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Patronka Polski i Litwy. Dewal 
Duch ofi to cara tajemnica 

  

uroku i wiółkości Jadwigi. Są epok 

w aziejach narodu, w których tylko 

ry i poświęcenia obala po- 

tęgę złego i niszczy wroga. Są epoki 

w dziejach narodu, w których się tyl- 

ko przez moc ofiary i i 

wielkich dusz i wielkich serc dźwiga 

w” górę to, „co! zdawało się 

chwiane — enota i wiara, dwa jas 

słońca i gwiazdy przewodnie. W ta- 

kich chwilach mię pomogą zastępy 

zbrojnych rycerzy, nie uchronią od 

niewoli krwi przelanej potoki, nie ura- 

   moc ofi 

  

już za- 

  

tują haracze lub ofiarne dary ze 

skarbca królewskiego sypane, Wt:dy 

trzeba ducha ofiary ii poświęcenia i 

wtedy Bóg daje zwycięstwo. 

Jadwiga była wybraną właśnie na 

apostołkę tej idei i Jadwiga całem 

życiem swoj*m dała sama nam przy- 

kład bezustanny, jak można żyć ofia- 

rą i w ofierze wszystkiego, co sobie 

poświęca, znaleźć „szczęście zupełne. 

` Biskup Wł. Bandurski. 

   

Jakże by się chciało tak nazywać 

Królowę Jadwigę w modlitwach i 

pieśni! Jak tęskno do tego symbolu, 

skupiającego, jak w soczewce, światło 

wiary i nauki potęgi Chrześcijaństwa 

i Państwa, głębokie uczucia kobiece 

i silne namiętności mężczyzny. Jed- 

nak nie idzie u nas jakoś łatwo z ka- 

nonizacjami. Hagjografja polska jest 

nader uboga, w tym sensie, że pomi- 

XIII kiedy to 

cześnie z klęskami najazdów tatar- 

skich, rozsypała się-nad Polską pleja- 

da świętych (krółowe: Kinga, Grzymi- 

sława, Salomea, księżna ślązka Jad- 

wiga, Jacek Odworąż, franciszkanin 

Benedykt)... z rzadka potem (św. Ka- 

zimierz, Stanisław Kostka), a już wca- 

le w nowych czasach, nie słychać u 

nas o kanonizacjach. Nie mamy właś- 

„Bezbožni“ 

równo- 

  

nąwszy w 

    

ciwie narodowej świętej. 

Francuzi, przez partjotyzm potrafili 

przeprowadzić kanonizację swej Joan 

ny, i dziś jej dzień jest świętem naro- 

dowem, jednym z nielicznych dni, kie 

dy się tam kler spotyka z przedstawi- 

ciełami rządu i razem manifestuje swe 

patrjotyczne uczucia, 

Raz po raz słyszymy o kanoniza- 

cjach włoskich i francuskich zasłużo- 

„nych, wiemy jak rozpowszechnionym 

kultem cieszy się powojenna święta 

"mała Tereska, Świeży kwiat, co prze- 

"winął się po tej ziemi krótką chwilę, 

by napełnić wszystkie kościoły swem 

„ imieniem. 

W Polsce, która tyle przecierpiała 

„ża wiarę, której męczeństwo unitów 

w XIX w przypominało pierwsze dzie 

* je chrześćjan, od lat mówi się o stara- 

"niach kanonizacji Matki Marchockiej, 

salezjanina Witolda Czartoryskiego i 

jego nauczyciela, powstańca, sybiraka 

Józefa Kalinowskiego, wilnianina, któ 

rego uświęcenie specjalnie Wilnu po- 

winno leżeć na sercu. 

O świętobliwości Królowej Jadwi- 

gi pisali współcześni, o staraniach ka- 

nonizowania jej wspominają history- 

- «cy. Jednak jakimś zbiegiem okolicz- 

ności, przerwały się te zabiegi i dopie- 
ro przed laty kilkunastu, J. E. biskup 

Bandurski, wznowił w pamięci Pola- 

ków postać i zasługi tej lilji andega- 

weńskiej, jak ją dla jej wielkiej pięk- 

ności i czystości, nazywali współcześ- 

ni. Książka Ś. p. Biskupa Bandurskie- 

go rozpoczęła szereg zabiegów w R 

mie, dochodzeń i starań, które jednak 

nie są ożywione takiem pragnieniem, 

jakie by należało zastosować, 

Pomińmy na razie stronę duchow 

ną, mistyczną, postaci królowej pol- 

skiej. Badania i dochodzenia koniecz- 

ne Kościołowi do wypowiedzenia się 

w tej sprawie, są zbyt specjalnej natu- 

ry, żebyśmy micli do nich zaglądać i 

komentować je po šwiecku. 

Do całego narodu natomiast nale- 

ży rozpowszechniać znajomość i kult, 

jakie się należą niezwykłej postaci tej 

prześlicznej młodziutkiej królewny 

węgierskiej, której polska racja stanu 

kazała zasiąść na tronie nieznanego 

jej kraju, a co więcej, poiem, łamiąc 

jej uczucia, kazała poświęcić się dla 

tejże, zaledwie poznanej ojczyzny 

dziada. Wła tej Polski, nad którą pa- 

nowała wesoła krasa jej lat 15 miała 

się oddać w małżeństwo o wiele star- 

szemu, nie powabnemu, księciu Litwy, 

stojącemu dużo niżej pod względem 

kultury i o którym wiedziano, że acz- 

kolwiek posiada pierwsze podstawy 

chrześćjaństwa od matki Juljanny ru- 

skiej, to jednak poganinem był do ślu- 

bu, byłó tajemnicą 

jak sobie 

i co więcej, nie 

poradził z niewygodnym 

stryjcem Kiejstutem a i Witoldowej 
śmierci o mało nie wziął na sumienie. 

Czytać i pisać nie umiał, mówił ła- 

Jakim językiem 

rozmawiała z nim ta królewna, uczo- 

na, rycerska, wyhodowana na pieś- 

niach minnesengerów, na księgach w 

maną rus 

  

zczyzną... 

złotooprawnych, troskająca się o aka- 

    demję, 0 architekturę, umie 

iąść na koń jak król-wódz i porwać 

topór do ręki by nim bić we dźwierza 

wawelskie, gdy je przed nią zamkną 

zuchwali wiełmoże, zmuszający ją do 

małżeństwa z „kosmatym* Jagiełłą. 

podczas gdy ona wyrywa się do zmó- 

wionego od dziecka, pięknego Niemca 

Wilhelma? Jakież musiało być jej ży- 

Nie dziwić się, że upływało po- 

  

   

cie:.- 

tem w ascezie, że młodą piękność zam 

i klasztorny 

jena Pań- 

knęła w skromne szaty 

prawie tryb życie, rządząc 

stwem, do czego, zobowiązywało ją 

stanowisko królowej. 

    

dziedzicznej 

Ona to, znając zachód i niemiecką po- 

litykę lepiej może, niż jej otoczenie, 

ostrzegała Krzyżaków, do których ja- 

ko do rycerzy niosących płomień 

chrześćjaństwa w pogańskie plemio- 

na, miała czasowe zaufanie. Przejrza- 

ła ich zamysły i zrozumiała nieunik- 

nione dla Polski niebezpieczeństwo 

zajęcia Litwy przez pruskie wpływy. 

Ocalić Litwę od Prus, było ocale- 

niem Polski od otoczenia przez wro- 

gie czynniki, pozatem jej duszę gorą- 

cej chrześćjanki rozpaliła rola, podob- 

na do czynów tych romańskich kró- 

lowych, o których śpiewali minstrełe: 

nawrócić barbarzyńskiego małżonka 

i cały lud jego rzucić do stóp Chrystu 

sa, do wrót Rzymu. Być Litwy apo- 

stołką i zbratać ją z Polską, nieść tam 

światło wiary i światło nauki! Wszak 

jedną z najpierwszych jej czynności, 

było ufundowanie bursy w Pradze, 

jeszcze Kraków mie miał swej aka- 

demi, specjalnie dla Litwinów. 

W święte gaje Litwy wkracza z 

krzyżem w ręku, zakłada fundamenty 

  

świątyń ukazuje godło męki ehrystu- 

sowej poganom i o dziwo, po raz pierw 

szy nie widzą za tym godłem miecza 

wzniesionego do ciosu? Widzą dobroć 

miłosierdzie, łaskę, piękność, męstwo 

majestat... Zda się ludności, że jedna 

z bogiń starej Litwy zeszła z ich nieba, 
by wskazać im nowe drogi. 

Poszli za nią, uwierzyli w jej mi- 

łość, uwierzyli w Polskę, której ona, 

była dla nich obrazem. Oczarowała ich 

potęgą swej duszy. 

Nie przez strach, nie przez poslu- 

szeństwo dla swego kniazia nawet, nie 

na skutek wymowy kapłanów, ale po 

ciągnięci smutnym, ofiarnym uśmie- 

chem Jadwigi, jej wyciągniętemi do 

cierpiących dłońmi, temi białemi sza- 

tami, któremi obdarzala nowochrzezen 

ców, tem całem, wyższem pięknem, о- 

tworzyli szeroko swe puszcze dla przy 

byszów z południa, 

Z Jadwigą dopiero istotnie weszła 

w Litwę cywilizacja zachodnia, łaciń 

ska, i wydała walną bitwę wsehodo- 

wi i jego wpływom, eo trwało równo 

przez pięć wieków i może się jeszcze 

nie skończyło. Z Jadwigą dopiero 

związki krwi, umysłów i dążeń, zosta 

ły przypieczętowane, by ofiara jaką 

stała się przynajmniej dła 

jej ludów dobrodziejstwem. I było 

niem przez pięć wieków... Dziś... Czy 

kto mocen jest przekreślić te dzieje? 

Zniszczyć pięć wieków historji? Ze- 

trzeć z pamięci ludzkiej postać Pol- 

skiej Królowej i Wielkiej. Księżny Li 

tewskiej Jadwigi? 

Dziś jak w 1386 r. 

granicach Polski, Litwy, Prus i wy- 

mowa jej wyraźne ukazuje drogi. 

Hel. Romer. 

poniosła, 

  

staje ona na 

Czy je zrozumiemy? 

Program uroczystości 
ku czci Królowej Jadwigi. 
Dziś w naszem mieście odbędą się nro- 

czystości ku czci Królowej Jadwigi, Po Kra- 
kowie i Warszawie w akcji szerzenia kultu 
bierze udział Wilno, miasto, stolica kraju. 
który był przedmiotem ofiary serca królew- 
skiego. 

Program dzisiejszych uroczystości jest na- 

stępujący: 

1) Godz. 10 m. 15 — Nabożeństwo Ponty- 
fikalne w Ostrej Bramie, celebrowan* przez 
Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Ro: 
mnualda Jałbrzykowskiego, Metropolitę Wi- 
leńskiego. Pienia religijne wykona chór 
Ostrobramski. 

2) Godz. 13 punktualnie. — Urocžysia 
Akademja w Sali Teatru Polskiego na Po: 
hulance. 

Wstęp tylko za biletami i kartami wstępu 
Szczegóły programu w zaproszeniach. 

Poczty sztandarowe (po 3 osaby) biora 
udział w nabożeństwi» i akademji, na wypa- 
dek zaś deszczu tylko w akademji. 

Nabożeństwo i akademja są transmitowa- 
ne na całą Polskę przez Radjo, dlatego wsz 

scy proszeni są o wcześniejsze przybyć 
poczty zaś sztandarowe conajmniej na kwa- 
drans przed godziną 13 (1 ppł.). 

   

Od Administracji. 
Prosimy Szanownych Prenumeratorów o wniesienie przedpłaty 

za miesiąc maj i wyrównanie zaległości za miesiące ubiegłe. 
Do numeru dzisiejszego załączamy blankiet czekowy P. K. O. 

z numerem konta naszego wydawnictwa Nr. 60.750 dla wszyst- 
kich prenumeratorów miejscowych i zamiejscowych. 
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Inhąlatorjum. — Kąpiele 

  

  

DRUSKIENIKI 
ZDROJOWISKO NAD NIEMNEM 

PAŃSTWOWY ZAKŁAD ZDROJOWY 
KWAŚSOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 
SOLANKOWE 

Sale hidropatyczne. — Elektroterapja. — Gabinety ginekołogiczne. 
tlenowe, 

p) 

u 
& 

і 

ka 
Zabiegi piankowe. — specjalne. 

Słynny zakład leczniczego stosowania słońca, powietrza i ruchu. 

Jedyne w Polsce kąpiele kaskadowe. — Lecznicza solanka do picia. 

Ordynują profesorowie U. $. B. i lekarze specjaliści. 

Ceny za zabiegi lecznicze i taksa kuracyjna zniżone. 

SEZON TRWA OD 15-go MAJA DO 1-go PAŹDZIERNIKA. 

W okresach 15.V.—15.V]. i 1—30.1X. 15% zniżka na wszystkie zabiegi 

  

50 proc. złota w doiarze. 

WASZYNGTON. (Pat). Projekt u- 
stawy inflacyjnej, przyjęty przez Se- 
nat 63 głosami przeciwko 21 upoważ- 
nia prezydenta Stanów  Zjednoczo- 
nych do zmniejszenia zawartości zło- 
ta w dolarze do wysokości 50% proe., 
do wypuszczenia bez ograniczeń mone 
ty srebrnej, do emitowania bilonu na 
sumę 3, miljardów dolarów i do roz- 
szerzenia kredytu za pośrednietwem 

Warunki 
PARVŻ. (Pat). Rząd francuski bvł 

by prawdopodobnie skłonny w intere 
sie ogólnym przyjąć projekt międzyna 
rodowego porozumienia w sprawie ro 
zejmu celnego, z zastrzeżeniem, że de 

waluacja dolara nie przekroczyłaby 
15 procent jego wartości w złocie, Za- 
gadnienia spłaty rat długów, przypa 
dających w grudniu roku ub. i w czer 
wcu r. b. nie możnaby wtedy rozpa- 
trywać jako warunku wstępnego do u 
kładu o charakterze ogólniejszym. O 

  

banków, należących do systemu Iede 
rał Reserve w drodze emisji bonėw 
Zjednoczonych na sumę 3 miljardów 
dolarów. 

Ustawa upeważnia również prezy 
denta Roosevelta do przyjęcia przy 
częściowej spłacie długów wojennych 
sumy 200 miljonów dolarów w sreb- 
rze. 

Francji. 
ileby Francja zgodziła się uregulować 
spłatę, przypadającą na jeden z wy- 
mienionych terminów, poinformowa 

wszy się uprzednio © warunkach po 
stawionych przez Kongres p 
ski w sprawie długów wojennych, 
czyniłaby to tylko, mając pewność, że 
uregulowanie całokształtu tej sprawy 
przyniosłoby państwom  dłużniczym 
rozwiązanie, oparte na zasadach spra 
wiedliwości i równości. 

