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Samorządy Wileńszczyzny Oredzie Roosevelta do 44 narodów 
Cel główny: osiągnięcie zgody w spr. rozbrojeniowych i gospodarczych. w Świetle liczb, 

Staraniem Wileńskiego Wydziału 
Wojewódzkiego opublikowane zosta- 
ły w druku dane, dotyczące gospodat- 
ki Związków Komunalnych woj. wi- 
leńskiego za okres 1931-32 roku bud- 
żetowego. Wydawmietwo to dające na- 
ogół przejrzysty obraz stosunków: fi- 
nansowych w. naszych jednostkacna 
samorządowych . wyszczególnia dane 
dotyczące zarówno związków komu- 
nalnych naszych powiatów, jak i każ 
dej z gmin w tych powiatach L. į. 
wszystkich 97 gmin wiejskich i 14 
miejskich (miast niewydzielonych). 

Miasto Wilno, ze względu zarów- 
no na jego charakter dominujący w 
życiu gospodarczem Wileńszczyzny; 
jak i wobec specjałnych warunków je 
go gospodarki samorządowej, stanowi 
jednostkę miary innej, niż poszczegó!- 
ne inne lokalne jednostki komunaln=. 
Nie może więć Wilno być ani tu trak- 
towane równorzędnie, ani też być te- 
matem, dającyin się zmieścić w ra- 
mach uwag o gospodarce innych na- 

szych lokalnych jednostek samorzą- 
dowych. Dlatego też w niniejszych 
uwagach jest mowa tylko o stosua- 
kach samorządowych w samych po- 
wiatach. 

Posiadamy w Wileńszczyźnie, op- 
rócz Wilna, ogółem 111 gminnych sa- 

morządów, oraż 8 powiatowych zwią 

zków samorządowych. Ogólna ilość 

ludności wynosi tam podług ostatnie- 
go spisu — 1.011.888, z czego 93,8 
proc. zamieszkuje gminy wiejskie, 
przyczem gęsiość załudnienia jest ró- 
żna, waha się ona od 34,3 (pow: bras- 
ławski) do 46,7 (pow. mołodeczański!. 

W związku z tym sianem zaludnie 
nia na. 1 klm. oraz w zależności vd 
poziomu gospodarczego ludności po- 
szczególnych gmin — mamy roczne 
budżety samych gmin  niejednolite 

„(od 35.00 zł: do 426.000 zł.). 
Jeśli chodzi o wartość samego ma- 

Jątku wszystkich powiatowych zwią- 
zków samorządowych woj. wileńsk 
go o ich zadłużenie oraz o wartość 

majątku i zadłużenie samych gmin — 

to przedstawiają się te pozycje nastę- 

pująco. 
Suma aktywów ich majątku wy- 

nosi — 26.744.704 zł., z czego gminy 
wiejskie — 10.659.773 zł., gaziny miej 
skie (miasta niewydzielone) 9.229-716 
zł. a powiatowe związki komumalne 
—— 6.855.115 zł. Passywa natomiast 
wynoszą ogółem — 12.793.296 zł., w 

  

   

tem gminy wiejskie — 4.241.260 zł, 
gminy miejskie — 544.605 zł., a po- 
wiatowe związki komunalne — 
2.544.605 zł. Słowem majątek netto 
powyższych jednostek  samorządo- 
wych wynosi około 14 miljonów zł., 
oczywiście nie licząc samego m- Wil- 
na, którego majątek, podług stanu w 
dniu 31 marca 1932 r., wynosił w ak- 
tywach około 116 miljonów zł., a w 
passywach około 23 miljonów zi., czy- 
li netto — 81 miljon zł. 

Zarówno w majątku poszczegól- 
nych gmin, jak i powiatowych związ- 
ków komunalnych stosunkowo Maj- 
większą rubrykę stanowią sumy za- 
iegłości t. z. czynnych i biernych. Ja- 
ko zaległości czynne rozumiec należy 
zaległości płatnicze w stosunku do 
gminy lub do pow. związku komunai- 
nego, zaległości zaś bierne są to zobo- 
wiązania tegoż charakteru ale samych 
jednostek samorządowych — w sto- 
sunku do skarbu i t. p. 

Otóż w aktywach gmin wiejskich 
u nas, zaiegtości czynne wynoszą -- 
2.274.713 zł., bierne — 1.336.331 zł, 

w gminach miejskich (miasta niewy- 
dzielone) zaległości czynne — 476.815 
zł. bierne — 271.671 zł., w powiato- 

wych zaś związkach komunalnych 
czynne —  2.300.386 zł, bierne -— 
442.016 zł, 

Nie jest zadaniem niniejszego ze- 
sławienia wyciąganie daleko idących 
wniosków o stosunkach gospodar: 
czych na tle naszej akcji samorządo- 
wej. Chodzi tu raczei o ogólną chara- 
kterystykę stanu rzeczy w naszym 
samorządzie. Należy jednak podkreś- 

lić, że powyższa rubryka zaległości 
czynnych i biernych jest ze względu 
na jej rozmiar dużo mówiącą, i że 

czynniki , wpływające na bieg u nas ży 
cia gospodarczego w samorządach, 
powinny nad tem zastanowić się szcze 

gólnie uważnie, jako na objawie mo 

że niewłaściwego wymiaru u nas po- 
datków samorządowych, czynszów 
i t. p. oraz na związane z tem momen- 
ty gospodarcze wogóle. Czy te pozy- 
cje, jako nieściągnięte do końca da- 
nego roku budżetowego, są całkowi- 
cie możliwe do uzyskania, czy też czę 

ściowo tylko — pozostaje obecnie spra 
wą otwartą. 

Oprócz należności samorządu, wy 

nikających z tytułu ich zaległości biex 
nych, mamy w naszych gminach i w 
powiatowych związkach  komunal 
nych zobowiązania dłużne z tytułu u- 
zyskanych pożyczek.  Wierzycielami 
są banki państwowe, Polski Bank Ko- 
munalny i t. p. instytucje: W powia- 
towych związkach komunalnych Wi- 
leńszczyzny zadłużenie to wynosi о- 
koło 3 i pół miljona zł., czyli okołe 
56 proc. aktywów ich majątku, a łą- 
cznie z ich zaległościami biernemi i 
innemi pasywami (jak fundusze spe- 
cjalne, pasywa przedsiębiorstw itp. 

około 87 proc. aktywów majątku, 
co daje w wyniku stan w dniu 31 mac 
ca 1932 r. taki, że ma ogólną sumę 
wartości majątku brutto naszych po- 
wiatowych związków komunalnych 

t j. na 6.855.110 zł. — ich majątek 
ietto określony jest tylko w wysokoś- 
ci — 847.685 zł. - 

Oprócz powyższego zadłużenia na- 
szych samorządów powiatowych ma- 
my w Wileńszczyźnie zadłużenie i sa- 
mych gmin, a mianowicie — gmin 
wiejskich na sumę około 850.000 zł. i 
gmin miejskich (miast niewydzielo- 
nych) na sumę około. 1.800-00% zł. Zo- 
bowiązania te w gminach wiejskich 
są w 4U proe. zobowiązaniami krót- 
koterminowemi, pozostałe — długo- 
terminowemi; w gminach miejskich 
— 80 proe. stanowią pożyczki długo- 
terminowe, a 20 proc. — krótkoter- 
minowe. To zadłużenie naszych gmin 
łącznie z ich zaległościami biernemi 
i innemi passywami powoduje, że о- 
góma wartość majątku naszych 97 
gmin wiejskich, 
10.659.173 zł., ma wartość netto -— 

6.417.913 zł., a naszych 14 gmin miej- 
skich nie 9.229.716 zł., lecz 6.685.111 
zł. netto: 

'Tak przedstawia się stan majątku 
jednostek samorządowych woj. wileń 
skiego. Jeśli chodzi o ich doehody i 
wydatki na tłe wykonania budżetów 
rocznych, to analiza ich poszczegól- 
nych pozycyj daje obraz następujący 
(za rok 1931-32). 

- Ogółem w gminach wiejskich pre- 
liminowano wydatków na. sumę 
5.849.994 zł, wydatkowano zaś —- 
4.806.757 zł. czyli 89,8 proc. prełimi- 
narza. Naogół w gminach przekro- 
czeń budżetowych było niedużo, za- 
Jedwie w 15 gminach. Przekroczeń ta- 
kich nie było zupełnie w powiatach: 
święciańskim i wileńsko-trockim. 

Sumy powyższe wydatkowały na- . 
sze gminy jak mastępuje: 54,6 proc. 
— stanowiły koszty administracji o- 

gólnej gmin, 24,3 proc. — kosztowała 
oświata, 7,7 proc. — opieka społecz- 
na, 2,9 proc: -— popieranie rolnietwa, 
2,8 proc. — zdrowie publiczne, 2,3 
proc. bezpieczeństwo publiczne, 2,2 
„proc. — spłata długów, 1,6 proc. — 
drogi, 0,3 proc. — straty na majątku 
i przedsiębiorstwach, pozostałe 13 
proc. — wydatki różne. 

Liczby tych wydatków stanowiły 
o tem, że 1 mieszkaniec Wileńszczyz- 

ny był niemi obciążony na sumę 4.75 
zł, a i ha opodatkowanych gruntów 
na sumę 2,15 zł, względnie 1 ha po- 
wierzchni wogóle —- na 1,74 zł. 

Dochody tutejszych gmin wiejs- 
kich w 1931-32 roku wynosiły 

4.890.369 zł., w tem dochody nadzwy- 
czajne —— 69.262 zł. Stanowiło to 91, 
proc. dochodów 
Podług rubryk dochodu złożyły się na 
te wpływy następujące pozycje. Do- 
chód z majątku gmin — 1 proc., z 
przedsiębiorstw gminnych — 0,4 proc, 

subwencje — 2,7 proc., różne zwroty 

-- 4,6 proc, opłaty administracyjne 
— 2,8 proc., opiaty za korzystanie z 
urządzeń dobra publicznego — 5,8 
ргос., dopłaty różne — 3,9 proc, do- 
datki do podatków państwowych — 
12,8 proc., podatki samoistne — 64,8 

proc., w tem podatek wyrównawczy 

— 61,6 proe., dochody różne —- 1,2 
procent. 

Poszczególne tutejsze powiaty ma- 
ją w tych ogólnych procentowych ob- 
liczeniach odchylenia w obie strony. 
Naprz. podatki gminne mają w po- 
wiatach różny stosunek procentowy 
do kwoty globalnej dochodów zwy- 
czajnych powiatu, a mianowicie od 
48,6 proc. (pow. brasławski) do 72,2 
proc. (pow. wileńsko-trocki). Przecię- 
tnie stanowią one jednak, jak to wy- 
żej podajemy, — 64,8 proc- 

Dochody naszych 14 gmin miejs- 
kich w 1931-32 roku budżetowym wy 

    

  

wymoszaca brutto 

preliminowanych- 

WASZYNGTON, (Pat). Prezydent 

Roosevelt ogłosił dziś deklarację, w 
której zwraca się do kierujących mę- 

żów stanu wszystkich narodów @ 

zmniejszenie zbrojeń, całkowite wy- 

eliminówanie broni napastniczej, wy- 

rażenie zgody na powstrzymanie się 
od. wysyłania uzbrojonych oddziałów 

wojskowych, bez względu na ich chia- 
rakter, nad granicę Oraz o poniecha- 

nie małostkowych cełów narodowych 

i szezere przyłączenie się do ruchu, 

mającego na eelu zapewnienie pokoju 

i odbudowę gospodarczą. 

Prezydent Roosevelt domaga się 

niezwłocznego wydania specjalnych 

zarządzeń w tej mierze i oświadcza, 
że jeżeli jakikolwiek naród stawiać 

będzie przeszkody, to šwiat cywilizo- 

wany będzie wiedział, gdzie tkwi od- 

powiedzialność za niepowodzenie tej 

akcji. 

Jako eel. natyehmiastowy prezy- 
deni Roosevelt wskazuje powodzenie 

konferencji rozbrójeniówcej i Świato- 

wej konfereneji ekonomicznej. W tym 

względzie Reosevelt proponuje przy- 

jęcie planu Mae Donalda, który zda- 

niem jego, zmierza de redukcji zbro: 

jen franćiskich, stabilizacji zbrojeń 

niemieckieh i ma na celu wprowadze- 

nie w życie paktu konsultacyjnego dia 

wzmocnienia pokoju. 

Następnie prezydent proponuje 

zawarcie porozumienia w rapiach kon 

derencji ekonomicznej celem rozsze- 
„rzenia zakresu działania tych zarzą- 

Jeżeli jeszcze nie kupiłeś losu do 1-ej klasy 27-ej Loterji я 

PAMIĘTAJ 
PASRSDIWERAŃAORAA 

że ciągnienie |-ej kl. 
rozpoczyna się już 

2 JUTRO w paszaszewanasp | Czwartek| 

Nie zwlekaj i kup los w szczęśliwej kolekturze 
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PEKIN, (Pat). — Japończycy gwałtownie - 
bombardują Tuig — Szan, wyrządzając bar 
dzo poważne straty. Wojska japońskie posu 
wają się w kierunku na Kuyeh, napotykając 
opór ze strony artyłerji chińskiej. Samoloty 

proc. preliminarza. W tem mieliśmy 
około 260.000 zł. dochodów nadzwy- 

cza jnych. 
Procentowy stosunek dochodów 

zwyczajnych tych gmin do kwoty ©- 
gólnej tych ich dochodów stanowił 
następujące liczby: dochód z mająt- 
ku — 7,9 proe., z przedsiębiorstw — 
14,8 proe., subweneje — 2,6 proc., ró- 
żne zwroty — 8,7 proc., opłaty admi- 
nistracyjne — 1,8 proc., opłaty za ko 
rzystanie z urządzeń dobra publicz- 
nego — 15 proc., różne dopłaty — 0,6 
proc., udział w podatkach państw o- 
wych —- 6,1 proc., dodatki do podat- 
ków pańsiwowych — 29,1 proc., po- 

datki samoistne — 12,9 proc, docho- 
dy różne —— 0,5 proe. W gminach 

miejskich, również jak to uprzednio 
zaznaczyliśmy w gminach wiejskich, 
mamy znaczne odchylenia stosunku 
procentowego poszczególnych rubryk 
do_hodu do ogólnej kwoty dochodów. 
Naprz. podatki samoistne wahają się 
od 5,1 proc. (Smorgonie) do 19,9 proc. 
(Głębokie i Nowo-Wilejka). Zauwa- 
żyć należy, że oprócz tych podatków 
— miały miejsce w 1931-32 roku ©: 
wiście i wpływy z tytułu zaległo 
podatkowych za lata ubiegłe. 

Wreszcie dochody samych powia- 
towych związków komunalnych wy- 
raziły się globalnie sumą 4.353.734 zł, 
w tem dochody nadzwyczajne — 
822.080 zł. Dochody te stanowiły prze 
ciętnie 83,3 proc. preliminarza. Na о- 
gólną sumę dochodów zwyczajnych 
złożyły się procentowo następujące 
pozycje: dochód z majątku i przed- 
siębiorstw — 1,9 proc., subwencje -- 
5,7 proe., różne zwroty —— 3,ł proc, 

opłaty administracyjne i za korzystt- 
nie z zakładów dobra publicznego — 

  

   

   

niosły 1.335.580 zł., co stanowiło 82.7 6,9 proc udział w podatkach pańsi- 

WILNO 

dzeń speejalnych, a w międzyczasie 

zawarcie układu, w myśl którego nikt 

nie będzie. powiększał - swych Obec- 
nych zbrojeń, a wszystkie narody przy 

rzekną, że nie będą wysyłały swych 

uzbrojonych wojsk, bez wzgłędu na 

ieh rodzaj, nad granicę, Układ taki, 

zawierający warunki ograniczenia 

zbrojeń, musiałby być wiernie docho- 
wany. 

Wbrew kirai praktyve dyploma 

tycznej orędzie prezydenta Roosevelta 

skierowane jest bezpośrednio do kró- 

tów i prezydentów 44 narodów, które 

konferencji ekonomicznej, a w tej ti- 

reprezentowane będą na światowej 

czbie i do Związku Socjalistycznych 

Republik Rad. Zdaniem kół urzędo- 

wych, zwrócenie się prezydenta Roo- 

sevelta do ZSRR nie oznacza uznania 

Rosji Sowieckiej, aczkolwiek jest to 

pierwsze orędzie dyplomatyczne, z 

jakiem Waszyngton zwraca się do 

Sowietów. 

ORĘDZIE DO KONGRESU, 

WASZYNGTON, (Pat). W specjal- 
nem orędziu prezydent Roosevelt za- 
wiadomił Kongres, że wystąpił z pro- 
jektem światowego płanu nieagresji, 
gdyż jest rzeczą coraz jaśniejszą, iż 
pokojowi Graz stabilizacji stosunków 
politycznych i gospodarczych na €a- 
łym Świecie zagrażają politycy niedość 
przewidujący oraz wystąpienia, pły- 
nące z egoizmu. 

Kto poniesie odpowiedzialność za niepowodzenie? 

WASZYNGTON, (Pat). — W uzupełkichiu 
wiadomości o orędzin prezydenta Rooseveltu 
otrzymaliśmiy następujące szczegóły: 

W orędziu swem prezydent Rocsevelt 0ś- 
wiadeza między innem | co następuje: „Jeżeli 
zadamy sobie pytanie, jakie są przyczyny 
zhrejeń, to sianie się jasnem, że są one dwa 
jakie: jawne łub ukryte pragniene powięk 
szenia swych terytorjów kosztem innych sa 
rodów". 

Wierzę — głosi dalej orzędzie — že tyl- 
ko mniejszość rządów narodów popiera po- 
dobne cele, Jeżeń wszystk e zgodzą się na 
wyłączenie użycia broni, umożfiwiająeej po- 
wodzenie ataku, to obrona stanie się auto- 
mafycznie zbędną, a grdńke I niazależność 
każdego narodu będą zabezpieczone, Końeb. 
wem zadaniem kontereńeji rozbrojeniowej 
winno być całkowite wykluczenie broni ofen- 
zywnej. natyehmiestowem zaś —- istotne 
zmniejszenie fiezebne niektórych rodzajów 
tej bromi i wyłączenie wiełu Innych . 3 

Konfereneja ekonom czna powinna Uzi 
pełnić tndywdduaine programy dla podnie-       

MAJ 
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japońska. 
japońskie hoembardowały miasto M gun. — 
Od bomb zginęło wielu mieszkańców. Dzś 
rano ewakiowan6 80 wezniów szkoły ame 
rykańskiej w Tung — Szan. 

wowych — 4,4 proc. dodatki do po- 
datków państwowych — 29,3 proe., 
podatki samoistne — 46,1 proc, różne 
— 2,6 proc. Na dochody nadzwyczaj- 
ne złożyły się głównie pożyczki -— 
75,4 proc. oraz subwencje i dotacje 
— 19,2 proc. 

