiem zaciągnięcia
pożyczki w wysokości 125,000 zło-
tych. Uzyskanie tej pożyczki jest
niezbędne ze wageću na koniecz-
ność pokrycia zobowiązań powsta-
łych przy budowie szkoły po-
wszechnej na Antokolu oraz $gma-
chu Ośrodka Zdrowia.

Z MIASTA.
— Minister wojny z Pił-

sudski opuścił onegdaj Wilno po
spędzeniu Świąt Zielonych w Pie-
kieliszkach, W czasie pobytu w
Wilnie p. J. Piłsudski odbył kon-
ferencję z premjerem Prystorem.
— Proi, Kłos przystępuje do

opiacowania projektu wzmocnie-
nia i zabezpieczenia sklepień w
Katedrze, W najbliższym czasie
kierownik robót w Bazylice Me-
tropolitalnej p. prof. Juljusz Kłos
przystępuje do opracowania pro-
jektu wzmocnienia i zabezpiecze-
nia sklepień Katedry, które — jak
wiadomo, grożą runięciem.
— Badania stanu i kierunku

wód podskórnych. Prowadzone od
szeregu tygodni przez Komisję
Techniczną Ratowania Bazyliki
Wileńskiej prace nad badaniem
stanu i kierunku wód podskór-
nych, znajdujących się pod Ka-
tedrą, w większej ilości są już na
ukończeniu. Ё
W dniu dzisiejszym woda w

„Pieniądze albo życie”.
Przekład autoryzowany z angielskiego.

Inspektor nacisnął znów dzwonek na biurku i ka-
zał dyżurnemu poprosić do siebie trzech najlepszych

Poczem wydał osta-
_ lnim pewne instrukcje do odwołania.

— Teraz już nie jestem ciekaw, jak prędko za-
„wiezie mnie pan na ulicę Trzydziestą Ósmą numer
348 X — rzekł Barry, wsiadając do swojej taksów-
ki, z kompletem odcisków palców Micaha Thrumma

wywiadowców w komendzie.

w kieszeni.

oszmiańskiego i lidzkiego. Pątnicy
po zwiedzeniu miasta udali się
do Kalwarji. W Kalwarji bawiło
kilka wycieczek młodzieży szkol-
nej zamiejscowej i dwie piel-
grzymki litewskie.

głównych studzienkach na placu
Katedralnym zostanie zabarwiona.
Będzie to ostateczne badanie kie-
runku i szybkości ruchu tych
wód. Badania te w końcu bież ty-
godnia zostaną ukończone.

SPRAWY SANITARNE
— Stan chorób zakaźnych. Po-

dług ostatnich danych władz sani-
tarnych w Wilnie w ciągu tygodnia
ubiegłego na choroby zakaźne za-
padły na tyfus brzuszny 4 osoby,
tylus plamisty 2, płonicę 4, błoni-
cę 2 (w tem 1 zgon), odrę 36, różę
1, gruźlicę 15 (w tem 4 zgony), ja-
glicę 12, tężec 1.
Ogółem chorowało 77 osób, przy

czem 5 osób zmarło. Najwięcej
kłopotów sprawia władzom sanitar
nym gruźlica, która ogromne czyni
spvstoszenia,
— Pomór świń. Na terenie ul.

Szeszkinia Góra wybuchł pomór
świń. Starostwo Grodzkie wydało
zarządzenia, zmierzające ku zapo-
bieżeniu rozszerzenia się pomoru
na inne dzielnice miasta, M. in, za
broniono wypuszczania świń samo
pas na ogrody i pola w tej okolicy
i ostrzeżono hodowców świń przed
grożącem niebezpieczeństwem. —
Wstrzymano również wydawanie
w: nawiedzonej pomorem dzielnicy
obowiązujących świadectw han-
dlowych. 3
— Bezpłatne szczepienie ospy

będzie odbyła się od 17 maja co-
dziennie z wyjątkiem świąt, od 6.
12 do godz. 1 w pomieszczeniu Po-
gotowia Ratunkowego (ul. Fran-
ciszkańska nr. 2) i w Ośrodku Zdro
wia) ul. Wielka nr. 46.

SPRAWY SZKOLNE.
—Lokale szkolne na kolonie i

letniska.  Kuratorjum Szkolne
Wiieńskie zarejestrowało nada-

jące się na letniska lokale szkolne
na terenie województwa wileńskie
go i nowogródzkiego. Lokale te

udzielane będą przez Kuratorjum
na czas feryj szkolnych towarzyst-

wom, organizującym kolonje letnie

dla dzieci i młodzieży, nauczyciel-

stwu oraz urzędnikom państwo-

wym, samorządowym i instytucyj

społecznych. Pragnący otrzymać
lokal ubiegać się o to mogą przez
złożenie do Kuratorjum podania ze
wskazaniem miejscowości. Bliższe
informacje udzielane będą w Kura-
torjum — ul. Wolana 10, pokój nr.
18 we wtorki i czwartki od godz.
12 — 15 i w sobotp od godz. 12—
13.30.
— W Państwowem Seminarjum

Nauczycielskiem Męskiem im. T.
Zana otrzymało dyplom na nauczy
cieli publicznych szkół powszech-
nych 37 abiturjentów: 1) Ardziuk
Stanisław, 2) Dobosz Piotr, 3) Dra-
wnel Józef, 4) Dudarewicz Kon-
stanty, 5) Gilewski Bronisław, 6)
Jankun Aleksander, 7) Łatanowski
Michał, 8) Mackiewicz Albin, 9)
Michałowski Edward, 10) Malinow
ski Piotr, 11) Polański Wiktor, 12)
Sawicki Stelan, 13) Szematowicz
Witold, 14) Sołowiej Antoni, 15)
'Trochlecki Zenon, 16) Tucki Kon-
stanty, 17) Urbanowicz Jan, 18) A-
lencynowicz Franciszek, 19) Andru
szkiewicz Władysław, 20) Gałgow-
ski Antoni, 21) Garncarek Rafał
22) Janczukowicz Michał, 23) Jun-
dził Jan, 24) Iwaszko Michał, 25)
Klepacki Antoni, 26) Kozłowski Ka
zimierz, 27) Kruk Giedymin, 28)Mo
sor Bronisław, 29) Miedziejko Ar-
kadjusz, 30) Piątkowski Wiktor,
31) Skwiercow Piotr, 32) Ryży Sta-
nislaw, 33) Soroko Mieczysław, 34)
Szoć Paweł, 35)Trzeciakiewicz Sta
nisiaw, 36) Walentynowicz Mieczy
Ew 37) Wierzykowski Mieczy-
slaw. '
SPRAWY UNIWERSYTECKIE,
— Egzaminy Magisterskie na

Wydziale Humanistycznym U. S.
B. w terminie letnim 1931/32 roku
akademickiego odbywać się będą
od 25 czerwca 1932 r. Do egzami-
nów zgłaszać się należy pisemnie
w czasie od 5 do 10 czerwca b. r.