  

Wy siedzibie prezydenta Stanów Zjedn:- 
czonych A, P. Roosevelta zakończyły się kil- 

  

„kudniowe narady w sprawie stabilizacji wa- 
dłut, 

Na zdjęciu naszem widzimy (od strony 

  

   

   
      

  

PODZIĘK 
Wszystkim, którzy oddali ostatnią posługę 

s. p. prot. Alfonsowi 
a przedewszystkiem Jego Ekscelencji Arcypasterzowi Romualdowi Jałbrzykow- 
skiemu i Wielebnemu Duchowieństwu; Jego Magn ficeneji Rektorowi; Przeświet- 
nemu Senatowi i Ciału Profesorskiemu Wszechnicy Wileńskiej; 
Państwowym, Towarzystwom. organizacjom. i młodzieży akademickiej, tudzież 

Michejdzie i prof. Roze za Ich oddaną, troskliwą 
'** bezinteresowną opiekę lekarską składają serdeczne „Bóg zapłać” + за 

Córką | wnuczka zmarłe 
prof. Jenuszkiewiczowi, prof. 

  

IOSNA DLA 
DLA PANI: 

Koszule dzienne , 
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WILNO, MICKIEWICZA 18. 

  

   
Prywatna Szkoła Powszechna im. T. Gzackiego 

Ė Stefana Świętorzeckiego 

przy Koedukac. Gimnazjum im. T. Czackiego w Wilnie 
(z pełnemi 

W roku szk 1933/34 czynne będą oddziały od I-go do V-go. 

Suknia wełniana w. R kolorach . 
Kostjum wełniany + Я 
Płaszcz jedwabny gumowy kj: pory Sposa Od: Pl 
Rękawiczki trykotowe z mankietem 
Reformy i figi trykot. jedwabne . 

  

lewej) na tle Białego Domu, siedziby 
denta Stanów Zjednoczonych podobizny: 
legata farneuskiego Harrioia, prezydenta Sta- 
nów Zjedn. Roosevelta i premjera angielskie- 
go Mac Donalda. 

  

OWANIE. 

Parczewskiemu 

Dostojnikom | 

  

WSZYSTKICH 
ZŁ. 42.— 

60.— 

> aga 
ABD 

es KA OPO сНЫ 5.80 
; 401950 

Duży wybór modnych okryć, kapeluszy, apaszek, torebek, | pończoch L p. 

Kapelusz, wiosenny A 2208 ZAB 
DLA PANA: Garnitur sportowy z wełny przerabianej MA 

Płaszcz gąbardinowy wełniany . a ASS 
Płaszcz gabardinowy bawełniany (kurzowiec) . 5 w 1990 
Wiatrówka impregnowana Ё » » 10.50 

Duży. wybór bielizny, krawatów, kapeluszy i t. p. artykułów mody. у 

DLA DZIECI: Duży wybór sukieneczek, ubranek, fartuszków i t. p. 

„ wełniane na suknie szer. 90. cm. „04 L 2907 
MATERJAŁY: wełniane na kostjumy i płaszcze przerab. Szer. 

140 cm. . » 4.80 
wełniane na kostjumy j płaszcze gładkie szer. 

140 cm: hi SZ 180 
+ wełniane na garnitur: męskie. amgarny SZ . 

MATERJAŁY: jedwabne ik Si nc S a 
bawełniane rypsy i djagonale w kolorach OZ STSY 

cj materjaty deseniowe na suknie , „ » ° З- 
= krepony japońskie na szlafroki . R 2200 

flamizole deseniowe na suknie . . ..„ „ к.50 
Wszystko to i wiele innych nowości sezonu w bardzo bogatym wyborze. mają 

Bracia JABŁKOWSCY Sp. Akc. 
TELEFON. 7-33. 

s 
1 
: 

  

prawami) 
Do oddziału 

l-go przyjmowane będą dzieci urodzone w r. 1927 lub wcześniej, bez egzaminu. 
W Koedukacyjnem Gimnazjum im. T. Czackiego będą czynne klasy od li-ej 

do Vll-ej. Egzaminy wstępne do «Szkoły Powszechnej i Gimnazjum rozpoczną 
się w pierwszym terminie dn, I6maja o godz. Bej rano, w drugim dn. 16 czerwca. 

Zapisy przyjmuje i udziela informacyj codziennie od 10— 13-е) kancelarja 
Gimnazjum przy ul. Wiwulskiego 13, tel. 10-56, gmach własny. Obszerne boisko 
(w zimie ślizgawka) i ogród szkolny. 
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uacja dolara St. Zjednoczonych. 
Ustawa inflacyjna Nowe posunięcie Banku 

Angielskiego. 
PARYŻ. (Pat). „Excelsior* donosi 

z Genewy, że Bank Angielski wycofał 
dziś rano z Banku Wypłat Międzyna 
rodowych depozyt swój w wysokości 
5 miljonów dol. w dewizach Stanów 
Zjednoczonych. Bank Holenderski i 
Narodowy Bank Szwedzki również 
zlikwidowały w Banku Wypłat Mię- 
dzynarodowych swe depozyty dolara 
we, zakupując za te sumy złoto. 

W sferach genewskich decyzja Ban 
ku Angielskiego uczyniła duże wraże 
nie i komentowana jest iako dążenie 
Anglji do podniesienia kursu funta 
sterlinga i obniżenia dołara, 

Dolar i funt zn:żkują. 
WARSZAWA, (Pat). — Penowna znacz- 

niejsza zniżka dolara, jaka ujawniła się przy 
zamknięciu giełdy nowojorskiej około godz. 
22 według czasu warszawskiego, ma miej- 
see również dzisiaj na giełdach europejskich 
Netowanie dewizy amerykańskiej. spadło 6d 
wezeraj w Zurychu z 4,71 i pół na 4,88, w 
Pzryżu z 23,05 na 22,45. W Londynie za je- 
den funt notowano wezeraj przy wypłatach 
na Nowy York 3,72 5/8, a dziś w połudme 

3,84 3/4, Bank Polski płacił dzić rano za do 
lary tylko 7,95, podezas gdy wezoraj 8.05. 

Funt szterlinga również zniżkuje, jednak 
w mniejszym stopniu. Dewizę londyńską no 
tewzne w południe w Zurychu 17,49 (wezo- 

raj 17,54), a w Paryżu — 22,45 (wez raj — 
23,05). Charakterystyczne je: e na giełdzie 
londyńskiej funt w stosunku do dewizy fran 
cuskiei | szwajearskiej utrzymał mniej wię- 
€ej swój kurs z dniz wczorajszego. Około 
godz. 13,30 na giełdzie warszawskiej A 
no «zek na Nowy York 7,90, a kabeł 7,93, 
Lonjiyn — 30.30. į 

SZAWA, (Pal. — Poūcwne moene 
zał: ię kursu, dclara, jakie, nastąpiło 
w: eiągu dnia dzisiejszega, zaznaczyło się 
jeszcze dziś na giełdzie newajorskiej. Dewi- 
zy eurcpcjiskie w porównaniu do kursu piąt 
kowego zwyżkowały: Lomdynu z 3.77 5/8 na 
3.85 11/32, Paryża — z 4,364 pół na 4,49, — 
Szwajearja — 21,48 — na 22,05, 

w Warszawie w godXnach wieczernych 
płzecna za dólar w «br. prywatnych 7,75. 

Przyczyna tak znacznego i szyhkiezo 
spadku dcłara upatrywać nałeży niewątpli- 
wie w przyjęciu przez sehat Stanów Zjedne- 

yeh preiektu usławy inflacyjnej. która 
te o wIidómość nadeszła do Europy dziś w ga 
dzinach rannych. * 

   

    

    

  

    

  

   

  

  

        

„ E, BODO — K. TOM — INA BENITA | 
wkrótce w kinie „HELIOS= 

4 Patrz ostatnią Stronęootwł an 
RML AZT MARTA RFTPZTE ACERO 

A słowo ciałem się steło... 
DZIENNIK SERBSKI . O „KONFERENCJI 
MARSZ, „PIŁSUDSKIEGO «Z. PREMJEREM 

LITEWSKIM W _ WILNIE*. 
„Dziennik serbski w Belgradzie, „Politika“ 
drukuje korespondencję z Warszawy, w któ 
rej omawia sprawę Związku Bałtyckiego, wy 
powiadając przekonanie „że „wkrótce Zu- 
stanie on' utworzony”. 

Bardzo nas -ucieszyłoby: to- przekonanie, 
gdyby nie dalsze wywody serbskiego „kores 

pondenta z Warszawy”, które swą „Sensacyj 
nošcią“ zacierają tanitą sprawę. Oto bowiem 
co pisze dosłownie w swej korespondeńcj : 

„Usilnie podkreślają tutaj (w ck 
znaczenie spotkania marsz, Pils: 
premjerem litewskiego. rządu aaa 
kie miało miejsce w Wilnie. W tem spotk :- 
niu brał udział również litewski minister 
spraw zagrń., jak również polski min. spr. 
zagt, Beck, Podobno Piłsudski i Prystor ema 
wiali , wszystkie Sprawy, jakie bezpośrednie 
interesują Polskę i Litwę i stwierdzili zupeł 
ną zgodność poglądów", 

Nie dziwnego, że wobóc tego „„stwierdze- 
nia zgodności: poglądów* korespondent serb- 
ski „pełen jest optymizmu. stety jednak, 
trzeba przyść do wniosku, że nie tylko ów 
„korespondent warszawski” jest posłacią mi 
tyczną, ale że i redakcją dziennika belgradz- 
kiego ulega złudnym halucynacjom, 

Ale bezsprzecznie, obrazek  narysowaay 
przez dziennik serbski, jest naprawdę zache 
cający: Marszałek Piłsudski odbiera def;- 
ladę na placu Łukiskim, a obok miego, na 
trybunie stoi nie kto inny, jak premjer rzą 
du łotewskiego. Jest na co popatnzeć!. . 

HT 

Lekarz-"entysta į 

Stan. Eintuf:-Gintytto 
PRZEPROWADZIŁ SIĘ 

į na ulicę GBAŃSKĄ 1 'róg Wileńskiej) 
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Dwie uroczystości w Wilnie. 
Święto Oficera 

Rezerwy. 
Twarde żołnierskie dźwięki woj- 

skowych fanfarów, będące jakby о- 
strzegawczym odgłosem dalekich surm 
bojowych, otworzyły wczoraj Uroczy- 
„stości „Święta Oficera Rezerwy. 

Na wezwanie prezesa Z. O. R., dr. 

Góry, który serdecznemi słowami wi- 
tał zebranych w sali Kasyna Oficer- 
skiego kolegów, przedstawicieli władz 
duchowieństwa, wojska, organizacyj 
pokrewnych i stowarzyszeń, powsłano 
i dziesięciominutową ciszą uczczono 
pamięć i oddano hołd Wielkim Wo- 
dzom Narodu. Barokową polszczyzną, 
tchnącą wiekami, przypomniano ze- 
branym wielkie czyny i nazwiska —- 
wielkich synów Polski — hetmanów 
i naczełników wójsk powstańczych, 
którzy ofiarnie walczyli o chwałę i 
Wolność Ojczyzny. 

Po złożeniu hołdu przeszłości i 
przysięgi kroczenia śladami wielkich 
poprzedników, dr. Góra wygłosił dłuż 
sze przemówienie o ideach pracy i 
zdobyczach Związku oraz o planach 
na przyszłość: 

Słuchano z zainteresowaniem re- 
lacyj o konsekwentnym jasnym kie: 
runku doniosłej pracy oficera rezerwy 
dążącego do drogiego każdemu sercu 
Polaka silnej Rzeczpospolitej. 

Na barkach Oficera rezerwy spo- 
czywa ciężar budowy przyszłej armji 
rezerwowej, któraby zawsze w każdej 
chwiłi mogła zająć miejsce armji czyn 
nej. Związek Oficera Rezerwy w prze 
ciwieństwie do pokrewnych związków 
historycznych, jak legjonistow, bę- 
dzie istniał zawsze, tak długo, dopó: 
ki będą istniały konflikty zbrojne. Z 
tego też względu praca Z, O. R. na- 
biera szczególnego znaczenia, a zwią 
zek szuka ścisłej i bezpośredniej łącz 
ności z całem społeczeństwem, które 
to słowo na wvvadek wojny oznacza 
wszak w współczesnej terminologii 
wojskowej — armja narodowa. 

Następnie pan Wojewoda Jaszezołt 
powitał zjazd życzeniami owocnej pra 
cy i przestrogą, by na drodze swej nie 
spotkali nigdy pesymizmu i zniechę- 
cenia. 

Generał Skwarczyński w mocnych 
żołnierskich słowach mówił o zada- 
niach armji czynnej i rezerwowej i 0 
ścisłej współpracy oficera zawodowe 
go z oficerem rezerwy. 

Następnie przemawiało wielu przed 
stawicieli organizacyj wojskowych, 
w imieniu duchowieństwa ks, kapelan 
Nowak oraz przedstawiciele organi- 
zacyj. 

Uroczystości zakończyły się odczy 
taniem listy abselwentów kursów in- 
struktorskich O. P. L. Gaz. i odegra- 
niem „pierwszej brygady”. 

Podjum sali Kasyna tonęło w zie- 
leni, na tle której jaśniało popiersie 
Marszałka . Piłsudskiego, otoczone 
sztandarami przybyłych organizacyj 
wojskowych. 

Po uroczystościach oficjalnych od 
było się w tejże sali Kasyna tradycyj- 
ne święcone Z. O. R. w miłym i ser- 
decznym nastroju, a potem tańczono 
do późna. 

  

  

* * * 

Zebrani uchwalili wysłać depesze 
hołdownicze do p. Prezydenta Moście 
kiego, do p. Marszałka Piłsudskiego, 
oraz telegramy z wyrazami czci do p. 
_premjera Prystora i prezesa Federacji 
„gen. Romana Góreckiego. 

Depesza do 'p. Marszałka opiewa: 
Do Pierwszego Marszałka Polski“ 

Józefa Piłsudskiego, Warszawa, Bel- 
weder. My, oficerowie rezerwy okrę- 
gu wiłeńskiego, zebrani na uroczy- 
stym naszym apelu z okazji Święta O- 
ficera Rezerwy, zasyłamy Ci najuko- 
chańszy Wodzu, z umiłowanego przez 
Cię grodu Gedymina, wyrazy hołdu i 
szczerego żołnierskiego przywiązania, 
zarazem meldując posłusznie, iż w 
każdej chwili jesteśmy gotowi do wy 
kenania rozkazów. 

