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Do portów łotewskich. 
Przed 20-tu laty Ryga była mia- 

stem, które pod względem liczby mie 

szkańców mało ustępowało Warszawie 

a co do poziomu i ożywienia życia go- 

spodarczego niemal ją przewyższało. 

Wielka ilość zakładów  przemysło- 

wych, port, obsługujący centralne 

prowincje Rosji, dogodne linje komu- 

nikacyjne, liczne faktorje firm zagra- 

nicznych, czyniły z Rygi gospodarczo 

potężny i niezmiernie ruchliwy punkt 

nad Bałtykiem, Odtąd liczba ludności 

tego miasta spadła z 550 tysięcy do 

370-ciu. 

Na wielu szczytach licznych komi 

nów fabrycznych, gęstym pierście- 

niem okalających ze wszech stron cen 

trum miasta, nie widać dzisiaj dymu. 

Wypełniony niegdyś statkami port 

świeci napoły pustkami. Przemysł nie 

powstał po zniszczeniach wojennych, 

handel poważnie podupadł. Ulice Ry- 

gi są dziś pustawe. Dawnych dorożek, 

wozów ładownych i prywatnych za- 

przęgów nie zastąpiła odpowiednia li- 
czba samochodów. Zamiast ogrom- 

nych biur handlowych są liczne mini- 

sterstwa, zamiast automobili i powo- 

zów zagranicznych agentów handlo- 

wych — eleganckie limuzyny przed- 

stawicielstw dyplomatycznych. Wy- 

gląda to bardzo okazale, ale mniej da- 

je miastu korzyści, a jego ludności 

zarobków. 
Ryga miasto prowincjo- 

jm alne było wyjściem na morze og- 

romnego terytorjum, Ryga — s tol1- 

ca jest portem małego dwumiljono- 

wego państwa. Wprawdzie Rosja So- 
wiecka w dalszym ciągu korzysta z 

portu ryskiego, ale ten zagrani- 

czny tranzyt i handel ma zupełnie 

inny charakter i odbywa się w znacz- 
nie pomniejszonych rozmiarach. Za- 
miast licznych prywatnych firm han- 

dlowych, ze sobą konkurujących, za- 

miast masy agentów i urzędników, 

jest dziś tylko jedno przedstawicielst- 

wo sowieckiego monopolu handlu za- 
granicznego, które w dodatku w swo- 

ich działaniach handlowych rządzi się 

prawie zawsze względami po- 

litycznemi, dostosowując do nich 

ilość i jakość swoich handlowych o- 

peracyj w Łotwie. 

ж о* * 

Mimo tego skurczenia się rozma- 

chu życia gospodarczego, ludność Ry- 

gi i całej Łotwy nie wyrzekłaby się te- 

raźniejszości dla dni minionych. Świe 

tność bowiem dawna nie była jej 
Świetnością. Rdzenna łotewska 

ludność kraju była wyrobnikiem 
warstw wyższych, niemieckich i ry- 

Syjskich i w ostatnim dziesiątku lat 

przed wojną z nadzwyczajną energją 

i uporczywością ciężko walczyła o na- 

leżne sobie miejsce w kraju. Dziś po- 

lityczna władza jest w jej rękach, a 

obcy kapitał musi do jej wymagań się 
dostosować. Warstwa inteligencji ło- 

tewskiej wyszła z ciemnego kąta na 

pierwszy plan sceny. Jej polityka go- 
Spodarcza jest nastawiana na służenie 

interesom średniego włościaństwa i 

drobnego mieszczaństwa, z których 

sama wyrosla. „Standart of life“ prze 

ciętnego obywatela Łotwy jest dość 
wysoki, nieporównanie wyższy od na- 

szego wileńskiego. 

* * * 

Obok dwóch potężnych uczestni- 

ków życia gospodarczego Łotwy — 
Niemiec i Sowietów — udział Palski 
jest tak nikły, że przykro jest 
przytaczać odpowiednie 

cyfry. Polska jest jedynym z więk- 

szych sąsiadów Łotwy, którego polity 

czne zainteresowania nie sią w naj- 

mniejszej sprzeczności z interesami 

tego państwa i niczem mu nie zagra- 
żają. 

Polskie wpływy gospodarcze w Ło 
twie mogą mieć tylko dwa cele na 

oku: 1) uzyskanie jaknajdogodniej- 
szych warunków dla wylotu na mo- 

Tze dla wschodniej połowy Rzeczypo- 

spolitej, 2) wzmocnienie w Łotwie po 

czucią niezależności gospodarczo-poli 

tycznej. Polsce załeży na dojściu do 

skutku błoku lub unji trzech, ewent. 

czterech państw bałtyckich i na wejś- 

cie tego bloku do systemu po!;- 

tycznego państw położonych po 

między Bałtykiem a 

nem z jednej strony, oraz porniędzy 

związkiem Sowieckim a Rzeszą Nie- 

miecką — z drugiej. Polska nie może 

być przyczepką ani do jednego, 

ani do drugiego z tych wicik'ch 

państw. Polska powinna si; siać © ©- 

morzem Czar- 

rodkiem krystalizacyjnym 

odrębnego systemu polityczaego, 9k- 

reślonego powyżej. Taką jest nalu- 

  

ralna idea państwowa pol- 

ska w polityce zewnętrzn'j 

Nikłość udziału Polski w Życiu 

gospodarczem Łotwy jest nietylko /4- 

przeczeniem daleko idących amhicyj 

naszych do odegrania owej organ i- 

żacyjuej roli: nań <Batbty- 

kiem. Wypływa z niej jeszcze sze- 

reg innych ujemnych skutków natury 

bardziej codziennej. 

* * * 

Posiadamy obecnie dw4 wyloty na 

morze, położone na końcu wysunię- 

tego daleko naprzód zachodniego ra- 

mienia mapy Rzeczypospolitej. Jeden 

z nich przytem jest stat: niepewny 

pod względem swobody korzystania z 

niego. Jest rzeczą zupełnie nienormal- 

ną aby te dwa porty wyczerpy- 

wały całość odpowiednich pottzeb 

30-miljonowego państwa. Wschodnia 

połowa Rzeczypospolitej ciąży ku 

bałtyckim portom Litwy i Łotwy i za- 

miana ich przez Gdynię i Gdańsk nie 

jest odpowiedniem załatwieniem tej 
sprawy na stałe. Królewiec i Kłajpe- 

da są zamknięte dla nas wskutek pczy 

czyn politycznych. Trzeba więc szu- 

kać wyletu na morze powyżej, 

na terytorjum państwa, z którem pozo 
stajemy w stosunkach przyjaznych. 

W rachubę wchodzić może Libawa i 

Ryga. Skierowanie przez te porty ek 
sportu i importu północno-wschod- 

nich województw Rzeczypospolitej 

daje dwojaką korzyść: 1) gospo- 
darczą — przez to, że normalizuje 

obrót handlowy tych ziem z krajami 

zamorskiemi, 2) połityczną — 

przez to, że ożywia nasze stosunki z 

Łotwą i wprowadza w jej życie gos- 

podarcze czynnik polski, któ- 

rego tam, mimo sąsiedztwa i dużego 

politycznego zainteresowania dotąd 

prawie nie odczuwano. 

Dla rozwoju Gdyni wystarczy han 

del zachodnich i centralnych prowin- 

cyj Polski, Nie można dla tego celu 

zapoznawać poważnych interesów po 

litycznych na wschodnim wybrzeżu 

Bałtyku. Chcąc zyskać tam większe 

wpływy trzeba stać się bardziej 

aktywnym uczestnikiem ży 

cia gospodarczego tego terytorjum, 

które politycznie jest dla nas najłat- 

wiej dostępne, t. zn. Łotwy. 

Testis. 

Z pobytu P. Marszałka Piłsudskiego w Wilnie 
P. Marszałek Piłsudski spędził o- 

negdajszy, pierwszy wieczór swego 
obecnego pobytu w Wilnie, w kole 
członków rodziny w pałacu. W dzień 
sobotni p. Marszałek nie opuszczał 
pałaeu, przechadzal się jedynie, nie 
hacząc na chłodną i wietrzną aurę wi- 
lenską, czas pewien po słonecznym 
balkonie, wychodzącym na piękny p. 
względem architektonicznym dziedzi- 
niee pałacowy. Z rozległej tej weran- 

dy roztacza się jak wiadomo śliczny 
widok na jeden z piękniejszych zakąt 
ków starego Wilna. W eiągu dnia p. 
Marszałek poświęcił kilka godzin woj 
skowym pracom fachowym, przepro- 
wadzając t. zw. grę wojeną, jaką 
zwykł odbywać w czasie swych przy- 
jazdów do naszego miasta. Wieczór 
sebotni spędził p, Marszałek również 
w ścisłem gronie rodzinnem na oży- 
wiońej pogawędee. 

  

W Austrii 
hitlerowcy 

WIEDEŃ, (Pat). — Akeja władz austrjne 
kieh przeetwko narodowym socjalistom odno 
si juź częściowo skutek. Narodowi socjaliści, 
nie eheąe widoeznie zaostrzać konfliktu, zat 
rąbili do odwrotu. W lnnsbrucku panuje 
od 2 dni spokój. Przywódey hitlerowscy, po: 

Brat króla z 

kapitulują. 
chodzący z Niemiec, opuszczają terytorjum 
Austreji, Widoczne jest, że narodowi socjaliści 
nie chcą dać rządowi austrjackiemu powodu 
<io rozwiązania stronnietwa narodowo — s0€ 
jalistycznego. 

apałczanego 
Torsten Kreuger skazany na 4 lata więzienia. 

STOKHOLM, (Pat). Sąd II instan- 
cji skazał Torstena Kreugera, brata 
zmarłego króla 'zapałczanego Ivara 
Kreugera, na 4 lata ciężkich robót, 
przedłużając w ten sposób o 6 mie- 

вееу karę więzienia, wymierzoną 
przez pierwszą instancję. Prócz tego 
skazanemu podwyższono wysokość 
grzywny o 1 i pół miljona koron. 

Lekkoatletyczny Związek Fiński zaprzecza 
Kusociński jest amatorem. 

HELSINGFORS, (Pat). — Jak wiadomo, 
Kusociūski został przed kilku dniami zaa- 
takowany przez korespondenta dziennika 
stckholmskiego „Idrottsbladet“ w. Helsing- 
forsie Nykopa. Ten ostatni twierdził, że 

związek fiński posiąda dokumenty, podaja- 
ee w wątpliwość amatorstwo Kusocińskiego. 

  

tów bez komentarzy. 
Prezes Fińskiege Związku Lekkoatletycz 

nego Kekkanem złożył ofiejałne oświadcze 
nie korespondentowi PAT'a w Hełsingforsie, 
iż Związek Fiński nie miał i nie ma żad- 

nych dowodów, mających śwadczyć © niez- 
2 amatorstwem postępowaniu Ku- 

    

   

   

Prasa fińska przedrukowała treść tych zarżu _ socińskiego. 
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Śledztwo w sprawie podpa- 
ienia Reichstagu ukończone. 

BERLIN, (Pat). Śledztwo w Spra- 
wie podpalenia Reichstagu zostało u- 
kończone. Przesłuchano zgórą 500 о- 
sób. Oskarżeni o zamach komunista 
holenderski van der Luebbe, przywód 
ca partji komunistycznej Torgler oraz 
trzej Bułgarzy: Dymitrow, Popów i 
Panew przewiezieni zostali do Lipska 
gdzie odbędzie się proces. Termin pro 
eesu dotychczas nie jest wyznaczony. 

Podpisanie konwencji © ro- 
strzyganiu zajść granicznych 

Pos. Łukasiewicz w Mińsku. 
MOSKWA, (Pat). Poseł Rzeczypo» 

politej Łukasiewicz wyjechał do Miń- 
ska, gdzie podejmowany jest przez 
rząd białoruski. Po dwudniowym po- 
bycie w Mińsku pos. Łukasiewicz wy- 
jeżdża do Warszawy. ‚ 

MOSKWA, (Pat), Poseł Łukasie 
wicz i zastępca komisarza ludowego 
spraw zagranicznych Krestinskij pod 
pisali w sobotę dnia 3 bm. w Narkom- 
indiele konwencję o rozstrzyganiu 
zajść granicznych, rozszerzającą zna- 
cznie ramy układu granicznego z To- 
ku 1925. 

KZEKACEORORERARCZKZKABZBEEJ 

DRUSKIENIKI 
ZDROJOWISKO NAD NIEMNEM 

PAŃSTWOWY ZAKŁAD ZDROJOWY 

Pozatem bardzo duży wybór: sukien jedwabnych, płaszczy letnich i gumowych, 
kapeluszy. panamek i t. p 
wieżo zaprowadzony dział konfekcji dziecięcej. 

sji (ZSR.R.). Na prowincję za zaliczeniem pecztowem. 

i JJ J i 

SOLANKOWE KĄPIEL 
  

  

KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 

Sale hydropatyczne. — Elektroterapia. — Gabinety ginekologiczne. 
Inhałatorjum. — Kąpiele tlenowe, piankowe. — Zabiegi specjalne. 

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

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

Ceny za zabiegi lecznicze i taksa kuracyjna zniżone. 

SEZON TRWA OD 15-go MAJA DO 1-zo PAŹDZIERNIKA. 
W okresach 15.V.—15.V1. i 1—30.1X. 15% zniżka na wszystkie zabiegi 
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artykułów mody. 

sp. akc. WILNO 
mmm Micklewicza 18 tel. 7-33. 

  

Komedja z paktem 4-ch. 
Podpisanie natrafia na coraz to nowe 

trudności. 

PARYŻ, (Pat). W kołach politycz. 
nych utrzymuje się przekonanie, że 
pakt 4 natrafia na coraz to nowe tru- 
dności. 

Berlin zażądał nowych wyjaśnień 
w odniesieniu do art. 3 paktu, to jest 
w kwestjach, dotyczących rozbrojenia 
i równouprawnienia. 

W związku z tem wczoraj wieczo- 
rem minister Paul Boncour odbył kon 
ferencję z ambasadorem Włoch, zaś o 
godz. 12 odbyła się konferencja u pre 
mjera Daladier, w której uczestniczyli 
minister Paul Boncour, charge d'affa- 
ires brytyjski Campbell i sekretarz $: 
neralny francuskiego ministerstwa 
spraw zagranicznych Leger. Konfe- 
rencja zakończyła się po godzinie 12 
w nocy rzekomo bez rezultatów, przy 
czem rząd francuski miał wysłać do 

swych przedstawicieli w Rzymie i 
Londynie nowe instrukcje. Pozatem 
Quai d'Orsay wysłało jednobrzmiące 
noty do Pragi, Bukaresztu i Białogro- 
du, w których oświadcza, iż w żadnym 
wypadku nie zgodzi się na omawianie 

sprawy rewizji granie wyłącznie mię- 

dzy 4 wielkiemi mocarstwami. Podo- 
bno nota ta sprawiła w Niemczech, 
Włoszech i Anglji ujemne wrażenie i 
komplikuje ewentualność podpisania 
paktu 4-ch. 

