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red Światową konferenćj 
Komunikat włosko-amerykański. Opozycją przeciwko 

Rooseveltowi. 
LONDYN, (Pat). Dzienniki dono- 

szą z Waszyngtonu, że przywódey de- 
mokratów w Izbie Reprezentantów 
zgodni ва 90 tego, że zaproponowane 
przez prezydenta Roosevelta Kongre- 
sowi skreślenie lub redukcja długów 
wojennych równoznaczne byłyby z sa 
mobójstwem politycznem. Grupa de- 
mokratów, do której należą Rainey i 
Byrne, a która w najbliższym czasie 
ma odbyč konierencję z Rooseveliem, 
jest przekonana, že tego rodzaju pro- 
pozycja doprowadziłuby do rewol- 
ty Kongresu przeciwko prezyden- 
towi. Trzy czwarte członkówizby zo- 
bowiązać się miało do odrzuczenia 
wniosków w tym kierunku. 

Czy Francja zapłaci 
ratę grudniową? 

BĄRYŻ, (Pat). „Matin* pisze, że 
Herriot powrócił z Waszyngtonu jesz 
cze bardziej przekonany o konieczno- 
ści wpłacenia przez Francję zaległej 
raty grudniowej. Delegat Francji 
waża, że z chwilą rozpoczęcia: spłaca- 
nia tej zaległości, prezydent Roosevelt 
otrzyma od Kongresu pełnomocnie'- 
wa, pozwalające mu na ostateczne ro- 
związanie zagadnienia długów w spe 
sób korzystny: dla zainteresowanych 
stron. Realizacja koncepcji Herriota 
zależna jest przedewszystkiem 0d sta 
nu skarbu państwa a co ważniejsze od 
decyzji Izby. Deputowanych( gdzie 
dzisiaj pod naciskiem opinji publicz- 
nej przeważają kierunki wrogie jakie 
mukolwiek spłacaniu długów wojen- 
nych. 
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„Gobeliny Wileiskie“ 
"Wydanie 

Rady Wiieńskich Zrzeszeń Artyst. 
z 20 reprodukcjami. 

Zawiera: 
l. „Wartość historyczna i artys= 

tyczna gobelinów Katedry wileńskiej” 
napisał D-r Morelowski. 

Il. „Obrona gobelinów wileńskich. 

Fakty, dokumenty, głosy prasy” od- 
czyt M Znamierowskiej-Prūfferowej. 
„O gobelinach“, oświadczenia różnych 
instyt. i zrzeszeń w Wilnie i Warsza: 
wie w sprawie sprzedaży gobelinów. 

CENA 4 ZŁ. 50 GR. 
Dochód przeznacza się na ratowanie 

Katedry i gobelinów. 

Do pabycia we wszystkich księgarniach 

      

„WASZYNGTDON, (Pat). W wyniku 
rozmów prezydenta Roosevelta z de- 
legatem włoskim Jungrem ogłoszony 
został wspólny komunikat następują- 
cej treści: 

Z głębokiem zadowoleniem stwier 
dziliśmy ścisłe podobieństwo naszych 
poglądów na sprawy, gnębiące Świat. 
Zadanie światowej konferencji ekono 
mieznej jest tak skomplikowane i tru- 
dne, że wszystkie narody powinny 
przystąpić do niej z najszczerszem i 
najpełniejszem pragnieniem doprowa 
dzenia do pomyślnych wyników. Kon 
terencja ta nie może skończyć się nie- 
powodzeniem. Wszystkie narody win 

Wysokość długów nie 
PARYŻ, (Pat). Prasa wieczorna 

donesi, że w kołach dobrze poinior- 
mowanych rozeszła się pogłoska, ja- 
koby w Białym Domu opracowano już 
po wyjeździe Herriota ogólny projekt 
regulacji długów należnych Stanora 
Zjednoczonym. Jak informują, pro- 
jekt ten przewidywałby jednorazowa? 
roczną spłatę, której jedna trzecia 
część byłaby spłacona w złocie, jedna 

NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-cio łamowy. 

(NOMILZNĄ. 
ny współpracować ze sobą i starać się 
uniknąć drogi. Droga ta — to oczywi- 
ście zaostrzenie wojny gospodarczej. 
Jesteśmy zgodni z tem, że uspokoje- 
nie polityczne jest czynnikiem istot- 
nym dla stałości stosunków gospodar 
czych i że rozbrojenie ekonomiczne 
nastąpić winno w świecie, w któryin 
możliwe jest rozbrojenie militarne. 

Rozejm w dziedzinie celnej i przy 
stosowaniu innych przeszkód w han- 
dłu międzynarodowym jest rzęczą 
podstawową. Jesteśmy zgodni z tem, 
że ustalona miara wartości winna być. 
przywrócona i sądzimy, że miarą ta- 
ką jest złoto. 

ulegnie zredukowaniu? 
trzecia w obligacjach, które mogłyby 
być natychmiast zrealizowane, zaś re- 
szta w świadectwach, które byłyby sii 

nansowane przez. międzynarodowy 
Bank Wypłat. Ogółna wysokość dłu- 
gów wojennych nie zosiałaby zredn- 
kowana, uległaby tyłko: zmianie w 
tym kierunku, że zanulowanoby je- 
dynie poprzednie i bieżące procenty. 

Ogłoszenia są przyjmowane: od godz. 9—3 i 7 —9 wiecz. 

. skiej na Uni 

Ognisko dla bezdomnych 
chłopców. 

WARSZAWA, (Pat). Wdniu 7 b. 
m. w obecności p. premjerowej Pry- 
storowej, przedstaw i Ministerst- 
wa Opieki Społecznej i Wojewody Ja- 
roszewicza odbyło się otwarcie i poś- 
więcenie Ogniska dla opuszezonych i 
bezdomnych chłopców. Nowopowstała 
placówka ma na celu niesienie pomo- 
cy bezdomnym chłopcom; zorganiz0- 
wana została staraniem Komitetu 04 
nisk dla młodzieży, na którego czele 
stoi p. premjerowa Prystorowa. 

Bezpośrednio po otwarciu wyżej 
wymienionego Ogniska nastąpiło po- 
święcenie domu nociegowego dla bez- 
domnych mężczyzn z inteligencji na 
Woli. Dom ten powstał z inicjatywy 
Związku Towarzystw Przyjaciół ln- 
walidów. Na czele tego Związku stoi 
również p. premjerowa Prystorowa. 

Zgon zasłużonego uczonego. 
Lwów (Pat). W sobotę wieczorem zmarł 

ś. p. prof. dr. Bronisław Ludwik Gubrysno- 
wicz, doktór fitozpi ji, profesor biteratury pol 

rsytechje Wiarszawskim, czło- 
nek Polskiej Axademji Umiejętności w Kra- 
'kowie, prezes Wydziału Filokogicznego T-wa 
Naukowego w Warszawie j członek tego to- 
warzystwa, prezes T-wa Przyjaciół Ossoline- 
um, członek T-wa Naukowego we Lwowie, 
założycieł 'T-wa Literackiego im. Adav 
Mickiewicza we Lwowie, założyciel i redak- 
tor „Ruchu Literackiego" ; „Pamiętnika Li- 
terackiego“ i t. d. į 1. d. Zmaty Kezył lat 
63. 

    

    

   

Hitler zdobywa nowe pozycje. 
Związek kombatantów. pod kierownictwem 

Hitiera. 
BERLIN, (Pat) W wyniku roko- 

wań pomiędzy kierownictwem parti 

  

narodowo-socjalistycznej i - przewed-—- związku naczelnemu kierownictwu 
niczącym największego niemieckiego 
związku kombatantów „Kiefhauser 

bundu*, generałem artylerji von Hor- 
nem, nastąpiło podporządkowanie 

kanelerza Hitlera. 

„Centrum kapituluje. 
BERLIN, (Pat). Dwudniowe obra- 

dy naczelnych władz stronnictwa cen 
trowego zakończyły się przyjęciem u 
chwały, w której stronnictwo wyraża 
gotowość współpracy z inemi ugrupo 
waniami frontu narodowego, wysu- 
wając jako cel walkę o honor, wol- 
ność i równouprawnienie Niemiec z 

wszystkiemi narodami. 
Według. informacyj prasy, wybra- 

ny przewodniezącym partji centrowej 
były kanclerz Bruening, otrzymał da- 
leko idące pełnomocnictwa, upoważ- 
niające go do zregrganizowania par- 
tji. 

Samobójstwo d-ra Oberfohren'a. 
BERLIN (Pat). Długoletni poseł do Reieh 

stagu i przewodniezący frakcji niemiecko- 
narodowej dr. Obertohren popełnił dzisiaj sa 
mebójstwo strzelając do siebie z rewolweru. 

Qkerfohren, jak wiadomo, ustąpił ostat- 
nio naskutek konilikta z Hugenbergiem. Dr. 
QOberichren liczył lat 52 i był czionkiem par 
łamentu niemieckiego od roku 1920-g0. 

  

Pertraktacje o sprzedaż kolei 
wschodnio-chińskiej. 

TOKJO, (Patj. Agencja Rengo ko- 
munikuje, że komisarz ludowy spraw 
zagranicznych ZSRR Litwinow poiu- 
formował ambasadora japońskiego w 
Moskwie © GOTOWOŚCI SOWIE- 
TÓW SPRZEDAŻY KOLEI WSCHO- 
DNIO-CHIŃSKIEJ JAPONII I PAŃ- 
STWU MANDŻURSKIEMU. 

Z kół urzędowych podają. że rząd 

Kancierz Dolfuss 
nicznej 

WIEDEŃ, (Pat), W przemówieniu 
wygłoszonem na salzburskim zjeździe 

stronnictwa chrześcijańsko - społecz 

nych kancierz Doliuss wygłosił prze- 
mówienie, w którem, poruszając kwe 

stje polityki zagranicznej, stwierdził: 
Udało się osiągnąć stosunki przy- 

jazne ze wszystkiemi państwami. Nie- 

porozumienia zagraniczne spowode- 
wane były przez pewne koła austrjae- 
kie. Dlatego oświadczam: kto dla ce- 

łów partyjnych wzywa zagranicę do 
walki z konstytucyjnym rządem Au- 
strji, ten dopuszcza się zdrady stanu 
(oklaski). Spodziewam się, że oświad- 
czenie to przeczytają panowie Seitz i 
Bauer (ponowne oklaski i wołania: 
„Także i narodowi soejaliści!*), Kan- 
clerz przemówienie swe zakończył 
wezwaniem do utworzenia frontu au- | 
strjackiego, którego cełem jest obro- 
na wołności i niezawisłości Austrji. 

Następnie przemawiał minister 
sprawiedliwości Suschnig. Ošwiadeze 
nie jego, że „Austrja nie stanie się ni- 
gdy kolonią. Nigdy!* — przyjęte z0- 
stało burzliwemi oklaskami zebra- 
nych. 

Ze względu na doniosłość powyż- 
szych przemówień zjazd postanowił 
nie wszczynać dyskusji nad poruszo- 
nemi sprawami. 

japoński postanowił w zasadzie zgo- 
dzić się na propozycję Litwinowa i 
rozpocząć rokowania z Meskwą w 
sprawie ceny i innych warunków 
sprzedaży. 

Sowiety żądają za kolej około 300 
miljonów rubii w złocie; Japonja goto 
wa jest zaofiarować 80 miłjonów ye- 
nów. 

o polityce zagra- 
Austrii. 

Minister Vaugoin w swem przemó 
wieniu wyraził uznanie dla dziennika 
„Reichspost“ za jego rewelacje w spra 
wie puczu narodowych socjalistów, 
planowanego nad granicą austrajeko- 
bawarską, stwierdzając, że informacje 
tego dziennika polegały na pewnych 
danych. 

Sowiecka misja w Krakowie 

KRAKÓW, (Pat). W niedzielę ba- 
wiła sowiecka misja gospodarcza £ 
przewodniczącym delegacji p. Boje- 
wym, zastępcą komisarza lud. handlu 
zagranicznego ZSRR na czele. 

Po odbyciu: konferencji" z” przed- 
stawicielami przemysłu i handłu goś- 
cie sowieccy zwiedzali zabytki Kra- 
kowa. 

Podczas śniadania w Izbie Przem 
Handlowej na toast gospodarzy odpo- 
wiadał p. Tamarin, członek delegacji, 
podkreślając, że członkowie delegacji 
ZSRR są głęboko przejęci serdeczną 
gościną w Polsce, gdzie podziwiali 
niezwykle twórczy wysiłek narodu, 
przejawiający się zwłaszcza w Gdyni 
i na terenie Górnego Śląska. Mówea 
wyraził nadzieję, że dojdzie do nawią 
zania ściślejszych stosunków na polu 
gospodarczem między obu krajami. 

Po śniadaniu goście sowieccy 0d- 
jechali do Katowie. 
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Pawilon polski na Międzynarodowej Wystawie w Chicago. 

  
Na zdjęciu naszem widzimy pawilon pol 

ski na Międzynarodowej Wystawie w Chica- 
go, która otwarta będzie w roku bież., ал 

dowany staraniem i kosztem Polonji Ame- 
rykańskiej. 

: Hitier mówi... 
BERLIN, (Pat). Na niedzielny zlot 

narodowo-socjalistycznych oddziałów 
szturmowych w Kilonji przybyło ok. 
45 tysięcy uczestników. Wielkiemu 
przemarszowi «i. apelowi. oddziałów 
przypatrywało się przeszło 100 tys. 
widzów. Defiladę przed przybyłym z 
Berlina Hitlerem przyjął szef sztabu 
hitlerowskiego Roehm. 

W wygłoszonej do zebranych mo: 
wie kanclerz Hitler stwierdził m. in., 
że liczba zorganizowanych brunatnych 
koszul wynosi. 600 tysięcy. Celem ru- 
chu narodowo-soejalistycznego — za- 
znaczył mówea — jest usunięcie regi- 
me'u z listopada 1918 roku. Tak jak 
armja jest uosobieniem siły zbrojnej 
narodu, tak ruch narodowosocjalisty- 
czny winien być uosobieniem polity- 
cznem woli narodu niemieckiego. Za- 
daniem naszem jest duchowe zrewolu 
cjonizowanie: - narodu niemieckiego. 
Świat musi się przekonać, że jedynie 
my reprezentujemy właściwe Niemcy 
z któremi trzeba się liczyć. Nie chcemy 
wojny, ani przelewu krwi, domaga- 
my się jednak prawa do życia i wolno- 
ści. Naród niemiecki nie może być 
traktowany jako parjas. 

== 

Post Żydów na znak 
protestu. 

WARSZAWA, (Pat). Związek Ra- 
binów Rzeczypospolitej wezwał w dn. 
jutrzejszym wszystkich Zydów pols- 
kich do postu na znak protestu prze: 
ciwko prześladowaniu Żydów w Niem 
czech, W dniu tym odbędą się specjal 
ne nabożeństwa we wszystkich božni- 
cach i synagogach. 

Nowe władze warszawskiego 
Syndykatu Dziennikarzy. 
WARSZAWA (Pat). W dniu 7 maja na 

walnem zebraniu Syndykatu Dziennikarzy 
Warszawskich dokonano wyboru nowego za- 
rządu, Na pre: obrano ponownie red 
Mieczysława Ścieżyńskiego, na wicepaezesów 

p. Romana Boskiego i p. Jana Czempińskie: 
go, obu ponowniie, 

Na członków zarządu — pp.: Medarda 
Kozłowskiego, Jerzego Nowakowskiego, Ku- 
genjusza Szrojta, Jacka Frylinga, Stanisława 
Zalewskiego, Władysława Bestermana, Kaz* 
mierza Pollaka, Teofila Sygę, Stefana Stoka i 
Stanisława Piaseckiego. 

Zjazd nauczycielski. 
WARSZAWA (Pat). W dniu 7 maja od 

był się w. Warszawie pierwszy ogólno-polski 
zjazd nowoutworzonej przy Związku Nauczy 
cielstwa Polskiego sekeji Nauczycieli: Szkół 
Dokształcających i Zawodowych. Obrady po 
pciudniowe zaszczycił swą obecnością p, mi- 

nister Jędrzejewicz, 

Goście zagraniczni w Gdyni. 
GDYNIA (Pat). 'W* Gdyni bawił delegat 

czeskosłowackiego ministerstwa handlu Bu- 

chaczek oraz przedstawiciel Instytutu Prze 

mysłowo-Eksportowego w Żelaznym Brodzie 

inż. Vihan. Goście przybyli do Polski na Tar 

gi Poznańskie, a przy tej okazji zwiedzili 

Gdynię i port oraz odbyli konferencję z dyr 

Urzędu Morskiego p. Łęgowskim. 
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Ożywienie stosunków polsko - łotewskich. 
Rokowania w Rydze. 

RYGA, (Pat). W czasie od dnia 4 

do 6 maja rb. zostały przeprowadzone 

rozmowy między delegacją polską, na 

"której czele stał poseł Rzeczypospoł:- 

tej p. minister Beczkowież oraz dele- 

gacją łotewską z ministrem skarbu 

Amnusem na czele. W rozmowach 

tych poruszono konkretne sprawy £ 

zakresu wzajemnych obrotów towa: 

rowych między Polską a Łotwą w 

M. CUKIERMAN 
Wilno, Wielka 26, tel. 4-37 

SKŁAD NARZĘDZI: CHIRURGICZNYCH 
Podaje do łask. wiadomości klijenteli, iż- z dniem | m 

związku z zapowiedzią całkowitej re- 

glamentacji towarów tak przez Łot- 

wę jak i uprzednio już przez Polskę. 

