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RJ 
Za nume 

Proł. Dr. Ignacy Mościcki. 
Uchwała Prezydjum Klubu BBWR. w Sprawie 

wyborów Prezydenta Rzpiitej. 
Prezydjum Khibu Parlamentarne- 

go Bloku Bezpartyjnego postanowiło 

załecić posłom i senatorom, wchodzą- 

cym w skład Klubu, osobę prof. Igna- 

cego Mościckiego, jako kandydata na 

Prezydenta Rzeczypospolitej na na- 

stępną kadencję. - 

Tem samem przesądzona została 

przez obecną większość parlamentar- 

ną kwestja, kto przez następnych sie- 

dem lat będzie reprezentował Majestat 
Rzeczypospolitej Polskiej na stanowi- 

sku Głowy Państwa. Bo choć mamy 

narazie tyłko uchwałę prezydjum Klu 

bu, to znając spoistość . wewnętrzną 

Bloku w sprawach zasadniczych — 

możemy już a priori stwierdzić, że kan 

dydatura spotka się z jednomyślnem 

przyjęciem. 

Ale nietyłko ze względu na dyscy- 

plinę i zwartość ideową całego Bloku 

ta kandydatura spotka się z jedno- 

myślną aprobatą. Również i z tego po- 

wodu, iż w osobie prof. Ignacego Moś- 

ciokiego zostaje większości  Zgroma- 

dzenia Narodowego zaprezentowany 

człowiek, którego siedmioletnia, właś- 

nie upływająca kadencja, opromienio 

na była blaskiem tych cnót i zalet, ja- 

kie nowoczesne państwo 0 ustroju re- 

publikańskim uważa za ideał zwierz- 

chniej władzy. 
Siedem lat mija od chwili, gdy po 

przewrocie. majowym Zgromadzenie 

Narodowe uznało, że pełnię władzy w 

Polsce sprawować ma Twórca Niepo- 

dległości, Wielki Budowniczy — ойга- 

dzającego się Państwa, Józef Piłsuds- 

ki. Jednak I Marszałek Polski wybo- 

ru tego nie przyjął. Uznał, że przyjąć 

nie może, póki nie zostanie zmieniona 

Konstytucja marcowa, napisana pod 

kątem widzenia omnipotencji wiel- 

mioży partyjnych, a ograbienia urzę- 

du Głowy Państwa z atrybutów istot- 

nej władzy. 

Wtedy Marszałek Piłsudski wska- 

zał na osobistość, której życie upły- 

wało zarówno w służbie dla idei nie- 

podległościowej, jak i na wyżynach 

pracy intelektualnej. Wskazał na da- 

wanego działacza zakonspirowanych 

bojów o wolność, wybitnego uczone- 

go, sławę o światowem znaczeniu na- 

   

ukowem, twórcę potężnego działu na- 

szego przemysłu, mającego glebę pol- 

ską użyźnić życiodajnemi sokami - 

prof. Ignacego Mościckiego. 

Zgromadzenie Narodowe  1-go 

czerwca 1926 r. wybrało też Elekta 

olbrzymią większością głosów. Tylko 

endecja wraz ze swemi dobudówka- 

mi czarnej reakcji nie zaaprobowała 

wyboru osobistości, przedstawionej 

Zgromadzeniu przez Józefa: Piłsuds- 

kiego. Natomiast całe centrum i lewi 

ca opowiedziała się zwarcie za prof. 

Mościckim. Wybór został dokonany 

przed forum, w którym Obóz nasz li- 

czył ledwo garść posłów i senatorów 

a dopiero w cztery lata później w li- 

stopadzie 1930 roku zdobył sobie wię- 

kszość. Za prof. Mościckim głosowały 

więc wszystkie partje od PPS poprzez 

Wyzwolenie do Piasta. 

Wybór ten był zatem wyraźną ma 

mifestacją, składającą odpowiedzial- 

Gość za losy państwa w ręce obozu, 

który nietylko wywalczył niepodleg- 

łość, ale również i przepędził w ma- 

ju 1926 r. ze świątyni państwowej 

tych, którzy dali Polsce smutne wido 

wisko handlu największemi walora” 

mi życia publicznego. 

Od tej chwili mija właśnie siedem 

Jat i z perspektywy czasu możemy 

spojrzeć na rezultaty tego przełomu, 

jaki został zakończony, gdy Elekt 
Zgromadzenia Narodowego 7 1-g0 
czerwca 1926 r. zamieszkał na Zamku 

Już sam fakt, że od tej chwili mi- 

nęło siedem pełnych lat niezmąco- 

nego spokoju, jest stwierdzeniem 
tych realnych wartości, jakie wniósł 

w życie Polski przełom majowy. 

Czternaście lat upłynęło od wyzwołe- 

nia Polski. Siedem pierwszych prze- 

szło wśród* chronicznego kryzysu na 

posterunkach władzy wykonawczej 

od najwyższych po najniższe, nie 

szczędził ten kryzys nawet symbolu 

Państwa, jako zwierzchniej władzy. 

7 przerażeniem dziejopis stwierdzi 

kiedyś te ponure targi o artykuły Kon 

stytucji, dotyczące Głowy Państwe, 

te posępne chwile grudnia 1922 roku. 

Ale siedem lat ostatnich od maja 1926 

r. zaliczy do okresu stabilizacji, wzra- 

stającego autorytetu, ponadpartyjno- 

ści na stanowisku, które ma reprezen 

tować Majestat Rzeczypospolitej, za- 

miast dawnego przetargu sił, ambicjo- 

nujących się o wyścig do mety wła- 

dzy. . 

Prezydent Mościcki przez siedem 

lat był reprezentantem tej idei, którą 

Józef Piłsudski — wbrew intencjom 

twórców marcowej Konstytucji — wy 

niósł czoło zagadnień  ustrojo- 

wych: idei czynnika nadrzędnego, nie 

zależnego od chwilowych fluktuacyj 

politycznych. 

Prezydentura Ignacego Mościckie- 

„go była okresem narastania w społe- 

czeństwie przeświadczenia, że prze- 

bujałe instynkty sejmokracji, atawizm 

grzechów z okresu utraty niepodległo 

ści musi sczeznąć bez śladu, a wskrze- 

sić trzeba te enoty,i zalety, które ongi 
w zamierzchłych czasach uczyniły Pol- 

skę wielką i mocną: podporządkowa- 

nie się indywidualizmu i ducha prze- 

kory silnej władzy wykonawczej. 

Za prezydentury Ignacego Mościc- 

kiego wszystkie żywotne i twórcze si- 

ły w kraju skupiły się dokoła hasła 

pracy dla Państwa; za rządów prot. 

Mościckiego stłumione też zostały 
próby nawrotu do zamętu z pierw- 

szych lat naszej niepodległości. 

Uchwalenie kandydatury obecaego 

Prezydenta na dalsze siedmioiecie 

jest zatem nietylko hołdem dla Oso- 

bistości, która ziściła pokładane w 

Niej nadzieje, — ale również i neani- 

festacją, że po tej samej linji, na któ- 

*rą Państwo wkroczyło przed siedmiu 

łaty, kroczyć ono będzie również i w 

dalszą przyszłość. M. 

na 

' 
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NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

Japonia — Z.S.R.R. 
Nowa nota Mandżuko.—Wzmotnienie oddziałów japońskich. 

— Propozycja sprzedaży kolei wschodnio-chińskiej. 

CHARBIN, (Pat). Nowa nota rzą- 
du Mandżuko do rządu ZSRR, doma- 
gająca się natychmiastowego zwrotu 
wagonów i lokomotyw, należących do 
wschodnio - chińskiej linji kolejowej, 
eraz wyrażająca powątpiewanie co do 
praw Sowietów, opierających się na 
układach z roku 1924 — uważana jest 
tu za oznakę zbliżającej się „aetien 
directe* oraz za dowód, zwiększają- 
cego się naprężenia między obu kra- 
jami. 

Oddziały kawalerji japońskiej w 
Hailar zostały wzmocnione i liczą ©- 
heenie około 5.000 ludzi. 

Na skutek niejasności tekstu uk- 
ładu z r. 1924, prawa, do których So- 
wiety roszczą sobie pretensje, wydają 
się wątpłiwe. Uważają tutaj, że anu- 
łowanie układów, opierających się na 

umowach, zawartych jeszcze przy 
rządzie carskim z innemi państwami, 
„dowodzi, iż Związek Sowieeki jest no 
wem państwem, nie mającem żadnego 
związku prawnego z rządami dawnej 
Rosji carskiej. 

| TOKJO, (Pat). Według informa- 
cyj ze źródeł miarodajnych, Związek 
Sowieceki miał rzekomo zapropono- 
wać Japonji sprzedaż kolei wschodnia 
chińskiej za sumę 3000 miijonów ra- 
błi w złocie. Japonja jest rzekomo 
skłonna rozpatrzyć ofertę sowiecką, 
o ile cena sprzedaży nie przewyższyła- 
hy 90 miljonów yenów. Władze woj- 
skowe są jednak za odreczeniem tran 
zakeji, uważając że cena ta w razie 
zwłoki zestanie jeszczę bardziej ob- 
nižona. 

  

Stosy Z książek 
zapłoną w „Trzeciej Rzeszy” w dn. 10 b. m.! 

Luminarze myśli i pióra na indeksie. 

BERLIN, (Pat). W dniu 6 b. m. 
rozpoczęła się w Berlinie akeja oczysz 
czania bibłjotek z dzieł , utworów, u- 
mieszczonych na czarnej liście. 5 ko- 
lumn, rekrutujących się ze studen- 
tów wyższych uczelni berlińskich, wy 
ruszyło samochodami ciężarowemi na 
miasto, przeprowadzając rewizję, prze 
dewszystkiem w publicznych czytel- 
niach i ludowych wypożyczalniach 
książek, Skontiskowane książki w 
środę 18 bm. mają być spalone na pła 

cu przed operą. 
an 

Indeks obejmuje dzieła Marsa, 
Bebla, Lassalle'a, Tomasza i Henry- 

"ka Mannów, Foerstera, Upton Sinela- 
ira. Tollera, Szalom Asza, Barbusse'a, 
Ludwiga, Teuchwengera, Remargue'a 
Artura Schnitzlera, Artura i Stefana 
Zweigow, Engelsa, Kautsky'ego, . Le- 
nina, Stalina, Zinowiewa, Rathenau t 
innych. Specjalną uwagę zwrócone 
na instytut Magnusa Hirsehfekia na- 
ukewych badań _ seksuologicznych, 
gdzie zabrano niemał eały  księge- 

zbiór. Instytut został zamknięty. 

Półurzędówka niemiecka o znaczeniu 
rozmów polsko niemieckich. 

BERLIN. (Pat). Półofiejalna . „Deutseke 
Dipłomatiseh - Politische Korrespondenz* 74 

mieszeza dłuższy artykuł pod tytułem: „Niem 

„cy a Polska*, w którym, wskazując m. in. 

na częste tarcia na graniey, zaznacza, że 

Niemey są świadome tego, że postanowienia 

terytorjałne traktatów pokojowych również 

tam, gdzie prowadzą do ciężkich nieporożu 

mień, nie mogą być zmienione z dnia na 
dzień, Pokojowe osiągnięcie rewizji półofie 

jalny organ nazywa uprawnionym i opar- 

tym na statucie Ligi Narodów postulatem, 

który jest równocześnie zadaniem, obliczo- 

nem na dalszą metę, uż do jego realizacji. W. 

interesie pekoju równie niezbędnem zada- 

miem jest możliwie znośne ukształtowanie się 

wzajemnych stesunków, eo tylko daje się o- 
siągnąć w ramach ohecnego status quo, 0š- 
wiadezenie kanclerza miało na celu przectw 

działanie niepekcjącemu zaostrzeniu się sto 

sunków polsko - niemeickieh. 
Autorytatywne zapewnienie  kanelerza, 

że rząd Rzeszy zamierza obraeać się ściś- 
łe w rumach istniejących traktatów, zawie 
ra, jak zaznacza „Deutsche Diplomatisch — 
Pelitisehe Kerrespondenz*, odrzucenie wszeł 
Kieh planów, które podniecona fantazja im 
putowała newemu regimeowi w Niemczech. 
Niemcy nie myślą o żadnych awanturach i 
widzą swój interes również na Wschodzie 
nie w zamachu i jnwazji, leez w pokojowej i 
przyjaznej współpracy, Temu też cdpowiada 
żyezenie, wyrażone przez kanelerza, w spra 
wie beznamietnege traktowania ©bustron- 
nych interesów, życzenie, które daje wyraz 
niemieckiej gotoweści do porozumienia. Baj 
ki o niemeickiem „Drang nach Osten“ jako 
o wojennem dyženiu do ekspansji niemieckie 
go nacjonalizmu nie mogą po tych oświadeze 
niach znaleźć wiary. 

  

Przed wyborem Prezydenta Rzplitej. 
Chłopskie Str. Rolnicze odda głosy na prof. 

Ignacego Mościckiego. 
WARSZAWA, (Pat). Klub posel- 

ski Chłopskiego Stronnictwa Rolnicze 
go wobec wysunięcia przez obecną 
większość parlamentarną kandydata 
na Prezydenta Rzeczypospolitej w о- 
sobie prof. Ignacego Mościckiego ©$- 
wiadcza: 

Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej 
wybrany został w roku 1926 Prezydent Igna 
cy Mościeki głosami posłów i senatorów stron 

nietw: P. S, L. Piasta, Wyzwolenia, Stron- 
nietwa Chłopskiege, PPS., Ch. D., N. P, R, 

i innych, jako człowiek gedny zaufania ро\- 

skiej lewicy, polskiej demokracji i najszer- 
szych rzesz ludowych, na wniosek przywód- 
ców tychże ugrupowań politycznych. Obda- 
rzony najwyższą godnością w państwie oraz 
pełnem zaufaniem społeczeństwa, Prezydent 

Ignacy Mościeki wszedł w niezwykle ciężki 

«kres swego urzędowania, wśród nieprzyjuz 

nych i niepomyślnych konjunktur, zarównea 

politycznych, jak i społeczno - gospodar- 
czych na całym świecie. 

Klub poselski Chłopskiego Str. Rolnicze 

go zgodnie z poleceniem naczelnego komitetu 

wykonawezego tego stronnictwa z dnia 11 

kwietnia 1933, wezmie udział w Zgromadze 

    

Lekarz-Zentysta 

Stan. Gintułt-Gintyłło 
PRZEPROWADZIŁ SIĘ 

na ulicę GDAŃSKĄ 1 (róg Wileńskiej) 
Telefon 15-16 

RUS RS 

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

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

niu Narodowem i głosy swe odda na prof. 
Ignacego Mościckiego, spełniając w ten spo 
sób cbowiązek wchbee państwa i szerokich 

rzesz chłopskich, które osobę prof. Moście- 
kiego otaczają należną czcią, szacunkiem i 
pełnem zaufaniem. Wierzymy, że tenże San 

о zek spełni olidarnie także inni po 

słG - ie, ludowi, kiei e się własną, niekrępio- 
waną welą i tem, że „iajwyższem prawem 
jest dobre Rzecz”pospolitej Polskiej”. 

    

    
      

   

Jak to nazwać? 
WIARSZAWA. (Pat). Biuro Sejmu Rzeezy- 

pospolitej komunikuje, że pod adresem pos 
łów i senatorów rozsyłany jest druk z fał- 
szywym podpisem „Biuro Sejmu Rzeczypos: 
pelitej* treści następującej: 

„Zawiadamiam niniejszem Pana Posła (Se 
natcra), że wobec wyznaczenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej p p. Marszałka Piłsud- 
skiego udział Pana w Zgromadzeniu Narodo 
wem w dniu 8 maja 1933 roku jest zbędny. 
Biuro Sejmu Rzeczypospolitej. Whrszawa, 4 
maja 1933 roku“. 

Biure Sejrau Rzeczypospolitej stwierdza, że 
druk ten jest oczywiście faisyfikatem. 

