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WOJNA WALUT 
i niedyskrecje waszyngtońskie. 

(Od naszego. korespondenta). 

Paryż, w maja 1933. 

Ostatnie tygodnie obfitują w nie- 

spodzianki na terenie polityki mię- 

dzynarodowej, Każdy dzień przynosił 

eoś nowego. Jeszcze nie ukończono 

dyskusji nad francuskim planem roz- 
brojeniowym, gdy Mussolini, wystą- 

pił z inicjatywą”paktu czterech. Po 

chwilowem powodzeniu tego planu 

nastąpiło ochłodzenie opinji angiels- 

kiej i francuskiej, a wtedy zjawiła się 

inicjatywa amerykańska: projekt kon 

ferencji ekonomicznej w Waszyngto- 

nie. Premjer angielski Mac Donald, 

w drodze do New Yorku został zas- 

koczony nagłą dewaluacją dolara, 

która przekreślała wszelkie jego prze- 

widywania. Podóbnie Herriot, dele- 

gowany przez rząd francuski do Wa- 

szyngtonu, musiał w drodze żądać no- 

wych instrukcyj wobec zmienionej 

sytuacji. Wypadki toczyły się z: zaw- 

rotną szybkością, następowały błys- 

kawiczne zbliżenia między państwa- 

mi i maodwrót niezwykle szybkie 

zmiany opinji publicznej. Wystarczy 

zacytować ochłodzenie stosunków 

między Anglją a Rosją, zmianę opi- 

nji angielskiej w stosunku do Niemiec 

  

pohamowanie rewizjonizmu włoskie- 

go, naprężenie rosyjsko-niemieckie, 

zwrot w polityce niemieckiej w sto- 

sunku do Pałski.. Nowe konstelacje 

polityczne powstawały i umierały po 

gorączkowem, kilkunastodniowem ży 

ciu. Jeśli jednak wypracowano tyle 

planów i proponowano tyle sposobów 

uregulowania wzajemnych rozbież- 

ności, to nie świadczy to o nierealno- 

ści tych dyplomatycznych kombinaeyj 

ale o niezwykłej trudności i znaczeniu 

rozstrzyganych zagadnień. 

Klucz międzynarodowej sytuacji 

znajduje się obecnie w Anglji i w Sta- 

nach Zjednoczonych. O pozyskanie 

tych krajów i przeciągnięcie ich na 

swą stronę starają się równocześnie 

dwa rywalizujące ze sobą bloki 

państw: z jednej strony, Francja, Pol- 

ska i Mała Ententa, z drugiej zaś — 

błok niemiecko - włoski, wspierany 

przez Węgry i Bułgarję. Z tego wzglę- 

du konferencja waszyngtońska miała 

niezwykłe duże znaczenie dla sprawy 

unormowania się stosunków w Euro- 

pie. Chodziło o to, czy Francji uda się 

wyrwać Stany Zjednoczone z dotych- 

czas przyjętej przez Hoovera zasady 

hołdowania doktrynie Monroego, nie- 

mieszania się do spraw europejskich, 

czy też Ameryka zdecyduje się wresz- 

cie na czynne przystąpienie do pracy 

nad organizacją pokoju w Europie 

Przez wyjście z neutralności w razie 

konfliktu. 
Herriot, przedstawiciel rządu fran 

cuskiego na konferencji w Waszyng- 

tonie miał niezwykle trudne zadanie 

do spełnienia. Szereg spraw należało 

uregulować, a każda z nich mastręcza- 

ła już nie mało trudności. 

Rząd francuski przykładał specjal 

ną uwagę do załatwienia sprawy dłu- 

gów wojennych, a jeszcze większą — 

do wyrwania Stanów z zasady abso- 

lutnej neutralności w stosunku do za- 

gadnień eufopejskich. Herriot, były 

premjer, który upadł właśnie z powo- 

du chęci zapłacenia przypadającej ra- 

ty długów amerykańskich, był „per- 

sona grata“ dla Ameryki. Prezydeni 

Roosevelt, nie kłamał więc mówiąc. 

iż Herriot był właśnie tym mężem sta 

nu, którego najbardziej pragnął po- 

znać. Popularność byłego premjera 

francuskiego w Ameryce mogła mu 

wiele ułatwić jego trudne zadanie. 

Tymczasem zaszedł wypadek, któ- 

ry przekreślił zupełnie wszelkie ra- 

chuby Herriota i rządu francuskiego: 

Nagle na czoło: zagadnień wysunęła 

się sprawa dewaluacji dolara i zwią- 

zanych z temi oddźwięków w świato 

wej gospodarce. Prezydent Roosevelt 

postawił Mac Donałda i Herriota wo- 

bec faktu dokonanego, motywując 

dewaluację dolara przyczynami wew- 

nętrznemi, a mianowicie chęcią ułat- 

wienia sytuacji skarbowi państwa, ob 

ciążonemu nadmiernie wewnętrznemi 

długami. Położenie Mac Donalda było 

trudne, gdyż Anglja pomimo dewalu- 

acji funta mogła obecnie utracić sze- 

reg odzyskanych rynków zbytu dla 

swego przemysłu na: rzecz Ameryki. 

Przez moment zdawało się, że rozpo- 

cznie się teraz absurdalny wyścig de- 

waluacyjny funta i dolara, Sprawa 

była tem bardziej skomplikowana, że 

planowana na czerwiec światowa kon 

ferencja ekonomiczna w Londynie, 

miała się właśnie zająć sprawą „po- 

koju celnego“ i zniesienia nadmier- 

nych cet i niezdrowych barjer protek- 
cjonizmu. W tych warunkach Roose- 

velt zaczynał niezmiernie ryzykowną 

grę, ale wierzył, że zdoła przekonać 
Mac Donałda o konieczności zawarcia 

ugody żądając: za ustabilizowanie do- 

lara zgody Anglji na zapłacenie dłu- 

gów. 

Sytuacja Francji w tej wojnie wa- 

lut była niemniej trudna. Rząd trań- 

cuski był zawsze za zachowaniem 

standartu złota i zamierzał tę polity- 

kę kontynuować i w: przyszłości. W ra 

zie dalszej dewaluaeji funta i dolara 

mógłby więc nastąpić zastój w prze- 

myśle francuskim, niezdolnym do 

konkurencji na rynkach międzynaro- 

dowych z krajami o zdeprecjowanej 

walucie pozatem zaś groziło to znacz- 

nem zmniejszeniem zapasu złota w 

Banku Francji. Prezydent Roosevelt 

pragnął bardzo, by rząd francuski w 
razie dalszej zniżki dolara nie nałożył 

ceł prohibicyjnych na towary amery- 

kańskie. Chodziło więc o utrzymanie 

kursu dolara i funta na jednym pozio 

mie aż do daty zwołania konferencji 

londyńskiej, o zawarcie chwiłowego 

„pokoju celnego". 

Eksperyment inflacyjny w Ame- 

ryce okazał się zresztą już teraz bro- 

nią obosieczną. Dolar spadł wpraw- 

dzie o 19 procent, ale równocześnie 

nastąpiła zwyżka cen surowca prawie 

o 50 proc. To co przemysł amerykań- 

ski mógł więc zyskać na dewaluacji 

zostało w znacznej mierze utra- 

cone, a wyścig dumpingowy angielsko 

amerykański stał się bezcelowy. 

Oprócz tej wojny walut konferen- 

cja waszyngtońska miała jednak za- 

jąć się także problemem długów i spra 

wami politycznemi. Stanowisko Se- 

natu amerykańskiego co do długów 

było zupełnie zdecydowane: Ameryka 

żądała ich wyrównania. Niemniej 

sną była jednak pozycja francuskiej 

Izby Deputowanych, wyrażająca się 

w obaleniu ostatniego rządu Herrio- 

ta. W tych warunkach, Herriot, rzecz- 

nik zapłacenia długów, był więc zgóry 

dezawuowany przez tę uchwałę Izby. 

Pogodzenie tych trudnych zagadnień 

nie było więe rzeczą łatwą. 

    

Dotychczas mie znamy dokładnie 

przebiegu rozmów waszyngtońskich. 

Trudno wyrobić sobie zdanie na pod- 

stawie komunikatów oficjalnych i 

wywiadów z Herriotem, w których 

były premjer wystrzegał się bardzo, 

by nie powiedzieć zbyt dużo. Z pew- 
nych niedyskrecyj prasy zdaje się je- 

dnak wynikać, że Herriot wzainian za 

obietnicę rew stosunku Francji w 

sprawie długów uzyskał od Roosevel- 

ta gwarancje polityczne pomyślne dla 

francuskiego planu organizacji poko- 

ju w Europie, a polegające na tem, że 

Stany Zjednoczone w razie wybuchu 

  
zbrojnego konfliktu w Europie nie 

Po zaprzysiężeniu nowego rządu. 

  

Na zdjęciu naszem widzimy Pana Prezy- 

denta R. P, w otoczeniu czionków nowegy 
rządu, w chwdję po zaprzysiężeniu, 

Siedzą od strony lewej: p. prezes Rady 
Ministrów Janusz AE: P: 
dent R. P. į 

Stoją od strony le 
i Telegrafów p. płk, Kaliński, minister Prze 

  

   

  

    

й Butkiewicz, mi- 
ości a ałowski, min 

  

kouiecznikoff — Khukowski, 

Na Zamku. 
WARSZAWA. (Pat). P. Prezydeni 

Rzeczypospolitej przyjął w dniu dzi- 
siejszym delegację Zarządu głównego 
KPW. (Kolej. Przysp. Wojsk.) w oso 
bach prezesa zarządu posła Starzaka, 
dyrektora Nowosielskiego, wicepreze 
sa Girtlera oraz członków zarządu 
Nowaczka i Lucińskiego. Delegacja ta 
złożyła p. Prezyedntowi sprawozda 
nie o Święcie Pracy KPW., które od- 
będzie się w nadchodzącą niedzielę 
oraz zaprosiła p. Prezydenta na uro- 
czystości z tem świętem związane. 

Następnie p. Prezydent przyjął de 
legację w osobach generała Roupperia 
oraz prof. Huberia, którzy przybyli 
zaporsić p. Prezydenta na uroczysioś- 
ci dziesięciolecia LOPP, 

Wizyty w sferach rządowych 

WARSZAWA. (Pat). Dzisiaj przy- 
był do Prezydjum Rady Ministrów p. 
marszałek Sejmu Świtalski celem zło- 
żenia rewizyty p. premjerowi Jędrze 
jewiczowi. Również w dniu dzisiej- 
szym rewizytował p. premjera Jędrze 
jewicza ks. kardynał Kakowski. 

Nowomianowany minister rolniet 
wa i reform rolnych dr. Nakonieczni- 
koff - Klukowski złożył wizyty mar- 
szałkom Sejmu i Senatu. Marszalek 
Świtalski w dniu Jzisiejszym rewizy 
tował p. ministra Nakonieeznikoffa - 
Klukowskiego, 

    

ECHA OBSTRUKCJI NIEMIEC. 
Zdecydowana reakcja w angielskich sferach rządowych. 

W IZBIE LORDÓW. 
LONDYN. (Pat). Na wczorajszem 

- posiedzeniu Izby Lordów minister woj 
ny lord Hailsham złożył oświadcze- 
nie, że wszelkie zakusy ponownego 
uzbrojenia się Niemeów będą irakto- 
wane jako złamanie postanowień tra- 
ktatu wersalskiego i wywołają sankcje 
przewidziane w traktacie wersalskim. 
Oświadczenie te wywołało w całej 
Anglji olbrzymie wrażenie. Poglądy 
ministra Hailshama, uważane są jako 
poglądy całego gabinetu. W każdym 
razie wiaodmo, że minister Simon se- 
lidaryzuje się całkowicie z wywodami 
Hailshama, podobnie jak i premier 
Mae Donald. Co do wicepremjera Bai- 
Gdwina, to oczywiście jego poglądy 
zgodne są z poglądami ministra woj- 
ny. Po samo można powiedzieć o kaua 
clerzu skarbu Neville i u Chamberlai- 
nie. 

Konflikt z Niemeami uważa 
w Londynie za niepożądane zj: 
i bardza ostro krytykowany, 

PARYŻ. (Pat). Londyński korespón 
dent Havasa podaje streszczenie prze 
mówienia lorda Cecila, wygłoszone na 
wezorajszem posiedzeniu Izby Lor- 
dów. Lord Cecil potępił energicznie 
stanowisko Niemiee, wyrażające nadzie 
ję. że rząd za żadną cenę nie zgodzi 

się na uzbrojenie się Rzeszy, którą to 
sprawę Rosenberg usiłował uczynić 
przedmiotem targów. 

W GABINECIE BRYTYJSKIM. 

LONDYN. (Pat). Podkomitet roz- 
hrojeniowy gabinetu brytyjskiego, pod 
przewodnietwem premjera i przy u- 
dziale wicepremjera oraz ministrów 
spraw zagranicznych, wojny, mary- 

      

zachowałyby neutralności, ale moral- 

nie wysląpiłyhy przeciw napastniko- 

wi, kładąc embargo na produkty prze 

mysłu wojennego, przeznaczone dla 

atakującego państwa. 

Obecnie następuje 

akt rokowań: powrót Herriota do Pa- 

ryża. Tirumfalnie witany trybun ludu 

i prawdopodobnie przyszły premjer, 

przekroczył jednak zapewne swe inst- 

rukcje i poszedł nieco za daleko w spra 

wie długów. Premjer Daladier, zda- 

jąc sobie sprawę z nastroju Izby De- 

putowanych, nie mógł pochwalić tego 

rodzaju przyrzeczeń Herriota. W myśl 

pewnych niedyskrecyj prasowych mo- 

żmaby więc przypuszczać, że nastąpi 

w najbliższym czasie konflikt między 

Daladierem a Herriotem. Premjer Da- 

ladier znajdzie się między młotem a 

kowadłem. Będzie miał do wyboru al- 

bo konflikt z Herriotem i z większoś- 

cią własnej partji, albo tež znajdzie 

się w zatargu z większością Izby De- 

putowanych, a wtedy grozi mu to sa- 

mo co Herriotowi przed kiłku miesią- 
cami: upadek gabinetu. Do czasu ofi - 

cjalnego oświadczenie  Daladiera w 

jędnak trzeci 

/ kowicie solidaryzujące się z 

narki i lotnietwa, rozpatrywał dzisiaj 
sytuację. wytworzoną przez obstruk 
cylną politykę Niemiec w Genewie. 

Podkomitet zajął stanow ano, cal- 
z ošwiad- 

czeniem ministra wojny lorda Hail- 
shama, złożonem wezoraj w Izbie Lor 
dów. Gabinet brytyjski jest zdania, że 
sytuacja dojrzała do tego, aby zająć 
wobee Niemiec. bardzo zdecydowane 
stanowisko i zmusić do ujawnienia 
/postulatów niemieckich, w razie zaś 
odrzucenia tych postulatów przez kon 
ferencję rozbrojeniową i podjęcia 
przez Niemcy zbrojeń na własną rę- 
kę wbrew traktatowi wersalskiemu, 
rząd Wielkiej Brytanji gotów byłby 
wystąpić eelem zastosowania posta- 
nowien art. 213 traktatu wersalskie- 
go. Na wypadek, gdyby Niemcy sprze 

ciwiały się wykonaniu postanowień 
tego artykułu sprawa oparłaby się o 
Radę Ligi Narodów, która, opierając 
się na art. 15 paktu Ligi, mogłaby zwy 
kłą większością głosów zastosować we 
bec Niemiee sankcje. 

AMBASADOR NIEMIECKI ŁAGODZI 
SPRAWĘ. 

Tak interpretują koła miarodajne 
oświadczenie Hailshama, które zresz- 
tą wywołały popłoch w kołach nie- 
mieckich i spowodowało w piątek ra- 
no wizytę ambasadora von Hoescha a 
delegata amerykańskicgo Normana 
Davisa. Ambasador niemiecki prosił 
delegata amerykańskiego o pośrednict 
wo, zapewniając, że Niemcy nie mają 
zamiaru zrywać konferencji w Gene- 
wie. 

Fiasco rozmów zNiemcami 
GENEWA. (Pat). Narada delega- 

tów 5-ciu wielkich mocarstw pod prze 
wodnietwem Hendersona zakończyła 
się krótko przed północą definityw- 
nem stwierdzeniem fiasca rozmów z 
Niemeami. 

Dełegaci mocarstw uważają, że na 
leży w komisji głównej rozpocząć de 
batę, która pozwoli międzynarodowej 
opinii publicznej stwierdzić odpowie 
działność Niemiec za fiaseo konte- 
reneji. 

GENEWA. (Pat). Prezydjum kon 
fereneji rozbrojeniowej odbyło po po 
łudniu krótkie poufne posiedzenie, na 
którem przewodniczący Henderson 
przedstawił obecną sytuację. 