Na Zjazd nadeszły telegraficzne 
pozdrowienia od Związku. Oficerów 
Rezerwy Śląska i innych województw, 
telegram z życzeniami od prezydenta 

  

BACZNOŚĆ! 
Wystrzegajcie się domokrążnych 

sprzedawców fałszowanych herbat! 

KUPUJCIE | 
tyłko w handlach spożywczych 

uznaną za NAJLEPSZĄ herbatę 

z KOPERNIKIEM 

  

WARSZAWSKIEGO T-WA 
HANDŁU HERBATĄ 

A. Długokęcki 
i W. Wrześniewski Sp. Akc. 

Warszawa, Bracka 23. 

OBR EA TWICE TAPE AE TBIERE РОИ POZO MNS LIKS S 

miasta Maleszewskiego i innych 0so- 
bistości z całego kraju. 

Dzisiaj, w niedzielę o godz. 10 na 
bożeństwo w kościele Garnizonowym 
Po.mszy Św. złożenie wieńca na gra 
bie ks. biskupa Bandurskiego w Ba 
zylice, 

O godz. 12 merytoryczne obrady 
zjazdu Z. O. R. i wybory władz. 

Święte Lasu. 
Pierwszy w Polsce dzień „Święta 

Lasu* był uroczyście obchodzony nie 
tyłko u nas w Wilnie, ale i na terenie 
całej Wileńszczyzny, Wszędzie gdzie 
leśnik polski mógł trafić, trafił ze sło 
wem o łesie. W szkołach, w kółkach 
rolniczych, w strzelcu wygłoszone by 
ły odczyty propagandowe leśne. 

Nietylko jednak słowem ale i czy- 
nem już w dniu dzisiejszym leśnik pol 
ski rozpoczął propagować ideę zacho 
wania lasów i miłości do nich. 

Na terenie wszystkich nadleśnictw 
państwowych przeprowadzone było 
zalesianie większych i mniejszych po 
wierzchni przez młodzież szkolną. W 
wielu miejscach dokonano sadzenia 
drzewek wzdłuż dróg i wokół szkół 
wiejskich. Ziarno miłości lasu został» 
rzucone; oby wydało plon obfity. 

Specjalnie uroczysty charakies 
miał obchód „Święta Lasu* w Wilnie. 

‚ W dniu 28 kwietnia b. r. w wigilję 
„Święta Lasu* prof. Jan Kloska : 
głosił w sali Śniadeckich U. S. B. od- 
czyt p. t. „Święto Lasu Polskiego”, u 
następnije wyświetlił iprzezrocza ilu 
strujące piękno lasu polskiego. 

Odczyt prof, Klaski został poprze 
dzony przemówieniem nestora leśni- 
ków wileńskich p. Jana Olszewskiego. 

Prelekcję prof. Kloski zaszczycił 
sw ąobecnošcią J. M. Rektor 0. 5. В. 
prof. dr. Opoczyński, Prezes Dyrekcji 

Poczt inż. Zuchowicz, Wiee-prezes Ko 
lei inż. Mazurowski, prof, Gostkowski, 
Dyrektor Lasów Szemioth i in. Sala 
przepełniona była po brzegi przez mło 
dzież szkół średnich, zawodowych i 
powszechnych ze swymi wychowaw- 
cami na czele. 

Prelegent, znany i powszechnie ce 
niony propagator leśny, był gorąco 
oklaskiwany przez zebranych. 

W, dniu 29 kwietnia, jako w dniu 
właściwego „Święta Lasu“, J. E. ks. 
Arcybiskup Romuald Jałbrzykowski, 
Metropolita Wileński w odświętnie 
przybranej Ostrej Bramie, przed cu 
downym Obrazem Matki Najwyższej, 
odprawił modły za pomyślność na- 
szych lasów. 

W pięknych, do łez wzruszających 
słowach przemówił następnie dostoj- 
ny Arcypasterz do bardzo licznie przy 
byłej młodzieży szkolnej, przedstawi- 
cieli władz i urzędów. Słowa jego 
tchnęły wielką ojcowską miłością do 
lasów naszych i troską o ich byt, wle 

   
   

    

   

  

   

wały zapał do pracy o dobro lasu i 
piękno przyrody. 

Po odśpiewaniu Hymnu Narodo- 
wego, uszykował się olbrzymi pochód, 
na czele którego kroczył las sztanda- 
rów wszystkich szkół wileńskich, po- 
przedzany orkiestrą gimnazjum pań: 
stwowego im. J. Lelewela. Za poczta 
mi sztandarowemi kroczyli przedsta 
wiołele władz, społeczeństwa, a n 
stępnie niezliczone szeregi młodzieży 
szkolnej. 

Na czełe szkół średnich kroczyła 
orkiestra gimn. O. Jezuitów, szkoły 
zawodowe poprzedzane były przez or 
kiestrę szkoły rzemieślniczej im. Mar 
szałka Józefa Piłsudskiego. 

Dziatwa szkół powszechnych nio- 
sła szereg transparentów z propagan- 
dowemi hasłami leśnemi. 

Po przybyciu pochodu na miejsce 
sadzenia drzewek ma tak zwane pie- 
kiełko, u podnóża Góry Bouffałowej, 
uformował się zwarty las sztanda-. 

rów i młodzieży szkolnej. 

Punktualnie o godz. 12 przybył na 
plac Wojewoda Wileński p. Władys- 
ław Jaszezołt, powitany przez dyrek- 
tora Lasów, Starostę Grodzkiego i 

  

  

„przedstawicieli Komiielu „Święta La: 
su“. 

iPrzed rozpoczęciem sadzenia drze 
wek inspektor lasów inż Leon Husz- 
cza w pięknych słowach przemówił do 
zebranych, przypominając legendę 2 
Gedyminie księciu Litwinów, który w 
czasie polowania miał jakby zabłądzić 
i przybył na jedną z gór wileńskich. 
Oczarowany cudnym widokiem jaki 
się z niej roztaczał, postanowił nad 
brzegami Wilji i Wilenki założyć gród 
który nazwał Wilnem. 

Dziś na Górze Bouffałowej nie 
ma szumiących lasów, niema ich na 
wzgórzach sąsiednich, musimy  jed- 
nak wspólnym wysiłkiem leśnika i spo: - 
łeczeństwa dążyć do podniesienia le- 
sistości kraju, do powrotu do dawnego 
piękna naszego ojczystego krajobra 
zu. 

Po przemówieniu inż. Huszczy. 
pierwsze drzewko przy dźwiękach fan 
far posadził p. Wojewoda Jaszczołt, 
wypowiadając słowa: „Niech rośnie 
ku pożytkowi*. Gromkim okrzykiem 

je' odpowiedziała panu Wo 
jewodzie zebrana młodzież. Następnie 
dokonali sadzenia przedstawiciele du- 
chowieństwa, uniwersytetu, szkołnicł 
wa, wojskowości, miasta, urzędów, or 
ganizacyj rolniczych, harcerzy i mło- 
dzieży szkolnej. 

Czternaście nowych drzewek po- 
większyło zadrzewienie naszego mia- 
sta. 

Jeszcze chwil kilka pan Wojewo- 
da żegna zebranych i przy dźwiękach 
marsza opuszcza Górę Bouffałową. 

Spokojnie zaczyna mżyć deszczyk, 
jakby cheąc dopomóc aby troskliwą 
ręką posadzone drzewka w myśl ż 
czeń p. Wojewody przyjęły się i rosły 
ku pożytkowi 

          

Podstępny zamach 
bojówkarza О. U. N. 

LWÓW. (Pat). Wczoraj około g0- 
dziny 18-tej kierownik sekcji Wydzia 
łu Śledczego, aspirant Policji Państwo 
wej, Ciesielezuk, udał się za rogatkę 
Janowską na spotkanie z pewnym 0- 
sobnikiem, który zgłosił swe us 
formacyjne. Gdy aspirant Ciesi 
zbliżył się do miejsea spotkania, 0- 
sobnik ów z odległości 1U kroków skie 
rował doń broń „cheąc oddać strzał, 
jednakże pistolet zaciął się. 

Weciągnięty w zasadzkę aspirant 
Ciesielczuk w obronie własnej wystrze 
lił, raniąc napastnika. Stwierdzono, i 

Kontentracja woj 
CHARBIN. (Pat). Oddziały sowiee 

kie koncentrują się w pobliżu granicy 
Mandżuko. Według wiadomości, ogło 
szonych w tutejszych dziennikach chiń 
skich, zmobilizowane zostały po stro 

   

        

   

  

; Tenisowe rakiety *:47 „LECH” Wielia 24 

na aspiranta policji. 

osebnik ów nazywa się Stefan Nycz, 
jest znanym bojówkarzem O. U. N. 
(Objedn. Ukrain. Nacjon.), studentem 
gdańskim. 

Na miejsce przybyły władze bez- 
pieczeństwa wraz z prokuratorem i sę 

dzią śledczym. Rannego Nyeza ора- 
trzyło pogołowie ratunkowe i prze- 
wiozło go do szpitala. Władze proku- 
ratorskie wdrożyły dochodzenia, prze 
słuchując Świadków i vabezpieczając 
dowód rzeczowy w postaci zaciętego 
rewolweru marki Orgesch. 

    

I zowietkich m 
nie sowieckiej rezerwy, ludność zaś 
otrzymała polecenie przygotowania 
się na wszelkie ewentualności. Wła- 
dze sowieckie poinformowały podobno 
władze państwa 

a : 

  

   
    

  

Cennik spor- 
towy gratis. 

  

Konferencja gospodarcza 
otwarta zostanie 12 czerwca. 

LONDYN. (Pat), Komunikat, ogło 
SszoóRy przez Foreign Office, głosi, że 
komitet organizacyjny konferencji 40 
spodarczej, który zebrał się dziś w Fo 
reign Office pod przewodnictwem nii 
nistra Simona, postanowił zwołać mię 

dzynarodową konferencję gospodar- 
czą do Londynu na dzień 12 czerwca. 

Sir Simon oznajmił, że król doko 
na osobiście otwarcia konferencji. 

Następnie Norman Davis oznajm:!, 

że przed otwarciem konferencji dele- 
gacja amerykańska zamierza zapropo 
nować rozejm celny. Komitet organi- 
zacyjny dołączy do zaproszenia na kon 
ferencję tekst tej propozycji dla infor 
macji poszczególnych państw. 

Na posiedzeniu komitetu, 
przedstawicieli Stanów Zjednoczonych 
i Franeji, obecni byli ambasadorowie 
Niemiec, Belgji, ltalji i Japonji oraz 
minister peinomocny Norwegji. 

  

Lloyd George contra Niemcy. 
LONDYN. (Pat). Lloyd George w 

przemówieniu, wygłoszonem wczoraj 
na zebraniu Towarzystwa Biblijnego 
w Godalming zajął stanowisko wobec 
obecnego reżimu w Niemczech. 

Mówca między in. podkreślił, że 
Niemcy odświeżają dawne wspomnie 
nia z czasów przemocy i militarvzmu. 
Jak to wyraźnie zaznaczył Austen 
Chamberlain, „przywracają oni dawne 
nastroje prusactwa w jego najbardziej 
aroganckiej postaci'. Jest to nieszezę 

    

ściem dla Niemiec i całego świala. 
Niemcy nie na tem nie wygrają. 

Wystąpienie Lloyd George'a, któ- 
ry skorzystał z małego apolitycznego 
zebrania, aby określić swe stanowisko 
wobec Niemiec, jest bardzo znamien 
ne. Obecnie gdy i Lloyd George, zna- 
ny ze swych przekonań filoniemiec- 
kich, potępił Niemcy, można śmiało 
stwierdzić, że niema w Anglji ani jed 
nego poważnego polityka. któryby 
wystąpił z obroną rządu Hitlera. 

Przywódca Chorwatów skazany na 3 lata więzienia. 
BIAŁOGRÓD. (Pat). Trybuna! o- 

chrony państwa ogłosił o godz. 10.30 
wyrok w procesie przywódcy rozwią- 
zanego chorwackiego stronnictwa 
chłopskiego, Maczka, skazujący go na 
3 lata więzienia za udział w zred 
waniu rozpowszechnionej w Zagr 
biu odezwy, domaga jącej się przyw 
cenia sytuacji z roku 1918, to zna: 

   
   
   

  

Wyrok w procesie Rity Gorgonowej. 
Skazana została na 8 lat więzienia. 

KRAKÓW, (Pat). — W dniu 29 bm, na 
rozprawie przeciwko Gorgonowej przema- 
wiali adwokaci Woźniakowski i Axer. Pro- 
kurator nie replikował. 

Po przemówieniach adwokatów trybunał 
udał się na naradę, przyczem przysięgli za- 
żądali dodatkowych pytań, "a 
stormułowane w sposób następujący: 

Dodatkowe pytanie czwarte — na wypa- 
"dek zatwierdzenia pierwszego pytania i zap- 
rzeczeni drugiego i trzeciego: Czy oskarżona 
popełniając czyn, określony pytaniem pierw 
szem, działała pod wpływem silnego wzru- 
szenia? 

Pytanie piąte — na wypadek zatwierdze- 
nia pierwszego pytania i zaprzeczenia dru- 
giego i trzeciego, a zatwierdzenia czwarte- 
go: Czy oskarżona w chwili popełnienia czy 
nu, określonegi pytaniem pierwszem i czwar 

tem z powodu zakłócenia czynności psychi- 
eznci nie mogła rozpoznać znaczenia czy 
nu, lub pokierować swem. postępowaniem? 

Pytanie szóste — na wypadek zatwierdze 
nia pierwszego, a zaprzeczenia drugiego i 
trzeciego, zatwierdzenia czwartego a za- 
rzeczeniia piątego: Czy oskarżona winna jest, 
że w nocy z 30 na 31 grudnia 1931 r. w Fa- 
ezkach ad Rzęsna Polska (Brzuchowiee) za- 
biła pod wpiywem silnego wzruszenia Ś, p. 
Elżbietę Zarembiankę, uderzywszy ją kilka- 
krotnie twardem narzędziem w głowę? 

Pe naradzie przysięgłych ogłoszono na- 
stępujący werdykt: 

Na pierwsze p; ie (czy oskarżona w no 
cy z 30 na 31 grudnia 1931 r. w Łączkach 
ad Rzęsna Polska zabiła umyślnie Ś. p. Elż- 
bietę Zarembiankę, ugodziwszy ją kilka- 
krotnie twardem narzędziem w głowę?) — 
12 głesów — TAK. 

