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RZECZPOSPOLITA POLSKA 

MINISTERSTWO SKARBU 
Ministerstwo Skarbu podaje niniejszem do publicznej wiadomości, 

        

OBWIESZCZENIE 
o wypuszczeniu biletów Serji I. 

że w wykonaniu ustawy z dnia 24 

a 19337. Ва 

marca 1933 r. 

RP“ Nr 28“ Ot: 199) 

= (Dz. U. R. P. Nr. 22, poz. 172) oraz rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 1 kwietni 

wypuszczone zostały bilety skarbowe Serji | w odcinkach po 1000 i 1C.000 złotych na łączną sumę 75.000.000 złotych. 

Terminy płatności biletów skarbowych serji I są trzy — i sześciomiesięczne. 

Oprocentowanie biletów trzymiesięcznych wynosi 4 i pół proc., biletów sześciomiesięcznych 6 proc. w stosunku rocznym 

procenty płatne są zgóry przez potrącenie od wartości imiennej biletów. 

Bilety skarbowe są wolne od podatku od kapitałów i rent. 

Bilety skarbowe mają wszelkie prawa papierów posiadających bezpieczeństwo pupilarne. ; 

Bilety skarbowe nie podlegają ustawie o utraconych tytułach na okaziciela. : 

Bilety skarbowe w terminach ich platnošci wykupywane będą bez żadnych ograniczeń i potrąceń we wszystkich oddziałach 

„Banku Polskiego. 

  

PRECJ 2 KODEKSEM CYWILNYM 
Obserwatorowi zbliska zjawisk i 

procesów w skali historycznej grozi 

niebezpieczeństwo niedojrzenia sensu 

i istoty dziejących się wypadków z po 

wodu nawału szczegółów. Niedawno 

stości podobne akty gwałtu są inspiro 

wane przez ośrodki podświadomości 

— instynkty prymitywne. Ale nas zaj 

muje tu nie t. zw. psychołogja głębi, a 

tylko sfera świadomości. 

Rozmowa posła Wysockiego z Hitlerem 
BERLIN .(Pat). Biuro Wolfia og 

łosiło w dniu 3 maja następujący ko 

munikat: Poseł polski w Paryżu p. Wy 

socki odwiedził dnia 2 maja r. b. kan- 

clerza Rzeszy. Rozmowa, w której u- 

czestniczył minister spraw zagraniez- 

nych baron Neurath, dotyczyła aktu- 

alnych zagadnień politycznych, które 

odnoszą się do stosunków polsko - nie 

mieckich. Kanelerz podkreślił zdecy- 

dowany zamiar rządu niemieckiego u- 

trzymywania swego nastawienia i po 

stępowania jak najściślej w ramach 

istniejących traktatów. Pozatem kane 

lerz Rzeszy wyraził życzenie, aby oba 

kraje swe wspólne interesy rozpatry 

wały i traktowały bez namiętności. 

Ill kongres Legjonu Młodych. 

POZNAŃ. (Pat). W środę w godzi 

nach popołudniowych nastąpiła uro- 

czysta inauguracja Ill-gó kongresu 

Legjonu Młodych, przy udziale około 

400 delegatów z całej Polski, w obec- 

ności przedstawicieli władz wojsko- 

wych i cywilnych z wicewojewodą 

Kauckim ji zastępcą odwódcy O. K. 

pułk. Więckowskim, w własnej sali 

Domu Rzemieślniczego. 

Lakoniczny dziennik 
ekonomisty, 

P. dr. Roman Battagija, znany publicysta 

>konomiczny, rozważając projekty gospo- 

darcze Roosevelta, doszedł do bardzo pesy* 

mistycznych wniesków. Ostatni spadek kursu 

dolara i towarzyszące jemu zarządzenia 

autor nazywa skokiem w niep*wne. Zdaniem 

autora — prezydent Roosevelt zamierza ewo- 

lucyjnie dokonać t0, do czego inne państwa 

dachcdziły przez rewolucję. Chodzi o zerwa- 
    

   jeden z wybitnych niemieckich uczo- E ABA 
ai ara sakeralnų  sekfs. wie z gospodarką Ebe ą t oparcie gospó- 

a : LE wa Młody lipski szofer, motywujący 
* Zag: ił kongres generalny se AR aa ai esa d niado AL OS e 

nycii—prof. Radbruch—na szpaltach : 7 
Szujsk W Nadeszł r y 

S iais r = chłostę polskiego obywatela Z., zade- ь 5 с ż tarz DZUJSKI 2 arszawy. NAadESZIO wiem .są oficjalnie głoszone zamiary prezy- 

pewnej wiedeńskiej gazety wyraził się LONDYN. (Pat). Agencja Reutera  zentantów uchwaliła rządowy projekt wiele depesz gratulacyjnych wśród  denta, jak właśnie rewolucją gospodarczą. 

że próżno byłoby poszukiwać idei ru 

chu narodowo socjalistycznego, że 

oznaczałoby to sugerowanie idei po- 
łokowi, który powstał z połączenia 

chamstwa z rozpaczą. ; 

Nie podziełam tego zdania. Wy 

daje mi się, że przy analizie historycz 

nych wydarzeń nie należy powodować 

się pobudkami wdowy po agencie ase 

kuracyjnym  Millerze lub szoferze 

Szmidcie, chociaż, naturalnie, nie jest 

rzeczą mało ważną wiedzieć co oni 

myślą i jak czują. 

Pamiętam ulice moskiewskie w 

październiku 1917 r., szare żołnier- 

skie szynele i brawurowego frajtra, 
nawołującego żołnierzy do strzelania 

do junkrów: „Towarzysze — za pokój, 

za chłeb!* Tak, jakby to było wczoraj 

— w oczach mi stoją żołnierze i fraj- 

ter przy kułomiocie przy bramie Ni- 

kitskiej... Gdzie jest obecnie ten fraj- 

der i czy on wie, do czego przyłożył 

rękę? 

Czy wiedzieli paryscy obywatele 

szturmujący Bastylję co czynią? Być 

może, żołnierze Wielkiej francuskiej 

rewolucji džwigali w swych tornist- 

rach „Contrat social* Rousseau, czy 

jednak czytali oni i rozumieli tę książ 

kę — wątpliwe. Przecie i niemieczy 

maturzyści otrzymywali egzemplarz 

weimarskiej konstytucji, co nie prze- 

szkodziło im stać się jej grabarzami... 

Naturalnie, motywy postępowania 

monstrował nam w elementarnej for- 

mie stan asymilacji idei narodowego 

socjalizmu w świadomości niemieckie 

go narodu. Pana Z, bito nietylko za to, 

_że był .polskim Żydem. Bito-go, bo za 

rabia 30.000 mk. rocznie wówczas, 

gdy bijący, zapewne, nie posiadali naj 

bardziej niezbędnego minimum. 

Hitleryzm utrzymuje, że skończył 

lub skończy z walką klasową. Ta teza 

jeszcze nie wymaga udowodnienia. 

Widzimy, jak dotąd, istnienie ostrych 

socjalnych antagonizmów, które hit- 

leryzm umiejętnie wykorzystał dla 

swoich celów, zabarwiając je na ko- 

lor „rasowy*. Zacieśnienie tych anta- 

gonizmów wyłącznie do żydostawa, 

jako części klasy posiadającej, wydaje 

się nam na bardziej długi okres nie- 

możliwością. 

Żydowskie pogromy w carskiej 

Rosji były przygrywką do rozgromie 

nia majątków ziemskich i zamożnego 

mieszczaństwa i jednocześnie — Tro- 

syjskiej kultury* W zdaniu tem mnie 

utwierdzają i „fin du siecle*—nastro 

je niemieckich sfer posiadających. W 

sferach tych olśnienie „narodową re 

wolucją” coraz bardziej ustępuje miej 

sca strachowi przed tem, co może przy 

brać charakter „rewolucji socjalnej”. 

— „To bolszewizm w lżejszej formie” 

- mówił mi onegdaj pewien „aryj- 

ski* fabrykant, przed miesiącem jesz 

cze entuzjasta. „„Marxismus mit natio 

donosi z Waszyngtonu, że Izba Repre 

+go а@ . + 

Możliwość przesilenia 
ŁONDYN. (Pat). Prasa angielska 

spotkała ostrą krytykę zawarcie trak 

tatów handlowych Wielkiej Brytanji z 

Danją, Niemeami i Argentyną. „Dai 

ly Express“ i „Daily Herald“ mówią 

nawet o możliwości kryzysu w łonie 

inilaeyjny. 
$ „a 

gabinetowego w Aaglji. 
rządu angieiskiego i 6 ustąpieniu mi 

nistra handiu Runcimana, odpowic- 

dzialnego za te traktaty. Po konie- 

rencji ekonomicznej, jak pisze „Daily 

"Herald", konserwatyści będą mogli 

utworzyć rząd czysto konserwatywny. 

Hitler kokietuje robotników. 
BERLIN. (Pat). Narodowi socjaliś 

ci zwołali na dzień 10 maja do gma- 

chu sejmu pruskiego w Berlinie kon- 

gres delegacyj robotniczych z całej 

Rzeszy, który ma oficjalnie proklam» 

wać jednolity front robotników nie - 

mieckich. Hitler przyrzekł objąć pro 
tektorat nad obradami. : 

BERLIN. (Pat). Na czele nowej or 

ganizacji robotniczej, która prokli- 

mowana będzie w piątek pod nazwą 

„Front Pracy”, stanie osobiście poseł 

Ley, który prowadzi akcję przeciwko 

istniejącym związkom zawodowym. 

PARYŻ. (Paź) Prasa z wiełką uwaza 

śledzi rozwój wypadków w Niemczech, pod- 

kreślając znaczenie ostatnich zarządzeń Hit- 

lera, zmierzających do opanowania Związ- 

ków Zawodowych robotniczych. 

Kerespondent berliński „Journała* pisze, 
żę tendencje socjalizujące Hitlera tłumaczą 

do pewnego stopnia powodzenie, jakiem cie- 
szy się wódz narodowych socjalistów w ma- 

sach. Tendencje te jednak zaczynają poważ- 

nie niepokoić magnatów wiełkiego przemy- 
słu i junkrów. 

Mowa Hitlera, wygłoszona 1 maja, z jed- 

nej strony zawiodła, z drugiej niewątpliwie 

zaniepckoiła mieszezańskie koła finansowe, | 

nich depesze od pp. ministrów Becka, 

Jędrzejewicza, min. Pierackiego. 

Po referacie Zagórskiego na temat 
„Polityka zagraniczna Polski* i ode- 

graniu pierwszej brygady, inaugura - 

cyjne posiedzenie zamknięto. 

Jutro będą się obrady toczyły w 

sekcjach. 

W środę odbył się również w Poz 

naniu zlot legjonistów miodych z ca- 
łej Polski przy udziale 4.000 osób. U- 
czestnicy wzięli udział w uroczystos- 

ciach z okazji rocznicy Konstytucji 3 

Maja. 
—::():— 

Zgon zasłużonego generała. 

KRAKÓW. (Pat). Zmarł tu Ś. į. 

generał dywizji Jakób Włostowiec 

Gąsiecki. Będąc generałem armji uu 

strjackiejj w r. 1918 przeszedł do 

armji polskiej w randze generała, był 

dowódcą XI. dywizji, która brała u- 

dział w walkach 1920 r. Ostatnio p0- 

święcał się pracy społecznej. Odzna- 

czony był złotym krzyżem zasługi. 

EE OO e 

Sowiecka misja handlowa w Polsce. 
Rozmowa z zastępcą komisarza handlu zagranicznego p. Bojewem 

W pociągu zdążającym z Moskwy 
do Warszawy przedstawiciel Ajencji 
„Iskra* przeprowadził rozmowę & 

przewodniczącym sowiećkiej delega- 

cji handlowej i zastępcą komisarza 

handlu zagranicznego p. Bojewem, na 

temat celu podróży do Polski sowiec- 

kiej misji handlowej. 
—-Przedewszystkiem muszę zaz: 

naczyć — oświadczył na wstępie pan 
Bojew, że w charakterze zastępcy ko- 

misarza handlu zagranicznego jestem 

w Polsce po raz pierwszy, natomiast 

przez Polskę przejeżdżałem dość czę- 

sto, bawiąc w Londynie, jako ayrek- 

tor „Torgpredstwa”, Również zwiedza 
łem Niemcy, Francję oraz Stany Zjed 

noczone, jako rzeczoznawca w spra 
wach handlu zagranicznego, 

— A jaki cel ma wizyta Panów w 

Polsce? > 

Zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę tw, 

na którem przeprowadza się całą grę. Prze- 

cież Reosevcit chce pochwycić w swoje ręce 

ster produkcji rełnej i przemysłowej, ma 

skrócić tydzień pracy, ma dyrygować cenami, 

ma wprowadzić z jednej strony maksymalcą 

granicę uposażeń, z drugiej granieę mini: 

małną 
Autor jednak, uznając w zasadzie ka 

nieczność podobnych zarządzeń, uważa je 

za niemożliwe do csiągnięcia w Ameryce. 

W tej Ameryc>, gdzie liberalizm jest od wie- 
ku giębcko zakorzeniony. Cały rozwój g08- 
podarki amerykańskiej zawsze się opierał 

na dwóch zasadach: wołności gospodarcz?j 

i dążeniu do zysku. Czynniki te, były czyd- 

nikami twórczemi w gospodarc> liberałuo- 

kapitalistycznej. Jednakże w gospodarce pła- 

nowej będą działały hamująco. „Gospodarka 

ta może się bowiem rozwijać tylko tam, 
gdzie istnieje silna i zwarta organizacja spe- 
leczna, podporządkowujaca się dyrektywom 

centrulrego organu planującego, t. j. pań- 
stwa, tylko tam, gdzie psychika gospodarcza 

egółu «piera się nietyłko o przesłanki wy- 

pływające z zysku indywidualnego, ale i lu 

ne mcmenty, jak przedewszystkiem o poczu- 

cie dobra ogółu*. 
Wiprawdzie istnieje w Ameryce, dość da- 

łśko idąca koncentracja produkcji (kartelė, 

trusty), która ułatwia zorganizowanie plano- 

wej gospodarki, jednak sama koncentracja _- 

nie wystarcza. 
W tych warunkach wydaje się, że ekspe- 

ryment amerykański w projektowanej for- 

mie nie uda się i mcże tylko pogłębić istnie- 

jące trudności. 
wk & 

Bank Gospodarstwa Krajowego €o mie- 

słąc naświetla sytuację gospodarczą Polski. 

Robi to bezstronnie i interesująco w specjał 

nym przeglądzie miesięcznym. W oświetleniu 

Banku Gospodarstwa Krajowego na między- 
narodowych rynkach pieniężno-kredytowych 
panował nastrój wyczekiwania, a to w związ 

ku z zachwiamiem się dolara i kryzys*m 

bankowym. Naogół jednak utrzymywały 6ie 

tendencje konsolidacyjne. Mocna tendencja 

kursów giełdowych, oraz płynność rynków 

pieniężnych w Europie podtrzymywana była 

przypływem kapitałów z Ameryki. 

: szeregowych S$. A. wynikają często z nalen Vorzeichen* nazywają ze zgrzy 
— Przyjechaliśmy do Polski na za Ša ks, kursu oe więzy A? marca 

ь ы 2 ь й ж 
£ WORSE YĆ ų 2 oddziałały nx ruch wkłlów w Polsce, wy- 

chamstwa i rozpaczy, ale to przecie tem zębów swojego gabinetowego „so 
Pionie ZW s ORA: wołując tendeneję do wycofywnia L 

nie określa objektywnego sensu wy- jusznika* narodowcy. 
wo - Handlowych w +o'sce, celerz а- Nastrój ten. jednak minął i większość wy- 

> ы е 
znania się z głównemi ośrodkami  cofanych wkładów wróciła do banków. Przy- 

Е : ; A S 
po gł środ у ków. Przy 

padków. SR 3 Nas rozwój wypadków nie dziwi. 
polskiego przemysłu oraz wejścia w czem ezęsto wkłady dolarowe zamieniano 

Gdy mi mówią. że niejakiego Z. Czytelnicy pozwolą sobie przypom- 
Ściślejszy kontakt z polskiemi sfera: 3a wkłady w złctych. Kwietniowy spadek 

"i su й „5 sių ю 11 у 
* spod - dolara nie wywarł większego wpływu na ry- 

polskiego obywatela mojżeszowego nieć postawione przez nas jeszcze przy 
mi gospodarczemi. nek pieniężny w Polsce, 

' wyznania, 55-letniego kupca z Lipska, narodzinach „narodowego rządu 
OR Jest to niezbędne. Nasze stosUn Jak zwykle na wiesnę wzrosło zapotrze- - 

SSE) 1 ке 25 Brant PARKS : dašis 
ki wzajemne rozwijają się wszak c0-  bowanie na kredyty. Jednakże zapotrzebo 

wywieziono « OE ego runat- twierdzenie: „Wewnętrzna dyna 
raz więcej, prawda? wane to nie mogło być dostatecznie zasp.+ 

nego Bomu, zdjęto spodnie i wychło- ka ruchu hitlerowskiego rozsadzi jed 
— Muszę zaznaczyć, że stosunki każe Ta Drake So S 

stano — myślę, że kulturalni ludzie ność narodowego gabinetu albo jed 
handlowe polsko - sowieckie ostatnio wkładów zmusło wiełe banków do Atia 

na ten temat nie mogą mieć dwóch ność hitlerowskiej partji*. 
rzeczywiście rozwijają się pomyślnie. nia a K As kasowego. Wypła- 

® ь SIN ь ъ L 
ryj p vodem į > treść weksłowa wzrosła, chociaż ilość za- 

zdań. Mnie je sacytowano TOW- ESA : ан оь, 
czego wymownym dowodem jest prze <= rosła, chociai 

gai : Sy, z TEX. ANC Oa Logika wydarzeń zmusi Hitlera go 
dłużenie na dalsze dwa lata umowy z. protestowanych weksli również nie zmalała. 

nież „zdanie. jednego z  UCZES” czynienia swego kursu coraz bardziej 
„Sowpoltorgiem“. Atia a jąies. ewyłka cen 

ników tej egzekucji: „Jaka bezczel- alietycznym*. Żądania oe 
Wiad > Ra © At a w giej połowie marea. Zmniej 

" 8 „socjalistycznym. Żądania socjali 
iadomo, že ostatnio zawarliśmy - szył się również wywóz zbóż zagranicę. Cevy 

ność! Ten Żyd jest głuchy, jest pol- zacji banków, ciężkiego przemysłu i 
z polskimi przemysłowcami szereg artykułów hodowlanych — utrzymańe, Ozi- 

i ratele 7 1 ie st + ее PARE 
anzakcyi ao siet6 miny: 1 niż 

> Obywatclem, Źle móva po nie- parcelacji wiełkiej własności ziems- 
an i RE ie w dziale is ei nasta- 

miecku a zarabia 30 tysięcy Marek kiai już śni „sta i 
‚ ю › a A ‚ 

у ° iej już donośnie rozlegają się od do- 
Р я + alias piła poważna poprawa zatrudnienia hut że” 

` ej juž do gają się 
szą się na terenie Rosji Sowieckiej du  jąznych. Silnie wzrósł eksport cynku. Gór- 

rocznie! Jakże jego nie wychłostać?* 

To powiedzenie czynnego hitlerow 

ca jest znamienne. Wyraża się w niem 

rsymilacja narodowo socjalistycznej 

idei w psychice szeregowego bojówka- 

jego postępowania 

były zarówno momenty nacjonalistycz 
rza. Kryterjami 

łów ruchu. 