SPRAWY WOJSKOWE.
„ — Zmiana szeia artylerji D, O.

W. Wilno. Dowiadujemy się, iž
dotychczasowy szef artylerji D.

DZIENNIK MIDBRSKI

Czy Białoruski Instytut Gosp. i Kultury
„jest bez winy?

W związku z wiadomością na-
szą o zdemaskowaniu Tow. Szkoły
Białoruskiej, które znalazło obroń-
ców w komunistycznej młodzieży
żydowskiej na ulicach Wilna, wy-
mieniliśmy przez pomyłkę hurtek
Białoruskiego Instytutu Gospodar-
ki i Kultury jako rozwiązany i
zlikwidowany na Nowym Świecie
w naszem mieście.

Jak to już w jednym z poprzed-
nich numerów pisaliśmy, władze
bezpieczeństwa zlikwidowa.y na
Nowym Świecie hurtek Tow. Szko
ły Białoruskiej. W liście pisanym
do nas Centralny Zarząd Biało-
ruskiego Inst. Gosp. i Kultury о-
świadcza, że z T-wem Szkoły Bia-
łoruskiej żadnej współpracy nie

prowadzi.
Chętniebyśmy wierzyli, lecz

nie rozumiemy dlaczego „Bialo-
ruskaja Krynica“, której organem
jest Instytut Gospodarki i Kultury,
tak wiele miejsca udziela Tow.
Szkoły Białoruskiej, podając tej
instytucji komunikaty iinformu-
jąc przychylnie o działalności.

Inne organizacje białoruskie nie
znajdują ich życzliwej gościny.
Przeciwnie zwalczane są bardzo
namiętnie. Fakt ten wiele mówi i
pozwala nam wątpić, czy istotnie
pomiędzy Białoruskim Instytutem
Gospodarki i Kultury, a Tow,
Szkoły Białoruskiej niema żadnej
łączności.

O. W. Wilno pułk. Karol Myrek
rozkazem Ministerstwa Spraw
Wojskowych przeniesiony został
do Równeśo na stanowisko do-
wódcy 13 P. A. L.

PRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Memorjał o rzemiośle wi-

leńskiem. Centrala Chrześcijań-
skich Związków Zawodowych w
bież. tygodniu przystąpiła do opra-
cowania memorjału o stanie rze-
miosła wileńskiego. Memorjał ten
zostanie przesłany do do Minister-
stwa.

— Wykazy członków związ-
ków. Związki zawodowe szewców
i pracowników hotelowych, oraz
cech rzeźników i wędliniarzy w
tych dniach przystąpiły do sporzą-
dzania wykazów członków i wy-
kazów imiennych zarządów celem
przesłania takowych do Starostwa
grodzkiego.
— Konierencja piekarska, W.

dniu 18 b. m. w lokalu Związku
Cechów przy ul. Bakszta 1 odbę-
dzie się II z rzędu konferencja or-
ganizacyj piekarskich w sprawie
podpisania umowy zbiorowej w
piekarstwie na rok 1932.
— Wspólna konierencja orga-

nizacji piekarskich. W dniu 18 ma-
ja r. b. w lokalu Centrali Chrześci-
jańskich Związków Zawodowych
przy ul. Metropolitalnej 1 odbę-
dzie się wspólna konferencja orga-
nizacyj piekarskich w sprawie uje-
dnostajnienia płac w piekarniach
wileńskich oraz ustalenia 5-cio
dniowego tygodnia pracy, a to w
celu zatrudnienia bezrobotnych
piekarzy.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Na walnem zebraniu Sodali-

cji Marjańskiej Akademików U. S.

B., odbytem w dn. 8 V. rb. zostal

wybrany nowy zarząd w składzie
następującym: Prezes — sod. J.
Rodziewicz, wice-prez. zewnętrz-
ny — sod. J. Janczewski, wice-
prez. wewnętrzny sod. L. Hrynasz-
kiewicz, sekretarz — sod. P. De-
lalicz de Lawal, skarbnik — sod.
R. Roder, kierownik Sekcji Uświa-
domienia Religijnego — sod. St.
Dziedziul, kierownik Sekcji Eucha
rystyczno - Liturgicznej — sod. W.
Orłowski, bibljotekarz i gospodarz
— sod. H. Polakowski (dokapto-
wany). Komisja Rewizyjna: prze-
wodniczący — sod. Z. Świeżyński,
członkowie — sod. J. Sadowski i
pod. Wł. Kulikowski,
— Zarząd Bratniej Pomocy in-

terwenjuje. Otrzymaliśmy z Zarzą
du Bratn. Pom. komunikat, w któ-
rym Zarząd wyjaśnia stronę praw-
ną sprawy skreślenia niezamoż-
nych stud. przez dziekana wydz.
prawn. próf. Ehrenkreutza i oś-
wiadcza:

„Jednocześnie Zarząd Br. Pom.
Р, М. А. Ц. 5. В. komunikuje, iż
uwzględniając trudny stan materjal
ny ogółu młodzieży akademickiej,
a w szczególności powyższych stu-
dentów skreślonych, podjął się in-
terwencji u Władz Ubarto
kich o złagodzenie rozporządzenia
Dziekanatu Prawa i Nauk Społ. w
sensie pozwolenia tym. kolegom
uiszczenia zaległości i zaliczenia
im bieżącego roku akademickiego.

Zarząd Br. Pom. P. M. A. U. $.
B. wierzy, iż interwencja jego od-
niesie pożądany skutek i Władze
Uniwersyteckie w zrozumieniu
szczególnie ciężkiego położenia ma
terjalnego akademików pozwolą im
kontynuować studja.

Zamieszczając powyższy komu-
nikat Bratniej Pomocy niestety
nie możemy podniecić „wiary
naszej młodzieży w „zrozumieniu'*
przez obecne władze uniwersyte-

— Poczekaj pan — rzekł wysiadając.
8) Jones okazał się sympatysznym kierowcą auta

tał.

Columbusem.

ciężarowego, inteligentnym samoukiem, zajmującym
się z namiętnym upodobaniem daktyloskopją. Szyb
ko doszli do porozumienia.
tną cyfrę wynagrodzenia i kazał mu się natych-
miast przygotować do drogiizapakować przyrządy.
Zastrzegł tylko, żeby spełniał rozkazy i o nic nie. ру-

Barry wymienił zawro-

— Ale mi się zdarza gratka, psiakość! — rzekł
Jones, pakując szybko do walizki uderzająco wy-
tworną bieliznę. Pieniądze, nie pieniądze, byle tylko
ryzyko, awantura, ruchl... Niedarmo mnie nazywali

— I mnie tak mogli nazwać — pomyślał Barry,
: — A mėwilem žonie, že te szklane wazoniki do
kwiatów djabła warte — rzekł szofer, zgarniając z

; a auto ostatnie okruchy szkła. — Byle co, to się
"Huką.