    

REDERE TZ TYRONE ROOT OWE PAN TIT TT NN 

Konferencja ekspertów polskich, bałtyckich i bałkańskich. 

  Dnia 5 bm. rozpoczęły się w Warszawie 
w gmachu Ministerstwa Komunikacji obrady 
konferencji ekspertów radjotelegraficznych i 
meteorologicznych Polsłój, państw bałtyc- 
kich i bałkańskich. Konferencja ma na ce 

lu ustalenie odpowiedniego wyposażenia łinij 
lotniczych, biegnących od Bałtyku przez Poi 
skę do morza Egejskiego. Obradom kon: 
ferencji przewodniczy p. wiceminister Koma 
nikacji inż, Czapski (x). 

| 
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Goście sowieccy w Katowicach 
KATOWICE, (Pat). W dniu 6 bmi. 

przybyła do Katowic delegacja sfer 
gospodarczych ZSRR. Wycieczka su- 
wiecka przyjęta została przez woje- 
wodę dr. Grażyńskiego, a o godz.inie 
10 odjęchała do zagłębia Dąbrowskic- 
go, gdzie zwiedziła szereg zakładów 

przemysłowych. Wieczorem wyciecz 
Ка powróciła do Katowic. 

Sytuacje na giełdach. 
WARSZAWA, (Pat). Wahania kursu do 

łara były dzisiaj na wszystkich giełdach za- 
granicznych bardzo znaczne. Do gedz. 16 do 
lar wykazywał naogół tendencję zniżkową. 
Do tej godziny w stosunku do notowań piął 
kowych dolar spadł w Zurychu z 4,37 i pół 
na 4,28, w Paryżu z 21,20 na 21.15. W Lon 
dynie za 1 funt notowano ostatecznie 4,06, 
gdy w piątek 3,98 i pół. 

Na glełdzie warszawskiej kurs dolara wy 
nosił 7,30, gdy w piątek 7,43 do 7,42, kabel 
7,35 gdy w piątek 7,47 do 7,47 i pół. Przy 
etwzrcin giełdy nowojorskiej dolar również 
spadł dość silnie. : 

Chińczyk Li-Cz!n liczył 256 lat 
LONDYN. (Pat), Korespondent Reutera w 

Chinach donosi, że w miejseowości Kia - 
Sien zmarł Chińczyk nazwiskiem Li - Czin - 
Jan, z zawodu rolnik, najstarszy człowiek w 
Chinach, 2 niewątpliwie i na całym świecie. 
Nezący 256 łat. Li - Czin urodził się w ro 
ku 1677, Miai w swojem życiu wiele żon i 
pozostawił 75 wuuków i prawnuków, z któ 
rych najmłodszy lezy w obecnej ehwił 79 
łat. Li - Czin zachował do ostatniej chwili 
żywość umysłu i sprawność ciała t nie wygła 

dał na więcej, niż 79 lat. Zajmował się on 
wiele badaniem leczniezych właściwości ziół 
% przypisywał swą długowieczność staleniu 
używaniu błiżej nieokrełonej rośliny, 

"WK 
do Vilf-ej. 

(w zimie ślizgawka) i ogród szkolny. 

Herriot wrócił do Paryża. 
Relacja z rozmów waszyngtońskich. 

PARYŻ, (Pat). W piątek wieczo- 
rem przybył do portu w Havrze pa- 
rowiec „Ile de France“, na którym 
powrócił do Francji ze Stanów Zjed 
noczonych Herriot, delegat rządu 
francuskiego na konferencję waszyng 
tońską. Po przywitaniu przez mini- 
stra spraw zagranicznych Paul-Bon- 
coura i ministra spraw wewnętrznych 
Chautemps Herriot udał się na dwo- 
rzec kolejowy, skąd specjalnym po- 
ciągiem odjechał do Paryża. 

Na dworcu paryskim witali Her- 
riota premjer Dieladier, minister ko- 
lonij Sarraut, minister oświaty, min:- 
ster finansów i in. Z dworca Herriot 
razem z premjerem Daladierem u- 
dał się do hotelu Paris i tam odbył z 
premjerem krótką konferencję. 

W czasie jazdy pociągiem między 
Havrem a Paryżem Herriot oświad- 
czył przedstawicielowi agencji Hava- 
sa, że w czasie swej bytności w Wa- 
szyngtonie omówił z prezydentem Ro 
oseveltem 4 zasadnicze sprawy: spra- 

Waszyngtońskie i genewskierozmowy 
przeamiotem trosk gebinetu brytyjSkiego. 

LONDYN, (Pat). „Times* podaje, 
że gabinet brytyjski zebrał się wczo 
raj, aby wysłuchać sprawozdania pre 
mjera Mac Donalda o wizycie w Wa- 
szyngtonie. Sytuacja na konferencji 
rozbrojeniowej była również rozpa- 
trywana. Podsekretarz stanu spraw 
zagranicznych Eden powrócił do Lon 
dynu z Genewy i udzielił członkom 
rządu ostatnich informacyj. Aczkoł- 
wiek ministrowie zdają sobie sprawę 
z tego, że obecna sytuacja w Genewie 
jest niepewna, nie są oni jednak prze 
konani, że załamanie się konferencji 
jest nieuniknione. 

Gabinet na wczorajszem posiedze 
niu nie powziął decyzji co do wyjaz- 
du do Genewy premjera Mac Donalda 

Demarche Francji w Berlinie 
z powodu zakazów prasowych. 

BERLIN, (Pat). Ambasador fran- 
cuski w Berlinie otrzymał polecenie 
złożenia protestu u rządu Rzeszy prze 
ciwko zakazowi sprzedaży na terytor- 
jum Niemiec, niektórych pism fran- 
cuskich, w tej liczbie „Le Journala“. 
W razie gdyby demarche ambasado- 
ra francuskiego nie odniosło pożąda 
nych rezultatów, rząd francuski był- 
by zmuszony do rozpatrzenia podob- 
nych zarządzeń w stosunku do pew- 

|YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYVYVYYVYYYYTYVYYYYYYYYYYYYYYYYVYVYVYVYYY 

Prywatna Szkoła Powszechna im. T. Czackiego : 
Stefana Świętorzeckiego 

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

W roku szk 1933/34 czynne będą oddziały od I-go do V-go. 
I-go przyjmowane będą dzieci urodzone w r. 1927 lub wcześniej. bez egzaminu. 

oedukacyjnem Gimnazjum im. T. Czackiego będą czynne klasy od ll-ej - 
Egzaminy wstępne- do Szkoły Powszechnej i Gimnazjum rozpoczną 

się w pierwszym terminie dn, 16 maja o godz. Sej rano, w drugim dn. 16 czerwca. 
Zapisy przyjmuje i udziela informacyj codziennie od |0—13-ej kancelarja 

Gimnazjum przy ul. Wiwulskiego 13, tel. 10-56, gmach własny. Obszerne boisko 

  

   
   

     

     
    
    

    

    

      

   

          

    

  

     

   

    

                    

    

    

      

    
   

    

          

     

    

    

    
   

    

  

Kronika  telegraficzna. 
— Qjciee św. przyjął na audjencji o*- 

cerów i żołnierzy, należących do ekipy .pol- 
skiej, która brała udział w międzynarodo- 
wych. zawodach hipicznych w Rzymie, | : 

— Na pokładzie parowca „ile de France* 
przybył równieź do Francji Ignacy Paderew 
ski. 

— W gabinecie radjcłogicznym w Bołiwji 
dokonano kradzieży radjum wartości 150 ty- 
sięcy lirów. Radjum skradziono z kasy ognia 
trwałej gabinetu, - 

— Wspėlny dla Polski i Węgier poseł ła- 
tewski Olgierd Grosswald przybył do Buda 
pesztu celem złożenia regentowi swych listów 
uwerzytelnia jących. 

— Na lotnisku bertińskiem wydarzyła się 
katastrofa. Samolot sportowy uderzył poł: 
czas lotu w komin. Pilot inż. Abraham po- 
niósł śmierć na miejscu. 2 

— Dziennikowi paryskiemu „łe Journaf* 
odebrany został debit w Niemczech. 

— Sejm pruski zwołany zostanie na dzień 
18 maja. к 

— Ternado, który nawiedził stan Ala- 
bama (St. Zjedn.) dokonał wielkich spusto= 

szeń. 20 osób zostało zabitych. 1 

Niezwykły pomnik. 
LIPSK. (Pat), W miasteczku Freiberg w 

Saksonji dokonano odsłcenięcia niezwykłego 
pomnika, mającege po wsze czasy upamięt* 
nić eiężkie położenie narodu niemieckiego. 
Na cokole granitowym pomnika umieszczono 
napis: „Głód i nędza, niezgoda i śmierć* 
— 1918 — 1933. Panie, bądź nam liskaw!“ 

Komuniści zeszli do pod . 
ziemi. 

BERLIN. (Pat). W bawarskiej miejsea- 
wości Pensberg policja polityczna aresztowe 
ła 20 komunistów, członków tajnej organi: 
zaeji bojowej „Czerwony Front*. Komaniśe* 
ci rczperządzałi wiełkim zapasem broni i 
amunicji, ukrytej w kilku magszynach, 
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wę oświatowej konferenejł gospodar- 
czej, sprawę rozbrojenia i bezpieczeń 
stwa, sprawę rozejmu celnego między 
29 kwietnia a 12 czerwca, to jest ter- 
minem zwołania światowej konferen 
cij ekonomicznej oraz kwestję dłi- 
gów. We wszystkich wymienionych 
sprawach — oświadczył Herriot —— 
przywożę rządowi możliwie najdok- 
ładniejsże informacje, które pozwolą 
mu powziąć odpowiednie decyzje. 
Mam swą opinję co do omawianych 
spraw, którą w każdej chwili lojalnie 
przedstawię zarówno rządowi, jak i 
komisjom parlamentarnym, o ile te- 
go zażąda ją. 

PARYZ, (Pat). W sobotę przed po- 
łudniem Herriot poinformował prem- 
jera Daladier o wynikach swej wizy- 
ty w Stanach Zjednoczonych. Herriot 
odmówił wszelkich wyjaśnień dzienni 
karzom. Następnie Herriot odwiedził 
prezydenta Rzeczypospolitej Lebruna 
jutro zaś wyjeżdża do Lyonu. 

Wniosek delegata amerykańskiego 
Normana Davisa zdążał w kierunku 
skłonienia premjera Mac Donalda do 
wyjazdu do Genewy, dokąd przybył- 
by także i premjer francuski Daladier 
Mac Donald jednak, powróciwszy do- 
piero z Waszyngtonu, obawia się za- 
rzutu opinji angielskiej, że zbyt czę-. 
sto przebywa poza krajem i dlatego 
wysuwa projekt, aby tym razem zastą 
pił go w Genewie Baldwin, gdyż pre-| 

ć się musi przygotowaniami 
wiatowej konferencji ekonomi- 

cznej, której jest przewodniczącym. 
Mac Donald dał do zrozumienia, że 
przed 16 maja nie mógłby wyjechać 
z Londynu. 

     

nych pism niemieckich, sprzedawa- 
nych we Francji. 

ESS EISS TT ESS, 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec. żołąoka i jelit 

przyjmuje od 12— i 4—6 

Wilno, Kwiatowa 7, tel. 14-25 ©
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Echa Zjazdu Z.H.P. w Katowicach u malkontentów. 
Z miejscowych kół harcerstwa otrzy 

mujeszy poniższy arytkuł polemiczny. 

  

W dniach 22 i 23 kwietnia br. < 
był się w Katowicach doroczny Wal- 
ny Zjazd Związku Harcerstwa Pol- 
skiego. W wielu dziennikach można 
było spotkać notatki zawierające nie 
tylko opis zjazdu, ale nawet treść waż 
niejszych uchwał w pełnem brzmieniu, 
a ponadto przychylną ocenę pracy. 
stale rosnącej, a dziś już 100 tysięc 
nej organizacji harcerskiej, pojętej | 
ko szkoły życia obywatelskiego w 
Rzeczypospolitej. 

„Dziennik Wileński w dniu 
kwietnia 1938 Nr. 114 zajął się t 
zjazdem harcerskim, ale oczywi 
postanowił ten fakt wyzyskać dla swo- 
ich polityczno-partyjnych celów, do- 
słosować i przeobrazić obraz zjazdu 
do swoich potrzeb. Przedewszystkiem 
więc artykułowi nadano znamię bo- 
jowe — „Sanacja a harcerstwo”, — 
a potem pozwolono sobie na wiele za- 
rzutów, które albo wogółe nie mają 
uzasadnienia, ałbo polegają conaj- 
mniej na tendencvjnem przekręceniu 
niektórych uchwał zjazdowych. 

Przedewszystkiem Zjazd Walny 
miał charakter zwyczajnego ogólnego 
zjazdu, a założenia zjazdowe miały 
na celu dalszy rozwój organizacji, a 
nie jak to sądzi „Dziennik Wilenski“, 
że zjazd „był terenem dalszych wysił- 
ków w kierunku zupełnego podpo- 
rządkowania harcerstwa czynnikom 
sanacyjnym*. Dła uzasadnienia tego 
„Dz. Wił' podaje argumenty, które 
jednakżę rozpatrzone od strony praw 
dziwej i faktycznej nie mogą posłużyć 
„Dz. WiL* dla jego celów. I tak ..Dz. 
Wil pisze: „Wtrącony zgłoszony ja- 
ko nagły wniosek, domagający się roz 
graniczenia działalności sanacyjnej 
Straży Przedniej od Z. H. P.* i drugi 
„wniosek domagający się wycofania 
się ze Straży Przedniej czynnie już dzi 

siaj w niej zaangażowanyej części 

starszyzny harcerskiej". Istotnie takie 

wnioski nagłe nie uzyskały wymaga- 

nej większości, a to dłatego, że spra- 

wa, będąca ich przedmiotem została 

przez Naczelną Radę Harcerską ure- 

gułowana i nie było potrzeby rozwle- 

kamia i wałkowania sprawy na ple- 

num Zjazdu. ; 

Po oficjalnem zakończeniu zjazdu 

Walnego, odbywały się w dalszym cią 

„gu obrady Komisji drużyn harcerzy, 

"a której szczegółowo omawiano spra 

wę „Straży Przedniej”, i zebrani za- 

jęli prawie jednomyślnie stanowisko, 

które wyraża się w tem, że Z. ERP: 

ustosunkowuje się życzliwie do Stra- 

ży Przedniej, a pojawienie się na te: 

enie wyższych klas szkoły średniej 

nowej organizacji pobudzi zdrowe 

współzawodnictwo; niema w tam nie- 

bezpieczeństwa dla harcerstwa. Jeżeli 

chodzi o udział harcerzy w Straży 

Przedniej, to w zasadzie harcerze za 

zgodą swoich władz harcerskich mo- 

gą brać udział w pracach Straży Przed 

niej, a przedewszystkiem wtedy, gdy 

dana jednostka na terenie Z. H. P. 

mie pełni funkcji trudnej do zastąpie- 

nia i bez szkody dla onganizacji można 

jej. zezwolić. Udział wypróbowanych 

pracowników w Straży Przedniej mo- 

że wpłynąć korzystnie na rozwój me- 

tod i charakteru działania tej organi- 

     

  

  

    

    

    

                      

    

  

    

  

  

  

    
     

                  

     

  

   

                  

   

   

zacji i ustrzec ją od błędów dzięki 

swoim doświadczeniom na terenie 

harcerstwa zebranym. 

„Dz. Wil." bije na trwogę, że stwo- 

1z0n0 z Z. H..P. nową kategorję osób, 

nie zobowiązańą do zachowania ab- 

styneneji. Czyni to dlatego, że nie wie 

o tem, że od lat w harcerstwie pracu- 

ją takie osoby, na stanowiskach Za- 

rządów Oddziałów, wkłada jąc wiełe 

pracy i serca. Zjazd W alny u- 

znał za słuszne osobom tym dać pew- 

ne prawa w organizacji, uważając, że 

dobro organizacji tego wymaga. Cho- 

dzi tu więc o osoby ze starszego społe - 

|ezeństwa, które do harcerstwa przy- 

chodzą i dają dowody, że chcą nietyl 

ko dla niego ale i w niem pracować. 