Henderson przypomniał, że z po- 
Бесе е ] 

sprawie rokowań waszyngtońskich 

trudno osądzić, czy przytoczone przed 

chwilą pogłoski są prawdziwe. Niem- 

niej jednak już dziś widoczne są pe- 

wiie momenty, które zdawałyby się 

przemawiać za słusznością powyższej 

hipotezy. W każdym razie natychmia 

słowy wyjazd Herriota do Londynu 

byłego premjera, że 

zupełną swobodę 

obserwatora po ukończeniu swej mi- 

sji, pozwalają na wysunięcie wnios- 

ku, że może niezadługo zobaczymy 

Herriota w roli deputowanego inter- 

pelującego rząd. Pomimo wszystko 

wydaje się to mało prawdopodobnem, 

ale nie wykluczonem, že rząd Daladie 

ra mógłby się przewrócić właśnie na 

sprawie długów, i to ma skutek zupeł- 

nie sprzecznego stanowiska Izby z gło 

sowaniem wyrażonem w czasie upad- 

ku Herriota. Tak szybka zmiana na- 
stroju w Izbie jest wprawdzie dość 

probłematyczna, ale w ciągu ostatnich 

tygodni zaszło tyle niespodzianek, że 

należy się liczyć nawet z niemożliwoś- 

i oświadczenie 

pragnie zachować 

ciami. 

Dr. Jan Brzekowski. 

czątku tygodnia, wobee rozbieżności 
zdań, czy należy powrócić do sprawy 
eiektywów, t. j. w szezególności do 
sprawy zniesienia Reichswehry i wpro 
wadzenia we wszystkich krajach krót 
kiej obowiązkowej służby wojskowej, 
€zy też przejść do dyskusji nad sprawą 
materjału wojennego, prace komisji 
głównej zostały przerwane, w nadziei 
że prywatne rozmowy między dele- 
gacjami pozwołą usunąć trudności. 
Rozmowy te jednak nie dały żadnych 
rezultatów. W tych warunkach prze- 
wodniczący uważa za najbardziej 
wskazaną procedurę następującą: 

Komisja główna przystąpi do sze- 
rokiej wstępnej dyskusji nad częścią 
projektu konwencji, dotyczącą mater- 
jału wojennego. Dyskusja nie będzie 
obejmowała poprawek, które zostaną 
odłożone na później, natomiast będzie 
mogła dotyczyć także kwestji efekty- 
wów, jak również czasu trwania kon- 
wencji, Propozycja przewodniczącego 
została przy jęta. 

Sowieccy goście u ministra 
przemysłu i handlu. 

WARSZAWA, (Pat), Pan minister 
przemysłu i handlu dr. Zarzycki przy 
jał w dniu 12 bm. na dłuższej audjen- 
cji pp. Bojewa, przewodniczącego 50- 
wieckiej delegacji gospodarczej i za- 
stępcę komisarza ludowego dla hand 
lu zagranicznego, Abla, przedstawiciė 
la Rindiowa ZSRR w Warszawie 
oraz Aleksandrowa, pierwszego sekre 
tarza poselstwa ZSRR. w Warszawie. 
Omawiane były możliwości rozszerze 
nia stosunków przemysłowo - a. 
lowych między Polską a: ZSRR. 

Nagrody dia zwycięskiego 
lotnika i konstruktorów. h 
WARSZAWA. (Pat). Pan minister 

komunikacji przyznał zwycięskiemu 
pilotowi kpt. Skarżyńskiemu nagrodę 
w wysokości 5 tysięcy złotych oraz 
złotych 6 tysięcy konstruktorom zwy- 
cięskiego samolotu „RWD 5* inżynie 
rom Wędrychowskiemu, Rogalskiemu 
i Drzewieckiemu. 

ZA4AA. (Pat), — 
wysłał 

wc Palsk ki Rio 
de Janeiro. Przesyłam Panu Kapitanowi ser 
<ieczne gratulacje z powodu jego wspaniałe: 

go lotu, który rozsławił imię Polski | 4 
skiego sportu lotniczego na obydwa półku- 

laeh. (—) BUTKIEWICZ, min. komounikaeji, 
Odpow edź brzmia 
Minister Komunikacji, Warszawa, 

kuję za życzenia, które ortzymałem w © 
lądowania. .(—). SKARŻYŃSKI, 

Marsz. Raczkiewicz uda się 
do Brazylji. 

WARSZAWA. (Pat). Prezes Rady 
Organizacyjnej Połaków Zagranicą 
marsz. Władysław Raczkiewicz udaje 
się ma początku czerwca r. b. w pod- 
róż do Brazylji, gdzie w charakterze 
prezesa naczelnej reprezentacji Pol» 
nji zagranicznej dokona wizytacji śro 
dowisk polskich. 

Zwałanie Rady Ligi Narodów 
GENEWA. (Pat). Rada Ligi Naro 

dów została zwołana na sesję nadzwyv 
czajną na poniedziałek rano, na po- 
rządku dziennym figuruje sprawa kon 
fliktu boliwijsko - paragwajskiego. 

Przed światową konferencją 
gospodarczą. 

WASZYNGTON. (Pat). Prezydeat 
Roosevelt i dr. Schacht opublikowali 
wspólną deklarację, w której oświad 
czają, że światowa konferencja gospo 
darcza nie może się udać, o ile nie bę 
dzie przeprowadzone rozbrojenie mi 
litarne i gospodarcze. 

WASZYNGTON. (Pat). Komitet or 
ganizacy wiatowej konferencji go 
spodarczej zatwierdził projekt rozej 
mu celnego z pewnemi zastrzeżeniami. 

WASZYNGTON. (Pat), Roosevelt 
podpisał projekt ustawy o pomocy dla 
fermerów, połączony z projektem in- 
flacyjnym. 

Odznaczenie. 
WIARSZAWA, (Pat), — W dzisiejszym 

„Monitorze Polskim* zamieszczono zarządze 
mie Prezydenta Rzeczypospolitej,  madające 
wielką wstęgę orderu Odrodzenia Polski s. 
p. ks, arcybiskupowi tytularnemu dr. Leono- 
wi Wałędze za wyjątkowe zasługi na polu 
działalności kapłańskiej, naukowej & вро- 

     

  

    

      

    

    

     

  

łecznej. 
EIK DS ATB | 

TANIE MEBLE 
Salonowe, werandowe, letniskowe 

poleca pracownia koszykarska 

W. SEONICZ 
Kosze podróżowe oraz nsjrozmaitszą 
galanterję, fotele od6 zł. Firma nagr. 
Cz medslem na Targach Północnych. 

  

Zwołanie BERG 
BERLIN. (Pat). Reichstag zwołany 

został na 17 maja na nadzwyczajne 
posiedzenie. Na porządku dziennym 

znajduje się jedynie deklaracja rządu 
Rzeszy w sprawie konferencji rozbro 
jeniowej. 

Paul Boncour © sytuacji.,, 
PARYŻ. (Pat). Minister spraw za 

granicznych Paul - Boncour udzielił 
prasie obszernego wywiadu, w któ- 

rym poruszył ostatnie wydarzenia ge 
newskie i stosunki z Rzeszą Niemiecką 

Delegat angielski w Genewie, mój 
przyjaciel Eden — oświadczył Paul - 

Boncour, stale udziela poparcia jak 

najbardziej lojalengo delegatom fran 

cuskim. Izba Lordów również wyra- 
ziła uznanie wobec dowodów zimnej 
krwi, jakie składa Francja od szeregu 
miesięcy wobec wypadków niemiec 
kich. Paul - Boneour z radością przy 
pomniał poparcie, jakiego Anglja u- 
dzieliła tezie francuskiej w Genewie. 
Minister powiedział: „W sprawie Schu 
po i w sprawie charakteru wojskowe 

go niemieckich formacyj większość ka 

misji wypowiedziała się na korzyść na 
szej tezy, Anglja jest z nami, zajęła to 
samo stanowisko” i dodał, że w razie 
gdyby nieustępliwość niemiecka prze 
szkodziła zawarciu ogółnej konwencji 
dotyczącej redukcji zbrojeń, w takim 
razie traktat wersalski obowiązywał 
by nadał w całej pełni. Mówiąc o pak- 

"cie 4-ch i 0 rozmowach waszyngtoń 
skich, Paul - Boneour oznajmił, że ro 
kowaniami z Włochami trwają w at- 
mosferze pomyślnej i że zgodnie z pa 
słanowieniem rady ministrów Dała- 
dier wysłał do ambasadora francus- 
kiego w Waszyngtonie instrukcje, po 
lecające mu kontynuowanie rozmów 
dyplomatycznych, tak szczęśliwie za 
początkowanych przez Herriota. 

== 

 



2 KUR J. E R 

Hi Targi Polnocne. 
W roku ubiedącj wiłeńska Izba 

Przemysłowo- Handiow a, chcąc wys 
sondówać opi w sprawie organizo 

        

  
wania 1li Targów Pofnucnych, roze- 
słała do 124 organizacyj i stowarzy- 
szeń gospodarczych naszych ziem za- 
pytania. Odpowiedzi nadeszło zaled- 
wie 16 i prawie wszystkie były nega 
tywne. Nie chciano Targów. 

Po upływie roku zmieniły się na- 
stroje. Na odbytej przed kiłku dniami 
Ecniereneji wszyscy obecni przedsta- 
wiciele poszczególnych gałęzi g0s00- 
ćarczych wypowiedzieli się za Tur- 
gami. 

"Niebawem rozpoczną się konkrei- 
ne prace przygotowawcze, skrystali 
zuje się stopien zainleresowania i u- 
dział ogółu wytwórców. Jednakże 
obecnie z fermentujących nasirojów 
można odiworzyć przypuszezalny оЪ. 
raz i rolę 1II Targów. 

Będą dne miały inne oblicze niż 
il-gie. Ciężki pizemyśł, żrażóny tro- 
chę brakiem tranzakcyj na większą 
skałę w Targach ubiegłych, zachowu 
je się z rezerwą w stosunku do obe* 
nych. Większy handel waha się rów- 
nież. Mają na to także wpływ gorsze 
warunki ekonomiczne. Obie te gałę 
zie wołały, by Targi miały charaktei 
imprezy stałej, odbywającej się w us- 
talonyeh odstępach czasu. Mimo о 
jednak w tegorocznych Targach mi 
są wziąć udział poważni przedstawi- 

Riegd przemysłu. 

i drobny przemysł i handel 
wita Targi omal nie z entuzjazmem. 

Wprawdzie Zarząd Stowarzyszeni 
Kupeów i Przemysłowców Ghnześci- 
jan wypowiedział się z początku ka- 
tegorycznie przeciw Targom, lecz pa; 
tem, jakby pod wpływem z wewnątrz, 
zmienił zdanie i zapowiedział liczny 
udział. 

Kupiectwo żydowskie będzie repre 

zentowane bardzo licznie. Liczy ono 

na znaczne ożywienie w stosunkach 
handlowych na terenie ziem naszych 
i na możność nawiązania Ściślejszego 

kontaktu z kupiectwem zamiejsco- 

wen. 
Drobny przemysł i handeł clice, bv 

Targi miały charakter jarmarku i ścią 
gnęły jaknajliczniejsze rzesze konsu- 
mentów. Pragnie tranzakcyj bezpoś- 
rednich, gotówkowych i zawieranych 
na miejscu Główny też nacisk w pra- 
cach przygotowawczych <Komitetu 
kładą na reklamę. Domagają się ©- 
nergicznej i ną szeroką skalę zakro- 
jonej reklamy dla mas. Liczą w znacz 
nej mierze na duży napływ konsumen 
ta zamiejscowego. Spodziewają się, że 
zostaną uruchomione z poszczegól- 

nych terenów Polski specjalne ulgo- 
we pociągi wycieczkowe na Targi Wi- 
lenskie. 

Liczą iakže na niskie oplaty za slo 
iska, któreby pozwoliły wziąć udział 
w Targach jaknajszerszym sferom ku 
pieckim bćz obawy narażónia się na 
deficyt. 

Rzemiosło wileńskie wykazuje na- 
razie słabe zainteresowanie Targami. 
Część rzemieślników zaabsorbowana 
jest wystawą sportową, część nie po- 
wzięła jeszcze decyzji. Jedynie stola- 
rze i szewcey specjalnie zainteresowali 
się tą sprawą. Na Targach ujrzymy 
znane na terenie całej Polski mebie, 
reprezentowane okazałe na II Tar- 
gach. Szewcka „Spółdzielnia, zorga- 
nizowana dla celów eksportowych ©- 
buwia wileńskiego do Rosji sowie 
kiej, wystawi swoje gotowe wyroby 
i będzie zabiegała energicznie o za- 
miejscowe rynki zbytu. Można prz 
widywać także udział wytwórców ga 
łanterji skórzanej i wyrobów bednar- 
skich, aczkolwiek, jak dotychczas, nie 
wypowiedzieli się w sprawie Targów. 

Rołnietwo będzie oczywiście repre 
zentowane przez poszczególne objek- 
ty i organizacje, narazie nie można j* 
dnak przewidzieć jak licznie. Możli- 

, że będzie targ na bydło. Targ'koń 
ski wystąpi okazale w tym tyłko wy- 
padku, jeżeli odbędzie się przefarg 
wojskowy na komie. Można liczyć, z 
pewnemi zastrzeżeniami, ma targi 0- 

  

      

  

   

   

  

   

  

   

  

wogowe. Targi na nasiona niewątpli- 
wie będą zorganizow ane, bo w r. 1934) 

1y nasienne miały pokaźne obro- 
y. Można przewidywać poważne tran 
zakeje z firmami łotewskiemi. 

Takie są zbadane u źródła nastro- 
je poszczególnych sfer gospodarczych 
które weziną udział w III Targach. 

Mianowany onegdaj dyrektorem 
III Targów, p. inż. Łuczkowski, b, dy- 
rektor I i II Targów, mający poważ- 
ne doświadczenie, również udzielił 

nam informacyj — 0 początkach pra- 
cy Komitetu Targowego i o zainiere- 
sowaniu, jakie budzą one. 

W tegorocznych Targach weźmie 
udział przemysł, rolaletwo i Iniarstwo 
(trzy podstawowe działy), następnie 
rzemiosło i handel. Atrakcją będz: 
wystawa lniarska — dział wyłącznie 
targowy i wystawowy, w którym bę- 
dzie retrospektywnie przedstawiona 
hodowla i produkcja Inu. Wezmą tak- 
że udział monopole i Dyrekeja Lasów 
Państwowych, która zadeklarowała 
już swój udział ze względów propa- 
gandowych w zakresie handlu mater- 
jałem drzewnym. 

Zostanie zorganizowana okazala 
Wystawa drobiu. Przypuszczalnie we 
źmie udział rybaetwo oraz liczni re- 
prezentanci przetwórstwa rybnego — 
w celu pobudzenia produkcji prze: 

twórstwa rybnego na terenie ziem na- 

szych. 
Zainteresowanie Targami jest du- 

że. Od kilku miesięcy napływają li- 

czne zapytania o warunkach i termi- 

nie. Są już nawet zgłoszenia, mimo iż 
niema jeszcze: prospektów. 

O udziale zagranicy a szczegó!- 

nie Rosji Sowieckiej i Łotwy, o czem 

podawała prasa, Komitet nie ma na: 

razie żadnych danych. 
W granicach kraju wiadomość o 

    

   

    

  

Echa wydarzenia z wieńcem. 

LONDYN, (Pat), — W zwłązku z infor 

macją agencji Reutera, jakoby brytyjski mi 

nister spraw zagranicznych wyrazić miał ań 

baszdorowi Niemiec w Londynie ubsłewanie 

z powodu wydarzenia z wieńeem, złożonym 

w mieniu Hitlera przez Rosenberga, w Fo- 

reign Otiice wyjaśniają, że wiadomość fa 

mie ilustruje Ściśle istotnego stanu rzeczy. 

Sie John Simon żadnego ubolewania ambasa 

dorowi von Hoeschowi oficjalnie nie składał. 

natemiast spotkawszy go przypadkowo na 

przyjęciu dworskiem w Buckingham Palace. 

w kilkuminatowej prywatnej rezmowie mię 

dży innemi dał wyraz swemu ubolewaniu 7 

powodu tego wydarzenia, Rzecz oczywistii, 

że nie było to ubolewanie oficjalne, ani for 

malne, tylko zwrot grzecznościowy w pry»a 

tnej rozmowie, który ze strony niemieckiej 

wykorzystany został niesłusznie jako ofie- 

jalne przeproszenie, czemu Foregn Office 

stanowezo zaprzecza. 

„POWIEDZ NIEMCOM...* 

LONDYN, (Pat), — Najbardziej wymow- 
nym dowodem nastrojów antyniemieck 

jakie opanowały społeczeństwo niemieck c, 

jest artykuł wstępny w organie świata finam 

sowego handlowego „ „Financial News“, Ito 

A aj reprezentował sfery m emieczie 

City londyńskiej. $ 

W” artykule tym, zatytułowanym: „Pv- 

wiedz Niemeom“, dziennik nawiązuje do wi 

zyty Rosenberga, którego wzywa, aby powie 

dział Hitlerowi i Niemeom całą nagą prawie 

o tem, co © rządzie Hitlera myśli Anglja. 

Dziennik wyraża nadzieję, że z pobytu swe 

go Resenberg wyniesie szereg doświadczeń. 

Przedewszystkem Rosenberg i jego mistrz 

winni zrozumieć, że o ile w latach ubieg 

łych Wielka Brytanja odnosiła się z Sym: 

patją do idei rewizji traktatu wersałskiego, 

o tyle obeenie olbrzymia większość opiaji 

angielskiej jest temu gwałtownie przeć wana. 