— Pewnieby pan wolał metalowe — rzekł z
odrobiną goryczy Barry.

: — Mądra rada, panie młody. Już?
: Barry uczepił się mocno rękami siedzenia i
'wparł się nogami w siedzenie naprzeciwko. W ten
sposób przebył drogę do domu Brutusa Columbusa

nesa względnie bezpiecznie,

    

  
  
  

 
osobie.

a głośno rzekł: — Chyba pan się porozumiał ze swo-
ja gospodynią itd.
— Pożegnałem grandę, a jakże, Chodźmy!
Pojechali piorunem do Viviena,

wynajmu kostjumów na ulicę 40-tą,
a szofer i Jones otworzyli
przyjaznych epitetów, gdyż B
daktyloskopa, żeby oparł się mocno nogami.

Monsier Vivien przyjął

specjalisty od
Barry wysiadł,

obustronny ogień nie-
arry zapomniał ostrzec

gościa we własnej

— Potrzebuję sześciu dobrych przebrań —

ckie jej ciężkiego położenia.
— Nadzwyczajne walne ze-

branie Koła Medyków odbędzie
się 18 bm.w lokalu Ogniska Aka-
demickiego o godz.20 w drugim,
bez wzgledu na ilość członków.
Porządek dzienny: 1. Uchwalenie
nowego statutu Koła Medyków.
Ze względu na ważność sprawy
obecność członków konieczna.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— 161 Środa Literacka —

dn. 18. V. br.—powinna szczegól-
nie zainteresować wszystkich wi-
ieńskich literatów i miłośników
języka polskiego. Prof. Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego dr. Tadeusz
Lehr-Spławiński, znakomity pol-
ski lingwista, wygłosi na Środzie
fererat pt. „Problem powstania
polskiego języka literackiego.
Uwzględniając wyniki najnewszych
badań, prof. T. Lehr-Spławiński
zarysuje warunki, w jakich się
kształtował nasz język literacki,
i stosunek tego języka do dia-
lektów. Początek o godz. 8
min. 30. Goście są mile widziani.
— XVII Posiedzenie Nauko-

we Wileńskiego Towarzystwa
Lekarskiego odbędzie się we
środę dnia 18 maja 1932 r. o
godz. 20-ej w seli własnej przy
ulicy Zamkowej Nr. 24 z nast.
porządkiem dziennym: 1. Odczy-
tanie protokułu ostatniego posie-
dzenia. 2. Prof. Dr. J. Trzebiński:
Przemiana materji u roślin. Goście
mile widziani. Ё
— Oddział WileAski Pelskie-

go Towarzystwa Tatrzańskie-
go. Dziś o godz. 8ej wiecz., w
lokalu Seminarjum filozoficznego
Uniwersytetu (Uniwersytecka 5
lub Zamkowa 11 w podwórzu,
schody Ill, Il p.) odbędzie się
Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
Członków Oddziału Wileńskiego
PTT. Bezpośrednio po Walnem
Zgromadzeniu p. Dr. Stanisław
K. Zaremba wygłosi pogadankę
ilustrowaną przezroczami p. t..
„Niedžwiedž to ja“ (Przygoda pod
Lodowym).

Wstęp dla członków bezpłatny,
goście płacą 1 zł.
W razie braku kompletu dla

Walnego Zgromadzenia w wyżej
podanym terminie, odbędzie się
ono, bez względu na ilość obec-
nych, tegoż dnia o godz. 9 min.
15 wiecz., w tymże lokalu, po-
przedzone przez pogadankę.

ZEBRANIA I ODCZYTY.
— Walne zebranie T-wa Ana-

tomiczno - Zoologicznego We
czwartek dn. 19. V. 1932 r. o godz.
19 w l-ym, 19,30 w drugim termi-
nie w sali Zakładu histologji (Za-
krętowa 23) odbędzie się Walne
Zebranie Wil. Oddz. Tow. Anato-
miczno - Zoologicznego z następu-
iącym porządkiem dziennym: +

1) Część naukowa: dr. J. Kru-
szyński: „Istota i funkcja jąderka
w komórkach zwierzęcych—z de-
monstracjami mikroskopowemi.

2; Część administracyjna: a) Wy
bór przewodniczącego i sekreta-
rza; b) odczytanie protokółu po-
przedniego Zebrania Walnego; c)
sprawozdanie ustępującego Žarzą-
du; d) wybory nowega Zarządu.

3. Wolne wnioski.
SPRAWY ŻYDOWSKIE,

— Pieniądze kowieńskie zagi-
nęły w drodze. Gmina żydowska
powiadomiona została, iż redakcja
kowieńskiego,,Folksblatu” zebrała
dla najbiedniejszych żydów wileń-
skich 3.191 litów. Pieniądze te
przez Rygę zostały wysłane do Wil
na przed paru tygodniami i dotych
czas nie nadeszły. £ A RO
 

rzekł młodzieniec.
Monsier Vivien wynajmował za drogie pienią-

kostjumowe i inne.dze drogie kostjumy na bale
Sam je obmyślał i rysował.
— Na bal — monsieur? — zapytał zacierając

ręce, w miłem przeczuciu sporego zarobku.
— Na tydzień — odparł Barry.
Monsieur Vivien błysnął chciwie oczami i w

duszy jego zamajaczył rachunek na setki.
— Mam rozkosznego pierrota, monsieur. Mógł- jed

bym również dostarczyć caballera, d
— Nie mam czasu do stracenia — zaprotesto-

wał energicznie Barry — i nie wybieram się na ma-
Potrzeba mi sześciu kompletów peruk

z dobranemi wąsami 1 kompletu szminek, Ponieważ
zaś będę musiał prawdopodobnie obciąć wąsy,
niech mi pan to lepiej odrazu sprzeda.
— Monsieur, u nas się tylko wynajmuje.
— Ma ma pan chyba jakieś ceny na wypadek

skaradę,

sprzedaży?
Monsieur Viven podniósł lekko brwi i uśmiech-

nął się.
— Ależ tak, moasieur! — wymienił cyfrę tak

zawrotną, że aż nie wiarogodną.
—Proszę «zapakować — rzekł Barry.

między  szoferemGdy wrócił do taksówki,

Teatr i muzyka.
TEATRY MIEJSKIE Z. A. S.P.
— W Bernardynce. Dziś i jutro —

„Pan naczelnik to ja'. Początek o godz.
8 m. 15.

— W Lutni. Dziś i jutro — „Bank
Nemo”. Początek o godz. 8 m. 15.

Uwaga: Dyrekcja Teatrów Miejskich
podaje do wiadomości, iż broszurki wy-
dane na 25-letni jubileusz Teatru, można
nabywać w kasie teatrów Lutnia i Ber-
nardyńka oraz w księgarni Św. Woj-
ciecha.

