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PROF. IG 
ponownie obrany 

Zgromadzenie Narodowe wybrało 

332 głosami profesora Ignacego Moś- 

cickiego prezydentem Rzeczypospoli- 

tej. 

Z chwilą kiedy Klub BBWR uch- 

walił zgłosić tę kandydaturę, wynik 

głosowania wobec przytłaczającej 

większości, posiadanej przez Bezpar- 

tyjny Biok w obu Izbach był przesą- 

dzony. Niemniej jednak przebieg 

Zgromadzenia Narodowego wzbudził 

wielkie zainteresowanie w całym kra- 

ju, a szczególnie w kołach politycz- 

nych, Gmach Sejmu od wczesnego ra- 

na wrzał krzykiem. Przybywają pos- 

łowie i senatorowie, by wziąć udział 

w posiedzeniu plenarnem BBWR, wy- 

znaczonem na godz. 9 rano. Przy bra- 

mach wiodących do gmachu Sejmu, 

na którym powiewa sztandar państwo 

wy, straż marszałkowska w gałowych 

mundurach przeprowadza ścisłą kon- 

trolę biletów wejścia i legitymacyj. 

Na ul. Wiejskiej gromadzą się liczni 

przechodnie w grupy i z ciekawością 

przyglądają się członkom  Zgroma- 

dzenia Narodowego, zdążającym do 

Sejmu. 

Posiedzenie Kiubu BBWR. 

W parę minut po godz. 9 w lokalu 

klubowym BBWR prezes Sławek ot- 

worzył posiedzenie klubu w obecnoś- 

ci niemał wszystkich posłów i senato- 

rów. Posiedzenie trwało krótko, zale- 

dwie kilka minut. Prezes Sławek za- 

komunikował zebranym, że pierwszy 

proponuje zgłoszenie kondydatury pro 

fesora Ignacego Mościckiego. Długo- 

brzmiącemi oklaskami propozycję tę 

przyjęto. Pod pismem, zawierającem 

zgłoszenie kandydatury prof. Mościc- 

kiego, złożyli podpisy wszyscy człon- 

kowie klubu BBWR. 

w sali sejmowej. 

O godz. 10-ej stopniowo zaczęły 

się zapełniać galerje dla publiczności. 

Do gmachu Sejmu przybywają człon- 

kowie rządu, wyżsi urzędnicy korpu- 

su dyplomatycznego. Do Izby powoli 

wchodzą członkowie Zgromadzenia 

Narodowego. W całym gmachu roz- 

legają się dzwonki, zwołujące posłów 

i senatorów na posiedzenie. O godz. 

10 m. 45 sala, w której po raz pierw- 

szy odbywa się wybór prezydenta Rze 

czypospolitej, jest zapełniona. Posło- 

wie i senatorowie w czarnych stro- 

jach, bardzo wielu z orderami, zaj- 

mują miejsca. Uwagę zwraca kilku 

posłów, którzy przybyli w strojach 

ładowych. W; loży dyplomatycznej 

zgromadził się korpus dyplomatycz- 

ny, z dziekanem korpusu — Nuncjusz 

apostolski. W loży tej widać również 

kilka wytwornych pań. Galerje dla 

publiczności są szczelnie zapełnione. 

W loży dziennikarskiej także jest peł- 

no. Zainteresowanie wzrasta. 

Oczy wszystkich kierują się w stro 

nę loży rządowej. Na salę wchodzi 

prezes Rady Ministrów Prystor, a za 

nim ministrowie i podsekretarze Sta- 

nu. Premjer zajmuje pierwsze miejs- 

ce, obok niego pozostali ministrowie. 

Dzwonki milkną. Z gabinetu mini- 

sterjalnego wychodzi marszałek Sej- 

mu dr. Świtalski i zajmuje miejsce za 

stołem prezydjum. Salę zalega cisza. 

O godz. 11 m. 7 marszałek Świtalski, 
jako przewodniczący Zgromadzenia 

Narodowego trzykrotnem uderzeniem 

laską marszałkowską o ziemię otwie- 

ra posiedzenie w obecności posłów i 

senatorów klubu BBWR, Chłopskiego 

Stronnictwa Rolniczego, Chrześc. De- 

mokracji Małopolski Wschodniej, Klu 

bu Niemieckiego, Koła Żydowskiego, 
Frakcji Komunistycznej, zapełniają- 

cych szczelnie całą Izbę. 

Przebieg wyboru 
Prezydenta. 

Przewodniczący Zgromadzenia: — 

„Otwieram posiedzenie Zgromadzenia 

Narodowego. W myśl art. 2-go Re- 

gulaminu Zgromadzenia, powołuję do 

prezydjum Panów Posłów: Józefa Bo- 

reckiego, Stefana Skrypnika, Michała 

Wawrzynowskiego i Władysława 

Wojtowskiego. Z pośród sekretarzy 

Senatu Panów Senałorów: Jerzego 

Barańskiego, Hanę Hubicką, Jana Ro 

gowicza i Władysława Wańkowicza 

Zapraszam na urzędujących sekreta- 

rzy senatora Barańskiego i posła Bo- 

reckiego. Wzywam do zgłoszenia kan- 

dydatury na urząd prezydenta Rze- 

czypospolitej“. 

Prezes Sławek powstaje z. ławy, 

podchodzi do trybuny i wręcza prze- 

wodniczącemiu pismo z kandydaturą 

prof. Ignacego Mościckiego. W tym 

samym czasie zbliża się do trybuny 

poseł komunistyczny Rożek i wręcza 

sekretarzowi posłowi Boreckiemu pi- 

smo z kandydaturą demonstracyjną 

Juljusza Leszczyńskiego, popartą pod 

pisami trzech członków Zgromadzenia 

Narodowego. Przewodniczący uchwa- 

la nieprzyjęcie pisma, gdyż niema 50, 

wymaganych regulaminem podpisów. 

Przewodniczący Zgromadzenia: — 

„Ustaliłem listę ważnych zgłoszonych 

kandydatur, jak następuje: Wpłynę- 

ła jedna ważna zgłoszona kandydatu- 

ra prof. Ignacego Mościckiego. Zarzą- 

dzam wybór prezydenta Rzeczypospo- 

litej, Zgodnie. z art. 13 Regulaminu, 

senator Barański będzie wywoływał 

nazwiska członków Zgromadzenia 

Narodowego, poseł Borecki będzie po 

dawał do wiadomości którzy nieobec- 

ni członkowie Zgromadzenia nadesłali 

usprawiedliwienia. Panowie Posłowie 
i Senatorwie będą pdchodzili do stołu 

na którym stoi urna i będą oddawali 

jednemu ze skrutatorów kartkę złożo- 

ną we dwoje, zawierającą kandydatu- 

rę. Proszę senatora Barańskiego 0 roz 

poczęcie wywoływania nazwisk człon- 

ków listy. 

Senator Barański staje na mówni- 
cy i wzywa pierwszego do oddania gło 

su marszałka Raezkiewicza. Po złoże- 

niu głosu przez p. marsz. Raczkiewi- 

cza, p. marszałek Świlalski przekazu- 

je przewodnictwo p. marszałkowi Ra- 

czkiewiczowi, a sam zawezwany przez 

senatora Barańskiego odchodzi do ur- 

  

  

ny i wrzuca swój głos. Zkolei, w po- 

rządku alfabetycznym składają głosy 

wywoływani posłowie i senatorowie. 

W głosowaniu biorą udział również 

członkowie rządu, będący również 

członkami Izb Ustawodawczych. O g. 

12-ej głosowanie jest zakończone. 

Pan marszałek Świtalski ponownie 

obejmuje przewodnictwo z rąk p. mar 

szałka Raczkiewicza i obwieszcza: — 

„Zamykam głosowanie i zarządzam 

  

  

przerwę 15-minutową w celu oblicze- 

nia głosów”. | 

Członkowie prezydjum Zgromadze 

na Narodowego udają się do Prezyd- 

jum. Posłowie i senatorowie opusz- 

czają salę. W kuluarach panuje ścisk. 

Za lożą rządową gromadzą się mini- 

strowie i wyżsi urzędnicy państwowi. 

Na ulicy przed wjazdem, na którym 

stoi kilkadziesiąt samochodów, gro- 

madzą się tłumy. 

WYNIK GŁOSOWANIA. 
PO OBLICZENIU GŁOSÓW 0 

GODZ. 12.25 PRZEWODNICZĄCY 
ZGROMADZENIA WZNAWIA PO- 
SIEDZENIE I OGŁASZA WVNIK 
wyborów. 

„GŁOSOWAŁO 343 CZŁONKÓW 
ZGR. NAROD. Z TEGO GŁOSÓW 
NIEWAŻNYCH ODDANO 11, WAŻ- 

NYCH ZATEM 332. ABSOLUTNA 
WIĘKSZOŚĆ WAŹNIE ODDANYCH 
GŁOSÓW STANOWI 167. PROFE- 
SOR IGNACY MOŚCICKI OTRZYMAŁ 
332. STWIERDZAM, IŻ NA URZĄD 
PREZVDENTA " RZECZYPOSPOLI- 
TEJ ZOSTAŁ WYBRANY PREZY- 
DENT IGNACY MOŚCICKI. 

R. W. D. 5 zwycięzcą Atlantyku. 
Śmiały lot kpt. Skarzyńskiego na samolocie sportowym. 

DAKAR, (Pat). Kpt. Skarzyński w 
dniu 7 bm. o godz. 23 według czasu 
Greenwich wystartował z St. Louis 
(Senegal) do Dakaru, do lotu ponad 
południowym Atlantykiem.  Odleg- 
łeść między Dakarem a Natalem (Bra 
zylja) w prostej linji wynosi 3 tys. km. 
Kpi. Skarzyński będzie lądował pra- 
wdopodobnie nie w Natalu z powodu 
niekorzystnych warunków lokalnych, 
lecz w Bania, na północ od Natalu. 

Kpt. Skarzyński nie zabrał ze so- 
bą mechanika, dzięki czemu mógł za- 
opatrzyć się w większą ilość benzyny. 

Lotnik nasz spodziewany jest w 
Ameryce najwcześniej © godz. 20 we- 
dług czasu Greenwich. Aparat, na któ 
rym Skarzyński odbywa lot, jest sys- 

temu RWD 5; rozwija szybkość 170 
km. na godzinę. Jest to aparat spor- 
towy, konstrukeji Rogalskiego, Drze- 
wieekiego i Ś. p. Wigury. Waga зато- 
lotu 450 kig. 

Lot kpt. Skarzyńskiego ponad At- 
Iantykiem jest wielkim wyczynem w 
świecie sportowym. Dotychczas prze- 
leciał Atlantyk na aparacie sporto- 
wym słynny lotnik angielski Molli- 
son. 

BUENOS AIRES, (Pat). Donoszą, 

że kpt. Skarzyński © godz. 16.30 we- 
dług ezasu Greenwich wylądował w 

Natalu, dokonawszy w ten sposób 
szczęśliwie przelotu ponad południo- 

wym Atlantykiem. 

3600 kim. w 16 godz. 30 min. 
LONDYN, (Pat). Kpt. Skarzyūski 

wylądował w mieście Macie nad po- 

łudniowym Atlantykiem, położonem 

w odległości około 460 km. na połud- 

nie od portu Natalu, na szlaku powie- 

trznym do Rio de Janeiro. Wylądowa- 

nie nastąpiło o godzinie 18.30 podług 

czasu Środkowo-europejskiego. 
Ogółem kohaterski lotnik przełe- 

ciał przez południowy Atlantyk, po- 

krywająe bez lądowania dystans oko- 

ło 3.600 kilometrów w 16 godzin 30 

niinut. Po zabraniu benzyny kpt. 

Skarżyński zamierza lecieć dalej. 

Kot. Skarżyński pobił rekord 
Moiliscna. 

LONDYN, (Pat). Agencja Reuteta 
donosi z Buenos Aires, że kpt, Skar- 
žylski o godzinie 16.30 przeleciał nad 
Natalem nie wylądował na tamtej- 
szem lotnisku, ale okrążywszy miasto 
kontynuuje swój brawurowy lot w kie 
runku południowym. Już obecnie jest 
pewnem, że kpt. Skarżyński pobił re- 
kord słynnego angielsk. lotnika Mo- 
llisona, który byt pierwszym lotni- 
kiem, jaki odważył się przelecieć nad 
południowym Atłantykiem w samolo- 
eie turystycznym. Lot Mollisona, któ 
ry trwał 17 g. 40 m. z miejscowości 
Thiese w Senegalu do Natalu, był 
krótszy od lotu kpt. Skarzyńskiego, 
gdyż odległość z St. Luis do Natalu 
jest nieco dłuższa, niż odległość z Thi- 
ese do Natalu. Thiese leży na południe 
od St. Luis w Afryce. Kpt. Skarzyn- 
ski, o ile nie wystarczy mu benzyny, 
aby dolecieć do Rio de Janeiro, praw 
dopodobnie wyląduje w Bahia, gdzie 
znajduje się bardzo dogodne do lądo- 
wania lotnisko. 

—::0:— 

Po wyborze. 
owacje — Zamknięcie Zgro- 

madzenia Narodowego. 

W tym momencie członkowie Zgro- 

imadzenia Narodowego powstają z 

miejsc za nimi publiczność na galer- 

ji. Sala zatrzsła się od oklasków, w 

czasie kilkuminutowej owacji, wzno- 

szonej okrzykiem na cześć Pana Pre- 

zydenta Mościckiego. Po owacji prze- 

wodniczący Zgromadzenia oświadcza 

o następnem posiedzeniu Zgromadze- 

nia, na którem nowoobrany Prezydent 

złoży przysięgę, przepisaną art. 54 

Konstytucji. — „„О tem zostaną Pano- 
wie zawiadomieni na piśmie. Proszę 

sekretarza posła Boreckiego o odczy- 

tanie protokółu z dzisiejszego posie- 

dzenia Zgromadzenia Narodowego". 

— Po odczytaniu protokółu przewod- 

niczący Zgromadzenia zamyka zebra- 

"nie słowami: — „Wobec niezglaszania 

sprostowań stwierdzam, że odczytany 

„protokół został zatwierdzony bez 
zmian. Zamykam posiedzenie". 

Frezydent Mościcki wybór 

przyjął 
O godz. 12.30 Zgromadzenie Naro- 

dowe było zakończone. Premjer Pry- 

stor w towarzystwie sekretarza, w 0- 

toczeniu senatorów,  poprzedzany 

przez samochód, w którym znajdował 

się komisarz rządu Warszawy p. wo- 

jewoda Jaroszewicz, odjeżdża do Pre- 

zydjum Rady Ministrów. W parę mi- 

nut potem marszałkowie: Sejmu Świ- 

talski i Senatu Raczkiewicz w strojach 

wizytowych, w otoczeniu sekretarzy 

osobistych, otwartym samochodem u- 

dali się do Prezydjum Rady Ministrów 

aby doręczyć prezesowi Rady Mini- 

strów protokół Zgromadzenia i wynik 

głosowania. O godz. 13.15 premjer 

Prystor, marszałek Sejmu i Senału 

udali się na Zamek do Pana Prezyden- 

ta w otoczeniu marszałków Izb Usta- 

wodawczych, zawiadomić Prezydenta 

Rzeczypospolitej prof. Ignacego Moś- 

cickiego o ponownym Jego wyborze. 