Francuscy studenci przeciw 
paktowi 4-ch. 

PARYŻ, (Pat), — Komitet studjów studen 
tów franeuskich, w porozumieniu z sekeją 
franeusko — polską, zebrany na posiedze- 
naiech 25 maja i 2 czerwca, pod przewodnict- 
wem wiceprezesa komisji spraw zagranicz- 
nych Izby Deputowanych Delsona, przyjął 
uchwałę, uznającą stanowisko rządu polskie 
go w sprawie paktu czterech. 

Zdając sobie sprawę, iż projekt ten za- 
wiera groźbę rozluźnienia przyjaźni polsko- 
franeuskiej, przywiązując szczególną wagę do 
koniecznošeį poszanowania zawartych trakta 
tów i wreszeie ze względu na ducha rewizjo 
nistycznego, jaki zawiera iniejaływa rzymska 
tego paktu, uchwała wzywa parlament fran- 
euski do odrzucenia paktu 4, będącego zap- 
rzeczeniem paktu Ligi Narodów. 

Należy zaznaczyć, iż komitet studjów rep 
rezentuje 10 tysięcy studentów uezelni fran- 
euskich. 
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DŁUGĄ ŻYWOTNOŚĆ Ę 
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„Polska obrała słuszną 
taktykę". 

BUKARESZT, (Pat). 
w artykule wstępnym pisze, że Polska 

obrała jedyną słuszną taktykę w spra 

wie paktu 4, który formalnie tylko zo 

stał unieszkodliwiony, faktycznie je- 

dnak zachował nierwotne swe niebez 

pieczeństwo. Mała Ententa powinna 

była zdobyć się również na mocne, 

samodzielne stanowisko, dyktowaue 

interesem własnym, a nie iść na pas- 

ku Francji, której nolityka wobec 

przeciwników jest zbvt ustępłiwa. 

O odroczeniu paktu czterech 

piszą dzienniki francuskie. 

PARYŻ, (Pat). — Dzienniki dzisiejsze z 

rezerwą piszą o odroczeniu podpisania paktu 

4. Odroczenie to tłumaczy „Excelsior* jak na 

stępuje: 

Zdaje się potwierdzać wiadomość, że us- 

taicna redakcja paktu 4 napotyka jeszcze na 

pewne trudności natury prawnej, które, jak 

kolwiek nie uniemożiiwiają zawarcia paktu 

w przyszłości, wymagają jednak wyjaśnienia 

celem uniknięcia późniejszych  nieporotu- 
mień. Aby zdać sobie sprawę z konieczności 
poprawek, należy przypomnieć, że rokowania 
w sprawie paktu toczyły się artykuł po arty 
kule między Rzymem, Paryżem, Londynem i 
Berlinem i że dopiero w ostatnich dniach 
cały tekst ustalony został przez 4 rządy. — 
Pakt 4 byłby niezrozumiały bez. pórozumie- 
nia między głównemi narodami łacińskiemi. 

Być może, że na krótko przed zawarciem 
paktu toczę się oparte na szerokiej podstawie 
rokowania francusko — włoskie nad planem 
ekonomieznym i.finansoewym, mające na celu 
uczynić bardziej harmonijną | owoeną współ 
pracę Francji i Włoch w szeregu spraw, 
przedstawiających dla nieh specjalne znacze 

nie. 

„Universul“ 

Prasa angielska o parafie 
paktu. 

LONDYN, (Pat). — Według wadomości 
prasy londyńskiej, wstrzymanie parafowa- 
nią paktu 4 mocarstw spowodowane zostało 
poważnemi przeszkodami, jakie się wyłoni- 
ły przy redakcji art. 3 paktu, dotyczącego 
rozbrojenia i równouprawnienia Niemiec 

Są także powody — pisze m. in, „Times* 
— do przypuszczenia, iż Mussołini nie jest 
zadowolony z zastrzeżenia, wyrażonego przez 
Francję w związku z podpisaniem paktu w 
odróżnieniu od parafowania. Rząd francuski 
wysunął pewne warunki, które winny być 
załatwione, zanim Francja złoży swój pod- 

Mussolini pośredniczy. 

WIEDEŃ, (Pat). „Welibłatt* dono- 
si, że Mussolini zaofiarował swe poś- 
rednictwo w sprawie konfliktu au- 
strjacko-niemieckiego i będzie starał 
się załagodzić obustronne nieporozu- 
mienie między obydwoma państwami 
niemieckiemi. Mussolini jest przeko- 
nany, że istnienie samodzielnej Au- 
strji jest nieodzowne dla rozwoju po- 
kojowych-stosunków w Europie Środ 
kowej. 
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Kronika telegraficzna, 
— 80 wybitnych pisarzy japońskieh pod- 

pisało protest przeciwko spalecniu dzieł licz 
nych pisarzy przez hitlerowców, nazywając 
czyn ten hańbą dla kultury niemieckiej i wyz 
waniem rzućonem cywilizacji. 

— Prezes Rady Miejskiej Paryża p. La- 
moureux. de Fontenay, bawiący wczoraj w 
Poznaniu, zwiedził miasto, a następnie wziął 

udział w obiedzie, wydanym na jego cześć 
„w ratuszu przez prezydjum Rady Miejskiej. 

— Gubernator Federal Reserve Banku 
Harrison i wicegubernator Cran odpłynęli z 
Ameryki do Anglii. 

— Pobił własuy rekord lotu transkonty- 
nentalnego bez zatrzymania cię znany lotu'k 
amerykański Hauks, przeleciawszy z Los An: 
geles do Nowego Jorku: dystans, wynoszący 
2440 mil, w ciągu 13 godzin 24 min. 

— W Leng Beach nastąpił wybuch w ra- 
finerji nafty, który zniszczył fabrykę, po- 
wodując straty pomad 2 mil. dołarów. Pożar 
zlokalizowamo. Wi katastrofie utracło życie 
10 osób, 18 jest ciężko rannych. й 

— James Mattern rozpoczął let naok>ł6 
świata. Amerykanin ma zamiar pobić ewóż 
dotychczasowy rekord. Pierwszy etap lotu: 
Nowa Ziemia — Berlin — Moskwa. 

— Pan Prezydent Rzeczypospolitej zarzą 
dził jednorazowe rozdawnictwo produktów 

żywnościowych między najbiedniejszych m. 
"Tomaszowa. W dniach od 1 do 3 czerwca 
br. rozdanych zostanie bezrobotnym oraz naj 
biedniejszej łudności Tomaszowa 6 tysięcy 
bonów żywnościowych, wartości od 4 do 8 
zł. każdy. 

— Nowomianowany Ambasador Stanów 
Zjednoczonych Straus. wręczył prezydentowi - 
republiki swoje listy uwierzytelniające. 

— W kopalni węgła pod Sasebo w Japon. 
ji nastąpił wybuch, wskutek czego 46 osób 
zostało zabitych, a 30 ciężko rannych, 

— W Tallinie wykryto organizację komu 
mistyczną, która posługiwała się tajną na- 
dawczo — odbiorczą stacją radjową. ; 

— IV Miedzynarodowy Kongres Prasy 
rozpoczął się wczoraj 'w sałi Warszawskiego 
T-wa Wioślarskiego. е 

— Inauguracja XII Targów Wschodnich 
we Lwowie odbyła się w sobotę 3 bm. o g. 
11 przed południem w Wielkiej Sali Lwow 
skiej Izby Przemysłowej, 

— W Moskwie ogłoszone zostały noty, 
wymienione między ludowym komisarzem 
-spraw zagranicznych a rządem japońskim w 
sprawie sprzedaży wschodnio — chińskiej 
Fnji kolejowej. Rokowania 25 bm. 

Z Rosji Sowieckiej. 
RADEK © SOWIECKIEJ POLITYCE NA 

DALEKIM WSCHODZIE. 
Ciekawy artykuł w „Izwiestjach* pisze 

Radek: 
Jeszcze niedawne sowiecka polityka wszeł 

kiemi sposchbami popierała rząd ehiński w 
jego wałce z Japonją. Obeene jednak Sowie- 
ty radykałnie zmieniły swą pozycję, Karol 
Radek w swy martykuie przypomina obrazę 
jakiej dopuściły się Chiny wobec Sowietów 
na kolei wsehodnio-chińskiej i powiada, że 
nie byłoby dobrze, gdyby rząd sowiecki о- 
becnie życzył sobie powrotu Chińczyków do 

Mandżurji. L 
Dawniejsi władcy Mandżurji, pisze Ra- 

dek, na, te nie zasługują. Chińska „burżua- 
zja*, chińscy „obszarnicy* utracili Mandżu- 
rję bez walki i nie uczynili żadnych prób 
obrony narodowych interesów Chin, Dlacze- 
goby Związek Sowietów miał dla tej buz- 
żuazji — mówi Radek — bronić kolei wscho 
dnio-chińskiej i ryzykować życie swych pra- 
ceowników? Radek oprócz tego zarzuca, Chiń 
cezykom, że zamiast aby podniecić chińskie 
masy rewolucyjne, zwrócili się © pomoc do 
Ligi Narodów. 

Ja kwidać, w Moskwie za wszelką cenę 
chcą uniknąć konfliktu zbrojnego z Japonją, 
a w dążeniach tych zapomina się o dawnych 
dobrych stosunkach z Chinami i rządem 
nankińskim. - Interesy zagraniczno-polityczne 
Sowietów wymagają w cbeenym czasie naj- 
większych efiar na Dałekim Wschodzie. 

" Radek dlatego bez jakichkolwiek skru- 
pułów dowodzi, że Związek Sowietów pomi- 
mo wszelkie swe umowy ma prawo opuścić 
swą dawniejszą pozycję obrońcy chińskich 
interesów. 

Nowy artykuł Radka jest wyraźnym do- 
węGdem, że Moskwa stawia obecnie stawkę 
ua Japonję a nie na Chiny. 

аНЕа LAS STS STR TE 

Dr. med. August LORIA 
ordynuje w MARJENBADZIE 

(od r. 1912). 
Dom „GUTENBERG" telefon 24-38 

od 22/5 — 1/10. 
od 1/10 — 1/5 na II Klinice Uniwersyt. 

Chažitė Berlin. = 
(Der. Prof Dr V Brrgnznn) 
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Wiełki pożar m. Zdzięcioła, jak lo 
już domosiliśmy wczoraj, powstaś 
wskutek nadmiernie napałonego picca 
w domu Lejby Szweckicgo przy ul. 
Kościuszki 14. Stary, małutki, obskur 

ny domek — podczas gdy żona Szwec 
kiego wypiekała placki szabasowe —- 
stanął cały nagle w płomieniach, Za- 
nim zaałarmowana siiaż miesce. zdj- 
żyła przybyć na imiejste, ogień z bły- 
skawiczną szybkością przeniósi się na 
dachy domów sąsiednich. Działo się 
to około godz. 4.30 po poł. Ponieważ 
w tym czasie w eałem niemal wojewó- 
dziwie nowogródzkiem szalała silna 
wichura — ochotnicza straż miejsco 
wa poruimo niezanordowanych wysit- 
ków, mie mogła nie zrobić, O nieno- 
towanym dotychezas pożarze m. Zdzię 
cioła powiadomione zostały natych- 
miast wszystkie straże pożarne całego 
województwa. Najwcześniej zjawiła 
się straż z Sawicz, potem z Gnoinowa, 
Nowojełai i Wiązowca. 

Pożar szalał, Caia wschodnia część 
miasta stała w płomieniach. UL Pił- 
sudskiego, Kościuszki, Hołówki, Na- 
rutowicza i większa część rynku były 
już caikowicie opanowane przecz roz- 
pasany żywioł. Akcja raiunkowa byla 
niezmiernie utrudniona ze względu na 
niebywałą wichurę. Straże pożarne 
(zwłaszeza z Nowojeini) dały dowód 
swej wieikiej intensywności i przygo- 
towania iachowega, lecz o zlikwido- 

waniu pożaru nie było mowy. 
Przeciwnie, z każdą sckundą ogień za 
taczał coraz szersze kręgi. Wreszcie 
około godz. 19 przybvia pierwsza gru- 
„pa straży nowogródzkiej. Nastąpi 
punkt kuiminacyjny walki strażaków 
z pożarem. Trzask spadających da- 
chów i belek mieszał się u krzykiem, 
i płaczem pogorzeiców, robiąc na przy 
byłych niewysłowione wrażenie. Straż 
nowogródzka zaraz po przybyciu u- 
dała się na południową część miasia 
i od strony synagogi zaatakowała fa- 
langę ognia. 

Na "szczególną uwagę zasłużyli 
dwaj strażacy z Nowogródka, miano- 
wicie: Czarny i Sawicki, Ten ostatni 
z narażeniem życia wpadał w kięby ©- 
gnia i z wielkim sprytem pracował 
przy pomocy sikawki. 

Straży ochotniczej z Nowogródka 
wiełe dopomógł do wysunięcia się na 
czoło, przywieziony ze sobą wąż dłu- 
gości 400 mtr. Motorówka przeto z ła- 
twością stanęła przy rzece (przepły- 
wającej przez Zdzięcioł) i przez kilka 
godzin pompowała bez przerwy. 

Po pewnym czasie przybyła straż 
Dworzecka, nieco później z Rohoiny 
(pow. słonimski); Żukowszczyzny, dru 
ga grupa straży nowogródzkiej, z £o- 

„ Sek (pow. słonimski). Straż słonimska 
zjawiła się o godz. 10.50 i wreszcie 

„ baranowicka godz. 1.15 pe północy. 
Ta przedostatnia rozkaz wyjazdu 0- 

„trzymała o godz. 18.30, a targowała 
się. z miejscowym magistratem do 

‚ 20.30 eo dowodzi niewypełniania r0z- 
kazów i niesubordynacji. 

й Bo godz. 22 był obecny przy poża- 
rzę przybyły do Zdzięcioła p. woje- 
woda Świderski, inspektor wojewódz- 
ki p. Rożkowski oraz p. nadkomi- 
sarz Kłamżyński do północy, p. Wa- 
„das zastępca starosty nowogródzkiego 
w towarzystwie miejscowego komisa 
rza policji i burmistrza p. Brodowi- 
cza aż do końca pożaru, to znaczy do 

* godz. 5 rano. Dzięki energicznym +0Z- 
kazom wicestarosty nowogródzkiego, 
prowadzącego kierownietwo akcji, 
„wysiłek straży pożarnych był bardzo 
„wydajny. 