Niedepuszczenie dó ponewnego uzbrojenia 

Niemiee, niezależność Austrj; od Rzeszy Nie 
meskiej integrałność północnego Szłezwigu, 
Saary, polskiego Górnego Śląska i korytarza 
polskiego — stały się w ciągu ostatnie 

miesięcy podstawowemi zagadnieniami, Mi- 
mo że upłynęły trzy miesiące od dojśc a Hii 

1ега do władzy, nie nie wiademo o programie 
gospodarczym Hitlera, Narazie — pisze dalcj 

„Financial News“ zasady ekenomiczne 

Hitlera mało się różnią od komunistycznych, 

Niemcy zraziły sobie wszystkich, Nawet sto 
sunki z Mussolin'/m oziebily się, Natomiast 

zbliżenie polityczne między Francją a Wiel 
ką Brytanją wzrasta z dna na dzień. 

  

    

    

   
  

  

Szkoły w teatrze—teatr w T 
Dowodzić obszernie, że teatr jes! 

jednym z najpotężniejszych środków 

wpływania na masy, że ma wpływ wy 

chowawczy i że starożytni dobrze o 

tem wiedzieli — to banalny truizm. 
Natomiast należy podkreślić twórczy 
wysiłek naszej pedagogji, ciągłe dą 
żenie do zrealizowania  naczelnycn 
postulatów wychowawstwa współcze - 
snego, wymagającego tak wielkich 
wysiłków, tak intensywnego przygo- 
towania do życia, w szybko zmienia- 
jących się warunkach i stosunkach 

społecznych. 
Jeśli z punktu widzenia nie facho- 

wca, nie pedagoga, ale poprastu oby- 
watela, spójrzymy ma ostatni rok 

szkolny pod względem pracy nad roz- 

wojem młodzieży „poza szkołą, to wi- 

„dzimy dążenia skierowania jej zami- 

łowań w kierunku arty 
Święta pieśni teatr L. zw. Między 
ny, i teatr zawodowy dla młodzie 

oto wyczyny ostatniej zimy najbar- 
dziej rzucające się w oczy. 

Teatr Międzyszkolny dał dotąd 

dwa przedstawienia, bardzo starannie 

opracował Fenicjanki Eurypidesa, któ 

re wy kazały ogrom pracy oraz zdol- 

ności i kulturę wykonawców, potem 

zbiorowy wieczór deklamacji i śpie- 

wu, o dość rozmaitym poziomie, (by- 

ły rzeczy doskonałe i słabsze, śpiewy 

solo za trudne), dziś zaś ujrzymy 

      

    

    

          

„ większe powodzenie i 

Achilleis Wyspiańskiego w wykona- 
niu młodzieży, która się z pjetyzmem 
przygotowuje do tego od kilku tygod- 
ni, A gimnazjum żydowskie wystawiło 
Sędziów b. starannie, partje żydow 
skie były mówione żargonem. 

W teatrze na Pohulance wystawio 
no kolejno, następujące Sztuki: Nie- 
bieski ptak, Zygmunt August, Car 
Iwan. Przepióreczka, Wesele, Don 

Carłos; w przyszłym tygodniu Wróg 
Ludu Ibsena zakończy ten cykl przed 
stawień dła szkół średnich, na kt. i 

stąrsze klasy powszechnych szkół u 
częszczały dorywczo. 

Ogółem przeszło przez salę teatral 
ną 35 tys. młodzieży, słuchając dzieł 
wartościowych które im ukazano. Na 
ostatniem przedstawieniu będą sami 
maturz wszystkich szkół, w ćwicze 
niach piśmiennych opracowują teraz 
krytycznie sweje wrażenia teatralne, 
a przy końcu roku rozdana będzie an 
kieta, zawierająca następujące pyta- 

nia: Jaka sztuka się najlepiej podo- 

bała? Jakichby młodzież pragnęła na 

rok przyszły? Co zmienić w organ|- 

zacji teatru szkolnego? 
Już dziś zaznaczyć można, że We 

sełe i Przepióreczka, osiągnęły naj- 
zainteresowii- 

nie. Że naogół młodzież dość żywo in 
teresuje się teatrem; mamy dowód cho 
ciażby w ostrej krytyce przedstawień 

   

  

„cę rannych. Japończycy zdołał 

Targach wzbudziła zainteresowanie. 
Państwowe wytwórnie uzbrojenia w 

Warszawie proszą o podanie waruków 
udziału, a Dyrekcja Kolejowa w Siu- 
nisławowie zapytuje, czy może zor- 
ganizować specjalny pociąg wyciecz 
kowy na Targi i w jakim terminie. 

Komitet będzie dążył, by zorgani- 
zować gremjalny zjazd wycieczek z. 
całej Polski ulgowemi pociągami @› 
Wilna na jeden lub kilka dni. 

Prace przygotowawcze na terenie 
Targów rozpoczną się wkrótce. Wpły 
nęły już oferty na rekonstrukcję i re 
mont pawilonów. Ze względu na zmi 
nioną konfigurację parku Żeligo 
skiego z Górą Zamkową, teren Tar- 
gów rozszerzy się i zbliży bardziej do 
Góry Zamkowej, 

Ceny stoisk będą niższe niż na 
II Targach. W: jakim jednak stopniu 
narazie nie ustalono. Czy opłaty za 

ejście będą zniżone? Narazie nie pe- 
wzięto w tej sprawie decyzji. 

Reasumując powyższe, można 
stwierdzić, że wiadomość o organizo 
waniu w roku bieżącym III Targow 
podziałała na sfery gospodarcze na- 
szych ziem podniecająco. Kryzys prze 
tworzył się w nowe unormowane do 
pewriego stopnia stosunki ekonomi 
ne i przestał odegrywać rolę stras 
а па wszelkie nowe, szersze pocz 
nania. W stężałej dotychczas atn:as- 
ferze gospodarczej zrodziło się dąże 
nie do poszukiwania dróg rozwoju w 

obecnie istniejących warunkach, g%- 

szych oczywiście niż w latach popf”e- 

dnich, lecz zahamowanych w swym 

pędzie ku dołowi. Targi w roku bież. 

ma ją swoje uzasadnienie. Mogą stać 

się dla niejednej gałęzi tą upragnioną 
odskocznią, z której się rozpocznie po 
prawa a nawet stały rozwój. 

Wł. H. 

   

      

  

   

  

WIT EŃ SKI 

Ś.p. Włodzimierz Wakar. 

      

    

Zmarł w Warszawe Ś. 
Wakar, ekonomista i utalentowany publ 
sta, 

   

Włodzimierz Whkar urodzł się 
nbowie. Był jednym z wybsł 

; pokolenia 1905 r. w 
Imię ś. p. Włodzimierza 

ązane szczególye b 
ii społecznemi, podej 

zruncie warszawskim w okre 

  

r. 1885 w 

szych działa 
o OE polską 

              

   

    

prac 
mowanemy na 
sie przedwo 6 
towej, w których to pracach zmarły odgry 

  

   niejednakrotnie przodującą rolę, 
cząc w wieki poczynańiach, zmierza 
do odbudowy niepodległości. 

Ostatnio zajmował sę pracą publicy 
ną i „praklyczno* naukową, ogłaszając 

ziedziny ekonomii, 

    

   

    

    mia domów, posadzek, 
drzwi i okien farbami, które dają 100% 

trwałość! 

SKŁAD FARB 

FRANCISZKA RYMASZBWSKIEGO 
WILNO, ul. Mickiewicza 35. 

Uparci goście... 
WIEDEŃ, (Pat). — Mimo nieprzychylno- 

go stanowiska rządu austrjuck ego wizyła 

wybitnych przywódeów hitlerowskich + ba 

warskim ministrem sprawiedliwość: Fran- 

kiem na czełe dojdzie do skutku. Niemicevy 

ministrowie przybęda da Wieńsia w sebot; 

1 wieczerem tegoż dnia wcziną udział w uro 

czys ach, urządzsnych przez austrjackicii 
naredewych socjalistów z okazji 250-letniej 

róczney odsieczy Wiednia. 
Wiedeńska prasa narodowo 

   

- socjałisty 

czna cgłzsza, że bawarski minister sprawie- 

dliwości Frank wyjeżdża do Wiednia na wy 

złecenie kanelerza Hitlera, aby przy- 

drugiemu zrzędu miastu niemiec 

mu pozdrowienia naczelnego: przywódcy, 
Prasa naredowe — socjalistyczna. zaznacza, 
że każdy nieprzyjazny krok przeciwko delega 
tem niemieekm, przybywającym de Wiedn 
będzie uważany, jako skierowany przeciwko 

u narodewi niemieckiemu, rządowi Rz: 
szy i jego szefów. 

  

      

   

  

Niezwykła katastrofa lotnicza. 
Na adciuku granieznym Zabacie, gramicza 

cym z Sowietami, w Śniu wczorajszym * 

czasie ćwiczeń sewictkich bulenów na uwie- 

zi. wydarzył się rzadki wypadek zderzenia 

samołotu z balenem sterowym. Wskutek zde 

rzenia powłoka balenu zaczeła płonąć, Dwaj 
piloci, znajdujący się: w koszu bałonu, urą 
tewuli wyskakując ze spadochronem. Pi- 
let samałolu, wpadnzy w korkociąg z apara 
RE runąf na) aiaici Brttdsżać gmierć. 

    

[A DALEKIM WSCHODZIE 
Japończycy bombardują pozycje 

chińskie. 
PEKIN, (Pat), Aereplany japońskie 

przez: czas dłuższy  bombardowaty Mujitn, 

poicżone poza obrębem wielkiego Muru Chiń 

skiego. Bomky sprawiły wiełkie straty w 670 

regach chińskich, wśród których bila 
4 więk- 

szość prowineji, którą niedawno oprėžniti, 

  

Icez nie doszii jeszcze do rzeki Luan. 

TOKJO, (Pat). — Pe długotrwałych i za 

jadłych wałkach wojska japońskie storsowa 
ły przejście przez rzekę Luan. Wojska chi: 

skie, które broniły rzek', zostały zupełnie roz 

bite i wycofują się w kierunku: zachodnim. 

Udaremnione zamachy na konsulaty potęg 

morskich. 
LONDYN, (Pat), — Dzbiaj rano w angie! 

skim konsulacie genersinym w Mukdenie й 

leziuno bombe, którą zdożano usunąć, zan 

nastąpił wybuch, pomimo że lent przy bom 

bie w chwil | jej znalezienia był już zapał» 

ny. Podehną bombę znaleziono w ameryksuż 

  

   

skim konsulacie generalnym dnia 9 bm. — 

Wiadze mamdżurskie utrzymują, że zamachy 

były zorganiztwane w obydwu wypadkach 
„ Chińezyków, którzy w ien sposób chcie 

nie stosunków z Auglją i 
Staniani Zjetlnoczenymi. 

  

     

Koncentracja wojsk sowieckich 
na pograniczu Mandżurji. 

CHARBIN, (Pat), — Władze mandżurskie 

«Świudczaj rzęóowo, że rząd sowiecki kon 

centrajc swe wojska w 

rach nadmorskich, Ostatnie około 

    

syberyjskich 6bsza- 

5,000 žo! 

nierzy osadzonych zostało w bezpośredniem 

umieszczonej w „„Dziewiątej Fali" pis 
mie szkolnem, o którem będziem 
mieli sposobność pisać. 

  

    „Nastawienie* młodzieży idzie w 

innym kierunku, niż tego pragnie 
słarsze pokolenie, tak bodaj było zaw 
sze, ale obecnie i kierujące czynn 
pr: „yniają się do tego, by zainte 
sowania dorastającego pokolenia zw 
cały się do wyczynów fizycznych, do 
rekordów sportowych, do rywalizacji 
na kortach i stadjonach. To trzeba 
przecież rozumieć że istota, która go- 
dzinami biega wkółko, wyrabiając 
mięśnie nóg, albo pół dnia wiosłuje. 
footbaluje, rzuca piłką nożną czy ręcz 

     

      

   
ną, rakietą czy nartami wykazuje swą 
sprawnc w której się musi długo 
ćwiczyć, ta istota, nie może, absolut- 

nie nie może, zamyślać się nad pięk- 
nościami literatury nb. nie mającej 

nie wspólnego z teraźniejszością w któ 
rej obecne pokolenie młodzieży bie- 

rze daleko większy udział niż ich ro 

dzice, bardziej odsuwani w swoim eza 
sie przez opiekunów od realnych bo- 
lączek codzienności. od zagadnień po- 
litycznych i społecznych, od materja! 
nych trosk wreszcie. 

Uprzytomnijmy sobie też i ten 
że dziś doszła do nauki, do gimnazjów 
młodzież sfer najuboższych, sutereno- 
wo - poddaszowa, nie mająca z2 
i trudno się temu dziwić, żadnych t 
dycyj kultury ducha, ani tałackich 
umiłowań, przekazywanych z pokole- 
nia na pokolenie. Młodzieży sfer za- 

fakt 

    

   

sąsiedztwie gran 

Obcentść t, 

n czbędna dla stłumienia roz 

ej w tych stronach ruchawki biało 

gwardzistów. 

państwa mandżurskiego. 

zdoniem władz sowiec 

  

th wo,      

      
   

możniejszych, może i eudaczne „bry- 

ki* o Panu Tadeusz mordowanie 

planów Soplicowa i linji uczuciowej 
Skrzetuskiego, nie obrzydzą arcydzi:ł 
literatury ojczystej, gdyż nim posz 
do szkoły, rodzice w domu im opowia 
dali coś ze swoich wrażeń o tych książ 
kach, a może i czytali z nich CoŚ, со 

nie wymagało zaraz wypracowania i 
kwestjonarjusza. Ale ci biedniejsi, kió 
rym nikt nie opowiadał, ale ktć 

żek i zadań szkolnych z temi książ 
kami się zapoznają, czy mogą do nich 
nabrać zamiłowania? Czy może się to 
dla nich stać czemś żywem, bliskiem, 
bezpośrednio odczutem? Sądzę że nie, 
sądzę jako profan, nie pedagog, ale 
słuchający od lat wielu uwag rodzi- 
ców i pedagogów na ten temat 

Więc i teatr... Dla młodzieży nie 
mającej kultury artystycznej, ani tra- 
dycji historycznej, tematy nież 
we będą martwe i nie zajmujące. Chy 
ba że widowisko jest barwne jak „We 
sele** lub tak bliskie nich jak „Prz 
pióreczka*. I nie trzeba się dziwić ż 
bardziej ich zaciekawią problemy sztu 
ki „Mam lat 26*, czy ;„Sztuby* bo s: 
tych zagadnień blisko 
ny (Kres Wędrówki), 
ciekawi 

   

  

     

  

      

  

  

    

  

     

      
kryminalne. za 

> i żyrócą uwagę 1 na s 

    

bezpos a. o tem „chcą aoc о 
rzeczach nierealnych, o fikcjach, nie. 
My żyliśmy bardzo długo w stanie fik 
cyjności, całe ńasże życie polskie pla- 

  

Nr. 124 (3065) 

Niemieccy hitlerowcy rządzą się w Gdańsku 
jak u siebie w domu. 

GDAŃSK, (Pat), — W dniu 12 bm, okoła 

ny 14 dc gmachu zarządu t zw. wol- 
nych zw ązków zawodowych zajeehały trzy 
auta pogetowia policyjnego oraz dwa san 
chody ciężarowe х bojówkarzami hitler: 
skimi, obsadzając cały budynek, iówcoe 
nie około 200 policjantów chsadziło calą 

dz elnicę, wstrzymując eatkowicie ruch ulicz 
ny i nie dcp ujac nika z mieszkańców 
do domów. 

Nasiępnie 

  

   

     

   

buejówki hitlerowskie ustuwily 

się na dachu ; w oknach gmachu, a cały 

caddział w szyku bojowym, stojąc przed gata 
chem, cdśpiewał hymn hitlerowski, Równo 
cześnie zdjęto flzgę scejalistyczna, zawiesza 
jąc clbrzymi sztandar hitlerowsk | ze swa- 
styka. 

Wobec tegó, iż zamiar zajęcia soejalisty 
eznych związków zawodów znany bł 
wcześniej, tłum pebotników zebrał się M 
gmachem, wyrażaj. we niezadowalen 6. W 

«ipewiedzi na tc policja rzuciła się na ma- 
nifestantów bijąc ich pałkami gumewem 
rozpędzająe. 