P. PREZYDENT MOŚCICKI PRZY- 

JĄŁ WYBÓR. Zaprzysiężenie nowo- 
obranego Prezydenta odbędzie się ju- 

tro, to znaczy we wtorek o godz. 12-ej 

w południe na Zamku na drugiem po- 

siedzeniu Zgromadzenia Narodowego, 

o ktėrem posłowie i senatorowie zo- 

stali zawiadomieni pismem kancela- 

ryjnem. 

  

WIADOMOŚCI z KOWNA 
„RIGASCHE RUNDSCHAU* O WIZYCIE 
SENATORA KRZYŻANOWSKIEGO W KOW- 

NIE. 

„Ring. Rundschau“ w Nr. 98 V. 1933 r. 
pisze: W) tych dniach bawił w Kownie znany 
polityk polski i mąż zaufania Piłsudskiego 
Krzyżanowski, który stale przebywa w Wil- 
nie. Jak podają sfery miarodajne, Krzyżano- 
wski widział się podczas swego pobytu w Ko- 
wnie z wielu znanymi politykami i kierowni 
kami partyj litewskich. Krzyżanowski wska- 
zywał na niebezpieczeństwo, grożące rzekomo 
ze strony Niemiec nietylko Polsce, lecz także 
pozostałym państwom hałtyckim w tej ficz- 
bie Litwie. Krzyżanowski wzywał polityków 
litewskich do porozumienia z Polską dla 
przeciwdziałania skutecznie temu niebezpie- 
czeństwu. Krzy owski miał przytem oś 
czyć, że choc w Połsce spraw i 
wogóle nie istnieje i żaden człowiek w Pols 
nie myśli o zwrocie Wilna Litwie rząd polski 
byłby gotów przy porozumeniu z Litwą udzie 
lić Wileńszczyźnie specjalnej autonomji. 

Oświadczenia Krzyżanowskiego, niewno- 

szące zasadniczo nie nowego, miały polity- 

ków litewskich rozczarować (Relację powyż- 
szą powtarza ież „Rytas*). 

—::()::— 

Krater pożeraczem ofiar 
ludzkich. 

TOKIO, (Pat). — Dzisiaj popełniła tu sa 
mobójstwo znana piękność tokijska, Isaeet, 
która rzuciła się do krateru wulkanu Oszima. 
Jest to już szóste z rzędu tego rodzaju sama 
bójstwo w ciągu ubiegłego tygodnia. Licz- 
ba desperatów, którzy w ostatnim czasie rzu- 
cili się do kratetu tego wulkanu w celach 
samobójczych przekracza już esób trzydzie- 
ści. 

      

  

    

  

   

      

     

    

CY MOŚCICKI 
Prezydentem Rzeczypospolitej. 

Manifestacja Warszzwy. 

W godzinach wieczornych na pla- 

eu Marszałka Piłsudskiego zgromadzi 

ło się około 5 tys. osób, członków Fe- 

deracji Obrońców Ojczyzny, stowa= 

rzyszeń społecznych i organizacyj 

przysposobienia wojskowego. Pochód 
na czele z kilkudziesięciu posłami i 

senatorami BBWR przeszedł pod Za- 

mek, gdzie zgotowano serdeczną ma- 

nifestację na cześć Prezydenta Moś- 

ciekiego. 
We wtorek wieczorem, ewentual- 

nie w środę p. Premjer Prystor złoży 
na ręce nowoobranego Prezydenta 

Rzeczypospolitej, zgodnie ze zwycza- 

jem, prośbę o dymisję gabinetu. 

W kołach politycznych nie jest wia- 

domem dotychczas, jak ta kwestja bę- 

dzie rozwiązana. 

Manifestacje w całej Polsce. 

CZĘSTOCHOWA, (Pat). Na wieść 
o ponownym obiorze p. Prezydenia 
Mościckiego na stanowisko Prezy- 
denta Rzeczypospolitej w Częstociio- 
wie, na Jasnej Górze, została odpra- 
wiona Msza Św. na intencję pomyśl. 
nej elekcji. Gdy otrzymano wiado- 
mość o ponownym wyborze Prezy- 
denta Mościekiego, odezwały się syg* 
nały syren fabrycznych i parowozówa 
Z placu magistrackiego wyruszył po: 
chód w liczbie około 10 tysięcy osób, 
który po wysłuchaniu hymnu narodo- 
wego udał się na Jasną Górę, gdzie na 
spotkanie idących wyszedł przeor kla 
sztoru Zienkowski w otoczeniu zakon 
ników. Następnie O. iZenkowski od- 
prawił dziękczynne nabożeństwo, za- 
kończone uroczystem Te Deum. 

KRAKÓW, (Pat). Ponowny wy 
bór Prezydenta R. P, Mościckiego od- 
bił się żywem i radosnem echem w 
Sośnoweu į calem Zagłębiu Dąbrow- 
skiem. Na wieść o wyborze wiele gma 
chów publicznych i domów prywat- 
nych udekorowano  chorągwiami o 
barwach narodowych. W: Sosnowcu 

na Płacu „11 Listopada* odbyła się 

manifestacja na cześć p. Prezydenta. 
Mościckiego, wśdód okrzyków ku cżci 
Głowy Państwa i p. Marszałka Pił- 
sudskiego. 

LUBLIN, (Pat). Na wieść o ponow- 
nym wyborze p. Prezydenta Rzeczy- 

pospolitej odbyła się tu manifestacja 

przy udziale 20.000 osób, uformował 
się pochód, który podążył ku gmacho 

wi Województwa. gdzie delegacja lu- 

dności złożyła na ręce wojewody lu- 

belskiego wyrazy najgłębszej czci dla 

Głowy Państwa. 

Protest posła 
przeciwko demonstracyjnej uchwale 

stronnictwa. 

WARSZAWA, (Pat). — Pan mar- 

szałek Sejmu otrzymał dziś następują 

ce pismo: 

Do Pana Marszałka Sejmu w miej- 

scu. 
Zgłaszam niniejszem wystąpienie z 

klubu Stronnictwa Ludowego, moty- 
wując swą decyzję tem, że jako obywa 
tel polski, a nadewszystko były legjo 
nowy żołnierz nie mogłem się pogo- 
dzić z decyzją klubu Stronnictwa Lu- 
dowego, zabraniającą członkom tego 
klubu wzięcia udziału w Zgromadzeniu 
Narodowem, mającem dokonać wybo 
ru Prezydenta Rzeczypospolitej, wido- 
mej dla nas i świata Głowy Państwa. 

(—) Franciszek Chyb, poseł na 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 

Poseł Chyb wziął udział w Zgroma 
dzeniu Narodowem. 

Niemieckijattache u Marszałka 
Piłsudskiego. 

WARSZAWA, (Pat). W dniu 8-go 
maja p. Marszałek Piłsudski przyjął 
w Bełwederze niemieckiego attache 
wojskowego gen. Schindlera. 

Sukces Kiepury w Pradze. 
PRAGA, (Pat). — Odbył się tu koncert 

Jana Kiepury. Wypełniająca salę koncertó- 
wą publiczność przyjęła występ śpiewaka poł 
skiego z entuzjazmem, zmuszając go do kilka 
krotnych bisów. Kiepura otrzymał od pubł/- 
czności kwiaty i wieńce:



JAPONIA A PACYFIK. 
Niejednokrotnie już podnoszona 

była kwestja, że przyszły wygląd poli- 
tyczny świata zależeć będzie od tego, 
kto zawładnie Pacyfikiem. Przyszie 
łosy Świata rozstrzygać się będą na 
Oceanie Spokojnym. Punkt ciężkości 
polityki światowej przesunie się, a 
może nawed już się przesunął z Euro: 
py na dalekie wody przedziełającego 
dwa potężne kontynenty amerykański 
i azjatycki oceanu. 

Do panowania nad Pacyfikiem pre 
tendują obecnie w pierwszym rzędzie 
dwa mocarstwa: Stany Zjednoczone 
Ameryki Północnej i Japonja. W 
związku z tem nie od rzeczy będzie 
rzucić okiem na obecny japoński stan 
posiadania na Oceanie Spokojnym. 
Vzorem innych mocarstw kolonjal 

nych posiada Japonja na Oceanie Spo 
kojnym swe mandaty. Mandaty te o- 
bejmują 623 wyspy, należące przed 
wojną światową do Niemiec, a miano 
wicie: wyspy Marjańskie, Karoliny, 
Marschal i inne. Ogółem liczą wyspy 
te 1000 inilį. kwadr. i 7 tys. ludności. 
Ciągną się one z północy na południe 
ma przestrzeni 1.200 mil oraz ze wscho 
du na zachód na 2.500 mil. 

Sprawowanie mandatu nad byłe- 
mi posiadłościami niemieckiemi na O- 
ceanie Spokojnym jest dla Japonji ze 
wszechmiar korzystne, a to zarówno 
pod względem strategicznym, jak po- 
litycznym i gospodarczym. 

Jeżeli chodzi o względy strategicz- 
ne, to zwrócić należy uwagę na to, iż 
najważniejszemi placówkami Stanów 
Zjednoczonych na Pacyfiku są wyspy 
Hawajskie i Filipiny. Otóż wyspy, nad 
któremi obecnie sprawuje mandat Ja 
ponja, łeżą akurat między Hawajami 
a Filipinami, przecinając w ten spo- 
sób połączenie między niemi i pozba 
wiając w znacznym stopniu Filipiny 
tego znaczenia, jakieby mogły mieć 
w innym wypadku, jako placówka 
przednia Stanów Zjednoczonych w za 
chodniej części Oceanu Spokojnego. 
Posiadanie wysp Karolińskich i Mar 
jańskich zapewnia znów Japonji do- 
stęp do południowej części Pacyfiku. 
W ten sposób Japonja dzięki udziało- 
wi swemu w wojnie światowej i odnie 
sionemu przy bardzo małych stratach 
i małym wysiłku zwycięstwie nad 
Niemcami (Kiao - Czao) wyrosła na po 
tęgę morską pierwszorzędnego zna- 
czenia, jeżeli chodzi о rywalizację 
mocarstw na Oceanie Spokojnym. 
Nie dziwnego, że w takich warun- 
kach Ameryka uważa Japonję za naj- 

   

    

    

groźniejszego swego rywala. Podob- 
nież Australja dokładała i dokłada 
wysiłków, by na wypadek konfliktu 
japońsko-angielskiego zapewnić sobie 
na czas pomoc floty brytyjskiej. 

Japoński stan posiadania na Pacy 
fiku stwarza wreszcie niebezpieczeń- 
stwo (w razie ekspansji japońskiej) 

DDP DNB MBB 

NIE NAMAWIAM — LECZ ZAPEWNIAM! 

pa: E 

NAJLEPSZE 
kupując 1с5 Loterji Pańswowej 

„LICHTLOS“ w szczęśliwej 

kolekturze 

WYNIKI 

dla posiadłości holenderskich (holen- 
derskie Indje i wyspy Borneo, Suma- 
tra i Jawa). 

Japończycy doskonale zdają sobie 
sprawę z tych wszystkich możliwości 
i nie szezędzą pieniędzy na budowę i 
wzmacnianie baz morskich na wys- 
pach Pacyfiku.. 

Ježeli chodzi o względy gospod: 
cze, to wyspy Karolińskie, Marjańs: 
kie i Marshal stanowią wdzięczny te- 
ren kołonizacji japońskiej. Liczba ja- 
pońskich rybaków i kupców na wy- 
spach tych wciąż się wzmaga. Nietyl- 
ko zresztą na wyspach, należących 
do Japonji. Wystarczy nadmienić, że 
na Hawajach, należących, jak wiado- 
mo, do Stanów Zjednoczonych na 250 
tys. ludności przypada 110 tys. Ja- 
pończyków. 

Duża liczba Japończyków zamiesz 
kuje również w kolonjach holenders - 
kich, jak Sumatra, Borneo i t. d, Na- 
wiasem mówiąc z Borneo otrzymuje 
Japonja tak cenną dla siebie naftę. 
Nie byłoby też nie dziwnego, gdyby 
pewnego pięknego dnia Japonja pod 
tym czy innym prelekstem zagarnęla 
Borneo na niepodzielną własność, co 
po ewentualnem opanowaniu leżą- 
cych pomiędzy Japonją а Borneo 
wysp Filipińskich, uczyniłoby z Ja- 
ponji pierwszorzędną potęgę, jeżeli 
chodzi o zachodnią część Oceanu Spo 
kojnego. 

Gospodarcza ekspansja japońska 
rozszerza się coraz bardziej na połu- 
dnie, zagrażając Australji. 

Traktat wersalski oddał też Japo- 
nji położoną przy Filipinach w 
Japo. Posiada ona ogromne znacze 
nie strategiczne. Może być bowiem 
wyzyskana, jako baza japońskich ło- 
dzi podwodnych w stosunku do wysp 
filipińskich. Pozatem na wyspie Jap 
krzyżują się trzy podobne kable: Jap- 
Szanghaj (pod kontrolą japońską), 
Jap-Manado (pod kontrolą holender- 
ską) i Jap-Huama (pod kontrolą ame 
rykańską). 

Posunięcie japońskie w Chinach 
północnych świadczą, że Japonja nie 
liczy się ze względami moralnemi czy 
prawnemi, jeżeli chodzi o wzmocnie- 
nie jej potęgi i zapewnienie ekspansji 
gospodarczej. W związku z tem oba- 
wy amerykańskie co do swobody han 
dlu z Chinami są najzupełniej uzasad- 
nione. Flota japońska w każdej chwi- 
li może Amerykanom przeciąć drogę 
do Chin. Od 15 lat, to zn. od zakoń- 
czenia wojny światowej potęga Japo- 
nji wzrasta w tempie rekordowem. 

Nie należy się przeto dziwić poli- 
tykom europejskim, którzy wzrok 
swój skierowują na Ocean Spokojny, 
jako miejsce przyszłego starcia o świa 
towem znaczeniu. 

   

      

   

  

T. J-ski. 
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Ogólnie znane jest powiedzenie 
Marszałka Piłsudskiego: ,„Idą czasy, 
których znamieniem będzie wyścig 
pracy, jak przedtem był wyścig krwi 

i wyścig żelaza, 
Świat pedagogiczny zna dobrze je- 

szcze inne określenie czasów dzisiej- 
szych, mianowicie zdanie pani Ellen 
Key, która w książce swej „Stulecie 
dziecka* wiek dwudziesty nazwała 
wiekiem dziecka. 

Dzieje się jednak tak, że oba te 
określenia zespałają się ze sobą. 
Praca i dziecko — napozór zesławie- 
nia paradoksalne, a przecież z każdym 
rokiem, z każdym niemał dniem co- 
raz bardziej istotne, przedewszystkiem 
więc praca dla dziecka. 

Te freblówki, które jeszcze przed 
kiłkunastu laty uważano za luksus 
dla dzieci zamożniejszych, lub koniecz 
ność dla rodzin, gdzie matka pracuje 
i nie ma ż kim dzieci zostawić w do- 
mu, dziś stały się nieodłącznym nie- 
mał czynnikiem wychowawczym i 
przygotowaniem do szkół. — Sama na 
zwa zmieniła się z obcobrzmiącej na 
rodzinno-polską ćwiczeniówek i przed 
szkoli. Dziś w każźdem mieście i mia- 
steczku mie brak takich zakładów; 
mamy więc przedszkoła państwowe 
«przy seminarjach nauczycielskich i 
schroniskach, przedszkola organizo- 

    

wane przez instytucje społeczne, lub 
związki zawodowe, policję, wojsko, 
wreszcie przedszkola prywatne. Wil- 
no pod tym względem nietylko nie 
pozostało poza innemi miastami, ale 
zajęło przodujące stanowisko. 