— Koncert prof. Cetnera. W dniu 21
maja b. r. (sobota) o godz. 8 wieczorem
w sali Konserwatorjum Muzycznego
(Końska 1) odbędzie się koncert chóru
i orkiestry Seminarjum Nauczycielskiego
Męskiego im. T. Zana pod dyr. Mieczy-
sława Dziwiłła przy współudziale zna-
komitego skrzypka, Józefa  Cetnara,
profesora Państwowego Konserwatorjum
w Katowicach.

Koncert urządza się z inicjatywy i
staraniem Seminarjum Nauczycielskiego
w celu zapoznania publiczności wileń-
skiej z dorobkiem muzycznym chóru
i orkiestry tej szkoły.

W programie m. in. koncerty Vival-
diego i Tartini'ego orąz słynna „Cha-
conne“ Bacha.

Film I kino.
Pan — .Naj żdźcy”.
Mimowoli ciśnie się usta pytanie,

„kiedyż nasze filmy będą tak technicznie
zbudowane, jak film obecnie w „Panie”
wyświetlany?”

W. galerji ostatnio oglądanych na
wileńskich ekranach ten stanowczo prym
trzyma,

Reżyserja potrafiła wydobyć z tema-
tu już wielokrotnie opracowywanego —
wojny — efekty tak wspaniałe i tak
realistyczne, że film ten od początku do
końca sugeruje widza, nie dając mu
o niczem innem myśleć, czaruje wspa-
nialą synchroniką i wstrząsa grozą woj-
ny, którą tylko ci zrozumieją, którzy na
niej byli.

Treść filmu — wojna i tylko wojna,
romansu i dramatu „Najeźdzcy” nie po-
siadają omalże wcale.

Ale to, co jest — jest tak wspa-
niałe, że każdy ckliwy romans, w film ten
wpleciony, stałby się rzażącym dyso-
nansem.

Nadprogram poprawny — tygodnik
P. A. T., jak zawsze, nieco opóźniony.

Helios — „Nieniia, kwiat hawrnny"

POLSKIE RADJO WILNO.
Środa, 18 maja,

11.58: Sygnał czasu. 12.10: Aud, dla
poborowych. 13.20: Kom. meteor. 14.20:
Muzyka skandynawska (płyty). 15.05:
Kom. z Warsz. 15.25: Mała skrzyneczka—
listy dzieci. 15.50: Audycja dla dzieci.
16.15: Kom. sport. z Warsz. 16.20: ,„Szla-
kiem rozwoju radjotechniki” — odczyt.
16.40: Codz. odc. pow. 16.55: Lekcja an-
gieiskiego. 17.10: „Zdobycie Afryki" —
odczyt. 17.55: Transm. zawodów konnych
ze stadjonu Łazienkowskiego z Warsz.
18.10: Muzyka lekka. 19.00: Opowiadanie
o Litwie z przed stu lat. 19.15: Muzyka z
płyt. 19.20: „Co nas boli* — przechadzki
Mika po mieście. 19,30: Wiiad. sport, z
Warsz. 19.35: Program na czwartek irozm.
19.45: Pras. dzien. radj. z Warsz. 20.00:
„Idea przewodnia w „Tannhauserze' —
R. Wagnera — felj. 20.15: Muz, tan. z
Warsz. 20.55: Kwadr. liter. z Warsz. (J.
Weysenhoff). 21.10: Koncert pośw. utw.
Z. Noskowskiego (Transm. z Warsz. 22.30:
Kom. z Warsz. 22.45: „Rio Grande* —
Lamberta z płyt. 23.00: Muzyka taneczna
z Warsz.

Czwartek, dnia 19 maja.
11.58: Sygnał czasu z Warsz. 12.10:

Kom. meteor. 12.15: Odczyt rolniczy.
12.35: Poranek szkolny. 15.00: Progr.
dzienny. 15.05: Kom. z Warsz. 15.25:
„Rola odznaki sportowej w sporcie sze-
rokich mas* — odczyt. 15.50: Aud. dla
dzieci. 16.20: Lekcja franc. 16.40: Codz.

 

Niebywałe stosunki
w Zakrecie.

Niebywałe stosunki panują u
nas od pewnego czasu w dzie-
dzinie bezpieczeństwa.

Przykładem tego niech służy
wypadek jaki miał miejscewnie-
dzielę w lasku zakretowym.

P. B. spacerując po lasku
spostrzegł trzech młodych ludzi,
którzy przemocą ciągnęli jakąś
dziewczynę w krzaki:

Dziewczyna opierała się i usi-
łowała uciec.

P. B. pośpieszył napadniętej
z pomocą i rzeczywiście uwolnił
ją > zbyt natarczywych wielbi-
cieli. :

Wówczas ci ostatni rzucili się
na p. B. i poczęli go bić.

Niewiadomo, jakby się cały
ten wypadek skończył, gdyby nie
pomoc pracownika kolejowego
p. Stankiewicza, który groźbą
użycia rewolweru zmusił napastni-
ków do ucieczki.

Nazwisko jednego z napastni-
ków udało się ustalić.

Jest nim Franciszek Czapliński,
dozorca z Boufałowej Góry.

Charakterystycznem jest cal-
kowita nieobecnošė funkcjona-
rjuszów bezpieczeństwa.

Gdyby tak część wywiadow-
ców, „pracujących* nader nie-
produkcyjnie w polityce, skiero-
wano do takich miejsc, jak Za-
kret, zapewne stan bezpieczeń-
stwa w naszem mieście przed-
stawiałby się w sposób mniej
opłakany.

BRSRZIEIETAE WDSEZZESTRAJ
NADESŁANE.

BATA DECENTRALIZUJE SWOJĄ
3 PRODUKCJĘ.

Dewizą firmy Bata jest dostarczanie
trwałego i ładnego obuwia po najniższej
cenie. Dzięki racjonalnej masowej pro-
dukcji, umożliwiającej najniższą kalku-
lację, Bata wprowadził swoje wyroby na
rynek światowy. Ograniczenia wwozowe
w większości krajów europejskich zmu-
siły firmę Bata do zdecentralizowania
swojej produkcji i utworzenia w szeregu
krajów oddzielnych fabryk, a mianowicie
w Polsce, Niemczech, Jugosławji, Szwaj-
carji, Francji i Anglji.

We wszystkich tych fabrykach roz-
poczęto produkowanie pierwszorzędnego
obuwia wyłącznie z krajowych surowców
i przez robotników obywateli danego
kraju. System fabrykacji jest jednak
wszędzie ten sam. System bowiem, który
przyniósł tak dobre rezultaty w macie-
rzyslem przedsiębiorstwie, znajdującem
się w Zlinie (Czechosłowacja), nie może
zawieść w innych krajach. Państwa, w
których budują się nowe fabryki, zboga-
ciły się o poważną jednostkę przemy-
słową, która będzie zatrudniać coraz
większe rzesze robotników i pracowni-
ków umysłowych, a co za tem idzie —
zmniejszą się zastępy bezrobotnych.