W. tych rozmowach wysunięte zostały 

dalsze możliwości ożywienia stosun- 

ków gospodarczych polsko-łotewskich 
Sparwy te będą przedmiotem dal- 

szych rozważań ze strony czynników 

rządowych obu państw jakoteż i kół 

gospodarczych. S 

* НВ 
r b. obął przedstawi-    

cielstwo na wojew. wileńskie, nowogródzkie i białostockie 

Szwedzkiej Fabryki instrument. Chirurgicznych „l. STILLE'* ze Sztokholmu 

Lakoniczny dziennik 
ekonomisty, 

Co to. jest bimCtalizm? 

M'szyscy wiedzą, že takie 'slowo įstnieje; 

Przynajmniej ci, którzy czytają gazety: Po 

zostali niech się dowiedzą, że jest to system 

„memetarny, w którym srebro i złote sa rów- 

norzędnómi podstawami obiegu pieniężnego. 

Był czas, kiedy wszystkie państwa miały u 

siebie system bimetalistyczny. Jednakże sy 

stom tem zosiał zarzucony, gdyż ciągłe waha- 

pia wartości srebra uniemożliwiały, a przy 
najmniej utrudniały, używanie tego meta: 
lu jako miernika wartości pieniądza, 

Sprobujmy zrobić defliedę stosunku zło 

ła de stebra w dziejach: pomijamy oczy: 

wiście okresy kamienia łupanego, gdyż wów- 
czas kawałki złota czy 6rebra mogły | służyć 
co najwyżej dv -łupania. W poczatku ery 
chrześcijańskiej stosunek wartości złota de 

srebra wyrażał się jak 1 do 7,5, to znaczy. 
że. np. za 1 kg. złota można było dostać 
7 i pół kg. srebra. W wiekueh średnieh 
słosunek ten: przedstawiał się jek 1 da 12. 

W drugiej połowie wieku XIX: jak 1 do 15 
i pół, W roku 1910: jak 1 do 30. Kalasiri- 
falny spadek wartości srebra zaznaczył się 
specjalnie silnie w roku 1920, Odtąd srebro 
oddala się od złota coraz jpardziej. Doszło do 
łego, że w dniu 1 lutego 1931 r. płacono za 
jeden gram złota 76,6 srebra. Z powyższego 

że bimetalizm jest trudny do urzeczy 
wistnienia. Trudno bowiem budować coś sta- 
łego na ruchomym gruncie. 

Diaczego jednak wciąż mówi stę o bime- 

talizmie? : 

Oczywiście może częściowo dłatego, że mó 

wi 0 prezydent Stanów Zjednoczonych. 

Ale tylko częściowo. Istotnem jest, że coraz 

więeej ekonomistów sądzi, że obniżenie war- 

tości srebra jets jedną z głównych przyczyn 

kryzysu światowego, a te ze względu па а- 

leki Wsehód, gdzie jeszcze 800 do 900 m't- 

jonów ludzi zależy od waluty srebrnej. Sta- 

nowią oni 40 proc, ogółu ludności, świata. 0 

bniżenie cen srebra pogražylo te kraje do te 

go stopnia, że za swoje tanie srebro nie od 
nas nie mogą kupić. Jesteśmy dla nich zhyt 
drodży. ‹ 

*Tak mówią ekonomiści, Wtórują im za- 
wzięcie różni królowie szmaleu i właściciele 

kepsió-srebra, którzy w bimetalizmie widzą 

własny interes. Do nich nałeży np. król naf- 

ty Deterding i inni spekulanci, którzy nasku- 

tek-spadku cen: srebra w ostatnich latach po 

nieśli ogromne straty. Cheieliby eni spławić 
swoje zapasy pe najwyższych cenach. 

   

        

    

ж ОЕ 

Od paru dni gościmy w Polsce So- 
wieeką misję handłową. Będziemy zaciskali 
węzły współpracy gospodarczej [polsko-So- 
wieckiej. Robiliśmy to już nieraz. Tym r3- 
zem jednak moga być owoce. Naprężone sto- 

sunki handlowe Rosji z Wielką Brytanją 3 

Niemcami stawiają Polskę w sytuacji uprzy- 
wiilejowanej. Jeśliby udało się zdobyć ehoč 

pełowę tych zamówień sowieckich, które do- 

tychezas przypadały w udziale Niemcom, to 

nasze hutnictwo i niektóre inne działy prze- 
mysłu byłypy w pełni zatrudnione. 

Sowłiety więc chcą od nas kupować, my 

zaś sprzedawać. Pewne szkopuły budzi spra- 

wa cen i warunków płatności. Sowiety płacą 
mało i chcą otrzymać kredyt 24-miesięc 
Wprawdzie Sowiet wiązują się ze 
zobowiązań sum 

    

  

   

  

   
   

nniie, tem niem niej szkopuł 
ten utrudnia dobicie targu. 

  

  

a z sytnacj” w 

'h. Chodzi .0 io, 
Narazie szuka się wy 

tranzakcjach Которепбас: 
by Polska zechciała pr. 6 jako spłatę to- 
wary sowieckie. W pewnym zakresie możemy 
sobie ma to pozwolić. Np. w zakresie artyku- 
łów kolonjadnych. 

    
    

  

W so 

Według ostatnich obliczeń eałe zadłużenie 

publiczne Stanów Zjednoczonych wynosiła 

na 1 styeznia 1933 r. 38 miljardów dolarów. 

Jednocześnie dochód społeczny obliczany jest 

na 40 miłjardów. : 

Im kto większy, tem dłużniejszy. 

Może juź w przyszłym miesiącu będzieniy 
jedali banany jak kartofle. Zaistniały bowiem 
możliwości zwolnienia importu bananów od 
cła. W każdym : bądź vazie  mimisterstwo 
przemysłu i handlu bardzo energicznie zajęło 
się tą sprawą. Również eła na pomarańcze 
mają być ebniżone do minimum. 

A więc pocieszmy się. Nie straszny będz'e 
kryzys gdy banany i pomarańcze podadzą 
nam do stołu. w. r. 

WIADOMOSCI z KOWNA 
„MUSU VILNIUS“ JROCZYSTOŚCIACH 

w KICH, | 
„Musu Vilnius“ pisze na temat uroczystoś- 

ci, jakie miały miejsce w Wi 21.-TY., co 
następuje: я 

W dniu 21 kwietnia rb. Piłsudski zorga* 
nizował 'w Wilnie defiladę 36 t wojskę: 
Uroczystość ta została. zorganizowana pod po 
zorem uczczenia  J]4-lej rocznicy odebrania 
Wilna od bolszewików lecz właściwie, jak in- 
formowało Radjo Wileńskie, miała na eeclu 
zademonstrowanie, iż Polska nikomu Wilna 
nie odda. $ TTE 

Zarąz po Bożęm Narodzeniu agenci War- 
szawy z Wilna oraż przy pomocy Polaków 
kowieńskich rozpowszechnił pogłoske, iż Pił: 
sudski odda Litwie Wilno Następnie powstała 
koncepcja związku państw bałtyckich, a Lit- 
wa była przekonywana, iż o ile ona nie 
dzie mówiła o Wiłnie, w takim razie: dzięki 
związkowi bałtyckiemu Warszawa sama od- 
da je Litwie: i 

Potem zjawił się w Litwie niejaki Ks. rz4- 
komo w celu prowadzenia narąd „z kim na 
leży” lecz okazał się nie tak hojny, jak agen- 
ci Warszawy. Pozatem p. Cielens z Rygi t 
czął grozić Litwie, że o iłe nadat będzie się 
ona : sprzeriwiała. kombinacji zwiąźku -bałty- 
ckiego, w takim razie Polska okupuje Litwę. 

Niedawno z Wina przybył niejaki Kr., 
który namawia do nawiązania stosunków z 
Wilnem łecz z wyraźnym warunkiem, że Wil. 
no nazawsze pozostanie .przy Polscę. Gdy wre 
szcie żadne namowy ani pogróżki zdołą- 
ły ugiąć Litwy, Piłsudski poczyna grozić 0l- 
warcie pobrzękując szabelką w Wilnie, ki- 

  

   

    

    

        

że swej prasie pisać, iż prowadzi narady poli 
tyczne że swym premjerem Prystorem ora, 
ministrem Spraw Zagr. Beckiem, + 

A więc ukorzcie się Litwini. 

Jednak wśród Polaków wileńskich 
leźli się i tacy, którzy wskazali na istotną war 
tość tego pobrzękiwania szabelką, przyponii- 
nając, iż pisma wiłeńskie, poświęcając 4 ar- 
kusze na opis uroczystości, 8 arkuszy poś- 
więcić musiały na spis bankrutujących ma- 
jątków. ч 

Litwini nie dali się zwiešč obietnicom p0l- 
skim, nie ulękli się brzękania szablą, więć też 
nie ulękną się jeszeże ostrzejszych prowoka- 
cyj, które tak przypadły do gustu Piłsudskie- 
mu i jego agentom..(Wilbi) 

Z ŁOTWY | 
„PEHDEJA BRIHDI* O POLSKO - ŁOTEW- 
SKICH ROKOWANIACH HANDLOWYCH 

„Pehdeja Brihdi** pisze ria ten temat co 
następuje: W związku z rozpoczęciem się poi 

sko-łotewskich rokowań handlowych należa 
łoby rzucić okiem na dotychczasowe słostun- 
ki handlowe między obu temi państwami. 

Z początku eksport łotewski do Polski był 
dosyć ożywiony. Po podpisaniu jednak trak- 
tatu hamdlowego z Polską w 1928 r. eksport 
łotewski zaczął gwałtowie maleć, jak o tem 
świadczy poniższa tabelka: 

   
  

     

    

        

      

Lata Eksport Import 
1925 10 milj. łatów 4 miij. łat. 
1929 łatów 4 milj. tat. 
1930 tów 2,5 m. łat. 
1931 . łatów 1,0: m. łat. 
1932 5 j. łatów 1.0 m. łat. 

Polski utrudniały ta 
go rodzaju Ge- 

wrócił uwagę 

ndłówy z Polską i 
się przed im. 

drogą wpro 

  

Eksport łotewski d 
ryfy kolejowe, cła i wsz 
krety. Dopiero w 1932 r. rzą 
ma anormalny b 
wydał polecenie w: 
portowaniem polskich towa 
wadzenia kontyngentów. Łotwa wina starać 
się kupować jedynie w państwach, które ku- 
pują w Łotwie. Łotwa winna importować 
Polski tylko t ile Polska zezwoM ekspoc- 
tować Łotwie. Handel na innych zasadach 
jest dla Łotwy nie do przyjęcia. (Wilbi), 

SPRAWA LIKWIDACJI FRAKCJI KOMUNI- 
STYCZNEJ W SEJMIE, 

łzie samorządów w kich jaki 
Rydze 27 4 28 kwietnia premi?r 

"Blodnicks wygłosił przemówienie w którem 
oświadczył m. in., że rząd zamierza wydać 
ustawę o obronie państwa: przed zakusami 
zarówno z lewicy jak i z prawicy, W. związ- 

ku z tem rozeszły się pogłoski o przyszłej В 
kwidacji frakcji komunistycznej w Sejmie. 

(Wilbi) 

NOWY POSEL LITEWSKI NA LOTWIE. 

Nowy posel į minister pelnomocny Litwy 

na Łotwie Józef Urbszys ma lat 37, pochodzi 

z okolice Poniewieża, ukończył gimnazjum re 

adne,  studjował w. uniwersytecie. moskiews- 

    

     

   

   
          

  

           

| kim. Po powrocie podezas wojny. światowej 
ma Litwę wstąpił jako ochotnik do Wojska 
litewskiego, gdzie służył do 1922 r, Od 1922 
r. przebywał na stanowiskach sekretarza róż 
nych poselstw litewskich, Od 1927 r. był se- 
kretarzem i radcą prawnym, poselstwa litew 
skiego w Paryżu, (Wilpi). ||| 

 



jaknajszybciej ulec. gruntownej re- 

| tem 65 miljonów ludności, posiadają 

2 

= „Zanząd Towarzystwa Przyjaciół 
Związku Strzełeckiego zwraca Ac *> , 

czołową, najintensywniej pracująca, 
najbardziej swych 

    
ogółu społeczeństwa х п celów świadomą 
derwą: . z. tegoż przysposobienia jest 

— OBYWATELE! Związek Strzelecki. 
W duchu obywatelskim i w wiei- 

kiej tradycji wychowane, karne,obej- 
mujące wszystkie warstwy narodu 
kadry Związku Strzeleckiego, wybi- 

jają się z natury rzeczy na czoło s 

którą przeciwstawić możemy „Stah!- 
helmom“ i hitlerowcom. One są: rdze- 

*niem naszej obywatelsko - wojsko- 
wej siły. One są naszą strażą nad 
granicami Rzeczypospolitej. Im: na 
władze wojskowe obok armji czynnej 
powierzają najważniejsze zadania, ty- 
czące się obrony Państwa i wykony- 
wanie tych zadań nadzorują. 

Rok bieżący, to 25-ta rocznica za- 
łożenia Związku Strzeleckiego przez 
Pierwszego jego Komendanta Głów- 
nego, a obeenie I-go Marszałka. Pol 
ski, Józefa Piłsudskiego, to 25-ta rocz- 
nica wielkiej tradycji walki o niepod 
ległość narodu, z której wywodzą się 
szeregi bohaterów. poległych w walce 
a wolność, oraz szeregi wybitnych wo- 
dzów, dowódców i. mężów stanu, któ- 
rzy stoją obecnie na straży tej wol- 
ności. 

Tak okoliczności powyższe, jak 
i nakaz chwili obecnej, jak wreszcie 
miłość i wdzięczność dla Wodza. Na 
rodu dyktyją nam wszystkim impera- 
tywny obowiązek jaknajbardziej czynu 
nego poparcia Jego. dzieła.. 

Zwyczajem Strzelców-Legjonistów 
Józefa Piłsudskiego dla uczczenia pa- 
mięci postaci czy momentu było. w 
czasie bojów dokonanie jakiegoś kon- 
kretnego czynu, zamiast pustych fra- 
zesów, a więc jakiegoś wybitnego suk - 
cesu na połu walki. Zwyczajem i obo- 

wiązkiem Strzelców dzisiejszych jest 
dokonanie czynu na polu pracy spo- 
łeczno-państwowej, jak np. w bieżą- 
cym roku, obok innych lokalnych. 

prac, będzie budowa wielkiej strzel- 

nicy Imienia Marszałka Piłsudskiego 

w Warszawie, kosztem 1-go dnia pra- 
cy poszczególnego strzelca. 

Obywatele! . Musimy podjąć i my 
także ten piękny zwyczaj. Naszym. 

czynem realnym w hołdzie dla Mar 

szałka Piłsudskiego niechaj będzie 

pomnożenie szeregów Towarzystwa. 

Przyjaciół Związku Strzeleckiego. 

Kto nie może z różnych powodów: 
brać bezpośredniego, czynnego udzia 

łu w pracy strzeleckiej, niech przynaj. 

mniej w ten pośredni sposób poprze 
wysiłki tej organizacji. 

Wprawdzie władze, upaństwowiw= 

szy Związek Strzelecki, przeznacza 

na ten cel odpowiednie kredyty z. bud- 

żetu, ale zdajemy sobie sprawę, że w 

dobie dzisiejszego kryzysu, ekono- 

micznego. w stosunku do rozwoju or - 

ganizacji i zapotrzebowania sumy t= 

nie wystarczają, 
Zwracamy się zatem z. apelem do 

społeczeństwa nie o jakieś human: - 

tarne datki, bo Związek. Strzełęchi. 

sam jako taki bierze wybitny udział. 

w akcji humanitarnej, nakazanej w 

jego statucie i instrukcjach. ale ape- 

lujemy do wszystkich w interesie tak. 

całego kraju, jak i poszezegėlnego @5- 

bywatela, o współpracę z tą. orgam 

zacją. 
Formami maszej współpracy ze 

Związkiem. będzie: opłacanie zadękla- 

rowanych. skłg.dek członkowskich, 9- 

fiarowanie oplieki lekarskiej nad; któ- 
rymś z miejsfowych oddziałów Źwią”- 
ku Strzeledkiego, udzielanie porad 
prawnych, 'danie pracy bezrobotnym 

członkom 'Związku Strzeleckiego, za- 

W grudniu 1929 r. liczne zebranie 
przedstawicieli społeczeństwa wilen- 
skiego, w zrozumieniu wagi i donios 
łości pracy Związku Strzeleckiego, 
zorganizowało na terenie Wileńszczy- 
zny Towarzystwo Przyjaciół Strzel 

Towarzystwo Przyjaciół Strzelca 
za cel swój postawiło sobie: 

: Propagandę  ideologji Związku 
Strzeleckiego wśród ogółu społeczeń 
stwa przez urabianie w niem zrozu 
mienia dla samej idei tej pracy, oraz 
udzielanie Związkowi jaknajdalej idą- 
cego poparcia moralnego; ' 
: Poparcie materjalne * "poczynań 
Związku Strzeleckiego przez udziela 
mie mu pomocy finansowej i mater: 
jalnej; ` 

Udzielanie Związkowi Strzeleekie- 
mu pomocy w formie osobistej spół- 
pracy na polu kulturalno-oświato- 
wem. 