* — Domów mieszkalnych spłonęło. 124 
(samo centrum), wszystkie hotełe i 
składy apteczne, spółdzielnie mieczar 

  

skie, piekarnie i inne magazyny z ca- 
łym towarem. Na plac rynkowy zdo- 
iano wynieść niektóre sprzęty, więk- 
szość jednakzostała wewnątrz miesz- 
kań, ze wzgłędu na błyskawiczne roż- 
szerzanie się ognia. 

Spaliły się ponadto 124 stodoły, z 
przybudówkami,nie co dalej na przed 
amieściu położone, oraz 18 chłewów, 
wreszcie łaźnie i inne budowle co w 
sumie daje 560 budynków. 

Co do spalonego banku żydowskie 
go — to według oŚwiadczenia p. wi- 
eestarosty Wadasa i innych, zarząd 
banku rzekomo mie chciał nie wyno- 
sić. I kiedy już cały gmach stanął w 
płomieniach — p. wicestarosta w to- 
warzystwie burmistrza zdzięciolskie- 
go p. Brodowicza, nie bacząc na gro- 
żące niebezpieczeństwo, wpadli do 
wnętrza i wynieśli księgi bankowe. 
Pozostały jedynie według oświadcze- 
nia p. nadkomisarza Klamżyńskiego, 
jakieś skóry, losy, obligacje i ognio- 
trwała kasa, 

Ogólne straty sięgają jednego mil- 
jona złotych. Ofiar w ludziach praw- 
dopodobnie nie było. Dotkliwego po- 
parzenia ciała doznały dwie kobiety, 
które zostały opatrzone w  najbliż- 
szych aptekach. 17 strażaków poparzy 
ło sobie ręce, twarze i nogi. Krążyła 
wersja, iż rzekomo pewna kobieta zo0- 
stawiła w pochłoniętym przez ogień 
domu dwuletnie dziecko. Starała się 
wynieść możliwie najwięcej sprzętów, 
a o dziecku naturalnie zapomną: 

POLE 

BLACHĘ OCYNKOWANA 
Do KRYCIA DACHÓW. 

znanej marki 

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

)-( CENY FABRYCZNE )-( 

Prosimy zwrócić 

Sprzedaż hurtowa: 

  

baczną uwagę na znak 
fabryczny „C. K. H, Królewska Huta“ 

i wystrzegać się naśladownictw. 

REPREZENTACJA i SKŁADY FABRYCZNE 
T.wo Merau. Br. CZERNIAK i S-Ka 

WILNO, BAZYLJAŃSKA 5, 

błachy CYNKOWEJ, 

CEMENTU, papy i wszelkich artykułów budowlanych. 

KE DOR_5PR> AW 

liszczach Zdziecioła. 
Szczegóły pożaru — relacja specjalnego wysłannika. 5 - 

  

Pod koniec mie słyszano już krzy- 
ków i rozpaczy. Skurczeni z zimna i 
bólu pogorzeley, stejąc przy wynie- 
sionych sprzętach, patrzyli na płoną 
ce domy niemym, tępyni wzrokiem, 
świadczącym o zupełnej rezygnacji i 
depresji ducha. 

Pogorzelców rozlokowane w posz- 
ezególnych domach. 

Wezoraj o godz. 3 p. p. zwołana 
została Specjalna rada miejska m. 
Nowogródka, która omówiła charak- 
ter przyjścia z ' pomocą nieszczęśli- 
wym pogorzelcom, pozosiającym w li- 
czbie około 3080 ludzi. 

P. Wolnik, burmistrz m. Nowo- 
gródka wyasygnował na ten cel 50 
zą., p. wicestarosta Wadas przyobie- 
cał wysłać 5 worków mąki i su- 
kru, Prócz tego w magistracie m. No- 
wogródka zapadła uchwała rozszęrze 
nia tak zwanego lokalnego Komitetu 
Klėskowego, którego zbiórka ma się 
rozpocząć dnia 6 czerwca o godz. 10 
rano, zapowiedziana syreną strażacką 

Komitet pomocy pogorzeleom о- 
bejmie całe województwo nowogródz 
kie. 

P. wojewoda Świderski niezwłocz- 
nie udzielił pogorzelcom pierwszej do- 
raźnej pomocy w kwocie 1000 złotych 

  

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec, żołącka i jelit 

przyjmuje od 12— i 4—6 

ać Kwiatowa: 7, tel. 14-25 
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Prywaina Šzkota Powszechna im. T. bzackiega: 
Stefana Šwietorzecklego 

przy Koedukac. Gimnazjum Im. T. Czackiego w Wilnie 
(z pełnemi prawam!) 

W roku szk. 1933/34 czynne będą oddziały od l:go do V-go. 
l-go przyjmowane będą dzieci urodzone w r. 1927 lub wcześniej, 

W Koedukacyjnem Gimnszjum im. T. Czackiego będą czynne kiasy od Il.ej 
Egzaminy wstępne do Szkoły Powszechnej i Gimnazium rozpoczną 

się w pierwszym terminie dn 16 maja o godz.Ś-ej rano, w drugim dn. I6 czerwca. 
Zapisy przyjmuje i udziela informacyj codziennie od 10—13-ej kancelarja 

Gimnazjum przy ul. Wiwulskiego 13, tel. 10-56, gmach własny. Obszerne boisko 

A AAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

  

Do oddziału 
bez egzaminu. 

  

  

WYŁĄCZNA SPRZEDAŻ i SKŁAD FABRYCZNY 

BLACHY ocynkowanej do krycia dachów 
_ Górnośl. Zjedn. Hut KRÓLEWSKA i LAURA Sp. Akc. 

BIURO: JAGIELLOŃSKA 3 WILNO, Tel. 811 
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Wilno, Biskupia 4—5. 
nazjum od godz. 9— po poł. 

Lwowskie światła i barwy. 
Kadecką ulicą w dół, ku miasfu, 

na ul. Kopernika, ku poczcie głównej 

słynnej walkami w listopadzie 18 v., 

idzie capstrzyk. Prowadzi go jeden z 
oficerów Korpusu, orkięstra gra dum 
mie marsza, a za nią sztandary ża 
«sztandarami i pióropusze górnicze | 

granatowe mundurki kadeckie, kolo- 

rowe otoki oddziałów powstańczych 

Śląska i Związek Strzelecki, lwowski 

i jeszcze inne oddziały i delegacje, 
długą kolumną. Maszerują przez ja- 
kąś ulicę wśród ogrodów, a potem 

"bóczną na plac Marjacki ku pomniko 
wi Mickiewicza i dalej, dalej gtowne- 

mi ulicami, a w oknie, na pietrz:, 
przy którejś z nich stoi czcigodny sta- 

ruszek por. Bentkowski, adjutani płk. 

Nulli w r. 63 i drżącą dłonią liczy pow 

stańcze sztandary ostatniego polskie- 
go, najbardziej ludowego ze wszyst- 

kich naszych żrywów o wolność, pow 
stania. Rzekł Traugutt „Powstanie r. 
31 było szlacheckie, r. 63 — miesz- 
czańskie, a to które przyjdzie, będzie 
wszystkich stanów i ono zwycięży!” 
Przyszły legjony i rok 20-y i wreszcie 
to ostatnie robotnicze, w którem obok 

arystokraty ż ziemi poznańskiej, bije 

się górnik z ciemnych głębin śląskiej 

ziemicy i robotnik z przed pieców zie 

jących z krwawych czeluści piekiel- 

nym žarem roztopionego żelaza, i stx- 

ry legun z I Brygady i peowiak, nerwy 

powstania, i wieczni, ciągle odradzają 
cy się powstańcy i żołnierze wszyst- 

kich bojów o Polskę, zbiegli tu bra- 

ciom śląskim na pomoc, z Niej całej. 

Wieczór. Szlachetnie prosty, pięk 
ny gmach Korpusu jest przystrojony, 
a także iluminowany wspaniale. W 

górze, w centrum frontonu jašnieje 
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ogromna tarcza słoneczna podoba to TRO 
szonej na czapkach kadeckich, z ini- 
cjałami J. P., zamiast dotychczasowej 
jedynki. Długie girlandy świerczyny, 
a niżej, nad głównem wejściem pali 
się światłem jarzącem wielki krzyż 
Pierwszej Brygady. „To jest drogo- 
wskaz wasz chłopcy... , We wnętrzu, 
po przez naoścież odtwarte drzwi hal 
lu widać bronzowe popiersie Honoro 
wego Szefa Korpusu. Olśniewające 
smugi reflektorów, przez wielki plac 
przelatują, padając na to oblicze żywe 
a już jak z bronzu, czy granitowe na- 
wet, w granicie historji na nieskoń- 
czoność wykute. 

Naprzeciw, daleko, po drugiej 
stronie, w głębokiej niszy, wyciętej w 
wysokiej ścianie ogrodu, oblany bia 
łem światłem innych reflektorów jest 
pomnik poległych kadetów. Przepasa 
ny trzema wstęgami. U góry białoczer 
wona, poniżej czarnobłękitna z krzy 
żem Virtuti, jako, że poległy kadet 
Zaszczyński, był jego kawalerem, i 
wreszcie biało-błękitna z krzyżem gór 
nośląskim, którym jest odznaczony 
Korpus. 

Frontem do głazu 
stoją oddziały. Ośmiuset już, z górą, 
Ślązaków, delegacja Legjonu Śląskie- 
go z Warszawy i Łodzi, wilnianie, 
Związek Strzelecki, ze Lwowa, wresz 
cie bataljon kadetów. Rozpoczyna się 
apel wieczorny. Apel uroczysty w 

przeddzień święta Korpusu, którem 

jest rocznica bitwy pod Gogolinem w 
powstaniu górnośląskiem, bitwy, w 
której zginęło paru z poległych kade- 
tów — a zarazem obchodu piętnast »- 
lecia istnienia Korpusu. 

Sto dwa sztandary, Zw. Powstań- 

' 

pomnikowego 

8-klas. Humanist. Koedukac Gimnazjum C. Kluczowej 
z prawami gimnazjów państwowych 

Podania o przyjęcie przyjmowane są w kancelarji gim- 
Do H-lII przyjmow są kandyd od 12 de 16 lat 

ców Šl., 4 Legj. ŚL i 1 Zw. strzeleck. 
z Wilna... 800 powstańców śląskicł., 
120 oficerów i 46 podchorążych — ab- 

solwentow Korpusu... Zastępca d-cy 
szkoły, p. mjr. melduje przybyłemu 
płk. Florkowi, Pełen wzruszenia apel. 
Padają w cienie wieczoru nazwiska i 
coraz któremuś towarzyszy: „Poległ 
za Ojczyznę w bitwie....*. Minuta ci- 
szy dla uczczenia poległych. 

Przemawia płk. Florek. Słuchają 
w skupieniu zebrane przed nim szere- 
gi. Powstańcy, strzełcy, kadeci. Do 
tych ostatnich się zwraca. Tam, w ser 
cu wielkiego frontonu siedziby, tej 
Szkoły Rycerskiej, w błasku smuży- 
stych ramion reflektorów, bronzowe 
oblicze z pod brwi nawisłych spoglą- 
da... Z wysoka słucha apelu... O Nim 
to mówi teraz Komendant Korpusu. 
Jego śladami prowadzi rycerską mło- 
dzież, 

Pieśń wieczorna i odwieczna mo- 
dlitwa bojowa rycerstwa polskiego. 
Potężna, wielka i święta, jak wielkie 
ich męstwo, jak wiełki majestat i 
świętość tej ziemi, którą bronili pod 
Bytomiami, w Głogowach, Płowcach, 
Grunwaldach, Orszach... „Bogurodzi- 
ea, Dziewiea...*. 

Już reflektory dawno pogasły i 
płonie nowy wysoko, ...W słońcu te są 
me, co wczoraj'i jeszcze liczne, czyn- 
mego wojska oddziały, harcerze, orga 
nizacje cywilne, przed nowocześnie, 
pięknie skomponowanym ołtarzem. 

(Msza polowa. Celebruje ks. biskup 
polowy Gawlina w licznej asyście. Na 
honorowych miejscach «dwóch woje- 
dów — twowski płk. Belina-Prażmow 
Ski, śląski — Grażyński, generałowie: 
Popowicz i Czuma, prezydjum miasta 
i liczni inni, dostojni goście, osobno 
zaś, na poczesnem miejscu dwóch si- 
wiuteńkich staruszków w mundurach 

| PIEGI | 
gina; 

  

  

* META MORPHOSA: 
radykalnie usuwa pieci, wagry, 
plamy, zmarszczki i inne wady ceru 
  

    

| OSTATNIE SŁOWO TECHNIKI 
MOTOCYKLE 

B. S. A. 
Jener. Reprezentacja E. SYKES S-ka 

Warszawe, Świętokrzyska 13, t. 273-77 
Wilno: Zastępca B. S. A. Wielka 24. 

  

SAMEPERZYWCCTERK OSEPWYWOZCEDCJ ИРВНЕВНСОАНЛЕНЛИЧИЦИРТИНО 

Diugtjeniki WIA „JASNA 
ui. Dr. Lewickiej, włas. J. Korolec 

Gruntownie ocnowiora, obok kąpieli 
słoneczno-sowietiznych i lasu sosno- 
wego, w dużym kwistowym ogrodzie, 
pokoje jasre, słoneczne, z bieżącą 
gorącą i ziraną wodą. Pokoje z cało- 
dziennem utrzymaniem, kuchnia wy- 
kwintna, djetyczna, ceny umiarko- 

wane, garaż i telefon na miejscu, 

    

Nr. 146 (2687) 

Uroczysta Akademja ku czci 
Pana Prezydenta Rzeczypo- 

spolitej. 
W związku z objęciem władzy na 

następne siedmiolecie przez Pana Pre- 
zydenta R. P. I. Mościckiego z inicja 

tywy „Legjonu Młodych* powstał K 
mitet, do którego weszli również 

przedstawiciele Akademickiego Od- 
działu Związku Strzeleckiego oraz Pol 
skiej Akademickiej Korporacji „Pił- 
sudia“. 

Komitet zajął urządzeniem Ur 
czystej Akademji ku czci Pana Pre- 
zydenta. 

Akademja odbędzie się w Dużej 
Sali Miejskiej w dniu 7 czerwca r, b. 
o godz, 17 punktualnie. 

W Akademji wezmą łaskawy u- 
dział artyści Teatru Miejskiego oraz 
uczniowie  Konserwatorjum Wileńs- 
skiego. 

Szczegóły w 

     

      

programach. 

  

4 dni uciążliwego śledztwa 
w Sprawie zagadkowej zbrodni w lesie ponarskim. 

Już cztery dni minęły od czasu, kiedy pa 
stuch Jangielewiez, natrafił w lesie IE 
skim na zwęglone zwłoki zamordowanej k 
biety, 

Mimo ueiążliwego śledztwa, prowadza 
go z wielkim nakładem energji przez m: 
scowy aparat Śledczy zagndka lasu pansr. 

go nie została jeszeze wyjaśniona, sczkoł 
wladzom prewadzącym dochodzenie, u 
się już zgromadzić i zgrupować eały 
peszlak i nowych dowodów, które nie 
wie przyspieszą dalsze dochodzenie i w kon 
sekwencji ułatwią wiadzoóm zdemaskowanie 

spraweów tej zhrodni. 