Według dany: „ Ghsadzenir 
lokalu soejalisty: azków zawado- 
wych nastąpiłe na po tawie. zarządzen a sa 
du gdańskiego przez przedstawiciela pu: 

rewskiej Grganizacji zawydowej п ефаК! > ; 
Kznkcra, który w tawarzystwie Lorelei 
oraz 50 policjantów zajął gmach socjalisiy 
czny. W związku z tem aresztowano jednego 

     

      

     

          

z Roe kandydatów i przewodaczącego 
sanictws scejalisiycznego w Gdańsku po 

sia Bruekl огах sekro'arza zavi 
dowego Kaisera i redaktora socjalistycznej 
„Darziger Yclkstimme:* Too ea la któ- 

dzeuo ureszi y. dąk 
udałe się s: ezalistom а 

kasę orzz księgi biurowe zwcgo 

zawoduwege. Na mieście wi większa ilaść 
członków hejówck htie leh Rzeszy Nie 
mieckiej, któ pr” li dzi$ na met» 
cyklach i zehodae i к 

AXI (Pat). Grupa_hitl 
zcheaik Się przed gmachem redakeji socjali- 
stycznej „Danziger Vatkstimme* celem obsa 
dzenia lokału. Weboe groźnej postawy zehra 

em i na podw! tłumu 
le kilkaset esób' napastoicy 

    
    

  

     mus 

    

    
   

    

    

   

     

    
   

   

    

zmuszeni by 
ru, zzpowiad: 

usiłowań. 
siger Valkstunne" zostały p 
zamknięte, 

GDAŃSK, (Pat), — O sgsdzirie 7 wiecz. 

abi przed dumem w jega kemisa- 
rza Ligi Narodów 3um, usiawiejac przy wej 
šeiu do willi Restinga transparenty z nupi- 

sami, żadającemi od bigi Narodów obrony 
kenstytueji gdańskiej, Policja rszpędriła de 
menstrantów, aresztowała kiłkm z nich i sa 
nęta iranspzrenty. Jeden z demonstrantów 

zranił policjanta nożem w twarz. 

  

    

    

  

Tenisowy mecz międzymiastowy. 
WARSZAWA, (Pat), — W piątek na kor 

tach Legji rozpcezął się pierwszy w sera 
tenisowy pomiędzy 

i Pragi Cze: 
“ towzaa przez 

yńskicgo | Witmana w grze pojedyńczej, 
przez Tłoczyńskego i Jerzego Smiuroya w 

        

   

  

grze podwójnej. Barw Pragi bronią Hecht i 
Malecek. 

Pierwszego diia rozegrano dwa single. 
Hecht pokonał Wiitmana stosunkowo iatwo 

6:2, 6:4, 6:2, Ticezyóski wywałczył z tru- 
dem zwycięstwa u Maleeka 7:5, 4:6, 6:1, 8:6. 

  

  

Ustawa o orderze „Virtuti 
"Militari. 

W dzienniku ustaw Nr. 3: 
br. ogłoszono ustawę z dnia 25 marca 1% 
o brdeńz wojennym „Virtuti Militer L 
wa ta zawiera dwie bardzo korzystne dla 
walerów orderu zmi: nowicie przy- 

znaje prawo do zn jowej na 80 proc., 
oraz w art. 6 pos ż państwo jest zo 
bowi ауате do: walerom „Virtuti 

i* pracy, z: jącej in utrzymanie. 
alecowie S ru niezdolni do pracy i nie 

krazy: będą ›- 

  

    
    

      

  

    
    

    

          

      

(Н SZ zeżólnie хач sti 
Nr: 9, poz; 1242 

póds(RCie usł 0 osol 

żonych (Dz. URP. z 1 
1930 r. Nr. 17, poz. 122). 

    
  

donosi jedno z pism warszawskich ай     

  

   

  

  
ч kaže się TOZporzad 4 
onawcze dotyczące tej ustawy więc 
k kolejowych będą mogli kawalero-     

wie orderu korzystać już od 1 czerwea b r. 
Jakie z tem będą związane formalności jesz- 

cze nie wiadomo, (wg! 

Wstrząsy podziemne 
w  połudn. Europie. 

BIAŁOGRÓD, (Pat). — Wezaraj wieezo 

rem instytut sejsmołog |czny w Białogrodzie 

zarejestrował wstrząsy podziemne w odległa 

šei 560 klm, od stolicy. Ośrodek trzęsienia 

ziem! znajduje się w masywie Rhodope. —- 

Wstrząśnienia dały się również udezuć 

wzdiuż połudnówej graniey Jugosławji. — 
Ofiar w ludziach, ani strat materjalnych nie 
byto. 

„Ideowy“ antysemityzm. 
BUKARESZT, (Pat). — Stowarzyszenia 

żydowskie „Medjasz* w Siedmiogrodzie vi- 
rzymały od miejscowych n emieckich bojń 

wek hitlerowskich wezwanie do złożenia w 
biurze tamtejszej n emieckicj partji naroda 
wo — socjalistycznej 50 tysięcy lei tytułem 
haraczu pod groźbą dokenania pogromu na 
Żydach. Zagroż 
władz państwowych, które strzegą w mieście 
porządku. 

Uspokojenie na giełdach. 
WARSZAWA, (Pat). — Pewne uspokoje- 

nie na rynku pieniężnym. jakie dało się z 

warfek, cechowało ró 

  

    

      

    

  

    

  

   
      

  

Kurs dolarx ul 
niem i uirzym 
ziomie natowsń czwsrtkowych, przy mini 

maineį tylko zniżee na niektórych giełda 
szieriiny wykazał lekka tendencję zwyż 
Na gi fełńzie wseszawskiej przekaz teie 

na D York notowano 7,57 
wartek 7,60), u przekaz na Londyn — 

30,15 (w czwastek 30,12), 

    

      

wą 

Kronika telegraficzna. 
— W Rabacie (Palestyna) doszło do eks: 

cesów antyżydowskich. Aresztowano 150 osob 

— Peru i Kolumbja, które od dłuższeż: 

czasu znajdowały się w stan e wojny о 1 

tycję, zgodziiy się rozpocząć rokowania w ce 

lu pokojowego załatwienia konfliktu: 

   

nowało ponad rzeczywisłościami bę- 

dącemi normalnością innych narodów 
Fikcją wyjawiała się myśl o niepod- 
legło keją było przedstawieiełst- 
wo w obcych parlamentach, fikeją pli 
ny reform społecznych czy OO UZ 
nych. Jedni , kon- 
spirując na jej rachamek; i inni anie 
dzili się wygodnie w ciepłej iteraźni 
Szości czekając co im do gąbki spad- 

hoćby z nieprzyjaźnej ręki. Chro 
niliśmy się w chimery i fikcje, żeby 
móc wytrzymać teraźniejszość, klóra 
jakby nie była naszą w całości, gdyż 
zajmowaliśmy w niej jakiś upakarza 
jąco mały odcinek. Pracowaliśmy na 
nim pięknie i. owocenie, z wielu wzglę 
dów imponująco nawet, ale tak jak 
człowiek, który: wspaniale pisze lewą 

ręką lub nogami. Podziwia się kaleka, 

nie jest to jednak praca normalnego 

człowieka. 
Dziś i ws y normal 

rastają też w normal 

gższych i gorszych 
aa S niž Pa, ale wspiera 

jąc się na mocnych zrębach własnej 
stwowości, czego tamtym brako- 

wało i co się w poczynaniach niekt. 
odłamów naszego społeczeństwa do 

ziś dnia fatalnie daje odczuwać. 
Dla nas teatr był rozkoszą artv- 

styczną, bośmy mieli wyższą, tradycyj 

ną kulturę, bo deski teatru były odcin 
kiem naszego życia duchowego, schro 
nem uczuć narodowych, dumą naro- 

du w niewoli. Dla dzisiejszego poko- 

  

   
    

      

   

  

     

    

   
     

  

   
  

   

      

WIADOMOŚCI z KOWNA 
SPRAWA TRAKTATU HANDLOWEGO 

Z SOWIETAMI. 

M. SZ. zbiera materjały dla rokowań w 

              

sprawie podjpisunia tra 
Sowietami, Dotychczas 
stosunki handlowe re;     
sławie 

  

prowozoryczne 
bec rozwoju stosunków ta 
się niewygodny. (WUlbij. 

PROJEKT USTAWY O ODSZKODOWANIU 
ZA WYWŁASZCZONE GRUNTA. 

охай już proj 
z tytmu wywłaszezo- 

reformy rotuej gruntów, Obe 
odzenia lasiego pretenduje 

si i majątków. 
rozpatrywał 

dywidualnie, - - 

y przewiduje prze 
(Wi Ibo. 

Z ŁOTWY. 
ZMIANY W DYPLOMACJI 

ŁOTEWSKIEJ. 

Obecny poseł łotewski w Hełsinz- 
forsie Balodis i poseł w Pradze Due 
man powracają do Rygi. Bałodis zo- 
stanie zemerytowany. Posłem w pra- 
dze zostanie prof, Spekke, posłem w 
Helsingforsie będzie obecny poseł w 
Paryżu Schuman. Na jego miejsce wy 
znaczony zostanie leader partji s. d. 
poseł Ciełens. Do Londynu na waku- 
jące stanowisko posła wyznacza się 
ministra S. Z. Zarinsza, który obecni 
piasluje godność posła w. Tallinie. Do 
Tallina uda się natomiast obecny po- 
seł łotewski w Litwie Lepinsz. Do Ko- 
wna przyjedzie w charatkerze posła 
obecny poseł w Stokholmie Nuksza. 
Jego stanowisko obejmie obecny kon- 
sul generalny w Londynie Seja. 

    { ича 

   
   
   
     

            

    

    

  

nych na 
ne do 

O 

  

psy ogólne w lej sprawie. 

    

   

  

       
      

    

WSZYSCY 2 
DANOWIE 
NOSZĄ BIELIZNĘ 
„JOTKA“ 

Mia 

Do nabycia w pierwszorzędnych 
magażynach galanteryjnych. 

lenia dumą narodową jest lot przez 
Ocean Skarżyńskiego, nogi Kusociń- 
skiego, narty Loteczkowej, 

żal się Boże, całe gorgoństwo p 
literatury, to są też ich žainteresowa 

nia! 
Czy dlatego nie należy im pokazy 

wać Zygmunta Augusta, bo uważaj 
że to nudziarstwo i niema akcji. Wie- 
my, że wystawiono przez pamięć wiel 
kiego poety niedokończone fragmen- 
ty, jakże więc „akcją mógł się za- 

chwycać sztubak, którego romans „Rv 

ty* pasjonuje ilniej niż Barbary, bo 

tamte sprawy nie przy nim się działy, 

a po wiek wieków dła młodzieży naj- 
ważniejsze jest to, co się im pod rę- 
ką dzieje, co jest akcją życiową przez 

nich przeżywaną. Dawniej prz 
ła to młodzież fikcyjnie (wzru 
Ogniem i Mieczem) dz 
renihė: swoje twórcze # 
bicie chce widzieć ma scenie. 

Przytem nal tu jeszcze i to za- 
znaczyć, że nie wszystkie przedstawie 

nia na Pohulance stały, jak się to mó- 

wi, na wysokości zadania. 

Niektóre były niedbale robione. w 

Weselu kostjumerja szwankowała, 

don Carlosa pokazano jako próbę ge- 

neralną, nie wykończoną. Trzeba pa- 
miętać, że młodzież obserw uje bystro, 

jest krytycznie usposobiona i chce że 

by ją widowisko porwalo: 

Hel. Romer. 
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Nauczycielstwo polskie w Wilnie 
na Xi-tem dorocznem zgromadzeniu Okręgowego Związku. 

Wczoraj o godz. 12-iej w sali Śnia 
deckich USB, rozpoczęło swoje trzy 

dniówe obrady XI Zgromadzenie Ox- 

ręgowego Związku Nauczycielstwa 

„2 Polskiego, pod przewodnictwem po 

w Stanisława Dobosza, przy udz 
le około 200 delegatów z terenu Wil- 

fa i 21 oddziału powiatowego woje- 
wództw wileńskiego, nowogródzkie - 
go : białostockiego (4 powiaty). 

Na uroczystą chwilę otwarcia 
zgromadzenia przybyli przedsławicie 
le władz na czele z p. wojewodą „Jasz 
czołtem ktor Opoczyński, kura 

tor Szelągowski, prezes Ratyński, 0- 

raz przedstawiciele organizacyj współ 
pracujących z nauczycielstwem spo 

łecznie i ideawo na terenie naszych 

ziem. 

  

  

  

i     

  

ZAGAJENIE. 

Zgromadzenie otworzył, wiłaj. 
beenychi, poseł Dobosz, prezes Zarzą- 
du poczem wygłosi przemówienie 1- 
nauguracyjne, w kiorem scharakte- 

  

    

ryzował prucę Związku i jego doro- 

bek za rok ubiegły. 
Związek będąc organizacją zawo 

dową, wysuwał jednakże na pierwszy 
plan swej działalności zagadnienia 
społeczne i oświatowe. Zorganizouwa- 
no i prowadzono 276 kursów dla do 

  

rosłych, na które uczęszczało 6.441 

słuchaczy. W 261 brbijotece Związku 
pracowaio 254 członków. Kozszerze- 
na pracę Świetlicową i artystyczno 
rozrywkową, która objęła 421 świetli- 
ce i zatrudniła 554 członków. W 16 
powiatach zorganizowano święto pie- 
śni, Chóry ludowe osiągnęty liczbę 237 
zespołów 0 3394 członkach. Zorgani- 
zowano 2421 przeustawicn z młodzie 
żą: zgrupowaną w 818 zespołach, Na- 
uczycielstwo brało także udział na od 
cinku pracy gospodarczej, prowadz » 
nej na terenie organizacyj rołniczycn 
i spółdzielczych. 

„Pomimo szalejącego kryzysu go- 
spodarczego — mówił poset Dobosz 
— pomimo pogarszających się z dnia 
na dzień wapunków pracy nauczycie: 
ła, do szeregów naszych nie zakradu 
się rozgoryczenie i zwąłpienie, i 
dzięki temu w piątym roku kryżysu 
szkolnego nie załamała się u nas po- 
wszechnie nauczanie, nie załamała 
się u nas praca społeczno-oświatow::. 
Świadomi odpowiedziałności, jaka na 
nas spoczywa i -<czego 'Rzeczpospoli- 
ta od nas oczekuje, idziemy mężnie w 
swej pracy naprzód, a pr i 
nam hasło, rzucone 
Poiskiego Nauczycie 
w pieśni związkow: 
braciom światło nieść, to czyn nasz 

niepožyly. Wyrośnie z trudów na- 
szych moc Rzeczypospolitej” 

PRZEMÓWIENIA POWITALNE. 

Po zagajeniu nastąpiły przemówie 
nia powitalne. Wojewoda Jaszczołł w 
krótkiej mowic „podkreślił wartość 

  

   

    

arte 

„Pośpieszmy 

  

twa, a 

  

  

      

jej pracy nauczycielstwa i znaczenie 
paustwowe. Kuraior Szelągowski w 

ałuższej przemowie uprzytomnii 05- 
rom pracy, jaki czeka nauczycielstwo 

w ku z reformą szkolną i no- 
wym napływem dzieci przy stałym I- 
czbowo personelu. liestor Opoczyn- 
ski wskazał na współpracę całego na- 
uczycielstwa polskiego, pracującego 
nad kształceniem 1 wychowaniem 
młodzieży polskiej. 

Major Zaucha w imieniu P. W. pro 
by Zgromadzenie w swych obra- 

dach uwzględniio znaczenie wycho- 
wawez0-obywatelskie P. W. Przedsta 
wiciele Związku Strzeleckiego kap. 
Piaszyński, Związku Legjonistów, m; 
Kozłowski”i Zw. Osadników p. 
miński, podkreślili, że nauczycielstwa 
i orgamzacje reprezentowane przez 
nich, zgodnie współpracują z sobą na 
lerenie naszych ziem od wiełu już lat 
oraz wyrazili przekonanie, że współ- 
praca ta będzie nie mniej serdeczna i 
nadal. 

Następnie witali Zgromadzenie” 
przedstawiciel miasla dr. Safarewiez 
inspektor Starościak, w imieniu Źw. 
Naucz. Szkół Średnich p. Drzewieck:, 
w imieniu Federacji i Zw. Oficerów 
Rez., kap.-sędzia Góra, w imieniu Z. 

P. O. K. p. Hillerowa, w imieniu Žy- 
dowskiego Klubu Myśli Państw. dr. 
Hirszbeny, oraz przedstawiciele mło- 
dzieży rzemieślniczej, spółdzielni rol- 
niczych i młodzie skiej. 

      

sił, 

     

  

     

  

  

  

   

DEPESZE HOLDOWNICZE, 
Zromadzeni uchwalili 

wysłać depesze: 
Do Pana Prezydenta Rzeczypospo- 

litej Polski z wyrazami głębokiego 
hołdu i zapewnieniem dalszej wytrwa 
łej pracy dla dobra Rzeczypospolitej. 

Do Marszałka Pol Józefa Pi 

- delegaci 

  

       

sudskiego z wyrazami głębokiej i ser- 
deczenj czci i Ślubowaniem wiernej 
służby dla idei Państwa Polskiego. 

Do Prezesa Rady Ministrów i Mi- 
nistra W. R. i O. P., Janusza Jędrze- 

jewicza z wyrazami głębokiego szacun 
ku i stwierdzeniem zdecydowanego 
stanowiska wychowania młodzieży na 
pełnowartościowych obywateli Pań- 

  

  

stwa, — oraz depeszę do prezesa Zw. 
Nauczycielstwa Polskiego, Stanisława 
Nowaka. 