Sprawa roty przyrzeczenia dla 

   

(50 

Wśród rozlicznych rocznie, jakie 

w 1933 r. obchodzimy, nie historyczną 

ale jakże równie ważną jest data epo- 

kowego czynu, wieńczącego wysiłki 

dwóch uczonych polskich, w dziedzi- 

nie skroplenia gazów stałych. 

Probelm ten, od lat wielu zaprzą- 

tał umysły uczonych, zwłaszcza an- 

ielskich i francuskich, którzy, jas 

araday i Thilorier, poczynili doświad 

czenia, doprowadzające do pożądane- 

go rezultatu. RE 

Skroplonych zostało dziewięć 

znanych gazów: chłor, bezwodnik wę- 

glowy, siarkowodór, amonjak, ale 

wodór, tlen, azot, tlenek węgla i azet, 

opierały się najwyższym ciśnieniom, 

wytrzymując komprymowanie do 

3600 atmosfer i ochłodzenie do 110 C. 

Nie potrafiono tych gazów skro- 

plić do stanu płynnej cieczy. | 

A wtedy właśnie, 9 kwietnia 1883 

r. dwaj uczeni polscy, w Krakowie, 

osiągnęli to, o co się od lat wielu sili- 

| i bezskutecznie fizycy całego świata. 

A środki łaborytoryjne mieli o wiele 

gorsze. Użyli jednak sposobu dość 

prostego, poprostu dlatego, że genjal- 

"ma intuicja wspomagała ich wielką 

| wiedzę. Mianowicie użyli do wytwo- 

rzenia niskiej temperatury etylenu 

EE S TOORA 

POWSTANIEC—UCZONY. 
łecie skroplenia powietrza przez Z. Wróblewskiego | K. Oiszew- 

skiego w Krakowie). 

mniejszości narodowych była przed- 
miotem obrad i Zjazd Walny uznał za 
potrzebne, obecne brzmienie „harcerz 
służy Bogu i Polsee* uprzystępnić 
Opinja eo do tego, że zmienić trzeba 
była prawie jednomyślna, ale trudność 
napotykało odpowiednie stormułowa- 

Wobec tego sprawę przekazano 
aczelnej Radzie Harcerskiej z upo- 

ważnieniem do ostatecznego stormu- 
łowana. Chodzi o taką redakcję przy 
rzeczenia harcerskiego, której można 
wymagać od harcerza lojalnego oby- 
watela polskiego — narodowości li- 
iewskiej, rosyjskiej, ukraińskiej. 

Wreszcie pod adresem harcerstwa 
„Dz. Wil.“ wytacza zarzut, związany 
z wydawnictwem „Strażnica Harcer- 

ska“, o którem rozkaz Naczelnictwa 
Z. H. P. 1. 5 z dnia 13 marca 1983 r. 
brzmi: 

„Naczelna Rada Harcerstwa stwier 
dza, że „Strażnica Harcerska* zawiera 
publikacje nieprawdziwe, bądź fałszy- 
wie i tendencyjnie oświetlane, podry- 
wające zaufanie członków związku do 
władz organizacyjnych i społeczeń- 
stwa do Związku Harcerstwa Pols 
go, a wobec tego uznaje „Strażnicę 
Harcerską“ za pismo szkodliwe dla Z. 
H. P. i zakazuje jego kolportażu. 
Uchwała ta zapadła jednomyślnie 
przy 2 głosach wstrzymujących s ( 
głosowania”. 

A „Dzien. Wil.* nazywa to 

narodową '*?! 
Stosunek harcerstwa do „Pierw- 

szej Brygady* i do Legjanów, z które- 
mi się ta pieśń łączy, wymaga wyjaś 
nień, bo najlepsi z harcerzy z r. 1914 
znaleźli się w szeregach legjonowych, 
a pierwszym protektorem Z. H. P. — 
był i jest właśnie Marszałek Józef Pił- 
sudski. 3 : 

Ghodzi tu o rzecz inną, a miano- 
wicie w sposób ujmowania zagadnień 
przez „Dz. Wil.*, a raczej chodzi tu 
o stałe przyczepianie się do różnych 
szczegółów, które tendencyjnie się 
oświetla. : 

   

      

„pracą 

  

   
  

duży 
wybór | Temsowe rakiety 
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Przy tej okazji „Dz. Wil.* wspom- 
niał również o przemówieniu Pana 
wiceministra W, R. i O. P. Pierackie- 

go, który doceniając znaczenie harcer 
stwa osobiście do Katowic na Zjazd 
Walny przybył. Pan wiceminister W. 
R. i O. P. wypowiedział swój pogląd 
na stanowisko, a „Dziennik Wileński” 
wypowiedzenie się. to wytłumaczył 
sobie oczywiście na niekorzyść har: 
cerstwa. 

Nie poświęcono natomiast w tem 
piśmie miejsca dla takich wiadomoś- 
ci, które mówiłyby na korzyść związ- 
ku i świaaczyłyby o dalszym i szyb- 
kim rozwoju, zwłaszcza jeżeli się zwa- 
ży, że w r. 1932 organizacja wzrosła 
liczebnie prawie o 40 proc., a ruch zu- 
chowy, który był w ubiegłych iatach 
w początkach rozwoju, w roku bie- 
żącym osiągnął liczbę 20,555 człon- 
ków, a cała organizacja dochodzi już 
dziś 100.000 młodzieży. Obozów urzą- 
dzono w roku 10605 z udziałem 26.836 
młodzieży. Pozatem w roku sprawoz- 
dawczym odbyła się Międzynarodowa 
Konferencja Instruktorek na Buczu; 
w której wzięły udział 62 przedstawi- 
cielki 26 państw i Międzynarodowy 
Zlot Skautów Wodnych na Pomorzu. 
Pozatėm było wiele również wartoś- 
ciowych wyczynów, świadczących nie 
dwuznacznie, że harcerstwo kwitnie 
i to przedewszystkiem dzięki spręży- 
stym władzom pod przwodnictwem 
wojewody Śląskiego dra Michała. Gra- 
żyńskiego, który z objęciem  prze- 
wodnictwa, zajął się organizacją jak 
żaden z Przewodniczących dotychczas 
Od tego też czasu Z. H, P. wielkiemi 
krokami idzie naprzód, a w tym po- 
chodzie rozwojowym nie zaszkodzą 
mu złośliwe artykuły i notatki nawet 
„Dzien. Witt. 

Mocna idea i mocni ludzi na czele 
organizacji dają pełną gwarancję, że 
z obranej drogi służby Dobru, P 
nu i Prawdzie nie zejdą. и 

Dr. Ludwik Bar 
harcmistrz. 

SYTA OR STAZOBOW TIESTO 
Cennik spor- 
towy gratis. 

   

          

    
   

  

  

OSTRZEŻENIE. 
Niniejszem podajemy do ogólnej wiadomości, że p. Czesław Pasz- 

kowski plenipotent współpracownika naszego p. Piotra Białosiewicza 

z dniem |-go maja r. b. nie ma nic wspólnego z kinem „Hollywood“ 

iże za zobowiązania p. Paszkowskiego nie odpowiadamy. 

Dyrekcja kina „Hollywood : 
(-) Białobrzeski, (=) Kosoj, (>) Rodziewiczówna, 

  
  

  

Zawiadamiamy niniejszem, że zastępstwo naszej fabryki na woj. 

Wileńskie, Nowogródzkie i Białostockie powierzyliśmy firmić 

Dom Handiowo-Komisowy „REPREZENTANT“ 
WiLNO, Niemiecka 35, tel. 800. 

Prosimy uprzejmie Sz. Klijentelę o zwracanie się we wszelkich 

sprawach dotyczących naszej fabryki bezpośrednio da naszych obec- 

nych zastępców. 
Polsko-Szwajcarska Fabryka Czekolady 

„SUCHARD", Sp. Akc. Kraków. 
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wrzącego w próżni. I ten zabieg WY” 

tworzył temperaturę ziębiącą 130 i 

150 stopni, czyli o kilkadziesiąt stop- 

in niższą, niż to zdołali osiągnąć ucze- 

ni francuscy i inni. Najprzód został 

skroplony tlen, a potem w, kilka dni 

i azot, czyli dwa majgłówniejsze skład- 

niki powietrza. Potem, jak wiemy 

przyszły już współczesne odkrycia Cu- 

rie-Skłodowskiej, dalszych składni- 

ków powietrza: argon, neon, net, kryp 

ton it. p. : 

Wróblewski grodnianin,  Olszew- 

ski malopolanin, obaj przeszedłszy w 

młodości ciężkie klęski, pierwszy Pow 

stanie i wygnanie, drugi rzeź galicyj- 

ską, w której utracił ojca, zarźniętego 

przez chłopów w tarnowskiem, obaj 

oddani nauce, zapaleni, pracowic1 bez 

miary, stwierdziwszy wspólne cele za- 

wiązali spółkę naukową w celu wza- 

jemnej pomocy. Używając do doświ d 

czeń, prócz przyrządów francuskici 

i takie, które wymyślił Olszewski, do- 

szli do wspaniałych rezultatów, užy- 

wając do skroplenia tlenu i azotu cie: 

kłego etylenu, jako środka ziębiącego, 

odparowywując go w próżni. 

Po otrzymaniu Qczekiwanych wy- 

ników, wysyła Wróblewski do swego 

byłego zwierzchnika w paryskiej Eco- 

  

    

sławy MOTOCYKLE 

B. S. A. 
1933 na składzie. 

Żądajcie bezpłatnych katalogów. 
Gener, Przėdstawic. E, Sykes i S-ka 
Sp.zo.o. — Warszawa, Czackiego 12 
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le Normale i członka Akademji Nauk 
Debrey'a trzy depesze 9, 16 i 21 kwiet 
nia, o skropleniu gazów podstawo- 
wych powietrza. 

Wrażenie w świecie naukowym 
było olbrzymie, imię Polski, które o- 
znaczało kraj nieistniejący, zabłysła 
w prasie i na zebraniach akademic 
kich. Zawrzała wałka pomiędzy ucżo- 
nymi francuskimi i polskimi o pra- 
wo pierwszeństwa, ale dowody byty 
zbyt oczywiste, musiano uznać ich 
zwycięstwo. 

Osoba Profesora Zygmunta Floren 
tego Wróblewskiego powinna nas za- 
jąć specjalnie, jako że z naszej ziemi 
pochodził, Urodził się bowiem w Grod 
nie w 1345 roku, ukończył tam gim- 
nazjum i udał się na wyższe studja do 
Uniwersytetu kijowskiego. Tam go 
zastały wypadki Powstania 638 roku, 
wziął gorący udział w komspiracjacn 
i przygotowywaniach; wyśledzony. 
aresztowany i więziony zostaje w Lip- 
cu 63 r. skazany na pięć lat wygnania, 
które przebywa w Tomsku, a potem w 
Kazaniu starając się dopełniać studja. 

"Wraca w 1869 r. schorowany, z za- 
grożonym wzrokiem, krótkowidz od 
urodzenia, czuje że wzrok mu słabnie 
zastraszająco. W Warszawie dokąd 
się udał, (na Litwę nie było mu wolno 
powrócić) zajmuje się fizyką i mate- 
matyką, ale coraz gorszy wzrok i nie 
możność otrzymania jakiej bądź posa- 
dy, jako przestępcy politycznemu, 
sprawia, że jedzie do Berlina. Tam 
poddaje się dwóm operacjom, które 

  

aS RADASJ 

B. P. RODE-LEJA z ZEŁDOWICZÓW 

ZILBERKWEJTOWA 
po krótkich lecz ciężkich cierpieniach zmarła w Lipsku (Niemcy) 4-go maja r. b. 

Pogrzeb odbędzie się w dniu 7-go maja w Lipsku 
O czem pogrążeni w smutku powiadamiają 

synowie, córka, synowe, zięć ! wnuki. 

TEATRY W MOSKWIE 
Korespondencja własna). 

Teatr odgrywa wielką rolę w 

sowieckieli, Sztuka sceniczna kwitła zre 
zawsze w Rosji i znajdowała tam od 

   

      

   

     

  

nych krajach. Teraz zmi 
dytorjum — większe i 8 ż dawniej, 

atralnej. 
Teatr stoi pozatem na równie wysokim po 
ziomie, jak przed rewolucją. 

Teatr Wielki. Przed obowiązującą i bez- 
płatną szatnią — tłumy. Garder: - 
cie chwyta zni 
kapelusze, wykrzyw 
Je sznurkiem, niczene pęczek 
mzuca: na piętrzący się stos garderoby. Oh 

sprzeda ją -50-groszowe programy 
stki szarego pa j 
jedynie do pakowania. Ceny miejsc 
atrze wynoszą 5 do 16 rubl 
nak mależy, iż rubeł w d 
posiada naogół wielkiej s У 

Po podniesieniu kurtyny oczom widz 
ukazuje się wspaniała scena 7 baletu „S 
lambo*. Z przepychem wystawiono przepięx- 
me ogrody Amiłkara, bogate u: , wojowr:- 
ków.w lśniących drogich zbro 3 
przybranych w szaty tkane z 
rem. Nagle zjawiają śię na Scei 
cewa i Rudjenko — do złudz 
Pawłową i Niży i 
Kiemo M. G 
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przerwy 

   

  

   

atrzony bufet. W, mgnieniu oka znikają 
ale: Teri - eżo upieczone: placuszki,. zwieti 

stosy czarnego chleba ż kiełł 
zwłaszcza okazuje się 

galerji, gdzie wśród wielkiej ci: 
zauważyć najróżnorodniejsze stroje. 
‚ zomych „rubaszek* śnieżną biel 
łys sztywne kołnierze, przy \ 
wieczórowych pantofelkach widać nogi obu 
te w cięż drewniane chodaki, tam < 
paraduje źwierny jakiś w butach i 
tuchu. 

Inną publiczność spotyka się w 
„Sztuka i u Wiachtangowa. Młodzi z 
(partym oddechem śledzi grę artystów, boj 

się uronić choćby jedno słowo z „Hemieta', 
„Turandot* lub „Strachu ch* Afino- 
genowa, tłumaczony: na ystkie jęz 
świata, cieszy się od szeregu lat niebyw: 

Po raz pierwszy na sceńt 
j słyszy się iowną krytykę is!- 

ustroju i ne'u. Że sceny słyszy 

  

   
     

   y dają się 

Obok 
  

    

  

    

      

  teatrze 

       

  

    

  

        

    

   
     

  

„Rząd jest okrutny; gwałci wolność na- 
zą, jeżeli bez oporu: poddamy: się mu; bę: 

dzie to jedynie dowodem naszego  tch+- 
rzostwa“. 

(Po wyjśc z teatru: towarzysz mój opo 
wiedział mi jeszcze niektóre szczegóły, do- 
tyczące „Strachu“. 

Po ukazaniu się pierwszych 'afiszów, za- 
adających „Štrach“, wyszło rozpor 

» bezzwłocznego wycofania sztuki z r 

Orjentując się w sytiacji autor 
w śmiertelnym strachu wystosował list do 
Stalina, w którym: zaznaczył, że nie miał: 
najmniejszej intencji krytykowania ani wy 
stępowania przeciwko r i. Gdyby jed 
mak Stalin, pomimo najgoręts zapew- 
nień, uznał jego winę, gotów jest opu 
Moskwę i zobowiązać się więcej nie pi 
W odpowiedzi na list, Stalin wspaniałomyś 
nie przebaczył autorowi i zezwolił na wzne- 
wienie „Strachu*, zaznaczając: „Daję panu 
możność przekonania się, iż rząd nasz jest 

j Liberalny, aniżeli pan przypuszczał 
iechnęłem się sceptycznie. 

„Niech pan idzie na „Dzień TPurbina*; 
tam są jeszcze lepsze sceny”. 

