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BERLIN (Pat). W komisji gospo 
| Garezej światowej konferencji ekono 
 Mieznej minister Hugenberg złożył 
 memorjał, precyzujący wnioski i po- 

_ Stulaty Niemiec. 
Hugenberg mówiąc o podniesieniu 

| Niemieckiej zdolności płatniczej, doma 
$ał się przyznania Niemcom kolonij 
W Afryce. Dalszym krokiem do tego ce 
lu winno być, zdaniem Hugenberga, о 
twarcie przed Niemeami, jako przed 
narodem „bez przestrzeni* odpowied 
nich terenów, na których mogłyby one 

_ prowadzić akcję kolonizacyjna i doko 
nywać „wielkiego dzieła pokoju*. 

, , LONDYN (Pat). Niektóre dzienniki 
londyńskie publikują dziś memorjał 

genberga, którego tekst delegacja 
Р niemiecka dostarczyła całej prasie an 

_ Bielskiej. 
„Times* stwierdza, że Niemcy żąda 

ja zwrotu kolonij i terenów osiedleń- 
_€zych na Wschodzie Europy: Dziennik 
Zapytuje czy są to prywatne zapatrywa 
nia p. Hugenberga, czy też oficjalne 
Poglądy delegacji niemieckiej. . 

Najobszernieį sprawę  memorjalu 
Potraktowai „Daily Herald“.  Pismo 
twierdzi, że czytając ten dokument ma 

wrażenie jakiejś mieszaniny pomię 
y domem wariatów a fantazjami. 

į Najwidoczniej zadaniem koniereneji 
Wszechświatowej, pisze dziennik, ma 
być umożliwienie Hitlerowi i jego 
zwolennikom esiedlenia niemieckich 
kojonistów na obszarach Polski, 

stw bałtyckich, Rosji i wogóle Eu 
ropy Wschodniej. Memorjał będzie o 
€zywiście potraktowany przez konfe- 
rencję jak na to zasługuje. Co Niemcy 
Wówczas uezynią — nie wiadomo, lecz 

Tząd, który może produkować tego 
zaju memorjał jest zdolny do każ 
0 warjactwa — kończy pismo. 
LONDYN (Pat). Fantastyczny i 
okacyjny memorjał Hugenberga 

anowi niezwykłą sensację. 
Delegacja niemiecka zawiadomiła 
ówno Mae Donalda jak i Colijna, 

że nie bierze żadnej odpowiedzialno 
za ten dokumeni, który zawiera 

"Osobisty punkt widzenia ministra Hu 
_ Benberga. W kołach delegacji niemie 

ckiej panuje istny popłoch z powodu 
k eobliczalnego kroku, za który Hu- 

Senherg stanie się kozłem ofiarnym. 
Hugenherg został dziś odwołany 

wieczorem wyjeżdża do Berlina. Wą 
 fpliwe jest, aby powrócił on do Londy 
Ru, a według opinii. wyrażonej wobec 

| kilku przedstawicieli prasy przez mę 
zaufania Hitlera: w delegacji nie- 

mieekiej burmistrza Hamburga Frog 
manna, oczekiwać należy dymisji Hu 
Senberga, nie można bowiem — zd 
Niem Frogmanna — tolerować by Hu 
Senberg narażał na śmieszność dele" 
Sację niemiecką i podrywał autorytet 
i jednolitość polityki zagranicznej Rze 
zy, reprezentowanej przedewszyst- 
kiem przez Hitlera- 
x PARYŻ, (Pat). — Agencja Havasa donosi, 

memorjał Hugenberga wywołał wśród ucze ' w Au : 
each londyńskiej niezwykłe 

zo, SZCZegółności koła angielskie poruszone 
k tu RY żądaniem „Berlina, dotyczącem zwro- 

olonij afrykańskich. 
»L'lntransigeant* pokreśla, że największą 

nie NA memorandum Hugqaberga było żąda 
Bia iemiec przyznania im prawa kolonizacj 
kt etów. W kuluarach konferencji twierdzą 
Boze e ienga zostało zreda 
cy dr. Ska erga przy czynnej pomo 

RAR Liberte“ pisze, źe memorandum skie 
Pranas jest przedewszystkiem przeciwko 
Pro Ji i dowodzi zaślepienie autorów tego 

ao a » ro* dodaje, że delegacja niemiecka 
Uybko zozjentowała się 2 ESS 
ein, jakie propozycją niemiecka wywar 

uz ma konferencji ekonomicznej. -—- 

zultatem = jest pierwszym er 
e jatywy Włoch. 
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Komisja ekonomiczna konferencji 
londyńskiej otrzymała memorjał Hu: 
8enberga jako dokument po 

chodzący od delegacji nie 
miecki ej i wyrażający poglą 

dy rządu niemieckiego. Do 

*ument ten został następnie zdezawu 
wany Przez delegację i wycofany ©- 
ficjalnie z komisji. Stało się tak po 
dobno na skutek bardzo ujemnego 

wrażenia, jakie postulaty Hugenber- 
8a wywołały wśród innych delegacyj. 

Delegacja niemiecka miała oświad 

<zyć, że Hugenberg działał na własną 

Iękę, na dowód czego autor został aa     

КОВ 
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wet „wycofany z konferencji, i poj=- 

chał do Berlina tłumaczyć się. 

Ustęp memorjału, który wywasł 

największe wrażenie i ożywił nudną 

naogół atmosferę konferencji, brzmi 

  

jak następuje: 

„Z niemieckiego punktu widzenia istnie 
ja, pod warunkiem rozumnej harmonijuej 
wspełpracy między krajami  wierzycielskie- 

emi wie objeltys/ae możiiwo- 

enia międzynarodowej zdolnoś- 
ci płatnże Niemiec. Jedna możliwość — 10 
odanie Niemeom z powrctem imperjum ko 
lonjalnego w Afryce, z którego wychodząc 
Niemey mogliby na całym tym niewyzyska- 
nym kontynencie przeprowadzać wiełkie ro- 
boty i instalacje, które w przeciwaym przy 
padku nie będą pedjęte. Druga możliwość —- 
to znaczy, aby narodowi bez dostatecznych 
Gbszarow dać nowe teremy, na których ener 
gicznu i twórcza rasa niemiecka mogłaby się 
«siedlać i tworzyć wielkie dzieła pokoju*. 

          

   

    

Dzienniki angielskie, którym me- 

morjał początkowo został dostarczo- 

ny przez delegację niemiecką (po to, 

aby go potem wycofać?) skomentowa 

ły „drugą możliwość” hugenbergows- 

ką, jako żądanie pozostawienia do dys 

pozycji Niemiec terenów na 

wschodzie, t. zn: Polski, państw 

bałtyckich j częściowo Rosji. Napew- 

no jednak nie ta, lecz „pierwsza mo 

žliwošč podniesienia międzynarodo- 

wej zdolności płatniczej Niemiec* wy 

wołała w Londynie gniew i oburzenie. 

   

  

Hugenberg mówi tam o zwrocie byłe 

go imperjum kolonjalnego przedwo- 

jennej Rzeszy, znajdującego się obec 

nie w 90 proc. w posiadaniu Wiełkiej 

Brytanji. Nie więc dziwnego, że Angli 

cy niezmiernie drażliwi na punkcie 

czyichś pretensyj do swojej wlasnos- 

ci (mimo, że nie są zbyt rygorystyc:- 

ni względem cudzej własności) zare” 

agowali na propozycję Hugenberga 

bardzo ostro. 

Gdyby Hugenberg był bardziej 

przenikliwy i miał ostrożność zamil- 

czeć o tej „pierwszej możliwości”, po 

zostawiając drugą, bezpośrednio nie 

  

dotyczącą interesów angielskich, ko- 

mentarze prasy angielskiej byłyby za 

pewne znacznie łagodniejsze, a autor 

memorjału pozostałby w Londynie. 

Wystąpienie Hugenberga było w da 

nych warunkach niezgrabne, lecz @0° 
maganie się zwrotu części dawnych 

kolonij niemieckich — znacznie 

sensowniejsze, niż szukanie 

„nowych terenów* na wschodzie. 

Kto ma je Niemcom dać i w imię 

jakiej zasady? 

Nacjonałistyczna doktryna hitle 

rowska, jeżeli chodzi o Wschód Euro 

py, zwraca się raczej przeciwko 

Niemcom. Nigdzie tu bowiem niema 

ziem zasiedlonych przez niemieckie 

większości. Na podstawie tej doktry: 

ny niczego tu zyskać nie można. Nikt 

też nie jest tu skłonny cokolwiek ustą 

pić ze swego uprawnionego stanu po- 

siądania po to, by ratować „między” 

narodową zdolność płatniczą Nie- 
miec*. Ale Hugenberg rozumuje ka- 

tegorjami gospodarczego im- 

perjalizmu, który szuka tere- 

nów dia ekspansji nie kłopocząc się » 

to, jaki naród je zamieszkuje. Z teor: 

ją hitleryzmu nie jest to w zgodzie, to 

też i Hugenberg, mniej od Papena ela- 

styczny, stanowi w rządzie obecnym 

Rzeszy ciało obce, którego hitleryzin 

usiłuje się pozbyć nie od dzisiaj. 

Hitleryzm jeżeli pragnie być sam 

ze sobą w zgodzie, musi się pchać do 

Austrji. Czyni też to w sposób dość po 

mysłowy. Gdyby nie obce potencje 

protegujące Dollfussa, poszłoby Hit- 

lerowi w Austrji łatwiej, ma bowiem 

więcej impetu niż austrjaccy patrjoci. 

Zanim się sprawa Austrji tak czy ina 

czej nie rozstrzygnie, p. Rosenberg ze 

swemi koncepcjami zdobywczemi na 

wschodzie musi poczekać, Hugenberg 

wyrwał start nie w porę. 

rz. 
  

Rezultat pierwszego tygodnia 
konferencji 

LONDYN (Pat). Reasumując rezul 
taty pierwszego tygodnia wszechświa 
towej konferencji ekonomicznej, nale 
ży stwierdzić z całą bezstronnością, że 
"konferencja ta, która zaczęła się w wu 
runkach nie najpomyślniejszych, zdo 
łała dokonać w pierwszym tygodniu 
daleko więcej niż można się było spo 
dziewać. Jeżeli chodzi o rezultaty sa- 
mej konferencji, to w zakresie proce” 
duralnym konferencja posunęła się w 
ciągu pierwszego tygodnia znacznie 

naprzód. s 

Przebrnięto z zadziwiającą szyb- 
kością poprzez pierwszę debatę gene 
ralną, poświęconą mowom programo 

wym poszczególnych delegacyj. Ta 

debata programowa wyczerpana zosla 
ła wcześniej niż przypuszczano, nie 
wywołując żadnych pretensyj i niepo 
rozumień, ani też konieczności stos» 
wania surowych ograniczeń. 

Równie szybko załatwiony został 
podział konferencji na komisje i pod 
komisje oraz wewnętrzne wybory w 
tych komisjach. Ustalona została gru 
pa spraw, z których wyłoniony będzie 
porządek dzienny obrad komisyj i 
podkomisyj. Spór o przewodnictwo w 
komisji monetarnej został formalnie 
załatwiony i przy końcu pierwszego ty 
godnia cały aparat konferencji jest 
zmontowany do rozpoczęcia konstru 
kcyjnej, rzeczowej pracy, jaka ma się 
rozpocząć od poniedziałku. 

Tego rodzaju rezultaty procedurai 

ne są dla konferencjj o takiem rozpię- 

ciu, jak obecna, w której bierze udział 
66 państw, wynikiem naprawdę pozy- 

  

ezależnie od rezultatów proce 
duralnych samej konferencji należy 
zanotować szereg posunięć rzeczo“ 
wych. 

W pierwszym rzędzie załatwiono 
sprawę raty długu wojennego jaką W. 
Brytanja winna była zapłacić 15 czer 
wca Ameryce. Następnie wymienić na 
leży dojście do porozumienia w roko 

. waniach, odbytych w ciągu bieżącego 

londyńskiej 
tygodnia w Londynie, a dotyczących 
niemieckiego konsorcjum w sprawie 
długów krótkoterminowych Niemiec. 
Wreszcie niezmiernie ważnem jest po 
rozumienie, osiągnięte w trwających 
niemal od tygodnia usilnych rokowa- 
niach pomiędzy rzeczoznawcami skar 
bowymi i dyrektorami banków central 
nych , Anglji, Ameryki i Franeji w 
sprawie zawarcia rozejmu monetarne 
80, mającego na czas trwania konfe- 
rencji zabezpieczyć przed zbyt silną 
fluktuacją kursów trzech wielkich wa 
lut światowych. Porozumienie to, 
które najbardziej dotyczy dolara, za- 
leży obecnie całkowicie od prezydenta 
Roosevelta i oczekuje jego zatwierdze 
nia. Do rezultatów rzeczowych, uzys- 
kanych w ciągu tego tygodnia, zali- 
czyć również trzeba rozszerzenie ro“ 
zejmu gospodarczego, obowiązujące 
go przed rozpoczęciem konferencji 
tylko 8 państw, stanowiących komitet 
przygotowawczy na 42 państwa, rep“ 
rezeniujące 85 proc. handlu całego 
świata. 

Reasumując wyniki rzeczowe, 
przyznać należy, że jak na rezultat 
pierwszego tygodnia konferencji jest 
to bardzo wiele. 

Propozycja delegacji 
polskiej. 

LONDYN (Pat). Agencja Reutera 

donosi, że delegacja polska zapropono 

wała opracowanie konwencji celem 
dokonania zmiany w przepisach, a na 

stępnie stopniowego zniesienia ograni 

czeń dewizowych w odniesieniu do 

spłat, wynikających z będących w to- 

ku operaeyj handlowych, oraz ograni 

czeń i zakazów wwozowych. 

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

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

  

Pod protektoratem P. Marszałka 

lii Targi Północne i Wystawa Lniarska w Wilnie 

— PRZEMYSŁ, 

Wystawcy korzystają ze znacznych udogodnień kolejowo transportowych. 
Ceny stoisk znacznie zniżone. 

W przygotowaniu masowe wycieczki z całej Polski i zagranicy. 

DYREKCJA TARGÓW 
Wiino, Ogród Bernardyński, tel. 11-06 
Biuro czynne codziennie z wyjątkiem świąt 

NALEŻNOŚĆ POCTTOWA OPŁACONA RYCZAŁT” "? 
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— HANDEL i RZEMIOSŁA, 

Parlamentarzyści jugosłowiańscy w Warszawie. 
WARSZAWA (Pat). Bawiący w 

Warszawie parlamentarzyści jugosł:- 
wiańscy zwiedzali w sobotę miasto. 
Przed południem prezydjum wyciecz 
ki z przewodniczącym Skupczyny @.. 
Kumanudi i ministerm Andzelinowi- 
czem na czele złożyli wizyty oficjalne 
p. marszałkowi Sejmu dr. Świtalskie 
mu, prezydjum Senatu, preżesowi Ra 
dy Ministrów Jędrzejowiczowi, wiee- 
ministrowi spraw zagranicznych Szem 
bekowi, prezydentowi miasta Słomińs 
kiemu i innym. Następnie wszys:y 
członkowie wycieczki udali się do Bel 
wederu, gdzie wpisali się do księgi 
przyjęć, poczem zwiedzali pałac. 

W południe Jugosłowianie złożyli 
wieniec na grobie Nieznanego Żołnie- 
rza. 

WIARSZAWA, (Pat). — W sobolę o god,. 

14 odbyło w hotelu Europejskim na cześć 
uczestników wycieczki parlamentarzystów ju 
gosławiańskich z prezesem Skupczyny dr. Ku 
manudi na czele śniadanie, wydane przez gru 

; parlamentarną polsko — jugosłowiańską. 
udział przedstawiciele 

Sejmu jg. Senatu, Ligi Stowaszyszeń Polsko --- 
Jugosłowiańskich, Komitetu Polskiego Poro 

    

  

   

zum eota, Prasowego Polsko — Jugosłowiań 
skiego i inni. Ч. Р 

W czasie deseru powtial gošci prezės Gra 
py Parlamentarnej Poisko — Jugosłowiań 
skiej wicemarszałek Sejmu prof. Makow 
W odpowiedz* zabrał głos przewodniczą :v 
grupy parlamentarnej Jugosłow'ańsko — Pol 
skiej w Białogrodzie minister Andżelinowie". 
W dłuższem przemówieniu min'ster Andż=li 
nowicz (podziękował za braterskie powitan' e 

  

   

wycieczki w całej Polsce, wyrażał swój za:h 

wył dla bogactwa Ziemi Polsk'ej, podkreśla 

jąc w szezegółności imponujący rozwój Gdv 
ni, przekształconej w ciągu kilku łat z nić 

nanej rybackiej wsi w ogromny & 
port, a będący najlepszym wyrazem siły twór 

czej narodu polsk'ego i jego wielkiej miłości 

do morza. Podkreślił dalej wspólność idea- 

łów obu państw słowiańskich — Polski i Ju 
gosławji, utworzonych na dwóch zasadach: 
ną zasadzie narodowościowej i zasadze po- 
szanowamia traktatów. Stwierdził niezłomną 

ich wolę obrony tego, co swą własną krwią 
odzyskały. — Mówca zakończył toastem na 

cześć bratniego narodu polskiego ' jego b»ha 
terów. 

