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atmosferę ze wszelakich szkodliwych 

złudzeń i powiedzieć sobie nawzaje1n 

trochę prawdy. W Niemczech aposto- 

łem takiej prawdy objawiającej się w 
atmosferze naładowanej elektryczna- 
ścia, jest kanclerz Hitler, na Litwie— 
Minister Zaunius . 

Nareszcie. Po latach wzajemnego 
> okłamywania się prosto z mostu: nie 
cheemy żadnych unij nad Bałtykiem! 

Czytelniey już wiedzą o treści 05- 

“tainiego expose litewskiego ministra 

spraw zagranicznych, wygłoszonem w 

lokału korporacji akademików  ko- 

wieńskich „Neolituania”. Е 

Na Łotwie wywołały one raczei —. 

w reasumpcji —— dodatnie wrażenie. 

Trzeba raz przecież wyleczyć się ze i. 

Тв wow kowadowi 6 ru, Ukimi wgineneć 6 bunowy, wa lenna 

    

się owa, rzekomo, pod zbyt w; 
nym wpływem swego ..południowe 
sąsiada (czytaj: Polski), no i wreszcie 

  

   
     

   

    

   

  

      

  

   

  

munikowała przytem ministrowi Go- 
cehbelsowi o dokonanych i przygoto- 
wywanych zmianach personalnych w 

  

Zupełnie zrozumiałem jest, że w wy- 

padku zwycięstwa Niemiec w | rs = 

łej wojnie wszechświatowej — zaró- 
  

  

  

  

   
nieniemieckich. W razie nieuwzglęt- 

nie tych postulatów związek bremeń- 
ski zapowiada swe wycofanie się. 

  

Przygotowania wojenne. 
na pograniczu chińsko-tybetańskiem. 

MOSKWA, (Pat). Zródła sowiec- 

kie donoszą z nankinu o przygotowu- 

jacem się wznowieniu działań wojen- 

nych na pograniczu chińsko-tybean- 

skiem.*Te same źródła donoszą 0 sil- 

„Konferencja 

nej koncentracji wojsk tybetańskiej 
na: pograniczu chińskiem oraz o z3- 
kupieniu w Indiach broni dla Tybetu 
na sumę-3 miljonów rubli. 

ekonomiczna 
odbędzie się za tydzień. 

LONDYN, (Pat). W wyniku roz- czący komitetu, którym — jak wia- 

    

   
jest możli- 

trojprzymierze 
porozunicenia, z Polską 
wem  przynajmniej 
nad Baltykiem. 

      

   

    

w kiory zaopatruje, .„Januaka Zini- 

as“, artykuł, poświęcony ostatniemu 
expose w sali Neolituania... т 

Dr. Marcins, ministeh pełnomociy 

        

    

    

    

  

  

  

  

panuje spokój. Rozwiązanie Schutz- 
bundu zostało przeprowadzone wczo- 

* raj © godzinie 5 po południu. Majątek 
zarząd Schutzbumdu stowarzyszenia 

przekazał już przed kilku dniami 
stronhictwu socjal-demokratycznemu 
Wezóraj social-demokraci urządzili 
demomstracje „w różnych dzielnicach 
miasta..Policja aresztowała 185 osób, 
które po przesłuchaniu zostały wy- 

"puszczone ma wolność, Na prowincji 

TSR II TODOS SIR | 

Napad na konsula polskiego . 
RIO DE JANEIRO, (Pat). W San Paulo 

dokonano napadu rabuńkowćgo na kierowni 

„ka agencji konsularnej - Matuszewskiego. 

  

  

  

miejscowości Bruck, Policja i żandar 
murja kilkakrotnie szarżowały, Toz- 
praszając manifestantów. 
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nabyć można po jednolitej 

i cenie 
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Zaiste, cie się, że Litwę i Ło- 
twę łączy w (ko, z wyjątkiem sto- 
pnia napięcia, tej siły, która będzie 
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GRE RA nej pisano, a AK pracownikom dwumiesięczną pensję zgóry. ESSEN, (Pat). Aresztowano tu 40 Żydów ARENA е o ny... polsko-sowieckiej. 

mało czyniono dla jej zrealizowania, Uehwałę tę motywuje się tem, że związek  obywateki polskieh, LIPS ŁATWO GO UŚMIERCA Netńlralność? Dźwięczne słówko. 

z a. e ją niektórzy... Dzi К i i t i “ PHIL: ŁA ` I stare pojęcie, świadczące, że jedynie 

agatelizowač. ziennikarze niemieccy „przystosowują się Pa S a> : neutralnošė oparta o bagnety potęż- 
To, co winno było by6 nakazem do nowego re imu KUPUJĄC NIECO DROŻSZE ŻARÓWKI PHILIPSA nej armji, zdolnej tej neutralności bro 

życia — stało się idea fixo tak niemo- r ZAOSZCZĘDZICIE MNÓSTWO NA ZUŻYCIU PRĄDU nić; jeść. coś warta: # 

dnych dzisiaj romantyków w polity- BERLIN, (Pat). Pomiędzy delega- związku. : с : A o jeż bagnety chce oprzeć 

ce, wspomnieniem, odgrzebywanem „ cją przedstawicieli naczelnego niemie Wczoraj z sekretarzem stanu Fun: - : socjal-demokracja łotówska: nentrat- 

z racji obchodów rocznicowych lub, ckiego związku dziennikarzy a mini kiem omawiane były konkretne za” 
ność swojej ojczyzny na wypadek woj- - 

jeszcze bardziej beztreściwych, posie- strem propagandy i uświadomienia rządzenia, mające na celu przystoso” ® „ny  polsko-niemieckiej? - Naprawdę 

* dzeń kół biernych przyjaciół stowu-  Goebbelsem odbyła się konferencja w wamie prasy do nowych warunków. że nauka historji w las. poszła... у 

rzyszeń rzekomej współpracy i t. ». Sprawie przystosowania organizacji Kównocześnie z Bremy donoszą O W- | Е : : - ALI MY { p 

Nie cheielibyšm“ aby posądzono do mowego regime'u. Związek ma  chwaleniu prze ztamiejszy związek : ) B Jakgdyby pragnąc. usprawiedliwić 

” nas o zbyteczny pesymizm. Jednak przedstawić odpowiednie wnioski mi- dziennikarzy rezolucji, domagajacėi REŻ swego ministra przed zagranicą Oraz 

skoro doktorzy radzą wciąż i radzą, nistrowi w sprawie reorganizacji ustąpienia zarządu naczelnego Po rozwiązaniu Schutzbundu zatrzeć przykr” oddźwięk .wystapie- 

a mieboszczka idea układa się ty dziennikarskich organizacyj zawodo: Związku Dziennikarzy Niemieckich * в nia w. sali „Neolituanja“-— „Lietu- 

czasem do grobu — mależy oczyścić wych. Delegacja dziennikarzy zako: wykluczenia wszelkich elementów WIEDEŃ, (Pat). W całej Aurtrji doszło do większej demonstracji w wos Aidais“ zamieszeza- wstępny artv- 
kuł p. 1. „Klucz do sojuszu nad Bał- 
tykiem*. > 

Rzecz zrozumiała, że tym symboli- - 
-©znym kluczem. jest.zagadnienie Wźl- 

  

. na. Ale jakże w inn« sposób, bardziej 
agresywny i napastliwy, zagadnienie 
te zostaje sformułowane! AWA 

Jyż -nie prośba ale gsoźba pod ad- 
resemi Łotwy i Estomji: nie warunek 
przymierza ale konieczność zbrojnego ;; 

ošwiadezenia sie-po stronie- Litwy. w 
kwestji Wilna. I pozatem cały szereg, 

nowych zarzutów pod adresem £ot- 

   

  

„wy. Nowych, bo dowiadujemy się, ze 

w momencie kiedv, Wilno odeszło do ° 

Polski, Łotvsi zajęli. litewską Miukse- 

tę! Że obecnie kiedy rzękomo Szwecja . 

miandja nastawały na: koniecznoś- + 

  

   
złud! ZR) - „mowy Mąc Donalda z Normanem Da: domo — jest sir John Simon, otrzy- Sprawcami hapadu są Polak Jaiusz Geysztor pny ci zwrotu: Wilna — Łotwa podnosi- 

i AAA kad, Ginas vii : | i i i BRDA 2 arie ża 1 Rosį : iiey r ! ‚ «хеко!о „ja zagadnienie tranzytu, organizowa- 

Zresztą expose, jak każde inne OS-  visem ustalono : termin siedzenia mał ze strony Davisa zapewnienie, ż= + Rosjanin Burnakow.'Napastniey ranili cięż sza y ą zagadmi anzytu;, lizowa 

: = > i o ko Matuszewskiego, którtgó stim jest groń- . Jreżmialte słodycze NĄ ła, konsulat w Wilnie, ustalała grani- 
wiadczenie dr. Zauniusa, rozpoczynu- 

"lo się głębokim reweransem w. stro: 
nę Niemiec. Potem następywały  za- 
rzuty pod adresem Łotwy: znajduje 

+ komitetu organizacyjnego wszechświa 
towej konferencji ekomomicznej.: Po- 
siedzenie to odbędzie się w Londynie 
mniej więcej za tydzień. Przewodni- 

Ameryka poprze wniosek brytyjski o 

wcześniejsze zwołanie konferencji tak 
że możliwe, że konferencja zostałaby 
zwołama już w końcu maja: 

` 

"ny i zbiegli, nie zdoławszy zrabować kasy. 

Wkrótce policja ujęła Burnakowa, który usi- 

łował popełnić samobójstwo. 

AUTOMATY SUCHARD 
w «water. S Kuno 

ce z Polską i t.d.it.d. 14 + 2a: ; 

Naiwna bezsilność, czy złośliwy 

żart?- M.  Miż-Miszyn.
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Każdy Obywatel Rzeczypospolitej pamięta 
o „10 strzałach ku chwale Ojczyzny” 

Jak w roku ubiegłym, tak i w roku 
DA a Zwiążek Strzelecki zainicjo- 

otwarcie sezonu strzeleckiego w 
sd vio sportowem na terenie ca- 
łego - "Braju, propagandowem strzela- 
miami pod wezwaniem „10 strzałów 
ku chwale. Ojczyzny”. 

Zmaczenie: tych: strzelań jest tem 
większe, że z jednej strony mają one 
na cełu propagandę sportu strzełec 
kiego i wielkiej idei obronności pań- 
stwa, a z drugiej zaś rozpoczynają 
one przypadające na obecny rok uro- 
czystości jubileuszowe  25-ciołecia 
Związku Strzeleckiego. 

'. Ponieważ zagadnienie. obrony 
kraju jak najściślej wiąże się ze spra- 
wami strzelectwa, które całe już nasze 
społeczeństwo zwykło nazywać spot- 
tem obrony narodowej, dobrze jest 
zapoznać się z opinją jednego z dzia 
łaczy w tej dziedzinie ppłk. dr. Felsz- 
tyna Tadeusza i aby zorjentować się 
jak sport strzelecki rozwija się w na- 
szem Państwie i jaki do niego stosu- 
nek żywi nasze społeczeństwo. 

O znaczemiu strzelectwa nie p - 
trzeba już dziś nikogo przekonywać. 
Niema takiego, któryby mie wiedział, 
że sport strzełecki jest jedynym, któ- 
ry rożwija ostrość wzroku ludzkiego, 
który trenuje i hartuje skołatane gwal 
townym trybem życia nowoczesnego 
herwy nasze, który wreszcie przyspa- 
sabia jak najdoskonalej každego %by- 
watela Państwa do obrony Ojczyzny, 
wfazie, gdyby ktoś ośmielił się targ- 
mąć na jej wolność i całość, 

Wiemy dobrze, że strzelectwo da- 
je te same wzruszenia sportowe, c> 
i każda inna dziedzina sportu, i że 
ńipriwnianie go jest d'a jego miłośni- 
ków takim samym celem w sobie, bez 
©glądania się na inne jego tele, jak 
to ma tniejsce w każdym innym spor- 
cie, że wreszcie zadowolenie, jakie 
daje uzyskanie pięknego wyczyńu 
strzeleckiego jest tak duże, iż upra- 
wianie strzelectwa jest dła jego adep 
tów przyjemnością, a nietylko obo- 
wiązkiem. 