CZĘŚĆ NIEOFICJAL 

Po zakończeniu części otiejalnej 
Zgormadzenia, goście opuścili saię i 
obrady potoczyły się dalej w šeistein 
gronie delegatów, — nad PPR 
zawodowemi nauczycie Delegat 
Zarządu Głównego p. Stefana Zakrzew 
ski wygłosił interesujący, ściśle facho 
wy referat na temat „Przesłanki ideo 

we nowego programu szkolnego”. Po 
referacie i krótkiej dyskusji odbyły 
się wybory Komisyj: matki, wniosko- 
wej i weryfikacyjnej, co wyczerpało 
powządek obrad dnia pierwszego. W 
czorem większość delegatów udała si 
do teatru. 

DZISIEJSZE OBRADY. 

Dziś obrady będą wznowione 0 . 
S m. 30, Zosianą wygłoszone dwa re- 
feraty dyskusyjne na tematy „No- 
we drogi pracy społeczno-oś O, 
Z. N. P.“ oraz „Stosunek Związku Na- 
uczycielstwa Polskiego do aktualnych 
zagadnień zawodowych”. 

Po przerwie obiadowej nastąpi — 
sprawozdanie z działalności zarządu 
Okręgu Wileńsikego Z. N. P. rob 
1932, sprawozdanie Komisji Rewiż 
nej, dyskusja, uchwalenie prelimina- 
rza na rok 1933, a wieczorem zabawa. 

(h). 

  

  

    

          

   

    

  

KURJER SPORTOWY. 
ŁEKKOATLECI OGNISKA K. P. W. 
WALCZĄ NA DWU FRONTACH. 

Jednego dnia 10 tej samej prawie 
godzinie odhędą się na przeciwległych 
krańcach Polski biegi naprzełaj, w 
których uczestnicz będą. najlepsi 
biegacze Wilna, członkowie: Ogniska 
ROW 

Po pierwsze Sidorowicz walczy w 
Gordnie. Bieg ten nas bardzo intere- 
suje ze względu na pojedyńiek „Sido- 
ra” ze Strzałkowskim, który ostrzy: zę 
by na „doktora”, Patrjotyzm lokalny 
podpowiada, że zwvcię idorowic? 
ale jak tam będzie. to wielki znak za 
pytania. 

Drugiem miastem, w którem wił- 
nianie będą biegać jest prastare Gnie 
zno. Odbędzie się tam bieg o pohur 

      

     

  

     

K. P. W. Startować będą: Żylewicz. 
Zajewski i. Kazimierski, Trójka dobe- 

  

Nadużycia w Banku Spółdzielczym 
Nowej-Wilejce. : 3 

Aresztowanie dyr. banku p. Kwaśnika. 
Od pewnegu czne wśród członków rolni 

czego Spółdzielczego Banku » Nowej Witej 
ve krażyły uposrzywe pogłoski w banku 
popelnianr są systęniały wne użycia, 

Pegłcski te d y równ ©. wiadam:ś 

ci władz sądowi — Gledczych 2 polecenia 

których w tych dniach przepeowad: zasła 
ła rewizja ks egowości rzy kasy banku, 

Wynik” rewizji siwierdziły. iż 86 55kŚ э 
nada pie kyły wyssane 4 pa = 

"Ustaleni: bewićm, nicódbór kasowy, 

  

  

      

   

    

   
      
    

prze- 

wyższujący 20,000" zł. 
Pod zarzułem dekenania tych sprzenie- 

wierzeń znalazł sę dyrektor wspomnianeżo 
bawku p. Kwaśnik, którego z polecenia władz 
śledczych aresztowano, 

Wezoraj siesztowanego dyrektora banku 
zćwiczicne de Wiina i decyzją sędzież: 

śłedezcgu csatzwno w węzieniu na Łukise- 

kach. 

Dałsze dochodzenie w toku. (e). 

       

Fantastyczne przedsięwzięcie 19 letnich chłopców. 
Wybrali się do Trok na poszukiwanie skarbu książąt litewskich 

Na graniey połsko — litewskiej w rejo 

nie Trok zatrzymano dwóch: 194etuieh chłov 

eów Aleksandrs Akstnowi i Miehała Ta 
maszewskicyo. którzy wędrówali de Tr 
celu poszukiwania skarbów na dnie jeziora 

trockiego. 
Chłopey wyczytali w jaki 

„kach, Ź w cz: sie:ok 4 
żaków w XV stuleciu, ksi 1 
Gbawie zdohyčia przoz nieprzy la słów 

nego żamku, znajdującego się na wyspie po- 

    

  

  

е чпп ch k 

  

   

  

      

topili mnóstwo klejnotów i złota w jeziorze. 
Klejnety te według Aksimowicza i Tomaszew 
skiego mają znajdować się w skrzynkach 

metalowych na dnie jeziora, 

Ghłepcy posiadali nawet sporządzony pry 
u, kłóry miał im ulat 

  

wić poszukiwania, 

Odesłano ich do radziców. Jak wiadomo 
żadnego skarbu na dnie jeziora troekiega 
niema. te). 

  

Ujęcie sprawcy napadu rabunkowego 
na kolonię Jaźwinowo. 

Aresztowany opryszek stanie na“ sądem doražnym 
4nšami donosiliškmy o zuch 
rabunkowym, dokonanyta 

ków na dem mi 

Przed k Iki 
wałym n: 

  

      

        

hera Niszczero 

deiwszy żonę właś 
„20 zł, oraz drchna 

    

Z: rządzona narazie cbława nie dała po 
ślnych wyn ków. Dopiero wczoraj do wa 

jewódzkiej komendy policji nadeszła wiado- 

Wielki pożar w 
Ubiegłej nocy wybuchł nagle pożar w ma 

jalku Ircjszy, gminy dryświackiej, pow. bra 
słowskiego, Ogień zniszczył dem m eszkałny 
«rsz spichrz wraz z żywym i martwym iu 
wentarzem. 

Straty spowodowane pożarem przewyższa 

  

     

  

wyniku dalszego dochodzenia 
poitej, Śledczej udało się areszto      

  

wać jednego ze sprawców napadn, Areszto 
wanego bandytę skontrctowana wczoraj z 
Nieszczerówym, który poznai w nim norne- 

  

go rabusia, 
Zikutėgo w kajdanki przewiezicno go de 

więzenia pow, w Wilejce. 
Peliecja poszukuje obecnie drugiego spra 

wez napadu. 

Ujętemu bandycie grozi stryczek. 

majątku Irejszy. 
ją 30,000 zł. 

  

(e). 

    

  

   

  

    

    

Przeprowadzane dochodzenie wykazała, 
że pożar pów. Skutek nieo: 
cbchedzenia z ogn e / 

«chu 

jejsceweś 
czej uczęstn 
2 vkolieznych 

Uratował dwie tonące niewiasty 
Trok denesza. iż wczoraj w czasie „prze 

       
      

ja dżki po į rze wskutek przechy 1 
dzi wpadli da wody Janina oka: Mi 

chalina Piska i Adam Piaseki, Piasecki, 

zimnej krwi, rzneił się na pomoc 

dzięki przytomneści umyslu obie 
uratował. 

   

  

Śmierć pod kołami pociągu. 
Na linji kolejowej Żabinka — Brześć pod 

przejeżdżający pociąg Nr, 991 dostała sę 
a kobieta, łat około nieustalonega      

nazwiska, — Kobieta poniosła śmierć. 
Zwłoki zabezpieczono do przybycia władz 

lekarsko — policyjnych. (e). 

Wykrycie fabryczki monet. 
Zatrzymsno Urbana Leopolda i Urbana 

Władysława nrieszkańców wsi 7 
"gminy pcdbrodzkiej pew. świę 

      
   

Znalezjeno u nich formę do ołowiu oraz 8 

sztuk fałszywych monet po 50 gr. — 
Pelieja prowadzi dochodzenie, 

rowa. „Wszyscy trzej mają wszel! 
szalse zajęcia czołowych miejsc. N 
lepsze miejsce zająć powinien Žylė 
wicz, który z-Sokoła przeszedł do Og- 

kie 

   

  

niska, a ostatnio jak mieliśmy moż- 
ność zaobserwować, to Żylewiez nie- 

  

gorzej biega od naszego „doktorka”, 
a w każdym bądź razie mało mu us- 
tępuje. Dobre również miejsce pow: 
nien zająć Kazimierski, który w bie- 
gach naprzełaj w Wilnie przychodził 
stale jako trzeci. Kazimierski chociaż 

ma nazwisko całkiem jeszcze „niezna 
ne*, to jednak styl jego biegu powie o 

talenciė lekkoatletycznym właściciela 
nieznanego nażwiską. 

Jeżeli .za$ chodzi 0 osobę Zajew- 
skiego, to ten mało. trenował. Powi- 
nien*on: znaleźć się za swymi kolega- 
mi, a jak: tam będzie z inymi biega- 
czami, tó tymczasem nic powiedzieć 
nie moż 

Zasługuje w. danym wypadku na 
podkreślenie wielka inicjatywa Ogni- 
ska K. P. W., która dba nietylko o 
rozwój sportu w Wilnie, ałe również i 
o wzgłędy reprezentacyine nazew- 
nątrz, Jedyną więs zasługą „jest Ogni- 

ska, że biegacze nasi wyjeżdź riąi 
dają znać о działalności sportowej 

Wilna. 

OGNISKO WAŁCZY DZIŚ 
Z MAKABI 

Mecz piłkarski o mistrzostwo 0 
ręgu wileńskiego -między Makabi а 
Ogniskiem nałeżeć będzie wo cieka- 
wych, chociażby z tego względu, ż 
mieliśmy dwulygodniową przerwę w 
mistrzostwach, w czasie której piłku 
rze nasi usilnie się trenowali, 

Ognisko grać będzie w osłabionym 
składzie, w dalszym ciągu bez chore- 
go Godlewskiego. któremu wciąż je- 
szcze boli noga. 

Makabi zaś wystawi zapewne 
lepszy swój zespół i zechce „kolej 
rzom* odebrać dwa cenne punkty, bv 
wprowadzić różnicę jednego punktu w 
belce o mistrzostwo. Jeżeli zaś wy- 

gra Ognisko, to w łakim razie Ognis- 
ko będzie miało tyłe punktów co i W. 

K: Szżą:0 pierwszeństwie chwiłowem 

zadecyduje stosunek bramek. 

POLSCY TENISIŚCI ZAPROSZENI 

NA ŁOTWĘ. 

Łotewski Związek tennisowy na- 

desłał zaproszenie dla naszych tenni- 

sistów na mecz tennisowy w Rydze w 
sierpniu rb. Z zaproszenia skorzysta- 

Jerzy Stolarow. Witman i Folkme 

równa. 

ZAWODY SZERMIERCZE. * 

Bratnia Pomoc przy gimnazjum im. J. Lv 
organizuje zawody szermiercze o mi- 

strzostwo szkół średnich. 
Zawody odbędą się w sali tego gimnazjum 

o godz. 1i-ej w niedzielę dnia 14 bm. 

PRASA WŁOSKA © KUSOCIŃSKIM. 

RZYM, (P: t). — Sportowa prasa włoska! 
komentując Kusociń- 

sk ego, odn i w Med 

jolanie, podkreśla, ji 

ski pozostał bez konkurenc 
mi ze włoscy F 

J 

  

              

  

        

k X- 

    

       

    

  

          

lewe 

  

    

     

    

  

     

  

   

  

że styl Kuso 
Od początku 39 

1'w sylwetce i ruchach Kusociń 
moż było doji adnej zmia 

m zmęc zefiid r. „BO i egu zdawa 

    Il -Messagero podn 
jest wprost wśpab, ły. 

             
Strzelania treningowe. 

Komenda Garnizonu Zw. Strzeleckiego w 
Wilnie organizuje dnia 14 maja r. b. od 
godz. 9 do A44-ej na strzelnicy 3-go baonu 

nie treningowe na Państwo- 
»ortową 1 Odznakę Strzelecką 

Saperów, strzel 
wą Odznakę * 

lecką. 
Broń i 

   

    

amunicja na miejscu, 
2 

Т 

Okupacja magistratu 

LE NS kai 

przez bezrobotnych. 
Odcięcie sekcji technicznej od reszty blur. 

Niezwykły wypadek demonstracji 
hezrobotnych miał miejsce wczoraj w 
godzinach południowych. Grupa beź- 
robolnych, w liczbie kilkuset osób, 0- 
kupowała magistrat, zapelniając szeze! 
nie schody, wiodące na drugie piętro 
do sekcji technicznej. Ponieważ wielu 
bezrobotnych powkładało się na seho 
dach, uniemożliwiając w ten sposób 
przejście, komunikacja z wydziałami 
technicznemi magistratu została na 
pewien czas przerwana. W międzycza 
sie bezrobotni zalegający tłumnie wszy 

stkie przejścia i korytarze poczę'i 
głośno domagać się udzielenia im pra 
cy. Większość wśród bezroboinych 
stanowiłi robotnicy kanalizacyjni i 
wodociągowi. 

Ponieważ sytuacja stwwała się eo- 
raz groźniejszą, zalelefonowano do 3 
komisarjatu P. P., skąd nie W: 
przybył silny oddział policji. Na we” 
wanie poliejantów bezrobołni zaczęli 
się powoli rozchodzić, wyłoniwszy po 
przednio delegację, która zosiała przy 
jęta przez szefa sekcji technicznej, wi- 
ce - prezydenta Czyża. Delegacja przed 
stawiła rozpaczliwą sytuację bezrobo! 
nych robotników wodociągowych i ka 
nalizacyjnych. Wszyscy oni bez wyjst 
ku są już od dłuższego czasu bez pra 
cy i oddawna wyczerpali przysługu- 
jące im prawo do zasiłków. Obecnie 

  

     

      

   

          

     nie m ją już żadnych środków utrzy- 
mania i znajdują się w skrajnej nę 

dzy. 
Podług uzyskanych przez nas wia 

  

domości wice - prezydent Czyż obie- 
cał delegacji sprawę uruchomienia da 
datkowych robót poruszyć w najbliż 
szych dniach na specjalnie zwołanem 
posiedzeniu magistratu, wyjaśniające 
jednocześnie bezrobotnym, sytuac 
ja samorządu jest bardzo ciężka z po 
wodu. braku odpowiednich  fundu- 

w. 

  

  

    

  

  

| Obniżenie taryty opłat 
za radjo. 

Z dniem 1 czerwca zostanie obniżo 
na opłata za posiadanie aparatu radjo 
wego, Opłaty zmniejszone zostaną = 
10 procent i będą wynosić 8 złote t 
tyłe, ile płacili abonenei radjowi przed 
wprowadzeniem w życie opłat na bez 
robotnych. 

Sowiety sprowadzają z Polski 
nasiona buraczkowe. 

Sowiety zawarły ostatnio umowe 
z polskiemi firmami na dosławę do 
ZSSR. nasion buraczkowych na sumę 
10.000 dolarów. 

"Święto pracy K. P. W. 
N.-Wilejce. 

W niedzielę 14 bm. w N. Wilejce 
będzie obchodzone święto pracy K. P. 

"W. — Ognisko N. Wilejka. 
Święto to poprzedzi uroczysłe na- 

bożeństwo, odprawione przy ołlarzu 
połowym następnie odbędzie się defi 
lada oddziałów KPW., otwarcie strzel 
nicy, poczem obiad żołnierski i zawo 
dy sportowe: > 

W uroezystošeiach tych wezmą-.u- 
dział przedstawiciele władz z W ilna. 

OŻYWIENIE ROCHU" GRANICZNEGO NA 
POGRANICZU PÓRSKO 0 JATRWNKIEM. 

Ruch groniczny na podstawie przepustek 
na graniey polsko — itewskiej jest bard”, 
cżywiony. rięki zbudowaniu mesta ma rże 
ce Mereczsuce W r ie Przełije, На вИ 
nie przekracza grznieę na tym zdene jo 
100 i wlęcej csób. Na terenie outcinków 
granieznyeh Orany, Troki, Marcinkzńce, O!- 
klientki przekęscza codzieanie zgó! 0. csób, 

Władze litewsk e przeprowadoły kilka 
kenferencyj z polskiezui przedstawiciełami 
KOP. 1 władz odmtajstracyinych; na któ- 
rych chiecały & wypełnianie punktów 
zawartych w umowie ©. mzłyne ruehu- grani- 
eznym. 

  

  

    

  

  

   

  

   

         

Kaściuszko pod Racławicami 
Jutro t.j. w niedzielę dnia 14 m 

     

  

    

   

wspaniałe widowisko Ł tyczne 
„Kośsiuszko pod Racławicami* Anczyca 

lem kawalerji. artylerji, piechoty, od 
nilarnych i t. d. na czele zespołu 

artystów teatrów lwowskich. Barwne k 
my, swojskie melodje. ownicze tła, 
i pokazy batalistyczne składają s 
styczną całość tego nad wyraz n 

Bilety w cenie 2 zł. loże, 1 zł. 
e nabywać mo- 

    

            

      

    

WYJAŚNIENIE. 
W Nr. 25 maszego pisma z dn. 26 stycznia 

rb. w sprawozdaniu sądowem pod tytulom 

sA yrok fanosie resztę” reporler mimowo 
ы y adtworzeniu 
onego N ńca dotyczy- 

w pas ft biegłego inspektora pacz. 

wego W. Ostrowskiego. 

z protokułu 

> twierd й 

trochę 

      

   

      

rozprawy M e- 
* p. Ostrowski. 

na sprawę 
     czaniec 

„mógłby      św 

  

rzuc 
    jac ee 

           

    
    

       

   

      

z kasy 2000 zł., 
Sad, iż nie = 

2000 zł., oświadozył, że miał różne przypus”- 

szenia, 

Wehec tego, że siefortunna redakcia to 

go oświadczenia w sprawozdaniu naszero 
priima z dnfa 26 stvcznia rh. mogłaby rzu 
cie pi służony h na osobe p» inspektor! 1 
Ostrowak eG0. ПМа za swój obowiaześ 

ać je dn rzeczywistego    
skute 

  

Sprawy, w prot 
sądowym. 

z końcowym ? 
doty: 

związku 
lania 

Jednocześnie w 
ADTPIMW 

Ików rozbie: 
Ostrowskfego. komun* 
poinformow 
wy J. Szwieińska 
przeczyły wy 

    

      

   

     

      
z najl 

. idek adw: ydo- 

zeznania której czę 
fom p. Ostrowsk:e 

sądowa ukarana przez 
ną ©rzywną pienieżna, 

o wsnółtpracow a Mieezańca. z pawo- 
du udowadnionego jej przez p. Ostrowskie- 
go niedbalstwa w służbie. 