Wczoraj w godzinach porannych kierow 
nik brygady pościgowej wraz z wyw 
eami udali się na miejsce zbrodni, dok 
po raz drugi sprowadzono policy 
„Gniewa*ć. W pobliżu miejsca эБг 
miono mianowieie na krzaka 7 
wki jaklegos maierialu. Jest pržypustė cenie, 
że odnalezione skrawki materjału pochndzą 
albo od plaszez> zamordewancj, albo od 
ubrań jednego z morderców. 

Skrawkj materjału zabezpieczono. 

  

   

    

CZY. FOTOGRAFJE ODDADZĄ PRZYSŁUGĘ 

W. dniy: wczorajszyrk dokc 7 
zdjęć znalezionych na miejse Ь 
czy (fotografję podajemv obok) oraz z 

  

   
   

  

    

    

  

    

uiętych w „kłepaczu* gipsowym szezęk za- 
mordowanej. Odbitki z tych ietografij rozes 
łame zostaną do wszystkich urzędów śled- 
czych na terenie eałej Rzeczypospołitej, a w 
pierwszym rzędzie do posterunków polieji w 
Wileńszczyźnie | Nowegródczyźnie z. poleee- 
niem przeprowadzenia odno dnieh badań 
w eelu ustalenia tożsamości zamordowanej. 

    

KRAWICOWE TEŻ MOGĄ COŚ POWIEDZIEĆ 

Funkejonarjusze policji śledczej przepro 
wzdzają wywiady również pośród krawco- 
wych. Nie jest bowiem wykluczone, iż znale 
złona na miejseu wypadku suknia uszyta by- 
ła w Wilnie 

OSOBA O CHGROBLIWEJ FANTAZJI. 

Zbrodnia w Ponarach podziałał podnieca 

jąco na pewne umysły. Znalazł się nawet pe 
wien pan, który „sam widział przed niedaw 

«dówaną w Wilnie į „pa- 
im ona była ubrana 

t infermator ma nie 
wszystkie płeki w porządku. 

w ciągu dnin wcze zego wpłynęło rów 
a nowych meldunków o rzekomych 

Przy sprawdzaniu okazało się 

jed e te mrłdunki nie wspól 

niego ze spr awą zbrodni ponarskiet nie mają. 
me 

    

       

  

       

powyższa przedstawia rzeczy znalezione przy szczątkach nieznanej kobiety 
‚ & następnie spalonej w łes. ponarskim. 

granatowych ze srebrem i amaran- 
tem, Niewielu już ich zostało... Patrzą 
że łzami i sercem rozradowanem... 

Kazanie kapelana korpusu. K: 
niec nabożeństwa. Uroczystoś 
dekorowania Lwowa „Krzy- 
żem Górnośląskiim*. Przema- 
wia wojewoda Grażyński zwięźle, 
mócno. Odpowiada prezydent Droja- 
nowski. Chwila szczególnie uroczysta. 
Śląsk — Łwowowi... Szli w t8-ym ślą 
zacy cieszyńscy i górnośląscy na po- 

        

móc zawsze wiernemii miastu — szli. 
potem Iwówianie w r. 21-ym tak licz- 
nie, jak może znikąd gdzieind 
Rzplitej... Nie pierwszy to raz już 
cnoty żołnierskie Lwów dekoracja spa 
tyka. 

Przemawia jeszcze przedstawiciel 
Legjonu Śląskiego, przedstawicielka 
Zw. Polek na Śląsku j starosta Trame 
court z Wilna. 

Inna dekoracja — Komendant Kar 
pusu płk, Florek otrzymuje Gwiazdę 
Sląską, i sam nadaje krzyże pamiątko 
we Korpusu. Składanie wieńców pod 
pomnikiem poległych kadetów. Naj- 
wyżej — dwa: biało-błękitny Zw. 
'Powst. ŚL. i biało-zielony Zw. Strzel. 
z Wilna. Wreszcie najstarsza kompa- 
nja szkoły, piąta, opuszezająca już dro 
gie mury Korpusu sztandar, relikwię 
najdroższą krwią ległych kolegów je- 
szcze o nowy laur wzbogaconą 
przekazuje młodszym kolegom. 

A teraz wymarsz na plac Marjacki. 
Stoimy na balkonie hotelu Euro- 

pejskiego. Przed nami uskrzydlona 
przez nadlatującego genjusza, kolum- 
na z pomnika Mickiewicza, a u jej 
stój, na stopniach bazv pomnika jak- 
że bajecznie kołorowo! Co za bukiet 
wspaniały, dywan wzorzysty, w kraś- 
ne chusty ślązaczek, kolorowe gorse 
ty i kwieciste spódniczki dziewcząt z 

   

okolic Lrwowa. Bliżej zaś czerwone pió 
ropusze orkiestry górniczej, która gra 
raz poraz, oddziały za óddziałami, w 

długi i wielokrotny iront wyciągnięte 
przed nami i łas sztandarów i grana- 
towe, dzielne kompanje kadeckie naj- 
bliżej, Są też gromady cywilne jak 
Zw. Of. Rez. z-sen. prol. Zaleskim na 
czele i pyszna grupa mieszczańskiego 
strzeleckiego braelwa kurkowego, z 
wspaniałym w błękitnej delji, takimże 
kontuszu „królem ua czele. Jakąż ma 

Świetną ten król fizjonomję! Zupełnie 
żywcem z Norblina, czy może potem, 
z Juljusza Korsaka, lub Brandta! Są 
jeszcze inni w tym stylu, choć o nie- 
co odmiennych typach. 

Kolory, kolory, kolory! Słońce ja- 
skrawi je znowu jak wczoraj i dzisiaj 
rano, wszystko tak kwitnie, weseli się 
i oczy raduje! To jest manifestacja 
To nie znużone, znudzone, odęte sztu- 

czną powagą, w długim i nudnym po 
chodzie, banalne, sztywne ji niecieka- 
we, w dreptaniu zmudnem i bezcelo- 
wem, w uroczystościowym szablonie 
— gromady. 

Nie brak już chyba nikogo, bo właś 
nie, tuż przed barjerą pomnika, zasie. 
dli dwaj staruszkowie na honorowem 
miejscu, ci sami, eo i na mszy w Kor 

pusie. Z balkonu zabiera głos wysoki 

i szczupły, rasowy pan, to prezes wo- 
jewódzkiej twowskiej Federacji, b. wo 
jewoda p. Wojciech Gołuchowski. Wi- 
ta Śląsk i Wilno w murach Lwowa. 

Przemówił wojewoda  Grażyński. 
Niski dosyć zażywny, o energicznej 
zdecydowanej twarzy, zebrany w 50- 
bie jak zaciśnięty węzeł tak mocno. 
Gdy wszedł na balkon poprzednio, po- 
witała go wrzawa owacji oddziałów 
śląskich, a z niemi innych. Teraz go 
znowu witają. Przemawia z siłą i swa 
dą, argumentuje tak jasno, buduje 

EKSHUMACJA ZWŁOK. 

W dniu wczorajszym wyłoniły się nowe 
ckwliezneści, które przyczyniły się do nagłe- 
ge pow ia przez władze śledcze decyzji 
o powtórne zbadanie zwłok zamordowanej 
wobec czego zarządzonc ekshumację na emea 

tarzu w Wiajdataeh. 

Ekshumacji dokonane około godz. 5 po 
pei. Do godziny dwunastej w noey nikt z bie 
rąeych udział w powtórnej sekcji ekshunie 
wanych zwłok nie powrócił da Wins. Wy- 
niki ekspertyzy erxz cele dła jakich zostaia 
ona dekcnans trzymane są narazie w Ści- 

słej tajemniey. 

   

NOWA HIPOTEZA. 

Wezoraj powstała rówież nowa koncepcja 
© powciłach tajemniczego mordu i tożsamo- 
ści zamordowanej, 

Według tych przypuszezeń, zamordowana 
miała przybyć do Vilna z Litwy celem zło- 
żenia swych pretensyj a wielki spadek, BZU 
by, które korzystająe z jej nieobecności w 
Wilnie zawładnęły całym majątkiem zamor 
Kdowały ją, a później cheąc zatuszować wszel 
kie ślady spaliły zwłoki. 

Za tą tezą przemawiu szereg okoliczności 
ustalonych w ezasie dotychezssowego Sledz- 
twa. 

Są i inne hipotezy. Ale jak się naprawdę 
przedstawiało narazie nikę nie wie. (e). 

  

  

Tea Best Shanghai 
HERBATA 

KAWA 
KAKAO 

CZEKOLADA 
Skład główny: 

Warszawa, Elettoralna 28, 
telefon 728-95 

Świeża zbiory | wysska jakość. 
Artykuły nasze są rozpowszechnione 

w całej Polsce. 

Dla hurłu — duży rabat. 

WSZYSCY 

DANOWIE 

NOSZĄ BIELIZNE 
„JOTKA" 

WARSZAWA: 

Do nabycia w pierwszorzędnych 

magazynach galanteryjnych. | 
   

zdanie za zdaniem, jakby z nich two- 
rzył mocną, a regularną budowię. 

Zaś ks. kanonik Potrzebski z wileń 
skiej delegacji, mówi z szerokim 
tchem Ziemi Wileńskiej, mówi jak 
długo cierpiała, jak wiele musi nadro 
bič, jak wielkie móce ma w sobie i do 
bogactwa duchowego narodu dokłada 
w osobach tak wielkich swych synów, 
jak Wódz nasz Józef Piłsudski, 

P. Januarjusz Gościmski wicepre- 
zes Zarządu Gł. Legj. Śląskiego z War 
szawy, powiadał o gotowości, o nie- 
ulękłej woli, niezmożnego odporu 
wszelkim atakom na wszystkie nasze 
granice. 

Prezes lwowskiego okręgu Legjo- 
nu Śl., inż. prof. Nawrocki przemówił 
w serdecznych słowach do „braci z 
nad Odry* uderzajac w nutę wspom- 
nień walk wyzwoleńczych. 

To byt koniec manifestacji jednoś- 
ci i związków nierozerwalnych, trzech 
ziem rubieżowych Rzplitej. Niechże 
co rok te Śluby się ponawiają, tak 
samo żywe gorące i pozbawione fra- 
zesów. 

Reszta tej urozmaiconej niedzis:i 
poświęcona iuż była Korpusowi i jego 
niewypowiedzianie miłej i dzielnej 
młodzieży. Zawody lekkoatletyczne, 
szermiercze, szczypiorniak, odebrany 

  

wieloletni prymat „Sokoła—-Macierz 
w siatkówce, sztafeta olimpijska... Po 
siedzenie T—wa, Przyjaciół Korpusu, 
zakończone owacją na cześć tak już 
zasłużonego dla Korpusu, niezmiernie 
lubianego i cenionego nietylko przez 
młodzież, ale i przez jej rodziców ko- 
mendanta Korpusu płk. Florka i wie- 
czór urozmaicony sościom „wesoło 

przez miłą młódź kadecką. 
Zabawa taneczna i jazda w drogę 

powrotną: 
5. 4. KŁ   

4 

dw”
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do tego swój plan. 

im to zapewnić? 

się rzeczą łatwą. 

czą tylko na pokrycie 
trzeb... 

  

„rozpoczyna się 

  

   

    

CZY BĘDZIESZ GOTÓW? 
Razem z żoną często rozmawialiście o tem, jak 

pokierować swemi dziećmi. Macie już nawet co 

Ale wtedy, kiedy one będą gotowe, aby rozpo- 
cząć wyższe studja, czy ty będziesz gotów, aby 

Wobec obecnych dochodów sprawa ta wydaje 
Ale jeżeli w przyszłości do- 

chody te tak bardzo się zmniejszą, że wystar- 

Lub jeżeli stracisz wszystko, a nawet 

życie, to co się z nim stanie? 

40 zł. miesięcznie poświęconych dzisiaj na ubezpieczenie 

zapewni dziecku waszemu uniwersyteckie wykształcenie. 

„PRU DENTIAL 

„PRZEZORNOŚĆ" 
Warszawa, Plac Małachowskiego 4. 

ODDZIAŁ w WILNIE: 

ul. Mickiewicza 24, tel. 19. 

najniezbędniejszych po- 

  

  
  

Zamówienie na 100 tys 
Po dłuższych zabiegach rzemiosio 

wileńskie przez swego specjalnego 
wysłannika, współpracującego z Izbą 
Rzemieślniczą w Wilnie, zdołało wre- 
szcie uzyskać w Holandji zamówienie 
na większą jednorazową dostawę jelit 

i żołądków zwierzęcych na sumę oko- 

ło 100 tysięcy złotych. 
Zamówienie to wykona istniejąca 

w Wilnie przy rzeźni miejskiej spół- 
ka, zajmująca się czyszczeniem jelit, 
skupujących u właścicieli bitego na 
rzeźni bydła. 

Spółka ta zaczyna energicznie przy 
gotowywać się do wzmożenia produ 
kcji i podniesienia jakości wyrobów. 

Ryga zabiega © 
Garbarnie ryskie zwróciły się do 

Izby Rzemieślniczej w Wilnie z propo 
zycją, by podjęła się stałej dostawy 
„farby rzeźnickiej” to znaczy krwi po 
bitem na rzeźni bydle. „Farba potrze 
bna jest ryskim garbarniom i masar- 
niom, w ilości kilku wagonów dzien- 
nie. 

  

   

    

Izba Rzemieślnicza zasadniczo wy- 
powiedziała się pozytywnie-w spra- 
wie tej dostawy i w tym cełu wyśle 
delegata do Rygł, który na miejscu ©- 
mówi warunki eksportu „farby. 

Wilno dotychczas poprostu wyle- 
wało farbę, nie mając na nią nabyw- 

ięcy zł. dla rzemiosła. 
Reorganizacja pracy spółki wpiły- 

nie dodatnio wogóle na sprawę za9- 
patrywania krajowego rynku masar- 
skiego w ten artykuł, poszukiwany 
nietylko zagranicę lecz także i w 

kraju. 
Przedtem Wilno eksportowało nie 

wyrobione jelita w wielkiej ilości do 
Łodzi, gdzie ulegały obróbce i... częś- 
ciowo wracały do Wilna, jako pro- 
dukt droższy. Łódź zarabiała na tem 
prawie 100 proce. Z chwilą rozszerze- 
nia spółki Wilno może pokusić się > 
becnie samodzielnie na rynki zamiejs 
cowe. (A) 

„farbę” wileńską. 
ców i w ten sposób traciło dość znacz 
ne sumy, 

Wileńska rzeźnia może jednak do 
starczać dziennie „farby zaledwie kil 

ka beczek. 
Izba Rzemieślnicza zamierza zain 

teresować tą dostawą rzeźnie pro- 
wincjonalne oraz innych, pobliskich 
miast wojewódzkich. 

