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WILEŃSKIE PUBLIKACJE 
0 LITWIE. 

Podobno na pewnem zebraniu po- 

litycznem w Kownie jeden z obecnych 

wskazywał na coraz silniejsze zainte- 

resowanie Litwą pewnych kół spole- 

czeństwa polskiego w Wilnie, wypro- 

wadz z tych objawów przezabaw- 

  

ne wnioski o rosnących tu jakoby 

sympatjach do politycznych 

aspiracyj litewskich. W polityce trac 

zawsze ten, kto popełnia błędy w o- 

cenie faktów i błędnie informuje siro 

nę zainteresowaną, Mylne wnioski po 

lityczne uczestnika owego kowień- 

skiego zebrania nie czynią nam prze- 

to żadnej szkody, sam fakt natomias* 

zajmowania się Litwą przez te koła 

których nie przestały inte- 

zagadnienia na- 

wileńskie, 

resować zasadnicze 

szego kraju, jest zgodny z prawdą. 

Mimo wszelkich rozbieżności po- 

litycznych nas dzielących, problemy 

litewskiej polityki, kultury i gospodar 
ki pozostają w naszych oczach orga- 

nicznemi składnikami przyszłego losu 

które zwykliśmy 

miami b. W, Ks. Litewskiego. Sądzi- 

my. że dla przyszłego wspólne- 

go dobra, jak również dla naszego 

na tem terytorjum in- 

stronę 

mieć o 

ziem, nazywać zie- 

polskiego 

teresu pożytecznem jest znać 

litewską możliwie dokładnie, 

niej sąd jaknajbardziej objektywny. 

Czy anałogiczna potrzeba odczuwana 

jest również w Kownie — 

Nasuwa się przypuszczenie. 

nie mamy 

pewności. 

że tam wiedza o nas i o Polsce wogó- 

Je jest traktowana przeważnie pod ką- 

tem wymogów politycznej propagan- 

dy. To źle, to bardzo źle, jeżeli tak 

jest. Ale nie jest w naszej mocy wpły- 

nąć bezpośrednio na zmianę tego sta- 

nu rzeczy. Zajmując się Litwą w oder 

waniu od dzielących nas od niej spo- 

rów. badając z mżłiwą bezstronnoś 

cią wszystkie dziedziny jej życia, są- 

dzimy, że wykonywujemy pracę po 

żyteczną. 

    

   

   

Niedawno wyszedł z druku pierw- 

szy Rocznik Instytutu Na- 

ukowo-Badawczego Euro- 

py Wschodniej pod reda- 

kcją prof. dr. Stefana Eh- 

renkreutza. Zawiera on w częśc. 

naukowej trzy rozprawy, dotyczące 

spraw litewskich: Władysława 

Wielhorskiego — Sprawy 

terytorjalne w polityce 

Litwy, Teodora Nagurskie- 

go — Kłajpeda, oraz ks. dr. 

Antoniego Wiskonta— Kon 

kordat litewski w zesta- 

wieniu z konstytucją pań- 

stwową litewską i konkor- 

datem polskim*). 

Z pośród trzech powyższych auto- 

rów ks. dr. Antoni Wiskont jest Lit- 

winem. Jego udział w pracach nauko- 

wych Instytutu jest wymownym przy 

kładem współpracy polsko-litewskiej 

w dziedzinie wiedzy. Podkreślając ten 

takt z prawdziwą satysfakcją, niech 

nam wolno będzie wyrazić życzenie 

aby znalazł on odpowiedni oddźwięk 

„po tamtej stronie”. 

* * * 

W swej pracy o „Sprawach tery- 

torjalnych w polityce Litwy“ uzasad- 

nia p. Władysław Wielhor- 

ski tezę, że litewski program terytor- 

jalny, zmierzający do uzyskania dla 

narodowego państwa jednako- 

wej pozycji geopolitycznej z Łotwą i 

kKstonją, pozostał nieurzeczywistnio- 

ny wskutek warunków historycznych 

oraz przewagi momentów uczucio- 

*| Rocznik zawiera ponadto dwie bardzo 

ciekawe rozprawy: dr. Seweryna Wysłoucha 

Rola Komunistycznej Partji Zach. Biało 

rusi w ruchu narodowym Białorusinów iv 

Polsce i dr. Grzegorza Wirszubskiego — Och- 

rona państwa w prawie karnem Unji Sowiec- 

kiej z uwzględnieniem projektu Kryłenki. Ze 

wzgłędu na odrębne tematy tych prac, omó- 

wione one zostaną u nas osobno, 

aspiracjach terytorjalnych 

  

wych w 

Litwy. Obszar narodowy litewski kur- 

czył się w ciągu wieków od zachodu 

Ale pod- 1 od południowego wschodu. 

czas kiedy wybrzeże morskie znajdo- 

wało się oddawna na peryferjach li- 

tewskicgo zasięgu narodowego, od- 

dzielone granicą państwową od resz- 

ty terytorjum etnograficznego, na ut- 

ieconych narodowo obszarach 

na południowym wschodzie pozostała 

Listoryczna stolica W. Ks. Litewskie- 

go i kolebka dawnej państwowości li- 

Dążenie do odzyskania Wil 

na, jako części narodowego terytor- 

jum doprowadziło do 

konfliktu z Polską o połskie już 

tewskie; 

litewskiego, 

Gddawna pod wzgłędem narodowym 

miasto. 

Nacjonalistyczna koncepcja no 

wej państwowości litewskiej stała w 

sprzeczności z historycznemi przesłan 

kami na których była budowana. Prze 

grawszy Wilno, Łitwa odgrodziła się 

od niego całkowicie i nie zrealizowa- 

i: swego pierwszego postulatu tery- 

torjalnego: bezpośredniejgra 

z Rosją. 

Postulat drugi — uzupełnie- 
nie dostępu do morza — Li- 

twa zdołała zrealizować tylko połowi- 

nicy 

cznie. Obszar narodowego (według 

koncepcji litewskiej) państwa oddzie- 

lony jesł od morza „serwitutem auto- 

nomji* niemieckiej Kłajpedy. Dąże- 

nią na wschód stwa 

rzają slalą groźbę dla tego obszaru, © 

którego bezpieczeństwie rozstrzygają 

nie papierowe zapewnienia, lecz sto- 

sunek sił. Wskutek zerwania z Pols- 

ką Litwa wyzbyła się jedynego soju- 

sznika zainteresowanego w obronie 

jej stanu posiadania nad Bałtykiem 
* k. k 

    
„trzeciej Rzeszy” 

O sytuacji gospodarczej Kłajpedy 

i o polityce, którą uprawia rząd lite- 

wski względem tego jedynego wylotu 

pisze p. Teodor Na- 

gurski. W jedenastu rozdziałach 

grupuje szczegółowe informacje o 

przeszłości i teraźniejszości Kłajpedy, 

uwzględniając przedewszystkiem jej 

czynniki gospodarcze i rolę portu dla 

całej Litwy. Szereg danych cyfro- 

wych i tabeli ilustruje rozwój tego por 

tu od r. 1914 oraz ruchu handlowego. 

który się tam odbywa. Ta część roz- 

ystematycznej i 

skrupulatnej pracy i daje pełny obraz 

porównawczy wartości Kłajpedy, ja- 

na morze, 

prawy jest owocem « 

  

ko bramy morskiej. 

W rozdziale końcowym autor 

lawia swoje konkluzje z poprzednich 

rozważań. Stwierdza względnie po- 

myślny rozwój portu, mimo że nie jest 

cn dostatecznie wyzyskany nietylko z 

powodów natury gospodarczej, ale tak 

że braku w społeczeństwie litewskiem 

ZES- 

zainteresowań morskich. 

Hamulca w rozwoju portu dopa- 

truje się słusznie p. Nagurski w odcię- 

ciu jego od od obszarów wywożących 

drzewo, „Tutaj argumenty polityczne 

w sposób zdecydowany przeważyły 

„ argumenty gospodarcze. Również uk- 

łady handlowe z Niemcami osłabiły 

zdolność konkurencyjną Kłajpedy z 

Królewcem. 

Normalny rozwój Kłajpedy może 

nastąpić dopiero z chwilą. kiedy port 

ten słanie się wylotem na morze dla 

całego swego „Hinderlandu*, sięga- 
jacego poprzez Wilno i Grodno, aż po 
Mińsk i Homel. O ile względy polity- 

czne będą nadal wywierać wpływ de- 

cydujący — Kłajpeda podzieli swą ro- 

lę z Królewcem i Libawą, pozostając 

jedynie portem o ograniczonem zna- 

czeniu, obsługującem wyłącznie kraj 

z 2 i pół miljonową ludnością. 
RZA RE 

Praca ks. dr. Antoniego 

Wiskonta daje przejrzysty i sys- 

łematyczny wykład Konkordatu, za- 

wartego przez rząd litewski z Waty- 

Q0dpowiedź Pana Prezydenta Rzpiitej 
na erędzie Roosevelta. 

WARSZAWA, (Pat), 
dent Rzeczypospolitej wystosował w 
dniu dzisiejszym odpowiedź nu Gre- 
dzie prezydenta Stanów Zjednoczo- 
nych A. P. Roosevelta. — W odpowie- 
dzi tej p. Prezydent stwierdził, że tak 
on, jak rząd i cały naród polski eenią 
wysoko poczucie międzynarodowej 
sprawiedliwości, zawarte w oświadcze 

Pan Prezy- 

  

  

   

niu prezydenta Staaów Zjednoczonych 
W dalszym ciągu swej odpowiedzi p. 
Prezydent skonstatował, że rząd pol 
ski solidaryzuje się w pełni z dziełem 
odbudowy współpracy miedzynaro- 
dowej. W zakończeniu p. Prezydent 
zapewnia, że rząd polski w dalszym 
ciągu będzie brał udział we wspólnych 
wysiłkach w tym kierunku. 

Goering u Mussoliniego. 
Nagłość ponownej wizyty. 

BERLIN, (Pat). Donoszą z Rzymu 
że Goering przyjęty został w piątex 
wieczorem na konferencji przez Mu- 
ssoliniego. Według tych doniesień, w: 
zyta ministra Goeringa ma na celu na 
wiązanie z szetem rządu włoskiego 
kontaktu w decydujących sprawach 
polityki światowej. 

PARYŻ, (Pat). Rzymski korespon- 
dent „Le Temps*, donosząc o przyjeź 
dzie ministra Goeringa do Rzymu. 
podkreśla wielką dyskrecję, zachowa 
ną zarówno przez, Berlin, jak i Rzy 
o tej wizycie aż do chwili przyjazdu 

niemieckiego męża stanu i wyraża 
przypuszczenie, że ostatnie oświad- 
czenia kanclerza Hitlera, szczególnie 
dotyczące rozbrojenia, będą tematem 
wymiany poglądów między Musso!i- 
nim a Goeringiem. 

BERLIN, (Pat). Według doniesień 
z Rzymu, premjer pruski Goering przy 
jęty został ponownie przez Musolinie- 
go, z którym odbył dłuższą konferen 
cję. „Vossische Ztg.” donosi, że we:d- 
łuy przypuszczeń konferencja ta do: 
tyczyła sprawy paktu 4. 

  

  

Przewidywania prasy angielskiej. 
LONDYN, (Pat). — Prasa londyńska bar- 

dzo korzystnie ocenia wyrażenie przez Niem 
*ey w Genewie zgody na wzięcie projektu Mac 
Donalda, jako podstawy przyszłej konwenci 
rozbrojeniowej, podkreśla jednak przytem 
trudności jeszcze nie przeminęły i przy” 

że Francja znajduje się w trudnej sytuacji, 
dopóki Dorman Davis nie ujawni ustępstw 
eo de udziału Stanów Zjedneczenych w gwa 
rancjach bezpieczeństwa. Dzienniki są jed 
nak pełne optymizmu. Niektóre PRZEWIDU 
JĄ NAWET, ŻE PRZED 12 CZERW 

WENCJA_ ROZBROJENIOWA - ZOSTA 
PODPISANA. W zwązki z tem na łamach 

   

   

   

prasy londyńskiej sze. 
ja koby 

    

  

a się pogłoski o tem, 
PAKT 4 MOCARSTW  NABIERAŁ 

| CECH AKTUALNOŚCI. Nagła pod- 
ga do Rzymu łączona jest z PRO 

į JA W RZYMIE OKOŁO 
LINIEGO Z HITLEREM 

МЕ О MOŻLIWOŚCI 
ZPU DO RZYMU PREMJERA FRAN 
GO DALADIER I MIN, SPRAW: ZA 

CZNYCH WIELKIEJ BRYTANII SI- 
itro wieczorem wyjeżdża do 

Genewy, @ ć udział w obradach roz- 

isrójeniowyck, jak sównież w posiedzen n Ra 
dy Ligi Narodów w sprawie Gdańska, 

  

   

    

   

              

  

_ czypospolitej Polskiej w w. 

Izba Deputowanych odrzuciła uchwałę Senatu 
6 5 proc. redukcji budżetu Francji. 

PARYŻ, (Pat). Na porannem posie 
dzeniu Senatu uchwalono 5-procento - 
wą redukcję wydatków państwa oraz 
zniżkę udzielanych przez państwo sub 
wencyj o 10 proc. 

Gen. Bourgeois zgłosił poprawkę 
o wyłączenie od redukcji wydatków 
na cele wojskowe. 

Premjer Daladier wystąpił z inter- 
wencją, zgłaszając zastrzeżenia co do 
procedury uchwalenia budżetu, po- 
czem przeszedł do spraw wojskowych 
Premjer stwierdził, że w tej dziedzi- 
nie poważne oszczędności przeprowa 
dzone zostały w warunkach częstok- 
roć przykrych. 

Daladier podkreślił, że sprzeciwia 
się stanowczo wszelkim dalszym re- 
dukcjom wydatków na utrzymanie 
wojska, na wyszkolenie oraz na za- 
kup materjału wojennego. Być może 
— oświadezył premjer — jeśli toczą- 
ca się konferencja rozbrojeniowa do- 

  

prowadzi do pomyślnych rezultatów 
— mimo trudności, których nie lek- 
ceważę, lecz których znaczenia niz 
chce także przeceniać — jeśli narody 
zrozumieją, że już czas najwyższy wy 
dostać się z obecnego błędnego koła, 

— być może wówczas dalsze redukcje 
okażą się możliwe. W obecnej chwiii 
wszelka zwłoka w naszem przygoto- 
waniu wojskowem mogłaby się oka- 
zać zgubną. 

Po przemówieniu premjera pop- 
rawka gen. Bourgeois została przy- 

jęta. 
Senat uchwalił również poprawkę 

sprzeciwiającą się redukcji wydatków 
na marynarkę. 

  

  

    

PARYŻ, (Pat). Komisja finansowa 
Izby Deputowanych odrzuciła pro- 
jekt redukcji wydatków państwo- 

   
wprowadzony przez 

ktu ustawy budżetowej 
wych o 5 pro 
Senat do proje 

Pod Pekinem. 
PEKIN, (Pat). — Sytuacja pod Pekinem 

staje się coraz groźniejsza. Zapora 
w mieście wzrasta z godziny na godzinę. - 

Awangardy japońskie zbliżają się ku miasiu 
z dwóch stron, Władze chińskie przygotowa 
ne są na wszelkie ewentualności. 

Anarchia na kalel wschodnio-chińskiel. 
MOSKWA, (Pat). — Wedle donies cń sa- 

i „ anarchja na koici wschednio — 
j rwa. Na stacji Mandżurja spłonął 

AóiżczĘtnić skutkiem pedpalenia  sow ecki 
klub kolejowy. Na zachód ой Charbinu, na 

    

  

przystanku na 536 kim., Chunchuzi podpalili 
pociąg i rozebrali ter. Komendant manižuv- 
skiego oddz'ału na stacji Pogranieznaja zab 
ronił wysyłania pociągu de Władywostoku. 

