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Po siedmiu latach _Z POD ZNAKU SWASTYKI. 
Przed siedmiu laty witaliśmy na 

tem miejscu (artykuł p. t. „„Przełom* 

w Nr. 110 „Kurjera Wilenskiego“ Z r. 

1926) początek nowego okresu w dzie 

jach odrodzonej Rzeczypospolitej, ok- 
resu „reformy i uzdrowienia ustroju 

republikańskiego, ożywienia  twėr- 

czemi pierwiastkami pracy państwo- 

wej i społecznej*, Pisaliśmy wówczas: 
„okres reformy i sanacji stosunków 

może być dłuższy lub krótszy, lecz 

nie może braknąć mu wyraźnego celu 

i programu“. 

Gdyby przewrót majowy był tylko 

rewolucyjnem przesunię- 

ciem sił w ramach tego sa- 

mego systemu, który przed nim 

istniał, osiągnięty efekt byłby połowi 

czny. Postępujące szybko naprzód roz 

pizężenie mogło wprawdzie również 

być powstrzymane, ale państwo po- 

zostałoby w miejscu, narażone każdej 

chwili na ponowne pogrążenie się w 

chaosie. Umocniwszy się nad jego kra 

wędzią, trzeba było zawrócić w inną 

stronę i wyprowadzić państwo na 

nowe drogi. Tak się też stało. Po 

siedmiu latach jesteśmy. już daleko 

od tej krawędzi. Nastąpiło w ciągu te- 

go czasu zupełne przekształcenie sto- 

sunku obywatela do państwa i do naj 

ważniejszych zagadnień życia: zbioro 

wego. Państwo było przed r. 1926 te- 

renem a jego organy instrumentem 

ścierania się rozbieżnych partykular 

nych grupowych interesów. Kaźdy z 

nich chciał nalepić na państwo wyłącz 
-nie swoją etykietę. Brakło mu na to 

sił, więc dzielił się z innymi. Nie ist- 

niał czynnik, warujący przeciętne dob 

ro całości. Dziś państwo jest wartoś- 

cią samo w sobie, stanowi czynną 

osobowość, której dobro jest 

syntezą interesów jegooby 

wateli. Teza powyższa nie jest, 

być może, zrealizowana u nas w całej 

pełni. Ale system panujący. w Polsce, 

mimo nieuniknionych odchyleń, da- 

je wyraz tendencji do jej zrćali 

zowania. 

Poza najpilniejszym celem poli- 

tyeznym przewrót polski z r. 1926 dał 
początek pewnym przemianom szer- 
szym, Światopoglądowym. Dostrzega- 

my w nich te same elementy, które 

powszechnie charakteryzują schyłek 

epoki wybujałego liberalizmu na wszy 

stkich polach życia zbiorowego. Ale 

przezwyciężając ów liberalizm, nie- 

słusznie często identyfikowany z 

treścią idei demokratycz- 

n e j, przewrót polski uratował istot 

ne wartości tej idei, a prze- 

dewszystkiem zasadniczą rów- 

nowartość jednostki ludz 

kiej, jej przyrodzone prawo do 

współdziałania i współtworzenia w ży 

ciu zbiorowem, do najpełniejszego ro- 

zwoju własnej indywidualności. 

Z obu stron, na wschodzie i zacho 

dzie, widzimy u naszych sąsiadów zu- 
pełne przekreślenie tych wartości, 

wtłoczenie jednostki w zgóry zakreś- 

łone ramy , uzależnienie jej praw od 

pewnych cech nie przez nią nabytych, 

lecz przyniesionych ze sobą na Świat. 

W Sowietach dz eci byłych klas posia- 

dających, w Niemczech osoby pocho- 

dzenia niearyjskiego (a więc nietylko 

Żydzi) są pozbawione równych z resz 

łą obywateli praw — formalnie i fak 

tycznie. Wychowanie i kształcenie no 
wych pokoleń ujęte jest lub będzie w 

karby sztywnych, ad usum panującej 
doktryny stworzonych formułek. Myśl 
i psychika ludzka ma być poddana 
wyłącznemu działaniu djalek- 

tycznych kanonów, uznanych bezape 

lacyjnie za niezmienne i doskonałe. 

Dziś, po siedmiu latach dopiero, 
możemy sobie zdać sprawę od czego 

ustrzegł Polskę przewrót majowy. Sy 

stem przed nim istniejący prowadził 

nieuniknienie do wyładowania 

sięskrajnych sił — z prawicy 

lub lewicy. System ten nie był nawet 

mad = ai 

zdolny do walki. do energicznej obro- 

ny. Nasuwało się na Polskę widmo za 

machów ze strony reakeyjnych grup 

nacjonalistycznych. Tygodnik „Faszy 

sta polski“ w ciągu kilku miesięcy 0- 

siągnął ogromny nakład — tylko dla- 

tego, iż ostro przeciwstawiał się rze- 

czywistości. Grupujący się przy nim 

ludzie nie pozostawili po sobie żadne- 

go śladu, gdyż żadnych istotnych war- 

tości nie reprezentowali. Przewrót ma 

jowy poprostu zmiótł wszystkie tego 

rodzaju małpiarskie pomysły i niedo- 

warzone idee. Wbrew własnym pożą- 

daniom i w podziemiach kościoła Św. 

Krzyża hołdowanym zamiarom obóz 

nacjonalistyczny stał się obłudnym ob 
rońcą parlamentarnego systemu. Sam 

sobie powyrywał niewyrośnięte pa- 

zurki. 

System pomajowy, usuwając wszy 

stkie ułomności i zatory swego po- 

przednika, nie przekreślił i 

nie zniszczył żądnych istolnych 

wartości idei demokratycznej. Strze- 

gąc przed fermentem rewolucyjnynx 

stosunki społeczno - gospodarcze, two 

rzy warunki, umożliwiające prze- 

kształcenie ich w duchu nasuwających 

się konieczności obecnej przełomowej 

epoki. Rządy pomajowe prowadzą w 

lej dziedzinie politykę kunktatorską, 

oczekując na skrystalizowanie się pro 

gramów, które wyłonią się z w ew- 

nątrz naszego życia. Ale tylko 

le rządy są zdolne dokonać niezbęd- 

nych reform bez narażenia podstaw 

niepodległości państwa na groźne nie 

bezpieczeństwa. 

Na ostatnim wieczorze dyskusyj- 

nym „Klubu Włóczęgów'* wygłosił p. 

Aieksander Hertz bardzo ciekawy re- 

ferat o „doświadczeniu niemieckiem'* 

w którym poruszył zlekka również te 

mat, będący przedmiotem niniejszych 

uwag. Jesteśmy z prelegentem w zu- 

pełnej zgodzie. Jesteśmy z nim zgo- 

dzie również co do oceny pewnego 

powszechnego zjawiska, które nazwał 

om „erupcją chamstwa, w 

słosunkach ludzkich. Byłoby błędem 

twierdzić, że i to zjawisko całkowicie 

nas ominęło. Ale skoro panujący sy- 

stem poskromił u nas zapędy do we- 

wnęirznej walki na pięście, skoro nie 

przekreślona została demokratyczna 

zasada poszanowania każdej jednost- 

ki — ta epidemja nie przybierze cha- 

rakteru masowego. Testis. 

„Niemcy nie ugną 
— ma oświadczyć 

BERLIN. (Pat). Ofiejalnie zapowia 
dają, że kanclerz Hitler w deklaracji, 
którą ma złożyć w Reichstagu, omówi 
całokształt sprawy rozbrojeniowej, nie 
ograniczające się do konferencji genew 
skiej. 

Rząd niemiecki wychodzi z założe 
nia, że wyjaśnienie sytuacji zewnętrz 
no-politycznej nastąpić musi bezwzgłę 
dnie jszcze przed Światową konferen 
eją ekonomiczną. Następnie kanclerz 
odpowie na przemówienie angielskie 
go ministra wojny Hailshama i fran- 
cuskiego ministra spraw  zagranicz- 
nych Paul - Boneoura. Wystąpienia 
obu tych mężów stanu kometnowane 
są w tutejszych kołach miarodajnych 
jako próba nacisku na Niemcy. Kane 
lerz Hitler podkreśli, że tego rodzaju 
metody muszą doprowadzić do rozbi 
cia konferencji i że Niemey nie ugną 
się przez żadnem tego rodzaju uliima 

się przed ultimatum" 
Hitler w Reichstagu. 

tum. 

O ile Paul - Boneour sądzi, że da 
ne przez niego przytoczone stanowią 
rewelaeję, te się myli — głosi komen- 
tarz biura Conti. To co zawarte jest w 
„tajnych  aktach“ Paul - Boncoura, 
jest powszechnie znane, a wszystko 
inne jest fałszywe. Nikt nie jest w sta 
nie dostarczyć dowodów, Niemcy 
zakłócają pokój i prą.do wojny. Za- 
daniem kancierza będzie przeciwsta- 
wić się metodom, stosowanym w Ge 
newie. Kanclerz założy protest prze- 
ciwko  nierozbrajaniu się innych 
państw i wystąpi w obronie niemiec- 
kich organizacyj wojskowych, Tylko 
wówczas, gdy zmienione zostaną me 
tody genewskie, konferencja rozbro- 
jeniowa może liczyć na powodzenie. 
W przeciwnym wypadku dziś już uwa 
žač ją należy za rozbitą. 

  

    

Niemcy zapłacą ratę pożyczki Younga 
w walucie... zdeprecjonowanej. 

BERLIN. (Pat). Minister finansów 
Rzeszy zawiadomił prezydenta Banku 
Wypłat Międzynarodowych jako pa- 
wiernika pożyczki Younga. że przypa 
dające na dzień 15 bm. transze, opiewa 

jące w walutach zdeprecjonowanych 
pokryje w wysokości nominalnej mi 
mo klauzuli złotowej. Stanowisko to 
motywowane jest analogiczną prakty 
ką angielską i amerykańską. 

Konfiskata majątku związków zawodowych. 
  BERLIN, (Pat). — Na polecenie pruskie- 

go ministerstwa sprawiedliwošei, po kan- 
fiskacie majątku niemieckiej partji socjak 
demokratycznej i organizacyj . republikań 
skich Reichsbannneru zarządzona została 
konfiskata całego majątku t, zw. niezależ- 
nyeh związków zawodowych i zbliżonych + 
nieb organizacyj na całym obszarze Rzeszy, 
Akeją kierował przewodniczący organizacji 
„niemieckiego frontu praey' dr. Ley. Zarzą 
dzenie to motywowane jest chęcią zahezpie- 

   

czenia „uporządkowanego zużycia majątku 

rohotników. 
W. ogłoszonym komunikacie dr. Ley wzy 

wa wszystkie eseby, na których konta pry- 
watne, krajowe lub zagraniczne, przepisana 

"miała zostać część majątku związków zawo 
dowych, aby zgłosiły się do 1 czerwca, za 
powiadając zastesowanie wobec opornych 
ostrych kar. Część kont prywatnych, na któ 
re dokonane miało być przepisanie takich 
sum, została już zasekwestrowana, 

Ocena ostatnich posunięć w Londynie. 
  LONDYN, (Pat), Cała prasa londyńska 

występuje dziś z gwłatownym alarmem, zwra 
cając uwagę społeczeństwa angielskiego na 
niebezpieczne posunięcia rządu niemieckiego, 
zagrażające pokojowi. ы 

Uwaga zwrócona jest głównie na trzy 
wypadki, przedewszystkiem na zajścia w 
Gdańsku, które w szczegółach opisywane są 
przez całą prasę w sensie dla Niemiec nie 
przyjaznym. Pe drugie uwaga zwrócona jest 
na dekłamaeję ministra finansów Rzeszy że 
Niemcy nie zapłacą ani procentów, ani amor 
tyzacji 5 i pół proe. pożyczki Younga, jakie 
przypadają w czerwcu, w złocie, lecz wed- 
ług bieżącego kursu w dolarach. Bank Wyp- 
łat Międzynarodowych odrazu określił tę pro 
pozycję jako Ssprzeczną z zobowiązaniami: 
niemieckiemi. Podohne stanowisko zajmuje 
prasa angielska, informując, że decyzja Nie 
miec wywołała w City londyńskiem jak naj 
gorsze wrażenie i spowodowała wezoraj wie 

czerem poważny spadek Gbu niemieckich 
pożyczek — Dawesa i Younga, W City krążą 

pogłoski o dalszych planach inflacyjnych Hit 
lera, Wreszcie najszerzej wysuwana jest w 
prasie angielskiej krytyka stanowiska Nie- 
miec w sprawie rozbrojenia. Fakt zwołania 

przez Hitlera Reichstagu na środę eelem 02 
najmienia, jaka jest polityka zagraniezna Nie 
mice w zakresie rozbrojenia, oceniany jest 
w Londynie jako wytworzenie przez Hitłe- 
ra pozorów, że cały naród niemiecki stoi 
za nim w jego dążeniach w zakresie zbro- 
jeń i odrzuca zarzut edpowiedzialmości za 
zerwanie konferencji rozbrojeniowej. 

B. kanclerz pobiera zasiłek 
w wysokości I m 80f. 

PARYŻ, (Pat). — Prasa francuska poda- 
je, że wbrew twierdzeniom hitlerowców, ja- 

koby Szereg wybitnych polityków i działa: 
czy z ezasów Republiki Niemieckiej od 1918 

roku do marca 1933 roku wzbogaciło się na 
rozmaitych aferach i kombinacjach, rzeczy - 
wistość przedstawia się zupełnie inaczej. — 

Tak np. Seheidemann, były kanclerz, ma- 
jacy dziś 68 łat, zapisany jest jako hezrobot 
my drukarz i zmuszony jest pobierać dzien 
nie jedną markę i 80 fenigów z kasy pomocy 
dla bezrobotnych, Seheidemannowi odmó- 
wiono renty z tytułu sprawowania przezeń 
czynności burmistrza w Cannes. 

Hitlerowcy przebrali miarę w Gdańsku, 
Strajk robotników gdańskich 

na znak protestu przeciwko harcom hitlerowskim. 
GDAŃSK, (Pat). — W! związku z wezoraj 

szem obsadzeniem przez bojówki hiilerow- 
skie siedziby t zw. welnych związków zawo 
dowych wybuchł dziś w Gdańsku strajk, — 
Robotnicy w składach drzewnych zaprzesta- 
Ii pracy. Również i w porcie praca po więk- 
szej części została zawieszona. Strajkują dru 

karze pism gdańskich. Jedynie zecerzy cen 
trowej „Danzłnger Landesztg." i „Zeppoter 
Ztng.* pracują. Jak się dowiadujemy warsz 
taty kolejowe na Troyłu oraz stocznia gdań 

Ska zostały unieruchomione. Pozatem nie 
pracuje kiika większych fabryk. Spodziewa- 
ny jest wybuch strajku na kolejach. 

  

Ocena wypadków przez prasę angielską. 
LONDYN, (Pat). — Prasa angielska bar- 

dzo obszernie komentuje wypadki w Gdań- 

sku nadając im wielkie znaczenie między - 
narodowe. 

„Manehster Guardian" zwraca uwagę na 
fakt, że poligja gdańska Schupo — połączy - 
ła się z oddziałami szturmowemi hitlerow 
ców gdańskich, okupując gmach związków 
zawodow, i dokony aresztowań wśród 
socjalistów. Oznacza to, że Schupo odbiera 

rozkazy z Berlina, Wysokiemu komisarzowi 
Ligi nie pozostaje nie innego, jak don 

    

Lidze, že Schupo ohecnie działa na mocy 
rozkazów z zewnątrz. W tych wsrunkach 
Liga Narodów winna zwrócić się do Polski 
o zapewnienie i utrzymanie ładu i porząd- 
ku. Sytuacja wywołuje przeto obawę między 
narodowych kamplikacyj, tem bardziej, że 
do Gdańska napływają w dalszym ciągu 0d- 
działy szturmowe Hitlera, przybywające z 
Niemiec autami i na motocyklach. 

W podobnym duchu wypowiada się „Eve 

ning Standard*. ; 

Pełnomocnictwa dlarządu belgiiskiego 
30-godzinne posiedzenie parlamentu. 