Poszedłem za jego radą. Ulokowałem się: 
na galerji. Wśród publiczności nie brak chło 
pów ze wsi, przeważają jednak robotnicy w 

bluzach; młode dziewczęta ubrane w ozarne 
bluzki płócienne; jedyną ozdobą stroju ich 
jest tylko czerwony pasek. Rzecz dzieje się: 
na Ukrainie pod dyktaturą Petlury; biato- 
gwardziścj przedstawieni są nie jak bandyci 
i eksploatatorzy ludu, lecz w roli patrjotów, 
walczących o: ideały. (0 więcej — dźwięki 
hymnu „Boże carja chrani** mieszają się tu: 
«z melodją „Międzynarodówki: Młodzież ko- 
munistyczna, zapełniająca gałerję,  słuć 
tego wszystkiego w nabożnej ciszy, powie- 
dzi 8 Wystarczy: przyj- 

2 Ё aby | zrozumieć, 
czem dla jest teatr. Teatr daje im nic 
tylko ucieleśnione marzenia, ale zaspakaja 
majtajniejsze: chęci i popędy oponowania 
przeciwko opresji rządu, 

A najciekawsze, że bołszewicy wiedzą 
o tem i, mimo, to, a raczej właśnie dlat 
e ą na tego rodzaju przedstaw 
w ą o tem, że w ten sposób otwierają 
klapę bezpieczeństwa i regulują odpływ nic 

zadowolenia Bias, a „K 

    

       

    

   
    

      

      

          

  

     

      

   

    

    
     

    

mu wzrok ratują. Mimo że trzeba się 
szanować, nie nie może powstrzymać 
uczonego ad pracy. Uczęszcza na wy- 
kłady w uniwersytecie berlińskim i 
nawiązują stosunki z uczonymi, któ- 
rzy widzą w nim niezwykłe zdolności. 
Po odhyciu kuracji w Szwajcarji, ko- 
lejno, w Hejdelbergu, Berlinie i Mona- 
chium, studjuje fizykę u wybitnych 
uczonych ówczesnych. Uzyskuje za 
pracę doświadcz Iną z tej dziedziny 
asystenturę u prof. Jolly'ego w Mo- 
nachjum. a po dwóch latach doktorat 

filozofji, w 1874 r. Potem jest asystea- 
tem prof. Kundta w Stassburg 
habilituje się z fizyki i pozostaje w 
charakterze asystenta i docenta przez 
sześć łat. Zachęcany przez profesorów 
do specjalnych studjów, pracuje owoc 
nie, dokonywując kilku drohniejszych, 
ale cennych prac z dziedziny dyfuzji 
gazów. 

Uniwersytet krakwski pragnie go 
mieć na miejsce ustępującego prot. 
Kuczyńskiego, więc za pomocą siy- 
pendjum dr, Gałęzowskiego z Paryża 
(długoletnieso dyrektora Szkoły Ba- 
tsgnolskiej i wogóle społecznika na 
emigracji), prowadzi nasz uczony da!- 
sze studja w laboartorjach Londynu 
i Paryża. 

W tem mieście, pracując w do- 
świadczałniach Ecole Normale Sup.- 
rieure, u Cailleteta, widzi bezskutecz- 
ne próby skraplania gazów: ta dzie 
dzina jego specjalności budzi w pol- 
skim fizyku namiętne pragnienie do- 
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Odznaki komendanckie P.W. 
p. wojew: Jaszczołtowi 

i kurat. Szelągowskiemu. 
W dniu 6 maja 1933 r. z ramienia 

Dyrektora Państwowego Urzędu W. 
F.i P. W: Kierownik Okr. Urzędu W 
F.iP. W. O. K.HI p. ppłk. Frydrych 

    

Marjan w obecności delegata Insp. 
Wyszk. P. W, i W.F.i 19 Dyw. Piech. 
mjr. Zauchy Stanisława wręczył Od- 
znaki Komendaneckie-Honorowe PW. 
p. Wojewodzie Wiłeńskiemu Jaszezol- 
towi Władysławowi i p. Kurałorowi 
Szelągowskiemu, które nadało Mint- 
sterstwo Spraw Wojskowych Państ- 
wowy Urząd Wy Piza | >Przysy. 
Wojsk. 

    

  

WSZYSCY e 
DANOWIE : 2 
NOSZĄ BIELIZKĘ 
    
Do nabycia w pierwszorzędnych 

magazynach galanteryjnych. 

Zaproszenie Jędrzejowskiej 
: do Ameryki 

WARSZAWA, (Pat). Korespondent. PAT.. 7: 
Newego Jorku donosi, że w tych dniach a- 
merykański związek tennisowy: nadesłał na: 

ręce polskiego kcnsulatu w wym Jorku 
pisemne zapr nie dla Jadw Jędrzejow- 

skiej na międzynarodowy turniej: tennisowy: 
o mistrzestwo Stanów Zjednoczonych, który 
rozegrany zostanie w sierpniu rb; w Foresi- 
hills ped Nowym Jorkiem. 
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27-ma Loterja Państwowa. 
Zasadniczą cechą płanu gry 27:ej 

Loterji Państwowej, której ciągnienie 
J-ej klasy rozpoczyna się 18 maja, jesć 
to przedewszystkiem, że utrzymuje 
ona wysoką atrakcyjność gry w €zte- 
rech pierwszych klasach. Szanse w) 
grania nie skupiają się — jak to daw- 
niej bywało — prawie wyłącznie na 
V-ej klasie, lecz są rozdzielone mięzdy 
wszystkie klasy, 

Na ogólną ilość 70.566 wygranych 
przypada 20.040 wygranych na cztery 
pierwsze klasy. Jest ich zatem bardzo 
dużo i są między niemi bardzo wiei- 
kie. Główna wygrana w I-ej klasie wy 
nosi 100.000 zt., w Il-ej 150.600 zł., w 
IM-ej — 200.000 zt, w IV-ėj ” —- 
250.000 zł. Ale oprócz tych głównyeł 
wygranych mamy w czterech pierw- 
szych klasach trzy inne wygrane po 
100.000 zł, osiem wygranych po 
50.000 zł., dziesięć wygranych po 
20.000 zł., siedemnaście po 15.000 zł., 

osiemnaście po 10.000 i wiełe po 5.000 
zł., po 2.000, po 1000 i t. p. Naprzykład 
wygranych po 1600 zł. jest 150. Trze- 
ba tu jeszcze dodać, że ciągnienia w 
czterech pierwszych klasach trwają 
po 5 dni, a w piątej 27 dni. 

W V-ej klasie główna wygrana wy 
nosi miljon złotych. Gdyby się jednak 
tak zdarzyło, że wygrana ta padła ni. 
los, który już w jednej z poprzednich 
klas wygrał, to wygrywający 'otrzy- 
ma nie iniljon zł., lecz pełne dwa milw 
ny. Otrzyma on wtedy i. miljok xi 
nej wygranej i 200 wygrac pocie- 
szenia po 500 zł., czyli drugi miljon. 

W 27-ej łoterji są raianowicie la- 
kie wygrane pocieszenia w. I-ej i w 
V-ej klasie, premje w I-ej, I-eį i 
IV-ej, a pozatem rzecz niezmiernie 
ważna, że w czterech pierwszych kla- 
sach niema już stawek tylko są naj- 
niższe wygrane. Gdy ktoś z tych klas 
trafi t. zw, stawkę to'otrzymuje efek- 

tywnie tyle pieniędzy ile kosztował go 
los do klasy, w której wygrał i cenę lo 
su do klasy następnej. 

27-ma loterja daje zatem wielkie 
możliwości grającemu. zateni dzi- 
wanego, że niemiecki organ „Łotterie- 
Post* pisze z zachwytem o naszej ю- 
terji, a ponieważ pruska loterja kla- 
sowa jest w upadku, nawołuje ją do 
wzorowania się na Polskiej Państwo- 
wej Loterji Klasowej. 

W tym wypadku nie szkodzi. im, 
że to polskie! 

  

  

  

  

   

   

  

  

  

    

  

  

   

      

  

    
  

  

Mecz © puhar Davisa. 
„ Holandja prowadzi 2:1. 

HAGA. (Pat). W sobotę rozegrano: w. Ha- 
dze grę podwójną Polska - Hoiandja, w 
1-szej rundzie rozgrywek © puhar Davisa. 

Mecz odbył się w fatałaych warunkach 
atmosferycznych, Z powodu deszezu nasłą- 
piło geńdzinne opóźnienie w rezpsczęcia me 
czu. Gra teczyła się na kortach catkowicie- 

reprezentowana była przez naszą 
najsilniejszą parę Tłoczyński Hehda,; Holan- 
die reprezentowali Tinmer i Kóll. 

W] pierwszym secie Paiacy grają: bardzo 
dobrze i wygrywają w stosunku 6:2, Heb4d. 
znacznie słabszy, tak iż Tłoczyński pracuje 

tkżARACAEGEKA 
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W okresach 15WV.—15.VI. i 1—30.1X. 

- prowadzenia tych doświadczeń do do- 
brego wyniku. W roku 1882 w jesie- 
ni. po dwulenim pobycie wśród ucżo- 
nych franeuskich, w których wzbu- 
dzał rzetelny podziw, udaje się do 
Krakowa i tu obejmuie kated.ę Ё 
ki. jako profesor zw”czajny. 

Już w sześć miesięcy poiem, w lu- 
tem, dukonywa wraz z "rof. Olszew- 
skim awego wiekopomnego у° 
<oprowadzenia gazów do stanu płvn- 
siegn za pomoc” ciekłeso etvlenu wczą 
€evo w próżni, co pozwoliło otrz- 

lak niską temperature, jakiej przy ciś 
iącznych atmosfer, nie mo- 

gli otrzymać inni uczeni. W całym 
świecie uczonym wywołał podziw i 
zazdrość. Zdawało się sława ż dalsze 
wspaniałe prace czękają tylko na na- 
szego uczonego, by przez długie laia 
mógł słynąć na niebie polskiej nauki. 

Niestety, tragiczny los, jaki tak czę 
sto łamie polskie nadzieie i umiłowa- 
nia, niszczy polskie sławy i tym ra-, 
zem zazdrośnie zgasił życie tego ge- 

njalnego człowieka. Pracował w wa- 
runkach niedogodn=ch, w  praeow- 
niach, pożał się Boże jak urządzonych 
a jako zaciekły badacz, niepomny na 
czas, zmęczenie i zdrowie, ani na bie- 

dne, coraz słabsze, często bolące oczy, 
pracował po nocach, sam, w pustym 

gmachu, w pracowni fizycznej, oświe- 
tlonej... naftową lampa! 
może znużony, może zdieł” snem, nikt 
się już nie dowiedział... z krzyki m 
wypadł jak płonąca pochodnia na dzie 

     

  

      

   

  

      

Potrącił ja 

częste za 2 i jemu to zawdzięczamy zwycię- 
stwo w tym secie, W drugim secie Hebdu, 
złamany moralnie, gra eoraz słabiej. Tłoczyń: 

  

gema oddajemy seta łatwe w stosunku 
W 2 następnych setzeh przebieg gryy jćst 
dentyczny. Hebda gra wei. słabo. Oba sety 

przynoszą nam porażkę 2:6 į 816 
Belenirzy wygrali zasłużenie, 
Po dwóch dniach tuenieja Holandja: pro- 

wadzi 2:1. W niedzielę ostatnie dwić: gry. pw 
jedyńcze, Prasa hciemderska lićzy:; na: zwy: 
eięstwo swoich barw, 

ав) AI 

  

    

  

   
DRUSKIENIKI 

NAD NIEMNEM 

PAŃSTWOWY ZAKŁAD ZDROJOWY- 

KĄPIEL SOLANKOWE: 
KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 

Sale hydropatyczne. — Elektroterapja. — Gabinety ginekalogiczna.. 
Inhalatorjum. — Kąpiele tlenowe, piankowe. — Zabiegi specjalne, 

Słynny zakład: leczniczego stosowania słońca, powietrza i ruchu. 
Jedyne w Polsce kąpiale kaskadowe. — Lecznicza solanka do picia. 

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

Ceny za zabiegi lecznicze i taksa kuracyjna zniżene. 

SEZON: FRWA OD 15-g0 MAJA DO 1-go PAŹDZIERNIKA. 

15% zniżka na wszystkie zabiegi 

  

dziniec dążąc do pom”ev ale padł w 
drodze, palony żywcemy rozlanym 
płynem. Nim ©omoc nadbiesła, ciała 
jego stało się jedną raną. 

Mimo wszelkich zabiegów zmarł w 
potwornych męczarniach 16 kwietnia 
1886 r. zaledwie cztery lata poświęciw 
sz” uczelni polskiej, której był chlubą, 

Pogrzeb jego stał się ogólną żałobą 
Krakowa i nauki polskiej a także 
wszechświatowej, przytem jako ezło- 
wieka żałowano go powszechnie, gdyż 
ten „Litwin* był kochany przez kole- 
gów i słuchaczy za mieskazitelnošė i 
praw charakteru, i za tę ideowo 
jaką mieli nzogół ludzie Powstania 63 
roku. 

Stało się tak, że na żądanie kołe- 
gów, inny Litwin (tak zwano wtedy 
i bez sprzeciwu z ich strony, Polaków 
z Wielkiego stwa), został upro- 
szony a zrobienie medaljonu pośmiert 
nego nieodżałowaneso profesora. A!- 
fred Romer, również więzień stanu z 
63 r. wilnianin, malarz i rzeźbiarz, wy 
konał ów medaljon z całym pietvz- 
mem, i wmurowano te płaskorzeźbę 

w pamiątkową tablicę w kościele uni- 
wersyteckim św. Anny w nawie lewej. 
Czyby nie było dobrze uczcić pamięć 

tego sławnego grodnianina, powstań - 

ca i uczonego w 50 rocznicę jego 
śmierci męczeńskiej dla nauki, wmu- 
rowaniem tablicy pamiątkowej w je- 

go rodzinnem mieście? 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Wstrząsająca śmierć dwóch robotników w studni. 

We wsi Rudnia gm. janowskiej w czasie 
budowy studni z rusztowania spadło trzech 
robctników. Jednego e robotników zdołano 

uratować, zań dwaj Jachimko Wacław i Piet 
kun Feliks znaleźli straszliwą śmierć w głębi 
studni. (e). 

Policja na tropie sprawców napadu rabunko- 
wego pod 

We wcezcrajszym numerze donosiliśmy a 
zuechwałem najścia uzbrojonych bandytów 
ma mieszkanie Zachara Nieszczerowa w ko- 
fonji Jazno w pow. wiłejskim. 

Jak się chbecnie dowiadujemy Gbława połi 
eyjnz w ckclieznych lasach trwa nadał. — 
Dzięki energicznym posunęciem władz śled 

czych, polieji udało się wpaść na trop ban 
dytów, których ujęcie jest kwestją najbliż- 

Odsłonięcie pomnika Narbutta 
we wsi Dubicze. 

We wsi Dubicze pow. lidzkiego w 
dniu dzisiejszym nastąpi odsłonięci: 
pomnika przewódcy partji powstań- 
czej Narbutta, który zginął w walce 
z Rosjanami w roku 1863. 

Na uroczystość tą przybędą przed 
stawiciele władz  administracyjnych 
na czele z wojewodą Świderskim. woj 
skowych na czele z gen. Litwinowi- 
czem oraz delegacje związków wojsko 
wych, powstańców, organi j 
łecznych:i t. p. Z Wilna wy, 
cewojewoda Jankowski. 

Wilejka. 
CZERWONY KRZYŻ W WILEJCE. 