Świadomość tych prawd jest już 
dziś powszechna, nie oddawna jed- 
nak. 

Jeszcze kiłka lat temu strzelanie 
uchodziło w oczach ogółu za coś Ści- 
šie związanego . ze służbą wojskową, 
©оёб o czem można było myśleś w cza- 
Sie tylko krótkich okresów odbywania 
ćwiczeń, 

© dolirowolnem sportowem u5- 
rawianiu strzełań myślało niewielu 
łylkó zapaleńców. Zawody strzełec- 
kie gromadziły nielicznych tylko ża- 
wsze tych samych amatorów. Wy- 
czyny sportowe były niskie, a rozpo- 
wsżechnienie sportu żadne. 

A dziś! Hość czynnie. uprawiają- 
cych sport strzelecki przekracza 300 
tysięcy osób. Odznakę Strzełecką po- 
siada ponad 190 tysięcy, z tego od- 
znakę klasy wyborowej i złotej, wy- 
magającej wysokich już. wyczynów 
zdobyło dotąd 2430 zawodników. Za- 
wody strzeleckie odbywają się prawie 
co niedzielę, liczba strzelnic wzrosła 

o przeszło 300 proc., do strzełań gar- 
ną się mężczyźni i kobiety; wśród 
zwycięzców pojawliają się coraz to 
nowe mazwiska, sport strzelecki stał 
się sportem powszechnym. , 

Nie stało si ęto oczywiście samo- 
Stam dzisiejszy należy zawdzięczać 
Związkowi Strzeleckiemu, który po- 
Wwierzone mu jako mandat że stronv 
Państwa strzelectwo od szeregu lat 

iera i propaguje, mie szczędząc sił 
1 środków. . 

Praca Związku Strzeleckiego nie 
ograniczyła się jedynie do działu 6r- 
ganizacyjnego. Szczegółowo oprac >- 
wane regulaminy, ściśle unormowane 
przepisy i programy strzełań, dokład- 
nie w formę jasnych i wyczerpują: 
cych przepisów ujęte dotychczasowe 
prawa jedynie zwyczajowe, system*i- 
tycznie ułożone normy i formy upra- 
wiania sportu strzeleckiego —— wszy- 

      

stko tó stworzyło wspólny kodeks 
strzelectwa, konieczną podstawę ra- 
cjonalnego rozwoju i rozpowszech- 
niania się tego sportu. 

Ułatwienia w mabyciu broni i a- 
municji, silna propaganda wiatrówek, 
najtańszego środka systematycznego 
treningu strzeleckiego, umożliwiły 
strzelania najszerszym masom. 

A często organizowane zawody 
stanowiły silny środek propagandy 
dla związania tych rzesz ze sportem 
strzeleckim. 

Najsilniejszym jednak środkiem, 
który sportowi strzeleckiemu nadał 
obecny jego rozpęd było stworzenie 
Odznaki Strzeleckiej. 

Widoczny ten znak uzyskania for- 
my sportowej, osiągniętych wyczy- 
nów stawał się ulubioną nagrodą naj- 
liczniejszych miłośników sportu, u- 
pragnionym celem, magnesem przy- 
ciągającym rozliczne szeregi uczestni- 
ków zawodów. 

Usiłna praca Związku Strzeleckie- 
ko wydała więc plon. 

Jest to dużo w porównaniu z tem 
co było, Mało jednak w porównaniu 
do tego co być powinno. W geogra- 
ficznem i politycznem położeniu Pol- 
ski nie powinno być ani jednego oby- 
watela, ani jednej obywatelki kraju, 
którzyby mie uprawiali sportu strze- 
leckiego. Nie setki: tysięcy, ale miljo- 
ny uczestników liczyć powinny nasze 
zawody strzeleckie. Zw. Strzelecki 
nie ustaje w pracy dla uzyskania tego 
celu. Niech jednak każdy z nas mu 
w tem dopomoże i wypełni kartę zgło 
szenia na członka, zapisując się za- 
raż, dziś z miejsca w szeregi czynnyca 
miłośników strzelectwa — do jednego 
z klubów lub sekcyj, uprawiających 
sport strzelecki. 

KV A I F,R 

Hitlerowcy grożą Danji. 
Wojownicza mowa burmistrza 

Fieusburga. 

Prasa duńska z zaniepokojeniem 
omawia przemówienić, wygłoszone 
przez burmistrza Fleusburga, stołicy 
niemieckiego Sżlezwigu, a zarazem 
wpływowego człowieka partji naro- 
dowo- -socjalistycžnej, p. Sieversa. 

W dniu 85-ej rócznicy powstania 
tej prowincji przeciwko Duńczykom. 
p. Sievers oświadczył eo następuje: 
„Nie zniesiemy już dłużej niesprav wie- 
dłiwości, . w rządzonej nad 
Duńczyków w latach 1918— 
uznamy nigdy obecnej granicy. Zre- 
widujemy ją tak jak my tego chcemy. 

у naszą duszę w to dzieło 
obalenia narzuconej przez gwałt gra- 
nicy. W północnym Szlezwigu my 
pierwsi rozbijemy gniotący nas łan- 
cuch traktatu wersalskiego. 

Przyp. red. Szlezwih duński został przez 
Bismarka po wojnie prusko —- duńskiej za- 
anektowany w r. 1864. W* traktacie wersal- 
skim postanmówiono podzielić to terytorjum 
na trzy strefy plebiscytowe. Na podstawie 
*przeprowadżónego plebiscytu w r. 1919 pól- 
nócna część Szłezwihu odeszłado Danji, Obe 
cnie więc hitlerowski burmistrz żąda zwrotu 
tej części zpowrotem do Niemiec. 

  

  

    

Arcybiskup Sloskan 
u Ojca Świętego 

CITA DEL VATICANO, (Pati. 
Przybył do Rzymu arcybiskup Bołes- 
ław. Słoskan. „admimistrator diecezji 
mohylowskiej, przebywający przez 6 
lat w więzieniu u bolszewików. Arcy- 
biskup Sloskan 
przyjęty przez Ojca Świętego. 

Cambridge górą. 
LONDYN, (Pat), Rozegrany w daniu dzi- 

siejszym na Tamiizie doroczny wyścig óse- 

mek uniwersyteckich zakończył się zwycię- . 

stwem osady Cambridge, która wygrała bieg 

o dwie ćwierci długości łodzi. Osada Gam- 

bridge wygrała wyścig w 20 m. 57 szkund: 

W.I-L E. N.S:.K I Nr. 86 (2627) 
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w S P A N l A Ł Y w Y B 6 R oki damskiej: 

madapolam koszulki z haftem zł 1.80 _ kombinacje jedwabne 
nansukowe koszulki z ręcznym haftem „ 4— kombinacje opal. z jedwabn. walensjami „_6— 
opalowe koszulki „ 550 kombinacje milanezowe jedwabne - „ 830 

poleca SKŁADNICA FRANCISZKA FRLICZKI > 
WILNO, ZAMKOWA 9, Tel. 6-46 

  

zł. 5— 

  

    

średnictwo w sprawach: wekslowych (windykacje, egzekucje),. 
Informacje. Zastępstwa. Adresy. Najpoważniejsze referencje 

J. Mundsztuk, Warszawa, Chłodna 4. 

  

  

  

BGB CHOW TWWOEH PORTS NE OBOP WRZ COR ORO ORCO CR OOO 

W Paryżu, Wiedniu, Budapeszcie 
eleganckie Panie noszą obecnie płaszcze 
i kostjumy z naszych materjałów, będących 
ostatnim wyrazem wykwintu i dystynkcji. 

NADESZŁY OSTATNIE NOWOŚCI SEZONU s» kostiumy i płaszcze 
dla Pań i Panów. 

UWAGAI Pp. Urzędnicy! Przyjmujemy znówu orderyj 

Gustaw Molenda i Syn 
Fabryki Sukna w Bielsku (Śląsk) 

JEDYNY w WILNIE SKŁAD FABRYCZNY 

   
  

został natychmiast 

RED OR GRE ECO GD GD OB DTR DADA WG 

UL. NIEMIECKA 22 

  

  

Komunalna Kasa Oszczędności m. Wilna 
podaje do wiadomości posiadaczy wkładów oszczędnościowych 
w Kasie, że w losowaniu odbytem w dniu | kwietnia 1933 roku 
wygrane po Zł. 500.— (pięćset złotych) każda, padły na następu- 
jące numery: 1587, 2518, 2885, 3576, 4416, 4856, 5043, 518], 5640, 5747. 

kdnócześnie podaje się do dosa ci osób, pragnących 
brać udział w następnem losowaniu dnia I października 1933 r,, 
że do tego losowania będą dopuszczone również książeczki wy- 
dane przez Komunalną Kasę Oszczędności m. Wilna do dnia 15 
kwietnia 1933 roku. 

(—) Józef Korolec 
Prezes Zarządu P. K. O. m. Wilna 

  J INTA VITRINOS 

To czego jeszcze w Anglji nie było. 
Afera szpiegowska oficera angielskiego. 

24-letni ofieer Jego królewskiej Mości, 
por. Norman Baillie-Stevard członek starej 
rodziny szkockiej i njmający inteligencją i 
zaletami towarzyskiemi młodzieniec miał 
przed sobą doskonałą przyszłość, Dobrze ne- 
towany w pułku, wszędzie przyjmowańy, foto 
grafujący się to jako myśliwy na grubeg” 
zwierza, to znów w najbHžszem otoczeniu 
ks. Walji, zapowiadał się jako człowiek, któ 
ry zrobi karjerę, gdy nagle... — porueznik 
Baillie-Stevard znikł. 

Wkrótce potem iedwiedzający słynny od 
ezasów Cromvella zamek—więzienie Tower 
poczęli spotykać rosłego młodzieńca w mun- 
durze odbywającego codzienną przechadzkę 

w towarzystwie uzbrojonych, — Dzięki nie- 
dyskrecji prasy bomba pękła: ten oficer an- 
gielski jest aresztowany za szpiegostwo! 

Jest to wypadek nie spótykany w Anglji 
od czasów nowożytnych. Oficerowie, przygo- 
towywani przez szkołę i służhę, byli syno- 
nimem imperjalizmu i patrjotyzmu angicl- 
skiego. I choć prawo angielskie każe uważać 
za niewinnego każdego, przeciw komu nie 
zapadł jeszeze wyrok skazujący, tym razem 
apinja angielska była zdeeydowana.., 

Proees toczył się zasadniczo jawnie, Baillie 
Stevarda oskarżono, że w czasie pobytu w 
Belgji nawiązał kontakt z niejakim Obstem, 
oraz „Marją Luizą”, szpiegami niemieckimi, 
że otrzymywał od nich w listach przesyłki 
pieniężne (około 90 -f. szt.), że zdradzał imi 
nagromadzone przez siebie dane co do orga- 
nizacji i uzbrojenia armji... Oskarżenie skła- 
da się z dziesięciu punktów. Po każdym za 
rzucie z ławy oskarżonych młody człowiek w 
mundurze pułków szkockich mówi mocno: 

— Nie jestem winient.. 
Wtedy roztacza się cała historja intrygi. 

Secret Service (tajny wywiad angielski) miał 
oskarżonego na oku od dawna. Zna wszystkie 
jego pseudonimy i pseudonimy jego przy- 
jaciela niemieckiego i przyjaciółki... Wymie 
nia dokładnie do minuty daty spotkań i ra- 
portów... 
— Nie jestem winien! — odpowiada Bail- 

He-Stevard. Marję-Luizę poznał dzięki Obsto- 
wi. Zakochał się w niej od razu. Utrzymywa- 
ła, że jest studentką i córką bogatych rodzi- 
ców. Troskliwie dbała o incognito. Pieniądze 
ofiarowywala po koleżeńsku na ieh wspólne 
wycieczki i rozrywki. Nigdy nie myślał, że 
ona może być szpiegiem. Stracił dla niej 
głowę... 