BRUKSELA. (Pat), Po 30-godzin- 
nem burzliwem posiedzeniu parla- 
ment 96 głosami przeciwko 82 udzie- 
lił rządowi pełnomocnictw. Na posie 
dzeniu tem stronnictwa opozycyjne 

stosowały silną obstrukcję. Kilkakrot 
nie dochodziło do bójek. Kilku pos- 
łów zasłabło tak, że musiano odwieźć 
ich do szpitala. 

Broń dla Hiszpanii. 
PARYŻ, (Pat), — „Intransigeant“ dono- 

si, że w Cannes wykryło wielką aferę prze- 
mytu broni do Hiszpanji, Sprawa ta ciągnie 
się już eddawna i dopiero dziś udało się 
sehwycič głównego erganizatora kontraban 
«ly niejakiego Briecka. Według zeznań aresz 
 towanego zorganizował on spółkę, do której 
należało kiłkanaście osób, Drogą morską wy- 

słano już do Hiszpanji 66 skrzyń, zawiera- 
jących karabiny maszynowe, amunicję, ka- 

rabiny zwyczajne oraz bagnety. Jacht, na 
pokładzie którego uskuteczniano kontraban- 
de, należał do pewnego arystokraty hiszpań 
skiego, dostarczającego broni: monarchji hi- 
szpańskiej. 

USUNIĘCIE SWASTYKI. 

GDAŃSK, (Pat). — Na intencję wysokiego 
komissrza Ligi Narodów Rostinga hitlerowcy 
usunęłi zawieszoną wczoraj na _ zajętym 
przez niech gmaehu socjalistycznych związ- 
ków zawodowych wielką flagę ze znakiem 
swastyki. 

ZWOLNIENIE ARESZTOWANYCH. 

GDAŃSK, (Pat). — Aresztowany wczoraj 
podczas obsadzania gmachu wolnych związ- 
ków zawodowych poseł socjalistyczny Brel, 
sekretarz związku zawodowego Keyser oraz 
współredaktor „Danziger Volkstimme* Tho- 
mat zostali zwolnieni. 

USPOKOJENIE, 

GDAŃSK, (Pat), — Częściowo zmobilizo- 
wana została straż obywatelska (Einwohner 
wehr). Posterunki jej stoją przed gmachem 
Senatu i przed prywatną rezydeneją komi- 
sarza gen. Rzeczypospolitej, Wznocnione po 
sterunki policji steją przed pocztą i przed 

s$machem wolnych związków zawodowych. 
Naogół w mieście panuje spokój, 

Gromadzące się w godzinach popołudnio 

wych większe grupy demenstrujących robot 
ników rozproszyła policja przy użyciu pałek 
gumowych. 

ZDRADA KRAJU... 

BERLIN, (Pat). — Prasa niemiecka ude- 
rza na alarm z powodu ostatnich wydarzeń 
w Gdańsku, zarzucając socjal — demokra- 
tom zdradę iich (kraju przez popieranie sta 
nowiska Polski. 

„Boersen Ztrg.* oskarża przytem socjal- 
demokratów ii polskich dziennikarzy o roz- 
powszechnianie kłamliwych i  podburzają- 
cych wiadomości w: prasie zagranicznej. 
Dziennik wyraża nadzieję, że rząd polski 
bez względu na swoje zasadnicze stanowiska 
wobec Gdańska nie będzie się mieszał do, tej 
gry, zarówno ze względów prestiżowych, jak 
i prawnych. 

  

  

Delegat na Konfer. rozbr. 
Nadolny wyjechał do Berlina 

GENEWA. (Pat). Szef delegacji 
niemieckiej na konferencję rozbroje- 
niową Nadolny wyjechał w dniu 13 b. 
m. po południu do Berlina, zapowia- 
dając, że powróci do Genewy dopiero 
po środowem posiedzeniu Reichstagu, 
czyli we czwartek lub piątek. Nadolny 
jedzie do Berlina, wezwany przez kane 
lerza Hitlera, który chce się z nim na 
radzić przed mową, którą wygłosi w 
Reichstagu. 

О 

Rewizja u b. ministra Seve- 
ringa. Zabrano 55 tys. mk. 

i samschód. 
BERLIN, (Pat). — W Bielefeld w miesz 

ksniu byłego ministra pruskiego Severinga, 
ink również u wielu miejscowych działaczy 
socjal — demokratycznych przeprowadzona 

została gruntowna rewizja, podczas której 
skonis rano egółem tysięcy marek, 

materjał prepagandowy orsz samochód, Re 
wizję przeprowadziły oddziały policji poniac- 
niezej, złożonej ze szturmowców, 

  

       

  

    

  

Zastrzelono w areszcie. 
KRÓLEWIEC, (Pat). — Dzienniki dom 

szą, że w Olsztynie został zastrzelony p 
narodowych socjalistów z powodu stawiania 
op6ru przywódca komunistyczny Galinewski, 
który przebywał w areszcie prewency 

Dr. |. NEJMAN 
i Dr. F. NEJMANOWA 

CHOROBY NERWOWE 
przyjmują od godz. 95—12 i 5—7 

Wilno, Zawalna 10, tel. 16 38 

        

  
  

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

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

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec. Żołąoka i jelit 

przyjmuje od 12— i 4—6 

Wilno, Kwiatowa 7, tel. 14-25 

  

Na Zamku. 
Pan Prezydent Rzeczypospolite 

przyjął prezydjum zarządu główneg: 
kolejowego przysposobienia wojsko 
wego z prezesem posłem Władysł: 
wem Starzakiem na czełe. Delegacji 

"prosiła Pana Prezydenta o zaszczyce 
nie Jego obecnością uroczystości 
dniu 14 bm. z okazji „Święta Pracy! 
kolejowego przysposobienia wojsko 
wego. Pan Prezydent Rzeczypospoli 
tej wyraził zgodę na zaproszenie dele) 
gacji. (Iskra). 

WARSZAWA, (Pat). — 
Rzeczypospolitej przyjął w dniu 13 bm. uczą 
stników wycieczki pastorów  skandynaw. 
skich, którym towarzyszył superintendent kt 
ścioła ewangeliicko — augsburskiego w Po. 
sce biskup Bursche, W; skład wycieczki wch 
dzą: dr. teologji Jorgensen (Danja), wiceprd 
zes wszechówiatowego związku łuterańskiega 
przyjaciel Polski, odznaczony orderem Po 
lonia Restituta, brat jego sekrelarz wyciecą 
ki, który studjował teologię w Warszawie, a 
obecnie pisze pracę doktorską na temat stu 
sumków polsko — szwedzkich w dziedziai 
reNgiynej, dr. teologji Wołmer (Szwecja), 
członek egzekutywy wszechświatowego związ 
ku luterańskiego ks. Stabel i ks. Christie 
Norwegji, ks. Reeh z Danji i dr, medycyny 
Norgaard, szef duńskiej misji lekarskiej w 
Polsce w latach 1920 — 1921. 

Desesze do Pana Prezyden 
WIARSZAWA, (Pat), — Pam Prezydeni| 

iRzec politej prof. Mościcki otrzymał 
dniu ejszym następującą depeszę od kró 
la rumuńskiego Karola: 

J. E. Pan Prezydent Rzeczypospolitej №о-| 
ścieki, Warszawa. Dziękuję Panu, Panie Pre 
zydencie za gorące życzenia, jakie Pan mil 
przesłał z okazji rumuńskiego święta narodo 

wege Zarazem korzystam z ekazji, by złożyć 
Panu gratulacje z powodu ponownego wybo-| 
ru Jego na Prezydenta Rzeczypospolitej Pol 
skiej. (—) KARÓL RUMUŃSKI 

Od Prezydenia Republiki Austrjack'ej: 
J. E. Prezydent Rzeczypospolitej Mości-| 

cki, Warszawa. Dowiedziawszy się z najwyż 
szą radością © ponownym wyborze Waszej 
Ekscelencji na Prezydenta Rzeczypospolitej 
pośpieszam wyrazić Mu swe najlepsze ży- 
czenia. (—) MIKLAS, Prezydent Związkowy.| 

Pan Prezyden 

    

     

    

  

    

Mianowanie wiceministra 
w Prezydjum Rady 

Ministrów. 
WARSZAWA. (Pat). Pan Prezy: 

dent Rzeczypospolitej mianował na 
wniosek Rady Ministrów . posła na 
Sejm p. Krzysztofta Siedleckiego pod 
sekretarzem stanu w Prezydjum Rad: 
Ministrów. 

  

Ministrowie niemieccy w Wiedniu, 
WIEDEŃ, (Pat), — W dniu 13 bm. o m. 

14,30 przylecieli na lotnisko w Aspern mini 
strowie niemieccy Kerrl z żoną i eórką, — 
Frank z żoną i radca min, Freisler. 

Na powitanie zjawili się poseł Rzeszy Nie 
mieckiej Reith, attache wojskowy niemiecki 
gen, Muff oraz przewodniczący stronnietwa 
narodowo — socjalistycznego. 

Z urzędowej strony austrjackiej przybył 
tylko wiceprezydent policji wiedeńskiej Hof 
rat Kubl, który oświładczył min. Frankowi, 
że ze względu na niezałatwienie sprawy jego 
z rządem austrjackim wizyta jego w Austcji 
jest niepożądana. Mimo to władze austrjac 
kie gotowe są uczynić wszystko, aby zapew 
nić ministrów Frankowi bezpieczeństwo bu- 

czasie jego pobytu w Austrji. W myśl tego 
oświadczenia Hofrat Kubł prosił ministra 
Franka o dokładne podanie programu swej 
go pobytu w Austrji, Minister Frank oświad 
czył ma to: „Proszę pana zakomunikować rzą 
dowi związkowemu, że jestem zachwycony 

uprzejmością, z jaką manie tu przyjęto*, 

WIEDEŃ, (Pat), — W sobotę pe połud- 
niu z ckazji przyjazdu niemieckich mini- 
strów doszło do starcia między uaroedowymi 
soejalistami a socjał — demokratami w dziel 
niey Wiednia Floritzdori. Jeden narodowy 
socjalista jest ciężko ranny. Policja aresz| 
towała uczestników zajścia i przywróciła spo. 
kój. 

Krwawa utarczka bandytów z policją. 
Dwóch policjantów ofiarami kul bandyckich. 

SOKAL, (Pat). — Wezoraj około godziny 
22,30 posterunkowy służby śledczej Jan So- 
larz spotał koło mostu nad Bugiem 2 zna 
nych policji przestępców Albina Waklaka 
i Władysława Woźniaka, których usiłował 
zatrzymać, Bandyci dali kilka strzałów rewol 
werowych, kładąc Solaka trupem na miejscu 
pokłówszy następnie zwłoki nożami, zabra 
li broń i zbiegli. 

Policja, zawiadomiona o wypadku, uda- 
ła się natychmiast na miejsce i przy pomocy 
psa policyjnego wpadła na trop bandytów, 
którzy schronili się do baraku miejskiego 
przy moście kolejowym. W) chwili wkraeza- 
nia policji do baraku mordercy, ukryci na 

DRUSKIENIKI 
KĄPIEL 
  

  

inhąlatorjium. — Kąpiele 

ZDROJOWISKO NAD NIEMNEM 

PAŃSTWOWY ZAKŁAD ZDROJOWY 
SOLANKOWE 

Sale hydropatyczne. — Elektroterapja. — Gabinety ginekologiczne. 
tlenowe, 

Słynny zakład leczniczego stosowania słońca, powietrza i ruchu. 

Jedyne w Polsce kąplale kaskadowe. — Lecznicza solanka do picia. 
Ordynują profesorowie U. $. B. i lekarze specjaliści. 

Ceny za zabiegi lecznicze i taksa kuracyjna zniżone. 

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

W okresach 15.V.—15.VI. i 1-—30.1X. 15% zniżka na wszystkie zabiegi. 

strychu, poczęli strzelać, wskutek czego ran 
my został poważnie w brzuch st, post. Chia- 
stawa, Bandyci w ciągu trzech godzin stawia 
li zacięty opór policji, a na wezwanie ped- 
dania się odpowiadałi w dalszym eiągu strza 
łami, W| końcu polieja celem wypłoszenia 
bandytów z kryjówki podpaliła małą szopę.. 
przylegającą do baraku. Po pewnym czasie 
poddał się Woźniak, natomiast towarzysz. 
jego Waklak, który usiłował zhiee, zastał 
przez policję zastrzełony. Przy bandytach 
znaleziono dwa rewołwery, z których jedem 
był własnością zabitego post, Selsrza. Stam 
zdrowia st, post. Chlasiawy jest bardzo pa- 
ważny. 

  

       

  

KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE      

      piankowe. — Zabiegi specialne. 
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Wezorajsze obrady XI Zgromadze 
a Okręgowego Związku Nauczyciel 
wa Polskiego rozpoczęły się w sali 
niądeckich pod przewodnictwem po 
a Dobosza w obecności wszystkich 
łegatów o godzinie 9 rano. 

Na wstępie odczytano depeszę, 2- 
zymaną od Marszałka Senatu Racz- 
jewicza, z życzeniami pomyślnych 
rad, poczem przewodniczący wy- 
iału społeczno - oświatowego Zarzą 
Głównego Z. N. P., Aleksander Pat 

owski wygłosił ciekawy referat na 
zmat: „Nowe kierunki w pracy spo 
zno - oświatowej ZNP.*, po którym 

ywiązała się ożywiona dyskusja i 
łoszono szereg wniosków. 

  

Drugi referat p. L. „Stanowisko 

wiązku wobee bieżących Zagadnień 

awodowych* — wygłosił p. Stanisław 
ałachowski, sekretarz Zarządu Głó- 

nego ZNP. Prelegent omówił obszer 
ie aktualne zagadnienia jak zmianę 

ragmatyki służbowej, dokonanej de 

retem Prezydenła Rzeczypospolitej, 
iezmiernie ważną sprawę dodatku 
ieszkaniowego, wypłacanego dotych 
as z punktualnością niezadawalnia 
cą nauczycielstwo przez gminy oraz 
stawę emerytalną. ж 

W dyskusji jaka powstala na Le- 
al referatu, zgłoszono szereg wniG- 

ków. m. in. — domagać się wypłaty 
odatku mieszkaniowego przez Izby 

karbowe. Wszystkie wnioski zostały 

rzekazane do komisji wnioskowej, 

tóra je rozpatrzy a potem, t. j. dziś 

rzedłoży Zgromadzeniu do uchwa- 

enią. 
Na tem zakończyła się o godzinie 

po południu I część obrad. Zarządzo 
6 przerwę do godz. 4 min. 30. 

W części drugiej obrad przewod- 

iczący Zarządu, poseł Stanisław Do 

  

nie zatyka por, 
nie psuje cery, 
nie zawiera metali. 

Zniżki taryfowe 
dla Wileńszczyzny i Lidy. 
Ministerstwo Komunikacji z dniem 

15 i 20 maja rb. udzieliło dalszych zni 
żek taryfowych dla drzewa i jego pro 
duktów  eksportowanych z Polski 
przez porty polskie z Wileńszczyzny, 
a mianowicie dla drzewa jodłowego, 
świerkowego i sosnowego — 5 proc.. 
dla deszczułek, skrzyń, pak, pokładów 
kolejowych i t.p . z drzewa miękkiego 
— 5 proc., dla drzewa celulozowego, 
kopalniaków, okrąglaków, żerdzi i t. 
p. — 5 proc., dla drzewa użytkowego: 
ałużyc, kloców, bloków  nieobrobio- 
rych — 5 proc., również te same wyro 
py drzewne tarte i heblowane uzyska 

ły zniżki 5 proc. Ponadto przewóz kau 
czuku z portów połskich do Lidy oraz 
wywóz wyrobów gumowych z Łidy do 
portów polskich uzyskał zniżkę tar; 
fową w wysokości 10 proc. 

i mini a i , 

  

e 2 LE 

ba polskiego 
(Drugi dzień). 

bosz, złożył sprawozdanie z działał- 
ności Zarządu Okręgowego za rok 
1932 na terenie naszych ziem oraz о- 
mówił wynik pracy za jedenastolecie 
istnienia organizacji. 

Po sprawozdaniu wywiązała się 
bardzo ożywiona dyskusja, głos za- 
bierało kilkudziesięciu móweów, po- 
czem przez aklamację udzielono ustę 
pującemu zarządowi absolutorjum i 
uchwalono specjałne podziękowanie 
przewodniczącemu posłowi Doboszo- 
wi za skuteczną obornę praw człon- 
ków Związku i interesów szkolnych. 