  

    
  

    

    

W międzyczasie, gdy delegacja in- 
terwenjowała u wice - prezydenta (zy 
ża, oporniejsi i bardziej zdecydowani 
bezrobotni okupowali nadal schody, 
przejścia i korytarze, niechętnie ustę 
pując na wezwanie policji. W kilku 
więc wypadkach zaszła potrzeba usu- 
nięcia niektórych demonstrantów si- 
łą. Mimo to jednak żadnych powaž- 

niejszych incydentów nie zanotowa- 
no. Naogół bezrobotni zachowywali 
się spokojnie. Po powrocie delegacji 

wszyścy rozeszli się spokojnie, nie za 

kłócając porządku publicznego. 

  

CZYTAPEFE 

„Gobeliny Wileńskie” 
/ 4 | Wydanie 
Rady Wileńskich Zrzeszeń Artyst. 

* 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 Zaamierowskiej-Pritferowej, 
„o gobelinach *, oświadczenia różnych 
instyt. i zrzeszeń w Wilnie i Warsza- 
wie w sprawie sprzedaży gobelinów. 

CENA 4 ZŁ. 568 GR. 
Dochód przeznacza się na ratowanie 

Katedry i gobelinów. 

Do pabycia we wszystkich księgarniach 

Zamknięcie szkół, 

Kuralorjum Wileńsk/ego Okręgu Szkoi- 
nego linformuje: Orzeczeniem p. Kuratora 

Okręgu Szkolnego Wiłeńsk'ego zostały zam 
knięte na terenie Okr. Szkolnego Wilenskie 

go z końcem roku szkolnego 1932— 
pujące prywatne szkoły powszechne 
bornikach i Kiejżach, pow. braslaws 
Poddębfu i Bielu ch, pow, I 
Dziedziulach, pow. oszmiańskiego, w Woj 
ciuliszkach, Zegarach i Poluńcach, pow, su 
wadskiego, wPelegryńdzie, pow, wileńskiego, 

Ten sam tytuł, lecz inna 
osoba. 

  

     

    

   

      

W związku ze sprawozdaniem z sadu p 
„Burza w P, L 

dmu 
miało 

  

P, PLL      

     

    

*SZCZOREMI Y- 
ne j 

Хот + kwalifika 

robocia, urzędu 
i dotyczyło osabv 

   
   

5 bm. w \ 
m'ejsce w biurze 

į M K. 0 
    

    

dužy 
wybėr | Tonisowe raxiety „LEC 

3 

Samoloty pasažerskie kursują 
nawet w niedzłele I święta. 

w tutejszym porcie lotniczym na Poru- 
banku zasęgneli my imformacyj, z których 
wynika, po raz pierwszy w dziejach nasze 
go lotniet komunikacyjnego, z: 
no począwszy od 1 bm. 

-h ruch a 
etylko we wszystkie dni powszedne i świę 

ta, ale również w niedziele. 
a będzie m'ał 

    

         
   

    

  

    
  

ogrombe znacze 

cji powietrznej 
arakter nieprzerwanej qągłości. 
Zyska ma tem wi ruch turystyczny, 

gdyż turyści nasi będą mogli odby я 
kie podróże w ciągu niedzieli. 
zwięks: się korzy 
gdyż w 

dna z najważniejszych 
funkcjonowania poczty. 

Loty pasażerskie nad Wilnem 
Jak telefonują nam z portu lotniczego 

na Porubanku, Polskie Iimje Lotnicze „l.ot* 

w Wiln/e, aby zapoznać szerszy ogół z komu 

urządzać będą, począw 

dzielę loty okręż 

   

    

    
  Wreszcie 

lotniczej, 
       
      

  

    

podstaw. sprawnego 

nikacją powietrzną, 

szy od dnia 14 bm. i 

ne nad miastem dla publiczn ы 

Loty te odby: się będą na tójsilniko 

10-osobowych Fokkerach 

propagandowych 7, zaś dla członków. 4.. 

O, P. IP, zł. 6 od osoby. 

sutobusami m,ejskiemi z ped rałusza od 4. 

10. Początek lotów o godz. 10,30. 

RADJO 
WILNO. 

SOBOTA, dnia 13 maja 1983 roku. 

11,40: Przegl. prasy. Kom, meteor. Gzas 
12.05: Audycja dla poborowych (muzyka). 
13,10: Kom. meteor, 13,15: Poranek szkolny. 

14,40: Progr. dzienr 14,45: Muzyka - 
dowska śpłyty) 15,15 i 
Wiad, woj 
dzłeę, 16,00: Kwadri 
Słynni skrzypkowie Ryty): 16,40 

yt. 17,00: Beethoven — K« 
. 17,40: Odczyt 

niedzi elę, : Nabażeń- 
19,00: Codz. odc, pow. 

ska Olimpijskie 
: Na w'dnokrę- 

20.00: 
4. sport. 

21,05: ›псег!. 22, 
(M'kolaj Oriowi. 

ftelj. 4 

tan. Wiad, dla 

    

co 

      

wych pa cenach 

Dojazd na łotnósk. 

  

       

    

   

  

    

  
rt skrzy, p 

ktualnv. 

  

   

  

    

    Prodi 

  

  

  

Godzina 
Dod 

gu. 
czeń do 

LG 
22,40: 
Kom. 
polsk. 

(płyty 
pras, dz. radį 
сег! chopinowską 
„Śpiewające Podhale" 
meteor. 23,00: Muz. 

       

    

eksped, polar. D c muz tan 

WARSZAWA. 
SOBOTA, dnia 13 maja 1933 raku. 

16,00: Płyty gramotonowe. 17,00: A ja 
dla chorych w opracowaniu Ks, Michała 
Rękasa (Lwów). 19.20: .„Wiadomości ogrod- 
nicze*, 20,00: Koncert muzyki lekkiej 
działem M. Fogga. 

  

   
  

    

  

Cennik spor- 
„towy i 

  

H“ Wilno, Wielka 24 

Zmiana rozktadu jazdy pociągów. 
Kolė: 

1 zmaną rozkładu jazdy p ą J ML 

Dyrekcja Okręgowa Państw 
Związku z ogól 

  

ał duia tó m r. b, niżej podane poc agi 

  

du 

  

+ M ina jak następu 

»wych w Wilnie podaje do wiadomośći, że w 

ciągów pasażerskich na P. K. P., poczynaja: 

pasażerskie będą przyjeżdżały i odjeżdżały 

  

ODJAZD Z WILNA 

  

  

  

   

      

   

        

    

            

  

  

  

    

    
  

   

    
    

  

   
    

    

     

        

  
  

i Godzina | | 
Nr. poc. | odejścia | DO KĄ D | ОМА ЕС 

2 Wilna | 
Т 1 

734 435 | Do Białegostoku | Kursuje ód 16 czerwca do 16 
L | wrześn a w dni Świąteczne i pa 
Ё į | świąteczne 

30 | 730 | Do łamińca przez Baranowiezo | 
Lidę 

717 805 | Do Zemgale, i Tallina 
7 8.5... Do Mur . przez | 

į stok j 
41 | 940 | Bo Mołodeczna | Kursuje od 15, V. do 81, VIII 

| ! w soboty i dni świąteczne 
727 10.15 | Do Nowośw ęcian Kursuje od 15. V. do-3. IX. w 

| i soboty i dni świąteczne 
55 12.05 Do Królewszczyzny przez Ped- | 

|. SC WRSUTŚ | 
1714 13,50 Do Rudziszek i Zawias | Do Rud ek w dn' robocze, 

| 6 do Zawiasów w soboly i dai 
у świąteczne 

331 13.55 Do Breniakod 
431 15,25 bo Mołodeczna i 
1418 15,30 Do Ruzkzek i Zawias Do Landwarowa į Zawias w 

i | dn' robocze, prócz sobót, do 
i tyfko w okresie od 

j | 14 VIII. 
351 15,35 bo Lidy + 

753 „1. 1545 | Do Dukszl i Turmout Do Turmontu tylko od 15. V. 
1 do 20. VI R 

738 17,40 Do Grodna i Suwałk | 
313 * 18,50 Do Łwowa ruskawca Zdrój 

przez Łuniniec, Zdołbunow 
FCL 91704900 Do Zemgale, Rygi i Tatlina 
716 | 2045 | bo Warszawy WI, przez Bia- | 

i łystok | 
45 23,15 bo Mołodecz Olechnowócz 

Królewszczyzny 

708 23,30 | Do Warszawy Gł. przez Biały- | 
pośp. stok i Włodawę 
1718 23,50 | Do Łandwarowa | ` 
Bit 51-28 | Da Królewszczyzny i Zabącia 

PRZYJAZD DO WIŁNA, 

27 KAD I UdWwx Aozoety 

512574 5,45 Z Zahacia i Królewszczyziy 1 
452 | 655 | Z Olechnowicz, Mołodeczna | 

| | Królewszczyziuy | 
715 7,20 | Z Wiarszawy Wil. przez Grodno | 
754 7.20 Z Turmontu ; Dukszt Z Turmontu tyiko od 15, V. 

| | do 30, VI. 
352 7,25. || 2 Lidy | 
707 750 | Z Warszawy Gł, i Włodawy 

pośp. | | przez I tok | 
143 | 9,70 | Z Landwarow | Tylko w dni robocze 
1415 0.25 | Z Lendwarow is | Tyłko w dni świąteczne. 
737 13060807 d 
314 5 | Z Lwowa i awca przez | 

Zdotbunow, Łuniniec \ 
552 15,30 7 К zny przez Pod 

| brodzie 
4121-4558 7 Molodeczna i Kursuje od 15. V. do 31. VIII. 

| w soboty i dni świąteczne 

1715 16,10] Z. Rusi į Landwarowa | Tylko w dni robocze 
1419 17,40 | Z Zawia undwarowa | Tylko w dni robocze prócz 

sobót 
711 18,40 Z Warszawy Gł. przez Bóły- | 

stok | 
728 20,00 | Z Nowo-Šv | Kursuje od 15.-V. do 3, IX. 

| Ža | w soboty i dn' świąteczne 

1717 20,00 Z Rudziszek | Kursuje od 16. VI. do 14. VIIL. 
- | w dni robocze prócz sobót 

332 20,18 Z B'eq'akoń i 

1417 21 43 Z Zawias | Tylko w soboly i <lni świąte- 
me 

432 22,15 7 Wšlejki Mołodeczna | 
312 2300 | Z Łunińca przez Baranowicze, | 

“ Lklę { 
718 23,10 | Z Tatlina, Rygi i Zemgale | 

      
   



4 

————2 Driš: Serwacego B W. 
Sobota | jo; NMP. Łask. 

13 Wschód sionca — g.3 m. 47 

Mal L žekod im. 

  

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.P. 
« Wiinia z dnia 12/V — 1833 roku 

Ciśnien e 750. 
Temperatura + 14. 
Najwyższa + 17. 

    

Opad 1,9. 
Wiatr półn. — zachodni, 
Tend. bar, spadek — nast. stan stały. 
Uwagi: pochmurno deszcz. 

— Pogoda dnia 13 maja według P. I. M. 
Wi całym kraju w dalszym ciągu pogoda po- 
chmurna z zanikającemii deszczam. Chł 
mo, Słabe wiatry z kierunków północnych. 

OSOBISTA 
— Wyjazd Kuratora Szełągowskiego. -- 

Pan Kurator Okręgu Szkolnego K. Szelągow 
skii wyjechał na dzień 13 bm. (t, j. na sobote! 
do szkolnego schroniska wycieczkowego nad 
jeziorem Nawocz w sprawach zw 

z budową tego schroniska. 
Kuratora będzie naczelni > 
mich p, Władysław Głuchowski. 

— Wyjazd dyr. Banku Gosp. Krajowego. 
Dyrektor Oddziału Banku: Gospodarstwa K.s 

jowego w Wilnie p. Ludwik Szwykowski, wy 
jechał na kilkudniowy pobyt w sprawach 
służbowych do Warszawy. Zastępuje p. wi 
cedyr. Antoni Barbaro. 

   

    

      
  

    

    

MIEJSKA: 

- Dedatek komunalny pracownikom micj 
skim zestanie zniesiony. Podług otrzyme- 
uych przez magistrat wileński w adomości, 
władze centralne, dążąc do najdalej idącej 
kompresji wydatków, zmuszone będą przep 
rowadzć redukcję z dniem 1 lipca dodatku 
komunalnego, który pracownie iej 
rzymują obecnie w wysokości 10 pro: 
swoich poborów, Jak wiadomo na zle 
włądz nadzorczych magistrat udzielił już pra 
cownikom wymówłeń, by w raze koniecz 
ności dodatek ten w terminie przewidzianym 
można było zredukować, mimo iż w za- 
sądzie Rada Miejska wypowiedziała sę pizo 
ciwko zanułowaniu tego dodatku. 

— Prolongata przejęcia wymiaru podatku. 
Dowiadujemy się, że na skutek starań przed 

stawicieli samorządu w,leńskiego przejęcie 
wymiaru podatku przez władze skarbowe zo 
stanie jprawdopodobnie dla: Wilna odroczo 
ne da późnej jesieni. Prze » wymiaru DU 
datku od samorządów zasadniczo ma nastą 
pić z dniem 1 lipca rb. 

— Szczepienie ospy. Od 15 kwietnia trwa 
ją i w ciągu 6 tygodni odbywać się będa 
szczepienia ospy niemowlętom po raz pierw 
szy i dzieciom w wieku szkolnym po raz dru 
gi. W tym celu magistrat podzieli 
jon Wilna na kilka punktów, m. 
z takich punktów ustalono w pogotowiu "a 
tunkowem. 

     
   

   

     

            

   

RZE SPRAWY PRASOWE 
„a niewłaściwe kon- 

fiskaty, Władze administ no — skarbowe 
poleciły w okólniku uw nie prošb. 

sowaniych w sprz kodowamia 
Re konfiska isopism, ulo 

tek. druków, książek i t. p. 

  

— Odszkodowania 

   

   

  

   
   

  

HARCERSKA 
— Święto 6 Wil. Drużyny Harcerskiej. — 

Wi dniu 13 i 14 bm, odbędzie się skromny 
obchód sześciolecia 6 Wileńskiej Drużyny 
Harcerek z następującym programem: 

Dnia 13 bm. o godz. 18 odbędzi 
czór Harcerski w sali szkoły pow 
(ul. Rydza Śmigłego, 1 
Po części bardziej ofic 
więczornica harcerska. 

Dnia 14 bm. o godz. 11 odbędzie się otwar 
cie wystawy prac ś pamiątek drużyny w 

świetlicy przy ul. Zawałnej 16 m, 1. Wystawa 
będzie otwarta w niedzielę do godz. 15 a póź 
miej w ciągu całego tygodnia od g. 17 do 19 

Wstęp na wieczornicę, wieczór harc. i 
wystawę bezpłatny. 

Wiierzymy, że wszyscy przyjaciele i sym: 
patycy drużyny, oraz całe harcerstwo wileń 
skie weźmie liczny udział w tem święse 
drużyny. 

   ВОМр 
Szeptyckiego), - - 

alnej odbędzie się 
    

GOSPODARCZA 
— STRAJK W CEGIELNIACH. .W związ- 

ku z powziętą przez właścicieli cegieln' uch 

wałą opniżenia dotychczasowych zarobków 
Fehotnikom, ci ostatni postanowił; nie wzna 
wiać pracy (sezon w eegielniach dopiero się 
sczpeczyna). W zw ązku z tem — wszystkie 
Segelnie na terenie WHna są cbeenie unie 

ruchoniione. 
— Odwołania od wyitiasi podatku obro 

towego. W najbliższy poniedziałek m ja ostat 
nii termin składania odwołań od wymiaru 
podatku obrotowego za rok 1932, Po tym ter 
mne wymiar uprawomocni się. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 

— Peowiacy! Peowiacy i wszyscy, 
którzy brali czynny udział w pracy 
P. O. W. celem uzyskania odznaki 
Niepodległości, zechcą nadesłać do dn. 
20 maja rb. swój życiorys t. j. datę i 
miejsce urodzenia, udział w pracy P. 
(0. W. i walki na froncie, jak długo i 
szczegółowy opis wyczynów w POW 

        

MIGNON G. EBERHART. 