Wi serdecznym nastroju Śniadanie prze- 
ciągnęł się do godziny 16. 

Po południu Pan Prezydent Rzeczypospo- 
litej przyjął na Zamku zarówno uczestników 
wycieczk“ jugosłowiańskiej, jak v bawiących 
w Warszawie członków rumuń go kom:te 

tu porozumien'a prasowego połsko — rumań 
skiego, [poczem podejmował ich herbatą na 
tarasie zamkowym. Podczas audjencji obezny 
był prezes Rady Mim'strów Jędrzejewicz, po- 
seł jugosłowiański Lazarevic, poseł rumuńsk: 
Cadere, marszałek Sejmu Świtalski i inni. 

Z Zamku goście jugosłowiańscy udali s'ę 
do hotelu Polonia, gdzie byli podeįmowan' 
lampką wina przez Ligię Stowarzyszeń Poi- 
sko — Jugosłowiiańsk'ch. ; 

Wieczorem poseł jugosłowiański Lara 
revic podejmował parłamentarzystów jugosio 
waińskich oraz parlamentarzystów polskich 
obiadem, na którym obecn li m. dn. prem 
jer Jędrzejewiicz, marsz. Ś lsk*, wicemar 
szałek Senatu Bogucki, wicemarszałek Sejmu 
Mazowski jako prezes Grumy Part. Polsko - 
Jugosłowiańskiej, prezes BBW/R. Sławek i t. 
d. Po obiedzie odbył się raut. który w młym 

nastroju przeciągnął się do półn 

    

   

  

    

  
  

        

„Rustrja nie da się przerobić na modłę berlińską” 
Mowy ministrów gabinetu Dolfussa. 

WIEDEŃ, (Pat). — Trzej ministrowie ga 
binetu Dolfussa wygłosili wczoraj ostre mo 
wy, skierowane przeciwko Niemeom. 

Wicekanelerz Winckler oświadczył m. in.: 
mi, nie ścierpi jednak mieszania się Niemiec 
mi, nie ścierp iejdnak mieszania się Niemice 
do wewnętrznej poltyki austrjaekiej*. 

Minister obrony narodowej Vaugoin, na- 
wiązując do twierdzenia narodowych socja 
Kstów, że zamachy dynamitowe były dziełem 
komunistów, postawił pytanie, dlaczego w ta 
kim razie narodowi socjaliści fabrykują bom 

by, jak to zostało urzędowo stwierdzone. -— 
Austrja nie da się przerobić na modłę berliń 
ską. Jesteśmy państwem suwerennem — mó 
wił minister — i pozostaniemy niem nazaw 
sze. Austrja służy narodowi niemieckiemu le 
piej, niż ci, którzy uprawiają terror. 

Podsekretarz stanu do spraw propagandy 
turystycznej podkreślił z naciskiem, że w cx 
łej Austrji panuje spokój i że władze są w 
możności zdusić w zarodku wszelkie próby 
wywołania zamieszek. 

  

Proces przeciw terrorystom ukraińskim. 
LWÓW, (Pat). — W dalszym ciągu pro 

cesl przeciwko terrorystom ukraińskim ob- 
rona postawiła wniosek o przesłuchanie sze 
regu Świadków. Jednego z tych świadków 
trybunał postanowił przesłuchać. Na sohot 
niej rozprawie przesłuchano szereg Świad- 
ków, głównie studentów, którzy dawali wyja 
śnienia co do zakonspirowanej działalności 

oskarżonego Kuśpisia. Między innemi zezna 
wał komisarz policji w Przemyślu Olenkie- 
wiez, który wyjaśnił szereg ważnych okolicz 
ności z działalności oskarżonego Kostaka. 
Obrona wniosła o powołanie w charakterze 
świadka ojea oskarżonego Motyki na dowód 
że Motyka wystąpił z O. U. N. w czerwcu 
1931 roku. 

ее еп 

Litwinow o memorjale 
Hugenberge. 

LONDYN, (Pat). — Omawiając memor- 
jał Hugenberga, Litwinow  oświadezył, że 
zdaniem jego autor memorjału chciał wpro 
wadzić trochę wesołości w zbyt poważną at- 
mosterę konferencji. 

Agencja Reutera dowiaduje się, że człan 
kowie delegacji niemieckiej wcale nie byli 
powiadomieni o treści memorjału Hugerher 
ga przed jego zgłoszeniem. 

Posiedzenie Sejmu 
gdańskiego. 

Wybór prezydjum. 

GDAŃSK (Pat). Porządek dzienny 
posiedzenia Sejmu gdańskiego w dniu 

20 bm. zawierać będzie wybory pre 

zydjum Sejmu, zmianę regulaminu o- 

brad i wybory prezydjum Senatu. 

DRUSKIENIKI 
ZDROJOWISKO NAD NIEMNEM 

PAŃSTWOWY ZAKŁAD ZDROJOWY 

KĄPIEL SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 

Sale hydropatyczne. — Elektrotarapja. — Gabinety ginekologiczne. 

inhąlatorjum. — Kąpiele tlenowe, piankowe. — Zabiegi specjalne. 

Słynny zakład leczniczego stosowania słońca, powietrza i ruchu. 

Jedyne w Polsce kąpiele kaskadowe. — Lecznicza solanka do picia. 

Ordynują profesorówie U. $. B. i lekarze specjaliści. 

Ceny za zabiegi lecznicze i taksa kuracyjna zniżone. 

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

józefa Piłsudskiego 

  

cena 15 oreszy 

  

Administracji 99. Redaktor maczelny przyjmuje od godz. 2—3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od godz. i — 3 ppoł, Administracja czynna od godz, 9—3 ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

od gedz. 9—3 i 7—9 wiecz. Konte czekowe P. K. O. Nr. 80.750. Drnkarnia — ul. Biskupia 4. Telefon 3-40. 

Zsgranicą 6 zł. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem—75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem—30 gr., kroniks redakc., komunikaty— 

z zastrzeżeniem miejsca 25%, w numerach niedzielnych i świątecznych 25%, zagraniczne 100%, zamiejscowe 25%. Dla poszukujących pracy 50% zniżką, 

io łemowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany termino druks ogłoszeń. 

  

10 IX. 

ROLNICTWO I LNIARSTWO. 

od 9 do 14 i od 16 do 18. 

50-lecie pracy naukowej prof. dr. 
Bronisława Dembińskiego. 

  

W dn. 14 b. m. Uniwersytet Poznański 
obchodził _ uroczystość 50-lecia pracy 
maukowej nestora historyków polskich prof. 
dr. Bronisława Dembińskiego, którego pa- 
dobiznę podajemy na naszem zdjęciu. 

Rada Ministrów. 

WARSZAWA (Pat). W sobotę dn. 
17 b. m. odbyło się pod przewodnict- 
wem 'p. premjera Jędrzejewicza posie 
dzenie Rady Ministrów. Na posiedze” 
niu tem rada ministrów poza załat- 
wieniem szeregu spraw bieżących, u 
chwaliła projekt rozporządzeń Prezy 
denta Rzeczypospolitej o ustalaniu su 
my listów zastawnych, podlegających 
umorzeniu w latach 1933—34, o zmia 
nie niektórych postanowień ustawy 
o uposażeniu funkcjonarjuszów pań 

stwowych j wojska, o zniesieniu sądu 
grodzkiego na Podgórzu w Krakowie 
i o utworzeniu Sądu Grodzkiego w 
Zakopanem. Poza tem rada ministrów 
uchwaliła rozporządzenie w sprawie 
statutu organizacyjnego ministerstwa 
poczt i telegrafów oraz 0 utworzeniu 
izby rolniczej w Krakowie. 

Kronika telegraficzna. 
— Gen. Sehleicher pod zm'enionėm naz- 

wiskiem przebywa w Szwajcarji. 
— Około 106 miljenów dołarów zgodził 

się w gnować Prezydent Roosevelt na bu 
dowę samołotów wojennych. 

— Dolfuss był u Paul — Boncoura i kon 
ferował na temat pożyczki dla Austrji. 

— W Tel Aviwie koło Jerozokimy wczo- 
raj wieczorem nieujęci dotychczas sprawcy 
zastrzelili prezesa departamentu połityczne- 
go Agencji Żydowskiej dr. Arlosoroffa. 

, — WI szeregu miejscowości Wesifalji i 
Nadrenji oraz w Zictowie władze zakazały 
Polakom wbrew dotychczasowemu zwyczaje 
wi uczestniczenia w procesjach Bożego Čia 
ła ze sztandarami polskiemi oraz śpiewania 
pieśni kościelnych. 

— Premjer Goembces wyjechał dziś do 
Berlina, gdzie ma w ciągu popołudnia spot 
kać się z kancierzem Hitlerem. 

Goemboes i Hitler mają omówić szereg 
zagadnień, interesujących Węgry i Niemcy. 

— We Lwowie rozpoczął się III Kongres 
Pedagogiczny, zwołany przez Związek Nau- 
=zycieistwa Polskiego w obecność przedsta 
wicieli władz na czele z wiceministrem oś- 

wiaty P'erackim. 
— W Ham!——; oddział policji do specjal 

nych poruczeń aresztował 30 przywódców s% 
jal — demokratycznych. 

— Kanclerz Doliuss przybył w sobotę o g. 
10 aeroplanem do Wiednia. 

Kto wygrał? 
„ WARSZAWIA, (Pat). — W 3 dniu c'ągu:e 

nią I klasy 27 Polskiej Państw. Loterji Kla 
sowej główniejsze wygrane padły na numę- 
ry: 

    

    

50,000 zł. — Nr. 144882, 20 tysięcy zł, — 
56,395, 15 tysięcy zł. — 40,337, 139,690. 10 
tysięcy zł. — 127,277, 5 tysięcy zł. — 109,67", 
123,650. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA, (Pat). — DEWIZY: Lon- 

dyn 30,25. Nowy York.7,42. Kabel 7,43. Pa- 
ryż 35,09. Szwajcarja 172,16, Berlin w- ohr. 
miieof. 211,50. Tend. słabsza. 

DOLAR: w obr. pryw. 7,38 — 7,40. 
RUBEL złoty: 4,85 — 4,88. 
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LOKI MA GALENIN УОНЕ. 
Jak przerwane zostało połączenie z Władywostokiem. — Szczegóły 

Moskwa (Cps). Napięcie na Dale- 
kim Wschodzie, gdzie krzyżują się in 
teresy Związku Sowietów, Japonji i 
Chin nie słabnie. W Mandžurji, Pri- 
morji, Chinach południowych i w 
Mongoiji wewnętrznej szałeje zacięta 
wałka. Walka ta jednak prowadzona 
jest niejako nieoficjalnie bez uprzed 
niego wyj powiedzenia wojny. Pomimo 
to jednak po ciężkich starciach zawie 
rany jest na Dalekim Wschodzie ofie 
jalny pokój (Japonja—Chiny)- Zmie- 
niają się tam nastroje i wpływy jak w 
kałejdoskopie. Życie polityczne na 
Dalekim Wschodzie wre ; kipi jak nig 
dzie indziej, czynniki polityczne dzia 
łają energicznie i w pośpiechu. 

. Jednym z największych wypad: 
ków na Dalekim Wschodzie w ostat 
nich dniach było przerwanie połącze 
nia pomiędzy Związkiem Sowietów a 
Władywostokiem przcz  Maadżurj 
dokonane przez rząd mandżurski i 
przedstawicieli rządu japońskiego. 

Tem bezpośrednio naruszone z0- 
stały interesy Związku Sowietów. Ze 
względu na to, zastępca komisarza 
dla spraw zagranicznych Sokołnikow 
Odrazu po przerwaniu połączenia z 
Władywostokicm wystosował do pos 
ła japońskiego w Moskwie notę, której 
ęeów dopiero obecnie zostały opu 
likowane. Szezegółowa tre noty 

jest nadzwyczaj zajmująca, gdyż 0d- 
zwierciadln się w niej zapatrywania 
sowietów na wypadki na Dalekim 
Wschodzie. 

Sokolnikow 

  

   

     

   

  

  

     

    

przedcwszystkiem 
przytacza ciekawe dane dotyczące 
przerwania połączenia z. Władywo- 
stokiem pemiędzy koleją wschodnio 
chińską a koleją ussuryjską w Pri- 
morji. 

Naczelnikowi stacji w Pogranicz 
nają — mówi nota sowiecka — dorę- 
схолу został list podpisany przez ja: 
pońskiego wysokiego urzędnika Go - 
Sata, będącego naczelnikiem 5 oddzia 
łu policji Jan-Szi— Juana, i politycz 
nego nadzorcę Nowikowa (białogwar 
dzistę). 

W liście żądano, aby natychmiast 
przerwany był przewóz towarowych 
pociągów, przyczem grożono repres' 
jami, jeżeli rozkazu tego nie usłucha. 
Naczelnik stacji zwrócił list jako nie 
odpowiadający przepisom į nie pod 
właściwym adresem  wysłosowany i 
zapowiedział pisemny protest przeciw 
ko gwałtowi ze strony władz mand- 
żurskich. 
      

OSTATNIE SŁOWO TECHNIKI 

MOTOCYKLE 

B. S. A. 
Jener. Reprezentacja E. SYKES 5-ka 

Warszawa, Šwietokrzyska 13, t. 273-77 
Wilno: Zastępca B. S. A. Wieika 24.   
  

OLEJEK 

Зохтбо- 
ФА)Е PRZY 
BRONZOWY KOLOR 

    
    

    
KREM 
PROMIENNY 
NIEZBĘDNY DLA /PORTOWCOW    

  

protestu Sokolnikowa. 
Zwrócił również uwagę, że we 

wszystkich sprawach dotyczących 
ezynności kolei nałeży zwracać się do 
zarządu kolei. Ale bez względu na 
ten protest do stacji wysłano 
wojska a naczeinikowi stacji gwałtem 
odebrano klucze od krzyżownie kole 
jowych. Naczelnik zaś aresztowany 
był kilkanaście godzin. Również are- 
szłowano brygadę maszynistów i kon- 
duktorów. Oddział wojskowy następ 
nie zmusił robotników do zamknięcia 
linji i położenia progów w poprzek 
kołei. 

Oprócz tego na głównej linji 1a- 

czącej stację Pogramicznaja z sowiee 
ką stacją Grodekewo Spuszczone zo 
stały barjery, które podnioszone mają 
być tylko w czasie przejazdu pocią- 
gów osobowych. 

Z treści noty sowieckiej wynika, 
że Japończycy zdecydowali się do sta 
nowczej akcjj na Dalekim %Yschodzie. 
Związek St cki natomiast ograni- 
cza się tylko de pisemnych protestów. 
Iniejatywa na Daiekim Wschodzie 
znajduje się obeenie w rękach Japeń 
czyków, co wywołuje wielkie zaniepo 
kojenie w szerokich warstwach sowie 
ckiej ludności. 

    

   

W poszukiwaniu śladów troglodytów. 

  

W! okolicach Haute-He we Francji natra- 
fiono na liczne ślady, wskazujące, że w oko- 
licach tych pi 

      

      troglodyci. miejscowości     > 

  

OVOMAL 
ZNANA NA CAŁYM ŚWIECIE 

ODŻYWKA WITAMINOWA 

STANIAŁA! 

docuraliu G| L“,     
   

    

    
OTRZYMASZ 
PUSZKĘ JUŻ 

ZA Zt 

FABRYKA CHEM, FARM. 

D. AWANDER S. A.kRakGw 

  

UPIÓR PIEGÓW 
zakrzywia już szpony nad swem: pożało- 

wania godneuni ofiarami. Pomac jest jea 
że bliska. Nrem i mydło Le: 
niczem, nie zastąpione środ 
gom zdołają gnać upiora i 
każde; Pani У 1 
Należy przy kupnie koniecznie z 
zwę „Leszn'cera* i głowę mu 

ko te znaki ręczą za otygi 

    

    

      

  

     
   

  

  

Podbój Eweresta 
Wśród wrzawy politycznej niemal niepo- 

strzeżenie przemknęła przez szpalty pi 
zagranicznych wiademość © locie nad naj- 

wyższym szczytem świata Mount Everest 
(8.850 mt.). 