Wplywy podatkowe w powiato- 
wych związkach komanalnych były 
więc pozycją w dochodach najwięk- 
szą, przyczem w podatkach samoist- 
nych opłaty drogowe dały największą 
stosunkowo pozycję —- 44,4 proc. о- 
gólnej kwoty osiągniętych wpływów 
podatkowych, 

Na rzecz dróg opłacała ludność 
również powinność szarwarkową, Po- 
winność ta była obciążeniem, które 
wyraziło się sumą 1 zł. 59 gr. na 1-go 
mieszkańca. Takich robót szarwarko- 
wych wykonano ogółem na sumę 
1.700.000 zł., przyczem wartość wy- 

konanego w naturze szarwarku wy- 
niosła w tem — 1.300.000 zł. 

Łącznie wszystkie świadczenia lu- 
dności na rzecz lokalnych samorzą- 
dów, gminnego i powiatowego, są u 
nas znaczne, a tem uciążliwsze, że są 
one wymierzane w latach nieurodz:- 

ju i niskich cen- 
Zapewne, jedną z przyczyn tak wy 

sokiego wymiaru powinności jest da- 
że zadłużenie naszych jednostek sa- 
morządowych. Niemniej znaczną przy 
czyną jesł zły stan gospodarczy kraju 
i przymusowa konieczność inwesto- 
wania. Szczególnie odczuwać się daje 
ten mus w zakresie dróg, stąd manty 
tak znaczne opłaty drogowe. 

Jednak nowe zamorządy muszą w 
pierwszym rzędzie liczyć się z budże- 
tem samiego płatnika i nie przeciążać 
go świadczeniami ma rzecz potrzeb” 
komunalnych. 

sienła, gospodarczego drogą odważnej j dok 
ładnie zbadanej akcji międzynarodowej. 

W kwestj; konferencji rozbrojeniowej pre 
zydent Reosevełt oświadeza: „Rząd Stanów 
Zjednoczonych życzliwie przyjmie zapropo- 
nowane obeenie środki | wpływać będzie 
ma przyjęcie innych zarządzeń rozbrojen © 
wych“. 

Zdrowy rozsądek — oświadcza w końcu 
prezydent Roosevelt — wskazuje, że gdyby 
BA naród, nawet najsilniejszy, od- 

łąezenia się z całą szezereścią do 
me p. ków, uzgodnionych w Genewie t 
Londynie, na rzecz pokoju politycznego i go 
spodarczego, te postęp byłby powstrzymany 
iw końcu zahamowany. W tym wypadka 
świat cywilizowany, poszukujący tych dwóch 
term pokoji, będzie Pała gdze tkwi 
odpowiedzialność za wodzenie. Upomi 
nam przed tą odpow: alnošelą i wzywam 
usilnie wszystkie narody, zebrane na 2 2 
KO, aby rozpoczęły politykę, od 
Sto jet lającą wyżej podanym zasadom. -— 

Pw pokoju politycznego i g0spo- 
dede kos Ge wierzyć, że tządy grzyłączą 
się do urzeczywistnjenia tyeh nwdzień, | 

Komentarze niemieckie. 

BERLIN, (Pat). — W orędziu prezydch- 
+4 Roosevėlta prasa dopatruje Gię próby med 
jecji między Niemcarai a wielkiemi motańst: 
wiimi i podkreśla jako mómeńł bardzo zńa- 

mienny udział Ameryki w sprawach euro: 
pejskich. В 

  

Prasa pozałem zajmuje Stanowisko wy-. 
czekające, zaznaczając, že nieuwzględnienie 
żądań równouprawnienia zbrojnego Niemiec 
pociągnąć może poważne następstwa. Jedna 
« ageneyj donosi z Waszyngtonu, że prokla 
maącja Reutera zawiera zasadnicze 4 punkty. 

1) Rząd amerykański wspólnie z rządarui 
Amgiji t Francji potępia zbrojenia niemiec 
Mie, upatrując w niech naruszenie traktatu 
wersalskiego. 

2) Rząd amerykański wyraża gotowadć 
w wypadku grożącego kónfiktu wojeńnego 
zwrócić się do innych mocarstw eelem ust4 
lenia, kto jest napastnikiem. 

3) Stamy Zjednoczen gotowe są przystą 
pić do konwencji, przewidującej ciektywnć 
zozbrojenle 1 4) ustaleniė najniższego stami 
użbręjenia dła. Stanów Zjednoczonych. 

2 błędnego koła tego należy zna- 
leźć wyjście przedewszysikiem w ia- 
kiem uperządkowaniu zadtużenia Sa- 
inych samorządów, któreby zmniej- 
szyło pozycje te w ich budżetach ro- 
cznych. Jeśli znaleziono wyjście w za- 
kresie zadłużenia naprz. naszych rol- 
ników i drogą szeregu ustaw i zarzą- 
dzeń stworzono na szereg łat rolniko- 
wi dogodniejszą pozycję budżetową, 
to należy pomyśleć o podobnego typu 
wyjściu dla naszych samorządowych 
budżetów, gdzie jak to podaliśmy wy- 
żej, roczne spłaty zadłużeń są ponad 
normę dopuszczalną wielkie. 

Również należy odwołać się w sze- 
regu potrzebach do utworzonego obe- 
cnie w Państwie Funduszu Pracy, któ 
ry w odniesieniu do tutejszych po- 
trzeb ma właśnie głównie zastosowa- 
nie w życiu samorządów i specjalnie 
w tym kierunku powinien być wyzys 
kany. 

W ten sposób samorządy wypro- 
stują linje swojej działalności i nie 
zminiejszając dotychczasowej pracy, 
zmmiejsżą jednak, móże w znacznym 
stopniu, obciążenie ludności. 

Wszak obecnie ludność płaci wię- 
cej podatków itp. świadczeń na rzecz 
gmin i powiatowych zwiąźków komi 
nalnych, niż na rzecz Państwa: wypa- 
da bowiem w Wileńszczyźnie samo- 
rządowych powinności rocznie—8 zł 
61 gr. na l-go mieszkańca, podczas, 
gdy przeciętna wysokość obciążenia 
podatkowego na rzecz Państwa wy- 
nosi tu tylko po 5 zł. 53 gr. na ł-go 
mieszkańca. 

Te oto dwie liczby a raczej ich wza 
jsmny do siebie stosunek, niech mó- 
wią mam dziś 'pod każdym względem 
za siebie. 

Stan. Brzostowski. 

Zgon ambasadora Kazimierza 
Oiszowskiego. 

  

12 b. m. zmarl w Angorze ambasad 

A. P. Kazimierz Olszowski, którego port: 
podajemy na naszem zdjęciu. 

Min. Ludkiewicz prezesem 
" P.B. R. 

WARSZAWA, (Pat)s Pan Prezy- 
Gent Rzeczypospolitej mianował by: 
łego ministra rolnictwa i reform rol- 
nych Seweryna Ludkiewicza  preze- 
sem Państwowego Banku Rolnego. 

Zgon uczonego. 
WARSZAWA, (Pat). W dniu wczo- 

rajszym zmarł w Warszawie Karol A- 
damiecki, inżynier-technolog, współ- 
twórca i pionier nauki organizacji, u- 
czony i sławie wszechświatowej, żna- 
ny jako odkrywca prawa harmonii, 
jeditego z podstawowych w nauce or- 
ganizacji. Zmarły byt profesorem W 
Politechnice warszawskiej oraż założy 
cielem i dyrektorem Instytucji Orga- 
nizacji Naukowej w Warszawie. Od- 
znaczony był krzyżem komandorskin 
orderu Polonia Restituta: 

.W ubiegłym roku międzynarodó- 
wy kongres w Amsterdamie przyznał 
ś. p. prof. Adamieckiemu odznakę ho- 
norową w uznania wybitnych zasług, 
położonych dla rozwoju nauki organi- 
zacji. 

Pelscy żydzi przeciwko prze- 
śladowaniom Żydów 

w Niemczech. 
WARSZAWA, (Pat). Wczoraj wie 

czorem odbyło się posiedzenie egze- 
kutywy ©gólno-polskiego zjednoczo- 
nego komitetu żydowskiego dla walki 
z prześladowaniami Żydów w Niem- 
czech. i 

W wyniku obrad uchwałono rozpo 
cząć w najbliższy piątek na szeroką 
skalę zakrojoną akcję zbiórki pienię- 
żmej. 

Uchwalono kontynuować akcję w 
kierunku zwołania światowej narady 
żydowskiej w sprawie skoordynowa- 
nia działalności antyhitlerowskiej. 

Projekty wewnętrzne 
Roosevelta. 

PARYŻ, (Pat). Jak informuje „La 
Journee Industrielle' prezydent Ro0- 
sevelt opracowuje projekt robót pu- 
blicznych, których koszta obliczane 
są na przeszło 3 miljardy dolarów. 

Pozątem przewidziane jest usta- 
lenie całego szeregu innych kredytów. 
mających ua celu przedewszystkiem 
oczyszczenie hipotek rolniczych. Kre- 

   

   

  

dyty te, które prz; zynią się do zwal- 
czania pośrednio lub bezpośrednio 
bezrobocia, osiągną ogółem 5 miljar- 
Gów 200 miljonów dolarów. 

Young oskarża Stany Zjedn. 
LONDYN, (Pat). Owen Young wy- 

głosił w Filadelfji przemówienie, w 
kiórem oświadczył, iż Stany Zjedno- 
czone są odpowiedziałne za doprowa- 
dzenie do upadku systemów monetar. 
nych i bankowych całego świta, łącz- 
nie z ich własnym, ponieważ sparali- 
żował yhandel międzynarodowy przez 
żądanie spłaty długów wojennych w 
złocie, nie zgadzając się na uregulo- 
wanie zobowiązań w czekach. 

Kronika telegraficzna, 
— W Rzymie w obecności korpusu dyp- 

łomatycznego oraz delegatów 43 krajów in 
mister lłotniictwa Balłbo otworzył III między 
narodową konferencję: prywatnego RA 
aeonautycznego 

— 21 maja przy! hędzie do Polski wy ŚR: 
ka inżynierów i wy 

jowych łotewskich 
— W| pałacu Wersalskim w Paryżu 0d- 

był się koncert Ignacego Paderewskiego: — 
Paderewsk| grał. wy je dzieła Chopina. 
Wielkiego an nowano niezwykle 
owacyjmie. 
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Dalsze szczegóły o locie kpt, Skarżyńskiego. 
Jedyny, który pobił rekord z zachowaniem wszystkich 

warunków. 
Z dalszych szczegółów o locie kpt. 

Skarzyńskiego, który swym bohater 
skim wyczynem okrył znowu sław: 
lotnictwo polskie, okazało się, że słyn- 
ny nasz pilot odbył swój przelot bez 
spadochronu, łodzi ratunkowej i apa- 
ratu radjowego. 

Zapytany w łej sprawie pik. Kwie 
ciński oświadczyi, że waga aparatu, 

wążącego neito 420 kę. nie pozwalała 

  

  

      

kpt. Skarzyńskiemu zabrać sobą 
jeszcze tak poważnego dodaikowego 
obciążenia. 

  

  Podkreślić należy, że lotnik nasz 
jest jedynym piłotem który zdobył te 
kord z zachowaniem wszystkich wa- 

runków, poprzedni bowiem zwycięzcy 
Atlantyku, lotnicy Mollison i Hincler 
przekroczyli dozwoloną przez Mię- 
dzynarodową  Federacje Lotniczą 
wagę. 

Za pośrednictwem P, A .T-a, nade 
słał kpt. Skarzyński z Rio de Janeidso 
następującą depeszę: 

„Wobec wielkiej ilości depesz i gra 
tulacyj otrzymanych z Polski, nie mo 
gas odpowiedzieć oddzielnie wyrażam 
tą drogą instytucjom, orz ganizacjom i 

osobom prywatnym gorące podzięko- 
winie za okazaną mi serdecznoś: 

(wg). 
    

I Lot Północno-Wschodniej Polski, 
W ostatnich latach młode polskie 

dotnictwo wzniosło się na silnych 
skrzydłach do wyżyn, gdzie może 
Śmiało stawiać czoło i zwyciężać u- 
sów międzynarodowego lotnictwa. 
Zwycięstwa odniesione zelektryzowa 
ły cały kraj i pobudziły do bardziej 
intensywnej j. owoenej pracy w tej dzie 

dzinie. 

Nasi młodzi, wyszkoleni w Wilnie 
orlęta, zrzeszeni w Aeroklubie Wileń- 
skim, poczuli również siłę w skrzyd- 
łach i zrywają się do łotu na szerszą 
skalę. W dniu 17-go i 18-go czerwca 
robią generalną próbę sił. Organizują 
w tych dn. Lot kometowy do Wilna 
i okrężny lot po terenach ziem półno- 
cno-wschodnich. 

Impreza ta poa nazwą I Lot Pół 
nocno-Wschodniej Polski będzie sen- 
sacją naszych ziem. Oprócz celów spor 
towych będzie miała także charakter 
propagandowy. 

W pierwszym dniu Lotu, t. j: 17 
czerwca, wszystkie samołoty, zdąża ją 
ce do Wiłna, wylądują w Grodnie na 
postój 30-minutowy. Premjowana be 
dzie uajwiększa ilość przebytych tego 
dnia kilómetrów. Samoloty polecą dro 
gą najdłuższą, silniki ich będą grały 
wesoło na ofbrzymiej przestrzeni ziem 
naszych, śpiewająć wsiom pieśń o po- 
tędze skrzydeł polskich. 

  

W dniu 18-g0 wszystkie samoloty 
wyruszą z 'Porubanka na lot okrężny 

przez Nowo-Święciany, 'Mołodeczno, 
Baranowicze, Lidę i Oszmianę, lądu- 
jąc wszędzie na krótki postój, 

Oszmiana mie posiada obecnie lo- 
tniska, lecz na wieść, że polskie orlę- 
ła będą przelatywały nad nią, prze«- 
naczyła teren na lotnisko i z gorączko 
wym pośpiechem przygotowuje je do 
przyjęcia gości. Jak twierdzi, zostanie 
wykończone na dzień 15 czerwca, a 
po Locie będzie służyło jako lotnisko 
pomocnicze, Brawo, Oszmiana! 

  

W I Locie wezmą udział samołoty 
myśliwskie, które na zakończenie bę- 
dą się popisywały akrobacją w powie 
trzu: Przyleci słynny por. Orliński, 
który obecnie pokazuje „cuda* powie 
trzne zdumionym Bułgarczykom. 

Przybędzie sławna trójka miśliw- 

  

ców z Torunia na czele ze znanym- 
Wilnu Pawlikowskim. Zademonstrują 
oni akrobację trójkową. 

  

Niemałą atrakcją drugiego dnia 
będzie także sztafeta lotniczo-automo- 
bilowo - motocyklowa, organizowana 
przez wileńskie kluby sportowe o po- 
wyższych nazwach. 

Dr. med. J. Gierszowski 
akuszerja i choroby kobiece 

przeniósł SiĘ na ul. Zawalną 24, m. 3 
telefon 13-43 

przyjmuje od 12—2 i 4—7 

BUENA EKO NS LDAA 

P. Bojew o celach i wyni- 

kach pobytu delegacji han- 
dlowej Z. S. $. R. w Polsce. 

W ubiegłą sobotę odbyła się w po- 
selstwie sowieckiem w Warszawie 
konferencja przedstawicieli prasy sto 
łecznej z członkami opuszezającej Pol 
skę delegacji handolwej ZSRR. 

    

P. Bojew oświadczył przedstawicie- 
lcm prasy, iż sowiecka delegacja han- 
dlowa przybyła do Polski z rewizytą 
i w celu zaznajomienia się na miejscu 
z praktycznemi możliwościami dal- 
szego rozwoju i pogłębienia stosunków 
gospodarczych pomiędzy ZSRR i Pol- 
ską. Podpisanie przez rządy obydwu 
państw paktu o nieagresji winno przy 
czynić się do dalszej poprawy stosun- 
ków politycznych, jak również winno 
być wykorzystane przez obydwa kra- 
je w  cełu wzmocnienia wzajemnej 
współpracy gospodarczej. 

  

Dalej p. Bojew. podaje, iż delega- 
cja miała możność zapoznania się z 
szeregiem dziedzin gospodarstwa pol- 
skiego, że zwiedziła wielką ilość fab- 
ryk i zakładów przemysłowych i prze 
konała się osobiście o zdobyczach e- 
konomicznych, jakie Polska zdoby 
w ostatnich latach. Dało to delegac; 
możność zorjentowania się z możli- 
wościami przemysłu polskiego w dzie 
dzinie eksportu z Polski do ZSRR, jak 
również z możliwościami sowieckiego 
importu do Polski. W rozmowach z 
kierowniczemi sferami handlowemi 
oraz przemysłowemi, jak również z 
przedstawicielami państwa delegacja 
ustaliła wzajemne zrozumienie inte- 
resów i główne zasady, na podstaw:* 
których winny być wzmocnione i zna 
cznie rozszerzone stosunki gospodac - 
cze i handlowe ZSRR z Polską. 

  

   

(ws) 

Próbą sił przed tą imprezą będzie 
niedzielny (21 bm) festyn lotniczy na 
Porubanku, który rozpocznie się 0 4. 
16-tej, a skończy się o 20-ej. Ujrzymy 
na nim pokaz lotu uczniów, łotu i lą- 
dowania ze stojącem śmigłem oraz 
lotu na szybowcu wleczonym za sa- 
mochodem. 

Natomiast w dniu 25 dwa samolo- 

ty wileńskie P. Z. L. 5 (pilot — Za- 
krzewski) i R W D 2 — (pilot Żeli- 
gowski (obaj wychowankowie aero- 
klubu wileńsk.) będą już fruwały na 
metingu międzynarodowym w War- 
szawie, marząc o laurach zwycięzców. 