Po uchwaleniu preliminarza na 

rok 1933, zgromadzenie odroczono do 
dnia dzisiejszego, od godziny 14-tej. 

O godzinie 11 wiecz. w Salonach 
Kasyna Oficerskiego rozpoczęła się za 
bawa, na którą przybyło licznie nau- 
czycielstwo. 

Dziś, o godzinie 10 rozpoczną swe 
obrądy komisje. O godz. 14 odbędą 

  

się obrady plenarne i wybory, (b) 

TANIE MEBLE 
Salonowe, werandowe, letniskowe 

połeca pracownią koszykarską 

W. SŁONICZ 
W. Pohulanka 5. 

Kosze podróżowe oraz nsjrozmaitszą 
galanterję, fotele od 6 zł. Firma nagr. 
złot. medzlem na Targach Północnych. 

 OKORAZEAPIA ONE 

KU RJ E R 

OVOMAIJINE 
ZNANA NA CAŁYM ŚWIECIE 

ODŻYWKA WiTAMINOWA 

STANIAŁA! 

  

W-J-Ł BNS K;4 

    

  

    

    
OTRZYMASZ 
PUSZKĘ JUŻ 

ZA ZE 

FABRYKA CHEM. FARM. 

Dr AWANDER $A.kRaków 

Lot kpt. Skaržynskiego. 
Kpt, Skarżyński przebywa obeenie w Rio 

de Janeiro jako gość posła połskiego p. Gra- 
bewskiego. 

Omawiając swój przełot nad Atlantykiem 
w «becności przedsławicieli prasy, oświad- 
czył on, że w ciągu pierwszych 8 godz, po wy 
startowaniu z St. Louis wiatry były pomyślne 
i let odbywał się gładko na wysokości 1650 
stóp. Panowała wprawdzie gęsta mgła, leez 
łotnik wolaż lecieć na ślepo, wykorzystując 
pomyślne dlań wiatry. 

Następnie kpt. Skarżyński dostał się w 

strefę ulewnych deszczów, którą przeleciai 
po kilku godzinach, wspomagany pod konice 
przez wiatry podzwrctnikowe. Potem warim 
ki atmosferyczne były już pomyślne i pu 
nowała piękna pogoda, 

    

  

Dopiero koło wybrzeży brazylijskich w 
pobliżu przylądka St Rocque kpt. Skar 
ski przelecieć musiał przez lekką burz 
Wkrótce potem okrążył Natal, wobee 6704 
przypuszczańo piarwotnie, iż zamierza tam 
lądować, Lotnik jednak postanowi lecieć da 
lej aż do zmroku. Przeciwne wiatry zmusiły 
go do lądowania nieco wcześniej w Maceio. 
W ehwili lądowania kpt, Skarżyński miał je 
szcze niewielki zapas benzyny. 

  

   

Rozkład człego raidu kpt. Skarżyńskiego 
według czasu środkowo — europejskiego 

przedstawia się jak następuje: edlot х Wai 
szawy dnia 27 kwietnia o godz. 8 — przyby 
cie do Lyonu o godz, 16,40, dnia 30 kwiet- 

nia o godz. 15 odlot do Perpignan — przył:y 
cie о godz. 22,15, 1 maja © godz, 8,50 odlot 
do Casablanca — przybycie o godz. 19.30. 
dnia 3 maja o godz. 7,15 odiot do Port Etien 

ne — ybycie o godz. 18,20, 4 maja © 4. 
8,15 odłot do St. Louis — przybycie 11,15, 
7 maja 0 godz. 23 odlot do wybrzeży brazy- 
fijskich nazajutrz © godz. 16,15 przełot nad 
wybrzeżem Brazylji i © g. 19,30 przybycie 
do Macecio, 10 maja o godz, 7,30 odlot do 
Caravellas — przybycie o godz. 15, 11 maja 
© godz. 7,45 odlot do Rio de Janeiro — przy 
bycie o godz, 12,40. 

W) czasie lotu mad secanem przeciętna 
szybkość aparatu wynosiła 185 klm. docho 
dząc w niektórych miejscach do 225 kim. 

  

  

CAMY 

BLACHĘ OCYNKOWANĄ 
Do KRYCIA DACHÓW 

znanej marki 

„C K. H. KRÓLEWSKA HUTA" 
Polskich Zakładów Przem. Cynk. Sp. Akc. w Będzinie 

)-( CENY FABRYCZNE )-( 

Prosimy 

Sprzedaż hurtowa: 

  

  

zwrócić baczną uwagę na znak 

fabryczny „CĆ. K. H, Królewska Huta'' 

i wystrzegać się naśladownictw. 

REPREZENTACJA i SKŁADY FABRYCZNE 

T-wo Merat. Br. CZERNIAK i S-Ka 
WILNO, BAZYLJAŃSKA 6, Tel. 2-73. 

blachy 

CEMENTU, papy i wszelkich artykułów budowlanych. 

BĘDZIN 
POL ZARLPRIDA 

PRIMA OUALIT 

  

CYNKOWEJ, czarnej, gwoździ, 

  

LISTY Z WARSZAWY. 
Zasługi 

Znam rodzinę żydowską, która kilka 
lat temu przybyła z Rosji i osiedliła się 

w Warszawie. Bolszewicy ją zrujno- 

wali, nie była pewna wolności, a na- 

wet życia, więc pater famiłias przy- 

'pomniał sobie, że ongi przywędrował 

z Polski i wrócił na „ojczyzny tono“ 

Nie mogąc tu jednak nawet marzyć 

takich interesach, jakie robił w Rosto- 

wie nad Donem, rychło zapomniał o 

tem, co Polsce zawdzięcza i stał się 

namiętnym krytykiem panujących w 

niej stosunków. Przyznać trzeba, że 

miał trochę powodu do niezadowole- 

nia: młodzież „narodowa pobiła na 

Njoocojcce jego. syna, zdolnego i 

racowitego chłopca. Wrażliwy mło- 

dzieniec tak się tem przejął, że porzu- 

sił studja i został... szachistą. Swist- 

"= dziś zarabia. Układa dla rozmai- 

tych zagranicznych (głównie angiel- 

skich) tygodników zadania szachowe 

Nie pocieszyło to starego. Uważa, iż 

  

   

  

    

   

  

    

Hitlera. 

syn ma karjerę zwichniętą, czemu win 
ni są polscy ,„pogromszczycy*. Odtąd 
Polska stała się w jego oczach krajem 
nietylko złych interesów, ale i pogro- 
mów. „Rosja carska — mawiał — bi- 
la nas, ale tam možna bylo zarabiač“. 

— Nie podoba się panu u nas — 
ktoś powiada — jedź pan z Bogiem. 
Kto pana tu trzyma?.. 

— Pewno, że pojadę. Już pisałem 
do tej niemieckiej firmy. którą tu za- 
stępuję. że chętnie przeniósłbym się do 

Berlina. s 
Uwiełbiał Niemcy, o Berlinie ma- 

rzył, w odrodzenie pruskiej potęgi 

wierzył, twierdząc, że taki naród po- 

winien rządzić Europą. Rzecz prosła, 
niemieckie pretensje do Śląska i Pomo 
rza uważał za słuszne, był pewien, że 

opór Polski długo trwać nie może. 

Spotykam tego człowieka w tych 
dniach... Rozmawiamy... Nie poznaję 
go. Stał się nagle entuzjastą Połski. 

SPRAWA ZATWIERDZENIA REKORDU. 

Wj przelocie z Afryki do Ameryki kpt. 
Skarżyński ustanowił niewątpliwie nowy 
wspaniały rekord śwfiatowy długości nie 
przerwanego lotu dla płateweów turystycz- 
nych © wadze do 450 kg. Niemniej vckod 
będzie mógł zostać wspisany oficjalnie na 
listę dopiere po dokcnariu szeregu tormał 
ności, Aparaty rejestracyjne, opieczętowane 
w St. Louis przez komisarza sportowego p. 
Vieux z6stana odezytane i sprawdzene przez 
specjalną komisję, Dopiero wtefy bed 
można ustalić z wszelką dokładnością ilośr 
przelecianych kiłometrów. Obecnie wiadem»o 
tylko, że przestrzeń wynosi około 3,630 klut.. 
czyli około 654 kim, więcej niż poprzedni 
rek6rd Maryse Bastie, Sprawa zatwierdzenia 
rekordu pilnuje Aerokluh R. P. 

  

   

  

WIELKA PROPAGANDA, A NISKIE 

KOSZTY LOTU. 

Po Żwiree i Wigurze znowu rozsławiło 
się imię Polski dzięki lotnictwu. Polska hu- 
sarja powietrzna idzie śladami swoich przo 
<ików. Cały świat dzięki odwadze kpt, Skar- 
żyńskiego mówi o Polsce j przekonywuje się, 
że „Polska to wielka rzecz%, A trzeba dodać 

że ta olbrzymia propaganda Połski na ter“ 
nie międzynarodowym kosztuje w gotówce 

    

bardzo mało. Jak wynika z referatu wygło- 
szenego w Aeroklubie Rzpłitej w Warszawie 
przez inż. Wędrychowskiego samołot R. W. 
D. 5 bis kosztował 20 tys. złotych, silnik 

okoła 10,000 zł. i próby, którym poddany był 
samolot kosztowały ckoło 8 tys. zł. Sam prze 
łot z Warszawy de Brazylii nie kosztowul 
więcej jak okcło 5 tys. azem z ewentu 

ałnemi lotami kpt. Skarżyńskiego ponad cen 
trami połskiej emigracji w Ameryce Poł, о; 
raz lotem do Chicago koszta ogólne nie wy 
niosą więcej jak760 tys, 5 
tastycznie niski w perownau'u > kosztami ie 
go rodzaju imprez, a pośrednie skutki wy 
czynu kpt. Skarżyńskiego wrócą Polsce sto 

krotnie wydaną kwotę. 

   
   

  

DALSZE ZAMIARY. 

Kpt. Skarżyński odpoczywa obecnie w Rin 
de Janeiro i czeka na dgłsze rozkazy od 
swych przełożanych z Warszawy, W najbliż 
szych dniach prawdopodobnie uda się @> 
Kurytyby, gdzie przebywa jego przyjaciel 
z czasów wojny. ebecny konsul polski. - - 
Następnie ma odbyć propagandowy przelot 
nad ośredkami wychodźtwa pełskiego w Ame 
ryce Południowej i dałej samołetem udać się 
do Chieago, również olbrzymiego ośrodka 

Iskiego w Stanach Zjednoczonych Amery 
i Półn, (wa). 

  

  

Manifestacja na cześć Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej. 

W dniu 13 bm. odbyło się w lokala 
Sekretarjatu Wojewódzkiego B. B. W. 
R. zebranie członków Rady Grodzkiej 
przy udziale zgórą 250 sób. Zebraniu 
przewodniczył wiceprezes dr. A. Hir 
schberg. 

Odczyt na temat „Zgromadzenia 
Narodowego w dniu 8 maja na tle sy 
tucji ogólnej Państwa* wygłosi po- 
seł dr. Stefan Brokowski. Poszczegól- 
ne momenty podniosłego przemówie 
nia zgromadzeni przyjmowali burzli- 
wemi oklaskami. 

Przewodniczący zebrania dał wy- 

raz gorącym uczuciom zgromadzo - 
nych dla czcigodnego Flekta i zakoń- 
czył przemówienie okrzykiem na Jego 

DIEC 
USUWA KREM 

  

        

    

cześć, który wszyscy podjęli entuzja 
stycznie. 

Uchwalono wysłać telegram hol- 
downiczy poniższej treści „Prezydeni 
Rzeczypospolitej Profesor Dr. Ignacy 
Mościcki Warszawa — Zamek, Ucze 
stnicy zebrania odbytego w Wilnie, 
przy ul. Św. Anny 2, w dniu 13 maja 
1933 1. wyrażają głęboką radość z po 
wodu ponownego wyboru, na stanowi 
sko Prezydenta Rzeczypospolitej, Cie 
bie, Czcigodny Panie. 

Przesyłamy wyrazy czci, hołdu i 
wdzięczności z sowy Twój 
trud zw 1 piastowa 
nia Najwyższego stanowiska w Pań- 

stwie. 

  

    

   

   
   

  

ŻÓŁTE PLAMY, 
OPALE NIZN Е 

PRECIOSA 
-PERFECTION 

Mecz tenisowy Warszawa — Praga 
Czesi prowadzą 2:1. 

WARSZAWA, (Pat). — W drugim dniu 

meczu Warszawa — Praga para czechosło- 

wacka Hecht —- Malecek wygrała z parą poł 

Jędrzejowska 
WIEDEŃ, (Pat), — W dalszych rozgryw 

kach tenisowych o mistrzostwo Austrji Jęd 
rzejowska pokonała Baumgarten (Węgry) — 

Najszlachetniejszy naród, najlepszy 
rząd... 

Któż go tak przeinaczył?... Hitler. 
Metamorfoza ta małoby nas obcho- 

dziła, gdyby nie. to, że ma ona pewne 
bardzo cenne następstwa. Tem mój 
znajomy „robi w preparatach leczni- 
czych ', które, jako pośrednik, importo 
wał z Niemiec. Obecnie rozpowszech- 
nia przekonanie, iż preparaty połskie 

  

zgoła nie ustępują tamtym. Zwrot ten 
musi być rozpowszechniony w jego 
„branży, bo ostaniemi czasy ustał nie     
mal zupełnie import medykamentów 
niemieckich; nałomaist ogromnie wzro 
sła konsumcja preparatów krajowych. 
Ten fakt pocieszający ujawni się zape 
wne i w innych działach przemysłu. I 
w rezultacie to, czego sprawić nie mo- 
gła agitacja zwolenników „samowy- 
starczalności ', dokona —- Hitler. 

Lecz nie tu koniec zasługi wodza 
narodowych socjalistów. Dopóki nacjo 
nalizm niemiecki wyładowywał wście 
kłość swą tylko na ludności polskiej    Ъ 
dopóki zdradzał jedynie intencje ha- 
katystyczne, wskrzeszając tradycje bis 
markowskiego „ausrotten“ — opinja 
polityków angielskich (a poniekąd na 

  

ską Tłoczyński — Stolarow 12:10, 6:4, 6:4. 
Po drugim dniu Czesi prowadzą 2:1. 

bije Węgierkę. 
łatwo 6:2, 6:1, wehoMzae dzięki temu zwy- 
cięstwu do finalu, gdzie spotka się z Ame- 
rykanką Jacobs. 

S as do 7 

wet i francuskich) poblažliwie trakto- 
wała coraz wyraźniejsze dążenie Ber- 
lina do nowego rozbioru Polski. Trze- 
ba było dopiero cięgów, sprawionych 
Żydom przez Hitlera, by świat zrozu- 
miał, że oddawanie łudności nie nie- 
mieckiej pod but pruski byłoby aktem 
niehumanitlarnym. 

Takie oto ma zasługi ten niepokoją 
cy Europę pokojowy malarz na tere- 
nie polskiego przemysłu i polskiej pali 
tyki zagranicznej. ё 

Ale i polityka wewnętrzna ma mu 

coś do zawdzięczenia. 
Znalazłem się niedawno śród mło- 

dzieży socjalistycznej, omawiającej 
przebieg jakiegoś zebrania junaków 
obwiepolskich. Okazuje się, że hitle- 
ryzm ogromnie dodał im ducha: nie 
wątpią, iż rychło już zdobędą w Rze- 
czypospolitej stanowisko dominujące, 
a wtedy z lewicą społeczną po berliń - 
sku się załatwią, nie bacząc na dzi- 

siej rzajemne umizgi. Młodzi so- 
cjaliści nie lekceważą tych zapowied. 
"Teraz dopiero przypominają sobie. że 
gdyby nie maj 1926 roku, prawdopo- 
dobnie triumfowałby u nas faszyzm w 
wyadniu endeckiem, Dziś probuje on 

     

   

Odznaczenie prezesa P.K.P. 
p. Falkowskiego. 

Pam dyrektor Kolei Państwowych 
w Wilaie, inż. Kazimierz Falkowski 
wyjechał wczoraj na dni kilka dg War 
szawy w sprawach służbowych. 