GDY MINIE 

KRONIKA 
i na froncie, powołując się na dwóch 
świadków. 

Podania należy kierować: Wilno, 
ul. Dominikańska 2. Sekretarjat Okr. 
POW, 

— Żydowski Akademick( Klub Sportowy 
podaje do wiadomości, że sekcja motocykl: 
wa i kolarska ŻAKS-u urządza pierwszą wy- 
cieczkę do Trok w niedzielę dnia 14 bm. 

Zbiórka w lokalu klubowym Zawalna 2i 
o godz. 7-ej rano. - 3 

Wycieczka ta jest połączona z ogólną wy- 
cieczką klubową, przyczem Koledzy idący pie 
szo, wyruszą z lokalu klubowe, w sobotę 
o godz. 1l-ej wieczorem, reszta zaś jedzie au- 
tobusem w niedzielę o godz. 7-ej rano. 

— Czerwony Krzyż organizuje koło sióstr 
pogotowia sanitarnego PCK, Zebranie organi- 
zacyjne odbędzie się dnia 21 maja rb. o godz. 
10 rano w lokału C. K. przy ul. Tatarskiej 5. 

Wiszysikie siostry pogotowia sanitarnego, 
które złożyły zobowiązanie, proszone są © 
wzięcie udziału w zebraniu. Porządek obrad 
zostanie rozesłany. 

— Nowe władze L. M * K. W dolu 11 b. 
m. očbyio się Zebranie Konstytuacyjne no- 
wego Zarządu Ligi Morskiej i Kołonjalne, 
wybranego na Wałnem Zgromadzeniu Człon 
ków L. M, i K. w dniu 23 kwietnia r. b. 

Zarząd ukonstytuował s'ę następująco: 
Prezes — p. wojewoda Jaszczołt, wice- 

prezesi — p. Rektor Opoczyński. p. Admi- 
rał Borowski, p. Prezydent Szumański, Skarb 
nik — p. Dyrektor Miłkowski, Sekretarz — 
p. Dyrektor Kopeć. 

Sekcje ukonstytuowały się następująco: 
Sekcja propagandowa. Przewodniczący -- 

'p. Wjlzytator Matuszkiewicz. Członkowie: p. 
poseł Dobosz, p, major Kozłowski, p. Dyrek 
tor Kopeć, p, Wolski i p. Rochowiez 

Sekcja dochodów nietsałych. Przewodni 
czący — p. Prezydent Szumański, Członkow = 
p. Komandor Blinstrub, p, Dyrektor Miłka x- 
ski, 

Referat sportowy objął p. Buczyńsk . 
Do Zarządu Schroniska w Trokach we 

p. Prezydent Szumański 4 p. pułkownik Kruk 
Szuster. 

Z ważniejszych spraw, które były przed- 
miotem obrad 1-go posiedzenia nowego Za- 
rządu znajdowały się sprawy: Klubu Że 
skiego przy L. M. | K.. „Święta Morz 
terenie Okręgu Wileńskiiego Ligi, organizac 
Wileńskiego Okręgu Ligi oraz sprawa Wal- 
nego Zjazdu Delegatów I. M.  K. który od- 

będzie się w dniu 25 bm. w Warszawie, 
Na posiedzeniu nowego Zarządu uchwalo- 

mo zatwierdzić statut Klubu Żeglarskiego, 
uwzględniając ścisłą łączność organizacyjną 

z Ligą. zem w dn 'ach najbliższy 
bec zb jącego się sezonu  żeglars 
przekazać cały tabor Ligi w Trokach do dy 
spozycji wymienionego Klubu. 

W. sprawie organ zacji „Święta Morza* — 
polecono komisji propagandowej natychm*a- 
stowe rozpoczęcie prac w tym kierunku. 

W sprawie organizacji Okręgu — posta 
nowiono zwołać Zjazd Delegatów Okręgu 
W leńskiego na dzień 11 czerwca r. b. godz. 
11 w Izbie Rzemieślniczej w Wiłnie, 

W sprawie Walnego Zjazdu Delegatów w 
arszawie — postanowiono delegować na 

zd od Oddziału W heńskiego 2 przedsta- 

        

  

  

      

  

  

       

    

   
   

     

      

  

W: 

    

   

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Ogólne Zgromadzene Komitetu W 

wódzkiege Wileńskiego L. O. P. P. — 
dniu 20 maja o godz. 11 w lokalu В пга 
Komitetu L. O. P, P, przy ulicy Wtelkiej N 
51 odbędzie się doroczne sprawodawcze 
ne Zgromadzenie Komitetu Wojewódzkie 
Wiileńsk'ego L. O, P. P. składające się z ae 
legatów Komitetów Powiatowych. Porządek 
dzienny Ogólnego Zgromadzenia obejmuje: 
Zagajenie, Wybór Prezydjum, Sprawozda- 
п& Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Uzupeł- 
niające wybory Zarządu, Wybory Komisji 
Rewizyjnej i Delegatów na Ogólne Zgrome 
częnię LOPP, w Warszawie ; Wiolne wnioski. 

— Połączone Posiedzenie I : MI Wydziału 
T-wa Przyj, Nauk oraz Oddziału T-wa Hi- 
stor. odbędzie się dnia 13 b, m, w sobolę 
0 godz. 7 wiecz. w lokalu T-wa Przyjaciół Na- 
uk (Lelewela 8). Na porządku dziennym refe 
raty: 1) p. dyr. Turkowskiego pt. Sprawa me- 
tody wyd. materjałów histor.-literackich z pa 
pierów drukarni Zawadzkich; 2) p. M. Duna- 
jówny pt. Z lat uniwersyteckich Tomasza 
Zana. 

— Walne Zgromadzenie Z. P. O. K. w 
Wilnie. Zarząd: Zrzeszenia Woj, Związku 

Pracy Obywatelskiej Kobiet w Wilnie przy 
pomima członkiniom, że dnia 14 bm, (w nie- 
dzielę) odbędzie się Walne  Zgromadzen'e 
Zrzeszenia Woj. 

Zarząd prosi o jak najliczniejszy udział 
członkiń. 

Na Zgromadzenie przyjadą Delegatki Za 
rządu Głównego: Przewodnicząca p. Zofja 
Moraczewska i Sekretarka — p. Wanda Dzze 
wiecka, 

— Rada Grodzka BBWR. podaje do wiz 
domości, że w dniu 13 bm, o godzł 18 w lo- 

kalu Rady przy ul. Św. Anny 2—4, odbędzie 
się zebranie członków i sympatyków BBWR, 

z następującym porządkiem obra 
1) Poseł dr. S. Brokowski: 

nie Narodowe w dniu 8 maja rb. 
tuacji ogólnej Państwa” 

) Dr. A. Hirszbe Zagadnienia gospo 
arcze chwiłi obecnej”, — Wstęp wolny. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE 
— Wybory w Stowarzyszeniu Rzemieślni 

ków. Na dorocznem ogólnem zebraniu cechu 

drzewnego pod przewodnictwem p. A, Kruka 

został, po wysłuchaniu sprawozdań i uchwa- 

leniu votum zaufania dla ustępującego 2a- 

rządu wybran y zarząd w następującym 

składzie: B. Bastomski, zastępcy 
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ZAWIEJA... 
Przekład autoryzowany z angielskiego, 

Morse, który patrzył na niego 

z niechęcią, zwrócił się do Matil: 
— Panno Matil. dlaczego pani tu 

sprowadziła detektywa? Myślałem. że 

chodziło o zwykłą wycieczkę. O polo- 

waniu nie było mowy. Myślałem, że 

pani zaprosiła nas tylko w tym celu, 

żeby umilić sobie otwarcie tego strasz 

mego domu. Czy panią powodowało 

eo innego? 

Wszyscy nastawili uszy. — 

eli państwo są moimi przy- 

jaciółmi.. — zaczęła Matil drżącym 
głosem i urwała. Zlękłam się, że wy- 

buchnie płaczem, ale spuściła tylko 
jedwabiste powieki, odetchnęła głębo- 
ko i rzekła spokojnie: 

   
    

— Nie, nie mogę panu tego po 
wiedzieć 

Nie może mi pani tego powie- 
dzieć? Panno Matil, nie rozumiem, 

dlaczego? 
   

Juljan Barre nie spuszczał z niej 
oka. 

— Pani jest szalenie zmęczona — 

rzekł do Morse'a. — Dajmy narazie 

pokój wszelkim ,.dlaczego*. Niech pa: 

ni będzie spokojna, panno Matil. Wszy 
stko będzie dobrze. — Spojrzał na 
detektywa. Powinniśmy teraz od 
począć — rzekł trochę rozkazującym 
tonem, którego efekt popsuło szeple- 
nienie. 

  

rei EA ET 

przewodn. J. Efron i M. Jais. Członkowie Za 
rządu: P. Lewinson, Ch. Straż, J, Kazaboj- 
mik, M. Gelerman, A. Cukerman, A. Pumpiań 
ski, R. Wajsbord. 

P. A, Kruk został jednogłośnie wybrany 
honorowym członkiem cechu drzewnego. 

— Czarna lista, W zv 
niem się poszczególnych m żydowskich z 
pod ogólnego bojkotu gospodarczego towa- 
rów niemieckich, powstała w łonie ogólnega 
komitetu bojkotowego myśl umieszczenia ła- 
miących bojkot na czarnej liście, jaką ma o- 
głaszać prasa żydowska. 

— Wileńska Gmina Wyznaniowa do Li- 
gi Narodów. Onegdaj została wysłana do 
komisji mniejszościowej przy Lidze Narodów 
petycja w sprawie prześladowań antyżyd. w 
Niemczech. Petycję wygotowaną w języku 
francuskim, podpisała Gmina Wileńska, oba 
stowarzyszenia kupieckie, Związek drobnych 
kupców i stowarzyszenie rzemieślników ży- 
dowskich. 

— Walne Zgromadzenie Żydowskiego Klu 
bu Myśl: Państwowej w Wilnie odbędzie się 
w niedzielę d nia14 bm. o godz. 19.30 w lo- 
kalu własnym przy ul. Niemieckiej 21 m. 21 
z następującym porządkiem dziennym; 

Sprawozdanie ustępującego Zarządu, zło- 
ży p. O. Żuk, sprawozdanie Komisji Rewi- 
zyjnej, referat programowy, wygłosi p. Dr. 
A. Hirschberg, dyskusja, wybory nowego Za- 
rządu i Komisji Rewizyjnej i wolne wnioski. 

-— Ze Związku Inżynierów Żydów. — W 
sobotę dnia 13 maja br. odbędzie się wy- 
cieczka do Miejskiej y Ogniowej przy 
ul. Dominikańskiej 2. Zbiórka w lokalu Zwią 
zku ul. Gdańska 3 o godz. 10,30, 

    

  

      

    

   

RÓŻNE. 
— Polski Czerwony Krzyż prowadzi kurs 

ratownietwa przeciwgazow dla sióstr pra- 
jacych w ktintkach U. S. B. Na kurs uczę- 

ją 34 sluchaczki, Kurs obejmuje 10 go- 
dx'n wykładowych i 6 godzin ćwiczeń i po- 
kazów. 

— Wzrost liczby sklepów. Podług danych 
przemysłowych w ostatnich tygodniach W:l 
nu przybyło kilkanaście nowych sklepów. 
Są to przeważnie przeds ębiorstwa вехопо- 
we jak: sodowiarnie sklepy owocowe i t. p. 
W tym samym okresie zanotowano zlikwi- 
dowanie się 5 sklepów, przeważnie galante 
ryjnych. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wiełki Pohułanka — dziś, 13 

bm. o godz, 8 gra w dalszym ciągu sensacyj- 
ną sztukę Ludwika Zilahy Pokój na trzeciem. 
piętrze Nr. 17%, która mocnem napięciem 
tajemniezością zagadkowego morderstwa — 
wzbudza ogólne zainteresowanie. Czołowymi 
wykonawcami są pp: Szpakiewiczowa, Rych- 
łowska, Zielińska, Trapszówn 3 
kowska, Grolicki, Bielecki, Sz i 
dziński i inni, Pomysłowe dekoracje Makoj 
nika. Reżyserja Tomaszewskiego. 

— „Tani peniedziałek*. W poniedziałek 
15 bm. o godz. 8 wiecz. zostanie odegrany dra 
mat St. Wyspiańskiego (19 dekoracyjnych ob- 
razów przedstawiających sceny z walk pod 
Troją Achilleis“, staraniem młodzieży: gi- 
manaz (Teatr Międzyszkolny Kuratorjum 
Okr. Szkolnego Wiłeńskiego). 

— Stały Teatr Objazdowy — zakańcza 
już swoją wędrówkę z piękną komedją „Že- 
gnaj młodości* (występy J. Smosarskiej i'St. 
Daczyńskiego). Dziś 13 bm. „Żegnaj młodoś- 
ci* grana będzie w Łunińcu, 14 bm. w Pińsk: 
15 bm. w Kobryniu, 16 bm, w Grodnie i 
bm. w Białymstoku. ; 

— Teatr muzyczny „Lutnia*, Występy M. 
Grabowskiej, Dziś ukaże się po raz 2-gi we- 
soła operetka Gilberta „Cnotliwa Zuzanna”, 
obfitująca w piękne melodje i zabawne, peł- 
ne humoru sytuacje. Operetka ta otrzymała 
nową wystawę i grana jest wprost wyśmiefi- 
cie, dzięki, pierwszorzędnej obsadzie scen'tż 
nej z M. Grabowską w roli tytułowej. Tańce 
i ewolucje układu W. Morawskiego. Opraco- 
wanie reżyserskie M. Tatrzańskiego. Ceny zni 
żone. Zniżki ważne. 

— „Msrieca* na przedstawieniu popołud- 
niowem w „Łutnf*. Jutro na przedstawieniu 
popołudniowem po cenach propagandowych 
wystawioną zostanie melodyjna operetka Kal- 
mana „Marica* z M. Grabowską w otoczeniu 
najwybitniejszych sił zespołu. Początek o godz. 
4-ej po poł. Ceny propaganodwe. | 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
WYLOWIENIE TOPIELICY. 

Wczoraj o 7 rano z Wilji u wylotu ul. 
Fabrycznej wydobyto zwłoki uczeniey gim- 
nazjum Kluczowej Heleny Sawickiej (Tatar 
ska 24) która jeszcze w dniu 11 kwielnia 
wydaliła się z domu z zamiarem popełnie- 
nia samobójstwa, — Powód — złe postępy 
w nauce. (e). 

* GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA, (Pat), — DEWAZY: Londyn 

30,15 — 30,30 — 30,00, Nowy York 7,57 — 
7,61 — 7,53. Paryż 35,11 — 35,20 — 35,02 

Szwajcarja 172,25 — 172,68 — 171,82, Ber. n 
w obrotach nieof. 209,35. 

AKCJE: Bank Polski, 70,50, 
DOLAR w obr, pryw.: 7,52 w żądaniu, 

7,50 w płaceniu. 
RUBEL złoty 4,93, 

NOTOWANIA GIEŁDY 
ZBOŻOWY — TOWAROWEJ 1 LNIARSKIEF 

z dnia 12 maja 19383 r. 

Ceny tranzakcyjne: Żyto jednolile 20 -- 
20,25. Żyto zbierane 669 g/l 19,25 — 19,75. 
Owies zbierany 14. Groch polny 20, mąka 
pszenna 0000 A luks. 57 — 56,25. Mąka żyt- 
nia do 55 proc. — 32, do 65 proc. — 27, sit- 
kowa 22, razowa szatrowana 23,50 — 24,50. 

Otręby nie 10. Kasza perłowa (pęczak! 
Nr. 2 27,50. Kasza perłowa Nr. 3 — 38,50. 

Geny orjentacyjne: [Pszenica zbierana 31, 

Mąka żytnia razowa 22. Otręby pszenne 11. 
Otręby jęczmienne 10. Kasza gryczana 1/1 
palona 40. K. grycz. 1/2 palona 38. K. gryc 
1/1 biala 38 — 40. Kasza owsiana 54. Sjemię 
Iniane 90 proc. 38. 

Len bez zmian, 
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Ale widocznie zorjentował się w 

tej chwili, że nie ma zębów, bo pod- 

niósł brwi, sięgnął ręką do ust, mruk- 

nat coś pod nosem i wsiał. O Leary 

nie zatrzymał go. Odszedł pośpiesznie. 
  

ale z właściwą sobie dystynkcją. do 

swego pokoju, którego drzwi, stały 

otworem. Następne, przedzielone od 

nich szerokością lazienki i taflą ścien- 

ną z malowidiem, przedstawiające 

kaczki, szuwary i błękilnoszarą wódę, 

wiodły do pokoju Frawley'a. Barre 

wrócił po chwili z zębami. Tylko on 

mógł nie stracić pewności siebie w tak 

niekorzystnej sytuacji. Coprawda wo- 

bec grozy mordu i Śmierei musiały 

zmałeć wszelkie drobne frasunki. 