Wilno sportowe zrywa się do łolit. 
rosną mu coraz większe skrzyła i co- 
raz większą staje się ich moc: Oby 
wzleciały jak najwyżej! Wład. 

  

WSZYSCY 
PANOWIA 
NOSZĄ BIELIZNĘ 

  

Do nabycia w pierwszorzędnych 
magazynach galanteryjnych. 

ов 
w saliydoe wita 

W NIEMCZECH. 
Hitler u Hindenburga. 

BERLIN, (Pat). — Prezydent Hin- 
denburg przyjął we wtorek na audjen- 
cji kanclerzą Hitlera i ministra spraw 
wewnętrznych Fricka. Przemiotem ob 
rad była ogólna sytuacja Niemiec, ze 
szczególnem uwzględnieniem polityki 
zagranicznej. Kanclerz Hitler omówił 
przytem treść swej środowej mowy w 
Reichstagu. 

Zamordowanie obywatela 
polskiego. 

ESSEN, (Pat). — Według doniesienia „Ro 
te Erde“, ofiejalnego organi partji narodo 
we — soejalistycznej w Bohum, w dniu 27 
kwietnia rb. został zatrzymany na ulicy w 
Bohum i przeprowadzony na t. zw. 
Wache (odwach szturmówki hitlero 
obywatel polski Haber. Od tej ehwił; 
nął po nim wszelki ślad, Przeprowadzene 
przez krewnych poszukiwania zaginione 
nie dały żadnych wyn ków. Konsulat polski 
również ze swej strony interwejnował 1: 
władz niemieckich. z 

Dnią 6 maja rb. w kanałe w Rauxcl zna 
leziono zwłoki nieznanego mężczyzny, kióre 
nosiły Ślady silnego pobicia oraz 5 ran po 
stezałowych. W odnalczienym rodzina rozpw 
znała, zmarłego Habera. 

Konsulat polski w Essen ponownie inter 
wenjował u władz, żądając przeprowadzenia 
śledztwa, ustalenia, i posiągnięela do udpowie 
dzialnośc: sprawców zabójstwa Habera. 

      

    

  

   

     

Znowu samobójstwa. 
BERLIN (Pat). — Znany obrońca berliń 

ski dr. Frank popełnił samobópstwo przez 
otrueie się werenalem. Frank który by! syn 
dykiem związku zawodowego kolejar: do 
niedawna znajdował się w areszcie ochrfn- 
nym w Dortmundzie. Również wspóln ;k Fran 
ka dr, Elias pepełnii samobójstwo niezwio 
cznie po wyptszezeniu go z więzien'a. 

   

     

  

„ire-en-Giel'' przeleciał połudn. Atlantyk. 
DAKAR, (Pat). Samolot „L'are-en- 

Ciel“, mając na pokładzie 7 ludzi prze 
leciał południowy Atlantyk w 16 go- 

dzin 10 min. i wylądował w Dakarze 
wczoraj o RE | 20 m. 10. 

Na zlot gwiaździsty. 5 
WARSZAWA, (Pat) — Wi dniu 16 bm 

o godz, 6 min. 05 rano wystartowali z War 
szawy na złót gwiaździsty do Wiednia kpt. 
Bajan z mechanik'em Pokrzywką na, apa- 
racie PZL. 19, kpt. Dudziński z obserwato- 
rem kpt Wojciechowskim. Lotnicy lecą 
przez Charków, Leningrad ; Lwów do Wied 
nia. Do Wiiednia lotnicy polscy, według regu 
laminu, muszą me 17 maja, we SBBAR 
przed godz. 18. 

MOSKWA, (Pat). — Lotnicy poiscy, bio- 
tący udział w austrjackim locie alpejskim, 
kpt. Bajan i kpt. Dudziński, wylądowali w 
Charkowie © godz. 13,30, Po śniadaniu i za- 
opatrzeniu się w benzynę lótniey odlecieli > 
Moskwy. 

MOSKWA, (Pat). — Z Charkowa donoszą 
następujące szczegóły © lotnikach polskich: 

Pierwszy przybył do Charkowa Dudziński 
© godz. 12,30. Lądowanie odbyło się łatwo ; 
pomyślnie. O godz, 13,20 przyleciał Bajan 

Lotnicy o godz. 13,30 odlecieli w kierun 
ku Leningradu. 

MOSKWA, (Pat). — Moskiewski port ioi- 
niczy otrzymał drogą radjową wiadomość 2 
Leningradu o wylądowaniu na tamtejszem 
lotnisku obu samolotów polskich. Pierwszy 
samolot przybył © godz. 29,45, drugi © godz. 
21 (czas sowiecki). 

We środę o godz. 7 rano lotnicy nasi 
startują z Leningradu do dalszego lotu przez 
Dryssę, wzdłuż granicy łotewska — sowiee- 
kiej do Lwowa. 

WIEDEŃ, (Pat). — W. dniu 16 bm. o g 
5 rano z lotniska Aspern odłecieli austrjaccy 
łotnicy, uczestnicy lotu alpejskiego, celem 
udziału w złoce gwiaździstym. Lotnicy au- 

strjaccy polecieli w kierunku Hoiandji, aby 
stamtąd wrócić przez Niemcy północne i Pol 
skę do Austrji. 
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WŚRÓD MŁODZIEŻY 
lll Kongres Legionu Młodych 

w Poznaniu. 
Poznań w dniu 3 maja. 

Od rana zaroiły się ulice pięknego 
Poznania. Młodzież legjonowa przy- 
była bardzo licznie na dzisiejszy złol 
i równocześnie ha majjcy się odbyć w 
dniach 4, 5 i 6 Kongres L. M. Po wzo 

rowo czystych ulicach, wśród styło- 
wych o ciemnym odcieniu gmachów, 
snują się gromadki pewnej siebie i ro- 
ześmianej młodzieży. Mieszkańcy Pu- 
znania co parę kroków mogą się spot 
kać ze znaczkiem „Legjon* lub z sza- 
ro - niebieskim mundurem Legjonu 
Młodych i mimowoli dają wyraz swe- 
mu zdziwieniu, z powodu imponują- 
cego rozrostu młodej organizacji. 

Niemały powód do zdziwienia dal 
L. M. przez swój udział w defiladzie 
odbywającej się z racji uroczystości 
trzeciomajowej. Około 8 tys. cztou- 
ków organizacji L. M., którzy wzięii 
udział w defiladzie, zrobiło wrażenie 
poprostu imponujące i niezwykle do- 
datnie, Świaaczące zarówno o liczeb 
ności organizacyjnej, jak i o jej sprę- 
żystości. 

Tegoż dnia o godz, 17 nastąpiło ol 
warcie Kongresu, którego dokonał se- 
kretarz generalny kongresu leg. Szny- 
ski w sali rzemieśłniczej. Przy wypel 
nionej po brzegi sałi wygłoszono cały 
szereg przemówień powitalnych, mię 
dzy inneimi wygłosił również dłuższe 
przemówienie leg. cKmendant Gtów- 
ny L. Stachórski, nagrodzone rzęsi- 
stemi okłaskami. 

    

SPRAWOZDANIA 1 OBRADY. 

Następny dzień Kongresu poświę- 
cony został sprawozdaniom Komen- 
danta Głównego i Inspektora Główne- 
go, oraz zapocząikowaniu pracy ko- 

misyj. Sprawozdanie komendanta wy- 
kazało poprostu rekordowy rozrost t.. 
M. oraz konsolidację wewnętrzną - or 
ganizacyjną. Celującym pod wzglę- 
dem organizacyjnym okazał się Okręg 
Poznański i Warszawski, ten pierw- 
szy zyskał sobie nazwę Okręgu żelaz- 
nego. Dziwnym jest ten fakt tem bac- 
dziej, że Poznań jest jednym z naj- 
silniejszych ośrodków działalności O. 
W. P. Całość sprawozdania wyk 
ia za pomocą taktów wielką żywot- 
ność ruchu młodo - legjonowego na te 
renie całej Polski, oraz zdrowe tenden 
cje poczynań organizacyjnych. 

Wyniki te można było osiągnąć je 
dynie dzięki poświęceniu i niezmorda 
wanej pracy dotychczasowego komen 
danta 1. Stachórskiego oraz wysił- 

  

  

ków wszystkich członków Komendy 
Głównej. To też po odczytaniu wnio- 
sku Inspektora Głównego E, Grudziń 
skiego o udzielenie absolutorjum ko- 
mendantowi z podziękowaniem, roz- 
legły się gromkie oklaski całej sałi 

oraz enłuzjastyczne okrzyki: „Niech 
żyje komendant. 

Po krótkiej dyskusji nad sprawoz- 
daniami, która nie wykazała nawet 
minimalnych uchybień w działalnoś- 
ci Komendy, wniosek o absolutorjum 
uchwalono. 

Dzień następny był dniem inten- 
sywnych prac w komisjach. Od godz. 
9.30 6 komisyj podzielonych jeszcze 
ną podkomisje rozpoczęty prace trwa 
jące z którką przerwą obiadową do 
godz. 18. Najgłówniejszą Komisją, 
której wyniki najbardzi 
obchodziły była komi 
a w tej zaś podkomisja gospodarc:a 
od wyniku której zależał w przyszłoś- 
ci cały kierunek Leg. Mł. Wieczorem 
odbyło się pienum Komisji ideologie 
nej, składającej się z trzech podkomi- 
syj: gospodarczej, społecznej i ogól- 
no ideologicznej. Przedstawiciele okrę 
gu wileńskiego brali w obradach ży- 
wy udział forsu swoje tezy opra- 
cowane w ośrodku wileńskim. 

    

     
     

  

       

    

      

   

  

OSTATNI DZIEŃ. — PLENUM 
KOMISYJ. — WYBORY WŁADZ. 

Ostałni dzień Kongresu, rozpoczął 
się Komisją plenarną dla przyjęcia 
wniosków wszystkich komisyj. Ogo- 
łem przyjęto około 200 tez krystalizu- 
jących stanowisko Leg. Mi, we ws 

kich dziedzinach życia na grumeie rze- 

czywistości polskiej. 

Dość radykalny kurs jeśli chodzi 
o stronę gospodarczą, dążność do usa- 
modzielnienia Polski na terenie mię-- 
dzynarodóowym, negacja parlame 
wyzmu i oparcie ustroju na związ- 

kach zawodow., szczery stosunek do 
mniejszości narodowych, oto kierunek 
i wytyczne w najgłówniejszych dzie- 
dzinach życia. Trudno byłoby tu choć 
w majogólmiejszych zarysach wskazać 
kierunek, po jakim poszły uchwały 
Kongresu. W: najbliższych dniach u 
każe się już w odpowiedniem opraco- 
waniu, plan prac Kongresu — 200 tez 
oświetłających oblicze ideowe Leg. 
MŁ. 

Ostatnim 
wybór 
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etapem Kongresu bvł 
władz Ł. M. Komendantem gł. 

został wybramy przez aklamację za- 
tožyciel L. M. leg. Zbigniew Zapasie- 

niedawno wrócił ze sta- 
ża. Inspektorem głównym 

został wybrany leg. Józef Bieliński, 
dotychczasowy komendant gruby 
wschodniej. Leg: Leon Stachorski. do- 
tychczasowy komendant główny z0- 
stał wybrany sekretarzem generalnym 
Kongresu. 

Na tem prace Ill Kongresu L, M., 
hędącego nowym bardzo silnym ciu- 
pem w rozwoju organizacji zakoń- 
czono. 4. © 

wicz, któr 
djów z Pa 

    

KONFLIKT W RODZINIE. 
Rząd' austrjacki wydalił bawarskiego ministra. Zaostrzenie stosunków 

austrjacko-niemieckich. 
WIEDEŃ, (Pat). „Politische Kor- 

respondenz* donosi, że poseł niemiec - 
К: В odwiedził kanclerza Doliu. 
ssa, aby 7 polecenia miemieckiego u- 
rzędu spraw zagranicznych złożyć pro 
test z powodu zajść, jakie rozegrały się 
na łoinisku w Aspera w czasie przy- 
bycia ministrów niemieckich. Kanc- 
lerz Doltuss odpowiedział, że zajmie 
stanowisko w tej sprawie dopiero 
wtedy, kiedy. otrzyma RO ERA, 

    

„Poliiische Korrespondenz* wy 
nia, że minister Frank oświadczył w 

Monachjum, że niemieccy narodo- 
wi socjaliści pośpieszą z pomocą swo- 
im towarzyszom w Austrji i zrobią w 
Austrji porządek, jeżeli obecny rząd 
austrjneki będzie nadal prześladować 
narodowych socjalistów. Rząd aus- 
trjacki złożył z tege pewedu przez swe 
go posia w Berlinie protest w berliń- 
skim urzędzie spraw zagranicznych. 

  

Ponowny protest Chin 
przeciwko sprzedaży Kolei wschodnio-chińskiej. 

MOSKWA, (Pat). — Ambasada 
chińska w Moskwie komunikuje. że 
ambasador Yen ponownie odwiedził 
komisarza Litwinowa i jego zastępcę 
Karachana, wręczając notę protestacyj 
ną rządu nankińskiego przeciwko 
sprzedaży kolei wschodnio — chiń- 
skiej bez uwzględnienia interesów 
Chin. 

z roku 1924, nie uległy uszczupleniu 
z powodu siły wyższej, uniemożliwia- 
jącej ich wykonanie przez wojnę na 
terenie Mandżuko. Zamiar sprzedaży 
kolei rządowi Mandżuko nota chiń- 
ska kwalifikuje jako moralne popiera 
nie napastnika wbrew tezom paktu 
Kelloga i uchwale Zgromadzenia Ligi 
o nieuznawaniu nowego regimeu w 

Nota uprzejmie podkreśla, że upra-  Mandżuko. 
wnienia Chin, zawarowane traktatem 

SiO 

Przeciwko rewizjonizmowi. 
BUKARESZT, (Pat). — Na dzień 

28 bm. zapowiedziane są w Bukaresz 
cie wielkie demonstracje antyrewizjo- 
nistyczne. Podobne demonstracje odbę 
da się również w Czechosłowacji i Ju: 
gosławji. Manifestacje te nie będą skie 
rowane przeciwko _ jakiemukolwiek 
państwu, a jedynie przeciwko idei re- 
wizjonizmu i niebezpieczeństwu. zag 
rażającemu pokojowi. 

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

30,37 — 80,07. Nowy York 7,68 — 6,60. Pa- 
ryż 35,20 — 30,02. Szwajcarja 172,68 -— 
171,82, Berlin w obw. nieof. 205. Tend niejed 
nolita. 

DOLAR w obr. pryw. Bank Połski płaci 
po: 7,52. 

© żydowskiem pochodzeniu 
Hitlera ? 

Jak podaje jedno z pism krakowskich 
ostatni numer dziennika czeskiego  „Pravo 
Lidu“ zamieszcza sensacyjny wyciąg z urzę 
du metrykalnego izraeliekiej gminy wyzna- 
niewej w miejscowości Polna, w śr. Czechach, 
skąd pono pochodzi Hitler. 

Pierwszymi obywatelami tej gminy o na 
zwjsku Hitler byli: Friedmann i Barbara 
Hitlerowie, którzy mieli troje dzieci: Mi- 
chela @. 19 stycznia 1800 r. Esterę ur. 12 

mazca 1804 +! Herza ur. 29 listopada 13066 
roku. Dalej żył tam jeszcze w tym ezasie 
Abraham H'tler ze swą żoną Rachelą, kłó- 
rzy mieli pięcioro dzieci, oraz Jakób i El- 

żbieta, Hitler, którzy miel, jedną córkę Klarę. 
Od r. 1827 nie pojawia się już nazwisko 

Hitler w księgach żyd. urzędu. 
Wiadomość ta budzi tem większą sensż, 

eję, że oficjalny rodowód Hitlera cofa się 
wstecz jedynie do dzładka i babki, nie mó- 
wi natemiast nie już o jego pradziadku. 

  

WIEDEŃ, (Pat). „Neues Wiener 
Tageblatt* donosi na podstawie ra- 
portu urzędowego, przesłanego z Gra- 
cu: 

Rząd Związkowy postanowił wy- 
dalić ministra bawarskiego D-ra Frau 
ka i wezwać go do natychmiastowego 
opuszczenia terytorjum austriackiego 
Rozkaz wydalenia nie mógł być mi- 
nistrowi Frankowi doręczony w Gra- 
eu, ponieważ wyjechał on automobi- 
łem w. kierunku Salzburga. Wobec 
tego policja salzburska otrzymała po- 
tecenie deręczenia nakazu. Nastąpiło 

to o godz. 19 wieczorem. Minister 
Frank, otrzymawszy rozkaz wydale- 
nia oświadczył: „Najpierw napiję się 
kawy, potem wyjadę". Rzekłszy to, u- 
dał się do kawiarni. Wiadomość 6 wy 
daleniu Franka rozeszła się szybko w 
Salzburgu. Narodowi socjaliści zebra- 
li się wpobliżu kawia i urządzili 
manitestację, domagającą się cofnię- 

u wydalenia. Policja rozpro- 
szyła demonstrantów i przywróciła 
porządek. O godz. 19 m. 30 minister 
Frank wyjechał z Salzburga w kierua 
ku granicy bawarskiej. 

  

   

  

G system wyborów do Rady Ligi. 
Nowe propozycje. 

GENEWA, (Pat). — We wtorek 
zebrał się tu komitet, powołany do zba 
dania temu wyborczego do Rady 
Narodów. Na poprzedniej sesji komi- 
tet rozpatrzył propozycję Portugalji. 
zmierzającą do powiększenia liczby 
członków Rady do 15 celem umożli- 
wienia zasiadaniu w. Radzie licznym 
państwom, które dziś są tej możliwo 

ści pozbawione. Propx a ta napotka 
ła na sprzeciw kiłku państw. między 

    

  

      

innemi Niemiec, Włoch i Wielkiej Bry 
tanji. Delegat francuski zaproponował 
prowizoryczne stworzenie nowych 
miejsc w Radzie w z zku z tem, że 

na skutek wycofania się Japonji licz 
złonków Rady zmniejszyła się pro 

wizorycznie do 13. Delegat Wielkiej 
Brytanji iord Cecil podjął tę myśl i 
zgłosił odpowiednią propozycję, którą 
popario wielu członków komitetu, z 
wyjątkiem delegatów Niemiec i Włoch. 