A eskarżenie wytacza nowe argumenty, 

AKCJA ŚWIETLICOWA 
na Wileńszczyźnie i w Nowogródczyźnie. 

Praca społeczno-oświatowa na na- 
szych terenach ma już swoją trady- 
cję, szereg doświadczonych pracowni- 
ków, oraż ustalone formy i wypró- 
bowane metody. Cechuje ją szeroki 
zasięg, znaczny rozmach i wielka ela- 
styczmość w dopasowaniu się do po- 
ziomu poszczególnych środowisk, о- 
raż -ich zainteresowań. 

U podstaw jej leży dążność do pod- 
niesienia sprawności gospodarczej 
szerokich mas łudowych Wileńszczy- 
zny i Nowogródczyzny, a temsamem 
do związania ich w sposób najbar- 
dziej konkretny z aspiracjami współ - 
nej państwowości i kultury polskiej. 
Powyższe założenia w sposób konsek - 
wentny są realizowane przez; najroz- 
maitsze organizacje i instytucje sp :- 
łeczne, przy użyciu wszystkich współ - 
cześnych metod i form pracy oświa.o- 
wo-gospodanczej. . 

- Wśród tych forin niewątpliwi: na 
pierwszy płan w ostatnich czasach, 
wysuwa się akcja świetlicowa. 

"I mic dziwnego, wszak świetlica 
jest tą płacówką pracy społecznej, 
bez której trudno sobie wyobrazić 
skuteczną działalność jakiejkolwiek 
orgamizacji, mającej ambicję kształto- 
wać światopogląd i wychówywać w 
a własnej ideologji swoich człon 
ów. 

Z pośród innych działów, wyróż- 
nia się ona swoją rozpiętością, gdyż 
obejmuje wszystkie rodzaje pracy 
społecznej, poczynając od akcji ściśle 
oświatowej w postaci odczytów, ku'- 
sów dla dorosłych, czytelnictwa, po- 
przez dziedzinę gospodarczą i artysty- 
cmąw post. chórów i teatrów о- 
wych, a kończąc ma dziale rozrywko- 
wo-towarzyskim. 

Że względu na tę swoją rozpiętość 
i wielostronność, świetlica umiejętnie 
„poprowadzona, pełni z natury rzeczy 
rolę zastępczą w stosunku do całego 
szeregu przejawów życia zbioroweg > 
na terenie wsi czy miasteczka, stając 
się centralnym punktem całej dzia - 
łalności kulturalnej w danej miejsco- 
wości, terenem, gdzie rodzą się wszyst 
kie poczynania gromadzkie i mi 
cem, gdzie się wykuwa postęp wsi, 
wychodzącej z ciasnych opłotków pa- 
rafjańszczyzny na szeroki gościniec 
życia obywatelskiego i państwowego. 

Ze względu na swój charakter i 
metodę jpracy, świetlica jest jedno- 
cześnie tem Środowiskiem, gdzie się 
najmocniej zrastają ze sobą ludzie, 
gdzie czują się związani nietylko zim- 
nym łańcuchem norm organizacy |: 
nych, ale i rozlicznemi węzłami naj- 
szczerszej przyjaźni ludzkiej, możli- 
wej. tylko- w granicach: roższerzonej 

  

  

  

Oto przekraczał jaskrawo przepisy wojskowe. 
Uciekał z koszar, by p rawić się. przez ka- 
nał do ji na śłółkąńki. W Ghsale pobytn 
w Berlinie Korda, Się © warunkach przy- 
jęcia do wojska niemieckiego. Dalej... roz- 
prawa toczy się juź przy drzwiach: zamknię- 
tych zeznają już nie normalni świadkowie, 
ale ludzie-litery... major A, kapiłan B. miss 

B., świadkowie 10, 11, 12, 13, 24, 25 i М. С... 
„„Uwažač za iewiimiego każdego, przeciw 

komu nie zapadł jeszeze wyrok skazujący... 
Przewód sądowy właściwie zakończony. Ca 
ła Angija czeka na wyrok, który poderwie 
być może dumną wiarę synów Albionu, że ča 
angielskie, rozumie się jako pewne — sa- 
mo przez się, 

Ambasador Owey w Warszawie. 
Oświadczenie przedstawicielowi Pata. 

WARSZAWA, (Pat). W-'piątek wie 
czorem bawił w Warszawie przejaz- 
dem z Moskwy do Londynu sir Es- 
mond Owey, ambasador angielski w 
ZSRR z małżonką. į 

Wi rozmowie z przedstawicielem 
Polskiej Agencji Telegraficznej amba- 
sador oświadczył, że jakkolwiek mie 
wie, jaki obrót przybierze sprawa, któ 

та spowodowała jego wyjazd z Mos. 
kwy, wątpi, czy powróci na swe sta- 
nowisko. Ambasador zaznaczył, — że 
ze strony władz sowieckich spotykał 
'się zawsze z daleka idącą kurtuazją, 
zauważył jednakże, że przy wyjeździe 
jego z Moskwy, nie by łobecny na 
dworcu żaden przedstawiciel rządu 
sowieckiego. 

Z procesu Gorgonowej. 
KRARÓW, (Pat). Na dzisiejszej rozprawie 

w dalszym ciagu zeznawał inż, Przetocki. 
który przedstawił warunki. atmosferyczne w 
grudniu, a szczególnie w krytycznym dniu, a 
także spisywał badanie w piwniey. Piwnica 
była zbudowana Solidnie. Wiłgoć mogła się 
przedostać tyłko w tym wypadku, gdyby wo- 
da zaskórna sięgała powyżej 30 em, obramo- 
wania betonowego piwnicy, Nastąpiłoby wów 
czas t. zw. poeenie, czyłi skroplenie, 

Na pytanie jednego z sędziów przysięgłych 
ezem wytłumaczyć, że w ezasie wizji łokał- 
nej we wspomnianej piwniey znajdowała się 

woda i tow znacznej Hości, rzeczoznawćś inż, 
Przetocki odpowiedział, że w tym wypadku 
wykhicza, żeby to hyła woda zaskórna, gdyż 
o ileby woda dostała się do wnętrza piwnicy, 
jako zaskórna, znajdowałaby się także į w 
imnysh częściach piwniey, podezas gdy inne 
części piwnicy były suche. 

Po blisko godzinnej przerwie zeznawali 
biegli lekarze prof, Piro i prof. Dadlez, któ- 

rodziny lub ideowo współpracującego 
zespołu. 

Nic też dziwnego, że dzięki powyż- 
szym walorom, akcja świetlicowa wy- 
rugowała łatwo szereg przeżytych 
form pracy kulturalno-oświatowei, 
zyskując sobie u nas powszechne pra- 
wo obywatelstwa, nietylko na terenie 
pozaszkolnym, ale i szkolnym. Jed- 
nakże od samego początku matrafiała 
ona na szereg trudności natury ideo- 
wej, onganizacyjno-technicznej i fi. 
nansowej. Przedewszystkiem wśród 
samych działaczy i pracowników spo 
łecznych istniaty i w dalszym ciągu 
„istnieją rozbieżne stanowiska co do 
wartości i celów, którym ma służyć 
świetlica. Powstały zagadnienia, czy 
punktem wyjścia dla niej ma być sa- 
morodne współżycie, które zkołei o- 
kreśli formy i treść pracy świetli : »- 
wej, czy też ma iu od początku wy- 
stąpić czynnik natury organizacyjnej, 
wzorującej się na niższych ogn'wach 
organizacyj młodzieżowych. Dałej, 
czy świetlica ma służyć tylko spra- 
wom kulturalnego spędzenia czasu, a 
więc celom kufturalno-rozrywkowym, 
jak to się dzieje przeważnie w świet- 
licach wielkomiejskich, czy też zada- 
nióm bardziej oświatowym { @аК - 
mu dokształcamiu, oraz  iniejawaniu 
i rozwiązywaniu konkretnych, zaga1- 

   

„nień miejscowych jak to się często 
zdarza w środowiskach wiejskich i 
małomiasteczkowych. 

Ze spraw organizacyjnych nasu- 
nęło się przedewszystkiem pytanie: 
jakiego typu tworzyć świetlice — po- 

rzy przeprowadzałi sekcję zwłok ś. p. Lusi 
Zarembianki. 

Najpierw prof. Piro w obszernym wywo 
dzie przedstawił stan zwłok, oddanych do 
sekeji, kształt i 'eharakter ran na głowie i na 
ręce i w pewnym inomencie przedstawił ła- 
wie przysięgłych totografje, Przyczyną śmier 
ci — zdaniem jego — była rana na głowie 
ną sklepieniu czaszki, Rana była zadana na- 

„ rzędziem twardem, tępem i była to rana tłu- 
<czona, Prócz tego znajdowało się kilka in- 
nych ran, w tem jedna z wewnętrznym wy- 
lewem krwi. Biegły nie wyklucza dżagany. 
jako narzędzia morderstwa. Rana na paleach 
ręki mogła powstać jego zdaniem przy odrqy- 
chowej obronie. 

Następnie w nieeo odmienny sposób ws- 
łożył swój poglad na pr: zyczynę śmierci prof. 
Dadlez, który twierdzi, że przyczyną Śmier- 
ci (denatki była pęknięcie kości sklepienia 
czaszki, połączone z wylewem krwi oraz za 
dany był uraz w okolicy skroni. Rany na 
głowie denatki nie „Były zadane siłnie. 

    

wszechne czy orgamizacy jne? A jesti 
w danej miejscowości funkcjonuje 
kilka placówek, czy tworzyć dla nich 
wspólną świetłicę międzyorganizacy. 
ną, mawet w wypadku rozbieżności 
ideowych pomiędzy niemi? Jaka ma 
być roła poszczególnych zespołów: i 
ich wzajemny stosunek do siebie i da 
zarządu? Czem ma być kierownik 
świetlicy, inspiratorem, czy organiza- 
torem, i jakie winny być jego kom- 
petencje w obu wypadkach? Oczyw'- 

  

    

  

"ście kwestje te teraz tak jasne, gdyż 
wypróbowane w szeregu doświad- 
czeń, w początkowem stadjum akcji 
świellicowei sprawiały duże trudno- 
ści jej orgamizatoróm. Poza niemi. 
spotkała się ona również i z całym 
szeregiem przeszkód technicznych. 

Aczkolwiek przyjął się ogólnie po- 
giąd, że Świetlica to nie lokal, ale 
przedewszystkiem zgrany zespół ludz- 
ki, z drugiej strony jednakże bez od 
powiedniego iokalu trudno jest po 
myśleć mietyłko o pracy, ale przede- 
wszystkiem 0 atmosferze świetlico- 
węj. Trudności te dało się częściowo 
rozwiązać w tem sposób że uboższe 
świetliee były zmuszone korzystać / 
lokali szkolnych, które w godzinach 
pozaszkolnych były do wyzyskania 
dzięki życzliwemu stanowisku władz 
szkołnych, inicjujących nawet często: 
kroć pracę oświatową we własnym 
zakresie, zamożniejsze zaś wyńafmo 
wały za ódpowiednią ópłatą, počho- 
'dżącą najczęściej ze składek członków 
i najrozmaitszych imprez, własne lo- 

  

kale, i oczywiście te znajdowały się 

Trzechletnia praca obecnego Sejmu 
Odczyt p. posła Podoskiego na „,czarnej 

kawie'* Klubu Społecznego. 

/Wezoraj w Klubie Społecznym na „czar- 
nej kawie” (p. pos, Podoski w długiem dwu- 
godzinnem przemówieniu scharakteryzował 
różnice metod pracy i osiągniętych rezulta- 
tów, obecnego Sejmu i Sejmów poprzednich. 
Pierwszy siedmioletni. okres kadencji sejmo 
wych można nazwać.okreszm sejmowładztwa. 
Charakteryzuje ją szkodhwa permanencja 
obrad parlamentarnych, współudział w Wy- 
borach ministrów i nieufność do władzy wy 
konawczej, której wyrazem jest Mała Kon- 
styłucja, wreszcie zbyt wiedki' liberalizm w 
szafowaniu dobrem państwa. 