Na drugie pytanie (czy Gergonowa w 
chwili popełnienia czyńu, okrćślonego w py 
taniu pierwszem, z powodu zakłócenia czyn 
ności psychicznej niemogła i'tozpoznać zna- 
czenia czynu, lub pokierować swem postępo 
waniem?) — %2 głosów NIE, 

Na trzecie pytanie (czy Gorgonowa jest 
wina, że w nocy z 3) na 3! grudnia 1981 r. 
w Łączkach ad Rzęsna Połska zabiła umyśi- 

mie Ś. p. Lusię Zaremb'ankę, ugsdziwszy ją 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec. Żołąoka i jelit 

przvimuje od 12— i 4—6 

Wilno, Kwiatowa 7, tel. 14-25 

Dr. RYWKIND 
ordynator szpitala św. Jakóba 
(choroby nosa, uszu i gardła) 

przeprowadził się na ul. Trocką 9, tel. 735 
przyjmuje od 12—1.i 5—7 

   

   

      

бге zostały 

kilkakrotnie twardem narzędziem w głowę?) 
— 12 głosów NIE. 

Na czwarte pytanie 
głosów TAK. 

Na piąte pytanie (dedatkowe) — 12 gło- 
sów — NIE. 

Na szóste pytanie (dodatkowe) — 12 gło: 
sów — TAK. 

Werdykt został ogłoszony przez przewod 
niezącego z ławy przysięgłych © godz. 18 25, 
pcezem trybunał udał się na naradę celem 
określenia wymiaru kary. 

(dodatkowe) — 12 

© GODZ, 19,15 PRZEWODNICZĄCY TRY 

BUNAŁU DR, JENDL ODCZYTAŁ WYROK 

MOCĄ KTÓREGO OSKARŻONA  MAŁGO- 
RZATA GORGONOWA NA PODSTAWIE 

ART. 225 PAR. 2.K. K. SKAZANA ZOSTAŁA 

NA 8 LAT WIĘZIENIA Z ZALICZENIEM 

ARESZTU PREWENCYJNEGO. 

Po umotywowaniu wyroku przez prze 
wodniczącego dr, Axer imieniem ławy obrvń 
ców zapewiedział kasację, 

    

odłączenia pewńej części terytorjum 
królestwa Jugosław ji. : 

Przestępstwo tego rodzaju m gło 
pociągnąć za sobą karę 5 lat więzie 
nia, jednak trybunał uwzględnił jako 
łagodzącą okoliczność oświadczenie 
Maczka, złożone podczas procesu. Ma 
czkowi przysługiwać będą w więzieniu 
prawa przestępcy politycznego. 

—=05$0= 

Gościna dziennikarza szwaj- 
carskiego w Wilnie. 

Bawił w naszem mieście dzień je- 

den, Szwajcar, dr. filozofji Walter Bo 
esch z Zurychu, redaktor .,Neue Zii- 
richer Zeitung, jeden z najpowažniej 
szych dziennikarzy sżwajcarskich. In 
formował się on na miejscu o politycz 
nych i gospodarczych zagadnieniach 
na: Wileńszczyźnie, wchodząc w kon- 

takt z tutejszym światem dziennikar: 
skim, ze sterami wojewódzkimi. Mię 

  

    

"dzy in. odwiedził b. ministra p. Mey- 

sztowicza i dyrektora Izby Przemysło 

wo - Handlowej Barańskiego. 

Mord rabunkowy pod Jaszunami. 
Skrwawione ciało mężczyzny w rowie przydrożnym. 

Wczoraj nad ranem na drodze wio 
dącej do Jaszun okoliczni mieszkań- 
cy zdążyli do miasteczka natrafili 
na zbroczonego krwią mężezyznę, le- 
żącego w przydrożnym rowie. Na miej 
see wypadku przybyła natychmiast 
zaalarmowana w Jaszunach policja. 
Przeprowadzone na miejscu pierwia 
stkowe badania stwierdziły na głowie 
ofiary kilka głębokich ran zadanych 
jakiemś tępem narzędziem. Nie ulega 
ło wątpliwości, iż zachodzi tu- wypa- 
dek napadu prawdopodobnie w celach 
rabunkowych. 

Dalsze dochodzenie tezę tę potwier 
dziły całkowicie. Ustalono, że ofiarą 
bandytów padł mieszkaniec miastecz 
ka Dziewiniszki Tomasz Maszun, zda 
żający do Jaszun z furą mąki. W chwi 
li, gdy Maszun przejeżdżał przez las 
napadnięty został przez bandytów, któ 
rzy spodziewali się znaleźć u niego 
większą ilość pieniędzy, zawiedli się 
jednak, gdyż, jak stwierdzono, M. po- 
RETAIL IP STS ARA EOS A 

Zwtoki Hinklera. 
RZYM, (Pat), — W! miejscowości Prato- 

magno wpobliżu Florencji znaleziono szcząt 
ki samoletu, chok zaś zwęglone zwłoki lotni 
ka, Po iniejalach wymalowanych na apara- 
cie rozpcznano samołot lotnika Hinklera, —- 
Jak wiadome, Hinkler zaginął 2 miesiące te 
mu, podczas raidu Londyn — Australja. 

siadał przy sobie zaledwie jakąś drov 

ną kwotę. 
Ofiarę bandytów przewieziono w 

stanie nieprzytomnym do Wilna i a- 
mieszczono w Szpitału Św. Jakóba, 
gdzie nie odzyskawszy przytomności 
M. zmarł. 

Za sprawcami zuchwałego napadu 
zorganizowano niezwłocznie obławę. 
mimo jednak skrupulatnego przetrzą- 
śnięcia ckolicznych lasów na ślad ich 
nie natrafiono. Dalsze poszukiwania 
trwają. (e) 

) 
  

Wycleczka Instytutu Nauk 
Handlowo - Gospodarczych 

do Gdyni. 
Słuchacze III kursu ogólno handlowego 

wileńskiego Instytutu Nauk Handl.-Gosp. wy 
jeżdżają w dniu 30 b, m. celem zwiedzenia 
urządzeń portowych w zakresie obsługi har 
dlu towarowego do Gdańska i Gdyni. Wy- 
cieczkę prowadzi profesor Instytutu, p. Jan 
Łuczkowski. Potrwa ona do 6 dni, 

Ze Związku Strzeieckiego. 
Związek Strzelecki Podokręgu Wilno z 

okazji obchodu uroczystości święta narodo- 
wego „3-go Maja* organizuje wycieczkę do 
Warszawy. Uczestnicy wycieczki będą mo- 
gli wziąć udział w defiład ma Placu Mar- 

Piłsudskiego i wieczorowej akdemji 
Iharmonji Warszawskiej, Przejazd w 2 

strony III kl, — 12 zł. 60 gr, Zapisy pi - 
i h informacyj udz; Polskie 

„Orbis w Wilnie, ul. Jag'el- 
1, tel, 8—83. 

    

  

       

    

   

  

   

lonńska Nr. 
Wyjazdy uskuteczniane być mogą rów. 

nież z prowincji. W tych wypadkach zapisy 
przyjmują Komendy Powiatowe Zw, Stez* 
leckiego w każdem mieście powiatowem woj. 
wileńskiego i m. Lidy. 

John Barrymore w „Rewii”. 
Johnt Barrymore nalsży dziś do najsłya- 

niejszych i najzdolniejszych aktorów filmo 
wych, Każda jego mowa kreacja jest witana 
z obrzymiem uznaniem, każdy film z Joh- 
nem. to obraz 

Jjrzymy ] 
w filmie „Mody Di 
przed nami jako w 
ustrasczony bohate 
łem z ro 
bywają 
wający i beztrosk 

Ta nowa kreacį 
riększą sł 

        

   
       

   

   

pwiołem mor 

serca kobiece, pory- 
  

  
Johna przyniosła mu 
: Opromieniła jego 
sukcesem artystycz- 

      

  

jeszcze 

    

  

    składają się na to, film „M 
Dick* uznano za jeden z najlepszych f:!- 
mów. Wj rołach czołowych występują poza- 
tem tak znami aktorzy, jak Lloyd Hughes, 

a Joan Bennel, Hobard i Roswarth 
'wngo LL, Bacona. 

zdobyło i wyś 
największę Kino Wilna „Rewj 

  

  
   

  

  

  

   

  

   

  

od jutra 

oprócz » 
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Nie zawiera metali, nieszkodliwy, 
o subtelnym miłym zapachu, do- 

skonale matu:e cerę. 

  

Patrz osłatnią stronę. 

® || LJ e» 

Związek Sowiecki jest jedynym wiaś 
cieielem wsehednio - chińskiej linji 
kolejowej i że pretensje do wspólnoty 
własności są sprzeczue z układami z 
roku 1924, 

=0880= 

Nowe rozporządzenia. 
WARSZAWA. (Pat). „Dziennik Ustaw R. 

P.“ Nr. 29 z dnia 29 kwietnia 1933 r. przyno 
si ustawę z dnia 14 marca 1933 r. w sprawie 
zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo 
spolitej o godłach i barwach państwowych o 

akach, chorągv i ach, u- 
Inia 15 marca 1 ach aka 

ich, ustawę z dnia 25 marca 1 
upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do 
wydawania rozporządzeń z mocą usta Ten 
że numer „Dziennika Ustaw* zamies а 

  

   
  

      

      

majątkowej i ustawę z dnia 28 mar 
1. o utworzeniu urzędów rozjemczycu 

do spraw majątkowvch posiadaczy gospo- 
darstw wiejskich. 

Nowoczesne biuro 
księgowości. 

Znaczny postęp w dziedzinie księgowi 
dokonał w ostatnich kilku latach wielkiego 
przewrotu sy dotychczas stosowanych m* 
todach, a duża ró rodność tychże wytwa- 
rza coraz znaczniejsze luki w wiedzy facho- 
wej Fcznych rzesz księgowych i ich pomoc- 
ników 

Wartość nowoczesnych metod buchalte- 
rji polega na tem, ż* pozwalaj. К 
z księgowości szczególnie ce; 
zarządzania i kierowania przeds ы 
Świadczy o tem między innemi sz*rokie za- 

stosowanie ich zagranicą, gdzie już od sze- 
regu lat dawne metody klasyczne zaczynają 
pomału przechodzić do historji. 

Niedostateczne zrozumienie, a czasera i 
całkowł! zrozumienie z jakiem spotyka ją 
się organizatorzy księgowości i propagatorzy 
tego ruchu u nas należy poniekąd tłumaczyć 
konserwatyżmem, a przedewszystkiem nie- 
świadomoścą  dzłżych warto: nowoczes- 
nych systemów; nie dziwimy się temu, gdyż 
nie było u nas dotychczas insłyłucji, którabe 
stale plano li praktycznie doskonalija: wiedzę 
zawodową. księgowego. 

Z tem większ*m uznanć 
ejatywę Związku 

      

   

          

       

  

     

  

    

  

    

em spotykamy Iai- 
| sięgowych w Polsce, któ- 

ry uświetniając 25-lecie istnienia swego do- 
daje jedno jeszcze ogniwo do swojej wieło- 
letniej działalności na połu ośw хамо- 
dowej, powołując do życia Poka 
p. n. „Nowoczesne Biuro Księgowości* —- 

torów jest urządzać Pokuz 

rok rocznie. poprzedzając go kursami 
sięgowości przebitkowej. 

tego rodzaju  Pokaz-Wystewa 
odbędzie się w czasie od 7 maja do 21 maja 
włącznie 1933 r. w lokału Związku Księgo- 
wych w Polsce, Warszawa, Złota Jak nas 

  
    

  

    

        

  

Intencja organ 
taki 

  

     

  

  

  
      

informują, Wystawa posiadać bęcłie cha- 

rakter wyb'tnie dydaktyczny, to też program 
rj obejmuje tylko działy ściśle związane 
z zawodem księgowego. Zsyiedzający będę 

mieli możność zapoznania się z dorobkiem 
polskim w tej ważnej dziedzinie, jak rów- 
nież wyrobienia sobie poglądu na całoksz'ait 
najnowszych metod i sy iksięgóowo- 
ści. 

Kierownicy biur, księgowi, ich pomocnicy 
yscy ci, których interesuje to zagadnie 

nie, znajdą ma Wystawie praktyczne zasło- 
sowanie najnowszych wynalazków i zdoby- 
czy techniki w dziedzinie księgowości ż ra- 
chunkowości. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA. (Pat). Dołary 7,98, dolarv 

złote 9,28, rubłe 4,85. Bank Polski płaci za 
dolary po 7,95. 

WIARSZAWIAA, (Pat). — DEWIZY: Londyn 
30,45 — 30,15. Nowy York 7,90 — 7,94 — 
1,86. Kabel 7.93 — 7,97 — 7,89. Szwajcarja 
172,78 — 171,72, Berlin w obrotach pryw. 
206,60. Tend. niejednolita. 

DOLAR w obr. pryw. 7,98 (o godz, 11,307. 

  

    

  

   

    

    

  

działają tabletki Togal przy bólach reu- 
matycznych, podagrze, bólach i rwaniu 
w stawach, neuralgji i przeziębieniu. Już 
od przeszło lat 15-tu z najlepszem po- 
wodzeniem stosuje się przy tych scho- 
rzeniach tabletki Togal. Przeszło 6000 
lekarzy, w tej liczbie wielu wybitnych 
profesorów, potwierdziło skuteczność 
działania tabletek Togal. Spróbujcie i 
przekonajcie się sami dziś jeszcze! Na- 
leży jednak zwracać baczną uwagę na 
nieuszkodzone oryginalne opakowanie. 
Do nabycia we wszystkich aptekach. 
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Nr. 111 (2952) 

[il Targi Północne i Wystawa Lniarska w Wilnie 
26 sierpnia — 10 września 1933 r. 

W sali posiedzeń Rady Miejskiej 

odbyło się pod przewodnictwem p. 

prezydenta m. Wilna d-ra Wiktora 
Maleszewskiego posiedzenie Komitetu 
Wykonawczego III Targów  Północ- 
nych i Wystawy Lniarskiej w Wilnie, 
na którem POSTANOWIONO URZĄ- 
DZIĆ W ROKU BIEŻĄCYM TARGI 
PÓŁNOCNE I WYSTAWĘ LNIAR- 
SKĄ. Za urządzeniem Targów i Wy- 
stawy wypewiedziały się definitywnie 
wszystkie reprezentowane na posie- 
dzeniu samorządy gospodarcze, Oorga- 
nizacje handlowe, przemysłowe, rze- 
mieślnieze i rolnicze. Termin otwarcia 
ustałono na dzień 26 sierpnia b. r. 2 
<zas trwania Targów i Wystawy do 

dnia 10 września b. r. 
Przewodniezącym Komitetu jest p. 

prezydent miasta dr. Małeszewski. Do 
prezydjum Komitetu wybrano przez 
aklamację: sędziego p. Józeia Fole- 
jewskiego na wiesprezesa, dyrektora 
p. Józefa Korolea skarbnikiem, p. dyr. 
Ludwika Maculewicza sekretarzem. 