Cele te Towarzystwo  Przyjaciói 
Zwiąku Strzeleckiego realizowało od 
początku swego istnienia w miarę 
swoich sił i środków, kładąc nacisk 
przedewszystkiem na pomoc materjal- 
ną, czy to w postaci stałych subwen - 
cyj, udzielanych poszczególnym ko- 
mendom wzgl. zarządom Związku, 
czy tło w postaci doraźnie asygnowa- 
nych sum na określone cele. 

Majątek swój czerpało Towarzy- 
stwo ze składek członkowskich, da- 
tów, zapisów, subwencyj oraz docho- 
dów z różnych inyprez. 

Niestety, akcja dotychczasowa 0- 
kazała się niewystarczającą, bo za- 
kres zapoirzebowania o wiele prze- 
wyższa możliwości Towarzystwa. 

Wynika to przedewszystkiem z 
braku zainteresowania się pracą Zw. 
Strzeleckiego ze strony ogołu społe- 
czeństwa, które, z powodu nieznajo- 
mości jego celów, obojętnie przecho- 
dzi obok spraw, mających podstawo - 
we znaczenie dla Państwa, albo, co 
gorsze, ustosunkowuje się nawet ne- 

gatywnie do działalności Związku na 
podstawie tendencyjnych i fałszy- 
wych o nim informacyj. 

Obywatele! Stosunek ten. winien 

   

  

   

        

  

wizji. 
W ehwili, kiedy Niemcy na ogó- 

ponad 20 miljonów ludzi, ujętych w 
„organizacje i związki przysposobienia 
wojskowego, które już teraz jawnie 
„obok armji czynnej wyprowadzają na 
„ulicę, kiedy kierunek ich marszu i ha- 
seł niedwuznacznie zdąża ku naszym 
/granicom i morzu polskiemu — brak 
zainteresowania się czynnego organi- 

'zacją przysposobienia wojskowego, 

jaką jest związek strzelecki jest co 
„najmniej karygodną opieszałością. 

" Kiedy państwowe znaczenie Zw. 

Strzełeckiego potrafiły ocenić rządy 

państw bałtyckich, przysyłając do 

władz Związku wysokich swych przed 

stawicieli, kiedy pokrewne co do celn 

"organizacje tych państw, jak eston- 

ska „Liga Samoobrony* (Kaitseliit! 

i łotewska „Organizacja Obrony Na- 

тойо\ (Aizsargów) zawiązują z 

mim nici serdecznej przyjaźni i Ścisłej 

współpracy — obojętność własnego 

społeczeństwa do własnej organizacji 

obrony narodowej okryć nas winna 

„conajmniej wstydem. 5 

Wystarczy zaznajomić się ze sta- 

tutem Związku Strzeleckiego oraz je- 

„go instrukcjami, by uświadomić so- 

bie istotę, wartość i zakres pracy 

Strzelca. Wystarczy zajrzeć do świet- 

he strzeleckich, by się przekonać, że 

„nietylko na papierze figurują wznios- 

Je hasła statutowe, ale że tam idzie 

-całą parą nawskroś państwowa real- 

na, poważna i intensywna praca nad 

.przysporzeniem Państwu na czas po- 

_koju świadomego swych obowiązków 

i zdolnego do zdyscyplinowanej pra- 

cy twórczej obywatela, a na czas woj- 

ny karnego, © wysokiej moralności, 

oraz przygotowanego fachowo żałnie - 

rza-obywatela nie dla tej czy innej 

„partji, tego czy innego podwórka, 

lasy, obozu, ale dla całości i potęgi 

„Rzeczypospolitej. 

Jeżeli zdamy sobie ponadto spra- 

wę z tego, że element w szeregach 

Związku Strzeleckiego w dużej swej 

masie, zwłaszcza w ośrodkach miej- 

skich, rekrutuje się z ludzi, którzy 

   

  

       ominęli szkołę, albo wcześnie ją mu- 

sieli opuścić dla pracy zarobkowej — 

wszyscy bowiem inni są przeważnie 

zorganizowani w hufcach szkolnych— 

i że w obecnym okresie kryzysu eko: 

nomicznego ten element w wielkiej 

części znajduje się bez pracy, bez 

szokły, bez opieki i siłą rzeczy staje 

się podatnym i wrażliwym na hasła 

wywrotowe, to znajdziemy tu nowy 

tytuł do zasługi Związku Strzeleckie- 

go, który element ten skupia, organi- 

zuje, wychowuje, dokształca i z ludzi, 

których życie chciało zepchnąć na ni- 

ziny społeczne, urabia pełnowartoś- 

ciowych obywateli. : S 

(Czem się mamy przeciwstawić za- 

kusom przyspasabiających się do woj- 

ny nieprzyjaciół, 'a przedewszystkiem 

planowym dążeniom do odwetu i ata- 

kom rewizjonistycznym Niemiee? Je- 

(dynie własnem  przysposobieniem 

wojskowem. 
Każdy zaś, kto obserwuje pracę 

Związku Strzeleckiego zblizka, nabie- 

ra niezaprzeczonego przekonania, że 

Przed kilku dniamj odbył się wybór 

mki — Królowej Par 

em widzimy nowowył 

  

   
    

     

Sfery przemysłu drzewnego w Wil 

nie i Wileńszczyźnie otrzymały infor - 

macje, że drzewo wileńskie zdobyta 

sobie uznanie na rynku angielskim. 

Episkopat katolicki świata 
- w liczbach. 

Niedawno wydany został urzędo- 

wy Rocznik Papieski na rok 1933. Jest 

to wielki tom o 1070 stronach, zawie- 

rający dane osobowe O Kurji rzym- 

skiej oraz Hierarchji całego świata ka 

tolickiego. Według tych danych 'Koś- 

ciół posiada w tej chwili 207 metropo- 

litów, 37 arcybiskujów bez godności 

KU R JE RK 

[el I ddidalność [-wa Brzyjaiół Zwiążk Strzeleckiego 
opatrzenie oddziałów strzeiśckich w 
sprzęt gimrmstyczno-sportowy, ewent. 

w materjał dobudowy domów ludo- 
wych, sal gimmastycznych, stadjonow 
sportowych, wyposażenie świetlic w 
sprzęt, książki, wydawnictwa, czaso- 
pisma, gry towayzyskie, aparaty: 

djowe, zgłoszenie udziału w prachelu 
na kursach czy to przysposobienia rol- 
niczego, czy dokształeenia zawodowe 
go wzgl. ogólnego, w odczytach i po* 
gadankach okolicznościwych i facho* 
wych. 

Zarząd Towarzystwe Przyjaciół: 
Związku Strzełeckiego wierzy, że apel 
ten. nie pozostanie bez echa i że oby- 
watele ziemi wileńskiej, w: poczuciu 
konieczności współpracy całego Na- 
rodu nad przygotowaniem. Obrony 
Państwa, nie zostaną na baku, lecz 
solidarnie zgłoszą swój akces do To- 
warzystwa Przyjaciół Związku Strze- 
leckiego. 

Musimy sobie uświadomić, że 
strzelec nie będzie ani gorszym, ani 
lepszym, tyiko takim, jakim ga będzie 
chciało widzieć społeczeństwo, że 

strzelee, by spełnić swoje zadanie spo 
łeczno-obywatelskie musi być moeno 
i giębako wrośnięty w społeczeństwo, 
że strzelec, to żołnierz, który obok żoł- 

nierza armji czynnej stoi na straży cu: 
łości i niepodłegłości Rzeczypospolitej 
i jako: taki winien być otoczony atmo- 
sferą czynnego zainteresowania i 4ro- 
skliwej opieki społeczeństwa, że silny 
Związek Strzelecki to gwarancja -po- 
koju, te rękojmia możności pracy spo- 
kojnej i pożytecznej nad wykształce- 
niem pokoleń, na dnarodową kultura. 
nad podniesieniem dobrobytu w Pol- 
see i wreszcie nad urobieniem silnego 
charakteru narodowego, którego <ce- 
chami muszą być: miłość Ojczyzny, 
honor służby, odwaga męstwo, kar- 
ność, posłuszeństwo władzom, gota- 
"wość do czynu i poświęcenia, oraz ko- 
leżeństwa pracy, a zatem enoty żoł- 
nierza-obywatela. Tylko do takich 
należeć i od takich zależeć będzie na-. 
Sza przy: Ść w dobie obecnych prze- 
mian. ekonomiczno-politycznych, T 
chicznych i ustrojowych w świecie. 
e Wszelkie zgłoszenia na członków. 
Towarzystwa Przyjaciół Zw. Strzelec - 
kiego w takiej, czy innej formie, upra-- 
sza się anożliwie najwcześniej kiero 
weć na terenię Wilna: na ręce sekre 
larza Koła, p.Rytia, Naczelnika 2 Urz 
Skarbowego, Wilno, ul. Bazyljańska , 
4; na terenie powiatów: do czasu zor: 
ganizowania powiatowych kół Tow 
rzystwa Przyjaciół Związku Strze 
kiego — do miejscowych zarządów. 
Związku Strzeleckiego. s 

'Pod tym samym adresem upra$za. 
się również zwracać o wszelkie infor: 
macje — pisemnie, ustnie i tełefo- 
micznie. . 

Przy sposobności Zarząd Towarzy- 

  

  

  

      

    
  

=
 

ęstwa Przyjaciół Związku Strzeleckie- 
"go w Wilnie zwraca się z apelem do, 
tych wszystkich swych członków, któ- 
rzy z tych czy innych względów 'za- 
przestali uiszczać składki członkow- 
skie, by swoje dawne deklaracje od- 
noxwili i rozpoczęli przesyłać składki. 

od daty mowej deklaracji, jako. nowi. 

członkowie. 
"Dla orjentacji podajemy do. wia: 

*damości, że składki członkowskie wy: 
noszą od 50 gr. wzwyż. | 

Wilno, 

Zarząd: E. Ratyūski, S, Starošeiak,. 
L. Maculewicz.., S$. Chudyba,. 

6. M. Szule,, A. Trecki, 

w. Rytel. : 

  

  

Paryža. 

  

władczynię Paryża, objeżdżającą w. towarzy 

stwie dam dworu ulice Paryża na wozie Wi 

umfalny'm. 

 WORREZORSZROZE Ll L ki 

Drzewo wileńskie zdobywa uznanie 
rynku angielskiego. 

W związku z tem oczekiwać mależy 

ożywienia stosunków handlowych z 

Anglją i zawarcia w najbliższym cza- 

sie szeregu nowych tranzakcyj. 
— 

metropolity, 900 biskupów-ordynarju 

szów, 665, biskupów tytularnych, 45 

bezpośrednio Rzymowi podlegających 

prałatur i opactw, 253 wikarjaty apo- 

stolskie, 105 prefektur apostolskich i 

3 misje, ukonstytuowane jako osoby 

kościelno-prawne. Same tylko, Wło- 

chy. oprócz siedmiu tak zwanych bi- 

skupstw podmiejskich liczą 30 arcy- 

biskupów i 235 biskupów. (Kap). 

R 

„ więcej , zwolenników. 

Aiczką, 33 tysięcy złotych. 

Wi SR 
AS 

WALNY ZJAŻD 
harcerstwa wileńskiego. 
'Wczoraj odbył się walny zjazd 

6ddziału wileńskiego Związku Has- 
cepstwa Polskiego'przy licznym udzia: 
le harcerzy i harcerek: z terenu Wilma: 

O. godz. 9 rano chorągwie harce- 
rek i. harcerzy wysłuchały Mszy Św 
w kościele Św. Michała, a następnie” 
na plaeu Napoleona  przedefilowały 
przed swem dowództwem, przedsta- 
wicielami władz cywilnych i wojsko- 
wych oraz tłumami publiczności. 

Po defiladzie drużyny; harcerskie 
ustawiły się na dziedzińcu im. Piotra 
Skargi, tworząc czworobok. Nieba- 
wem przybył wojewoda Jaszezołt i do 
konał przeglądu drużyn. 

O godz.-11.30 w sali Śniadeckich 
KSB. generał Żeligowski otworzył 
zjazd krótkiem przemówieniem, Prze- 
wodniczył wojewoda Jaszczołt, W pre 
zydjum zasiedli: prezes Pietraszewski 

generał Zeligowski, kurator Szelągo- 

wski, płk. Pełczyński, major Sikor- 

ski. (delegat PUWF), ksiądz Luzar (de 

legat Naczelnietwa ZHR) i inni... Wy- 

głoszono szereg mów powitalnych. 

Przemawiali:-wojewoda Jaszczołt..ku- 
rator. Szelągowski, ksiądz Luzar i in. 
7 ramienia WR i OP przybył na ziazd 
inspektor Wierzbiański. 

Po odczytaniu sprawozdania za u- 
biegły: rok pracy, uchwalono absolu- 

torjum zarządowi i dokonano wybo 

rów uzupełniających. 
Prezydjum. zarządu ukonstytuuje: 

się na pierwszem jego zebraniu. Moż 

  

„na przypuszczać, że prezesem pozo- 

stanie nadal generał Żeligowski. 

7е sprawozdania zarządu widać, 

że idea.harcerstwa zdobywa wśsód 
amłodzieży na Wileńszczyźnie coraz 

Łączna liczba 

drużyn w obu chorągwiach —- męskiej 

wynosi obecnie 127, sku- 

piających 4160 harcerzy i harcerek. 

"Na podkreślenie zasługuje fakl, że 

    

«dzięki odpowiedniemu doborowi рег- 

sonelu instruktorskiego prawie zupeł 

nie niema_drużyn sezonowych. Każda 

nowa jednostka organizacyjna ma z» 

pewniony, żywot trwały. 

W” ciągu. ubiegłego roku zorgał 

zowano 79.obozów harcerskich .prz 

udziale 1465. harcerzy i harcereła. Dni 

obozowania. była 19873. 

Chorągiew harcerek liczy 2511 0- 

sób. Stosunkowo przeważają w: u 

uczenice szkół powszechnych (619% w 

wieku od 12 do 15 lat. 
w. chorągwi męskiej stosunek: drut 

żyn. w. szkołach powszechnych, or32 

średnich i innych środowisk jest br: 

dziej zrównoważony. & 

Prelinninarz budżetowy Kas te, 

Pomnik dla prąktussora 
Łigi Narodów. 

W. Cherbargu w miejscowym Коб- 

ciele: parafjalnym odłyyło: się w obec 

mości wiceministra robót: publicznych. 

licznych  parlaments.rzystów i uczo+ 

nych odsłonięcie pomnika ku. czej: 

księdźm de Sainft-Plierse. żyjącego. w 

XVIII wieku, który w pismach swych 

nawoływał do stworzenia instytucji 

Łigi Narodów. | у 

   

   

   

   

  

Pomnik został wystawiony sump- - 

ten: skarbu państwa oraz międzyna- 

rdgwej unji Stowaszyszeń Ligi Naro: 

dów. Główne 4zieło; ks. de Saint-Pierre 

nosi tytuł: „Pour rendre la paix per- 

'petuelle en Euroge". (KAP). 

Frzebudowa Szkolnictwa 
średniego, 

Z dniem 8 maja rb. weszła w Žy- 

„cie ustawa o przebudowie szkalnictwa 

.średniego. Poczynając ad nowego го- 

ku szkolnego 3 klasa gimnazjalna 

przekształcona zostanie na pierw 

nowego typu. 

8 zjazd młodzieży polskiej. 
'Wczoraj odbył się w Wilnie 8-my 

zjazd delegowanych stowarzyszeń pol 

skiej młodzieży żeńskiej z terenu ar- 

chidiecezji wileńskiej. Na zjazd przy- 

było przeszło 120 delegatów. W ob - 

radach zjazdu wziął udział J. E. ks. 

Arcybiskup Jałbrzykowski. Po złoże- 
niu sprawozdań uchwalono szereg 

wniosków wzywających młodzież do 

intensywnej pracy nad krzewieniem 
oświaty wśród ludności wiejskiej, 

  

  

Bezrobocie 

powóli się zmniejsza. 
Podług ostatnich danych stan bez- 

robocia na terenie Wilna w ciągu m- 

nionego tygodnia zmniejszył się o 2% 

osób. Obecnie Wilno liczy 6427 bezro 

botnych. Najwięcej bezrolzotnych l: - 

czą rubryki pracowników imysłow eh 

i niewykwalifikowanych, robotników 
fizycznych. у 

Magisirat stara się 0 adro- 

czenie terminu przekazania 

władzem skarbowym 
wymiaru podatku. 

Władze miejskie w Wilnie liczą 

się z możliwością znacznych redukcyj 

personelu wydziału podatkowego ma- 

gistratu w związku z przejęciem wy- 

miaru podatku lokalowego i od nierit 

chomości przez władze skarbowe. 

Przejęcie wymiaru ma nastąpić z 

dniem 1 lipca. W związku z tem sa- 

morząd wileński rozpoczął starania a 

odroczenie. tego terminu. 

Redukcją względnie zemerytowa- 

niem w wydziale podatkowym zagro - 

żonych jest przeszło 50 osób. 

  

  
Mode! wiosenny, 

.0 nazwiskach żydow- 
skich w Polsce. 

*Xiemcy hitlerowskie gnębią Zydów nie na 
żatty — Żydzi odgryzają się Niemcom jai 
mogą, chcą się pozbyć nawet „pamiątek” i 
wspomnień niemieckich. 