Trzy gwiazdy przewodnie przyświe 

cały narodowo - socjalistycznemu ru- 

chowi: „Przeciwko Weimarskiej Kon- 

stytucji! Przeciwko Kodeksowi Cywil 

nemu! Przeciwko Wersalskiemu Poko 

      

żym popytem, zwłaszcza wyroby tek- 

stylne i obrabiarki. 

W toku-dalszej rozmowy p. Bojew 

bardzo pochlebnie wyraził się o prze- 

mysłowcach naszych, którzy w dużej 

mierze przyczyniają się do rozwoju 

handlu z Rosją Sowiecką. 

Na zakończenie p. Bojew dodał, 

nietwe węgłowe utrzymało się dzięki wzec- 
śtowi zbytu w kraju. Zbyt przetworów half 
towych był nieco większy. 

Wiossana sprzedaż wyrobów włókienn*- 
czych przedstawia się dość pomyślnie. Dał 

cię nawet odczuć brak niektórych towarów. 

Pozostaje to w zwiążku ze strajkiem robot- 

niczym. Przemysł chemiczny i drzewny po- 

został bez większych zmian. 

b OSA: E SA jowil“ Dnia 1 b, m. wieczorem przybyła da  sowóżcką na Dworcu Głównym w Warsra- ‚ $ е : adatas as Obroty handlowe na rynka wewnętrznym 

ь poz Żyd, ami po BET Weimarska Konstytucja jest już Warszawy z Moskwy Sowiecka misja han- wie oraz członków kemitetu przyjęcia: rad- ze przyjazd do Polski sowieckiej MISJI ożywiły się w okresie przedświątecznym, nie 

ku) jak i socjalme (zarabia 30 tysięcy „con: dlowa z zastępcą komisarza Komisarjatu ć» ca poselstwa R. P. w Moskwie p. Zmigrodz: handlowej powinien przyczynić się do osiągnęły jednak poziomu zeszłoroczneżo. 

zniszczona. handlu zagraniczneg” ZSRR Bojewem na ki (1), przewodniczący delegacji sowieckiej ożywienia handlu polsko-sowieckiego, Wyrcsła poważnie wartość ebrotów handlo- 

marek rocznie). Można, naturalnie 

pójść dalej i utrzymywać, że te naro- 

dowo-socjalne argumenty są tylko sa 

mousprawiedliwieniem a w rzeczywi- 

Na kolejce Kodeks” Cywilny -*- 

„biblja“ kapitalistycznej społeczności. 

Obserwator. 

    czele. Włycieczka sowiecka zabawi w Polsce 

kilka dni, zwiedzając m. innemi zakłady 

przemysłowe na Górnym Śląsku, port w Gdy- 

nii Ł @. 
Na zdjęcia naszem widzimy "delegację 

p. Bojew (2), poseł ZSRR w Warszawie p. 

Antonow-Owsizjenko (3), b. minister Klar- 

ner (4), p. Tamorin, prezes Instytutu impor 

tu metalij (5). ? 

a zawarty w swoim czasie z Rosją S9- 

wiecką pakt o nieagresji, jest nierw- 

szym krokiem do zbliżenia. gospodar 

czego Polski i Z. S. $. R. (Iskra). 

wych z zagranieą, głównie po je wy- 

wczn. Dzięki temu saldo PE 
handłowego zwiększyło się o kilka miljonów 

złotych. : 
Эж 
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"TRZECI MAJA W WILNIE. 
TŁUMY NA ULICACH. 

"Tegoroczne Święto Narodowe 3-5 
Maja nie miało wspaniałej, barwnej 
defilady, do której przyzwyczaiło się 
w tym dniu. Wilno, a która przyciąga 
zwykle tłumy na ulicę Mickiewicza. 
Było też trochę zdziwienia, trochę roz 
czarowania wśród mrowia, jakie, 
wierne tradycji, zalegio chodniki od 
placu Łukiskiego do Katedry. 

Mieliśmy wszak 19-go kwietnia, 
mieliśmy w Wilnie Marszałka — wspa 
niałą rewję wojskową — uroczystoś- 
ci, wszystko nie tak dawno. 

Wczorajsze Święto obchodziło Wil 
no w kościołach — Święciło w ser- 
cach. 

UROCZYSTE NABOŻEŃSTWO W 
KOŚCIELE ŚW. JANA. 

O godzinie 9-tej J. E. ks. Arcybis 
kup Jałbrzykowski celebrował Mszę 
pontyfikalną w kościele św. Jana. Na 
nabożeństwo przybył wicewojewoda 
Jankowski, poczty sztandarowe szkół 
organizocyj społecznych, ' korporacje 
akademickie oraz tłumy wilnian. Ks. 
kanonik Żebrowski wygłosił podnios- 
łe kazanie. 

Po mszy korporacje akademickie, 
które się stawiły w pełnym składzie, 
zebrały się na dziedzińcu im. Piotra 

Skargi, odśpiewały „Gaudeamus i 
wyruszyły z rozwianemi sztandarami 
pochodem przez miasto, odprowadza 
ne przez tłumy. Przeszły ulicą Wielką 
Miekiewicza i na rogu Wileńskiej po 
maszerowały w różne strony. ° 

Ww KOŚCIELE GARNIZONOWYM. 

O godzinie 10-tej w kościele św. 
Ignacego ksiądz płk. Herget odpraw:ł 
mszę św. w obecności pana Wojewo- 
dy Jaszczołta, Prezesa Sądu Apelacyj 
nego Wyszyńskiego, Prezesa P. Izby 
Kontroli Pietraszewskiego, Dyr. Fal- 
kowskiego, Prezesa Ratyńskiego, Dy- 
rektora Żuchowicza, prokuratury, są- 
dcwnictwa, generalicji, licznie przy- 
byłych przedstawicieli społeczeństwa 
— organizacyj, stowarzyszeń, szkół, 
wojska i tłumów wiernych. Płomien 
ne kazanie wygłosił ksiądz kapelan 
Nowak. 

Po nabożeństwach przez ulice prze 
szły drużyny żeńskie i męskie, har- 
cerstwa wileńskiego, podziwiane na 
ulicy Mickiewicza przez pełne chod- 
niki widzów. 

AKADEMJA KOLEJARZY. 

Wezoraj wieczorem, o godz. 19-tej 
w przystrojonej zielenią sali Ogniska 
Kolejowego przy ulicy Kolejowej 19 
odbyła się akademja ku uczczeniu 142 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go 
Maja. Kolejarze z rodzinami stawili 
się licznie, wypełniając sałę po brze- 
gi. W przeddzień, t. j. onegdaj, w sali 
tej gościł z zabawą taneczną LOPP., 

| DRUSKIENIKI 
PAŃSTWOWY ZAKŁAD ZDROJOWY 

SOLANKOWE KĄPIEL 
  

  

W okresach 15.V,—15.VI. i 1—30.1X, 

KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 

Sale hydropatyczne. — Elektroterapja. — Gabinety ginekologiczne. 
Inhalatorjum. — Kąpiele tlenowe, piankowe. — Zabiegi specjalne, 
Słynny zakład leczniczego stosowania słońca, powietrza i ruchu. 
Jedyne w Polsce kąpiele kaskadowe. — Lecznicza solanka do picia. 

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

Ceny za zabiegi lecznicze i taksa kuracyjna zniżone. 

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

pozostawiająe po sobie olbrzymi drew 
niany model szybowca, zawieszony 
pod sufitem. Oglądano go z podzi- 
vem. 

Akademję zagaił, wygłoszoną z za 
pałem przemową Prezes Okręgu K. P, 
W. p. Puchalski, wznosząc na zakoń- 
czenie okrzyk na cześć Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej, pochwycony entuz 
jastycznie przez zebranych. 

Na program akademji złożyły się 
produkcje chóru mieszanego „„Ogni- 
ska“ składającego się z 50 osób, sym- 
fenicznej orkiestry ,,Ogniska' z 20 о- 
sób — pod batutą p. Adolfa Czerniaw 
skiego i własnej orkiestry dętej z 36 
osób pod kierownictwem sierż. Dyoni 
zego Dobkiewicza. Odśpiewano ład- 
nie „Pieśń majową* i „Najpierwsza 
pieśń*. Orkiestra dęta wykonała dob 
rze „Fantazje*, symfoniczną wiązan- 
kę pieśni legjonowvch. Okiasków nie 
szczędzono, bo i produkcje stałv aa 
wysokim poziomie. 

Na zakończenie akademji zespó! 
amatorski Ogniska, przygotowany 
umiejętną ręką artystów dramatycz- 

nych teatrów miejskich Bieleckiego i 
Saby - Zielińskiej, zagrał zupełnie dob 
rze, ku ogólnemu zadowoleniu wi- 
dzów, obrazek rodzajowy na aktualny 
temat „Przysposobienie wojskowe”. 
Parę razy wprawdzie na sekundxę 

coś się zacięło w djalogu, ale przenta 
wia to raczej na korzyść aktorów, bo 
grano bez suflera. Dziełnie poruszał 
się na scenie kapitan (w tekście jest 
porucznik, lecz zdobyto mundur kapi 
tana i stąd awans) z poetycką czupry 
na (p. Jeleński), dobry był gospodarz 
(p. Kołpak), urocza córka gospodarza 
była pociągająca w scenie miłosnej 
(p. Lucyna Chmielewska), Wojtuś (Że 
browski) wywoływał salwy śmiechu, 
pani dworu (Chmielewska) i pan Sta- 
nisław (Kulikowski) dobrze uzupeł- 
niali całość. 

Salę „Ogniska opuszczano z mi- 
łem wrażeniem. 

DEKORACJA W URZĘDZIE 
WOJEWÓDZKIM. 

O godz. 13-tej w wielkiej sali Kon 
ferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego p. 
Wojewoda Jaszczołt w imieniu Prezy 
„denta Rzeczypospolitej i prezesa Ra 
dy Ministrów udekorował odznacze- 
niami państwowemi zasłużonych oby 
wateli Wilna i powiatu wileńsko - tro- 
ckiego. (R.) 

LISTA ODZNACZONYCH. 

Krzyż Komandorski orderu „Odro 
dzenia Polski“: p. Doktorowi Marja- 
nowi Massoniusowi, profesorowi Uni 
wersytetu Stefana Batorego w Wilnie 
i p. Luodmirowi Slendzińskiemu, pro- 
fesorowi U. S. B. w Wilnie. Krzyż Ofi- 
cerski orderu. „Odrodzenia Polski*: 
p. Adamowi - Antoniemu Piłsudskie- 
mu — Delegatowi Rządowemu przy 

    

   

K
A
S
K
Z
E
A
M
Z
E
R
E
|
 

ES
 E
E
B
 

15% (zniżka na wszystkie zabiegi 
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GRODNO BATOROWE. 
  

"W tegorocznych uroczystościach 
jubileuszowych 400-lecie urodzin je- 
dnego z największych naszych kró- 
lów, (Stefana Batorego) jest jedną z 

ważniejszych. 
Jeśli się wmyśleć w dzieje naszej 

monarchji, uderzyć musi dziwnie tra- 

giczny los dynastyj jakie nią rządziły 
Piastowie, po okresie potęgi, utwier- 

dzonej genjuszem Bolesława Chro- 

brego, rozdrabiają się i załamują w 

dzielnicowych sporach. Odrodzenie 

idące z ziemi krakowskiej, nie przetr- 

wało dłużej jak dwa panowania: Ło- 

kietka i Kazimierza, prawda, że obej- 
mujące przeszło 60 lat (od 1306 — 
1370); pozostali, licznie rozrodzeni 
Piastowie śląscy i linja mazowiecka, 
mie zdołali osiągnąć tronu i pozostali 
w cieniu, niemcząe się w śląskich dzie 
dzinach, a obok dynastji Jagiellonów 
bytując na swych mazowieckich pia- 
skach, bez znaczenia dla państwa. 

Za Zyg gmunta Starego umierają na 
głą śmiercią jeden za drugim dwaj v- 

statni Piastowicze Mazowieccy, dwa 
ojj młode olbrzymy siłacze i myśli- 

Stanisław i Janusz w 1526 r. 

Świetna, wspaniałe rozkwitnięta cu- 

downem odrodzeniem w ostatnich la- 

tach życia sędziwego Jagiełły, dynast- 
ja litewska, mimo sześciu najpiękniej 

szych królewiezów, synów Kazimierza 

nie przetrwała dwóch wieków (1366 
wstąpienie na tron Jagiełły, 1572 -., 

śmierć ostatniego Jagiellona Zygmuu- 

Ча Augusta). 

  

Wiemy co dała dynastja Wazów 
i dwaj Sasi... a elekcja? ... Jakby do- 
browolnie grzebała wolność Ojczyzny 
złota swoboda szlachecka. Jednak owa 
demoralizacja elekcyjna raz trafem i 
przypadkiem, wychwyciła z pośród in 
trygi i przekupstwa czysty brylant dla 
polskiej korony. Znalazła go w sąsivd 
niej Hungarji i przyswoiła sobie na 
wieczną chwałę, 

Gdy się zamyślić nad żywotem Ba- 
torego, zastanawia w jego charakte- 
rze ten wnet osiągnięty, jakby wrod:> 
ny majestat królewski. Owe pomaza- 
nie, które zaiste duchem świętym nie 
zawsze oświecało pomazańców, w 
tym wodzu, rycerzu i statyście zro- 
dziło z dnia na dzień królewską du 
szę. Potrafił siłą woli i charakteru, na 
ten pioment historji, który mu los dał 
do rozporządzenia, ująć rozwierzgany 
zaprzęg szlacheckich swobód i z nad- 
ludzkim wysiłkiem prowadzić go 
przez boje i przez trudniejszy jeszcze 
powszedni dzięń państwowego życia. 
I jeszcze... jakże uczciwie spełniał ten 
cudzoziemiec swe podjęte królewskie 
obowiązki. Nie miał 50 lat gdy wje- 
chał na Wawel, przeznaczony wolą 
panów braci szlachty i wielmożów, ua 
męża starej Anny Jagiellonki, kró- 
lewny polskiej, z którą małżeństwo 
nie mogło zapewnić dynastji, ani roz- 
koszy ślubnych a było tylko koniecz- 
nym odblaskiem korony, na czoło te- 
go węgierskiego szlachcica. 