„Farba' wysyłaan będzie w becz- 
kach metalowych, dostarczan. przez 
odbiorcę. Izba Rzemieślnicza podej- 
mie starania w Ministerstwie Komuni 
kacji, by dla powrotnego przewozu 
tych beczek zastosowano tańszą ta- 

ryfę. (hi 

К СО В оЗЕ R 

Dorobek uczniowski. 
W gimnazjum F. Welera urządzono ws- 

stawę geograficzno-przyrodniczą oraz rysun- 
ków i robót ręcznych, 

Jest to w całem tego słowa znaczeniu 
pokaz prac niecodziennych. Zwłaszcza impo- 
nująco przedstawiają się prace z zakresu 
geografj.. 

Ściany ogromnej sali są dosłownie za 
wieszone wszelkiego rodzaju mapami i wy- 
kresami, z których jedna jest specjalnie po 

świięcona Pomorzu polskiemu. Mamy tu na 

wykresach wykazany w zestawieniu przywóz 

i wywóz Gdyni i Gdańska z lat 1925 — 32. 

Statystyką jednak wystawa mas nie za- 
męcza, przedstawia natomiast różne pomys- 
ły geografa, o jakich się przeciętnemu śmier 
telnikowi nie šnilo, 

Jest tu np. szereg map, które wykazują 
jak przy podniesieniu poziomu morza zosia 
łoby zatopione Pomorze. — Doprawdy, cit- 
kawie i obrazowo przedstawiony jest tu po- 
mysł przypuszczalnego zalewu naszych ziem 
północnych. Dalej doskonale nakreślony plan 
pertu i miasta Gdyni, wreszcie już nie ma. 

py, ałe szereg obrazów z żegiugi czasów daw 
niejszych i obecnych po polskiem morzu, -— 
wspaniałe żaglowce i parowce. Dopełnieniem 
wszystkiego jest obrazek Kurpiów w stro- 
jach ludowych. 

Inne ściany sali zawieszone są mapam. 
obrazkami różnych ikrajów Australji, Indyj, 
Japonji, Meksyku, Egiptu. A co za pomysły 
w tych mapach obrazowych, wprost mogą s'ę 
ubiegać o konkurs oryginalności. — Jest tam 
np. mapa Europy. 

Na innych mapach wykazany wpływ 

Anglji na Australję, zmiany jakie zostały 
tam wprowadzone w stosunkowo krótkim 
czasie, 

Inne mapki przedstawiają Imdje, świętą 

rzekę Ganges,znaczenie wartości jej wylewów, 

podobne jak w Egipcie Niłu, wreszcie ujęc'e 

spraw kulturalnych, — los Gandiego w obraz 

kach; przy tem wypisana reguła Gandieg>, 

która nakazuje Hindusom „opór ale bez 

gwałtu"; to znowu mapka Indyj-i wek: 

anak zapytania, kto zwycięży: Anglicy czy 

Hindusi. 

Obok Japonja kraina wschodzącego sł:h 

ca, kraj odznaczający się ukochaniem kw'a 

tów ż roślin o delikatnych gałązkach. W 

wierze Japończyków dawne święte symbole 

żyją w mowie kwiatów. — Jest tam o trzech 

gałązkach, którego najwyższe jest symbo- 

lem nieba, dolna ziemia środkowa jest wyn 

brażeniem człowieka, — Oiekawe ujęcia ist. 

ty ludzkiej o dążnościach połowicznie mater 
jalnych s duchowych, Dalej obrazowo przed 
stawiony handel Japonji oraz jej ważniejsze 
wypadki dziejowe. 

Na innych mapkach Egipt, jego zasługi 

dla kultury; Egipt dał nam miarę, wagę i po 

dział czasu. 
Dopełnieniem szeregu map, wykresów i 

obrazków geograficznych jest gazetka ucz- 
niowska „Globus“. 

Dział przyrody przedstawia kłosy różnych . 
zbóż, kwiaty i rośliny suszone, oraz Suche 

preparaty zwierząt. 
Dwie gabloty, jedna z okazami motydi, 

druga z owadami tęgopokrywemi. — Wra- 
szcie wspaniala, niebywałej wielkości pur. 
chawka i ciekawe w swej budowie gniazdo 
osy. 

Trzeci dział wystawy, pomieszczony w od 
dzielnym pokoju to rysunk* i roboty ręczne 
uczniów młodszych klas gimnazjalnych. Tu 
pierwsze miejsce zajmują roboty introliga- 
torskie. Mnóstwo ram, teczek, okładek ksią- 

żek i notesów oprawionych, 
Dalej mamy szereg wzorów zdobnicz 

na okładki, poduszki, serwety ń t. p. 
sunki z natury , z przypomnienia, ilustracje 
bajek, przedstawień teatralnych, np. niektóce 
sceny z „Niebieskiego Płakać. Wiiele rysur 
ków o pięknie regjońalnem jak palmy, wa- 
zy, wreszcie projekty szlaków układanych 
z figur geometrycznych. 

Cała wystawa geograficzno — przyrodn* 
cza oraz rysunków i robót ręcznych to duma 
ucznia, radość mnauczycieła i rodziców a 

przyjemność dla zwiedzających gości. 
Zofja Gratowska. 

—0900— 

„Polenja” zrobiła klapę. 
Onegdaj popułarna wileńska restauracja. 

— kabaret „Połonja* przy uliey Miekiewi- 
eza, zcstąła zamknięta z powodu trudności 
finansowych. Urządzenie restauracji kilka- 
krotnie było atakowane przez komorników 
i Kasę Chorych. 

Krążą pogłoski, że suma długów, clążąca 
na Polonji, sięga 60 tysięcy złotyeh. (h). 

  

Dla cezyszczenia krwi, pijcie rano przeż 
kilka dmii zrzędu szklankę naturalnej wody 
gorzkiej „Franeiszka-Józefa*, Zalecana przez 
lekarzy. 

  

  

'KURJER SPORTOWY. 
Wilno walczy z Białymstokiem. 

Dziś na Pióromonceie o godz. t6-ej 
dwudniowy mecz lek- 

koatletyczny Wilno—Białysłok. 

Białostoczanie startują w najlep- 
szym składzie. Wilnianie zaś wystąpią 
osłabieni brakiem Wojtkiewicza i Si- 

dorowicza, 
Mimo jednak braku dwóch czoło- 

wych zawodników Wilno powinno z 

  

Białymstokiem wygrać. 
W celu łatwiejszej komunikacji z 

Pióromentem przez Wilję przerżuco- 
no most pontonowy. 

Wstęp na stadjon 1 zł., a młodzież 
płaci 50 gr. 

Jutro o godzinie 16-ej dalszy ciąg 
meczu. 

Ogromne zaiteresowanie naszym konkursem. 
[Podana wczoraj przez nas pierw- 

sza wzmianka o przeprowadzeniu kon 
kursu na osobę najbardziej znanego | 
hajpopularniejsz. organizatora spor- 
łowego wywołała ogromne zainiere- 
sowanie. 

Przez cały dzień zapytywano nas 
telefonicznie o szczegóły konkursu, 
które jeszcze raz podajemy. 

Chodzi więc nam o wyrażenie gło 
sem całego społeczeństwa sportowego 
Uznania tym organizatorom, którzy 
nie szczędzą swych sił dla dobra spor 
tu, a w pocie czoła, nieraz bezimien- 
nie pracują narażając się często na 

Oddaję swój głos na 

szereg przykrości. 
Praca organizacyjna będzie więc 

teraz należycie oceniona, a wynik: 
konkursu będą bodźcem do pracy. 

Na zamieszczonym kuponie wpi- 
sać trzeba nazwisko najpopularniej- 
szego sportowca - organizatora, a wy 
pełniony kupon odesłać do redakcji 
„Kurjera Wileńskiego* ul. Biskupia 
Nr. 4. 

Kupony drukować będziemy do 
12 czerwca. Ostatni termin głosowa: 
nia 14 czerwca. Spieszcie więc groma- 
dzić kupony bo potem będzie zbyt 
późno. 

    

     

sportowego. 

Imię, nazwisko i adres złosijącego 

jako najbardziej zasłużonego dla Wilna działacza i organizatora 

  

SENSACYJNA PORAŻKA OGNISKA. 

Wezersj na kcisku Mukabi rozegrany z0 
stał mecz piłki nożnej o mistrzostwo kl. A 
pomiędzy ŻAKS-em j Ogniskiem. 

  

   
  

Rezultat sensacyjny 3:0 na korzyść Ż. A. 
K. S-a. — Bramki strzelili Rejzin 1 i Ro- 
gow II — 2 

Sędziował p. Gisin. 

IL AZOT 
LECZĄ RADYKALNIE 
T TUTIS Ke 

WEZWANIE. 
Grono przyjaciół i byłe uczenice szkoły 

ogrodniczo-gospodarczej ś, p. Antoniny Bet- 
natoiwczówny, zamieszkałe obecnie w Wil- 
nie, zawiązały się w Komitet, celem uczcze 

mia pamięci swej ukochanej kierowniczk, 
przez postawienie pomnika na Jej grobie 
na Wileńskim cmentarzu Bernardyńskim, 

   
      

   

Komitet wzywa wszystk'e dawne kole 
żanki, gdziekolwiek się znajdują, do wzięcia 
udziału w tem oddaniu hołdu zasługom me 
zmordowanej pracowniczki j dzielnej oby- 

walelki, która tak bardzo przyczyniła się 
pracą swoją do podniesienia kultury gospo- 
darczej na Kresach. 

Nie watpiąc, że wspomnienia dawne re 

zatarły się w sercach koleżanek, Komitet 
wskazuje jako termin ostateczny nadsyła 
składek dzień 1 sierpnia 1933 r., pomni! 
bowiem ma być poświęcony jesienią r b. 
2 Adres, pod którym ofiary nadsyłać nale- 
žy: P. Zygmunt Nagrodzki, Wilno, ul, Za- 
walna 11. > 

Jednocześnie Komitet prosi o nadsyłanie 
osobistych -wspominień, tyczących życia szko 
ły w: Postawach, Kozłowsku, Krzywonosach, 
Ustroniu, — we wszystkich miejscowościach, 

gdzie kolejno szkoła. pracowała., Wspomnie- 
nia te złożą się na wydanie broszury, po- 
święconej š. p. Antonfhnie Bernatowiczównie 
Prezeska Janina z Węsławskich Burhardtowa 

Viceprezeska Ludwika. Ruszczycówna. 

   

WILL AE "NAS K I 

Wymiana więźniów politycznych 
pomiędzy Poiską a Litwą. 

Polski Czerwony Krzyż już od kil- 
ku lat czyni starania u władz litew- 
skich w Kownie za pośrednictwem 
Międzynarodowego Czerwonego Krzy 
ża o wymianę więźniów politycznych. 
Starania te nie osiągały jednak skut- 
ku z powodu przewlekania sprawy i 
niechęci Kowna. 

Jak już pisaliśmy Polski Czerwo- 
ny Krzyż wysłał do Kowna via Gene- 
wa listę 17 więźniów, na zwolnieniu 

których najwięcej Polsce zależy. 
Obecnie po długiem oczekiwanin 

nadeszła odpowiedź. Litewski Czer- 
wony Krzyż proponuje, aby z przeby 
wających w polskich więzieniach 7 
osób zwolnić z więzienia i wydać wła 
dzom kowieńskim, zaś 52 więźniów 
— zwolnić z wiezień polskich, lecz po 

zostawić ich w Polsce. 
Propozycja powyższa jest obecnie 

rozpatrywana. 

Zlot Kół Młodzieży 
Polskiego Czerwonego Krzyża. 

Wczoraj przybyła do Wilna mło- 
dzież Kół Polskiego Czerwonego Krzy 
żaz Okręgu Wileńskiego, Nowogródz 
kiego i z kilku ośrodków Podlasia, w 
liczbie około 800 osób, wvsłuchała o 
godz. 9 Mszę Św. w Ostrej Bramie, ce- 

lebrowaną przez JE Arcybiskupa Jal- 
brzykowski--o, a o godz. 10.30 wy- 
pełniła szczelnie dużą salę kina „Re- 
wji“. 

Przy dźwiękach muzyki kurtyna 
odsłoniła estradę, ozdobioną zielenią 
brzeziny, czerwienią godła Czerwone- 
go Krzyża, sztandarami, proporcami 
i emblematami licznych organizacyj. 

Uroczystość obrad pierwszego zlo 
tu Kół MŁ PCK zagaił przemówieniem 
prof. Szmurło, witając młodzież czer- 
wonokrzyską i delegatów, poczem za- 
prosił na przewodniczącego p. nacz. 
Gryglewskiego. 

Słowa powitania wysłosili delegaci 
, pozdrowienie 

z Warszawy przywiózł mn. Mickiewicz. 
Bardzo piękne nrzemówienie do 

dziatwy wygłosiła ani Anna Rosz- 
kowska, przedstawicielka Zarządu 

PCK i zdobyła niem serca młodzie 
Przemawiał także prof. Kujawski, 

prezes Komisji Gł. Kół Młodzieży „O 
zdrowiu jako radości życia” — mówił 
dr. poseł Brokowski. Prezes Olszew- 

RADJO 
WILNO. 

NIEDZIELA, dnia 4 czerwca 1933 r. 

10,25: Nabożeństwo z Torunia, 11,57: Czas 
12,10: Kom. meteor. 12,15: „Co robotnik po- 
winien wiedzieć 'o urlopie" — odczyt. 12,30: 
Muzyka. 12,45: Transmisja z Torunia. 14,00: 
„Užytkowanie pastwisk* — odczyt. 14,20: 
Koncert. 14,40: „Wolek i inne szkodniki spi 
chrzowe“ — odczyt. 15,00: Komunikaty, — 

15,05: Audycja dla wszystkich. 16,00: Audy- 
cja dła młodzieży. 16,25: Muzyka z płyt. — 
16,45: „O sztuce dobrego mówienia" — «©d- 

czyt. 17,00: Muzyka lekka. 17,30: Transin. 
ze stadjonu „Legji* meczu piłkarskiego Pol- 

ska — Belgja, 17,55: Program na pon'e- 
działek, 18,00: Koncert organowy z Torunia. 
18,55: Wliad, bieżące. 19,00: „Sprawa Kłajpe 
dy* — odczyt litewski. 19,15: Rozmait. 19 26: 

Audycja literacka. 20,00: Koncert wieczorny. 
21,15: Wiad, sportowe z Wilna & innych sta 
eyj. 21,25: D. c. koncertu. 22,00: Muzyka tu 
neczna. 22,55: Kom. meteor. 23,00: Muzyka 

taneczna. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 5 czerwca 1933 r. 