  

  

Na Zamku. 
WARSZAWA. (Pat). — Pan Pre 

zydent Rzeczypospolitej przyjął w dniu 
dzisiejszym komisarza generalnego Rze 

sku p. Papće. 

i-sza WYSTAWA SPORTOWA 
Miejskiego Komitetu Wychowania Fizycznego i Przysposob. Wojskow. w Wilnie 

2.Vi. 1933. 12.VI. 
Wszelkich iaformacyj udziela Biuro Wystawy — Wilno, Ogród po-Bernardyński, od g. 10—14i 17—20 

  

Wypadek kpt. Dudzińskiego. 
Zwycięski lotnik lekko ranny. 

WIEDEŃ, (Pat). Po naprawieniu aparatu w Woitshergu kpt. Dudziński 

zamierzał wystartować w dalszą drogę do Aspern, jednak przy starcie uległ 

uszkodzenia silnik samolotu i strzaskane zostało podwozie. Kpt Dudzii- 

ski jest lekko ranny w głowę. Postanowił on zdemontować aparai i odes- 

WIEDEŃ, (Pat). Zły los prześla- 
duje widecznie łotników polskich, bio 

rących udział w austrjackim locie al- 

pejskim. Mianowicie kpt. DUDZIEŃ- 

SKI ZMUSZONY BYŁ DZIŚ LĄDO- 

WAĆ PRZYMUSOWO W WOTTS- 

BERGU (Styrja). Lądowanie nastąpi- 

ło z powodu uderzenia o tyczkę. Biiż 

szych szezegółów tego wypadku nara- 

zie (godz. 12.15) brak. Wiadomo je- 

dynie, że skrzydła aparatu zostały u- 

szkodzone. Z Grazu do Woitsbergu 

przybyli monterzy, którzy naprawią 

aparat. Sądzą, że kpt. Dudziński bę: 

dzie mógł wkrótce ruszyć w dalszą 

drogę. 

ANZWEROSKOWOSEK LAC ACE ZARA TRS KKI 

Turniej Tenisowy WARSZAWA-PRAGA 
(Czechosłowacja) rozegrany został 
na żądanie graczy wyłącznie piłkami 

kanem w r. 1927 w zestawieniu z od- 

powiedniemi przepisami konstytucji 

litewskiej oraz konkordatem polskim 

z r. 1925. Wykład poprzedza history- 

czny wstęp, obrazujący stosunki koś- 

cielne w Litwie przed zawarciem kon- 

kordatu. 

Z zestawienia obu konkordatów 

uwidacznia się bardzo znaczne ich po 

dobieństwo. Duża ilość stosunków po 

między państwem i kościołem jest w 

obu unormowana identycznie co do 

wielu zachodzą jedynie drobne róż- 

nice. Naogół jednak, jak stwierdza a- 

utor, konkardat litewski daje większe 

uprawnienia kościołowi, niż konkor- 

dat polski. 

Szczególnie interesującemi są po- 

stanowienia, które czynią naukę re- 

ligji obowiązującą również w wyż- 

szych uczelniach litewskich, oraz pra 

wo przyznane kościołowi do nadzo- 

rowania „całokształtu życia szkolne- 

go w całej rozciągłości (nprz. prawo 

spowodowania usunięcia podręczni- 

łać go do Grazu. by ki AK | 

Drugi dzień lotu alpejskiego. 
WIEDEŃ, (Pat). — Drugi dzień lotu alpej 

skiego rozpoczął się startem z Grazu, — Że 
wzgłędów aimosferycznych obrano dziś trasę 
t. zw. 2 S. Trasa tłdzie z Grazu przez Klagen- 
furt, Wiedeń, Friesach, L nz, Radstadt i 
Iunsbruck. bo konkureneji tej stanęło tylko 
trzech zawodników: kpt. Dudziński (Polska), 

(Depesza datuje się z przed katastrofy). Josi- 
powicz (Austrja) i Lombard; (Włochy). 

Pod koniec zawodów wczorajszych WYCO 
FALI SIĘ KPT. BRUNOWSKY (AUSTRJA), 

-. KTÓREGO APARAT ROZBIŁ SIĘ POD FU- 

  

DUNLOP | 
przedmiotów świeckich i nau- 

czycieli, nie przestrzegających prze- 

pisów wiary i dobrych obyczajów). 

Konkordat litewski jest przytem pier- 

wszym i dotąd jedynym, który mówi 

o „Akcji katolickiej”, gwarantując 

jej zupełną swobodę. Ponieważ tere- 

nem działania „Akcji katolickiej” jest 

życie publiczne, powyższy przepis 

konkordatu uznać trzeba za wielką 

zdobyez Kościoła w stosunkach jego 

z państwem. 

W zakończeniu 

  

ków 

stwierdza autor, 

że te znaczne ustępstwa ze strony pań- 

stwa czynią konkordat niepopular- 

nym wśród pewnych kół społeczeńst- 

wa litewskiego. W samej rzeczy, sto- 

sunki pomiędzy władzą państwową a 

kościelną nie należą w Litwie do naj- 

lepszych. Ale, jak sądzi ks. dr. Wis- 

kont, religja katolicka posiada tak 

wielkie znaczenie w życiu narodu li- 

tewskiego, że konkordat ten „wytrzy: 

mać może wiele prób”. 

  

Testis. 

ERTENBERG I DWAJ WŁOSI, którzy ze 
Stockerau nie polecieli do Grazu, lecz wróci 

MH do Aspern. Z powedu defektu motoru kpi. 
'Dudziński równ eż przyłeciał do Aspern, po 
naprawieniu jednak defektu wziął udział w 
dalszych zawodach. 

WIEDEŃ, (Pat). — Dzienniki wie 
deńskie podają następujące szczegóły 
wczorajszego wypadku kpt. Bajana: 

Startując w Baltant pod Freibach, 
lotnik nie osiągnął odpowiedniej szyb 
kości, zapewne z powodu rozmokłego 
terenu i uderzył całą siłą o drzewo. — 
Aparat został zupełnie strzaskany. a 
bak z benzyną pękł, benzyna wyciekła 
i nastąpił wybuch wskutek zapalenia 
się benzyny od rozgrzanych walców. 
Lotnikom udało się wyskoczyć z pło 
nącego samolotu i nie doznali oni żad 
nych obrażeń. 

  

m. Gdań- 

Skrucha Zinuwjewa. 
MOSKWA, (Pat). — Wślad za Ka 

mieniewym nadesłał do władz partyj- 
nych pismo z wyrazami skruchy i z 
prośbą o ponowne przyjęcie do partji 
znany łeader Kominternu Zinowjew — 
.\рі'е!]ыц… Zinowjew oświadcza, że 
zmiana jego nastąpiła m. in. pod 
wem przewro erowskiego w Niem 
czech, w zwiążku z którym jest dlań 
hardzo bolesne uczucie, komunista 
niemiecki, siedzący w więzieniu hitle 
rowskiem, nie uważa go za swego to- 
warzy: 

Z faklu opublikowania listu Zinow 
jewa przez całą prasę sowiecką nale- 
ży wnosić, że prośba jego" zostanie 
uwzględniona. 

Powrót do partji tak uporezywego 
opozycjonisty, a zarazem wybitnego 
działacza Kominternu oznacza — @а- 
leko idącą konsolidacją partji komuni 
stycznej w obliczu niebezpieczeństwa 
hitlerowskiego oraz stanowi zapowiedź 
wznowienia akcji Kominternu na tere 
nie Niemiec. 

Podróże de Valery. 
DUBLIN, (Pat). — Prezydent de Valera 

odpłynął wczoraj na kontynent, W. Paryżu 
nastąpi spotkanie z prezydentem Repub.i ia 
Francuskiej. Szef rządu inrlandzkiego weź- 
mie udział w obchodzie stulecia stnienia To 
warzystwa św. Wlincentego a Paulo. Z Pa 
ryża de Valera uda się do Rzymu, gdzie bę- 
dzie przyjęty przez Ojca Świętego i odbędz e 
pielgrzymkę z okazji Roku Świętego. — Ma 
również konferować z premjerem Mussol'- 
nim. 

      

Dr. Lukaschek złożeny 
z urzędu. 

BERLIN, (Pat), — Dotychczasowy nad- 
prezydent Górnero Śląska dr. Lukaszek złoża 
my został z urzędu. Lukaszek zbliżony byt 
do centrum. Jako zaslecę jego wymieniają 

obecnego nadprezydenta prowincji dolnośla 
skiej Bruecknera. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA, (Pat) W. 3 dūiu ciaz. 

nienia I klasy 27 Polski ństwowej Lotes 
ji Klasowej główniejsze wygrane padły "a 

   

  

     

   
    y zł. — 30,725, 2 tysiące zł. 66,965, 

111,388, 112,002, — 

KIENIKI 
ZDROJOWISKO NAD NIEMNEM 

PAŃSTWOWY ZAKŁAD ZDROJOWY 

KĄPIEL 

Inhalatorjum. — Kąpiele tlenowe, 

SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 

Sale hydropatyczne. — Elektroterapja. — Gabinety ginekologiczne. 
piankowe. — Zabiegi specjalne, 

Słynny zakład leczniczego stosowania słońca, powietrza i ruchu. 
Jedyne w Polsce kąpiele kaskadowe. — Lecznicza solanka do picia. 

Ordynują profesorowie U. 5. B. i lekarze specjaliści. 

Ceny za zabiegi lecznicze i taksa kuracyjna zniżone. 

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

W okresach 15.V.—15.VI. i   1-—30.1X. 15% zniżka na wszystkie zabiegi
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Zjazd gospodarczy w Warszawie. 
Przemówienie wicemin. T. Lechnickiego. 

Po przemówieniu powitalnem p. 
prem. Jędrzejewicza, przew. Zjazdu 
udzielił głosu p. Wiceministrowi Ta- 
deuszowi Lechnickiemu, który w dłuż 
szym referacie zobrazował najważniej 
sze problemy i zasadnicze wytyczne 
prac gospodarczych Rządu. 

Lata 1926—30. 
P. Wiceminister Lechnicki rozpo- 

czął swe przemówienie od scharakte- 
ryzowania w ogólnych rzutach doron- 
ku łat 1926—1930, które były okre- 
sem pomyślności. Lata te były lata 
mi wielkich i pozytywnych dokonań 
gospodarczych. 

A dalej mów:: 
starczy przypomnieć: 

'. pieniądza, która prze- 
trwała, nienaruszona, okres późnkejszych 
trudności, 

2. Stworzenie warunków 
nowoczesnego niezaiežnego hankdlu 
nicznego, 

3. Stworzenie warunków dla podniesie- 
nia eksportu rolnego, 

4. Zbudowanie podstaw pod przemysł 
chemiczny w Polsce, 

  

     

dla rozwojm 
zagra- 

5, Wreszcie — rzecz najważniejsza — 
rozbudowa i umocnienie włosnego prze- 

  mysłu, który zabezpiecza obronność Pań- 

stwa. 

Zorgańizowanie równorzędnych działów 
przemysiu wojennego w tak krótkim cza- 

sie jest w naszych warunkach wyjątko- 
wo doniosłym czynem gospodarczym. 

Są to te dziedziny ż gospodarczego. 
które w naszych warunkach geograficznych 
i politycznych nie megą być ujmowane je- 
dynie z punktu widzenia interesów ekono- 
mieznyeh, a muszą być zaliczone do nu 
kzardziej zasadniczych potrzeb i koniecz- 
ności państwowych. 

Kryzys gospodarczy. 
Jednocześnie polityka gospodarcza Pań- 

stwa popierała usilnie zmodernizowanie 
aparatu przemysłowego w Polsce oraz roz. 
szerzenia jego zasięgu. W tym okresie po- 
wstało szereg nowocześnie zorganizowanych 
warsztatów pracy. 

Polskie gospodarstwo i polska polityka 
gospsidarcza mogą być zaliczone do tych. 
które najmniej poczyniły błędów, osiągając 
równocześnie wiele rezultatów trwałych i 
Na ta 

  

  

Wysiłkom tego okresu w dużej 
mierze zawdzięczamy, iż w ciężkich 
latach następnych mieliśmy aparat go 
spodarczy zapewniający nam sam>- 
dzielność ekonomiczną. W tym dr:i- 
gim okresie — okresie gwałtownego 
kryzysu Światowego —— naczelnem 
wskazaniem kierownictwa polskiego 
życia gospodarczego było zachowanie 
jak największej ostrożności w działu- 
nach i unikanie wszelkich eksperyme" 
tów, niebezpiecznych dla gospodarki 
krajowej. W walce z kryzysem niez- 
będnem było pociągnięcie całego spo- 
łeczeństwa do ofiar, ofi: te, aczksł- 
wiek dla niejednego ciężkie, były jed 
nak konieczne i dzięki nim gospodar- 
stwo publiczne utrzymało niezbędną 
równowagę podsławowych swych els- 
mentów. 

Skrócenie frontu 
gospodarczego. / 

Lata konjunktury gospodarczej to 
jakby okres ofenzywy, okres szybkic - 
go marszu naprzód, okres zdobywczy. 
W. tym okresie naturalną jest rzeczą. 
że wspólność poszczególnych oddzia- 
łów ulega osłabieniu i frónt rozszerza 
się i rozłuźnia. Lata ciężkie wymaga - 
jące nanowo zorganizowania gospo- 
darczego frontu obronnego, wymagają 
też odpowiedniego  przegrupowania, 
powściągnięcia ogólnego marszu do 
zdolności oddziałów słabszych, wresz- 

'cie zajęcia możliwie najkrótszej linji 
frontu, która też w następstwie powin 
ne być linią wypadową nóweso Okr>- 
su ofensywnego. 

„Otóż wydaje mi się — mówi dalej p. 
w eeminister — że w połykiem życiu gospo 
darczem ostatnich lat wykonaliśmy już i za. 
kończyliśmy w znacznym stopniu tę edpo- 
wiedz ziną i ciężką pracę skrócenia naszego 
frontu gospodarczego i że obecnie stoimy 
już przed nowemi możłiwościami i nowemi 
zadaniami które w tempie powołnem i osi- 
rożnem poprowadzić nas winny do lepszej 
przyszłości gospodarczej, poprzez wyzyska 
nie zarówno naturalnych warunków, jak ieź 
i inwestycyj okresu konjunktary. 

Zadania państwa a inicjatywa 

społeczna. 

„Dzisiaj zadaniem Państwa jest czuwać 
i nad wysiłkiem społeczeństwa, harmoniza- 
wać i ułatwiać poczynania, lecz Państwo 
nie może już w tym stopniu wyręczać Sspo- 
teczeństwa i życia gospodarczego, w jak m 
czyniło w w «okresach poprzednich. 

To też przy rozpatrywaniu zamierzeń go- 
apodarczych państwa na okres najbliższy 
mówić będę przedewszystkiem nie o tem, 
co państwo pragnie zrobić, łecz o tem, w 
czem chce ono dopomóc inicjatywie spofecz 
nej czy prywatnej w zakresie poszczegól. 
mych dziedzin naszego życia gospodarczego. 

I dalej opierając się o realne prak 
tyczne doświadczenia ostatnich miesi: 
cy, mówca wskazał na szereg konkre! 

_ nych możliwości wzmożenia tętna ž 
cia gospodarczego kraju w dziedzi 
rolnictwa, przemysłu, rzemiosła i Kun 

dlu. popierając swe wywody  szere- 
giem wymownych przykładów, świad 
czących, jak dałece brak inicjatywy 
bądź nieudolności zainteresowanych 
grup gospodarczych hamuje procesy 
ekonomiczne, W Polsce jest jeszcze 
wiele rzeczy do dokonania, trzeba je- 

  

   

        

   

  

OSTATNIE SŁOWO TECHNIKI 
MOTOCYKLE 

B. S. A. 
| Jener. Reprezentarja E. SYKES S-ka 

| Warszawa, Świętokrzyska 13, t. 273-77 
Wilno: Zastępca B. 5. A. Wielka 24. 