Mamy tu przedewszystkiem wzoro 
wo postawione przedszkole państwo- 
ме przy seminarjum ochroniarskiem 
im. Marji Konopnickiej, przedszkola 
miejskie, przedszkola Rodziny Woj- 
skowej, Kolejowe, Związku Obywatel 
skiej Pracy Kobiet, przedszkola ewan- 
gielickie, żydowskie, polsko-francu- 
skie i inne. 

Dnia 7 maja staraniem Komisji do 
spraw wychowania przedszkolnego w 
lokalu przedszkola ewangielickiego, 
przy ul. Zawalnej 1—2 została zorga- 
nizowana wystawa prac przygotowaw 
czych dla przedszkola oraz prac dzie- 
е 

Tu widzimy cały świat dziecka, 

wyścig pracy, wyzyskanie czasu, wy- 
dobycie zdolności, budzenie i wysub- 
telnianie umysłu. 

Pedagogika dziecięca ma całą swo- 
ją długą historję. Poczynając od Froe- 
bla, metody rozwijania umysłu dzie- 
cięcego przeszły cały szereg ewolucyj 
W dzisiejszem przygotowaniu dzieci 
do szkół nie odrzucają wskazówek 
Froebla, ale łączą je z metodą Decrol* 
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Poseł Bogusław Miedziński w Moskwie, 

  

Na zdjęciu naszem widzimy posła Bogu- 

sława Miedzińskiego (pierwszy od strony le- 

wej) w towarzystwie posła R. P. p. J. Łu- 

UE 
MOSKWA, (Pat), W Moskwie о- 

trzymano wiadomość o pogromie, do: 
konanym przez policję niemiecką i 
oddziały szturmowe w klubie urzędni 
ków sowieckich w Hamburgu. 

Późną nocą wyłamano drzwi i are 

Lasiewi 

  

į korespondenta PAT. p. Berso- 

na na dworcu moskiewskim na chwilę przed 

odjazdem do Warszawy. 

sztowano obecnych tam urzędników 
konsulatu ! sowieckiej misji kandło- 
wej, oświadczono im, że będą ni 
włoeznie rozstrzelani, przyczem gio0- 
żono rewolwerami. 

Podczas niezwykle brutalnej rewi- 

  

  

Prezydent Roosevelt o ostatnich 
wydarzeniach w St. Zjednoczonych 
WASZYNGTON, (Pat). — Prezy- 

dent Roosevelt wygłosił zapowiadane 

od kilku dni przemówienie, które tran 
mitowane było przez radjo. 
Mamy podstawę twierdzić — mówił 

prezydent — że sytuacja obecna w po 

równaniu z okresem z przed 2 miesię 

cy nieco się polepszyła. Przemysł pod 
niósł się, koleje przewożą więcej towa 

rów, ceny produktów rolnych wzrosły, 
Jecz mimo to, nie należy być zbyt wiel 
kim optymistą. Nawiązując do projek 

tu ustawy o pomocy dla farmerów, za 

wierażącego kauzulę inflacyjną. prezy 

dent oświadczył, że rozmiary zastoso- 

wania tej ustawy zależeć będą całko 

wicie od tego, co przyszłość przynie- 
sie. в 

Wyjašniając sprawę odstąpienia od 
parytetu złota, co wywołane było chę 
się w kraju uciekało zagranicę. Celem 
wstrzymaniu rozwoju przemysłu, pre- 
zydent powiedział: „Postanowiłem nie 
dopuścić do tego, by złoto, znajdujące 

sięw kraju, uciekało zagranicę, Celem 
rządu było podniesienie cen do takie 
go poziomu, by ci, Którzy zaciągnęli u 
nas pożyczki, zwracali je w tych sa 
mych dolarach, w jakich pożyczyli”. 

Rozmowy z wysłannikami zagrani- 
cznymi doprowadziły do ujednosłajnie 

nia akcji na rzecz postępu rozbrojenia 
i stałości gospodarczych stosunków. - - 
Międzynarodowa konferencja gospo- 
darcza musi dać pomyślne rezultaty, 
gdyż tego wymaga przyszłość świata. 
Zobowiązaliśmy się wszyscy połączyć 
nasze najlepsze wysiłki dla osiągnięcia 

tego celu. 
Przeprowadzone ostatnio w Wa- 

szyngtonie rozmowy miały 4 wielkie 

cele: 
1) powszechną redukcję zbrojeń i w 

ten sposób usunięcie obawy przed in- 
wazją i atakami zbrojnemi, a równo 
cześnie redukcję wydatków na zbroje 

    

   

  

nia celem zrównoważenia budżetów 
poszczególnych państw; 

2) obniżenie barjer celnych, by 
można było wznowić wymianę produk 
tów rolnych i towarów pomiędzy na 

rodami; 

3) stabilizację dewiz w celu umoż 
liwienia zawierania umów na przysz- 
łość; 

4) przywrócenie przyjaznych slo- 
sunków i większego zaufania między 
narodami. 

Nasi goście zagraniczni, przebywa 
jący u nas w ostanich trzech tygod- 
niach, wykazali, że przychylnie odno- 
szą się do wspomnianych celów. — 
Sytuacja wewnętrzna naszego kraju 
związala nas gięboko z warunkami ży 
cia innych narodów. Jest rzeczą bar 
dzo prawdopodobną, że zdołamy przy 
wrócić dobrobyt Stanów  Zjednoczo- 
nych, lecz dobrobyt ten nie będzie sta 
ły, jeżeli nie zdołamy przywrócić dob 

  

  

Kus, szczęśliwe losy | 
27-ej Loterji — 

w KOLEKTURZE 

FAJNSZTEJN A. 
į Wilno, Zawalna 15. 
į Telefon 12-73. P, K. O 61.52€. 

  

Cena 1/4 losu — 1 zł. 
sorLieko0Y4 100000 60OPE0000 000 

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

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

RPT URI RS TADA EISS 

UWAGA! Czas najlepszy do odna- 
@ wiania domów, posadzek, 

drzwi i okien farbami, które dają 100% 
trwałość! 

SKŁAD FARB 

FRANCISZKA RYMASZBWSKIEGO 
WILNO, ul. Micklewicza 35, 

  

Gandhi zwolniony z więzienia. 
POONA, (Pat). Gandhi rozpoczął 

dziś głodówkę. Ani synowi jego, ani 
lekarzowi, ani przyjaciołom nie uda. 
ło się odwieść Mahatmy od tego po- 
stanowienia. Jest rzeczą prawdopodo- 

  

ego i pani Montessori, co czyni ma- 
terjał pracy bardziej interesującym. 
Tej też metodzie na wystawie poświę- 
cono cały dział. 

Wchodząc na wystawę odrazu je- 
słeśmy ogarnięci tym nastrojem, jaki 
daje praca i radość. — W pierwszym 
pokoju stół pełen książek i ksiąg mą- 
drych, pedagogicznych, a obok lite- 
ratura dziecięca pełna piesków i kot- 
ków, grzybów i grzybków, opowiadań 
o praniu dla łalek, wyprawie po ja- 
gody, bajek o karzełkach i duszkach 
leśnych. Obok stoi stocznia, po któ- 
rej tak lubią dzieciaki zjeżdżać, że zda 
się zaraz któreś wbiegnie i z okr 
kiem radosnym będzie jechać, . pod 
Ścianą hustawka jakby zaprasza by 
siąść i pobujać się. 

Dalej wielka sala i wielkie stoły 
wypełnione pracami, ściany dosłow- 
nie zawieszane obrazkami. 

Tu dopiero widzimy ile żmudnych 
przygotowań musi poczynić wycho- 
wawczyni milusińskich, by zająć ich 
młodociane umysły; przyczem należy 
pamiętać, że przedszkole nie uczy, ale 
rozwija, wychowuje i przygotowuje 
umysł dziecka do nauki. 

A ile pomysłów wykazano, оу 
właśnie nie ucząc rozwijać! — Mamy 
więc ćwiczenia wzrokowe i słuchowe, 
kierunkowe, ćwiczenia pamięci, a 
wszystko to stosowane w przeróżny 
sposób. A więc rozpoznanie ilości 
przedmiotów zapomocą różnych ta- 

  

  

bną, że Gandhi będzie wypuszczony 
dzisiaj z więzienia. 

POONA, (Pat). Gandhi został zwol 
niony z więzienia. 

blic i liczmanów, najwięcej znanych 
dziecku z życia codziennego, wielkości 
przez porównanie tych samych przed- 
miotów różnej wielkości, koiłwrów 
przez dobieranie odpowiednich tablic 
i nakrywek it. p. Dobrze musi się na- 
pracować wychowawczyni, by przy- 
gotować program dla dzieci na jeden 
bodaj dzień. W przedszkolach :stoso- 
wane są tabliee, na których dzieci r 
sują (pisać nie umieją) obserwa 
pogody i inne; bawi mas, gdy widzimy 
w kilku kratkach z rzędu narysowany 
otwarty parasol — znak niepogody. A 

rysunki rozmachowe. — Tu dopiero 
widzimy jak nieraz nawet najzupełni-j 
inteligentny dom nie rozumie psychi- 
ki dziecinnej, nie wie co dziecku po- 
trzebne, w czem należy zostawić mu 
swobodę. 

  

   

Te rysunki, bazgroły i gryzmoły, 
które często irytują kochające matki. 
ba nawet niemożliwie rozpieszczające 
wnuczęta babki, w przedszkolu spoty- 
kają się z uznaniem i zachętą. — Re- 
zultat taki, że dzieciak przez rok ma 
że i jednakowe kreski i wykrętasy 
oznaczające konia, psa, wodę czy loko 
motywę; po roku wszakże bazgrań 
dzieciak naiwnie coprawda, ale natu- 
ralnie rysuje dom, drzewa, ulice, ba, 
okręty i morze. 

Zapewne ciekawem nie jest patrze- 
nie na nie zdawałoby się nie znaczące 
linje i zakrętasy, rysowane przez włas 
ne choćby dziecko. Ciekawe natomiast 

Odznaczenie Kuratora Okręgu 
Szkolnego Wileńskiego. 
Zarządzeniem p. Prezydenta R. P. 

z dnia 28 kwietnia 1933 kurator Okrę 
gu Szkolnego p. Kazimierz Szelągow - 
ski został odznaczony krzyżem niepo 
dległości. 

Obchód 15 rocznicy bitwy 
pod Kaniowem. 

W dniu 11 maja b. r. w 15 rocznicę bitwy 
pod Kaniowem odbędzie się uroczysty ob- 
chód urządzony рг komitet obchodu, 

ny ze Źw. Kaniowczyków i Żeligow- 
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na temat 

  

   

nówna art. ( 

ców pod kierunkiem dyr. p, zepańskie4 
t orkiestra 6 p. p; łeg. pod batutą kpl. B 
Reszke. 

Hebda zwyciężył. 
HAGA, (Pat). — Dzisiejsze spotkanie Heb 

dy z Hugheanem zakończyło się zwycięst- 
wem Hehdy 6:3, 6:1, 6:3, — Zaznaezyła się 
znaczna przewaga Polaka. | 

  

ników sowieckich W Hamburgl. 
zji poniszezono meble, wielu urzęd- 
uników  okradziono,  skoniiskowano 
maszyny do pisania i aparaty kinowy 
i cadjowy. 

Podarto portrety Lenina i Stalina. 
Pe proteście konsula sowieckiego 

władzy niemieckie wyraziły ubolewa- 
nie. 

W związku zintrygami Rosenberga 
bawiącego w Londynie, oraz pogro - 
mem w Hamburgu, ton prasy sowiec- 

  

    

kiej wobec ratyfikacji protokółu © 
przedłużeniu traktatu berlińskiego 
Staje się coraz bardziej nieufny. 

WSZYSCY 

PANOWIE 

NOSZĄ BIELIZNĘ 

pierwszorzędnych 
galanteryjnych. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA, (Pat), — DEWIZY: Londya 

30,34 — 30,04, Nowy York 7,54 — 7,46. Pa 
ryż 36,20 — 35,02. — Szwajcarja 172,73 —- 
171,97. Berlin w obr. nieof. 210,50. Tend. nie 
jednolita. 

DOLAR w cbr, pryw. 7,38 w płaceniu. 
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Wilnianka Miss Rosji 
na 1933 r. 

       

   

   

  

   

        
bory iss Russie“ 
tytułem została odzi pann 

Masiowó w Wilnie. 
T. Mas a stę w Piolrogr 

  

oficera m 
    

podwodną i w roku 1919 zginął podczas woj- 
ny domowej na południu Rosji 

P. T. M. zosłała zawezwaną i przybyła z 
i na kilka godzin przed wy- 

    

  

ami. 
Jury składało się z n 

tystów mal pisarzy i 
ta naukowego oraz przedsta 
pism. 

Przewodniczącą 

   

  

   

  

jury była M-me De Wa- 
a, głów 

nego organizatora międzynarodowych kon- 
kursów pię i 

Obecnie Miss w. 

  

  

             

     

  

u, gdzie 26 maia rb. odbędą się wy 
ss Kuropy*, zorganizowane przez 

Agora“. 
obecnie Wilnie, gdzie 

udaniem się na międzyda 

  

   
odpoczywa prze 
rodowy konkurs. 
RTW ówna mieszka już od 10 łat w 

Wilnie. Uczyła się początkowo w gimnazjum 
rosyjskiem, nas e zaś przeszła do gim- 
nazjum SS. N etanek w Wilnie. 

Polskę w a ona za swą drugą ojczyznę, 
gdyż w niej się wychowała. a Wilno tak ko- 
cha jak swoje rodzinne miasto. 

Oprócz 4 języków obcych włada doskonn- 
le językiem polskim. 

Obecnie 
chociaż na kil 
by pozdrowić osobiście ws 
przyjaciół i znajomych. 

NOTOWANIA GIEŁDY 
ZBOŻOWIO — TOWAROWEJ I LNIARSKIEJ 

w Wilnie z dn. $ maja 19335 w. 

Tranzakcyjne: — Żyto zbierane 19,50 
19,75 (słabsz.). mąka pszeu- 

na 4/0 A, luks, łabsz.), m: 
żytnia 55 proc i 
proc. 
razowa ś 

   
  

    

  

   

   

  

  

  

   
     

    

   
   

zo się ciesi 

ą dni do ułubionego miasta, 
ystkich wileńskien 

    

    
       

        

        

   
  

  

perłowa p 
29, perłowa Nr. 3 — 36,00 — 
54,00. 

Orjentueyjne: Pszenica zbierana 32,00 (sta 
jęczmień na kaszę zbierany 18,00, 3- 

wies zbierany 14,00 do 14,50. Otręby jęcz- 
mienne 10,00. Kasza gr a 1/2 palona —- 

sza g ana 1/1 biała 38,00 — 40,06 
ię lniane proc. 37,50 — 38,00. 