   

      

Siły zbrojne Sowietów. 
GILNEWA, (Pat). Komitet efektv- 

wow konferencji rozbrojeniowej zaj- 
mował się we wtorek różnemi form:t- 

cjami militarnemi ZSRR. Komitet uż- 
nał, że milicja robotnicza mie ma cha- 

rakteru wojskowego. Natomiast na- 

stępujące formaeje winy być uwzględ- 
nione przy obliczaniu efektywów ZS 
RR: straż celna (1800 ludzi), straż ko- 

   

lejowa (1500), straż graniczna GPU 
(26.000), oddziały GPU wewnątrz kra- 

ju (12.000), straż fabryczna (3-500) i 
straż eskortowa (13.000), Liczby przy 
jęte przez komitet były oparte na in 
formacjach, dostarczonych przez ©- 
legację sowiecką. Delegat japoński 

sirzeżenia przeciwko powyż- 
szym liezbom. 

  

   

Noty do Ligi Narodów 
w sprawach gdańskich. 

GENEWA, (Pat). Sekretarjat ge- 
nerałny Ligi Narodów ogłosił we wto 
rek wieczorem komunikat o dwóch 
notach, przesłanych sekretarzowi ge 
neralnemu przez wysokiego komisa- 
rza Ligi Narodów w Gdańsku p. Ros- 
tinga. 

W pierwszej nocie wysoki komi- 
sarz przesyła komunikat Senatu gdań 
skiego o zajęciu lokalu syndykatów 
przez hitlerowców i donosi ze swej 

strony, że w związku z tym faktem 
odbyła się w mieście, w szczególności 
przed siedzibą wysokiego komisarza 
mafestacja, którą określił jako nie 
posiadającą większego znaczenia. 

W drugiej nocie wysoki komisarz 
zdaje sprawę z wizyty, złożonej mu w 
niedzielę przez reprezentantów partji 
narodowo-socjalistycznej Rauschnin- 
ga i Foerstera. 

        

   

Legjon Młodych 
po Ill-cim Kongresie. 
III Kongres Legjonu Młodych o0b- 

rady swe skończył, Od dnia 6-g0 maja 
wkraczamy bez ędnie-w nową fa 
zę rozwoju myśli miodo-legjonowej. 
Od dziś jesleši y już ludźmi o skrysła 
lizowanym światopoglądzie, niema 
dla nas niejasności w naszych dąże- 
niach i niema pomiędzy nauni rozpię- 
tości ideologicznej. Stajemy na ugrua 
Towanych podstawach i śmiało patrzy 
my w twarz, przyszłość nie zaskoczy 
tas nieprzygotowanych. 

ll Kongres zakończył pierwszy 
elap naszej pracy, którego celem by- 

1 nasz wspólny lecz ogólny 
Światopogląd na wartości ideologicz- 
n0-programowe, przeprowadzić konso 
lidację wewnętrzną i skrysializowac 
nasz stosunek do życia. Zadanie zosta 
ło całkowieie spełnione, 

Opierając się nie na doktrynach, 
lecz na rzeczywistości połskiej zdoła- 
liśmy stormułować wyraźnie nasze żą 

dania, potrafiliśmy wykuć wartości 
rzeczywiste i rozwinąć się organiza- 

4 rekordową szybkością. Dzi- 

       

     

  

      

    

      

     ć organizacyjną, chociaż z niewiel- 
kiej perspektywy czasu potrafimy zo 
zumieć wiełe zjawisk złączonych z па- 
szyli TOzwo0jeim. Wyszlišiny Zz negacį 

obecnych anormalnych stosunkow ‹ 
parci, na wspólnym świuiopoglądzie 
w drugim okresie naszego rozwoju 
mieliśmy ogólny rzut ideologiczny. 
Oba te wstępne okresy były w stanie 

  

     

  

  

   
kejach ideologicznych, co przyczy! 
się do pewnych wahań ideologiczny 
Równocześnie nasz wyraźny radyka 
lizm, którego się wcale nie wstydzi- 
my, sprowadził na. nas zarzut komu- 
nizmau; pomijając złą wolę grup nam 
przeciwnych, możemy uważać ten za- 
rzut za historyczną legendę. Obecnie 
po ill Kongresie przechodząc nad nie 
realnemi zarzutami o międzynarodo- 
we tendencje, do porządku dziennego, 
staliśmy się ruchem radykalnej częś- 

ci młodzieży, stojącej na gruncie pań- 

stwowym. 

Jeszcze kilka słów co do zasięgu 
organizacyjnego. Pierwszy okres 0- 
bejmuje tereny akademiekie, drugi — 
inteligencję pracującą wogóle, przy- 
szły etap według postanowień III Kon 
gresu obejmie ludzi pracy w najszer- 
szem tego słowa znaczeniu, a więe 
również robotników i włościan. 

W pierwszym okresie organizacja 
liczyła setki członków, w drugim (do 
II Kongresu) — około 15 tysięcy, w 
czasie następnego etapu będziemy ich 
mieć miljony. Bo nasze hasła to nie 
doktrynerstwo, lecz wnioski wysnufe 
z rzeczywistości polskiego świata pra 
cy. Obecnie opierajac się na sformuło 
waniach naszych reałnych żądań mo- 
żemy Śmiało powiedzieć — że przysz- 
łość jest nasza. : 

Jan Duchnowski. 

  

     

  

  

    

MŁODA PRASA. й 

„Paūsiwo Pracy“. Naczelny Owgan 

onu Miodych, pod redakcją leg. 
górskiego wychodzi punktualnie 

niędzielę (tygodnik). Prenumerata ko 
wynosi 2 izł, Ostatni numer o bardzo bogatej 
treści (pokomgresowy) zawiera m,ędzy inne 
mi: streszczenię „przemówienia łeg. W: . 
Zagórskiego na Kongresie w Poznanė = 
traktujący 0 polityce  zagranicmej p. +. 
„Dawny wróg przyszły sojusznik* B. Dę- 
bińskiego ii „Sybarytyzm intelektualny" leg. 
D. Borkowskłiego. Pozatem umieszczono rały 
szereg uchwał Okregu L. M. oraz bogata kro- 

nika organizacyjna. 
„Legjon: Młodych* czasopismo Komendy 

Naczelnej L, M. ukazało się w związku z 
III Kongresem L. M. w Poznaniu. Zaw era 
obfitą treść, na którą składają się art. art. 

czołowych działaczy L. M. Z terenu wfleń- 
skiego obszerny art. leg. R. Kougla p. t. 
„Komunizm“. 

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 
MŁODYCH. 

W) mfedzielę odbyło się zebranie Legjonu 
Au ną którem uczestnicy Kongresu 

| obszerne sprawozdania dotyczące u- 
roczysłości kongresowych oraz obrad i ich 
kierunku. Głos zabierałi kolejno: leg. leg. mg. 
Mach St. — Komendant Okręgu, Jane wska 
SŁ. Komendant Obwodu Akad., Karaś Henryk 
i Duchnowski Jan. 

SEKRETARJAT LEGJONU MŁODYCH 

'w lokalu jprzy ul. Królewskiej 5 — 22 
(wejście od frontu) czynny codziennie od 
godz. 16 do 17. 

SEIMO EEST EAST 

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną! 

Le- 

    

      

  

  

   

  LEGJONU 

  

     

    

BEZ PASZPORTÓW 
ZAGRANICZNYCH I wiz 

LETNIE WYCIECZKI 

„ MORSKIE 
Anglii, Szkocji, Irlandji, Francji, Belgii, 
Holandji, Danji, Norwegji i Szwecji 

w lipev i sierpniu 1933 roku. 

CENY BILETÓW OD 100 ZŁ. 

Informacje i sprzedaż biletów w biurach 

LINJI GDYNIA-AMERYKA 
w Warszawie-Marszałkowska 116 
w Gdyni-ul. Waszyngłona 
we Lwowie - ul. Na Błonie 2 
w Krakowie - ul. Lubicz 3 
w Rzeszowie-ul. Grotigera 1004 

oraz w biurach podróży. 

PRACUJESZ NA LĄDZIE - 
ODPOCZYWAJ NA MORZU 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Manifestacje na cześć P. Prezydenta Rzplitej 

W M. SOLECZNIKACH. 
Według dalszych relacyj z terenu 

województwa wileńskiego dowiaduje- 
my się o niezwykle imponującem ze- 
braniu ludności w niedzielę 14 b. m. 
w miejscowości M. Soleczniki powiatu 
wileńsko-trockiego. 

Ludność tej gminy dowiedziaw: 
się, iż na zwołanem przez Komitel 
Gminny BBWR. zebraniu ma przema 
wiać na temat Zgromadzenia Narodo- 
wego w Warszawie w dn. 8 maja po- 
seł Bronisław Wędziagołski, tłumnie 
się zgromadziła w miejscu oznaczo- 
nein, i zgotowała prelegentowi gorące 
powitanie. 

W. dłuższem przemówieniu possl 
Wędziagolski zobrazował obecną wew 
nętrzną sytuację państwa, przyczem 
w dosadnych słowach scharakteryzo- 
wał stanowisko opozycji, która usi- 
łowała zignorować tak wielkiego zna- 
czenia akt historyczny, jakim jest w 
bór reprezentanta majestatu Rzeczy 
pospolitej. 

W momencie, gdy prelegent mów'ł 
a doniosłości ponownego wyboru na 
stanowisko prezydenta Rzeczypospo- 
litej prof. Ignacego Mościckiego jako 
tego męża, który od zarania pracy nie- 
podległościowej szedł ręka w rękę z 
Wodzem Narodu Marszałkiem Piłsud 
skim, zebrani zaczęli wznosić okrzyki: 
Niech żyją! 

Ten wzruszający nastrój zebrania 
odźwierciadla najwymowniej uchwa- 
lona w wyniku przemówienia posła 
Wędziagalskiego deDesza, wysłana nie 

  

  

  

  

  

  

  

   

zwłocznie pod adresem Pana Prezy- 
denta Mościckiego- 

„Z okazji powtórnego wyboru na Pre- 
zydenta Państwa zebrana ludność w M. So- 
lecznikach ziemi wiłeńskiej przesyła serde 
czne, gorące życzenia i pozdrowienia Pana 
Prezydentowi z okrzykiem Niech żyje Pun 
Prezydent lgifacy Mościcki długie, dług c 
lata*, 

Po rozwiązaniu zebrania p. poseł 
Wędziagolski jakiś czas jeszcze roz- 
mawiał z zgłaszającymi się do niego 
gospodarzami, wśród których cieszy 
się wielkim mirem i szacunkiem, ja- 
ko dobry sąsiad i opiekun, a przytetn 
jak wiemy niestrudzony dzialacz spo 
kczny i samorządowy na terenie nie- 
tylko swej rodzinnej gminy solecznie- 
kiej lecz również całego powiatu wi- 
leńsko-trockiego. który od wielu lat 
nieprzerwanie reprezentuje w parla- 
mencie Rzeczypospolitej. 

W ZALESIU. 

Wšlad za tem z odległego o parę 
set kiłometrów od Wilna Zalesia otrzy 
mujemy wieść o dużem zebraniu nie- 
dzielnem zwołanem przez Komitet t.. 
b. W. R., odbyltem przy udziale po- 
pularnego wśród tamtejszej ludności 
siaroobrzędowej posła Borysa Pimo- 
nowa. Zebrani wysłuchawszy z zain- 
ieresowaniem referatu p, posła gorą- 
co manifestowali na cześć Prezydenta 
Rzeczypospolitej prot. Ignacego Moś- 
cickiego, przyczem uchwalili wysła- 
nie depeszy hołdowniczej, 

Dalsze relacje podamy w najbliż- 
szych numerach. 

   

  

  

Syn zabił ojca. 
Przed dwoma dniami donosiliśmy o tajciu 

niczem zabójstwie, of arą którego padł mie 
szkaniee kolonii Strynaeki, gminy Pliskiej, 
Jan Rogadziel, lat 72. Znaleziono go za 
mordowanego w lesie wpobliżu wsi Wysoka 
Góra, tejże gminy. 

Zwłoki zamordowanego znalazła jego cór 
ka, którz, zanicpokojena @е nieobeenošcių 
ajeca wyszła na poszuk wanła do lasu. 

Przeprowadzone ogiędziny zwłok  usta- 
liły, iż starzee został mapadnięty znienacka 

z tyła i zabity dwoma uderzeniami s ekiery 
w głowę. 

Wszezęte w tej sprawe dochodzenie eeleni 
ujswnienia sprawey zabójstwa dało pozy 
tywne wyniki. Po upływie trzech dni pod 
zarzutem dckonania mordu aresztowany 40 
stał syn zabitego Michał ec do którego s4 
ptszlski, že zwmordował on swego cjea, 
cheąe odziedziczyć po nim ziemię. 

Ojechójcę osadzono w więzieniu powiażo 
wem. (e). 

Kolkiem po glowie. 
W gmine niemene:yūskieį we wsi Mar- 

lyszany gospodarz Waeław Garbarz złapał 
ца gorącym uczynku sąsiada, który przesta 
wiał kołek graniczny na łące, 

Na tem tle powstała kłótnia z sąsiadem — 

Piotrem Gasprem — w czasie której ten о5- 
tatni uderzył Garbarza spornym kołkiem po 
głowie z taką siłą, że ten įpadl trupem na 
miejseu. Zwłeki zabezpieczcaa, Gaspera are 
sztowano. (e). 

- Dwa wypadki przymusowego lądowania 
samolotów wojskowych. 

0a j zanotowano dwa wypadki przy 
musowege lądowania samołotów wojsko 
wyeli. 

Koło wsi Andrzejkowo wpoblišu Lidy 
zmuszony byi lądować naskutek defektu w 
motorze samolot 5 p. tetniezego. Lądowanie 
adbyło się szczęśliwie. 

Drug| wypadek przymusowego lądowania 

miał miejsce również z aparatem 5 p. lotn. 
koło wsj Goroszki. w odległeści 20 klm. od 
Grodna. 

Dzięki przytomności piłota, który w czas 
zorjentował się w niebezpieczeństwie, ka 
tastrofa została zażegnana. Lądowanie odby 
ło się bez wypadku. Po napraw'eniu uszko 
dzenia lotnicy udali się w dałszą drogę, 

Awantura na zabawie. 
W lokału urzędn gminnego w Krewie 

Pow. oszmiańskiege odhywała się zabawa. 
w trakcie kiórej podehmieieni goście wszczę 
tli kłótnię z muzykantami, gdyż każdy żądał 
“чтеко tańca. W rezultacie powstaki bójka 
pomiędzy. obrońcami mazykantów i inuymi 
$ośćm | 

  

Gdy dyżurny posterunkowy usiłował uwan 
turę zlikwidowzć, trzech podchmicionych tan 

eerzy rzueło się na niego. W czasie szamo- 
tania się policjantow; wywiehnięto palec. 

Wtedy policjant oddał strzał ostrzegaw- 
czy. Na sali powstał popłoch, z którego sko 
rzystaki napastniey i zbiegli. Udało się jed 
nak ustalić ich nazwiska są to: Juljan Stra, 
szkiewłez, Jam Krywoszkiewiez i Konrad 
Wojcieehowski. 

Zatrucie się 5 dzieci. - 
We wsi Klimowieze pow. słonimskiego w 
nieustalony sposób zatruło się 5 dzieci w wieku od 3 do 7 lat, Jedno z niech. mia- uowicie Marja Holenda, lat 5, zmarło, dwoje 
dzieci ciężko chorych znaduje się pod opie 
ką iekarzy w Dereezynie, dwoje zaś po prze 
płukania żcłądka w domu przyszło do zdro 
wła. Z pi dl 2 dzieci, będących ped opiesx 
lekarską, jedno rekuje nadzieję wyzdrowie 

    

nia, stan zaś zdrowia drugiego jest bezna 
dziejny. 

Sposób zatrucia, jest nieznany. Cokolwiek 
oświetla sytuację fakt uzywania przez łud- 
ność wsi Klimowieze trutek na myszy, spo 
rządzanych zwykle ze strychniny. Zachodzi 
przeto przypuszczenie, że dzieci zetknęły się 
z taka trucizną. 

  

Troki. 
ZJAZD B. WYCHOWANEK STMIN. 

NAUCZYCIELSKIEGO. 

_. W dniach 3, 4 i 5 czerwca rb. w 
Trokach odbędzie się zjazd wszys!- 
kich wychowanek Paistw, Sem. Nu- 
Uczycielskiego: Zarząd Stowarzysze- 
nia b. wychowanek serdecznie prosi 
wszystkie o przybycie na te dni. 

Za Zarząd Stowarzyszenia 

K. Potrzebski. 

Postawy. 
Z ZWIĄZKU REZERWISTÓW. 

Odbyło się tutaj Il-gie walne zebranie 
<złonków Koła Postawskiego Związku Rezer- 

    

wistów, najliczniejszego w powiecie pod 
względem łiczbowym, jak również wykazują 

erunku 

  

*ego bardzo intensywną pracę w | 

> Wi kułturalno-oświatowym, Zebranie za- 
Sail przewodniczący koła p. Franciszek Be 
»0wski zaś na przewodniczącego obrad je: 
ogłośnie zaproszono p. kapitana W. Has 

Sa, pod przewodnictwem którego toczyły s'ę 
Obrady, 

Zarząd Koła, właściwie najusilniej pracu 
Jące prezydjum jak to p, Franciszek Bobow- 
ski, Jan Szykowiec, Jan Sokół — chlubnie 
Wywiązał się ze swoich zadań, zasługując na 
pełne uznanie, co też było uskutecznione na- 
wet w roku ubiegłym w formie podziękowa- 
nia. Ta samo prezydjum po raz trzeci wv- 

brano do zarządu. Sprawozdanie kasowe ro- 
czne objęło sumę w dochodach 1333 zł. a 

Sprawozdanie z prowadzenia kinematografa 
W sumie przeszło 3000 zł. Naogół jednak jest 
deficyt, który pokryje się przy dalszej in- 
nsywnej pracy. Stwierdzono że Koło wy. 

dało na okoliczne wsie 1672 czasopism co- 
dziennych do czytania pomijędzy członków 
organizowanych świetlic przez Koło, oraz 
Temjalnie przyjmowało udział we w. 
ich uroczystościach narodowych. 