W ubiegłym tygodniu inspektor Okręgi 

"Wileńskiego PCK dokonał inspekcji prac od 
lu C. K. w Wilejce. W roku bieżący 
ł zyskał 116 członków, zorganizował kurs 

óstr pogotowia saniłarneg: 26 stucha 
zorganizował w Budsławiu К‹ 

Ludwinowo. 
OBCHÓD 3-GO MAJA, 

przyped 
awd 

  

  

  

      

    

    

    
    

Zupełnie 
            
   

  

      

     

, gm 

e miałem < 
narodowego, 

  

pow 
ję obserwować 

zwykle uroczyście 
mem urządzonego dzi 

erowniczki m 

      i   

m i wspó? 

scowej szkoły p. Ho 
iki, prezeski trzełca” — p. Pa 

p. Fiedorowiczowej, p. Migacza 
oraz czterech uczenie seminarjum nauczyciei 
skiego w Tro , odbywających tu prak 
tykę pedagogi : н 

W poludnie, w lokalu szkolnym, dla lies 
nie zebranych dzieci odbyło się przedsia- 

у które złożyły się insc cje, de- 
wy chóralne, Wszystko sła 

rannie przygotowane. 
© godz. 16 po defiladzie przed portre*a 

mi Pana Prezydenta i Marszałka Piłsudsk« 
go, w której wziął udział oddział „Strzelca * 

młodzież szkilna, miejscowa inteligencja z p, 
1ką ma czele i kilku uczn'ów 

kiego seminarjum odbytu 
się dla wszystkich mieszkańców Ludwinowu 

i okolicznych wiosek akademja. 
Na część pierwszą odbytą ma podwó 

szkolnym złożyły się deklamacje, samodziei- 
nie  Opraco doskonale wygłoszony 
przez przez je go z uczniów 5-go oddz'a- 
fu. łudwinow szkoły referat o znaczeniu 
święta 3-go M dla narodu polskiego. 

Dalej pieśni legjonowe, wykonane 
przez dziatwę j „Strzelca”, kilkakrotnie pow- 
tórzona Pierwsza Brygada, krótkie, a garą 

<e i szczere przemówienie p. Horodniczanki, 
ad hoc skonstruowane przemówienie niżej 
podpisanego, zakończone entuzjastycznym, 
trzykrotnym okrzykiem ma cześć Genjusza 
Niepodległości i Budowniczego Zrębu Rze- 
czypospoli Marszałka Piłsudsk/ego. 

Część druga to znów w lokalu szkoł- 
nym powtórzny program południowy, za 
kończony do północy trwającą zabawą tane- 

e a urozmaicaną ludowemi Śp'ewa- 
i tańcami, deklamacjami. 
Należy zazraczyć, że tego rodzaju uro- 

czystości ł zawsze „przyjemne z poży- 
tecznem w/ele momentów wychowuja 
cych i kształcących, przyczyniających ci 
ogromnym stopniu do podniesi 
mienie narodowego naszej ws 

P. Hrodniczanka dała pi 
jaki sposób ualežy sie do r 
jak wejść w kontakt z zamieszkującą pro- 
wincję inteligencją i wcią ją do współ: 
pracy z ludem, Ludwinów — to wzór tej 
współpracy. Oprócz „Strzelca jest tu św 
tlica. kursy dobrego gotowania, prania j pra- 
sowania, kroju i szycia, kursy dla analfabe- 
tów. Jednem słowem — praca społe-zna w 
całej p prowadzona ochotnie, gorliwie a 
skutec: „W uznaniu zasług p. Horodniczaa 
ki — została ona w tymże dniu 3-go Maja 
odznaczona przez Pana woj. Jaszczołta srebr 
nym Krzyżem Zasługi. 

  

      

    

     

  

   
    

  

  

    

  

       

    
   

  

  

  

     

  

      

    

    
   

  

  

      

   
   

    

  

eczy zabierać, 

        

Witełd Zahorski. 

Wileiką. 
szych godzin. 

Staną oni przed sądem doraźnym. 
Stan ramnej Nieszezerowej uległ noley- 

szeniu. W razie jeżeli nie nastąpią jakieś 
komplikacje, będzie ona megła już następ 
nego tygodnia cepuścić łóżko. 

Jedno-z dzieci Nieszezerowa, naskutek 

przerażenia, zapądło na chorobę nerwowa. 

(e). 

Z pogranicza. 
LITEWSKI RAID SAMOLOTÓW WZDŁUŻ 

GRANICY POLSKIEJ. 
Litewski raid samolotów wzdłuż granicy 

polskiej rozpoczął się w dnu wczorajs_ym 
W raidzie bierze udzał 12 samolotów m 
skich. Trasa oheymuje 480 klm. i początek 
swój blerze na odcinku granicznym Wizaj- 
ny. 

      

POLSKO - LITEWSKI MOST GRANICZNY. 

Onegdaj otwarty został most na rzece Me 
reczance 'w rejonie Przełaje. Most przez ree- 
kę  Mereczankę łączy Litwę z Polska. 
zbudowały zarządy dróg Rzeczypospolitej Po: 
skiej ; Republiki Litewski a uroczystości 
otwarcia byli przedstawiciele władz powiato 
rych ze starostą wileńsko - trockim i przed 

stawiciele KOP. 
Most ten został oddany do użytku rolni 

kom przekraczającym granicę. 

Unieruchomienie fabryki 
drożdży. 

Onegdaj została zamknięta na przec': 
dwóch miesięcy w celu przepro 
będnych remontów fabryka drożdży w N. 1 

łejce. 

        

         

WYBUCH EPIDEMJI TYFUSU W POW. 

WIILEŃSKO - TROCKIM. 

Na terenie pow. wiłeńsko - troekiego wy 
buchła epidemja tyfusu plamistego. Na nie- 
bezpieczną chorobę zapadic 24 os. Władze 
sanitarne przedsięwzięły Środki zapobiegaw 
cze, 

  

małokrwistoścć, 
gruczołów. 

słakem trawieniu, 
', chorał 

wysypkach skórnych i czyrakach 
natural woda gorzka „Franełszka-Józeia” 

tak wa obecnie działalność kiszek 
Zalecana przez lekarzy. — 

Przy 
           

      
    

  

reguluie 

К оо ВВ 

Wilno bedzie miato 
W związku ze zbliżającym się no- 

wym sezonem teatralnym wśród pe- 
wnych sfer odżyły ponownie zastrze- 
żenia co do celowości prowadzenia w 
Wilnie dwu teatrów, Kwestja ta by 
ła ostatnio tematem kiłku kenferen- 
cyj, w których uczestniczyli przedsta - 
wiciele dyrekcji teatru „Lutniz 

Na konferencjach tych, wyja: 
się, że t. zw. miarodajne czynniki ma- 
ją całkowite zrozumienie dla potrzeb 
kulturalnych ludności, które w rów- 
nej mierze zaspakajają oba teatry. W 
związku z tem kwestję prowadzenia 

  

    

W 1=L.E;N-S-K I 

nadal awa teatry. 
teatru muzycznego w przyszłym se- 

zonie uważać już należy za przesą- 
dzoną. 

Każdy z teatrów tworzyć będzie je 
dnostakę autonomiczną o oddzielnej 
dyrekcji. 

Kwestja subsydjowania teatrów 
wileńskich w dużej mierze wyjašnio- 
na zostanie na konferencji, jaką w 
najbliższych dniach zwołuje da War- 
szawy Ministerstwo Oświaty. W kon- 
ferencji tej weźmie również udział 
przedstawiciel magistratu m. Wilnx. 

Przygotowania do eksportu obuwia wileńskiego 
00 7 $. 5 В 

    

  

W związku z przyjazdem do Puls- 
ki sowieckiej delegacji handlowej Iz 
ba Rzemieślnicza wysłała onegdaj do 
Rady Izb Rzemieślniczych w War- 
szawie modele obuwia wileńskiego, 
jakie w razie pomyślnej ekspert; 
rzeczoznawców sowieckich, będzie   

masowo eksportowane z Wilna do 
Z:-S. SR, 

Obuwie to przedstawiciele handlo- 
wej misji sowieckiej zbadają w War- 
szawie, poczem udzielą ewentualnych 
większych zamówień. 

    

Zmiany na stanowisku wojewódzkiego 
komendanta P. P. w Wilnie. 

inspektor Konopko przeniesiony do Stanisławowa. 
Jak się dowiadujemy, w sobotę 

wyjeżdża do Stanisławowa w celu ob- 
jęcia tamtejszej komendy wojewódz- 

  

kiej P. P. inspektor Konopko. Komen- 
dę wiłeńską obejmie inspektor Bo- 
czewski ze Stanisławowa. 

TAOZESEZZZOOZZOA Z RIZOZSZ TO ERÓOOOOZIEOORZA DAC A ZZZZOOZZZZOWZONAOZĄOKOK DOZZOE COZZA 

Sensacja na turze wyścigowym. 

  

   

yklowych o m; 
darzył się 

1 

W czasie w) 
strzostwy I 

na torze wyścigowym s wyr 
Oto dwa motocykle. usiłujące się wymi. 

   
      

    

ześlizgnęły isę na wira p 
motocykliści runęli na żiemię, 
jednak żadnego szwanku. 

ezem obu 

Me ponosz 1: 

  

  
     
  

  

KURJER SPORTOWY. 
DZISIEJSZE IMPREZY SPORTOWE. 

Zainteresowanie caiej 

wzgłędów. Czekajmy 
Hagi. 

Drugą bodaj najważniejszą impre 
zą sportową związaną z Polską jest 
pierwszy międzynarodowy start osła- 
wionego Kusocińskiego, który w Me- 
djolanie na 5.000 mtr. powinien wy- 
grać zdecydowanie. 

U nas zaś w kraju mieć będziemy 
szereg mniej więcej ciekawych zawo- 
dów. 

W całej Polsce zostaje dzisiaj ofi- 
cjalnie otwarty sezon sportów wod- 

LETNISKO 
(odległle od Nowogródka 28 klm.) 04 
20 czerwca. Ładna, zdrowa miejsco 
wość, lasy, wąwozy, 2 rzeki, kąpiei : 
t. d. Mieszkanie z utrzymaniem mie- 
sięcznie 80 zł. 
Ze względu na określoną ilość pokoi. 
uprasza się o wczesne zgłoszenia. 
Szczegóły osobiście lub pisemnie. No- 
wogródek, Mickiewicza 20 (w of-cy- 
niej, Władysław Edelmanowa. | 

    

  

  

SPĘDZIJZ w DOMU 

ZAMIAST wCUKIERNI 
LUB 

w KINIE 

Pi 

A.Wol 
w WARSZAWIE, Centrala, 

nia załatwiamy odwrotną pocztą 
Ciągnienie od 18.V. do 

UWAGA! Nasza kolektura zwaca s   i terminową obsługę P. T. 

Dzisiejszy wieczór - 

   
    

   

   

ZAOSZCZĘDZONE 

KUP SZCZĘŚLIWY 

LO/ L.KLASY 
w kolekturze 

anika 
Cena catego losu Zł. 40, '/, losu ZŁ 10, Zamiejscowe zamówie- 

Konto P. K. O. Nr. 7192. 

pecjalną uwagę na wygodną 
Graczy zamiejscowych. 

    

    

sportowej 
Polski skierowuje się dzisiaj na zawo- 
dy tenisowe, które odbywają się mię- 
dzy Polską a Holandją w Hadze. Ca- 
ła Polska z niecierpliwością oczekuje 
najmniejszej chociaż wiadomości. Wy 
grać będzie trudno, zwłaszcza słowa 
te pisząc w sobotę nie można być pro 
rokiem, a bawić się w przewidywania 
nie chcemy z całkiem zrozumiałych 

więc wieści z 

nych, na 
niach, 

U nas w Wilnie dzień sportowy roz 
poczyna się uroczystością motocykli- 
stów, kiórzy © godz. Y mają Mszę św. 
w kościele św. Kazimierza, a naslęp- 
nie po defiladzie jadą do Trok. 

O godz. 10 odbędzie się tradyjny 
bieg ogrodowy. 

O tej samej godzinie zaczynają 
swój program wioślarze, którzy ze 
sztandarem idą do kościoła św. Jana. 
a potem wracają na przystań. 

Tuż zaraz po biegu ogrodowym o 
godz. 1f odbędą się na Pióromoncie 
zawody lekkoatletyczne. 

O godz. 12 zostanie symbolicznie 
otwarty sezon wioślarski na wszyst- 
kich przystaniach. . 

Po obiedzie (jeżeli ktoś będzie 
miał czas ) odbędzie się ciekawy 
mecz piłkarski, który rozpoczyna się 
o godz. 16 na boisku 6 p. p. Leg. gra 
zespół A z drużyną B. 

Na tem dzień sportowy kończy się, 
Sądzimy, że wystarczy jak na począ- 
tek sezonu sportów letnich. 

KOLARZE OGNISKA K. P. W. 
WYJECHALI DO KATOWIC. 
Członkowie nowozawiązanej se- 

keji kolarskiej przy Ognisku K. P. W. 
wyjechali do Katowic na zawody ko- 
larskie dokoła Śląska. 

Zawody te gromadzą zawsze całą 
elitę szosowców z całej Polski. Stac- 
tuje przeszło 150 zawodników prze- 

uroczystościami przysta- 

    

    

    

   

    

   PROSZEK 

„KOGUTEK“ 
PETA I 

BÓL GŁOWY | 
OSTRZEŻENIE. Przy kupnie akcea- 
tować i wyraźnie żądać tylko orygi- 
nalnych pruszków z  „Kogutkiem*, 
Gąseckiego, znanych od lat trzydzie- 
stu i wystrzegać się naśladownictw 
uporczywie polecanych w podobnem 

do naszego opakowaniu. 

   

  

       

  

„A [UTRO ZA 

ENIĄDZE 

Nowy Świat 19. 
z franc, 

23.V. b. r. 

Fabryka   
  

oe 

dlowem ZS.R.R w Polsce paczki żywnościo- 
we i odzieżowe bazpośrednio z Warszawy 
DO ROSJI z gwarancją dostarczenia wysyła į 

Na zasadzie umowy z Przedstawicielstwem Han- i 

Biuro posyłek 
ż Warszawa, Nowogródzka 39, tel. 9-93.50 

Zwróć uwagę na firmę, nie zamawiaj 
u pokątnych handlarzy! 

którzy obiecują złote góry za 
® grosze mówią. że dodają do ze- 

garka 6-cio strzałowy straszak 
lub 75 naboi i to za zł. 7.40, 
a nie robią tego.—U nas otrzy» 
ma każdy darmo straszak U, P. 
N. 2341 (bez zezwolenia) i 50 

naboi wysyłamy dla zsmawiających listownie zegarek 
złota szwajc. syst. „Ankier” z wiecznem 

szkłem i 5-letnią gwarancją za zł. 6.45, lepszy gatu- 
nek zł. 8.75 i 10. — kryty z trzema kopertami zł. 12 
i 15, extra płi 
damski lub męski zł. 9.95, 11, 14, 20. Adresować: 

| na kamieniach zł. 14i 16, na rękę   

zegarków Sz. Skrzydłower, Warszawa I, 
skrytka 386, oddz. 7-d. 

ważnie ze Śląska i Krakowa, bo za- 
wody te organizówane są przez Ty- 
godnik Sporiowy „Raz, dwa trzy. 
który wychodzi w Krakowie i speciai- 
Rie faworyzuje zawodników Małopol- 
ski. 

Wilnianie pojechali ma się rozu- 
mieć z ehęcią startowania, ale nie 
"mówimy czy iim się to uda, bo żaden 
2 nich nie posiada licencji 

W' każdym bądź razie jeżeli na- 
wet i nie zostaliby dopuszczeni do siar 
lu to wyjazd i obecność ich w Kato- 
wicach w czasie wielkich zawodów ko 
lerskich nigdy im nie zaszkodzi, io 
też należy odrażu przychylnie ustosun 
kować się do inicjatywy prezesa spor- 

'lowego pułk, Sheybala, który zawią- 
zał sekcję kolarską przy Ognisku, da- 
Jąc możność wilnianom po raz pierw- 
szy wyjechać ze swego miasta i wziąć 
udział w zawodach w Katowicach. 

Wilnianie pojechali w następują- 
cym składzie: Kalinowski, Jasiński, 
Leśniewski, Kornbergier, Wojciecho- 
wski, Zienkowicz i Bychowiec. 