W Polsce przedrozbiorowej Żydzi nie po- 
siadali nazwisk, a posługiwali tyłko imio- 
nami. jak np. lub Abram 
syn Arona itp. Po i im rozbiorze zap: 
wali w Polski wraz z V 

zając nowe porząd 
‚ a Żydom. 

atawał (1801—1806) naz- 

  

    
   

    

  

   
  

   

  

ki, zdecy 
W Warszawie 

    
     

    
   

   

wiska rodowe spe y urzędnik pruski Er- 
nest Teodor Au susz Hoffman, znany Z 0- 
pery „Opowieści Hoffmana", i on jest twór- 
ea większości nazwisk żydowskich w Polsce. 

   
ko wielki bułaka, lecz Баг- 

„ obdarzony niepospoli 
ełen humoru, mając 

dzo zdolny 
tym łalentem       

  

:szne i słabe strony 
ach polskich Żydó*:, 

ał je zależnie od swego 
Odbiło się to na m: 
gdyż Hoffman nada 
usposobienia i humoru 

    

  

różnych smacznych rz 
związek z 
Turkeltaul 

        

   
pak, desiotr, W 
vez, Klajnwurst itp 

Po.dobrem wypiciu: zjawiały się nazwiska 
© podkładzie oholow: 
diamper, Goldwasser, Alembik, Maliniak 

      

Umiał czasami dać i specjalne nazwiska. 
jak: Ekselkopf, Oksenszwaue (byczy ogon). 
Dziewczopolski id. 

Gdy już brakło pomysłów nazwiska brały 
początek od nazw pierwszych lepszych przed- 

i k: Gęsiepiórko, Kałamarz, EF Ka 
pier, o, Żyło ilp., lub z 
Szumacher, Sznajder, Papirmacher, 

Kaufman itd. 

  

   

    

          

  

xd, który dał łapówkę otrzymy- 

wał nazwisko w drodze łaski o wspaniałem 

zmaczemiu: Goldman, Korngaldy Rubin Zylbes 

man, Perlmuter lub Margolis, Kahan, Kohn. 

Różne te dziwaczne nazwiska początkowo 

raziły 2 nawet czasami były krępujące, | 

czasem wszyscy do nich przyzwycz 

mikt mie miał zamiaru ich mieniać į trwaio 

luk przeszło 100 lat 

ły 

    

     
   

Obecnie gi 
Niemcó 
tek" ni 
w W. 

zi mają dość Hitlera i 
pozbyć się „pamią- 

‚ Jak donosi prasa, powstał 
jalny komitet do zmiany 

ydowskich 0 brzmieniu niem 
nazwisko rdżennie polskie. Wątp 

ednak i 

         
   

    

  

   

      

    kiem na 

      
wisk ie do skutku, gdyż > 

wyniknąć zbyt wiele zamieszania w sferach i 

stosunkach handlowych Będą Żydzi masowo 

zmieniać nazwiska i nię, lecz „Gaze 
yczy na alarm 

p. Kajzerbild 

raptem zaczął się nazywać p. Królewski p 

p. Obrazowski. (wg.)- 

  

   
   

  

    

Nr. 119 (3060) 

Kariera Hitlera. 
Wi całych Niemczech obchodzono w dn.u 

20 kwietnia rocznicę urodzin Hitlera. Zew- 
sząd płynęły dobrowolne i wymuszone hoł- 
dy. Ukończywszy 44 rok życia dyktator ni-- 
miecki stanął u szczytu swej niezwykłoj 

        

gdy jej nie przeępowiadał mu ojciec, 

austrjacki urzędnik celny w Braunau. Prze- 

ciwnie, żywił obawy o łos syna, bo nie miał 
go wielk 'pociechy. „Wielki Adolf“ 

uczył się źle. To też gdy w ł6-ym roku 
życia został sierotą, znałazł się w położeniu 

nem. Chciał zostać malarzem, ale ni 

eto go do wiedeńskiej akademji z po- 
braku talentu. Musial sie wziąć do 
przy budowie domów w Wiedniu. 

robotnik murarski nie chciał się Zu- 

  

   

     
      

  

   

pisać do socjalistycznego związku zawodo- 
wego. Gdy z tego: powodu stracił pra Za- 

częła w nim kiełkować nienawiść @о вос)а- 

stów zmu. 

W życiu politycznem. Hitler nie brał wów- 

czas udziału. Obserwował je, pozałem czytał 

dużo i kształcił się jako rysownik. Gdy w 

1912 przeniósł z Wiednia do Mon: 

chjum, był yto rysownikiem budow 

nym, ale w rzeczywistości uprawiał: rzem:'- 

sło malarza pokojowego. 
zastał Hitlera wybuch 

. W sierpniu 1914 r. wstą- 

pił 16 pułku piecho 

bawarskiej i całą wojnę spędził na fronce 

Za okazaną qzielwość nagrodzono go Želis 

nym Krzyžem I-ej klasy. Pod koniec wojny 

em i omal nie stracił wzro- 

miesięcy leczył się w szpi- 
talach w Passewalk 1 Traunstein. 

Z wiosną 1919 r. znalazł się Hitler w 

Monachjum, w szeregach Reichswehry. Woj- 

sko niemieckie było wówczas bardzo rozno- 

litykowane. Sami zresztą dowdcy dą ао 

teeo. by żołnierzy przepoić duchem nacjo- 

nalizmu. Hitler mógł więc w czerweu 1913 r. 

i ie na kurs oświatowy, na którym 

. Federa jednego z twórców ma 

„Dentsche Arbeiterpartei rodo- 

wo<ocjalistyczne idee wywarły wielkie wra- 

na Hitlerze wówczas już referencie 

oświatowym w a zgodą rce- 
wych zwierzchnik kontakt z ta 

partją ś i. 

koka 

pogłębić program ruchu. Kierown 
НБ dyskutować ca.emi godzinam 

      

  

     

    

    

     

  

ku. Przez 

      
  

     
     

  

    

           

     

  

   

  

   

  

  

   i postarał 

się, by partja dała mu kierownictwo pro- 

pagandy. W tym dziale okazał się mistrzem. 

W, ciągu roku 1920 «wołał w samem Mo- 

nachjum blisko 50 wieców. Nieznużeni» po 

sstarzał swe demagog. I 

W kwietniu 1926 r. wystąpił Hitler z Re 

ichswebry i odtąd poświya się już wv 

łącznie agitacji politycznej. Jemu też głów- 

nie zawdzięcza „Deutsche  Arbeiterparte:'* 

(kolebka ruchu marodowo-socjalistycznego: 
to, że w ciągu 1920 r. wzrosła z 64 człon- 

ków do 3.000, a nawet zdobyła się na włas- 

ny organ, „Vólkisch>r Beabąchter". Z koń- 

rem 1921 T. partija liczyła już 6.000 człon- 

ków. 

Z liczbą członków rosło też znaczenie 

Hitlera w partji. Już w r. 1921 nadano mu 

dyktatorskie. pełnomocnictwa. Zdarzało się 

wprawdzie jeszcze nieraz i w późni :jezych 

latach, że buntowan się przeciw jego wszech 

władzy działacze, ale Hitler umiał zawsze 

złamać opozyc Nad>szły naturalnie także 

dni klęsk i rozczarowań. Były chwile, w któ- 

ło się, że partja Hitlera rozpadn'e 

ię w rozsypkę. Tak było w Visto- 

padzie 1928 г., gdy po nieudałym zamachu 

stanu Hitler nwięzieny został w Landsberx. 

Dzisiejszy dyktator Niemiec. był „ wówczas 

tak zrozpaczony, ż> myślał o samobójstwie. 

le sądy republikańskich Niemiec były bar- 

dzo wyrozumiałe. Wyrokiem z dnia 41-go 

kwetnia 1924 r. skazano go na 5 lat wię- 

zienia z tem jednak, że po odsiedz-niu 6 

miesięcy niefortunny zamachowiec może u- 

zyskać odroczenie karv. To też już w grudniu 

1924 r. opuścił Hitlsr mury więzienne i za- 

zaraz wrócił do partji, którą zresztą kierc- 

wał ;z więzienia. * 

Rok 1925 dla Hitlera bardzo ciężki. 

Partija przechodziła okres kryzysu. Ambitni 

i csfórni podkomendni sprawiałi „wodzo- 

kłopotów, a jakoś nie można było 

wyszukać porywających tłumy haseł. Dopie 

ro w r. 1929 zaczął się znowu okres Ś 

nego rozwoju partji, który doprowadzi 

do zwycięstwa. Agitacja przeciw 

ańowi Younga, prowadzona przy pomoc 
notężneji prasy Hugzenberga. zjednała 
lerowi wielką popularność. Stronnictwo. ro 

mie odtąd jak na drożdżach. W marcu 1930 

r. ma już 210.000 członków. We wrześniu 

tegoż roku zdobywa 61 milį. głosów i 107 

mandatów poselskich, w dwa łata pó niej 

230 mandatów. S. P. 

Rumor. 
NA GRANICY. 

Nad granicą niemiecką. Dwaj żołnierze 

francuscy prowadzą rozmowę na temat hit- 

lerowców. 
— Со zrobić, aby pozbyć się tych natrę- 

tów? — pyta jeden z poiłus. 
— Wyprobuj szarą maść, może poskut- 

kuje — radzi drugi. (Journał). 
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NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
— Wacława Gąsiorowskiego (Wiesława 

Selavusa) Interregnum (Bezkrólewie). 8-ka, 

str. 408, zł. 10, — w ozd. opr. zł. 13. — 

Dom Ksiažki Polskiej, Inter 
regnum" jest druga powieścią z cyklu „Pu- 

łaski", mającego składać się z 4-ch powieści 
historyczn imierzu Pułaskim i 
epoce, a w obejmujących bardzo rozległy 

okres dzi: od Augusta Ili do upadku 
Rzeczypospolitej oraz walki o wolność Ame 

tyki Północnej. to dyya najpotężniejsze 
okresy dziejów tałtujące przy- 

szłe losy Euroq w. których Ka 

nibrz Pułaski tak olbrzymią odegrał rolę, 
czego wyrazem są niezłttczone pomniki Pu 

łaskiego w miastach amerykańskich oraz 

ustanowienie przez Hoovera raz na zawsz. 

i narodowego ku ezci. Pułaskiego. 
e polskiej piękna. rycerska p 

stać Pułaskiego mało jest w а- 

łego z radoścja należy i i 

działalnoś 

  

    

  

    

        

     

  

   

    

  

  

   

    

    

    

        
        

    
   

  

  
cykiu pow. 

history: mającego już tak š 

tne utwory powieściopisarskie, Wacława Gą- 

siorowskiego. Wydana świeżo z tego cykla 

druga powieść p. t. „Interregnum* obejmuje 

okr*s od śmierci Augusta II do eleks; 

i koronacji Stanisłayya Augusta Poniatew 

skiego, Okres krótki ale jakże koszmarnw 

w walkach stronników, w samowoli pa 

polskich, w najazdach obcych  potencyj! 

Czartoryscy, Radziwiłłowie, Potoccy, Bran'ec- 

cy etc, ich wzajemne zawiści i sposoby 

działonia, najazdły, pustosące całe poła 

kraju, knowania z Rosją. T ją, Fran 

Prusami i i. d., wreszcie Sejmiki, Sejm kar 

wokacyjny i elekcja — oto  niesłycha io 

barwne tło pow. i na którem snują się - 

jak zwykle—intryga i miłość. | 
— Miesięeznik „Wiedza i Žycie“ Nr. 1. 

Niezmiernie ważną i pilną sprawę porusza 

artykuł Dr. K. Zawistowicz w Nr. 1 „Wiedzy 

i Życia* z r. b. Omawia on potrzebę i zaa- 

  

        

   
   

  

      

czenie gromadzenia materjałów łudoznaw- 

czych. Wiemy wszyscy, że w ostatnich cza- 

sach gimie i przeobraża się z zatrważającą 

szybkością ów skarb bezcenny naszego do- 

robku dziejowego, który zwiemy kulturą :u- 

dową. W tych warunkach zanotowanie nał- 

dvobniejszego szczegółu, dotyczącego kut- 

tury ludowej, stanie się wkrótce dokumeu- 

tem historycznym i przyczyni cię do pogła- 

bienia wiedzy o Polsce. A więe opis obrzędu. 

zapisana w dosłownem brzemieniu pieśń lu- 

dowa, opowieść lub przysłowie, rysunek luh 

fotografja jekiego sprzętu, narzędz bu- 

dywku, czy stroju ładowego i t. p. 

ko to pr ni się da pogłębienia wiedzy 

6 ludzie. Wiedza ta ma wszak ogromne 70a 
amega 

  

  

  

  

     

    

   

  

  

  

     

sposób pragną pracować wśró 
    
    

y bowiem poz prz 
tkiem lud we właściwej jego szacie, 

e i współpraca z nim oparte 

  

` eminem zroziunienių. 

Do gromadzenia materjałów ludoznaw- 

h przystąpić może najszerszy ogół Ma- 

terjały te staną się podwałiną Połskiego Ar- 

chiwum Ludoznawczego, które będzie skarb- 

nicą wiadomości o naszej kulturze ludowe,. 

fszystkich, którzyby pragnęli zainier”- 

sować się tego rodzaju akcją i z nią współ 

działać, odsyłamy do wy wymienionego 

artykułu, gdzie znajdą bliższe szczegóły i 

    

    

  

     

odnośne wskazówki. Nadmieniamy, że w 

„Wiedzy i Życiw* drukowany będzie cykt 

artykułów ludoznawczych wraz ze wś 

   ami, dotyczącemi gromadzenia mates 

łów, a w roku bieżącym podane zos 
w ten sposób kolejno obrzędy doroczne. 

Zachęcamy więc naszych czytelników da 

gromadzenia materjałów 1 doznawczych i 

nadsyłania ich do Redakcji „Włedzy i Ży- 

cia” — Warszawa, Nowy Świat 30/3 na ręce 

autorki wymienionego wyżej artykułu 
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URJER SPORTOWY T 
Sezon wiošlarski otwarty. 

0 SPORCIE WILEŃSKIM 
mówi ppłk. Zygmunt Wenda. 

Nie potrzebujemy chyba na wstępie 
  

  

      zaznaczać dlaczego kroki swoje, celem 
- otrzymania wywiadu o spor skie- 
rowaliśmy właśnie do p.puik. Z. Wen- 

dy. 
Osobu p.pułk. Wendy od kilku 

dobrych już iat wiąże się Śeiśle ze 

« sportem. Sprawy sportowe leżą mu 
na sercu, widać, że lubi on sportow- 

je 

  

stwo i nic też-dziwnego, że prac 
organizacyjnie w szeregu organizac- 
jach sportowych, a więc od dłuższego 
czasu, jest prezesem związku piłki noż- 
nej, prezesem związku lekkoatletycz- 
nego, zasiada jako przedstawiciel wej- 
skowości w Miejskim Komitecie W. 
i P.W.. jest ponadto duszą klubu spor- 
towego 1 p.p. leg.; a obecnie W.K.5S. 

i 1. d. 

Mało jednak tego, bo 'prócz pracy 
organizacyjnej pan pułkownik jest sta- 
łym widzem niemał wszystkich za- 
wodów sportowych Wilna. Widzieć 

„ go można w czasie biegu naprzełaj w 
Zakrecie, na regatach wioślarskich w 

Trokach i ma się rozumieć na ws 
stkich meczach piłkarskieh, bo pił: 

. nożna, to przecież grunt. 

Na moją prośbę udzielenia wywia 
du telefonicznie wyznaczamy sobie 
„rantkę* i punktualnie o godz. 1i-ej 
melduję się w dowództwie pułku. Na 
progu wita mię wspaniały dog „Set”, 
! 40 znum od małego szczeniaka 

pilnuje drzwi swego pana. 

  

  

  

   

  

R      
   © 

Nareszcie jestem w gabinecie sain 

na sam z panem pułkownikiem Wen- 

dą. © nie przepraszam jest jeszcze 
ktoś trzeci. Rozmowie naszej przysłu- 
chuje się, leżąc posłusznie na podłodze 
centkowany , Set", 

Rozmowa nasza zaczyna się od- 
razu na określony temat, a więc zapy- 
łuję o zdanie co do poziomu sportu 
wileńskiego. 

Sezon inamy już rozpoczęty, mówi 
mój szanowny rozmówca, i dlatego 
możemy już zorjentować się nieco w 
sytuacji, zwłaszcza, że w dużej mierze 
pomaga trener Spojda. 

- Przepraszam, że przerywam. 
ule chcę odrazu na wstępie zaznaczyć 
że chodzi mi nietylko o poziom piłki 
nożnej, bo pytanie postawiłem w zna- 
czeniu ogólnym. 

    

  

  

Wolno mijają chwile namysłu, aż 
wreszcie rozmowa zaczyńa znów się 
wiązać. Widzi pan — mówi pan put- 
kownik — o piłce nożnej to mogę mó- 
wić odrazu, ale tutaj to trzeba pomy- 
śłeć, bo cóż w rzeczywistość można 
powiedzieć o sporcie wileńskim, chy- 
ba to, że w dalszym ciągu znajduje się 
on na szarym końcu. Postawić odrazu 
trzeba pewne zastrzeżenie. Trzeba zro- 

bić pewien podział na poziom sporto 
wy w charakterze zawodniczym, re- 
kordowym i na poziom sportowy w 
szerszym tego słowa znaczeniu, to zna- 
czy o poziomie zainteresowania, © 
propagandzie i t. d. 