    

  

„tzędn eįszą kalkulację wszelkich nowyci1 į 

dnak umieć dostosować się do zmie- 

nionych warunków, myśleć trzeźwo i 
liczyć dokładnie. 

Między innemi wskazał p. 
minister na szereg możliwości wzmo- 
żenia i ożywienia procesów inwesty- 

*ch zarówno w rolnictwie (melj )- 
racje i komasacje gruntów), jaki w 

zakresie inw. estycyj i charakterz 
leczności pubileznej. I mówi 

„jeśli chodzi c aktualne zagadnienie 
wzmożenia i ożywienia precesów nwesły- 
cyjnych, opartych na tańszej kalkulacii to 
wobec sytuacji ma rynkach finansowych, 
uniemożliwiającej operacje, cparte o kredyt 
długoterminowy — w najbliższym okres e 
Ggraniezać się będziemy miusiełi do inwesty 
cyj skromniejszych, lecz kon ecznych. 

Należy przytem mieć na uwadze najc="- 

Wiee- 

    

   

    

czynań nawet kosztem zrzeszenie, się ica 
nowoczesności i efektownego wyglądu. 

Podobnie wydaje się, że i w dziedzinie 
wytwórcześc | eksportowej i handłu ekspor- 
towego z chwiłą nowego ożywienia między- 
narodowej wymiany towarow powst. 
możliwości wzmożenia polskiego eksp 

Podstawowym jednak warunk'em o: 
wienia naszego przemysłu stać się musi 
sunięcie istniejących szeze wybujałości. 
Jedną z takich spraw o wyraźnej aktualno- 
ści, jest zagadnienie eddłużenia naszych 
warsztatów: przemysłowych, Zasadnieze sla- 
newisko polityki finansowej kraju w tej 
sprawie znalazło swój wyraz w konsekwent- 
nej polityce estatnich lat. Kto pożyczył ma 
zasadach godziwege i słusznego zysku, - 
nien mieć zapewniony zwrot sum poż 
nych. Jednakże należy stwierdzić, że w sze- 
regu wypadków postępowanie wierzycieli 

      

    

u 
  

      

nie odpowiadało normainym warunkom. I w 
tych wypadkach ten stan musi ulee słusz- 
nemu wyrównaniu; muszą nastąpić układy 
między włerzycielem, a, dłuźnikiem, w kie- 
runku kompromisu”. 

Wskazówki ogólne. 
Przechodząc do zagadnienia środ- 

ków, jakiemi dysponować bedziemy 
na wypadek ożywienia ž 
czego, szczególną uwagę 

i echaicki gadnieniu 

wewnętrznej i polit; rządu, zmierza 
jącej do zapewnienia warunków abso 
lutnej pewności dla wkładów oszczęd 
nościowych. 

W zakończeniu jeszcze raz podkreś 
lił minister konieczność niewykracz: 
nia w polityce ekonomicznej poza 
my polskiej rzeczywistości. Trzymać 
się należy środków prostych, ałe real- 
nyeh w ramach rzeczy, które moga i 
muszą być wykonane, w granicach za- 
kreślonych śŚcisłemi możliwościami 
przewidywań. 

Zwrotem: „w stosunku do dzisiej 
szych prostych poczynań gospodar. 
czych, do odbywającego się wyścigu 
Pracy, musimy zachować tę samą mix 
rę wysokiego napięcia, która towarzy 
szyła nam niegdyś przed łaty kilku 
rastu, że jak wówczas, tak i obecnie 
chodzi nam o rzecz wielką, bo o zdro 
we i naturalne warunki historyczne” 
go rozwoju Połski* — zakończył wi- 
ceminister swe przemówienie, 

     ia gospodar 

  

  poświę ił p. 
kapitalizacji 

  

      

        

   

   

  

A d ziazdu. 
WARSZAWA, (Pat). W dniu 20-gu 

bm. nastąpiło zamknięcie obrad zjaz- 
du działaczy gospodarczych i społecz - 
nych, zwołanego przez BBWR. 

W ciągu dwudniowych posiedzeń 
plenarnych 5 komisyj zjazdowych-»- 
raz obrad sekcyjnych działacze z ca- 
iego obszaru Polski, biorący udział w 
pracach Kongresu poruszyli olbrzymi 
kompleks zagadnień, dotyczących 
wszystkich dziedzin życia gospodar - 
czego i społecznego. Wyniki tych prac 
zostały ujęte przez przewodniczących 
wszy: stkich komis j w  syntetycz 
nych przemówieniach, które eo: 
szono na plenarnem zebraniu zjazdu 
w dniu zamknięcia. 

Obrady plenarnego posiedzenia 
rozpoczęły się o godz. 9.30. Przy stole 
prezydjalnym zasiedli członkowie pie 
zydjam BBWR z prezesem pos. Wa 
ierym Sławkiem na czele, który za- 
geił obrady krótkiem przemówic 
niem, udzielając głosu przewodni 
cemu komisji rolnej posłowi Felice 
nowi Lechnickiemu. 

Pos. Lechnicki zreasumował wy- 
niki prac komisji rolnej i stwierdził, 
że podstawową kwestią, jaką musia- 
ła rozstrze”nąć komisja rolna, byto 
zapytanie, czy jest możliwe w obec- 
hych warunkach  przeprowadzonic 
planowej akcji dla przystosowaniu 
rarsztatów rolnych do nowej sytua- 

cji rynkowej i pełniejsze wyzyskanie 
istniejących możłiwości. Na pytanie 
to komisja odpowiedziała pozy 
nie. Konkretyzując prace komi. 
nej; pos. Lechnieki doszędł do nastę- 
jujących wniosków i wskazówek dla 
działaczy rolnych. 

W zakresie akcji finansowo - roi- 
nej szeroki ogół rolników winien *się 
zaznażomić z ustawodawstwem, doty 
схасет ulg kredytowych dla rolniet- 
wa i zastosować je jak najszybciej do 
swoich warsztatów, akcja oddłużenio 
wa zaś winna mieć na uwadze możli 
wości przyszłej regeneracji kredytu 
rolnego. W dziedzinie zaagdnienia pro 
dukcji i zbytu: Produkcja rolna pomi 
mo kryzysu została utrzymana, a prze 
to należy, ją rozwijać i dążyć do zdo 
bycia rynku zbytu. Preferencje dla su- 
roweów krajowych stwarzają szereg 
możliwości; należy je tylko wyzyskać. 
W dziedzinie agrarnej: Nadmiernie 
zadłużone warsztaty rolnicze powinny 
ulec jak najszybciej likwidacji, a na 
ich miejsce winny powstać warsztaty 
odporne na ciężkie warunki bytu. Ku- 
pno ziemi w obecnych warunkach sta 
ło się znów korzystną lokatą kapitału. 

    

  

   

  

   

  

   

    

  

Wyniki obrad komisji pracy prze- 
dstawił _ przewodniczący tej ko 
misji pos. Madeyjski. Obrady komisji 
pracy zmierzały do opracowania wska 
zań w dziedzinie spraw bezrobocia i 
walki z jego przyczynami i skutkami 
Komisja stwierdziła że nieodzownym 
warunkiem zwycięskiego przeprowa 
dzenia tej walki jest zogniskowanie wy 
siłku społecznego w programowej 
konsekwentnej działalności produk - 
tywnej, której wyrazem stał się Fun- 
dusz Pracy. Na czoło prac tego Fundu 
szu winny unąć się inwestycje o 
charakterze ogólno — państwowym i 
wielkiem znaczeniu gospodarczem, jak 
rozbudowa dróg wodnych i lądowych 
oraz komunikacji podmiejskiej i t. d. 

Wyniki obrad komisji samorządo- 
j zreasumował przewodniczący tej 

i były minister Jaroszyń: 
Obrady komisji odbywały się pod 2 
słem ożywienia aktywności gospodar- 
czej i społecznej związków samorzą- 
dowych. Gospodarka samorządowa mu 
si być ściśle skoordynowana z całą po 
lityką gospodarczą i społeczną państ- 
wa. W zaspakajaniu potrzeb samorzą 
dów współdziałać musi także i ele- 
ment obywatelski. Komisja położyła 
duży nacisk na doniosłą rolę państwa 
w dziedzinie oddłużenia samorządu. — 
Zanim to będzie możliwe w skali ogół 
no — państwowej nadmiernie zadłu- 
żone związki komunalne muszą same 

  

   
    

    
  

dokonać na jwi rch wysiłków w ce 
lu przerwania kr 

Wiceprezes BGR Stefan Starzyński 
jako przewodniczący komisji finanso- 
wej zjazdu wygło: il obszerne sprawo 
zdanie o pracach tej komisji. E 
stwierdziła, że zasady państwowej poli 
tyki finansowej, a mianowicie równo 
waga budżelu państwowego i zdecydo 
wana ochrona waluty. są zupełnie slu 
sznie uznane za podsławowe. Na dzia- 
łaczach gospodarczych spoczywa obo 
wiązek zrównoważenia budżetów wszy 

stkich šednostek SB — pub 
licznych i prywatnych. Naczelnem za- 
daniem w kierunku Uteżymania ztów- 
noważonego bilansu płatniczego jest 

      

aktywizja naszego bilansu  handło- 
wego. Obowiązkiem więc działaczy 
gospodarczych jest popieranie i roz- 
wój eksportu. Również obwiązkiem na 
szym jest zwalczanie zbędnego impor 
tu. Pozatem specjalną uwagę należy 
zwrócić na propagandę naszych uzdro 
wisk i turystyki krajowej. Niezmiernie 
duże znaczenie posiada zagadnienie ka 

pitalizac ii wewnętrznej. która jest pod 
sławą bytu i przyszłego rozwoju ge- 
spodarczego. Obowiązkiem działaczy 
gospodarczych jest więc szerzenie pro 
pagandy oszczędzania. 

Sprawozdanie z prac komisji prze 
mysłowo — handlowej zjazdu złożył 
jej przewodniezący b. min. Miedziński. 
Komisja doszła do przekonania że moż 
liwe jest rozwinięcie większej niż do- 
tychczas aktywności gospodarczej. W 
szczególności może to nastąpić w dro- 
dze dostosowania się do istniejącego 
poziomu cen obrotów. Interesy prze- 
mysłu przetwórczego, zwłaszcza šred- 
niego i drobnego, winny być uwzględ 
nione w szerszej niż dotąd mierze. — 
Zastrzeżenia wzbudza polityka stoso- 
wana dotychczas przez niektóre karte 
le. W sprawie doniosłego zagadnienia 
dostosowywania się do nowych warun 
ków w dziedzinie zadłużenia przemys- 
łu zarysował ysię dwa pogląd»: jeden, 
pozostawiający problem oddłużeniowy 
swobodnej grze sił i drugi. który gło- 
siła większość, domagający się umiar 
okwanych inierewencyj w kierunku 
procesów dostosowanych. Za istotne 
zagadnienie uznano dalej konieczność 
obniżenia cen surowca, zwracając 
szczególną uwagę na konieczność obni 
żenia wygórowanych kosztów jego dy 
strybucji. Pozatem komisja uznała za 
konieczne wzmożenie zapotrzebowania 
surowców krajowych. 

Zkolei b. minister Miedziński em6ó- 
wił rezultaty prac sekcji rzemieślni- 
czej następnie — rezultaty obrad sek- 
cji handlowej, podkreślając m. in. jako 
ujemny moment w strukturze naszego 
handlu  rozbrojenie przedsiębiorstw 
handlowych i brak własnych więk: 
szych domów handlowych. 

Po przemówieniach przewodniczą- 
cych poszczególn. komisyj zabrał głos 
generalny referent zjazdu b. min. Ma- 
tuszewski, reasumując wyniki prac w 
obszernem treściwem,  syntetycznem 
przemówieniu. 

Prezes BBWR. pos. Wałery Sławek 
odczytał depesze hołdownicze do Pre 
zydenta Rzeczypospolitej i Pierwszego 
Marszałka Polski J. Piłsudskiego oraz 
depeszę z wyrazami uznania za ogrom 
pracy dokonanej dla dobra Polski do 
byłego premjera Prystora. 

Obrady zjazdu zamknął prezes Sła 
wek, stwierdzając w zakończeniu, że 
dalszy ciąg tych obrad jest pomyślany 
jako obrady regionalnych grup woje- 
wódzkich. 

Zjazd działaczy społecznych i gos- 
podarczych wysłał do p. prezesa Rady 
Ministrów Jędrzejewicza AE tre- 
ści następującej: * 

Zjazd działaczy społecznych i wisóe 
czych, ożywionych wolą dania z siebie naj 
większego wys'łku dla wzmożenia potęgi pań 
stwa, zapewnia Pana Premjera © swej stałej 
gotowości podporządkowywania swoich po: 
czyń i spraw wskazaniom Rządu Rzeczypo- 
spałitej i Jego Szefa. (—) SŁAWEK. 

    

  

  

    

  

„jem dla Bpljoteki Państwowej im. 
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LISTY DO REDAKCJI 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Wobec iego, że „Ilustrowany Kurjer Co- 

dzienny” krakowski, podając w 

15 z dn. 7 telefonogr 

numerze 

  

maja na str, 17 m 

z Kowna, Kowień- 
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Hr., pod sensac 

literatura w 
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zwoleniem wiadz* 

powtórzony za „Dniem 

przez К‹ espongR „LB“, о. 

m tytułem „Antypolska 

czytelni 

    

litewskiej publicznej 

Sprowadzono ją 4 Kowna za ze- 

i poruszając w nim w nie. 
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yskieh Wilnie, ne 
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nastęg 

Dyrekcję Bbljoteki sprosto- 

proszę Sz. Pana Redaktora 
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wań, uprzejr 

w celu" należy!    poinformowania 

  

publieznćj o zam 

skiego pisma następującego komunikatu: 

1) Bibljoteka Wróbiew- 

„Czytelnia Publiczna im. Wró- 

to podano we wspomnia- 

teletonogramie, jest instytucją funda. 

aną w r. 1926 w bezterminowy 

ństwu 

  

Państwowa im. 

skich, nie zaś 

btewskiego”, jak 

nym 

cyjną, prze 

depozyt Pa 

w myśl polityki bibljotecznej Mui- 

stwa WLR. : O. P. — jest 

regjonalnego z 4 

   
Polskiemu, zadan'em jej 

  

zaś 

ste gromadzenie 

  

północno- 

  

mplarza 
wschodnich 

kich odnoszących s 
b. Wielk ego Ksi 
Europy Wsch 

anie. 

województw, a ponadto wszel- 

  

druków, ię do terenów 

stwa Litewskiego i państw 

  

udo- 

  

iniej, a następnie ich 

B.ibijoteki im. 

określone па 

  

stęp! nia powyższe   

Wiróbiewskich zostały podsta 

wie porozumienia Dyrekcji Bibijoteki z Ko- 

Pomacy Naukowe; 

jako arjuszem 

Wrėblewskim, 

naukowe.badawczego 

miletem - Towarzystwa 

  

im. Wróblewskich, depozy 

zbiorów po mec. T. oraz Z 

Dyrekcją Instytutu 

Europy Wschodniej w Wdlnie. 
bliczua tejże Bikljotek, о! 

cze nie ctw 

zytelnia pu-       
    

  

» powoda prz 

talogów, kompietowan, Aa 
ch wewnętrznych 

jednakże dla 

księgozbioru pot- 
     ręcziwego i in przy    

dostępna jest nielicznego zre- 

   sztą grona pracownik 

2) P. Antoni Wa lektor į 

tewskiego w Szkole Rak politycznych [n- 

stytutu naukowo-badawczego Europy Wscho 

dniej w Wfiinie, znany, jako literat, w Pol- 

w naukowych. 

ęzyku 

  

sce ze swego iłumaczenia „Pana Tadeusza 

język żźlewsk 

;ł w Kownie w u 

ctw naukowych i 

Mickiewicza na 

  

pośrednii- 

u wydaw- 

informacyjnych litew-      

  

ich i w innych językach między (ncemi 

i dla Bibljoleki im. Wróblewskich na pod- 

stawie specjalnej prośby Dyrekcji i 

    

   bljote- 
  azdem 

spisie 

i tytuły polskich wydawnietw, np. 