10,30: Nabożeństwo z Torunia. 11,30: Mu- 
zyka religijna, 11,57: Czas, 12,10: Kom. metor. 
12,46: (Koncert z płyt. 14,00: „O dozorze nad 

mlekiem — odczyt. 14,20: Koncert. 14,40: 
„Co rolnicy wiedzieć powinni o ustawach 
ratowniezych* — odczyt. 15,00: Koncert, —- 
15,50: Koncert chóru, 16,00: Program dla dz.e 
ci. 16,25: Recital Kreislera (płyty). — 16,45: 
„Zielone Świętawśród ludu* — odczyt. 17,00: 
Koncert solistów, Wiad. bieżące, D. c. kou 
certu. 17,55: Program na wtorek. 18,00: Tran 
smisja z Torunia. 18,35: Transm. ze stadjotiu 
„Legji* (spotkanie lekkoatletyczne Polska —- 
Belgja), 19,00: „Słońce powietrze, ruch w 
Druskienikach* — pog. 19,10: Rozmait, — 
19,15; „Miłosierdzie podczas wojny i pok - 

ju“ — pogad. 10,25: Słuchowisko. 20,00: Re. 
cital fortep. Fanny Krewer (fortep.) -20.35* 
D. <. koncertu. 20,45: Wiad. sport, z Wiilna 
i innych stacyj. 20,55: D. c, koncertu. 22,00: 
Skrzynka techńiczna. 22,15: Muzyka tanko 
na. 22,55: Kom, meteor. 23,00: Muzyka tane- 
czna, 

            

WARSZAWA. 
NIEDZIELA, dnia 4 czerwca 1933 r. 

12,30: Trasmisja z Torunia uroczystego ot 
warcia III ogółn. Zjazdu Pomorskiego Zw. 
Kół Śpiewaczych i III Ogólnopolskiego Kon- 
gresu Muzyki Kościelnej. 14.00: „Poplony * 
międzyplony* — prof, Stefan Jankowski, - - 
15,05:1Koncent pod dyr. J. Ozimiūskiego. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 5 czerwca 1933 r. 

16,25: Płyty. 20,00: Koncert z udziałem 
Anatola Wrońskiego. 'W przerwie* wiadomo 
ści sportowe. 

NOWINKI RABJOWE. 
© SZTUCE DOBREGO MÓWIENIA, 

„Dzisiaj w niedzielę o godz. 16,45 prof. 
USB dr. Jan Szmurło wyglos“ przed mikrof. 
mitem wileńskim odczyt „O sztuce dobreg» 
mówienia* z punktu widzenia medycyny, 
w szczególności laryngologji, rzucającej ciė- 
kawe światło na higjenę głosu. Pdelekcia 
ta będzie transmitowana przez wszystkie 
rozgłośnie polskie. 

AUDYCJA WESOŁA, 
Dnia 4.VI o godz. 19,25 nadaje Wilno 

  

  

Dnia 4.VI o godz. 19,25 nadaje Wilno- 
na całą Ploskę półgodzinną wesołą audycję, 
na której program. złożą się dwie zradjofo- 
nizowane humoreski: Wandy Miłaszewskiej 
„Ewom i Adamina““ oraz' Magdaleny Samo- 
zwaniec. „Sen o przyszłości”, Oba słuchow - 
ska wykonane będą przez artystów Teatru 
Polskiego. 

KONCERT ZNAKOMITEGO SKRZYPKA. 

„ Wi poniedziałek o godz. 16,25 usłyszą ra- 
djosłuchacze w koncercie z płyt jednego 
2 najznakomitszych skrzypków Fr. Kreis- 
lera. Program zawiera hastępujące utwory 
Bach — Partita g-moll, Kreisler — Kaprys 
wiedeński, Brahms — Walc Nr. 15, Dworzak 
—Humoreška i Granados — Taniec hisz 
pański. 

UTWORY FORTEPIANOWE. 
Dnia 5.VI 6 godz. 20 odbędzie recital uta 

lentowanej pianistki wileńskiej p. Fanny 
Krewer, która wykona następujące utwory: 
1. Bach — Godowski „Menuet, 2. Liszt 
„Les jeux de eaux a la Ville d'Este". 3. Ra- 
vel — „Sonatina*, 4, Moniuszko — Friedman 
„Wiosna* 5. Rachmaninow „Preludjum i 
Polka“. a ` 

AEA TEST NTA) 

POTRZEBNY zdolny szewc na obstalunki į 
weperacje. Roboty stałe, — Nowogródek, ul. 

aKościelna Nr, 5, M. Jankowski. 

   

ski wskazywał na współpracę Kół, 
Młodzieży w krzewieniu pojęć opieki 
nad przyrodą j zwierzętami. 

Młodzież złożyła dobrze przygot»- 
wane i wyczerpujące sprawozdanie z 
poszczególnych terenów swej pracy. 
Na tem obrady zakończono, uchwała- 
jąc wysłać depeszę hołdowniczą do 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej i 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Korzystając z pobytu Marszałka 
w Wilnie, dzieci czerwonokrzyskie wy 
słały do Niego delegac > z bukietem 
przepięknych lilij, przepasanym wstę- 
gą w kształcie godła Czerwoneso Krzy 
ża. Delegację przyjął płk. Woyczyń- 
ski. : (%) 

SUDOR 
PRAP.KOWALSKI 77 

A AAŻAY 3 
    

Tydzień P. C. K. 
Godło Czerwonego Krzyża zapłonę 

ło wezoraj na Górze Zamkowej na 
znak odbywającego się „Tygodnia” 
propagującego Ideę Czerwonego Krzy 
ża. 

Ten prosty znak głosi całemu świa 
tu jedno: „Czerwony Krzyż jest najwy 
mowniejszym rzecznikiem pokoju i 
zgody między narodami, to też w chwi 
lach największego nieszczęścia, ja- 
kiem jest wojna, niesie jednakową po 
moc wszystkim bez względu do ja- 
kiego obozu walczących należą. 

Patrząc na ten znak pamiętaj, że 
z gorącego porywu Serc, w groźnej 
chwili, gdy w 1919 r. Wojsko nasze 
walczyło o całość i Niepodległość Pol 
ski — narodził się Polski Czerwony 
Krzyż. 

Uprzytomniej sobie, że nie wiesz 
ani dnia, ani godziny gdy na kraj 
twój napaść może wróg. 

Kto będzie leczył rany Twoje, 
Twego Syna i Brata? Kto będzie ra- 
tował zatrutych gazami mieszkańców 
naszych wsi i miast? Polski Czerwony 
Krzyż. 

Jaka instytucja gotowa jest zaw- 
sze otoczyć sanitarną opieką ofiary 
epiidemji, powodzi i wszelkich kata- 
strof? Polski Czerwony Krzyż. 

Rozważ, a zrozumiesz, że obowiąz - 
kiem Twego polskiego sumienia jest 
popierać materjalnie i moralnie Pol- 
ski Czerwony Krzyż. 
“1 LLS 

Pomoc dla bezrobotnych 

nie jest filantropją 

łecz samoobroną! 

    

POT i NIEMIŁĄ :-«WON 

Wiosna nadeszła, a 2 Nią 

znowu te nieznośne 

PIEGI 
Tu pomogą niezawodnie 

krem I mydła 

LESZNICERA 
‘фгерага!у specjalne o niedoścignionej 

skuteczności. © 
:APTEKARZ DRANCZISKA.BIELSK( | Wyrób krajowy ty. 

К ) hem. farm. 
zie nabycia. 7 0 70% Mram 2.60 mydło 4 

0 karach i strofowaniu 
dzieci. 

Ciekawy referat wygłoszony w ZPOK 

przez p. Wandę Pełczyńską był właściwie 

streszczeniem pogadanki redjowej „O ka- 

rach i strofowaniu dzieci“ wypowiedzianej 
przez prelegentkę przed mikrofonem, która 

wzbudziła podczas tygodnia dziecka, tak ży- 

we zainteresowanie ogółu świata kobiecego. 

Od szeregu lat istnieje cała literatura 
(czasopisma i podręczniki) traktujące o ra- 

cjonalnem wychowaniu dzieci, ale ta lite- 

ratura nie przenika do ogółu społeczeństwa, 

odbiorycami jej nie są maiki, ale przeważ- 

nie pedagodzy, to też wychowanie i prowa- 
dzeniedzieci, odbywa się u nas fi teraz, tak 

jak przed laty w sposób dowolny, niefachowy 
i nie pedagogiczny. Ogromnie szkodliwie od 
bija się na charakterze dziecka, to jeśli jest 

ono 6trofowane- a nawet karane, ne dla- 

tego, że na to zasługuje, ale dlatego, że ro 

dzice są zdenerwowani: i ma dzieciach wy- 
ładowują swoje nerwy. Jeszcze szkodliwgze 
jest ciągłe strofowanie, dziecko się do niego 
przyzwyczaja i przestaje na nie reagować, 

przytem przez ciągłe powtarzanie jesteś 
Kłamca! jesteś nieznośny! sugeruje się zło 
: wyrabia w dziecku poczucie upośledzenia 
i mniejszej wartości. To maltretowanie mo 
ralne, zdaniem  prelegentki odbija się i w 
późniejszem życiu, £ jest przyczyną braku 
inicjatywy i przedsiębiorczości ® ‘ naszem 
społeczeństwie, Trzeba dążyć, by świat my- 
šlį z teoretycznych, rozważań jak najprędzej 
przeniknął do praktycznego  zastosowan'a 
przez matki, Pośrednikami pomiędzy myślą 
inaukową a światem realnym, mogą i po: 
winny być radjo, organizacje społeczne i 
odpowiednie programy kinowe. 

Po streszczeniu swej pogadanki radjowej 
p. Pełczyńska. zaznajomiła licznie zebrane 

panie z projektem Ministerstwa Opieki Spo- 
łecznej, skasowania zamkniętych domów wy 
chowawczych dla opuszczonych dzieci i raz- 
mieszczenia ich i wychowywania w domach 
rodzinnych. Uważając, że ogół kobiecy, sta- 
jacy bliżej dziecka, powinien się w tej spra- 
wie wypowiedzieć, p. Pełczyńska wniosła 
projekt urządzenia zebrania międzyorganiza 
cyjnego, któreby po dyskusji mogło wyłonić 
pewne konkretne postulaty i wnioski, 

W. ożywionej dyskusji podczas herbatki 
zabierały głos panie Rostkowska, dr, Śwido- 
wa, dc. Hurynowiczówna, Hillerowa, Pasz- 

kiewiczowa, Lomnicka, Romer-Ochenkowska, 

Wierusz-Kowalska, poruszono konieczność 
wychowania pedagogicznego matek, przez 
urządzanie czwartków dyskusyjnych na te- 
maty pedłagogiczne, pogadanek dla matek 
Stacyjnych. Te wszystkie postulaty ma ZPOK 
wprowadzić w życie już od jesieni w poro- 
zumieniu z Towarzystwem Nowoczesnego 
Wychowania. Poruszano, złe i dobre strony, 
zamkniętych zakładów wychowawczych dla 
opuszczonych dzieci i wspomniano ;„niekc- 
rzystne wyniki, które dało, organizowanie 
gniazd rodzinnych przed wojną, wreszc e 
uchwalono zwołać jeszcze przed wakacji 
zebranie międzyorganizacyjne, które wypw 
wiedziałoby się za lub przeciw kasowan'1 
zamkniętych domów wychowawczych: 

  

    
Rzewuski skazany, Zawad ki uniewiniony. 

Wezoraj Sąd Apelaeyjny rozpoznał spra- 
wę b. włeścieiela Biura Komisowo-Handio- 
wege, mieszczącego się za swoleh dobrych 
€zusów przy uliey Miekiewieza 21, Stanisła- 
wa Jzewuskiego i jego współpracownika 
Romuałda Zawadzkiego, których Sąd Okrę- 
gowy w dniu 10 marca r. b. skazął na karę 
więzienia z artykułu 264-t. į. za oszustwo— 
pierwszego na 2 lata, drugiego na 1 rok 
6 m. i pozbawił praw na. przeciąg lat 5. 

'W motywach swych sąd pierwszej in- 
staneji zaznaczył, że postępowanie oskarżo- 
nych w świetle całokształtu sprawy stanowi 
klasyczny wypadek cszūstwa. 

Oskarżycieł posiłkowi mec. Bajraszewski 
zaapelował w stosunku do Rzewuskiego, pro- 
sząc o wyższy wymiar kary. Skazani zaape- 
lowali obaj, prosząe © uniewinnienie, 

Tło całej sprawy, z którą zapoznaliśniy 
czytelników w sprawozdaniu z przebiega 
procesu w pierwszej instaneji, jest w skró- 
ceniu następujące: 

W, lipcu 1829 r. p. pułkownik Czesław 
Tabortowski, poszukując pewnej lokaty dla 
swego kapitału, uzyskanego ze spredaży mau 
jatku, zwrócił się do Biura Rzewuskiego i za 

pośrednictwem Zawadzkiego pożyczył pew- 
nej osobie 2,500 dolarów na pierwszą hiq:o- 
tekę. Pe załatwieniu tej tranzakcji Zawadzki 
zaczął namawiać płk, Tabortowskiego, by 
przypożyczył 1 tysiąe dolarów Rzewuskiemu, 
który dą zabezpieczenie na kaucji, złożonej 
de Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ka- 
ueja w wysokości 15 tys. złotych, poręeze- 
nie słowne, wreszcie pozycja towarzyska Rze 
wuskiego, sprawiły to, że plk. Tabortowski, 
6dncszący się spoczątku z nieufnością do iej 
tranzakcji, uległ namowom i pożyczył Rze 
wuskiemu 1000 dołarów. Spisano u notarju 
sza, Korsaka akt notarjalny, upoważniajacy 
pik T, do podjęcia w każdej chwili 1000 dol. 
z kaucji. 

Po pewnym ezasie płk. T. dewiedział się 
że kaucja złożona jest do Ministerstwa nie 
w gotówee, lecz jako poręczenie hipoteczne 
na nieruchomości należącej do p. Józefy 
Łopacińskiej (u. W, Pehulanka 32) i Rze 
wuski nie może nią dysponować, bo nie jest 
jego własnością. 

Sprawą pewędrowała do prokuratora. 
Charakterystyczne jest, że wsądzie Rze- 

wuski i Zawadzki starali się wszelkiemi si- 
łami pogrążyć się wzajemnie. 