Zacznijmy mówić na początku 
o zawodnikach trzeba mieć nadzieję 
że sytuacja, która obecnie nie jest 
zbyt dobra, z każdym dniem stanie 

się coraz lepszą. = 

Widać wyraźnie pracę zawodni- 
ków. którzy pracują nad sobą i bez- 
powrotnie zginął już typ sportowca, 
który z Bożej łaski bez żadnego tre- 
ningu. bez pracy brał udział w zawo- 
"dach i chciał zwyciężyć. Teraz typów 
takich jest coraz mniej, a nawet zu- 
pełnie ich nie widać. Wszyscy idą za 
hasłem wyścigu prac W Wil- 
nie warunki pracy są wyjątkowo trud- 

ne, ale przyznać możemy, że pomiędzy 
zawodnikami jest zdrowa rywalizacja. 
Kluby sportowe starają się również 
w miarę możności dawać jak naj- 
zęściej znać o sobie. 

Najwyższy poziom sportowy, we- 
dług naszego pojęcia jest w piłce 
nożnej, choć lekkoatletyka zaczyna 
zdobywać należne sobie prawa. Pod- 
kreślić trzeba. że kadry lekkoatletycz- 
ne znacznie się zwiękrzyły, a społe 
czeństwo ze swej strony zaczyna prze- 

jawiać pewnc zainteresowanie. W da- 

nym wypadku zasługuje na podkreśle- 
nie moment, że PZLA. mając na 
względzie dobro sportu lekkoatletycz - 
nego w Wilnie trzy lata temu pozwo- 

lił nam zorganizować międzynarodowe 
zawody lekkoatletyczne. Trójmecz Bał 
tycki, a potem zawody o mistrzostwo 
w 5 boju pań stały się doskonałym 

czynnikiem propagandy. 

    

   

    

Wszystkim zapewne jest wiado 
mem, że Janusz Kusociński w swojej 
niedawno wydanej książce pisze 
z zachwytem o Wilnie. Pisze on, że 
o entuzjastycznem powitaniu zawodni- 
ków przez społeczeństwo wileńskie. 
Chwile przeżyłe w dniu zawodów na 
Pióromoncie zostaną na całe życie. 

  

Na kilka sekund przenosimy się 
myślą w te dawne czasy. Przed nami 
przesuwają się jak żywe obrazy z prze 
szłości sportu wileńskiego. Od tam- 
tych czasów zmieniło się bardzo wiele, 
ule Kusociński nie omylił się, bo serca 
wilnian nigdy nie zgasną i zawsze gdy 
ukaże się jego sylwetka na naszych 
bieżniach, to: znów zerwi się ten po- 
tężny, grzmiący okrzyk powitania, któ 
ry wyrywał się z piersi każdego widza, 
każdego obserwatora walki Kusociń- 
skiego z Sipillą i Matilainenem. 

  
  

  

Wilno pod tym względem może 

chyba zupełnie słusznie być nazwane 
miastem „romantyzmu sportowego. 

— Zostawmy dygresje na stronie, 
a przejdźmy do rzeczywistości. Zaczy- 
na więc w dalszym ciągu ołówek mój 
niezgrabnie jeździć po papierze. > 

Pochwaliwszy P. Z. L. A. musimy 
jednak teraz ustosunkować się kry- 
tycznie. Bo zapał zgasł i ani w ubieg- 
lym sezonie, ańi też w tym roku nie 

mamy nie ciekawego w swym kalen- 
darzyku. Dano nam jak na ironję do 
zorganizowania o mistrzostwo Polski 
bieg maratoński. Dziękujemy i za to. 
ale przecież bieg maratoński nie jest 
imprezą propagandową. chociażby z te 
go względu. że odbywa się daleko za 

miastem. 

— Pan pułkownik na chwilę wraca 

jeszcze do piłki nożnej. 
— Fuzja klubów wojskowych 

wpłynie w znacznym slopniu. na pod- 
niesienie poziomu sportowego, a będąc 
pod wrażeniem przegranego przez woj 
skowych meczu z żydami trzeba wszel 
kiemi siłami starać się by takie kluby 
jak: Makabi i Ż.A.K.S. stały się w je- 

den, bo tylko wówczas może być u nas 
mowa o racjonalnej pracy, o wynikach 

sportowych . Zawsze t lepiej jak 

ilość jest mniejsza, a jakość ieprza. 

— Ogólne więc wrażenie pana puł- 

kownika jest, że sport wileński jest 

w dalszym ciągu kopciuszkiem w sto- 

sunku do pozostałych okręgów? 

— Tak, niestety, musimy przyznać. 
że znajdujemy się na szarym końcu 
Nie znaczy to bynajmniej, że nie widzę 
postępu w pracy, owszem postęp ten 
jest i to wyraźny, ale trzeba pamiętać 
io tem, że w innych okręgach praca 
leż postępuje, gdy my tymczasem nie 
możemy dopędzić. nie możemy odro- 
bić tych zaległości, które stworzyły się 
przez zbieg okoliczności. Stosunek 
więc między sportem wileńskim, a 
sportem pozostatych dzielnie pozosta- 
je prawie ten sam. 

— Jaka więc jest prespektywa? 
Prespektywa jest przejżysta 

Dużymi krokami idziemy do jaspego 
celu, ale jezscze raz zaznaczam. że 
inni też idą. 

— A teraz może Pan Pułkownik 

powie o tym drugim poziomie sportu, 
o popularności? 

Tutaj rzecz przedstawia się zde- 
cydowanie korzystnie. Sport jest dzi- 
siaj na ustach wszystkich, a przy od- 
powiednio poprowadzonej propagan- 
dzie sport dostanie się niebawem do 
wszystkich warstw społeczeństwa. 

— (Ciekaw jestem bardzo jak Pan 
Pulkownik ustosunkowuje się do pra- 
cy organizacyjnej? 

— Niestety, ale strona organizacyj- 

na jest bołączką, bo nie mamy for- 
malnie rąk do pracy i nic też dziwne- 
go, że wszędzie ci sami występują lu- 
dzie, którzy w końcu zostają przemę- 
czeni, a na tem cierpi nieraz bardzo 
poważnie dobro sprawy. 

Biorąc pod uwagę, że w Wilnie 
mamy specjalnie trudne warunki pra- 
cy, to zdawałoby się, że musielibyśmy 
mieć daleko liczniejsze rzesze chęt- 
nych organizatorów, bo przecież praca 
jest poważna i odpowiedzialna. Cho 
dzi nam nietylko o wyniki sportowe, 
ale również o stronę wychowa : 
Wilno zawsze stało i stać nadal po- 
winno na straży sportu amatorskiego. 

  

  

  

  

  

   

  

, gasząc w zarodku wszelkie zło, które 
przedoslawatoby się ze strony mater- 
jalizmu. Sport musi koniecznie mieć 
podłoże moralne, bo wówczas straci 
swoją zasadniczą wartość sportową 

Wszystkie te sprawy — mówi pan 
pułkownik — omawiałem niedawno 
na zebraniu jednego ze związków spor 
towych i apelowałem do p.p. kierow- 
ników klubowych by zechcieli łaska- 
wie przyjąć to do swej wiadomości 
i z całą bezwzględnością tępiliby wszel 
kie niezdrowe objawy. 

— Mimowoli rzuciłem okiem na ze 
garek i ku swemu ździwieniu skonsta 
towałem, że to przecież mówimy już 
dobrych kilkadziesiąt minut. 

Trzeba śpiesz bo nie chcę mieć 
na sumieniu kradzieży drogiego czasu. 
Nasuwa mi się jeszeze jedno pylańko 
o klubach. 

    

   

  

— Działalność klubów sportowych 
w Wilnie jest ograniczona. a faktycz- 
nie to możemy mówić tylko o dwóch 
klubach: W.K.S. i Ognisko, ma się 
rozumieć pominąwszy kluby wioślar- 
skie, które mają swoje własne życie. 

Kluby zasklepiają się przeważnie 
w działalności jednej sekcji i dlatego 
tworzą się u nas cała falunga sportow- 
ców, którzy są członkami kiłku klu- 

  

  

bów, a jest to objaw niezdrowy. Obec- 
mie zaczyna dużo przejawiać miej- 
tywy,Ż. A. K. S. 

W klubach praca organizacyjna 
opiera się na jednostkach, które wy- 
siłek swój muszą rozdrabiać na usługi 
szeregu gałęzi sportu. Gorzej, że u nas 

w Wilnie jak tylko ktoś zacznie już 
solidnie pracować, to tak nićszczęśli 
wie się składa, że albo zostaje prze- 
niesiony do innego miasta, albo prze- 
staje wogóle pracować. 

Społeczne zdanie spełniają jedynie 
związki okręgowe, kluby zaś nie czują 
się na siłach i ograniezają się do mini- 
mum, chociaż wykazują nieraz wiel- 
ką ambicję i tak zwane zaczęcie spor- 

towe. 

    

— Chcę ustyszeć zdanie Pana Put- 
kownika co do młodzieży. szkolnej? 

Młodzież szkolna znajduje 
w ciężkiej sytuacji, położenie jej jes 
nie do pozazdroszczenia, jednak cho- 
ciaż trzeba zgodzić się z okólnikiem 
Ministerstwa W. R. i O, P., to jednak 
nie wyczerpuje to całkowicie, bo życie 
mówi co innego. 

Wśród młodzieży kryją się talenty 
sportowe, musimy wyrabiać narybek 
sportowy i dbać o przyszłość sportu. 

Skoncentrowaniem młodzieży w 
klubie międzyszkolnym byłoby rzecza 
b. dobrą, a tak duże miasto jak Wi 
musi starać się o rozwiązanie korzyst- 
nie tej sprawy, zwłaszcza że wiądze 
szkclne w Wilnie, że pan Kurator Sze- 
lągowski jest przychylnie ustosunko- 
wany do sportu. 

  

      

    

  

    

Zasadnicza więc wina leży po stro- 
nie p.p. profesorów od gimnastyki, 
którzy nie poczuwają się w obowiązku 
otoczyć swą opieką młodzież szkolną. 
Ci panowie nie raczą nawet przyjść 
na zawódy szkolne organizowane n.b. 
za pozwoleniem władz szkolnych, 
przez związki okręgowe. : 

Mówiąc o młodzieży zaczyna odra- 
zu serce boleć. Młodzież _garni się do 
sportu. Tłumnie startuje, a ma tak 
obojętnych na sprawy sportowe opie- 
kunów. į 

  

Jedynem więc wyjściem jest w da- 
"nym wypadku -organizowanie zawo- 
dów przez poszczególne związki okrę- 
gowe. . " 

— Na końcu zapytuję o pracy 
Miejskiego Komitetu W. F. i P. W. 

Prace m womianowaneż» „Ko 
mitetu* posuwają się energicznie ku 
przodowi. Odbyło się szereg posiedzeń 
rozgryziono nareszcie zadania „Kdmi- 
tetu”, ale cóż kiedy strona finansówa 
pozostawia wiele do życzenia. Kasa 
jest pusta, a na to poradzić w dzisiej. 
szych czasach jest bardzo trudno. 
Sirena finansowa znajduje się w tak 
opłakanej sytuacji. że  preliminarz 
M. K. W. F. nie był nawet rozpatry- 
wany przez Wojewódzki Komitet 
W. F. iP. W. bo nie mamy pokrycia 
na przewidziane wydatki. Może da 
nam coś ..tydzień* propagandy sportu, 
który odbędzie się w czasie od 27 ma- 
ja do 5 czerwca. 

Palącą kwestią jest zaopiekowanie 
się stadjonem na Pióromoncie. Przed 
kilku dniami gościł w Wilnie p. gene- 
rał Smorawiński, który obiecał popar- 
cie w tej sprawie, to też jest nadzieja, 
że trybuna stanie, a'stadjon otrzyma 
całkowite wykończenie. 

     

  

Już na samym odchodnem pan puł 
kownik mówi, że byliśmy w gorszych 
warunkach. że sportowcy zdają sobie 

doskonale sprawę z obecnego kryzysu 
gospodarczego. Musimy szukać no 
wych dróg, pamiętając o tem, że sport 
w Wilnie nie może upaść, musi on 
promieniować nietylko na Kresach 

le i zagranicą. 

  

    

  

aie 

ASKA TI PR ASA SS RITA SATA 

Narodowy bieg naprzełaj. 

  W ubiegłą niedzielę na terenie lotniska 

Mokotowskiego w Warszawie odbył się Vi 

Narodowy Bieg naprzetaj. W biegu staric 

wało przeszło 500 uczestników. 

miejsce zdobył Janusz Kusociūski, Na zdję- 

ciu naszem widzimy otwarcie biegu. 

Pierwsze 

„dycji i tradycję swoj 

Wioślarstwo wileńskie ma za sobą 
bogatą już tradycję, niebawem Wil. 
T. W. obchodzić będzie „ćwierćwie- 
cze” swego żywota, a inne kluby po- 

w następnym roku pierwszy    

Słowem, wioślarka jest sportem tra- 
kocha, pieści 

się ją nawet, szczyci się tem, a gdy 
nadchodzą uroczyste chwile, to wioś 
rze nasi starają się zachować wszelkie 
formy symbolicznego spuszczania -ło- 
dzi na wodę. 

Tegoroczny sezon wioślarsko:ka- 
jakowy zapowiada się bardzo bogato. 
zwłaszcza dużem powodzeniem cie 
szyć się będą kajaki, które są wyjątko- 
wo tanie, a w dzisiejszych kryzyso- 
wych to grunt. 

Treningi esad wioślarskich już si 
rozpoczęły. „Policja* jeździ od chwili 
spłynięcia lodu, a Pogoń też wzięła 
się do roboty i skompletowała całkiem 
przyzwoitą osadę, Akademicy marzą o 
szeregu wielkich projektów, ale na wo 
dzie jeszcze nie widać było, a czas już 
przecież najwyższy pomyśleć o robo- 
cie. Wil. T. W. zawsze ma dużo czasu 
i nigdy nie Śpieszy, zresztą klub ten 
pod względem sportowym nie przed- 
śsławia zbyt wielkiej wartości, ograni- 

czając się do propagowania wycieczek 
wodnych. 

Punktem ciężkości. tegorocznego 
sezonu będą regaty 9 lipca w Trokach 
Regaty te o bogatym kalendarzyku 
powinne stać się prawdziwym świętem 
sporlu wioślarskiego na Kresach. 

Jesienią zaś będziemy mieli jak 
zwykle regaty międzyklubowe na na- 
szej starej, krytej Wilji, a na zamknię 
cie sezonu odbędzie się bieg długo- 
dystansowy — о puhar przechodni 

dk, 
Regatowcy będą wci 

  

    

    

  

  

   

  

  

    

1ż mieli sporo   

słarłów, a da wileńskich dojdą zapew- 

no jeszcze i zamiejscowe jak w Grod- 
nie, Warszawie i może nawet w Byd- 

goszczy. 
Osobno słów kilka powiedzieć 

trzeba o turystyce wodnej, która w 
Wilnie ma pierwszorzędne warunki 
rozwoju. Szkoda tylko wielka. że 
u nas w Wilnie śpią zupełnie organi- 
zacje turystyczno - krajoznawcze. O 
działałności przecież ich nic nie sły- 
chać i prócz jałowych zebrań i dy 
kusji na ospane tematy nic więcej 
szanowne organizacje nie robią, a prze 
cież pole do popisu jest bardzo szero- 
kie. Może więc nareszcie i w tym kie- 
runki nastąpi poprawa zacofanych 
stosunków. Do wycieczek turystycz- 
nych trzeba koniecznie nabrać więk- 
szego zaufania i przestać marzyć 
© kosztownych wyjazdach gdzieś nad 
morze czy w inne miejscowości, Kiedy 
daleko sympatyczniej można znaleźc 
odpoczynek w Wilnie. Przecież ład- 
niejszych miejscowości jak Troki i Na 
rocz trudno sobie wyobrazić. Trzeba 
tylko umieć patrzeć i odpowiednio 
rzeczy te zareklamować. 

Sporty więc wodne wtym sezonie 
muszą postawić jeszcze wielki krok 
postępu. Kajaki muszą zdobyć popu: 
larność szerszych mas społeczeństwa, 
a poziom wyników sportowych powi- 
nien się podnieść. 

UROCZYSTOŚĆ WIOŚLARSKA. 

Uroczystość wioślarska otwarcia sezonu 
sportów woduych wypadła okazale. 

__ Rano w kościele Św. Jana odby: 
Św. odprawiona przez ks. Markowsk 
ry wygłosił również podniosłe kazanie. 

Następnie wioślarze pod sztandarem W. 
T. W. przedefilowali ulicami Wilna, udając sie 
do swoich klubów gdzie o godz. 13 nastąpiło 
symboliczne podniesienie bander kludowych 
i chrzest nowych łodzi. 

Uroczystość wioślarską zaszczycił pan wo- 
jewoda wiłeński Jaszczołt z małżonką, k 
była chrzestną matką łodzi Wil. T. W. 

Wioślarzom w dniu otwarcia' sezonu žy 
czymy powodzenia w pracy sportowej. 
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Warczą na szosach motocykie. 
Już w roku ubiegłym kilka razy 

zwracaliśmy uwagę, że motocykle w 
Wilnie zaczynają zdobywać swe pra- 
wa, że sport motocykiowy staje się 
prawdziwym, dotąd miniaturowym 
sportem. 