NIEZWYCIĘŻONY. 

Dominujący w masywie grzbietu Hima- 
lajów Everest (w narzeczu krajowców: Chv- 
m6-Lungpo) był od dziesiątków lat przed- 
miotem marzeń alpinistów i podróżników 
całego świata, w pierwszym zaś rzędzie an- 
gielskich. Wielokreinie podejmowane próby 
detarcia na Śnieżny szezyt rozbijały się bez- 

madziejnie © splot trudności nie de prze- 
zwyciężenia. Wystarczy powiedzieć, że 13 
ekspedycyj powróciło dotychczas z. niczem 
lub ni epowróciło wcale. Samotny, niedostęj 
ny Mount Everest zdawał się urągać hero- 
ieznym wysiłkom ludzkim, Nie zniechęcił 
jednak nienasyconego w poszukiwaniu wra- 
żeń i prawdy ducha ludzkiego. Z pomocą 
współczesne įtechniki człowiek odniósł wre 
szcie zwycięstwo nad ślepemi mocami nalu- 
ry. Niezadług zpewnością ujrzymy wydarte 
Everestowi przemocą tejemmiee: na srebrnym 
ekranie kinowym. 

PRZYGOTOWANIA I ZWYCIĘSTWO. 

Długiemiesiące trwały przygotowania do 
finansowanej przez znaną miljonerkę angiel 
ską lady Houston wyprway lotniczej na pod: 
bój Everestu. Wypadło zaopatrzyć się w 
aparaty wyjątkowo wytrzymałe, wobec pa 
nujących zwykle na wielkcih wysokościach 
prądów powietrznych i chłodu. Wypadło wy- 
szkołić obsłuę dwóch biorących w ekspedycji 
udział samolotów w znaszeniu gwałtownych 
zmian w temperaturze i ciśnieniu atmosfe- 
ryeznem. Musiano zaopatrzyć ludzi w spec- 

jalne, ogrzewane elektrycznością ubrania, 
przyczem odbroczynny prąd dochodzić miał 
aż do ekułarów lotników, chroniąc je przed 
szronem. Miano przecież osiągnąć 31.000 

stóp wysekości, gdzie panowała temperatura 
60% C. poniżej zera. Ni echedziło przytem 
o lot zwyczajny, a tyłko © możliwie długie 
utrzymaneisię nad Ewerestem, dla dokona- 
nia jak najdokładniejszych zdjęć fotogra- 
ticznych. 

     

  

3 kwietnia o godz. 8,15 rano wyruszyła 
ekspedycja z lotniska w Purnea w składzie: 
lord Cdydesdale (pilot), Blacker (obserwa- 
tor) — jako obsługa pierwszego samolot; 

-KRZYCZ - ŻE WILNO! 
Gwałtu co się dzieje, gwałtu! Co 

warszawiści wyrabiają z nami, to wy” 
magałoby osobnego dzieła, które nig- 
dy pewnie nie zostanie napisane z po 
wodu naszej ospałości, ale byłaby to 
czarna zaiste księga. Obdarzyli już 
nas filmem z nad Niemna, Chamem, 
niby Orzeszkowej, więc z powieści, 
w której Niemen odegrywa taką prze” 
możną rolę w psychice i charakterze 
bohatera... j najspokojniej przenosi się 
akcję „dla barwności*(?) do Łowi- 
cza... Nie pozostawało nic innego-tyl 
ko w drodze rewanżu przetranspono* 
wać Chłopów Reymonta nad Narocz i 
kazać łapciastym i brodatym białoru- 
sinom tamtejszych okolic tańczyć !e- 
wonichę pod firmą mazurską... Ale na 
taki film nikt by nie dał pieniędzy. 

Obecnie mamy inny poważniej: 
szy powód do lamentu. Oto leży przed 
nami książeczka znanego i zasłużone 
go skądinąd pisarza Ferdynanda Ho- 
esicka, autora wielu studjów na mar- 
ginesie życia naszych poetów, książki 
o Paryżu i t. p. spopularyzowanego 
przez nieśmiertelny wiersz Boya „E- 
sik w Ostendzie, 

W zeszłym roku wydając powtór 
nie swe trzy tomowe dzieło o Słowac 
kim, pomyślał, że dobrze byłoby poz 
nać wreszcie Wilno, do którego jež- 
dżąc na studja do Petersburga zaglą” 
dał na godzinkę modłów u Ostrej Bra- 
my. : 

Dla swej więc książki, a nie przez 
się p: Hoesick nad Wilję. Powiedzmy 

odrazu, że się zachwycił, bardzo za- 
chwycał i poetyzował tembardziej że 
sentyment dla stolicy Litwy, wybrał 
mu w stolicy Polski mówiono, że Wil- 
no jest wschodnio - żydowsko - rosyj- 
skie.,, kiedyż to tak mówiono? A no, 
w roku 1932... Pięknie. 

Wysiada p. Hoesick i mile zdziwie 
ny stwierdza, że wszyscy, nawet służ- 
ba w hotelu, mówią doskonale po po! 
sku, chociaż łatwo poznać po akcen- 
cie „że biegle władają językiem” го- 
syjskim, bo i "wszyscy mieszkańcy 
przeciągają z rosyjska. (str. 5. Nie, 
szanowny Panie, z litewska i biało* 
ruska, bo tak pr: eciągają dzieci i mło 

dzież, która już nie zna rosyjskiego, 
a do służby nikt „„czeławiek* nie mó: 
wił w hotelach polskich). 

I dalej się dziwi, i chwali, i zachwy 
ca... „na ulicach nie słyszy się innego 
języka jak polski*, (owszem, słyszy, 
„nawet Żydzi nie przenikający do po 
rządniejszych lokali w mieście już za- 
czynają mówić po polsku” (Żydzi w 
Wilnie przenikają gdzie chcą). 

Na str. 7:ej nazywa Najświętszą 
Pannę Ostrobramską „„Matką Boską*, 
mimo że jest ona przedstawiona jako 
Dziewica bez dziecka, a ta- 
kim wizerunkom Maryi daje się mia: 
no Najśw. Panny, i tak obraz Ostro- 
bramski nazywają. (Str. 12) Związek 
Literatów Wileńskich nigdy nie mie- 
wał swych posiedzeń (i Śród o kt. au- 
tor nie wspomina), w celi Konrada, 
ale w sali obok, w celi Konrada do- 

   

Mac Intyre (pilot) Bennet (fotograł) — 
wdrugim samolocie. Warunki atmosferycz 

ne sprzyjały. W półtory gedziy po wysiar- 
tewaniu w Purnea, samołoży esiągnęły w3- 
sokość 35 tysięcy stóp (ckoło 11 klm.) W 
kwadrans potem 4-ch śmiałków unosiło sie 
nad Mount Ewerest, ok jąc go wolno, dla 

serji zdjęć. Następnie oba sa 
moloży pcłeciały ponad lodowcem  Rongbuk 

i kotliną Kharta, kierując się z powrotem do 
lotniska w Purnea. O 11,30 5odz. samoloty 
szczęśliwie wyląde Podkój Ewerestu 70 
stał dokenany. Wi gu 3 godzin osiągnięto 
rezultaty, o które daremnie się przedfem ku 

siło trzynaście pieszych ekspedycyj. 

  

  

   
        

   
  

  

Skrupulat mógłby wprawdze zakwestjono - 
wać podbój Ewerestu droga powietrzną. -— 
Mógłby powołać się na argument, że szczyty 
górskie zdcbywa się tradycyjnie drogą lądo- 

5 W tem znaczeniu, Mount Ewerest 

cze nie został zdobyty. Jego dzie 
wiczych śniegów i skał nie tknęł 
szczytu saopa ludzka. Tamnicmniej, 3 kwiet 
nia oko ludzkie oglądało: to, co dotychczas 

dla człowieka byłe niedostępne. 

      

NA SZCZYCIE EWIERESTU. 

Istotnie, było co oglądać. Lotaciy, po pow 
rocie na lotnisko w Purnea dłuższy czas znaj 
dowali się pod warżeniem cglądanych 4 
obrazów himałajskich. 

Szczyt Eweerstu wygłądał z lotu płak 
jak potężny stożek z poszarpanych czerwa 
nych skał. Nigdzie najmniejszeg. 
Wszędy martwota i cisza Śmierci. Niby na ja 
kiejś wystygłej planecie. Dokoła głównego 
Szczytu piętszą się ułożone w dziwaczny spo 
sób. wieczne lody. Na tej wysokości 160 Бсх 
pośrednio paruje, bez zmiany swego stanu 
skupienia na płynny. Cał wywiera nięsa 
mewite, groźne w swej pierwotnej krasie wra 
żenie. Nad skalnemi złomami iremi, prze 
rywanemi grzbietami przewalają się ze świ 
stem mreźne prądy powietrzue, których szyb 
kość dochodzi do 100 klm. na godzinę. 

Zdjęcia dokonane przez . doświadczonego 
operatora filmowego Bennetta odtworzą nie 
wątpliwie księżycowy krajobraz himałajski. 
Benneti dokonywał tych zdjęć dosłownie z 
narażeniem życia gdyż — pomijając niebez 
pieczeństwo wichrów, grożące całej ekspedy 
cji — pękła mu w pewnej chwili rurka, «ep 
rowadzająca tlen ze specjałnego zbornika do 

    

   

  

   

piero od roku jest czytelnia. Na str. 
17 największe wrażenie w kościele 
Św. Jana robią na podróżniku z nad 
Wisły pomniki: Mickiewicza, (dość 
szpetny) i Syrokomli, przyczem roz- 
czula się nad dobrodusznością i nieś- 
miałością Rosjan wobec polskiej kul: 
tury, dzięki czemu staneły te pomni- 
ki. „Można być pewnym, że się to od 
słonięcie odbyło uroczyście, czem so: 
bie to dobrotliwie ustępstwo tłuma* 
czyć? pisze a no „bo nawet do Mu- 
rawjewa, jeśli się trafiło mu do ser- 
ca, to dawał dowody miększego ser- 

* Ażeby też pan podróżnik choć 
jednego Wilnianina spytał, to by się 
dowiedział, że pomniki postawiono w 
jaknajnabardziej konspiracvjny spo* 
sób, że odsłonieło je cichaczem, że 
przedstawiono władzom że to fundac 
ja rodziny, a odważny ks. Pacynka, 
ówczesny proboszcz Św. Jana, ledwie 

się wykręcił od kar i konsekwencji. 
Niemcy też według p. Hoesicka nie 

mieli odwagi(?) sprzeciwić się tablicy 
z Kościuszką, dłuta Wiwulskiego. Ale 
rzecz dziwna, mieli odwagę wieżdźać 

konno do Katedry, by rozpędzać tłum 
zebrany na manifestacji wyzwolin 
Polski i zrąbać krzyż na górze zamko 
wej! Fo jest śmieszne przypuszczenie 
poprostu nie zwrócili uwagi i koniec. 

Na str. 22 stwierdza, że z Płacu 

Napoleona do Zaułka Bernardyńskie- 
go jest dość. daleko, więc siada się do 
auta, (już to, że jeździł po Wilnie tyl: 
ko autem zaznacza p. H, co parę stro- 
nic), wiemy że ta przestrzeń jest bar” 
dzo mała, ale to drobnostka. Z ża: 
lera stwierdza, że żaden z warszaws- 

  

  

      

“ku 1931 zalala * 

ust każdego z uczestników wyprawy. Opera- 
tcrowi groziło uduszenie. Na szczęście stało 
się to w chwili zniżania lotu tak, że płuea 
fotografa mogły zerpnąć wprawdzie rzad 
kiego, iecz już meżliwego do oddychania po- 
wietrza. Ueierpiał też piłot Mae Intyre, które 
go musianc wParnea wynieść z  samolołu 
gdyż skostniałe ed chłodu członki odmówiiy 
mu posłaszeństwa. 

   

PIESZO NA PODBÓJ EWERESTU. 

nie z ud: 
na podbóp 
piesza. 

  

ą wyprawą łotniezu, 
weresiu 15 х kolei 

czele ekspedycji 

     
Na 

stci doświadczony alpinisła angielski Ruttled 
ge. Ekspedyeja liczy około 100 tragarzy i 300 
zwierząt pociągowych. Rottledge usiłuje zdo 
być Ewerest ze strony pid.eciwnej ed północy 
Nie jest to zresztą drga nowa. Przed Rutt- 
ledgem niejedn już jej próbował. Dotychez: 
jak wiemy bezskutecznie. 

Ostatnim razem (1924 r.) usiłowali dotrzeć 
do szczytu dwaj Anglicy Mallory i Irving. Pu 
ptzezwyciężeniu niezliczenych trudności, pa 
przebyciu 28,000 stóp pozostawałe im zueld 
wie 360 metrów do upragnionego celu. I ie 
300 mtr. ich zgubiło. Obaj zginęli. Nie lepiej 
(acz bez śmiertelnyeń wypadków) powiodło 
się ekspedycji Nortona į Semmervel (również 
1924 r.), którzy pe przebyciu 27,000 stóp mu 
sieli zrezygnow. 1 
łód, rozszedzone, wywołujące nieznośną dusz 
ność powietrze, wreszcie niezmierne zimno 
— wzięły górę nad człowiekiem. 

Ruttledge doskonale zdaje sobie sprawę 

ze wszystkich tych trudneści. Odpowiednio 
się też do nich przygotował,  zaprawiając 
siebie i swych łudzi zawczasu przy pomocy 
speejałnej kamery, do odychania rozrzedzo 
nego powietrza i przebywania pod coraz 
mniejszem ciśnieniem. Rutiledge spodziewa 
się większego sukeesu aniżełi sukcesy jego po 
przedników. 

    

    

  

MOUNT EWIEREST W PODANIACH 
TUBYLCÓW. 

Oko ludzkie i ehjektyw już Ewerest zdo 
były. Stopa ludzka jednak na tym istnym 
„Duchu Świata” nie postała. Pod tym- wzglę 

dem Meunt Ewerest w dalszym ciągu wys- 
strzela w niebe, dumny, niedostępny, groźny 
Gwiany tajemniczością i legendami tubyleó 
Ci ostatni szepczą między sehą, że jakow 
dzikie plemię. o stopach wykręconych wty! 

  

kich literatów nie posiada kamienicz 
ki. czyż by p. Hoesiek po żonie, Le- 
wenthalównie nie takiego nie dostał? 
To były posażne partje, córki Francisz 
ka Salezego Lewenthala. ,„Nie pozba 
wione politycznej pikanterji* są dla 
p. H. drzwi w kościele św. Anny, bo 

poczciwi moskałe nie kazali z nich 
zdjąć Orła i Pogoni!.. (str. 25). W ro- 

Wilno. powódź nie 
„mało efektownej Wilenki*, (Miekie 
wicz nazywa ją Wilejką), jak pisze 
autor, ale Wilji, o tem też każdy w 
Wilnie wie, nie do pomyślenia jest, 
by mała rzeczka sprawiła takie szko- 
dy. Na str. 40 pisze z zachwytem że u 
Sztrała, mie widział ani iednej twarzy 
semickiej, ani słowa po:żydowsku nie 
słyszał, to dziwne, bo chodzą tam wszy 
slkie narodowości, ale dziwne się zda 
je p. Hoesickowi, gdyż przypisuje 
Wilnu 32 proc. Polaków na 42 proce. 
Żydów... Któż mu taką podał staty 
stykę? 

    

48 cieszy się „Wilno jako 
stołica w. Ks. Litewskiego przez czte 

"ry wieki rozwijało się całkiem nor: 
zamadni 
„też zajrzał do historji, 

  

adnej przerwy”... A żeby 
do Kraszew- 

skiego, np. to by wyczytał o tym nor- 

bez ż     

" malnym rozwoju W XIV w. walki w 
*obrębie miasta z Krzyżakami, za Zyg 
"onitnta Augusta pożar, głód ji morowe 
: powietrze, ed którego wymiera 25 tvs- 
ludności, w 1610 całe Wilno spłonęt», 
(4700 domów, kościołów, pałacówi, 
w 1654 r. Zołotareńko wyrzyna w, 
pień mieszkańców, po długiej obronie 
obu Zamków przez Gosiewskiego, i pa 

*h całe miasto. Dopiero po sześciu la- 

   

* Wilna z 

Tea Best Shanghai 
HERBATA 

KAWA 
KAKAO 

CZEKOLADA 
Skład główny: 

Warszawa, Elektora!tna 28, 
telefon 728-95 

Świeże zbiory | wysoka jakość. 
Artykuły nasze są rozpowszechnione 

w całej Polsce. 

Dla hurtu — duży rabst. 