  

    

   

  

     

| DRUSKIENIKI 
ZDROJOWISKO NAD NIEMNEM 

PAŃSTWOWY ZAKŁAD ZDROJOWY 

KĄPIEL 

  

Inhalatorjum. — Kąpiele 

Słynny zakład leczniczego 

  

Ceny za zabiegi lecznicze 

a m 

  

jest zobaczyć zestawienie tych rysun- 
ków z dwuletniego okresu wysiłków 
młodocianego małarza. 

Czy ma to być szykowanie później- 
szych artystów, budzenie talentów” 

wcale niekoniecznie, co z tych 
ci wyrośnie przeci nigdy nie 

wiadomo, ałe może skończy się to, ż 

maturzysta nie umie nakreślić kon- 
tura szklanki, czy bucika (zwłaszcza, 
że w dzisiejszej szkole średniej rysu- 
nek traktowany jest po macoszemu). 
Sądzę, że jeśli każda wychowawczyni 
przedszkola musi umieć stosować ry- 
sune dlaczegoby przeciętny inteli- 
gent nie miał sobie pozwolić na taki 
luksus, ale na ao trzeba go nauczyć 
obserwować otaczający Świat i zjawi- 
ska i właśnie tego przedszkoła uczą. 

     

  

  

          

A prace dzieci, — tu dopiero znaj- 
dujemy się w tym prawdziwym Świai- 
ku dziecięcym, tu widzimy, że dziec- 
ko to naprawdę mały człowiek, Wi- 
dzimy tu przedstawione w minjału- 
rze niemal wszystkie dziedziny pracy 
ludzkiej, wszystkie wypadki z dnia 
codziennego lub świątecznego. Są 
więc przeróżne meble domowe i ogro- 
dowe, domy nazewnątrz, mieszkania 
z urzędzeniami, kuchnie, salony, ogro 
dy przedstawiające w różnych po- 
rach roku, ulice miejskie i wiejskie 
chałupy, — robota, jak mi objaśniła 
nauczycielka wykonana po bezpośred 
nim powrocie dziecka z wakacyj. — 
Dalej łalki i ich mieszkania, pokój sy- 

    

Sale hydropatyczne. — Eiektroterapja. — Gabinety ginekołogiczne. 
tlenowe, 

stosowania 
Jedyne w Polsce kąpiele kaskadowe. — Lecznicza sołanka do picia. 

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

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

W okresach 15.V,—15.V1. i 1—30.1X. 15% (zniżka na wszystkie zabiegi 

SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 

piankowe. Zabiegi specjalne. 

słońca, powietrza i ruchu. 

i taksa kuracyjna zniżone. | 

(RAGE 

pialny, szafa z bielizną wzorowo pou 
kładaną, sklepik, budowle z ogrom- 
nych klocków (raj chłopców) wresz- 
cie najróżniejsze zastawy święconego 
wykonane z gliny, stragany kiermaszo 
we pełne zabawek, obwarzanków, sere 
kaziukowych i t. p. 

Dzieci chętnie ilustrują wszystko 
co im pod obserwację podpadnie; | 
tak jedno z przedszkoli dało obraz 

nie swego, przedszkola, inne 0- 
degranego przedstawienia. 

Jednej przełożonej przedszkola 
na imieniny dzieci ofiarowały album 
swojej roboty, a w niem własne foto- 
grafje, obok których zamieszczono ro 
bótki, lub rysunki danego dziecka, któ 
re z dzieci nie miało fotografji wkleiło 
swoją sylwetkę z czarnego papieru. 
Zamiast podpisów umieszczono zna- 
czek dziecka, a więc klucz, grzybek, 
wisienkę i t. p. 

    

Oryginalny dar, swoisty i nieza- 
przeczenie miły. Ale co tam mówić, 
pomysłów w przedszkolach jest tyle 
ile głów nauczycielskich, a raczej dzie 
cięcych główek. Żeby choć część + 
nich zobaczyć i spamiętać warto pójść 
na Zawalną 1 między godziną 1 —- 
18. Wystawa trwać będzie do 100 ma- 
ja. Wejście bezpłatne. 

  

  

Zoftja Gnatowska. 

—::():—
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Rozwój egrodnictwa owocowego 

na terenie wsi wileńskiej. 
Komitet Opieki nad Wsią Wileń- 

ską zakończył ostatnio akcję rozdaw- 
nictwa drzewek owocowych między 

niezamożnych rolników wsi wileńs- 
kiej. Ogółem zostało rozdanych i za- 
sadzonych pod kierownictwem spe- 

cjalnie delegowanych instruktorów 
17000 drzewek owocowych. Drzewka 
te rozdzielone zostały między powiaty 

Święciański, oszmiań    
wileńsko-trocki 
ski i brasławski. 

Zalesie. 
OBCHOD 8-go 2 MAJA. 
    

    

    

      

Dzień 
wśród licz 
staraniem 
się nabożeń 

  

У 
zacyj odbyly 

wyznania rzym. 

  

kat. oraz 
Wzięły w n udział wszystkie organi- 

zacje na czele z K. P. W. związkiem Strz 

   

  

yniach zostały oraz dziatwą szkolną, W 
wygłoszone wzctosłe kazania, 

i niu rannych uroczystości 
się do domów, by znow 

zebrać s w Św ietlie K. P. W. dla wspólne- 

go uc czenia roc 

   
    
    

    

   

ał się z dwu 
ludowej 

złożyło” 

    

      

   

pr Ž klamac je dz 
wy szkolnej. Nie у *›…111\\ wzbudzi 
deklur ją p. t. „Będę oai 7-let 
go ucznia szkoły powszechnej Genka 
wicza, który 
nie umiał ani 
swą poprawn 
miem się na sc 
Dla spopularyzowania 

cowej ludr 
piatna zab: 1 taneczna. 

Dużo wrzawy i życia wniósł OB: 
zmamy j lujjiany p, Macewicz, 
©gniska K. P. W., który pro 

Na tem miejscu należy pod 
niom z rodziny Ё 

Масем ст 
we swą obecuc 

go i rodz 
Program i 

przez komitet r 
chowicūstwa, 6 

łeczeństwa. 
5.,P.2W: b 

Ludwinowo. 
(pow. wil.-troeki). 

KONFERENCJA NAUCZYCIELS 

W dniu 2 maja odbyła się tu от 

cja nauczycielska rejonu Landwarowskie 
w której udział 22 osoby, 
ośmiu niek 5 kurs 

'Konferen ta różn 
piprzednich (w innych p 
czystym programem. gdyż 
mych* lekcy „wzorowych i elaboratów 

referatów, nauczycieli koły p. Horodn 
€aznka i p. Wierszyłłówna urządzi 
mi piękny porank rewjowy z okazj 

Na program poranka złożyły się nast 
jące głów. zę wykonani całkow: 
przez dzieci: powitanie i,  deklamacj 
Śpiewy. tańce (treść czerpano częś 
broszurki: 3 Maj M, Reuttówny). > 

i i Kubus у 
baba“, 

    
  

  

      

    

    

    
   

        

   
   

polsku, a obecn'e 
śmiałem zacho 

          

      cowydii organi i 
koły i przedstawicf spo- 

duwyjizowany zaś staraniem 
B. BW. R. 

  

      

   

   
   

    

  

    

    

   

     

  

    

  

   
   

    

    
   

  

    

   

    

   

  

    

      

   
Po poranku zarząd samorządu szkoln 

zdawał sprawozdanie ze swej działalności 
i pa ezyćh . Można więc pow:e- 

koła w Ludwikowie należy do 
ch szkół w powiecie. Jednem 

  

sek: 
  

  

r niedale- 
ści osobmo. 

amo podobnych konferencv] 

ch nauczycielskich! 

Orany. 
OBCHÓD ŚWIĘTA LASU, 

W dniu 
«ie aa o 

  

    

    

    

      

      

uk pod kiercwnic 
% Rudni p. Borejki, z Ka 
żoną, z Daliny p. Mólew: 
p. Mahilca, oraz prakty 

ina gajowych 6 

  

  

    

   
święta lasu. 

Zainteresowa 
sadzonki ol 8 
wśród siebie chrzestnych rodziców, 

«nie urządzono kiłka wspólnych zabaw ze 
śpiewem i szereg rozrywek, W końcu SR. 
'wiona dziatwa ze śpiewem w towarzy 

p. nauczycieli udała się do swoich szkół 

Dołhinów. | 
SZKOLNA AKADEMIA 3-MAJOWA. 

Darują państwo, że nie będę 
ła nad trady 
stwami i 
w Polsce 
w dniu 3 Maj к 
wych i innych defilad? Wprawd: 
defiladzie nierówna — w 
Tozmaite, świetne gener 

sadziła 

  

   

   

  

  

    

   

    

   

    

     
    

   
    

  

rozwodzi 

  
demjami. Bo 

jedna mieś 

  

chc 

        e defila 
jednej biorą udział 

r i inne czeig 

  

  

  

  

  

    

    

osobistości, w drugiej po „kocich łba 
i pod fałszowane dźwięki hymnu ma 
mizerny i pstrokaty oddziałek 

j pstrokatym K. O, P. 
zwykłych, ych „pow 
wiących może na j st 

mego tła. i 

  

to jaką jeszcze. Jako az numer pro- 
gramu wiązanka pieśni w wykonaniu zesp: 
łu mandolinistów. Wprawdzie „pod batu 

steli, ale prze ona tylko ręką ma 
i. Dalej na temat 

uczeń 6 oddz, Masłow- 
ygłosił reterat, P ej znów cały bu 

tket deklamacyj a następnie re 
feracik małej z 5 oddz. o Sta 
nisławie M i Rosa Akadem 
ji sumiennie AZ przez dzieci świad- 
czyć może o należytym poziomie szkoł 

arują państwo, 
wiosna jest i o 

Z ich oczu, . 
myśl i radoś ama, co rozlana jest w po 
tokach gwiaździsto — złotych jaskrów pie- 
szczonych promieniami majowego słońca. 

ESA: 

  

       

     

  

         
   
   

    

     
   

   

  

   

pi 
i mowy 

    

Rudomino. 

Byliśmy w dniu 3 maja świadkami prze- 
Ślicznej uroczystości sadzenia drzewek pr 
oddział Związku Strzeleckiego w Czar 
Borze. Po wysłuchaniu mszy św. w Kapłisy 
ŚŚ. Urszulanek, 09 której przygywała orki 
stra 6 p. p. Leg., strzełcy przy 
marszu udali się do kolonji kolejowej w 
nym Borze, gdzie przyst 
drzewek na ul, im. M 

   
    

  

   Jzar 
Diono do sadzenia 
alka Piłsudskiego. 

   

  

   

  

   
   
    

    

    

   

   danie prezes Powiatowe 
arosta p. Herb 

je apelem, 

  

sadzone drzew 
ców będzie zawsze dbał, 
niem, że obowiązkiem strzelców winna by 
troska o Rzeczpospolitą i rozwój jej potęgi. 
Przemówienie zostało zakńczone okrzyki na 
na cześć Pana Prezydenta i Marszałka P- 
sudskiego. Po pięknem prz а 
sa miejscowego oddziału p. Aleksandra Sz; 
ko przystąpiono do sadzenia drzewek, P. 

sze tało posadzone prz 
krzewińskiego, drugie przez p. 
cie przez p. Teodora Knzysztowieza, 
piąte i t. d, w ciągu niespełna godziny wv 
rosła piękna aleja. Po przedefilow 
aleją przed p. Pokrzewi skim str: 
się do świetlicy na odc: p. inspektorowi j 
Zadleriwej p. t. „3 maj“. 

Landwarów. 
3 MAJ W LANDWAROWIE. 

Uroczystości święta narodowego rozpoczę 
ele parafjala 

ę se lada, LE 

   

   
    

   

  

   

    

    

      

     

    

  
    
   

    

     

  

   

     

  

  

organizaccj. 
Hetrjal i J mow 

Po południu s 
Sportowego odbył s 

turniej gier « 
kowkų, 

p. kpt 

  

Czarny Bór. 
STRZELCY UJĘLI ZŁODZIEJA. 

W Czarnym 
gdy ludność b. 
zagród dostał 

Gdy już uciekał z 

rudo 

„do 3 

Borze, AE 

     

   

    

cy z miej iału i puścili się 7 
nim w po był nielada bie: 
czem, to też wyścig jego ze strzelcami 
czyć można do i 
wych. Trasa wy е 
metry, aż pod Porubankiem strzelec Wnuk 
zdołał dopaść złodzieja. Uzbroiwszy stę w 

karapiny strzel z triumfem odprowad: 
złodzieja na iposterunek połcji w Rudorm:- 
nie. Był to znany kryminal z Wilna, ba- 
wiiący w Czarnym Borze na gości В му - 

stępach. Dzielnym strzelcom łudność zgoto 
wała owację. 

  

    
    

  

   

Rzesza. 
LUSTRACJE ZW. STRZELECKIEGO. 

Starosta powiatowy p. Jerzy de Frame 
court w ostatnich dniach złustrował oddzia 
ły Związku Strzeleckiego w Rzeszy. Ruk?;- 
niach i Kowalczukach, interesu jąc się szcze- 
gółowo pracami i osią a dorobkiem od 
działów w dziedzinie wycho ia obywatel- 
skiego. Przy sposobności nadmienić mus: 
my, że na terenie powiatu wiłeńsko — tro 
ckiego prace strzeleckie dają bardzo pozy- 
tywne rezultatv. Zasługę tego przypisać na- 
leży p. por. Lietzowi i p. por. Fiałkow 
skiemu. 

  

   

      
  

  

Postawy. 
Z ŻYCIA STRZELCÓW I ZW. REZERW!- 

STÓW. 

W. ubiegłą sobotę we Pietrahy sm. 
Postawskiej staraniem p. Jana Szturycza. re 
terenta wychowania obywatelskiego zostało 
zorganizowane przez Strzelców  Pododz' 
Związku Strzeleckiego Hrydżki — Pietraliv 
©degrane przedstawienie amatorskie p. t 
„Zrękowiny u Druzgały i „Zaczarowane jab 
łuszko*, które ściągnęły wiełką ilość ludno- 
ści z okolicznych wsi. Przedstawienie zacz 
czycił swą obecnością Zastępca rosty Pow 
jako Prezes Pow. Federacji P. Z. O. 

„ Pow. Zw. Strzel. pan Kazimierz 
Protasewicz oraz goście z Postaw, p. p. B. 
Fjoł — Fjołkowski, sekretarz Powiat. Fede- 
racji P. Z. O. O. Zygmunt Rzeczycki, sekre 
tarz gminy + in. WI tą samą sobotę w wsi 
Chrystowo, gminy norzyckiej zostało odegra 
ne przedstawienie amatorskie przez członków 
Koła Zw. Rezerwistów w Łasicy, starannie 
zorganizowane przz p. Augus tyna Rudaka, - 
Prezesa Koła. Przedstawinie odbyło się w 
stodole, gromadzac wielką ilość ludu ze wsi 
a ma program złożyła się komedyjka p. t. 
„Na wędkę”, „Śwój”. 

Zabawny wypadek. 