Okres od 26 roku do 30-go cechuje nara 
zie pokorna bierność, potem coraz ostrzejszu 
opozycja. W tym okresie Rząd musi ciągle 
staczać walki z większością sejmową. 

Wreszcie okres trzeci Obecnego Sejmu, 
odznacza. się rzeczową pracą. Szjm obecny. 

mie obraduje w permanencji, a tyłko w cią- 
gu siedmiu miesięcy pozostawiając. 5 m. ala 
prac rządu. W ten sposób zostały rozgranicz, 
ne prace Sejmu od prac Rządu. 

Go do treści prac obecnego Sejmu, to gras 
wysiłków pochłonęły prace gospodarcze, »- 
'brona równowagi budżetowej skurczenie wy 
datków, powiększenie wpływów, i ingerencja 
w żydie gospodarcze. Przez uchwalenie 
dwóch pożyczek zagranicznych, zapałczan=j 
i kolejowej ściągnęło się obce waluty do 
Polski, 

Wydatki zostały obniżone o 500 miljo- 
nów, przez zmniejszenie: emerytur, rent in- 
walidzkich, poborów urzędniczych, wyda! 
ków rzeczowych i inwestycyjnych, 

  

  

Ponieważ jedną z ważnych przyczyn dzi- 
siejszego kryzysu jest zbyt wielka różnica 
cen płodów rolnych i wytworów przemysłu 
Rząd wraz z .Sejmem opracował szereg 
ustaw. Przemysł skartekzowany zgodził 
na obsiiżenie cen. Monopole Państwowe [eż 
mają obniżyć ceny od jes . Dla ratowani: 
zagrożonych warsztatów (pracy, wprowadzo- 
no, ustawy obniż a oprecentowania i odro. 
czenia spłaty kapitału dia dłużników. Uchwa 
lono pozatem cały szereg innych b. ważkich 
uchwał. 

Po referacie wywiązała się ożywiona dy- 
skusja. 
RODEO ODOGANY PODBU 0634004006 PDE0DDEAGO0 

Lecznica Lit. Stow. Pom. Sanit. 
Wilao, Wileńska 28, tglefon 8-46 

Lekarze specjaliści przyjm. od 10—2 | 
Gabinet Rentgenowski i Elektroleczniczy 
(kwarc, Solux, Djatermija) czynny od 
11—6 pp. Opłata za utrzym. i wszel- 
kie zab. lek. i rentgen. została obniż. į 
i] 

   

      

w najlepszem położeniu. Jeśli to była 
świetliea organizacyjna, łub też m 

dzyerganizacyjna. to naturalnie w 
datki pokrvwała zainteresowana « 
ganizaeji tezy też organizacje, jeśli zaś 
Świetlica powszechna, to najczęściej 
była ona finansowana przeż mićj co- 
wą Powiatową Komisję Oświaty Po; 
zaszkolnej. W obu wypadkach przy- 
chodził również z wielką pomocą lo- 
kalny samorząd, Obok wynajmu. du - 

że stosunkowo koszta pochłaniało sa- 
mo urządzenie i prowadzenie świet- 
lie. Trzeba było nietylko zaopatrzeć 
je w odpowiednie meble (stoły i ta- 
borety), nadać im esłetyczny wygląd. 
ale i zakupić niezbędne gry oraz cza- 
sopisma. 

Co do bibljotek, to dostarczały je 
albo Powiatowe Centrale  Bibljotek 

Ruchomych, ałbo miejscowe organi- 
zacje i osoby prywałtne, w najgorszym 
zaś razie musiała te funkcje zastępczo 
spełniać, do gruntu oczyłana i wyczy- 
tana miejscowa. bibljoteka szkoln». 
nieodpowiednia zresztą dla starszych 
świetliczan. Luksusem był oczywiście 
radjoodbiornik, najczęściej miejsc>- 
wego nauczyciela, a zdarzeniem nie- 
codziennem przyjazd jakiegoś instruk 
tora lub oświałowea z powiatu. 

Pomimo powyższych trudności. 
akcja świetlicowa nabrała dużego roz- 
machu i dziś jest już ze względu na 
swój dotobek, poważnem zjawiskiem 
"w pracy społecznej. 
"Po ciężkich nieraz eksperymentach 
i doświadczeniach, którym: towarzy- 
szyło załamywarie. się poszczególnych 

      

    

   
   

  

  

  

Prowincja! Wyjazd do Warszawy zbyteczny! " 
Żałatwiam szybko, solidnie wszelkie zlecenia w stołecznych instytucjach, sądach, urzędach etc. Po. 

hipotecznych, celnych, kupna sprzedaży i in. 
na żądanie. 

Konto P. K. O. 9.125 
Bawiąc przejazdem w Wilnie przyjmuję interesantów zada: w godz. 5—7 w. Hotel EC NE pokój 18. 

  

BACZNOŚĆ! 
Wystrzegajcie się domokrąźnych 

sprzedawców fałszowanych herbat! 

KUPUJCIE 
tylko w handlach spożywczych 
uznaną. za NAJLEPSZĄ herbatę 

z KOPERNIKIEM 

WARSZAWSKIEGO T-WA a 

  

  

HANDŁU HERBATĄ 
A. Długokęcki 

i W. Wrześniewski Sp. Akc. 
Warszawa, Bracka 28. 

  

Kaasaoaiai 00000000000 POOR RŁRORE 

Dziś nieodwołałnie ostatnie 
2 przedstawienia 

XI WILĘŃSKIEJ 

SZOPKI 
AKADEMICKIEJ 

© godz. 4 i 8 wiecz. 
w lokalu Ogniska Akademickiego. 
    

SPORT 
BOKSERSKIE. MISTRZOSTWA WILNA. 
Pierwszy dzień mistrzostw przyniósł wyni 

ki następujące: 
Grupa janierów: 1) W 

dl>r—Atlas obaj z Żaks-u 
znaczną przewagą Zemdier, 

W wadze lekkiej: Prątkiewicz 

   
   

    

(Pogoń) 
pokonał Daukszę (Pogoń), lecz pokonany wy 

  

ikazał większą odporność ną, zwycięz- 

ca natomiast górował: techu ie. 
Wiaga lekka: Ciekawe zmaganie się dwóch 

zawodników Pogoni: Urbano a ze Snas- 
skim. W 1-ej mindzie (przeważa Urbanowicz; 
w 2-:j Snarski chce odrobić utracone punk - 

lecz 2 r: idzie na deski, Włygrywa ogół 
ie Urbanowicz. 

Waga półśrednia miała za przedstawice!: 
również zawodników Pogoni: Stankiewicza i 
Komara. W 1-ej rundzie przeważa Komar, w 
2-ej Stankiewicz. W 3-ėj Stankiewicz uzyskn 
je nieznaczną przewagę, która zapewnia mu 
zwycięstwo. 

  

   

  

    

    

"Występuje grupa senjorów. 

a walka w wadze koguciej Warskie 
iewskim, kończy się punktowem 

zwycięstwem Warskiego. 

W wadze piórkowej Talko zwycięża Mi- 
chałowskiego. w 2 rundzie przez techniczny 
Ko 

Finał kroku bokserskiego w wadze pół- 
średniej daje tytuł zwycięzcy Dakiniewiez5- 
wi (3 pac.) nad Schwalem (Pogoń), zawdzię- 
czając technice artylerzysty. е 

Dziś finały o godz, 19-ej. 

    

  

w. p. i- 

KUSOCIŃSKI — REDAKTOREM. 

WIARSZAWIA, (Pat). Janusz  Kusociński 

po raz pierwszy w tym sezońie startować bę: 

dzie dnia 3 maja w „marodowym biegu «a 

przełaj. 

W najbliższy poniedziałek ukazać się ma 

pierwszy numer nawego* tygodnika sportowe 

go pod tyt.: „Kurjer Sportowy“. Redaktorżm 
naczelnym PRYRO tygodnika będzie Janusz 

Kusociūski. 

placówek i hudzi, dzięki wytrwałej i 
intensywnej działalności oświatow- 
ców, rekrutujących się przeważnie z 

mauczycielstwa Z azkowego, dzięki 

dużemu zrozumieniu że strony mło- 
dzieży wiejskiej i dorosłych, którzv 
garnęli się chętnie do świetlic, mody- 
fikując je do własnych potrzeb, dzięki 
wreszcie wvdatnej pomocy ze strony 
władz kolnych i samorządowych, 
akcja świetiicowa stanęła jnż dz 
na mocnym gruncie i zdradza coraz 
więcej tendencyj rozwojowych. 

Ma ona do dyspozycji nietyłko 
powszechne zrozumienie i dużo pla- 
cówek, ale przedewszystkiem wiel 
entuzjastów i odpowiednio wyszko- 
lonych na kursach świetlicowych dlu 
nauczycielstwa i młodzieży wiejskiej 
—kierowników i przodowników. 

A oto trochę cyfr, które najlepiej 
ziłustrują rozmiary „pracy šwietlico- 
wej i udział w niej poszczególnych 
organizacyj soi na terenie 

  

  

  

  

   

  

  

  

województw: wiłeńskiego i mowo- 
gródzkiego: 

Przynależność organizacyjna Pi 

Świetlice powszechne 415248 
Związków Młodzieży Wiejskiej 279 
Związku Strzełeckiego . zet 
Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej. 72 
Ochotniczych Straży Pożarnych . 34 

  

Federacji ŚWYGLO. . i wyż, WAB 
Związku Pracy Obyw. Kobiet . wzw 
Związku Z: A SPSW 
Innych +. z may 8 

* 
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Prawdziwie ° owocowe * Pód zarz. p. Stefana Tokarza 
parkowe X ° długoletniego kierownika ZDROWE PNV mow. SZKÓŁRIJWĄNIJĄYJ 1 i. KWAŚNIEWSKICH SZkóŁEK PODZAMECKIH | KA 

PIĘKNE _ Li oraz RÓŻE M ĄTKU UU poczta. SOBOJEW, woj. Lubel., tel. 18, Bezpłalne cenniki ROSY: Mea Ela i | 
TANIE polecają uu P. K. O. 9979, Warszawa, tel. 4253-33. na żądanie. k 

    

RATUJMY BAZYLIKĘ! Przedpotopowy jaszczur... z gliny. | 
(Dokończenie). | 

THE PRUDENTIAL 
UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE FOD OGNIA. 

į pamigtki mnie js; rol k będ ‚ в T 
°) A u de, 5 o te. а З-ЁЦЁЫЁ = eiekawym zabytkiem budowlanym i godne wi pUrozmunieniu х Siostrą Przełcżońą Zakładu, pg kursi z'da. 14/XIL Zł. 3.075.654.536,— płg kursu z dn. 14M Zł. 1.490.982.566— 

: ie trzeba się oglądać 26 NIC drenia. Dlatego też tłumy Wi jedy: Ё аига ууе!ес wi : | > +4 5 Sa 4 Ža io k RE K . У ilaian, jakie jedynie zorgańniżawane wyeleczki, przybywa- ы 
A e sobie wiele wieków 5. 1 : е i > 12 # : ° Ogólna suma con f. 407.474.947.—-.— truje w sobie wiele wieków na dają ci, co dać mowinni, że pieniądze wezcraj odwiedziły te lochy, z racji naszego * jące ped kierownictwem csób «dpowiedział- SE i Žako p waż A | 

  

gi 

Dzisiejszy dzień poświęcony by- 

* dzie powszechnej zbiórce na ratow 1- 

  

   

  

dziejów, zawiera prócz bogactw sziu 

ki, obrazów, rzeźb i gobełinów, także 

Niechże dziś przynajmniej te za- 
pory znikna. niech każdy da choćby 

  

     
mogące być obrócone „na ratowanie 

ki (dą na bardziej świeckie ce- 

  

  

  

Podziemia na Bakszcie, pozostałość po 

lochach tertytikacyjnych średniowiecza, sa 

„próna aprilisowego“ artykulu, w kiórym 

widz odpowiada prawdzie i jest prawdopodob    

  

Dziś podziemia są niedostępne dla szer- Aktywa T-wa na 31/XI1 1932 / 263.694.842.—— Dochód w roku 1932 O. . £ (8.685.1:5—— ® 
szeį puttieznašei, Wpuszezane będą tylko, po 

nych. 

pig parytełu „. . . . Zł. 11.439.082.246— 

® » plg kursu z da. IAL 

prochy polskich królów i królowyca le, na potrzeby afmiej gwałtowne, „ip c loda, — Widok ią Arka Eskadra OW WIA 

oraz W. Książąt Litewskich. mniej pilne. Dziś zapomnijmy o są- ola T ŻĘ: liość polis będątych w mocy da. 1.1. 1923 r. 