Bez znajomości języka, ludzi i kra 

  

Magistracie m. Wilna. Krzyż Kawa- 
lerski orderu „Odrodzenia Polski*: p. 
Marji Jeleńskiej — Prezesce Katolic- 
kiego Związku Polek w Wilnie, p. Gu 
stawowi - Mieczysławowi Szuleowi — 
Naczelnikowi Wydziału w Kurator- 
jum .Okręgu Szkolnego Wileńskiego» 
w Wilnie i p. Zygmuntowi Rewień- 
skiemu — Administratorowi Dóbr 
Wielkie - Soleczniki. Złoty Krzyż Zn 

  

  

sługi: p. Marji - Zofji Szulc - Krzyża 
nowskiej — Siostrze Przełożonej Do- 
mu Wychowawczo - Poprawczego dla 
dziewcząt p. n. „Dom Opieki Matki 
Bożej* w Wilnie, p. Walentynie Ho- 
roszkiewiczównie — Sekretarzowi U. 
S. B. w Wilnie, p. inż. Grzegorzowi 
Mersonowi Naczelnikowi Wydzia- 
łu w Kuratorjum Okręgu Szkolnego 
Wileńskiego. Serbrny Krzyż Zasł”gi: 
p. Halinie Kaczyńskiej — kierownicz 
ce szkoły powszechnej w Wilnie, p. 
Zuzannie - Marjannie Horodniczance 
— nauczycielce, p. o. kierowniczce 
szkoły powszechnej w Ludwinowie, p. 
Antoniemu Kalinowskiemu — Inspek 
torowi w Dyrekcji Poczt i Telegrafów 
w Wilnie, p. Stefanowi Żukowskiemu 
— [Inspektorowi pszcezelnictwa Wileń 
skiego Towarzystwa Organizacyj i Kó 
łek Rolniczych w Wilnie, p. Eugenju 
szowi Królikowskiemu — Kierowni- 
kowi Szkoły powszechnej w Nowo- 
Wilejce, p. Edwardowi Aluchnie — 
Nauczyciełowi szkoły powszechnej w 
Nowo - Wilejce. Bronzowy Krzyż 
Zasługi: p. Feliksowi Abramowiczowi 
— st. przod. P. P. m. Wilna, p. Jozc- 
fowi Kasprowiczowi — st. przod. P. 
P. w Santoce, p. Piotrowi Stępłowi - -- 
starszemu przodownikowi P. P. m. 
Wilna (po raz drugi), rodzinie Ś. p. 
Wincentego Tarędzia. 

Tenisowe FakieLy 

  

duży 
wybór „LECH“ rm Wielka 24 

WAJSTEBON FOR 

Dolfus przeciwko Anschlussowi. 
WIEDEŃ. (Pat). Mowa kanclerza 

Dolfusa, podkreślająca konieczność о- 
bręny pod każdym względem niezawi 
słości Austrji, wywołała silne wraże-. 
nie nietylko w całej Austrji — lecz i 
poza jej granicami. 

„N. W. Tageblat* w koresponden- 

cji z Paryża pisze: W otoczeniu fran 
cuskiego ministra spraw  zagraniez- 
nych podkreślają, iż stanowisko kane - 
lerza austrjackiego wobee Anschlussu 
stanowi istotne odprężenie sytuacji 
ak 13 

Sytuacja w Niemczech 
była przedmiotem narad waszyngtońskich. 

PARYŻ. (Pat). Korespondent „.Jo: 
urnalu', redaktor Geo London don» 
si z pokładu okrętu „Ile de France*, 
powołując się na pow e źródło, że 
Herriot i Roosevelt odbyli w Waszyng 
tonie niezmiernie ważną dłuższą roz 
mowę, dotyczącą obecnej sytuacji w 
Niemczech. Prezydent Roosevelt miał 
bardzo interesować się wiadomościa 

  

mi, zakomunikowanemi mu przez Her 
riota. Pod wpływem relacyj Herriota, 
Norman Dawis miał otrzymać nowe 
instrukcje od prezydenta Roosevelta. 
Rozmowa Herriota z Rooseveltem - - 
zdaniem red. Geo Londona była jed- 
nym z najciekawszych i najważniej 
szych momentów pobytu Herriota w 
Waszyngtonie. 

Gandhi będzie głodował. 
Wywiad przeprowadzóny z odległości 6060 mil. 

LONDYN. (Pat). „Daily Express“ 
zamieszcza treść rozmowy telegraficz 
nej, jaką przedstawiciel tego dzienni 

„ka w Londynie odbył z synem Gand- 
hiego Devidasem, znajdującym się w 
Poona, gdzie Gandhi przebywa w=wię 
zieniu. { 

Redaktora „Daily Expressu* dzieli 
ła od syna Gandhiego, z którym roz- 
mawiał, odległość 6 tysięcy mil angiel 

skich. Devidas oświadczył, że wszyst 
kie jego usiłowania, mające na ceiu 
powstrzymanie ojca od decyzji rozpo- 
częcia ponownej głodówki, były bezo 
wocne, Ojciec mój —' powiedział De- 
vidas — napewno nie przeżyje trzy 
tygodniówego postu. Wygląda on jak 
cień i waży tylkó 100 funtów angiel- 
skich. Gandhi rozpoczyna swój post 
dnia 8 maja. 

    

Przygoda gen. Góreckiego. 
NOWY JORK. (Pat.). Przybycie prezesa 

Fidacu, generała Góreckiego do Nowego Jor- 
ku połączone było z przygodą. Parowi« 
„Majestic“ wpłynął na wody nowojorskie we 
wtorek rano, lecz z powodu gęstej mgły nie 
mógł wjechać do portu i stał na kotwicy 

24 godzin. Przedstawiciele ambasady, kon. 
sulatu, prasy i amerykańska delegacja ofi 

cerów, iktórzy wyj*chali na powitanie, 
Kali na kutrze celnym do południa, wres 

      

Cennik spor- 
towy gratis. 

  

Dzień 3-go Maja w stolicy. 
'WARSZAWIA. (Pat.) O godzinie 9 rano 

rozpoczęły się w świątyniach wszystkich wy- 
znań nabożeństwa dla żołnie 
stołecznego, nie biorących udziału w def'- 
ladzie. 

O godzinie 10 ramo odbyło się uroczyst» 
nabożeństwo w katedrze św. Jana, odpra- 
wione przez ks. kardynała Kakowskiego w 
asystencji ks. biskupa polowego wojsk pri- 
skich Gawliny i licznego duchowieństwa. 
Na nabożeństwo przybył Pan Prezydent Rze- 
czypospolitej ' Ignacy Mościcki, w otoczeniu 
członków domu cywilnego i wojskoweg». 
Ustawiona przed kościołem kompanja hono- 
rowa 21 p. p. w chwili przybycia Głowy 
Państwa sprezenfowała broń. (Powitany u 
stóp świątyni przez duchowieństwo, Pan Pie- 

zydent Rzeczypospolitej skierował się w stra 
mę głównego ołtarza, zajmując miejsce na 
specjalnem wzniesieniu, W prezbiterjum za 
jęli mi a członkowie rządu z p. prezesem 
Rady Ministrów Aleksandrem Prystorem ne 
czele, marszałkowie Sejmu i Senatu, prez:s 
N. I. K. Krzemiński, członkowie korpusu (iv 
płomatycznego, przedstawiciele władz i 
downictwa, pods*kretarze stanu, gener: 

wyżsi urzędnicy państwowi, przedstaw 
władz municypalnych i instytucyj społec 
nych, weterani 1863 roku i t. d. Wzdłuż na- 
wy głównej ustawiły się delegacje ze sztan- 
darami. 

W! tym czasie jak we wszystkich Świa- 
tyniach odbywały się nabożeństwa, na plac 
im. Józefa Piłsudskiego poczęły nadciągać 
oddziały wojskowe wszystkich rodzajów bro- 
ni, oddziały P. MW. i Policji Państwowej, v- 

stawiając się w 6 rzutach frontem do pomn - 

    

   

  

    

    

ka iks. Józefa Poniatowskiego, u stóp którego 
wzniesiono trybuny, przybrane emblemata- 
mi państwowemi dla przėdstawici 
dyplomacji, prasy i publiczności. 
okalające plac rewji, zaległy tłumy publ 
ności. 

O godzinie 10.15 dokonał przeglądu о- 
działów wojskowych t P. W. i policji do- 
wódca 2 dywizji kawalerji gen. Wien 
Diugoszewski, w towarzystwie szefa szta 

O. K. 1 ppłk, Winiarskiego. 
Po skończonem nabożeństwie w katedrz* 

św. Jana przybyli na plac im. Józefa Piłsud- 
skiego p. minister poczt i telegrafów Ka 
ski, prezes N, I. K. 'dr. Krzemiński, podsek-- 
retarz stanu, wicemarszałek Sejmu dr. Pu 
lakiewicz, członkowie korpusu dyplomatyce 
mego, attaches wojskowi 2. generałem. fran. 
cuskim d'Arbonneau i gen. niemieckim Schin 
dlerem na czele, duchowieństwo z biskupem 
polowym ks. Gawliną, generalicja z. inspek- 
torem armji g*n. Osińskim, szefem sztaln 
głównego gen. Gąsiorowskim i kontradmira- 
łem Świrskim na czele, członkowie domu 
cyw. i wojskowego P. Prezydenta Rzeczypo* 
spolitej, przedstawiciele władz  municypai- 
nych, organizacyj + instytucyj społecznych. 

Przybyli również na plac rewjii człon 3- 
wie delegacji I sowiec 

   

  

   

  

  

      

  

    
   Jarnusz 

stot. 
którą przyjął w dca O, K. I gen. 
kiewicz oraz komisarz rządu na m. 
Warszawę wojewoda Jaroszewicz. 

Po skończonej rewji oddziały wojska, 
IP. W. i policji przemaszerow ulicami mia 
ista, udając się do koszar, wilane serdecznie 
przez zgromadzone tłumy publiczności. 

    

  

  

  

s: Zagranicą. 
W WASZYNGTONIE. 

WASZYNGTON. (Pat.) Obchód świ 
iMaja rozpoczął się mszą świętą w k 
katolickim, na której obecny był ambasadot 
Patek wraz z całvm personelem ambasady 

iNa oficjalnem przyjęciu w ambasadzie, 
wydanem po południu, obecni byli sekreta- 
rze: stanu Hull, skarbu Woodin, rolnictwa 

Wiallase, spraw wewnętrznych Iekes,. mary- 
narki Swanson, handlu Roper, dalej wszysty 
szefowie misyj dyplom. i kiłku senatorów. 

W MOSKWIE. 
"MOSKWA. (Pat.) W dniu 3 Maja odbyło 

się nabożeństwo w kościele św. Piotra i Pa- 
wła, na którem obecne było poselstwo R. P. 

in corpore z posłem Łukasiewi Iezem na czeje 
oraz kolonja polska. 

Po jpofudniu w pselstwie odbyło się przy- 

    

   

  

ju, z panoszącą się kastą dobrze, i le- 
piej od niego urodzonvch królewiąt, 
w tym zamku wawelskim ze starą mał 
żonką, nie uchybił ani jej, ani godnoś 
ci, ani obowiązkom. Jedyną jego roz- 
rywką zdają się być łowy, tam tylko 
miał wytchnienie i zabawę. A pozatem 
cały, bez wytchnienia, oddawał się lo- 
som powierzonego mu państwa. Ża- 
den czystej krwi Polak, tak Polsce się 
nie poświęcał, jak ten genjalny Wę- 

gier. 
I rzecz znamienna, kochał się w 

Litwie, jak wszyscy najdzielniejsi kró 
lowie polscy. Rad w ziemiach naszych 
przebywał, w puszezach polował. Za 
przycznę śmierci podawano właśnie 
tę mamiętność łowów, które go w 
mroźne dni grudniowe w 1586 popę- 
dziły do lasu kuńdzińskiego na dziki, 
o kilka mil od miasta. Dopiero obja- 
wy duszności zmuszała go do zaprz:- 
stania, cierpiał wszakże na nie od 
dawna. Wogóle ten pracowity, niez- 
mordowany, żelaznej woli człowiek, 
nie był wcale żelaznego zdrowia, a 
leczyć się nie umiał i nie lubił, cho- 
ciaž itkwili przy nim nadworni leku 
rze, hafaszerowani wiedzą ówczesną, 
o której trudno myśleć dzisiaj bez 
ironji. 

Leczą go: tedy Simonius i Pucella, 
ale nikt nie dozoruje należycie, jeśli 
mógł sobie w nocy głowę rozbić, zem- 
dlawszy w komnacie przechodniej A 
dwaj medycy, wyznający każdy inną 
metodę, kłócą się nad jego łożem, ni- 
czem molierowscy doktorzy i ostatecz 
nie poprzestają na mamnie i powi- 
dłach-z kwiatu brzoskwini! Ale następ 

  

jęcie, ma które między innemt przybyli ko- 
umiisarz ludowy spraw zagran, Litwinow, 
komisarz ludowy handlu zagranicznego Ro- 
zeunholc i komisarz łudowy finansów Gryń- 
ko. Pozatem obecni byli: zastępca kom* 
rza ludowego spraw zagranicznych Krestin 
skij, członek kołegjum komisarjatu spraw 
zagran. Stomoniakow i inni wyżs* przedsta 
wiciele władz sowieckich. Armję czerwoną 
reprezentowali członek Rady Rewoiucyjnej 
Wojennej szef sztabu generalnego Jegor: 
Budiennyj i Suchorukow. Licznie przybyli 
dziennikarze z czołowymi publicystami Rad- 
kiem, Rajewskim, Kolcowem na czsle ora: 
korespondenci zagraniczni. Korpus d 
matyczny stawił się in corpore z 
ambasadorem niemieckim von Dir 
Na przyjęciu obecny był równi: obecny 
w Moskwie redaktor naczelny ugeey Poi- 

skiej* pos. Miedziński, 

   

  

   

   

  

   

      

nej nocy nie pomógł już ani „kamień 

bezoar, ani kopyto łojowe*... 12 grud 
nia ataki duszności, drgawki i utrata 
przytomności robiła szybkie postępy. 
próbował jpisać testament... otoczenie 
traciło głowy... po zachodzie słońca 
już nie żył. 

W tej oto marożnej komnatce, 

wśród tych grubych murów, z temi 
widokami na dalekie lasy... na ten 
sam krajobraz, prawie niezmieniony. 
patrzyły te mądre oczy, tak samo sze- 
roka, błętkiina w słońcu wiła się po- 
woli wstęga Niemna, u stóp czaiłyssię 
podobnie przyziemne domki, cerkiew 
ka na Kołoży, z XII w. świątyńka pra 
stara. 

A potem gród grodzieński, po la: 
tach opuszczenia, dumnie jeszcze pa- 
nujący nad lesistą i rzeczną, cudna 
okolicą, załał potop hańby i wieczne- 
go wstydu rozbiorowego sejmu. W tym 
że krajobrazie rozegrała się haniebna 

  

   

    

gra złoto za poddanie Ojczyzny w- 
niewolę. Tu układali sobie do nóg 
magnatów polskich rosyjscy urzędni- 
cy, kusząc jurgieltników carycy peł 
ną kieską, i zawsze zastawionemi sto- 
lami. Owe czasy grodzieńskie opisuj: 
Reymont bardzo malowniezo. Grodno 
wtedy stało się stolicą hańby i hulas:- 
czego życia ostatnich drgawek Rzeczy 
pospolitej, konającej. jak ongiś król 
Batory. I jak nad nim, kłócili się płat 
ni doktorzy o nazwę choroby i o ho- 
norarja. Ostatnim cieniem majestatu 
przewionął po gmachu bezwolny w 

rękach Rosji Poniatowski i stąd do ” 
Petersburga na resztę życia wyjechał. 

Rządy rosyjskie uczyniły z królew 

po wielu godzinach błądzenia wśród mgieł 
dotarli do „Majesticu* okoł godz. 1 wiewz. 
Zapowiedziany na wczoraj wieczór prz* 
„Army and Navy-Club* bankiet na cześć 

generała Góreckiego, odbył się w jego nie- 
obecności. Ostatecznie „Majestic* wjechał do 

w środę ne, witany przez liee- 
byłe. delegacje połs Z powodu 

opóźnienia generał Górecki iechał piec- 
wotnie (projektowanej wycieczki do Pitis- 
burga i w p» południu udał się wprost 
do Indi w lowarzystwie p. Smogu- 

rzewskiego i oficerów amerykańskich, 

Sytuacja na giełdach. 
WARSZAWA, (Pat.) Na giełdach zagrani- 

cznych kursy dolara i fumia szterlinga wy- 
kazaiy w porównaniu do notowań wierko- 
wych ickką zwyżkę. Tendemcja jednak dła 
«chu tych walut była dziś niejednał'ia. W 
Warszawie z powodu święta narodowego 
giełda była nieczynna. Na prywatnym rynku 

pieriężnym kursy dolara i funta utrzymaly 
się mniej więcej na pozicmie dnia wez0- 
rujszege, przyczem dało się zauważyć po- 
wstrzymywanie się ed zawierania tranzak- 

eyj. 

Przymusowy uriop profasorów 
BERLIN. (Pat.) Na mocy zarządzenia pru- 

skiege ministra eświaty 25 praiesorów ual- 
wersytetu w Berlinie w Kelonji ctrzymaiu 
przymusewy urlup. Odwołano również wy- 
kłady 5 docentów. 

  

  

    

   

  

     

  

Nr. 115 (2956). 

Przed 70 laty. 
Dnia 4 maja 1863 r. zginął w bit- 

wie pod Dubiczami pułkownik wojsk 
powstańczych Ludwik Narbutł, sym 
głośnego historyka, mianowany na kil 
ka dni przed śmiercią naczelnym wo 
dzem powstania na Litwie. Narbutt 
wyruszył w pole dnia 2 lutego 1863 r. 
i w ciągu 3 miesięcy pomyślnie opero 
wał na terenie między puszczą Rud- 
nicką i puszczą Kotrzańską, ścierając 
się z wojskami rosyjskiemi w puszczy 
Rudnickiej, pod Woronowem, pod Ko 
walikami, w lesie Laksztuč, nad je- 
ziorem Dumbla. Pamieč walk, stoczo- 
nych przez oddział Narbutta, przetrwa 
ła do dziś wśród ludności w okolicacia 
Dubicz, a tradycje miejscowe dość Ś 

   

  ści 
śle pokrywają się z rezultatami ba- 
dań historycznych. 