      

  

  

   

  

         
  

  

    

    

  

Kroniki powiatu ipostawskiego mają do 
zarazem znamien- 

Nowe 
zanotowania zabawny a 
my wypadek, jaki miał miejsce we w 
Haby, gm. skiej w dniu K 
br. Do tej wsi udał się wójt gminy ż 
ski ściągnąć od jednego z wł 
nałoż mań w drodze administr. acyjnej grzy 
wnę w kwocie 2 zł, Włościanin ów odmówił 
zapłaty, powołując się na swe ubóstwo. 

ednak, orjentując się w sytnacji, 
rował mu poduszkę i zabrał ja z sa 

bą. Niebawem w drodze dopędził do płatnik, 
Prosząc z płaczem 0 zwrot poduszki i cs 
wiadczając, że grzywnę zapłaci. Otr 
szy 2 zł. grzywny, wójt poduszkę zwróci 
tu nastąpił niespodziewany, efektowny ep - 
log egzekucji. Własciciel poduszki rozjpruł po 
duszkę w obecności wójta, a stwierdziwsz 
że zaszyta w poduszce kwota 200 rubli rozy) 
skich w złocie jest nienaruszona i nic nie 
zginęło, najspokojniej oddali! się ze 
złotym skarbem do domu. 

ETO PTS TTK PTSS 

Wspierając bezrobotnego, 
pomagasz sobie. 

TERRA OE TZ PETITE 

Floganckie i 
oszczędne funie 

t Rinienki = 
noszą na 

drewnianych 
? obcasach field ze 
skory gumowej 

Berson ma 
cale 

Eva lanie, „przyjemny. 4 
ZNACZNE ZFKŻONE. 

  

     

  

   

  

   
  

  

     

    

  

    

    

Swym 

   

КО 

Zdrowe zęby — 

czysty oddech... 

dwa powazne walory urody 

Wiele osób zanied- 
buje wciąż jeszcze 

regularne _pielęgnó- 

wanie zębów, a każ- 

dy przecież wiedzieć 

powinien, że tylko 

zdrowe zęby mogą 

żuć naprawdę piękne. 

Codzienne  grunto- 
wne czyszczenie Zzę- 

bów jest  podsławą 

ich zdrowia, przy- 

czem niezmiernie waż= 

ny jest wybór właściwej pasty do - 

zębów. Wskutek swej małej spoistości 
pasta Colgate 

czyści zęby 

Wi; 
  

  

   

    gruntowhie, delikai- 
na jej piana bo- 

wiem przenika w 

najdrobniejsze  na- 

wet szczeliny po- 

między zębami, "usu- 

wając z nich wszel- 

ki nieczystości. Aromat pasty Colgate 

jest miły «i orzeźwiający, dlatego 

łeż oddech jest polem stale świeży 
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Nowoczesne jezdnie na ulicach Niemieckiej 
i Wilenskiei 

Mimo szeregu przeszkód, magis- 
trat postanowił nieodwołalnie w cią- 
gu bieżącego miesiąca przystąpić do 
zmiany nawierzchni jezdni na ul. Nie 
mieckiej, zmieniając dotychczasowe 
kocie łby na kostkę kamienną. Zazna 
czyć należy, że materjał dla nowej je 
zdni został wykonany całkowicie z 
miejscowego kamienia przez okolicz- 

nych kamieniarzy. 
Jednocześnie podjęte zostaną ro 

boty nad budową na ul. Niemiecki 
nowych chodników. 

Dalszy program robót przewiduje 
budowę jezdni z kostki betonowej na 
ul. Wileńskiej, na wzór już istnie 
cej na odcinku koło magistratu. 
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Przyłabany w mieszkaniu włamywacz 
usiłował zadusić służącą. 

t. Wezoraj kolo godziny 1 rano, zna- 
ny policji włamywacz Zenon Szukin 
przy pomocy wytrychów wdarł się do 
mieszkania kupea Gierszanowicza (uł. 
Miekiewieza 28). W mieszkaniu wów- 
€zas nikogo nie było i Szukin zaczął 
pakować co nażccenniejsze przedmioty 
W międzyczasie powróciła jednak siu 
żąca Gierszanowicza Kudekja Zacha: 
ryk i na widok złodzieja podbiegła do 
okna, by wezwać pomocy. Zanim jed- 
nak zdążyła ciwerzyć okno została 
dopadnięta przez włamywacza, któ- 
ry pochwycił ją za gardło i zaczął du- 
sić, 

Pemiędzy służącą a włamywaczem 
wywiązała się walka na Śmierć i ży- 
cie. Podczas szamotania służącej uda- 
ło się na szczęście otworzyć okno i 
kilkakrotnie krzyknąć, 

  

Krzyki usłyszał dozorca. Powstał 
alarm, jeden z mieszkańców domu 
wybiegł na ulicę i parę razy wystrze- 
lił, cheąc item zaaląrmować policję. 

Przed domem utworzyło się zbiego- 
wisko. 

Tymczasem przytomny dozorca 
szybko zamknął bramę i uzbroiwszy 
się w siekierę z paru innymi mężczyz 
narni pobiegł do mieszkania С. 

U drzwi wejściowych mieszkania 
Gierszanowicza spieszący z pomoc: 
zauważyli osobnika, który usiłował 
niespostrzeżenie wymknąć się na uli- 
cę, Dezerca zorjentował się, że to wi- 
nowajez alarmu i przy pomocy poze- 
stałych zatrzymał go. Był to pozornie 
trudniący się szewiectwem Żenon 
Sznakin zam. przy ul. Łokieć. 

W międzyczasie na miejsce wypad 
ku przybyła policja, która zaopieko- 
wała” się włamywaczem. 

Podczas rewizji w kieszeniach za- 
trzymanego znalezione cały arsenał 
narzędzi złodziejskich. Zakutego w 
kajó:zki odstawiono do wydziału śled 
czego. Dochodzenie przeciwko niemu 
prowadzone jest w trybie doraźnym. 

(e) 

  

Samochód ciężarowy przejechał rowerzystę. 
Wezoraj o godz. 4 p. p. wpobliżu Mostu 

Ziełcnego na uliey Wiieńskiej wydarzył się 
tr. my wypadek, ciiarą którego padł rowe 
rzysta, © nieusialcnem narazie nazwisku. — 
Od streny uliey Wileńskiej w kierunku Sni 
piszek pędziłc ze znaczną szybkością auło 
ciężarcwe, W tym samym ezasie z przeciw 
nej strcny nadjechał na rowerze jakiś mio 
dy mężczyzna. Rowerzysta, mijająe Sarno- 
chód, zaczepił się 6 skrzydło i wpadł pod 

    

koła ciężarówki. 

Auto zcstało natychmiast zatrzymane, zaś 
nieszezęśliwemu pośpieszono x pomocą. 

Rannego z bardz pważnemi cbrażenia- 

mi giewy i całego ciała po nałożenin oput 
runku przez pogotowie ratunkowe, przewie- 
ziec do szpitala św, Jakóba. Stan jego budzi 
obawy, Przeciwko szoferowi spisano prote- 
kół. (e). 

   

Z PRASY. 

W związku z prześlądowaniami żydowskie 
mi w hitlerowskich Niemczech powsłaje u 
nas cały szereg pomysłów mniej lub w j 
ciekawych czy realnych do walki z niemcz 
ną wśród Żydów polskich. 

Niedawno powstał w Warszawie Komitet 

dla zmian nazwisk brzmiących z niemiecka na 

polskie, powstaja podobne projekty. Mie 

dzy in. „Wołnomy iel Polski“ w swym ostat 

nim numerze zamieścił «r A dyška 
prof. uniw. warsz. I. Myśli 
autor zaleca om polskim w b 

zyka żydow: jest on zni 

т ni przeszkadza zbli- 
i. Sprawie tej 

szym Prze- 

Przedewszystk rdza redak 

tor „Naszego Pr: du“, że „jidisz* ma się 

tak do niemczy k n. p. jen k > rl 

holenderski. 
zykiem mni: 

polska nap 
vska, jak w 

    

    

      

    
    

   
   

  

     
    

   

  

    
   

poświęca p. 
     
    

  

   
„ośw. 

e mniejszość 
ość narodowa 

ma prawo do swej odrębnej kultury i że ta 

odrębność daje się doskonale pogodzić z 

wyipółną ideą państwow: : 

То 1е% pisze dalej autor — w. stkie 

stronnictwa żydowskie, obecnie bardziej mż 

kiedykolwiek jednomyślnie negują „asymilac- 

je Sjoniści uważają, że jedynem wyjściem dla 

ów jest pos adanie własnego państwa; 

folkiści pokłładają iswe nadzieje w z zatry- 

umfowaniu idei postępowych i rozwiązar iu 

kwestji żydowskiej wewnątrz każdego pań- 

bundowcy zaś widzą zbawienie w soc- 

žmie. 
Niema. jednak, -ani 

żydowskiego, któreby ni 

ności władania przez ki 

polskim j e 

          

       

    

     

        

> jednego stronnictwa 
uznawało koniecz- 
ego Żyda językiem 

Jeżeli ten proces 

pcznaw j a postępuje u Żydów zbył 

powoli, to jest to według autora v objek 

tywny: ch warunków, a nie Żydów. W każdym 

razie, konkluduje autor, do porozumienia i 

współ między Polakami a mniejszością 

żydowską doprowadzą właśnie przedstawicie- 

le tych Żydów, którzy przyznają się do pew- 

nej odrębności na arodów j 1 kulturalnej, a w 

każdym razie nie 2 którzy od ży- 

dostwa się odsune niem i 

poza nazwą, wspólnego. 
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RZAD POLSKI PORUSZY SPRAWĘ PRZE- 

ŚLADOWAŃ OBYWATELI POL KICH W 

NIEMCZECH NA FORUM TRYBUNA4U HA- 

(KIEGO? 

W berlińskich kołach 

rażą pogłoski, że rząd polski 

wać do Międzynarodowego Ti bunału Spra- 

wiedliwości w Hadze skargi w sprawie pr 

śladowań Żydów obywateli polskich w pań- 

stwie hitlerowskiem. 

W Polskim Konsułacie Generalnym odby 

wa się obecnie rejestracj szkód i strat, jakie 

wskutek ostatnich wypadków. w Niemczech, 

ponieśli obywatele polscy. Krążą mocne pogła 

ski, że Konsulat Generalny zbiera dokładne da 

ne w tym celu, by na podstawie faktów i cyfr 

sformułować skargę do Trybunału Haskiex 

y w tej sprawie Polski Konsulat Ge 

w Berlinie odmówił zarówno potwier 

ak i zdementowania tych pogłosek. 
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O AZYL DLA UCIE KINIERÓW ŻYBOW- 

SKICH Z NIEMIEC, 

W piątek odwiedziła delegacja Zjednoczo 

nego Komitetu Żydowskiego do walki z prze 

śladowaniami Żydów w Niemczech z posłem 

p Wiślickiem na czele Ministerstwo Spraw 

-h i odbyła tam dłuższą konfe- 

awie położenia Żydów obywatel 

Niemczech. Między in. poruszo- 

Żydów obywateli niemieckie h 
szuka- 

mi bitł=- 

  

rencję w s 
polskich w 

kże sprawę 
opuszczając stałe swe siedzi 

ją schronienia przed prześladowar 
rowskiemi w Polsce. 

Delegacja otrzymała zapewnienie, że w naj 

bliższym czasie zostanie rozesłany władzom 

administracyjnym okólnik, w sprawie nie czy 

nienia trudności przy udzielaniu prawa azy ru 

obywatełom niemieckim, którzy chronią się 

+ Polsee: W okólniku tym będzie również -po 

ruszona sprawa ustalenia obyw. Żydów pol- 

skich, mieszkających w mczech i figaru 

jących łam jako „be zpaństwowcy”. m. mer. 

—::0: 

Wkłady oszczędnościowe 
w P. K. 

w m-cu kwietniu 1933 r. 

Miesiąc kwiecień zaznaczył się w P. K. O 

znacznym wzrostem zarówno w. kładów oszczę 

dnościowych, jak i liczby oszczędzających w 

tej instytucji. Wkłady oszczędnościowe wzro 

sły o 7.913.370 zł, osiągając na dzi 

nia 1933 r. stan 414.279.697 zł 

wkładami pochodzącymi z wałoryz; 

a wkładów a ži 442. PR0O 

    

      

          

       

   

  

BM POI osiągając 
kwietnia 1933 r. ogólną liczbę 981,855 ks 

żeczek, łącznie zaś z książeczkami pochodzą 

cemi z waloryzacji 1.017.548 książeczek. | 

KURJER SPORTOWY 
Jasiński Ognisko K. P. W. zdobył puhar 

w Katowicach. 
Pierwsze ukazanie się kolarzy wi- 

leńskich na obcym terenie, a w tym 
wypadku w Katowicach spotkało się z 
dużem wyrazem sympatji ze strony 
organizatorów jak również kolejarzy. 
którzy na miejscu w Katowicach za 
opiekowali się gościnnie swymi 
iegami* sportowymi. 

Pierwszy start wilnian „zagrani- 
eą* nie mógł ma się rozumieć mieć 
znaczenia sportowego nie spodziewa- 
liśmy się od nich żadn. dobrych rezui 
tatów, bo wszysey doskonale zdają 
bie z tego sprawę, że zwyciężyć nie 
jest rzeczą łatwą, że na zwycięstwo 
składa się moe okoliczności, w które 
niestety nasi kolarze nie byli wtajem 
niczeni, bo to przecież pierwszy wy 
stęp, a niespodzianek było sporo. 

Mówiono, że szosa będzie astallo 
wana, aż tymczasem nasi kolarze 
zarżnęli się na wybojach. 

Mówiono, że bieg prowadzić bę- 
dzie po równem, a tymczasem, prowa 
dził po terenie górzystym, co w znacz 
nym stopniu wprowadziło w błąd przy 
ustawianiu przekładni. 

Przyjazd wilnian budził tak duże 
zainteresowanie, że tygodnik sporto- 
wy „Raz. Dwa. Trzy* ofiarował naj- 
lepszemu wilnianowi efektowny pu- 
har. 

Puhar ten zdobył Jasiński, który 
na 60 zawodników zajął 25 miejsce. 
Mistrz nasz zająłby daleko lepsze miej 
sce gdyby nie warunki wpływające 
ujemnie na wiłlnian. 

Cała prasa jak sportowa, 

  

о- 

    

  

tak też i 

    

codzienna pisze i pierwszym występie 
kolarzy K. P, W. w Katowicach z wiel 

kim zadowoleniem, że nareszcie Wilno 
dało o sobie znak życia. 

Zapewne już teraz po przełamaniu 

   

lodów zawodnicy nasi będą częściej 
wyjeżdżać na zawody szosowe w in- 
nych miastach. 

KOMISJA Z PUWF. W WILNIE. 

Bawiła w Wilnie komisja PUWF,, 

która zwiedziła boisko na Pióromon- 
cie i zainteresowała się bliżej sprawą 
budowy basenu pływackiego na Zwie 
rzyńcu. 

Poszczególni członkowie komisji 
obiecali odpowiednio w Warszawie 

  

  

CZYTAJCIE 

„Gobeliny Wileńskie” 
Wydanie 

Rady Wileńskich 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-Prifferowej. 
„O gobelinach", oświadczenia różnych 
IGE 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 nabycia we wszystkich księgarniach 

zreferować nasze bolączki. Jest więc 
nadzieja, że PUWF. przyjdzie nam z 
pomocą techniczną. 

Samobójstwo mistrzyni 
Niemiec. | 

BERLIN. (Pat).  Kilkakrotna mistrzyni 
Niemiee w tenisie Nepach popełniła samo: 
bójstwo przez otrucie się. 