Nie.4 Dom Božy, nie každa dach łudzkich postępków i niech każ- so TA Liu lio przyleciata 27.698.528. 

  

     

  

a przezneczona dla kultu, | 
arbnicę pamiątek narodow 

A jeśli się zdarzy, żę. jak w maszej 

Katedrze, zejdzie się razem pragnie- 

nie uczczenia Boga, obrządki religij- 

ne odprawiane od 546 lat na tem miej 

scu, ofiary składane przez pobożnych 

ludzi dia.ozdobienia świątyni, jako 1» 

monstranc je. pastorały, obrazy, gobe- 
liny, a zarazem w ścianach tej Świą 

łyni odbywały się przez 546 lat, uro: 

związane ściśłe ze zdarze: 
nem, obejmującemi 

      

    

   

  

     

  

  

  

  

   
   

     

            

dy z nas, licząc się z mizerną kasą, 
wydzieli z niej jednak choćby naj- 
miniejszą cząstkę, dla wielkiego, ko- 
niecznego cełu: ratowania Bazyliki. 

Przez wiek cały stała zaniedbana, 
przeszło wiek temu odnawiali ją, od- 
budowywali dość niedbale, dziś, pod 
opieką własnego, polskiego Rządu, 
mamy gwarancję że pieniądze nie pój- 
dą na marne žė nie roztrwóni nikt 
że każdy z nas może'małą cząstkę 

ukochanej świątyni, ozdoby Wilna, 
umocnić, utrwalić, odnowi 

   

  

  

   

  

   

  

wpadi w nieustalony narazie Sposób mały 
<hłapiec. 

Maszynista peciąga zauważył ehłopea w 
ostatniej chwiń i zahamował pociąg, Było 

dzone przez kolejowy posterunek - policji 
ustalilo, że wypadkowi uległ 6-cioletni Jan 
Žaglewicz uczeń szkoły powszechnej Nr, 1 
zamieszkały przy ul. Żełazna Chatka 20. Do- 

piomy z głiny przez kilku studentów U. S. B. 

nie były rczezarowane i nie żałowały gi y 

wrzucenych do puszki na ten szinchetny eci, 

jak pomoc dla biednych dzieci przytułku 

Pieciątka Jezus. Nawet niektórzy, powraca- 

Зае z toehów, wyrażali głośno zadowolenie, 

że podziemia odwiedzik i że „prima aprilis" 

pozwelił im złożyć oflarę 10 groszy (nicktó- 

rzy dawali po 50) na biedne dzieci, Niektó- 

rzy cezywiście (bc niema reguły bez wyjąt- 

ków) omijali puszkę. 

(Porządku na terenie zamkniętego zakła- 

du Sióstr Misjonarek, gdzie się znajduje wejś 

   

  

        

ni skazsni zostałi na karę więzienia od 1 do 

3 lat, й 
Po ogłoszeniu wyroku poliejanci postano- 

  

Podana przez nas weżoraj wiadomóść o 
masjąeym nastąpić wczoraj przyłocie łotniczej 

cskidry francuskiej na lotnisko w Poruban- 

ku wywsłała w mieście, szezególnie wśród 

miłośników awiacji, zrozumiałe zainteresowa 

nie. Najzapaleńst miłośniey wyjśćchali spe- 

ejuvlnte na letnisko celem przyjęcia udziału 

w urtćzystem społkaniu gości, Spotkał ieh 

jednak zawód., ten sam który. utrudnia nam 

równiuż saGania relacji z uroczystości i emo- 

      

„junnjących ewolucyj powietrznych lotników 

francuskich z powodu, że.. nie na Porubanku 

nie hyło. $ 

  

   

  

  

  

   
   

kajdanki i przemecą edwiezieno do więzie 
la. й 

O wypadku spisano protokół, Aranżerowie 
tej awantury ersz pozostali więźniawie, któ- 

Towarzystwo „The Prudential Assuranca Company 
Ltd" w Londynie poza bezpośrednią działolnościa 
w Polsce jest poważnie zainteresowąne w dzie 

łalności istniejącego od 1892 roku TOWARZYSTWA 
UBEZPIECZEŃ .PRZEZORNOŚĆ” S. A 
jako główny okcjonarjusz i reasekurator tej inatytacji. * 

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ 
PRZEZORNOŚĆ 
prowadzi następujące dzioły ubez- 
pięczeń: na życie, od ognie, kra- 
dzieży, nieszczęśliwych wępodków. 
©dpowiedziałności cywitnśł 

1, transportów. 

    
   

Walka o tańszy prąd 
elektryczny. 

   

  

płę parytetu - 2402111961. 

  

we . Zł 12.478.920.232.— 

     

    

    
    
    

    

   

  

    
        

             

   

  

       

         

  

      

  

    

  

m SWĄ don słością cały naród, w: zyst A gdy wyjdzie z pod rusztowań, cie Abbie Eo dwóch poliejantów Okazało sie, że zostaliśmy wprowadźeni w 2 

kich mieszkańców Wielkiego Księs:-  sjlna i piękna, świadcząca że ani czas, i regułowało „rieh*. błąd depcsza... Prima-aprilisową, w Li SA: : 

wa Litewskiego. bez różnicy narod >- ani podziemne, ciemne bagna, ani ESPRIT KAAT IRSN i ij o 
wości, jeśli tam w Katedrze, odpr:- nieprzyjaciele jej nie zmogli, wtedy, „we wszytkich miastech Reeezypespośiej, 

wiały się nabożeństwa błagalne luh egz dumą pom-śleć Będziemy mogli, że 

dziękczynne, z okazji klęsk i zwy- gqźwignęły ją z ruiny drobne, ciężko 
cięstw. nabożeństwa świadczące 2 re- zapracowane grosze zgnębionego kry- 

ligijnej gorliwości naszego społeczeń:  zusem społeczeństwa, które mimo ` w. н 

stwa i niejednokrotnie o gorącej woli sbėstwa, zdobyło się na ten czyn hi- : ® a Jęz gw > Przy otyłości, artretyzmie i chorobie en- 

łączności dawnej Litwy z Polską, 10  stąryczny, ODNOWIENIE BAZYLIKI - O Owa n l С Józel! wzancnia czynność żałądka 1 biszek 
taka pamiątka, taki narodowy skat- у Е SKIEJ! | Hel. Rome. ; с z a” wzmicnia, czynności żołądka i kiszek 

biec, nie może pozostać w ruinie : ай 4 . ' „Oras, ulabyia: trawienie,..Zalecana przez (lek: 

: gg to hańba dła OE 177 Ofiara J. E. X. Arcybiskupa Kape KANDYDAT NA Do szpar 8 Ścianie przyłgnęły uszy  wyłożyła na ladę żądane papierosy, Kozłow- Wiec: L оМ у ; 
każdego, klo się poczuwa do łą Я rzykow- ALACZA*, wywiadowców. ‚ ski spojrzał na nie bezradny i uderzył ze ecz owszeci № 

ści z tem stkiem co Bazylika Wi- Metropolity R. Jałbrzyko — Ratujeie, panowie, — свед zrobić ze. — Pódpał braciszku, ratuj przyjaciela z złością nogą w budkę. # w B 8 w. > 
a zawiera. Wiemy, aż nadto do- skiego na Bazylikę. z. rear — rzekł ponuro Antoni EE R plaka) Kozłowski, eałując — (o dajesz, poco dajesz... . BD. „K. 

$ że DODN Aż Ša i 1 л : ryl, wehcdząc de urzędu śleńczego. — ш; — Бгу1а po ach. — Wszystko przygotujemy, SB + . Ё 

нрр Aimo B) e Aa dniu wczorajszym JE anie 100, nawet dali 10 zł. zadatku i ponaglają: pał. "ak nawet nie zApeckasz, Jak należy sami _ W OCZEKIWANIU NA PODPALENIE. «, Dzisiaj o, godz. 6 wiecz. odbędzie 
y, że często tyłko lenistwo, obojęt O złotych) rozpoczynając w len spo bO pieniądze oddawaj, A ja je przepilem. oblejemy benzynką strych. Podłożyny szraa- : a... SIę w lokału BBWR przy ul. Św. Amiy 

# noś i niedbalstwo, nie dają nam wspo- sób tą ofiarą ogółno polską zbiórkę na rzecz Bryła przyjęto serdecznie, jak skeuszonego ty. Tylko przyjdź i rzuć zapałkę. A teraz wy awe PoE io mich 2—4 „wieczór powszechny”, na: któ- 

módz nędzy łub celu szlachetnego. ratowania Bazyliki. : : grzesznila i poproszono, by wyspowiadal sių | pij braciszku jeszezė nie žaluj sobie — i Koz prase WC ka ejo Ра rym p. Krawiec wygłosi odczyt t E TY 3 szczegółowo. Opowiadział, że przyjaciel jego, łowskt coraz częściej doiewał do kieliszka Z7UCH się nawet na postęrankowego I Odpro l. ica ADR 
L i Belesław Kozłowski, wpadł zpoezątku w lez. Bryla. ` wadzić do komisarjatu, Następnie ztełefono- += ąsk urozmaicony. przeźroczami. 

il n ki di Н nadziejne diugi a poiem, kicdy sytuaeja stu- — Nie mogę bracie — jęczał ten w od. VAL do komisarjatu, by przyjaciół, po dopro Po odczycie żywa gazetka i dekłama- 

Drzewo wi e 5 e a Francji ła się beznadziejna —- na pomysł podpale- powiedzi, więzienie, stryczek i wcgółe, WO A Poe ie UAT cje. W przerwach orkiestra. Wstęp 

i cy ai ь { о4 : i : ‚ nia swego domku, przy ulicy Wiłkomier- Te wufdaj dziesięć złotych, Pocóż je  THEZW oczn sodos i A „Merplatay A 
` MM Rule = a. dni S 2 PE ai oriai A p skiej 161, zaasckurowanego na ladną sumkę wziął? Uezctwy człowiek tego nie ribi. Obie. 22 Rz am s pray Dany AS 

prz „wiciele francuskiego przemy- ych ne zeSz milj. ików w 14 tysięcy złotych. Sam bał się podpalać, --  €3ł to i wykonaj. stala natychiniast na most : : 

słu drzewnego ma czele ze znanyci złocie. więe wyszukał podpalacza w osobie przyju- A więzienia nie bój się. Pójdziemy zaraz Z rakietą przybyło czterech strażaków i Teatr Lutnia zwrócił. się 

$przemysłowcem p. Chuałoste, którzy Drzewo z Wileńszczyzny do Fran- ciela Bryla, Upei go, uprosii i dał 10 sło- na ulieę i damy komuś w motdę. Przytrzy- b. komendant Waligóra. Zabrano z mrśtu do magistratu z prośbą 

przeprowadzili szereg konfereńcyj /  Cji będzie częściowo spławiane do por "eh na podtrzymanie energji, Brył paczątko mają nas w kemisarjacie, półem wypuszezą, wywiadewców i podążeno na Wiłkomierską o subwencje 
imi isc z ikami Gel Tówwwórskich: odė ać odódzic 16 zgódził się, lecz potem, po namyśle, pos. to my pędem rasaz do mieszkania i ogień pod numer 161. e 

a Jscowemy: czynnikami przemysłu AE m ich, częściowo zaś EJdZIE stanowił pozostać uezeiwym czławiekiem i  podrzucisz, A albi będzie takie, że siedzie- Rakieta stanęła przed domem w pogoiowin. Tetis muzy: czny i a 