Droga, po której kroczy Bata, a któ-
rej celem jest decentralizacja produkcji,
winna się spotkać we wszystkich kra-
jach z uznaniem sfer Žiaro Anai oraz
całego społeczeństwa.

rzeniesienie części produkcji z Zlinu
do wytwórni terytorjalnych spowodowało
zmniejszenie się cyfry wytwórczości w
macierzystej fabryce i przeprowadzenie
pewnej redukcji robotników. Robotnicy
ci jednak, zatrudnieni od wielu lat w za-

odcin. pow. 16.50; Utwory Beethovena kładach Bata na bardzo dobrych wa-
(płyty). 17.10: „Sandomierskie“ — od- runkach, posiadają w firmie bardzo
czyt. 17.35: Koncert symfoniczny (płyty). znaczne oszczędności, dochodzące do
18.50: Kom. Tow. gimn. „Sokół”*. 19,00;
„Šilva rerum“ ks. Kryszkowskiego —
pogad. 19.20: „Monodja“ — pogad. 19.40:
Progr. na piątek i rozm. 19,45: Pras.
dzien. radj, z Warsz. 20.00: „Dusza okrę-
tu“ — felj. z Warsz. wygł. Jim Poker.
20.15: Muzyka lekka z Warsz. 21.15:
Słuchowisko: „Barbara, jeszcze Gasztoł-
dowa żona” — fragment z dramatu Do-
minika Magnuszewskiego, w radjof. Sta-
nisławy Wysockiej. 22.00: Kom. z Warsz.
22.10: Transm. I części rewji z „Mor-
skiego Oka“. 23.15: Muz. tan. z Wiar-
szawy.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Dzień dobrej woli.

18 maja od szeregu lat nosi miano
„Dnia dobrej woli” Nazwały go tak
dzieci Walji, które postanowiły nawiązać
przyjazne stosunki z dziećmi innych na-
rodów i zwalczać nienawiści plemienne.
Polska poparła szlachetną inicjatywę
małych Walijczyków. Radjo popiera ją
również, organizując specjalną audycję
na godz. 15.50. Jej momentem wyjąt-
kowo interesującym będzie odczytanie
odezwy dzieci walijskich oraz odpowie-
dzi dzieci polskich.

W głąb Afryki.
O godz. 17.10 transmitowany będzie

z Wilna odczyt prof. Bronisława Ry-
dzewskiego p. t. „Zdobycie Afryki”.

Prelegent przypomni pokrótce dzieje pe-
netracji Europejczyków w głąb Czarnego
Lądu, rozpoczętej już w w. XV., lecz
dopiero w w. XIX. uwieńczonej powodze-
niem dzięki wyprawom Stanleya i Li-
vingstona,

 

: М/УРАРКЧ,.
— Pożar mieszkania, Onegdaj

w domu Nr. 11 przy ul. Kolejowej
wybuchł pożar. W. jednem z mie-
szkań z nieustalonych narazie
przyczyn zapaliła się ścianka
drewniana.

runku windy,

kilkunastu tysięcy złotych. Zredukowa-
nym pracownikom oszczędności te zo-
stały wypłacone przy opuszczeniu zaję-
cia, co umożliwi im bądź usamodzielnie-
nie się w najrozmaitszych dziedzinach
handlu i sdaso przemysłu, bądź osie-
dlenie się na roli. Pozatem firma Bata
nosi się z zamiarem uruchomienia
wkrótce wielkiej fabryki w innej dzie-
dzinie przemysłu i zobowiązała się przy
angażowaniu sił roboczych uwzględnić
w pierwszym rzędzie swych zredukowa-
nych pracowników.

Że zredukowani robotnicy firmy Bata
są materjalnie zabezpieczeni, dowodzi
fakt, że dyrekcja firmy zwróciła się do
nich z. apelem, by zrezygnowali z za-
siłku dla bezrobotnych, a przetrwali z
wypłaconych im oszczędności aż do
czasu powtórnego przyjęcia ich do pracy.

Powiadomiona o wypadku straż
ogniowa w ciągu 20 minut pożar
zlokalizowała. Straty nieznaczne.

— Znów samobójstwo bez-
robotnego. W nocy z wtorku na
środę w jednem z mieszkań domu
Nr. 5 przy ul. Krakowskiej bez-
robotny 20-letni Edward Kęsto-
wicz, zam. przy ul. Lwowskiej 23,
w zamiarze pozbawienia się życia
wypił większą ilość denaturatu.

Przyczyny samobójstwa nie u-
stalono. Zachodzi jednak podej-
rzenie, że przyczyną rozpaczliwe-
go kroku młodego mężczyzny były
ardzo ciężkie warunki materjal-

ne. Denatowi pierwszej pomocy
lekarskiej udzieliło zawezwane
Pogotowie Ratunkowe.

 

i Jonesem nastąpiło już pewne porozumienie, Jones
„masował jeszcze prawe udo, ale już bez morder-
„czego światła w oczach.

: — Teraz do mego domu 831-a Aleja Piąta —
rzekł Barry. Jedź bracie, tak, jakby od tej jazdy
zależała twoja fortuna ziemska i niebieska.
— Jak dobrze pójdzie to

piekła — zarechotał szofer,
Ale zajechali szczęśliwie przed dom Chennella,

en z ostatnich w odwrocie towarzyskim do AleiON... Parkowej. Barry otworzył własnym kluczem drzwi
wejściowe z żelazną kratą i popchnął Jonesa w kie-

zajedziemy do

— Jak w kościele — rzekł daktyloskop, obrzu-

      

  

   

  
   

  

 

  

    

  

  

  

   
  

   

    
   

 

      

   

   
   
  

   

  
  
  

  

   

   

  

  

  

 

   

  

  

  

  

 

  

 

  

  
  

  

  
cając uważnem spojrzeniem chłodne, mrocznewnę-
trze wspaniałego hallu.
— Mogło być gorzej — odparł Barry, przyci-

skając guzik windy z z pobożną dadeliaw WE:
że nikt nie zostawił drzwi otwartych na żadnem
z pięter.

Upłynęła dłuższa chwila i już chciał nacisnąćdrugi raz i popędzić po schoddach na górę, kiedydalekie słabe warczenie dało mu poznać, że winda

  

   
   

     
zjeżdża.

Ale nie zjeżdżała pusta,
(c. d. n.)
  S

4 mei



ac

"Z KRAJU.
Szpieg sowiecki zawisł na szubienicy.

Wyrokiem sądu doraźnego w
Kobryniu skazano na śmierć przez
powieszenie szpiega wywiadu so-

wieckiego, którego w m. kwietniu

ujęto na granicy podczas zdoby-

wania materjału szpiegowskiego.