— Zgoda — rzekł O'Leary, — Na 

pijemy się gorącej kawy i spróbujemy 

się przespać. Należy nam się odpe 

czynek. 
Zapadło dłuższe milczenie, zrzadka 

tylko przerywane odezwaniami. aż 
wreszcie ukazał się Brunker z tacą 

    

  

   

      

Dziż wiełka premiera! 
Sensacja dnial Najgłośn. 
egzotyczny film świata! 
Wspaniały dramat, pełen 
grozy i niespodzianek 

W roli gł. naj- 
piękn. Polka TALA 

PAN 
Tel. 5-28 

  

   
To film, który porwie wszystkich. 
jeszcze nie filmowano BIREL 

  

Wielka epopez 
miłości i boha- 
terstwa w dzi- 
kiej niebeipie- 

cznej dżungli. 

Takich scen z drapieżn. zwierz. 
NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. 

  

Flim grozy i tajemnic! 

Mistrz maski, niesa- Boris Ka mowity genjusz tortur rloff MAS 

  

Ur. FU-MANGHU - 
Wymyślne tortury, pałac udręcz. 

  

(bolater ki kesskenatein I Mumia) w atei. najsciiacj (najwięk WKRÓTCE HELIOS 
szej przejmującej grozą kreacji w kinie 

DZIŚI w swoim: 
Fascynująca gwiazda A najnowsz- 
amerykańsk'ch ekran. Ч ы filmie jako 

ОЛИ Oto treść tego wielkiego filmu. NAD PROGRAM: Dodatkł dźwiękowe. 

KROLOWA PODZIEMI 
Miłość! 
Sensacjat. 
Proces! 
hteral 

Seanse o godz, 2—4—6—8— [0./5 
  

  

  

Tel. w 

"° ее „JĄ LIPCA —Renć Claira 
Dźwięk. REWJA | Bałkon 25 gr., Parter 54 gr. na wszystkie ceanse. 
kino 

Sala Miejska 
ul. Ostrobramska 5 

Dziś premjera! Tempo, życie i wieczne igranie ze 
śmiercią— to temat najnowsz. filmu Foxa Dzik. Zach. Postrach Arizony 

W rolach głównych: George O:Brien i Cecyija Parker. Reż. Dawid Howard. 
  

Każdy musi wiedzieć, co robi prostytutka, złoczyńca, żołnierz pechowy, morderca i bez- 

Bźwięk. Kine-Teatr 

HELIOS 
Wiieścka 38, tel. 8-26 

GARY COOPER i 15 naiwybitn. gwiazd. Na l-y s. ceny zniżone. 

domaa matka—kiedy otrzymają nagle miljon dołarów. Ujrzycie w filmie reż. E. Lubicza 

Gdybym miał miljon 
Seanse: 4—6—8— 10.15 

  

Holiywood | gaus 29 Г. cali ли Gasaiy CHARLIE CHAPLIN zje cu:. 
Mickiew. 22, tel. 15-28 R 50 gr SWIATŁA WIELKIEGO MIASTA   

na wszystkie seanse Scenarjusz, muzyka i realiz. Charlie Chaplina. Nejpotężn. komedja wszystk. czasów 
  

DZIŚ wspaniały 1) 
podwójny program 

» Przedwiośnie 

KINO-TEATR 

WIR 
UL. WIELKA Nr. 25 

Syn Szeika Potężny dramat sensacyjno-wschodni. 
W rolach głównych największy amant świata Rudolf Valentino 

Setki pięknych bajader. 

Najpiękniejszy film polski w-g pow. Stefana Żeromskiege. W rolach głów- 
nych: Zbyszko Sawan, Jaracz, Samborski, Gorczyńska, Modzelewska, Walter 
Ceny na wszystkie seanse po 20 i 25 groszy 
  

  

iNiniejszem podaje się do wiadomości, iż WALNE 
ZGROMADZENIE udziałowców „Domu Handlowe- 
go dla eksploatacj: kinematograficznych & kinoto- 
fonnych aparatów Edisona w Wilnie i Wileńszczy- 
žnie“ odbędzie się w dniu 14 maja r, b. o godz. 
12 p. p. w lokalu kina „Hełłos*, — W razie nie 

przybycia wymaganej ilości udziałowców drug'e 
walue zgromadzenie odbędzie się tegoż dna 

o godz. 1 po poł, 

nejggtr NADÓIDWJ. 
Do Rejestru Handlowego Sądu Okręgo- 
wego w Wilnie wciągnięto następujące 

wpisy pierwotne: 

W dniu 21.I. 1932 r. 
13367, 1. Firma: „Jarzynpol — Cyla Pajus S-ka 

firmowa', Suszenie owoców i jarzyn. Siedziba w 
Wilnie przy ul. Zarzecznej 23. Spólmicy Cyla Pajus 
zam. w Wlilnie przy ul. Zanzecznej 23 i Judel Segal 
zam. w Wiilnie przy ul, W. Pohulanka 19, Spółka fr 
mowa zawarta na mocy umowy z dnia 31 grudnia 
1932 r. ma czasokres do dnia 1 stycznia 1936 r. Za- 
rząd należy do wspólmiczki Cyli Pajus która w imie- 
niu spółki samodzielnie dokonywuje wszelkiego 14- 
dzaju tranzakcje, zawiera, wystawia i podpisuje pod 
stemplem firmowym wszelkiego rodzaju akty umowy 
zobowiązania, pełnomocnictwa, weksle, czeki i indo- 
sy otrzymuje wszelkiego rodzaju przesyłki kolejowe 
i pocztowe korespndencję poleconą wartościową i 
pieniężną oraz dokumenty i prowadzi sprawy spółki 
w sądach i urzędach. 515—VI, 

  

13368, I. Firma: „Sklep skór i buwia Frumy Sa- 
deńskiej*, w Wfilnie przy ul. Kalwaryjskiej 84. Sklep 
skór i obuwia. Firma istnieje od 1933 r. Właściciel 
Fruma Sudeńska zam. przy ul. Kalwaryjskiej 84 w 
Wilnie. 516—VI, 

13369. I. Firma: „Eliszewa Szymszelewicz m. Wi- 
sniew k-Bohdanowa*, w Wiszniewie pow. Wołożyń- 
skiego przy ul. Wiileńskiej 35. Sprzedaż towarów spo- 
żywczych i kolonjalnych Firma istnieje od 1933 r. 
Wiłaścicieł — Eliszewa Szymszelewicz zam. przy u!. 
Wileńskiej 35 w Wiiszniewie pow. Wołożyńskiego. 

517—VL. 

  

      13370. I. Firma: „Bracia Szpilkow i J, Kapliń- 

ski Skup zawodowy terpentyny surowej S-ka firmowa 
w Lidzie”. Skup zawod. terpentyny surowej. Siedz:ba 
'w Lidzie przy ul. Fabrycznej 4. Spólnicy zam. w Li- 
dzie przy ul, Fabrycznej 4: 'Morduch  Szpilkowski 
Izaak Kapliński, Józef Szpilkowskį 4 Wolf Lande. 
Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dmia 50 
grudnia 1932 r. na czas nieograniczony. Zarząd należy 
do wszystkich wspólników razem. Wszelkiego rodzaju 
akty rejetalne hipoteczne upoważnienia, obligi dłuż 
ne weksle indosy, zobowiązania i pokwitowania z od- 
bioru pieniędzy podpisują pod stemplem firmowym 

Morduch Szpilkowski lub Józef Szpilokwski, łącznie: 

z lzaakiem Kaplińskim lub Włolfem Łandem. Коге- 

spondencję podpisuje pod stemplem firmy jeden „ze 

wspólników. Do odbioru wszelkiej korespondencji i 

towarów uprawniony jest każdy ze wspólników. 
518—V). 

  

13371. I. Firma: „jLejba Cukierman* w Wiidnie, 

lu. Więglowa 8, Pracownia diesielska. Właściciel Lej 

Do Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

pujące wpisy: 

W dniu 11.IIIL. 1933 r. 
13389. 1. Firma: „Tarelmłyn — Rudeńskich, Ro 

zenszejn i Wand — Polaków. Spółka firmowa”. Ek 
spłoatacja tartaku. Siedziba w Wołożynie przy uł. Pił- 
sudskiego 45. Przedsiębiorstwo istnieje od 1 stycznia 
1933 r. Spólmicy: zam. w Wilnie przy ul. Kalwaryj- 
skiej 33 — Jankiel Rudeński i zam. w Wołożynie przy 
ul. Piłsudskiego 45 — Jochel Rudeński, Jacia Rozen 
szejnowa, Michel i Samuel Wand — Polakowie. Spółka 
firmowa zawaria na mocy umowy z dnia 30 grudnia 
1932 r., uzupełnionej umową dodatkową z dnia 14 sty- 
cznia 1938 r. na czas nieokreślony. Zarząd stanowią: 
Jankiel i Jochel Kudeńscy oraz Michel Wand—Polak. 
Wszelkie zobowiązania, weksle, umowy, upoważnienia 
i rozmaite dokumenty podpisują pod stemplem firmo- 
wym dwaj zarządcy, mianowicie: Michel Wand-Polak 

.i którybądź z pozostałych. Wszelką korespondencję 
podpisuje jeden którybądź zarządca. 537/V1 

W dniu 31 II. 1933 r. 
13390. 1. Firma: „Mera Arkin — Sklep spożywczy” 

w Iwju, pow. Lidzkim. Sklep spożywczy. Firma istnieje 
od 1933 r. Właścicielka Mera Arkinowa, zam. tamże. 

538/VI 

   

  

  

13391. I. Firma: „Nowe Źródło — wł. Adolf Feld- 
man'* w Wilnie' ul. Wileńska 15. Sklep drobnej galan- 
terji. Firma istnieje od 1932 r. Właściciel Adolf Feld- 
man, zam. tamże. 539/V1 

18411. I, Firma. „Peze — Zelcer i Perska. Spółka 
firmowa". Handel artykułami spożywczemi i budowla- 
nemi. Siedziba w Wiołożynie przy ul. Narutowicza 2. 
Przedsiębiorstwo istnieje od 1933 r. Spólnicy zam. w 
Wołożynie: Hirsz Zelcer przy ul. Narutowicza 6 i So- 
nia Perska przy ul. Narutowicza 2. 
zawarta na mocy umowy z dnia 27.XII. 1932 r. na czas 
nieokreślony. Zarząd stanowią obaj spólnicy. Wszelkie 
umowy, zobowiązania, weksle, upoważnienia i różne in- 
ne dokumenty podpisują pod stemplem firmowym każ- 
dy spólnik samodzielnie. 543/V1 

W dniu 14.ill. 1933 r. 
13392. I. Firma: „Przemyst Lesny — Ch. Basman 

i N. Smoleński. Spółka firmowa“. Skup zawodowy ma- 
terjałów leśnych, oraz eksploatacja tartaków i lasów na 
terenie państwa polskiego. Siedziba w Wilnie, przy ul 
Zawalnej 10. Przedsiębiorstwo istnieje od 6 marca 
1933 r. Spółnicy zam. w Wilnie: Chaim Basman przy 
ul. Zawalnej 10 i Noa Smoleński przy ul. M. Pohulan- 
ka 10. Spółka firmowa zawarta na mocy umowy z dn. 
6 marca 1933 r. ną czasokres do 6 marca 1934 r. z auto- 
matycznym przedłużeniem na dalszy okres roczny w ra- 
zie jeśli w ciągu lutego 1934 r. żaden spółnik nie zgłosi 
pisemnie żądania wystąpienia ze spółki. Zarząd należy 
do obu spólników, którzy łącznie pod stemplem firmo- 
wym podpisują weksle, umowy, zobowiązania i pleni- 
potencje. ‚ 540/VI 

W dniu 6.IV. 1932 r. 

13375. II. Firma: „S. Elkin i J. Halpern — Zakla- 
dy Przemysłowe Leśne Hel. Spółka firmowa". Proku- 
rentem spółki jest Borys Halpern, zam. w Wilnie przy 

ul. Subocz 6-a. 541/V1 

W dniu 18.11. 1933 r. 
13397. 1. Firma: Sklep spożywczy — Michał Chob- 

jan* w Iwja, pow. Lidzkiego. Sklep spożywczy. Firma 
istnieje od 1928 r. Właściciel Michał Chobjan, zam. w 

Iwju, pow. Lidzkiego. 542V/1 

  

   

  

Sprzedaje się 20 dzies. dobrej ziemi 
z budynkami w pow. święciańskim, 
dowiedzieć się: Wilno, Połocka 48/6   ba Cukierman zam. w Wiilnie przy ul, Węglowej 8 

519—VI. od godz. 4—5 po poł. 

  

  

Dr. J. Berusztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 
Micklewicza 28, m. 5 

przy)muje od 9—1 i 4—8 
ZW.P 

Dr. S. KAPLAN 
spec'.choroby weneryczne 

i skórne przeprowadził 
się i wznowił przyjęcia 
chorych przy ul. Jagieł- 

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

  

  

Akuszerka 

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

W. Z. P. Nr. 69. 

a Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

tamże gabinet kosmetytz- 
my, usuwa zmarszczki, bre- 
dawki, kurzaśki i wągry, 

  

  

w. Z. P. 48. 8323 

|  „WIANO" 
Spółka firmowa ' Wiaj. Kredyt. Poznań 

Spółdz. Chrześcijańska 
wydaje członkom zapo- 
mogi bezzwrotne 500 -- 
3000 zł. już po 10 me- 
siącach, — Udziela poży 
czek zwrotnych meiesie- 
cznemi ratami. Informa- 
cje: Przedstawiciel mna 
Wiileńszczyznę CIECIER 
SKI Jasna 27, Codzień 
5—7. Na odpow edź do- 
łączyć 7maczek. Zastęp- 

cy poszukiwani. 

KUPIĘ 
sakę wilezycę ras. 

roczną, nie starszą. 

Wiadomość w „Kurjerze” 

pod Lterami „Karo“ 

  

  

Z powodu wyjazdu 
d "rysa MEBLE 

z mieszkania 
Trocka 13, m. I 

Absolwentka 
gimnazjum państwowego, 
pozostająca w krytyczn. 
warunkach materjalnych, 
poszukuje jakiegokolwiek 
zajęcia w administracji, 
sądownictwie, handlu lub 
korepetycyj. Zgłoszenia: 
Kniahinin, pow. Wilejka, 
pod „oczekująca“ M. T. 

  

      

buchającą wonną parą. Sięgnęłam 
szybko po swoją filiżankę. Kawa była 
gorąca i wyborna, 

Widok Brunkera z tacą obudził w 
Łucji jakieś przypomnienie, bo rzekła 
między dwoma łykami: 

— Słuchaj Brunker. czyś założył 

truciznę na szczury? 
Służący wzruszył ramionami, aż 

na tacę chlłusnęło trochę kawy. 

— Nie pamiętam, proszę jaśnie pa 

ni. Zapytam kucharki. 
—Zaraz zapytaj — zniecierpliwi 

ła się kaleka. — Panie Juljanie, niech 

pan weźmie swoją kawę. Niech on juź 
„dzie. 

Barre wziął swoją filiżankę i Brun 
ker znikł. Łucja piła kawę z donoś- 
nemi odgłosami. O'Leary patrzył w 
zamyśleniu w swoją filiżankę Po chwi 
li Brunker wynurzył się z drzwi ku. 
chennych, z za których wyjrzały prze 
biegłe, kobaltowe oczy Anety. Za 

Brunkerem zjawił obcy kot, chudy, 

    

czarny i nikły jak cień usadowił się u 
nóg ciotki Łucji. Zapomniałam już o 
jego istnieniu. 

Brumker milczał. Podniosłam nań 
y. Był blady jak wosk, oczy mu 

gorzały, a płaska twarz kurczyła się 
niesamowicie. 

— Miłosierny Boże! sapnęfa 
Łucja. — A tobie co się stało? Gadaj. 
Czyś oniemiał? 

—- Przepraszam jaśnie panią -- 
odpowiedział z wysiłkiem, ale wyra 

  

  

  

   

nie — przepraszam... 
Urwał. 
— O co idzie? — nalegała Łucja. 

Dopiła kawy i wyciągnęła do niego 
filiżankę. — Daj mi więcej kawy. Co 
ci się stało, Brunker? 

— Trucizna... tego... proszę jaśnie 
pani — odparł służący. — Trucizny 
na szczury niema... zginęła... 

Łucja wlepiła w niego zmętniałe 
oczy, a ktoś posławił ze szczękiem f1- 
liżankę na spodku. 

    

    
— To i co z tego? zapytała 

wkońcu Łucja. 

Brunker walczył z krtanią. Nawet 
1:0©na okropność tak nim nie wstrząs- 
nęła, jak epizod z trucizną. 

— Wczoraj była — wyjąkał. — 
Jaśnie pani sama położyła na półce w 
śpiżarni. Widziałem. A teraz niema. 
I proszę jaśni pani, chciałbym tylko 
wiedzieć — dodał odważnie — co się 
z nią zrobiło? 

Zapadło milczenie. 
Ręka Łucji zadrżała tak silnie, że 

filiżanka szczęknęła o spodek. Oczy 
cofnęły się z przerażonej twarzy. 
Brunkera i spojrzały na filiżankę jak- 
by za zdziwieniem. 

—- Mam do... dosyć kawy — za- 
manirotała, stawiając naczynie na po- 

ręczy krzesła. 

    

(D. <. n.). 

: Biskupia 4. tel. 3-40 Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis./ 
Wydawnictwo „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. 
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