Dawny drewniany kęściołek roze - 
brany został na rozkaz władz ros 
skich w r. 1863. Dziś w odległości kil 
kudziesięciu kroków od jego funda- 
mentów wznosi się nowy, drewniany 
kościół, wzniesiony po r. 1905. W głów 
nym ołtarzu kościoła znajduje się cu 
downa figura Pana Jezusa, kopja an 
tokolskiej, przeniesionej z kościoła 
Trynitarzy do kościoła św. Piotra i 

Puwła, gdzie obecnie jest umieszezo - 
na w jednym z bocznych ołtarzy przy 
prezbiterjum. Wispólna mogiła 12 pow 
stańców, wśród nich Narbutta, pad- 
łych pod Dubiczami i pochowanych na 
tutejszym cmentarzu przy kościele, 
nie była oznaczona ani pomnikiem, *- 
ni nawet krzyżem. Tyłko skromna pły 
ta z czerwonego granitu, poświęcona 
przez syna pamięci adjutanta Narbu:- 

ta, Leona Kraińskiego, umieszczona 
potajemnie na cmentarzu, przypomi 
nała miejsce pochowania bohaterskich 
powsłańców. Napis na płycie: brzmi 
głucho: ,„ś. p. Leona Kraińskiego. Pro 
si o anielskie pozdrowienie". 

"W r. 1926 zawiązał się Komitet 
Budowy Pomnika pod przewodniet- 
wem obecnego wicewojewody wileń- 
skiego M. Jankowskiego, którego stryj 
uczestniczył w bitwie pod Dubiczami 
Staraniem Komitetu urządzono nad 
mogiłą powstańców niewielki nasyp i 
wzniesiono pomnik w kształcie obe- 
lisku. W roku bieżącym, w siedemdzie' 
sięciolecie powstania styczniowego, 
Kemitet przy współudziałe wojska, a 
specjaline D. O. K. Grodno i 76 p. p., 
zamierza ostatecznie wykończyć ten 
pomnik. Prof. B. Bałzukiewicz, który 
projektował pomnik, rozpoczął już 

ozracowywanie fragmentów rzeźbiar 
skich. Stałą opiekę nad mogiłą wow- 
stańców i pomnikiem obejmie 76 lidz 
ki pułk piechoty, powstały w r. 1918 
z samoobrony lidzkiej. Pułk ten obec- 
nie otrzymać ma nazwę: ,,76 p. p. imie 

nia Ludwika Narbutta". 

  

     

  

Zebranie sekcji organizacyj społecznych 
przy Radzie Wojewódzkiej BBWR. 

We wtorek dnia 2 maja odbyło się 
w sali sekretarjatu wojewódzkiego 
BBWR. zebranie piłenarne nowopow- 
stałej przy Radzie Wojew. BBWR. 
sekcji organizacyj społecznych. 

Obrady zagaił imieniem Rady pos. 
Stanisiaw Dobosz, który, podniósiszy 
„aoniosłość faktu powstania sekcji, od 
dał przewodnietwo obrad powołanemiu 
przez Radę Wojewódzką BBWR. pre- 
zesowi sekcji mjr. Eugenjuszowi Koz 
„łowskiemu, znanemu działaczowi wi- 
leńskiemu, oficjalnemu reprezentan- 
towi Związku Legjonistów, Legji In- 
walidów i Pocztowego P. W. 

Zkolei prezes Kozłowski poprosił 
p. posła dr. Stefana Brokowskiego 0 
wygłoszenie referatu organizacyjnego. 
W doskonale przemyślanym i skon- 
struowanym referacie poseł Brokows 
ki dał zarys stosunków wewnętrznve' 
w państwie, odtwarzając na tem tle 
program koncentracji wysiłków pań- 
stwowo - twórczych przez uświado- 
mione szeregi obywateli, zrzeszonyca 
w organizacjach i instytucjach spo- 

łecznych, zawoodwych, . kulturalno - 

oświatowych i gospodarczych, stano- 

  

skiego zamku, pozbawioną wszelkiego 
majestatu budowie niszcząc wszystko 
zda się beznadziejnie. Ale jak to eza- 
sami bywa, znalazł się po wojnie czło- 
wiek, który rozkochał się w tych mau- 
rach, w tej przeszłości, przylgnął do 
mich i postanowił je wskrzesić Dr. 
J. Jodkowski od czasu skończenia woj 

     

            

   

  

my grzebie się na wzgórzu nadmień- 
skiem, i wciąż dałej, i dalej, odnawia 
zamek, który już Litewskim Wawe- 
lem nazywać się godzi. W części 0d- 
nowionych komnat, w których star1- 
mo się zachować styl batorowy, mieś- 
cić się będzie Muzeum miejskie, małe, 
ale dobrze skompletowane, pod w zgłe- 
dem miejscowych, historycznych za- 
bytków. Prócz Zamku odkrycia dr. 
Jodkowskiego sięgają i wykopalisk w 
dziedzinie, gdzie z pod warstwy zie- 

mi 10-metrowej odkryto fundamenty. 

ściany, z czasów Witoldowych, a gię- 

biej, (to jest odkrycie ostatniej doby).. 

jakiś budynek w murach złożony ch £ 

wielkich: głazów. spajanych małemi 

cegłami. Do mieszkalny? Forteca? 

Nic o tem nie wiadomo ale archeoło- 

dzy określają wiek tych ścian na ХЕ 

stulecie. A pod temi muarmi, jeszcze 
głębiej, drewniane belkowanie, z o0l- 
brzymów leśnych... nadwodna straż 

ea lechicka? Normanazka? Ileż wie 
ków ludzkiej czujności legło nad prze 
giem tej wspaniałej rzeki, co dziś tak- 
że stała się granieą, przedmiotem spor 
nych rozrachunków sąsiadujących ple 
mion. 

   

         

    

     

Grodno po wojnie jakoś miało 
Szczęście kyć dobrze administrowane. 
A może tylko ogromna różnica jaka 

wiących oporę obozu pomajowego. W 
zakończeniu swego referatu prelegent 
wysunął tezy, mające służyć osnową 
dla programu dzialałności sekcji. 

Po referacie przewodniczący ot-. 
worzył dyskusję, w której kolejno za 
bierali głos pp,: red. Święcicki, mjr. 
Profic, dr. Hirszberg i pos. Dobosz. 

Wynik dyskusji zreasumował pos. 
Brokowski, wzywając zebranych 
przedstawicieli organizacyj do wytę 
żonej i zwartej w swych wysiłkach i 
dążeniach * pracy dla dobra ogółu oby 
wateli, kraju i państwa. 

Zamykając obrady prezes Kozłow - 
ski zapowiedział, iż najbliższe zebra- 
nie sekcji, mające się odbyć w pierw - 
szych dniach przyszłego miesiąca 
(czerwca), poświęcone będzie omówie 
niu szczegółowego planu działania i 
ukonstytuowaniu się sekcyj. Należy 
podkreślić, iż na zebraniu inaugura- 

cyjnem sekcji reprezentowanych było 

około 40 organizacyj spoiecznych, po 

siadających swe zarządy okręgowe w 
Wilnie, co wskazuje, iż prace sekcji 
obejmą cały teren ziem północno - 
wschodnich. 

    

zaistniała pomiędzy stanem przedwo- 
jennym, kiedy to Orzeszkowa i pp. 
Kościałkowskie, były jedynemi ozdo- 
bami tutejszego Świata intelektual- 
nego, kazionny pokost pokrywał gru- 
bą warstwą hotele, kościoły, ulice, do 
my i nawet ludzi biednego Onwilu, 
(tak nazywała Orzeszkowa Grodno). 

Teraz kwitnie tam, poza urzędami, 
życie twórcze, w dziedzinie przede- 
wszystkiem odnawiania Zamku, któ- 

nie się faktycznym pomnikiem 
po conym Batoremu, jego pamię- 
ci. Rozwija się literackie kółko, urzą 

dzające swojć dni na wzór wileńskich 

Śród, (było nawet lat ubiegłych parę 

  

     

wzajemnych wizyt tworzą się ogro- 

dy: zoologiczny (wydry na wysepce: 

niemeńskiej) i botaniczny (przypom- 
nijmy sobie zbiory i zachwyty Orzesz 
kowej nad florą łąk tamtejszych), 
wreszcie Muzeum przyrodnicze, zało- 
żone przez p. $. Żywno, emigranta 
przyrodnika, który po latach pracy w 
amerykańskich uniwersytetach jako 
preparator, wrócił do rodzinnego mia 

sta, by je obdarować zbiorem, liczą- 

cym 3 tys. egzemplarzy, co zostało po 

większone darami p. Widawskiej (mi- 

nerały) i p. Dzierżanowskiego (ptaki). 

Wszystkie zbiory grodzieńskie od- 

znaczają się wybornem zharmonizo- 

waniem całości, co Świadczy o zami- 
łowaniu kustoszów, z których każdy 
jest w istocie człowiekiem ideowym. 
Trzeba mieć nadzieję, że w czasie wy 
cieczek letnich, Grodno, będzie częś- 
ciej odwiedzane niż to dotąd miała 
miejsce. 

  

  

   

        

Hel. Romer.
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Nr. 115 (2956). 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Trucizna narzędziem zemsty. 

Wezoraj z ia władz śledczych @- 

resztowany został mieszkaniec wsi Górale, 

gminy trockiej, Wincenty Sidorowicz. oskar- 

żony © usiłowanie otrucia swego krownego 

Jana Sidorówieza mieszkańca tejże wsi. 

W! ywcim czasie Jan Sidorowicz oskarżył 

Wineentego o kradzież lasu, zaco Wincenty 

skazany zestał na karę więzienia, Po ad 

ciu kary Sidorowicz postanowił zemścić 

Dckonał zaś tego w ten sposób, że wyko- 

rzystawszy ckazję, kiedy Jun będąc w polu 

Tragiczny wypadek 
Wezoraj nad ranem włościanie, zdążający 

Traktem Lidzkim de Wiina, znałeźli w przy- 

drożnym rowie w 6dległości załedwie jed- 

nego kilometra cd miasta wywróconą turę 

wraz z keniem. Pod furą leżało bezwładne 

ełało mężczyzny, © wypadku zaalarmowana 

najbłiższy posterunek policji craz pogotowie 

ratunkowe. Przybyły na miejsce wypadku 

lekarz pogotowia stwierdził zgon. Jak się 

później okszało — był to mieszkanitt s4- 

siedniej wsi Niedžwinieta, gminy rudomiń- 

skiej, Stanisław Dzidkowicz. 

Pc otrzymaniu wiademości przez wydział 

śledczy, na miejsce wypadku niezwłocznie 

udał się samechodem policyjnym kierownik 

wydziału p. kom. Mroczek w towarzystwie 

    

oddalił się na chwilę od swego wozu, wsypał 

mau do chleba trucizny. 
Po spożyciu zatrutego chłeba, Jan Sido- 

rowiez poczuł bełeści, Ostatkiem sił dowłóki 

się do domu, gdzie niezwłocznie zawezwano 

Tekarza, który stwierdził zatrucie i przez 7a- 

stosowanie cdpewiednich środków odołał Si- 

dorowicza uratować. 
Zatrzymamego przewieziene do Wilna i 

csadzonć w więzieniu. (a 

na trakcie lidzkim. 
wywiadowców oraz psa policyjnego „Gnie- 

wa*, gdyż narazie powstało przypuszezenie, 
iż Dzidkowiez padł ofiarą zabójstwa. 

Przeprowadzone jednak na miejscu do 

chodzenie oraz lekarskie oględziny zwłok 

ebaliły pierwotne przypuszczenie, Ustałone 

zostało, iż Dzidkowicz padł ofiarą nieszezę- 

śliwego wypadku. Wracając w stanie ped- 

ehmielcnym z miasta, naskutek nieestrożnej 

jazdy stoczył się wraz z koniem do głębo- 

kiego rowu. Fura całym ciężarem padła na 

wożźnieę, klatka piersiowa i głowa zostały 

gilnie przygniecicne i wskutek tego nastąpił 

n. 
Zwłeki D<idkewieza przewieziona do kost 

niey przy szpitału św. Jakóba. (c) 

  

Prace P. W. i W.F. na tere- 

nie powiatu wil.-trockiego. 
W dniu 26 ub. m. odbyło się pod prze- 

wodnictwem starosty Jerzego de Trameso 

urt'a posiedzenie Powiatowego Komitetu W. 

F.4P. W. na którem między innenii rozpa 

t plan pracy Korstełu na r, 1933/34, 

zatwierdzono budżety Komitetów Gminnych, 

omówiono kweśtję zorgamizowania P. W. 

konnego i sprawę kanału łączącego jeziora 

Landówarowyskie z Irockiemi. 

* Jeszcze w roku ubiegłym z inicjatywy 

Powiatowego Komitetu powstała myśl po- 

łączenia tych jezior Kanałem, co znacznie 

podniosłoby rozwój sportu wodnego w Tro 

kach i ułatwiłoby ruch turystyczny. 

Kanał ten jest już na ukończeniu, to (eż 

Komitet Powiatowy postanowił wyszukać 

reflektantów ma uruchomienie przedsiębior- 

stwa komunikacyjnego dla przewożenia (tym 

kanałem) sportowców i wycieczkowiczów. 

udających się do Trok. Dotąd zgłosiła się 

już kilku reflektantów, to też na następnem 

posiedzeniu sprawa ta będzie przedmiotem 
obrad Powiatowego Komitetu. 

Należy zaznaczyć, że mimo stosunkowo 

szczupłych środków materjalnych, jakieni 

Komit:t WF ń PW pow. wileńsko-trockiego 

rozporządza, prace przysposobienia wojsko- 
wego i wychowania fizycznego na terenie 

tego powiatu rozwijają się pomyślnie i uość 

oddziałów P. W. z każdym rokiem się po- 

większa. Ergie. 

. Z życia spółdzielczego wsi. 
Iwje, pow. Hdzkiego. Dnia 30 kwietn'a 

adbyło się tu doroczne walne zebrane spó! 

dzielni spożywców „Jedność”* w Iwju. Ol:ee 

mych było 70 członków. Zebranie odbyło się 

w sali Domu Ludowego. Przewodniczył p. 

Kiewro Kajetan. Zebranie wysłuchało i 

jęto do zatw/erdzającej wiadomości spraw o- 

zdanie z działalności spółdzielni za rok u- 

biegły. 
e Jak widać ze sprawozdania, rok ubiegły 

spółdzielnia zamknęła czystą nadwyżką (zy 

skiem) w sumie zł. 787, a akrót roczny (sprze 
sdaż towarów) wynosi zł. 62.403 (w roku 1931 

‹ własne «poli ni wy 
noszą: ‚ in. 2? 
9.636, razen. zł. 11.603, Spółdzielnia posiada 

dwa lokale własne w halach miejskich, bu- 

+ dynek czasowy w rynku, w którym obecnie 

mieści się sklep spółdzielmi, oraz własny !»- 
ka! dla $klepu w dużym domu murowanyd, 
nabytym współni:> z Kasą Stefczyka i Towa 
czystwem Domu Ludowego. 

Z powodu zadłużenia, spowodowanego iu- 
westycjami, spółdzielnia dużo traci z nadwy- 

*'żek operacyjnych na oprocentowanie zadlu- 
żenija, gdyż w ciągu trzech lat mi» może 
zakończyć nabytych lokali sklepowych w do- 
mach nowych i nie może ciągnąć z nich ko- 
czyści. W roku bieżącym, z powodu zubo 
żenia ludności wiejskiej, obroty spadły o pe- 

. łowę, w porównaniu do obrtów zeszłorowz- 
nych. Z powodu pogrszenia stanu gspodar: 
czego spółdzielni na władze tejże pada w'el 
ti odpowiedzialny obowiązek — zró 

* ważenia budżetau w roku bieżącym. E. 

Kuprjaniszki, 
NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE 

KÓŁKA ROLNICZEGO, 

W sobotę, dnia 22 kwietnia r. b, o godz. 
19 odbyło się w Kuprjaniszkach Nadzwy- 
czajn: Walne Zebranie Miejscowego Kółka 
Rolniczego. Głównym punktem porządku ob 
cad była sprawa całkowitego wstrzymania 
przez Wydział Powiatowy Sejmiku Wiileń- 
sko-Trockiego — subwencyj dla Okręg, Tow. 
Org. i Kółek Rolniczych w Wzillnie. Doce- 
niając wislkie znaczenie organizacji rolni 
<zej, postanowiono przyjść z pomocą pie- 
niężną. W! dniach najbliższych pomimo og- 
romnego kryzysu na wsi oraz zbliżającego 
cię przednówku, Kółko wpłaci 50—60 _ zł. 
a takąż sumę przy końcu czerwca r. b. Nie 
omawiając wspomnianego wyżej kroku obec- 
nego Wydziału Powiatowego, Waln: Zebra- 
nie Kółka Rolniczego w Kuprjaniszkach wzy 
wa tą droga inne Kółka, by wpłacały do 

"O. T. 0.i K. R. pieniądze celem zapobie- 
żenia jego likwidacji i pokazamia, ża i drob- 
ni rolnicy też coś zrobić mogą. Celem jak 
najszerszej propagandy znaczenia organiza- 
«ji rolmiczej szczególnie w dobie obženej 

postanowionc w dniach od 21 do 28 maja 

dzień Kółka Rolniczego”, 
Zarz. K. oraz wszyscy człon 

szczególną uwagę na zapo- 
ów bliższych i dalęzych z ce- 

iami Kółek Rolniczych, 

Głębokie. 
SZKOŁA KAJAKA. 