Szpieg ten nazwiskiem Jan Ko-
złowski, pochodzący z pow. piń-
skiego, w dniu wczorajszym został

powieszony na dziedzińcu więzie-
nia kobryńskiego.

Katastrofy samochodowe i motocyklowe.
W ciągu ub. niedzieli i ponie-

działku Zielonych Świąt na terenie

pow. wileńsko-trockiego wydarzy-

ły się trzy katastrofy samochodo-

we. Mianowicie pierwszy wypa-

dek miał miejsce na trakcie gro-

dzieńskim. W pobliżu Połukni sa-

mochód osobowy Nr. 79230, wła-

sności pułk. Iwaszkiewicza, d-cy

5 p. lotniczego, zderzył się z moto-

cyklem z przyczepką, prowadzo-

nym przez kpt. dr. Truszkowskie-

go z Grodna. Skutkiem zderzenia

motocykl został rozbity, zaś kpt.
Truszkowski i p. T. Nierasokowa
odnieśli rany. Rannych odwie-
zioao do szpitala wojskowego na
Antokolu.
W pobliżu Trok wywrócił się

motocykl Jana Wiśniewskiego.

Wisniewski odniósł pokaleczenia.
W rejonie Landwarowa na prze-

jeździe kolejowym przewrócił się

motocykl z przyczepką. Dwaj pa-

sażerowie i kierowca odnieśli po-

kaleczenia, motocykl rozbity.

Wizytacja Arcybiskupa Wileńskiego paralij w Lidzkiem,

J. E. ks. Arcybiskup Metropo-
lita Wileński R. Jałbrzykowski

dokonał w ciągu ostatnich dni

szczegółowej wizytacji parafji w

pow. lidzkim.  Arcypasterza we

wszystkich miejscowościach przyj-

mowano nader serdecznie. Zazna-

czyć należy, iż w obecnych powi-

taniach przez ludność Metropolity

wzięły udział zastępy młodzieży

litewskiej. W niektórych wsiach

zamieszkałych przez ludność li-

tewską, przez które przejeżdżał

J. E. ks. Arcybiskup, witany był

w języku litewskim, na co również
odpowiadał i udzielał błogosła-
wieństwa w tymże języku.

Trzeci Maja w Jęczmieniszkach

Jęczmieniszki, osada położona
w pow. Wileńsko - Trockim, po
drodze z Niemienczyna do Podbrze
zia, ongiś własność Ojców Misjona
rzy, po kasacie zakonu przez ro-
sjan czas długi pozostawały we
władaniu duchowieństwa prawosła
wnego. Po roku 1905 w czasie wię
kszej wolności, za staraniem Ks. Ro
gowskiego proboszcza niemieńczyń
skiego i grupy włościan — miesz-
kańców zbyt odległych od parafji
niemieńczyńskiej, uzyskano pozwo
lenic pobudowania kościoła i u-
tworzenie nowej parafji z półtrze-

cia tysiąca dusz.
Początkowo Mszę św. odpra-

wiono w małej murowanej kaplicz
ce pozostałej po Ojcach Misjona-
rzach. Proboszczem nowoutworzo
nej parafji został mianowany ks.
Stanisław Możejko, młody świąto-
bliwy i gorliwy duszpasterz, który
nie szczędząc trudów i starań, ja-
ko świetny kaznodzieja, przema-
wiał do serc ludzi dobrej woli zbie
rając fundusze nie tylko w swojej
parafji lecz i okolicznej oraz w
Wilnie na zapoczątkowanie i zre-
alizowanie budowy nowej obszer-
nej świątyni. Nie minęło lat trzech
a już Świątynia pod wezwaniem
Św. Antoniego zbudowana z drze-
wa, kryta blachą widniała zdale-
ka, ciesząc wzrok estetyką i powa-
śą stylu.

DZIENNIK WICEŃSKI

Obecnie proboszczem jest ks.

Jan Tomaszewicz, młody energicz-
ny pracownik, który ze swej stro-
ny dużo łoży starań nad podnie-
sieniem moralnem swojej owczarni
i upiększeniem przybytku Pańskie
go.

Dnia trzeciego Maja przy ła-
dnej pogodzie, do pięknie udekoro-
wanej Świątyni zaczęły ściągać, li-
czne rzesze parafjan, przybyły
związek wiejskiej młodzieży chrze-
ścijańskiej, oraz  wychowańcy
szkół powszechnych z dwóch wsi,
wszyscy ze sztandarami. Po uro-
czystej Mszy św., Nieszporach, Hy-
mnie św. Antoniego i odśpiewaniu
Hymnu Narodowego, na skutek za
proszenia prezesa związku mlo-
dzieży Chrześcijańskiej, zebraliśmy
się w domu parafjalnym, gdzie mło
dzierz szkolna zaintonowała „Jesz
cze Polska nie zginęła” poczem
kierowniczka szkoły ze wsi Pa-
dzina, p. Helena Chwastkówna zo
brazowała historyczne znaczenie
Konstytucji 3 Maja łącząc z podnio
słą uroczystością dzień Królowej
Korony Polskiej. Dziatwa szkolna

pod kierunkiem p. Jadwigi Zele-
skiej nauczycielki szkoły odśpiewa
ła zgodnie i harmonijnie kilka oko
licznościowych pieśni. Na zakoń-
czenie młodzi wychowańcy szkół
odegrali ku ogólnemu zadowoleniu
fantastyczny obrazek pod tytułem
„Zaczarowana fujarka' z którego

wywiązali się bardzo poprawnie.
Szczerze winszujemy kierownicz-
kom szkół, ich owocnej pracy i ser
deczniego oddania się wychowaniu
i podniesieniu duchowemu wiej-
skiej młodzieży. B. W

Bal harcerski w N.-Wilejce.

W dniu 7 maja 1932 r. odbył się
w N. - Wilejce bal urządzony przez
Koło Przyjaciół Harcerstwa Pol-
skiego na kolonje letnie i stanicę
im. ks. biskupa Bandurskiego.

Koło Przyjaciół składa ser-
deczne podziękowanie tą drogą pp.
Rzepielowej Jóżefowej, Zebryko-
wej Janowej,  Gulbinowiczowej
Bronisławowej, Pakulnisowej Pio-
trowej, Zofji Połoczańskiej i Regi-
nie Klickiej za zorganizowanie bu-
fetu, oraz p. Juniewiczowi  Julja-
nowi za zaproszenia na bal, Zarzą-
dowi Ogniska Kolejowego za u-
dzielenie sali, oraz wszystkim pa-
niom i panom którzy przyczynili
się do zorganizowania balu.

Zarząd.

Zatrzymanie litewskich żołnierzy.

Na terenie polskim w rejonie
Olkienik zatrzymano dwóch poli-
cjantów litewskich, którzy zbiegli
z Litwy. Odesłano ich do dyspo-
zycji władz.

Że świata.
Polacy w Maadżurji przed trzystu laty.