  

 żociczi 

TRENCZYNSKIE CIEPLICE 
ае ОООа 

НЕЦМАТНМ ЕЖЕ ISCHIAS 

M T000 00 

i ZAKEAD FOTOGRAFICZNY 
JANA BU:HAKA 

przeprowadza się z dnia 25 czerwca r.b. 
żz ul. Jagiellońskiej 8 na Orzeszkowej 3 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec. żołąoka i jelit 

przyjmuje od 12— i 4—6 

Wilno, Kwiatowa 7, tel. 14-25 

ATOLuwe 
OD PLAGI letniej, 

tępiąc radykalnie: muchy, komary, 
pchły, pluskwy I wszelkie robactwo. 
Bprzedaż w składach apt. i aptekach. 

Przedst. H. Wojtkiewicz, 
Wlino, Kalwaryjska 31. 

  

esztTY TU: 

        

      

     
   

      

ciałach cbrośniętych króluje na szezytach 
himałajskieh, zabijając lnstruzów bez litości 
Mówią też, że szczytu Ewerestu strzegą dwu 
Iwy, białe jak Śnieg górski. Ryk tych zwie 
rząt rozlega ćsię ma po nocach tysięcznem 
echem, nakształł gromu. Mówią wreszcie o 
złotym kegucie o którego schwytanie biafi 
ludzie daremnie się kuszą. 

  

Narazie brak było wiadomości © losaci: 
ekspedycji Rutiledge'a Aż oto depesze osta!- 
nie donoszą, że Mount Ewerest broni się 

przed instruzami śniegiem i zamiecią. 

Trwająca od dłuższego czasu zawierucha 
ziamala wreszcie upór Śmiałków i zmuszeni 
ci zostali wycofać się do ehczowiska, z któ 
rego rezpoczęli wyprawę. NEW 

tuch jarzma moskiewskiego zdobywa 
miasto z powrotem Michał Pac, a po- 

  

tem wojny domowe Sapiehy ze szlach 
tą, a potem zalew Potopu, wojska 
moskiewskie i szwedzkie panują w 
mieście, ludzie z okołie spustoszonych 
konają dziesiątkami na ulicach... po: 
żary w. 17145, 1754, 1/41, w 1748, 
1749: potem Insurekcja kościuszkow 
ska į zdobywanie miasta przez Rosjan; 
potem 1812, pa OR po 1831 
r. potworny ucisk po 63 r... czasy naj 

nowsze, wielkiej wojny i wymierane 
głodu. Tak. tak, panowie z 

Warszawy, my tu od 4-ch wieków 
żyliśmy normalnie i roskosznie-.. idy!* 
la maleńka taka, bez żadnej przerwy ! 

W dalszym ciągu na Rosie, zachwy 
ca się p. H. że Rosjanie byli tak libe- 
ralni, że nie zabraniali polskich napi 
sów na grobowcach. dziwi się, że 
wszystkie po polsku... a potem... le 
clou spostrzeżeń: na str. 55. „Biedne 
w ilno, nie miało ono „eudu nad Wil- 
“jak Warszawa swój „cud nad „Wi 

stą“ choć syreni gród nie może się 
pochlubić ani św. Kazimierzem jako 
patronem ani Ostrą Bramą, w której 
mocy cud ten widocznie nie leżał”. Nie 
zatrzymując się nad tym niesmacznym 
i bezbożnym frazesem, zwróćmy uwa 
ge autorowi, że zdobycie Wilna w 
1919 r. przez 800 ułanów wobec 4 tys. 
wojska bolszewickiego w murach m 
sta, było nie mniejszym cudem, n 
ocalenie stolicy Polski przez dowódz- 
two. Wilnianina Piłsudskiego i Dy: 
wizję Litewsko Białoruską w 1920 r. 

Na str. 64, nie w okno mieszkania 
dr. Becu (obecnie prof. Ruszczyca) 

   

      

      
  

   

        

   

  

Nr. 

„Artystyczna“. 
To już się przyjęło. Już się tuk w Wiln'e 

mówi o tej sympatycznej norze, którą sobie 

158 (2699) 

młodzież artystyczna w Śródmieś 

bała ku požytkė: 

    

i rozrywee wileńczuków. 

  

żytek jak pożytek, — 
wien'a; ten szuka u 

ów prosi o remont, 

Są jakieś zamó- 

architektów porady, 

portret zamów”, 

az jakiś na Ścianie 

inny 

atbo (zdarza się i to!) ch 

upodobaws 

datek!) — 

    

  

„ w sekrec 

(Pot 

wyg ЗЕ 

przed żoną (w 

    

   

  

R 
mówi — na amery*) 

    

loterj: 
to rozrywka 

kańskiej 

  

je ma całego. Co wie 

O 'stoi.ki lu- 

zą jak do 

nie wie 

  

szór w „Artystycznej 

ą się jak o posa: 

konkursu na wytrzymała 

pełno. 
  

  

    
   

  

   

   

  

so zrobćć z wieczorem, albo g ię spot- 

Bibo gdzie 7 mnie 

- wiado- 

Wskazowka dla obecokrajow- 

ców: o niektórych lokalach mówi się -..pój- 

dzie pan prosto, na lewo, 

prawo, znów prosto, a 

Do 

e nie 

potem potem na 

alej to już zapr 

„Artystycznej*, 

zAprow trafia się ta 

podziemia tam, gdzie największa 

kupa gaci ogląda kukły Hitlera 

i Kapały. Tem k się 

a potem z głupia frant dziwią się, że w: 

„Mój Boże! i ty tu? 

  

+ 

  

    
o ile współtowa 

   rzyś 

  

łzą, 

  

schodzi w 

na „Jerku* 

       

  

<y się spotkali.   
  

wił jeden do swego serdecznego p 

    

któremu był winien dwa złote. e roz 
   mówki i oka można słyszeć codzień w 

ich. 

kupa tam s 

   

  

różnych odmie 

zaraz eoś dzie” 

2 urodził się 

Zw'ązku 

  

Gdzie ludz 

W. „Artysł 

wileń 

Morski 

pewne coś w 

przerwy 

im popularna 

    
cznej” na q       

  

    

      

tem jest, bs 

t osob*stość w 

i się tam beż 

akade- 

    

pew: 

  

     

  

i dużo w 

konkuren 

leży się 

     w. Poniew    
— nigdy     spodziew: 

s'e lokalem   kawa 

  

   

ta podziemna la stanie 

    

    

własnym” szeregu nowych instytucyj. W ka- 

żdym razie zanosi na to, iż przy stole 

kach można obserwować całą galerję tych: 

którzy z zasady coś organizują i zakładają 

    

     

   

t. zw. działaczy. W ten sposob Wilno 

i — jeśli kto chce 
aż dwu kawiarni 

by zgromadzić fi 

7. 

jeśli bardzo 

to półtora złotego na” 

  

ъ 

  

am trzeba 

i „Rotonde“, 

Ve 
      

   
pełne finanse... — 

nalegać i prosić 10, 

gół wydębić 
Wiilno jest więc 

z drajera zaw    
   

  

Erenburga z jego „Cienpieniami bywalea ka 

wiamnianego*. Proponowałem tę karjerę wy 

ale zrezyg* 

że jej kecz tak nikłej 
Muszę więc sam zepełnić 

i artystycznej 

  

  

żej wymienionej znakomitośc 

nowała, 

wagi „nie licuje' 

tę „dotkiwą hiką w. cafoś 

„td. A więc: 

I. Pół do dzi esiątej. Wszystkie stoliki z 

jęte. Orkiestra. Tango. Przez tłum tańcza* 

cych przedziera tu i ówdzie jęk kogoś kon 

Radość i zaduch — 
— cór 

zt. Oczy 

się po sali. 

    

uwa     

  

naszego *.. 

  

  

        
  luzjowanego. Orkestra. 

Wchodzi   Е д 
  

    
nt jak ten franeuski įpiesek — tru 

a. Bal... — Zajęte!    fli, szuka wolnego stoli 

Tylko że połowę stolików zdobi jedynie 
popielniezka (jest, ) €ztery, 6 

twarzy nachylonych ku sobie zadawala się 

papierosem — nic nie je, nie pije. — TO 

+ i tak dalej pójdzie, to ne 

tylko „Artystyczna, Telefony  zban 

krutują. Spotkałem Ignacego na mieście, 

Wiesz — mówi — przeprowadzam się. Mniej 

iz telefonem pokój za O: I na co, m'leńkie 

  

  

prawda?... sześć 

    iałacze”. Je: 

ale i 

   telefon? Ot, do Kazi rza miał dzwonić 

Poczekam, myśle, jpośpieja. On i tak wie 

czorem w „Artystycznej'* będzie, to i poga” 

damy...   II. Pół do jedenastej. Orkiestra. Foks, 

trot! Tłum (jeśli to możliwe) jeszcze większy 

Orkiestra. Mało! - Ma—a—tło!!! Orkiestrė 

znów. Owszem zatańczyłbym, tylko z kim”) 

Z nad jednego stolika siarczyste spojnzenće 

Z mad drugiego „oka. (Za pół godziny z 

młykają). — W. kawilarniach -poznańskici! 

istnieje zwyczaj. że niektórym osobom, jak 

      

   

  

tylko wej do lokalu podaje się na tac$ 

szklankę j wody * kartkę. Na kartce" 

— „Pani w naszym lokalu nie będzie obsht 

żona. — Czyby nie warto spróbować teg! 

i m nas?    Anemon: 

padł piorun, który zabił doktora, al 
w róg Uniwersytetu, niechby p. II 
przeczytał ten ustęp z Dziadów: „4 
den patrząc w ekno: „Jak blisko, 
sam róg domu uniwersytetu, Send 
tor podchodzi do okna: okna doktu 
ra“ it. d. Z sali balowej pałaci) 
dziś reprezentacyjnego, a raczej-z p 

koju (poprzedzającego, jest tylko jed” 
no okno przez które widać „róg uni 
wersytetu“. 

Na str. 67. Zawsze ludność modlą 
ca się na ulicy Śpiewała pieśni i od 
powiadała litanję po polsku przed O5! 
rą Bramą, mimo zakazów i kar, a at 
po łacinie, jak pisze autor. 

Str. 73—74 Murawjew nie kaz 
rozstrzeliwać powstańców w 63 rok! 
na górze Zamkowej, tyłko na płac 
Łukiskim, tylko ustna tradycja twie 
dziła że tam zrzucono: ciała skaza 
nych. 

Str. 77 mijane w drodze do Tro 
rezydencje Tyszkiewiczów należą d 
trzech właścicieli, o tem pisze p. Hoe 
sick, ale o Farze w Trokach tylk 
wzmianka, że stoi. ' 

Oto spojrzenie 7 nad Wisly па 02 
sze Wilno... a mogłaby ta książeczk 
(Wilno i Krzemieniec), być zupełni 
przyjemna, choćby dziękj licznym © 
tatom z Tarnowskiego) który tu był * 
1878 r. z mów Piłsudskiego i in. ай 
torów. 

   

   

    

    

    

     
    

   
    

    
    

, Hel. Romer. 

—0X6— 

   



  

Nr. 158 (2699) K U-R J E R WI LEN S KL 

WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU fiyniki konferencji z przedstawicielami Min. Skarbu 

Umysłowo chory podpalił zabudowania matki. 
Wczoraj, dnia 17 bm. w kolonji je R 

gminy brasławskiej wybuchł pożar w zifm 
dowaniach Anny Drabowiezowej. 

Ogień powstał narazie w kilku miejscach 
i po upływie kilkunastu minut cbjął у 

budynek domu mieszkalnego. 
Na ratunek debytku Drabowiczowej zbie 

gli wszyscy mieszkańcy kolonji. 2 
Podezas skeji ratunkowej zauważono iż 

Drabowiczcwa zaginęła. Dwóch włościan z 

narażeniem własnego życia wpadło de pa- 

łącego się budynku i znalazło Drabowi'eso 

wą leżącą na podłodze w stanie nieprzytem 

mym. Dzielni włościanie wyratowali iw; 

nieśli z płenącego demu, który wkrótee ru 

mął. 

    

   

Przeprawadzone dochodzenie _ policyjne 
wykazałe, iż pożar powstał wskutek podpa 

„ którego dokonał syn poszkodowanej 

    

Michał Drabowicz od kwietnia rb. zdra 
dzał oznaki chcroby umysłowej i już przed 
dmcwau miesiącami usiłował dom podpalić, 
lecz w tstatniej chwili przeszkodzeno mu 

D. zbiegł 
nana 

      

Po dokonaniu swego czynu 
lecz pe upływie dwóch godzin zatrz, 
go w sąsiedniej w 

Pedpalacza przewiezicno pod eskortą po 
licyjną do Brasławia. Prawdopodebnie zosia 
nie cn umieszczony w zakładzie dla unys 
łowo chorych. (e). 

     

    

zwa 

Oszmiana. 
PODNIOSŁA CHWILA W GIMNAZJUM 

PAŃSTW. W. OSZMIANIE. 

czerwca obchodziło Gimnazjum 
imieniny swego Dyrektora. 

  

eż wraz z gronem profesorskiem 
na poranną mszę Św. do, kościoła 

parafjalnego, poczem zebrano się w sali gim: 

nazjum. Tu chór gimnazjalny wykonał 

akompanjamence orkiestry kilka utworów 

wokalno-muzycznych. W imfeniu młodzież; 
przemówił de solenizanta prezes Bratniej 
Pomocy — składając hołd zasługom obywa- 

im i wychowawczym Dyrektora, którego 
‚ са wzór sobie stawia. 

ckując za życzenia solenizant wezwa! 

młodzież do wytrwałej pracy nad hartowa 
niem woli i charakteru k by stać się 
mogła chlubą i ostoją Oj y- 

Nawiązując do tych myśli zabrał też glos 
ksiądz prefekt ż w słowach, pełnych nan 

© czenia kapłańskiego zilustrował nasze 
najbFžsze i pracę maszą na jutro. 

Upomnek złożony soleniżantowi przez 
grono profesorskie w 60 zł. prze: 
kazał Dyrektor Kom. icielskiemu tut" 

szego Gimnazjum. JED: 

Orany. 
W. UZNANIU ZASŁUG. 

kwietr r. b. opuścił Orany 
z powódu objęcia takiegoż 

     

      

   

    

  

  

    

cele 

     

  

W końcu 

      

   

     
o uszczerbku w dziedzinie orań 
społecznego z tego też powodu 

my głębokie ubolewanie. 

Ogólny ciężar dzisiejszego kryzysu, jesz- 
cze silniej odczuwają ośrodki życia gospodar 
czego gminy ora ej, ze względu na fatal- 
ną glebę i ubogi stan ludności 

my wiełki 
skiego Ž 

        

    

   Doszliśmy do uświadomienia, fż zaradz.ć 
złemu, w wielkiej mierze możemy i pow 

  
   

nišmy sami przez oszczędną i wspólną gos 

spółdz'elczą. 
Współpraca tej dziedziny uczy nas deb 

rych sposobów gospodarki i służy korzyst- 
nie dla ratowania się od zgubnych skutków 
dotychczasowej niezaradności naszych ws. 
W ciężkiem naszem zmaganiu się z na 
tykanemi trudnościami przyszedł nam z wiel 

ką pomocą p. sędzia Iszora, który prze: 
kuletnią styczność z tutejszą łudnośc 
znał jej bolączki i n*edomagani 
nież wpłynął dodatnio m 
świadomości społeczno 
szego społeczeństwa. 

WI.imię Idei: — Współpraca dla dobr: 
ogólnego, — p. Iszora złączył szerokie grono 
odrębnie myślących jednostek węzłem 
społecznego braterstwa, zawsze 
życzliwych rad i cennych pouczeń w dzie- 
dzimie pracy społecznej, cując powszech 
ny szacunek społeczeństwa orańskiego. 

W imię tejże ide“ i lak wydatne; 
pomocy zdołaliśm: alnio zorgami 
wać w Oranach spółdzielnię spożywców, kt* 
rej brak dotkliwiedawał się odczuć. Placó 
ka ta ma charakter wybitnie spółdzielc. 
ma na celu ścisłe współdziałanie z sąsied 
spoldzielnią „Vi be“ w Bos 
dzie niewątpliwie platformą ideow 

pracy Mdzi dobrej woli bez względu 
glądy narodowościowe. 

Ożywione poparciem moralnem p. Is 
—spoleczeūstwo miejscowe zdobyło s 

znaczny wysiłek w kierunku uporządkowa- 
nia, równolegle ważnej placówki jaką jest 
Kasa Stefczyka w Oranach, doprowadzonej 
niemal do stanu upadłości. 

Życzliwe poparcie ze strony p. Iszory 
wszelkich naszych poczynań społecznych - 
zachowamy na zawsze w pamięci, a teraz 

imieniem całej rodziny społecznej skła 
p. Iszorze gorące podziękowanie ora › 
czenia owocnej pracy na nowej placówce. 