Zastępstwo objął p. Wicedyrektor 
K. P. inż. Stefan Mazurowski, Dowia 
dujemy się, iż pan dyrektor K, P. in- 
żynier Falkowski będzie dziś przyję- 
ty na Zamku Królewskim w Warsza- 
wie, gdzie o godz. 16 min. 45 Pan Pre 
zydent Rzeczypospolitej dokona uro- 
czystego aktu udekorowania pana iu 

'niera Fatkowskiego Złotym Krzv 
żem aZsługi za wybitną pracę, położo 
ną na polu społecznem. 
TEYLYYEPETO /очтчуттеФФ® тттФо?оэттееоФеФФеое 

Korzystnie dostarcza : 
1) Plorunochrony, linkę i płyty į 

uziemienia 

2, Oklenną siatkę drucianą zieloną 
i inną. 

i B. WILEŃSKI 

  

  

   

      

Wiino, ul. Sadowa 7. Tel. 11-83. 
Służę drukami i ofertą. 

Teatr „Lutnia”. 

Szczególną zręczność i obrotność 
zdradza ten niemiecki autor „Cnotli 
wej Zuzanny”: nietylko przefasono 
wał swoje nazwisko na francuską ma 
dlę (właściwe nazwisko Gilberta 
brzmi: Maks Winterfeld), ale potrafił 

też swoją muzę  ucharakteryzować 
na dość udatną paryżankę. 

Zgodnie bowiem z  perypetjami 
swych francuskich bohaterów, muzy- 
ka Giłberta odznacza się tu pożądaną 
lekkością. Zręczne melodje, łatwo wpa 
dające do ucha, nie przeładowane zbył 
*hią mądrością ich opracowanie tech- 

niczne, polotna rytmika — nadają tej 
operetce o dowcipnym tekście wartość 
utworu, który bez trudu zdobył sobi 

popularność od chwili jego ukazania 
się przed wielu laty. 

Pomimo podeszłego wieku, .,Cno- 
Uiwa Zuzanna” i dziś bawi jeszcze 
swemi komplikacjami, obramowane 
mi dowcipną szalą dźwiękową. 

Niebolesnym ostrzem satyry pod- 
cięto tu zawsze aktualną głupotę ludz 
ką, występującą w tym wypadku w 
postaci fałszywej moralności, przesa- 
dnego snobizmu i temu podobnych 
bardzo pospolitych zdrożności, 

Doskonałemu wykonaniu wszyst- 
kich ról zawdzięczać będzie „Cnotli- 
wa Zuzanna” swoje powodzenie przy 
obecnem wznowieniu. Nałeży wi 
ich wszystkich wymienić tu w por 
dku programowym: pp. Tatrzań 
Molska, Gabrielli, Dembowski, Szcza- 
wiński, Wyrwicz, Grabowska. Kubiń- 
ski, Hajdamowicz, Lubowska. Nawia 
sowo dodam, iż p. Tatrzański ukazał 
się w nowej postaci, jako namaszczo- 
ny „akademik* (w akcie l-ym), oraz 
p. Grabowska, umiejętnie tuszująca 
pewne ostrości wykonania, widoczne 
w poprzedniej roli. 

Operetka ostatnia, obfitująca w l'- 
czne zespołowe numery muzyczne, 
miała pod kierunkiem p. Siroty nale- 
żyty nerw, i zdradzała b. staranne 
przygotowanie całości, opanowanej 
pewną ręką rutynowanego kapelmi- 
strza. 

„Cnotliwa Zuzanna” od wielu lat 
lubiana dła swoich popularnych me- 
lodyj walecowych i galopadowo-kanka 
nowych, będzie niewątpliwie i teraz 

powiłana z zadowoleniem przez zwo- 

lenników t. zw. lekkiej, lecz jakże po- 

nętnej muzy. A.W 
200200900000 127902 000000000000 000000003000 

Ksar szczęśliwe losy | 
3 27-eį Loterji 

w KOLEKTURZE į 

A. FAJNSZTEJN 
Wilno, Zawalna 15. 

Telefon 12-73. P, K. O 61.526. 
Cena 1/4 losu — 10 zł. 
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Nr. 126 (3066) 

Zgon ambasadora Rzplitej 
w Ankarze. 

ANKARA. (Pat). Agencja Anato- 
lijska donosi że wczoraj zmarł amba- 
sador Rzeczypospolitej Kazimierz Ol- 
szowski. 

Zjazd działaczy gospo- 
darczych. 

WARSZAWA. (Pat). Z ini 
BBWR. zwołany został do Warszawy 
na 18, 19 i 20. maja zjazd działaczy 
spodarczych i społecznych. N 
dzie tym zobrazowany zosłanie i 

      

      

  

zjeż 
(uo 

wiony całokształt działalności rządu 
w sprawach gospodarczych oraz nak 

reślone będą wytyczne prac społecz- 
  nych w terenie w związku z oslalnio 

wydanemi usławami i nowemi warun 
kami gospodarczemi. Ponadto celem 
zjazdu jest podjęcie twórczej inicjaty 
wy gospodarczej i społecznej w tere- 
nie i wykorzystanie obecnych możli- 
wości dla uaktywnienia życia gospo- 
darczego. 

Pracę zjazdu odbywać się będą w 
5 komisjach. Otwarcie zjazdu, które 
mu przewodniczyć będzie osobiście 
prezes BBWR. Walery Sławek, odbę- 
dzie się w salach Doliny Szwajcarskiej 
W zjeździe spodziewany jest udział 
około 600 uczestników — aktywnych 
działaczy gospodarczych i społecznych 

Rada Główna Lopp. 
WARSZAWIA (Pat). — W dniu 13 bm. 

pod przewodnictwem wiceprezesa Rady Gto- 
wnej ILOPP. gen, dr. Roupperta odbyło se 
posiedzenie Rady Głównej LOPP. 

Rada Główna przyjęła jednogłoś 
wozda Zarządu Głównego na ogólne 
madzenie LOPP. w dniu 31 maja i wyr 
Zarządowi Głównemu słowa uzna 
nik dokonanych prac. Ze sprawozdania w 
ka, że LOPP osiągnęła za okres 10-lecia psz 
szło 880 tysięcy ezłonków oraz przeszło A 
miljcny zł, na swe cele. 

Sprawę nowego statutu zrefer 
Zarządu Głównego płk. inż. Moniuszko. 

Następnie przyznano Komitetowi A 
skiemu w Wilnie prawa komitetu powiatowe - 
go L. O. P. P. 

Zbliżenie polsko-sowieckie. 
LONDYN, (Patjł — Ambasador sowii 

w Londynie p, Majski urządza w środę śni: 
danie, na którem podejmować będzie amba- 
sadbora. Skirmunta i cały personel ambasady 
polskiej. 

Fakt ten komentowany jest dziś jprzev 5a 
zety południow 

„Star“ stwierdza, że aczkolwiek przyję- 
cia tego rodzaju są zwykłą wymianą grzecz 

ności dyplomatycznej, tem bardziej, że parę 
tygodni temu ambasador Skirmunt podejmo 
wał p. Majskiego * cały jego personel, to jed 

a to, że Polska i Rosja Sowiecka 
ę oraz że stosunki sąsiedzkie od 

czasu acji paktu o nieagresji, a także 
gwałtów hitlerowców f mohec angło — sowie 
ckiej wojny cełnej zacieśniają się. Obydwa 

e mają coraz więcej wepólnego ze soba, 
zarówno politycznie, jak i ekonomicznie, 

1 i yA KO 3 

E Zakład Zastawniozy P. K. 0. miasta Wilna = 
LOMBARD Š 
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ul. Trocka 14 mury po Franciszkańskie 

niniejszem podaje do wiadomości, że 
a Zakładu będzie czynna poczy- 

ając od dnla 15 maja r.b. od godz. E 
m. 30 rano do godz. 2 (14-ej) Е 

popołudniu codziennie i w soboty = 
do godz. 12 m. 30. Ę 

    

      

    

    

    

„Smuga“. 
Ukazał się Nr. 8 „Smugi“ miesiccznika 

społeczno — literackiego i zawiera: 

„Uroczystość prołetarjatu* — A. Miilkcuł- 

ko i M. Kotlioki, „Mauzoleum Lenina* — M. 

Kotlicki, „Wobec ofenzywy międzynarodo- 

wego faszyzmu* — W, Głuchowski, „Trzy 

kajety” — 2 „ „Ballada o Gdyni* — J. 

Zagórski, „Życiorys* — A. Mikułko, „Uspo 

łecznienie wsi* — J. Bujnowski, „Komunizm 

czy syndykalizm* — H. Halpern, „Strajk 

IM. Kotlicki, „Ostatni miesiąc pohulanki* — 

emka, „Przegląd sił* — $. К., „Heil Hitler“ 

— A. Abolnik, „Nosem po Wilnie“ i „Zjazd 

Komisji Terenów Zewnętrznych Z, P. M. D“, 

Do nabycia w cenie 20 gr. we wszystkich 

kioskach ń księgarniach. 

  

    

  

    

  

BLACHĄ GCYNKOWANĄ 77. 
NAJPRZEDNIEJSZEJ JAKOŚCI 

$p. akę. śląski przemysł cynkowy 
3 SKŁAD FABRYCZNY | REPREZENTACJA 

I. CHELEM Sp-cy 
WiLNO, KONSKA Nr. 16. 

   podni głowę, korzystając z iniejaly- 
wy Hitlera i zaraźliwości nastrojów an 
tysemickich. 

I któż mu stoi na drodze? Kto prze 
ciwdziała prawicowej demagogji? 

Моге „Р В, 52 ба 
W ten sposób łudzi mogą tylko 

starzy, poczciwi konspiratorzy, idealiś 
ci, którym się wcią j ich my- 
Śli, ich uczucia są myślami i uczucia- 
mi całego proletarjatu. Młodzież lewi- 
cowa w ten sposób się już nie mami. 
Rozumie ona. że siłą, trzymającą na 
wodzy namiętności, jest ta, tak gwał 
townie z prawa i z lewa atakowana— 
„dyktatura Piłsudskiego. 

Zaczynają tedy sanację cicho. ci- 
chuteńko — błogosławic. życząc jej w 
gł bi duszy, by atak opozycji prawico- 
wej bez pardonu zdławiła. 

Zresztą: atak ten osłabia * pewne 
rozdwojenie w obozie „narodowym“. 
O ile bowiem przeciętny endek war- 
szawski z pewną sympatją mówi o 
„wyczynach szalejącego kanclerza, o 
tyle Piemont endecji — b. zabór pru- 
ski — nie chce nie wiedzieć o antvse- 
mityźmie Hitlera, łecz widzi w nim 
przedewszystkiem polakożercę i przed 

    

  

    

   

          

     

ŚLĄS Ki 
PRZĖMYSI CYNKOWY 

SP AKC. 

PRIMA QUALIT.   
KOR 

Telefon 291. —2m12 
  

stawiciela tych narodowych inklina- 
cyj, których wyrazem jest i będzie 
Drang nach Osten. Wciąż też dobiega 
ją nas z Poznania i innych miast Wie! 
kopolski wiadomości o protestach i 
anti-hitlerowskich manifestacjach. 
Ostatnio zaś wydano w Poznaniu odez 
wę do społeczeńsiwa, zalecającą zespo- 
łenie się narodu. zaniechanie walk par 
tyjnych, wobec grożącego z zachodu 
niebezpieczeństwa. 

Zarówno opisany wy 
opinji tutejszej mtodzi owej, 
jak i stanowisko działac * poznań- 
skieh pozwala spodziewać się osłabie- 
nia elementów warcholskich, tak zaw- 
sze, niestety w Polsce obrotnych. py- 
skatych i podrywających autorytet każ 
dej władzy. 

Jeżeli ta nadzieja się sprawdzi. bę 
dzie miał Hitler wiełką, niespożytą za 
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   sługę. Będziemy wtedy mogli — wraz 
z owym wszechniemcem Miotełką i 
wszechpołakiem Mosdortem — zawo- 
łać: heil Hitler! 

Benedykt Hertz. 

—0X0— 

  

> ją ZE. Aj



Nr. 125 (3066) 

Kolejowe Przysposobienie Wojs- 
we, prowadzące poza szkoleniem 
chowem i wojskowem swych człon- 
iw — pożyteczną i owocną działal- 

Ć kulturalno-oświatową, organi- 

je w niedzielę dnia 14 bm. w kilku- 
«wych ogniskach w całej Polsce 

więta Pracy', które będzie wyra- 
m uspołecznienia pracowników K. 
W. i zrozumienia obowiązków o- 

watelskich. 
_ W dniu tym oddanych zoslanie do 
żytku 70 świetlic, z których zwłasz- 
a u nas promieniować będzie kiu 
ra polska; 79 boisk i 12 pływalni, 
zystani i t. p. urządzeń sportowyc! 

4 strzelnice, gdzie sport narodowy 
Rjdzie Świetne warunki rozwoju: 

ybowiec do szkolenia pilotów, kil- 
dziesiąt mostków i przejść przez to 

y dróg i chodników. które przyczy- 
ią od udogodnienia komunikacji z 

'Woreami i terenami kołejowemi, oraz 
iele, wiele innych objektów wyko- 

łanych bezinteresownie przez koleja- 
lzy. 
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Uroczystość ta w Ognisku KPW. 
1 Wilnie będzie miała następujący 
zebieg w niedzielę dnia 14 maja rb.: 

„ 1. Uroczyste nabożeństwo w koś- 
К®% ОО Misjonarzy o godzinie 10 ra 
©, w którem weźmie udział kompe- 
Ja 2 ze sztandarem i orkiestrą: 

2. Treningowy łot gołębi poczło- 
ych Ogniska KPW Wilno na trasie 
arsząwa— Wilno; 
4. Akademja z programem nasię- 

ującym: 
a) Zagajenie: 
b) Trzy pieśni S. Moniuszki — 

Ziadek i Babka, Kwiatek Krakowiax 
odśpiewa chór pod dyr. A. Czer- 

Awskiego; 

©) Utwory 7 op. „Halka“ 5. Monių 
Žki. Motyw wschodni Saint-Sensa 
wykonaniu orkiestry symfonicznej 

niska KPW Wilno pod dyr. A. Gzer 
lawskiego; 
>d) Fantazja Chopina w wykonanin 
/. Cumftówny z towarzyszeniem or- 
iestry symfonicznej Ogniska KPW 

dyr. prof. K. Gatkowskiego; 
, e) Polonez Ogińskiego i Dumanie 
nika, w wykonaniu orkiestry dę 

€] Ogniska KPW Wilno pod dyr. %. 
bkiewicza; 
f) „Piorunem* — komedja w 1-m 

kcie Z. Orwicza w wykonaniu teat- 
tlnego Ze społu amatorskiego Ognis- 
a KPW Wilno. 
, Początek akademji ku uczczeniu 
więta Pracy KPW* o godzinie 19 
Wstęp bezpłatny dla wszystkich. 

Na uroczystości wskazane Ognis- 

Światowej MOTOCYKLE | Sławy 

B. S. A. 
1933 na składzie. 

Żądajcie bezpłatnych katalogów. 
'Gener. Przedstawic. E. Sykes i S-ka 

„20.0. — Warszawa, Czackiego 12 

Nino: „Lech“, Wielka 24 
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X-ty tydzień propagandy 
lotnictwa na terenie ko- 

| lejowym. 
о Wojewódzki Komitet kolejowy L. 

- P. P. przystąpił do przeprowadze- 
ią akcji X-go tygodnia łotniczego na 
€renie swej działalności, jakim jest 
„ar Wileńskiej dyrekcji kolejowej. 
"e wszystkich punktach dyrekcji po 
Czynając od dnia 14 bm, urządzone 

imprezy lotnicze mające z jednej 
ч ony wzmocnić fundusze L z dru 

€] zaś pogłębić świadomość znacze- 
Nią jej prac. 

j W tym celu urządzane będą odczy 
ty w szkołach położonych w obrębie 
Pasa wywłaszczenia, akademje w sa- 
„ich, pokazy gazowe. zabawy kwesty, 

Lp. 

1 W dniu dzisiejszym na dworcu Wi 
€ńskim i terenie doń przylegającym 

r będzie się zbiórka kwestarska na ce 
lotnictwa. Inne imprezy w związku 

< obchodem jubileuszu dziesięciolecia 
Sinienia L. O. P. P. urządzanė wsį 
Tie 7 Wileiskim Wojewodzkim Komi 

tem, odbędą się według programu 
loszonego przez specjalny komitet 

Obchodowy. Staraniem Komitetu Ko 
 -€jowego w przyszłą niedzielę radjo- 

„ Słacją wileńska transmituje specjalne 
,kuchowisko p. t. ;co może być na 
dworcu wileńskim ńazajutrz po wy- 

| Powiedzeniu wojny”. 