O godz. 17.10 dr. Władysław Tom-
kiewicz wygłosi z Warszawy niezmiernie
ciekawy odczyt p. t. „Polacy jako kolo-
nizatorzy Mandžurji w XVII w.“ Dowie-
my się z niego o dziejach polskiej ro-
dziny Czernichowskich, która trzysta lat
temu odegrała wielką rolę w historji
kolonizacji Mandżurji, a jeden z jej
członków zosłał nawet pierwszym wład-
cą aryjskim tego kraju.

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 17. V. 1932 r
Akcje:
Bank Polski 70—71. Tendencja moc:

niejsza.
Walaty i dewizy:

Beleja 125—125,31-— 124,69.
Bukareszt 5,37—5,40—5,34.
Gdańsk 174,80—175,23—174,37.
Holandja 26',40 —262,70—360,50.
Londyn 32,55—32,60- 32,74— 32,42.
Nowy York 8,9)--8,92—48,88,
Nowy York kabel 8,905 - 8,925—8,885.
Paryż 35,14—35,23—35,05.
Praga 26,38—26,44—26,32.
AE 174,40—174,83 —173,97.
Włochy 46—46,23—45,77.
Beilin 212,70 Tendencja niejedn< lita

Papiery procentowe:
4'|, pożyczka Inwestycyjna Si. 5“,

kanwersyfna 33 6/, dolarowa 56.50.
4':, dolarowa 47—47,67?. 7, Stabiliza-
cyna 48,25—51—48,50. 10“, kolejowa
107,50. 7% L Z ziemskie dolarowe 55
—54—57,50 4','|, ziemskėė 3650-36
(drobne). Tendencja na p' życzki prze-
ważnie mocniejsze, na listy słabsza.

Pożyczki polskie w Nowym Yorku:
Dołarowa 53,62',.
Stsbilizacyjna 47,25.

Dillonowska 53,75.

 

OBUWIE PLOCIENNE
LEKKIE

6.90

   
Nr.20-23s Fason 2451-05
Dziecięce pantofelki skórzane z paseczkiem.
Szeroki, wygodny fason nie przeszkadza
rozwojowi dzieciecei nóżki. Nr. 24-26 Zł 7.90

E ТЕ

eleganckie.

Fason 9315-03
Bardzo tanie czółenko prunelowe na wyso-
kim zgrabnym obcasie. Skromne a przytem płótna żagi

— NAJQDPOWIEDNIEJSZE NA . LATO.
МЕ а-А МЙ

 

Fason 1145-03 /
Nożewyczejwsodny i lekki pantofelek z| Modny pantofelek płócienny na słupkowym

owego. Słupkowy obcas. obcasie. Elegancki, przewiewny, wygodny
J-30-Po i tani.

Fason 1265-71 i

  

  

 

Wkładki

Zł. 0.60

J

stroju.

   
Fason 7285-73

Orginalny pantofelek płócienny na wysokim
obcasie. Odpowiedni do każdego letniego

REPARUJEMY

OBUWIE

naweł nie u nas ku-

pione, w naszym war-

szłacie, urządzonym

według najnowszych

zdobyczy techniki.

  

OGŁOSZENIE.

LOS 1-ej KLASY
Fortunę, Szczęście, Dobrobyt
do rajszczęśliwszej kolektury

ul'ca Wlleńska 28,

DZWIĘK. KINO-
TEATR

Ul. WIELKA 42.

Uwadze

Biuro Rek'amowe

« LICHTLOS »
PARZE GISTSRS

WIELKA 44. AD.

 

giEDM AAB

MICKIEWICZA 10.
'/, lesu 30 złotych. — Ciągnienie Jutro!
UA AKSASEEE BA SNsŁZEGRNETUMTTORZKOTA

sm. <HELIOS>

«PAN»

Wilno, Garbarska 1. — Tel. 82.
224—0 o nem stanowisku, zna ró-

»4 BÓL GŁOWY

kochanka
tel. 827.

80 gr. na pozost. seanse bal

dziećśwpassa NAJ
Piechurów».

p. wynajmujących Ietniska,
pensjonaty, mieszkania, pokoje It.p. III
Ogłoszenie do Dziennika Wileńskiego oraz do
innych pism pe cenach bardzo tanich załatwia

 

poznańczyk 79
glczny, dobryStefana Grabowsklego 7 kijkuletnią
ostatnio na 8

wnież dobrze
lację
mość obcych
niemiecki - ros

PROSZEK

„KOGUTEK
focITT
"USUWAŃNAJUBORCZYWSZ:

pieśni kubeńskie. Nad program:

Leśniczy,

tartaczną. Znajo-

życzenie W. P. Właści-
cieli złoży kaucję — po-
szukuje posady od 1-VII
b. r. lub później. Refle-
ktuję również chętnie na
stanowisko /'podleśn O-
kolica obojętna. Oferty
„Par” Poznań, Al. Marcin-

| DalėNejespaniiaENENITA, KWIAT HAWANNY
LUPE VELEZ I fenom. śpiewak Lawrence Tibbett. Orkiestra kubańska. Nejpiękn. Rumby. Melodyjne

„Piknik z Filipem I Flapam Ceny miejsc na 1-szy seans: balkon 50 gr. parter
Parter od 1 zł. Pocz. seans. og. 4, 6,8 i 10,15 ж dnie świąt. o godz. 2.kon 70 gr.

EŽDŽCY
Nad program:

  

lat, ener-
fachowiec
praktyką,
iamodziel-

manipu-

języków
yjski. Na

GŁÓWNA
WYGRANA

Cena: 1/, losu — 10 zł.,

Front zachodni 1918 r.
owieści wajennej ERNESTA JOHANNSENA
Jlejnowsze aktualja dźwiękowe

e godz. 4, 6, 8 i 10,15, w dnie świąteczne o godzinie 2-ej.

Już jutrow==a
rozpeczyna się ciągnienie 1 kiasy wielkiej

25 Loterji Państwowej.
Według wniesionej inowacji w planie gry obecnej loterji
znacznie się powiększyła ilość średnich wygranych
Dla grających są to niebywałe dotychczas korzyści.

11.000.006
i 211 premij

Co drugi los musi wygraćl

1, losu — 20 zł., !/, los —40 zł.

Režys. tw“rcy f. „TRABER HORN“
Van Dyke'a W rol. gł. egzotyczna

 

Film ten esnuty na tle «Czwórka
Początek seansów

 

    
  
  
  
  
   

   

    

Do Rejestru Spółdzielni Sądu Okręgowego

w Wilnie w dniu 31. XIL 1931 r. pod Nr. 390

wciąj to następujący wpis dodatkowy: :

‚ Н. $р. 390. III. Firma: „Stowarzyszenie

Pracowników Kaucjonowanych Spółdzielnia Za-

robkowa z odp. ogr. w Wilnie”, >

Na likwidatorów wyznaczono zam. w Wilnie:

Wacława Staśkiela przy ul. Kalwaryjskiej 12—6

i Konstantego Markiewicza przy ul. Ślepej 7.