Rzecz oczywista, że o wynikach 
motocyklistów nie możemy mówić tak 
jak mówimy o rekordach lekkoatle 
tycznych, ale w każdym bądź razie 
przyznać trzeba, że osiągane wyniki 
w nużących raidach, albo w szalonych 
wyścigach bądź szosowych, bądź to- 
rowych mają bardzo dużo wspólnego 
z tym prawdziwym wartościowym 
sportem z tą tylko różnieą, że w da- 
nym wypadku sport motocyklowy, e- 
moócja motocyklowa jest innego rodza 
ju, powiedzmy innego gatunku spor- 
towego. 

„ Wracając do motocyklistów wileń- 
skich z przyjemnością powiedzieć mo? 
żemy, że ta gałęź sportu doskonale 
się rozwija i pomimo kryzysu, pomi- 
mo złego stanu dróg. ilość motocykli 
w Wilnie z każdym tygodniem wzra- 
sta. 

„Przyjemnie jets czasami oglądać 
„Uježdžanie“ nowej błyszczącej w 
słońcu maszyny, która inaczej war- 

   

czy od starej spracowanej przyjaciół- 
ki licznych wycieczek. Przyjaciółka 
ta niejeden już raz widziała kamień, 
nie w jednem kąpała się rowie, a na- 
wet na gładkiej szosie właziły jej w 
bok ostre ćwieki. 

iRaidy motocyklowe cieszą się w 
Wilnie wielkiem powodzeniem, ale tu 
iaj jest pewnego rodzaju zastrzeżenie, 
bo jeśli chodzi o propagandę, to rzecz 
Gczywista, że raidy takie muszą od- 
bywać się w mieście, to znaczy ze 
startem i metą na którejś z ulic, Nie- 
koniecznie rzecz oczywista na głów - 
nej ulicy, z placu Katedrałnego. ale 
w każdym bądź razie w mieście, a nie 
jak było w roku ubiegłym aż na szo- 
sie. 

W dużej mierze, a mówiąc szcze- 
rze, to całkowicie kwestja ta uzależ- 
niona jest od edcyzji p. starosty W. 
Kowalskiego, który zapewne nie ze 
chce krzywdzić motocyklistów i znaj 
dzie jakiś modus vivendi, by wilk był 

syty i koza cała. 

Sport motocyklowy pociąga za so- 
bą tłumy widzów, i dlatego dla propa 
gandy sportu nadaje się on w szcze: 
gólności. 

Z punktu widzenia sportowego, to 
trzeba starać się, żeby raidy motocy- 
kolew nabrały większej wartości spor 
iowej, bo spacer do Lidy czy Ejszy- 
$zek nie jest przecież wynikiem spor 
towym, trzeba regulamin raidu tak u. 
łożyć żeby on był rzeczywiście nie- 
tylko ciekawy, ale i trudny. W tym 
więc kierunku musi pójść polityka 
władz sportu motocyklowego. 

Jeżeli zaś chodzi o kluby motocy- 
kłowe, to są faktycznie dwa. Wil 
Tow.. Cykl. i: Motocyklistów, a drugim 
Sekcja Motocyklowa Ż. A. K. S$. 

Wil. T. €. i M. wyzbędzie się za- 
pewne już szybko ze swej nazwy lite- 
ry „C* i stanie się wyłącznie klubem 
motocyklowym, bo pogodzić dwóch 
tylch rzeczy jest niezmiernie trudno 
Inicjatywa tego klubu jest wielka, O 
becnie wkracza W. T. C. i M. na nowe 
tory rozwoju i zaczyna przeobrażać 
się w prawdziwą organizację sporto- 
wą, która w gronie swoim ma zasłu- 
żonych dla sportu wileńskiego szereg 
osobistości. 

Sekcja Motocyklowa Ź. A. K. S. 
jest b. młoda, bo liczy niespełna dia 
lata, ale członków ma sporo i to nawet 
całkiem niezłych motocyklistów, któ- 
rzy w roku ubiegłym mieli pierwsze 
swe udane starty. > 

Rozwój więc sportu motocyklowe- 
go w Wiilnie jest pomyślny i niewąt- 
pliwie z biegiem czasu motocykl w 
Wilnie stanie się tak popularny jak 
staje się już teraz kajak. 

OTWARCIE SEZONU 
MOTOCYKLOWEGO. 

Kolarze i Motocykliści mieli swoją doro- 
czną uroczystość. Wysłuchali w kościele Św. 
Kazimierza Mszę Św. i kazanie wygłoszone 
przez ks. Kucharskiego, a następnie wyje- 
chali na wycieczkę do Trok. 

Wii. T. C. i M. w Trokach podejmowało za 
proszonych gości obiadem w K i 
Obiad przygotowany przez res 
Morskiej i Kolonjalnej wypadł ok: „, zwła- 
szcza, że przy stole zgromadziło się przeszlo 
50 osób 

Gości powitał w imieniu Klubu p. Balak, 
a dłuższe przemówienie okolicznościowe wy- 
głosił red. J. Nieciecki. 
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Dzień P. Z. P. N. w Wilnie. 
Zgrani zwycięzają niefortunnie zestawiony ziepek. 

Od kilku już lat weszedł w zwyczaj trady- 
   

  
cyjny dzień PZPN. Dotychczas w Wiłnie 
dniu a mieliśmy możność oglądać druży-    
ny ligowe, teraz jednakowoż spotkał nas za- 
wód i zamiast obiecanego przyjazdu War- 
szawianki rozegraliśmy tylko mecz drużyn 

wnętrznych. 

apiian WOZPN miał trudne zadanie w 
rozwiązaniu i powiedzieć możemy zupełnie 
śmiało, że niestety drużyny były źle zesta- 
wione. Już o tej sprawie mieliśmy możność 
pisać, a teraz jesteśmy tem więcej przekona- 
ni w swoich twierdzeniach, mając ałuty w 
ręku w postaci przegranej i to skandalicznej 
przegranej drużyny B. Nie chcemy danym 
wypadku robić specjalnych przykr: p. Ka- 
pitanowi piłki nożnej, ałe głos zabieramy w 
tej sprawie jedynie tylko dlalego, by w przy- 
szłości podobne błędy nie powtarzały się, a 
więc nie można faworyzować jednej dri 
ny kosztem innych zespołów. Trzeba dać mo- 
żność i innym graczom przyjść do słowa. 
„Chodziło przecież o propagandę, o osi 

gnięcie wrażenia dodatniego. Zapewne wszys- 
cy pragnęliśmy mieć ładną, ciekawą, równo- 
rzędną grę, tymczasem odrazu po wyjściu 
drużyn na boisko sytuacja była całkiem jas- 
na. Przez kilka minut tkwiło błade wrażenie, 
że drużyna B. zawiąże jakąkolwiek akcję, ale 
niestety silna, zgrana drużyna „wojskowych* 
zasilona Ballosikem okazała się rzeczywiście 
silną i trudną do pokonania. 

Już w 10 minucie Longin Pawłowski strze 
la pierwszą bramkę. Wrażenie gaśnie, bo woj 
skowi zdobywają wyraźną przewagę, a co 
gorsze, że „cywile” „mają pecha i strzelają sa- 
mi sobie aż dwie bramki. 

    

  

  

      

     

        

  

    

  

    
     

  

     

        

„Samobójstwo* peszy zespół B i nic dzi- 
wanego, że do przerwy wynik brzmi 6:0. 

Po zmianie stron w drużynach następują 
zmiany. Zachodzi tego konieczna potrzeba. 
Zamiast bramkarza Muśki wchodzi Rogow, 
a zamiast Rogowa w bramce drużyny A Bar- 
toszewicz z Drukarza. > 

Sytuacja zmienia się o tyle, że zespół A 
nie może już mieć tej gwarantowanej” pew- 
ności pod bramką -przeciwników. 

I rzecywiście dru: B gra lepiej. Bram 
ki padają dopiero w tnich minutach gry 
i mecz kończy się wynikiem 9 : 0. 

Teraz omówmy wrażenia rzeczowe. Są Э- 
ne bardzo pochlebne dla drużyny A. O tej 
drużynie mówić możemy jako o reprezentacji 
Wilna i jeżełi z tego punktu widzenia będzie- 
my zapatr; się na męcz, to tylko teraz 

(ale nigdy wcześniej) możemy zgodzić się z 
przewodnią myślą, która kierowała planami 
ułożenia składu 

Wojskowi grali świetnie, było lo powtó- 
nie jakgdyby meczu z 22 p. p. z Siedlec. 

odziwialiśmy doskonałą grę ataku ze Zbro- 
ja i Hajdulem na czele. Tak samo świetnie 
wyglądała linja pomocy: Bilewicz, Wysocki 
i Ballosek w środku, to prze pomoc, ja- 
kiej Wilno chyba nigdy jeszcze nie miało 
Biorąc więc pod uwagę, że WKS w najbliż- 
szych dniach ma rozegrać niezmiernie ważny 
dla nas mecz rewanżowy z 22 p. p. jesteśmy 
zadowoleni z wyniku i czekamy sukcesu z dru 
żyną ligową. Sukces ten jest nam koniecznie 
potrzebny. 

Jeżeli zaś chodzi o sam mecz, to ten czie- 
szył się zrozumiałem zaciekawieniem, dużo 
pomogła pogoda i propagandowe ceny. 

        

   

    

  

  

    

    

Holandja—Polska 3:1 
HOLANDJA — POLSKA 3:1 

Niestety, ale zdawałoby się pewny mecz 
z Helandją przegraliśmy i to w niezbyt ład 
nym stosunku, bo 3:1. Stesunek ten jest nie- 
eo dziwny bo brak jeszeze jedneg» punktu. 
-Otóż jak donoszą depesze mecz nie został za 
kcńczeny bo Hebda nie rozegrał swego spot 
kania, które i tak już nic nie pomogłoby. 

Tłoczyński dał z siebie wszystko. Walezy! 
cn sż trzy godziny i przegrał z Timmerem 
honcrówe. Walka była nadzwyczaj ostra, Mó 
wią o tem poszczególne sety: 6:1, 6:3, 4:6. 
3:6. 

Helandja grać teraz będzie z Niemeami, 
które pokcnały Egipt 5:0. Ś 

Włcehy © puhar Davisa pokonały Japon 
ję 4:1. Meksyk przegrał z U. S. A. po dwóci 
<niach gry 3:0, 

Tyle mniej więcej 
wych o puhar Davisa, 

Dodać jednak jeszcze trzeba, że w Anglii 
jest wielka sensacja bo słynny Austin prze 
grał z Perrym 2:6, 7:5, 612. 

Kusociński wygrał. 
w Medjolanie. 

Nie mieliśmy żadnej ahsołutnie obawy 
ec de startu Kusocińskiege w Medjolanie, bo 
Włcsi na dystansie 5.090 mtr. są słabł. 

Nie też dziwnego, że chluba sportu pols- 
kiego — Kusociński zwyciężył dwóch Wło- 
chów uzyskująe czas 15 min. 15,2 sek. Czas 
stosunkowo słaby. 

Był te pierwszy start Kusoeińskiego na 
bieżni, a drugi wogóle w tym roku. 

Dzień P. Z. P. N. w Polsce 
W calej Pelsce, jak zresztą ji w Wilnie od 

były się liczne rozgrywki piłkarskie organi- 
zowane z okazji t zw. „Dnia piłki nożnej”. 

W. Warszawie Lwów zremisował z repr=- 
zentacją stolicy 1:1. Gra równorzędna, Dosx 
ciekawa. Sędziował Walezak. 

W Krakcwie Śląsk przegrał z reprezen- 
tację grodu wawelskiego 3:1 (2:0), Bramki 
dla Krakowa zdobyłj Artur i Kisieliński 2, Sę 
dziował Frank. Ё 

'W Katowicach Polska Południowa wy- 
grała 1:0 z Połską Półnccną. Do przerwy 0:0 

W Siedlcach 22 p. p, rozgromił miejsco 
wego Strzelca 14:1 (11). ® 

W Łodzi Ł. K. S. zremisował niespodzie- 
wanie z drużyną Turystów 1:1, 

W Jarosławiu Ognisko K. P. W. pokona- 
ło drużynę Jarosławia 11:0, Warto drużynę 
Ogniska K, P. W. z Jarosławia sprowadzić 
do Wilna na zawody kołejewe, 

Otwarcie sezonu na bieżni. 
Wczorajsze zawody lekkoatletyczne nie 

przyniosły nam. dobrych wyników, bo nie star 
lowali nasi mistrzowie, którzy przez opieszn 
łość klubów nie zostali zgłoszeni do zawodów. 

Zarząd WIOZLA stanął na stanowisku, że 
rie będzie nikogo na boisku przyjmować do 
zawodów po upłynięciu przepisanego termin: 

Musi być nareszcie porządek. Brawo orga 
A Memento panowie kierownicy klu- 

DOW. 4 

Wyniki są następujące: 100 mtr Smorgoń- 
ski ŽAKS 12,2. 60 mtr pań Sirotówna ŻAKS 
9,2 sek. 400 mtr Słonimczyk ŽAKS 55 sek. 
Skok wdal Bużymski Sokół 5,36. Skok wdał 
pań Agrestówna 4,22. Kula panów Molichi 
Sokół 12,03. Kuła pań Szmuklerowa (Lewi 
nówna) Makabi 10,82. Oszczep panów Moli:- 
ki Sokół 47,80. Skok wzwyż panów Molicki 
Sokół 160 cmt. Skok wzwyż pań Ozikówna 
ŻAKS 120 cmt. * 

Organizacja zawodów spoczywająca w ru 
ku pp. -Kudukisa: i kpt. Ostrowskiego b. do; 
bra. 

wiadomości  teniso- 
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Saperzy zwycięzyli Sokołów. 
Tradycyjny bieg ogrodowy miał się w tym 

róku zakończyć przez zdobycie na własność 
nagrody red. „Słowa* przez Sokołów, ale juk 
to zwykle bywa jak na złość. musieli akurat 
niespodziewanie wygrać lekkoatleci 3 B. Sap 

Bieg udał się całkowicie. Szkoda tylko 
wiełka, iż w żadnym z dotychczasowych bie- 
gów naprzełaj nikt z zawodników zamiejsco- 
wych nie brał udziału, a to w sposób znaczny 
zwiększyłoby zainteresowanie. 

Indywidualnie wygrał Sidorowicz Ognis 
ko KPW przebiegając trasę 2.500 mtr w cza- 
sie 6 m. 23,8 sek. drugie miejsce zdobył Ży- 
lewicz Sokół, trzecie Rudek 3 B. Sap. 
Zespołowo zwyciężył 3 B. Sap. 45 pkt. przed 
Sokołem 85 pkt. i 6 pp. leg. 14% pkt. 

Pewien zawód spotkał nas ze strony za- 
wodników Ogniska KPW, którzy rozczarował: 
Jest to przyczyną niedociągnięć organizacyj- 
nych w sekcji lekkotletycznej Ogniska KPW, 
która wymaga pewnej reformy. 

KAŻDY, 
kto opłaci 1 ogłoszenie 

na [, II lub III stronie 
„Kurjera Wileńskiego" 

będzie miał je umieszczone 

Jednocześnie w 4-ch pismach 

najpoczytniejszych w Wilen- 
szczyżnie i Nowogródczyżnie: 

1) w Kurjerze Wileńskim 
2) w Kurjerze Baranowickim 
3) w Kurjerze Lidzkim 

4) w Kurjerze Wileńsko- 
Nowogródzkim 

OGŁOSZENIE 
w „Kurjerze Wileńskim" 
to najtańsza i najskuteczniejsza 

REKLAMA 

Wilno, ul. Biskupia 4, tel. 99 

    

      

Helena Romer 
Tutejsi. Nowele. wyd. Rój. Warszawa 

Swoi Ludzie. Nowele „wyd. L. Cho- 
miński. Wilno. 

Książka o Nich. Romans. Wyd. L. 
Chomiński. Wilno. 

wiija u Państwa Mickiewiczów. 
(Teatr dla Młodzieży). Scena Wi- 
leńska. 

Rezurekcja Wieleńska. (Zdobycie 
Wilna w 1919 r.) Scena Wileńska. 

      

Niestety, ale znów słów kiłka poświęcić 
musimy sędziemu. Był nim wczoraj p. W. Kv- 
stanowski, który wykazał jeszcze raz brak 
zdolności w tym kierunku i całe szczęście. 
że w meczu tym chodziło o małą stosunkowo 
stawkę, bo inaczej trzeba byłoby wzywać och 
rony policji. я 

Bramki zdobyli: Hajdul 4, Pawłowski 2 i 
Zbroja 1, a samobójcze padły ze strzałów: 
Birmbacha i na współkę Lipiarski z Mušką | 
skombinowali jednego goala. - 

 



Małżonka oskarża... 
„Onegdai wicezcrem do 5 komisarjatu p. 

da niewiasta Włosy miała w nieła- 
dzie, płoszcz narzucony, Ciężko dyszała od 
szybkiego: biegu. Podbiegłszy do dyžutnego 
foficjantu krzyknęła: „ratujcie, mąż chciał 
sanie powiesićt*« 

Gdy się nieeo uspckciła, złożyła następu 
jące zeznanie: Nazyw: się Janina Janikowa 
i micszka przy ulicy Szkapiernej 37, Ostat- 
nie współżycie z mężem zepsuło się. Mąż 

rzadko bawił w domu, wracał często nietrzeź 
wy. Bił ją i maltretował. Na tem tle dochodzi 
20 często de seysyj, które uprzykrzały życie. 