(—) Babiński. 
(—) K. Tomaszewiez. 

(— Karpiez P. 
(—) Inž. Bile: 

     

  

    
   

    

towanie się 

spodarczej  tutej- 

  

  

    

   

    

       

  

    

    

    

  

    

  

  

   
   

    

    
  

ński. 

    

Organizacja eksportu na szerszą skalę 
wyrobów rzemieślników wiieńskich. 

W osłatnich miesiącach rzemieśl 
nicy wilenscy otrzymali z zagranicy 
kilka propozycyj w sprawie eksportu 
miejscowych wyrobów. Propozycje te, 
sięgające prawie każda ponętnej licz 
by £iikuset tysięcy złotych, były przy 
padkowe, — dla zdobycia ich rzemio 
sło wiłeńskie nie wszczynało prawie 
żadnych poważnych starań. Należy 
także podkreślić, że 'w swej drodze do 
Wiina przeszły one prawie wszystkie 
przez ręce kosztownego pośrednika. 

de przypadkowe i dorywcze moż 
liwości eksportu otworzyły jednak ©- 
czy rzemieślników wileńskich na ry- 
nek zagraniczny. Zrózumiano, że ce 
lowe starania i zabiegi mogą dać « 
wiele więcej, niż apatyczne wyczeki 
wanie na łaskę pośrednika. 

Powstała też myśl utworzenia 
specjalnego biura eksportowego, kio 
re stale zabiegałoby 0 dostawy dla 
rzemiosła wileńskiego na rynkach za 
granicznych i dążyło do bezpośrednie 
go porozumienia z zagranicznym od' 
biorcą. 

Myśl tę rzuciła Izba Rzemieś 
cza i, po rozważeniu projektu, zwo* 
łała na dzień 20 bm. zebranie przed 
stawicieli cechów i radnych Izby, na 
którem zapadnie ostateczna decyzja 
w tej sprawie. Jak dotychcas rzemieś! 
nicy powitali ten projekt z radością. 
Nie ulega wątpłiwości, że zostanie ou 

Przyjęty. 
Biuro eksportowe pozostawałoby 

pod kierownictwem fachowego han- 
dlowca, obeznanego z handlem zagra 
nicznym, i w pierwszym rzędzie swycn 
poczynań miałoby na celu doprowa 
dzenia do końca wszczętych już per 
tiakiacyj w sprawie dostaw, zrealizo 
wanie otrzymanych j kierowanie za 
biegami o nowe, o których wieść do- 
tarła do Wilna- 

W tym celu narazie powstaną 
cztery działy: drzewny, skórzany, rzeź 
nieki i włókienniczy. 

Możliwości eksportu w dziale 
drzewnym są znaczne, Na pierwsze 
plan wysuwa się sprawa beczek dę- 
bowych do piwa dla Ameryki. Poś 

rednik t. j. Izba Handłowa Polsko 
Niemiecka we Wrocławiu żąda 3 ty- 
siące beczek tygodniowo. Bednarze 
wileńscy, na konferencji odbytej o- 

negdaj, obliczali swe możliwości spo- 
czątku na około 400 beczek dębo- 
wych tyg., lecz potem, po namyśle 
oświadczyli (bednarze żydowscy), 
jeżeli będą mieli czas na prace orga 
nizacyjne, to podejmą się całkowitej 
dostawy. Fundusze znajdą się, bo, 
jak pisaliśmy, rzemiosło na čele ėks- 
portowe ma zawsze kredyt w ban- 
kach polskich. Zatrudnionoby więk- 
szą ilość robotników, którzyby praco 
wali pod kierownictwem nielicznych 
U nas fachowców. Zakupionoby maso 
wo drzewo dębowe w łasach i rózsze” 
rzono istniejące w Wilnie suszarnie 
drzewa. Pozatem rzucanoby część za 
mówienia na powiat. Odpowiednie za 
pytania poszły już do cechów powiu 
towych. Jednem słowem bednarze wi 
lenscy będą wszelkiemi siłami starati 
się zatrzymać zamówienie na kiłkaset 

  

  

     

  

    

  

że 

tysięcy „złotych. Izba Rzemieślnicza 
ze swej strony energicznie zabiega u 
przedstawiciela USA. który bawi obez 
nie w Rydze. 

Oprócz beczek można eksporlo: 
wać stolnice, skrzvnie i deseczki do 
prasowania do Anglji, a toczone nóż: 
ki do stołów i krzeseł do Ameryki. 
Izba Rzemieślnicza także zabiega już 
o to. ! 

W dziale skórzanym główny na 
cisk będzie położony na eksport obu 
wia do Rosji, na rozszerzenie rynku 
zbytu dla rękawiczek oraz wogóle nu 
eksport wyrobów białoskórniczych. 

W dziale rzeźnickim na pierwszy 
plan wysuwa się eksport jelit suro 
wych do Łotwy, który musi rozpocząć 
się w sierpniu, a także sprawa osta* 
tecznego załatwienia zamówienia na 
„farbę rzeźnicką* z Rygi. * 

W dziale włókienniczym otwiera 
się ładna perspektywa możliwości 
otrzymania dostawy ubrań robotai- 
czych do Francji i ewentualnie do 
Rosji sowieckiej. Pertraktacje są w 
toku. 

Możliwości eksportowe, wyszcze- 
gólnione wyżej, są zupełnie realne, a 
nie stworzone, jakby sie to mogło 
zdawać w dzisiejszych czasach kryzy 
su gospodarczego, w sferze 
rzemieślnika wileńskiego. 

'© dostawy te zabiega już sam od- 
biorca. Trzeba tylko nie wypuścić tak 
rzadkiej okazji z rąk. 
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List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

    

  

W zw u z notatką o kradzieży w 
lem“ uprzejmie prosimy Pana Redakto 
та czenie w swojem poczytnem pi 
pomiższego sprostowania. 

Nieprawdą jest, jak to doniosły niektóre 

dzienniki, że pracownik Związku Spc In: 
ów Rz. Pol. „Społem” popełnił 
na sumę zł. 6000. 

Ъ '‹!\м_гбъ istotnie mialo miejsce, lecz p0- 
pełnił je przedsiębiorca biuru ekspedy: 
go, który mic wspólnego z imstytucją 
personelem „Społem* niema. Naduży 
stało niezwłocznie ujawnione i dzięki ener 

gicznej akcj, suma zdefraudowana zosta! 

pokryta. 
Łącząc wyrazy szacunku ż poważania po- 

zostajemy 

  

  

    

      

    

   

  

   

  

Związek Spółdzielni Spożyweć w 
Rzeczypospolitej Połskiej 

Oddział w Wilnie. 

(—) A. Namieciński. 

Nowe zmiany w preliminarzu budžetowym miasta 
na rók 1933-34. 

Preliminarz budżetowy m. Wilna 
który w chwili układania t. j. w stycz 
niu r. b. był jeszcze najzupełniej real 
ny, dziś jest już dość daleki od zrów- 
noważenia. To też sklecenie realnego 
budżetu nastręcza naszym władzom 
municypalnym nielada trudności. 

Na skutek interwencji przedstawi 
cieli magistratu nowym  prelimina- 
rzem budżetowym zainteresowały się 
władze centralne, czego wyrazem jest 
przyjazd do Wilna dwóch delegatów 
Ministerstwa Skarbu. Z udziałem ich 
odbyła się onegdaj w lokalu Urzędu 
Wojewódzkiego wyczerpująca i długa 
konferencja, w której udzial p 
wszystkie zainteresowane czynni 
zarówno ze strony władz nadzorczych 
jak i magistratu wileńskiego. W toku 
dyskusji stwierdzono raz jeszeze, że 
nowy preliminarz nie jest już w chwi 
l obecnej realny i nakazem chwili jest 
dalsza kompresja wydatków. W tym 
łeż kierunku potoczyły się obrady. 
Sytuację pogarsza fakt niedoborów 
roku ubiegłego, które sięgają sumy 
przeszło pół miljona złotych. Na zli- 
kwidowanie tego deficyiu należy rów 
nież znaleźć w nowym preliminarzu 
chociaż częściowe pokrycie. Jak stwier 
dzili przedstawiciele władz państwo” 
wych zachodzi potrzeba obniżenia 
przypuszczalnych wpływów podatko 
wych o pokaźną sumę przeszło 300000 
złotych. Pozatem, jak zdołaliśmy się 
dowiedzieć, przewidywane jest obni- 
żenie wpływów za wodę o blisko 
80000 złotych: Stwierdzono bowiem 
bardzo słabą w tym kierunku wypła 
calnošč ludności. Ponadto w toku dal 
szych obrad wyłoniła się konieczność 
kompresji dochodów elektrowni oraz 
redukcji wpływów w szeregu drob- 

   

   

   

  

   

  

  

     

    

mych pozycjach dochodowych: Są tv 
więc, jak widzimy, redukcje bard<o 
poważne. 

Jeżeli chodzi o wydatki, to przed 
stawiciele władz centralnych zażądali 
ich zwiększenia. Między innemi wnie 
sienie do preliminarza sumy około 
400.000 złotych na spłatę długów, : 
przeznaczenia 1 procent od ogólnej 
sumy dochodów na Fundusz Pracy. 
Dla przywrócenia zaś realności pod 
ważonego w ten sposób budżetu zapra 
ponowano cały szereg redukcyj wydat 
ków. Między innemi zażądano skreś 
lenia resztek dodatku komunalnego, 
pobieranego przez pracowników miej 
skich. Ponadto przedstawiciele Mini 
sterstwa Skarbu zagwarantowali po- 
czynienie ulg w niektórych pozycjaen 
dotyczących spłaty długów, oraz nie 
pokrywanie całego deficytu z roku 
ubiegłego, a wstawienie do nowe 
budżetu na ten cel sumy zaledwie w 
wysokości 200000 złotych. i 

W ten sposób nowy nreliminarz 
miasta w myśl wskazówek przedstawi 
cieli władz centralnych ma być dopro 
wadzony do równowagi. 

Zaznaczyć jednak należy, że mię: 
dzy reprezentami Magistratu i władz 
państwowych w toku dyskusji n. t. 
uzdrowienia nowego budżetu wyło:n 
ła się dość znaczna różnica zdań. M. 
in. przedstawiciele samorządu sprze 
ciwili się redukcji dodatku komunai 
nego, uważając oszczędności te za nie 
racjonalne, 

Tak jednak czv owak pow 
zmiany w budżecie można już uważ: 
za przesądzone, chociaż w sprawi» 
tej odbędzie się jeszcze posiedz 
Magistratu. 

  

  

     

      

   

Sprawozdanie z działal- 
ności Zarządu Kuratorjum 
nad Ociemsiałymi w Wilnie 

Rok ubiegły «d maja 1932 r. do maja 
1933 r., przedstawia się jak następuje: człon 

ków ubyło 57 i jest ich tylko 245, w tem 

   
   

  

trzech honorowych, którzy wpłacili ро 100 
zł. (gen. Żeligowski, p. Grzegorzewska i dyr. 
Malecki), warsztaty mmo ciężkich warun- 
ików ekonomicznych rozwijają się pomy 
nie, Bursa przy szkole, bursa dla doros: 
a szkoła koszykarska są zapełnione, dzie 
jest 24 (10 chłopców i 14 dziewczynek), z 
tych 11 jest bezpłantych, na utrzymaniu Ku 
ratorjum, a śnnych opłacają i, Magi- 
strat ii częściowo nodzice, dwóch wojewódz- 
two. Oto otwiera się pole dla filantropów. 
Opłacić dać mu 
możność zarobkowamia, koszt bursy i nauki 

60 zł, miesięcznie, 

    

    

       
  

  

w internacie dla dorosłych jest 16 

  

   

  

   

  

   

   

    

   
   

akami, oznaczaj 

tom otrzymany oc 
l Press į kiikadziesiąt książek. 

"miodszych, [przepisanych 
wską, Świdową * panie z a 

kiej. Bardziej uzdolnieni 
przechodzą naukę skrzypiec i forte- 

skich jest 13, jeden po: ` 
+ od p. Ledochowskiej, przechodzi: 

>rwatorjum. Szkola posiada troel.ę 
skrzypce, . mandol | 

й czetry aparaty radjowe 
em powodzenime, 12 ucz 

nauki esperanta, udz: 
bezinteresownie. Trzy 

У e prowadzi p. Szczu- 
Strzemińska i p. Iwaszkiew/- 
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się wielki 
chodzi kurs 
przez Gierszatera 

  

     

czowa, stoją na czele zakładów. 

Oe mniali chodzą na odczyty, koncerty 

ycieczki, ma udzielonym pnzez Magistrat 
pół hektarze zasadzono wiklinę, która p 

kryła wszystkie rozchody tegonocznym zbio 
rem, a magazyn przy warsztatach (Antoko! 
ska 18), pełen jest ładnych i praktycznych 
mebli, odpowiednich zwłaszcza ua letnis 
Wpłynęło z tej sprzedaży 1469 zł. remane 
jest na 1000 zł. ы 

Sześciu įpracowni) koszyk 
szłego noku zdało eg n na ' 
przy Wileūskiej Izbie Rzem'ešiničzej. КЧКи 
z nich założyło na wsi warsztat koszykars4: 
i plantacje wikliny, inni oczekują na otwar 
cie spółdzielni koszykarskiej i pracują tyr 
czasem w zakładzie. Pamiętamy 
wyroby niewidomych na wystawach, 
jak są starannie wykonane i ładne. 

Udziały spółd. 
już 15 udziałów: 
Zakłady wychowawcze zwiedzają z za 
sowaniem zakład dla ociemniałych w Wi- 
nie, a prasa informuje społeczeństwo o tem, 
co się na tym odcinku pr: społecznej 
dzieje. Kwesty i ofiary wyniosły za rok u- 
biegły 1293 zł. 

Ważnem zdarzeniem w życiu Kuratorjum 
jest nabycie posesji przy ul. Mała i W. Po- 
hulanka 20/21, będącej przed wojną własno 
ścią wil. oddziału Kur. nad oc/emnialemi, 
a która przeszła [po wojnie do Skarbu Pań 
stwa, 6d którego zakupiono ją 19,631 zł. 
płatne w 15 ratach rocznych. Całą sprawa 
przeprowadzenia aktu kupna jęli si > 
adwokat Świda i notarjusz Bujko bezintere 
sownie. 

Członkami Zarządu zostali na rok 1933/3t 
pp. dr. prof. Szymański (prezes), dyr. Zub“ 
lewicz (w.-prez.), pp. M. Szwykowska, 
Sumorokowa, M. Iwaszkiewiczowa, H. Romer- 
Ochenkowska, M. K. apinówna, 
J. Trepkowna, dr. Kró- 
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         ni wynoszą 30 zł., — jeśl 

ów z tego 3 niewidomych. 
ЕНЕЬ 

  

      

      

   
     

  

      

      

Zyjna: pp. St. Bohdziewicz, Z. 
dr. Sułkowski, zastępcy: dr. Sz 
     

  

Krwawe zajście na rzeźni miejskiej. 
Jedna osoba ciężko ranna. Sprawca aresztowany 

i osadzony w więzieniu. 
7 Wczóraj w godzinach wieczorowych na 

tiry. i miejskiej doszło do krwawej awan- 

Pomiędzy dwoma rzeźnikami Władysła 
wem Klebańskim zam. przy uliey Legjono- 
wej 100 oraz Adolfem Sianiszewskim Legjo 
nowa 108 wynikł ostatnio ostry zatarg na 
tle zarobkowym. 

Wczoraj Klebański przyszedł na rzeźnię 
w stanie nietrzeźwym, zbliżył się do znie 
nawidzonego przez siebie Staniszewskiego i 
wydobywszy z kieszni nóż rzeźniek; z całej 
siły wbił go w hok Staniszewskiego. 

Staniszewski padł na podłogę. Pomiędzy 
napastnikami a pozostałymi rzeźnikami, — 
obecnymi podczas napadu, wynikła bójka i 
byłaby się skcńczyła tragieznie dia Klebuń 
ze gdyby nie policja, która interwenio 

wała w porę j zapobiegła dalszema przele 
wowi krwi. = o 

Staniszewskiego w stanie beznadziejnym 
przewieziono do szpitala żydowskiego: Kle 
bańskiego aresztewano i przekazaio do dy 
spczycji władz sądowo —šiedezych, 2 pole 
cenia których esodzono go: w więzieniu na 
Lukiszkach. (c). 