Powiesił się. 
Z Brasławia donoszą, że we wsi Sonołow 

*zęzyzna. 61-letni Jam Chrueki (zmuszony 
rzez żonatych synów) przed paru laty prze 
Уар swoją = emię ma spadkobierców, którzy 

  

     

   

Spadkobierey jednak uzyskawszy spadek 
za życia ojca, prędko zapomniel| o ojew. 
Dochodziło do tego, że sąsiedzi, litująe się 
nad staruszkiem pomagał | mu, dając mu wy 
żywienie. Synowie tłumaczyli się że sami nie 
z zemń nie mają. Nie chcąc w dalszym eią 
gu być na łasee „obcych ludzi” — Chrucki 
enegdaj powiesił się w stodole. 

Polieja prowadzi dochodzenie. (e). 

Worniany. 
ZEBRANIE ZW. STRZELECKIEGO. 

W Bystrzycy, gm. wornińskiej, odbyło s'ę 
walne doroczne zebranie członków Związku 
Strzeleckiego, na którem "po wysłuchaniu 
Sprawozdania z rocznej pracy ustępującego 
zarządu, dokonano wyboru nowych władz d 
działu, Prezesem został p. Józef Malaj (rów- 
nocześnie referent wychowania obywatelskie 
80) członkami zaś zarządu p. Michał Szyma- 
mowiez, p. Witold Musiałkowski i p. Włady 
sława Malejowa. 

  

   

  

K: UR. JE: R WE E NS K 

PODATKI ZALEGŁE 
można spłacać robocizną i produktami roinemi. 

Ministerstwo Skarbu, mając na 
uwadze ciężką sytuację ekonomiczną 
szerokich rzesz płatników, zalega 
cych z uiszczeniem podatków usta 
z dnia 41 marca rb., zezwoliło spla- 
cać zaległości świadczeniami w natu 
rze. Ustawa la objęła załegłości po- 
datków gruntowego, dochodowego. 
majątkowego i spadkowego z przed 
dnia 1-g0 października 1931 r. 

Termin spłaty tych zaległości, jax 
wiemy został w swoim czasie prolon- 
gowany do dnia 15-go sierpnia rb. Po 
tym terininie będą ściągane przymu- 
sowo. 

Zalegający z temi podatkami ma- 
ją więc jeszcze trzy miesiące czasu na 
ich spłacenie. 

W okresie tego czasu zaległości 
można odrobić, na co zezwala ustawa. 
lub spłacić produktami. Szczególn'e 
ważne jest to udogodnienie dla rolni- 
ków. 

Uiśeić zaległości robocizną można 
przez Dyrekcję Robót Publicznych 
i jej oddziały powiatowe. Zarządy dro 
gowe ze względu na rozpoczynaj 
się sezon drogowy podejmą już 
ce szereg robót na terenie woj 
wa. Rolnik, który ma przeważnić za- 

    

   

  

ległości podatku gruntowego, powi- 
nien zdobyć w Urzędzie Skarbowym 
wykaz zaległości i złożyć go inżyniero 
wi powiatowemu z prośbą, by zatrud- 
nił go przy robotach, jakie będą pro- 
wadzone na terenie powiatu. Po od- 
pracowaniu przez płatnika odpowied- 
niej do sumy ilości godzin lub dni 
inżynier powiatowy zawiadamia » 

  

tem Urząd Skarbowy i w ten sposób 
zaległość zostanie spłacona. 

W interesie rołnika, mającego za- 
ległości, wskazany jest pośpiech w t $ 
sprawie. Rozpoczyna sie obecnie in- 
lensywny sezon robót publicznych: 
także mniej jest teraz pracy na roli, 
a tem bardziej, że za trzy miesiące roz 
poeznie się egzekucja. 

Opłacać zaległości produktami rol 
nemi będzie można przez „Fundusz 
Pracy”, który zorganizuje w tym celu 
szereg dostaw w niedalekiej przyszłoś 
ci oraz powiadomi szczegółowo płat- 
ników o warunkach i terminie. 

Wszelkich informacyj  szczegóło- 
wych w sprawie spłaty zaległości ro- 
bocizną udzielą inżynierowie powia- 

i gminy. 
(h). 

  

towi, a produktami 

т 

Magistrat na zatrudnienie bezrobotnych. 
Wezoraj na posiedzeniu magistra- 

tu m. in. rozpatrywany był memor- 
jał złożony przed kilkoma dniami 
przez delegację bezrobotnych, którzy 
domagają się uruchomienia szeregu 
robót dla dostarczenia im pracy. W 
wyniku dłuższej dyskusji, jaka na ten 
temat się wywiązała zapadła uchwała ^ 
aby w celu zatrudnienia bezrobotnyca 
zużytkować narazie fundusz renowa- 

cyjny magistratu. Z pieniędzy ty: 
ma być podjęty w najbliższym cza 
szereg doraźnych robót. Niezależnie 
od powyższego postanowiono czynić 
energiczne siarania o przydział dla 
miasta kredytów z tworzącego się 
funduszu pracy. W sprawie tej poczy 
ni w Warszawie starania prezydent 
Maleszewski, który wczoraj wieczo- 
rem wyjechał do stolicy, 

   

  

Uroczyste pożegnanie 
inspektora P. P, Kenopko. 
W związku z przeniesieniem na 

równorzędne stanowisko do Stanisłs 
wowa woj. komenadnta wil. poli 
inspektora p. Konopki, w sobotę i nie 
dzielę odbyły się uroczyste pożegna- 
nia p. Konopki przez oficerów i sze- 
regowych P. P. 

W sobotę żegnali odchodzącego ko 
mendanta oficerowie P, P. w łokalu 
przy ul. Gaona 12, ofiarowując mu 
piękny album pamiątkowy. Uroczys- 
tość tę zaszczycił swą obecnością D. 
wojewoda W. Jaszczołt. Obecni byii 
również przedstawiciele władz admi- 
nistracyjnych i sądownictwa. 

Następnego dnia w niedzielę w g0- 
dzinach popołudniowych w temże lo- 
kalu uroczyście żegnała panią inspek- 
lorową Konopko, jako przewodniczą- 
cą rodziny policyjnej województwa 
wileńskiego i pana inspektora Konop- 
ko cała Rodzina Policyjna. 

Pożegnanie to nosiło charakter 
wyjątkowo serdeczny. 

W poniedziałek szeregowi P. P. w 
swem kasynie przy ul. Żeligowskiego 
Nr. 4 również żegnali odjeżdżającezo 
długoletniego swego zwierzchnika, 0- 
fiarowując mu na pamiątkę teczkę 
skórzaną. 

Inspektor Konopko został obdarzo 
ny tytułem honorowego członka Ka- 
sy Samopomocy N. F. P. P. w Wilnie. 

Jak' nas informują pańsiwo Ko- 
nopko wyjeżdżają na dwutygodniowy 
urlop, po którym odjadą do Stanisła- 
wowa L. j. na miejsce nowej nomina- 
cji. 

Wielka loterja fantowa 
na bezrobotnych. 

Termin rozpoczęcia sprzedaży biletów 
W elkiej Loterji Fantowej na bezrobotnych 
uległ 'w dniach ostatnich niespodziewanej 
zwłoce. Wojewódzki Komitet do Spraw Bez 
robocia, mając na uwadze, że w dniach od 
22 do 28 maja rb. odbędze się „Tydzien 
Dziecka'* oraz impreza loteryjna tego Tygod- 
nia, uchwalił odroczyć ten termin do 4 czer 
wca rb. Data ta jest -już ostateczna. 

WI dnim 4 czerwca rb. rozpocznie sę 
sprzedaż losów W elkiej Loterji na rzecz bxz 
robotnych — uliczna j w lokalach zamknię 
tych i trwać będzie w ciągu 2 tygolni. 

Krótki dyskurs filozoficzny. 
Pytanie: Co symbolizuje Loterja 

Państwowa? ы 
Odpowiedź: ia symbolizuje 

prawo każdego człowieka do szczęścia. 
Pytanie: Czy każdy powinien u- 

biegać się o szczęście? 
Odpowiedź: Każdy. 
A więc ubiegajcie się! Ciągnienie 

I-ej klasy 27-ej Loterji już 18-go maja. 
Główna wygrana 100.000 złotych. 
Wiele innych wygranych wielkich 
mniejszych, 40 wygranych pociesze- 
nia po 1000 zł. każda. Tak zwane sta- 
wki wy ją realną stawkę. 

  

   

   
  

  

   

  

Romanowski skazany 
na cztery lata więzienia z pozbawieniem praw na 5 lat. 
Trwający od czterech dni w Sądzie Apc- 

lacyjnym proces Romualda Antoniego Ro- 
manowskiego, b. szefa wydziału zagraniee- 
nego oddzfnłu wileńskiego Banku Spółek 
Zarobkowych, dobjegł wczoraj końca. 

W ciągu czterech dni Sąd badał szeze 

gółowo działalność wszechwładnego szefa 
ой roku 1924 do 1929, dokładnie poznał 
sposoby jego urzędowania i wymierzył kare 
za udowednioną winę w wysokości 4-letniego 
więzienia z pozbawieniem praw na lat 5. 

Podczas przewodu sądowego w pierwszej 
instancji, która uniewinniła Romanowsk'ego 
tak dużo mówiło się © rażących niedokładno 
ściach w księgach Banku Spółek Zarobko- 

wych, że chwilami miało s'ę wrażenie, iż na 
ławie oskarżonych znajduje się bank, a nie 
człowiek, który ten bank naraził na wielo- 
tysięczne straty. 

Sąd apelacyjny natomiast stanął na in 
nem stanowisku, „Bałagan* w księgowości 
banku był, lecz to nie mogło stworzyć tak 
wielkieh strat bez współudziału Romanow 
skiego, który korzystając z niefachowości 
zarządu robił z banku wszystko, eo chciał, 
a mianowicie tworzył lewe konła, dyspono 
wał pożyczkami i rebił manipulacje z cze- 
kam'. W ten spesób naraził bank na straty w 
wysckeści 3,500 funtów ang. i 15,300 dola- 
rów amerykańskich. WŁOPD. 

  

Kwaśniak sprzeniewierzył 30009 zł. 
Twierdzi, że pieniądze wydał na cele społeczne. 

W związku z aresztowaniem dyrektora 
banku rolniczo — spółdzielczego „Rolać w 
Nowej Wilejce Kwaśniaka, dowiadujemy sie, 
iż w wyniku przeprowadzonego dochodzenia 
ustalono, że uiedobór kasowy s'ęga blisko 

Władze sądowo — śledcze, jako środek 
zapobiegawczy w stosunku do Kwaśniaka uz 
nały areszt bezwzględny, Nie jest jednak wyk 
uczone, że deeyzja ta może ulec zmianie, 

Dalsze śledztwo spoczywa w rękach sę- 
Gd Mieli do końca jego dui zabezpieczyć mu byt, 30,000 zł. dziego śledczego na powiat Wiłuo Troki 

m) Ga     

RADJO 
WILNO. 

ŚRODA, dnia 17 maja 1933 r 
11,40: Przegląd prasy. Kom. meteor. Czas 

12,05: Audycja dla poborowych (nmzykaj 
13,20: Kom. meteor. 14,40: Progr. dzienny 
14,45: Słynni iewacy (płyty). 16,15: G ełda 
rolnicza. 15 Kom. Zw. Młodz, Polsk. — 

; a dla dzieci. 16,00: Pieśny. litew 
skie w wyk. Aldony Potopowiczówny. 16,20. 
Muzyka amerykańska (płyty). 16,40: „Nowe 
ludje” — odczyt, 17,00: Muzyka operetkowa 
Vpłyty). 17,40: Istota i cele ubezpieczen a 
pracowników umysłowych oraz sposoby pok 
rycia jego kosztów* — Gdezyt. 17,55: Prog 
ma czwartek. 18,00: Recital skrzypcow 
18,40: Przegląd litewski. 18,55: Rozmaito 
Godz. odc. pow. 19,10: Wizyta mikrofonu w 
Wileńskiej Bifbljotece Unitwersyteckiej. 
Wywiad z Adamem Łysakowskim — dyr. B h 
ljoteki. 19,35: Prasowy dziennik radjowy. 
19,45: „O „Requiem* — Brahmsa*. 20.00: 
Transm, z Wfednia („Requiem* — Brahmsa). 
20,46: Wład. sport, Dod. do pras. dz. radj. 
20,56: D. c. tr. z Wiednia. 22,00: „Na widno 
ikręgu*. 22,15: „Akukuć —— mówiony dwu- 
tygodnik humoryst. Red. Taddy į Toddy (Os 
statmia audycja w. sezonie). 22. Muzyka + 
płyt. 22,55: Kom. meteor, 23.00: Muzyka 1a 
neczna. 

  

               

     

    

      

WARSZAWA. 
ŚRODA, dnia 17 maja 1933 r. 

12,10: Płyty gramofonowe. 16,00: Płyty 
gramofonowe. 17,20: Płyty gramofonowe, —- 
19,10: „Skrzynka Pocztowa Rolnicza”. 19,20: 
Recytacje Norwida. 22,15: Muzyka taneczna 
z płyt gramofonowych. 22,35: Odczyt w języ 
ku esperanckim pt. „W! 50 rocznicę skrople 
nia powietrza przez uczonych . polskich* — 
(Kraków). 

NOWINKI RABJOWE. 
WESOŁA AKADEMIA, 

Dzisiaj o godz. 22,15 w ramach mówio- 
nego dwutygodnika humorystycznego „Aki- 
iku* nadana zostanie transmisja z uroczystej 
„akukudemji* z racji jubileuszu tego dwu- 
tygodnika. Program zaw era przemówienia, 
deklamacje i obfity dział muzyczny, w wy- 
konaniu czołowych sił artystycznych Wilna. 

PROGRAM DLA DZIECI. 

O godz. 15,35 program dla dzieci zawiera 
obrazek Ewy Zaremb ny p. t. „Piotruś i cy 
ferki*, w którym łudzkim głosem przemów: 
do radjosłuchacząt abecadło, W drugiej czę 
ści nadane zostanie barwne słuchowisko pt. 
„Cudowne skrzypce” z ihustracją muzyczną. 
Będzie to baśń do obrazów wielk ego malarza 
polskiego Chełmońskiego. 

TRANSMISJA Z WIEDNIA. 
O godz. 20 rozgłośnie polskie transmitu ją 

2 Wiednia „Requiem* Brahmsa — kompo- 
zycję chóralną w w elkim stylu z towarzysze 
miiem orkiestry. Utwór ten składa się z pięciu 
części, z których dwie wypełnią sola baryte 
nowe i sopranowe. Dyryguje dr. Wilhelm 
Furtwungler. 

SUDORYN 
+ KOWALSKI * 

W.PROSZKU USUYFA 
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POT aa 2 EAT) 

KURJER SPORTOWY 
DZISIEJSZE ZAWODY PILKARSKIE. 

Dziś ma bosku 6 p. p. Leg. (Antokol) 
rozegrane zosłaną zawody © mistrzostwo 

  

     
    

kl. „A* pomiędzy DRUKARZEM a W Ё 
Początek 0 gedz. 1639 (430 pp) Wstęp 

  

50 gr., dla młodzieży i wojskowych — 30 Ar. 
Zawody odbędą się bez względu na pogode, 

ZEBRANIE KOMITETU WYSTAWOWEG?) 

Dziś w sali Ośrodka W. F. odbędzie в н 

zebranie Komitetu organizacyjnego wystawy 
sportowej, 

Zebranie rozpocznie się o godz. 19. Na 
porządku dz ennym sprawy związame 2 ot- 
wareem wystawy. 

Przy sposobności podajemy, że huro wy 
stawy jest już czynne codziennie w gmachu 
targów północnych. Tam też udzielane są 
wszelkie informacje. 

Zainteresowan e wystawą jest duże. Z1- 
miejscowe firmy madsyłają już swoje zapo- 
wiedzi wzięcia udziału. 

  

  

    

EGZAMIN LEKKOATLETYCZNY. 

Trzy dmi trwał kurs na kandydatów cę- 
dziów lekkoatletycznych, a teraz 22 w ponie- 

dz ułek o godz. 17 na stadjonie Ośrodka 
W. F. odbędzie się egzamin. 

Biorąc pod uwagę, iż na kurs chodziic 
sporo sportowców, — spodziewać się 
trzeba, że do egzaminu stan e również dość 
pokaźna ilość. 

  

   

     

3 

Dziesięciolecie Komitetu Wojewódzkiegó 
Wileńskiego L. 0. P. P. 

Gdy przed dziesięciu laty zaczęły 
napływać pierwsze wieści o tworzeniu 
się Ligi Obrony Powietarznej Państ- 
wa, mającej na celu rozbudowę rodzi- 
mego lolniectwa, Wilno jedno z pierw- 
szych stanęło do apelu. 

Pracami organizacyjnemi z: 
wytrawny działacz społeczny š. p. Ki- 
zimierz Zawisza, fakiyczny twórca 
LOPP. na Wileńszczyźnie. W wyni- 
ku jego niestrudzonych zabiegów już 
w pierwszych dniach stycznia 1924 v. 
powstaje Komitet Woj. Wileński L. O. 
P. P., na czele którego staje Ś. p. Zawi 
sza jako pierwszy prezes zarządu. Od 
tego momentu rozpoczyna się niestsu 
dzona praca organizacyjna, zdążająca 
do rozszerzenia organizacji LOPP., ze 
brania jaknajwiększych funduszów 
na cele lotnictwa oraz spopularyzo va 
nie idei konieczności posiadania potęż 
nego rodzimego lotnictwa. Rezultaty 
tych prac nie kazały długo na siebie 
czekać. Ilość członków L. O. P. P. z 
dniem każdym rośnie, powstają od- 
działy prowincjonalne i wydzielone z 
Komitetem Kolejowym LOPP. i Ko- 
mitetem Leśnym LOPP. na czele. Ro- 
sną również fundusze LOPP., chętnie 
znoszone przez ofiarne zawsze społe- 
czeństwo wileńskie. 