   

    

    

  

  

     

  

| Program 
) Uroczystości Jubileuszowych 

“ X-ciolecia L. 0. P. P. 

SOBOTA 20 MAJA 1933 R. 

! 5 Godz. 17, — Uroczysta Akademja LOPP. 
| w sali Tę Miejskiego na Pohulance (wej 

: 

     Scie bezpłatne). 
„ Godz, 2039. Ur zapalenie ju 
€uszowego transparentu LOPP, na Gć 

  

od    

  

amkowej. Ognie sztuczne. Przemarsz 
zidłów O. P. Gaz: z orkiestrami ułcami m 
dna 

| Godz, 23, — Festiwal dancing w cukierui 
7. 8rodz Sztralia ul. Miękiewicza ród 
Tatarskiej. 

  

! NIEDZIELA 21 MAJA 1933 R. 

| 5 Godz, 10, -- Nabożeństwo w kościele św 

Dekoracja działaczy LOPY, 

i Państwowemi i Odzi 
Konferencyjnej Urzę 

i zaproszeniami!. 

      

  

       
      Koncert orki 

»grodzie Rernardyńskim. (W płatnej, rdynskaim 

Godz. 13. 

  

| NW. 

  

! 
: 
! łałot eskadry lotniczej i po 
| żyn'O. P. Gaz. w ogrodzie Be: 

к jście bezpłatne). 
| е Rz 16. - Festyn toimiezy na Poruban- 

Kox Loty u "now. Loty „mstruktorow. Loty 
Ažerskie Rozdanie świadectw absolwen 

kursu szybownictwa, 
stęp na lotnisko bezpłatny, Dojazdy na 

autoby ek pociągiem o godzinie 15,30 or12 
„Usami. (Dojazdy płatnej. 

   

    ° 

ŚWIĘTO PRACY K. P. W. 
ko KPW Wilno zaprasza wszystkich 
kolejarzy i sympatyków. 

Dekoracja Zasłużonych 
za pracę w rozwoju organizacji 

/ związku ze „Świętem Pracy K. P. W.* 
jącem się na terenie calej Rzeczypo- 
zestali edznaczenj Krzyżami Z 

a owocną i cfiarną pracę ckołe rozwoju 
wego Przyspcsobienia Wojskowego na 

stępujący ezłonkcwie Okręgu Wiłeńskiegc: 

ZŁOTYM KRZYŻEM ZESŁUGI: 

P. inž, Žemojtel Witołd — Prezes Ogni 
ska K. P. W. w Wilnie, 

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI. 

P. Moskwa Kazimierz Władysław — Se- 
kretarz Okręgu K. P, W. 

P. Moszezyński Feliks 
K. P. W. st. Stołpee, 

P. Wróbkłewski Antoni — Referent wysz- 
kcienia Ogniska K P. W, st. Orany. 

P. Barsukiewicz Wacław — Referent W. 
F. Ogniska K. P. W, st. Grodno, 

ERONZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI: 

P. Krukowski Jan — lastruktor Ogniska 

K. P. W, st. Wilno. 
P. Bubel Karol — Sekretarz Ogniska K. 

P W. st. Horodziej, 

P. Olak Mieezysław — Sekretarz Ogni 
ska K. P, W, st, Brześć 

P. Leśniak Stanisław — Szłandarowy Og 
niska K. P. W, st. Wołkowysk, 

Wyżej wymienieni udali się w dniu i3 
b. m. pod przewodnictwem delegata Okrę 
Wileńskiego K, P. W, p. Bancewicz-Dowy 
łewieza dc Warszawy, gdzie wezmą udział w 
uroczystej akademji zorganizowanej w Ope- 
rze z okazji „Święta Pracy K. P. W. we 
wspólnym koleżeńskin: obiedzie i następ- 
nie udadzą się na Zamek, gdzie dokona 050- 
bišeie dekoracji odzmiezonych Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej. 

   
   

    

   

  

Prezes Ogniska 

  

    

      

  

Lekarz-Dentysta 

Stan. Gintułt-Gintyto 
PRZEPROWADZIŁ SIĘ 

na ulicę GDAŃSKĄ 1 (róg Wileńskiej) 

Telefon 15-16 

Wczoraj w godzinach porannych 
obiegła miasto sensacyjna wiadomość 
iż dyrektor wileńskiego oddziału Ban 
ku Syndykatu Cukrowników Stefan 
Ruszkiewicz popełnił samebójstwo. 

Dyrektor Ruszkiewicz połenił sa- 
mobójstwo o godzinie wpół do dzie- 
siątej rano w swoim gabinecie w ło- 

    

KUO R. 4 5 R WIE R SR. 

Komisje doradcze do współdziałania 
przy wymiarze podatków i rozkładaniu 

zaległości na raty. 
Złożone do Izby Przemysłowo 

Handlowej listy kandydatów na człon 
ków Komisyj szacunkowych zostały 
już dawno przesłane do władz skarbo- 
wych a więc Komisje rozpoczną wkrót 
ce ustalanie wysokości wymiarów po 
datkowych. Często się zdarza że Ko 
misje, ustalając wysokość wymiarów. 
czy to przez brak odpowiednich da- 
nych, czy też z innych powodów — wv 
mierzają podatki niekiedy o sto pro- 
cent wyższe. 

Izba Przemysłowo - Handlowa dą 
żąc do tego, ażeby podatki były usku 
teczniane w faktycznej wysokości, co 
może nastąpić tylko wówczas. gdy о- 
bie wspomniane instytucje będą šeiš 
le z sobą współpracowały — wydele 
gowała swoich przedstawicieli do Izby 
Skarbowej, którzy w tej kwestji od- 
byli z p. prezesem dłuższą konferen- 

CJĘ: 

    

Najważniejszym postulatem proce- 
duralnym sfer gospodarczych w. spra 
wie wymierzania podatku i rozkładu 
nia załegłości na raty jest udział czyn 
nika obywatelskiego przy decydowa- 
niu o umarzaniu i rozkładaniu tych 

zaległości. Przeto przedstawiciele Izby 
prosili o powołanie przy urzędach 
skarbowych Komisyj Doradczych, - 
których opinja byłaby braną pod uwa 
gę przez władze skarbowe przy usta- 
laniu wypadków zagrożenia egzysten- , 
cji gospodarczej płatników. P. pre 
zajął przychylne stanowisko i dzięki 
temu przy wszystkich urzędach skar 
bowych-w Wilnie powstały takie ko- 
misje. : 

Analogiczne komisje zostaną rów- 
nież utworzone przy wszystkich urzę- 
dach skarbowych na terenie działal- 
ności fźby wileńskiej. 

  

Wilno przed groźbą strajku abonentów 
elektrycznych. 

Jak nas informują, społeczny ko- 
initet wileński do walki z liehwą ele- 
htryczną postanowił, mimo braku wy 
ników swej akcji, kontynuować ją na 
dał w całej rozciągłości. W związku 
z tem myśl zorganizowania powsze 
chnego strajku abonentów elektrowni 
wileńskiej jest obecnie b. realna. Ko 
mitet prowadzi pertraktacje z organi 

   

    

zacjami społecznemi w sprawie zorga 
nizowania ogólnego strajku na wypa 
dek, gdyby magistrat załatwił nega- 
tywnie prośbę o zniżkę ceny prądu 
elektrycznego. 

Ewentualność strajku jest w chwi 
1; obecnej możliwa, gdyż jak słychać, 
magistrat nie kwapi się z obniżeniem 
obecnej taryfy elektrycznej. 

     

Rękawiczki wileńskie zdobywają nowe 
rynki zagraniczne. 

Eksport rękawiczek wileńskich na 
biera coraz większego rozmachu, zdo- 
bywając coraz nowe rynki zagranicą. 
Podług dokonanyc hobecnie obliczeń 
w ciągu ubiegłego miesiąca wzmógł 
się znacznie eksport rękawiczek ao 
Holandji, dokąd w kwietniu wysłano 

transporty na sumę przeszło 20.000 zł 
Również w tym samym czasie kilku 
transportów odeszło do Szwajcarji 
Rumunji. Oba te państwa z otrzyma- 
nych transportów są zadowolone i za- 
mierzają w najbliższym czasie doko- 
nać w Wilnie nowych zamówień. 

    

samobójstwo dyrektora wil. oddziału Banku Gukrownietwa. 
kału banku przy uliey Słowackiego 
Nr. 27: 3 

Około wpół do dziesiątej przybył 
do banku dyrckier kontroli Syndyka 
tu Cukrowników, który przyjechał z 

Warszawy celem przeprowadzenia re 
wizji ksiąg. 

rektor Ruszkiewicz powiadomio 

    

Zbiegł z aresztu by odwiedzić 
umierającą matkę. 

Śmiałej ucieczki dokonał w noey z 10 na 
11 km, z sresztu Śledczego w Domaniewi- 
czach Aleksander Pusżko, który, wyłamaw- 
szy kraty w celi i obezwładniwszy Hdozareę. 

zbiegi w niewiadomym kierunku. 
Na wieść e ucieczce więźnia władze śled 

cze zarządziły natychmia У а- 

kież było zdziwienie, gdy nazajutrz w połnd 
nie zbiegły Puszko sam zjawił Się na poste- 
rumek z prośbą o osadzenie go w areszcie 
Zapytany o powód ucicezki — Puszko o5- 

Młodociani 
W. końeu roku 1931 dyrekcja gimnazjum 

Htewskiego w Wilnie imienia Witolda Wiel 
kiego stwierdziła, że wśród uczniów istnieje 
grupa młodzieży wyraźnie komunizująca. 
Dowodem tege były ujawnione proklamacje 

i odezwy komunistyczne, jakie drogą pośrod 
nią trafiły do rąk nauczycieli, a. które to 
druki grupa ta usiłowała kolportować na ie 
renie szkoły i bursy. 

Dyrekeja, po ujewnieniu tego niepożąds- 
nego 6bjawu, zaczęła energieznie przeciw 
działać dążące do usunięcia burzliwego elo- 

mentu ze szkoły, Wtedy de dyrektora przy- 
była delegacja uczniów, złożona z 20 osób 
; oskarżyła ucznia VIII klasy, 19-letniego Jó 
zeia Grygulewieza o spowodowanie fermentu 
i dowodzenie grupą komunizującą 

Doehcdzenie, oparte na zcznaniach ueż- 
niów wykazało następnie, że najbardziej ezyn 
nym współpracownikiem grup na terenie 
Szkcły hył uczeń VI-eį klasy 18-letni Daniel 

Pumputis. + В 
Uczniowie ei organizowali zebrania na 

które zapraszali kolegów. Omawiano na nici: 
stosunki w Rosji sowieckiej ; dyskutowano 

na przeróżne tematy polityczne, Na zebra- 
niach tych pojawiał się, od czasu do czasu 
jakiś, nieznany bliżej Żyć, podający się za 
„przedstawicieła komsemoła*.  Dostarczni 

en „hbihułę* komunistyczną Pumputisowi 
Dyrekeja gimnazjum uchwaliła wydalić 

hez prawa powrotu de szkoły litewskiej Pum 
putiss,. Grygulewieza i jednego z uczniów 
YU Kłasy, a dwóch innych skłenić do dy- 
browo!nege odejścia, Ostrzeżonoe uczniów, 

by nie idałi się na przyszłość wciągać do żad- 
nej rchoty politycznej i po pewnym ezasie na 
terenie gimnazjum zapanował spokój. 

Tymczasem wydaleni z gimnazjum Puss- 

   

  

  

   

  

  

      

wiadezył, iż zakomunikowano mu, że jego 
70-ietnia matka Zofja jest ciężko chora i 
przed ercią chciałaby ujrzeć go, Paszko 

postanowii matkę przed Śmiercią edwiedzić 
od której przyjął błogosławieństwo i złożył 
przysięgę iż więcej nie będzie kraść i rabe- 

  

Puszko uwiezi jest pea zarzutem cięż 
kiego pobieia włeścianina Miebała 
nia z Iwieńca i zrsbewanie mu kenia z 
EM. (c). 

komuniści. 
putisi Grygulewiez nie zerwali ze sobą łącz- 
ności. W towarzystwie ieh przebywa także 
częste student 0. 5. B., 19-letni Jun Kar 
podejrzeny © należenie do tak zwanej „lewi 
cy ūkademickiej“, zorganizowanej przy U. 
$. B. przez K, P. Z, B, 

Stykają się oni często z 22-letnim Józe- 
fem Ajdalisem i Konstantym Mackiewiczem, 
uezniami gimnazjum 

DzsMalno przyjaciół wydaje się wła- 
dzom bezpieczeństwa prdejrzana, — w miesz 
kaniu przyjaciół dokonano rewizji, znale- 
zieno Kkempromitający materjał i wszyst 
kieh posadzonc na lawie oskarżonych, 

Wezcruj sąd okręgowy zakończył rozpa- 
trywanie tej sprzwy, S 

„Piatka“, cskaržona z artykułu 102 — 
e przynełeżenie dc K .P. M., sprawia wra- 
żenie chłopców bardzo inteligentnych. Do 
winy nie przyznają się, Owszem są przeko- 

nań lewieowych, icez kemaniżmu nie neua 
ja. Są nawet jega zdecydowznymi wTroga- 

mi. 

  

     

  

    

    

  

    ść jednak Pumputisa jest kom- 
prómitująca: Pumputis, Litwin, katolik, oby- 

, uciekł do Peiski w roku 19253, 
be mu się tem grumt palił pod nogami z po- 
wodu należenia flo раг secjpijstyeznej. 

        

Grygulewiez jest karrimem, 0 którym 
mówią tajne raporty ©. K. K, P, Z. B., jako 

uk nym swoim ezłenku 

Przewód sądowy dostarczył dowody 0b- 
ciążające P 1 Gr. Skazana ich każdego na 2 
lata więzienia, zawieszono tę karę na 3 1, 
i pozbawiono praw ns ? lała. Karasia, Aj 
dulisa ; Mackiewicza — uniewinutono wo: 
bee braku dowodów winy, 

WŁOD. 

Mbywatel ziemski właścicielem tajnej gorzelni. 
Po wyroku skazującym aresztowany ną sali sądowej. 
W powiecie święciańskim, w pobliżu f0l- 

warku Grzyby, należącego do znanego w Oko 
licy zamożnego cbywatela ziemskiega, Сле 
sława Januszewskiego wykryta tzjns 

mię, doskonale urządzoną w komorze ziem- 

nej 
Ša gorącym uczynku pędzenia dobrego. 

trzeba przyznać, samogcnu przyłapano 2 

półinteligentów, niejakieh Kimbera i Jarań 

ea. Wiina ieh była, ink to się mówi, nama- 

ealna i bezsprzeczna 
W toku dochodzenia poważne poszlaki 

zaczęły wskazywać na osobę Januszewskiego, 

jaka na twóreę i kierownika tei gorzelni. 

Kimbor i Juraniec wykony tylko ręzka- 

zy „pana“, ktėry przyobieczł im nawef po- 

moe w razie zcemaskowania, Peszlaki te 

częściowo nabrały cech prawdy I Januszew 

skiego esadzeno na ławie oskarżonych ra 
zem z Jurańcem i Kimbarem. 

Sąd Okręgowy po  rozwirnanin eało- 

kształty sprawy vznał winę Turańca i Klm- 
bora za udowefnieną j skżz»ł tch na 2 lata 
więzienia każdego. Jam wskięgo z braliu 
dowodów uwolnił od ka 

Kimbor į Jnraniee pr 
do więzienia odsiądywać j 

  

   

  

     

   

   
  jet kare i poszli 

p. Prokuratura rów 

nież uznała, że otzymał dość. Natomiast w 
stęsunku da Janiszewskiego wyrok zaskarżo 
no do apelaeji, domagając się wyroku ska- 
zuj: 0, 
Sąd apelacyjny rozpoez7al przewód w spra 

wie Januszewskiego, przed kitki tygodniami, 
lecz przerywał ją dwa razy: dła „badania 

świadków i wizji lokalnej, której dokonano 
w dniu 11 bm. 