  

   

        

      

Bez trudu. 
Poznawszy pewną prawdę, którą 

za chwilę wyjawię, nie bez uśmiechu 
politowania przyglądam się ludziom, 
którzy tracą wiele czasu, fatygi i po” 
mysłowości na to, by pozbawić ulu 
bionego papierosa nikotyn A więc: 
nabywają jakieś skomplikowane cy- 
garniczki, pakują specjalne watki 
dwuwatki, trójwatki, ciągle je roz 
cają, czyszczą w towarzystwie (niez: 
byt to miła i estetyczna funkcja!), do: 
bierają jakieś specjalne „higjeniczne” 
gilzy i t. p. 

Tyle sobie trudu zadając, nie spo” 
strzegają, że przecież polski monopol 

tytoniowy oddawna już sprzedaje pa: 
pierosy odnikotynowane, zamiast zwy 
słych papierosów — oto proste w 

cie, jeśli już nie cheemy pochłaniać 
zwykłych papierosów — oto proste 
wyjście, jeśli już nie chcemy pochła: 
niać ilośej nikotyny, zawartej w nor- 
malnym papierosie. 

  

    

    

      

    

  

Echa sprawy upadłości Biura 
komisowego S. Rzewuskiego 

Z powodu sprawozdania sądowego ze spra 
wy karnej przeciwko p. Stanisławowi Rzewus 
kiemų /kurjer Wileński z dn, 4-bm.) proszeni 
jesteśuiy o zaznaczenie, że skazany Rzewuski 
składa skargę kasacyjną. Pozatem niektóre no 
dane w sprawozdaniu szczegóły z przebiegu 
rozprawy były wypowiedziane przez stronę, 
nie można ec je uwaž za udowodnione 
Wskutek skargi kuratora masy upadłościowej 
Biura komisowego S, Rzewuskiegi toczy. się 

ięcy śledztwo w sprawie zarzą 
m przez p. R. Zawadzkiego, — 
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Wywóz jaj i gęsi uznany 
za kompensacyjny. 

Ministerstwo Przemysłu i Handlu 
zawiadomiło Izbę P.-H. w Wilnie, że 
na podstawie punktu 2-go obwieszcze 
nia Min. Skarbu z dn. 16 lutego 1932 r. 
(Monitor Polski Nr. 40, poz. 44) został 
uznany za kompensacyjny wywóz gę 
siżywychij cierowany tylko przez 
Gdynię lub Gdańsk. Stosunek procen: 
towy ulgi przywozowej do wartości 
wywiezionych gęsi ustalony zosłał na 

š jaj — na 18 proc. Cena or 

jentacyjna zaświadczeń o kompensa 
jnym wywozie, opiewających na gę 
ywe, wynosić będzie 8,05 proc.. na 

j — 6.3 proc. wartości wywiezio 
nego towaru franco granica celna. 

Izby Przemysłowo-Handlowe zosta 

łv upoważnione do wystawiania zaś 

wiadczeń o kompensacyjnym wywo” 

zie przyywywozie gęsi żywych w okre 

sie od dnia 1 lipca r. b. do dnia 31 li 

stopada r. b. oraz przy wywozie jaj od 

15 czerwca do 15 września r. b. Mini 

sterstwo jednocześnie powiadomiło, iż 

okres powyższy może być skrócony. 

SUDOR GD 
P SA Aaa o 
=7US UYA 
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Niedziela na ietnisku. 
a na letwsku ma już swoją usta 

awę. Jest to dzień gości aSUSZEL 

-h i dusznych murach miasta zjeż- 
do swoich krewr 

by przynajmniej raz ina tydz 
świeżem powietrzem. Przyjeżdża 

bo szkoda każdej 

       
   

   
   

     

  

   
     jomych, 

odetchnąć 
ia j z Ssamego Tana, 

eliwi di, į pan domu, który przyjechał w przed 

dzień, nie może się nawel wyspać, trzeba 

bowiem i mieszkanie jako tako do porządku 
na stację po gości gonić, i 

kuchnią już od Ś 
„cholera * 

  

    

     

  
doprowadzić, 
honory domu robić. W 

trzeba piec rozpalić, a ta 
je czasem zatnie, to ani rusz, trzeba g5- 

tować, smażyć najrozmaitsze rzeczy 

dla „miłych** . Służąca i pani domu 

rozpływają się dosłownie w sp'ekocie upał 

i żarze kuchni. Goście pyłają 

3 ni mie może się ruszy 
„czy to po kawaiek 

  

          

    

    
   
     bo jest kapr; 

wlasnego los 
bie zatruwać 

a i dobrowol- 

     
    

    

   mówi 

pobyt 
nem Ska 

piekle ku 5 
rozsądniej było przed wyjazdem na letn 

zaopatrzyć w doskonałą kuchenkę spi 

sową „Emes*. Bez żadnych kaprysów, bez 
dymu i swędu, bez m ącego gorąca nor- 

  

  

  

    

   
     

  

malnego (pieca,  rozpor się kuchnią na 

której można absołutr ystko przyrządzić 
Gotowanie na takiej kuchence jest poprostu 

zabawką: pani domu może sobie spokojnie 

słedzieć z gośćmi, ewentualnie tylko od cza- 

su do czasu doglądać, a służąca może 
dzić koło swojej kuchenki w śnieżnobi i 

fartuszku i z czystemi rękoma. Tu niema 
żadnego oczekiwania na dobry „cug”, na 
większy lub mniejszy ogleń: zapomocą od- 
powiednich regulatorów reguluje się płomień 
kuchenki i można bezpiecznie nawet wyjść 
przed dom, a „Emes* nie zrobi żadnych przy 
krych niespodzianek. 

Kto nie chce sobie umyślnie utrudniać 
pobytu ma letnisku, musi wziąć ze sobą ku- 
chenkę spirytusową „Emes*, 

Z życia żydowskiego. 
ANKIETA ŻYD. KOMITETU GOSPODAR- 
CZEGO WŚRÓD 800 GMIN ŻYDOWSKICH. 

      

  

   

   ch projektów, zmierza- 
a podupadłych poz; 

j. oraz V 

y i zarob 
zubożałej ludności żydowskiej. 

M. i. się ten Komitet do 800 gmin 
żydowskich z obszernem wyjaśnieniem 
działalności or: 
zyskany materjał będzie 
sława dla projektowanej 

zubożałej ludn< 

       
    

  

     

  

kowania d 

        
ga 
U- 

ł jako pod 
jpoprawy po 

      

    
   

     

         

    

KURJER SPORTOWY. 
Lekkoatletyka w Święcianach. 

W dniu 10 i 11 czerwca w ramach Powia 
towego Święta Sporlu PW, i WF. w. Świę- 
cianach odbyło się spotkanie w lekkoatlet 

grach sportowych i strzelaniu pomiędzy re 
prezentacjami Państwowego Seminarjum i 

Państwowego Gimnazjum. 

Naogół osiągnięti wyniki dość dobre, z 
wyjątkiem oszczepu i skoku wzwyż. 

Szczególnie dobrze wypadły sprinty oraz 
pchnięcie kułą, 

W ogólnej punktacji zwyciężyło Seminar 
jum 110:75 p. 

Szczegółowe wyniki zawodów: 
Konkurencje zespołowe: w strzelaniu z 

broni długiej wojskowej na 100 m. o puhar 
przechodni Dowódcy 5 p, p leg. uzyskał I 
miejsce puhar na własność dla Seminarjum: 
Pierwszy zespół Seminarjum bijąc drugi zes 
Pół o 1 punkt, z wynikiem 289 p. na 450 
możliwych; w składzie: Pauksztełło, Wielicz 
ko i Chmielnicki. Indywidualne pierwsze miej 
sce uzyskał Pauksztełło (sem.) 118 p. na 150 
możliwych, a 2 miejsce Kiszkurno (gimn.) — 
108 p. ‚ 

W piłce siatkowej zwyciężyło seminarjum 
w stosunku 29:16 (14:15); W piłce koszykowej 
zwyciężyło gimnazjum w stosunku 11:10, 

  

  

   

    

  

Poziom gier sportowych był wysoki, szcze 
gólnie dobrze wypadła piłka siatkowa. 

W trójboju lekkoatletycznym o puhar Po 
wiatowego Komitetu PW, i WF. Pierwsze 
miejsce uzyskało Seminarjum zdobywając 
puhar na własność. Skład drużyny seminar 
jum: Pałezewski Purwinis i Rybakosz, uzysku 
jąc 6440 p. Lepsze wyniki osiągnęli Palczews 
ki w biegu na 100 m, — 12,4 i w pchnięci 
kulą 12,58 em. Purwinis w skoku wdal -— 
5,81 em. Indywidualnie zwyciężyli w trójboju 
Palczewski- (Sem.) 1750 i Purwinis (Sem) 
1540 p. 
W sztafecie 4x100 mtr. o puhar przechodni 

w równorzędnej i ciekawej wałce pierwsze 
miejsce uzyskało Gimnazjum w czasie 50 sek. 
drugie miejsce seminarjum w czasie 50,1 sek. 
i trzecie miejsce seminarjum. 

Sędziami głównymi b komendant po- 
wiatu WF i PW por, Czarkowski i prof. Strzy 
charzewski. 

Prócz tych zawodów społeczeństwo św'ę 
ciańskie przystąpiło do próby 0 zdobycie 
POS. Naogół zdobyło przeszło 150 osób razem 
z młodzieżą szkolną, Poszczególne konkurene 
je odbyły się co do minuty zgodnie z progra 
mem. Zainteresowanie ze strony publiczności 
było duże 

  

   

  

   

      

   

Władysław Rudziński 

Klęska tenisistów poiskich z Włochami. 
WIARSZAWA, (Pat). — Wsobotę, w ostał 

nim dn'u spotkania tenisowego Italja — Pol 
Ska, przy wypelnionych szezelnie trybunaci: 
Legji, rczegrane zostaly 2 gry pojedyncze. 
W ebu doznaliśmy porażki, wobec czego 
mecz zakończył się zwycięstwem Italji w sto 
sunku 5:0. 

Pierwszy single, rozegrany dzy Ser- 
torio 4 Tioezyūskim, alkis Gia užiks 
rewanie. Tłoczyński grał znowu poniżej swe 
jej klasy i był wyraźnie zmęczony. Przegra 
wszy pierwszego seta 4:6, następne trzy prze 
grywa w slosunku 3:6, 7:9, 2:6. 

Natomiast drugie ; ostatnie spotkanie —— 
Palmieri — Hebda było najpięknićjszem w 
meczu Pelska — Italja i należało do tenisu 
wysokiej klasy. Hebda w meezu tym zno 
wu zabłysnął talentem, miał zagrane dosko 
małe i kazał swemu znakomitemu przeciwni 
kowi dobrże się namęczyć, aby zdobyć zwy 
<ięstwo. Wynik mieczu 6:1, 6:4, 12:10. W trze 
cim secie toczyła się walka 2 równych Sił. 
Obiitował ca w momenty emocjonujące i 
kardzo piękne. W secie tym Hebda prowa 
dzi 5:2. W tym momencfe Polak įednak га 

  

  

łamuje się nerwowo i popełnia szereg blę- 
dów. Palmieri korzysta z chwilowej niedyspo 
zycji nerwów Hebdy i bicrze kclejno 4 ge 
my, prowadząc 6:5. Następnego gema wyg- 
rywa Hebda. W następnym trzy setbole dla 
Pclaka — wszystkie trzy nieudane. Wałka 
burdze zacięta doprowadza estatecznie do 
zwycięstwa przeciwnika bardziej rutynowa 
nego. 

Telegr. kronika sportowa. 
— W sobotę odbyły się w Budapqwcie 

eliminacyjne walki w turnieju szabli druży 
nowej o mistrzostwo Europy. Polski zespół 
pokonał w swojej grupe el minacyjaej Jugo 
sławję 11:5 į; Rumunję 9:7. 

— Indywidualny turniej szablowy w Bu 
dapeszcie o zwycięstwo Europy przyniósł 
zwycięstwo i tytuł mistrzowski Francuzow* 
Buchadr, który uzyskał 18 punktów. 
A W meczu tenisowym w Pożnaniu War 

miński przegrał niespodziewanie do Austr- 
jaka Metaxy 2:6, 3:6, 0:6. Przed paroma dnia 
mż Warmiński łatwo pokonał Tarłowskiego, 
który zkolei zwyciężył Metaxę. 

  

    

  

   

   

    

   

  

Wspaniałe wywczasy dla | 
ciała i ducha. Ale... te 

2 p Į E Gl 
MAN a Tu pomogą niezawodnie    

    

krem i mydło 

LESZNICERA 
preparaty specjalne o niedoścignioneb 

skuteczności. 
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APTEKARZ DRANCZ i SKA, BIELSKO 

ratorjium chem. farm. 
a. Krem 2.60 1, - 

Kalinowa zbrodnia. 
Bracia Jan i Władysław Ragini wiedli 

spór © podział majątku. Po śmierci ©jea, 
mieszkali w redzimej chacie, wiecznie kió- 
« stę i w żaden sposób nie mogli ostatecz- 
ne podzielić między sobą ejcowieny. 

Pewnego dnia Władysław przesunął na 
swcją część ehaty maszynę do szycia, nale- 

4 do brata. Jan zareagował ostro i na- 

wymyślał mu. 
Wadysław sehwycił wtedy nóż kuchenny 

i zaczął gonić brata. Wybiegłi na podwórze 
i skierewali się do ogrodu. Przechodzący w 
tym czasie przez ogród stryj Władysława, 
Adoli R., usiłował go powstrzymać i schwy- 
cii za plecy. Władysław odepchnął go bra- 
talnie ze słowami: 

- Odejdź, bo i tcbie dam! 
Gdy Jan R. zcbaczył, że Władysław do- 

gaumia ge, ujął w rękę kuwałek drzewa i po- 
rzał rozpaczliwie bronić się. Prześladowea 
parówał cios i wbił nóż po rękojeść w 

kok bratė, a następnie leżącego uderzył po 
glewie polanem Jan R. zmarł. Ostrze noża 
przełsiło seree. 

Na ławie oskarżonych w Sądzie Qkręgo- 
wym w Wilnie Władysław RB. z płaczem 

przyznał się do zbredni i tłumaczył, że dzia- 

łał pod wpływem silnego wzruszenia, wywo- 
łanego sprzeczką z bratem i jego powodze- 

niami w życiu. Jan miał powodzenie u dziew 
cząt, nigdy nie załegał z podatkami, był 

bardziej lubiany... 
Kierewnik miejscowego posterunku P. P.. 

zeznający w charakterze świadka, stwier- 

dzii, że Władysław sam zgłosił się do ро- 

sterunku i opowiedział © zajściu, lecz ро- 

tem, gdy powiedziane mu, że brat umarł, 

rzekł „nie wykazująe ani skruchy ani żalu'*: 

—. Wiedzialem, že, juk raz dam, ło mu 

wystarczy. 
Żena zabitegć największą urazę do Wła- 

dysława R. ma za e, że po zabiciu brata 

cdszedi, Śpiewająe frywolną piesenkę. 
Jak mógł śpiewać po przełaniu krwi 

bratat — mówiła z oburzeniem sądowi. 
Sąd skazał bratebójcę na 5 lat więzienia, 

uznająew, że działał en w stanie silnego wzru 
szenia psychieznego. Bronił mec, Chill 

Włod. 
ETUI SAS 

Uczucie przepełnienia, bóle kiszkowe, bó- 
le w bokach, ucisk w piersiach, $ 
usuwa stosowanie naturalnej wody gorzkiej 
„Franciszka-Józefa*, usuwając zbytnie prze- 
krwieniia mózgu, w oczach, płucach i sercu 
Zalecana przez iekaszy 

  

    
  

    

   

              

   

      

  

  

   
WILNO. 

"NIEDZIELA, dnia i8 czerwca. 1933 r. 

10,30: Transm. nabożeństwa z Jasnej Gó 
ry. Po nabożeństwa pieśni religijne od 
śpiewa JAN KIEPURA. 11,57: Czas. 12,10: 
Kom. meteor. 12,15: Transm. z Sal : Rady 
Miejskiej w Włarsz. Akademji Sybiraków, — 
12,45: Poranek muzyczny. 14,00: Konkursy 
przypsposobien(a rolniczego'*— odczyt. 
14,15: IKom. roln. meteor. 14,20: Chór szko 

(powsz. 14,40: Porady weterynaryjne. — 
: Transm. wyścigu motocyklowego. —- 
: Audycja dla wszystkich. „O grzeczao 

$ 16,00: Program dła dzieci. 16,30: Mu- 
zyka z płyt. 17,00: „Leczyć czy zapobiegać 
chorobom* — odczyt. 17,15: Pieśni ludowe. 

Muzyka z Giechocinka, 18,00: Wina. 
18,05: Akademja Jugosłowiańska. 