W 1926 r. po Śmierci Ś. p. Zawiszy 
prezesurę obejmuje Ś. p. Stanisław Bia 
las. Za jego rządów obserwuje się dal- 
szy rozwój organizacyjny LOPP, oruz 
zachodzi fakt o doniosłem znaczeniu 
połączenie się Ligi z TOP. dzięki cze 
mu zakres prac znacznie się rozszerza 
obejmując dział przeszkolenia ludnoś 
ci cywilnej w obronie przeciwgazo- 
wej. : 

W roku 1930 odchodzi Komitet 
Kolejowy LOPP. uzyskując prawa Ko 
mitetu Wojewódzkiego. Odejście to, 
jak również pogłębiający się kryzys 
powodują znaczne zmniejszenie się 
funduszów Komitetu, niemniej raz 
zakreślony program wykonywany jest 
w całej rozciągłości. 

Ostatnio po wyborze na stanowi- 
sko prezesa p. wicewojewody Marja- 
na Jankowskiego, zauważyć się daje, 
szezególnie w Komitetach Pow. dal- 
szy znaczny rozwój organizacyjny i 
zwiększenie się ogólnych wpływów fi 
nansowych, co pozwała snuć horosko 
py na jaknajlepszą przyszłość. 

Dziś, gdy z perspektywy dziesię- 
ciu lat patrzymy na dokonane już 

jąt się    

  

   

  

  

  

  

  

przez Komitet Woj. prace stwierdzić 
musimy, że są one znaczne. Już sama 
suma wpływów, przekraczająca za ten 
okres miljon złotych, jest na nasze wa 
runki imponującą. Z sumy tej prze- 
szło 400.600 zł. wpłacono Zarządowi 
Gł. LOPP. na cele ogólno państwowe 
Ligi — reszta przypada na prace prze 
prowadzone na terenie wojewódzi- 
wa wileńskiego. Na pierwsze miejsce 
wysuwają się tu prace w dziale lotni- 

n, które pochłonęty około 200.000 
zł. Za pieniądze te całkowicie odbu- 
dowano hangar lotniczy, oraz wybu- 
dowano zbiornik benzynowy i maga- 
zyn smarów na lotnisku w Poruban- 
ku, zakupiono i urządzono lotnisko w 
Mołodecznie, założono i wyposażono 
w odpowiednie instrumenty Wileńską 
Slację Aerologiczną, służącą do po- 
miarów wyższych warstw atmostery- 
cznych, udzielano subwencji na stud- 
dja lotnicze, subwencjonowano prace 
aeroklubu. Na prace związane z orga 
nizacją obrony przeciwgazowej wy- 
dano przeszło 100.000 zł. Prace te z 
natury swej są mniej efektowne i 
mniej wiodczne niż prace w dziale lot 
niczym, podkreślić jednak musimy 
znaczne ich zaawansowanie. Na całyin 
szeregu kursów przygotowano liczne 
zastępy wykwalifikowanych instruk- 
torów, tworząc gęstą sieć instruktor” 
ską, pokrywającą teren całego woje- 
wództwa, oraz w miarę możności za-- 
opatrzono instruktorów w sprzęt 
szkolny, to też dzjś gdy LOPP. przy- 
stępuje do masowego szkolenia lud- 
ności cywilnej dysponuje już dosta- 
teczną ilością fachowych wykładow- 
ców. 

Znaczne też sumy pochłonęła pro- 
paganda, którą stosowano w najprze- 
różniejszych formach, zwracając bacz 
ną uwagę na propagandę wśród mło- 
dzieży szkolnej, zainteresowanie któ- 
rej pracami Ligi ma dla dalszego roz 
woju LOPP. pierwszorzędne znacze- 
nie. 

Jak widzimy więc bilans dziesięcio 
letniej pracy LOPP. jest więcej niż do 
datni, widzimy, że grosz publiczny nie 
został zmarnowany i całkowicie speł- 
nił swe zdanie, to też na otwierające 
się nowe dziesięciolecie życzyć musi- 
my Lidze dalszego rozwoju, który u- 
możliwi osiągnięcie szczytnych cełów. 

cy pod sztandar LOPP. — oto 
najlepsze uczczenie jubileuszu Ligi. 

    

   

   

Z życia żydowskiego. 
PETYCJA KOŁA ŻYDOWSKIEGO DO LiGI 
NARODÓW NIE BĘDZIE ROZPATRYWANA, 

Nieddwno pisaliśmy o  pecytji, 
ką wystosowała Gmina Żydowska 
W'inie do Ligi Narodów w «prawie 
antyżydowskich w Niemczech. Amalogiczna 
skargę wysłało do Rady Ligi Narodów Koło 
Żydowskie w Sejmie polskim, oraz Żydow- 
ska reprezentacja parlamentarna w Czech» 
słowacji. Skarga posłów żydowskich, opiera- 
Jąc się na Traktacie Wersalskim, na um» 
wach międzynarodowych i na zobowiąza- 
niach, jakie Niemcy przyjęły na siebie m, in. 
w Komwencji Genewskiej zawartej między 
Polską a Niemcami w sprawie Górnego Ślą 
ska wnosi sprzeciw przeciw pozbawien'u 
praw obywateli miemieckich pochodzenia 
żydowskiego. Koło zwróciło się też do Rady 
L. N, o przedsięwzięcie kroków i wydanie 
celowych i skutecznych poleceń celem usn- 
mięcia bezprawia, przywrócenia pełnych 
praw obywatelskich i naprawienia wyrządzo 
nych szkód. * 

Równocześnie zwróciło się Koło Žydow- 
skie w Sejmie R, P, do wszystkóch Gmin 
Żydowskich w Polsce, jakoteż do wszyst- 
kich organizacyj społecznych i stowarzyszeń 
żydowskich, aby wysłały do Ligi Narodów w 
Genewie telegramy popierające skargę kola 
i protestujące przeciw prześladowamiem ży- 
dowskim w Niemczech. 

Jak donosi Ż. A. T. panuje w Sekretarja- 
«le Ligi tendencja do nieuznania wymienio- 
nych petycyj i nie interwenjowania na rzecz 
mniiejszośc| żyd. w miem. Gór. Śląsku w 
opandu o wymienioną Konwencję Genew- 
ską z 10. 1922 r. W takim wypadku petycia 
ta nie stałaby na porządku dziennym naj- 
bliższej Sesj! Rady IL. N., którą rozpocza © 
się 21 bm. 

      

    

ODPOWIEDŹ DELEGACJI POLSKIEJ PRZY 
LIDZE NARODÓW. NA LIST ZJEDNOCZE- 
NIA ZW. ŻYD. INWALIDÓW WOJ, R, ». 

Przed niedawnym czasem zwrócił się Zw'ą 
zek Żyd. Inwalidów, Widów i Sierot Wojen- 
nych R. P, do Delegacji Polskiej przy Lidze 
Narodów w sprawie podjęcia na terenie Ligi 
interwencji na rzecz prześladowanych Ży- 
dów w Niemczech, W. odpowiedzi Zarząd 
Główny Związku otrzymał od Delegacji nast. 
pismo: „Potwierdzając odbiór Pisma Panów, 
Delegacja zawiadamia, że Rząd Polski nie 
ma niestety możności ofócjalnego interwen- 
jowania w sprawie prześladowania Żydów 
w Niemczech, ponieważ Niemcy nie posiada 
ją zobowiązań międzynarodowych, ochrania 
jących mniejszości. Tem niemniej jednak 
Delegacja postarała się, żeby tekst uchwalo- 
nej przez organizację Panów rezolucji do- 
szedł do wiadomości odpowiednich czynni: 
ków międzynarodowych”. 

  

  

U inwalidów. Na sobotę zostało zwołane 
VIII. Doroczne Walne Zgromadzenie Związ 
ku Żyd. Inwalidów, Wdów i Sierot Włjea- 
nych w Wilnie, Zebranie otworzył Prez 
Związku p. dr. Żytłowski, witając przeds 
ciela władz, Naczelnika Wydziału p. Joszcz». 
i Prezesa Żyd, Gminy Wyzn. p, Kruka, orar 
przybyłych zamiejscowych gości, wice-pre- 
esa Zarządu Głównego w Krakowie p. 
Szwarca i Prezesa Związku Pińskiego, Rad- 
mego m. Pińska i p. Ritermana. 

MW imieniu Zarządu Głównego zabiea 
głos p. Szwarc, podkreślając znaczenie. związ 
ku wileńskiego, który na rubieżech północ- 
nych Rzplitej ma specjalną misję do speł. 
mienia. Związek Inwalidów, jako czynnik wy 
bifinie państwowotwórczy, powinien 
się pomostem pomiędzy społeczeństwem 
dowskiem a społeczeństwem  chrześcijań- 
skiem, Związek powinien hodować sobie i w 
społeczeństwie żydowskiem tę śwadomość, że 
można być dabrym obywatelem państwa 
za które mależy w potrzebie oddać 
zdrowie i życie, a równocześnie być i dob- 
rym żydem. 

Sekretarz Związku p. Moszkowski odcz;- 
tuje następnie dwie rezołucje hołdownicze, 

   

   

  

   

  

gratulacyjną dla P. Prezydenta Rzpłitej i 
wierności żołnierskiej dla Marszałka J, Pi 
sudskżego. Uchwalona zostaje też ostra re- 
solucja protestacyjna zeciw  barbarzyń- 
skim iprześladowaniom Żydów w Niemczech, 
Po odczytaniu sprawozdań i dyskusji w któ 

rej m. i. podnoszono, że władze niższe w prze 
ciwsławieniu do wyższych nie zawsze rozu 
mieją swoją misję i rolę na terenie kreso- 
wym jąk tego dowodzi np. sprawa odebrania 
Związkowi koncesji), i uchwalenhii votum 
ufności ustępującemu Zarządowi wybrano 40 
wy Zarząd w dotychczasowym składzie. 

U krawców. Onegdaj odbyło się w Zwią 
zku Krawców Doroczne Walne Zebranie, na 
którem dokonano nowego wyboru władz. — 
Należy zaznaczyć, że jest to już drugie z czę 
du zebranie w tej kadencji, poprzednie be 
wiem wybory zostały ze względów formal. 
nych unieważnione. 3 

Po.ponownych wyborach do Zarządu we- 
  szli: Starszy Hirsz Lewinson. Zastępcy: Bel 

Brin 4 M. Rachman: Członkowie -Zarządu: 
В. Wajner, J. Poznański, R. Cipuk, J. Lewia, 
W. Paryski, H, Pilnik i €. Stołow: 

w, mer. 

OGÓŁNOPOLSKI ZJAZD ORGANIZACYJ 
DROBNYCH KUPCÓW. 

Dla omówienia całego szeregu piekących 
zagadnień, dotyczących bezpośredn'o drob- 
nego kupiectwa, egzekutywa Centralnego 
Związku: Drobnych Kupców postanowiła zwo 
łać do Warszawy ogólnopolski zjazd kra: 
jowy wszystkich orgamzacyj na dzień 4 4 5 
czarwca, Zjazd zajmie się także przygoto: 
waniem uroczystości jubileuszowych w zwia z 
ku z t5-leciem istniema organizacyj. Ze 
zgłoszeń, jakie wciąż napływają do centcsii 
wywiika, że zjazd wywołał wielkie zaintereso * 
wanie na prowincji. Przeszło 300 oddziałów 
prowincjonalnych zgłosiło już swój udział. 
Udział swój zgłosili też przedstawiciele orga- 
nizacyj drobnych kupców z aagranicy. 

Reskryptem z 5 maja udzelito Minister. 
stwo iKomunikacji uczestnikom zjazdu »9 
proc. zniżki kolejowej. 

ZJAZD ŻYD. ORGANIZACYJ KUPIECKICH 
CZTERECH WOJEWÓDZTW PÓŁNOCNO- 

WSCHODNICH W WILNIE. 

Dn. 11 i 12 czerwca br. obradować będzie 
w Wilnie Zjazd Kupców 4 województw pół- 
nocno-wschodnich. Zjazd ten poruszy szer    

  

bolączek kup ectwa kresowego, którego iute- 
теву są całkowicie odrębne od interesów 

województw. To też zjazd wzbudził 
s h kupieckich żywe zaimteresowanie. 

Na zjeździe obiecal swój udział p. prezes 
Rady Central; Zw. Kupców w Warszaw e 
sen. Rafał Szereszowski, prezes Zarządu 20 
seł Wacław Wiślieki, wiceprezes Zarządu 3 
A. Gepner, dyrektor Centrali nž. M. Zajde- 
man i m. w. mer. 

    

GMINA ŻYDOWSKA KIERUJE SWO 
JE ZALEGŁOŚCI DO IZBY SKARBO 

WEJ. 

Ponieważ wielu płatników — Żydów n'e 
wiszcza podatków na rzecz gminy żydow- 
skiej, zarząd gminy skierował szereg naka 

zów płatniczych do wydziału egzekucyjnego 
Izby Skarbowej calem ściągnięcia nałeżnoć. 
ci w drodze egzekucyjnej. 

REKORDOWA ILOŚĆ ŚLUBÓW 

ŻYDOWSKICH W WILNIE. 
Onegdaj skończył się u Žv 

dów okres, w którym religia zakazuje im 
brania ślubów. W związku z tem wczoraj 
kilkudziesięciu Żydów połączyło się w związ 
iki małżeńskie. Ponieważ nikt nie spodzie- 
wał się taz znacznej ikości ślubów w jed- 
nym dniu, zabrakło sał ; część Ślubów wbrew 
przyjętym zwyczajom odbyła się w synago- 
gach 
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"Temp. najwyższa + 13. 
Temp. najniższa + 7. 

1. 
Wiate połudn. — zach. 
'Fend. bar. — wzrost. 
Uwagi: ebmurno. 

— Pogeda 17 maja 1933 r. według P. I. M. 
W. całym kraju zachmurzenie zmienne. z 
mkającemć opadami, zwłaszcza w dziel 
cach polaocnych. W dalszym ciągu jeszcze 
chłodno. Umiarkowane, na wybrzeżu poryw, 
ste wiatry zachodnie i półnoano — zacho- 
dnie. 

  

   

  

MIEJSKA, 
— 16 stypendjów dia młodzieży. Na wczo 

rajszem posiedzeniu magistratu postanow o 
mo przyznać 10 stypendjów dla uczącej cię 
młodzieży. 6 stypendjów po 40 złotych mie 
sięcznie przyznano uczńiom szkół średnich, 

zawodowych i ogólnokształcących i 4 sty- 
pendja. studentom Uniwersytetu Wflens 
po zł. 50 każde. Stypendja te będą wyp 
ne co miesąc. 

— Roboty kanalizacyjne. W celu zatrud 
nienia bezrobotnych i skanalizówania dzielni 
cy Zarzecze magłstrat, poczynając od naj. 
bliższego poniedziałku, podejmuje roboty < 
nalizacyjne na ul. Połockiej. Po skanalizo- 
waniu tej ulicy roboty będą prowadzone na 
uł. Zarzecznej na adcinku od mostu do Krzy 
ża. 

Przy robotach tych zostanie zatrudnio- 
nych 100 bezrobotnych. 

  

    

   

  

LITERACKA 
— Sąd Opjnji Publieznej nad „Środami 

Literack'emi“ odbędzie się dzisiaj o godz. 
20,30 w siedzibie Związku Literatów (Ostr: 
bramska 9) w. ramach: 190 środy literackiej. 
Spodziewana jest ożywiona dyskusja. Wstęp 
PY DEYNS O gość! 1 zł. Akademicy 

gr. 

  

  

SPRAWY SZKOLNE 
— Zakończenie reku szkceinego 14 czerw 

ea. W b eżącym roku szkolnym w związku ż 
przypada jącem cnia' 15 czerwca świętem Bo 
żego. Ciała — Pan Minister Wyznań Refg.j 
nych, i Oświecenia Publicznego przesunąt 
termin zakończenia roku szkolnego na dzień 
14 czerwca 1933 roku. 

— Zapisy. Szkoła Ówiczeń przy Państwo- 
wem Seminarjum Nauczycielskiem Żeńskiem 
w Wilnie ut. Filipa 3 przyjmuje zapisy dzie 
<i do I oddziału od 15 — 25 maja w godz. 
od 8 do 10,30: ranio, 

Mid. SZR” 
t GOSPODARCZA 

— Na zjazd gospodarezy, zwoływany 
przez BBWR. w Warszawie w dniach 18 - 20 
bm, zostai. indywidualnie zaproszeni i wyjeż 
dżają z Wima prezes. Izby Przem. — Han 
diowej.w Wiłnie p. Ruciński oraz radcowie 
Izby pp. Bohdanowicz, Łastowski, Kawzuo 
%i, Trocki ,j Fried, tudzież dyrektor Wileń 
skiej Izby Przem. — Handlowej p. inż. Ba- 
rański, który będzie wiceprzewodniczącym 
sekcji handlowej w komisji przemysłowo -— 
bandlowej. 

— Podatek przemysłowy od obrotu, W 

dniu 15 bm. upłynął termin płatności podat> 
km iprzemysłowćo od obrotu Za p, 1842, Pla 
Inicy, którzy nię otrzymali nakazu płatnicze- 
go na ten podatek. powinpi we własnym in- 
„eresię dowiedzieć się w Urzędzie Skarbowym 
o wysokości wymierzonej im sumy i uiścić: ją 
w terminie ulgowym do dnia 29 bm., ponie- 
waż termin płatności nie jest uzależniony od 
terminu doręczenia nakazu, a podatek będzie 
ściągany przymusowo także w wypadku nie- 
doręczenia płatnikówi nakazu płatniczego. 

— Podatek gruntowy. W dniu 31 kwel 
nia rb. upłynął termin płatności I raty po- 
datku gruntowego; Termin ulgowy pozwala 
jący na opłacenie tego podatku bez kar za 
zwłokę, upłynął w dniu 15-g0 maja. Urzędy 
Skarbowe rozpoczęły już przygotowania do 
przymusowego ściągania zaległości tego -po: 
datku i w dniach najbliższych. rozeszlą' upo- 
mnienia, za które płatnik będzie musiał do- 
płacać po t zł. 50 gr. — a następnie rozpo- 
cznie się egzekucja. (b; 

Prana, WOJSKOWA. 
— Kto dziś staje przed komisją poboro- 

wą? Dziś 17 maja obowiązek stawiennictwa 
przed kom,sją poborową (Bazyljańska 2) spo 
czywa na mężczyznach urodzonych w roka 
1912 : nazwiskami rozpoczynającemi się na 
literę К, zamieszkałych na terenie 3 į 4 

Komisarjatów P. P. 
"Jutro stawić sę muszą poborowi z naz 

wiskami na literę L į L. 
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ZEBRANIA I ODCZYTY. 