      

  

Ponadto w skład prezydjum weszło pię 
ciu przedstawicieli delegowanych 
przez izbę Przemysłowo - Handlową 
izbę Rzemieślniczą, Izbę Roiniczą, Mo 
nopole Państwowe i Dyrekeję Lasów 
Państwowych. Wybranemu w powyż- 
szym składzie prezydjum Komitet pe- 
ruczył organizację Targów. Uchwało 
no przystąpić niezwłocznie do remon 
tu pawilonu i budynków targowych. 

ili. Targi Północne i Wystawa 
Lniarska obejmą przemysł, handel, 
relnictwo, hodewłę drobiarstwo, ry- 
bołóstwo, nasiennietwo i t. p. oraz 
przemysł lniarski, który jak wiadomo 
wybija się na Wileńszczyźnie na pier 
wszy plan. 

Główny nacisk położony będzie na 
charakter targowy całej imprezy, 
gdyż zasadniczym celem IM Targów 
Półnoenych będzie ożywienie przemy- 
słu, rolnictwa i handlu w ramach mo 
żliwości, jakie stwarza panująca de- 
presja i zmienione pod jej wpływem 
warunki konjunkturalne. 

Powstanie Sekcyj Organizacyj Społecznych 
przy Radzie Wojewódzkiej B. B. W. R. 

Dążąc do nawiązania najściślejsze- 

go kontakiu pomiędzy organizacjami 

społecznemi, stojąceni na gruneie ide- 

ologji Marszałka Piłsudskiego Rada 

Wojewódzka BBWR. uchwaliła w 

swoim czasie powołanie Sekcji Orga- 

1jzacyj Społecznych. 
W wykonaniu tej uchwały Sel.re- 

tarjat Wojewódzki BBWR. zwołuje 

ma dzień 2 maja r. b. zebranie organi- 

  

     

  

a 

  

zacyjne Sekcji. Zebranie to odbędzie 
się w sali BBWR. przy ul. Św Anny 
2—4 o godz. 18-ej z porządkiem na- 
stępującym: 

1) Wytyczne prac Sekcji: -— refe- 
rat posła D-ra Stefana Brokowskiego. 

2) Ukonstytuowanie Sekcji. 

3) Wolne wnioski. 

Wstęp tylko za zaproszenialni. 

  

Rękawiczkom wileńskim przybywa nowy 
odbiorca zagraniczny. 

Do Wilna nadeszła wiadomość, że 

rękawiczkami wileńskiemi, które na 

rynku zagranicznym mają już swoją 

ustaloną markę, zainteresowały się ró- 

wnież firmy szwajcarskie, nawiązując 

pertraktacje z producentami rękawi- 

ezek wileńskich na dostawę większych 

    

transportów tego artykułu. Jak sły- 
chać, pertraktacje te są na dobrej dro- 
dze i spodziewane jest ich bliskie za- 

kończenie. W ten sposób producentom 
wileńskich rękawiczek przybywa jesz- 
cze jeden rynek zbytu. 

K UR SE R 

Posiedzenie wolewódzkiego 
Komitetu W. F. i P. W. 

W ostatnich dniach zbierał się 
dwukrotnie na obrady pod przewod- 
nictwem p. wojewody Jaszczołta, wo- 
jewódzki Komitet WF i PW. Głów- 
nym przedmiotem obrad było rozpa- 
trzenie budżetów powiatowych komi- 
tetów WF i PW. W. posiedzeniach 
uczestniczył kierownik Okręgowego 
Urzędu WF i PW płk. Frydrych z 
Grodna. Rozpatrzono wnioski poszcze- 
gólnych komitetów i zatwierdzono pre 
liminarze budżetowe na rok 1933/34. 
Obradowano również nad sprawą za- 
kończenia budowy kanału, łączącego 
jeziora Bulcis i Skajście х jezforami 
troekiemi, sprawą doniosłą dla oży-: 
wienia sportu wodnego w Trokach. 
Polecono komitetowi WF wileńsko: 
trockiemu rozpatrzenie ostateczne ko- 
sztorysów wykończenia budowy wspo 
mnianego kanału i zawarcie stosownej 
umowy z właścicielem tych terenów, 
hr. Tyszkiewiczem z Landwarowa. 
Wreszcie pstanowiono powołać do ży- 
cia specjalną komisję, której zadaniem 
będzie zajęcie się usprawnieniem dzia- 
łalności wojew. Komitetu WF i PW 
i dokooptowaniem do Komitetu całego 
szeregu osób. interesujących się wy- 
chowaniem fizycznem, dla rozszerze- 
nia zakresu prac na tem polu. 

|000000000009 0000009000 

Książki—za bezcen! 
Kto pragnie nabyć książki wartościo- 

wę ze wszystkich dziedzin 

za pół darmo, 
niech korzysta z okazji, jaką jest 

TANI TYDZIEŃ 
(27.1V. do 10.V.) 

w KSIĘGARNI 

JÓZEFA ZAWADZKIEGO 
Wilno, Zamkową 22. 

T DG 

      

oaaas0 

WBD "EN ODC 

Bp. Michalkiewicz poddał się 
operzcji. 

J. E. Ks. Biskup Kazimierz Michal- 
kiewicz w sobotę 29 kwietnia w Lecz 
niey św. Józefa o 8-ej rano poddał się 
ciężkiej operacji pęcherza. 

Dzięki Profesorowi Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie, Dr, Kor- 
neljuszowi Michejdzie, operacja odby- 
ła się szczęśliwie, 

RADJO 
WILNO. 

NIEDZIELA, dnia 30 kwietnia 1933 r. 
10,15: Nabożeństwo Pontyfikalne w Ostrej 

     
   

     

  

Bramie ku czci Królowej Jadw celebro- 
wane przez J. E 

kiego, metropolity 
. 11,20: Muzyka religijna (płyty). 

Czas. 12,10: Kom. meteor, 12.15: Tran 
cz. poranku z Filharm. 13,00: Uroczystą л 
demja ku c Królowej Jadwigi. Transm z 
" elki 14,20: Mn 

ko ochrona przed skut 
czyt. 15,00: Kom. roln. 
ka. 15,20: „Jak mie należy słuch aj — 

djalog popularny wygł. Halina Hohendling* 
równa i Tadeusz: Byrski, Muzyka, - 
16,00: Program dla młoc 5 
ki lidowe (płyty). 16,43 
ki z młodszemi dziećm 

  

wil. 11 
11     
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iKoncert solistów. 17, Program na poni'- 
działek. 18,00: Mi lekka, Wiad, bie 

žące. D. c. muzyki lekkiej, 19,00: Litewska 

literacka. 5: Rozmait. 19,20: R-- 
(„Debata w sprawach polskich w an- 

gielskiej Izbie Gmin). 19,55: — 20.15: Kon 

cert. 21,00: Wiad. sport. 21,10: D. e. Копсетса 

22,00: We audycja, 2 Kom met:5r. 

23,00: Muzyka taneczna. 

WARSZAWA. 
NIEDZIELA, dnia 30 kwietnia 1933 r. 

15,20: Pieśni w wykonaniu Janiny Orłow 

skiej, 16,25: Muzyka z płyt gramofo 
18,00: Muzyka lekka z „Ziemiańs 

   
    

       

  

   

  

Przy cierpieniach pęcherzyka żółciowego 

i wątroby, kamieniach żółciowych i żółłacz- 

e», naturalna woda gorzka „Praneiszka-J6- 

zeia“ znakomicie ulatwia trawienie, Zalecara 

przez lekarzy. 

   

  

19.25: Słuchowisko p. t. „Smaczny chleb 

kłamstwa” p/g, Br. Winawera. 

NOWINKI RABJOWE. 
NABOŻEŃSTWO I AKADEMJA KU CZCI 

KRÓŁOWEJ JADWEGI. 

      

D: 
dzie z Ostrej Bramy uroc 
które odprawi JE Ks. Arc 
kowski, następnie o godz. i 
kiego na Pohulence nadana zostanie aka 

demja ku czeż Królowej Jadw Program 

zawiera szereg przemówień i część muzycz 

sro-wokalną. ż 

  

    

    

  

  

SMACZNY CHLEB KŁAMSTWA. 

© godz, 19.25 ze studja rozgłośni war 
szawskiej nadane zostanie słuchowisko opr 
cowane podług nowej komedji Brunona W 
nawera p. t, „Smaczny chleb kłamstwa”. 

   

  

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

przeniesione do nowego lokalu przy 

ul. Adama Mickiewicza Nr. 32. 
Kasy P. K. O. czynne od godz. 8 do I5-ej i od 17 do I9-ej. 

  

    

  

    

©, w Wilnie 

Wykonawcami słuchowiska będą wybitui 
artyści scen stołecznych. 

JAK NIE NALEŻY SŁUCHAĆ RADJA? 

Szerokie koła radjosłuchaczy z korzyścią 
dla sie wysłuc! djalogu na temat „Jak 
nie naležy słuchać radja?', który o godz. 
15.20 rozpoczna przed mikrofonem pp. Ha- 

lina Hohendlingerówna i Tadeusz Byrsk.. 

Zwłaszcza ci, którzy słuchają radja przez 

dowiedzą się z tej rozmowy wie'u 

pouczających rzeczy. 

  

    

  

  

   

    

LEON WOŁŁEJKO MÓWI... 

mipatyczny „Oszmiańcz 

Е się już wileńscy słucha 

po dłuższej nieobecnoś do Wilna i powta 

swych licznych przyjaciół za pośrednictwem 

w poniedziałek dnia 1 maja o 

nką własną p. L „Wien 

      
  

    

"Udaremniony zamach kolejowy. 
Wczoraj na wąsko-torowej linji 

Iwaeewicze-Kosów torowy w czasie 
obchodu zauważył na lewym torze 
wbite haki w złącza szyn, oraz kamień 
wagi przeszło 10 kg., ułożony na szy- 
nach. Nieznani sprawey zamierzali 
dokonać zamachu na mający nieba- 

wem nadejść pociąg osobowy. - Na 

szczęście służba kolejowa w porę prze 

szkodę usunęła i pociąg przeszedł bez 

szwanku. 

O wypadku pawiadomiono władze 

śledcze i kolejowe, które przystąpiły 

do energieznego Śledztwa. 

Tragiczne skutki głuszenia ryb przy pomocy granatów 
Wezoraj podczas głuszenia ryb na rzecze 

Mereczance dwaj mieszkańcy wsi Merecze 
(w rejonie Orsn) Miehał Ksieńko i Stetan 
wskutek przedwczesnego wybuchu granatu. 

Lipunas ulegli ciężkim obrażeniom ciała 

Ksieńko odwieziony został w stanie ciężkim 

do szpitala. 5 5 

OBWIESZCZENIE 
Zarząd Towarzystwa Kredytowego Miasta Wilna niniejszem podaje do wiadomości dłużników, wierzycieli i innych. 

osób zainteresowanych: 

pożyczek przez Towarzystwo wydanych, odbędą się w lokalu Towarzystwa przy ulicy Jagiellońskiej 14 w Wilnie, w 0- 

becności Kom. Nadzor. i Zarz. T-wa licytacje publiczne niżej podanych nieruchomości, położonych w mieście Wilnie: Pierwsza — 14 czerwca 1933 roku, a. jeżeli pierwsza nie dojdzie 

do skutku, druga — 30 czerwca 1933 roku. Licytacje rozpoczną się o godzinie 12-ej w poł: 2) że zgodnie z $ 84 statutu Towarzystwa licytacja się rozpocznie od sumy nieumorzonej 

pozostałości wydanej pożyczki z doliczeniem do tej sumy raty bieżącej, wszystkich zaległości w ratach, odsetek za zwłokę, wszystkich wydatków, uskutecznionych na rachunek dłuż- 

nika, kosztów egzekucji, obciążających dłużnika, a również zaległości podatkowych, skarbowych i komunalnych, o których informacje będą otrzymane przed dniem Hicytacji. przy- 

czem na nabywcę nieruchomości będzie przelana obciążająca sprzedawaną nieruchomość pożyczka z ratą bieżącą, należnemi od niej odsetkami za zwłokę oraz rozterminowaną zgo- 

dnie z planem konwersji pożyczek i listów zastawnych Towarzystwa częścią rat za lata 1925, 1926 i 1927; 3) że osoby życzące wziąć udział w licytacji, mogą przeglądać w biurze 

Towarzystwa (Wilno, Jagiellońska 14) w godzinach urzędowych (od 9 do 2 pp.), lub w odnośnych ks. hip., o ile nieruchomość posiada uregulowaną hipotekę, akta, dotyczące zasta- 

Walne zgromadzenie wu nieruchomości, wystawionych na sprzedaż; 4) że osoby przystępujące do licytacji winne przed rozpoczęciem przetargu złożyć wadjum w wysokości wszystkich zaległości (prócz 

rozterminowanych części rat za lata 1925,1926 i 1927), zaległych podatków, oraz wydatków, związanych z wystawieniem nieruchomości na licytację; 5) że suma zaofiaorwana na licy- 

tacji, za potrąceniem złożonego wadjum, nieuiszczonej pozostałości pożyczki, raty bieżącej z należnemi od niej odsetkami za zwłokę, oraz rozterminowanej części rat za lata 1925, 

Stow. Wzaj. Pomocy Stud. 1926 i 1927 a również opłaty aljenacyjne, winne być uiszczone w ciągu dmi 14 od dnia licytacji; w razie zaś niewniesienią w terminie wskazanym wyżej wymienionych należności, 

Żydów U. S. B. nabywca traci złożone przy licytacji wadjum, które będzie użyte na opłatę zaległości podatkowych, „kosztów egzekucji, wydatków, uskutecznionych na rachunek dłużnika i opłat na- 

leżnych Towarzystwu z wystawionych na sprzedaż nieruchomości, a ta pozostanie nadal własnością dotychczasowego właściciela: 

Możliwości eksportu skór wileńskich 
do Sowietów. 

to na sumę 30.000 dolarów. W związ- 
ku z powyższem garbarnie w''eńskie 
nawiążą pertraktacje w sprawie udzia 
łu Wilna w dostawach do Z. S. 5. R. 

Dowiadujemy się. że sowieskie 1) że za nieuszczenie zaległości i innych należności z 

przedstawicielstwo handłowe w Polsce 
(„Sowpoltorg') podpisało umowę na 
eksport twardych skór podeszwowych 
do Rosji Sowieckiej. Tranzakcję zawar 

  

Spółdzielczość spożywców 
ma Wileńszczyźnie. 

Okręg wileński oddziału Związku 

  

  

  

    

    

    

   

   

  

  

    

postępuje naprzód, sprawnie spełniać 

funkcje aparatu rozdzielczego i regu- 

łatora cen, dając konsumentowi dobry 

i w miarę możności tani towar i sku- 

piając coraz większe szeregi pod swo- 

im sztandarem m. 1. 