18,40: Chwilka strzelecka. 18,50; Program 
na pon'edziałek i rozm. 19,00: Słuchowisko. 
19,40: Skrzynka techniczną. 20,00: Koncert 
Dziennik wieczorny. D. c. koncertu. 22,00: 
Muzyka taneczna z Ciechocinka. 22,25: Wia 
domości sportowe. 23,45: Muzyka taneczaa 

z Ciechocinka. е 

WARSZAWA. 
NIEDZIELA, dnia 18 czerwca 1933 r. 

15,20: Płyty gramofonowe. 16,30: Tran- 
smisja z kortów „Legji“ spotkania tenisowe 
go „Polska — Włochy”. 

NOWINKI RADJOWE. 
UROCZYSTOŚCI W CZĘSTOCHOWIE. 

W. nfedzielę o godz. 10,30 wszystk'e roż- 
głośnie polskie transmitować będą uroczy-. 
ste nabożeństwa z Jasnej Góry. Podczas na 
bożeństwa szereg pieśni religijnych odśpie 
wa Jan K*epura. 

REPORTAŻ SPORTOWY Z KATOWIC 
. Emocjonującą transmisję z życia zapo- 

wiiada dzisiejszy program radjowy na godz. 
16. Będzie to reportaż ze stadjonu sporto- 
wego w Katowicach, gdzie odbędą się wyści 
g' motocyklistów. 

WILEŃSKIE AUDYCJE DLA WSZYSTKICH 
Zwracamy uwagę wszystkich radjosłucha 

czy, zwłaszcza prowincjonalnych, że stacja 
wileńska w każdą niedzielę madaje specjai 

ne audycje popularne, na których program 
składają się pogadanki ze wszystkich dzi 
dzim wiedzy i muzyka hudowa. W dzis'ej- 
szej (niedziela) audycji dla wszystkich zna 
dą się m. in. dwa pouczające odczyty: — 
R. Naborskiego „Dzieje chłopa polskiego*' 

ž St. Juragi „Od łuczywa do. żarówki: poga 
danka, omawiająca rozwój narzędzi oświel- 
lenia. 

PONIEDZIAŁKOWA AUDYCJA DLA DZIECI 
W poniedziałek 19 bm. o godz. 15,35 roz 

głośnia wiłeńska nadaje audycję dla dziesi 
ć młodzieży. Najmłodsi radjosłuchacze usły 
szą pogadankę o polskości króla Stefana Ba 
torego, który chociaż z urodzemia był Węg- 
rem i po polsku mówić nie umiał, stał się 
jednym z majwybitniejszych monarchów pol 
skich, a następnie opowiadanie cioci Hali 
p.t. „O Janie, Janie Zielony*. 

FELIETON MAKUSZYŃSKIEGO. 
Na wtorek dnia 20 bm. o godz. 22,00 za 

powiada program radjowy feljeton wesoły 
niezmiernie popularnego wśród starszego | 
młodego pokolenia pisarza Kornela Maku. 
szyńskeńgo. Miłośnicy twórczości tego. piva- 
rza niech zanotują tę dźłę i godzżnę @Н pa 

mięci. 2 S 
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KRONIK 
Niedzie a 

| 18. 
Dziś: Marka 2 Marc. 

: Gerwazego i Protaz. 

Wechod słońca — a. 3 a. 15 

Zachód — &. 7 m. 58 

— Pugoda 18 czerwca według P. I. M. 
„Pogod4 sionėczua O zachmeurzeniu nie L 

i aby: 

  

   

  

południowych. Wieczorem 
mość do burz. 

  

„DYŻURY APTEK WILL. 

Dziś 18 bm., w nocy dyżurują nasiępujące 
apieki: 

Sapożnikowa (róg Zawalnej i Stefanskiej) 
Augustowskiego (Mickiewicza 10), Jurkow- 
skiego (Wi ska 8), Rodowicza (Ostrobram 
ska), Paka (Antokol), Siekierzy * 
rzecze), Sokołowskiego ( Szan- 
tyra (Legjonowa), Zasławskiego (Nowogródz 
ka) i Zajączkowskiego (Zwierzyniec). 

MIEJSKA 

— 800.000 zł. na roboty publiczne 
na Wileńszczyźnie. Dowiadujemy się. 
że z Funduszu Pracy na roboty publi 
czne na terenie Wileńszczyzny przy 
znano 860.000 złotych. Z tej sumy mia 
sto ma otrzymać 350.000 złotych. Fun 
dusze te są niezależnie od kredytów 
udzielonych władzom wojewódzkim 
na roboiy drogowe w wysokości 250 
tysięcy złotych. 

  

   

  

    

  

   

ARTYSTYCZNA. 
Wystawy Niezależnycń, 

śmy, dziś o godz. 6 pp. na- 
ie Ill-ej Wystawy Dorocznej 

  

   
   

  

stąpi zamku 

czy у 
chu Wydziału (mury p 5 
cie przez ogród eBrnardyński) otwa 
mie w niedzielę, dnia*18 bm. o godzinie 
Wstęp ma otwarcie tylko za zaprosz 
Od godziny 14 wstęp dła publiczni 

ь trwać będzie do dnia 29 czerwca 
rb. włącznie. W godzinach od 10 do 18, 

  

    

SPRAWY SZKOLNE 

— 4-letnia Szkoła Handlowa Męska Sio- 
enia Kupców i Przemysłowców — 

in w Wiln'e z prawami szkół pań- 
stwowych przyjmuje do kl 1 kandydatów 
z ukończoną 7 kl szkołą powszechną huh 
3 klasami gimnazjum do klas starszych « 

ami szkół handlowych, Informacje i 
w sekretarjacie szkoły przy ul. R- 

j 4 tel. 4-23 w godz. od 10—14. 

— Liceum Handlowe į Liecum  Ogėlas- 
'ksztąłcące im. Filomatów w Wilnie przyjnua 
ją zapisy codziennie od godz. 10—2 (ul. Że: 
ligowskiego 1—2). Egzamina wstępne r 
ną się dnia 20 czerwca. W kil. III (obecnie 
I) program gimnazjum nowego typu. Kandy- 
datki do Liceum Handlowego winniy wył 

8 św'adectwem ukończenia 6 klas szko 

    

  

  

  

    

        

   

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Z TOWARZYSTWA .EUGENICZNEGO 

  

(walki ze zwyrodnieniem rasv) 22 czerwca w 
lokału kasyna Pol 
go 4] 
czyt     

Państw. (ul Żeligowskie- 
a Brokowski wygłosi od- 

ka d dzieckiem w wie 
zkolnym ze stanowiska eugeniki*. 

Początek o godzinie 7 wieczór. Wstęp wol 

ny, 

— WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW Wi- 
„ŃSKIEGO TOWARZYSTWA „MENS% dla 

i z alkoholizmenz i innemi nałogami od 
dnia 21 czerwca r b. w lokalu Po- 

poseł Dr SU 
    

    

  

    

      

   

Towarzystwa ależnych Artystów Sztuk  zadni Lekarskiej Towarzystwa „Mens* (ul. 
Plastycznych. Żeligowskiego 1 m, 21) 6 godzinie 5 i pół po 

Wystawa tegoroczna zostaje zamknięta południu w. p-erwszym terminie i o godz. 6 
delicytowo; wpłynął na to poza zubożeniem Pe poudniu w drugim terminie — ważne przy 
intekgentnyc hwarstw społeczeństwa, upadex 
zainteresowania imprezami o charakterze 
duchowo-oświatowym, pochłoniętemi przez 
zozkwit kuliu ciała. Niewątpliwie niepowodz, 
mw wielkiej mierze zostało spowodowane bra 
kiem w W$ólnie odpoweidniego lokalu dla 
wystaw tego rodzaju. Sprawa ta niejedno- 
ikrotnie była poruszana w prasie t przed 
władzami, pomimo to robią się posunięc'a 
wręcz odwrotne: ostatnio dowiadujemy „się, 
że główny pawilon powystawowy w og 
dzie po-Bernardyńskim, który po nieznacz- 
mej przeróbce, mógłby być doskonałym loka 
łem wystawowym, zostanie przez Magistrat 
zburzony. 

Dobre chęci Zarządu Towarzystwa Nie- 
zależnych, co do przeznaczenia części do- 

chodu z Wystawy na fundusz ratowania Ba- 
zyliki Wiileńskiej, nie zostały należycie zro- 
zumiane i poparte przez wilnian. 

Zarząd Towarzystwa Niezależnych składa 
serdeczne podziękowania Dyrekcj: Kina 
„Pan“ za bezinteresowne wyświetlanie rek- 
łamy o Wystawie Niezależnych, oraz pros. 
PP. nabywców obrazów i wystawców 6 zi- 
branie eksponatów z lokalu Wystawy w du 
19 20 b. m. w godz. 10—18. Po tym termi 
mie Zarząd nie bierze na siebie odpowiedzia! 

        

każdej ilości obecnych. 

— POSIEDZENIE WIJ EŃSKIEGO OD- 
DIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA HI 
STORYCZNEGO odbędzie się dnia 19 bm. 
w poniedziałek o godz, 6 wieczór w łokalu 
Seminarjum Histor. (Zamkowa 11). po- 
rządku dziensym referat doc. Łowmiańsk'e- 
go pt. „Sprawa unji a równouprawnienie bo 
jarstwa ruskiego w WXL. w okresie rządów 

i powstania rygiełły - (1430—1440). Goś- 
cie mile widziani. 

-- DOROCZNE WALNE ZEBRANIE TO 
WARZYSTWA POLSKIEJ MACIERZY SZKOL 
NEJ ZW. odbędzie się we wtorek dnia 27 
czerwca 19338 roku o godzinie 17 m, 30 w sali 
biura CZ. Polskiej Macierzy Szkolnej w Wil 
nie przy ulicy Wileńskiej 23—9. 

W razie nie przybycia na godz, 17 m. 30 
na Zebranie Wałne, wymaganej dla jego pra 
womocności ilości osób, Zebranie odbędzie 
się tegoż dnia we wtorek 27 czerwca o godz 
18 1 uchwały tego Zebrania będą obowiązują 
ce bez względu na liczbę obecnych. 

  

   

  

— Doroczne zebranie Zw. W. Ś. i D. N. 
W dniu 18 czerwca 1933 r. o godz. 12 m. 30 
w Małej Sali Miejskiej przy ulicy Końskiej 
Nr. 3 odbędzie s'ę zebranie informacyjne Zw. 

/łaścicieli Średnich i Drobnych Nieruchomo 

   
  

      

с K > Р 
RO i m Salos ekaponatow, ści m. Wiiln i woj. Wtd., na którem posia: 

= ka p. E. Peplowska wygłosi referat o między 

zu Z UNIWERSYTETU narodowej sytuacji wlasnoše;  mieruchomej 
— OTWARCIE WYSTAWY SPRAWOZ- miejskiej. Zarząd Związku uprzejmie pra 

DAWCZEJ WYDZIAŁU SZTUK PIĘKNYCH 
USB, Wystawa sprawozdawcza prac słucha- 

NOT 

      
     

   
    

   

   

  

   

7 = 

WIE. | | 
П 

  

LONDON 

poleca 

PERFUMERJA 

J. PRUŻAN 
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ELIZABETH ARDEN 

  

sze zebranie Ws: kich człon -    sza na po' 
ków Związku. 

Letnisko 
blisko Wilna, na brzegu 

    

Wiilji, miejscowość su 
cha, zdrowa, malown'- 

cza, Jagiellońska 9—14. 
  A

I
G
 

sprzedaje się 
przy ul. Parkowej 3 
(Kolonja Bankowa) 
Cena przystępna. 

De wynajęcia 

mieszkanie 
4—5-pokojowe 
Dowiedzieć się: 

ul. Wiwolskiego 29 

    

  

Mieszkąnie do wyna- 

      

   

    

      
   

  

   

BOLE GŁOWY 

  

E U 

RÓŻNE. 
rczjemczy do spraw rolnych. 

8.III 1933 r. (Dz. U. 
tał zorganizowany 

  

   

  

   

   
     

  

      

Urząd Rozjeme 
ych posiadaczy większych 

wiejskich. Urząd ten'ma za 3 
pomocy -zadłużonemu rolnictwa w 

ułatwienia spłaty zadłużeń przez zmniej 
mie odsetków i rozkładanie spłat na 
Do koazpetencji 'Wojew k 
jemczego należą sprawy pos': 
darstw wiejskich .powyżej 100 
Urzędu stoją w cha 

cego p. Sędzia 'Włacław Weckowicz, zas 
przewodniczącego p. Sędzia Józef Fole 
ski, Ja ko ławaiicy «z pośród rolników: 
Zawadzki Feliks, Puciata Jan, Soltan A 
sander, Borowski Kazimierz, Szypilio Jan. 
Brochocki Aleksander, z pośród przedstaw'- 
cieli zorganizowanego sprz 
DP. Wysocki Aleksander, M 

п 

  

   

    

  

  

  

   

      

     

     
  

      

   

  

     

  

Józef, inż. 
dózef, Jutkiewic asz. 

Urzędu + gabinet przewodu 
‚ zczą się w Urzędzie Wiojewódz- 

kim, ul. Magdaleny 2, chwilowo w pokoju 

  

   

  

    

      

w godz 
jat udzie- 

nteresowam: la informacy j 
j w soboty od 10—12, dz. 

  

  

    

   

    

      
   

   
UPRZ PAŃ, które zc- 

wże zaj ą uliczna n 
i Letnich Cenirali 

  

y zysk wynosi 399 zł. 

Centrala będzie w stanie 
` ałodzieży korzystającej 4 
ji w bieżących roku. 

| MUZYKA 
— Teatr Letni w Ogrodzie Bernardyńskim 

Popołudniówka niedzielna 18 czerwca o. g. 4. 
By umożliwić najszerszym warstwom pubłe 
ności ujrzenia „DŻIMBI, — popołudnióv 

       

  

   

  

+ + 1 Ę niedzielna dana będzie po cenach propagan: 
dowych od 20 gr. 

— Dziś, niedziała 18 czerwca 0 godz. 8,15 
w. przedostatni występ Jadwigi Zaklickiej w 
sztuce „ROXY”. 

JW poniedziałek dnia 19 czerwca o godz. 
8.15 w, ostatni występ artystki, 

  

0n nie powróci już. 
Rzekome zezwolenie na powrót Troc- 

kiego do Rosji. 

MOSKWA (Pat). Berliński dzien- 
nik „Vossische Zeitung“ z 8 bm. i sze 
reg innych pism podały, że rząd ZSSR 
zezwolił Trockiemu na pwrót do Ro' 
sji, przyczem „V. Ztg.“ powołuje się 
na oświadczenie Trockiego złożone wo 
bec przedstawicieli prasy tureckiej. W 
związku z tem agencja TASS upoważ- 

niona została do zakomunikowania, że 

to oświadczenie Trockiego nie odpo: 

wiada rzeczywistości i podyktowane 

zostało oczywiście życzeniem awantur 

„nika, mającego na celu wprowadzenie 

czytelników w błąd. Trocki wydalony 

został z Rosji dawno już jako kontrre 

wolucjonista. 

  

Akuszerka 

Drja LAMNETOWA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz 
ulica Kasztanowa 7, m.5 

W. Z. P. 

Mierniczego 
z instrumentami i gotów- 
ką zapraszam do urucho- 
mienia prac. Oferty do 
Adm. „Kurjera Wil“ dla 
„Mieroiczeżo Przysięgł." 

FILM 
jedyną prawdziwą drogę 
wskaże Nationale Filma- 
Iliaaz. Berlin, Bilowstr8! 

Nr. 69. 
  

  

RCIYWSZi 

  

Unieważnia się legity- 
mację służbową wsdarą 

В ЗВВ 

Niezrównan. dobreci prepar. „Venetian“ 
do pielęgnowania I udelikatniania cery 

jęcia 5 pokoi, kuchnia, 
korytarz. Ciepłe. — о- 
neczne. Suche Wszelkie 
wygody. Ludwisarska 2 

róg Wileńnkiej. 

  

Li Kenigsterę 
Choroby skórna, 

przez Magistrat m, Wilna 
na imię Feliksa Jaksztasa 
oraz inne dokumenty zgu- 
bione w miesiącu maju. 
W razie odnalezienia u- 

Wyłączna Agentura w Wilnie 
  

Do wynajęcia 
mieszkania po 6, 5, 3, 
pokoje, lokale nadające 
się ne instytucje od 22 do 
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weneryczne 

1 moezopłciowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—22 i 4—8. 
  

praszam o zwrot za wy- 
nazrodzeniem. Ul Witoł- 

dowa 5, m. |. 