Dzień Kowie! r 

' czasopsma, przeznaczone 

Wfiróbłewskich, uzyska: 

ki uprzejmości A. Wa 

yskiego 

k,i wręczonego mu przed jego wyj 

do Kowna spisu dezyderatów. W 

tym był 
      

czastopis 

3) 
dia Bibljoteki im. 

    

i przywiezione dzię 

    

łajtsa wraz z transportem dla Li 

Towarzystwa Naukowego w 

  

są w 

  

większości 2 różnych  li- 

ch instytacyj, ч i autorów, a 

iawo także zowie w 1feżbie prze- 

znałeźć się 

owych 

maj debitu pocz- 

Polskiem. Bibljoteka 

im. Wróblewskich uzyskała odpowiednie - 

tym względzie z Wydziału Bez- 

Wydz'ału 
Prasowego Starostwa Grodzk ego w Wilnie, 

gdzie przeprowadza sie kontrole transportu. 

Wy 

me, jak każde inne, udostępnia. 

ne sa w Bi Ge Wróbłewskich, jak i w 

innych instytucjach raukowych, tylko w dro 

dze wyjątku i 

wych 

Sensacje 

      

wiezionych wydawnietw może 

niewiełka ilość sydaprójw k 
    

  

lub czasop sm, 

  

towego w Państwie 

łatwienia w 

peczeństwa woj. Wileńskiego i 

    wnietwa zabronione litewskie, podob- 

    

dla celów wyłącznie nauko- 

zatem Dnia Ko     
  

wieńskiego* o -szrzeniu antypolskiej litera- 

Wilnie i jej masowem sprowadza- 

niu z Kowna są bezpodstawne, a prócz tego 

tendencyjne, i szkodzą tylko stosunkom na- 

ukowym, w interesie których występuję. 

Wyrazy prawdziwego poważania łączy 

Dr, Erwin Koschmieder 

Dyrektor Bibljoteki Państwowej 

im. Wrėblewsklch w Wiiln 

Profesor Uniwersytetu Stefana 

tury w 

  

Batorego. 

Szanowny Panie Redaktor 

  

    

    

   

  

   

  

ic do pisma Dyrekcji В. 
  

  

    

  

Państwowej im. Wróbłewskich w W, 
ie błędnych imformacyj, poda 

Bibliotece w „lustro ym Kurjerze 
Godziennym* krakowskim 125 z dn 
maja b. r. w związku z moją osobu, 
czam także uprzejmą prośbę ze sw 
jako bibljotekarz i genera 

tewskiego Towarzystwa ) 
nie, o zamieszczenie na łamach Pańsk 
pisma poniższego komunikatu, dotyczą 

mojej akcji w Kownie i zbiorów L tewsk eg» 
Towarzystwa akowego w Wilnie. Pon'e- 
waż sprostową moje w tej kwestji r 

słane do „I. K. C.* w dn. 9 maja nie 

stały dotąd wydrukowane, zależy mi na tem. 

aby doszły one do wiadomość; publicznej. 
iw tym celu komunikuję, ż 

1) Jako delegat Lite 
wa Naukowego w Wiiini 
w Kownie akcję 

  

  

   

  

    

  

> Towarzysi- 
:prowadzałem 

nie pot.- 
I ecznych 
Litewskiego Towarzystwa Naukowego po 
wojnie powstały wielkie luki, zadaniem mo. 
jem było ich uz ien'e w Kownie, a po- 
nadto nawie szego konłaklu po- 

KOWCTHI fitewskemi 

     

          

   

    

     

w Wi 

dawni kże i nadała ie w spra- 
wie podobnej wymiany dla instytucyj pol 
skich. Nie mówiąc już o pośrednictwie mo- 

Wiób- 
lewskich w Wilnie, jako dowód mych słów 
przytaczam: fakt przewiezienia w darze dla 
Bibljoteki wersyteckiej w Kownie za ze 
zwołeniem władz polsk ch około 200 
dawnictw Polskiej Akademji Umiejętności 
w Krakowie * kompletów wydawnictw 

        

    

  

   bi* (Wileńskiego Biura Informacyjnego). 
2) Wzaystkie ławnictwa      

  

    

litewskie, 1 
także w innych “ 
mnie, są da V 
rów, iprzeznaczonemi 
skiego Towarzystwa Naukowego w 

a ponadto dla tych instytucyj naukowyci 
polskich, dla których pośredniczyłem. Oka. 
zamo mi w Litw e w tej akcji wszelkie uła!- 
wienia, nie wyłączając gratisowego transpor 
tu. Starałem się o druki wszelkie dla zcbra- 
nia pełnego materjału bibljograficznego, ne 
wyłączając druków zabronionych, ponieważ 
Litewskie Towarzystwo Naukowe uzysk: 
już zezwolenie Ministerstwa Spraw Wew- 

   

      dla zbiorów 
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OTRZYMASZ 
PUSZKĘ JUŻ 

Zi 
. 

ZA 

FABRYKA CHEM. FARM. 

Dr AAWANDER S/A.kRaków 

ś.t». ZOJA KISIELEWICZÓWNA 
kaja Ośrodka Zdrowia w 
Pogrzeb odbędzie się w dniu 21.V. r.b. o godz. 

Wilnie, zmarła w dniu 19 V. r. b. 
IU rano z Cerkwi Soboru 

Preczystieńskawo (na Zarreczu) na cmentarz prawosławny. 
O tej niepowetowanej stracie zasłuż. pracowniczki i koleżanki powiadamia 

Personel Ośrodka Zdrowia w Wiinie. 

  

KAWIARNIA-RESTAURACJA 

FILJA ZIEM 
Została otwarta w Ogrodzie Po-Rernardyńskim. * 

Podczas obiadów i kolacyj — koncerty. 

TENISOWE 

| ita DOT PIŁKI 

  

DUNLOP 
używane są w roz- 

grywkach o PUHAR 
DAVISA w 24 państw. 
  

  

B-0/L-E-€C A M. T 

BLACHĘ OCYNKOWANĄ 
bo KRYCIA DACHÓW 

znanej marki 

„C. K. H. KRÓLEWSKA HUTA" „4 
Polskich Zakładów Przem. Cynk. Sp. Akc. w Będzinie 

)-( CENY FABRYCZNE )-( 
zwrócić baczną uwagę na znak 

fabryczny „C, K. H, Królewska Huta“ 

i wystrzegać się naśladownictw. 

REPREZENTACJA i SKŁADY FABRVCZNE 

Prosimy 

T.wo Merat. 

Sprzedaż hurtowa: 

    

ALL rkr #а 
r 

wątpliwości językowych. 

Stron — 272. 

O
K
A
 
Y
N
 

    
konto czekowe P. K. 

  

nie zatyka por, 

nie psuje cery. 

nie zawiera metali. 

      

   

Ta KUR Gizie SDB © Sat EZ 
nętrznych pismem l 

tego r. b. na gromadzenie wszelkich druków 

litewskich i dotyc -h lituaniki, a pozba- 

  

   

    
   

  

wionych debitu pocztowego w Polsce, 0: 

wiście — w jednym tylko egzemplarzu. 
Obecny transport wy niew  Błowsk ci 

podlega / obecnie gółowej kontroli w 

łu Prasowego Slarost_ tym względzie Wydział 
nie. wa Grodz w Ww 

3) Bibljoteka Litewskiego Towarzystwa 
Naukowego w Wilne druki zabronione 

a oddzielnie w zamknięciu i udostęp- 
ewentualnie dla, celów % ie ua- 

ukowych za każdorazowem zez iem Za 
rządu Towarzystwa. 

Łączę w) 

poważan ia 

    

         
     ple 

    

ży prawdziwego szacunku i 

Antoni Wałajtis 
Sekretarz Generalny 

Litewskiego Towarzystwa Naukowego 
w Wilnie. 

  

SŁOWNIK 4000 BŁĘDÓW JĘZYKOWYCH 
Nieodzowna dla każdego mała encyklopedja podręczna, rozstrzygająca większość 

Specjalnie obszernie potraktowano w słowniku rusy- 
cyzmy i błędy językowe, popełniane na Kresach Wschodnich. 

Bardzo dobre opinie osób i pism fachowych. 

Cena z przesyłką — 2.50. 

Do nabycia we wszystkich księgarniach, ew. można wpłacać należność na 
й У. „Mów poprawnie'* Nr. konia 180.171, poczem książ- 

ka zostanie wysłana. 

Nakład pierwszy na 

Ofe wraki PINGI 
AA, 1. 18/45 z dn. 7 lu- 

  

    PRIMA QUALIT 

Br. CZERNIAK i S-ka 
WILNO, BAZYLJAŃSKA 6, Tel. 2-73. 

blachy CYNKOWEJ, gwoździ, czarnej, 

CEMENTU, papy i wszelkich artykułów budowlanych. 

PRAWNIE 

wyczerpaniu. 

"META MORPHOSĄ- 
radykalnie usuwa piegi, wdgry, 
pl amy, zmarszczki i inne wady сега 

Korzystnie dostarcza: 
1) Plorunochrony, linkę i płyty 

uziemienia 

2) Oklenną siatkę drucianą zieloną 
i inną. 

B. WILEŃSKI 
į Wiino, ul. Sadowa 7. Tel. 11-83. 

4
4
4
4
4
4
 

Służę drukami i ofertą, 

ZORUBINŁATYKÓRĘ”| BRODAWKI 
Z Bótu Po; agi vw, 

IAŃSKIEJ WSkiej | 

LOP | 
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Dziesieciolecie L. 0. P. P. 
Wspaniała rewja lotnicza 

w Warszawie. 
e Oslainie wspani 

skiego lotniciwa na 

rodowym wzbudziły o 

sukcesy 
enie iniędz 

Inv entuzj: 

  

na    

      

    

    
  

        

wśród społeczeństwa. Słary i miody. 
pracownik fizyczny i p ywaik umy 

słowy, a również bezrobotny WSZYS 
cy śnteresuj ą się łotnietwein. każdy 

  

przedewszysi- 
wiadomości о 

szych wis 

biorąc 
kiem szuka opisów i 
wyczynach i sukcesach na 

nych, hanych loinik 
w atmosferze i 

gaz 

  

    
ii ćnttte- 
szawie w 

gi Między 
iczy pod wy- 

m Pana Prezyden- 
przez Aero- 

  

ii lej 

jazmu odbędzie się 

  

          dniach 22 i 
narodowy Meeting 
sokim protekior 
ta R. P.. organizowany 

klub Warszawski. 
Lotnictwo połskie oddawna przy- 

do tego Meetingu. Udział 
cy najwybitniejsi 

wany 

h lolników 
przypus : 

    

gotewuje s 
w nim wezmią ws 
połscy pilbo 
jest udzia! 
z całej Europy. 

  

   

  

   

      
ny 

: więc Mo 

  

że odbędą się zaciekłe walki o 
:h konkuren- 

czać, 
ni agrody w pc >szczególn 

  

    cjach. Należy lać, iż na starcie mo- 
żna będzie ujrzeć wszystkie najnow- 
sze sumołoty skiej produkcji. To 

      ież impreza ta nod względem swego 
rozmachu i wspaniałoś ćmi wszyst 
ko to, eo dolys D 's można było w Pol 

yglądać w dziedzinie lotnictwa i 
Č EAS prawdziwą rewję do- 

kiego lotnictwa wojskowe- 
sportowego i komunikacyjnego. 
Wobee lak alrakeyjnej impre 

spodziewane jest bardzo liczne przy 
bycie publiczności, dła której wznosi 
się obecnie na lolnisku cywilnem w 
Warszawie potężne trybuny i loże na 
kilkadzi iąt tysiecy osób, 

Dla wycieczek z prowincji będą - 
ruchomione specjalne pociągi, przy- 
czem Ceny przejazdu będą obniżone 
do ostatnich granie. W Wilnie organi 
zuje wycieczkę miejscowy Aeroklub, 
(ul. Mickiewicza 4). 

   

   

      

   

    

    

  

  

Wojewódzki kolejowy L. 0. P. P. 
w dziesiątą rocznicę istnienia. 

Jesteśmy u progu dziesięciolecia 
istnienia cieliej organizacji, a zarazem 

jakże ważnej, bo dbającej o nasze ży 

cie. Jest nią znana powszechnie Liga 
Obrony Przeciwgazowej i Przeciwłoł: 
niczej Państwa. 

Pracuje ona na terenie całej Rze- 
czypospoliiej. obejmując swą działaj 
nością wszystkie х twy społeczn 
Jak pożyteczną i ważną jest jej prze 
«a moglibyśmy przekonać się o tem 
tylko w razie wybuchu wojny. 

Nie sposób jest nąwei pobieżnie 
wyliczyć całego dorobku ze 
niej działalności LOPP-u. Ciekawych, 
a laka ciekawość jest wielce połrzeb- 
ną, odsyłamy do specjalnego jubileu- 
szowego wydawnictwa oficjalnego, ог- 
ganu Ligi - „Lot Polski*, Zatrzymamy 
się jedynie nad sprawami, które dot 

nas (niżej ze wzglę tu na but 

*į lokalny char r, a ścisłej rzecz 
biorąc; —— szerokie rzesze kołejowe. 
Chcemy zapoznać pokrótce czytelni- 
ków z 10-letnim dorobkiem Wileń- 
skiego hoiejowego Komitetu Woje- 
wódzkiego LOPP. 

Pracę swą rozpoczął komitet ko- 

lejowy przed ko.cem roku 1923. Po- 
czątkowo pom ane to było jako wer 

bunek członików istniejącego już 
Wojewódzkiego Komitetu, lecz wer- 
buanek ten wykazał nicoczekiwane wt 
niki, bo oto rok 1924 rozpoczyna sių 
w łej dziedzinie pokaźną liczbą cziś 
ków, cą 1500 osób. Wobec 
nieoczekowanego wyniku powsł 
myśl zorganizow się we własną 
organizację lotniczą. Pierwszy zarząd 
wybrany został w marcu roku 1924. 

Główną troską zarówno tego zarzą 
du jak i następnych, było zwerbowa- 
nie jak największej ilości członków: 
vok 1924 zamknięto liczbą 4000 człon- 
ków, rok 1926 zwiększa ilość człon- 

ków o 1060, a rok 1928 zwiększa licz- 
bę członków jeszcze wydatniej dopro- 
wadzając ją do 8000; rok następny 
powiększa szeregi Ligi o dalsze 2 4 pół 
tysiąca, największą liczbę członków 
bo przekraczającą 11 tysięcy 400 osób 
uzyskano przed dwoma laty t. j. w 
1951 . Nawet kryzys, który większość 
organizacyj społecznych, jak to sie 
mówi, położył na obie łopatki lub zre- 
dukował pracę do minimum. nie poha 

mował pochodu rozwojowego organi 
zacji kolejowej. Hastem bowiem ko- 
mitetu jest:: .,Wsz y pracowni 
kolejowi do szeregów LOPP.*, które 
w obecnej chwili jest już bliskie zrea 
lizowania, ponieważ pracownicy ko- 
lejowi nie członkowie stanowią nieca- 
łe 10 procent ogółu kolejarz 

Praca organizacyjna na tem po- 
przestać nie mogła. Powstaia przed ro 
kiem myśł wciągnięcia członków ro- 
dzin pracowników koleiowych. przez 
organizowanie kół pań daje pomyślne 
rezūltaty. bo w stosunkowo krótkim 
czasie utworzone zostały cztery koła 
liczące ponad 400 czionkiń; niezależ- 
nie od tego rozpoczęto akcję pośród 
młodocianych werbując ich na człon 
ków wspierających. 