  

  

      

    

  

    

  

      
        

Patrz ostatnią stronę. 

BERGWETEESZ RE SZOKOZE ZZA KOC KTS 

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

od godz. 4—5 po poł. 

  

  

  

    
WYJAŚNIENIA RUBRYK: 1) Ni 

ma zaleglych nelžnošci w ratach, odsetkach i wydatkach, poniesionych na rachune 
do niej, mająceych pierwszeństwo przed pożyczką Towarzystwa, zaległoćci podatkowy: 
oraz wydatków, które ujawnione zostaną w dniu przetargu, winna być złożona jako wad, 
rzona pozostałość pożyczki na dzień licytacji, 9] Rozterm 

UWAGI: Licytacja rozpocznie się od sumy należności 

  

  

     
umery pożyczek, 2) Numery hipotek, 3) 

nieruchomości. Kwoty wskazane w rubrykach 6, 7, 8 i 9 podane są w złotych. 

          

Spółdzielni Spożywców R. P. obej- : 

muje swoją działalnością m. Wilno i : Oczekiwane od dłuższego czasu Z > A 5 6 7 3 9 

8 powiatów województwa wileńskie wielkiem zainteresowaniem walne ze. 1 2 3 

go. Na tej obszernej -połaci kraju w BZ Żydów U. S. B. zgro ; : ‚ оь | B | Lg Zwi 

roku 1931 znajdowało się 37 spółdziel m iło we czwartek 27 b. m. w Sali 529 9015 Wiażewicz vel Jażewicz Józe! ajowg Nr 22 : — ы . 5800.— — 

ż % й as ю В EŃ ^ i Eljasz- a 33 Е 7.85 917.43 25200.— E 

ni związkowych i 10 spółdzielni nie- Śniadeckich przeszło 700 osób. Cze- sz > R Z. A era, dei as sy oe 780.48 22000.— 7 

związkowych, W końcu roku 1932 i kała tego zebrania z -wielkiem napię- ; op. мЕ 5159,70 Ža - 

na początku 1933 powstało 5 nowych  Giem żydowska młodzież akademicka 
| zje mi I 

placówek spółdzielczych mianowicie tembardziej, że od czterech lat żadne | : = | S ? е 5489.12 r 

sp. sp. „Jednošė“ w Hruzdowie pów. Walne zebranie nie mogło dąiść do Žo 11363 Kamińskiego Antoniego spadkob. Topolowa griini Nr. 158 i Nr. 150 3687.18 665.16 78.04 |  2260—- = 

postawski, „Rolnik w  Piwonicach  Skutku, a osłainie przed fetjamii wiel- 2 S Pori M 3 Wiszannierski Ne 139 obecnie Nr. 165 ZO 3437.92. 338,91 9900.— = 
UE KA RA zh anos ENEI stał z 579 7492 Francuzowiczowa Marja-Genowefa Jasna Nr. 17 «= 643.74 1077.84 246.49 7200.— => 

pow. święciański, sp. spoż. w Żurowi- S EDI ARIS Z0staio przez p. 591 7730 Bialowicki Owsiej Chelmska Nr. 5 731.25 3110.75 398.98 ° 91с0,— = 

cach pow. mołodeczański, „Wierzybe* Kuratora prof. Dr. Rosego rozwiązane 603 5755 Tułowski Mikołaj Wojskowo-Cmentarna Nr. 3 759.42 1640.21 | 276.06 6500.— z 

« Piwowarach pow. śŚwięciański i Zanim mogło do do jakichkolwiek 620 — S ona RER ” Strycharska Nr. 24 5181.27 3425.13 621.91 16800.— ca 

_Artois* w Oranach. obrad nad wyborem prezesa i prezy- 502 masówny Rywka-Rochla, Bejla i Michła Szawelska Nr. 6 : 61110.40 16373.55 2679.52 _ 77400.— = 

W roku 1931 obrót spółdzielni djum. > P> 518 12383 Czerwiński Mikołaj w Wilnie przy wybrzeżu rzeki Wilji miejsco- 

11 9954 859 : 
wošč Lešniki 6755.— 357.07 98.09 2900.— K 

rynosił 2.254.852 zł., zaś w.r . 
3 : 

okręgu wynosił 2. 54.802 zł., zaś W r. Była i tym razem chwila, kiedy zawis 523 874 Załkindowie Anna i Rywka Wielka róg Hetmańskiej Nr. 13/1 928.20 51424.11 6573.23 .| 193300.— = 

1932 1.843.941 zł. Spadek obrotów łą nad zebraniem groźbą rozwiązania 531 4231 Flekser Mejer, Flekserówna Sora i Głezerowa | Lwowska Nr. 15 

żostał spowodowany zarówno zmniej- zawisła nad niem groźba rozwiązania а 8 я “д?{е]‘{‘ т Ę : : 2002.— 10471.67 1669.— 48300.— D 

A pożycia powellem sakutek Gdrewied joł ein a kei [ ле оТН 5 Soad CAC ADR = SE 
zmniejszenia siły nabywczej społeczeń  rątora, który wszelkiemi siłami dążyi 551 10298 Piekar Fajwusz Wižkomierska i Zwierzyniecka Nr. 56/23 1131.70 405227 67314 17200.— е 

stwa jak i wskutek spadku cen nie- dg uspokojėnia roznamietnionych“ u- 555 10753 Włajnesowa Chaja Rakowa Nr. 3 1636.50 9039.71 1149.12 33600. — i 

których artykułów spożywczych. Po- mysłów przyniosła niespodziewane 569, 691 Kozłowska Helena Wiłkomierska Nr. 135_ obecnie Nr. 161 4550.— 3422.56 392.34 11600.— = 

mimo jednak spadku obrotów czysta rezultaty. Doszło nietylko do wyi 571/139 5373 Frydberg Estera Kijowska i Rydza Śmigłego Nr. 24/32 226.50 1329.02 386.24 7541.62 121.55 

R Bust : ст° ultaty. Doszło nietylko do wyboru 607/235 8760 Gurwicz Szłoma Antokolska Nr. 149-a, obecnie Nr. 169. 6852.— 2448.57 624.58 14440.06 168,75 

nadwyżka osiągnięta przez spółdzie i ukonstytuowania się prezydjum, ale 532/22 3510 Felmanowie Calel i Bejla zaułek Lidzki Nr. 5 523.25 5917.43 1080.51 2638 .84 398.20 

nie nietylko nie opadła. lecz przeciw- į do odczytania i uzasadnienia rezo- 521/173 5430 Sole Tobjasz i Kremerowa Rachil Niemiecka Nr. 27 115—— 13233.25 500455 121999.52 3145.50 

nie wzrosła, bo:w-r. 1931 wynosiła” lucyj antyhitlerowskich; co każe przy- 580 7548 Monkiewiczowie Anna. Teodor, Konstancja i 

16.042 zł. zaś w r. 1932 18.484 zł., co puszczać, że uda się S eZbra 606 8451 X ss inas Ii 1847.99 185663 57.59 ima = 
cc 3 di S EE 3 UŚ zać, Z a a a- noi [cek iłkomierska i Zwi iecka Nr. 5 Ё 1856. . 14600.— — 

św BAZY о _г.\с_юп.ддік}-ч] i oszczędnej nie wbrew dotychczasowym trady- 609 13525 Czerwiński Mikołaj w Wilnie nad brzegiem Wilji ai 

gospodace i zmniejszeniu kosztów cjom szczęśliwie doprowadzić do koń- Leśniki + 22666.41 1596.10 430.40 10700.— — 

handlowych. ca. 610 39 Remz Hirsz Ostrobramska Nr. 29 z. wlas. 13476.18 2896.33 83100.— Ž 

Straty które w r. 1931 wynosiły " 4 
_ 1419.60 

28.222 zł., to w r. 1932 pomimo spad- Należy bowiem zaznaczyć, że pod 4 S ż 

ku obrotów wynoszą 10.542 zł. To do tym względem są stosunki w Stow. 615 120 Koci Josel Rz A 

$ A er Ч 7 ; - Ё 2 Stefańska Nr. 1 1501.50 12903.45 3054.62 88000.— — 

wodzi, że spółdzielnie zaczęły przysto- Stud. Zydow. niezdrąwe. Od kilku lat 619 9574 Górski Michał i Mórawska Sytwja aeg Michalski Nr. 6 644.85 6394.96 1685.68 48900.— LE 

sowywać się do zmienionych warun-  Uslępujące zarządy nie składają spra 617/364 5364 Deweltowowie Estera, Jankiel, Gabriel, Szo- | Kwaszelna Nr. 2] i Makowa Nr. 24 5300.37 28473.39 1826.<9 182304.71 6223.50 

ków bytowania i wkroczyły na drogę wozdań ze swojej działałności, a > Notel, 2 RACE Zelik, Leja, 
7 

energicznej likwidacji kredytu, widząc zmiana ich następuje albo wyłącznie at ROWE Bo оР 

w nim główne swoje niebezpieczeńst_ w drodze głosowania na listy bez przy 47 2363 Sokołowski Antoni Teziocha=NE Ś 4545.45 3093.19 1421.90 26630.59 1971.— 

wo. Większość zakupów, bo aż 62 jęcia do wiadomości sprawozdania, 67 4448 Abucewicz Jan — i Pilsudskiego Nr. 28 1574.30 4231.49 1718.95 32193.83 2382.75 

proc. ogółu zakupów dokonują spół- bądź w drodze nominacji ze strony 122 4372 Czołowscy Jerzy i Zofja | Wiwulskiego Nr. 12 2275.— 686.56 647,66 12129.70 897.7! 

I o po 3 1 & 1 - 5 Sinukowie Jankiel, Hirsz i Wulf 3 85. 
dzielnie we własnej hurtowni. Obser- a akademickich. Ostatnie Walne i cje Błoch Wulf i Sara OW A, Na ZE = 22 78851 PEL) 107. > 

+ . . EA. r Taj + ы S * . = > 3 udnicka Nr. la a › e 220. — 

wuje Się jednocześnie, aczkolwiek nie- Zebranie jest więc prognozą zmiany 167 ы Kagan Stera ; . ох iecz. : 258.09 

znaczny, to jednak stały wzrost człon: stosunków na lepsze. е 
Poplawska Nr. 27 - 563.76 4833.64 357.75 

ków. Spółdzielnie związane na terenie . Stosunek sił w wyborze prezesa ze 3 6099 RAA Ar j Hi 59 AL gas RZ SA oto > 

- wileń ;zny zrzeszają obecnie 6706 L A AS L SAN DE „ Arjasz, Hirsz i Snarska żę 

a: pa SRS brania przedstawia się następująco: w Gnesa | zaułek Oszmiański Nr. 2/10 75530 2339.57 961.57 18239.10 1343.25 

członków, Jest to liczba zbył mak M pierwszem głosowaniu, w którem ża- 226 2898 Muszkatin Lejba Witkomierska Nr. 91 1012.58 149.60 140.13 2657.96 195.75 

stosunku do tych zada! RA MAŁ GÓREG ZA Kandydat mi aras < 238 4302 Surawicz Jozef : Wiłoldowa Nr. 33 4170.50 1708.15 570.17 10815.13 796.50 

> ы ziaja : en kandydat nie ot ał absolutnej 2 RE 

spełnienia spółdzielczość i zbył Mie- większości, sjonistyczna prawica о- 282 niema R ORA Spadkobiercy | | | Biskupia Nr. 14, obecnie Nr. 6 1051.05 1625.72 628.16 11914.97 877.50 

pokaźna w stosunku do możliwo: trzymała 234 głosów sjonistyczna le- m a SE mil Mazdek Dot. Čion Teba Žr aj : ощ оЕа ое 7 3 sów, sjonistyc Szmul-Mo D й sr 

rozwoju, jakie p spółdzielczość | wicą 160 gł., zjednoczony front socja- Genżólewicować Liba 1 PhmanawasEika | LwowakaYRUAY 1696.24 2260.94 821.44 15581.13 | 1147.50 

na wileńszczyźni zczególnie na le- qigryczny 212 gł. W drugiem głosowa- 349 785 Ruszczyc Zygmunt : * Witoldowa Nr.5 2730.— 2295.56 705.47 13381.44 985.50 

renie wsi i miastecze Mała liczba na LA m kandydatem d 2 347-a 2006 Baran Berko, Kałmanowicz Leja i Kae Szy- 

członków jest właśnie jedną z przy- a ; > EE. lis Ps" > : ‚ | Mon A Wiłkomierską Nr. 17-a 807.38 790.30 483 20 9165.38 675.— 

zyn słabości naszych spółdzielti: nistycznej a socjalistycznym, pierwszy 377 niema Stupel Abram i Rachela Szklana Nr. 7 455-— 2510.79 831.11 15764.43 1161.— 

Z NE RE 0 sia 31 spółdziel. OUTZYMai 192 gł., socjalistyczny zaś 175 383 > Wabiszczewicz Antoni Sosnowa Nr. 25 - 781.01 242.65 72.48 1374.81 101.25 

Na początku roku 1931 spółdzie! gr przeszedł wobec tego  kondydai 401 : Rochlicki Antoni Polowa Nr 4-b 969.15 99.15 28.99 549.93 40.50 

nie posiadały 40 sklepów, obecnie zaś  g;onistyczny absol 4 Kantóski 427 205 Malinowski Władysław * Portowa Nr. 18, obecnie Nr. 24 > 5121.03 979.91 449.38. 8523.80. 627.75 

posiadają 49, zatrudniając w nich 59 JONISY CES, Sol. med. p. Napinski. 433 niema Łachińska Pesia Zamkowa Nr. 15 364.— 1828.50 734.47 13931.36 1026.— 

pracowników. W _ ciągu roku1932 z - Po wyborze prezesa i ukonstytuo- e eg p AS ai Wilnie + złem ZBRORRCAN OE 364:— 616.15 El 10998.44 810— 

nadwyżkami pracowało 24 spółdziel- waniu się prezydjum i zgłoszeniu 0- SRS Wileńskiej | panitowatkzcych > 

ni, ze stratami 19. Na początku roku. strych rezolucyj przeciw  ekscesom ; | tofonych Aparatów Edisona Wileńska Nr. 38 5 1019.20 | 14591.23 4662.87 88445.82 | 6513,75 