Rzewuski twierdzi, że pertraktacje pro- 
wadził wyłącznie Zawadzki, który też spisał 
upoważnienie u notarjusza Korsaka. Zawadz 
ki wiele robił bez jego wiedzy: zaciągał po. 
żyezki nie wpisująe ich do ksiąg biura —- 
wogóle prowadził gospodarkę Biura ze zią 
welą i doprowadził je do upadku, 

Ošwiadeza, že nie podawał się jako wła 
ścieiel majątków. Jest to wymys. Zawadz 
ścieiel majątków. Jest to wymysł Zawadz 
oszukańczy pożyczki, ponieważ był dobrze 

sytuowany. Jako członek komisji szaeunko- 
wej jednego z banków wiłeńskieh zarabiał 
rocznie 30 tysięcy złetych. Biure dawało 
20 tysięcy zł. rocznego dochodu, Pożyczka, 
„zaciągniętą przez Zawadzkiego u płk. Ta- 
hortowskiego, poszła na potrzeby biura. 

Rzewuski wręcz zarzuca Zawadzkiemu, 

że spowodował upadłość. ® 
— Watepująe do miūle do biura byt bied- 

ny. Niedawno zaś podezas rewizji w innej 
sprawie znaleziono u niego w mieszkanin 
50 tysięcy złotych w gotówce i 150 tysięcy 
w wekslach. . 

Zawadzki kategorycznie zaprzecza wszyst 
kiemu, czem stara się cbarczyć jego sumie- 
nie Rzewuski i wręcz przeeiwnie-dowodzi, 
że przyczyną upadłości biura i pobudką do 
zaciągnięcia pożyczki w sposób niezbyt uez- 
€iwy był Rzewuski, 

1000 dolarów, pożyczone u płk. Tabor 
towskiego poszły na prywatne potrzeby Rze- 
wuskiego, który prewadził niezwykle гот- 
rzutny tryb życia i znawsze znajdował się 
w klopetach finansowych. W dniu 30 marea 
1929 r. Rzewuski miał 12,388 dolarów długu 
Zawadzki zaniepokojcny o tos biura, zwołał 
wtedy radę familijną, na którą przybyłi 
krewni Rzewuskiege, by znałeźć sposób od- 
ciągnięcia go od rozrzutnego życia, Jeden 
z krewnych podobno miał się wyrazić włe- 
dy głęboko filozoficznie: 

— Niewiadomo €o lepiej, czy broń pad 
sunąć, ezy broń odebrać?! 

Pozatem nie nie uradzono, 

Zawadzki twierdzł, że pożyczka, płk. Ta- 
bortowskiego, była jedną z wielu podch 
nych, zaciągniętych na eele prywatne Rze 
wuskiego. 

Zbadany ponownie poszkodowany płk. 
Tabortowski oświadczył, że za większą gwa- 

raneję przy pożyczaniu pienięrzy ruskie 
mu, uważał jego słowo honoru, które dał 
jako rotmistrz ułanów 13-go pułku, Słowa 
nie dotrzymał, Przy zawieraniu tranzakeji 
zapewniał, że jest właśeieielem majątków. 

W obronie Rzewuskiego i Zawadzkiego 
wystąpili adwokaci — Andrejew, Engieł i 
Jasiński. 

Sąd Apelaeyjny podzielił całkowicie mo 
tywy Sądu Okręgowego w stosunku do Rze- 
wuskiego i zatwierdził w całej rozciągłości 
wyrek pierwszej iństaneji, skazujący go na 
Ę w więzienia z pozbawieniem praw nx 
at 5. 

Zawadzkiego wobec braku dówsdów winy "ad 

ODCISKI 
NIGRUBIAIĄ-/SKORE. į BRODAWKI 

WSUWA BEZ BÓLU i BEZPOW LJ 

-KLAWIOLS 
ЕЛа 
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TEATR | MUZYKA 
— Teatr Letni w ogrodzie Bernardyńskim 

— pierwsza pepołudniówka. Dziś w niedzie 
dę dnia 4 czerwca o godz. 4 po poł, ujrzymy 
świetną egzotyczną komedję, tryskającą hu 
morem i dowcipem — „DŽIMBI“, ze znako- 

   

   

am W klasie !TI (obecnie 1) program gimnazjum А 
mitą, odtwórczynią roli głównej, Jadwigą | Niedzizla к : nowego typu. Kandydatki a NA Handlo- podeszwie. 
Zaklicką na czele. | Jatro: Świąteczny, Bonif. wego winy w się & ctwem ukoń- 

— Widowisko pod kopułą gwiazd! Dziś | 4 RAE GEAR ks Erelio 
iedzi: i м lecz | = zenia as szkoły ik 

zoboKiehE R miekki umicejeć | |. sm ;.q.Pyrekcja Gimnazjum dla Dorosłych 
kim im Piotra Skargi — „Zygmunt August" | Czerwiec iais Ё im. ks. P. Skargi, Wilno, ui. Mickiewicza 22 

sceny dramatyczne St. Wyspiańskiego. 5 аееа СВвсЪоя — Pu 4 EE że ės "+ 2 w 
” a > 4—8 odbywać sę będą 16, 17 į m. 

mą S На S T Spoatrzeżenis Zakładu Metecrologii 4.5 В. Pudkė Sa przy da jetkoweślacjaiyddz. 
Mal A o ; 2 una 3 V - 1843 riki 16,30—19,30. 

rzedstawienia: po poł. o godz. 4 ukaże się * * zj > > AE RZE * 

o cenach isopasakdówich 'po raz ostatni Ciśnienie 762 Lekcje odbywają się od godz. 16,30 do 21. 

w sezonie „Cnotliwa Zuzanna* Temperatura + II — Szkoła Zawodowa 5. S. Salezjanek po 
Wieczorem o godz. 8,30 .„Kobieta, która | Temperatura najwyższa | 18 daje do wiadomości, iż zapisy uczenie na r. 

wie czego chce” Temperatura najniższa + 5 szkolny 1933—34 rozpoczęły się i będą trwa 

Jutro po raz ostatni o godz. £ po poł. : Opad — ły do dnia 20 sierpnia r, b. 

   

K Dziś: Z. Ducha Św., Franc. 

    

  

  

  

  
       
     

      

    

   

      

   

   

  

     8,30 w. „Kobieta, która wie czego chce* z Wiatr północny Kandydatki. do kl. I przyjmowane są po 

H Makowską. 5 Tend. — lekki wzrost ukońc u 4 oddz, szk, powszechnej 

" — Peranki dła dzieci w „Luinić. — Dzis Uwagi: wietrznie, dość pogodnie. Bliższych informacyj udziela kancelarja 

i jutro © godz. 12,30 po poł. dwa efektown= 
widowiska dla dzieci i młodzieży szkolnej 
"Każda osoba może wprowadzić na parter jed 
no dziecko bezpłatnie, na uprzednio zarezer 
-=wowane miejsce siedzące. 

BALINA SZMOLCÓWNA 

    

znakomita tancerka o sławie wszechświato- 
wej, primabalerina opery warszawskiej, wy- 

  

     

      

   

  

— Pogoda i czerwea br. według P, 1. M. 
Pogoda słoneczna o zachmurzeniu umiarko- 
wenm, nieco cieplej. Słabnące wiatry z kie- 
runków ipółnocnych. 

OSOBISTA 

— POPRAWA W STANIE ZDROWIA 
PREZESA FALKOWSKIEGO. Stan zdrowia 
prez. i Falkowskiego, który przed kiiku 
dniami zaniemógł, uległ znacznej poprawie. 
Przesilenie nastąpiło wczoraj i jest nadzieja, 
że inż Falkowski wkrótce powróci całkowicie 
do zdrowia 

ADMINISTRACYJNA 

— Ceny na ehleb. Starosta Grodzki Wileń 

ski na podstawie rozporządzenia p. Wuje 

wody Wfileńskiego z dnia 17 listopada r: ub. 
(Dz, Woj. Nr. 10 poz. 122) ustalił ceny na 
chleb jak następuje: 

Ghleb pytlowy biały 50 proc. żytni - 
34 grosze Ja kilo. — Chleb sitkowy żytni —- 

    

   

  

codziennie od godz, 12—2 i 4—%6 przy ulicy 
Stefańskiej 37, telefon 1—55. 

S. S. Salezjanki przy szkole prowadzą 
internat po cenie bardzo dostępnej, 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 

— Peowiacy przy dalszej pracy. 
W dniu 27 maja rb. odbyło się roczne 
walne zebranie Koła Wileńskiego P. 
O. W., na którem przewodniczył p. 
starosta Kowalski. 

Po wygłoszonych sprawozdaniach 
zarządu, oraz komisji rewizyjnej, 
przystąpiono do wyboru zarządu, ko 
misji rewizyjnej, delegatów na walny 
zjazd Okręgu, delegatów na walny 
zjazd w Warszawie, oraz uchwalono 
budżet Koła i program pracy na rok 
1933-34. 

aig   

WILENSKI Nr. 146 (2687) 

  

    

         
EOGŁOSZENIA 
r 
į il letskiugi 

PRZYJMUJE 
na najbardziej 

4 dogodnych warunkach 

ADMINISTRACIJA Į 
„Kuriera Wileńskiego” | 

UŁ. BISKUPIA 4 
  

iii iii) 
  

9 TRAMPK 99 Nr. 27-34 Nr. 22—26 Zl. 2— 

O 
ZJ 

Obuwie do pracy, sportu i na wycie- 
czki z trwałego płótna na gumowej 

   
         

FABRYKA W' CHEŁMKU. 

Nr. 35—38 Zl. 4— 

Nr. 39—45 Zl. 5— 

  

  3 BP. 

  

    
2 za kilo. Chleb razowy żytni — 24 gu. ° ż ex : : 3 = ё 
2: E IR S Po ožywioneį dyskusji nad uch pcy: pp. Kaczmarek, Kęstowicz i Lud- iP, Marsz, Józefa Piłsudskiego w Wil Na okres świąt przybyła również wczoraj 

Ceny te obowaizują od dnia 5 czerwra waleniem wniosków na walny zjazd  kjewicz. ż w dniu 6 bm o godzinie 1$-ej odbędzie sieczka ze Lwo około 300 osób. 
1933 r. zjazd w Warszawie, oraz w wolnych — WAŻNE DLA PP. KUPCÓW. Zarząd ebranie zarządu Od łu. względu na KS L wycieczka z Ka 

+ 086 Winni żądania lub pobierania cen wyż- 
szych od powyżej ustalonych będą karani ad 
ministracyjnie, w myśl art.4 j 5 rozporząd 
nia Prezydenta R. Р. z dnia 31 sierpnia 1925 
r. o zabezpieczeniu podaży przedmiotów 
powszedniego użytku — aresztem do 6 tygod 
nii lub grzywną do 3 tysięcy złotych, 

SPRAWY SZKOLNE 
— LICEUM HANDLOWE I LICEUM O 

GÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. FILOMATÓW W 
WILNIE PRZYJMUJĄ ZAPISY codziennie od 

  

wnioskach, zebranie o godz. 10.30 za 
kończono. 

Na zebraniu Koła w dniu 31 maja 
r. b. nowoobrany zarząd ukonstytuo- 
wał się następująco: 

Pp. Giecewicz Stanisław — prezes, 
Pudło Aleksander wiceprezes, 
Charciarek Roman — sekretarz, Bes- 
saraba Józef — skarbnik, Zmigrod”- 

  

Stowarzyszenia Kupców i Przemysłowców 
Chrześcijan w Wilnie ponownie wzywa tych 
pp. członków, którzy jeszcze nie zł 
biurze Stow. odpisów odwołań od wymiaru 
podatku obrotowego za rok 1932, aby we wła- 
snym interesie w terminie trzydniowym od 
daty niniejszego ogłoszenia odpisy te zložyli 
gdyż w przeciwny mrazie zostaną pominię 
w akcji interwencyinej Stow. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 

    

       

  

praw obecność konieczna 

WYCIECZKI 
— WYCIECZKI I PIELGRZYMKI ъ 

WO PRZYBYWAJĄ DO WI; NA. 
statnich dni 

  

jak też z województw centralnych, południa 
wych i zachodnich. 

W dniu wczorajszym z województw pół- 
nocno-wschodnich przybyło kilkanaście wy- 

    

     

  

   

  

czele tej wycieczki 
st палу Wiłnu z ubiegłych czasów b. wice 
prezes PKP w Wimie a ostatnio prezes PKP 
w Katowicach inż. Łaguna. Wycieczka zwiedzi 
Wilno i okolice, specjalnie zaś Troki, gdzie 

zgrupowane zostały łodzie z pobliskich о$- 
rodków 

   

  

RÓŻNE. 
- LOTY PASAŻERSKIE. Dziś o godz. 11 

odbędą się loty pasażerskie nad Wilnem or- 
ganizowane przez LOPP i PLL „Lot“. Cena 

  

     

  

  

  

  

  

    
  

  

25 gr. 
na wszystkie seanse 

Hollywood 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

Dźwięk. Kino-Teatr 

Światowid 
Mickiewicza 9 

wschodnia. 

Dźwięk. teatr świetlny DZIŚ! 

ADRIA 
Wielka 36 i sobowtór Marleny 

Największa R | DZIŚ! 
Wspaniały KINO-TEAT 

wl 
K. UL. WIELKA Nr. 25   

Dziś przepiękana baśń 
Przecudna 

ballada arabska p. t. 

To, o czem mówi cały świat! 

MANDŻURJA PŁONIE 

„IGRAWIE z MIŁOŚCIĄ” 

Dietrich — Gwill Andre. 

sensacja šwigtecznal 
program podwójny! 

Dla młodzieży dozwolone. 

BIAŁA ODALISKA 
DON JOSE MOJICA W rol. gł. kob. urocza biała odaliska Marja Alba. 

Najnowsze dźwiękowe arcydziełoł 

z cyklu „Krzyczcie Chiny". 
„Ostatnie walki pod Pekinem". W rol. głównych: Ryszerd Dix 

NAD PROGRAM: Król humoru Harold Licyd w najnowszej 

komedji-farsie p. t. Ślub na księżycu. Początek seansów o godz. 4—6—8—10.15, w święta od g. 2-ej 

» SIMBA — Krol dzikich zwierząt 
Film dzikiej puszczy. Przepotężne walki tubylców na oszczepy z dzik. drapieżn. wśród najwiąksz. niebezpiecz, 

2) ZŁOTO SZATAŃSKIEJ PRZEŁĘCZY — |-szy raz w Wilnie. Z najlepszym cowbojem i nieustrasz. jeźdźcem 
dzikiego zachodu Bob Custerem. 

Partnerka jego jest prze- 
śliczna Rumunka AŁICE na wszystkie seanse 
COCEA. Czarujące mel.! 

Przepych wschod, haremów. Czaru- 
jące pięźni arab, twłoskie:odźpiewa 
król dźwięk. ekr. przepiękny hiszpan 
Nad program: Najnopszy tyg. FOXA 

Po raz pierwszy w Wilnieł 

Fenomenalny dramat w 14-tu aktach. 

Ceny na wszystkie seanse po 20 i 25 gr. 
  

  

йса 
Se a 

  

Wilno, 

  

FOTO-SKŁAD 

RABINOWICZ 
Na składzie stale wielki wybór 

najnowszych APARATÓW  fotograficzn, 
także przyborów fotogr. krajowych i zagran. firm. 