Ig Si koleją. zwrócił się do polieji, by ta dopomogła mu  tiśmy w komisarjacie, dai do aud ti St A aoi g Iš e 

V wyniku tyc 29 Ъ awici fra ski > zami iu. kie rzeczy były spakowane i przygotowane < agistratu wiłeńskiego z. proš- 

ciele ai ARREDCH. FT opra ia a ° a A 'FISKIE PLANY UDAJE SIĘ KIEDY NIE TRZEBA. do szajedenia, Niemowle teżało 3. kotysee. ЪЬа © poparcie finansowe aaa pod 
3 r. z . Žr MACHJAWELSKIE PLANY. Bryl zgodzii się. Przyjaciele wyszli na uli  1i-lefnia dziewezyna siedzieła ubrana. Była Ч, ; a 0 

е Ž 3 I Wiiln 

Pomyślny wynik pertraktacyj delegacji | muuu i Keys wena “ аПЫа ла, еа a Gi rot o ROR ' A A e Koziowskiego 1 Spę ego Kuniowski rhejrzał się. — w pobliżu stał — Gdzie rodziee? — zapytał wywiadowes. zostanie ró: & оы 

wileńskiej w Moskwie PO Ar „piel Pany może posterunkowy miundurowy, K. przepuścił kll- — Tatuś na mieście, mamusia gdzieś wy- bliższych dai pa OE, z naj 

° yć spekojny. Brył poszedł, a w Ślad za nim ku przechodniów. Nie miał odwagi, Potem szła. 8 sieazen magistratu, 
ы 4 Е ю i ies 8 ; wywiadowey. adszedł do. kiosku, zmarszczył się groźnie i а 3.3.54 

Bawiąca w „Moskwie delegacja została pomyślnie przyjęta pk kon Kozłowski powitał Bryla z wylewną rado Brzyknał głóśno: i JAK TU NIE ZWARJOWAĆ? Jak na kryzys to wcale 
+ _ rzemiosła szewskiego w Wilnie w sumentów rosyjskich — Wilno bę- ścią j odrazu poprowadził na miasto, gdzie > Jesteśmy bezeobotni, daj nam. papie-. Powstało przypuszezenie, że Heleha Ko- "nieźle. - : 
R : yć zB. : ок . > Ra RAE Roca е : : : ‚ s 2 › że к u zie. : 

| szem sowa aga a T е ож yeke irek Maz ać 
"sji sowieckiej powróciła do Wiłna. Zaznaczyć ńależy, iż przed wojną "Hel ! zamkaęłi się w zaclsznym gabinecie. „etrmowyłą, że zamlasł.kezwać podlerinkowego  woją słomę benzyną в Butelki, ŚWIŃ - pmumaracz Puiiakja Aajalek Tow. 

Delegacja zdołała nawiązać perir Wileńszczyzna przodowała w dostar- KS KAB LT WAS KONNE ; TRAW tarki oślepiło ja; nie poznała przybyszy. MY” (7 0,/31 marca rozpoczęł seen ii 

ktacje z sowieckim przemysłem szew- czaniu obuwia do centralnej Rosji. p R ao jest asis 3 .шсщ' A i na terėnie calej Polski. 

skim, dla którego ma tytułem próby Rocznie wychodziło z Wileńszczyzn: Z Ś i d i d ki : TS < : "a ik Wydaje się wprost nieprawdopodobnem 
> 3 OT A A>. #° " Й tee dszedł Kozłowski z odpala- ° OE pra) b 

dostarczyć obuwie wileńskie. Gdybs. około 1 milj. par obtwia. a c e w są Z e gro Z m. KZ >. BRE A Ne peja nd dy 

róba maszych wyrobów szewsk'ch ‚ я J ias e. |owarzystwo,. akcyjne. Jeżeh 
у ` ) 11 skazanych przestępców kryminalnych stawia czynny zeta i kowiiać, jak namawial 24 jodnak weźmie pod uwagę, że towarzysi 

# ® 4 wi o w al 

= е opór policjantom. Bryla, gdzie z nim był, o jedh Tas ks =. 28 Aalion Sy Vei Gris ii is 

i i r ) h ł benzynę, wreszcie dosłownie Ž > " a ych, 

Tragiczny wypad ek na Bobrujskim W piątek 31 marca w jednej w sal sądu Podburzanie odniosło skutek, Powstała UE K Al bankrat przewró których TOC S, wpływ przekracza 48 miljo- 
dzki 3 ; = wszystko, co mówił, У p: mów funtów sterlingów, t ni 

® = gredzkiego w Wilnie cdbywaly sic +67prawy. | awantura. Skazani stawiń poliejantom ezyn- dlł oczy, zawył, uklęknął, ułożył ręce jak И K ngów, to można się pogo 

rze eżdzie kole 0W m przeciwko 11 przestępcom kryminalnym, ny opór, nie pozwałająe stę zakuć w kajdan- ni wać 1 „Bože earia chra- dzić z myślą, iż są jeszcze na świecie dobre 

® oskarżonym 0 kradzieże. : . 2 do meilios : ё‘:‘"‘ EP žadės id interesy pomimo: ogólnego kryzysu. 
Oskoržonych z więzienia Łukiskiego przy- tai > A Ma a L ч : Towarzystwo „Prudential“ interesuje się . 

6-cio letni chłopiec pod kołami pociągu. BŁóWksio do IL pół ealoni, SMEŚMŃ s. gul i przycia wówczaś z moi .. Wygrawcdowano mn te ekatrawogcaia aj, TYŚMEm polskim od dakrega IA A mianowi: 
Wezoraj rano na Bobrujskim  przejeż- lewą nogą oraz moeno pokaleczoną głowa. — В pcłiejantów, delegowanych przez komendę le się przmotorów tej zwantnry obezwładnić Sąd zaw in Ё :п E miedęcy cie od chwili zakupienia większości Tow. 

dzie kolejowym wydarzył się tragiczny wy- Ofiarę wypadku przewieziono dó ambulator- reztrwy policji. S i.peźeośą 'zskuć, póczem 'izolowano ich od Kozłowskich, każdą A aż 407 pddpkfónik Ubezpieczeń Przezorność, obecnie jednak pra 

padek: jum kolejowego, skąd w stanie ciężkim ode- Pa zrełerowaniu spraw i przeprowadzenti reszty aresztowanych. a Ea gnie powiększyć swą działalnoś i dlatego ©- 
O gedzinie 7 min. 28 podł pociąg pasażer-  słano do szpitala Św. Jakóba. przewadu sądowego we wszystkiech 11 spra- о с swego domostwa. Włod. bok Tow, Przezorność, rozpoczyna bezpo- 

(2 ski Nr. 752, zdążujący z Dukszt do Wilna, Pierwiastkowe dochodzenie przeprowa- wach sędzia prowadzący nczprawy, ogłosił Pozostałych przestępeów również zakuto średnią pracę w ubezpieczeniach na życie i. 

wyrok, moeą którego prawie wszysey oskarże i i ognia. 4 

RADJO 
fuż jednak za późno. Z pod kół lokomotywy chodzenie w toku. ®4Н zakuć wszystkich skazanych w kajdan- rzy brali czynny udział w awanturze poeing- WILN: 

wydobyto nieszezęśliwego chłopca z obciętę ki, nięej zosłałi do odpowiedziałności sądowej Związek Zawodowy Pracowników О. 
Dwóch z pośród więźniów, skazanych na ZA stawianie czynnego oporu funkejonarju- Bankowych, Zwiążek Pracowników Biu- NIEDZIELA, dnia 2 kwietnia 1933 

Dochodzenie w sprawie oszukańczego 

  

trzechietnie więzienie, zaczęłe podburzać re- 
sztę aresztowanych, hy stawili epór poliejan 

  

szem państwowym, podezas spełniania przez 
nieh ebewiązków służbowych oraz zakłóee- 

rowych i Handlowych, Związek Ubez- 

pieczeniowców oraz Unja Związków 

  

10,15: Uroczyste nabożeństwo z 
Bramy z okazji: Dnia Ratowania Bazyliki Wi 

  

° + ante: ca . i i 2 2 vi 

podjęcia pieniędzy ky P. K. 0. : tom i 3 pozwalił się zakuć, nie spokoju. (e). i RSA Aya: zak POWO sa 12,10: AA 

Wezoraj donosiliśmy już o oszukańczem się do' jujemy w wyniku przepr I t t dl d f Į ° t memorjał do p. prezydenta miasta i p. €OT. 2,15: Poranek symfoniczny. zy? 

ki у й rad: ie dochodzenia zatrzy ! i ileński - 14,00: „Porady t yjne“. 14,20: Muzy- 

podjęcia w kai rzędach pocztowych, 1 - wadzoseęo w tl sprawie dochodzenie str LAMIAST przemytu Odłewy (O IaiszoWania МОЛ Kekės wisńsieo 2 wro po. jo ikos apinabų poodinis 
podstawie sfałszowanej książeczki P. K. 0. 

«umy 1000 zł. 

  

Do powyższych świetlic uczęszcza 
stale 22972 członków, poza przygod- 

„nymi uczestnikami. Z nich 383 mieści 
się w lokalach wynajętych. lub, c» 
rzadko się zdarza, dobrowolnie zao- 

fiarowanych, pozostąłe zaś 521 w sa- 
1ach szkolnych. Dane powyższe obej- 

mują 7 pówiatów woj. wileńskiego 

  
  

    
    

    

    

irocki, święciański. oszmia Ч J ы й A S й : 
: RE as оара сса Jes ак оф riedniego c.a- mlynu aresztowano pod zarzntem usiłowania Wezoraj podejrzanego o fałszowanie pi к * & jen- 

brasławski, dziśnieński, wilejski i Li 4 E ii oo 4 |" faszowania monet S.eloztabtwyćh. niędzy prze! as Arika Palos prasie, że, Magistrat mą zacząć OO] > E 
mołodeczański), oraz 5 powiatów woj. NROCAK "o RPO Odnalezione w jego mieszkaniu dowody  tzym. €e). tować się, czy ewent. obniżka prądu „ i 

nowogródzkiego (nowogródzki, lidzki, 

baranowicki, nieświeski i stołpecki). 
Jeżeliby do tego dołączyć brakujące 
4 powiaty (postawski, szczuczyński. 
wołożyński i słonimski). oraz cyfry 
dotyczące iłości świetlic S. M. P. z 
pow. wil.-trockłego, które nie zostały 
uwzględnione, otrzymalibyśmy na te- 
renie Wileńszczyzny i Nowogródczy '- 
ny z dołączeniem wszystkich inny 
około 1200 świetlic i zespołów świetl 
cowych, grupujących ponad 30 tysięcy 
członków. : i 

   

choćby obszernym artykule, omówić 
i naświetlić bardziej wyczerpująco 
cały ten spłot zagadnień, które się 
wiążą z pracą świetlicową i są wtór- 
nym jej objawem. Należałoby tylko 
zwrócić uwagę jeszcze na jedną kwe- 
stję, która się daje mocno odrzuwać 
w całokształcie akcji świetlicowej. 

    

żliwie przystępny i popularny dla sze 
rokich mas i ich przodowników, a 
słanowiącego wierną ilustrację i prze- 
gląd tych wszystkich wartości, które 
reprezentuje u nas praca społeczna, 
prowadzona ma wsi i przez wieś. 

Dlatego też z uznaniem należy po- 
witać inicjatywę prezesa Wileńskiego 
Związku Teatrów i Chórów Ludo- 
wych, p. E. Stubiedy, zmierzajacą do 
podjęcia pod firmą tej organizacji 
wydawnictwa „Nasza Świetlica”, Pis- 
mo to pomyślano narazie jako dwu- 

      

Onegdaj wywiadowcy w  poszukiwanin 
przemytu przeprowadziłi rewizje w mieszka 

niu właścieicia młynu A. Junowicza (zaułek 
Kiejdański Nr. 2). 