1931 fundusze własne spółdzielni wy-  antyżydowskim w Niemczech p. Ku- IE na RAW > RE : Slomianka i 43, obecnie Nr. 29/1 Z zac 200 1619.25 148.50 - 

nosiły 174.067 w roku 1931 zmniej- rator o godz. 3 nad ranem zebranie WC WAZA Dzielna Nr. 15/2 : * i 2355.26 216,— 

szyly się do 156.461 zł. Tłumaczy się  odroczył. 334 RS Narkiewicz Rozalja Widok Nr. 4 1012.38 290.27 132.90 1545.64 141.75 

to odpisami na straty, które spółdziel:  szawrzwy zi ZOK ER Z OCRECZZCZA 355 4028 _ | Wierszołowicz Włodzimierz Żołnierska Nr. 19 1160.25 494.46 139.23 1619.26 | 148.50 

nie rok rocznie musiały dokonywać. nieureg. 
е 

Jak z przytoczonych zestawień wy. / JE e 410 1234 Stankiewiczowie Michał i Helena Chocimska Nr. 35 A 1291.38 284.79 3312.10 303.75 

ik słdziel ŚĆ żywców, po- 13 z — 426/11 4301 Kruszańska Chana "Kijowska Nr. 49, obecnie Nr. 57 441.35 202.12 63.29 736.02 67.50 

nika, spółdzielczość iza To ы GC) EKICELENCJA 423 niema Szochota Michela Spadkobiercy Ponarska Nr. 17 © 650.65 495.29 227.83 2649.68 243.— 

mimo szalejącego kryzysu i trudnošei, f JĘ KT- = 455 : Podorski Grzegorz Ogórkowa Nr. 9 941.08 458.88 37.97 441.62 40.50 

jakie napotyka na swej drodze na te- > 193 11399 Zarembo Witold Krzywa Nr. 47 654.88 151.— 44.30 515.20 47.25 

renie wileńszczyzny, powoli, lecz stale 366 niema Iwanow Wawrzyniec . Zielona Nr. 12 954.60 144.32 44.30 515.22 -47.25 

Nazwiso i imię właściciela nieruchomości, 4) Ulica Nr, domu, 5) Obszar w mtr. kwadr., 6) Su- 

k dłużnika, która winna być uiszczoną przez nabywającego nieruchomość; suma ta z doliczeniem 
ch, skarbowych i samorządowych. o których informacje będą otrzymane przed dniem licytacji, 

jum przed rozpoczęjciem licytacji, 7) Rata bieżąca z odsetkami od niej za zwłokę, 8) Nieumo- 

inowana część odsetek za łata 1925, 1926 1 1927. : 

objętych rubrykami 6, 7. 8 i 9. Należności objęte rubrykami 7, 8 i 9 mogą pozostać nadal na hipotece sprzedawanej



   
=== || Dzii: Katrrzėny S P. 
Niedziela ЗСрр 
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Spostrzeżenia Zakładu Matsorsiogii U.S.F, 
m Wilnie z dnia 29/IV — 1933 roku. 

755 Ciśmicnie średnie w milimetrach: 

  

Temperatura średnia — —- 6° С. 
najwyższe + 9 C 
seiniisze + 3 1 

<pad: 0,9 
Wisi: zachodni. 
TA 
Uwagi: pochmurno po poł. dróbny deszcz 

SPRAWY AKADEMICKIE 
— Zebranie Zagłębian i Ślązaków Stud. 

U. S. B. Dziś, o godz. 11,30 w lokalu przy ul. 
Wielkiej 68 m. 2, odbędzie się zebranie Aka- 
demickiego Koła Zagłębian i Ślązaków. Obec 
ność wszystkich członków konieczna 

   

    

— Szkoła „Dziecko Połskie* Stef. Świda 
z przedszkclem powiadamia, że w związku 
zę zmianą w szkolnictwie, rozszerza swój 

zakreś programowy: 
W mowootwartych I i II kl. z progr. 

gimn. prowadzonych przez młode, wyk 
lifikowan= siły — szykować będzie dzieci 
do 3-ej kl. gimn. równie gruntow: jak to 
czyniła ubiegłe lat szeregi, dając gimnazjcm 
Wil. stałe element uczn. mocny, jak roz- 
wojowo tak też wychowawczo. Opłaty zu:- 
żone (od 15 zł, m.). Za 2-je dzieci ustępstwo. 

Kancelarja czynna codziennie do godz. 2.ej 
po poł. ul. Mickiewicza 11—11. 

— Zapisywanie dzieci do szkół powszech 
nych. Dziś mija ostatni termin zapisywan.a 
dzieci do szkół powszechnych. Przymusem 
szkolnym objęte są dzieci urodzone w la- 
tach: 1926, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921 i 
1920. 

Zapisy uskuteczniać 
rejonowych. 

       

  
   

należy w szkołach 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zarząd Stowarzyszenia Rodziny Woj- 

skowej w Wilnie zawiadamia członkinie. iż 
w dn. I mają r. b. o godz. 6 w lokalu włas 
nym p. Hajkowiezowa z Zarządu Naczelnego 
Rodziny Włojskowej w Whrszawie wyglos: 
referat na temat „Przysposobienie Wojsk 
we kobiet do obrony kraju". 

BEDE ES EET 

JUTRO WIELKA PREMJERA 

w „REWJI” 

w arcyfilmie MOBY DICK 

SPRAWY SZKOLNE 

  

     

  

w Historji Reform 
Jana Łaskiego (ul. Zaw: 
odczyt p, Wacława Gizberia Studnickiego 
О zabytkach ewangelickich Wilna, ilustro 
wany iprzežroczami. 

Wstęp wo dla ezłonków Towarzystwa 
Jana Łas dla wprowadzonych gości 

Koła Miłośników Wfjlna przy 
Tow. Krajoznawczem, 

— Z T-wa Eugenicznego (Walki ze zwy 
rodnieniem rasy). 4 maja w lokalu poradni 
Eugenicznej (ul. Żeligowskiego 4) Prof 
Hryniewicz wygłosi odczyt na temat „Ż 
współczesne s imobó) e 

5.30 «w, Wstęp wolny. 

SĄDOWA 
—Zmiany w sądownietwie. Dowiadujemy 

Się, że sędzia grodzki w Oranach p, Józe 
Iszora został jprzeniesiony do Wiilna i 0 
mie dział cywilny w tutejszym Sądzie Grodz- 
kim. 

ZABAWY 
— Ba| Perkałówy 6. O. P. P. Dnia 

maja we włoreś .* sqlotiach Ogniska K. P. 
W., ul. Kolejowa 19 Koło Pań LOPP. urzę 
dza 1-szy Wielki Bal Perkałowy, urozmaitony 
oryginalnemi niespodziankami. 

   

    

    
      

    

    
  

    

Śale specjalnie udekorowane. Na miejscu 
ciekawe eksponaty lotnicze, "Wstęp wyłącz- 
nie za zaproszeniami — dla gości 2 zł. i dla 
rzłonków LOPP. i KPW. 1 zł. 50 gr. Dochód 
przeznaczony na X-ty Tydzień Lotniczy. Po_ 
czątek o godz. 22-ej. 

— Zabawa taneczna. Zarząd - Komit-tu 
Rodz. Szkoły Powszechnej Nr. 11 urządza w 
dniu 2 maja zabawę taneczną w sali. T-wa 
„Sokół* na rzecz Kolonji letniej dla niezamoż 
nej dziatwy tejże szkoły. Początek o g. 21. 

TEATR I MUZYKA 
Teatr Wielki na Pohułance. — Echa 

występów Jadwigi Smosarskiej. — Przepe' 
niona widownia Teatru na iPohulance 

Kto z Wiilnian mie podziwiał jeszcze . 
wigi Smosarskiej w jej istotnym, żywym uro 
ku ma scenie — powinien jak najprędzej po 
starać się o bilet na słoneczną sztukę „Zeg- 
naj Młodości”. 

„Żegnaj młodości* grana będzi po raz 

drugi, trzeci i czwarty w niedzielę 30 bm. 
poniedziałek 1 maja i wtorek 2 maja br. 

— Niedzielna popołudniówka, nie 
dziela 30 bm. o. godz, 4 po poł. w Teatrz* na 

  

    

  

   

  

   

WILK 

   

  

JOHN BARRYMOR 

  

Pohulance po cenach zniżonych po raz ostał 
ni arcywesoła komedjo — satyra Słonimskie 
go „Lekarz bezdomny”. 

    

    
/ Teatrów Miej 

p Teatru Objazdowego ze 
ei" (z udziałem Jadw - 

  

    
        

    

gi Smosars ) odbędzie 
się już 5 m w Mołodeczni», Dalsza trasa 
obejmuje m: 6 maja Wilejka Pow. - 
7 maja Wiołożyn — 8 maja Lida — 9 maja 
Nowogródek — 10 maja Baranowicze. 

— Teatr muzyczny „Lutnia* Występy 
M. Grabewskiej. „Marica* po cenach zniżo- 
nych. iDziś o godz. 8.15 w, grana będzie 
w dalszym ciągu świetna operetka Kalmana 
„Marica* w wykonaniu całego zespołu arty- 
stycznego z świetną śpiewaczką M, Grabow- 
ską na czele. 

— Dzisiejsza popołudniówka „Wesołej 
wdówki* pe cenach propagandowych w 
„Lutni*. Dziś o godz. 4 pp. znakomita ar- 
tystka Mela Grabowska wystąpi na przed- 

ieniu popołudniowem w melodyjnej op*- 
ce Lehara „Wesoła wdówka*, Ceny miejsc 

propagandowe. 
— „W p 

ś w niedz. 
widowisko w 

  

   

  

   
ni i w puszezy* w „Lutni*, 

o godz. 12.30 po raz drugi 
18 obr: sh uplastyczniające 

Afryce — według 
„W” pustyni i w 

w wykonaniu teatru „Żagiew”*, Bi. 
lcty sprzedaj» kasą teatru „Lutnią* od 14 r. 

  

   

    

Koncert artystki baletu Ł. Sawiny-Dolskiej 
odbedziedię w sobotę 6 maja mw teatrze 
„Lutnia” przy udziale uczenic starszej i 
młodszej grupy jej studjum. W! programie: 
„Sem Iki“, balet fantastyczny i wielki di- 
wertysment klasycznych i. charakterystycz: 
nych tańców. Bilety od 50 gr. Początek a 
godz. 4 po poł. 

  

   

jake " 

MORSKi 
  

DZIš OSTATNI DZIENI 

    

35 gr. 

na wszystkie s. 

ca 

  

Czyś już był w kinie REWJA (Ostrobramska 5) 

na znakomitym filmie polskim 

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

PARTER 

od SĄ ar. 

na wszystkie s 

  

ML LE NS R] 

  

BEZBARWNY i 

TOMOFA 
WISKOZOWY PAPIER PRZEZROCZYSTY 

wyrób 

TOMASZDWSKIEJ FABRYKI SZTUCZW. JEDWABIU 
Spółka Akcyjna w Warszawie. 

BARWIONY 
PRZEZROCZYSTY i MATOWY 

GŁADKI Ii WYTŁACZANY 
w arkuszach dowolnego formatu i rolkach. . 

IDEALNE OPAKOWANIE DLA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, PER- 
FUMERYJNYCH, KOSMETYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, CU- 
KIERNICZYCH, OWOCÓW, GALANTERII, BIELIZNY, ZABAWEK i t.p. 

PRZE DST AW LE TE L STWO 
HARTMAN 8 LEWINSON, DOM HANDL. - EKSPEDYCYJNY 

Warszawa, Warecka 9, 

INFORMACJE na Kresy Wschodnie: FELIKS DESSLER, 
WILNO, SADOWA 93, tel. 4-35. 

  

  

Nie cierpiałbym dotąd 
od Odcisków wcale, 

Gdybym tylko „LEBEWOHL" 
używał stale. 

Żądać we wszystkich aptekach i składach apteczn. 
wyrażnie 

LEBEWOHL 
Wyrób krajowy. 

  

  

Kino „„PAN”” ».... konkurs z nagrodami 
na najtrafn załorzić filmu „„Każdemu wolno kochać'* 
Udział w konkursie dostępny dla wszystkich. 
Wyznaczono następujące nagrody: |-sza nagroda zł, 50, 

2-ga nagroda zł. 25, 3-cia nagroda zł. 15 oraz 10 nagród po zł. 5. Regulamin konkursu do obejrzenia w poczekalni kina „Pan“. 

  

JUŽ JUTRO Uroczysta Premjera! 

ego Ekscel. Subjekt 
W rol. gł: Król „Ekranu Polsk. 1933*—E. BODO, K. TOM, ina Benita, M. Ćwiklińska i inni. 

Cała Warszawa zachwyca się i śpiewa przebojowe piosenki: 
Seanse: 4—6—8—10.15, w niedziele od 2-ej 

Bźwięk. Kine-Tsatr 

HELIOS 
Wieńcka 38, tel. 9-26 

J 
Reż. M. Waszyński. Mu: 

„Złóciste włoski" 
z. H. Wars. 
i „Tyle Miłości”. 

Rekordowy przebój polski 1933 r., uznany za najlepszy w bież. sezonie 

  

Dźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

Dziś ostatni dzień! Niebywałe powodzenie! Całe Wilno mówi o arcydziele szeŚCiu najwybitniejszych gwiazd 

ż Gretą Garbo w +: Gruzińskiej w arcyfilmie LUDZIE w HOTE LU 
w-g powieści Vickl Baum i o niewidzianej dotychczas atrakcji „NOC w SKLEPIE LALEK" (w natur. kolor.) 
  

JUTRO PREMIERA! 

Ulubieniec i władca tłumów. 

genjalny komik czeski 

w swej najnowszej 

roli 

nieboszcz. w filmie 

wskrzesiciela LI 
Tel. 15-41 

VLASTA BURIAN 
Wesoły Karawaniar 

Reżysexji mistrza Karola Lamacza. Film śpiewany i mówiony po czeski. > 
NAD PROGRAM: Doskonałe dodatki dźwiękowe. Początek seansów: 4—6—8—10.15 
  

Dziś ostatni dzień! 

DZIŚ! Czoł. arcydzieło 
produkcji angielskiej. 

Najnowsza szampańska 
operetka Millokera 

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 1541 

Student-żebrak 
Czarujący śpiew, wspaniała muzyka, efektow. tańce, beztroski humor. Niezwykły przepych i bogactwo wystawy 

NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. Początek seansów o godz. 2—4—6—8—10.15 
  

PAN 

  

WOK kiai 
aktorstwa polskiego 

DZIŚ! Wspaniała komedja muzyczna ze „Złotej Śerji", która o całe niebo przerosła 
poziom dotychczas wyświetlanych filmów (idealne udźwiękowienie) 

Każdemu wolno kochać 
Dymsza, Moszyński, Zimińska, Zielińska. 

NAD PROGRAM: Wyjątkowo śliczny dodatek muzyczny i inne. 

Seanse: 2—4—6—8—10.15. Dla młodz. dozwol. 

Wielki suk- 
ces muz. najpopul. komp. Kataszek-Karasiński. 