Znacznie się zmieniło Głębokie w ciąga 
nich lat, Rozrosło się i przybrało po- 

charakter. Nie siląc się na szczegó 
y i imponujący opis podkreślić tylko chce 

postęp w rozwoju oświaty. W: piękn 
chu, odpowiadającym prawie wsz 
magamiom teraż 
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   znanie sąs 

łami i zada 
   

  

  

     

              

     

    

     twa mieś 
k jum. Szkol 

qictwo [powszechna te e Dziatwa 

czy albo w szkole publicznej, 
nej M. Kajaka. Ta prywatna 
ca w Głębokiem już przeszlo 

13 lat i wychowująca dzieci w duchu pań- 

stwowym, zdobyła sobie uznanie capołecz*ń 
stwa, Można to było zauw: 

w tej s : 
IMarszałka Piłsudskiego, yli p. 
starosta powiatu dziśnieńskiego, p. inspektor 
szkolny oraz przedstawiciele innych or; 
inst. miejskich. Przed odejściem p. starosta, 

tktórego uwadze i troskom o społeczeństwo 
mic nie uchodzi, a szczególnie wychowane 

serdecznie dziękował kierowni 
lom za dobre . wycho 

ać też$trzeba, że szkoła st 
em zadaniu i jest lubóana pr 
którzy chętnie tam posyłają sw 

Ё Obserwator 

  

    

   

    

     

    

   

  

  

  

    

  

   
   

    

  

  

   

Młodociany podpalacz. 
W dniu 20 kwietnia o godz, 20 miesz! + 

niac ws» Połuże gm. korelickiej (pow. nowo- 
gródzki) Piotr Szysz, lat 19, usiłował podpa- 
Jić chlew Lisowskiego, jednakże go spostrze: 

żono i usiłowano zatrzymać, lecz Piotruś 
„wziął nogi za pas* i zbiegł w niewiadomym 

kierunku. 

Nieudana kradzież. 
W! nocy na 30 b. m. ze stodoły Karolko- 

wej Olgi m-ki wsi Trudnowo, gm. Cyryn. 
pow. Nowogródek skradziony został koń war 
tości 250 zł. i wóz wartości 150 zł. 

Tejże nocy jadący do Worończy dzi:r 
żawca młyna spostrzegł furmankę i siedzą- 
cych w niej dwóch mężczyzn, którzy na w. 
dok jadącego naprzeciw arendarza zeskoczy- 

li i zbiegłi, pozostawiając na drodze skra- 
dzionego (jak się później okazało) konia 
z wozem. 

  

  

  

Popierajcie Ligę Morską 

4 Rzeczną! 

# 

_nawać mogą oni na podstawie wlas- 

KSU RZIJCESR 

Sprawa odciążenia Policji 
Państwowej. 

Celem odciążenia oficerów i 'sze- 

regowych policji państwowej od nad 

miernego wzywania przez władze są 

dowe i prokuratorskie, minister spra- 

wiedliwości wydał okólnik, w którym 

zaznaczył, że podstawowem zadaniem 

P. P. jest utrzymanie bezpieczeństwa, 

spokoju i porządku publicznego, ©- 

raz dochodzenie i ściganie prze- 

stępstw. - ‚ 

Należyte spełnienie tych zadań wo 

bec szczupłości etatów policyjnych wy 

maga współpracy władz sądowych i 

prokuratorskich z organami poileji w 

sposób, pozostawiający tym organom 

jak najwięcej czasu na spełnianie funk 

cyj w zakresie bezpieczeństwa. spoko 

ju i porządku publicznego, gdyż pra- 

widłowe spełnianie tych właśnie funk 

cyj najskuteczniej przyczynia się dz 

zapobiegania przestępczości. 

W związku z tem minister spra- 

wiedliwości polecił: 1) ograniczyć po 

woływanie policjantów w charakterze 

świadków do przypadków, w których 

zeznania ich mogą mieć wpływ istot- 

ny na treść wyroku i w których zez- 

    

  

nych spostrzeżeń; 2) ograniczyć w mia 

rę możności ilość świadków, powolv 

wanych z pośród policjantów dla 

stwierdzenia jednej i tej samej oko- 

liczności; 3) policjantów wzywanych 

w charakterze świadków przestuchi- 

wać w godzinach oznaczonych na wez 

waniu z pierwszeństwem przed inny- 

mi świędkaśi sprawy zaś, w których 

tacy świadkowie są: wezwani i czeka 

ją na przesłuchanie — rozpatrywać 

poza koleją, wreszcie świadków — po 
licjantów bezzwłocznie po złożeniu 

wezwań zwalniać, o ile sprawy na to 

pozwalają: 4) sprawy, w których trze 

bs przesłuchać tego samego policjaa 

ta wyznaczać na jeden termin; 5) przy 

sprowadzaniu przymusowem dla od 

bycia kary. korzystać w najszerszej 

mierze z pomocy władz gminnych; 6) 

w czasie posiedzeń sądowych używać 

do utrzymania porządku przedewszy 

stkiem woźnych sądowych i ograni- 

czyć do mininum używanie w tym 

celu policjantów. 

Kiub Settra angielskiego w Warszawie. 

  

Przed kilku dniami odbyły się na polach 
zorganizowane 

go w Warszawie.     
Na zdjęciu naszem podajemy okaz Settra, 

który zdobył pierwszą nagordę. 

WST SL OBON SKA 

Nadpłaty niedobrowolne 

na świadectwa przemysłowe 

winny być zwrócone. 

Z okólnika Ministerstwa Skarbu z 

dnia 9 marca r. b. wynika, że uczniów 

zarówno przemysłowych. jak rzemieśl 

niczych nie zalicza się do liczby ro- 

botników,  miarodajnej, dla wykupu 

właściwego świadectwa przemysłowe- 

go. Okólnik ten ma znaczenie dła tych 

przedsiębiorstw, które, wskutek zali 

czenia przez władze skarbowe uczniów 

do robotników, musiały wykupić świa 

dectwa przemysłowe wyższej katego: 

rj. Obecnie więc wyłania się kwestja 

zwrotu sum, nadpłaconych z tego ty- 

tułu. W myśl ustawy o podatku prze- 

mysłowym _ przedsiębiorstwom nie 

przysługuje prawo zwrotu takich sum, 

które zostały dobrowolnie nadpłacone 

z tytułu podatku przemysłowego. Jed- 

nak wobec tego, że w danym wypadku 

nie miała miejsca dobra wola podat- 

nika, gdyż działał on w myśl praktyki 

władzy skarbowej, żądanie zwrotu róż 

nicy w świadectwach przemysłowych 

jest uzasadnione. 
:()::= 

ARS NTA, "=———— r 

Z žycia žydowskiego. 
KONFLIKT POMIĘDZY NAUCZYCIELST- 
WEM POWSZECHNYCH SZKÓŁ HEBRAJ- 
SKICH I ŻYDOWSKICH A GMINĄ WYZNA- 

NIOWĄ. ; 

  

Od dłuższego już czasu trwa akcja ży- 

dowskich szkół powszechnych o przejęcie 

ich na swój elat przez żydowską gminę wy- 

znaniową. Ponieważ gmina wyznaniowa a r 

min» odrzuca wszełką dyskusję na ten temat. 

zarządy 3 związków nauczycielskich (C. В. 

K. Tarbutu i Szulkult'u) pdojely wspólna 

akcję o wstawienie do budżetu gminy sub- 

sydjum dla żyd. szkół powszechnych, W wy- 

niku długfch targów postanowiło. plenum 

rady gminy wstawić do budżetu kwotę 70 

tys. zł. dla wszystkich 3 central szkolnych, 

w miiejsce 40.000, które uchwalił wstawić 7a 

rząd gminy. Równocześnie poleciła zarządo 

wi rada znalezienie pokrycia na dodane 10 

uchwały zarządu 10 tys, zł. 

* Zarząd gminy jednak wstawił do budže- 

tu który ma być niebawem, o czem piszemy 

na śnnem miejscu, przedstawiony do zatwier 

©zenita władzom, tylko preliminowaną przez 

siebie sumę 40.000 zł., ignorując zupełn.e 

uchwałę rady gmimnej. 

To postępowanie zarządu wywołało ostrą 

reakcję z* strony . wymienionych centra! 

szkolnych, które zapowiedziąły zarządow! 

gminy bezwzględną walkę 0. spełnon'e 

swych postulatów. (dr) 

  

  

   
  

© BUDŻET ŻYD. GMINY WYZNANIOWEJ. 

Z powodu przeciągania się prac nad bud: 

żetem żyd. gminy wyznaniowej zwrócił się 

p. starosta sw*go czasu do Zarządu gmin 

z ostrzeżeniem, że jeśli do 15 marca budżet 

nie będzie uchwalony, będzie władza zmuszo 

na sama budżet zestawić, W: związku z tem 

upoważniona przez Zarząd delegacja udała 
się do p. starosty 1 prośbą o przedłużeniu ter 
minu o miesiąc do 15 kwietnia, P. starosta 
poszedł delegacji na rękę i prośbę uwzględ- 
nił pod warun m, że ten termin musi już 

być bezwzględnie dotrzymany. 

  

    
  

  

   

Mimo upływu terminu starostwo dotąd je 
dnak budżetu nie otrzymało, a gmina zwzó- 
ciła się do władz z nową prośbą o przedłuże- 
nie terminu wskazując na szereg przeszkód 
technicznych, m. i. na przypadające w tym 
czasie święta wielkanocne, „dla których bud- 
żet nie mógł być na czas władzom doręczony, 

Jak nas z gminy żydowskiej informują 
budżet jest już na ukończeniu i będzi» nie- 
bawem p. starošcie który ponownie zwrócił 
się do gminy o przyśpieszenie pracy, przedło 
żony. (dr.). 

    

  

  

KURJER SPORTOWY 
Lekkoatleci Ogniska K. P. W. zwyciężyli w dniu święta narodowego 

Ambitna waika w ogrodzie Bernardyńskim. | 

Dawno oczekiwany w świecie spor 
'towym doroczny bieg sztafetowy w 
dniu 3 maja stał się wspaniałą mani- 
festacją sporiu lekkoatletycznego, kie 
„sy w Wilnie coraz większem zaczyna 
cieszyć się powodzeniem, a to, że z 
każdym sezonem zwiększają się nam 
kadry zawodnicze, mówi nam, że lek 
koatletyka przyciąga do siebie spor: 
towców. Wyniki, rekordy, sukcesy. 
zwycięstwa rzeszy młodych, utalento 
wanych sportowców, którzy w wol 
nych chwilach od zajęć trenują na bo 
isku, a niedzielami, w czasie zawodów 
są podziwiani przez tłumy zgromadzo 
nych widzów. 

Powodzenie każdych zawodów uza 
leżnia się od szeregu pośrednich i Ł 
pośrednich czynników, a do jednyc 
z najważniejszych zalicza się właś 
konieczny udział publiczności. 

Serce każdego zawodnika, najbar 
dziej nawet skromnego krajać się bę- 
dzie, gdy rekord jego padnie, a nikt 
o nim wiedzieć nie będzie. Jest to 

zwykły objaw psychologji człowieka. 
Sportsmen chce, żeby o nim wie- 

dziano, a gdy zapełniają się szczelnie 
trybuny. gdy tłum oblega miejsce star 
tu i mety to wówczas w sercach spor 

towców rodzi się chęć walki, rodzi się 
ambicja, zwiększa się emocja i nie 
dziwnego. że stopery sędziowskie lep 
sze pokazują czasy. 

Biorąc pod uwagę tę małą dygres- 

ję, powiedzieć możemy, że bieg ogr» 

dowy 3 maja spełnia doskonale rolę 
propagandy, bo czyż zbierzy się kie- 

ez 
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, dyś tak liczny tłum widzów na boiska 
sportowe, by podziwiać rekordy Wie 
czorka. Przecież jak Wieczorek usta- 
nowił rekord Polski w 5 boju, to na 
trybunie było 6 (sześciu) widzów, 

Nie zastanawiajmy się jednak dłu 
żej nad przyczynami tego anorma|- 
nego sianu rzeczy, bo zawodnicy są 
już na mecie. Bierze udział 5 sztafel. 
Kierownik biegu p. Kudukis tłumaczy 
trasę, przypomina jak trzeba zmieniać 
pałeczki sztafetowe, a p. Nieciecki 
puszcza ze startu zawodników. 

Cała trasa od startu aż do mety 
jest zalana tłumem widzów. Dzięki 
tylko energicznej pomocy policji dało 

  

się utrzymać porządek i zachować 
wąski przesmyk trasy. 

Pierwszy kilometr przynosi pro- 
wadzenie „Kolejarzom*. Lipko uciekł 
o kilkanaście metrów i jako pierwszy 

podał pałeczkę Nowiekiemu, który jed 
nak, mimo swej wielkiej ambieji przy 
chodzi jako trzeci. Przez trzy zmiany 
prowadzą lekkoatleci I p. p. leg. Za- 
czyna zanosić się na sensację. Czyżby 
miał zwyciężyć 1 p. p. leg? 

Paszkiewicz z Ogniska z trzeciego 
miejsca wychodzi na drugie, a Soko 
liński oddaje pierwszy pałeczkę Żyliń 
skiemu, Od tej chwili Ognisko prowa 
dzi zdecydowanie. Za plecami lekko- 
atletów Ogniska wre walka o drugie 
miejsce. Sokół przez Sarneckiego, Za 
jewskiego i Zylewicza wychodzi na 
drugie miejsce. 

Ostatni kilometr sztafety biegni: 
najelpszy biegacz Wilna. Los sztafety 
w nogach Sidorowicza, * Ognisko ma 
murowane zwycięstwo, 

Pierś „Wacka* przerywa taśmę. 
Ognisko po raz pierwszy w dziejach 
tradycji biegu sztafetowego zajmuje 
niespodziewanie, ale zdecydowanie 
pierwsze miejsce. - 

Oto wyniki I Ognisko R. P. W. 
czas równo 29 m. (zeszłoroczny rekord 

   

Sokoła wynosił 28 min. 46 sek). W 
sztafecie Ogniska biegli: Lipko, No- 
wieki, Stacewicz, Paszkiewicz, Soko- 
liński, Żyliński, Zakrzewski, Noso- 
wiez, Herman i Sidorowicz. Zespół 
ten został b. dobrze zestawiony przy 
uwzględnieniu silniejszych zawodni- 
ków, którzy startowali w ostatnich 
źmianach. 

Zespół Sokoła zajął drugie miejsce 
w czasie 29 min. 11 sek. Podkreślić 
trzeba ten moment, że Sokół walczy - - 
od roku 1926. Jest więc on „wetera- 
nem* biegu. Zawodnicy Sokoła wal- 
czyli b. ambitnie. 

Trzecie miejsce zajął zespół 3 B. 
Sap. w czasie 29 min. 8 sek. Saper:v 
prócz Rudka i Żylewicza nie mają war 
tościowych biegaczy. 

Szkoda wielka, że do biegu nie 
zgłosili się lekkoatleci: Strzelca i S. 
M. P. Czasu przecież na skompletowa 
nie zespołu było bardzo wiele. 

Organizacja zawodów  spoczywa- 
jąca w ręku 1 p, p. leg. sprawna. 

Teraz oczekiwać będziemy następ 
nych lat walki. 

Dzień 3 maja prócz święta narodo 
wego jest w Wilnie zarazem świętein 
lekkoatletyki. 

Brutalna gra Ż. A. K. S. i ambitna 
ь ’ waika „Drukarza“. 

Przekonaliśmy się wczoraj naocz- 
nie w jak wielkim stopniu udanie me 
czu piłkarskiego uzależnione jest od 
osoby sędziego. 

Wezoraj właśnie mieliśmy przy- 
jemność (niestety) podziwiać na bo- 
isku nieznanego dotąd sędziego SzAa- 
dowskiego, który talentem  sędziow- 
skim nie zabłysnął, d wręcz przeciw- 
nie wykazał dużo niezaradności i jest 
bezpośrednią przyczyną gry, która w 
skutkach przyniosła szereg bruta!- 
nych fauli, a jeden z takich faulów 
zakończył się złamaniem nogi. Ofia- 
rą aroganekiej gry padł Judycki z 
Drukarza, którego odwieziono do po 
gotowia. ` 

Mało jednak tego, bo po chwili 
zniesiono z boiska nieprzytomnego 

Rezina. 
Mecz jak widzimy był dość cieka 

wy, a przynajmniej obfity w liczne 
komentarze nietylko wśród graczy, 
którzy wolą chyba więcej na podobną 
kopaninę nie przychodzić. 

Mecz taki, to żadna propaganda 
sportu, to brutalność, która jest polę 
piona nawet w boksie. 

Drukarz wykazał się nadzwyczaj 
ambitną drużyną i mimo tego, że grał 
w 9 po przerwie potrafił wywalczyć 
wynik remisowy 2:2. Wynik ten jest 
niespodzianką. 