  

   

ZAWODY HIPPICZNE W NICEI. 
RZYM. (Pat). W piątek w tamach iniędzy 

narcdówych konkursów hippiczn$śh w Rzy 
mie rozegrano konkurencję zespołową 6 pa- 
har Mussoliniego. 

Startowały ekipy 8 państw. Po raz trzeci 
z rzędu wygrała ekipa niemiecka, mając łącz 
nie 8 punktów karnych. Na drugiem miejscu 
stanęli włcsi — 27 punktów. Na trzeeim — 
Hiszpanie 440 punktów. 

500 OSÓB PRYJEDZIE Z ANGLJI 
NA MECZ. 

BRUKSELA, (Pat). W dniu 27 bm. wy- 
jeżdża z Belgji przeszło 500 polskich obywa- 
teli, zamieszkałych stałe w Belgii, na mecz 
piłkarski polsko - belgijski, jaki odbędzie 
się w Wiarszawie w dniu 4 i 5 czerwca rb. 

DOSKONAŁY WVNIK PŁYWACKI 
POLSKIEGO ZAWODNIKA. 

Polak, mistrz i rekordzista polski w pływa 
miu na 100 metrów stylem klasycznym, po 
chodzący z Bielska, a przebywalący ohećnie 
na studjach w Brnie, uzyskał świetny czas 
2.57 sek, na 200 metrów stylem klasycznym. 
Obck Szrajfkmana i Makowskiego z Legji test 
to trzeci nasz zawodnik, który w tej konku- 
reneji przektoczył europejską pranieę czasu 
jaką stanowi czes 3 minuty. 

Obniżenie kar za zwłokę 
przez Wileński Bank Ziemski 

Większość kresowych gospodarstw 
rolnych, jak wiemy dobrze z publiko- 
wanych od czasu do czasu obwieszczeń 
o licytacjach, jest zadłużona w Wileń 
skim Banku Ziemskim, czy to bezpo- 
średnio czy w spuściźnie po byłych 
bankach rosyjskich. 

Trudności gospodarcze i płatnicze 
powstałe na skutek kryzysu nie poz- 
walają wiaściciełom gospodarstw nu 
terminowe spłacanie rat zadłużenia, 
wskutek czego dług zwiększa się stale 
zwłaszcza wobec doliczania kar za 
<włokę. 

W związku z tem Wojewódzki Ko 
mitet do Spraw Finansowo-Rolnych 
w Wilnie zwrócił się do czynników 
miarodajnych z prośbą o wyjednanie 
w Ministerstwie Skarbu wydania roz 
porządzenia, regulującego  kwestję 
konwersji zaległości w Wileńskim 
Banku Ziemskim oraz obniżenia wy- 
sokości kar za zwłokę. 

Aczkolwiek rozporządzenie takie 
dotychczas wydane nie zostało, to jed 
nak Wileński Bank Ziemski uwzględ- 
niając zabiegi Komitetu, postanowił 
od 1-g0 maja r. b. obniżyć kary za 
zwłokę do 10 proc. od wszystki 
ległości, powstałych do dnia wej: 
w życie Rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 27 paździer- 
nika 1932 r. o pierwszeństwie hipote- 
cznem i konwersji zaległości od poży- 
czek insłytucyj kredytu długotermino- 
wego, t. j.do dnia 29 października 
1932 r. niezależnie od tego, kiedy zo- 
bowiązanie zostało zaciągnięte. 

Widowisko baletowe 
- Sawinej-Doiskiej. 
W sobotę dnia 6 bm. po południu 

w sali „Lutnia odbyło się widowis- 
ko baletowe zespołu uczenic Sawinej- 
Dolskiej. 
Program przedstawienia, złożony z 

trzech większych części i mnóstw: 
punktów był dobrze pomyślany i bar 
dzo urozmaicony, zarówno pod wzglę- 
dem tańca jak i mimiki. 

Zwłaszcza część I-sza p. t. „Sen 
Ilki“ wykonana była świetnie, a i 
treścią zainteresowała. Tańce dzieci 
pokojówki świetne, mimika pani, któ 
ra znalazła nieporządek w domu, bar 
dzo dobra. 

Sam utwór Snu Ilki ładny i este- 
tyczny, w tańcach nie dopisały je- 
dynię robaczki świętojańskie, byly 
przedewszystkiem „zbyt pokaźne” i 
za mało fruwające, poprostu za cięż- 
kie. 

Zato sama Sawina-Dolska wyka- 
zuła w łańcu doskonałą technikę. 

Na część II i III widowiska zło- 
żyło się szereg grotesek tanecznych, 
wykonanych przedewszystkiem przez 
dzieci, mniej przez starsze uczenice. 

dako zarzut należy postawić to, 
że zbył często stawia Sawina na sce- 
nie jedną parę taneczną, rzadziej wię 
ksze grupy, 

W zakończeniu widowiska taniec 
wschodni i tańce polskie wypadły 
niekorzystnie; zwłaszcza w tańcach 
polskich brak było wczucia się, ży- 
cia i brawury jaka jest nieodzowna 
naszym mazurom i krakowiakom. 

Zofja Gnatowska. 

Udział rzemiosła wileńskie 
go w wystawie sportówej. 

W związku z organizowaną w okresie od 
26 maja do 10 czerwca wystawą sporłową na 

terenie ogrodu Bernardyńskiego, dowiaduje 
my się że onegdaj w lokalu Izby Rzsmiešini 
czej odbyło «ię zebranie przedstawicieli po» 
szczególnych branż rzemieślnczych, pośweco 
ne omówieniu sprawy udziała rzemiosła w:- 
leńskiego we wspomnianej wystaw? 7 
braniu zapadła jednomyślna decy 
jaknajszerszego udziału w wysta 

Konkurs P. K. 0. 
W związku z ogłoszonym w październiku 

ub. r. konkursem na „Najoszczędniejszą Pra 
cownicę Domową* P. K. O, podaje do wiado 
dości, że specjalny Kom'tet przystępuje ob» 
enie do oceny wyników za okres pierwszego 
półrocza, na książeczkach oszczędnościowych 
P. K. O. zgłoszonych do kankursu. Termin 
konkursu upływa 1 października br. i wów 
czas Komitet przyzna nagrody dla najoszcze 
dmiejszych pracownic. Nagród jest wyzna 
nych na kwotę 14,000 zł. 

Obrąbał sobie palec by 
„wymigać'' się z wojska. 
Wercraj osadzony został w więzieniu na 

Łukiszkach mieszkaniec wsi Brody, gmiay 
gierwizckiej, Mieczysław Miekiewiez, oskar 
żomy o usiłowanie wykręeenia się cd słażby 
wejskowej. 

Mickiewicz adrąbał sobie siekierą wskazu 
jacy palec prawej ręki. Pe dokonaniu tej 
„operacji* przechwalał się przed wieśniaka- 
mi, że znalazł najlepszy Środek na uniknięcie 
służby wojskowej. Dowiedziała się o tem po 
lieia, która wszezęła przeciwko M. docho- 
dzerie, w wyniku którego podstęp Mićkiewi 
cza wyszedł najaw. 

Stanie en przed sadem okręgowym. 

    

   

        

     

  

Samobójstwo żołnierza w wartowni. 
Markus strzelił ido 
skroń. 

W ciągu ostatnich dni zamachy santobój- 
cze nie ustają. 

Dzień wczorajszy nie byt ped tym wzgłę 
dem wyjątkiem. Tym rszem trapedja samo 
bójeża rozegrała cię w wartowni 6 P.-p- Leg. 
przy płacu Św, Pietra i Pawła. 

Okołe godz. 12 w necy w wartowni roz 
legł się huk wystrzału korabinowega. Na od 
głos strzału nadbiesli żołnierze, którzy zua 
Isźli leżącego na podłodze w agonii żołniersa 
wspomnianego pułku, Jakóba Markusa. — 

sobie 7 Karabinu w 

r na miejsee wypadku lekarz pogo 
owego stwierdził zgon.    

Zwłcki żołnierza — samchójey zabezpie- 
czeno na miejsca do decyzji wojskowych 
władz sądewo — śłedczych. 

Powody samebójstwa nie zastały narazie 
wyjsśnicne. — Dochodzenie prowadzi żan- 
darmerja wspólnie z polieją. ie). 

Pożar przy ulicy Derewnickiej. 
Wezoraj o godzinie 6 p. p. z nieustalonej 

narzzie przyczyny wybuchł pożar przy ulicy 
Derewniekiej Nr, 10, gdzie zapalił się drew 
niany dem mieszkalny, Płomienie natrafiw 
szy na łstwepałny materjał rezszerzyły się ze 
zmaczną szybkością. W chwili przybycia stra 
ży ogniowej cały budynek stał już w płomie 
niach. й < 

Domek. spłonął doszczętnie, Natomiast 
straż ogniowa uratowała sąsiednie budynki 
bardzo poważnie zagrożone. 

Straty spowodowane pożarem nie zosia- 

ły narazie obliczone. Policja prowadzą do“ 
chodzenie celem ustalenia przyczyny poża- 
ru. 

Nie eheszto się również bez nieszezęśli- 
wych wypadków. W dredze powrotnej szyb 
ko mknący samcchód straży egniowej z po 
wodu nieuwagi dorożkarza wjechał na do- 
rożkę, | 

Dorożka została poważnie uszkodzona, 
Strażak stejący na przedze samochodu uległ 
stosunkowo lekkim obrażeniom. Opatrzyło 
go pegotowie ratunkowe. 

Kupujcie kwiaty. 
Zimno, to zimno, taka już nasza doła, 

wiosna podbiegunowa, jednak jakieś kwia- 
tuszki wysunęły noski z pod szarych jeszcze 
traw i cie oczy szafirem. Przelaszczty, 
Śniegułki, fiołki, 

— Paanii, prosza kupić, pięć groszy bu- 
kiecik, ja nie jadszy, paan, prosza, choć je- 
den bukiecik, jeści chce się*,. jęczy pod łok 
ciami przechodniów oberwane stworzen e, 
brudne na twarzy i rozczochrane na łbie. 

Kupują... niewiele. Czemu? Wszak pieć 
groszy to tak mało, a dla sprzedającego kw'a 

i to bułka, to kawał chleba. on napraw 
hce jeś en į codzień ni 

ku, kiedy r ące ciało, chętne 

  

  

  

    

    
   

  

   
    dojada, w wi 

do gwałtownego ruchu, ćomaga się sytości. 
kaloryj, węglowodanów witamin i t. p. odży- 
wek, dokładnie i uczenie określonych we 
    

    
   
   

takiego wiecznego ..niedosytka” 
tem, gdy dorośnie, intensywnej 
wydanej, konkurencyjnej pza- 

„ by był „pełnowartościowym* 
elem? By uniknął sądu. domu. po- 
ego, przestąp'enia siódmego przyka4: 

nia? Ci bogobojni, mądrzy, nie narażeni na 
pckusy ludzie, którzy tak „niedojadkow“ 
pouczają odwiecznych szablonów, niechże 
zmóerza trześwem okiem przestrzeń dzieląca 
le zasady od tego... głodu dziecka, wyrostka, 
podłotka, młodzieży dorastającej. 

liękne, wznóosłe, murowane jas 
ne jai „ jakoś bledną, chwieją się. m» 

leją, rozpadają się w gruzy * ponad ni 
wyrasta potwór szczerzący łakome zęby: 
Pan głód. 

One są głodne... „Jeści chceste* mówią i 
proszą żeby przechodnie, którzy mają duż» 
pięciogroszówek w kieszeniach kupili ład. 
ny, szafirowy bukiecik, przypień ten śwież: 
emblemat wiosny do okrycia, żeby się na r! 
cy zrobiło weselej i błękitniej, żeby głodm 
pyszczkj trochę się najadły, a kupujący wró 
ciłi do domów z dowodem swej litości i świa 
dectwem, że już jest wios: Viech ste: na 
stoliku mały. szafirowy krzaczek o głębo. 
barwach nieba, odpoczynek zmęczomym pr:: 
cą oczom, może nie ь głodn 
dziecka co te kwiatk; sprzedawało, pożosta 
wią ślad w p: % 
ro, i dni 
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kradnie, ale chce tylko pięć groszy na buł- 
kę. 

Kupu    
   

my kwiaty wosenne, które sprzedz 
j h dzieci, kupujmy wszyścy, wese 

"lej będzie wyglądała ulica i twarze biegaja 
      

cych za tym skromnym zarobkiem „niede- 
jadkėw“. Нго. 

       STACJA 
ładowania i obsługi 

akumulatorów 
Baranowicze, Nowogródzka 2 
(Szeptyckiego 49) felefon 1-95, 

Na telefoniczne żądanie zabiera aku- 
mulatory do ładowania oraz odsyła 
do mieszkania po naładowaniu tąko 
wych, a na żądanie wysyła równi 

, Rkumul. zamienne. Solidnie wykonuje 
naprawę sprzętu radjowego. Obsługa 
szybka i fachowa. jy bardzo niskie 
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RESTAURACJA 
„OGNISKO“ 

w Nowogródku | 
wydaje: a> IT 

Piwnica zaopatrz. we wszelki: trunki 

Ceny znacznie zniżone. 

RADJO 
WILNO. 

NIEDZIELA, dnia 7 maja 1943 +. 
10.00: Nabożeństwo; 11.57: Czas; 12:10: 

Kom. meteor.; 12.15: Poranek Symfoniczny; 
Ogrody działkowe a bezrobocie” — odczy!, 
14.00: „Ustawa o rybołówstwie, jako przebu- 
dowa systemu gospodarczego na wodach n. 
turalnych“ — odczyt; 14.20: Muzyka; 14 40- 
„O lucernie siewnej* — odczyt; 15.00; Kom. 
roln. meteor.; 15.05: Audycja dla wszystkicji: 
16.00: Program dla młodzieży; 16.25; Utwe- 
ty skrzpcówe; 16,45: „Głosy przyrody w goFii 
tymi lesie jawajskim* — odczyt; 17.00: Kai: 
cert solistówj 17.55: Program na iedzia 
lek; 18.00: Koncert w tšk. Zw, Pracowników 
Pocztowych; 19.00: „Walka byków na Pc 
lonji* — felj; 19.16: Rozmaitości; 19.25: 
Słuchowisko; 20.00: Audycja wesoła; 21. 
Wiad, sportowe; 21.10: Koncert; 22.25: Utw» 
ry fortep.; 22.55: Kom. meteor.: 23. 
ka taneczna. 

Y
"
"
"
Y
Y
T
T
T
Y
T
Y
T
Y
Y
T
W
Y
Y
Y
Y
Y
T
Y
Y
Y
 
— 

ji 
n
e
i
 
Е
Й
 

  

   

  

  

    

  

  

  

    

  

WARSZAWA. 
NIEDZIELA, dnia 7 maja 1933 r. 

14,00: „Udział Państwowego Banku Roi- 
nego w rządowej akcji pomocy dla rolniet 
wa“ — v. min. K. Stamierowski; 15.05: Mu 
zyka; 16.25: Płyty gramofonowe. 

NOWINKI RADJOWE. 
SKRZYPCE I CHÓRY. 

WI niedzielnym programie radjowym znaj 
dują się dwa koncerty, które wykonane be 
dą w studjo rozgłośni wileńskiej. Pisrwszy 
a godz. 16.25 wypełnią utwory Vieuxtemps:. 
H część z IV koncertu, „Andante religiosa*- 
H. Wienawskiego — fantazja z op. „Faust“. 

Solistą będzie prof. H. Sotomonow Įskrzyp- 
ce), akompanjuje dr. TTadsusz Szeligowski. 