Sprawa wzbudziła wśród sfer zieminń 
skich ogromne zainteresowanie Obrona i «- 
skarżerie « zepałem i energią kraszyła kop 

je wiedzy prawniczej i paragrafów, 
Wyrok zapadł skazujący Januszewskiego 

ukarano 1 rocznem więzieniem i grzywna 

w kwocie 30 tysięcy złetych z zamianą w ru 
zie nieściagalności ua 1 rok i 2 miesiące 
aresztu 

     

    
    

  

   
ne ge, na podstawie dowodów, do- 

srgch przez rząd prokuraforski i 
wizję lokalną, za winnego pęńzenia samogu- 
nu. 

Tłomaczenie Januszewskiego, że nie wie- 

ariał e istnieniu gorzelni w kilkuset metracii 
od swego mieszkania, nie wytrzymała kry- 
tyki, Iannszewski posiadał u siebie w do- 
mu samogen i miał nawet częstewać nim wy 
soko postawione w powiecie osoby, przyby- 
wające do niego w gościnę. 

Po odczytaniu wyrcku sąd zaproponował 
by Januszewski zabezpieczył pretensje skar- 
bu państwa na hipoteee swego majątku, 5. 
kategerycznie odmówił, Wtedy na wniosek 
prokuratora sąd zastosował nreszt bez- 
względny. Januszewskiego aresztowano na 
sań sadowej i osadzono w więzieniu na Łu- 
kiszkach. ю * < 

  

   

  
AL: 

ny o przybyciu dyrektora kontroli 
gościa nie przywiłał i zamknął się w 
$abinecic, skąd. wkrótce roziegł się 
strzał. 

Gdy współpracowniey banku wpad 
li do gabinetu znaleźli dyr. Ruszkie- 
wieza w fotełu z przestrzeioną piersią 
Zawezwano pogołowie ratunkowe — 
iekarz stwierdził zgon. Ruszkiewicz 
strzelił w serce, powodująe natychmia 

stową Śmierć, 
w międzyczasie na miejsce wypad 

ku przybyli przedstawiciele władz Śledł 
czych, którzy wszczęli 

  

     
dochodzenie. 

Na biurku aenata zaałeziono dwa li 
sty, oraz nóż t. zw. fiński, wobec eze- 
go powstało przypuszczenie, iż zamie 
rzał wpierw popełnić samobójstwo 
przy pomocy noża. Zmarły liczył 6+ 
lat. > 

Wobee okolicznošei, przy których 
popełnione zostało samobójstwo, wła 
dze Śłedcze powzięły podejrzenie, iż 
pówoden samobójstwa były popelnio 
ne przez denata nadużycia. Księgi ka 
sows i doktmenty opieczętowano. 

Zwłeki samobójcy pozostawiono 
narycjo na miejscu do decyzji. władz 
prokuratorskich. 

Dalsze dochodzenie prowadzi wy- 

te) 

  

      

    

      

TAL... kaida 
tabletka Jogal 

Nazewnątrz więc odróżnia Się 
tabletka Togal tylko wytłoczo- 
nym znakiem ochronnym, pod 
względem natomiast składu 
chemicznego i działania leczni- 
czego przewyższają znacznie 
tabletki Togal inne preparaty. 
Przeszło 6000 lekarzy, w tej 
liczbie wielu wybitnych profe- 
sorów potwierdziło z uznaniem 
skuteczność działania Togalu, S 

Tabletki Togal działają szybko przy bólach reumaty- 
cznych, podagrze, bólach nerwowych i głowy, grypie 
i przeziębieniu. Tabletki Togal są do nabycia we 
wszystkich aptekach w opakowaniu po 14 i 42 tabl. 

  

RADJO 
WILNO. 

DZIELA, dnia 14 maja 1933 r. 

: Nabożeństwo. 14,57: Czas, 12,10: 

Akademja z okazji święta pracy (przemów. 

muzyka), 13,00: Kom. meteor. 13,05: TE 
arm. 14,00: „Ak 

į od 

  

    

  

   
      

  
  

zystkóch, 16,00: 
odsłonięcia pomnik 
Audycja dla młodzi      

   

  

  

stości 
16,30: 

   У tman (obój). Przy fortep. prof. i. 
Szeligows „Čiotka Albinowa mowi! 
17,55: Utwory Are iego (płyty). 18,05: Pro 

gram na poniedziałek, 18,10: Muz. lekk 
Wiad, bieżące. D. c. muzyki, 19,00: L - 
ska audycja literacka, 19,15 „AŻ 
Audycja L. O. P. P. 20,00: Recital foriep. 

20,30: Wesoła andyc 21,15: Wiad. «po 
we. 2125: Koncert wieczorny z Rozgłośni. -— 
22,55: Kom. meteor. 23,00: Muzyka taneczna, 

WARSZAWA. 
NIEDZIELA, dnia 14 maja 1933 r. 

15,05: Muzyka w wyk. orkiestry Wiesła- 
wa Wiilkosza. 16,00: Program dla młodzieży: 
u) radjotygodnók „Co się dzieje na świecie", 
b) „Co słychać nowego w Warszawskim Og- 
rodzie Zoologicznym*, 16,25: 

NOWINKI RABJOWE. 
REPORTAŻ Z ŁODZI, 

Dzisiaj odbędzie się w Łodzi uroczyst» 
odsłonięcie pomnika Żwirki i Wigury. Repos 
taż z przebwgu tej uroczystości nadany 206 
tanie przez mikrofon o gódz. 16. 

SOLO NA OBOJU. 
O godz. 17,10 ze studja rozgłośni wileń 

skiej nadany zostanie koncert na oboju, in 
strumencie który rzadko występuje samo- 
dzielnie, Solistą będzie p, l. Brajtman, kió 
ry odegra z towarzyszeniem fortepywu „Ca 
priccio* ' Amiłkar Ponchielliego. Akompa 
juje T. Szeligowski. 

KONCERT PIANISTKI. 
W. niedziełę wieczorem 0: godz. 20 wysla- 

pi przed mikrofonem z recitalem forteq 
nowym ceniona pianistka Zofja Jaroszewicz 
wa. Program zapowiada walce Brahmsa e 
raz utwory Poulenca, Rachmaninowa i Chu 
pina. 

        

       

  

   

  

   

    

„BOCCACIO“. 

W poniedziatkowym programie znajdą 
radjosłuchacze 0 godz. 20,15 šnteresującų 
transmisjė opereki „Boccacio“, wykonanej 
na scėniė teatrzyku „Morskie Oko“ w wyk- 
naniu ezołowych stów warsz ich. 

  

  

  

   
    
    

KURJER SPORTOWY. 
W. K. S. Wilno—22 D. p. Siedice. 

1:1(1:1 
(Telefonem od własnego korespondenta). 

Wczoraj drużyna naszego WKS-u 
rozegrała pierwsze rewanżowe spotka 
nie z 22 p. p. w Siedłeach, który po pa 
miętnych dwóch porażkach w Wilnie 
na początku sezonu (6:1 i 3:1), dopingo 
wany w dodatku przez swą publicz- 
ność, musiał za wszelką cenę zrehabi 
litować się i potwierdzić swą kłasę li- 

gową. 
WKS. z miejsca uzyskuje przewagę 

i już w 10-ej minucie Pawłowski zdo- 
hkywa bramkę dła Wilna. Po obustron 

nych bezowoenych atakach i przy ciąg 
łej przewadze nadzwyczaj ambitnie 
grającego WKS-u z zamieszania pod 
braimkowego 22 p. p. wyrównywa. 

  

NA BOISKACH SPORTOWYCH 
POLSKI I WILNA. 

Dziś w całej Polsce mieć będziemy 
sporo imprez sportowych. 

W piłce nożnej odbyły się tylko 
dwa mecze piłkarskie o mistrzostwo 
Ligi, które mówiąc nawiasem nalezą 
do mniej ciekawych. 

W Krakowie Warta spotka się z 
Cracovią. Mecz ten będzie daleko cie 
kawszy niż pojedynek Pogoni z Czar- 
nymi. Lwów więc będzie miał mniej 

emocji niż Kraków. 

Ponadto jeśli już jest mowa o piłce 
j, to na uwagę zasługuje występ 
rancji piłkarzy Wisiy krakow- 

   

    

   
  

skiej. 

Jeżeli zaś chodzi o lekkoatletykę to 
na uwagę w pierwszym rzędzie wysu 
wa się start w Bydgoszczy Walasiewi- 
czówny i Wajsówny. Mogą tutaj paść 

dobre wyniki. 
W Katowicach odbędzie się doroez 

ny mecz między Katowieami a Królew 

SUDOR 
AS TE 
USUWA 

    

GG 
ERIEMIŁA WON 

Po przerwie 22 p. p. nie mogące dać 
rady ze świetnie grającą obroną i 
bramkarzem WKS-u zaczyna grać bru 
talnie i kolejno kontuzjuje Zbroję, Bi- 
lewicza i Manieckiego, którzy już w 
dalszym ciągu tylko statystują. Jed- 
nak pomimo tego gospodarze nie mo 
gą nie zrobić i mecz kończy się na 
remis. 

Sędzia był słaby. 
Nastrój w drużynie wileńskiej bar 

dzo dobry i mamy nadzieję iż i jutro 
potrafi ona godnie reprezetować Wił- 
no i jeszeze raz, zadokumentuje że po- 
ziom naszej piłki nie jest inny od prze 
ciętnego ligowego. 

ską Hutą. Ciekawi jesteśmy formy ślą 

zakow. 
Ciekawem wydarzeniem będą dzi- 

siejsze gry tenisowe w Warszawie na 
kortach Legji. Dziś zakończy się mecz 

Legja— Praga. 

Ponadto mieć będziemy szereg drob 
nych imprez we wszystkich prawie 

gałęziach sportów letnich. 

W Siedicach W. K .5. walczy z dru 
żyną 22 p. p. Mecz ten jest dla nas 

bardzo ważny gdyż chodzi nam o wy- 
kazanie, że poziom piłkarski znacznie 
się podniósł. Musimy w Siedicach wy- 

walczyć honorowy wynik. 

   

     

  

Z Siedlec myśl nasza przerzuca się 
do Gniezna, gdzie startują dwaj nasi 

lekkoatleci Żylewicz i Zajewski, a po 
tem już na zakończenie przenosimy się 

6d Grodńa by „wziąć* udział (w pa- 

trzeniu) w biegu naprzełaj. Startuje 

jak wiemy Sidorowicz, który walczy 
ze Strzałkowskim i całą koalicją Jagiel 

lonji. 

U nas zaś w Wilnie mieć będziemy 
mecz szermierczy w sali Gimn. J. Lele- 
wela, który rozpoczyna się o godz. 11 

i zawody lekkoatletyczne na Pióromon 
dzie startuje Wieczorek w bie- 

gach. skokach i rzutach. 

    

Przy licznych dolegliwościach kobiecych, 

naturalna woda gorzka „Franeiszka-Józefa* 

sprawia znakomitą ulgę. Zalecana przez lek. 

Otwarcie Wystawy 
Niezależnych. 

Dziś o godz. 13 w lokału przy Teatrze 
Lutnia — ul. Mickiewicza 6 nastąpi otwarcie 
III Dorocznej Wtystawy Prac „Wźleńskiego 
Towarzystwa Niezależnych Artystów Sztuk 
Plastycznych" z udziałem artystów z Kra 
kowa, Lwowa i Każmcerza — Dolnego, 

W związku z tem, Zarząd Towarzystw» 

Niezależnych składa sertkczne podziękowi- 
nie Towa twu Po nia Pracy. Społecz 
nej im, J a Montwfłłą za uprzejme i bez 
čateresowne udzielenie lokalu na Wysta- 
wę; Szefowi Sekcji Finansowej Magė 
m. Wilna p. Żejmo za żastosowanie ulg po 
datkowych; Szefowi Sekcji Zdrowia p. prof. 
Safarewiczowi za u nie: kwiatów z zak 
ładów miejskich i Towarzystwu „Bazar Lu- 
dowy“ za udzielenie tkanin h dla 
udekorowania lokalu, oraz innym instytne 
jom i osobom, które w ten lub inny sposób 
przyczyniły się do zrealizowania Wystaw 

Wystawa otwarta codziennie w god; 
mach 10 — 18, Część dochodu z Wysta 
przeżnaczona na fundusz ratowania Bazyliki 

Wileńskiej. 

Romanowski przed sąde 
apelacyjnym. — 

Onegdaj sad apelacyjny rozpoznawał spra 
wę Romualda — Antoniego Romanowskiego, 

zefa wydziału zagranicznego Ww Wleń- 

sim Oddziale Bauku Spółek Zarobkowych. 
rżonego o nadużycia na szkodę tego Ban 

ku wsumie 40 tysięcy dolarów. Sąd Okrę- 

gowy Romanowskiego untewinnł z tego 9s- 
karżenia, Prokurator zaapelował. 

Do apelacji zawezwano kilku świadków, 

przyniestono znowu stosy księg buchaltervj 
nych i znowu rózpoczął się długi proces 

Rozprawa trwała dwa dni i wczoraj wieczć - 
rem została odroczona do poniedziałku do 

godz. 9 rano. Włod. 

OFIARY. 
Panu Dełegatowi Rządowemu Adamowi 

Piisudskiemu za hojną ofiarę zł. 600 — zło 
żone na ochronkę Tow, „Pomoc Żołnierzowi 
Polskiemu” serdeczne „Bóg zapłać skłuda 
Zarząd T-wa*. 

Konkurs fotografiezmy w Wilnie. 
2 4 

Rozwój fotografiki wileńskiej, mającej 
już ustalone chlubne tradycje, zaznaczył się 

w ostatnich <czesach nowem wydarze- 
niem zasługującem na podkreślenie. Ruchk- 

wa firma M. Rabinowicza ogłod ła konkvrs 
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a
 

fotograf! y na temat zimowy z licznemi 
nagrodami w dwóch grupach: dla początku 

  

jących i dla doświadczonych fotoamatorów, 
Konkurs został obesłany. dość licznie. i dał 
poznać cały szereg nowych sił artystycznych, - 
dotyche nieznanych, a zapowiadających 
się nieraz bardzo obiecująco, Materjał kon 
kursowy dał świadectwo, iż obok już zna- 
nych i uznanych indywidualności, narasta 
nowe pokolenie, które "potrafi gdy z czasem 

dojrzeje, utrzymać godnie zdobycze artystv- 
czne młodszych swych poprzedników i pop- 
rowadzić dalej ich dzieło. Narazie są to je- 
szcze tylko zapowiedzi, ponieważ w grę wcho 
dzi element młodły, mający niewiele poza 
sobą, a wszystko przed sobą. Ale właśnie 
dlatego można ze szczerą rado: powitac 
debiut i przychylnie notowa zem ich 
zalety 6 brakż nieunitknione ś, ale mogące 
być przezwyciężonemi jutro. A młodzi czasa 
mają dość i gdy przytem mają zdolnoścj : 
chcą pracować to o przyszłości ich można 
bez obawy rokować jak najlepiej. 

   

  

    

    
   

    

     
     

Komisja kwalifikacyjna konkursu złożo 
na z p, p. Jana Bułhaka, Włodzimierza Fus- 

sa i Edmunda Zdanowskiego, po rozpatrze 

niu całego nadesłanego materjału obrazkowe 
g6, przyznała w grupie doświadczonych pier 
wszą nagrodę p. Marjanowi Krysztofikowi 

i drugą p. Henrykowi Hermano zówi w ca 
łości przedstawionych prac do oceny. P. Kry 

sztofik jeden z najmłodszych członków zas: 

łużonego Fotoklubu Wileńskiego, dał piękae 

z sentymentem odczute pejzaże mimowe z 

dobrą perspektywą i wzorowem harmoniz.) 

waniem tonów, a jedno z jego studjów zi- 

mowych jest śnieżną bajką pelną swoistego 
czaru. P, Hermanowicz potrafił wydobyć na 
strojowość z drobnych fragmentów zaułków, 
bram i dachów miejskich, W dobrze skomepo 
nowanem oświetleniw nocnem jest to Mielai: 
wem do odda 

Nagrodę trzecią otrzymał Aleksander Du 
gorin za dwa studja lodu i Śniegu, z jedno 
czesnem przeniesieniem z grupy początku- 
jących do grupy doświadczonych artystyc?- 
mie, które świadczą o trafnem ujęciu kom 

pozycyjnem motywu ; dobrze zapowiadają 
cem się poczuciu tonalnem wymagającem 
jednak pogłębienia technicznego. 