Ubiegajcie się o nasze nagrody konkurs 

  

DZIŚ! Najwybitniejsze 
arcydzieło produkcji 
polskiej w-g powieści 

St. Żeromskiego p.t. 

Dźwięk. Kino-Teatr 

Światowid 
Mickiewicza 9 Uroda życia 

W rolach 
głównych NOFTĄ Ney, 
Adam Brodzišz, Eug. Bodo, 
B. Samborski i inni. 

  

DZIŚ przebojowe arcydzieła świata! Wielki podwójny program! Ceny po 20 i 25 gr na wszyskie seanse 
KINO-TEATR |1) potężny dramał 

I R z życia rosyjskiego 

UL. WIELKA Nr. 25 |2 ZGW ТОГга 
Zmartwychwstanie w-g głośnej powieści Lwa hr. Tołstoja. 

„Zmartwychwstenie* słynny tenor ope:y p. Valeu odźpiewa pieśni rosyjskie przu akompanjsmencie gitar 

W rolach 
głównych; DOLORES del RIO i ROD ła ROEQUE 

potężny dramat morski polskiej produkcji w-:g pow. $. Kiedrzyńskiego. W rolach 
głównych: Marja Malicka, Nora Ney i Jerzy Mar. W czasie wyświetlania filmu 

  

  

Przejazdem przez Wilno została otwarta 

Ceny przystępne 

warunki spłaty. 

| 
| 
| 
  

  

na krótki czas 

WYSTAWA KILIMÓW gliniańskich 
Wytwórni L. WĄSICKIEGO 

przy ul. Tracka 2, w hotelu „GRAND“ 

Ceny przystępne 
Dia P. T. Oficerów urzędników państwowych i samorządowych—dogodne 

  

| 
  

||| Hotel „BRISTOL“ 
$ 

w Wilnie, ulica Mickiewicza Nr. 22 | 

į 

Telefon 7-64 

Cena pokoi od zł. 3:50 na dobę, mie- 

sięcznie- na b. wygodnych warunkach.       

PREGZ Z NASZYMI WROGAMI! 
  

Karaluchy, prusaki i t.p. robactwa — 
to szerzyciele zarazy i różnych chorób za- 
każnych. Należy je doszczętnie wytępić 
tylko przy pomocy niezawodnego i rady- 

kalnego środka, jakim jest 

FLUR I W 
Żądać we wszystkich aptekach i zkł. apt 
  

  

Pracownia trawiecto damska 
1) przy ul. Wielkiej 12 — 1-e, tel. 14-37 
przyjmuje do szycia płaszcze, futra i kostjumy 

pod kierow. 

3. CZAJKOWSKIEGO. 
2) przy ul. Fabrycznej 22, tel. 11-42 i przy 
ul. Wielkiej Nr. 12 (magazyn) tel. 14-37, przyj- 
muje się damskie sukienki, dziecin. ubranie, bie- į 

lizna i roboty ręczne. 

Roboty wykonuje się tanio, sumiennie i solidnie.   
  

   
   

    

PROSZEK 

„KOGUTEK * 
USUWA NAJUPORCZYWSZY 

i) BÓL GŁOWY 
OSTRZEŻENIE. Przy kupnie akcza- 
<ować i wyraźnie żądać tylko orygi- 
nalnych proszków z  „Kogutkiem*, 
Gąseckiego, znanych od lat trzydzie- 
stu i wystrzegać się naśladownictw 
uporczywie polecanych w podobnem 

do. naszego opakowaniu. 

   

    

      

  

  

Na zasadzie umowy z Przedstawicielstwem Han- 
dlowem Z.S.R.R w Polsce paczki żywnościo- 
we I odzieżowe bezpośrednio z Warszawy 
DO ROSJI z gwarancją dostarczenia wysyła į 

Biuro posytek“ 
Warszawa, Nowogródzka 39, tel. 9-93.50 
  

Każdą chorobę wyleczysz 
jeżeli regularnie używać będziesz 

ZIOŁA D-ra BREYERA 
najskuteczniejsze w nast. chorobach: 

Nr. ] — kaszlu, astmie, rozedmie płuc cena zł. 3.50 
„Nr. 2 — reumatyzmu, artretyzmu (złej 

przemianie materji) . . . . 40047850. 
Nr. 3 — żołądkowo-kiszkowych, wątro- 

bowych, żółtaczce. . . . . + 42300 
Nr. 4 — nerwowych, bólu głowy, bez- 

senności, apatji do życia . . iż tes OB: 
Nr. 6 — blednicy, długotrwałej niedo- 

krwistości. ORO ge. asas SON 
Nr. 7 — nerkowych i pęcherzowych . 4 a 00 
Nr. 9 — ogėlnego zatrucia — przeczy- 

SZCZNIĄCE 4 Žas ROZ L 
Do nabycia w oryginalnem opakowaniu w apte- 

kach, składach aptecznych i drogerjach, lub w wy- 
twórni — POLHERBA, Kraków-Podgórze, skrytka 48. 

Zainteresowani otrzymają na żądanie darmo 
z wytwórni broszurkę „Jak odzyskać zdrowie”. 

Sprzedam plac 
2 rozpoczętą budową domu za 2000 zł. w Podbrodziu 

w najpiękniejszem miejscu letniskowem i lasu sos- 
nowego. Dowiedzieć się Podbrodzie ul, Bandurskiego 

Nr. 8 — Rožnowski, 

  

  

  

į Bacznošė! Automat — Browning 
6-cio mm, wyrzucający sam gil- 

(A zy po wystrzale strzelający do 
| celu, pięknie oksydowany pła- 

ski, zapewnia zupełnie bezpiecz. 
osobiste, huk ogłusznjący. Cena 
tylko zł. 7.45, 2 szt, 14.15. Setka 
kuł 3.65. Pozwolenie niepotrzeb- 

Wysyłamy zm zalicz, pocztow., koszty przesyłki 
opłaca kupujący. 

Przedst. Fabr. Broni „STABIL” 
Warszawa, Wspólna 2, oddz. 12-c. 

       

ne.   

Od roku 1843 Isinleje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Mebie 
jadaine, sypialne i ga- 
binetowe, kre*rnsy, | 

stoły, szaty, łóżka Lt d. 

Wykwintne, Mocna, 

NIEDROGO, 

па dogodnych warmnkath 
I NA RATY. 

NADESZŁY NOWOŚCI. 
: 8324 

BEEREK WKS 

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

od g. 9—1 i 5—8 wiecz. 

Dr.Zeidowiczowa 
Chor. kobiece, wenerycz- 
ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 

Mickiewicza 24, tel. 277 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 

i moczopłciowe 

Wileńska 7, tei. 10-67 
lod godz. 9—1 i 4—8 

    

    

DOKTOR 

PIOTROWICE -1ÓRCZEMOWA 
Ordynator Szpitala Sawicz 
shoroby skórne, wenery- 

czne i moczopłciowe 
przeprowadziła się 

Wileńska 34, II piętro 
Przyjmuje od 5—7 wiecz 

MH Kenigsbery 
Choroby skórne, 

welósryczne 
1 moczopłetowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz, 9—22 | 4—8. 

Dr. J. Bernszteit 
choroby skórne, wenerycz: 

ne i moczoplciowe 

Micklewicza 28, m. 5 
przyjmuje od 9—1 1 4— & 

ZW; P 

Akuszerka 

Marja Laknerova 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m.5. 

W. Z. P. Nr. 69. 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła sią 

Zwierzyniec, Tom. Zan: 
na lewo Gedem'nowskę 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3093 

Letnisko 
blisko Wilna . 

koło Santoki w Janinowie 
zamówienia przyjmuje — 
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AJUPORCZYWSI: 

BÓŁE GŁÓW 

Lokal 
pierwszem 

frontowe wejście 
w 340 kw. mir. 

nie podzielony na pokoja, 
nadaje się dla instytucji. 

Na parterze z frontu 
w 122 kw. mtr. 

do wynajęcia przy ulicy 
Tatarskiej Nr. 20, dowie- 
dzieć się tamże u właść. 

domu. 

OOOO 
CZYTELNIKU! 

na 

  

    

   
     

  

Pozwól mi _ bezinteres ie określić 
Twój charakter, zdolności, przeznac 
nie į wyszczegółnić najważniejsze fak- 

  

ty Twego życia. A ponadto wybrać na 
zasadzie astrologii i obliczeń kabali- 
stycznych szczęśliwy numer Twego lo- 
su do 27 Loterji Państwowej i wska- 
zać gdzie takowy można nabyć. Dlate- 

go proszę natychmiast napisać własno- 
ręcznie imię, rok i miesiąc urodzenia. 
Nie przesyłaj żadnego wynagrodzenia, bcz tylko ko 
szta pocztowe i kancelaryjne załączając 1 zł, w zna 
czkach pocztowych, Na los Nr. 12262 wybrany prze- 
zemnie padła w 5 12 26 loterji wygrana 150,000 
zł. Na niewielk yybranych przezemnie nume- 
rów, padło mnć anych, lecz z braku miejsca 
podaję tylko niektóre: Cabała J., Limanowa, urzędnik 
rafin=rji zł, 10.000—Kuhn Jan, Łódź Młynarska 25— 
zł. 5.000 — Łomnicki Marjna, Podha zł, 5,000. Po- 
zatem wiele osób, którym w udziale przypadły więk: 
sze wygrane, ze względów osobistych postanowiły za- 
chować swoje incognito, co zobowiązuje mnie do nie- 
ujawnienia nazwisk, Przyjęcia osobiste płatne — ca- 
ły dzień. Ps 

Żu 

  

   
     

     

   

  

  

        

  

1000 palt letnich nieprzemakainych 
w różnych kolorach wysyłamy za zaliczeniem na I|- 
stowne zamówienia po cenie reklamówej, pojedyńcze” 
zł, 14 podwójne na podszewce zł. 17,90, białe a la 
oficerskie zł. 19, damskie płaszcze jedwabne we wszy 
stkich kolorach zł, 24,80. Podać wysokość i długość 
rękaw (w cm. lub. sznurkiem).* Adresować: Wytwór- 
mia płaszczów Sz. Kuperman, Warszawa 1, skrytka 
97, oddzia 23, W razie miespodobania się zwracamy 

pieniądze. 

PRZETARG. 
Zarząd Litewskiego Stowarzyszenia Pomocy Sanitar- 
nej niniejszej ogłasza przetarg ma wykonanie woda- 
ciągów i kanalizacji, centralnego ogrzewania oraz in 
stalacji elektrycznej w lokalu przy uł. Mi ea 
33 w Wiilnie, — O warunkach można dowiadywać się: 
oraz plany i kosztorysy obejrzeć od dnia 1 maja rb. 
w lokalu Lecznicy Litewskiej przy ul. Wiileńskiej 28 

w godz. 12—% po poł, 

zarząd. 

        

     

   

    

piętrze;. 

W. Z. P. 48. 

  informacje „Kurj. Wil". 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła sią 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

tamże gabinet kosmetyet 
27, usuwa zmarszczki, bro 
dawki, kurzaiki i wągry 

832: 

  

Poszukiwany jest 
dobry kucharz, Świadec- 
wo i referencje wymaga: 

  

me, — Zgłoszenia na piś 
mie składać do Biura 
Reklamowego St. Grabow 
akiego ul. Gambarska * 

pod. „K“. 

Lombard w likwidacji 
dział sprzedaży tymcza- 
sowej przeniesiony z ul. 
Biskupjej Nr. 4 ma ul 
Mostową 3 (garaż). — 
Najtańsza okazja kupna 
kasy pancern., samocho- 

dów, fortepjanu, phon l: 
i ubrań i t. p. 

umebfowany,  fortepjan, 
telefon DO WYNAJĘCIA 
ui. Mickiewicza 4, m. 11. 

Wanny gazowe 
odny odpoczynek w 
„STRAUSSA ul. 
ska 3 (Zarzecze). 

ппа codzienni<j. 
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łaźmi 
Popła 
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Mieszkanie 
6 pokojowe luksusowe do 
wynajęcia, Tamże składy 

    
   odpowiedi pod garaż 

ul. Piłsudskiego 40. -— 

Informacje Tatarska Nr 
10, m. 3. 

Do wynajęcia 
2 sklepy, razem z urzą- 
dzeniem, nad ce się ra 

  

     

  

  

  

   

    
  

  

  

  

spożywczy, piwiarnię, pra 
cownię i inne, — Przy 
mlicy Wileńskiej Nr. 24, 
Informa na miejscu. 

Oglądać <codzienn 

Do wyna.ęcia 
ładne adremontowane 5 
pok. mieszkanie z wvgo- 
dami, 2 balkonami przy 
ul, Św. Filipa Nr. 4, 
Oglądać codziennie. 
Informacje ma mik 

SPRZEDAJĘ 
po cenach b. niskich 

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

własne 
Lwowska 24, m. 10 

  

  

  

  

Mieszkanie 
składające się z 6 pok. 
luksusowe, tamże sklep: 
frontowy Ho wynajęcia. 
Mickiewicza 37 m 

    

Mieszkanie 4-pokojowe 
ze wszelkiemi wygodami 
przy ul. Mickiewicza 62 
do wynajęcia od 1 maja: 

Wskaże dozorea 

MIESZKANIA 
(obok województwa) 

3i 2 pokoje, ciepłe, su- 
che, słoneczne, odświe- 
żone — do wynajęcia — 

Skopówka 5 

Trzy pokoje 
z kuchnią i wsz. wygod, 

DO WYNAJĘCIA 
ul. Rzeczna 12—10 

KUPIĘ 
okazyjnie 

Wóżeł diednny 
Oferty do Administracji 
„Kurjera W.” pod A, W. 

Sprzedam 
b. tanio 

biurko, szafę 
na ubranie i na książki 
Dąbrowskiego 7—21 

Samochód 
„Chevrolet“ 5 - osobowy 
torpedo w idealnym sta- 

nie—tanio do sprze dania. 
ul. Pańska 15—2 

godz. 8-9 i 16—17- 

Sprzedaję 
DZIAŁKI ZIEMI 

nad brzegiem rzeki, 
12 klm. od Wilna. 

Informacje: 
Wilno, Piłsudskiego 13/5 

Maszynistka 
poszukuje posady 
jak również może być an- 
gażowana do biura na ter- 
minową pracę, również 
wykonuję różne prace w 

domu po b. niskich cenach 
Łaskawe oferty do Adm. 
„Kurjera Wileńsk.* pod 

„Maszynietka“ 

Nauczycielka 
z Warsząwy poszukuje po 
sady do dzieci w wieku od 
3—12 z nauczaniem. Ofer- 
ty do Administracji „Kur- 

jera Wileńskiego" pod nau 
czycielka. 

                

_ Wydawnietwo „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. 
  

Drukarnia „ZNICZ%, Wilno» Biskupia 4, tel. 3-40 
  

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.