Drugi koncert o godz. 18 — wypełnią 
produkcje chóru pocztowców pod dyr. WI. 
Szczepańskiego, chór rewellersów pod kier 
J. Świętochowskiego, Eugenjusz  Olszewsk : 
(tenor) j orkiestra Zw, Pracowników. Poczto 
wych pod dyr. R. Hermana i Wal, Szczepań 
kiego. $ 

Wi DRODZE DO AFRYKŁ 
w ażeniami z wycieczki morzem do Afryx 
podzieli się dzisiaj o godz. 19 z radjosłuch« 
czami Witold Hulewicz w feljetonie p. t. 
Walka byków na „Polonji”. 
WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPO- 

LITEJ. : 

  

Doniosty' moment obioru nowego Prezy 
denta Rzeczypospolitej pržėz Zgromadzen*- 
Narodowe transmitowany będzie przeż wszy 
stkie Rozgłośnie Polskiego Radja w pon.- 
działek dnia 8 lipca o godz. 11 rano. 

LAUREACI KONKURSU. 
„W' poniedziałek o godz. 17 wystąpi przed 

mikrofonem grupa wyróżnionych uczesta. 
ków Polskiego Konkursu Kwalifikacyjnego 
na II międzynarodowy konkurs w Wóedu u 
dla pianistów i śpiewaków. W: tym dniu 

słyszymy pianistkę Oigę Iliwicką oraz d 
śpiewaczki: Helenę Korfównę i Lucynę Szc e 
pańską, obdarzoną pięknym sopranem. W 
programie utwory, które będą następnie wy 
konane na konkursie wiedeńskiem. :    
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Dz Gz Św lek 
| Niedziela jutro: Sianislowa B. M 

' 7 Wenhcd slošės — 4. 3im. 58 
+ Mai Ži-bsa оРНО 
  

Spostrzeżenia Zakładu Metevrologį! U.5.P, 

  

«z Winie z dnia 6/V — 1933 roku 

nienie 768. 
Temperatura šrednia + 11    
Temperatura najniższa — 2 

Opad — 
Wiatr — pół. wsch 

  

  

Tendencja lekki 
Uwagi — Pogodnie. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu 
dzisiejszym 7 maja 1933 r, według PIM. 
Pogodnie. Po chłodnej nocy, zwła 

w Wileńskiem, dniem ciepło. Słabe wiatcv 
mej jscowe. 

  

SAMORZĄDOWA 
— Powiatowy Zarząd czuwać będzie nad 

ą drogową. Z dniem 1 maja został 
zlikwidowany państwowy zarząd drogowy na 
jpowiat wileńsko — trocki. Całą gospodarkę 
drogową, jak również obowiązek budowy 
nowych dróg na terenie powiatu przejął po 
wiiatowy zarząd, utworzony przy wydziale 
powiatowym wileńsko — trockim. 

ADMINISTRACYJNA 

— Zmiany terytorjalne w podziale 
administracyjnym województwa wi- 
ieńskiego. Ostatnio zostały dokonane 
zmiany terytorjalne w podziale admi- 
nistracyjnym województwa wileńskie 
go. W związku z tem liczbę gmin na 
terenie województwa wileńskiego us- 
tałono na 96 wiejskich i 14 miejskich 
nie włączając w to gminy m. Wilna. 

SPRAWY SZKOLNE 

- Dyrekcja Państwowego Żeńskiego Gim 
nazjum im. ks. A. Czartoryskiego w Wiłuie 
podaje do wiadomości, że egzamina wstępne 

do kl. II-ej i kl. IV-ej odbędą się w połowie 
czerwca. Podania przyjmuje i udziela infor- 
macyj codziennie od godz. 11—14 kancelarja 
gimnazjum ul. g. Bouffałowa 1. 

— Egzaminy wstępne do wszystkich kias 
gimnazjum i szkoły powszechnej Zgromadze- 
nia Sióstr Najśw. Rodziny z Nazaretu w Wil- 
nie, ul. Piaskowa 3 rozpoczną się w terminie 
wiosennym dn. 29 maja rb. o godz. 8 rano i 
trwać będą do 3 czewrca rb 

Zapisy przyjmuje i informacyj w sprawie 
przyjęć na rok szkolny 1933-34 w związku ze 
zmianą ustroju szkolnego udziela kancelarja 
szkoły codziennie w godzinach urzędowych 
od 9 rano do 1 w poł 

  

NIKA 
SPRAWY ŻYDOWSKIE 

- Zarząd Koła Wileńskiego Żyd. Klubu 
Myst Państwowej podaje do wiadomości że 
w dniu dzisiejszym o godz. 20 odbędzie się 
w lokalu v ul. Niemieckiej 21 
m. 21 dalszy ciąg dyskusji nad referatem mgr. 
E Kaca n. t. Problem wychowania dziecka 

owskiego. Wstęp wolny. Goście miłe wi 
ani. 

   
   

  

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
- Odczyt dla inteligencji pracuj. 
iem Wileńskiej Rady Okręgowej Unj 

Związków Zawodowych Pracowników Umy 
słowych odbędą się w niedzielę, dn. 7 maj: 
rb. o godz. 12 w lokalu Rady przy ul. Mic- 
kiewicza 11 dwa odczyty. Zaproszeni zostali 
prelegenci z Warszawy. Wiceprezes Unji p. 
Włodzimierz Szczepański wygłosi odczyt na 
temat „Umowa o pracę na tle projektu no- 
wego Kodeksu Cywilnego*. Delegat Między- 
narodowego Biura Pracy w Genewie, p. V 
ktor Kościński, będzie prze 
„Pracownik umysłowy, a 

Wstęp dla członków Unj 
ny. 

— Wiileńskie Towarzystwo Filozoficzne. 
Na zebraniu naukowem dnia 8 maja rb. (po- 
niedzialek) 0 godz 8 wiecz. w Seminarjum 
filozoficznem Uniwersytetu Prof, Dr. 6) 

Trzebiński wygłosi odczyt p. t.. „Symbic 
wałka o byt w rozwoju świata organicznego *. 
Wstęp dla członków Towarzystwa i wprowa- 
dzonych gości. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 
— Koło Pań L. O. P. P. komunikuje, ze 

dn. 8 maja o godz. 5 po poł. w lokalu kursów 
pielęgnia: 1 ul. Mickiewicza 22 m. 5 roz: 
pocznie się 20-godzinny kurs obrony prze- 
ciwgazowej według następującego programu: 

iczne środki bojowe — mgr. W. Nito- 
Obrona indywidualna i ćwiczenia z 

maską — A. Kłyszyńska; Obrona zbiorowa — 
M Sikorska; Ratownictwo — dr. A. Trusiewi- 
czówna. Pokazy pomieszczeń uszczelnionych, 
aparaty ratownicze itp. Wykłady będą się od- 
bywały w poniedziałki, środy i piątki od g. 
5 do 7 wiecz. 

Informacji udzielają i prz 
do piątku włącznie między 3- 

Biskupia 4 m. 12, tel. 
a Wielka 17 m. 6 

willa „Białej Róży* 
W KRYNIG ordynujejak zwykle 

Dr. Juljan Aronson 
RÓŻNE. 

— Ceny pieczywa mają być chniżone. W 
dniu 8 bm. odbędzie się w Starostwie Grodz 
kiem konferencja z piekarzami. Tematem na- 
rad będzie sprawa skałkulowania cen pieczy- 
wa wobec zaobserwowanej ostatnio na ryn- 
kach zniżki cen mąl 

- Ceny węgla w 

    
  

    

   

   
    

  

     
i gości bezpłat- 

      

    

  

   

jmują zapisy 
W. Malesze 
8, W. Nito 

  

   

  

   

  

NADESŁANE 

   

  

sprzedaży detalicznej. 

  

W najbliższych dniach Starosta Grodzki prze 
prowadzi rozmow hurtownikami węgla w 

cełu skalkulowania cen. węgla w sprzedaży 

detalicznej. 
— Bezrobotni WRONA Rejestrujcie się 

w Związku Bankowców, Arsenalska 6 m. 4 
u członka Zarządu, dyżurującego we środy 
od 4 do 8 wiecz. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr muzyczny „Lutnia*, Występy M. 

Grabowskiej. Ostatnie przedstawienie „Ma- 
riey*. Dziś o godz. 8 m, 15 po cenach zniż 
nych przepiękna operet апа ,, 
z udziałem znakomit zki Meli Gra 
bowskiej w roli tytułowe 

- Dzisiejsze popołudniowe przedstawie- 
nie w „Łutni*. Dziś ukaże się na przedst: 
wieniu popołudniowem po cenach propa 
dowych ogólnie lubiana operetka Lel 

    

    

  

     
   

   

  

    

   

  

   

„Wesoła wdówka z M. Grabowską w r 

tytułowej. 
Początek o godz, 4 po poł..Ceny propagau 

dowe. 
— „W pustyni i w puszezy* w „Lutni** 

e o godz. 12. 30 po poł: w OE te: 

zapow e 
p o godz. 

w poł. — z powodu choroby jednego z cz: 
žowych artystów odwołana, 

Dziś (niedziela 7 maja) daje „Morskie 
Oko'* dwa przedstawienia: I. o godz. 4 po poł. 
(po cenach zniżonych, I. przedstawienie 
„Morskiego Oka* d. niedziela 7 maja o 
o godz. 8 m. 30 wiecz, 

— Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miej 
skich ZASP. w Wlilnie — gra dziś 7 maja 
w Wołożynie świetną komedję „Żegnaj Mło 

dości („Młodość szumi*) w doborowej obsa 
dzie artystyczwiej, z gościnnym występem 
gwiazdy filmow: 

        

   Jadwigi Smosarskiej i Sta 
nisława Daczyńskiego. 

Jutro 8 maja „Żegnaj młodoś 
dzie, 9 maja — w Nowogródku, 

   w Baranawiczach, 11 „maja — w Sto 
12 maja — w Nieświeżu, 13 maja — w Łu- 
nińcu. 

PIES URATOWAŁ TONĄCEGO CHŁOPCA. 

Wczoraj na Zwierzyńcu niedaleko młyna 
wydarzył się następujący wypadek. 6- letni Jaś 
Kowalski, bawiąc się z psem wilkiem nad 

brzegiem rzeki, wpadł przez nieostrożność do 
Wilji. Chłopiec począł wz wać pomocy, lecz 
opodal nikogo nie było. Pies widocznie zorjen 
towawszy się, iż chłopcu grozi niebezpieczeń- 
stwo, rzucił się do wody i wyciągnął Kowai- 
skiego na brzeg. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WIARSZAWA. (Pat). Londyn 29,95—30.10: 

2980; N. York kabel 7,35 — 7,39 — 7,31; Pa- 
ryż 35,11 — 35,20—35,02; Szwajcarja 172,35; 

— 172,78 — 171,92; Berlin w obrotach pry- 
watnych 210,70. 

AKCJE: Bank Polski: 72,50. 

  

   

  

  

DZIŚ w KINIE a Film odsłaniający zgniliznę obyczajów panującą w Ameryce pt 38.» 

gr. 

REWJA 8 MIŁOŚĆ ZŁOCZYŃCY | 2 
Osrobramska 5 od 

PODWOJNY = Р : 
ркоск{\м * filmie MOBY DICK isko PIE. 

Ostatni dzień I Król komikówi CENY ZNIŻONE: 
DRAKOWE KINO | mjugi niec. i "władca: tdofiów VLASTA BURIAN RARTER BALKON 

CASINO | - -->- -- 
szym przeboju Wesoły karawaniarz 70- 40. 
  

Pieška e KA Reżyserji mistrza Lamacza. NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. 

Jutro premiera! JEMNY LIND — „MIŁOŚĆ AKTORKI" 
Dziś ostatni dzień. Rekordowy przebój polski 1933 r., uznany za najlepszy w bież. sezonie 

Bźwięk. Kine-Taatr 

HELIOS 
Wieżcka 38, tel. 9-26 

J 
Reż. M. Waszyński. 

„Złociste włoski" 

Najwybitniejszy przebój ostatniej produkcji Paramountu 

Gdybym miał miijo 
Kto nie widział niech śpieszy — Dziś ostatni dzień nnjpiękniejsz. filmu polskiego 

Każdemu wolno Kochać 
Pieśń serca 

PAN 

Dźwięk. Kino-Teatr | М, 

Hollywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

Jutro premjerai 
miłości czystej i bezinteresownej 

miejsce 
25 ar. 

parter 

  
„Dźwięk. Kino-Teatr 

Światowid 
Mickiewicza 9 | 

  

BIGNON_ 6: El ON G. 

GDY MINIE 
EBERHART. 

UWAGA! Ceny miejsc od 25 gr. DZIŚ! 
Świetna pelska.mówiona i śpiewana komedja 
niezrównany Lopek— Kazimierz Krukowski, przezabawny W. Walter, oraz najpiękniejsza para kochanków 

ekranu Tola Mankiewiczówna i Wesołowski. 

Muz. H. Wars. 
i „Tyle Miłości". — 

  

Wzniosły poemat 

Dziś! Ulubienicy publiczności, komicy 
charakterystycznijedynie w swoim rodzaju 

| w filmie p.t COHN I KELLY W HOLLYWOODZIE | 

10°% dla mnie 

18 

ZAWIEJA... 
Przekład autoryzowany zgangielskiego, 

. — Proszę o ręcznik... — rzekłam. 
O'Leary podał mi go i obwiązałam nim 
pod brodę głowę Frawley'a. Zrobiłem 
to bardzo starannie, lecz nie mogłam 
opanować drżenia rąk. Zauważyłam, 
że łysa czaszka zabitego kończyła się 
na karku i przy uszach obramieniem 
z czarnych włosów. 

— Panno Matil — rzekł nagle О` 
Leary — zadecydowała pani rozum- 
nie, że do zjechania władz musi ktoś 
wziąć na siebie odpowiedzialność za 
porządek w domu, Mnie pani to pole- 
ciła? Czy tak? 

— Tak — odpowiedziała spokojnie 
dziewczyna, nie zdejmując oczu z jego 
twarzy. 

— Dobrze. W takim razie proszę 
posłuchać, co powiem. — Podszedł 
do okna. W ciszy słychać było dzik 
zawodzenie śnieżycy. — Człowiek nie : 
wytrzymałby tej zawiei przez dzie 

   

sięć minut. Prawdopodobnie do rana 
nie będzie można wyruszyć do mia- 
sta. Musi mnie pani upoważnić do sa- 
modzielnego działania, dopóki nie 
"przybędą władze. 

— Matil! — krzyknął Killian, 
— Matil, moje drogie dziecko — 

zaczął Barre. 
Uciszyła ich gestem ręki. Łucja 

siedziała na wózku z ustami zaciśnię 
temi w groźną linję. 

— Powiem państwu otwarcie 
rzekła spokojnie Matil — że pan 9 
Leary jest — detektywem. 

Nie wiem, czy O'Leary uznał to 
jej oznajmienie za wskazane, czy nie. 
Jego szare oczy patrzyły na nią za 
gadkowo. Reszta przyjęła je negaty 
wnie, 

— (o to ma znaczyć? — krzyknął 
Killian. 

— Detektyw! Poco sprowadzałaś 

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

Režyserja E. Lnbicza 

W rolach glėwnych: 

Gary Cooper, 
Wynne Gibson. 

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

Cała Warszawa zachwyca się i śpiewa przebojowe piosenki: 
Seanse: 4—6—8—10 15, w niedziele od 2-ej 

JUTRO w kinie 

HELIOS 
CENY па wszystkie 

seanse: 

balkon 4 gr. 

parter 80 groszy. 

СОНМ Е КВЫЛ miejśce 

50 gr. 
na wszystkieseanse 

parter 

Dwie godziny nieustannego śmiechu 
W roł. gi. Najulub: artyści filmowi 

NAD PROGRAM: Najnowszy tygodnik Foxa. 

detektywa? — eksplodowała Helena 
Oczy jej wygłądały na tle: kredowej 
twarzy jak dwie zielone szparki. Wszy 
scy spoglądali to na Matil, to na O'Le- 
ary'ego. Z.błędnych spojrzeń biło gnie 
wem, podejrzeniem, nieufnością i nd- 
dewszystko nieukrywaną trwogą. 