O przebiegu gry pisać nie będę, bo 
nie zasługuje na pochlebną ocenę. 

Sędziował Szadłowski, a jak, ta 
wszyscy z obecnych wiedzą dosko: 
nale. 

   

W nowym i dawnym 
świecie „pigularzy” 

wileńskich. 
Z powodu czwartego Zjazdu fav- 

makologów i farmaceutów polskich, 
który się odbył 1 -go bm. w Wilnie 
zasługuje na uwagę sprawa tranzak - 
cji większych firm aptekarskich u 

nas. 
Otóż po niedawnej zmianie właś- 

ciciela znanej apteki Zarzecznej, by- 
łego powstańca ś. p. Siekierżyńskie 
go przyszła kolej na inną, o popular- 

niejszej jeszcze firmie, mianowicie 
apteki „Šwietojaūskiej“, aczkolwiek 

lokującej się na przyległej do ulicy 

Św. Jańskiej, ul. Dominikańskiej, któ 

ry to zakład od lat 24-ch, prowadzo- 
ny przez p. Z. Domańskiego przeszedł 
obecnie na własność prowizora W. 

Narbuta. 
W Wilnie jest obecnie 19 aptek, z 

tych 7 pozostających w rękach żydow 

skich. 
Tradycje aptek wileńskich bardzo 

są ciekawe i tylko fragmentowo opra 

cowane zostały pod wzgledem mono- 

graficznym, a nosiły one. dawniej prze 

ważnie rozmaite godła i specjalne na 

zwy. 
Najstarszą była apteka jezuicka w 

murach wileńskiej Akademji się miesz 

cząca. Po niej słynęły w Wilnie stare 

apteki: „Pod złotym lwem" lokująca 

się przy ul. Wielkiej, obok pałaci 
Chodkiewiczów, „Pod słońcem dziś 

Ostrobramską oraz tak zwana „Apte 

ka zielona“ na Imbarach. 
Do starszych również firm nale- 

  

* żały zakłady aptekarskie „Pod Opatrz 
nością*, dalej, po dziś dzień egzystujaą 

ca, przy Ostrobramskiej ul. „Pod ła- 

„bedziem“. Do bardzo starych wil. ap- 

tek należała również słynna apteka 

Gutta (dziś Al. Wysockiego). 

Z pośród najpowžaniejszych zakia 

dów tego rodzaju wymienić jeszcze na 

leży aptekę Szpora, przy ul. Niemiec 

kiej (obecnie własność Frumkinów) i 

Ap. Mikutowicza, przy ul. Wileńskiej. 

Nie tak dawno jeszcze stare Wil- 

no podziwiało niepożytą postać typo 
wą $. p. Ludwika Zeydlera, wszech- 

stronnego prowizora, gdyż kierował 

on zarówno apteką „Pod Labędziem“ 

jako też i homeopatvczną. Z. był ucz 

niem wileńskiej apteki uniwersytec- 
kiej, Qiczymem jego był słynny arty- 

sta malarz prof. Jan Rustem. Zeydler 

"mając lat 90 jeszcze z powodzeniem 

zażywał jazdy konnej. Przechowywał 

on z pjetyzmem pamiątki po Jędrze- 

ju Śniadeckim, prof. Rustenie, F. Smu 

glewiczu, W. Wańkowiczu, Smokows 

kim, Jotejce i in. : 

Powracając okolicznościowo do 

świeżo sprzedanej przez p. Domańskie 
go apteki „Św. Jańskiej*, zaznaczyć 

tu wypada, że nie mogła ona być dłu 

żej prowadzoną przez p. Z. aDomań- 

skiego z powodu podrujnowanego je- 

go zdrowia w ostatnich latach, ponie- 

waż ostatnio pracował cn w niej bez 

pomocników. 

Rozmiłowany w literaturze ojczy- 

stej wiele czasu poświęcał z amatoi- 

stwa studjom literackim. społecznym 

i historycznym gromadząc przy tem 

cenniejsze wycinki z 7azet jako uzu 

pełnienia bio i bibljograficzne wy- 

dawnictw naszych  encyklopedyc:- 

nych. : 
Zamłodu ogłosił -D. zbiór poezyj 

„własnych pod tytułem „Sokole lotv“, 

które wówczas zwróciły uwag” redax 

tora „Prawdy Aleksandra Święto- 

chowskiego. Pisywał on niekiedy do 

„Tygodnika Piotrkowskiego” i naru 

dzienników warszaw.kich. 

Z. Domański studjował farmację 

w Warszawie, gdzie też nraktykował 

w większych aptekach. Przed 25 laty 

był właścicielem apteki w Žoludku, 

pow. lidzkiego, gdzie mu się bardzo 

dobrze powodziło. 
Z. D. nabył apteke w Wilnie po 

Rymszewiczu. Diaulus. 

Końcert Chóra Męskiego Wileń- 
skiego T-wa Rosyiskiego 

pod batutą prot. o. Feodora 
Władimirskiego 

odbył się w małej Sali Miejskiej wobec 

licznie zebranej publiczności. 

Chór wykazał rzetelną pracę zespołowi 

i wysokie umuzykalnienie, zwłaszcza w DO 

ważnej muzyce. Kierunek „stylu* prof,. Wła- 

dimirskiego dąży do wydobycia jak najwic 

* kszej subtelnošei zbiorowej, cieniowan'a 

piano-p'anisimo, dochodząc w te mdo bar- 

dzo artystycznych efektów. Odznaczał 5.0 

zwłaszcza w tej dziedzinie wyjątek z opery 

„Roguieda“ Sierowa 6 molywie muzycznym 

dość jednostajnym  traktowazym impresjo- 

nistycznie, oraz harmonizowana pieśń ludo 

wa jedna z najbardziej znanych „Wniz po 

matuszkie, po Wołgie*, autor układu Sofba- 

mer, podkreślił w bogatych zmianach: tona 

cji smętek i potężną skargę rozlaną 49k 

wody wielkiej rzeki. 
Pieśń do słów Tołstoja 

warot“ muzyka Wiladimirsk 

bogatą /mstrumentację i r 

ze zmianami melodyj skocznych na 

i odwrotnie. 
Ludowe melodje znalazły swój odpowied: 

ni wyraz, przyczem harmonizowanie Wła- 

dimirskiego wykazało melodyjność i bogac- 

two tematów, podkreślonych  umiejęt: 
Ogólne wrażenie dodatnie, głosy, zwłasz 

wysoki*tenor i bas piękne. 
Wi ogólnej pracy nad chóralnym $1› 

wem w Wilnie mo: ё ki zespół 

na dobrem miejscu i powine racjonal 

nego kultywowania narodo 

być może, zaginą w swej własnej ojczyźnie, 

przy obecnym regime. Zastępea. 

Komunikat Związku Pań 
? Domu. 

Dnia 4 maja w sali Towarzystwa Kredy- 
towego (Wilno, Jagiellońska 14) o godzi 
17 p. Barbara  Wołodźkowa wygłs, druga 
część pogadanki: „Podstawy przyrządzan a 

żup”, 
W| drugiej części zebrania nastąpi omó- 

wienie apraw (przekazanych oddziałom prze 
Zarząd Główny Z. P D. w Warszawie. 
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Jtenatjnsze sadoNe 
WYKRĘTNA ODPOWIEDŹ. 

— Czy świadek może powiedzieć, jaka 
była wartość ukradzionej ryby? 

— Nie, nie mogę. 
— Dlaczego świadek nie może powiedzieć 

jaka była wartość skradzionej ryby? 
— Bo ryby głosu nie mają. 

PRZESĄDY ARYSTOKRATYCZNE. 

Bronisława Dzięcioł jest oskarżona « lo. 

że zmiesławiła właściciela majątku Ruchta. 

Powiedziała o nim coś bardzo uwłaczająceg» 

czei. 
— (o Bronisława Dzięcioł powiedziała do 

pana hrabiego, właściciela majątku Ruchia* 

— Mówiłam, ż» słyszałam od Jana Stysia, 

że pan hrabia z domu coś w worku wy- 

nosił. 

ZMIANA FACHU, 

— Слет oskarżona Mielewska Marja zaj- 

muje się? 
— Dawniej przy mężu, a teraz w wię: 

zieniu. 

GRA NIE WARTA ŚWIECZKI. 

— (o ma oskarżony powiedzieć w ostat- 

niem słowie, wprzedzam, że grozi mu wysoka 

kara. 
— Sądzie! W każdym razie nie oskarżam 

się j nie chcę być za takie głupstwo skazany. 

UBOGI KREWNY. 

Bezrobotny, zredukowany kołejowiec zo- 

stał oskarżony 0 kradzież drzewa ze skla- 

dów. Zginęła duża partja drzewa na słupy. 

Padło podejrzenie. > 

Oskarżony, zapytany w sądzie, czy przy- 

znaje się da winy dal wyjaśnienie nastę 

pujące: : : 

— Przyznač się do winy Wysoki Sądzie 

„nie mogę, bo po pierwsze zmaleziono u mnie 

tytko kólka drzew; a po drugie poco mam 
kraść, kiedy mam krewnych? 

  

AMBICJA. 2 

— Dlaczego świadek znalezionych u zło- 
dzieja przedmiotów nie dostarczył do Sądu? 
Byłby jakiś rzeczowy dowód... 

— Proszę Sądu. żadnego dowodu rzecza- 

wego nie trzeba. Ja zawsze mówię prawdę. 

PRZYCZYNA. 

W czasie pełnienia służby w biurze po- 

Średnictwa pracy, przećstawiciel władzy zo- 
stał zaalarmowany wielkim krzykiem i awa»: 

turą, W| trakcie rozmowy urzędniczki z jed- 

ną z pelentek okienko odskoczyło na twarz 
urzędniczki. Wyświetliło się wkrótce, że a 
wanturniczej petóntce nie chodziło o spra: 
wę jej, lecz o sprawę męża. Biła pięścią 
w okienko, krzyczała. Mówiłi do niej, niech 
się pani uspokoi; wszystko jedno krzyczała 
dalej. Została skazana na 20 złotych grzyw- 
ny za bicie pięścią w okienko. 

W Sądzie zapytana o to czy tłukła w cza- 
się rozmowy z urzędniczką pięścią w okien- 
ko, powiedziała: 3 

— 8 lat mąż pracował. 
—. To wszystko jedno, mówi sędzia. 
— Wszystko jedno? Z tego przecież spra- 

wa wynikła. Ost. 

—::(1::— 

Kiedy rodzenie jest 
zbrodnią? 

— Mąż mój jest pijakiem. W! chwilach 
zamwoczenia alkoholowego bije mnie bz 
litości, nawet- wtedy, gdy jestem w ciąży. 
Oczywiście wpływało to na moje zdrowi. 
Miałam bardzo ciężki ostatni poród, Kiedy 

ponownie zaszłam w ciążę, po trzeciem dzie- 

cku, nie miałam «ił i odwagi wydać na świat 

czwartego maleństwa Sytuacja materjalna na 

sza była opłakana. Nie mieliśmy z. czego 

karmić i ubierać dzieci. Poszłam wtedy do 
akuszerki i spędziłam płód. 

— Kto dokonał tego zabiegu? 
— Akuszerka Marja Michno z ulicy Kai- 

waryjskiej 12 oskarża cicho, ocierając uk- 

radkiem łzy Izabella Kuleszowa, matka troj- 

ga dzieci, pocięgnięta do odpowiedzialności 

sądowej za spędzenie płodu. Oskarża, bo 

akuszerka dokonała zabiegu niechlujnie, wy- 

wołując u Kuleszowej stan zapalny i silna, 

niebezpieczną dla zdrowia gorączkę. Kule- 

szową -odwiezieno do szpitala Św, Jakóba, 

gdzie poznano przyczynę choroby i wszczę- 
to dochodzenie. 

— Wysoki Sądzie, proszę mnie uniewin- 
nić, byłam w sytuacji bez wyjścia, 
Nie dokonyzałam zabiegu — twier- 

dziła akuszerka Michno — jestem niewinna. 
Na sali sądowej pełno płci pięknej, ro:- 

prawiającej w przerwie, podczas narady są 
du nad wyrokiem, o zagadnieniu: 

— Kiedy rodzenie jest zbrodnią?! — za 
pytuje jedna z modych dam stłoczoną koło 
akuszerki grupkę niewiast. z 

Rozlegają się okrzyki protestu. 
— Ależ rodzenie nie może być zbrodniąi 
— А ja uważam, że w takich warunkaca, 

które nawet prokurator podkreślił, jako o- 
koliczności łagodzące, rodzemie dzieci jest 
zbrodnią, Mąż pijak — nałogowy alkoholik; 
porody nienormalne; w domu bieda, — Na 
świat przyszedłby degenerat... > 

— Heretyczka! 
— Postąpiła jednak niezgodnie z prawem. 

Musiałaby udać się do lekarza po poradę. 
— Proszę wstać, Sąd idzie! 

„ — Izabella Kuleszowa zostaje uznana za 
winną poddania się zabiegowi poronien'a 
i-skazana na 8 miesięcy więzienia z zawie- 
czeniem na 2 lata. Akuszerka "Marja Michna 
za dokonanie zabiegu poronienia zostaje ska 
zana na jeden rok więzienia 7 7awieszeni>m 
na 5 lat, Włod. 

      

WILNO. 
. CZWARTEK, 4 maja 1933 roku. 

11.40: Przegl. prasy. Kom. meteor. Cza*. 
12.05: Audycja dla poborowych (muzyka. 
12.30: Kom, meteor. 12.35: Poranek szkolny. 
14.40: iProgr. dzienny. 14.45: Muzyka popu- 
darna (płyty). 15.15: Giełda rolm. 15.25: Kom. 
Akad. Koła Misyjnego. 15.35; „Kobieta 2 
przedmieścia”, 15.50: Koncert dla młodzieży 
(płyty) Świat czarodziejski w muzyce, 16.8: 
Francuski. 16.40: „Piękno gór* odczyt. 17.00: 
Utwory Mozarta (płyty). 17.40: Odczyt ak 

    

        

   
      

  

    

    

alny. 17 Progr. na piątek. 18.00: „Odr 
czywajmy” pogad. 18.10: Wiad. bieżące. 
18.15: Nowe» płyty mu: lekkiej. 18,40: 
Kom. Litewski. 18.45: Rozmait, 19.00: Codz. 
©dc, pow. Skrzynka pocztowa Nr 
242“. 19.30 Mterackie* felj. 19.45: 

  Prac. dz. radj : Muzyka. 2010: Omówie- 
nić konceriu z Finłandji. 20.30: Koncert z 
Helsingforsu 22.00: Kwadr. liter. 22.15: Wiad. 
sport. 22.20: Dod. do pras. dz radj. 22.25: 
Muzyka jazzowa, 22.55: Kom. met-or. 23.00* 
Retransm. stacyj zagr. 

WARSZAWA. 
CZWIARTEK, 4 maja 1933 roku. 

12.10: Płyty gramofonowe. 15.25: Muzyka 
z płyt gramofonowych. 17.00: Koncert karme- 
ralny z płyt gramofonowych. 18.10: Muzyka 
lekka i taneczna z „Adrji*. 19.20: „Komun:- 
kat Przysposobienia Rołniczego. 22,25; Mu- 
zyka taneczna z płyt gramofonowych. 23.00: 
Muzyka taneczna z „Gastronomji*. 
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Ożywienie ruchu towarowego na terenie 
wil. dyrekcji P. K P. 

Ruch towarowy na terenie wileń 
skiej dyrekcji kolejowej w ostatnich 
tygodniach m. kwietnia znacznie się 
poprawił. Zwłaszcza nastąpiło ożywie 
nie w ruchu towarowym na stacjach 

   

granicznych  Turmonty z państwami . 
bałtyckiemi i Stołpce z Rosją Sowie- 
cką. Do Łotwy w ciągu ostatnich 3-ch 
tygodni wysłano 76 wagonów manufa- 
ktury, materjałów bławatnych, jedwa 
biu, węgla, cukru, nafty, olejów mine 
ralnych, Inu, superfostatu, wyrobów 
żelaznych, maszyn rolniczych i t. p. 

Do Rosji sowieckiej w okresie trzy 
tygodniowym odeszło 112 wagonów 
różnych towarów łącznie z maszyna 
mi rolniczemi, nawozami sztucznenii 

it. p. 
Zmniejszyt się natomiast ruch to- 

warowy z Prusami Wsehodniemi, a 
tem samem i nieoficjalnie z Litwą, do 
kąd w miesiącu kwietniu wysłano + 
wagony manufaktury widzewskiej, 
łódzkiej, bielskiej i białostockiej, 2 cy 
sterny olejów i nafty oraz 5 wagonów 
towarów różnych. 

  ' R Dzia Fiocjana M: 
| Czwartek | Jutro: Piusa V P. W 

| 4 || Wschód sionca — 1.4 m.02 
| NAP zachod + C= 536 m.02     

Spostrzeżsnia Zakładu Mareorologii U.S.P, 

w imie z dnia 3/V — 1933 roku 

Ciśnienie 761. 
Temperatura średnia + 89 
Temperatura najwyższa + 11". 
Temperatura najmiższa + 49. 
Opad — 
Wiatr: półn.-zach. 

- Tend. barom. — wzrost. 
Uwagi: — rano chmurno, potem pogodnie. 