Rewizja zakończyła się całkiem nieocze- 
kiwanym wynikiem. 

Żadnych przemyeznych towarów wpraw- 

dzie nie znaleziono, ujawnionn natomiast 
dwa precyzyjnie wykonane odlewy gipsowe 

de falstmwania monet 5 złotawych nowero 
typu, Graz rozmaite chernikalja | metale, z 

których falsyfikaty miały być wykonane. 

A. Junowieza — właściciela mietrynnego 

   

  

rzeczowe, wraz ze znałezionemi kliszami li- 
tografieznemi skonfiskowano. 

Przy sprawdzaniu personalji aresztowane 

go w rejestrze przestepeów policji kryminał- 
sej ustałono, że w roku 1924 tenże Junowiez 
tostai aresstowany pod zarzutem. fałszowa- 
nia banknotów litewskich (litów). 

W. pierwszej instaneji został on wówezas 
skazany na 6 lat ciężkiego więzienia, Sąd Apr 
lacyjny wyrek pierwszej instancji uchylił i 
Jnnowieza nniewtnnił. 

W czasie badania Junowiez nie przyznał 
się do winy, dając rozmaite wykrętne odpo- 

wiedzi, В 

  

i ii 

*Łvżka po obiedzie. 
Katolicki Związek Polek w Wilnie wysto- 

sował do Sądu Przysięgłych w. Krakowie 
'prośbę o „zarządzenie na przyszłość tajności 
tych części rozprawy z procesu Gorgonowej, 
które mogą obrazić dobre obyczaje. Otrzy- 
maliśmy również taki komunikat. 

Intencja Kat. Związku Polek, chwalebna, 
ami słowa, ale sformułowana równie nieśmia- 
ło jak nieudolnie, przytem o wiele spóźniona. 
Miałby jakiś walor ogólny protest wszystkich 
kobiecych związków wileńskich, zrobiony w 
porę „oddziałałby może i na prasę, (której 

Ustawa o wykupie gruntów 
czynszowych I dzierżawnych 
w miastach I miasteczkach. 

Dla Związku Właścicieli Średnich 
i Drobnych Nieruchomości oraz d!a 

drobnych dzierżawców p. senator Wi- 

told Abramowicz wygłosi w ponie- 

działek dn. 3 kwietnia r. b. o godz. 19 

w lokalu Sekretarjatu Wojewódzkiego 

BBWR przy ul. Św. Anny 2—4 refe- 

J. W. Pan Prezydent m. Wilna. 

Prawie wszystkie elektrownie w 

Polsce obniżyły już cenę prądu elek- 

trycznego dzięki akcji Rządu i obni 

żeniu o 20 proc. cen węgła, a miasto 

Wilno, którego. elektrownia wykaza- 

atnim roku przeszło 30 proc. 

ki biłansowej, opóźnia się w 

ogólnym wysiłku społeczeństwa, a 

wyjść z obecnego ciężkiego kryzys 

Ukazała się wprawdzie notatka w 

   
   
   

elektrycznego mie przyniesie miastu 

straty, treść jej jednak mie wróży ry- 

chłego i pozytywnego załatwienia tej 

sprawy, wobec częgo niżej podpisane 

związki i organizacje zwracają się do 

'WPana 'Prezydenta z usilną prośbą o 

przyśpieszenie obniżki cen za prąd 

elektryczny. 

" . Jednocześnie pozwalamy sobie za 

uważyć, że przypuszczenie, iż obni 

nie taryfy elektrycznej może przynieść 

straty, gdy przy droższym o 20 proc. 

węglu miała elektrownia tak znaczną 

  

nia“ — odczyt, 15,00: Audycja dla wszysi- 
kich. 16,00: Aud. dla młodzieży. 16.25: „Go to 
jest radjo' — pogad, 16,40: Płyty). 16,45: „Ra 
towania Bazyliki Wfleńskiej* odczyt wyg?: 
konserwator dr. Stanisław Lorentz. Po od- 
czycie krótkie przemówienie J. Eks. ks. arcy 
biskupa metropolity wil, R. Jabłrzykowskie 
go. 17,00: Utwory fortepianowe. 17,30: Kom. 
17,55: Program na poniedziałek. 18,00: Kon- 
cert w wyk, chóru „Hasło* pod dyr. Jana 
Żebrowskiego. 18,30: Wiad. bieżące. 18,35: 
Koncert. 19.00: Litewska audycja literacka. 
19,15: Rozmait. 19,25: Słuchowisko. 20,00: 
Koncert konkursowy Chóru Dana. 20,55: Wia 
domości sportowe. 21,05: iKoncert. 21,55: We 

  

  

WARSZAWA. 
NIEDZIELA, dnia 2 kwietnia 1933 r. 

16,00: Pieśni w wylkonaniu Chóru Pod- 
oficerów Garn. Warsz. 16.25: Płyty. 16.45: 
Odczyt. 1735: Arj* i pieśni w wyk. Stanisła 
wa Znicza. 18,00: Muzyka lekka. 22,30: Mu- 
zyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
DZIEŃ BAZYLIKI W RADJO, 

Dzień dzisiejszy poświęcony będzie zbie 
ramiu ofiar na ratowanie Bazyliki Wileńskiej, 
W związku z tem Polskie Radjo nada i godz. 

  

  

A tygodnik, ma stać się w przyszłości po imieniu nie chce ani Związek ani Akcja dwyżkę bilansową, wydaje się nam 10.15 uroczyste. nabożeństwo, transmitowane 

Cyfry te. dałekie od optymizrau ruso aa iai Katolicka nazwać) i nawet może na Sąd kra- rat na temat nowouchwalonej Usta- - DAŪWYŽKĘ KADROWA: NN z Ostnsj Bramy, które celebruje J. E у 

. : lącznikiem 1. organem wszystkich ze- kowski, chociaż trudno by było zatamować 7 niereałne. Arcyb. letropolita R. Jałbrzykowski: N 
wskazują, jak szeroki jest zakres pra- 

<«y, świetlicowej, nabierającej coraz 

bardziej charakteru masowego w od- 
działywaniu na szerokie warstwy lud- 
mości tutejszej. Dowodzą one jedno- 

cześnie, że pomimo trudnych warun- 

ków gospode «czych, praca społeczno- 
oświatowa bynajmniej się nie zał :- 
mała, wykazując wielką odporność ° 
dużą zdolność w przystosowaniu się 

społów teatralnych i świetlicowych, 
istniejących na terenie Wileńszczyz 
ny i Nowogródczyzny, dążąć do stwo - 
rzenia im w ten sposób dogodnej płat- 
formy dla wzajemnej wymiany osiąg 
niętych doświadczeń i poglebienia 
własnych stanowisk ideowych. 

Jan Szkop. 

    

/obfite źródło dochodów, jakie płynie z tego 
procesu na szalty gazet, karmiących . tem 
swych czytelników. 

Ale wydawać odezwy i prośby, gdy proces 
jest prawie na ukończeniu, gdy tłumy przez 
kilka tygodni nakarmiły sie obficie i wzięły 
udział czynny w procesie, dezorjentuje mało 
uświadomioną publiczność, a podnieca cv- 
"nizm tejże prasy brukowej. Przytem jakże 
to sobie wyobrazić sprawozdania z procesu, 
którego bodaj wszystkie „części* mocno obra- 
żają dobre obyczaje”, pocięte na kawałki: 

  

wy o wykupie gruntów czynszowych 

i dzierżawnych w miastach i mias'ecz- 

kach. 
Wstęp wolny za okazaniem legi- 

tymacji członkowskiej. 

Wznowienie komunikacji 
rzecznej na Wilji. : 

W, związku ż opadnięciśm wody na Wilji 

Odwrotnie, sądzimy, że przy tań- 

szym prądzie wzmoże się zużycie te- 

goż, natomiast w razie pozostaw «enia 

dotychczasowych cen szerokie rzesze 

konsunientów będą musiały przejść 

na inne oświetlenie tub je zmniejszyć 

już nie mówiąc o szkodach, juk chy 

przyniósł elektrowni ewent. strajk 

konsumentów. 

© 
pnie po południu o godz. 16,45 konserwator 
zabytków dr. Stanisław Lorentz w. odczycie 
transmitowanym przez wszystkie rozgłośnie 

będzie mówił o postępie robót przy ratowa 

niu Bazyliki. Po odczycie tym ks. arcyb. Jal- 
brzykowski wžrėci się za posrednictwem-mik 

rofonu do wiernych w catėj Polšce 7 apėlėm 
'o Skladainie ofiar na teh doniosły cel. 

- PIEŚNI LUDOWE, 
-© godz, 18 (niedziela w studjo wiłeóskiem 

do zmienionych powszechnie waru.- ta otwarte drzwi, tam zamknięte — tu jaw- om się, że Z. 30. III. 1933 r. "R : Pes A ae e ło” RO 

kó а ść, tu za pięć minut tajnośćć... Jakiś nie- ma być wznowiona: z em 15“ a. „$ OD ją p. Jana Żebrowskiego. Program era 

Ra obecnego žygia a ‹ aż RZA układał w, Kat. Polek ten Właściciele statków. czynią już przygotowa- „.Następują podpisy wyżej WY- udowe pisśni wileńskie, kurpiowskie, górat 

Oczywiście irduno jest w jednym, + у а: mia do nawigacji. ы szezegėlnionyeh Związków. skie 6 gornošląskie. * nieśmiały elaborat, 

 



4 КОВЕ В 

"10 strzałów ku chwale Ojczyzny 
do tarczy Obrony Narodowej—odda dziś każdy prawy obywatel. 
Wszystkie strzelnice m. Wilna otwarte w niedzielę 2-ge kwietnia r. b. od 9-ej do 16-ej 

KRONIKA 
  

Dziś: Franciszka a P. 

    Jutro: Ryszarda 
  

    

2 Wschód słońca — z.5 m. 10 

[Kwiecień | zed ©. — g.6m.09 

Spostrzeżenia Zakiadu Meteorologii U.S.P 
w Wilnie z dnia 1/11 — 1933 ro     

      . najniższa 
Opad: 0,4 : 
Wiatr: poludniowo-zachodni 
Tendencja: wzrost, potem stan staly. 
Uwagi: poł pochm. przed poł. deszcz z gradem 

— Przewidywany przebieg pogody w dniu 
dzisiejszym 2 kwietnia według PIM-a, Za- 
chmurzenie' zmienne z możliwością przelot 
mych: deszczów. Temperatura bez zmian. 
Umiarkowane wiatry z kierunków  zachod- 
nich. 

KOŚCIELNA 
— Rekolekcje nauczycielskie. Podaje się 

do wiadomości, iż tegoroczne rzkolekcje nau 

czycielskie rozpoczną się w niedzielę Pałmo 

wą dnia 9 kwietnia br. o godz. 10 rano w ka 

plicy Ó0. Jezuitów, Wielka 64, Karty wstę- 

pu otrzymać można w Stowarzyszeniu Chr7. 

Narod. Naucz. Szk, Powsz. ul. Uniwersytec- 

&а 9 m. 7 (poniedziałki, środy i piątki od g. 

17-49), u O. Kucharskiego, klasztor OO. Je 

zuitów przy wejściu oraz w Kole Kateche- 

tów, ul. Trocka 9—22 ad godz. 15—17. 

OSOBISTA 

— Przyjazd do Wilna gen. Litwinowicza. 
Do Wilna przybył dowódca D. O. K. gan. 
Litwinowicz wraz z kilku generałami. 

MIEJSKA. 

— Wpływy podatkowe do kas miejskich 

maleją. W ciągu ubiegłego miesiąca do kas 

miejskich według prowizorycznie dokona- 

nych obliczeń wpłynęło załedwie 43 procent 

podatków ipreliminowanych , do płacenia w 

Marcu. 
W stosunku do miesiąca poprzedniego za- 

uważono obniżenie: się wpływów. 