0 puhar Dawisa. 
BERLIN, (Pat). — W! ostatnim dniu me- 

czu © puhar Davisa Niemey — Egipt, rozeg- 
rano dwie rewanżowe gry pojedyncze. 

Cramm pcekcnał Bagdaliego 6:2, 6:2, 6:2. 
Neurney wygrał z Wahidem pe czieroseto- 
wej walee 5:7, 8:6, 6:2, 9:3. W ogólnej pun- 
ktacji mecz wygrały Niemey 5:0 į zakwalili 
kowały się do drugiej rundy rczgrywek, — 
gdzie spctkają się ż Holandją. 

EAESEEENTZOTOPOAZEE PORE WACZROWNOC SWE 

NOWINKI RABJOWE. 
PIEŚNI SOLOWE. 

Dzisiaj o godzinie 18 w studjo wileūkiem 
odbędzie się recital spiewaczy utalentowanej 
sopranistki p Janiny Keller Krauze, która z 
towarzyszeniem fortepianu odśpiewx szer 
pieśni kompozytorów współczesnych i > 
niejszych. Akompanjuje p. W. Nakielski. 

ODCZYT O DRUKACH POLSKICH. 

O godz. 19,05 zabierze głos przed mikrofo 
nem wileńskim Dyrektor Bibljoteki Public: 
nej i Uniwersyteckiej p Adam „Łysakow: 
który zobrazuje „Początki drukarstwa pol- 
skiego”. 

  

   

   

  

TRANSMISJA OPERY. 

Zakkończy dzisiejszy program radjowy tran 
smisja z Teatru Wielkiego z Warszawy gdzie 
odegrana opera J. Nougesa „Qou vadis*, os- 
nuta na tle Sienkiewiczowskiiego arcydzieła, 
Obsada opery jest następująca: Ligja — 2. 
Żmigród Fedyczkowska. Poppea - Ada Len- 
czewska - Sławińska, Winicjusz—Adam Do- 
bosz, Eunice — Halina Dudiczówna, Petron- 
jusz — Eugenjusz Maj, św. Piotr — Eugen- 
jusz Mossoczy. Początek o godz. 19.30. 

Utenarjusze аЦО МР 
Kanfident. 

Konfident? Któż to jest konfident? 
oskarżony A. Bucewicz,    o podszyw 

      

    
B podawał się nie za 

ale za konfidenta. 
co to jest kon- 

jonarjnsza, 
A czy oskarżony wie, 

fident? 
— WI 

  

    co daje sprawy. 
sposób wskarżony zamierzał 

    

sprawy : 
łem do mie 

  

nia Szosłakow 
em, że jestem koni; 

ent i przeprowadzam wywiad. Na papierku 
pospisywałem to stko, co w ostatnich 

h zginęło, znaczy się ukradli Szosta- 
ej. a > że postaram się o 

Tylko niech zapłac. Nie zapła- 

iPoszed 
„ Tam     

    

  

   

  

ser WG. 

— No dobrze, : 
na ławie os 
— Wiłaśnie diateg. 

Vo, a pani, pani Sześ 

  

   

    

kowska co na    
powedzenia w lej sprawie? 

że do mnie przyszedł właśnie 
Za 

= Wia Sp     
<ząt na papierku spr 

ginęło. Właśnie chciał 
dolać za to pieniądze, Właśnie mu nie da- 
łam, tylko zadzwoniłam na polieję i tam s 

azało, że ten pan nie jest właśnie konti- 
dentem. 

— Bucewiczu! jeste 
że pod pozorem pods. 
cje wywiadowcy pol 
wyłudzić od tej oto 
niezbyteczne pieniądze! (o macie na ewo'e 

      
   

   

   

    

jady jeszcze nie byłem oskarżeny 

kurtce 

  

esteście w 

więziennej, za co siedzicie teraz? 
— Siedzę? Siedzę za to, że chciała się 

zemną żenić jedna dziewczynka. Ale potem 
dowiedziała się, że jestem już żonaty, Za ta 
siedzę, Ost. 

Wzruszające pożegnanie 
dłużnika z komornikiem. 

(mrtentyczne). 

Po... obrzydło Wiilno, Miał 

stu w stęchłej 

   

vel       

  

Panu P 

na wielu do- 

mach zupełnie nieoczekiwanie można doj- 

iące sumienie szyldy komorników; 

ych weksle i innych 

teresu. 

rzeć dra 

motarjus 

„dręczycć 

    

Pan P. wyrobił pozwolenie na wyjazd do 

Palestyny i pewnej nocy, gdy całe Wilno by 

ło uśpione, znalazi się na dworcu, na kiłka 

minut przed odejściem pociągu pośpiesznego. 

do Warszawy, — do Gdyni, — do upragnio- 

    

    

nej szerokiej, wolnej przestrzeni... 

Na dworcu nieoczekiwanie dla siebie за 

siai wielu przedstawicieli rodziny. 

Przyszły wzruszające chwile pożegnania. 

isz! — Ikala 

  

  

— Pamiętaj Leonku o nas, 

ciotka. 

— Jeżeli będziesz chciał wrócić, napisz k 

  

miecznie — prodł jakiś ostrożny krewny. 

— Żegnaj nam... 

Pan Pi był wzruszony. Nie spodziewał 

się doznać tyle serca od tak dalekiej rodzi 

ny. Nie przypuszczał, że te ciotki i wujaszko 

wie tak go kochali. 

Sprawił to wyjazd może na całe życie! 

Pan Pi był wzruszony. A gdy ujrżał wśróć 

otaczających go krewnych znajomego kómop 

nilka M. omał nie zapłakał. 
— Komorniunio kochany i pan też. Po 

starej znajomości, Żegnaj mi i wybacz, że 

pozbawiam cię takiego klijenta. 

— Panie, nie puszczę pana — szepnął w. 

odpowiedzi komornik, jak się zdawało pantę 

Pi 

  

   

  

   

również wzruszony: 

— Nie mogę, panie M., nie mogę. Nie 

namawiaj. Nawet dla pana, po starej znaje- 

mości nie mógibym tego uczynić. Nie pozo- 

stanę wyjeżdżam... A 

— Nie puszczę pana — powtórzył komor- 

nik szeplem. ; 
— Patrzcie jak on mnie kocha! 

— Albo pan płaci natychmiast 400 złotych 

panu Wiekslerowi, albo przystępuje do re- 

wizji osobistej! 

— Rozumiem, jpanie komormiku, rozu- 

miem. Przyszedł pan z Wekslerem iz wek- 

slem zaprotestowanym na sumę 400 złotych. 

iPan Pi -po tem odkryciu poddał się SPACJĄ 

ezmie pracy rąk komornika. 

Jeden z bogatych krewnych pana "Pi, obec 

ny na dworcu, wręczył komornikowi 200 zł. 

w gotówce, weksel na 100 złotych, a pan Pi 

oddał jako zabezpieczenie, swój złoty zega- 

rek — i uzyskawszy w ten sposób zezwolenie 

komornika na wyjazd opuścił Wilno, niemiłe 

o stęchłej atmosferze, 

    

Włod. 

RADJO 
WILNO. 

WTOREK, dnia 9 maja 1933 r. 

11,40: Przegląd prasy. Kom. meteor. Czas, 

12,05: Audycja dia poborowych (muzyka). -- 
13,20: Km. metor. 14,40: Program dzienny. 
14,45: Wielkie solistki (płyty). 15,15: Giełda 
rolnic 15,25: Radjowa gazetka rzemieślni 
«cza. 15,35: Wśród książek. 15,50: Koncert 
dla młodzieży (płyty). Tańce stylizowane, — 
Objaśnia Zofja Ławęska, 16,25: Podstawy 
gramowe nowej szkoły — odczyt dła nauczy 

cieli wygl. dr. J. Balicki. 16,40: „Pogaństwo 
w dobie dzisiejszej” — - odczyt wygł. T. Ка 

17,55: Progr. ua 
środę, 18,00: Recital pieśni w wyk. Janiny 
Kelles — Krauze (sopran). Przy fortep. Ma- 
mert Nakielski. 18,30: Rozmait. 18,40: „Insty 
tucje do spraw mniejszości: narodowych* — 
odczyt litewski. 18,55: Codz. ode. pow. 19,05: 
«Początki drukarstwa polskiego dc zyt 
wygł. Dyr. Bibljot, Uniw. w Wilnie Adam 
Łysakowuki, 19,20: Pras. dz. radj. 19,30: Tran 

smisja z Teatru Wielkiego w Warszawie, — 
„Quo DIS* — opera Nougesa wędług H. 
Sienkiewicza). Felj, muzyczny. О. c. opety. 
Wiad. sport, Dod. do pras. dz. radj Kom. 
meteor. D. c, opery. 

WARSZAWA. 
WTOREK, dnia 9 maja 1933 r. 

12,10: Płyty gramofonowe. 15,30: Komuni 
kat Państw. Urzędu Wych. Fiz. i Państw. Zw. 
Sportowego. 15,50: Płyty gramofonowe, 18,00: 
Muzyka lekka z „Gastronomji*. 

Dolar lekko zwyżkuje. 
W ciągu ostatnich kilku dni dolar na 

nieoficjalnej t. zw, „czarnej giełdzie' wileń 
skiej zdradzał lekką tendencję zwyżkową. 
Zaznaczyć należy że podaż w dalszym 
gu przewyższa popyt, który jest stosunke* 
słaby. 
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= Dziś: Grzegorza B. W. 

More Euros Taydora Oto 

5 | = @ 

| Wschód słońca — g.3 m 54 

zes Zachóś | „ — g:7 10 

Spostrzeżenia Zakładu Metaorologji U.S.P, 

w Wlinie z dnia 8/V — 1933 roku 

Ciśnienie 753. 
Temperatura + 14. 
Temperatura najwyższa -+ 21. 
Temperatura najniższa + 11. 
Opad ślad. 
Wiatr półn. — wsch. 
Tend. bar, — spadek, potem wzrost. 
Uwagi: chinurno, w poł. przelotny deszcz. 

— Przewidywana pogoda na 9 maja: — 
Pogoda o zachmurzeniu zmiennem, z moż! 

wością przełotnych deszczów, chłodniej, sła- 
be lub umiarkowane wiatry zmienne, W ca 
łym kraju słaba skłonność do burz. 

ADMINISTRACYJNA 
— Ceny na chieb. Starosta Grodzki Wilen 

ski podaje do ogólnej wiadomości, iż ceny 
chleba z dniem 10 hm. ustalił następujące: 
(za 1 kg. w detalu): 

Chleb pytlowy biały 50 proc. żytni — 35 
gr. — Chleb sitkowy żytni — 30 gr. — Chlch 
razowy żytm — 25 gr. 

Winmi żądamia lub pobierania cen wyż 
szych od ustalonych, będą w myśl obowiązi 
jących przepisów ustawowych karani aresz- 
tem do 6 tygodni lub grzywną do 3.000 zł. 

— Nowe przepisy dła biur pisania podań, 
W dniu 4 maja ukazało się zarządzenie re 
gulujące sposób prowadzenia biur pisania 
podań, Na przyszłość biura pisania podań bę 
dą dzieliły się na dwie kategorje: na biura, 
które piszą podania do władz admi stracyj 
nych i do władz sądowych. Dla biur pieiw- 
szej kategorji udzielać będzie zezwołeń Sta 
rostwo Grodzkie. Egzystencja biur drugiej 
kategorji uzałeżniona jest od zgody prezesa 
Sądu Okręgowego. 

    

      

  

    

MIEJSKA. 
— Trawniki miejskie. Cazby był 

już zająć się trawnikami w mieście. 
Magistrat porobił bardzo symetryczne 
dywaniki ma ulicach, obramowane 
rąbkiem betonowym, ale nie widać 
jakoś by po zimie zajął się odświe 
niem tej ozdoby. Wydeptane, zbite na 
klepisko, brzydką czernią ziemi uka- 
zują swoją goliznę pomiędzy drzewa- 
mi, pora obsiać je trawą! 

Podobnież na placu Łukiskim pięk 
ny trawnik, dający tyle świeżości tej 
ładnej dzielnicy opuszczony tego ro- 
ku! potworzyły się ścieżki, rozedptano 
brzegi, poginęły druty i słupki ochron 
ne, odgradzające trawnik od dróg i 
rynku warzywnego, z cywilizowanego 
miejsca robi się małomiasteczkowy 
rynek, rozdeptany, niechlujny, zanie- 
czyszczony. 

— Kredyty z funduszu pracy na remonty 
domów. Jak cię dowiadujemy z funduszu pra 
cy będą udzielane kredyty na drobne remon 
ty domów. W! związku z tem Komitet Rozbu 
dowy opracuje wnioski w sprawie zapotrze 
bowań w tym kierunku Wiilną i prześle je do 
Banku Gospodarstwa Krajowego. 
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RZE LITERACKA 
— Środa Literaeka o współczesnych Niem 

czech, Pojutrze w Związku Literatów mówić 
będzie doskonały krytyk, profesor Instytutu 
Europy Wschodniej Stanisław Baczyński, au- 
tor szeregu cennych studjów z zakresu lite- 
ratury współczesnej. Tematem prelekcji bę 
dą „Podstawy i źródła hitleryzmu w kulturze 
Niemiec po wojnie". Zarówno temat, jak 
osoba świetnego prelegenta wzbudzają duże 
zainteresowanie. 

Początek o godz. 8.30 przy ul. Ostrobram- 
skiej 9. Wstęp dla wprowadzonych gości 1 zł 
dła studentów 75 gr. 

SPRAWY AKADEMICKIE 

— OD REDAKCJI: — Ze względu na to, 
iż wielu akademików w wirze pracy zarob 
kowej i studjów, niema możności stałe i 
bezpośrednie dowiadywać się o wszystkich 
przejawach i sprawach życia swego wydzia- 
łu lub cgółu młodzieży akademickiej, — hę 
dziemy podawali na tem miejscu możliwie 
wyczerpującą kronikę z życia akademiekiego 
3 U. S. B. 

— OPŁATY ZA III TRYMESTR. Za t:ze 

jestr reku akademickiego 1932—38 
i wolni słuchacze od roku II slw? 

  

  

   yż wnoszą opłaty do kwestury USB. 

ty "TEPEE mos pujących (niektóre wy- 
ermina men) 

działy już opłaciły): 
Wydział Prawa i Nauk Społecznych — 

(40 zł) — we wtorek dnia O m aja — słu- 
chacze II kursu, których nazyizką годро- 

czynają się na litery od A do we wtorek 
dnia 16 maja — II kursu na nazwiska od P, 
do Ż. 

Wie wtorek dnia 23 bm. kurs III nazwiska 
od A do O; w sobotę dnia 27 bm. kurs I!t, 

nazwiska od P do Ż. 
Dnia 30 bm. kurs IV — wszyscy. 
Wydzisł Humanistyczny: (40 zł.). 
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RONIKA 
bm.. If kurs, nazwiska od A do O; 15 bm, --- 
П — kurs nazwiska od P do Ż 

22 bm. — rok III n ka od A 45 
    

     

  

  

    В bm. ok II — naz a od P do Ž; 
29 bm. — rok IV i V — wszyscy. 

Wydział Lekarski (50 zł): w dniu 14 bm, 
płaci kurs IV — wszyscy; 

18 bm. — kurs V wszyscy. 