Na mocy decyzji Sądu Okręgowego w Wilnie

Wydziału Rejestru Handlowego z. dnia 17 lipca

1931 r. i z dn. 10 listopada 1931 r. zarządzono

likwidację społdzielni 1 wyznaczono likwidatorów

OGŁOSZENIE.
Do Rejestru Spółdzielni Sądu Okręgowego

w Wilnie w dniu 15. III. 1932 r. pod Nr. 969 wcią-

śnięto następujący wpis:
R. H. Sp. 869. L Firma: „Spółdzielnia Pracy

Członków Związku Numerowych Dworców Kolei

Państwowych w Polsce, Okręgu Wileńskiej Dy-

rekcji P. K. P. spółdzielnia z ograniczoną odpo-

wiedzialnością w Wilnie'. Siedziba w Wilnie,

ul. Drueta 5—9. Odpowiedzialność członków

za zobowiązania spółdzielni zadeklarowanemi

udziałami i prócz tego trzykrotna w stosunku do

zadeklarowanych udziałów. Celem spółdzielni jest

zarobkowanie przez osobistą pracę jej członków

przy wykonywaniu na terenie dworców kolejo-

wych czynności zleconych lub akceptowanych na

podstawie pisemnej umowy przez władze kole-

iowe. W szczególności spółdzielnia organizuje

i przeprowadza: ekspedycję,

dunek przesyłek bagażowych oraz odbiór ładun-

ków kolejowych, przenoszenie bagażu ręcznego,

przechowywanie bagażów na dworcach kolejo=

wych i obsługę podróżujących, Udział wynosi

100 złotych płatnych jednorazowo przy przystą-

pieniu. Na członków zarządu powołano Stanisła-
wa Borowika, zam. w Białymstoku, ul. Kolejo-
wa 16, Marjana Murawskiego z Warszawy oraz

zam. w Wilnie: Ignacego Dobrynima — przy ul.

Drueta 5, Jana Awiżenia przy ul. Nieświeskiej 7
i Bolesława Pawiłowskiego przy ul. Nowoświec-
kiej 20. Czas trwania spółdzielni nieograniczony.
Pismo przeznaczone do ogłoszeń „Dziennik Wi-
leński* i „Kurjer Wileński . Rok obrachunkowy
kalendarzowy. Członków zarządu 5, zastępców 3,
oświadczenie woli w imieniu spółdzielni podpisują
trzej członkowie zarządu pod stemplem firmowym.
Zarząd po porozumieniu się z Radą Nadzorczą
ustanawia pełnomocników i nie ma prawa bez
zgody Rady Nadzorczej zaciągać pożyczki ponad
1000 złotych. O nabyciu sprzedaży lub obciążeniu
nieruchomości decyduje Rada Nadzorcza. Prze-
pisy o likwidacji są zgodne z odnośnemi przepi-
sami ustawy o spółdzielniach z dnia 29. X. 1920 r.

327

 

Wileński Spółdzielczy Syndykat
Rolniczy

Wilno, Zawalna 9
poleca po cenach najniższych

MLE, MIODARKI, WEŻĘ,  POBKURZACZE,
MASKI | inte przyrządy pozczolarskie.
Dla członków Tow. Pszczelarskiego RABAT.

Cenniki na żądanie. 2:2—00
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NOWOCZESNĄ TECHNIKĘ WARSZTA-
TOWĄ — SPRAWOZDANIA Z ORGA-
NIZACYJ ZAWOD. — ZMIANY USTA-
WODAWSTWA PRZEM. — PORADĘ

ZAWODOWĄ I PRAWNĄ —

przynosi

Nrzenie$nikówi
czasopismo fachowe

PRZEÓLĄW KRAWIECA)

W.ZPNr. 18 6—8 wieczerem iil. Za-
MM kretowa 7, m. I 167 Centrala: Warszewa, Nalewki 40. P. K. O. 3553.

(iii zzz|] OŚ Uda” Suwalska 22, tel, 136. P. K. O. 20439

 

ne.

nię Zarzecze

kowskiego 11 pod 55,1(8

 

Służąca do wszystkiego
debrze gotująca poirzę*
bna. Swladectwa koniecz-

Zgłosić się między

 

spedarstwa. Znam kuch-

 

  
  

   
   
  
     

    

Obywatele! Jedyna najszczęśliwsza kolektura w Polsce

Fi. Miinkowski
wzywa Was do kupna losów szczęścia.

Nasze zdresy:
NIEMIECKA 35, tel. 13-17. P. K. O. 80928.

—8 o

WILNO,

Nie zwlekajcie!
Zamówienia zamiejscowe

Czas krótki!
odwrotną poczta.

  
    

   

20 m. 18 załatwiam
9105

 

ЫНО — ср оннн ь
cz 101 CKIEG! ' ч DO WYNAJECIA od za- ы

OPKI HEMOROIDALNEGĄSE! į Sprzedaż i AKUSZERKI raz dwa mieszkania, 3-ch * PIT 4
miesięcznik. Dwa razy do roku do wy- # GEYDEPORADZE OWSKA i 4-ro pokojowe, cena E.

boru: żurnale męskie lub damskie. Bo- przystępna. Oglądać co- Zgublony weksel na zł. l

a ilustrowany. Działy: krawiectwo „ mA | Aš,TARAEROWA a aj RE e = pomy przez p.
noski Ž с święta o „ Fila- i
męskie i damskie, przegl. mody, towaro- (z KOGUTKIEM Fiat przyjmuje od godz. 9 do recka Nr. 43, m. 1. lewej ZOEsa |
znawstwo, najnowsze kroje. Oprócz tego
ukazują się: „Przegląd Stolarski”, „War-
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U3UWAJĄ BÓL, KRWAWIENIE.

 

 

 

torpedo
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-20 '  Letnisko-pensjonat je tanio Lombard ul. Bi- że gabinet kosmetyczny Można z użytkowaniem <dzy stūdeniami,

Yi I | paini Tuoj ię zana, "a Ito ed paini cera на оао оаа Gy, — Mem Już T eemes
r scowości 14 klm. od Wil- 9 — 2 i od 5 — 7 po- brodawki, kurzajki i wą: rzywnego. Warunki: Św.

  

booЙ
Ir. Blumowicz
Choroby weneryczne,
ała

tel. 921, od 9—1 i 3—8.

ЧнаOEGIS)

NAUKA

saikaCZAD Са
Francuzka rodowita po-
szukuje a na lato
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zy ul. Tartaki dla wszystkichI
oło ul. Mickie- kto się chce kształcić,

wicza) wysoki,
ny, do sprzedania. Całość

 

dwisarskiej | Jezuickiej PLĄC niezabudowany &
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