CENY ZNACZNIE ZNIŻONE. 

Wielka 8, tel. 7-59. 

WARUNKI DOGODNE. 

"PROSZEK 

z.KOGUTKIEM 
|MIGRENO-NERVOSINOH 
JSUWA NAJUPORCZYWSZY: 

  

  

  

  
  

  

    

  

Nowoczesne labaratorjum wykonuje 
amatorskie w ciągu 6-u godz. oraz powiększ: 

Ceny wyjątkowo niskie. 

roboty 
enia. 

  

OPONY 
znanej francuskiej firmy 

„MICHELIN“ 

Do obejrzenia na skladzie 

A. J. S. 
PrzedstawicielStwo i skład konsygnacyjny 

M. Rabinowicz 

1080 modne rzymskie sandałki 

    

Za 
ZŁ. 

telefon 7-59. 

lub wiatrówki 

|MOTOCYKLE 

WILNO, WIELKA 8, 

1080 
  

mocne, eleganckle, higjeniczne, z niepiekąc, skėry, b. wygodne 

D. lek. sandalki 380 | 

D.mod. prunelki 530 | 

D. pantof. tenis. 250 | Wilno, Wielka 

Obuwie letnie 

Ik M.1/, b. „gw. 
polskiej Ayteómi obuwia Ab bass s 
W. Nowicki M. fab, dziurk. 1 

30 M. '/s b. tenisowe 

brezent. Modne pantofle ranne. 

Dla dzieci: sandałki, pantofle blałe, wiatrówki, obuwie letnie i t. d. 

680 | 

180 | 

  

GRYPĘ, PRZEZIĘBIENIA 

BÓLE:ARTRETYCZNE, 
| *4 STAWOWE, KOSTNE 

PROSZKI TE MYRABIAMY i WPOSTACI 
+  TABLETEK 
SV LO (a US 

z„KOGUTKIEM 

    

Parcele do sprzedania 
przy ul. Subocz i Poplawskiej 

Tanio, na dogod. warunkach, ziemia ogrod. 
Dow. się: Subocz 28, godz. 10—2 i 5—7 
    POD HOTEL 

17 pokoi byłego hotelu — do wynajęcia 
wprost dworca kolejow., ul, Kolejowa 11 

    

W
N
N
 
A
A
   | | 

A GROSZY 
ża normalną żarówkę, celem rozpowszech- 
nienia naszej marki. Od 25 szt. wysyłamy 
za zaliczeniem pocztowem nie moliczając 

kosztów przesyłki, 

WARSZAWSKA FABRYKA 

ŻARÓWEK. 
WARSZAWA, ŻELAZNA 59. 

Przedstawiciele we wszystkich miejscowoś- 
ciach poszukiwani. 

       
      
            
       

    | [okuriewsti 
SKŁAD MEBLI 

  

Został przeniesiony do nowego lokalu w tym 
samym domu przy ul. Wiieńskiej 23 (za apte- 
ką). Poleca wielki wybór mebli stylowych 
iinnych. Tanie meble koszykowe Galanterja 
drzewna. Sprzedaż na bardzo dogodnych wa- 
runkach. Uprasza się Sz Klijentelę do obejrzenia 
sklepu nie obowiązując do kupna przedmiotów. 

  

PANIE BEZ POSADY 
Poważne Towarzystwo poszukuje od 
zaraz inteligentnych i wymownych 
Pań na stałe posady. Praca przy- 
jemna i dobrze płatna. Dla dobrych 
sił awans zapewniony. Biuro przyjmuje 
we wtorek od godz. 10 do 12. | 
Zgłaszać się osobiście z dokumentami | 

Wilno, Ad. Mickiewicza 41—19 
Front 3 piętro.   

[KA A g A A У 

KONCRSJONO WANY RLEKTROMONTER 

STANISŁAW PIÓREWICZ 
UL. OFIARNA M 4, m. 9. 

WYKONY WA: instalacje elektryczne 
według wymagań technicznych, oraz 
dzwonki sygnalizacyjne. 

USTAWIA: aparaty radjowe I telefony. 
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„ Wydawnietwo „Kurjer Wileūski“ S-ka z ogr. odp. Drukarnia „ZNICZ%, Wilno Biskupia 4, teł. 3-40 

  

  

Od roku 1843 Istnieje 

Wilenkin 
ui. TATARSKA 29 

Jadalne, sypizinei ga 
binetowe, k:eiensy, 

stoły, szafy, łóska 1t,c 

Wykwintne, Mocna, 

NIEDROGO, 
na degodnych warmatath 

1 NA RATY. 
NĄDESZŁY NOWOŚC:. 

8324 
EEEREWEGETTAZA 

FOLWARK 
do sprzedania 

6 kłm. od Wilna w ob. 
szarze 16 ha: w tem lasu 
Zi pół ha, 4 i pół na pa- 

stwiska ogrodzonego, resz 

ta ziemia orna. Komplet- 
ne nowe zabudowanie, — 
młody sad. Trakt ejszysk 
fol. Słobódka na 6 klm. 
od Wilna, lub od st. kol. 
Ponary 2 i pół klm. — 

Kozakiewicz. 

  
  

Sprzedam 
zaraz niedrogo Skiep 
spożywczy i tytoniowy 

wśród miasta. 
Adres w redakcji 

  

Nadbudowaną 
kamienicę 

bez podatków i dekretu. 
Piętro wewnątrz niewy- 
kończone. Punkt bardzo 
dobry. Na jparterze cztery 
sklepy z mieszkaniami — 
dochodem koło 300 zł 
miesięcznie. — Sprzedam. 
Dow. ul. Mickiewicza 46 

m. 12 w godz. 4—6. 

DOMEK 
z placem własnym, mebłe. 
łódź ciężka, motor Benz- 

Mercedes H 40 do sprze- 
dania bardzo tanio z po- 
wodu wyjazdu. — Nowo- 
Jerozolimska 7 (przy ul. 

Subocz). 

Samochód 
prawie nowy do Sprze- 

dania. Oglądać ed 2—4 
Dobroczynny 2-a, m. 4 

  
  

  

są do obsadzenia w Poz- 
nańskiej Sp. Akc. Przed 
przyjęciem do pracy w 
ciągu krótkiego czasu wy 

szkalamy bezpłatnie. 
Zapisy przyjmuje biuro 
Jagiellońska 3 m. 5 w dn. 
6 bm. od godz. 15 — 17, 
przyczem należy przedsta 
wić dokumenty osobiste i 

ew, z poprz. pracy. 

[MŁODA 
inteligentna,  przystojaa 
Warszawianka — chrze- 
Ścijanka, włada jęz. poł- 
skim i niemieckim, zna 
pracę biurową — poszu- 
kuje od 1 lipca posady u 
adwokata lub w przedsię 
biorstwie. — Pierw. ref. 
oferty pod „EDYTA* — 

pod Nr. 1486. 

  

    

Absolwentka 
gimnazjum państwowego 
poszukuje lekcyj lub kon 
dycji. Przygotowuje do 
egzamiinów.  Dowiedzieć 
się Zawalna 60. — Zak 

(sklep papieru). 

DRUSKIENIKI, Św. Jakó- 
ba 17. Do wynajęcia po- 
koje, pensjonat, stołownia 

Ceny kryzysowe. Estko 

Letnisko 
blisko Wilna 

koło Santoki w Janinowie 
zamówienia przyjmuje — 
informacje „Kurj. Wil.*. 

LETNISKA 
nad Naroczem (1 i pół 
klm.) ładnie położone, las 
infonmacje Bonifratersta 
2 m. 4. Kazimiera Ls- 

pichjus. 

Mieszkanie 
6 pokoi z wygodami 

do wynajęcia 
Mickiewiczs 43 u dozorcy 

  

  

    

  

  

Mieszkania 
4i Ż pok. z wygodami 

do wynajęcia 
Mickiewicza 37, u dozor, 
  

Poszukuję mieszkania 
kawalerskiego, bez mebli, 
zupełnie osobne wejście, 
pełny komfort, dużo słoń- 
ca, ad 1 lipca ewentual- 
nie od zaraz. Pisemne 
zgłoszenie do Adm. pod: 

Urzędnik VII.     

  

  

stąpi w teatrze „Lułnia* we wtorek dnia 5 godziny 10—2 (ulica Żeligowskiego 1—2). Eg. ki i Nagrodzki Zygmunt jako człon —- KOMUNIKAT ZMR-i P. Podaje się do -<cieczek, liczących blisko 3000 osób. Wyciecz. lotu dla członków LOPP 6 zł, dla nieczłonka @ 
czerwca na wieczorze tańca cznego. zamina wstępne rozpoczną się dnia 20 czerwca kowie Zarządu, natomiast jako zastę- wiadomości członków Związku Oddziału Zw. ki te dzisiaj udadzą się do Kalwarji. 7 złotych 

Dziš premjera! a Ę“ 

Wielki świąt. progr Charliego SĘ „CHARLIE RATUJE EUROP @ Mongola deseniowe i e!adkie, ma- 
P A k Nejnowsza komedja > yoluiaca na siwa Sienas huragany spontaniczne- a r e S$ 4 C m Z n į K a kan SA 

žo śniechu najprzedniejszym; humorem i wesołemi: piosenkami: žens aras Kalieassas paai Н 
Ž z. : й sės pa e . jwiększym 

NAD PROGRAM: 2 komedje: !) Niesforny brudas, 2) Frigo bokserem i najnowszy PAT ocz. o Ż-ej mó a dcisk zła wał doeić wodna « skpiaROR O 0 

3 s Jutro premjera. Miłosne dzieje Gdyż „LEBEWOHL“ į TKA M į N Y TA A I E“ 
Najwspanialszy epok, film t , Е 55 

о o a o šrodek niebywaly. 
H el 10 S podsta karate o": syna Napoleona I Su S. CISZEWSKIEGO, Wilno, Wileńska 31 

Turżańskiegoa w-z Edmunda Rostanda Żądać we wszystkich aptekach i składach apteczn. ž 

# wyraźnie : 
Telefon 9-26 | 5, oktorat nad filmem łaskawie przyjąć raczył J. E. Ambasador Frencji Juljusz Laroche. Początek o g. Z-ej LEBEWOHL Przedstawicieli ir Zeidowicz 

branży poszukuje znana е 

slek. Kino-Teatr | Dziś nieodw. ostatni dzień. Na żądsnie publiczności! Największy przebój prod. Sowkino CENY ZNIŽONE: 5 - ž poważna fabryka bateryj : | 

ON (Putiowka w żŻizń Dialogi w języku w rosyjskim. BALKON 40 gr, PR: elektrycznych. Do cbsa- AE skórne, S S | 
я AS ” YA ądów moczowych, 

H E L į 0 Š BEZDOMNI Najpotężniejsze arcydzieło filmowe PARTER 70 gr. dzenia są jeszcze nastę оаЕ Ор ОСВ оее 

Wilenska 38, tei. 9-26 —Droga do życia) ostatnich czasów Początek o 2-ej Wiecz.od 50 gr. pujące miasta z okręgam = 

[1 || s Poznać Kalas, wis | aros aria wlczoWa + 
iek. Kino-Teatr р 2151 £ 5 oraz wiosniana LEILA HYAMS RE l I NA W į WR GA у 2 ba Kij д ОО kobiece, wenerycz- ASN O | Renas timosa John Gilbert i Wallace Веегу "rercboi ой, ае * || ce Taika, Białystok Gr, | ng perzadów moczowych 
>. — Sao A T Karaluchy, prusaki I t. p. robaciwa dzo, Wilno, Baranowicze, | Miekiewieza 24, tel. 277 

RE? 7 por Ww Z ewCzą Raczątek scansów o godz. 246 В 1015 hy, B PA : Brzekć nad. B. Kowel, Ro | o ENICZA CZY, EL 
to szerzyciele zarazy i różnych chorób za- wne, Tarnopol, Przemyśl, z 

aż 8 s 5 > Katowice, Zagłębie Dąbro [- Ę 
Dźwięk. Kino-Teatr | Ulubieniec publicz- w najnowszej wieze Nałeży je O. wo wskie. — Zgłoszenia pod | | Kenigsberg 

odė etysts komik awej kreacji tylko przy pomocy niezawodnego i rady- || „Baterja" do Biura ogło- m : 
; > kalnego środka, jakim jest szeń Stattera, Kraków, EE: 

Wielka 47, tel. 15-41 | z bożej łaski już wkrótce B E L U R i N Rynek №: В, aa 

ч э 

: : ` a ullca Mickiewicza 4, 
ю Dziś czarujący głos ulubieńca publiczności HENRI GARATA wpro- ;, - 3 : Stałe stanowiska 2 

Dźwięk. Kino-Teatr | ll-e mieisce parter „dzi w podziw wezystkichl „Wyśw. się najlepsza jego kreacja "50 gr. Żądać we wszystkich aptekach i zkł. apt. samodzielne a CE 
»   

li. Bltmowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 3-21, od 93—1 i 3—8, 

W. Z. P. 29. 

Akuszerka 

Haja LakNeroVa 
przyjinuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7, m. 5, 

W. Z. P. Nr. 69. 

Szukam 
POŽYCZKI 

3000 zł. na 2—3 lata, tub 
SPRZEDAM DOM 

z A00 sążniami ziemi w 
Kolonji Kolejowej — Wśł 
no. — Adres: Kol. Kolej. 
ul. Wodna 23 — Sawicki, 

'Pocztą lub osobiście.. 

CODZIENNIE 
dostarczam świeże mieko 
a majątku w dowolnej ile 
ści. Dowiedzieć się uliča 
Zawalna 10 (Zakład kra- 
wiecky В. Sadowskiegs). 

7 ы 
Kanalizacja 
wodociąg, ogrzewanie. 
Projekty i kosztorysy jak 
również wykonanie po- 
wyższych robót przyjmue- 
je na dogodnych warun- 

  

  

  

  

kach. Inż. SPOKOJNY, 
Wilno, ul. Straszuna 10, 
m. 3, tel. 15-40, Przyj. 

int. od g. 6—B w. 
  

Uwadze p. Fryzjeromł 
Młody fryzjer męski ze 
strzyżeniem pań, 4-letnią 
praktyką, będzie praco- 
wał na męskim salonie 
za wyuczenie damskiej 
pracy. Czas według umo- 
wy od zaraz. Łaskawe 
zgłoszenia do Administr. 
„Kurj.Wil.“pod „Fryzjac“ 

Dužy garaž 
(može byč wozownią lub 

składem na towary) 
DO WYAJĘCIA 
Zarzecze Nr. 7 

Zgubiono 
imdeks Uniwersytetu U. $. 
B. Nr. 7138 Melamedowi- 
ezówny Chaji, Odnieść za 
wynagrodzeniem  Zawal- 
"na 44 m. 1, 

  

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 
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