Studjum Farmaceutyczne (65 zł.); 

12 bm. kurs II z III — wszyscy, 
Wydział Matematyczno — Przyrodniezy 

(50 zł.): — 10 bm. — II rok — wszyscy; 17 
bm. — II rok — wszyscy; 24 bm. — IV, 
V i FI rok —- wszyscy. 

  

Studjum Rolnicze (50 71): — 20 bm. - 
II, HEj IV rok — wszyscy. 

Wydział Sztak Pięknych (40 zł): — 1% 
bm. — 

— Nadzwyczajne Walne Zebranie ezłen 
S. Zarząd Akademickiego Od 

u Związku Strzeleckiego stud. USB w 
Wilnie podaje do wiadomości członków i kan 
dydatów Akademickiego Oddz. Zw. Strzelec- 
kiego, że w dniu 20 maja rb. o godz. 19 
w pierwszem i o godz. 19 m. 30 w drugim t 
minie odbędzie się nadzwyczajne walne ze- 
branie członków AOZS z następującym 
1ządkiem dziennym: 1) sprawozdanie kom 
rewizyjnej, 2) udzielenie absolutorjum 
przedniemu Zarządowi, 3) wolne wnioski. 

— ŻYWA SMUGA. W dniu 11 bm, (czwar 
tek) w ni Rudniekiego (Trocka 1) 

i ywy dziennik młodzieży akade- 
M więcony zagadnieniom społecz- 

no- kulturalnym. Myśl przewodnia: syndy- 
ksłizm w przekrcju przez życie. Referaty: p. 

Wdadysław Głuchowski: Rzeczywistość gospo 
darcza i kulturalna w dobie współczesnej, p. 
Witold Dewojno: Produkcja w ustroju sy: 
dykalistycznym; p. Antoni Snarski: Podz 
dóbr społecznych w ustroju syndykalistycz 
mym; p. Józef Bujnicki: Kultura w progra 
mie syndykalistycznym; p. Mieczysław Kot 
licki: Wychowanie syndykałistyczne. Dekla- 
macje i konferensjerka p. Stanisława Kla- 
kowskiego, Kronika p. Michał Winecki, —- 
Początek o godz. 20. Zaproszenia nabyć moż 
na w lokalu Związk: Zygmuntowska 16) we 

środę 10 bm. o godz. 16 — 18 oraz na miej 
SCU. 

wszyscy. 
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SPRAWY SZKOLNE 
— Egzamiua wstępne do wszystkich klas 

gimnazjum j szkoły powszechnej E 
nia Sióstr Najśw. Rodziny z N 
nie, uł, Piaskowa 3 rozpoczną 

i n dnia 29 maja rb. o godz. 8 rano i 
ą do 3 czerwca rb. 

y przyjmuje j informacyj w sprawie 

szkolny 1933-34 w związku ze 
! 

    
    
   

     

szkoły codziennie w godzinach urzędowych 
od 9 rano do I w poł. 

— Egzaminy. lnspektor Szkolny m. Wil 
na podaje do wiadomości, że na mocy roz- 
porządzenia Ministra WR i OP z 31 III 1926 
r. Nr I-4818-26 egzaminy nadzwyczajne z za- 
kresu programu 7 kl. szkoły powszechnej od 
będą się w dniach 22 do 28 mają 1938 r. w 
lokalu publicznej szkoły powszechnej Nr. i 
w Wilnie, ul. Żeligowskiego 1. Do egzaminów 
mogą przystąpić osoby, które przekroczyły 
już obowiązkowy wiek szkolny (14 lat) i nie 
uczęszczały do szkoły powszechnej łub całko- 
wicie jej nie ukończyły. Do podania wnie- 
sionego do Inspektoratu Szkolnego m. Wilna 
(ul. Gdańska 6—5) należy dołączyć: 1) me- 
trykę urodzenia, 2) świadectwo moralności, 
3) krótki własnoręcznie napisany życiorys, 4) 
świadectwo szkolne i 5) fotografję. Jeżeli kan 
dydat przekroczył 18 lat życia, winien również 
w podaniu zaznaczyć, czy pragnie być zwoł- 
nionym od egzaminu z rysunków, robót ręcz- 
nych, śpiewu, gimnastyki, języka obcego. Ta- 
ksa za egzamin wynosi 20 złotych. 

— Zarząd Stowarzyszenia Rodzina Woj- 
skowa w Wilnie podaje do wiadomości, 12 
szkoła powszechna Nr 1 przy kasynie garni- 
zonowem (Mickiewicza 13) i szkoła powszech 
na Nr. 2 przy koszarach I-szej Brygady -- 
przyjmują zapisy dzieci na rok szkolny 
1922-34 w kancelarjach szkolnych codzien- 
nie od godz. 11 do 1 w poł. 

GOSPODARCZA 

— Uwadze płatników podatkowych. -- 
Z dniem 1 maja upłynął termin uiszczenia 
bez odsetek karnych podatku miejskiego od 
urządzeń reklamowych, szyldów, reklam świe- 
tlnych, od psów, za zużycie bruków miejs- 
kich oraz państwowego i miejskiego podatków 
od gruntów rolnych 

Aby uniknąć egzekucji należy w ciągu naj- 
dalej dwu tygodni wpłacić do kasy miejskiej 
należności względnie ułożyć się z wydziałem 

podatkowym co do ratalnych spłat podatków. 
— Jakie podatki są płatne w maju? -— 

W ciągu maja płatne są następujące pode 
ki: podatek dochodowy od uposażeń, emer 
tur i rent wraz z dodatkiem żysowym:; 
pieiny jest w ciągu 7 dni od chwili dokonania 
potrąceń. 

  

  

  

       

  

* 26 15 bm. płatna jest zaliczka na podatek 

przemysłowy w wysokości podatku przypada 
jącego od obrotu, osiagtiętego w kwietniu rb. 
przez przedsiębiorstwa handlowe od pietw- 
szej i drugiej kategotji oraz przemysłowe od 
1 do 5 kategorji włącznie, prowadzące pra- 
widłowe księgi handlowe przez przedsiębior- 
stwa sprawozdawcze. 

Do dnia 15 bm. płatna jest również róż- 
nica w wymiarze podatku przemysłówego od 

obrotu, mianowicie różnica między zaliczkami 
już” wpłaconemi a wymiarem podatkowym. 

„ Do dn. 15 maja płatna j zaliczka mie- 
sięczna na podal ny od docho- 
dów przez notar hipotecznych 
i skarbników 

Do końca miesiąca wpłacona być winna 
pierwsza rata podatku od nieruchomości wraz 
z dodat 1 kryzysowym. 

Do dnia 31 bm. spłacona winna być dru- 
ga ratą od lokali i placów niezabudowanycn, 
nadto w miesiącu maju płatne są podatki od- 
roczone lub rozłożone na raty z ustaleniem 
terminu płatności rat bądź podatku za mie- 
siąc maj. 

    

    

    

    

    

  

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 
— Z T-wa Eugenicznego (Walki ze zwy- 

radnieniem rasy). 11 Maja w lokalu poradni 
Eugeńicznej (ul. Żeligowskiego)! Prof. Z. 
Hryniewicz wygłosi odczyt na temat „Rola 
eugentiki w zwalczaniu samobójstw”. Począ- 
tek o 5 « pół Wstęp wolny, 

— Tydzień Czerwonego Krzyża w całem 
Państwie odbędzie się w czasie od 1-g0 do 

go ozerwca, Okręg Wileński czyni już 
gotowar kładąc główny nacisk na pru 

pagandę idei Czerwonego Krzyża j uświado- 
mienia ogółu — czem jest Czerwony Krzyż 
dla wojska i społeczeństwa w czasie pokoju 
i w czasie wojny. 

  

    

  

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
Związku Pań Domu. Dn'a 

„ Towarzystwa Kredytowego 
o godz, 17.30 p. Wianda 

Ładzina szawy, wygłosi odczyt pod 
lyiułem „Co nam daje Związek Pań domu*, 

— Cykl odczytów muzycznych organizo- 
wanych przez Radę Wil. Zrzeszeń Artystycz- 
nych (Ostrobramska 9), Dzisiaj wygłosi W. 
Szeligowski odczyt o szkole mannheimskiej i 
wiedeńskiej, jaśniejących nazwiskami Stainit 
za, Haydna, Mozarta i Beethovena. Odczyt ilu 
strują (płyty. Początek o godz, 18,30 (6,30). 
Wstęp 99 gr. i 75 gr 

— Z T-wa Krajoznawczego, Wnine Zeb. 
ranie Oddziału Wileńskiego PTK oraz Koła 
Miłośników Wilna i Wileńszczyzny odbędzie 
się we wtorek dnia 9 maja o godz. 17 m. 30 
w pierwszym terminie, o godz. 18 w drugim 
terminie w lokału Związku Zawodowego Li- 
teratów Polskich w Wilnie przy ul. Ostro- 
bramskiej 9. Porządek obrad: Sprawozdania 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej, oraz Delegata 
na Zjazd Ogólnopolski, wybór nowych władz, 
program działalności na rok bieżący. 

— Zarząd Zw. Zaw. Pracowników Han- 
dlowych, Pnzemysłc *h i Biurowych Rze- 
czypospołitej Polskiej Oddział w Wilnie, ogła 
sza iż dnia 12 maja rb, o gdz. 19 m. 39 
w lokalu Klubu Myśliwskiego przy ul. Ad. 
Miekiewicza Nr. 11 m. 1 odbędzie się Dogc 
czne Walne Zeb — Ze względu na 
mść spraw, obecność wszystkich członków ko 
nieczna. — Porządek obrad do przejrzenia w 
lokalu Związku. 

  

   
        

  

   

    

   

RÓŻNE. 
— W myśl uchwały zarządu Koła przy 

Komótecie ratowania Bazyliki — skarbniczsa 
Koła będzie przyjmowała ofiary. składane w 
przedmiotach srebrnych i złotych oraz pre- 
cjozach, raz na miesiąc, w pierwszy ponis- 
działek po pierwszym każdego miesiąca, od 
godz. 17 do 18, w lokalu sekcji finansowej 
Koła, Metropolitalna 1. 

W tymże lokalu i o tej samej godzinie, 
dwa razy na miesiąc w pierwszy poniedzia- 
łek po pierwszym i pierwszy poniedziałek po 
piętnastym każdego miesiąca, sekret: 
ła będzie przyjmowała zapisy osób, życzących 
sobie należeć do Koła. Składka miesięczna —- 
25 groszy. у 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance. — Dzisiej 

sza premjera. — Rozprawa Gorgonowej — 
nie wzbudziła takiego zainteresowania, jak 
dzisiejsza premjera w Teatrze na Pohulance 
osnuta na tle zagadkowego morderstwa, po 
pełnionego w tajemniczym „pokoju na trze 
ciem piętrze*, pd fatalistyczną cyfrą „17“, 
Sensacyjna dzisiejsza sztuka p. t. „Pokój na 
trzeciem piętrze Nr, 17* Ludwika Zilahy, ot 
rzymała na naszej scenie doskonałą obsadę 
artystyczną w osobach p. p.: Detkowski. 
Jasińskiej, Pawłowskiej, Rychłowskiej, 
kiewiczowej, Trapszo, Zielińskiej, Bieleckie 
go, Borskiego, Elwickiego, Grolickiego, Ło- 
dzińskiego, Skolimowskiego, Pawlowskiega, 
Tomaszewskiego i Wasilewskiego. 

Nowe dekoracje — nowe kostjumy. 
„Jutro, środa 10 maja po raz drugi „Po- 

kój na trzeciem pietrze Nr, 17“, 

— Królewiez Feniks. W niedzielę dnia 
14 maja o godz. 4p. p. w Teatrze na Po- 
hulance wystawieny zostanie po raz pierw 
szy w Polsce balet — pantomina w 5-cu 
obrazach p. t. „Królewicz Feniks“. Bed 

   

   
  

   

    

to doroczny popis szkoły bałetowej M. Mu 
raszowej i (. Januszkowskiego, 

— Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miej 
skich Z. A. S. P. w Wilnie — gra dzisiaj 
9 bm. „Żegnaj młodości* („Młodość szumi” 
z występem Jadwigi Smosarskiej ; St, Da. 
czyńskiego w Nowogródki. 

Jutro dmia 10 biń, — W Baranowiczach, 
11 maja w Stołpcach, 12 maja w Niešwie- 

  

żu, 13 maja w Łunińcu, 14 maja w Pińsku 
i 15 maja w Kobryniu. › 

— Teatr muzyczny „Lutnia”, Występy M. 
Grabowskiej, л7 2 

„Wesoła wdówka” g6 cenach najniższych 
sd 30 gr. Dią udostępnienia widowisk ma 

najszerszej zycznych publiczności teatr 
„Lutnią* wy piękną operetkę Le 
haro „Wieso po cenach najniż 
szych od 30 gr..do 2.50 gr. 

— Jutrzejsza „Parada gwiazd w „Lutni“ 
Jutro w środę wystąpią w teatrze „Lutnia“ 

     

  

MIGNON G. EBERNHART. 

GDY MINIE 
20 

ZAWIEJA... 
Przekład autoryzowany z angielskiego, 

Potrząsnęłam znów głową. Zaczęła 
mnie ogarniać irytacja. Bóg widział, 
że nie natknęłam się na te złowieszcze 
drzwi, właśnie w chwili gdy za nimi 
dokonano mordu, naumyślnie. Prze- 
klęłam w duszy impuls, który pchnął 
mamie po gorące mleko. 

— W. bawialni byłam tylko ja i 
pan Paggi — rzekłam z uporem. Nie 
dostrzegiam żadnego ruchu, nie usły- 
szałam żadnego szmeru... — Urwałam 
nagle, gdyż przypomniało mi się, że 
ma moment przed strzałem usłysza- 
łam na galerji coś jak szelest jedwabiu 

i odgłos cichych kroków. 

— Co, panno Saro? — zapytał ci 

cho O'Leary. Oczy mu rozbłysły, jak 
by przeczuł, że. się czegoś dopyta. 

-Zwróciłam się do Paggie'ego. 
— Ten szmer na galerji... — zawo- 

łałem. — Tam ktoś był. 
Włoch popatrzył na mnie z nie- 

"EEST EISS NSE ESI ZZC A 

zadowoleniem. Chociaż w pokoju by- 
ło chłodno, na czole perliły mu się 
krople potu, 

Nie odpowiedział. 

— Czy pan nie pamięta? — na- 
legałam zirytowana jego głupiem spoj 
rzeniem. — Bezpośrednio przed wy- 
strzałem wydało się panu, że pan coś 
usłyszał... Nadsłuchiwaliśmy oboje... 
Na galerji słychać było lekkie kroki. 

Popatrzyłam na Helenę i Teresę w 
nadziei, iż któraś z nich przyzna się, 
że-była na galerji. Teresa, niewiaro- 
godnie blada i stara w porównaniu do 
wieczora, kąsała się w palec. Helena, 
odrażająco w swej otyłości i żółtozie: 
mistej bladości, wpatrywała się we 
mnie wybałuszonemi oczami. 

Paggi przenosił zakłopotany wzrok 
ze mnie na O'Leary'ego i odwrotnie. 

— Nie rozumiem, co pani mówi — 

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

rzekł, —- Ja nie słyszałem żadnego 
szmeru. 