Do roku 1980 komitet kolejowy 
Pomimo, iż posiadał więcej członków 
niż niektóre komitety wojewódzkie, 
korzystał tylko z uprawnień komite 
tów powiatowych, co jak wiadomo mia 
tę ujemną stronę, według statutu 
tylko t0 procent anych przez się 
funduszów może użyć według planu 
własnego budżetu. Doceniając przeć» 
owocną działalność już sam komite: 
Wojewódzki w Wilnie, którego od- 
działem był komitet kolejowy, nada! 
mu godność i prawa komitetów OKTĘ 

gowych. 
Przełomowym monientem w życiu 

organizacyjnem komitetu był rok 14 
kiedy to mocą uchwały Rady Głównej 

w Warszawie, otrzymał komitet kol. 
zaś 

e 

     

      

    
    

          

  

    

       

      

  

do 

      

   
    

  

    
     

    

    

    

    

    

  

   

   

  

  

  

  

    

prawa koniitetów wojewódzkich. 
jego filje pracujące: 
nowiczach, 
Lapach, 

Lidzie, 3 
Wołkowysku, Brześć 

Grodnie, Kró- 
źnie i Wilnie uprawnienia 

ów powiatowych. Komitet Wo 
jewódzki, jak wiadomo, może już dy- 
sponować funduszem wynoszącym 5% 
proc. składek i pieniędzy, zebranych 
z innych źródeł dochodu na rzecz 
©brony przeciwlotniczej — Doniedaw 
na takiem poważnem Źródłem był ty- 
dzień propagandowy, organizowany 
od chwili powstania komiteiu z roku 

   

    

Białymstoku, 
  

     
  

    
  

Ma LA ii 

na rok. I-szy tydzień lotniczy zorga- 
nizowany w roku 1924 przyniósł czy- 
slego dochodu 58,568 zł., lata następ- 
ne zaś wykazują stały spadek docho- 
dowosci iygodnia, tak mp. rok 1980 

yniósł zaledwie 1576 zł. 
Tem niemniej jednak z tego źŹró- 
loinietwo nasze za okres dziesię- 

źną su- 

mą, wynoszącą łącznie 147,751 złsę 
Ciekawą jest rzeczą ile ze skrom- 

nych 50-groszowych składek, pracow - 
nicy Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej 
złożyli za okres pierwszych dziesięciu 

    

dia 
ciołetni zostało zasilone pok 

  

       

    

        

    

lat. Od 5.595 zł., suma składek w ro- 
ku 1924. pozycja ta wzrasta do 69.683 
zł., osiągnięta w roku 1930. Suma skła 

    

h za cały okres dzie 
166.370 zł. 
ze kolejowe ze swe 

i Wileńskiej daly 
łe 554.000 zł. czyli 

dek cztonk 

sięciu lat stanowi: 
Ogółem zaś rze 

go terenu _ Dyrck 
na lotnictwo oka 
ponad pól miljona. 

Jak już wspomnieliśmy, niesposób 
wyliczyć wszystkich dokonanych prac 
komitetu kolejowego, znajdziemy 10 
szczegółowo omówione w specjalnem 

wydawnietwie, ja z okazji dziesi 
ciolecia zostało przez Zarząd Komi 
tu zainicjowane. 

Niewielu chyba wie, 
hangar na Porubantu, 

ow. 

  

KiC 

  

    

  

       

  

że ioinisko i 
skąd codzień 

  Sam 

Dobry gracz używa tylko 
PIŁEK TENISOWYCH 

moloty nasze startują do lotów kra- 
zagraniezay ch, zostały od- 

    

yeh i 

  

budowaac i zastosowane do potrzeb 
nowoczesych, wiaśnie kosztem i wy 

siłkami Komitetu Kołejewege, przed- 
sięwzięcie to pochłonęło przeszło 
100.000 zł. Następnym poważźniej- 

szym wysiłkiem było zapocząłkowa- 
nie i słaie subsydjowanie sportu lotni- 
czego, który jak wiadomo jest i 
przedszkolem lotniciwa zawodowego. 
W tym celu Komitet przyczynił się do 
kupna dwóch samolotów ćwiezebnych 
oluż własnym kosztem wyposa 
sport szybowcowy w Wilnie. Ponadto 
wydatiie popierał budowę lotnisk i 

lądowisk na innych terenach, na eo 
wyasygnowano około 30.000 zł. 

Dla zobrazowania dz $ 
mitetu owo, warto 1 dż 
obecnie na całym terenie, niezależnie 
od wymienionych już oddziałów, pra- 
cuje około 70 kół miejscowye 
zanizowanych w  więks 

  

  

TŻ 

  

    

    
       

   
niach pracowników, 1 warsztaty, 
biura, magazyny it. p. Liczba posie 
dzen, odbyt spr z» ich lotu a     

ądy or- 

  

i obrony pr stkie 7 
ganizaeji kolejowej, wynosi 

Zorganizowano ogółem 202 odczy- 
ty propagandowe z dziedziny obrony 
przeciwiotaiczej i przeciwgazowej, a 
także 10 kursów z tejże  cziedziny, 
urządzono 118 imprez dochodowych. 
Wprawdzie są to suche tylko liezby, 
lecz łatwo je ożywić, jeżeli się uprzy- 
toni, ile wysiłków i zabiegów potrze- 
ba było by to wszystko wykonać. 

Program niedzielny. 
W niedzielę dnia 21 maja uroczystości ju- 

bileuszowe LOPP rozpoczną się o godz. 10-cj 
nabożeństwem w kościele Św. Jana. 

O godzinie 12 koncert str li 5 pop. 
w ogrodzie Bernardyńskim. Szczegóły 

w v programa h. 
O godzin 

któr 
slrouny Góry 

      

      

   

    

        

13 nastąpi nalot eskadry łotni- 
arzuci bombami brzeg Wilejki od 
Bekieszowej (gazy łzawiąze nie 

będą stosowanej. Zademonstrowaną zosianie 
praca drużyn odkażających i ratowniczych 
Graz ргас: oddziałów straży ogniowej. Wejś- 

i odu bezpłatne, 
rozpocznie się 

; Porubanku. 

  

   

  

  

      

    
    

      

Festyn lotni 
a program zło 

   
   

    

    

    

loty ucznić loty instruktorów, łot na 
ak samochodem, loty 

skich oraz 
й stynu przy 

6 p. p. leg. i 8 Baonu 

  

   Say w. bufet na m .. Wstęp ma totni- 
sko bezpłatny. Dojazdy na lotnisko płatne — 
pociągiem o godz. 15.30 oraz autobusami. Od 
jazd autobusów z pod gmachu Ratusza (ul. 

Wielka) od 

  

     

   
O god nia Wileńskiego Ra 

dja nad zowaną przez Wileń- 
ski Komitet Kol wy LOPP p t. „Ałak samo- 
lotowy na dworzec”, 

Z przyczyn iechnicznych niezależnych od 
Komitetu, projektowana dekoracja odznacze- 
niami honorowemi LOPP nie odbędzie się. 

DUNLOP 

  

    

  

Co było powadem samobójstwa Heleny Sawickiej? 
Tydzień temu Wilja zdradziła tragiczną 

tajemnieę. Na piaszczystym brzegu zwierzy- 
nieckim woda wyrzuciła na brzeg zwłoki, 
w któ nicę jednego z 

4 Helenę Sawieka. 

już informowaliśmy naszych czytej- 
ników powodem, który bezpośrednie pehnal 
młodą dziewczynę do tragicznego kroku -— 
byłe wykluczenie Szwiek ej z gimnazjum za 
wybryk uezniowski. Mianowicie Sawieka za- 
paliła siarkę na fotelu protesora. Należy pr 
tem zaznaczyć, że ne dokonała tego z wia 
snej iniejatywy, lecz w wyniku losowania, 
które uczenice urządziły celem wykonania 
„pomysłu* sztubackiege. 

Przed kilku dniami, po dokonaniu sekcji 
„Sdbył się pogrzeb desperaiki. W po 

  

   

        

   

  

grzebie nie wzięły udziału koleżanki szkolne 
Sawickiej, Juk nas informują ze źródeł za- 
sługujących na zautanie, pówedem tej niev- 
becie MIAŁO 
WŁADZ GIMNAZJAŁ 
CE UCZENICOM GIMNAZIU M BRANTA U- 
DZIAŁU W POGRZEBIE. 

€s rzeczywiście spowadowało wydanie ta 
klego zarządzenia, oraz ce była istotnym po 
wodem wykluczenie, Sawiekiej z gimnazjam 
— nie XC stało przez czynniki miarodajne wy 

tone. 

W ten sposób sprawa samobójstwa Heleiy 
Sawiek ej nabiera cech wypadku, który nie 

może być pominięty miiezeniem. 
Należy sądzić, że wludze minrodojne zai 

wresują się Wragedja młodej dziewczyn, 

     

  

    

     
      

  

     

    

     

    

Siekiera argumentem. 
Z Mołodeczna piszą nam: W miasteczku 

Gródku, w czasie sporu © gonee zatrud- 
niony przy budowie demu 

ski Juljan ugodził niejaką &) 
Zinę obuchem siekiery w czało, Szahanowi- 
czowa skutkiem tak silnego celosu siraciła” 

    

przytomność i wpadła sło newebz Fującej 
slę piwniey, na której brzegu właśni 
bywała, Miejscowy iekarz © 
<leznała ogólnego wstrasu 

cieles 

     
ózgu i zakwa! - 

p, jako b. 

  

       

Konfiskata 130 Kigr. szmuglowanego pieprzu. 
Wiezoraj rano wywiadowcy policji śle- 

<iczej zwrócili uwagę na pewną przy 
z prowincji, furmankę naładowaną beczka. 
mi od śłedzi. 

Na deszczułee, przymecowanej do wozu 
widniał napis: Nowo Święe any, 

Dziwne zachowanie się furmana, który 
zdradzał zdenerwowanie, naprowadziło tun 

kejonarjuszów poliej na myśl, że furmanka 
zawiera jakieś zakazane tewary, to też kie 
dy wóz wjechał do jednej z bram p vl. 

          

Sepitalnej, wywiadowcy zatrzymali farma. 
uw i przeorawad: rew (zję w furze, 

Okazało się, iż beczki zamiast śledzi za- 
wiarały 130 kde pieprzu, dostarczonego droga 
przemytu z Litwy Kowieńskiej, 

Pieprz skonfiskowi furmana zaś zoł- 
rzymano. Ustalono, że prz ten sprowadzo- 
ny został do Wilna dla pewnej miejscowej 
wędl niarni śledzi i eyb. 

Delsze dochodzenie prowadzi połieja Śled- 

cza eraz brygada K. O. P. (e) 

     

        

  

Proces dwóch urzędników i Urzędu Skarbowego. 
Pod zarzutem ubiegania się o łapówkę. 

Przed sądem okręgowym stanęl! dwaj fun 
kcjonarjusze I Urzędu SKAMOWERO | w Wil 
nie: — referent podatku przemys 
Józef — Stanisław 0 
nik Stanisław Hryez, student 4 roku Prawa 
U. S. R. — oraz krawiec Tchiasz Latt, 
Dwaj pierwsi pod zarzutem zabiegan a o tx 
pówkę od płatnika Tmbrykau, — tezeci — za, 
pośredniczenie w tych staraniach. 

Sprawa zagmatwana. Do winy przyzu: 
się jedynie Latt i twierdzi że działał z n 
wy Hrycza. Natomiast Hr. dowodzi 7 upo 
rem, że Latt pod wpływem Sepade! 0 wy 
myśla bajkę e jego winie, — ji twierdzi, że 
iniejatorem wszystkiego hył Szpader: 

Cała sprawa miała przebieg następujący: 
Imbryk „zdaniem Urzędu, nie był lojnl 

nym płatnikiem. W zeznaniu o obrocie Pa 
dał znacznie mn'ejs: sunię. niż mu potem 

wymierzyli i która z płacił, Z tego też wzyłe 
du Urząd ЗКа zamierzał skievow: 
sprawę do sądu i do: pmagać się ukarania Im 
bryka, za niezgodne z prawdą zeznan © 0 0h- 
rocie. 

Na widowni ukazuje sie krawiec Ps, — 
któremu, jak sam twierdzi, Hrvcz jes 
nien 45 złotych, Latt przychodzi do Imhrv 
ka * pronenuje mu za 120 złotych nie puśe 
sprawy de sadu. 

Imhryk wie, czem grezi taki proces, chce 
wycofać sprawę, lecz nie chce ryzykować. 
Telefonuje do naczelnika: 

-—- Banie naczelniku, 
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wi 

    

   

    

zy może ktoś zev 

bić, by moja sprawa, która ma iść do sądu, 
nie poszła tam! 

Oczywiście pytanie te zwraea uwagę na 
imbryka. Znajdują zepemnianą i 

pod opieką Hrycza. 

tcezyłem tę sprawę — tłumaczy się 
Hryez, lecz wkrótce zmienia zeznania: 

— To t sprawka referenta Szpader- 
s iego. Prosił mnie, hym go ratował z syt 

zdsjąc sprawę z powagi wypadku, 

ulem zpoczstku nieprawdę, 

Qbu urzędników zawieszenc w 

Sprawę skierowano do sądu. 

Oskoyżene także Latta za pośredniczenie. 
Nowy kodeks karny przewiduje podobne 
przestepstwo. Stary z roku 1803 tego nie 
miał, 

zpaderski de why nie przyznał się i 

»zsł na Hrycza jake na sprawcę. — „Lait 
Uwiócdzlt, że numówił go Hryez, pol 
pobranych 120 złotych potrącić 45 z 
na dług, 

Świadkowie nie rzuciń cenia podej 
nia. na Szpzderskiego, natomiast Hrycza 
dziane u Lutta. Krzyczał , awanturował się 

że zahije, jeżeli będzie oskarżał. 
rski i Hryez podczas rozprawy 
Latt zachowywał się dziarsko. 

zd, pe krótkiej naradzie skazał Hrycza 
na 2 lata wlęztienia — Latta na 1 rok i zawie 
sił im wykonanie tej kary na Pok 5 lat 
Szpaderskiego uniewinnił. 

spraw 

       
—- Przi   

   

  

    

czynno- 
šeisch. 

   

  

   

  

   

   

  

    

     

  

WILEŃSKI 

Zgon weterana 1863 r. 
W sobotę dnia 20 bm. zmarł na 

gle w Wilnie uczestnik powsiania 
1863 roku Ś. p. Stanisiaw Joake. Liu- 
zes Stowarzyszenia Weteranów Kre- 
sowych 1863 roku w Wiinie. przeżyw- 
szy lai 86. 

Walny zjazd delegatów 
Związku Rezerwistów 

w Warszawie. 

W Warszawie odbył się nadzwycz 
ny walny zjazd Związku Rezerwisiow 
Rzeczypospolitej. 

Obradom przewodniczył prezes 
rządu głównego ppłk. rez, wojewoda 
Marjan Zyndram-kKościałkowski, któ- 
ry otwierając zjazd wskazał w dłuż- 
szem zasadniczem przemówieniu au 
przeiamowy moment, w jakim obee- 
nie znajduje się organizacja,.a to w 
związku z uowym programem pracy, 
przekazanym organizacji przez w 
dze zwierzebnie. 

Zkolei generalny sekretarz, 
Walewski, zreterował nowy statut 
Związku, który po dyskusji przyjęto». 
Podstawą ideolog giczną nowego statu- 
t 

1) pełne i rzetelne działanie z wła 
i Rzeczypospolitej w kierunku 

wzmożenia sił obronnych państwa; 
2) wychowanie obywatelskie ezłon 

ków w myśl ideologji Marszałka Jó- 
zefa Pilsudskiego* 

3) bezwzgłędne przestrzeganie w 
pracy publicznej i społecznej karnoś- 
ci, obowiąz i odpowiedzialnos 

ci; 
4) lojalna w spółpraca z innemi bral 

niemi organi 
W dalszych artykułach statut dą- 

      

*а 

  

    

   

  

   

poscł 

  

  

      

   

    

      

  

    
kształcenia go na 

cję wojskowo-społeczną. Grgani 
regulu Przyjęto następnie now. 