Dwie nagródy czwarte otrzymali pp. Wł. 
Sawicki za całość prac i J. Żebryk za*3 stud 
ja zimowe, dwie nagrody piąte'p. p. WŁ Ja 
kimowicz ń Al, Borman za całość prac, W 
dziale początkujących nagrodę drugą otrzy- 
mał p: J. Broel — Plater za dwa powiększe 

nia krajobrazów górskich, nagrodę trzecią 

p. A. Krawczun za zdj rodzajowe a czwar 
tą i piątą pp. E. Wojnicki i Z. Drzewiecki 
za całośł prac SC 

Podkreślając celowość artystyczną Kon- 
kursów Fotograficznych stanowiących bo- 
dziec do pracy i środek skupiemia i pozńa- 
nia doróstu -fotografieznego, nałeży życzyć 
częstszego ogłaszania konkursów ku poż 
kowi dalszego rozwoju fotografiki wileński Oa ia „WER, В A 
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do uświetnienia tej godziwej ze wszech miar Dźwięk. Balkon 25 gr., Parter 54 gr. na wszystkie seanse. 

rozrywki. kino Tempo, życie i wieczne igranie ze 

KRONIKA 
BO ли 

| Niedziela 
Dzś: NMP Łask. 

Jatro: Zofii Wd.    

  

   

    

! 4 K achod etorca — 3.3 « 46 

ai Zschaa 6 Ta 18 

> osti.cženia Zaklsdu Mele cralagji U.S.F. 

Najntžsza —- 
Opad 9,5, 
Wiatr zachodni, 
Tend. bar, — spadiek, potem lekki wzrost 
Uwagi: deszcz. 

— Pogoda w dniu 14 maja w/g P. I. M. 

    

Pochmurno z zanikającemi opadami. Tem 
peratura bez większych zmian. Słabe watry 
północno — zachodnie. 

  

ADMINISTRACYJNA 

— Ograniczenia w wydawaniu ul- 
gowych paszportów  zagranicznye 
Starostwo Grodzkie na podstawie 
zarządzenia władz centralnych ogra- 
niczyło wydawanie paszportów zagra 
nicznych ulgowych i bezpłatnych stu- 
dentom wyjeżdżającym na 'studja za- 
granicę, handlowcom i osobom udają 
cym się w celach kuracyjnych. Pasz- 
porty wydają się bezpłatnie tylko emi 
grantom, którzy przedłożą dowody, że 
mają zapewnioną pracę na obczyźnie, 
a skarb państwa z powodu ich wyjaz 
du nie poniesie straty. 

  

LITERACKA 

— Środy Literackie przed sądem. 
Dowiadujemy się, że 17 bm. odbędzie 
się sąd opinji wileńskiej nad istnieją- 
cemi od 6 lat Ś.odami Literackiemi. 
Dyskusja obejmuje plon dotychczaso 
wych 190-ciu zebrań w Związku Lite- 
ratów. Referat krytyczny o Środach 
wygłosi p. Jerzy Wyszómirski, uwagi 
„o publiezności Šrėd“ wvpowie p. St. 

Weslawski. Początek o eodz. 8 m. 30 
wiecz. przy ul. Ostrobramskiei 9. 

  

SPRAWY AKADEMICKIE 

— Z AKADEMICKIEGO ODDZ, ZWIĄZKU 
STRZELECKIEGO. Zarząd Akademickiego Od 
działu Zw. Strzeleckiego stud. USB. niniejszem 
podaje do wiadomości członkom i kandyda- 
tom Oddz., że w sobotę dna 20 maja br. o 
godzinie 19 w pierwszym i o godz. 19 min. 30 
w drugim terminie odbędzie sę Walne Nadz 
wyczajne Zebrane Członków Oddziału. Na pa 
rządku dziennym: 1) Sprawozdanie Komisji 
Rewizyjnej, 2) Udzielenie absolutorjum ustę- 
pującemu Zarządowi 3) Wolne wnioski. 

Obecność członków i kandydatów — obo 
wiązkowa. 

SPRAWY SZKOLNE 

— Prywatna Koedukacyjna Szkoła 
Powszechna „Promień* wraz z przed- 
szkolem przyjmuje zapisy do wszyst- 
kich oddziałów oraz do organizującej 
się filjj na Zwierzyńcu. Egzaminy 
wstępne odbędą się w lokalu Szkoły 
(ul. Wiwułlskiego 4, koło Dyr. Kol.) od 
17 do 20 maja w pierwszym i od 7 do 
10 czerwca w drugim terminie, 

Jasny lokal, boisko, komplety fran 
cuskiego, ceny przystępne. 

WOJSKOWĄ. 

— KTO STAJE PRZED KOMISJĄ POBO 
ROWĄ? Jutro w poniedziałek przed Komisją 

; Poborową winni stawić się poborowi urodze- 
ni w roku 1912 z mazwiskami rozpoczy- 
nającemi się na literę J, zamieszkali na tere- 
nie 6 komiasrjatu P. P. Ponadto obowiązek 
stawiennictwa w tym dniu obejmuje równiez 
poborowych z nazwiskami rozpoczynającemi 
się od litery K z terenu komisarjatów 5 i 5. 

Wszyscy mają stawić się o godz. 8 rano 
w lokalu przy ul. Bazyljańskiej 2. 

CZYTELNIKU! 
Pozwól mi bezinteresownie określić 
Twój charakter, zdolności, przsznacze- 
mie j wyszczególnić najważniejsze fak- 
ty Twego życia, A ponadto wybrać na 
zasadzie astrologji i obliczeń kabali- 
stycznych szczęśliwy numer Twego !o- 
su do 27 Łoterji Państwowej j wska 
zać gdzie takowy nożna nabyć. Dłate 
go proszę matychmiast napisać własne 
ręcznie imię, rok i miesiąc urodzenia, Nis przesyiaj 
żadnego wynagrodzenia, lecz tyłko na koszta pocz- 
towe i kancelaryjne załącz 1 zł. w znaczkach poczio 
wych. Na los Nr. 122627 wybrany przezemnie padła 
w 5 klasie 26 loterji wygrana 150.000 zł. Na niewielką 

ć wybranych przezsmnie numerów, padło mnóstwo 
wygranych, lecz z braku miejsca podaję tylko niektó- 
re: Cabała Józef, Limanowa, urzędnik rafinerji zł. 
10.000 — Kuhn Jan, Łódź, Młynarska 25 zł. 5.000 — 
Łomnicki Marjan, Podhajce zł. 5.000. Pozatem wiele 
osób, którym w udziale przypadły większe wygrane, 
ze względów osobistych postanowiły zachować swoje 
imcognito, co zobowiązuje mnis do nieujawnienia naz 
wisk. Przyjęcia osobiste płatne — cały dzień. Psycho 

Szkolnik, Warszawa, Żurawia 47. 

il 

  

*-grafolog Szyller - 
Ogłoszenie załączyć. 

  

MIGNON G. EBERHART. 

GDY MINIE 

  

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 
X V KURSÓW OBRONY 

W niedzielę 14 b. m. o 
e w Ognisku Akademic- 

    

      

   

      

   

  

ny Przeciwgazowej 
przez Polskie Tow two Chemiczne p 
współudziale LOP na które złożą się: 1j 
wspólna fotogratja, 2) rozdanie świadectw 1 
3) herbatka koleżeńska. Goście mile widziani. 

— CZERWONY KRZYŻ rozesłał puszki do 
instytucyj bankowych i szeregu firm. Zarząd 
Czerwonego Krzyża tą drogą zwraca się do 
wszystkich, ażeby poparli działalność C. K., 
składając grosz do puszki ofiar. Pamiętajcie: 
Ziarnko do ziarnka, z > mi 

—  ZBOSTOWARZ 
WYŽSZEM WYKSZTALCEN ciąg 
wykładów odbędzie się w następujących ter 
minach: 

14 maja p. Ładzina „Kobieta jako czynnik 
ekonomiczny w rodzinie*. 18 maja p. Podo 
lakowa „Wychowanie dziewczy 
dy powyższe odbędą się w 
USB, Nr, 1 (główne w i 
toja || o godz. 6 w 
członkiń Stowarzyszenia i 
wsięp bezpłatny. 

— Z Legjonu Młodych. Dni: 
11,30 w lokalu własnym pu ul. Królew 

skiej 5—22 odbędzie się zebranie informacyj 
no — sprawozdawcze z III Ogólnopolskiego 
Kongresu Legjonu Młodych w Poznaniu, — 
Obecność członków i kandydatów konieczna, 
Gościle mile widziani. 

zorganizowany 

  

  

   

  

   

    

       

   
         

  

   

  

  

50 gr. Dla 
Akademicsek 

     

  

14 bm. o g. 
       

  

    

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 

— O zmniejszenie zryczałtowane- 
go podatku obrotowego. Wobec 
zmniejszonych obrotów w  pracow- 
niach rzemieślniczych w roku 1932 i 
w pierwszym kwartale r. b. w stosun 
ku do lat poprzednich, organizacje z« 
wodowe czynią usilne starania w kie 
runku zmniejszenia podatku zryczał 
towanego dla tych pracowników, któ- 
rych przeciętny obrót nie przekroczył 
45 tys. w mieście i 35 tysięcy na pro 
wincji (rocznie). 

Władze rzemieślnicze wysuwały w 
tej sprawie wnioski o zmniejszenie po 
datku zryczałtowanego o jedną trze- 
cią, dla branż spożywczych zaś o po- 
łowę. 

Ponadto są czynione starania, aby 
ministerstwo skarbu wydało zarządze 
nie generalne, w celu ustalenia — Фа 
większych przedsiębiorstw rzemieślni 
czych odpowiedniego postępowania 
odwoławczego i uwzględnienia wyjąt 
kowo niepomyślnych warunków gos 
podarczych. 

Jak wiadomo, od ustalonej sumy 
obrotu płatnikom przysługuje prawo 
odwołania do dnia 15 bm. 

RÓŻNE. 

— „KOŚCIUSKO POD RACLAWICAMI“ 
Dziś w niedzielę, dnia 14 bm. o godz. 16 na 
boisku 6-go p. p. Leg. na Antokolu odbędzie 
się oczekiwane — fascynujące — pełne emocj 
i szczerych wzruszeń widowisko batalistyczne 
Anczyca w 44-ch obrazach p. t. „Kościuszko 
pod Racławicami, ze współudziałem : artylerji 
kawalerji, piechoty i wojsk technicznych na 
czele z doskonale zgranym zespołem artystów 
teatrów lwowskich. Przysięga Kościuszki 
„Rzeź w Kozubowie* ze spaleniem zabudo- 
wań i „Bitwa Racławicka” pozostawią mieza- 
tarte wspomnienie, a melodyjne śpiewy, barw 
ne kostjumy malownicze tło przyczynią się 

   

   

Bilety w cenie od 50 groszy wcześniej na 

      

  

ych dniach, zaś bilety 
go bm. będą ważne na to 

w 

zakupione na 14 
przedstawienie. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pchulanee — gra dziś 

w niedzielę dnia 14 maja o godz. 8 mw. cieszą- 
cą się niestabnacem powodzenem, niezwykle 
interesującą, detektewistyczną sztukę w 5 

obrazach „Pokój na trzeciem piętrze Nr, 17* 
w doskonałej obsadzie. 

— „Tani poniedziałek*, Jutro w ponie- 
działek dnia 15 maja po cenach propagando 
wych, straniem Teatru Międz Inego Ku- 
ratorjum Okr. Szkolnego Wilenskiego, pod 
režyserją Aleksandra Kisielewicza, odegrany 
zostanie mat Wyspiańskiego w dziewiętna 
stu dekorac: h obrazach p. t. „Achilleis“ 
Początek o godz. 8 w, 

— Stały Teatr Objazdowy ostatnie 
przedstawienia „Żegnaj Młodości”, (z gościn 
nym występem J Smosarskiej ń St, Daczyń- 
skiego) odbędą się 14 maja w Pińsku — 15 
maja w Kobryniu — 16 maja w Grodnie —- 
17 maja w Białymstoku. 

— Teatr muzyczny „Lutnia. Występy M. 
Grahowskiej. Dziś po raz trzeci: po cenach 
zniżonych uk się arcyzabawna operetka 
Gillberta — „Cnotliwa Zuzanna”. 

liedzielna popołudniówka propagan- 
dowa. Dziś po cenach propagandowych uka- 
że się ipo raz ostatni w sezonie „Marica z 
M. Grabowską w roli tytułowej. Partnerem 
jej będzie K, Dembowski, zaliczający tę ro 
lę do najleps ym repertuarze. Re- 

Gabrielli, Molska 
Tatrzański i 

. Balet — Gorecka -- 
jsc od 50 gr. Początek 

       
    

    

  

        

       
     

      

Hajdamov 
Wyrwicz 
Morawski. Ceny mi 
o godz. 4 po poł. 

Końsxa fantazja. 
nych Jan Ciesiun. zakon 

traktowany ma dłu czas mieszkaniec celi 
więziennej. W szarym „mundurze*, z e!e- 
gancko podgoloną głową. Usiłuje nadać ewci 
twarzy najbardziej przekonywujący, niewin 
ny wyraz. 

— Czy oskarżony 
wania kradzieży konia? 

— Proszę pana sędziego, to chyba koń 
ma się przyznać. 

— (o to znaczy?! 

  

    

Na ławie oskarż 

    

  

taje się do шуП> 
   

      

   

Siedzę, że tak po- 
wiem, za fantazję końską, Pomiętam, że po 

szedłem wtedy na spacer przez płot do jak'« 
goś ogrodu alazłem się wkrótce w wą 
skiem przejściu między dwoma budynkam* 
Raptem widzę — (po środku, wpoprzek st>i 
koń. Ogon przy jednej ścianie, pysk przy dru 
giej. Chcę przejść koło ogona wierzga, idę 
do pyska chwyta zębami za ubranie. Go ro 
bić. Nie wypada ustąpić bestji. Polazłem 
przez grzbiet. Gdy siedziałem na szkapie -—— 
wierzgnęła i wewał do bramy, która była ot 
warta. Dobrze jeszcze, że schwyciłem przed 
tem za uzdę. Żeby kobyle odleciała fantazja 
zacząłem ją okładać po bokach, po głowie, 
po pysku. Wtedy to już poniosła i zrzuciła 
tuż za wsią. 

— ©Со jeszcze macie powiedzieć? 
— To wszystko wysoki sądzie. Jestem nie 

wómny; proszę o zawiie nie kary: 
Wyrok 3 mi więzienia. 

zupełn 

  

    

  

    

   
WŁOND. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WAIRSZAWA, (Pat). — DEWIZY: Londyn 

30,20 — 30,35 — 30,05. Nowy York 7,62 — 

  

     7,66 — 7,58. y York kabel 7,63 — 7,67 
— 7,59. Par; „11 —-35,20 — 35,02. Szwaj 

  

carja 172,29 — 172,72 — 171,86, Berlin w 
obr. mieof. 209,10. > 

AKCJE: Bank Polski 70 — 
DOLAR w obr. pryw. 7,53 — 
RUBEL złoty: 4,90 — 4,91 

  

Tajemnicze zabójstwo w lesie. 
Wiezoraj rano na posterunek policji w 

Plisie (pow. dzisia) zgłosiła się mieszkanku 
kołonji Srynatki Łukeja Rogalska i zameldo 
wała o tajemniczem zabójstwie, ofiarą któ 
rego padł jej 72-letni ojciec, Michał Rogal- 
ski. 

Szezegóły są następujące: 

W dniu 12 bm. M. Rogalski wyjechał do 
sąsiedniego lasu Wysoka Góra celem wyrębu 
drzewa, Z lasu miał on powrócić tegoż dnia 
w południe, Rogalski jednak się nie zjawił. 

oznaczonym. 

99/VI/K 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewiru ll-go 

zamieszkały w Wilnie przy ul. Gimnazjalnej Nr. 6—7, 
zgodnie z art. (030 U.P.C. podaje do wiadomości 
publicznej, że w dn. 16-go maja 1933 r., od godziny 

10 rano w Wiłnie, przy ul. Trockiej Nr. 13 odbędzie się 
sprzedaż z licytacji publicznej ruchomości. składają- 
cych się z skórek łajkowych na rękawiczki, należących 
do Josela Siłina, oszacowanych na łączną sumę 500 zł, 
Ruchomości podlegające sprzedaży można oglądać 
w dniu licytacji w miejscu sprzedaży, w czasie wyżej 

Komornik Sądowy H. Lisowski. 