- Komunikat Związku Pań Domu. Dnia 

18 maja w salj Towarzystwa Kredytoweg: 
(Jagiellońska 14) o godz. 17 mp. prof. Muszyń 
ski wygłosi odczyt pod tytułem „Herbatki 
ziółowe'. 

— Bacznošė Oi eerūwie Rezerwy! Zarząd 
Kola  Wiileūskiego Z. O. R. zawiadamia 
swych członków, iiż odczyt p. t. „Niemcy 
Hitierowskie", który po powrocie z Berłuna 
posc! Mackiewicz Stanisław wygłosi w lok: 
łu Z. O. R. — ul. Wiileńska 33 odbędzie sę 
we czwartek dnia 18 maja rb. o godz. 20 (a 
nie 19 maja o godz. 19 jak było uwprzedn:o 
ogłoszone). 

— Komitet Wykonawczy Ratowania Ba- 
zyliki Wileńsk'ej komunikuje, że walne zeb- 
ranie sprawozdawczo-inofrmacyjne Komitetu 
Ratowania Bazyliki odbędzie się dnia 18 ma- 
ja rb. o godzinie 18-tej w Wielkiej sali kon- 
terencyjnej Urzędu Wojewódzkiego. Osoby, 
które były na pierwszem zebraniu organiz t- 
cyjnem w lipcu 1931 roku proszone są o 14- 
skawe przybycie. 

   

    

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 

— Połski Czerwony Krzyż rozpoczął s*ko 
lenie drużyny ratowniczej w Gimna 
T-wa Pedagogów, Na wykłady ucz 

uczanice klasy VI i VII w 1 
mtodziež męska odbywa čwiczen'a P. W. 

— Podziękcwanie. — Zarząd Wileński 
Oddziału Związku Kaniowczyków i Želę 
czyków składa serdeczne podziękow: p. 
prezesowi Federacji PZOO. dr. Górze za czyu 
ny udział w organizowaniu obchodu 15 rocz 

ty bitwy pod Kaniowem. a w szczególno- 
Ści za pomóc w uzyskaniu sali mejskiej, d- 
koracji sak kwiatami i za delego ie pocz- 
tów sztandarowych sfederowanych związków 
obrońców ojczyzny, p. płk. St. B estkowi, do 
wódcy 6 pp. Leg. za udzielenie orkiestry na 
mroczyste nabożeństwo i akademję, p. dv:. 
Miłkow: ] za uświetniene akademji śp:e 
wem, p. art. dram. J, Braunównie za przeSii 
czne recytacje na akademji, magistratow m, 
Wilna za bezinteresowne udziełen e sali miej 
skej | dekorację kościoła garnizonowego i su 
li miejskiej kwiatami, p. prezesowi Dyr. 
Poczt i Telegrafów inż. Żachow czowi za 
wydelegowanie członków chóru pocztowego 
na akademję. p. Wł. Szczepańskiemu, dyry 
gentowj chóru pocztowego za produkcje chó 
ru i akompsnjament, p. kpt. W. Resz*e, 
kapelmistrzowi ork estry 6 pp. Leg. za pro 
dukcje muzyczne w kościele i na. akademii. 
chórowi pocztowemu za bezinteresowne pos 
„więcenie wieczoru, pocztom sztandarowym 
sfederowanych związków obrońców ojczyzny 
za koleżeńską przysługę i wszystkim tym, 
którzy przyczyniłi się do świetnego rezultatu 

obehodu 15 roczncy bitwy pod Kaniowem. 

RÓŻNE. 

— ZA. Z. S-u. Z dniem 22 maja br. lokal 
zimowy AZS. (Gmach Główny, ul. Św. Jań- 
ska 10) zostaje zamknięty. Dyżury człon 
ków Zarządu odbywają się codziennyć za wy 
jałkiem świąt i niedziel od godz. 18 do 20 

i wioślarskiej A- Z. S, ul. Kośc u 

  

   
     

   

  

   

      

    

   

  

      

  

  

    

kań turystom. Na ostatniem wałnem zebra- 
niu hotelarzy była m in. omawiana sprawa 
dostarczania lokali turystom na warunkacii 
ulgowych. Obecny na tem zebraniu przedsta- 
wiciel magistratu wyjaśnił, że w roku bie- 
żącym w związku z całym szeregiem rocznic 
i uroczystości spodziewany jest do Wilna du- 
ży napływ wycieczek turystycznych. Wyłania 
się więe sprawa dostarczenia im mieszkań po 
zniżone j. taryfie. 

Na zebraniu zapadła uchwała udzielenia 
turystom dałekoidących zniżek . 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr na Pohułanee. — Ostatnie przed 

stawienia „Pokoju na trzeciem piętrze*, — 
Sensacyjna sztuka „Pokój na trzeciem pięt- 
rze Nr. 17 echodzi. wkrótce z afisza z po- 

wodu zbliżających się premjer. To też kto 
nie wdizhł tej nowości, której wystawienie 
ma naszej scenie stoi na nieprzeciętnym po“ 
ziemie artystycznym — powi w dn'ach 
najbližszych pošpieszyč do Teatru na Pohu 
tance. * 

— Staly Teatr Objazdowy Teatrów Miej 
skich ZASP. w Wiłnie — daje ostatnie przed 
stawienie uroczej sztuki „Żegnaj młodości* 

w której na czele śwetnie zgranego zespo'n 
święcą triumfy występowicze — królowa ©x- 
ranu J. Smosarska i znakomity artysta: St. 
Daczyńskj — dziś 17 maja w Białymstoku. 

— Ibsen na Pohułance. — Potężne arcy- 
dzieło Ibsena „Wróg ludu" ukaże sę w Te: 
atrze na Pohułance w sobotę 20 maja w 1>- 
skonałej reprezentacji artystycznej (ż Szy 
mańsktm w roli tytułowej), w reżyserji dyr. 
Szpakiewicza, i dekoracjach W. Makojniika. 

— Teatr muzyczny „Lutnia*, „Cnotiwa 
Zuzanna, Wyjątkowem powodzeniem cieszy 
się wspaniale wystawiona operetką Gilberta 
„Спо ма Zuzanna”, która grana będzie dziś 
po raz 6 w pierwszorzędnej obsadzie scen - 
cznej z Grabowską, Demblińskim, Szezawiń- 

  

  

   

27 

ZAWIEJA... 
Przekład autoryzowany z angielskiego, 

Potrochu bawialnia opustoszała: 

Wszysey poszli przebrać się do obia- 
du. Czy to nie dziwne, że trwali tak 

uporczywie przy drobnych zwyczajach 

codziennego życia? Niepojęta traged 

ja unieruchomiła nas w śnieżnej pu- 

łapce rażem z trupem, wśród atmo- 

stery grozy i trwogi, a przecież nist 

nie zapomniał o goleniu, o ukrochma 

lonym gorsie i smokingu; o klejno- 

tach, koronkach, jedwabiach, dekol- 

cie — pomimo zimna — pudrze i ró- 

źu: Wszyscy uważali, że muszą przejść 

przez torturę konwencjonalnych uś- 

miechów, zdawkowej rozmowy i uda 

nego jedzenia. Takie jest ży ie. Ale 

muszę wspomnieć. o niepokojącym 

incydencie, jaki zdarzył się w ciągu 
tej godziny, kiedy w bawialni byłam 

tylko ja, Łucja i chwilami Brunker. 

Pomimo zmierzchu widziałam je- 

szcze wiry śnieżne, na szybach okien, 

    

   

jako że okiennice były otwarte. O'*Lea 
ry, który przez ten cały dzień prawie 
ze mną nie rozmawiał, zjawił się na- 
gle u mego boku. : 

— Czy pani zajęta? — zapytał i 
kiedy podniosłam oczy, dodał jakby 
pod adresem Łucji: — yby pani nie 
poszła ze mną na chwilę do pokoju 
Frawley'a? Chciałbym. żeby mi pani w 
czemś pomogła: 

Rzuciłam druty na sofę i poszłam 
za nim z sereem bijącem na alarm. 
Weszliśmy do strasznego pokoju i 
O'Leary zamknął drzwi. Okiennice by 

ły otwarte i przez okno sączyło się do 
zimnego, cichego pokoju. słabe Świa- 
tło, Zobaczyłam z ulgą, że ciało leży 
na łóżku, przykryte miłosiernie prześ- 
cieradłem. Na podłodze w miejscu, 
gdzie leżało, widniał nierówny obrys 
kredą. 

— Chciałem mówić z panią sam na 
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up los ts: H. MI 
  

skim, Tatrzańskim i Wyrwkz — Wfchrow 

skim ma czele. Operetka ta zakończy tak po 
myślny pod wzlędem artystycznym sezon zi 
mowy. Ceny zniżone. Zniżki ważne, 

IV Doroczne Walne Zebranie 
Żydowskiego Klubu Myśli 

Państwowej w Wilnie. 
Wystarczyło rzucić okiem. tylko na to li- 

czne zebranie, ażeby przyznać, że myśl pań 
stwowa zapuśc ła wśród Żydów wileńskich 
głębokie i trwałe korzenie. Żydowski Klub 
Myśli Państwowej zdołał w gu 4 lat od! p 

go powstania skupić dokoła siebie poważna 
część społeczeństwa żńdowskiego z wszyst 
kkh sfer i warstw społecznych. A czynił to 
bez hałasu, bez krzyku i rek pracując 
skromnie, nieustannie a skutecznie. 

Zebranie otworzył, obrany  jednomyśln e 
przewodniczącym dnia, dr. A. Hirschberg, 
Sprawozdania za ubiegły czasokres złożyli 
sekretarz klubu p. D. Żuk | skarbnik p. dys. 
Fruchter, poczem w kwestjj cdera ideowego 
zabiera głos dr. Hirschberg. W dłuższym 
referacie progamowym poruszył mówca sze 
reg zasadniczych kwestyj jak np. sprawę re- 

izj: poglądów zachodzącej aktualnie w łonie 
żydowstwa polsk ego, a której wyrazem jest 
ideologja kiubu, sprawę ustosunkowania <i; 
iKlubu do kiwestji pałestyńskiej, wychowania 
państwowego dzieci i w. i. iwając m. 

+ tezę asymilacji państwowej przy rówao- 
czesnem zachowaniu odrębności kulturalnej 

i narodowej. Mówca poruszył także sprawą 
ustosunkowania się do Żydów postępowej 

części społeczeństwa polskiego, wspomina jąc 
też m. i. życzliwą postawę „Kurjera Wileń- 

skiego”, Po referacie i dyskusji uchwalono 
wysłać dwie depesze do Prez. Mościckiego i 
Marszałka P llsudskiego. Uchwalono też r>- 
zolucję protestacyjną przeciw prześladowa- 
niem Żydów w Niemczech, przy jednoczes- 
nem zwróceniu uwagi na zakusy hitlerowskie 
w kierunku Pomorza, gatywnemu' hasłu 
bojkotu towarów niem'eckich przeciwstawio 
no pozytywne hasło dopieran'a wyrobów kra 
jowych. 

Do Zarządu weszli: Akselrods, Alperowi:z, 

dyr. Fruchter, dyr. Hirschbeq, Kasztańsk , 
Klumel, Kurjan, dr. Lichtman, Pajewski, Tas 
seltraub / Żuk. 

Dla zasług położonych około powstania ; 
rozburdiowy Klubu Zgromadzenia nadało p. 
dr. Hirschbergowi tytuł człowtia honorowego 

P.Z.U W wr”. 1932 
W dniu 26 i 27 kwietnia rb. odbyła się w 

Warszawie zwyczajna sesja Rądy Powszech- 
nego. Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych. Głó- 
wnym przedmiotem obrad było zamknię 
rachunkowe Zakładu na rok 1932, które Ra: 
da zatwierdziła. 

Bilans za rok sparwozdawczy okazał się 
zrównoważony, przyczem — wobec dużego 
zalegania w płaceniu składki ogniowej przez 
ubezpieczonych —- odpisano na należności*re 
jestrowe 12 miljonów złotych. Z należności 
tstałonej na rok 1932, obejmującej składki 
zaległe do t, I. 1932 r. i przypisane za rok 
1932 wpłynęło w tym roku 42,8 proc. 

Szkody ogniowe w r. 1932 w dziale przy 
musowych ubezpieczeń wynosiły 55,6 proc. 
składki, co oznacza znacznę zmnięjszęnie Się 
pałności w stosunku do lat ubiegłych. 

Rada powzięła rezolucję, aby naczelny dy: 
rektor Zakładu zwrócił się władz skarbowych 
w sprawie zreferowania obecnego systemu in- 
kasa składek w drodze egzekucji przeż orga- 
ny skarbowe, gdvż system ten obó.ąża nad 
mierną pracą PZUW. i nakłada zbyt wysokie 
koszty na płatników, nie dając dostatecznych 
wyników. 

  

  

  

    

   

  

    

    

     

   

    

      

  

  

   

      

  

Nowe. monety, 10-złatewe. 
Minister Skarbu prof. Zawadzki zatwier- 

dził projekt emisji dwu nowych monet 10 - 
złótowych: z okazji 250-lecia odsieczy Wied 
nia i 70-lecia* powstania styczniowego. Część 
nowych monet ma mosić wizerynek Jana 
Sobieskiego z datami 1683 — 1933. a część 
wizerunek Traugutta z datami 1863 -- 1933. 
Nowe monety ukażą się w końcu lata, 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ZAWODOWA SŽANTAŽYSTKA, 

Ostatnio do policji: wpłynęło: kilka: skarg 
przeciw niejakiej Rozalji llukównie, która 

   

- oskarżona jest o zawodowe uprawianie szan 
tażu: ы 

W sweiim czasie pisaliśmy, że flukówna 
szantażowała pewnego urzędnika bankowe- 
go, od kiecka żądła alimentów rzekomo dla. 

dziecka. 
das state utządzała awantury, gro- 

ziła, że obleje witryciem i t. d. W rezultacie 

sprawa, oparła się © sąd, który uznał, że pre 
teńsje. llakówny są całkiem bezpodstawne: 

Ostatnió kolejną ofiarą szantażystki padł 
pėwien urzędnik, do którego Ilukówna mia 
ła pretensje, że należy się od niego kilkaset 

zł. Ilukówna przychodziła do biura wspom- 
siignego urzędnika, robila iwantury grożąc 
*ybiejeóm szyb i t. p. . Ę 

Wspomniany urzędnik, mie chcące dopu- 
šeič do skandalu, kilkakrotnie dawał jej na. 
«edczepnego mniejsze sumy pieniędzy. Nie 
jednak nie pomagało. Po kilku dniach I. zgła 
szała się. znowu, wyprawiając nowe awan- 
tury. 

Okazuje sę, że już wiele osób padło ofia 
rą tej szantażystki. (e). 

    

sam — rzekł szybko O'Leary. Sądzę, 
że zauważył wyraz mojej twarzy. — 
Dziś nie miałem okazji. Co więcej, nie 
dokonałam niczego konkretnego. Spra 
wa jest szalenie trudna i nie mogę 
pociągnąć nikogo za język. Wszyscy 
miłczą jak ostrygi. Naturalnie rozu- 
miem, dlaczego. Śmitetć Hubera Kin- 
gery'ego wisi nad nimi jak zmora. Bo 
ja się ściągnąć na siebie podwójne po- 
dejrzenie, o tamto morderstwo i o to. 
Mam wrażenie że między nimi jest du 
żo nienawiś 

- O, nie miłość ich łączy —= -po- 

twierdziłam ponura. — To się rzuca 
w oczy. Ale są w porozumieniu poł 
hasłem: „Jeżeli ty nie powiesz, to i ja 

nie“. 

        

- Świetnie — rzekt O'Lcary: 
Pani zawsze przejrzy sytuację na wy: 

lot. 
— Więc pan nic nie wykrył? 

zapytałam tonem zawodu. 

— Nie znaczącego. Chyba to, że w 

całym domu niema ani jednego rewol- 

weru, oprócz mojego. — Wyjął z kie- 
szeni błyszczącą broń. Należało 
przypuszczać, że jadąc do rezydencji 

myśliwskiej towarzystwo zabierze - z 

   
  

   

Drukarnia „ZNICZ*, Wiinu» Biskupia 4, tel. 8-40 

wit £ 253 /£ 1 

Dźwięk. kino REWJA | 
Sala Miejska 

ul. Ostrobramska 5 

JUŻ WKRÓTCE 
ukaże się na ekranie 

REWJI 

PAN! 
Dźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 1541 | 

©:go 

Nagana 

riskich w nocn. 

W roli głównej 

Biwigk. Sino-Teate 

HELIOS 
Mieśska 38, tol. 9-26 

pujące wpisy: 
W dniu 22H. 1933 r. 

586. I. Firma: Przychodnia Lekarzy Specjalśstów 
— Spółka z ograniczoną odpowiedz klnością*. Pro- 
wadzenie przychodni lekarskiej, Siedziba w Wilnie i 
przy ul. Trockiej 9 m, 1i. Przedsiębiorstwo btniej: | 

zakładowy wynos: | 
2000 złotych podzielony na 20 udziałów po 100 zło | 
tych każdy całkowicie wpłacony. — Zarząd spółki t 
stanowią dr. dr. Gerszko Wolfson zam. w Wilnie, | 
przy ul. Wileńskiej 7, Pesla Załkinson przy ul: Za. | 

Zawalnej 28, 
Efroim Lerenman- przy ul. Stefańskiej 23 i Noech | 

i 
I 
l 

| 
i 
i 

Н 
i 

i 
{ 

od 1 stycznia 1938 r. Kapitał 

walnej 24, Michał Lewin przy ul 

Wółkowysk| — Fajngold przy ul. Kijowskiej 2-a jako ! 
członkowie zarządu, oraz dr. dr, Mikołaj Bloch zam. 
w Wilnie 

  w imieniu spółki, weksi 

czas nieograniczony. 