  

min sądu honorowego Związku, kió- 

ry kladzie wielki nacisk na moralne i 

‹ A 

  

walory członków; powołano 
„Rodzinę Rezerwistów”, oraz 

przyjęto szereg regulaminów tee hnie: 

nych. 
W godzinach popołudniowych ol 

była się odprawa wszystkich komen- 

dantów RA h i podokręgowych 

Zwią „ na której omówiono szczegó 

łowo nowe metody pracy wojskowo- 

szkolnej. (Iskraj. 

Umarzanie zaległości 
podatkowych. 

Izba Skarbowa otrzymała okólnik, 

    

    

upo- 
   

ważniający w celu usunięcia n eściągaln 

zaległość: 
w Tasny m 

umarzania we podatko 
normach na- akresie 

ch, do 
głości w 

  

   

    

      

  

10000 zi pos ólnych płatni. 
> tku dochodewym do 5000, w 

podatku majątkowym do 10000 zł.; w podać 

  

    

  

ku od k: ów i rent do 1000 zł.; w po. 

data gruntowym do; 1500; w; podatku. od 

* neruchomości do 1000 zł.: w podatku od 

lokali do 500 zł, dla poszczególnych platni- 

ków, Sumy te obejmują PO nale 

skarbowe, Ponadto Iz Skarbowa upr: 

niona zosłała do umarzania także p 
dających od tych sum dodatków pańs 
wych i samorządowych. Dc v 10 57070 

gólnie zaległości w podatkach państwowych, 
pochodzących z okresu do 1931 roku. 

Urzędy Skarbowe upoważnione są do roz. 
kładania spłat na raty w podałkach 
pośredn,ch i dodatkach na okres nieprze 
kraczający 30 miesięcy do kwoty 2000 zł. 

о POWY yższych udogodnien* s kom 
jemy ze względu na wpiscanie obeenie 
noścj podatku dochodowego. 

Żydewski gość z Rumunii 
w Wilnie. 

Przed kilku dniami bawił w Wilnie dr. 
Landau, znany działacz sjonistyezny poseł 
i dziennikarz żydowski z parlameniu rumuń 
skiego. 

Dr. Landau był gościnnie podejmowany 
przez miejscowe organizacje sjenistyczne. 

Fala strajków. 
W. minionych tygodniach na trenie Wilna 

zanotowano szereg strajków, wynikłych z nie- 

   

  

  

    

      

    

  

   

   

    

    

    

uregulowanych warunków pie 

też z powodu usiło 
żenia 
tych str 

  

ń pracodawców obni 
skali zarobków robolniczych.  Częś 
jków została już zlikwidowana, I tai 

podpisaniu nowej umowy. zbiorowej 
A 

  

     
      

     

    

nadal strajk w 
Purty i "Ponarskiej: 

; od dłuższego SU strajk w     

  

   

     

także uległ 
ctwie szewskiem, gdzie str 
zatrudnieni przez Szi 
tomiast trwa nadał strajk u 
dowskich. 

Z pogranicza. 
POLSKI KOMUNISTA SNARSKI ZOSTAŁ 

POSTRZELONY NA GRANICY. 

Znany komunfsta polski W, Snarski, zbie 
gły przed kiłku laty do Rosji Sowieckiej w 
nóey z 17 na 18 km. kołe granicy polsk'ej 
w rejonie Niegerełcje został ciężko postrze- 

lóny przez sowieckieh strażników w czasie 

usiłowania ue eczki na teren polski. 

Snarski, pełr funkcje sekretarza i skar 
bnika w partji komunistycznej w Mińsku, 
miał słę depuścić pow: ch nadużyć i w 
obawie aresztowania usiłował za fałs 
paszportem wyjechać zagranicę. W drodze 
jednak został rozpoznany przez pewnego fun 
kcjenarjusza G. P. U. przed którym Snarski 
zmuszony był uciekać z pociągu. 

Ponieważ zniknięcie Snarskiege wydało 
się podejrzanem, pew lademiono posterunki 

milicji i straży granicznej celem zatrzymania 
zbiega. 

Śnarski w nocy х 17 na 18 bm, koło wsi 
Skaredno zam jerzał przedostać się do Pol 
ski, Icez na samej granicy został ciężko zva 
niony dwukrotnie w ekolieę bioder i plec. - - 
Ranego umieszczcno w ambułansie gran cz 

   Qw: vali zabój nik y 
chałupnków, na 
kamaszników ży- 

    

   

    

     

      

   
' Tak. ąda każda 

tożlt a Jogal 
Nazewnatrz wiec odróżnia Się 
tabietka Togal tylko wytłoczo- 
nym znakiem ochronn) 
względem 
chemicznego i działania leczni- 
czego przewyższają znacznie 
tabletki Togal inne preparat 
Przeszło 6000, lekarzy, w 
liczbie wielu wybitnych profe- 
sorów potwierdziło z uznaniem 
skuteczność działania Togalu, 

A, pod 
składu 

  

natomiast 

  

Tabletki Togal działają szybko przy bólach renmaty- 
czuych, podagrze, bólach nerwowych i głowy, 

Tabletki Togał są do nab; i przeziębieniu. 
grypie 

a we 

  

wszystkich aptekach w opakowaniu po 14 i 42 tabi. 

  

Wybory rektora w U. S. B. 
Jak się dowiadujemy, wybory no 

wego rektora w Uniwersytecie wileń- 
skiim odbędą się 23 b. m. Wybory de- 
konane zostaną na podstawie prze; 
sów nowej ustawy. Rektora wybier 
będzie nie całe gremjum profesorskie 

   

  

jak to miało miejsce dotychczas, le 
delegowani profesorowie w liczbie 16. 

Wybór nowego rektora na wnis: 
sek ministra oświaty zatwierdzi 
Prezydent Rzeczypospolitej. 

Magistrat contra „Tommaku!” 
Jak zdołaliśmy się poinformować w sie- 

1 samorządowych, magistrat wobec zerwa 
nia umowy z „FTommakiem* zamierza wyto- 

czyć temuż preces sądowy © eksmSję z Sa. 
raży samochodowych, mieszczących się pr 

ulicy Legjonowej 2, Jak wiadomo na 
stawie umowy garaże te, wybudowane п: 

koszt przedsiębiorcy, po pewnym ckresie sza 
su miały przejść ва własność miasta. -— 
W wypadku zerwsnia emowy z w ny konira 

   

        

henta garaże i mieszezące się tam warszta- 
ty przechodzą niezwłocznie na własność ma 
gistratu. W! sprawie tej jednak konkretna 
decyzja jeszcze nie zapadła, Dopiero pe pow 
roeie prezydenta Maleszewsk ego z Warszawy 
ma się odbyć posiedzenie kelegjum magi 
stratu, na którem kwestia ta zostanie wsze- 
chstronnie rozpatrzona oraz pewzięta zosta 
nie odnośna uchwała. 

Uroczystości w Žyrowicach. 
SLONIM, (Pat). W dniu 20 maja 

odbyły się uroczystości objawienia 0- 
brazu cudownego M. B. Żyrowiekiej, 
przy udziale około 5 tysięcy wiernych 
prawosławnych. 

Nabożeństwo odprawił archiman 
dryta klasztoru prawosławnego w Ży- 
rowicach Stupnieki, urzy udziałe*o** 
KKT DEKRET 

„Wróg ludu'' — H. Ibsena. 
Są autorzy, wielcy twórcy, którzy wy 
ją ponad swoją WR Opierają się zws- 

psko nurtom © Henryk Ibsen, potęża) 
talent dramatyczny "dine, nalež 
do tych pisarzy. Jego wieik 

dziś Ja. łęk „PE NODE — bu- 
siej spo 

ym 

   

        

   
    

     

  

        

  

ryknął jego sztuk. 
Dzięki tej aktualności 

„Dzikiej kaczki” staje dzó właś 
w dobie wielkiego, prawdziwego uspołecz 
nienia teatru — cenną ze wszechmiar poz 
©)а repertuarową. Ze wszystkch zaś utw- 
rów największą bodaj akłualnością odzna- 
cza się „Wróg Ludu*, sztuka celowo prze, 
Dyrekcję Teatru Miejskiego wybrana i da 
repertuaru włączona. 

„Wiróg ludu“ daje 
przekroju obraz społec: 
wodu małom'eszczańskiego sno| 

„mmu, braku owagi cywilnej przec 
się mądrej, szlachetnej, męskiej wałce 
tora Ollona Stockmana (bohater 
walce energicznej z obłudą, fałszem 
moralnem podejściem do spraw społecz 

Dr. Otton Stockmam (lekarz zdrajo 
to człowiek walczący o prawdę, czlow 
bezkompromisowy, a więc dlatego p 
w, elu uznany za „wroga ludu" on włać 

  

   
„społecznej autor 

      

   
  

  

nam w 

  

    

    

    

  

    

  

nie, który powinien być uzaany przez spo. 
spraw łeczeństwa 

społecznych. 
Tu tkw* głęboka ironja, podk 

ie przez Ibsena— dramaturga 63 
sceniczną, konstrukcja utworu. Ta 
d.ra Stockmana ze społec aństwem obna 

za najlepszego obrońcę 

    
   

       

  

          

    

jakże bolesną prawdę zw. większość 

jest prawie zawsze k ana w społeczen- 
stwie przez sprytniejszych, a nie lepszych 

„Wróg ludu* jest więc wtworem aktual 
nym, w wielu nawet w kach j      

  

ciądłem krzywem naszej współczesności, jesl 

która widza współczesnego n.etylko 
teresowač, ale nawet wprowadzać w      

    

  

   

  

krąg spraw społecznych, bogaty ma- 
terjał do d usyj i roz ań..A 10 jesi 

    

przecież dzi 

  

aj obow'ązkiem teatru. 

  

0 tO AO 73 
SUMA 

АА ШЕНЦА„…\'ОН 

W N. Wilejce ma stanąć 
nowy gmach szkolny. 

Pod przewodnictwem starosty powiatowe 
go Tramecourta odbyło się onegdaj zebran c 
zainteresowanych czynników,  |poświęco:« 
sprawie budowy w N. Wilejce nowego ата 
chu szkoły powszechnej. Na zebraniu tem 
zapadła decyzja przystąpienia do budowy 
szkoły i zwrócenia się do odnośnych wła” 
z prośbą o wyasygnowanie odpowiedn:ch 
kredytów. 

  

     

OFIARA. 
Bezimiennie na Szkołę Powszechną Nr, i 

m. 25 

ESTC STEP S 

Wspierajgc bezrobotnego, 

pomagnsz sobie, 

Pogrzebaczem w głowę. 
Z powłatu wileńsko_frockiego donoszą: 

W dniu 18 b. m. rano m eszkaniec wsi An 
gleniki, gm. rudziskiej zawiadomił polieję, 
że w tym dnu © godz. 6 zmarł nagle jego 
ojciec Justyn Snarski, Ilezący ckoło 70 lat. 
Przybyły na miejsee komendant posterunku 
P. P. zastał starego Snarskiego w zg0uji 
i stwierdził u niego na czole ranę vięia. 
zadaną ostrem narzędze! W drodze do 

WŁOND. szpitala Justyn Snarski zmarł. Na podsta- 

  

wie przeprowadzonego niezwłocznie docho- 
dzenia zostało stwierdzone, że staruszek padł 

cflarą zabójstwa, którege sprawczyni jest 
własna jego synowa Helena Snarska. Ude- 
rzyła ona swego teścia pogrzebaczem w gło- 
wę. Przyczyną zabójstwa były лп ерогох: 
mienia, na tle rodzinnem. Snarską Hek 
oraz 2-ceh synów zabitego — Franciszka i 
Józefa aresztowano. 

    

ED 

kolo 40 prawoslawnych księžy. 
Na uroczystości przybyły procesje 

i pielgrzymki z terenu powiatu sło- 
nimskiego oraz z poszezególnych miej 
scowości powiatów: kosowskiego. pru 

ńskiego, wołkowyskiego, nowogródz 

  

# 

kiego, grodzieńskiego i baranowickie- 
mA 

  

go. 

"RADJO 
WILNO. 

NIEDZIELA, dnia 21 maja 1933 r. 
10.00: Transmisja nabożeństwa. 11.35; Od- 

czyt misyjny. 11.57: Sygnał czasu. 12.10: Ko- 
munikat meteorołogiczny. 12.15. Poranek sym 
fonicznz, Ino“ fabrcznych komitetów 

— wdezzt. Dalszy. ciąg_po- 

    

   

  

      
be. szpieczeństw. a” 

  

ranku. 14,00: Porady weterynaryjne, 24,20: 
Pieśni -polskie, 1440: „Owady, szkodniki w 
volnietwie“ -— odczyt wygł. prof. Jan Praffoć. 
15,00: Komunikat meteorologiczny. 15.05: Au- 
dzcja dla wszystkich. 16,25: „Powrót do na- 

—. pogadanka z cykiu „Kobieta ma 
16,40: Muzyka z płyt. 16,45: „Jest 

i nieznośne dziecko!* — odczyt, 17,00: Kon- 
cert. Komunikaty. Dalszy ciąg koncertu. 17.55: 

     

    

Program na poniedziałek. 18,00: Muzyka łek- 
ka, Wiadomości bieżące. Dalszy ciąg muzyki. 

rabiada* — feljelon wygłosi Witold 
19,15: Pogadanka w związku z dzie 

„ 19,25: Słuchowisko. 20,00: 
„Lekka kawalerja“ — opera komiczna Sup 
pego. Wiadomości sportowe. Dalszy ciąg 0- 

  

    
  

    

pery. 22.00: „Atak samołołowy na dworzec” 
— audycja zorganizowana przez wileński od- 
dział kolejowy LOPP. 22,30: Stare i nowe 
przeboje. 5: Komunikat meteorologiczny. 
23,00: Muzyka taneczna. 

WARSZAWA. 
NIEDZIELA, dnia 21 maja 1933 r. 

14,40: „Najważniejsze roboty przednów- 
kowe — inż. W. Chmielecki (dz. roln.) 15,05: 
Muzyka w wykonaniu orkiestry mandolinis- 
łów pod dyrekcją A. Szczegłowa. 16.25: Mu- 

z płyt gramofonowych, 22,00: Audycja 
wesoła. 

NOWINKI RADJOWE. 
MIŁA WIADOMOŚĆ. 

Z wielkiem zadowoleniem zapewne przyj- 
mą radjosłuchacze wiadomość, że poczynając 
cd dnia I czerwca rb. opłata za abonament 
radjowy obniżona zostanie o 10 proc. i wyno- 
sić będzie miesięcznie okrągłe 3 złote. 

    

    

  

   

о NIESFORNYCH DZIECIACH. 

iaj w niedzielę o godz. 16,45 usłyszą 
rcdzice trudnych do wychowania dzieci pou- 

sy odczyt p. Wandy Pełczyńskiej p. t. 
zie i nieznośne dziecko”. 

  

   

DZIESIĘCIOLECIE LOPP. 

W związku z dziesięcioleciem istnienia Li- 
g' Obrony Powietrznej Państwa LOPP na- 
dane zostaną przez radjo w nedzieię 21 bm. 

    
    

    

dwie audycje propagandowe. O godz. 19,15 
usłyszą radjosłuchacze pogadankę o rezulta- 
tach dotychcz j i LOPP, na- 
slępnie 0 god 00 nadane zostanie słucho- 
wisko p. t. „Ałak samolotowy na dworzec”, 
zorganizowane przez oddział kolejowy Ligi. 

DWA KONCERTY PONIEDZIAŁKOWE. 