— Przewidywany przebieg pogody w.dn. 
dzisiejszym 4 maja. Pogoda słoneczna 0 sła 
bych wiatrach, najpierw miejscowych, po- 
tem wschodnich i południowo-wschodnich: 
Nóc chłodna, miejscami z przymrozkam* 
W dzień silny wzrost temperatury, 

Znaki świetlne naautobusach 
Dyrekcja Komunikacyj Miejskich w celu 

ułatwienia orjentacji w przebiegu autobu 
sów umieściła na numeracji poszczególńych 
wozów kolorowe znaki, oświetlane w porze 
wieczorowej, Linja Nr. 1 otrzymała znak z'e- 
łny, Nr, 2 miebieski i Nr. 3 różowy ES 

      

Rejestracja dorožėk 
konnych w Wilnie. 

Dziś w dniu 4 maja rozpoczyna się do- 
roczna rejestracja dorożek konnych, kursu- 
jących na terenie miasta. Rejestracja potrwa 
kiłka dni. Od wyniku przeglądu uzaležnionė 
będzie udzielenie praw jazdy na rak bie. у 

Pół procent Od kwitów ko- 
mornianych na fundusz pracy 
Weszło nowe żarządzenie w sprawie opłat 

od kwitów komornianych. Zniesione zostają 

©płaty od kwitów komornianych na rzecz 
bezrobotnych, natomiast od dnia 1 kwietria 
weszło w życie prawo wpłacania pół prot. 
6d, czynszu komornianego na rzecz Fundu- 

  

  
    

        

dele domów z 
ni w terminach kwartaln 

do władzy, która ściąga należności lokalowe 

Dzisiejsza środa literacka 
przełożona z dnia wczorajszego, pošwie- 

cona jest -50-leciu Trylo Sfenkiewicza. 
Obok r”feratu p. Z. Falkowskiego usłyszymy 
niedrukowane utwory aut „Quo vadis" 
Początek o godz. 8.30 wiecz. 

Komunikat Z. 0. R. 
„Zarząd Koła Wfileńskiego Z. O. R. podaje 

do wiadomości swych członków, iż wyciecz- 
ka na lotnisko w Porubanku odbędzie 's.ę 
dnia 7.V 1933 r. Zbiórka o godz. 8.30 rana 
na dworcu osobowym skąd o godz. 9 nastąpi 
wyjazd specjalnym pociągiem. Koszt prze- 
jazdu do Porubanka i zpowrotem wyniesie 
około 50 gr. Uczestnicy bilety wykupy 
będą osobiście. Wobec powyższego odwołu 
się zbiórkę o godz. 9 rano na placu Orz 
kowej i pierwotnie zamierzony wyjazd auto 
busami firmy „Arbon*. 

Kościuszko pod Racławicami 
Staraniem Związku Legjonistów Polskich 

w Wilnie w dniu 14 maja b. r. w niedzielę 
© godz. 4-ej po poł. na boisku 6 p.p. ieg. 
ma Antokolu cdbędzie się wspaniałe wido- 
wisko batalistyczne ze współudziałem arty > 
krji, kawalerji, piechoty, chórów miesz: 
nych, a nadewszystko doskonałego ZERA 

artystów twowskich, którzy zbierali zasłużo- 
ne uznanie, we wszystkich większych mias- 
tach Rzeczypospolitej, dając gwarancję, że 
będzie to j*den z najwspanialszych pokazów 
pod otwartem niebem. — Efektowne obrazy 

    

     

  

    

    

  

    

    

      
    

„Przysięgi Kościuszki”. з Kozubo- 
wie” z pożarem zabudowań i bitwy Racła- 
wickiej, ze wspaniałą szarżą kawalerji, no- 
zostawią niezatarte wspomnienie. 

Zapowiedziane widowisko będzie nie- 
wąłpliwie dla Wilna i ckolie frapującą sen- 
sacją dnia, W trakcie widowiska, jak i w 
przerwach  przygrywać będzie orkiestra 

Czerwony Krzyż 
w Niemenczynie. 

organizuje kurs dla drużyn ratowniczy:h. 
Rozpaczęcie kursu poprzedził odczyt, wygłe- 
szony przez inspektora okręgowego @. & 
„Rola Czerwonego Krzyża podczas wojny 
i w czasie pokoju. 
Odczyt zgromadził 112 słuchaczów. 

  

  

MIGNON G. EBERHART. 
NN — OAK PMW M | „ANN 

GDY MINIE 
_ Nikt się nie poruszył. Nikt pewnie 

nie uwierzył. On poszedł do drzki fron 
towych i otworzywszy je, przytrzymał 
z trudem przeciwko naporowi wiatru. 

Ze śnieżnego zamętu wynurzył się 
— kot, niewiaregodnie chudy i wynę- 
dzniały. Łaciate futerko ociekało wo- 
dą, błyszczące oczy patrzyły na nas 
drapieżnie. 

O'Leary zaniknął drzwi i zasunął 
rygiel. 

— Uh, co za noc — wrócił do ko- 
minka, drżąc z zimna. — Nie dziwię 
się, że chciał się schronić pod dach. 
Chodź tu, kiciuś, i ogrzej się! 

Ale kot nie ruszył się z miejsca, 
tylko usiadł i zaczął wylizywać futro 

długim, cienkim, szkarłatnym języ- 

kiem. Jerycho przyjrzał mu się pra 

wie obojętnie, chociaż myślałam, ża 

rzuci się w pogoń. Ale nie. Osunął się 

zpowrotem na podłogę, "wzdycha jąc 

żałośnie. * 

Kartki bojkotowe w witry- 
nach skiepów. 

W odpowiedzi na wezwanie żydowskiego 
komitetu bojkotowego w Wilnie we wszysi- 
kich sklepach na ul. Niemieckiej, Rudaic- 
kiej, Wielkiej i sąsiednich umieszczone 
stały w witrynach sklepowych karty, pow 
damiające, że sklep towarów miemieckca 

nie sprowadza. 

Post i modły na intencję 
ofiar terroru hitlerowskiego. 

Na dzień 8 b. m, uchwalono z inicjatywy 
rabinów Grodzieńskiego z Wilna i Cho 
z Radunia ścisły post z modłami na terer 
województw kresowych. W dniu tym. we 
wszystkich bożnicach odbędą się modły za 
ofiary teroru hitlerowskiego w Ni”mezech. 

      

      
  

  

   

   

  

35 lat pożytecznej pracy. 
W dn. 4 b. m. przypada jubileusz %5- 

letniej pracy naczeln: Wydziału Poczt 
Wiileńskiej Dyr. iPoczt i Tel. p. Feliksa Ba- 
bickiego, który pracując z zapałem i poś 
csniem w znacznym stopniu przyczynił 
do rozwoju poczty, telef, a szczegól nie 
ma terenie województw w odnich, 
już w r. 1919 jako szef sek. techn. 
i telef. Dowództwa Frontu Lit.-Biał. i 
czelnik Urzędu Poczt. w Mińsku Lit 
zuje połączenie tego terenu z Mac 
wybitną pracę odznaczony jest krzyżem ofi- 
cerskim „Polonia Restituta, 

TEATR | MUZYKA 
W WILNIE 

— Specjalny pożegnalny występ Jadwig 
Śmesarskiej dła szerszej pubiiczności cdbe: 
dzie się dziś, w czwartek 4,V 6 godz. 4 np. 
w Teatrze na Pchuianec, po cenach propa- 
gandowych. Będzie to ostatnia okazja podzi- 
dziania wspaniałej gry znakomitej gwiazdy 

Jadwigi Smosarskiej, w doskonałej SN 

sołej komedji 
Jadwiga Smos 

  

    

   

              

   

          

    —. Dzisiejsze Pai przedstawi 
nie „Żegnaj młodości” jest specjalnym poda- 
runkiem dla młodzieży, ofiarowanym na po- 
żegnanie przez Jadwigę Smosarską młod j 
pubiiczności wileńskiej — ceny biletów od 
20 gr. Przedstawienie egnaj młodości 
polecone przez Kuratorjum Szkolne, 

— Smosarska na prowincji! Jutro, piątek 
5.V pierwsze przedstawienie „Żegnaj młodn- 
ści („Mžodi szumi*) z „gość innym wyste 
ipem Jadwigi Smosarski w Molodeczn'e. 

6.V „Żegnaj młod: z Jadwigą Smo 
sarską w Wilejce Pow. 7.V w Wbłożynie, 
8.V w Didzie, 9.V w Nowogródku, 10.V w 
Baranowiczach. 

— *Mariea* po cenach zniżonych. Dziś 
w dalszym ciągu przepiękna operetka Kal. 
mana „Marica, która odniosła wielki suk- 
ces artystyczny. Rolą tytułową odtwarza 
świetna śpiewaczka M. Grabowska. Obsade 
tworzą pierwszorzędne siły zespołu pod .e- 
żyserją M. Tatrzańskiego. Ceny zniżone. 
Zmiżki nowego typu — ważne. 

— „М pustyni i w puszczy* w „Ladnie, 

Dziś odbędą się w teatrze „Lutnia* dwa wi- 
dowiska dla młodzieży o godz. 12 i o g. 4 
po poł. Wystawioną zo tanie „W pustyni 

ii w puszczy* według powieści H. Sienkiew. 
cza, Zakłady naukowe nabywające bil*1y 
zbiorowo korzystają z 50 proc. zniżki. 

Koneert eratoryjny. W niedzielę dnia 7 
maja T. b. odbędzie się w sali gimn. im. kr. 
Z Augusta w Wiilnie (Mała Pohulanka s 

trzeci wielki koncert oratoryjny w wy 
niu świetnego zespołu špiewaczego sha 
"pod dyrekcją znanego dyrygenta prof. Wł 
Kalinowskiego. Chór „Echo* wykona dwa 
oratorja: Beethoen'a „Chrystus* i Dworzaka 
„Stabat Mater“. Słowa: polskie Sergjusza Ron 
tera, Jako soliści wezmą udział pp. Hendri- 
chówna, Korska-Targowska, Artemienko 1 

  

     

      

   

    

  

prof. Ludwig. Początek koncertu o godz. 
19.30. Cony biletów od 49 gr. do 2 zł. 50 gr. 

. brodzia z dn. 28.III 1929 

  

КЕЛЕа 

Listy do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Wobec ukazania się na łamach „Głosu 
Wileńskiego" w dniu 23 kwietnia r. b. 
wzmianki p. t. „Sprostowanie sprostowania” 
oraz w dniu 28 kwietnia r. b. w 
„Burmistrz m. Podbrodzia 
rządku publicznego” uprze 
mieszczenie na łamach Pat 
pisma następującego wyjaśnienia: 

1) Co do treści zarzutów ujętych w arty 
kule z dn, 23 kwietnia przez niektór 
członków Zarządu Koła Rez. i b. Wojs : 
w Podbrodziu, to postanowiłem dla dobra 
iejże organizacji, ma łamach prasy żadnych 
spraw związanych ż tą organizacją nie pc- 
ruszać, Natomiast oświadczam, że całą spra- 
wę poruszóną na łamach prasy pod moim 
adresem przez kilku członków Zarządu Ko- 
ła, przekazałem do rozpatrzenia Okręgowe 
mu Zarządowi Zw. Rez. i b. Wojsk, w Wil. 
nie, który z pewnością sprawę tę rozpatrzy 
bezstronnie. 

2) Со do tneści zamieszczonej uchwaty 
Rady Nadzorczej Kasy Spółdzielczej w Pod- 
brodziu w dniu 28 kwietnia r, b., to oświań 
czam iż jest prawdą, że były kierownik tejże 
Kasy pan B, K, zdołał za: pomocą nieorjen 
tujących się członków Rady Nadzorczej wy: 
nieść uchwałę, mocą której kilkadzies'ąt 
członków zdrowomyślących o dobro kasy, 
lecz niepożądanych dla pan B. K. w jego 
działalmości, zostało skreślonych z liczby 
członków kasy. Los mnie taki: podówcza: 
także spoikai, za dwagę pięlnowania szkod 

liwej działałnoś! „ B. IK. Że czynitem to 
podówczas słu świadczy fakt, że: tenże 
p: B. K. za swcją niesumienną działalność w 
pracy spółdzielniczej nieco później został ska 
zżamy na cztery lata więzfenia. Co na io 
„Głos Wileń 

3) Że. wyniesiona uchwała Rady Nadzer- 
czej iIKasy Spół, w dn. 23.III 1929 r. a za- 
mieszczona w „Głosie Wileńskim w dn. 28. 

III r, b. nie jest zgodną z prawdą, świadczy 
zapadła uchwała Rady Miejskiej m. Ped- 

mocą któerj rad- 
ni miasta, będąc przew ie członkami Ka 
sy Spółdzielczej, wynieśli jednomyślnie u- 
chwałę uzmającą moją działalność na We! 
nem Zgromadzeniu członków Kasy Spół w 
dniu 17.IH 1929 r. za pożytóczną i owocną 
dla dobra Kasy 4 dla jej członków. 

Z głębokiem poważaniem 
Burmistrz m, Podbrod ::a. 

K. Rožnowski 
LV 1933 r. 

   
   

    

   

  

   
        

  

       

   

  

Podbrodzie, dn. 

Jednocz 
iadczer 

je otrzymaliśmy dwa poniższe 
. Red. 

zwązku z ukazaniem się na łamach 
Wileńskiego* w dniu 28 kwietnia 

r. b, artykułu pod tytułem „Burmistrz m. 
Podbrodzia burzycielem porządku publitz 
nego”, w którym to artykule jest mowa, że 
burmistrz m. Podbrodzia p. K. Rożnowsk: 
dziłał na szkodę Kasy Spółdzielczej i rze 
komo za tę działalność został między imne- 
mi skreślony z liczby członków Kasy w imię 
bezstnonności prosimy uprzejmie Pana Re- 
daktorą o zamieszczenie na łamach poczyt 
nego Pańskiego dziennika następującego u- 
świadczenia: 

1) Uchwała zamieszczona w „Głosie W;- 

leńskim*, a powzięła przez kilku członkó 
Rady Nadzorcz: *j w dniu 23.I1I 1929 r. m 

której zostało skreślonych kilkudziesięciu 
członków Kasy za rzekomą działalność uje- 
mną dla Ka półdzielczej, między którymi 
także został skreślony p.. K. Rožnows 
stała wyniesiona niesłusznie i niezgodnie z 
prawdą. Autor tej uchwały były prezes i 
kierownik Kasy Spółdzielczej p Boles 
Kowalczyk dziś odbywa 4-lstnią karę w 
zieniu. 

2) Działalność p. K. Roowakteśo jako 
burmistrza m. Podbrodzia zawsze byla i jest 
pożyteczną zarówno dla dobra Kasy Spa- 

dziełczej, Jałe i Spółdzielni Rolniczo-Handła- 
wej w Podbrodziu. 

jRacz Panie Redaktorze przyjąć 
głębokie wyrazy szacunku i poważania 
Prezes Rady Nadzorczej Kasy Spółdzielczej 

Józei Geszczyński. 
Członkowie Rady Nadzorczej 

Ignacy Raczkiewiez. 
Jan Józefowiez, 
Józef Jeliński. 

   
w 

„Głosu 
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« МИ związku z ukazaniem się na łan 
„Głosu Wileńskiego* w dniu 28 kwietaia 
r. b, wyciągu uchwały Rady Nadzorczej Ka- 
cy Spółdz, w Podbrodziu z dn. 23.111 1920 r. 

której jest mowa o szkodliwej działalno - 
p. burmistrza m. Podbrodzia K. Rożnew- 

skiego na niekorzyść tejże Kasy, niniejszem 
oświadczam. że wystąpienie burmistrza uu. 
Podbrodzia (IK. Rożnowskiego na Walnen: 
Zgromadzeniu Członków Kasy w dn. 17.111 
1929 r. było tylko korzystne dla Kasy Spół 
dzielczej. Pozatem stwierdzam, że czynione 
zarzuty w uchwale Rady Nadzorczej pod 
adresem Burmistrza m. Podbrodzia K. Roż- 
nowskiego nie są zgodne z prawdą. 

Były członek Zarządu Kasy Spółdzielczej 
w 1929 r. 3 

            

Ludwik Wiłkożć. 

Zagadkowe pobicie lekarza-dentysty. 
Ubiegłej nocy został pobity przy zagad- 

kowych ckelieznościach 58-letni lekarz —- 
dentysta Moryc Szapiro (Stefańska 27) 

Wieczorem p. Szapiro odwiedził swych 
znajomych przy ulicy Zawałnej 24, gdzie za 
bawił do gedz. 12 w nocy. W chwili gdy opu 
szezał mieszkanie w pobliżu bramy domu zo 
stał znienacka napadnięty przez dwóch 0500 
ników, którzy pobili go dotkliwie, przyczem 
jeden z napastników zadał mu uderzenie w 
głowę kastetem. Lekarz, brocząc krwią, 05u 

15 

ZAWIEJA... 
Przekład autoryzowany: zfjangielskiego, 

Siedzieliśmy koło ognia móże jesz- 
cze z godzinę lub dłużej. Nastrój sta- 
wał się coraz przykrzejszy. Brunker 
przychodził parę razy dołożyć do og- 
nia. Rozmowa kleiła się z trudem i co 
raz ktoś rzucał ukradkowe spojrzenia 

  

* po drzwiach, galerji i kątach sali. Ma- 
til bąknęła, że czas iść spać, ale nikt 
się mie ruszył i wytworzyło się jesz- 
cze większe napięcie. Zachowanie psa 
dawało mi do myślenia. Coprawda ow 
czarki są szalenie wrażliwe i uśmiech 
jest dla nich szczęściem, a ostre sło- 
wo — tragedją, ale żeby który rozpa- 
czał przez pięć lat po śmierci swego 
pana, to już było nie*do wiary. Jery- 
cho denerwował się w dziwny spo- 
sób. Nie uleżał spokojnie na jednem 
miejscu kilku minut. Wciąż wstawał 
kręcił się po sali, ignorując kota, wę- 
Szył pod drzwiami i wracał do nóg 
Matil z cichem skomleniem, jakby pro 
sił o słowo pociechy. Rozglądał się 

nął się na chodnik, a napastnicy zbiegli. 
-Przechodnie dostarczyli rannego do ambu 

latorjum pogotowia, gdzie idziekio mu pierw 
szej pomocy, poczem przewieziono na jego 
prośbę do własnego mieszkania. 