W dniu 7 III. 1933 r. 
591. 1 Firma: „Sz Abramowicz. Spółka z ograniczo į 

ną odpowiedzialnością". Prowadzenie na rachunek wta | 
sny i cudzy handlu w kraju i zagranicą mem i siemie- ! 
niem Inianem. Siedziba w Wilnie przy' ul. Kolejowej 15. 
Przedsiębiorstwo istnieje od 1 lutego 1933 r. Kapital 
zakładowy wynosi 5000 zł. podziełony na 50 udziałów | 
po 100 zł. każdy całkowicie wypłacony w gotowiźnie 
Zarządcami spółki są: Szepsel Abramowicz zam. w m. 
Holszanach, pow. Oszmiańskiego i Oszer Kuszlin zam. 
w Wilnie przy ul, Rydza Śmigłego 22. Prokury podpi- i 
sują pod stemplem firmowym dwaj zarządcy łącznie. 
Pełnomocnictwa, weksle, czeki i inne zobowiązania pie- | 
niężne obaj zarządcy łącznie, wszelkie tranzakcje, akty, 
umowy it. p. podpisują pod stemplem firmowym kaz- | 
dy z zarządców z osobna. Spółkę we wszystkich urzę 
dach i instytucjach zastępuje również każdy z zarząd 
ców z osobna. Spółka z ograniczoną odpówiedzialnoś- 
cią zawarta na mocy aktu, zeznanego dnia 1 lutego 
1933 r. za Nr. 444 przed Janem Buyką, Notarjuszem 
w Wilnie na czas niekreślony. 

  

; 592. 1. Firma: „Towarzystwo Handlowe Drient tea 
Co (Orient tea Commercial Co). Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością”. Celem spółki jest założenie i pro- 
wadzenie na rachunek własny i komisowo przedsiębior- 
stwa pakowni i sprzedaży herbaty, kawy i innych po- 
krewnych artykułów kolonjalnych. Siedziba centrali w 
Warszawie przy ul. Senatorskiej 29 (Galerja Luxembur 

Siedziba oddziału w Wilnie przy ul. Słowackie 
go 19. Oddziały w Łodzi, Katowicach, Lwowie i Wilnie. 
Kapitał zakładowy 5000 zł, podzięliny na 100 udziałów 
całkowicie wpłacony. Zarządcami spółki są: Basa. Nic 
berg — ul. Warecka 9, Jadwiga Horodyska — Kiliń- 
skiego 3, Alina Szenuar — Lipowa 4 wszyscy z Warsza 
wy, Izraeł Ginsburg z Łodzi ul. Cegielniana 2. Zarządey 
zastępują spółkę wobec władz i osób i prowadzą jej 'a 
teresy. Weksle, czeki, żyra na wekslach, prokury, peł 

akty notarjalne i hipoteczne 
i wszelkie zobowiązania podpisują Basia Nicberg. łącz- 
nie z Jadwigą Horodyską lub z Aliną Barbarą Szenuar 
lub Izrael Ginsburg łącznie z Jadwigą Horodyską. luh 
z. Aliną Barbarą Szenuar, Pokwitowania;z odbioru wszel- 
kiego rodzaju korespondencji i korespondencję nie: 

podpisuje jeden z zarządców. 
Podpisy winny być kładzione pod stempiem fr mowym, 
Kierownikiem Oddziału w Wilnie jest Boruch Rajches # 
zam. w Wilnie przy ul. Słowackiego 19, który działa 
w zakresie udzielonego upoważnienia z dnia 10. 
Spółka z ograniczoną „odpowiedzialnością zawarta na 

ga). 

nomocnietwa, umowy, 

wierającą zobowiązań 

     
sobą mnóstwo broni, ale panna Matil 
powiedziała mi, że nikt nie zamierzał 
połować. Dziwne, prawda? Nasuwa 
się przypuszczenie. że wszyscy oni ba 
li się strzelać. — Urwał i spojrzał na 
zrównoważony na dłoni rewolwer. — 
Ja jeden mam broń, a ja nie zabiłem 
Frawley'a. 

— Więc co się stało z tamtym re- 
wołwerem — spojrzałam na łóżko i zn 
żyłam głos do szeptu — od którego 

on zginął? 
O'Leary wzruszył ramionami: 

  

— Pan Bóg wie — może go wyrżu 
cono przez okno w zaspę. I jeszcze je 
dno... — Urwał. — Jak z pani nerwa- 
mi, panno Saro? Trzyma się pani? 

-—- Trzymam się — odrzuciłam 5- 
stro, czując w sercu szkaradny niepo- 
kój. — O eo idzie? 

Popatrzył na mnie dłuższą chwilę, 

poczem wycedził powoli: 
—- Pamięta pani perukę? Kiedy tu 

byłem po lunchu. jeszcze ją widzia- 
łem.. A teraz niema. 

Odwróciłam się mimowoli w stro- 
nę stolika toałetowego i zobaczyłam 
niespodziewanie swoje odbicie w Tu: 

strze, Byłam upiornie blada i jakaś 

  
   

      

NKOWSKI 
PIEKŁO PARYŻA 
W roli gł Gaby Morlay. Początek o godz. 4—6—8—10, w sob i niedz. o 2 ej 

Ostatnie dni superprzeboju cieszą- 
się kolosalnem powodzeniem 

orsz komedj! z niezr. 
tomikiem $lim'em 

Dziś premjera! Życie apaszów pa. 
apelunkach Paryż 

Wstrząsające koleje losu zbiega z Ko- 
laaji Karnejt-odełania wielki fili p.t. 

bo- 
baier filmu „X—27" 

DZIŚ! Film grozy i tejemnie. Mistrz 
maski, nie amowity genjusz tostur 

MASKI Dr. Fu-Manchu 
Wymyślne tortury, Pałac udręczeń. NAD PROGEĄM: „M 

Lejo$tr Aandloų 
Do Rejestru Handlowego, Dział B, Sądu 
Okręgowego w Wilnie wciągnięto nastę- 

rzy ul. Teatralnej 3, Adolf Blumowi 
przy ul. Wielkiej 21, Lejzer Bużański przy ul. V 
Pohulanka 21, Jwljusz Genzel przy ul. Stefańskiej 1 | 
i Aleksy Perewozski przy ul. Jagiellońskiej 16 jako | 
zastapcy członków zarządu. Wszelkie zobowiązania 

, czeki, żyra, umowy, pe.no 
mocnictwa, prokury, akty notarjalne | hipoteczne pod | 
pisuje pod stemplem firmy trzech członków zarządu | 
Korespondencję nie zawierającą zobowiązań zwykłą, | 
poleconą i wartośdiową, pokwitowania z odbioru pie- 
niędzy i przesyłek podpisuje pod stemplem firmy 
każdy członek zarządu samodzielnie, Spółka z ogran 
czoną odpowiedzialnością zawarta na mocy aktu 7 
zmamego dnia 2 grudnia 1982 r. pod Nr. 183 przed | 
Wiincentym Łodziewskim. Notarjuszem w Wilme na i 

548—V1. | 

  

  

Dawno niewidziana 

MARY PICKFORD 
w musującym humorem i werwą filmie p. t. 

Ernesta Lubicza 
film p. t „ZŁOTE SIODŁA 

Wiezień z K 

Наз!ерпу program: 
KORONA twórczości 

gsniainego 

    

     

Wictor Mac Lagien 

sekres do 1 stycznia 1935 r. z autor 

  

     

spółki. 

459: HL 

Spółka akcyjn Firma obecnie brzm 
Ubezpieczeń ycie Vita i Krakow: 
na". Kapitał 
podzielony na 
nie stanowią: 
dr. Mie 

  

000 ak.     
   

    

   

      

      

  

Piękna 47 obydwom z Warszawy, 

   
    

  

z dnia 12 maja 1932 r. 
  

494. IV. 
atacja i Handel Drzewny”. 

  

powiedzialnością". 

Wilnie 

  

Reprezentowanie spółki w _ instytu   
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i 

i 

Н 

i 
Н 

  

1933 roku. 

Hurtowy. 

3 lulego 1935 

  

   
nad przedsiębiorstwem firmy. 

572. II. Firma: „Meblopol. 

„1932 
dowana i wykreśla się z rejestru. 

   

Sensacyjny dramat na tie prze- 
żyć młodej i pięknej dziewczy- 

ny w odmętach Paryża. 

BORYS KARLOFF 

mocy aktu, zeznanego przed Notarjuszet 
w Warszawie dnia 14 jutego 1931 r. z 

  

   

żeniem na dałsze trzyletnie okresy, o ile na miesiąc 
przed upływem terminu jeden ze spólników nie zawis 
domi pozosiałyca notarjalnie o chęci wys 

(irma: „Towarzystwo Ubezpieczeń Vila, 

  

zakładowy obecnie wynosi 
5 yj na okaziciela. Zarząd obec- 

Eimnchorn — ul. Kopernika 16. 
ysław Lilienthal — ul. Grójecka 43, Zbigniew 

| Rozmanit — ul, Smolna 10 wszyscy z W 
1 Adam Jeziorański ze wsi Łomianki Młoc. 

stępuje spółkę wobec władz i osób i prowadzi jej inte- 
resy. Wszelkie pełnomocnictwa, akty, czeki, Ksty o wy 
danie funduszów z instytucyj kredytowych oraz doku- 

których wynika jakiekolwiek dla spółki zobo- - 
w.nny być Gpatrzone podpisami dwóch czło: 

rządu lub jednego członka zarządu i prokurenta. 
Wyjątek stanowią polisy, dodatki do polis, pokwitowa- 
nia z odbioru korespondencji, przesyłek pocztowych 
ii h, które to dokumenty mogą być podpisywane 

przez dwóch prokurentów. Dyrektorem Oddzia- 
łu w Wilnie na miejsce Władysława Wysocki. 
ustąpił, mianowany został Klemens Marcino 

ul. Mickiewicza 17, który działa w zakresie udzie- 
łonej płenipotencji, zeznanej przed Notarjuszem Karo- 
lem Grymińskim w Warszawie w dniu 14 paździeruik в 
1932 r. za Nr. 2154. Władysławowi Kozłowskiemu 
Al. 3-go Maja 2 i Zdzisławowi Reklewskiemu — ulica 

udzielono łącznej 
prokury. Uchwalony na Walnem Zgromadzeniu Akcjo- 
narjuszów w dniu 24 marca 1932 r, zaprotokułowanym 
przez Notarjusza Grymińskiego w Warszawie rep. Nr. 
689 nowy słalut spółki zatwierdzony został Postano 
wieniem Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu 

Firma: „Spółka Akcyjna Trak. Ekspło- 
Siedziba sp. 

niesiona na ul. 3-go Maja 7—11 w Wilnie. 

W dniu 1.1: 1933 r. 
981. 1. Firma: „Flaxtow. Spółka z ograniczoną od- 

Handel względnie skup zawodowy 
Inu, siemienia lnianego i innych produktów rołnych. 
Siedziba w Wilnie, ul, W. Polmilanka 15, m. 3. Prz» 
siębiorstwo istnieje od 1 stycznia 1933 r. Kapitał zakla- 
dowy 10.000 zł. podzielony na 100 udziałów po: 100 zł. 
każdy całkowicie wpłacony. Zarząd należy do zam. w 

awida: Słuckiego przy: ul, Makowej 16:i Mejera. 
Lublińskiego-Stuczyńskiego przy ul. J. Jasińskiego 6. 

jach administracyj- 
nych. należy do każdego z członków zarządu z osobna. 
Angažowanie pracowników, nabywanie nieruchomośc:, 
zawieranie aktów hipotecznych, wydawanie skryptów 
dłużnych, wystawianie i żyrowanie weksli w imieniu 
spółki należy do obu zarządców łącznie, Wszelkie inne 
dokumenty, pełnomocnictwa, kontrakty, umowy, zobo 
wiązania, czeki, żyra na czekach i t. p. podpisuje Mejer 
Lubliński-Stuczyński sam lub łącznie z D: viden 

kim, wszelką korespondencję biežącą niezawierającą 20 

bowiązań pokwitowania z odbioru korespondencji ZWy: 

kłej, poleconej, pieniężnej i wartościowej może podpi 

sywać każdy z zarządców z osobna. Spółka z ograniczy 
ną odpowiedzialnością zawiązana na mocy aktu, zezna; 
nego przed Notarjuszem Janem Buyką w. Wilnie dnia 
® grudnia 1932 r. za Nr. 3804 na czas. do I sierpnia 

W dniu 28.1. 1932 r. 
416. V. Firma: „W. Charytonowicz. Apteczny Dor 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Plenipoientem nadzorcy sądowego jest Wałerjan Orłow 
ski, zam. w Wilnie przy ul. W. Stefańskiej 88—%5, któ 
ry działa w zakresie udzielonej plenipotencji oblatow»- 
nej przed Janem Buyko, Notarjuszem w Wilnie w dn 

za Nr. 469. Na mocy wyroku Sądu 
Okręgowego w Wilnie, Wydziału I Cywilnego z dnia 18 | 

stycznia 1933 r. udziełono firmie odroczenia wypłat na | 

przeciąg trzech miesięcy. poczynając od dnia 18 stycz- ; 

nia 1933 r. i mianowano adw. Tadeusza Wirszyłłę, zam | 
w Wilnie przy ul. Kasztanowej 4—6 nadzorcą sądowym 

  

W dniu 23.4. 1983 r. į 
Spółka z ograniczoną | 

odpowiedzialnością- w Wilnie*. Spółka została zlikwi 

   

  

Nr. 128 (3069) 

Niemiecka 35, tel. 13-17. 

Ciągnienie już JUTRO 

  

BALKON 

25 ar 

KIKI 
PARTER 

od 54 gr.         

    

Szczegóły nastąpią 
  

jenny 
NAD PROGRAM: Dodatki dzwiękowe. 
Początek o godz 4—6—8—10 15. 

w swej największej 

przejm. grozą kreacji 
CENY ZNIŻONE: 

Na l-szy seans 

Balkon 40 gr. 
Parter 70 gr. 

ama kocha pope“ — komedja WI6ćZ. 0d SQ gr. 

    

  

Akuszerka 

„Aleja Laknejowa 
ąpienia „ść | przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 

554/v! | ulica Kasztanowa 7, m.5. 
W. Z. P. Nr. 69. 

nA rz! 
znem przedłu 

. 242 

   

      

„Towarzystwo 
. Spółka akcyj- 

2.500.000' zł. 
Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Orzeszkowej 3—12 

(róg Mickiewicza) 
tzenże gabinet kosmetyex- 
mę, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzaki i wągiy, 
Ww. 2. P. 48 8323 

Gospodyni 
z szyciem i haftem po- 
szukuje pracy. Wymaga- 
nia skromne. Łaskawe 
oferty do Kurjera Wil.* 

dia A. S 

Jan 
urząd za- 

   

  

   

  

   
  

  

PAŃSTWOWE p 

Seminarjum Żeńskie 
w Wilnie, uł. Filipa 3 

ПОЗОНЦ okalų 
złożonego z 18 dużych 
i 10 do 12 małych pokoi 
co zh, 

4 u ją legitym., wyd. 

g * przez U. 5. В. 
za Nr. 4324 na imię Al- 
fredy Baranowskiej— unie- 
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została prze 
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SPRZEDAJĘ 
po cenach b. niskich 

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

własne 
Lwowska 24, m. 10 

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

Maszynistka 
poszukuje posady 
jak również może być an- 
gażowana do biura na ter- 
minową pracę, również 
wykonuję różne prace w 
domu po b. niskich cenach 
Łaskawe oferty do Adm. 
„Kuzjera Wileńsk.* pod 

„Maszynistka“ 

| B. nauczyciel gimn. 
udziela lekcje i korepetycje 
w zakresie 5 klas gimnaz- 

+ jum ze wszystkich przed- 
, miotów.Specjalność mate- 

matyka, fizyką, jęz. poł- 
ski. Łaskawe zgłoszenia da. 

i administracji „Kur. WiL“ 

pod b. nauczyciel. 

    

idem Słuc 
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obca samej sobie. Słyszałam bicie 

własnego serca. Wicher zaszamotał 

oknem z szumem podobnym do upior 

nego zawodzenia. Odetchnąłam głę- 

boko. Tak. Peruka znikła ze stolika. 

Nie wiem dlaczego, ale fakt ten po- 

działał na mnie rozstra jająco. 

Przejrzałem już jego kieszenie 

— rzekł O'Leary. — Ale nie znalazłem 
nic szczególnego. Peruka też nie miała 
w sobie nic zagadkowego. Dlaczego 

on jej nie miał na głowie w. chwili 
śmierci? I komuby mógł, czy chciał 
pokazać się z łysą głową? Z tego wy= 
nika, że musiał być w bardzo wielkiej 

zażyłości ze swoim przedśmierinym 

gościem. A jednak — zmarszczył brwi 

— coś tu jest niepojętego. Peruka, czy 

brak peruki, zmienia ogromnie wy- 

gląd człowieka ciągną! dalej, patrząc 

na sztywne zarysy prześcieradła. 

Pani go w pierws zej chwili... Przepra- 

szam. Czy pani nie... 

Końca zdania nie usłyszałam. Pa- 
treyłam nad jego ramieniem na szy 
za którą coś się poruszało — coš bit 
łego na tle zmroku — jakby ręka, się- 

gająca ku ramie okna. 
Nie wiem, co się ze mną stało — 

  

  

  

   
ybę, . 

Redaktor odpowiedzialny Witołd Kiszkis. 

musiałam być trochę zdenerwowana 

—- dość, że wyrwałam mu rewolwer, 
wycelowałam bez namysłu do widmo- 
wej ręki i nacisnęłam cyngiel. 

Huknęło szkaradnie, rozległ się 
brzęk tłuczonej szyby i niedowierza- 
jący okrzyk O'Leary'ego i do pokoju 
wdarł się podmuch wiatru i tuman 

kurzu. 
Detektyw odwrócił się szybko i nie 

zobaczywszy nie, odebrał mi delikat- 
nie rewolwer, obejrzał go dziwnym 
wzrokiem, schował do kieszeni i rzekł 
takim tonem, że się we mnie zagoło- 
wało. 

— Panno Saro, czy pani nie powia 
na jeszcze odpocząć przed obiadem? 

Oniemiałam. Język odmówił mi po 

s.uszeństwa i zdobyłam się tylko na 

wściekłe spojrzenie. Serce waliło mi 
w piersi już nietylko ze strachu. | 

—-Czy pani zobaczyła co w oknie? 
— zapytał szybko. 

— Tak — wyjąkałam, łapiąc od- 

dech. —— Jakaś ręka sięgała do ramy-.. 

O'Leary skoczył do okna. 

(D. <. n.) 

      

  
 