Wśród audycyj muzycznych programu po- 
niedziałkowego (dnia 22 bm.) zasługują ua 
specjalną uwagę dwa koncerty, które nadane 
będą ze studja warszawskiego. Na koncercie 
popołudniowym o godz. 17,00 wystąpi dobrze 
znany pianista Bolesław Wojtowicz, który ©- 
degra utwory Haydna, Bacha, Debussyego 0- 
raz własne kompozycje. Następnie o godz. 
20,00 transmitowany będzie koncert popular- 
ny z Fugenjuszem Mossakowskim jako soli 
stą. Program ;sły zawiera arje z oper Le- 
oncavalla, Verdiego oraz pieśni Castaldona, 
Panflera i Tostiego, 

Pożar mleczarni. 
W majątku Bujwidze, gm. miekuńskiej 

na szkodę prof. Wacława Makowskiego spa- 
lit się dom drewniany, w którym mieściła się 
filja mleczarni, mieszkanie mleczarki, szopa 
na drzewo i t. d. Straty wynoszą około 
2.500 zł. Przy pomocy straży ogniowej i 
m ejseowej ludności uratowano wszystkie 
rzeczy z wyjątkiem podstawy do maszyny 
mleczarskiej, Przyczyną peżaru było nad- 
mierne nagrzanie pieca w parn (ku, skutkienr 
czego zapaliła się ściana. 

    

      

  



4 KUR RR MS AR NS GŁ 13) 

TEATR | MUZYKA 

M. GORDON s ic. 

  

  Letnisko 
blisko Wilna 

koło Santoki w Janinowie 

zamówienia przyjmuje — 

Posiedzenie instytutu Naukowo - Badawczego 
Eurcpy Wschodniej. 

21 Maja 

— Teatr Wielki na Pohulanee — gra dz Ś 

Przypominamy, że dziś, Jan Sobieski jako wódz*. Wstęp za ® niedzielę dnia 21 maja o godz. 8 w. po raz 

    

  
    

         

      

    

  

Raz я + drugi utwór Henryka Ibsena „Wróg Luda“, ь 3 z 
o godz. 16.30 w gmachu Bibljoteki im. zaproszeniami. Е > który na wczorajszej premjerze wywołał pn: NIEMIECKA informacje „Kurj. Wil". 
Wróblewskich (Zygmuntowska 2) od- Dziś rano przybyli do Wilna na  tężne enje u licznie, zcbranej publicz- E 26, Tel. 306 

zie i S iedzenie = si ie 7' rezes tv t 4 3 będzie się uroczyste posiedzenie. In- posiedzenie Instytutu prezes Instytutu ności, akt 4 n,ezwykł Na sezon letni Zaleszczyki 

prof. Kętrzyński oraz naczelnik Wy- swojej konstru tórym prócz grają Hatel - pensjonat: stytutu Naukowo-Badawczego Euro- „Hele- 

    

py Wschodniej w Wilnie z odczytem działu Wschodniego M. Z. S. min. Ta- a EE Da Ra NADESZŁY nówka* n/Dniestrem, 
ye agi sali w + > Ga matyczna) i pers. p< ). С e 

3 T 

mj:a Ottona Laskowskiego „Król - deusz Schaetzel. pysznych typów dają: Szymański, (w roh ty OSTATNIE Nowości e WAR х 

tułowej), Bielecki, Grolick), Łodziński, De na kostjumy i palta ę е 

męskie i damskie, 

  

junowicz i inni, Ceny niskie. 

Dekoracje Makojnika. 
  

   
R 

Dia; Wiktora M. 

  

, Niedziela | ,, juli P.M 

Maj wrneł Mob 9032.34 
Р a = AD 
  

Ipvsirzežomia ŽakiaGu Meteorologii U.S.U. 
w Wilnie 2 dnia 20-V— 1933 roku. 

Ciśnienie średnie 778. 
Temp. średnia + 17. 
Temp. najwyższa Ą- 20. 
Temp. najniższa -+- 11. 

Opad — 
Wiatr połudn. — wsch. 
Tend. — Wzrost potem lekki spadek. 
Uwagi: pogodnie. 

— Pogoda 21 maja według P. I. M. — 
Po rannych lekk,ch mgłach łub miejscam 
chmurnym stanie nieba w dzień pogoda sło 
neczna o zachmurzeniu umiarkowanem. 
Ciepło. Słabe wiatry wschodnie, później pa 
ładniowo — wschodn. e. 

ADMINISTRACYJNA 

— Ceny chleba, Starosta Grodz 
ski podaje do ogólnej wiadomości, 1 
21 bm. ustalił następujące ceny na chleb (za 
jeden kilogram w detału): 

Chleb pytlowy biały 50 proc. żytni — 3 
groszy, chłeb' sitkowy żytni — 29 gros 
chleb razowy żytni — 23 grosze. 

— ZAMKNIĘCIE MŁYNOWEJ, ZARZE- 
CZNEJ I POPŁAWSKIEJ. Starostwo Grodz- 
kie podaje do wiadomości, iż z powodu ko- 
niecznych robót kanałizacyjnych u zbiegu ul. 
Młynowej, Zarzecznej i Popławskiej, le trzy 
ulice zostaną z dniem 22 bm. t, j. od ponie 
Gziałku zamknięte dla ruchu kołowego. Ri 
od tego dnia skierowany będzie ulicami Su- 
bocz, Holendernią i Połocką. 

        

    

      

MIEJSKA. 
— Obsądzenie stanowiska komendania 

straży ognlowej. W, najbliższych dniach ma 
gistrat [postanowił rozstrzygnąć konkurs na 
stanowisko komendanta straży ogniowej, op- 
różnione po ex-komendancie Wialigorze. - - 
Nowy komendant przystąpiłby do peln, enia 
swych funkcyj z dniem 1 czerwca r. b. 

   

  

BZIŚ wyświetla Musujący 

R E w J A humorem 

ul. Ostrobramska 5 | werwą 

Balkon | film p, t. 

25 gr. 

  

    
   
    

    

  

   
Parter 

od $4 gr.     

  

  

Dźwięk. 
kino REWJA | 

Sala Miejska 
ul. Ostrobramska 5 

Nadzwyczajne przedsta- 

wienie filmowe DLA 
DOROSŁYCH od 18 lat 

NIKA 
SPRAWY AKADEMICKIE 

— Z KOŁA FILOZOFICZNEGO STUD. U. 
S B. W poniedziałek dnia 22 maja rb, o godz 
20-ej w lokalu Seminarjum Filozoficznego od- 
będzie się XI 7 nie Naukowe Koła z Re- 
feratem kol. Е. Szyndelmanówny na temat 
„Podstawy i metody psychołogji dyierencjal- 
nej według W. Sterna”. Część II. Wstęp 
wołny. 

    
   

    

    

SPRAWY SZKOLNE 

— Komitet Rodzicielski Szkoły Powszech 
r j „Caritas“ Nr. Wilnie przy ulicy Po 

r. 2 zwraca słę z uprzejmą prośbą 
i szlachetnych serc Obywalet 

j o łaskawe przyjęcje na ok- 
edną iub paru dziewczynek bezro- 
rodzlców, pozbawionych kawałka 

  

     

    
    

    

chleba. 

Dziowczynkj są w wieku szkolnym od lal 
8—14. 

    

nia proszę skierowywać 
ym adresem. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 

— ŻE ZWIĄZKU WŁAŚCICIELI NIERU- 
MOŚCI. W dniu 21 maja rb, o godz. 12.30 w 
sali domu Nr. 1 przy ul Metropolitalnej — 
odbędzie się zebranie członków Związku Wła 
ścicieli Średnich i Drobnych Nieruchomości 
m. Wiłna i wojew. wil, — dzielnicy Zarzecze 

— Z Żeńskiego Zw. Służby Domowej. —- 

      

   
  

Dnia 21 maja o godz. 6 po poł. odbędz 
zebranie plenarne członkiń Związku 

  

Służ. Dom. im. św. Zyty przy zauł. Kazónie- 
rzowskim 3. Wstęp za legitymacjami. 

Ukazał się Nr. 5 Pax“u, mies, Poros. 
Akad. Katol. Stow. w Wilnie. Do nabyca 
w ksjęgarniach. Cena pojed. Nr. 20 gr, 

RÓŻNE. 

— Duiś otwarcie. okrężnej wystawy ob- 
razów znakomitych mistrzów polsk ch. 
Zapowiedziana nadzwyczaj ciekawa wystawa 
obrazów wybitnych mistrzów polskich zosta 
nie otwarta dzisiaj o godz. 12 m. 30 w p>- 
ładnie w*lokalu stałej wystawy przy sztuki 
przy ulicy Wielkiej 32. 

Wystawa potrwa tylko 8 dni. 

  

    

  

Z powodu zakończenia sezonu zimowego 
(Teatr na Pohulance) i otwarcia sezonu jet 

niego (Bernardynka) — „Wróg Ludu* gra- 
„ny będzie tylko kilka razy. 

— Dzisiejszy balet w Teatrze na Pohu- 
lance. Dziś, w niedzielę dnia 21 maja o g. 

4 po poł. po cenach zniżonych fantastycz- 
ny balet — pantom,iia „Królewicz Feniks", 
który zachwycił Wiilno i stał się marzeniem 

dzieci i dorosłych. 
— Otwarcie Bernardynki — nastąp' już 

w sobotę dnia 27 maja o godz. 8 m. 15. Na 
Teatru Letniego w ogrodzie Ber- 

kim przygotowuje się egzotyczna, Ar- 

cyzabawna komedja ymbi* do której zo- 
stała pozyskana na gośc hne występy Świet 
na i urocza artystka Jadwiga Zaklicka. 

Bliższe szczegóły niebawem . 
„Tami poniedziałek — nieodwolaln e 

ano przedstawienie świetnej komedji S'o 

nimsk ego „Lekarz bezdomny“. 

    

     
       

  

    
     

— Dzisiejsza popołudniówka po cenae! 
prepagandowych. Dz,K o godz. 4 po poł. uk 

  

ostatni w seza melodyjna 

      operetka Ka'muna „Marica“ Grabowsią 
w roli tytułowej Ceny propagandowe. 

— „Cnotliwa Zuzanna*, Dziś jedno z 

ostatnich przedstawień pełnej humoru i wer- 
wy melodyjnej aperetki Glłberta „Cnofliwa 
Zuzanna”. Świetnie zgrany 
Gr rabowska. Gabrielli, Dembow 
ski, Tatrz i Wyrwicz J 
Ceny zniżone. Zni ki е 

— „Kobieta, która wie czego chee*. 
Najbliższą (premjerą teatru muzycznego 

      

        

   

> 

  

    mia“ — będzle najnowsza kome muz 
ma 0. Strau wie czego 
chce z ud iterpretatork 

    

rołi głównej Heleny Makowskiej, 

Trzeba częście! palewać 
ulice! 

Jezdnie w mieście są zbyt rzadko zw'ł- 
żane, co powoduje, że tumany kurzu unoszą 
się po każdym przejeździe samochodu lub 
wozu. Dozorców domowych mależałoby po- 
budzić do bardziej intensywnego polewan.« 
ulic. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 

   

      

WARSZAWA, (Pat). DEWIZY: Londyn 
30,27 — 30, 30,12. Nowy York kabel 
7,82 — dh Paryż 35,11 — 35,20 — 
35,02. 

Berlin“ w BĘ ie 
W. godz,jnach popołudniowych na rynku 

prywatnym dolar notowany był po 7,89 — 
7,91, rubel złoty po 4,89 — 4,89 i pół. 

- 172,83 — 171,97. 

z dawno niewidz. a tak uwielbianą największą gwiazdą 

MARY PICKFORD 
Początek o godz. 4—6—8. w sobotę i niedzielę od godz 

W. sobotę 20-50 — niedzielę 21-g0 — poniedziałek 22-go b. m. o godz 9,45 wleczcrem 

Ualka ze skutkami prostytucji 

2-ej 

Cenv na wszystkie. miejsca 
54 gr. Miejsca oddzielne 
dła kobiet i dla mężczyzn 

  

Już całe 
Wilno mówi s. SYN DŻUNGLI 1.000,000 dolarów 

Najpotężn. film „JUTRO w kinie 
sezonu, wyprodu- mm e HELIOS 

  

Bźwięk. Rine-Teatr 

HELIOS 
Bieńcka 38, toi. 0-26 

Najnowsze 

arcydzieło 1 4 

filmowe 

DZIŚ! Film grozy i tajemnic. Mistrz 
maski, niesamowity genjusz tortur 

MASKI Dr. Fu-Manchu 
Wymyślne tortury, Pałac udręczeń. NAD PROGRAM: „Mama kocha pape'* — komedja Wiecz. od 50 gr. 

LIPCA 

BORYS KARLOF 

Reżyserii RENE CLAIRE'A w obsa- 

dzie wybitnych i popularnych gwiazd 

JUŻ WKRÓTCE w kinie 

CENY ZNIŻONZ: 
Na |-szy seacs 

w swej największej 
przejm. grozą kreacji 

Parter 10 gr. 

CASINO 
  

Dźwięk. Kino-Teatr 

CASINO 
Wielka 47, tel. 16-41 

Śpieszcie wszyscy ujrzeć | 
Nocne spelunki Paryża 
i okrutne życie ich bywalców 

* № roli głównej Wiktor Mac Laglen, bohaterem filmu „X--27“ 

WIĘZIEŃ z KAJENNY 
BOGATY NAD PROGRAM. Początek o 2-ej 

  

DZIŚ! Humor, Dowcip, 
Śpiew, Sensacja w naj- 
nowsz. filmie genialnego PAN, 
Dziś wielki pó. 

KINO-TEATR | trójny program 
I R. gł: Lon Chaney, Ricardo 

Cortez i Barbara Bedford. 
UL. WIELKA Nr. 

Dźwięk. Kino-Teatr 

Światowid 
Mickiewicza 9 

wiec polski 

EEE 

MIGNON G. EBERHART. 

GDY MINIE 

Wszyscy špieszcie ujrzeć! Największy dźwięko- 
100% mówiony 

Scenar. gener. Wieniawy Długoszewskiego, muz. W. pe 
K. Krukowski (Lopek), Żymsza, W. Waiter, M. Frejnklel. Dla młodzieży dozwolene. <eny m. od25 gr. 

Seanse: 2—4—6- 8—10 15. 

Ernesta Lubicza : ZŁOTE SIDŁA 
NAD PROGRAM: Konkursowe dodatki: SYMFONJA „Nad modrym, pięknym Dunajem" 

2) Tygodnik „Paremcuntu'' i PAT. 

» Księżniczka Tatjana 

Na I-y s. ceny zniżone 
    

Wspanisły dramat z czasów rewolucji rosyjskiej 
WE pow. Dostojewskiego 

2 W szponach hardlarzy żywym towarem 
w-g pow. A. Marczyńskiego. W :olach głównych; Marja Malicka, Batycka, Samborski, Walter i inni 

„ldjota*. W rolach 
czyli „Szlskiem hańby" 
Wielki dramat obyczaj. 

3) URWIS, WISUS i S-ka — wesoła komedja. 

śpiewany 

31 

ZAWIEJA... 
Przekład autoryzowany z angielskiego, 

— Krew — szepnęłam. — To pió- 
ro z wachlarza Matil. 

O'Leary skinął głową. 
— Gdzie pan je znalazł? 

— Pod ciałem Frawley'a, kiedy 
przenosiłem je na łóżko. — Tak. To 
krew. Jego krew. Ale niech mnie pani 

„nie pyta, skąd się to pióro tam wzięło 
Koronka -— zaczepiła sie o balustradę 
balkonu i urwała. Signora Pa”-i mia- 
ła taką toaletę. Jestem pewny, bo 
stwierdziłem na własne oczy, że miała 
dziurę w staniku z prawego boku. — 
Urwał i dodał powoli: — Mogła się 
oprzeć o balustradę, albo i nie, W 
każdym razie musiała być ogromnie 
podniecona, skoro nie zauważyła ro» 
darcia sukni, ani wtedy, ani potem. 
Przecież wbrała się znów do obiadu w 

*' tę samą toaletę. Co pani na to? 
Olśniona nagłem przypomnieniem, 

odparłam: 

* 

— Miała na sobie '- suknię pod 
czarnym szlafroczkiem bezpośrednio 
po morderstwie. Jestem tego pewna. 

Zauważyłam w trakcie przesłu - 
nia, jak jej się szlafrok odwinął i z 
pod spodu wyjrzała kremowa koron- 
ka. Z tego wynika, że nie kładła się 
spać. 