O pobiciu M. Szapiry powiadomono polie 
ję, która wszezęła dochodzenie. Cały wy- 
padek wydaje się być tajemniczym, gdyż po 
szkcedowany nie wie kto i dla jakich pows- 
dów mógłby go pobić. (e). 

przytem ciągle po sali i nastawiał u- 
szu na każdy podmuch wichury. Mu- 
szę przyznać, że jego zachowanie dzia 
łało na mnie roztracająco. 

- Br! Go za noe! — rzekł Lal, 
ie z chłodu, gdyż kominem wtar- 

* gnął zimny wiatr, buchnął płomienia- 
mi na salę i cofnął się szybko, wsy- 
sając je za sobą. — Chyba wszystkie 
czarownice w całem chrześcijaństwie 
wyprawiają harce. — Spojrzał na ko- 
ta i dodał: — Założę się, że bestja zle- 
ciała z miotły. 

Oczy wszystkich zwróciły się na 
kota. 

Na nieszczęście w tym momencie 
ikocisko przestało lizać miekształiną 
chudą, tylną łape, pociągnęło nosem 
i ruszyło 'w stronę kuchni. Po drodze, 
dokładnie nawprost pokoju Geralda, 
przystanęło, wyprężyło ogon, położyło 
„uszy po sobie, poczem obeszło wolno 
coś, czego nie było i podążvło swobod 
nie ku kuchni. 

Na ten*widok Teresa wrzasnęła 
tak przeraźliwie, że wszyscy zerwali- 
śmy się z krzeseł, a z kuchni wyjrza- 
ła płaska twarz Brunkera. Potem do- 
wiedziałam się, że Aneta, przerażona 
tym krzykiem, zaryglowała swoje 

© Wydawnictwo „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. 

Wal LE NSS R] 

Uwadze T-wa Opieki 
'nad Zwierzętami. 
Otrzymujemy poniższe z prośbą o ża 

mieszczenie Red. 

W tym roku nie powiodło się ni- 
szym pierwszym zwiastunom wiosny 
— gawronom (gracz), gdyż po powro- 
cie z dalekich, więcej ciepłych, ale ob 
cych krajów spotkała ich klęska w ro 
dzinnych osiedlach w miejskich Anto 
kolskich lasach, gdzie do nich niemi- 
łosiernie strzelają z broni palnej nie- 
wiadomo za co i poco! Z wielką go: 
ryczą patrzymy codzień na ciałka po 
mordowanych tych nieszczęśliwych 
ptasząt, jednocześnie z gniazd uwin:ę 
tych przez nie na wierzchołchach wy- 
sokich, stojących na szczytach gór s» 
sen daje się słyszeć przerażająco ża- 
łosny głos mowoprzybyłych na świat 
osieroconych piskląt, wołających o po 
karm, którego już nikt im więcej nie 
przyniesie i nie utuli od chłodu... 

Gawron jest jednym z najlepszych 
darmowych sanitarjuszów przedmieś 
cia, bowiem odżywiając się stale róż- 
nemi odpadkami, zapobiega tem 
ich gniciu i zatruwaniu powietrza. 
Krzywdy więc nikomu żadnej nie czy 
nią, raczej odwrotnie przynoszą ludz 
kości korzyść. Poco więc je się tak nie 
miłosiernie niszczy? 

Zastanawiając się nad. barbarzyń 

stwem jakiem jest tępienie tych nie- 
winnych i tak wielce pożytecznych dla 
człowieka bezbronnych stworzeń ro- 
zumiem trudność walki z takiem „ry- 

cerstwem' dla Towarzystwa Opieki 
nad Zwierzętami, ale T-wo w obronie 
ich musi jednak stanąć i środki obro 
ny wynaleźć, 

Franciszek Serbej. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
NAJŚCIE NA MIESZKANIE. 

Aniela Jozefcwtczowa (Pańska 12) zło- 
Żyła wezcraj w pelicji następujące zamel- 
dowanie: 

We wterek wieczorem, do mieszkania jej 
wtargnęło dwóch znanych jej z widzenia 
«ćschników: Aleksander Śejbiłłe (Cechowa 1) 
craz Zygmunt Kukliński (Skopówka 6), któ- 
rzy, będące w stanie nieirzeź n, zdemele- 
wali mieszkanie, wytłukii sześć szyb oruz 
garnki i serwis stołowy. 

Na krzyki poszkodowanej przybiegli są- 
siedzi, na widok których napastnicy usilo 
wali zbiec, lecz w tej chwili przybyła rów- 
nież żaałarmowana policja, która obu za- 
trzymała i dostarczyła do komisarjatu, gdzie 
sporządzeno odpowiedni protokół (G 

  

ZAJŚCIE W CIELĘTNIKU, 

Wezoraj wieczorem w Cielętniku, prze- 
chcėzacy ogrodem Władysław Skarhowski 
(Rossa 50), napadnięty został przez nieja- 
kiegc Zygmunta Kuklińskiego nie pesiadają- 
cego stałego miejsca zamieszkania. 

Napastnik uderzył Skabrowskiego kasie 
tem w głewę, poczem nadbiegli koledzy K 

  

NT. 115 (2956). 

klińskiego, któr 
ściami pe głowie. 

Krzyki nipadniętege zwawi, przechod- 
niów „którzy stanęli w cbronie napadnięteg: 

i zmusili napastników do ucieczki. 

Skabroówskiege przewziezionc do ambula- 
tcrjum pogotowia ratunkowego, gdzie udzie- 
lone mu pier ej pomocy. 

Powiadomicna 6 wypadku polieja wszeze 
ła poszukiwania za Kuklińskim. (3 

   rzęli bić S. pie 

   

  

EKSMISJA NA BRUK. 

Wczoraj przy: ul. Fabrycznej 20 wyeks- 
mitowana zesida z zajmcwanego mieszka- 
nia redzina bezrcbctnego Redulewiceza, skla- 
dająca się z 5 osób, Wyeksmitowaną rodzi- 
nę, kEtórx ulckcwała się narazie na chodnitn, 
z polecenia wiadz admtaistracyjnych umi 
szczonu w sehrenisku dia bezrchoinych przy 
ulicy Dzielnej 54. (C) 

   

      

  

ZAMACH SAMOBÓJCZ 

Przy ul. Tcwarowej 20, w swsjem miesz- 
kaniu, w celu pczbawienia się życia zatyał 
się estneją cetową Hipoli: Tatoł — stolarz. 

Zawezwane pogotowie ratunkowe prze- 
wiozłe ge w stanie ciężkim do szpitala ŻYy- 
dowskiego. Powodem targnięcia się na życie 
ciężka sytuacja materjalna, (©) 

PRZYWIŁASZCZYŁ PIENIĄDZE I ZBIEGŁ. 

Izaak Gołubowski (Miokiewicza 47) zło- 
żył w 3 komisarjącie następ y meldunek. 

  

  

     Wie wtorek pu N kiemu Janow; 
iKatniecowi doręczenie paczki towarów ga- 
lanteryjnych przyjezdnemu kupcow; а- 

  

nowi chwilowo zamieszkalėmu м ь; 
w domu zajezdnym, przy ul. Zawalnej 55. 

Katniec towar doręczył Kałmanowi, zaś 

  

otrzymane pieniądze przywłaszczył i zbź 
Policja poszukuje Katnieca. 
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DZIŚ 

  

„REWJI“ 

  

„w arcyfilmie MOBY DI CK WILK 
JOHN BARRYMORE 

jako 

MORSKI 
  

PAŃ 

Bźwięk. Kine-Teatr 

HELIOS 
Sieńaka 38, tel. 9-26 

LIU 
Tel. 15-41 

J 
Dziś! 

Reż. M. Wasz 
„Złociste włoski* 

Reżyserji mistrza Lzmacza. 

Dźwięk. Kino-Teatr 

Holiywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

Il miejsce 
25 gr. 

parter 

  

W rol. gł.: Król 

Król! komików I 

Ulubieniec ! władca 
tłumów 

WESOŁY KARAWANIARZ 
NAD PROGRAM: Dodatki dzwiękowe, Poczętek o godz. 4-ej, — ® 

Fiim o zasłużonym sukcesieł 

66 Pr 

KAZDEMU WOLNO KOCHAĆ 
Ze względu na wysoką wartość artystyczną dla młodzieży dozwolony. Dziś nieodwołainie ostatni dzień. 

„Jutro premjera „PIEŚŃ SERC awdziwy krzyk sieroty, 

który przemówi do wszystkicz serc. 

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

Muz. H. Wars. 
i „Tyle Miłości”. 

yński. 

WLASTA 

| Dziśł Ulubienicy publiczności, komicy 
| charakterystyczni jedynie w swoim rodzaju 

I w filmie p. t COHN I KELLY WH 

ego Ekscel. Subiekt 
„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 

w- swym 
najnow- 
szym 

przeboju BURIAŃ 

I miejsce 

52 gr. 
na wszystkieseanse 

parter (OBN i KELLY | 

OLLYWOODZIE | 

  

OKAZYJNIE do sprzedania | 

Autobus ciežarowy „Chevrolet“ į 
6 cylindr. malo užywany tanio. 

Informacje: Żydowski Bank Ludowy Raków, koło Olechnowicza. 

  

Ogłoszenie przetargu. 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wiiln'e 

ogłasza przetarg na %łzienżawę restauracji i bufetu 
st. Molodeczno z termin«m objęcia 15 maja r. 

Wołkowysk 
miasto, bufetów Święciany, Szarkowszczyzna, Miory, 
restauracji N.-Święciany, Janów Poleski, 

Druja, Żednia, IKrzywicze, Andrzejewicze, Skr 
Czarnawieś z terminem objęcia 1 czerwca 

i restauracji Żabinka z terminem objęcia 
1933 roku. Termin składania ofert upływa 
1933 r. o godz. 12 w południe», 

Szczegółowe warunki podane są w ogłoszeniach, 
wywieszonych na wymienionych stacjach i w 
Dyrekcji. 

Dyrckcja Okręgowa К..Р. w Wilnie. 

Akuszerka 

Śmiałowska | 
przeprowadziła się 

         
    

    

PROSZEK 

ZG 
UsuwA NAJUPORCZYWSZY 

BÓL GŁOWY 
OSTRZEŻENIE. Przy kupnie akcea- 
tować 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 BARIERA 

   

  b. | na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

tamże gsbinet kosmetycz 
zybowcc. | my, usuwa zmarszczki, bro 

  

  

1933 r. | dawki, kurzaiki i wągry 
1 Мреа | \№. Z. P. 48. 832“ 

11 maja 

Akuszerka 
gmachu 

Dśrja LakNeTOWA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. K 

  

PRZETARG. 
Zarząd Litewskiego Stowarzyszżnia Pomocy 
iej niniejszem 
ciągów i kanalizacji, centralnego ogrzewania 
stalacji elektrycznej w lokalu przy ul. 
33 a w Wilnie. 

drzwi i wlała w siebie drugą butelkę 
czerwonego, francuskiego wina, 

Powstało ogólne zamieszanie. Te- 
resa krzyczała, jak opętana, Helena 
dzwoniła zębami, dygotała i paplała. 
Łucja zaś, zupełnie j kby krzyk Tere- 
sy rozluźnił w niej iakąś sprężynę, po 
wtarzała chrapliwym, donośnym gło- 

sem; 
— To Huber. On tu jest. To Hu- 

On tu jest. Huber. Huber. 
Mężczyźni, jak zawsze bezradni 

wobec histerji, kręcili się po sali, czę- 
stując Teresę wodą, wódką i obcęga- 
mi od ognia. To ostatnie ofiarował jej 
Morse, nie wiem w jakim celu, ale pe- 
wnie i on sam nie wiedział. 

'Podeszłam do niej, roztrąciłam о- 
łaczające ją czarne ramiona i przy- 
dusiłągn dłonią rozkrzyczane usta. 
Chciała mi się wyrwać. Oczy jej go- 
rzały nieprzytomnie między czarnenu 
lepkiemi rzęsami. Mam wrażenie, że 
chciała mię ukąsić, chociaż wszyscy 
wiedzą, jak to trudno ugryźć kogoś w 
dłoń; trudno i okropnie nieprzyjem- 
mie. Skóra jej twarzy wydała mi się 
w dotknięciu oleista jak ciepły kil. 
Powoli uspokoiła się i złąpała oddech 
Puściłam ją i cofnęłam się, czując, że 

  

    

РО. 

Drukarnia „ZNICZ“, Wilno: Biskupia 4, tel. 3-40 * 

oglasza przetarg па wykonanie wodo- 

Mickiewic :a 
O warunkach można dowiadywać się 

oraz plany i kosztorysy obejrzeć u kierownika robót 
przy ul. Miekiewicza 33a od godz. 11 — 3 po ppoł. 

Zarząd. 

ulica Kasztanowa 7, m.5. 
W. Z.P. Nr. 69. 
  

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zan 
na lewo Gedem'nowskę 

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

Sanitai- 
Oferty 

oraz in- 

ul. P     
mój biały fartuch przeszedł cały za- 
pachem jej perfum. 

Matil, blada jak Ściana włącznie 
do warg, opanowała sytuację, 

— Jesteśmy wszyscy znużeni i po- 
winišmy išč spač — rzekla spokojnie 
i siląc się na swobodę, zapytała: -— 
Ciociu, czy Brukner ma cioci: przygo- 
towač sandwicz? 

Łucja, która po uspokojeniu Te- 

resy, zapadła ponownie w ponure za- 

myślenie, oderwała nieruchome oczy 
od drzwi dawnego pokoju Hubera i 
odpowiedziała niezwykle potulnie: 

— Proszę cię, Matil. 

Poczem popatrzyła groźnie na 0- 

becnych i zatrzymała wzrok na Terc- 
sie. 

— Ty — tyš sprowadziła śmierć 

na Hubera — zgrzytnęła ni stąd ni z9- 
wąd, jakby wypluwając słowa z sze- 
rokich, sinych, zachłannych ust. SZ 
jej miały wyraz poprostu ohydny. — 
Przez ciebie musiał umrzeć. Ty! -— 

groziłaś! — Ty! — leciałaś na niego! 
Onby się nigdy z tobą nie ożenił. 

Helena wydała zduszony odgłos, 
coś w rodzaju śmiechu pomieszanego 
z płaczem i krzykiem. Stara zwróciła 
się błyskawicznie w jej stronę. 

M. Biumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe. 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3— 

W. Z. P. 29. 
  

МОГО Giecinny 
„Kurjera W.” 

Poszukuję 
służby do wszystk. 

  

Samochód 
„Chevrolet“ 5-osobowy 
torpedo w idealnym sta- 
nie—tanio do sprze dania 

ul. Pańska 15—2 
godz. 8—9 i 16—17 

DUŻY 

POKÓJ (523 x 
2-ch osób do wynajęcia 

Trocka 11, m. 14. 

Letnisko 
blisko Wilna 

koło Santoki w Janinowie 

zamówienia przyjmuje — 

informacje „Kurj. Wil". 

  

  

UPIĘ 
okazyjnie 

  

do Administracji 
pod A, W.   ortowa 19—14 

— I ciebieby nie wziął —— szczęk- 
nęła. — Bawił się jedną i drugą. Nie 
miałyście o co być o siebie zazdrośne, 

sprzedajne kukły. Pfuj! 

Pogarda j j i nienawiść były, tak 
gw Główne, że przez chwilę nikt nie 
odważył się,powiedzieć słowa. Wkoń- 
cu jednak O'Leary wziął ze stolika 
mały, mosiężny dzwoneczek i zadzwe- 
niłŁ Cichy, metaliczny dźwięk wydał 

się po krzyku Łucji aż niesamowity. 
Brunker wszedł tak szybko, że posą- 
dziłem go, iż podsłuchiwał pod drzwia 
mi. 

—- Proszę przygotować sandwicz 
dla cioci — rozkazała z wysiłkiem Ma- 
til. 

92 chczesz mnie wpakować da 
łóżka? — wrzasnęła stara. — Dobrze. 
Pójdę. Jestem stara, znużona — pój- 

dę się położyć. Ruszyła wózkiem po 

gładkiej podłodże. Rozstąpiliśmy się 
w milczeniu. Odjeżdzając do swego 

pokoju, odwórciła się groźnie. 

— Jestem silniejsza, niż wy wszys 

cy — wzekła chełpliwie i dodała coś, 
czego nigdy nie zapomnę. 

(D, e: da.) 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 
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