Zaginięcie nauczycielki 
Przed dwoma dniami do polieji Śledezej 

wpłynął meldunek 6 tajemniezem zaginięciu 
uauczyciełki gimnszjum SS. Nazaretanek Su- 
Ыту Grochowskiej. Zaginiona mieszkała w 
charakterze subłckatorki przy pewnej rodzi- 

° 

Łatwowierność 
Niedawno zjawił się w Wornianach jakiś 

csobnik, który podawał się za Michała Wrz» 
sa, Pan ten zawarł szereg znajomości i m. 
in. wkradł się w zaufanie zarządzającego ma 
iątkiem Inspektora Armji generała Dąb-Bier 

о.. » 5 

Udało mu się wyłudzić na szkodę mająt 
ku ponad 1008 zł, Sprytny „piaszek* zdołał 

   

    

Onegdaj mąż powrócił w stanie mocno pod- 
chmiełonym. Gdy zaczęła mu robić wymów- 
ki, wpadł we wściekłość. W! ałaku furji rzu- 
eił się na nią i uderzył jakiemś tępem narzę- 

mw głowę peezem zarzacił na szyję pa- 
sek cheąe ją powiesić, Nieszezęśliwa w obli- 
€zu rniebezpieczeństwa nie straciła przytom- 
ności, Ostzinim wysiłkiem zrzuciła z siebie 
pętlę i wyrwawszy się wybiegła do komisur- 
jatu. 

Oskarżonego Piotra Janika zatrzymano i 
osadzono w areszcie. (e). 

  

   

    

gimn. SS Nazaretanek 
nie na uliey Lwowskiej 7. Zgodnie z opowia 
daniem właścicielki mieszkania sublokator- 
ka jej wyszła onegdaj z domu na krtko į cd 
tego ezasu zaginęła bez wieści. Policja 
wszezęła poszukiwania. (e) 

nie ma granic. 
w czas epuścić Worniany, Dochodzenie po- 
licyjne wykacalłe iż ten sam jegomość doko 
nał estatnio na terenie Wiieńszezyzny oraz 
innych województw szeregu oszystw, kradzie 
žy i Cefraudacyj i poszukiwany jest przez 
klika wydziałów śledczych. 

Za zbiegłym rozesłano listy gońeze, (e). 

     

————— |. Stanisława B. M. 

Е ĮPon'edz. | iutro: Grzegorza B. W. 

4 8 || Wschód ałońca — g.3 m. 56 
Maj — g.7 m.08 Zachód ы 
  

|8postrzeżenia 7skłsdu Moteorologji U.S.P, 

„7 Miinie 7 dnia 7 V — 1933 roku 

Ciśnienie 756. 
Temperatura średnia + 19 

'Femyperatura najwyższa + 23. 
Temiperatura najniższa + 5 
Opad — 
Wiatr potudn. 
Tendencja — silny spadek, 
Uwaig — dość pogodnie. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu 
dzisiejszym 8 maja według PIM*a. 

Przy przejściowym wzroście zachmurze 

nią i mfejscowych burzach pogoda słoniecz- 
na i dość ciepła, przy słabych wiatrach z 
kierunków południowych. 

KTO DZIŚ STAJE PRZED KOMISJĄ 
POBOROWĄ? 

W czwartym dniu poboru rocznika 1912 
w dniw 8 bm. przed Komisją Poborową winni 
są stawić się wszyscy mężczyźni wspomnia- 
nego”rocznika z nazwiskami rozpoczynające- 
mi się na literę C, zamieszkali na terenie 2, 
4,5% 16 komisarjatów PP. oraz na literę D, 
zamieszkali w obrębie 1, 2 i 3 komisarjatu. 

Komisja urzęduje od godz. 8 rano w lo- 
kalu przy ul. Bazyljańskiej 2. 

  

„ FINALIZACJA PRAC 
BUDŻETOWYCH MAGISTRATU 
Poczynając od dnia dzisiejszego w magi- 

-Suracie codziennie odbywać się będą poste- 
dzenia ardzieckiej Komisji Finansowej po- 
węcone rozpatrzeniu i zaopinjowaniu posz- 
czegółnych pozycyj nowego preliminarza bud- 
żetowego, który w dniu 11 bm. wpływa pod 
oLrady plenum Rady Miejskiej. 

KOMITET LITEWSKI PERTRAK- 
- TUJE O.NABYCIE NOWEJ 

KAMIENICY. 
Komitet litewski wszczął, jak się dowiadu- 

jemy, pertraktacje z właścicielem dużej po- 
sesji, położonej przy zbiegu: ul. Słowackie- 
go i W. Pohilanki w celu ewentualnego na- 
bycia tego domu dla potrzeb Komitetu. 

- SAMOCHODY 
NA WILEŃSZCZYZNIE. 

Podług dokonanych ostatnio obliczeń na 
terenie Wileńszczyzny kursuje, obecnie 313 sa- 
mochodów, w tem w samem, Wilnie 279. 

a ) i i 3 і a 

RESTAURACJA 
„OGNISKO“ 

- w Nowogródku 
wydaje: śniadania, obiady i kolacje. 

Przygrywa orkiestra salonowa. 

Piwnica zaopatrz. we wszelki: trunki 

Ceny znacznie zniżone. 
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Pomoc dla bezrobotnych 

nie jest filantropją 

lecz samoobroną! 

  

MIGNON G. EBERHART. 

GDY MINIE 

Sprawy podatkowe. 
ODWOŁANIA OD WYMIARU 

PODATKU OBROTOWEGO. 

Do dnia 15 bm. należy skłądać do władz 

skarbowych odwołania od wymiaru podatku 

obrotowego. Po tym terminie dokonany już 

wymiar. uprawomocnia się. 

PODATEK DOCHODOWY. 

ominamy, że I b. m. upłynął les- 
nia przedpłaty podatku dochodo 

wego rok podatkowy 1933 (operacyjav 
1932). Podatek len można jeszcze opłacać brz 
kar za zwłokę w terminie ulgowym do 
15 bm. Po tym terminie będą pobierane o: 
setki (1,25 proc. miesięczie) i niezwłoce 
nastąpią czynności egzekucyjne, 

   

  

    

dn 
    

  

  

PODATEK PRZEMYSŁOWY OD OBROTU. 

W dniu 15 maja upływa termin płatna- 
ści podatku przemysłowego od obrotu A 
rok 1932. Termin ulgowy do dn. 25 b. m. 
— potem... do drzwi puka sekwestrator. 

PODATEK DOCHODOWY SKOMULOWANY 

W dniu 5-go czerwca r. b. upływa termin 

płatności podatku dochodowego skomułowa- 

nego (t, zw. progresja), Termin ulgowy do 

19 czerwca b. r. (b). 

TEATR | MUZYKA 
W WILNIE 

— Teatr „Lutnia“, 

—Dzisiejsze przedstawienie rewji po се- 

nach najniższych. Dziś po cenach najni 
szych od 30.gr, ukaże się po raz ostatni w « 
zonie wielka rewja „Pocią wiosenny”, skła 

dająca się z aktualnych piosenek; monolu- 

gów, skeczów oraz tańców i ewolucyj, Dla n- 
przystępnienia tego: ze wszech miar. miłego 
widowiska ceny miejsc zostały wyznaczone 
najniższe od 30 gr. а 

— Ostatnie przedstawienia „W! pustyni i 
w puszezy*, Dziś odbędą się dwa osta 
przedstawienia zespołu teatru „Żagiew* 6 g. 
12.30 i o -4-ej.po poł. Odegrana zostanie „W 
pustyni i w puszczy” według powieści H. 
Sienkiewicza. 

—— Wftorkowe przedstawienie propagando- 
we „WesGłej Wdówki” Jutro o godzinie 8.15 
przedstawienie z cyklu propagandowych. W: 
stawioną zostaniie po raz ostatni: melodyjna 
operetka Lehara „Wesoła Wdówka* z M. 
Grabowcką' w roli tytułowej. Ceny propagan 
dowe, 

— „Parada gwiazd w Lutni. W środę 
nadchodzącą ujrzymy na scenie Lutni: cze- 
łowe siły filmu |polskiego. Zaprezentują się 
po raz pierw w Wilnie: Bogda, Brodzisz. 
Cybulski, Runowiecka i Chrzanowski — w 

wielkiej rewji w 16 obrazach „P, da 
gwiazd”, Zainteresowanie się publiczność 
olbrzymie. Bilety w kasie teatru Lutnia od 
11 do 9 wieczorem. 

— Teatr Wielki na Pohulance. Dziś w 
poniedziałek 8 bm. z powodu próby gene 
nej jutrzejszej premjery — teatr miecz 

— „Pokój na trzeciem piętrze r. 17“ 
trzejsza premjera w teatrze na Pohulauce 

      

   

   

        

   

    

wzbudziła zainteresowanie niczem proces 
Gorgonowej. Zagadnienie: о аа — 
ubrane w doskonałą formę zną, trzyra:     
w napięciu przez cały ciąg sztuki. Nowe de- 
koracje, wytworne tualety pań, reżyserja 
Tomaszewskiego } dyr. Szpakiewicz: 

— Stały ieatr objazdowy — gra dziś (8 
maja „Żegnaj młodości” ze Smosarską i Da- 
czyńskim w Lidzie, 9 w Nowogródku, 10 w 
Baranowiezach, 11 w Stołpcach, 12 w Ni 

świeżu, 13 w Łunińcu, 14 w Pińsku. 
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ZAWIEJA... 
Przekład autoryzowany z angielskiego, 

Serce skoczyło mi do gardła i opa- 
ało zpowrotem. Jak on się odważył?... 
Czy które z tych bladosinych ust otwo 
rzą się i wyznają straszną prawdę. 
O'Łeary wyjął zegarek. 

— Daję trzy minuty czasu do na- 
mysłu — wycedził. — Proszę dobrze 
się zastanowić. I proszę pamiętać, że 
odwrót jest odcięty. 

I zaczął patrzeć na zegarek. 
W życiu każdego człowieka zda- 

rzają się chwile przełomowe, chwile 
straszliwego zawieszenia i trwogi. l 
mnie ich los nie oszczędził, ale nigdy 
w życiu nie przeżyłam takich trzech 
niinut i mam nadzieję, że mi się to 
«rugi raz nie zdarzy. Wiedziałam, że 
moderca znajdował się wśród nas, wie 
działam, że jedna z bladych twarzy, 
|akie miałam przed sobą, była jego 
jwarza i spodziewałam się, że lada se 

_ kunda mógł zabrzmiać głos sani60- 
skańżenia, Toteż te trzy fatalne minu- 
ty napiętego oczekiwania i nasłuchują 

cej ciszy były okropniejsze i wstręt- 

niejsze niż to sobie może wyobrazić 
człowiek, który ich mie. doświadczył. 

Przypuszczam, że zapadły one na wie 

czność w dusze nas wszystkich. 

Kiedy napięcie doszło do kulmina 
cyjnego punktu i już zlękłam się, że 
nie wytrzymam i zacznę krzyczeć 
wbrew swojej woli, a przecież byłam 
niewinna, O'Leary podniósł oczy, scho 
wał zegarek i znów popatrzył po na- 
szych twarzach. Pamiętam dokładnie 
całą grupę: mężczyzn, panujących 
rozpaczliwie nad ściągniętemi twarza 
mi, Matil, bladą i chłodną, Teresę, 
której utlenione kosmyki spadły na 
oczy, gryzącą palce, Helenę, podobną 
do ogromnego, żółtawego klucha, o- 
winiętego w fałdy czarnego jedwabiu; 
ciotkę Łucję — na wózku. Rysy Ane- 
ty ożywiały się i jej zamglone oczy 
zaczynały migotać chytremi iskierka 
mi. Ale wszyscy ci ludzie, tak do siebie 
niepodobni, mieli na sobie jednakowe 
piętno strachu. 

— Niech i tak będzie. Wolna we 
ła — rzekł O'Leary, którego oczy 
przypomniały w tej chwili szare, zi- 
mne wody północnego morza, 

— Kto wszedł pierwszy do pokoju 
zabitego? 

Spojrzałam na Paggi'ego, On na 
mnie i odpowiedzieliśmy jednocześnie 

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

KKU GR U JE VR 

RADIJO 
WILNO: 

PONIEDZIAŁEK, dni 
11.00 Transmisja prz 

Zgromadzenia Narodowego. Wybór Pre 

ta Rzeczypospolitej. 11.40, Przegląd 

Kom. meteor, Czas. 12.05 Audy 

rowych (muzyka). 14.40 Progra 

14.45 Muzyka operetkowa (płyty). 

da rolni 15.26 Audycja dla dzieci. 19.25 

Piosenki w wykonaniu H. Ordonówny (piy- 

ty). 16.10 Pogadanka muzyczna, 16.25 Fran- 

cuski. 16.40 „Obrót płatniczy Polski“ odežyl. 

17.00 Koncert laureatów. 17.55 program: na 

wtorek. 18:00 Jazz fortepianowy i piosenki 

kaparetowe (płyty). 18.40 „Korytarz gdański 

(odczyt litewski), 18.55 Rozmaitości, 19.00 

Codz. odc. powiešciowy. 19.15 Wil. „kom. 

sportowy. 19.30 „Na widnokręgu”. 19.45 Pra 

sowy dziennik radjowy. 20.00 Koncert popu- 

larny. 21.30 Włiad. sportowe. Dod. do pras. 

dz. radj. 21.40 Recital śpiewaczy. 22.25 Mu- 

zyka taneczna. 22.55 Kom: met. 23.00 Muzy- 

ka taneczna. 

     
  prasy 

dla pobo- 
dzienny. 

  

         

   

WARSZAWA. 
y gramofoniowe, 18.00 Muzyka lek- 

ristałlu*. 19.20 „Skrzynka pocztowa 

— inż. W. Tarkowski. 22.10 „Tech 

liczna Skrzyka Pocztowa”. — red, W. Fren 

kieł. 

Ukarana gorliwość. 
Dwaj bracia Bronisław i Stanisław A 

wiczowie jechali na zabawę. Popędzali b'e 

nego konika kąśliwym batem i krzyczeli 

chórem zgodnie na szkapkę: 

-— Wio, żebyś zdechła! 
Szkapina zbierała pod siebie nogi. cię: 

sapała i szła bardzo powoli, tak wolno, 

Stanisław chciał zeskoczyć z wozu i przy- 

naglać ją, ciągnąc za uzde. 

Wtem nagle coś w wozie trzasnęło zło- 

wrogo, pisnęło żałośnie, podzwoniło żelazem 

po bruku, a szkapina, westchnąwszy z ulgą 

    
   

  

   

    
  

słanęła. RE 

— A żeby cię.. — ulżył sobie jeden z 

braci. — To już j po zabawie, Nie ponie- 

siem wozu na sobie... į 

— Nie marudź, do pracy! Zreperujemy 

  

wóz! — ryknął wściekle drugi i zabrał się 

do dzieła. у 
Trzeba było wsadzić w wóz drewnianą 

  

pałkę. Rozbiegane w pośpiechu oczy Spo- 

częły na stojącym opodal nowiutkim drew 

nianym płocie. 
— Słać, na pomoc! 

Zatrzeszczały płacz / 
rane bełkom; odskakiwały od 

gło kilka pali. Bracia praco 
czoła. Szukalj odpowiedniej pałki, S 

Wreszcie — jest! Zreperowano wóz i już 

Staś chciał okładać batem szkapinuę, guy 

Bronek wstrzymał go: 
— Patrz, zaśmieciliśmy drogę. — Tree- 

baby sprzątnąć, bo może być protokół. 
Żebrali więc czemprędzej sporo żerdzi, 

belek i pali, wrzucili je na wóz i ruszyh 

na zabawę. 

W taki to barwny i żywy sposób tłuma- 
czylj bracia Aziewiczowie sędziemu w. jaki 
sposób znalazła się na: ich wozie spora część 
nowiuikiego płota, okalającego majatek Mie 
kumy wpobliża Wiilna. 

—- Gdybyśmy wie 
że oskarżą nas o krad: 
te śmiecie na drodze. 

Mimo to Sąd zaaplikował każdemu z nich 
po 3 miesiące aresztu. Wied, 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
WYEKSMITOWANA RODZINA NA ULICY. 

Wczoraj w -godztnach porannych „йохот- 
ea domu nr. 31 przy uliey W. Pahułanka 
zameldował w 5 komisarjacie policji, że 
<hodniku przed domem mr, 31 ułokowała 
się wraz z rzeczami wyeksmitowina rodzi: 
na. 

Jak się okazało była to rodzina Józefa 
Wiłkowieza, składająca się z 5 osób, któ- 
rą wyeksmitowano w dniu 6 b. m. z do- 
mu nr, 31 przy ulicy W. Pohulanka. 