- Matil, drogie dziecko — zapro- 
testował Barre — powinnaś mi była 
o tem powiedzieć. Powinnaś była 
mnie się poradzić. : 

Mówił trochę syczącym głosem i 
usta miał zapadnięte w jakiś szczegó! - 
ny sposób. Spojrzałam uważniej. W 
górnych zębach widniały tu i ówdzie 
luki. Widocznie miał, jak się to nazy- 
wa, częściową protezę, i wśród ogól- 
nego alarmu zapomniał jej włożyć. 
Pomyślałam, że tylko on mógł wyglą- 
dać układnie i spokojnie bez zębów. 
W tem O'Leary przeszedł szybko ko- 
ło trupa na podłodze i znów: zrobiło 
mi się niedobrze. 

Dlaczego sprowadziłaś detekty- 
wa? — pisnęła Teresa. — Matil, dla- 
czegoś ty sprowadziła tutaj detekty- 
wa? 

— Huber — mruczała Łucja. — 
Huber. I jego tu zamordowali. W tym 

      

SKI W-I-D_ EŃ 

    

OMOFAN 
WISKOZOWY PAPIER PRZEZROCZYSTY 

wyrób 

TOMASZÓWSKIEJ FABRYKI SZTUCZW. JEDWAGIU 
Spółka Akcyjna w Warszawie. 

BEZBARWNY i BARWIONY 
PRZEZROCZYSTY i 

GŁADKI 
w arkuszach dowolnego formatu i rolkach. 

IDEALNE OPAKOWANIE DLA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, PER- 

FUMERYJNYCH, KOSMETYCZNYCH, FARMACEUTYCZNYCH, CU- 

KIERNICZYCH, OWOCÓW. GALANTERII, BIELIZNY, ZABAWEK i t.p. 

PRZED STAW ECIE LS-T.W-.O 

MATOWY 
| WYTŁACZANY 

HARTMAN 8 LEWINSON, DOM HANDL. - EKSPEDYCYJNY 
Warszawa, Warecka 9. 

INFORMACJE na Kresy Wschodnie: FELIKS DESSLER, 
WILNO, SADOWA S, 

  

  

ODCISKI z KORZENIAMI 
Naco męczyć się, narzekać; 
Niema celu wcale zwlekać. 

„LEBEWOHL" odciski leczy, 
Z korzeniami je niweczy- 

Żądać we wszystkich aptekach i skł. apt. 

wyraźnie 

LEBEWOHL 
Wyrób krajowy. 

tel. 4-35. 

  

  
A D Li a a 1 

Poszukuję MIESZKANIA (4—5 pot.) 
ze wszelkiemi wygodami w rejonie Łukiszek, 

Sierakowskiego, Zakr. Wole z ogródkiem. 

Można oddz. domek w ogródku. Zgł.tel. 18-41, 

Boufałowa 19, m. 8, M. T. 

sROSJI 
ŻĄDAĆ ORAL GDY 

INTERTRANS, WARSZAWA 
KRÓLEWSKA 5].TEL:291-05. 

EB LOSY 
są już do nabycia w naszej szczęśliwej kolekturze | Cena za 1/4 losu zł. 10, 1/2—zł. 20, 1/1 —zł. 40. | 

! 

PRZESYŁKI 
ŻYWNOŚCIOWE 

  

  

do 1-ej KLASY 2T-ej 
Loterji Państwowej 

Ciągnienie rozpoczyna się już 18-go maja r. b. 
Główna wygrana w szczęśliwym wypadku 
DWA miljony zł. Losy wysyłamy natychmiast 
po wpłaceniu na nasze konto P. K. O. 18.607. 
Adresaweč: Warszawa, Marszałkowska 58, m.34 
Kolektura Loterji Państwowej Nr. 757. 

Na żądanie wysyłamy bezpłatnie Plan Urzędo: 
wy 27-ej-Polskiej Państwowej Loterji. 

CZYTELNIKU! 
Pozwól mi bezinteresownie określić 
Twój charakter, zdolności, przsznae. 
nie j wyszczególnić najważniejsze fak- 
ty Twego życia, A ponadto wybrać na 
zasadzie astrołogji i obliczeń kabali- 
stycznych szczęśliwy numer Twego lo- 
su do 27 Łoterji Państwowej i wska- 
zać gdzie takowy można nabyć. Dlate 
go proszę natychmiast napisać własna 
ręcznie imię, rok i miesiąc urodzenia, Nis przesyłaj 
żadnego wynagrodzenia, lecz tylko na koszta- pucz- 
towe i kancelaryjne załącz 1 zł. w znaczkach poczto- 
WAL Na los Nr. 122627 wybrany przezemnie padła 

5 klasie 26 lotecji wygrana 150.000 zł. Na niewielką 
ie numerów, padło mnóstwo 
miejsca podaję tylko niektó- 

re: Cabała' Józef, nowa, urzędnik rafinerji zł. 
10.000 — Kuhn Jan, Łódź, M arska 25 zł. 5.000 — 

Łomnicki Marjan, Podhajce zł. 5.000. Pozatem wiele 
osób, którym w udziale pr adły większe wygrane, 

dów osobistych postanowiły zachować swoje 
mito, co zobowiązuje mnis do nieujawnienia naz 

wiisk, Pr. cia osobiste płatne — cały dzień. Psycho 
grafolog Szyller - Szkolnik, Warszawa, Żurawia 47, 

Ogłoszenie załączyć. 

  

     

  

   
         

      
   

      

PRECZ Z NASZYMI WROGAMI! 
Karaluchy, prusaki i t. p. robactwa — 

to szerzyciele zarazy i różnych chorób za- 

każnych. Należy je doszczętnie wytępić 

tylko przy pomocy niezawodnego i rady: 

kalnego środka, jakim jest 

FLUR i H 
Żądać we wszystkich aptekach i zkł. apt 

  

  

  

Od roku 1843 Istnieje 

Wilenkin 
ui. TATARSKA 20 

Mebie 
Jadalne, sy piaine t ga- 
binetowa, kie iensy, 

stoły, szafy, łóska lt.d 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
a dogodayth warunkath   ! NA RATY. 
NADESZŁY ROWOŚCI. 

8324 

paw 
ARG" s 

KOMALSKINA 
kok Zo) 

KUPEFĘ 
okazyjnie 

wózek РОУ 
Oferty do Administracji 
„Kurjera W.* pod A, W.   

  

ir. Zeldowicz 
Choroby skórne, wener. 
narządów moczowych, 

od g. SZL i 5—8 wiecz. 

ik Zedawiczewą 
Chor. kobiece, wenerycz. 
ne, narządów moczowycł 
od g. 12—2 i 4—6 wieca. 
Mickiewicza 24, teł. 277 

M Kenigsberg 
Choroby -&бгпе, 

weneryczne 
! moczopłci we, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefou 10-90, 

od godz. 9—42 | 4—8 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

Wileńska 7, tel. 10-67 
od godz. 9—1 i 4—8 

Akuszerka 

Marja Laknerovė 
11 

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

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwr 

przaprowadziła się 
Zwierzyniec, Tom. Zan 
as lewo Gedem mo «sk: 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3,93 

Kto z pp. nauczycieli 
(ek) w Wilnie za- 

mieni miejsce służbowe 
na podobne w Wielkopol- 
sce, Część kosztów zwró- 
cę. Zgłoszenia kierować 
do „Kurjera Wileńskiego" 

Samochód 
„Chevrolet“ 5-osobowy 
torpedo w idealnym sta- 
nie—tanio du sprz: dania 

ul. Pańska !5—2 
godz. 8-9 i 16—17 

Lombard w likw dzeji 
dział sprzedaży tymcza- 
sowej przeniesiony z ul. 
Biskupiej Nr. 4 ma uł. 
Mostową 3 (garaż). — 
Najtańsza okazja kupna 
kasy pancern., samocho- 
dów, fortepjanu, phonoli 

ubrań i t. p. 

      

  

  

  

  

    

Odsprzedaje się w dob- 
rym punkcie 
MLECZARNIĘ 

ze stołówką, + caikowi- 
tem urządzeniem na do- 
godnych warunkach z 
powodu wyjazdu ulica 
Ostrobramska 13—4. 
    

Nauczycielka 
z Warszgwy poszukuje po 
sady do dzieci w wieku od 
3—12 z nauczaniem. Ofer- 
ty do Administracji „Киг- 
jera Wileūskiego“ pod nau 

czycielka.   

Nr. 118 (2959) 

Lokal 
na pierwszem piętrze, 

frontowe wejście 
w 340 kw. mtr. 

nie podzielony na pokoja. 
nadaje się dla instytu 

Na parterze z frontu 
w 122 kw. mtr. 

do wynajęcia przy ulicy 
'Tatarsk . 20, dowie: 
dzieć się tamże u właść 

domu. 

Do wynajęcia 
2 sklepy, razem z urzą 
dzeniem, nadające się ra 

spożywczy, piwiarnię, pra 
cownię i inne, — - Przy 
ulicy Wileńskiej 
Informacje na 

Oglądać codziennie. 

Mieszkanie 
3ęckojowe dpo 

jem loknchoie 
DO WYNAJĘCIA 
Dowiedzieć się: 

ul Słowiańska 2-a 

   

   

  

   

     

  

  

6-POKOJOWE 

mieszkanie 
z wszystkiemi wygodamz 
do wynajęcia. Zygmunto- 

wska 20. 

5. pokoj. MIESZKANIE 
Do wynajęcia ładne 

ze wszelkiemi nowoczes- 
nemi wygodami, 2 balko- 
ny. Informacje na miejscu 

Oglądać codziennie. 
UI. M. Pohulanka 10—1. 1, 

Letnisko 
blisko Wilna 

kolo Santoki w Janinowie 

zamówienia przyjmuje — 

informacje „Kurj. Wil". 

4-ch PANÓW 
oraz 2 PANIE 

przyjmiemy jeszcze i przy 
uczymy BEPLATNIE d> 
nowego zawodu intelektu- 
alnego, poczem zatrudni- 
my tychże na stale w na- 
szem _ przedsiębiorstwie. 

Zgłoszenia z dowodami 
osob. w dniu 8 bm. od g. 
12—13 i od 16—17, uł 

Jagiellońska 3. m. 5 

UWAGA! 
Czas najlepszy do odna 
wiania dormów, posadzek 
drzwi i okien farbami 

które dają 100 proc. 
trwałości 

Skład Farb 

Fr. Rymaszewskiego 
Wilno, ul. Mickiewicza -% 

SPRZEDAJĘ 
po cenach b niskich 

ROBOTY RĘCZNE. 
malowane (poduszki, ps- 
rawany, ekrany, makaiki) 
kompozycje oryginalne,— 

własne 
Lwowska 24, m. Ю0 

DUŻY 

PLAC 
(na Zwierzyńcu) przy ul. 

Miłej Nr. 5 DO SPRZE- 

DANIA. O warunkach do- 

wiedzieć się w Admini- 

stracji „Kurjera Wileńs- 

kiego pod plac. 

  

  

  

  

  

  

inteligentna panna 
z dobrego domu (izraelit 
ka) z 8-klasowem wyk- 
ształceniem, posiadająca 
specjalnie šwitnie języ 
polski z ładnym akcen- 
tem ; dykcją poszukuje: 

posady wychowawczyni 

— nauczycielki, Chętua 
wyjedzie na wieś. Dobr= 
świadectwa i  referen ci 

Łask. oferty pod: „Inte- 
ligentna“' do Adm. „Kurj. 
WilL“ Wilno, „Biskupia 4 

B. nanczyciel gimn. 
udziela lekcje i korepetycje 
w zakresie 8 klas gimnaz- 
jum ze wszystkich przed- 
miotów.Specjalność mate- 
matyka, fizyką, jęz. pol- 
ski. Łaskawe zgłoszenia do 
administracji 

pod B 28, b. nauc: 

"Samochód 
prawie nowy do sprze- 
dania. Dowiedzieć się: 
Dobróczynny 2-a, m. 4 

  

    

  

   

pokoju. I on był boso i w piżamie. Ja 
go znalazłam. Leżał tam. 

Byltómy wszyscy bliscy  histerji. 
Samo powietrze dygotało od napięcia. 

Matil wskazała na ciało Frawley'a. 
— Pytanie, dlaczego wprowadzi- 

łam detektywa? — rzekła głosem tak 
słabym i wysiłonym, że lada chwila 
mogła się załamać w  histerycznym 
krzyku. — To jest chyba dostateczna 
przyczyna. 

Opanowała się z wysiłkiem i wysz- 
ła z pokoju, a my za nią. 

Musieliśmy tworzyć dziwną proce- 
sję. O'Leary wyszedł ostatni zamyka- 
jąc za sobą ciężkie drzwi. 

Zgromadziliśmy się bezładnie ko- 
ło północnego kominka. Fotele stały 
jeszcze tak jak wieczorem. Brunker 
rozniecał ogień, przytrzymując jedną 
ręką dolną część garderoby. Cisnęliś- 
my się naokoło niego, drżąc z zimna. 

Spojrzałam mimowoli na napis na 
kamieniu nad konsolą. „Koniec Wszel 
kiego Polowania jest Bliższy niż Wam 
się marzy”. Gerald Frawley doczekał 
się Końca Wszelkiego Polowania. Czy 
marzyło mu się, że to tak prędko na- 
stąpi? Jeszcze przed paru godzinami 

  

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

  

siedział tu koło kominka, grał w kar- 
ty, gawędził, palił papierosy. Czy nie 
miał żadnego przeczucia? 

— Zawołajcie Anetę — rozkazał 
spokojnie O'Leary Brunkerowi. —- 
Natychmiast. Państwo niech zostaną 
tutaj. Zaraz wrócę. 

Zniknął w drzwiach kuchennych, 
za chwilę ukazał się zpowrotem ob- 
szedł sypialnię, wszedł na galerję i 
wrócił do nas. Siedzieliśmy w milcze- 
niu koło ognia. Musiał wstąpić do swe 
go pokoju, bo był w ubraniu na piża- 
mie. Nikt się nie odezwał. Nie było to 
dziwne, zważywszy na to, że wszyscy 
musieli myśleć o poprzedniej zbrodni 
z przed pięciu lat. 

Pies kulił się w najdalszym kącie 
pokoju, patrząc nieruchomemi ocza- 
mi na zamknięte drzwi Geralda. Nie- 
bawem z kuchni wynurzył się Brun- 
ker, a za nim Aneta, rozczochrana, ol- 
brzymia, rozmamrana. Na niebieskie, 
spłowiałe kimono zarzuciła pikową 
kołdrę, która wlokła się za nią po po- 
dłodze. Potargane włosy spadały w 
czarnych kosmykach na czerwoną, na 
brzmiałą twarz, pod napuchniętemi 
oczami widniały sine podkowy. Sło- 

wem wyglądała obrzydliwie, ale i nam 
niewiele brakowało. Brunker musiał 
jej powiedzieć, co się stało, bo nie za- 
pytała o nie. 

- Brunker zapalił kika łatarń i zro- 
biło się jaśniej, Ogień na kominku. 
wystrzelił małemi płomyczkami. 

— Tylko w jeden sposób możeniy 
sobie oszczędzić niepokoju i zacho- 
dów — zaczął głośno i wyraźnie 
O'Leary. — Jak już powiedziałem, 
człowiek nie wytrzymałby na dworze 
w taką nawałnicę. Może zrana uda 
się komu z nas dotrzeć do Nettlesonu. 
Zabójca czy zabójczyni Frawley'a znaj 
duje się wśród nas. W domu nie ukry- 
wa się żywa dusza. Drzwi, okna 1 о- 
kiennice są pozamykane na rygle. Co 
więcej, nie można sobie wyobrazić. 
aby ktoś mógł dostać się do domu lub 
uciec z domu na taką šniežycę. Mor- 
derca jest wśród nas. — Urwał i rozej 
rzał się po bezkrwistych twarzach «- 
becnych. Oczy miał tak przezroczyste 
i błyszczące, iż zdawało się, że przej- 
rzy człowieka nawylot. — Do ciebie 
mówię, morderco Geralda Frawley'1. 
Czy się przyznasz? 

(D. c. n.) 

  

  

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

    

 