  

Absolwentka 

  

  ы > 
UL. MICKIEWICZA 15 RE ееа онйнлы glmażjam państwowego 

vis-4-vis Hotelu „Georges“ EMERY ci poszukuje lekcyj lub kon- 

Egz. od r. 1890 Telefon 4-82 Szczenięta wszelkich stanów znajdą | dycji. Przygotowuje do 

El : ь Ш rasy „Seter irlandzki" | drogą akwizacji możli- | egzaminów. Zna dokład- 

Sprzedaż detaliczna w-g cennika fabrycznego El oraz suka roczna do sprze | wość znacznego zarobku. | nie język aa Do: 

I dania. Oglądać od 11—6 | „Kredyt*, Lwów, Kiliń- | wiedzieć się Zawalna 60. 

EEEEEELEELEEHENECZL| | Łotoczek I, m 412 Karo ZEE Bop 

MIGNON G. EBERHART. 55 sosu, wziął go powoli na język i spoj- 
Žodiniai 

GDY MINIE ZAWIEJA... 
Przekład autoryzowany:z angielskiego, 

Światło latarni padało na mój bia- 
ły ukrochmalony fartuch, na kota, 
zwiniętego w kłębek na podłodze i 
merdającego nerwowo ogonem na 
czarne, błyszczące włosy Paggi'ego, 
ma szklankę Anety, na twarz Brunke- 
ra, napiętnowaną nieruchomemi, bez 
rzęsemi oczami o wielkich, ciemnych 
źrenicach i na drzwi do komórki. 

Dopiero gdy zjadłam swoją porc- 
ję, i stwierdziwszy z żalem, że półmi 
sek jest pusty, wyprostowałam się na 

krześle, uprzytomniła mi się cała dzi- 

waczność j niewłaściwość sytuacji: 

Jednocześnie przypomniałam sobie 

magle słowa O'Leary'ego: „Teraz nikt 
mie ma alibi". . 

Nikt. Więc ani Paggi, ani Brunker, 

ani Aneta. Ani nawet Łucja. Ach! pro 
siła o wodę sodową. 

Paggi odetchnął z zadowołeniem. 
„Ameta uśmiechnęła się do niego i dola 

    

  

4 Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka s ogr. odp. 

ła sobie wina. Brunker wstał i zaczął 
sprzątać ze stołu. 

— Helena zabiłaby mnie, gdyby 
się o tem dowiedziała — rzekł Paggi. 
Uśmiechnął się do mnie, podziękowauł 
Anecie i biorąc w ciemną szeroką 
dłoń szklankę z winem, rzekł do niej: 

— A vous, madame. 
Baba podrzuciła kokieteryjnie tłu- 

„stemi ramionami i zgarnęła z policz- 
ków i czoła kosmyki siwych włosów. 
Dziwne to, ale nie wydała mi się w 
tej chwili groteskowa. Zauważyłam, 
że wymieniła z nim porozumiewaw- 
cze spojrzenie. On odstawił szklankę, 
odetchnął jak poprzednio i rzekł: 

— O, żona zabiłaby mnie, gdyby 
się o tem dowiedziała: Skarży się, że 
umiera z głodu, ale cóż ja na to pora- 
dzę, że nie ma takiego dobrego powo- 
dzenia, jak ja. 

Popatrzył z żalem na pusty półmi- 
sek, zeskrobał ze swego talerza resztę 

rzał na mnie: 
— Co pani. jest? 
— Zastanawiam się, dlaczego pan 

skłamał, że pan nie słyszał kroków na 
galerji, wtedy w noc śmierci Fra- 
wley'a — wypaliłam. 

Twarz Śpiewaka 
gniewwem. 

— (0, pani mnie oskarża o kłam- 
stwo, mnie, Paggi'ego?! 

Ochłonął, wyrzucił przed siebie 
ręce niedbałym gestem, podniósł brwi 
i wybuchnął śmiechem: — No, skła- 
małem, ma się rozumieć. Niech pani 
dziękuje Bogu. że pani nie wie, co to 
jest mieć zazdrosną żonę. — Wychy- 
lił drugą szklankę czerwonego wina 
z gardłowym bulgotem i postawił ją 
energicznie na stole. — Okropna ba- 
ba moja żona! — zawołał. — Strasz- 
na baba! й 

Wyciągnął szklankę do Anety. 
— Pytałam pana o kroki ma ga- 

lerji — rzekłam. 

— Tak, tak. Helena była na ga- 
lerji. Śledziła mnie. Ona mnie zaw- 
sze Śledzi. Gzy to nie upokarzające? 
Czy miałem to powiedzieć i ośmieszyć 
się? Nigdy! 

spurpurowiała 

  

Drukarnia „ZNICZ*%, Wilno. Biskupia 4, tel. 3-38 

A O R RA RR R. 4-38     

  

Bziś nicedw. ostatni dzień! 

Jutro premiera!” 

PAN i starych 9-letni malec z filmu „Czemp* 
oraz fenomenalny 5-letni Robert COGgan we wspaniałej opowieści fil- 

mowej pełnej humoru, śmiechu i sentymentu p, t. 

Ulubien. młodych 

  

ESKADRA STRACEŃCÓW Wsiatkowy film lotniczy. Początek o Z-ej 
Jackie COOPER SKIPPY 

  

Dźwiękowe Kino | DZIŚ! 

CASINO 
Wielka 47, tel. 1541 | NAD PROGRAM: 

Dźwięk. Kino-Teatr DZIŚ! Najnowszy 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

film w Polsce oświetlający 
niesamowite i taiemn. prak- 

tyki hinduskich jogów p. t. 

i dodatek muzyczny w wyk. H. Harlicka z ork, 

Zawsze porywający i uroczy 

Pierwszy 

Tygodnik dźwiękowy Foxa 

przebój I 

Ramon Novarro 
Spert — Miłość — Wesołe życie złotej młodzieży. 

CHANDU 
w swej ostatniej 
kreacji miłosnej 

z'EDMUNDEM LOVE i BELĄ LUGOSI w 
rol. gł. Śmiertelna walka o tajemnicze pre- 
mienie śmierci. Straszliwe dział, prom. „X“ 
Oto emocjonująca treść tego filmu. % 

Geny zniżone: Balkon dz, 25 gr. Parter dz. 54 gr. 

NAUCZ MAIE KOCHAĆ 
Ceny zniżone. 

  

Dźwięk. Kino-Teatr 

Światowid 
Mickiewicza 9 

oraz 2) Przepiękny 
film polski p. t.   

Dźwięk. teatr świetlny | 

ADRIA | 
Wielka 36 

arcydzieło! 

RENĘ NEWRALGJ 

BÓLE ZĘBÓW. 

BÓLE: ARTRETYCZNE, 
STAWOWE, KOSTNE i T. 

LET OST 
'z„KOGUTKIEM”- 

DZIŚ wielki świąteczny program 
1) Szampańska kornedjo-farsa 

DZIŚ! Najnowsze 
Po raz 

pierwszy w Wilnie! 

DZIŚ TAŃCZY MARJETT W roli tyt. nasza słynna 
rodaczka LYA MARA, 

TAJEMEICA STAREGO RODU 

KABIRJ 

W rołach głównych: znakomita gwiazda ekranu Jadwiga Smosarska, Marja Garczyfūska, Jerzy Marr oraz 
przezabawny Lopek — Kazimierz Krukowski i Wł. Walter. Dla młodzieży dozwolone. 

W-g monumentolnego poematu Gabriela Danunzio w 20 akt: 
W rol. głównych: uosobienie siły męskiej MACISTES i jasno- 
włosy Venus Blanka Albertini. Miljony kosztów realizacji. 

Niezrównany przepych wystawy. Krwawe orgje w świątyni Moloha. 

ella 

Informacje: 
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КИОТЕСОПИ 
Jablonna Legjonowa 

i Ferma Ludwisin, 
położonych przy przystanku kolejowym Leglonsws, 

sprzedaż, parcel za gotówkę po wyjątkowo niskich - 

cenach, poczynając od 40 gr. | mtr.* 

Zarząd Dóbr i Interesów Maurycego Hr. Potockiego, 

Warszawa, Plac Małachowskiego 2, m. 22, tel. 753-56 

Od godz. 9.30 do 14-ej i od 16 do 17.30 

  

  

  

    
FABRYKAT ANGIELSKI 

HURTOWNIA 
CZĘŚCI ZAMIEŃ, „BERSON“ 

ŁÓ 
WARSZAWA   

  

  

ODCISKI z KORZENIAMI 
Naco męczyć się, narzekać; 
Niema celu wcale zwlekać. 

„LEBEWOHKL“ odciski leczy, 
Z korzeniami je niweczy- 

Żądać we wszystkich aptekach i skł. apt. 

LEBEWOHL 
wyražnie | 

Wyrób krajowy. 
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PREGZ Z KASZYMI WROGAMI! 
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Rojostr Мап оМ. 
Do Rejestru Handlowego Sądu Okręgo- 
wego w Lidzie, Dział A, w dniu 3.VI. 

1933 r. wciągnięto wpisy następujące: 

1509. II. Przy firmie „Breskin Mejer, Niebulski 

Morduch i S-ka*. Przedsiębiorstwo zostało zlć 

wame i wykreślone z rejestru. Odpowiedzialność za 
zobowiązania firmy wziął na siebie Mejer 

1548.-11. Przy firmie „M. Wajnsztejn, K. Iwieński 

i P. Sirota S-ka finmowa „Eksjaj'. Obecnie firma 

grzmi: „Eksjaj“ Bracia Morduch. Jozef Szpilkowscy 

Wolf Kande, Spółka firmowa w Łidzię. Wspólnicy 

zamieszkują w idzie, mianowicie: Borduch Szpil- 
kowski na Czerwonej jpod Nr. 9, Józef. Szpilkowski 
n aKrzywej pod Nr. 9 i Wolf Lande na Mickiewicza 

Morduch pod Nr. 43. Wspólnicy Kałman Iwieński * 
Wiajnsztein cesją z dmia 7 listopada 1932 r. w. 
swoje prawa i obowiązki w spółce w wysok. 

li ma wyłączną własność Wolfa Lande. 
czeki, akty, umowy prywatne, notarj- 

zobo 

proc. odsi 
Weksle, З, 
jalne i hipoteczne, pełnomocnictwa i 
muszą być zaopatrzone pod stemplem 

  

dwoma podpisami, mianowicie: jednego ze Szpiłkow- 
skich i Wolfa Lande. Pozostałe warunki z umowy 
z dnia 27.X 1927 r. pozostają bez zmiany. 

Brunker odebrał od niego talerz i 

spojrzał ma niego zimnym wzrokiem: 

Aneta zaśpiewała  „La—la—la—la*. 

kołysząc się w biodrach do ataku me- 

lodji. Jo zwrócił na nią szybkie spoj- 

rzenie. 
— Nie — rzekł — fałszujecie: To 

nie tak. 
Gestykulując wyciągniętą rękę, 

zanucił miękkim tenorem tę samą 
melodję, z pewnemi warjacjami i tre- 
lami. Aneta mu zawtórowała. Ja wsła 

łam. 
Gdy urwali dla zaczerpnięcia tchu, 

nachyliłam się do niego i zapytałam 
ostro: 

— Ale co pan robił wtedy w ba- 

'wialni, w nocy? 

— Rozmawiałem z panią — ro- 

ześmiał się wesoło. — Chciałem, że- 

by Helena miała powód do zazdrości. 

Jeszcze, Aneto. : 
— Ale dlaczego pan byl taki zde- 

nerwowany? — nalegalam wbrew re- 
gulom dobrego wychowania. 

Wzizruszył ramionami i, urywa- 
jąc w połowie taktu, odpowiedział: 

— Ktoby nie był zdenerwowany? 

Pani patrzyła na mnie jak kocica z 

myszą. 

  

  

22 zł. 

wido-   

opłaca kupujący 
Bresk.n. 
708—VI 

Karaluchy, prusaki I t. p. robactwa — 

to szerzyciele zarazy i różnych chorób za- 

każnych. 

tylko przy pomocy niezawodnego i rady: 

kalnego środka, jakim jest 

FLURIB 
Żądać we wszystkich 

NOWOŚĆ! Automat. Browning 6 mm. wyrzuca- 
jący sam gilzy po wystrzale (| 

Ęstrzelający do celu, pięknie ok- 
kydowany, płaski zapewnia zu- 

pelne bezpieczeństwo osobiste.. 
huk ogłuszsjący. 

zł 8.43. 2 szt. 16.50 — IO strz. 
Setka kul 3.65. 

lenie niepotrzebne. 

Wysyaamy za zaliczeniem pocztow., koszty przesyłki 

Jac Adresować: Przedst, fabr. broni 
„STABIL* Warszawa, Wspólna.2, oddz. 29 K. 

Należy je doszczętnie wytępić 

aptekach i zkł. apt. 

  

Od roku 1843 Istnieje 

Wilenkin 
ui. TATARSKA 20 

jadalne, sypialne i ge- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka Itd. 

Cena tylko 

Pozwo- 

Na Popławach 

PARCELE DO SPRZEDANIA 
Tanio, na dogod. warunkach. ziemia ogrod. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
Bi dogodnych warunżach 

I NA RATY. 

   

    

przy ul-Subocz, Saska Kępa, Popławskiej iin. 

Informację: Subocz 28, godz. 10—2 i 5—8   NADESZŁY ROWOŚCI. 
8324   

tkie 

  

Letniska i Mieszkania 
w majątku Tuskulany w 
okolicy m. Wilna (park, 
rzeka i plaża ne miejscu! 
niedrogep do wyrzjęcia. 
Zwracać się: Wileńska 34 

xn. 8, tel 15-79 
lub na miejscu. 

  

  709—VI 

(V NTT ENTERTA 

Zostawilam jch śpiewających. 
Wróciłam do drzwi, bo przypomne 

miałam sobie o wodzie sodowej dla 
Łucji. Brunker dał mi sody i patrzył 
jak ją rozpuszczałam w wodzie. Aneta 

i Paggi śpiewali coraz głośniej i en 

tuzjastyczniej. 

— Aneta! — zabrzmiało ostro 0d 
drzwi. W progu stała Matil z oczami 
«w płomieniach oburzenia. 

Paggi odwrócił się szybko, umilkł 
stał i poszedł do niej. 

Panno  Matil, powinszować 
wspaniałej kucharki. Gdy się pobierze 
my, zatrzymamy ją na zawsze. I w 
raju... 

— Jo! 
Do kuchni wpadła Helena i odep- 

chnąwszy Matil, rzuciła się na męża. 
"Ten cofnął się tyłem, a ją przytrzymał 
Killian, który właśnie wszedł. Szamo 
tała się chwilę, przyczem. oczy jej mi 
gotały zielonym ogniem, ale wkońcu 
osunęła się Killianowi w ramiona, łka 
jąc rozpaczliwie i obsypując męża u 
rywanemj oskarżeniami. On nie zwra 
cał ma nią najmniejszej uwagi. Ocie- 
rał czoło chustką i patrzył trwożnie 

na Matil i Anetę, która odsunęła się z 
ponurą twarzą pod ścianę i porwaw 

DRUSKIENIKI, Św. Jakó- 
ba 17 Do wynajęcia po- 

koje, pensjonat, stołownia 

Ceny kryzysowe. 

Maszyna do pisania 
do sprzedania (zuoelnie 
tanio) ul. Mostowa Nr. 3. 

* garaž lombardowy 

  

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 

  

Panna poszukuje 
zajęcia 

w charakterze pokojówki., 
Posiada haft i szycie. 
Szczegółowe oferty pro- 

szę kierować do admini- 
stracji „K. W.“ 

Estko 

  

  
szy kota, zaczęla go glaskač po chu- 
dym grzbiecie, Kocisko mruczało głoś 
no, Helena łkała, Paggi biedził się z 
przeproszeniem, Matil stała i patrzy 
ła. Nagle odwróciła się szybko i wybie 

gła. Wyszłam za nią. Killian chciał 
także wyjść, ale Helena przyczepiła 

się do niego tak mocno, że musiał zo” 
stać. Zobaczyłam tylko jego wzrok. 

Gdy wyszłam do bawialni, O'Lea- 
ry schodził właśnie po schodach z ga 
łerji. Łucja zapomniała już o wodzie 

sodowej i drzemała na wózku w dra 

gim końcu sali. Mogliśmy rozmawiać 
swobodnie, bez obawy podsłuchu. 

— Szukałem dziennika — szepnął 
O'Leary. — Przeszukałem wszystkie 
sypialnie na piętrze: Jeżeli to Helena 
ge zabrała, to musiała dobrze scho* 

wać. Pytałem jej, ale się wyparła. Nie 

wie o niczem, nie widziała i tak dalej. 

Chociaż widziałem, że była w strachu. 

Może ukryła dziennik w ubraniu. W 

takim razie może będę zmuszony pro 

sić panią o pomoc. Jak pani sądzi, pam 
no Saro, jak dalece ulega ona wpływo 

wi męża? 

(D. c. n.)  