— Brawo. anno Saro. Oczywiście 
to jeszcze niczego nie dowodzi, bo mo- 
gla urwać tę koronkę przedtem lub 
potem. No, ale jest się nad czem za- 
stanowić. Jeżeli nawet przypuścimy, 
że ktoś wyszedł na galerję — a niech 
pani pamięta, że w danej chwili, o ile 
uam wiadomo, w górnych nokojaca 

była tylko baronowa, signora Paggi. 
Brunker i ja.. Wiec jeżeli ktoś wy- 
szedł na galerję i strzelił stamtąd do 
Frawley'a, to jak się to stało, że m 
otworzył właśnie drzwi i wystawił się 
na cel? I jeżeli pani jest pewna, że 

  

     

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

UŁANI, UŁANI Chłopcy malowani 
W roli gł. najulub. art. Zula Pogorzeiska, 

nikt z nich nie wyszedł to jak się to 
stalo že pani nie usłvszała, kiedv. sie 
otworzyły? 

Patrzył mi w oczy uważnie, przeni 
kliwie. 

— Nie — wiem — wyjąkałam, sta. 
rająe się sobie przypomnieć okoł 
ności towarzyszące wytrzałowi. 
N.. nie mam pojęcia kiedy się te drzwi 
otworzyły. Przypuszczam, że w mo- 
mencie wystrzału, ale nie widziałam... 
Z drugiej strony jestem nielogicznie 
pewna, że gdyby ktoś wyszedł z tych 
drzwi i pomknął ku schodom prow“- 
dzącym na galerję, ałbo w strone kuch 
ni, tobym go zobaczyła. 

Patrzył na mnie długą chwilę. 

—A jednak słyszała pani głosy w 
pokoju Frawley'a, przedtem zanim 
nastąpił wystrzał. Killiana drzwi są 
najbliższe, Barre'a znajdują się z dru 
giej strony, przedzielone szerokością 
łazienki. Czy pani jest pewna, że mor 
derca nie mógł wpaść w jedno lub 
drugie? Miałby niedaleko. 

— Jestem pewna — odparłam z na 
ciskiem. 

Zrobił zawiedzioną minę, nrzėsų- 
nął ręką po włosach, sięgnął z roztarg 

    

   

letnie tkaniny najnowszych deseni, 

jedwabie, wełny, markizeta etc. 

Przybłąkał się 
pis seter mieszany żółty. 
termin 5 dni. Dowiedzieć 

Balkon 40 ag 

  

Ivo 95 

  

nienia naszej marki. 

kosztow przesyłki, 

WARSZAWSKA FABRYKA 
ŻARÓWEK 

WARSZAWA, ŻELAZNA 59. 

Przedstawiciele we wszystkich miejscowoś- 

DLA PAŃ | 

ciach poszukiwani. 

+   

OKAZJA! 
energicznych, 

  

wymownych wszystkich 

dów przyjmie od zaraz, do lekkiej 

10—12—4-tej w poniedziałek. 

Wiino, Ad. Mickiewicza 41-19, 
front 3 piętro. 

  

EAR 
GROSZY 

za normalną Żarówkę, celem rozpowszech* 
Od 25 szt. wysyłamy 

za zaliczeniem pocztowem nie myoliczając 

zawo- 
pracy 

akwizycyjnej z dziennym dochodem 10 zł 
i więcej, zdolnym pensja i awans zapewniony. 

Zgłoszenie osobiste z dokumentami od godz. 

  

  

Biuro posyłek 
  

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

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

Obwieszczenie. 
5 Urząd Skarbowy w Wiilnie (b. na pow. Wileńskc 

Trocki), na zasadzie Rozp. Rady Min. z dn. 25.VI. 19. 
r. o post. egzek. Władz Skarbowych (Dz. U. R. P. 1 
poz. 580 roz. LI $ 84) podaje do wiadomości ogólnej, 

      

   
   

dn. 24 maja 1933 r. o godz. 1 w maj. Biała Waka, gm 
Rudomińskiej pow. Wil-Trockiego sprzedane będą z 
licytacji ruchomości oraz inwentarz 
zajęte u Włodzimierza Łęskiego, wł 

wy 

    

i martwy, 

ela w/w ma- 
jątku, na pokrycie należności Skarbu Państwa i innych 
wierzycieli. 

M. in. sprzedane będą: meble pokojowe, pianino, 
siodła, bryczki, sanie, powozy. konie stajenne — osza 
cowane łącznie na kwotę zł. 5.630. 

Zajęte przedmioty oglądać rnożna w dn. 24.V. r. b. 
w maj, Biała Waka od godz. 9—11 w obecności przed- 
stawiciela Urzędu Skarbowego. 

(-) Cz. Zambrzycki 
630/VI 
  

  

Obwieszczenie. 

Kierownik 5 Urzędu Skarbowego 

5 Urząd Skarbowy w Wilnie, na zasadzie Rozporz. 
Rady Min. z dn. 25.VI. 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 62 poz. 
580 roz. II $ 84) o post. egzek. Władz Skarbowych, po- 
daje do. wiadomości ogólnej, że dn. 29 maja 1933 r. o 
godz. 12-ej w Urzędzie Gminy Solecznickiej odbędzie 
się sprzedaż z licytacji umeblowania domowego, krowy, 
smaru 860 kg. terpentyny 100 kg., zajętych u Han- 
chmana Izaaka zam. w Wielkich Solecznikach, na po 
krycie należności Skarbu Państwa. 

W/w przedmioty oglądać można w dn. 29.V. r. b. 
w Urzędzie Gminy Sołecznickiej od godz. 10-ej do 12-e] 
w obecności przedstawiciela Urzędu Skarbowego. 

(—) Cz. Zambrzycki 
633/V1 Kierownik 5 Urz. Sk. w Wilnie 
  

CZYTELNIKU! 
Pozwól mi bezinteresownie okreśjić 
Twój charakter, 
nie i wyszczególnić najważniejsze 
ty Twego życia, A ponadto wybrać na 
zasadzie astrologji t obliczeń kabali. 
stycznych szczęśliwy numer Twego lo- 
su do 27 Łoterji Państwowej i wska 
zać gdzie takowy można nabyć. Dlate 
go proszę natychmiast napisać własne 
ręcznie imię, rok i miesiąc urodzenia, 
żadnego wynagrodzenia, lecz tyłko na 
towe i 
wych. 
w5k 

      

   

  

   

  

a los Nr. 

  

Nis przesyłaj 
oszta pUCZ- 

eelaryjne załącz 1 zi. w znaczkach pocžto- 
122627 wybrany przezemnie padła 

sie 26 loterji wygrana 150.000 zł. Na niewielką 
ilość wybranych przezsmnie numerów, padło mnóstwo 
wygranych, lecz z braku miejsca podaję tylko niektó- 
re: Cabała Józef, Limanowa, urzędnik rafinerji zł. 
10.000 — Kuhn Jan, Łódź, Młynarska 25 zł. 5.000 —    

  

arjan, Podhajce zł. 5.000. Pozatem wiele 
n w udziale przypadły większe wygrane, 

ze względów osobistych postanowiły zachować swoje 

incognito, co zobowiązuje mnis do nieujawnienia naż 

          

wisk, Prz a osobiste płatne — cały d 
grafolog yller - Szkolnik, Warszawa, 

Ogłoszenie załączyć. 

  

nieniemi do kieszeni piżamy, zmieszał 
się i opuścił rękę. 

—  Nainrawdopodobniejszy jest 
Рагге — mruknął. — Chociaż drzwi 
do jego pokoju przez łazienke b** 
zaryglowane od strony pokoju Fra- 
wiey'a. Przecież nie mógł ich zarv”lo- 
wać od zewnątrz. Takie drzwi jak te 
— z samych bali... a i rygle mocarno 
Co za głupia my oburzył się sam 
na siebie. Od zewnatrz mała żelazna 
klamka, a od wewnątrz — rygłe. Nie 
mogłem nawet zamknąć na kluoz 

drzwi do Frawley'aod strony bawial- 
ni, bo od zewnątrz nie da się to zro- 
bić. 

— Nie ma się pan czem trapić —- 
rzekłam kwaśno. — O ile wiem nikl 
się nie kwapi składać wizyt temu bie- 
dakowi. Co mi za przyjemność? Na- 
wet pies trzyma się zdaleka. 

— Ale nie spuszcza oczu z drzwi 
szepnął O'Leary. — Czy pani wie, że 
jego zachowanie przyprawia mnie o 
ciarki, chociaż nie jestem ani przesąd 
ny, ani nerwowy? To jest u niego nie- 
naturalne... chyba, żeby tylko aż nad 
to naturalne. Ten pies wie, co się dzie 

Je: 

  

   

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

ień. Psycho 
Żurawia 47. 

się — Wilno II ał. Ra- 

duńska 62 — 2. 

  

  

Nie cierpiałbym dotąd 
od odcisk 

Gdybym tylko „LEBEWOHL" 

używał 
Żądać we wszystkich aptekach i składsch apteczn. 

wyrażnie 

LEBEWOHKHL 
Wyrób krajowy. 

ÓW wcale, 

stale. 

  

  

PREGZ Z NASZYMI WROGAMI! 
  

  

Karaluchy, prusaki I t. p. robactwa — 
to szerzyciele zarazy i różnych chorób za- | 

każnych. Należy je doszczętnie wytępić 

tylko przy pomocy niezawodnego i rady- 

kalnego środka, jakim jest 

FLUERUR 
Żądać we wszystkich aptekach i zkł. apt. 
  

  

PIŁKI 
tenisowe   Duniop 1933 

używane są na cał. świecie. 
Przedst. Dunlop: Wilno, Gdańska 6     

RUNTOWATYN 
Fm 

znakiem. 

  

04 roku 1845 istnieje | 

4 wiienkin 
Ut. TATARSKA 20 

Jadalns, sypialne 1 g2- 
binetowe, k-eienay, 

Bioży, szafy, łóżku Ltd 

Wykwintne, Mocna, 

NIEDROGO, 

ta dogodnych warankach 

  

INA RATY. 
NADESZŁY KOWUŚCI. 

8324 

LOKAL 
5 pokojowy wygody: su. 
chy, widny, cieply, odno- 
wiony. Cena dekretowa, 
ul. Mick ewicza 24 m, It 
I p. front. — Dozorca 

wskaże. 

Mieszkanie 
3-pokojowe z wygodami 

do wynajęcia 
Mickiewicza 37, u dozor, 

KUPIĘ niedrogi DOMEK 
z ogródkiem, pożądane 
w okolicy Zwierzyńca, 
Antckola, Zarzecza. Ofer- 
ty do Admin. „Kurjera 
Wileńsk.* pod „Domek* 

  

    

Z powodu wyjazdu 
sprzedam MEBLE 
tanio 

z mieszkania   
  

  Trocka 13, m. | 

Sprzedam 
domek z placem półhek- 
tarowym w Nowo — Świę 
cianach. Wilno, ul. Szkap 

lerna Nr. 17 — 1. 
  

Do sprzedania | 
fortepian, paka, stół duży | 
SASKA | 

if { 
роі‹б] jadalny, 

Kupię 
okazyjnie motocykl w 

Bom- 
„Sport. 

    

    

   
    

Z dniem 
sie w Druski С 

uł. Orzeszkowej Nr. 5 
PENSJONAT „BRIDGE* 
z całkowitym SRA A> 
niem po ce 
nych. Tamże wyc 
śn,adania, obiady i ko 
= Wille znajdują się w 

centrum Dr. | 

   

    

GRUSKIENIKI, Šv. Jako 
ba 17. Do wynajęcia po- 
koje. pensjonat, stołownia 

Ceny Estko 

me wynajęcia 

mieszkanie 
i kuchn,a, dom 

osobniak nad 
słoneczne, 

ul, Pijarski , (za Zielo- 
nym Mostem). — Cena 

kryzysowa. 

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

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

M Kenigsberg 
Choreby skó*as, 

waneryczns . 
t moczopłciowa, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—i2 1 4—8. 

Di. Blumowicz 
Choroby weneryczni 

skórne i moczopłciowe, 

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

W. Z. P. 29. 

sowe 

    

   

  

  

  

    

  

Dr. S. KAPŁAN 
spec'. choroby weneryczne 
i skórne przeprowadził 
SiĘ i wznowił przyjęcia 
chorych przy ul. Jaglel- 

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

Or. Zeldawicz 
Choroby skórne, wener., 
narządów moczowych, 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz. 

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

    

Akuszerka 

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

W. Z. P. Nr. 69. 

  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

tamie gabinet kosmstytx- 
my, uauwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzaśki i wągry, 
W. Z. P. 48. 8323 

  

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
na lewo Gedeminowskę 

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

PAŃSTWOWE 

Seminarjum Żeńskie 
w Wilnie, ul. Filipa 3 

poszukuje ОМ 
złożonego z 18 dużych 
i 10 do 12 małych pokoń 
  

ZGUB. paszport łotewski 
na imię Sonia Gordon 
oraz paszport szwedzki 
na imię Sonia Johnson 
pod L. 12—uniewažnia się 
Uczciwy znalazca proszo- 
ny jest o zwrócenie za 
wynagrodzeniem— W. Po- 

hulanka 36, m. 9 

Psy wiedzą 

  

anaw iam sł 

   
  

  

droga pani. 
y od       

  

mądr 
by: N 

      

Zac 
- Otwarte drz 

odpariam. -— 
Zwłaszcza owczarki są specjalnie wra 
żliwe na — na rzeczy, które, podług 
Mas, powinny być dla mich niepojęte. 
Czasami za 

O'Leary. w. zruszył nie 
mionami. 

- Nonsens 
może by 
Ale do rz 
ciach mordu. 
cach: = 
nie wyszedł, 

rpliwie ra 

Pies nie 
człowieka. 

my o okolicznoś 
| liczyć na pal- 

, z których nikt 
zaryglowane okno, 

ryglowane drzwi od łazienki, niewia 
doma osoba na bałkonie, ogólne nie 

„Killian“. 

nąć, 

ry: — No, 
Bądź co bądź... 

Umilkt. 

za- 

—- Mam silne wrażenie, że 

Nie pojmuję, co on chciał powiedzieć 
— Zadrżałam i przysunęłam się bliże 
do ognia. — Może chciał powiedzieć: 

Tak przypuszcza Paggi. A 
może zupełnie co innego. Trudno zgad 

— Nie jest wykluczone, 
wiało żadnego sensu — rzekł O'Lea- 

tego się już nie dowiemy. 

Zapanowało krótkie 
znów przeżyłam w 
straszną chwilę. 

przestrzeń zadumanym wzrokiem. 

„Kil“. 

i   

że to nie 

milczenie. Ё 
pamięci tamtą, 

O'Leary patrzył w 

przyznanie się do bezsenności z wyjął 
kiem pani i Paggi'ego. pióro od wach 
lurza, potajemne zaręczyny Matil z 

zamordowanym, podwójne zniknięcie 

peruki i listu, który pani skonfisko- 
wała... — Spojrzał na mnie szczegó! - 
nym wzrokiem i urwał. Pomimo, że 
postąpiłam przezornie, było mi wobec 

  

  

niego trochę nieprzyjemnie. — Strzęp 
koronki od sukni signory Paggi w 
miejscu, gdzie mógł stać morderca i--- 
i to wszystko. Aha, i sylaba, wymó- 
wiona przez umierającego. Co pani o 
iem. sądzi? Jak to brzmiało? 

  

Ale, ale — rzekłam znienacka. 
- Przed tamtym, pierwszym obiadent 

podsłuchałam urywek rozmowy mię- 
dzy: Frawley'em i Barre'm. Nie — ta- 
kiego — uzupełniłam widząc błysk je- 
go oczu. — Poprostu Barre ofiarował 
się zamienić na pokój z Frawley'em. 
Powtórzyłam treściwie podsłuchane 
zdania. 

O'Leary zapatrzył się w ogień. 

(Boe m.) 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

  

 