„ Na polecenie władz admiinistracyjnych 
wyeksmitowaną rodzinę ulokowano w schte 

nisku dła bezdomnych przy uliey Dzielnej 
Nr, 56. (e). 
ECHA POŻARU PRZY UL. DEREWNICKIEJ 

We wczorajszym numerze „Kurjera* do- 

nosiliśmy o pożarze przy ul. Derewniekiej 
10..Jak się okazało pastwą płomieni padł na- 
wębudujący się dom p. Budkiewieza, Prze- 
prowadzone dochodzenie wyjaśniło, że pożar 
powstał naskutek nicostrożnego, obchodzenia 
się z ogniem, T. zn. iż ktoś z robotników za- 
jętych przy budowie zaprószył ogień. Nie 
jest również wykluczone iż robotnicy po u- 
keńczeniu pracy zapomniełi zgasić ogień w 
prowizorycznym piecyku, Straty spowodowa 
ne pożarem oblicza p. Budkiewiez na 12.006 

złotych, (4 

KOŃ CIĘŻKO. ZRANIŁ FURMANA. 

Tragiczny wypadek miał miejsce wezó- 

      

   

  

belki; le- 
w pucie 

  

j, Wysoki Sądzie 
ż, pozostawilibyśmy 

  

„taj wieczorem przy zaułku Szkolnym nr. 3 
Zamieszkały pod tym adresem dorożkarz 
Pejszch Beszkier tak kopnięty został przez 
konia w głowę, że padł nieprzytomny a 
pogotewie ratunkowe przewiozło go w sta- 
nie bardzo poważnym do szpitala Żydows- 
kiego, (e). 

— Siedział pan tutaj? Koło ko- 
minka? — badał O'Leary. | 

— Tak — odprat Paggi. — Bylo mi 
zimno w moim pokoju i nie mogłem 
usnąć. ŻZeszedłem tutaj, żeby się roz- 
grzać. Potem przyszła panna Keate. 
Widziałem jak wyszła ze swego poko - 
ju. skierowała się ku kuchni, zatrzy- 
mała nawprost drzwi Frawley'a, za- 
wróciła i usiadła koło mnie na tamtym 
fotelu. 

O'Leary spojrzał na mnie badaw- 
czo. 

  Szłam do kuchni po mleko. Mi- 
jając drzwi pana Frawley'a... — ur- 
wałam nagle, tknięta myślą, iż O'Le- 
ary wolałby pewnie, żebym mu swoje 
spostrzeżenie zakomunikowała pry- 
watnie. Ale już było za późno. Co się 
rzekło, to się rzekło. Postanowiłam 
tylko liczyć się bardziej ze słowami 
i dodałar - Przyszło mi na myśl. 
że... Znów się zająknęłam, Co mogłam 
powiedzieć? Nieprzyjemnie było przy 
znać się, że postąpiłam tak przez zwy- 
kłą, babską ciekawość. Ale on był 
zwrotniejszy. 

— Zrobiło się pani zimno i, przed 
pójściem po mleko, postanowiła się 
pani ogrzać przy kominku. Rozumiem 
I zastała już pani przy ogniu pana 
Paggi'ego? 

—- Tak. Siedzieliśmy razem dłuż- 
szą chwilę. 

—W ktėrą stronę byli państwo 
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MIŁOŚĆ ZŁOCZYŃCY 

Nr._119 (3060) ___ 

! 
BALKON 

35 sr. 
PARTER 

od 

54 sr. weia JR John Barrymore W 1 ik Morski 
PODWOJNY w filmie MOBY DICK jako sat 

PROGRAM seanse, 
  

Dziś długooczekiwana premjera! 

Nowość sezonu 1933 r. Wzniosły po- 

emat MIŁOŚCI czystej i bezinteres. PAN PIESNS 
Film budzący najszlacbetniejsze struny serca ludzkiego 

ERCA 
W roli tytułowej słynny Aleksander Carr, anielska dzieweczka Bętty Grahzm oraz 8-mioletni Bickle Moore 

NAD PROGRAM: |) Koncert pieśni murzyńskiej, 2, Komedja rysunkowa (ciekawe pomysły), 3) P.A.T. 

Dziś premjera! Olśniewające arcydzieło śpiewno-dźwiękowe! Wielki film os- 
nuty na tle prawdziwego zdarzenia z 
życia słynnej szwedzkiej śpiewaczki Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 1541 

W roli głównej słynna gwiazda Metro- 
House w New-Yorku politain-Opera 

Dziś ostatni dzień. 

Bźwięk. Kine-Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

J 
Rež. M. Waszyūskl. 

„Zlociste włoski* i „Tyle Miłości*. — 

Najwybitniejszy przebój ostatniej produkcji Paramountu 

Gdybym miał 
Dźwięk. Kino-Teatr 

LUX 
Mickiew. 11, tel. 15-61 

DZISI 

Sierżant 
Dźwięk. Kino-Teatr I-sze m. 25 gr. 

Hollywood | Ešie m. 
na tel. 16-28 kim 50 gr. 

na wszystkie seanse 

Rojostr AandloW). 
Do Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu 

Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy: 

W dniu 3 III. 1933 r. 
13231. I. Firma: „Miaśnikow Mikołaj", Firma 

obecnie brzmi: „Przedsiębiorstwo robót tecln 

budowlanych Kres Bud — Mikołaj Miaśnikow*, 
kołaj Miaśnikow zam. w Grodnie przy ul. Piłsudskie 
go 38. 475—VF. 

     

    

13145: II. Fi „Lewin Chaja*. Przedsiębior: 
stwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru. 

  

13140. II. Firma: „Sklep skór I. Gimzburg i Sy- 
nowie Spółka”. Przyjęto do spółki jako wspólmika 
Arona Ginzburga zam. w Wilnie, przy ulicy Sado- 
wej 15. 478—Vi 

W dniu 10.II. 1933 r. 
12411. LIL. Firma: „Przedsiębiorstwo Robót *u 

žynieryjno-budowlanych inž. Przemysław Grodzki i 
Józef Sorokin Spółka firmowa. Na mocy wyroku 
Sądu Polubownego z dnia 28 września 1932 r 
twierdzonego decyzją Sądu Okręgowego w Wit 
Wydziału VI Cywilnego z dnia 21 grudnia 1932 r. 
uznano spółkę za zlikwidowaną wskutek czego ta- 
kowa wykreśla się z rejestru. 481—VI. 

12504, I. Firma: „Izrael Rachmielewicz — S-ka 

firmowa. Firma obecnie brzmi: „Konfekcjon 
Szyfra Fajnberg i Sora Zawadzka spółka”. Wspól- 
niczki zam. w Wilnie przy ul, Niemieckiej 37-18 Szy- 
fra Fajnberg i Sora Złata Zawadzka. Izrael Rach 
mielewicz przelał swe prawa i obowiązki w spółce 
na rzecz Szyfry Fajnberg i wystąpił ze spółki. 

482—VI 

   

  

  

W dniu 11.III. 1933 r. 
13172. II. Firma: „Sklep win i wódek Zar 

Głównego Legji lnwalidów W. P. w Warsza у 
Przedmiot: Detaliczna sprzedaż win i wódek w W. 
nie przy ul. Stefańskiej 38 i przy ul. Piłsudskiego 23 
Siedziba w Wilmie ul. Sierakowskiego 31-1. 476—VI, 

  adu 
2    

  

10406. II. Firma: „Minskier Lew — Atlaspol“. 
Przedsiębiorstwo zostało zlikwidowane ; wykreśla sie 
z rejestru. 484—VT. 

W dniu 8.IlH. 1933 r. 
8049. III. Firma obecki Jan“ — Auto Gar: 

Firma „Auto Garaże — Marja $> 
becka“. Wlašcicielką obecnie jest Marja Sobecka 
zam. w Wilnie przy ul. Tatarskiej 3. Prokura Igna- 
cego Krakowskiego ustała, Na mocy aktu zbyci 
znanego przed nierzem Fronckiem, pełn 
obowiązki Juljana Marcelego Korsaka Notarju 

      

  

        

  Wilnie w dniu 12 listopada 1932 r. za Nr. 265: prze l 
siębiorstwo Jana Sobeckiego przeszło na własność 
Marji Sobeckiej. 486—VT. 

Ceny na wszystkie seanse od 25 gr. 
Genjalny mistrz ekranu 

Triumfalne arcydzieło, za którem 
szaleje cały 

ЗЕНМ 1Н О — 

Miłość aktorki 70- 40. | 
Dramat 
Początek Grace Moore. 

Rekordowy przebój polski 1933 r., uznany 

Muz. H. Wars. 
Seanse: 4—6—8—10.15, w ni 

Režyserja E. Lnbicza 

W rolach głównych: 

Gary Cooper, 
Wynne Gibson. 

IWAN 
żewski i A. Wołkow. 
ta, lecz żył dla siebie i dla swojej miłości. X 

świat! Genjalny 

W dniu 21.II. 1933 r. 
13332. II. Firma: „Dawid Słucki*. Przedsiębivr- 

stwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z rejestru 
473—-V1. 

W dniu 22.I. 1933 r. 
13235. II, Firma: „Biuro Podań Wacława Kaja* 

Przedsiębiorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla 
się z rejestru. 474--VH,. 

12800. II. Firma: „Lancman Rachela“. Przedsię- 
biorstwo zostało zlikwidowane i wykre: się z rejc- 
ać 479— Vi. 

W dniu 28.Il. 1933 r. 
12405. II. Firma: „Gita Lejkind į Sonia Swer- 

dlin S-ka*. Spółka została zlikwidowana i wykreśla 
się z rejestru. 480—Vi 

  

  

12075. II. Firma: „Wolkowska Helena". Przedsie. 
biorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z reje- 
stru, 483—YVT. 

  

8738. II. Firma: „Zakłady Przemysłowe M. i i 
Szejnkier i N. Rywasz Ska*, Wspólnik Jakób Szeja 
kier zmarł. 485—-VI 

W dniu 7.IIL. 1933 r. 

7960. LI. Firma: „Towarzystwo dla handlu Gran 
polros A. Jozefo Robertini į Ska“. Spolka 70- 
stała zlikwidowana i wykreśla się z rejestru. 1487—V1 

Ogłoszenie. 
De Rejestru Spółdzielni Sądu Okręgowego w Wil- 

nie w dniu 22, II. 1933 r. pod Nr. 529 wciągnięto na 
stępujący wpis dodatkowy: 

R. H. Sp. 529. VII. Firma: „Spółdzielnia Sprzedaw 
ców Gazet w Wilnie z odp. udziałami', Siedziba spė!- 
dzielni została przeniesiona na ul. Włeńską Nr. 26 w 
Wiilnie. 491/V1 

  

  

  

  004 k 

į Poiski Sklep Materjał. Plšmiennych 

„ELEONORA Św. Jsista i 
wszelkie papiery, materjały biurowe, malarskie, 

kreślarskie, bilety wizytowe i t. p, 

CENY KONKURENCYJNE. 

+.   

  

WINA GRONOWE 
MUSKAT RUMUŃSK|, MARSALA, MADERA, 
WĘGIERSKIE — butelka 3/4 litra — zł 3.50 
oraz wielki. wybór win odleżałych własnego 
importu, po cenach konkurencyjnych — poleca 

D.-H. ST. BANEL i S-ka 
" Wilno, ul. Mickiewicza 23, tel. 8-49   

  

MOŻŻUCHI 
(CZŁOWIEK BEZ PRZESZŁOŚCI) Reż. twórcy filmu „Trójka* Wł. Stry- 

Dramat miłosny człowieka, który umarł dla świa- 

Początek seansów o godz. 4-ej 

CHARLIE CHAPLIN 
SWIATŁA WIELKIEGO MIASTA 
Scenarjusz, muzyka i realiz. Charlie Chaplina. 

CENY ZNIŻONĘ: 

RARTER BALKON 

romantycznej miłości. 
o god1.4—6—8—10.15 

za najlepszy w bież. sezonie 

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: 
edziele od 2-ej 

JUTRO w kinie 

HELIOS 
w pierwszem swem 
arcydziele mówion. 

w swoim ostat- 
nim dźwiękowcu 

Najpotężn. komedja wszystk. czasów 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wane 
ryczne i moczopłolowe 4 

Wilenska 3 tei. 567 
od godz. 8—! 1 4—6. 
  

Akuszerka 

Marja Lakneroa 
przyjinuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5. 

W. Z. P. Nr. 69. 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewiezz) 

tamże gabinet kosmetyes- 
my, usuwa zmarszczki, bre- 
dawki, kurraśki i wągry. 
W. Z. P. 48. 8323 

Wanny $470W8 
i wygodny odpoczynek w 
łaśni „STRAUSSA" ul. 
Popławska 3 (Zarzecze). 

Слуппа codziennie). 

KGPIĘ 
okazyjnie 

wózek ddicjnny 
Oferty do Administracji 
„Kurjera W." pod A, W. 

SPRZEDAJĘ 
po cenach b. niskich 

ROBOTY RĘCZNE 
malowane (poduszki, pa- 
rawany, ekrany, makatki) 3 
kompozycje oryginalne, — 

własne 
Lwowska 24, m. 10 — 

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

które dają 100 proc. 
trwałości 

Skład Farb 

Fr. Rymaszewskiego 
Wilno, ul. Mickiewicza 35 

  

  

Tad 

  

  

  

  

  
zwróceni twarzami? Niech pani usta- 
wi fotele tak jak stały. 

— Mój stał nawprost ognia, o tak. 
Helena wstała z ociąganiem i prze 

niosła się na drugi. 
O'Leary zbadał pole widzenia ze 

wskazanego przeze mnie miejsca. 
A więc, mogła pani widzieć sze 

ieg drzwi od pokoju panny Matil do 
pana Barre'a bez odwracania głowy. 
Drzwi Frawley'a były na skraju pa- 
ni pola widzenia. Czy tak? 
— T..ak — potwierdziłam z waha- 

niem, — Na skraju mego pola widze- 
nia, ale napewnobym zobaczyła, gdy- 
by ktoś wszedł przez nie lub wyszedł. 

— (zy pani może na to przysiąc? 
— zapytał cicho. 

Nie — odparłam, zła na siebie. 
— Nie, na tobym nie przysięgała. Ale 

na jedną przysięgnę. Na huk wystrza- 
łu ja i pan Paggi zerwaliśmy się na 
nogi i zwrócili w stronę tych drzwi. 
Była to kwestja sekundy. Otóż jes- 
iem pewna, że nie zobaczyłam niko- 
go. 

O'Leary zamyślił się i zapytał: 
— Naturalnie drzwi do Frawley'a 

były zamknięte? 
— Nie — zaprzeczył Paggi. — Ot 

warte, 2 
Potwierdziłam skinieniem głowy. 
— Właśnie. Dlatego wpadliśmy od 

razu do pokoju. 
—Nie mogłaby pani określić, z 

której strony padł strzał? 

  

  

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

  

—- Nie — odparłam. — Miałam 
wrażenie, że... huk wypełnił cały dom 

—Więc drzwi były otwarte? -— 
powtórzył przeciągle O'Leary. 

— Tak. 
— I oprócz pana Paggi'ego nie by- 

ło w bawialni nikogo? 

— Nikogo — odpowiedziałam z 
naciskiem. 

—lle czasu upłynęło między wy- 
strzałem i odwróceniem się państwa 
ku tym drzwiom? Ba zanim się pań- 
stwo zerwali...? 

Przypomniałam sobie moment 
martwego zawieszenia, kiedy wymie- 
niłam z Paggi'm trwożne spojrzenie i 
popatrzyłam na niego z zakłopota- 
niem. 

— Sekunda, najwyżej dwie — od- 
powiedział, marszcząc czoło. — Mam 
wrażenie, że odwróciliśmy się mo- 
mentalnie, I ja również nie zobaczy- 
łem nikogo. 

— A pani? 

— Ja — doprawdy — nie mogę po 
wiedzieć. Usłyszeliśmy niespodziewa- 
nie głośny wystrzał, zerwali się z sie- 
dzeń, spojrzeli na siebie, odrętwieli 
na jeden moment i odwrócili się. 
Drzwi były otwarte. Pokój — pusty. 

- Czy ktoś nie mógł zdążyć wy- 
paść z drzwi i ukryć się zanim się 
państwo odwrócili? 

Potrząsnęłam głową. 
-—-Jestem pewna, ze zauważyła- 

bym ruch. Mam silne wrażenie, że 

nikt nie wyszedł. 
— Czy bawialnia była dobrze oś- 

wietlona? 
— Zdaje mi się, że paliły się trzy 

latarnie. Jedna, którą ja postawiłam 
na stole, jedna w środku pokoju, jed- 
na u stóp schodów. Tu, koło komin- 
ka, było mrocznie, ale na drzwi po- 
kóju pana Frewley'a padała ' smuga 
światła. 

O'Leary popatrzył w zadumie na 
wskazane drzwi. 

— Pańskie drzwi są pierwsze na 
prawo od Frawley'a, panie Barre. & 
pańskie na lewo panie Kilian? Drzwi 
pana Killiana są najbliższe. Proszę 
pani, czy ktoś mie mógł w nie wpaść, 
zanim pani... 

— Jak ja mam to rozumieć? -— 
wybuchnął Killian. 

zanim się pani odwróciła? 
dokończył swobodnie O'Leary. 

— Byłem sam w pokoju — rzekł 
Kilian. 

—Tego nie kwestjonuję — odparł 
detektyw. — Pani mi jeszcze nie od- 
powiedziała, panno Saro, 

O'Leary nie miat nigdy zwyczaju 
zbijania bezstronnych zeznań, to też 
zdziwiła mnie jego natarczywość. 
Lecz nie wiedziałam wtedy, o co mu 
chodziło. 

  

Redaktor odpowiedzialny Witołd Kiszkis.