Naturalnie nie w edział, że O'Lea- 
ry znał mnie od lat, Mam swoje wady, 
ale nigdy nie cofam się przed powie- 
dzeniem prawdy. I tym razem nie za- 
wahałam się. 

— Słyszał pan — wypaliłam, —- 
Nie wiem w jakim celu pan kłamie. 
Mam niezawodną pamięć. Wydało się 
panu, że panu, że pam coś usłyszał za- 
częliśmy nadsłuchiwać, bo na galerji 
coś się ruszało. Właśnie chciałam 
spojrzeć w górę kiedy — huknął 
wystrzał. 

Łucja otworzyła usta jakby da- 

ukąszenia i zatrzasnąwszy je zpowro- 

tem, rzuciła mi ponuro —- pochwalne 
spojrzenie. : 

O'Leary pomacał się z roztargnie- 

niem po kieszeniach w poszukiwaniu 
irytującego ołówka. Jedyna to jego 
ekscentryczność. Zapragnęłam, żeby 
go nie znalazł, ale znalazł. Paggi tym 
czasem spojrzał mi prosto w oczy i 
zaklął się bez zająknienia, że nie sły- 
szał żadnego szmeru, żadnych kro- 
ków. 

O'Leary suwał w palcach 

2 tz jeden tylko najwybitniejsi polscy artysei 
nowi i gwiazdy ekranu: Marja Bogda, . 

dam Brodzisz, Mieczysław Cybulski, Hanka 
Runowiecka i Kazimierz Chrzanowski w 
wielkiej rewji w 16 obrazach składającej sę 
z przebojów Stolicy p. t. „Parada gwiazd* 
Reżyserja Walerego Jastnzębca. Zainteresowa 
ule publiczności olbrzymie, 

Bilety w kasie teatru „Lutnia“ * 
dziennie, 

       

  

  

     

— „Cnotliwa Zuzanna w „Łutni*. Przy- 
gotowania do najbliższej premjery świetnej 
operetki Gilberta „Cnotliwa Zuzanr dobe 

ja końca. Operetka ta otrzymała calkow-- 
cie nową wystawę według (projektów J, Haw- 
ryłkiewicza, 

Obsadę tworzą najwybitniejsze siły z 
ipełu:. Gabrielli, Dembowski, Szczawiński, Т. 
trzański, Wyrwicz - Wichrowski i inni. W 
roli Zuzanny wystąpi g akomita 
śpiewaczka Mela Grabowska. Reżyserja spo 
czywa w rękach M. Tatrzańskiego. 

— Koneert Mikołaja Orłowa w Sali Kon 
serwatorjum (Wielka 47) w niedzielę 14 bm. 
zapowiada Wileńskie T-wo Filharmoniczne. 
Szczegóły w afiszach. 

    

       

   

  

     

  

  

DZIŚ w KINIE 

REWJA 
Osrobramska 5 

WIELKI 
PODWÓJNY 
PROGRAM 

John Barrymore 
w filmie MOBY DICK jako 

Bojkot towarów niemieckich 

Dowiadujemy się, że na dzień 10 bm. zwo- 
łuje wielki wiec protestacyjny żydowski ko- 
mitet bojkotowy. Wiec odbędzie się w jed- 
nej z większych sal wileńskich. Poświęcony 
będzie omówieniu sprawy bojkotu towarów 
niemieckich. 

„Dodać należy, że z łona Komitetu, desy- 
gnowana została specjalna komisja dla zór- 
jentowania się w towarach sprowadzanych 
do Wilna z zagranicy, gdyż jak stwierdzono, 
często z innych ki w nadchodzą towary po 
chodzenia niemieckiego. 

Podziękowanie. 

W związku z pogrzebem $. p. Władysta 
wą Sadowskiego, comilitona K! Cresovia 
Prezydjum Polskiej Akademi Korpo'4c 
ji „Cresovia* składa najserdeczni. e podz e 
kowania p. pułkownikowi Zygmuntowi Wen: 
dzie, dowódcy 1 p. p. Leg, za bezinteresow 
ne użyczenie orkiestry pułkowej oraz p. inż 
Edwardowi Peczce za zajęcie się pogrzebem. 

  

   
  

    

     

     

   

  

Prezydjum Ki Cresoviu. 

Film odsłaniający zgniliznę obyczajów panującą w Ameryce p. t. 

IŁOŚĆ ZŁOCZYŃCY 
Wilk Morski 

126 (3061) NT 

W sprawie pozweleń na broń 
dla listonoszy. 

Związek Niższych Pracowników Poczt, Te 
legrafów i Telefonów zwrócił się do minister 
stwa poczt w sprawie pozwoleń na broń dłu 
listonoszy. 

Podkreślono, że listonosz pieniężny pow:- 
nien być zaopatrzony w broń dła ochrony 
powierzonego mu mienia publicznego, oraz 
dła obrony w j. Ponieważ urzędy pocz- 
towe nie pr 2 ją listonoszom broni, na- 
bywają oni na własny koszt. Ponadto jednak 
listonosze ponosić szą koszty uzyskania po 
zwolenia w wysokości około 15 zł. 

Związek domaga sie, aby pozwolenia te 
wydawane były listonoszom bezpłatnie, zgod 
nie z rozporządzeniem, przewidującem, że po 
zwolenia na broń wydawane fumkcjonarju- 
szom państwowym na podstawie zaświadczeń 
ich władzy przełożonej woł od wszełkich 
opłat. Pracownicy domaga ją by zaświad 
czenia tego rodzaju wydawane były przez u- 
rzędy poczłowo - lelegraficzne, 

—::():— 
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BALKON 

35 or. 
PARTER 

54 gr. 
na wszyst. 

seanse, 

  

  

S£więk. Kine-Teatr 

HELIOS 
Iieńska 23, tel. 2-28 

„GDY 
Reżyserja E. Lubicza. 

DZIŚ PREMJERA|! Najwybitniejszy przebój najnowszej produkcji Peramountu 

BYM MIAŁ MILIO 
GARY COOPER, WYNNE GIBSON. 

Początek o g. 4, 6, 8 i 10.15. 
NAD PROGRAM: Atrakcje dzwiękowe. 

Na |-szy seans ceny zniżone' 
  

Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 1541 

  

Wielki 
szwedzkiej 

śpiewaczki 

Dziś pzemiera! Olsniewzjące arcydzielo špi 
film oenuty na 

ЗЕН НнУ LIMD — 

MIŁOŚC AKTORKI 
W roli głównej gwiazda Metropolitain-Opera House w New- Yorku 

Grace Moore. 
CENY ZNIŻONĘ: Parter 70 gr. Balkon 40 gr. 

  

ewno-d; 
tle prawdziwego zdarzenia zżycia słynnej 

  źwiękoweł 

Dramat romantycznej miłości. 
Początek o godz. 4—6—8—10.5 

  

BZIŚ! Jedyne 

arcydzieło podzi- PAN wu godne PI EŚN SERCA 
Film budzący 
chetniejsze struny ser- 

najszla- 

ca ludzkiego. 

Ciekawe piesenki murzyńskie, komedja rysunkowa i P. A. T. uzupełniają miłą całość programu. 
  

  

2 MILJONY 
1.000.000, 300.006, 250.000, 200.000, 150.000, 190.000, 75.000 zł. i wiele 

innych wygranych (oraz 1240 wygranych pocieszenia na sumę 1.540.000 zł.) 

MOŻESZ WYGRAĆ kupując szczęśliwy LOS do 1-ej KLASY 

27-ej Loterji Państwowej w najszczęśliwszej w Wilnie 

    

Tanie i piękne 
i eponże na sezon wiosenny już nadeszły i są 

do nabycia w sklepie bławatnym p. t. 

„PTKANINY TANIE" 
$. CISZEWSKIEGO, Wiino, Wileńska 31 
  

RES TSS TTT 
muśliny, jedwabie 
sztuczne, krepony     

    
  

р + kolekturze H. MINKOWSKI 
WILNO, NIEMIECKA 35, tel. 13-17, P. K. 0.80,928 

# Centrala: Warszawa, Nalewki 40. 

Cena 7h losu 10 zł. 
CIĄGNIENIE SIĘ ROZPOCZYNA JUŻ DNIA 18-go MAJA R. B. 

Zamówienia zamiejscowe załatwiamy odwrotną pocztą. 

  

    

  

ET LOS do cz KLASY 2T-ej 
Łoterji Państwowej 

są już do nabycia w naszej szczęśliwej kolekturze 
Cena za 1/4 losu zł. 10, |/2—zł. 20, 1/1—zł. 40. 
Ciągnienie rozpoczyna się już 18-go maja r. b. 
Główna wygrana w szczęśliwym wypadku 
DWA miijony zł. Losy wysyłamy natychmiast 
po wpłaceniu na nasze konto P. K. O. 18.607. 
Adresawać: Warszawa, Marszałkowska 58, m. 34 
Kolektura Loterji Państwowej Nr. 757. 

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

POLECA TANI   

NOWOOTWORZONY 
POLSKI SKLEP GALANTERYJNY 

„ZRÓDŁO NOWOŚCI" 
WILNO, Wielka 15 

bieliznę, krawaty, pończochy oraz wszelkie nowości sezonowe. 

  

0 POLECA 

  

  

ZAKŁADY GRAFICZNE 

ZNICZ 
DAWN. PRZY UL. Ś-TO JAŃSKIEJ 1 

  

ZOSTAŁY PRZENIESIONE 

NA UL. BISKUPIĄ 4 TEL. 340 
(LOKAL BYŁEGO LOMBARDU)   
  

i. Blnmawicz | Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
oczoplciowe 

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

Choroby weneryczne, 
akórne i moczopłciowe, Fm 

ul. Wielka Nr. 2i, 
teł. 9-21, od 3—1 i 3—8, 
AMP 29. 

ny ogryzek, wpatrując się weń z natę- 

żeniem. 
— (zy pani przypuszcza, że to by- 

ła kobieta? — zwrócił się do mnię, 
ignorując zaprzeczenie Paggie'ego, 
który spłonął gorącym  szkarłatem. 
'Teresa poruszyła się nerwowo. Wido- 
cznie O'Leary pochwycił moje spojrze 
nie w stronę Teresy i Heleny, jedy- 
nych kobiet, które miały pokoje na 
galerji. 

— Tak. Odgłos był podobny do sze 
lestu.. jedwabiu... Zawahałam się. 
Wrażenie zapamiętanego szmeru by- 
to ogromnie mętne i trudne do okre- 
ślenia, zwłaszcza, że zaraz potem na- 

stąpił miażdżący huk wystrzału. 
Wstałam i spojrzałam na galerję. Ma- 
ły okrągły balkon, na który wychodzi- 
ły schody, znajdował się nawprost 
drzwi Frawley'a — dizwi, które otwo- 
rzyły się. 

O'Leary rzucił mi 

  

ostrzegawcze 
spojrzenie. Umilkłam i osunęłam się 
na fotel, czując znów drżenie kolan. 
Czy to była Teresa? Czy to ona stała 
na balkonie? I czy mogła trafić z tej 
odłegłości z rewolweru w głąb pokoju 
Frawley'a? I to tak celnie? A może 

Akuszerka 

МОГЕ КОУ   
Dr. J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 
Mickiewicza 26, m. 5 

przyjmuje od 9—| į 4-6 
Z. 

Dr. 5. KAPŁAN 
spec'.choroby weneryczne 
i skórne przeprowadził 
się i wznowił przyjęcia 
chorych przy uł. Jagiel- 

łońskiej 8, m. 20 
(z ul. Wileńskiej 32). 
  

Z powodu wyjazdu 

Sprzedam tanio 

SKŁĄD APTECZNY 
w mieście powiatowem 
Wiadomość, 

Kwiatowa 1. 

Zgubiony 
stud. prawa i nauk spo- 

  

  

Odsprzedaje się w dob- 
rym punkcie 
MLECZARNIĘ 

ze stołówką, zx całkowi- 
tem urządzeniem na do- 

Dt Kenigsberg 
Choroby skėrne, 

*enaryczne 
i moczopłelowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
teiefun 10-90, 

ad godz. 9—12 1 4—8. 

W. P 

  

Od roku 1843 Istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

jadsina, sypialne i ga- 
binetowe, kre iensy, 

atoły, ezaży, łóska It.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

ga legodnych Woraskath 

Ginzburg, 

index 
na im. 

łecznych Szlomy Rytwo I! NA RATY. 
e NADESZŁY NOWOŚCI. 

8324     

  

Duży garaż 
(może być wozownią lub 

  

  przyjmuje od 9 do ? wiecz. | godnych warunkuch z składem na towary) 
ulica Kasztanowa 7, m,5. | powodu wyjazdu u DO WYAJĘCIA 

W. Z. P. Nr. 69. Ostrobramska 13—41. Zarzecze Nr. 7 

to była Helena? I nadewszystko co 

znaczył ten szelest. tak przekonywują 

co kobiecy? 

O'Leary, jakby 
myśli, rzekł: 

— Więc to brzmiało jak szelest 
jedwabiu i odgłos lekkich kroków? 
Czy pani się domyśla, w jakiej chwili 
mogły się otworzyć drzwi do pokoju 
Frawley'a? 

Zadal to pytanie tak cichym i spo- 
kojnym głosem, iż zrozumiałam, że 
przywiązuje doń ogromną wagę. 

Wiem tylko że były otwarte, 

kiedy się odwróciłem — odpowiedzia 

łam, ważące słowa. — Kiedy się otwo- 

rzyły — nie wiem. Nie słyszałam, że- 

by ktoś wyszedł z pokoju, a jestem 
pewna, że byłabym usłyszała, bo... 

Urwałam zmieszana. 

— Czy pani na to czekała? — zapv 
iała tonem cierpkiego uznania ciotka 

Łucja. 

— Ależ, panno Saro — rzekł O'Lea 
ry — jeżeli pani słyszała głosy w po- 
koju Frawley'a i jeżeli potem pani nie 
zastała w nim nikoso oprócz zabitego, 
to ktoś musiał wyjść przez te drzwi. 

odgadując moje 

   

   

- Albo przez okno — zaryzykowa 
łam niepewnie, 

— Nie, bo zastałam je zamknięte, 
a okiennicę zaryglowaną — odparł on. 
— A chyba ani pani, a ni pan Paggi nie 
pomyślelibyście, żeby je zamknąć, 
gdyby były otwarte. 

Oczywiście myśmy "0 nie zamy 
kali — rzekłam — ale przez łazienkę 
jest przejście do sąsiedniego pokoju. 

— Do mojego — rzucił szybko, 
z pewnem wahaniem Barre. 

— Drzwi do łazienki z pokoju za- 
bitego były zarygłowane od wewnątrz 

- rzekł O'Leary. — Na szczęście dla 
pana, panie Barre. 

Barre odetchnął z ulga, czemu się 
nie dziwię. Nawet ja, niewinna, byłam 
rada, że w momencie zabójstwa znaj- 
dowałam się w towarzystwie Paggi'ego 
co mi zapewniało niewzruszone alibi. 
Naturalnie było to czysto instynktow- 
ne uczucie, bo wbrew grozie nocy i 

grożącej nam wszystkim histerji, za- 
chowałam na tyle zdrowego rozsądku, 
aby zrozumieć, że na mnie nie mogło 
paść żadne podejrzenie. Tak mi się 
przynajmniej zdawało. 

(D. c. n.) 

  

lec 

  

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 
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