Następnego dnia córka w obawie, że ojeu 
jej przytrafił się nieszczęśliwy wypadek, uda 
ła się do wspemnianego lasu celem odnałe- 
zienia zaginionego ojca. Po długich poszu- 
kiwaniach znalazła w lesie jego martwe zwło 
ki z dwoma głębokiemi ranami w okolicy 
głowy. 

Oględziny lekarskie wykazały, iż Rogal- 
ski został zamordowany siekierą w głowę. 

Spraweów morderstwa narazie nie usta- 
lono. Policja prowadzi dalsze dochodzenie, 

(e). 

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

ul. Pańska 15—2 
godz. 8—9 i 16—17 

Samochód 
prawie nowy do sprze- 
dania. Oglądać od 2—4 
Dobroczynny 2-a, m. 4 

  

  

Sprzedam domek 
o 2-ch mieszkaniach, oko- 

  

ło 200 sążni kw. własnej 
  

    

Na zasadzie umowy z Przedstawicielstwem Han- 
dlowem Z S.R.R. w Polsce paczki żywnościo- 
we i odzieżowe bezpośrednio z Warszawy 
DO ROSJI z gwarancją dostarczenia wysyła 

Biuro posyłek 
Warszawa, Nowogródzka 39, tel. 9-93-50 

ziemi za 6500 zł. Tr. Ba- 
torego 5 (b. Połocka) 
  

DZIAŁKI ZIEMI 
nad brzegiem rzeki, 
12 kłm. od Wilna. 

Informacje: 
Wilno, Piłsudskiego 13/5   | Sprzedaję 

i 
  

24 

ZAWIEJA... 
ы Przekład autoryzowany z angielskiego, 

Rozdział VII. 
Dziwne to, ale tragedja i humor 

wisielczy chodzą ręka w rękę. Odsta- 
wiłam szybko swoją filiżankę i wybu 
chnęłam gwałtownym śmiechem. 

Helena zerwała się na nogi. Mu- 
siała opuścić swoją, bo rozległ się 
brzęk tłuczonej porcelany i po podło- 
dze popłynęła struga kawy. 

— Ja tego nie zniosę: — zawyła 
— To okropne! Poco ja tu przyjech: 
łam? Dlaczegoś ty nas zaprosiła, Ma- 
til? To twoja wina. Wiem, pocoś so- 
bie sprowadziła tego detektywa. 
Chcesz wykryć, kto zamordował two- 
jego ojca. Otóż wiedz, że się nigdy te- 
go nie dowiesz. Nigdy. Nigdy! 

  

    

— Heleno, uspokój się — rzekł o- 
stro Paggi, czerwony ze złości. 

— Nigdy. Nigdy. Powtórzyła jak- 
by z zadowoleniem Helena, ukazując 
z za cienkich ściągniętych warg białe 
zęby i zaciskając elastyczne palce. O- 
czy jej wyglądały jak dwie zielone 
szparki, — Wyjadę stąd. Nie wytr: 
mam w tym domu — z trupem. 
Nie zostanę! 

   

— Nie może pani 
rzekł obojętnie O'Leary. 

wyjechać -— 

Helena wpadła na niego z furją, 
odwracając się do mnie szerokiemi 
plecami, okrytemi czarnym jedwabiem 
szlafroku, którego fałda wionęła wbok 

odsłaniając na moment kremową ko- 
ronkę i zieloną kokardę. 

A więc miała na sobie jeszcze toa- 
letę z obiadu. W danym momencie 
nie wydało mi się to godne uwagi. 

Mogę i wyjadę — wrzasnęła z 
ją. — Pan mnie tu nie zatrzyma! 

—- Nawałnica panią zatrzyma -— 
rzekł O'Leary z flegmą skuteczniej- 
szą od gniewu. — Zabłądziłaby pani 
w dwie minuty po wyjściu i nie zdo- 
łalibyśmy panią uratować. Ale jeżeli 
pani chce iść, to proszę. 

Spojrzała mu w oczy, spojrzała na 
zamknięte drzwi frontowe. Twarz jej 
wykrzywiła się, policzki pokryły czer 
wonemi plamami, a z ust wydarła 
brzydki, przerywaną czkawką szloch. 

— Dosyć tego — rzekł energicznie 
O'Leary. — Pójdziemy odpocząć. Ka- 
wa napewno nie jest zatruta. Niema 
się czego obawiać. Przypuszczam, że 
tę truciznę gdzieś zarzucono. W każ- 
dym razie jest jasną rzeczą, że Fraw- 

  

Sala Miejska 
ul. Ostrobramska 5 

REWJA | Dziś premiera! 
śmiercią— to temat najnowsz. flmu Foxa Dzik. Zach. Postrach Arizon 

W rolach głównych: Gearge O:Brien i Cecylja Parker. Reż. Dawid Howard. 

Nr. 125 (3066) + 

  

Film grozy i tajemnici e | Fll M ANG 

Niu mis so BB OTIS Karloti M ASK r. Fll- 
mowity genjusz tortur Wymyślne tortury, pałac ud 

(bohater K kreskenstcia i Mania) W swój rajnowazej, i. najwięk: WKRÓTCE HELIO: 
szej przejmującej grozą kreacji w kinie › 
  

Džwiek. Kino-Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

WKRÓTCE 
EURAS | 
  

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

domna matka—kiedy otrzymają nagle miljon dolarów. Ujrzycie w filmie reż. E. Lubić 

GDYBYM MIAŁ MILJON 

„14 LIPCA"—Renć Clair” 

GARY COOPER i 15 najwybitniejsz. gwia! 
Na l-y s. ceny zniżone. Początek o g. 2 

  

В! 

[| | | | amerykańskich ekran. 
Fascynująca gwiazda 

Tel. 15-41 

Oto treść tego wielkiego filmu. 

Dźwięk. Kino-Teatr 

CASINO 
Wielka 47, tel. 15-41 

WKRÓTCE 
w filmie p t. 

Nocne spelunki Paryżal 

WIĘZIEŃ z KAJENNY * "га ала 

JOAN GRAWFORD :: 

KROLOWA PODZIEMI 
NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. 

swo!   
Miłoś 
Sens 
Proce: 
Afera 

Seanse o godz, 2—4—6—8—1 

Niesamowite sceny z życia podziemnego świata apaszów paryskich podziw. będzi 

  

PAN 
Tel. 5-28 

Dziš premjerai Najglošs 
tyczny film pełen grozy i niebezpiecz. 

„NAGANA“ 
W roli głównej naajpiękniejsza Polka 

  

TALA BiRELL « 

Dźwięk. Kino-Teatr 

Światowid 
Mickiewicza 9 

programie: 

KINO-TEATR 

w iR 
UL. WIELKA Nr. 25 

podwójny program 
DZIŚ wspaniały 1) 

kowski, Walter w jednym podwójnym 
1) Świetna komedja dźwięk. 

» Przedwiośnie 

iejszy egzo- 
en sa cy ] п 

|SY 
y p s 

MFONJA! 
„Nad pięknym 
modrym Dunajem" 

w-wykonaniu ork. filharmonicz- 

ro 

  
nej o idealnem nagrsniu I 

Potężny dramat sensacyjno-wschodni. 

W rolach głównych największy smant świat: Rudolf Valen 

rami | 
Pełna szampańskiego humoru i wef 

|KOMEDJA = 
„Slim na warcie z niezr. komiki 

SLIM Sumervili 
Śmiech do łez! 

E 
DZIŚ! Wielka atrakcja sezonu! Trzy godziny śmiechu do łez! Najwybitniejsi komicy świata Flip i Flap, KI 

Fiip i Flap w Legji Crdzoziemskiej 
lubieńców Wilna, oraz 2) Najnowsza operetka polsks z udz. najwyb. art pol. 10% DLA MNIE. Ceny od 25 

Syn Szeika 

Przezabi 

przygo 

Setki pięknych baja 

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

  

2   

  

Nareszcie znikł 
mój OdciskK zestarzały, 

Gdyż „LEBEWOHL' 
to środek niebywały. 

Żądać we wszystkich aptekach i składach apteczn. 

wyraźnie 

LEBEWOHL 
Wyrób krajowy. 

  

  

PREGZ Z NASZYMI WROGAMI! 
  

F 

Karaluchy, prusaki i t.p. robactwa — 

to szerzyciele zarazy i różnych chorób za- 

każnych. Należy je doszczętnie wytępić 

tylko przy pomocy niezawodnego i rady" 

kalnego środka, jakim jest 

L URI k 
Żądać we wszystkich aptekach i zkł. apt. 
  

  

mongołe i jedwabie surowe kupić 

najtaniej   ® k. i 

Wełny wiosenne :,2, meteo». 
można 

w sklepie bławatnym p. f. 

„TKANINY TANIE ; 
S. CISZEWSKIEGO, Wilno, Wileńska 31 į 
  

. Ogłoszenie. 
Bataljon „Woložyn“ w Woložynie st. 

kol. Horodžki oglasza przetarg na remont 
kapitalny koszar na dzień 24 maja 1933 r. 

  

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szaly, łóżka It.ć 

Wykwintne, Mocna, 

NIEDROGO, 

na dogodnych warankach   
  

godz. IO ta. Roboty: stolarskie, ciesielskie, | NA RATY. 
murarskie i betonowe. Kosztorys ślepy NADESZŁY NOWOŚCI, 
i plan budynku wydaje się na miejscu. KAZASTOTEZRNAIEFZY 

Kwatermistrzostwo 
Bataljonu Wołożyn. 

  

Pracowni braviocko dans 
|) przy ul. Wielkiej 12 — 1-e, tel. 14-37 
przyjmuje do szycia płaszcze, futra i kostjumy 

pod kierow. 

J. CZAJKOWSKIEGO. 
ul. Wielkiej Nr. 12 (magazyn) tel. 14-37, przyj- 
muje się damskie sukienki, dziecin. ubranie, bie- 

lizna i roboty ręczne. 

2) przy ul. Fabrycznej 22, tel. 11-42 i przy 

Roboty wykonuje się tanio, sumiennie i solidnie.     

  

ley zginął nie od trucizny, a od kuli. 
Czekanie w tych warunkach na przy- 
jazd koronero będzie ciężkie, ale nie 
na to nie poradzimy. Bądź co bądź to 
jedno jest pewne, że morderca nie n- 
cieknie. 

Helena załkała głośno. Nie wytrzy 
małam. 

— Cicho! — krzyknęłam, wstając. 
iech nam pani nie utrudnia sytu- 

acji. I tak jest okropnie. Tylko tego 
brakuje, żebyśmy wszyscy wpadli w 
histerję. Czy pani chce, żebyśmy 0- 
szaleli? — dokończyłam słabym gło- 
sem, ale z uniesieniem. Matil spojrza- 
ła na mnie z wdzięcznością, a signora 
Helena umilkła, jak mi się zdaje, ze 
zdziwienia i przesunęła szerokim, 
czarnym rękawem po mokrej twarzy 
i spąchniętych oczach, 

— Pielęgniarka ma rację — rzek- 
ła nagle Teresa, w której od czasu do 
czasu przejawiał się błysk zdrowego 
rozsądku, wyhodowanego prawdopo - 

   

  

KGPIĘ 
okazyjnie 

Wdzek dietinių 
Oferty do Administracji 
"Raje Wi” paRRAŻW. 

SPRZEDAJĘ 
po cenach b. niskich 

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

wiasne 

      

koniccznic 
TEAM 

ИАНО 

: ; RCIYWSZ: 

BÓLE GŁOWY 
9е )ЕНН 

Dr. Zeldowięz 
Choroby skórne, wener. 
narządów moczowych, 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz. 

Dr.Zełdowiczowa 
Chor. kobiece, wenerycz- 
ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 
Mickiewicza 24, tel. 277 

Dr. Wolfsen 
Chotoby jekótoB; 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

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

H Kenigsberg 
Ckoroby ekórne, 

weneryczne 

1 moczopłełowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godr. 9—12 | 4—8, 

Ir. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

ekórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—8. 

W. Z. P. 29. 

Z powodu wyjazdu 
sprzedam LE чааг МЕВ 

z mieszkania 
Trocka 13, m | 

Dužy garaž 
(može byč wozownią lub 

skladem na towary) 
DO WYAJĘCIA 

  

  

  

  

    

   

  

    
   

  

Akuszerka 

Marja Laknero 
аоаа Ва О ао 2 р 
uliee Kasztanowa 7, 

W. Z. P. Nr. 69. 

Akuszerka 

M. Brzezin 
przyjmuje bez prze 
przeprowadziła si 

Zwierzyniec, Tom. Z! 
*aa lewo Gedemimowt 

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

zaleszczy 
Hotel - pensjonat: „H 

nówka* n/Dniestre: 

      
   

    
Kuchnia pierwszorzę: 

Ceny niskie. 

Letnisko 
blisko Wilna 

koło Santoki w Janino! 

zamówienia przyjmuje 

informacje „Kurj. Wił | 
7 

LETNISKA 
pokoje z oddz. wejści 
w sosnowym lesie, mo; 
z utrzymaniem—niedr 
Po szosie niemenczyń! 
Dow: się: tel. 10-28 a 
na miejscu, maj, Mesf 

Kilka pok 
umebiowanyc 

do wynajęcia od zai 
na Zwierzyńcu 

ul. Tomasza Zana 77! 
——2 

Mieszkanie 
4-pokojowe świeżo o: 
montowane do wynaj 
przy ul. Chocimksiej 
Dow. się. Mickiewicza 

m. 17, Į. Wiszniewski 

Mieszkanie 
3-pokojow Zz wygodi 

do wynajęcia 
Mickiewicza 37, u doz 

Mieszkanie 
do wynajęcia 3 poko. 

przedpokój i kuchnia, 
piętrze, kapitalnie o: 
montowane — Stara 

KUPIĘ 
sukę wiiczycę raj 

roczną, nie starszą: | 
Wiadomość w „Kurjerźł 

       

      

    
    

    

    

    
    
    

   

  

     

    

  

1 

dobnie wśród ciężkich zmagań z žy- 
ciem. — Idę do łóżka. Zamknę się na 
rygiel. I jeżeliby kto — zacisnęła u- 
brylantowane ręce na poręczy krzesła 
— chciał się do mnie wedrzeć, naro- 
bię wrzasku na cały dom. 

Było to przeznaczone dla uszu 
mordercy, który siedział wśród nas. 
Chociaż sama ona mogła być morder- 
czynią. Faktycznie, w swoim jedwab- 
nym, różowym, zbrukanym szlafro- 
ku, z resztkami różu na twarzy i ocza 
mi w gorączce wyglądała jak Jezabel. 

Wzruszyłam niecierpliwie ramio- 
nami, jakby starając się otrząsnąć z 
ciężaru upiornej depresji i zwróciłam 
się do Łucji: 

— (zy mam pani pomóc? 

Nie odpowiedziała. Może nie usły- 
szała. Oczy jej patrzyły w przestrzeń 
z takiem natężeniem, że widać było 
naokoło nich szkaradne, białe obwód- 
ki. Siedziała prosto jak kij i kiedy 
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pchnęłam wózek, mawet się nie рой 
szyła. 1 

Zapakowałam ją do łóżka, nakt 
łam kilku kocami i ogrzałam lodow: 
te nogi butelką z gorącą wodą. Idi 
do kuchni po wodę, stwierdziłam, / 
rczezochrane towarzystwo już się ©Й 
Ściowo rozeszło i koło kominka pl 
zostali tylko Barre, Morse i Kiltiaf 
Stali razem, rozmawiając z szepte 

Brunker krzątał się automatyczn 
po hallu, robiąc porządki, a skwas: 
na kucharka po kuchni, przygotow! 
jąc Śniadanie. W trakcie czekania 1 
zagrzanie wody zauważyłam, że zag 
dała do wszystkich szafek i schowkó! 
Twarz miała czerwoną, obnażone 
ce, sine od chłodu, przebiegłe, wybl 
kłe oczy pełne niespokojnej troski, 
usta zacięte w twardą linię. | 
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odpowiedzialny Witold Kiszkis. | 
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