— Magistrat powoli wycofuje się. z insta- 

lacji pionów. Władze miejskie powzięły 

uchwałę zaprzestania, poczynając od dnia 

dzisiejszego, instalowańia pionów na koszt 

miasta w nowych zabudowaniach, dokąd 

Sieć elektryczna zostanie doprowadzona pa 

dniu 1 kwietnia r. b. 
Małe zainteresowanie się nowym 

budżetem miasta. Onegdaj upłynął tygod- 

niowy termin wytoženia projektu now:go 

preliminarza budżetowego. W okresie ty 

każdy z obywateli miał prawo przejrzeć no- 
wy budżet i wnieść ewentualńe reklam 
Jak wykazała prowadzona statystyka zainte: 

resowanie nowymi budżetem ze strony ogółu 

obywateli było więcej niż minimalne, gdyż 

nowy preliminarz przejrzało zaledwie 7 osób. 

Fakt ten dowodzi małego zainteresowa- 

nia się płatników zamierzeniami samorządu. 

SPRAWY SZKOLNE 

— Dyrekcja Szkoły Technicznej podaje 

do wiadomości, że zebranie rodziców ucz- 

(MII! 
Tel. 15-41 

   
   

  

JUTRO 
premjera! 

niów Państw. Szkoły Techn. w Wiiłnie (nie- 
dziela wywiadowcza) odbędzie się dnia 2-go 
kwietnia rb. o godz, 12 w gm. szkoły przy 
ui. Holendernia 12. " 

Obecność wszystkich rodziców względni» 
opiekunów jest obowiązująca. 

WOJSKOWA 

— Czysty zysk osiągnięty z I-szej Czar- 
nej Kawy Dywizyjnego Kursu Podchorążych 
w 5 p. p. Leg. wynoszący 83 złote przekaza- 
no na rzecz 9 drużyny harcerskiej im. Zu- 
chowatych, którą opiekuje się 5 p. p. Leg. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 
    

dziny Wojskowej w Wilnie prosi: członkin 
o przybycie'na herbatkę, która się odbędzie 
w dniu 5 kwietnia rb. o godz. 7,30 wiecz. w 
lokału własnym. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Uezezenie pamięci Konstantego Ostrog 
skiego. W. celu porozumienia, się co do ob- 
chodu 400-lecia śmierci ks, Konstantego Ost- 
rogskiego odbędzie się w Wfilnie we wtorek 
o godz. 7,30 w. w lokalu T-wa im. Jana Ła- 
skiego (Zawalna 1) zebranie osób zdających 
sprawę z doniosłości i aktualności uczczenia 
jpamięci wielkiego hetmana litewskiego zwy- 
cięscy z pod Orsy. 

  

— Peowiacy. Sekretarjat Wlileńskiego Ko 
ta P. O. W. powiadamia, @2 м dniu 2 kwiet 

mia br. w niedzielę, przy ulicy Biskupiej w 

tokału „Kurjera Wiłeńskiego** odbędzie sę 
towarzyska herbatka P, O. W., w czasie któ 
rej oset IB. Podoski wygłosi odczyt o sy 
tuacji politycznej, zaś ob. dyr. Wł. Wielhor 
ski odpowiadać będzie na zapytania w spra 
wie wygłoszonego referatu na poprzedniej 
herbatce. 

— Wileńskie T-wo Wioślarskie -zawiada - 
mia, że doroczne walne zgromadzenie człon- 
ków T-wa, odbędzie się w dniu 11 kwietnia 
rb., o godz. 18, w lokalu Giełdy Zbożowo -— 
Towarowej w Wilnie, gmach Izby Przemv- 
słowo —. Handłowej (ul. Mickiewicza 34). 

— Zawiadomienie. Zgodnie z $ 24 i 25 

Statutu Zarząd Oddziału zwołuje do Wilna 
w lókalu przy ulicy Zawałnej Nr. 1 (sala 

Kresowego Związku Ziemian) na dzień 2-go 
kwietnia 1933 r. na godzinę 10 w pierwszym 
termnie, a z ważnością bez względu na ilość 
obecnych na godzinę 10 m. 30 w drugim ter 
mlinie doroczne Walńe Zgromadzenie człou- 
ków Oddziału. a 

— U Niezależnych odbędzie się Tygódn:k 
aktualny, połączony z atrakcjami arty: 

nemi, w dniu 2 kwietnia br, o godz. 8 w 

w sali Stow. Techników przy ul. Wiileńsk 
Nr. 38. 

Program rewjowy z udziałem najwybit- 
niejszych sił artystycznych, 

Goście miile widziani. 

    

      

: . ROŽNE. 
— Zlikwidowanie Komitetu Powodziowego. 

W; związku z minięciem groźby powodzi na 

terenie Wilna i codzienńem opadaniem po- 

ziomu wody na rzece Wiljj — pówołaiy 

do życia Wileński Komitet Powodziowy róz- 

wiązał Się. 
Również zlikwidowane zostały komitety po 

wodziowe na prowincji. 

Władca tu-- 3 ы > 

sui VLASTA BURIAN 
humoru = 2 

Ekscentryczne przygody nieśmiertelnego wesołka! 

  

TEATR | MUZYKA 
— Teatr na Pohulanee z powodu nagłej 

choroby jednego z artystów, grającego cza- 
łową rolę, premjera „Czerwonej limuzyny” 
została odłożona na wtorek 4 kwietnia 1933 
roku. Bilety. zakupione na sobotnią premjerę 
„Czerwonej limuzyny” —— ważne są na wto- 
rek 4 kwietnia. 

— Dzisiejszy poranek dla dzieci. Dziś, nie 
dzieła 2 kwietnia o godz. 12-ej w poł. czaro- 
dziejska baśń dla dzieci „W szponach cza- 
rownicy”, będzie to nieodwołalnie ostatnie 

przedstawienie. Ceny propagandowe (od 20 
gi): Dla wycieczek szkolnych specjalne zniż- 
KL 

— „Omal nie noe poślubna — dziś po- 
południu. Doskonała komedja „Omal nie noc 
poślubna” — ukaże się dziś w Teatrze na 
Pohulance o godz. 4 pop. pierwszy raz po 
cenach zniżonych o 50 proc. Świetna wysta- 
wa. Koncertowa gra zespołu, z ulubieńcem 
Wilna St. Daczyńskim na czele. 

— Ostatnia okazja ujrzenia „Mademoi- 
selle”. Dziś, wieczorem niedziela 2 kwietnia 
w Teatrze na Pohulance, odegrana zostan'e 
kapitalna sztuka Deval'a „Mademoiselle”; ze 
znakomitą artystką Jadwigą Żmijewską w 
roli tytułowej. 

— Teatr muzyczny „Lutnia” — „Poci 
wiosenny” Dziś o godz. 8.15 w dalszym Sa 
wspaniaa newja wiosenna ujęta w 20-tu о- 
brazach na tle efektownych dekoracji, z iln- 
stracją muzyczną, w wykonaniu najwybit- 
niejszych sił artystycznych z Elmą Gistedt na 

czele. Bogaty program zawiera ostatnie no- 
wości: hajmodniejsze |piosenki, skecze, mo- 
nologi, tańce i ewolucje zespołu girls. Opra- 
cowanie reżyserskie K, Wyrwicz-Wichrow- 
skiego. Zniżki ważne.. . 

— „Wesoła wdówka” — Dziś o godz. 4.ej 
na przedstawieniu popołudniowem ukaże się 
melodyjna operetka Lehara „Wesoła wdów- 
ka” w obsadzie premjerowej z Elną Gistedt 
w roli głównej. Ceny zniżone. 

— Poranek kompozytorski w  „Lutni” 
Dziś o godz. 12 m, 30 pop. odbędzie się w 
teatrze „Lutnia” poranek-koncert kompozży- 
tora Stanisława Lipskiego, z okazji 25-ciołe- 
cia jego działalności. Poran*k' ten organizo- 
wany staraniem Wil. Tow. Operowego obu- 
dził w sferach muzycznych miasta żywe za 
interesowanie. Utwory tego znakomitego kom 
pozytora usłyszy w wykonaniu doskonałej 
pianistki Olgi Wiizun, oraz utwory chóralne, 
w wykonaniu chóru Pocztowców i kwartetu 
solistów. Wil, Tow. Operow pod batutą 
dyr. Szcząpańskiego oraz pi w interprė- 
tacji najlepszych naszych aków z Wan 
dą Hendrich na czele. (Kierownictwo spo- 
czywa w rekach prof. A. Ludwiga. Ceny mi- 
nimalne od 30 gr. 

   
   

  

— Jubiieusz Zofji Jakubowskiej, W dnia 
5 kwietnia odbędzie się w Teatrze Polskim w 
Katowicach rzadki jubileusz 40-letniej pra- 
cy scenicznej, znanej i cenionej w swoim, cza 
sie przez szereg lat na scenie wileńskiej, ar- 
tystki dramatycznej p. Zofji Jakubowskiej, 

Kto wygrał? 
WARSZAWA, (Pat). W 21 dniu ciągnienia 

5 klasy 26 Polskiej Państwowej Lot:rji Kla- 
sowej główniejsze. wygrane padły na numery 
następujące: 

50 tysięcy złotych. — 28.984. 20 tysięcy. — 
91.607. 15 tysięcy — 98.993. 10 tysięcy 65.204. 
Po 5 tysięcy — 8.537, 122.614, 125.319. 

w swej przebojowej komedji filmowej 

OBRAZA MAJESTATU 
Film śpiewany i mówiony po czesku i po polsku. 

NAD PROGRAM: Urozmalcone dodatki dźwiękowe. — Seanse: 4—6— — 10.15. w sobotę 5 niedz. od 2.ej 

Węgierska miłość 
Film owiany czarem węgierskiej mu- 
zyki, pulaujący węrwą i tempera- 
mentem madjarskim. Pierwszy film 

węgierskiej sztuki filmowej. 

  

Poruszy całe Wilno 

wiadomość, że już w 

tych dniach ukaże się PAN Smiech w Piekle 
Fiim o nowym temacie, odbiega- 

jący daleko od zwykłego szablomu, 

Szczegóły w następnych ogłoszeniach 

  

Ceny znacznie zniżone | BZISI 2 przeboje w jednym programi2 ! 

PAN|COHNi KELLY w HOLLYWOOD 
Tel. 5-28 

JACKIE. COOPER oczaruje i olšni mivtrzow- 
ską grą i mimiką w filmie 

Najlepsza i najzabawniejsza K OMED JA, tryskajaca niebywałym dotąd szczerym humorem. 

2) 9.letnie cudowne dziecko 
ekranu, fenomen. XX wieku 

DONOVAN 
  

DZIŚ! Arcydo- Dźwięk. Kino- eatr | 

S wcipna komed. HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 | 

ROMEO i JULCIA 
80 gr. na pozostałe od 90 gr. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.20, w sobotę i niedzielę od 2-ej 

W rol. gł: Zula Pogorzelska, Adolf Dymsza, 
Konrad Tom, Antoni. Fertner i inni. Rewela- 

cyjny scenarjusz( Balkon 45 gr. Parter na | 8 

  

Dźwięk. Kino-Teatr 

Światowid 
Mickiewicza 9 

DZIŚ! 

Ceny miejsc na wszystkie seanse od 80 gr. 

Monument, arcydzieło dźwięk. p, t. PLAN w 
w czasie ubiegłej wojny z Niemcami. Wybuch tajnych febryk amunicji. NAD PROGRAM: Wesoła komedja 

Niebywałe napięcie akcji- 

Tajniki sieci szpiegowskiej 

  

„Dźwięta Kino-Teatr 

Holiywood | 222 Niu 
świata, słynna Mickiew. 22, tel..15-28 

w swojej najlepszej 
z dotyczas. kreacyj 
Światowej reżys., mistrza J. von Sternberga: 

CENY na wszystkie seanse: I-sze miejsce 49 gr., il-gle — 30 gr. 

Marlena Dietrich 
Cudowne są piosenki śpiewane przez Marlenę w trzech językach. 

BLOND VENUS 
NAD PROGRAM Atrakcje dźwiękowe 

WŁADYSŁAW JEWSIEWICKI. 

Mustafa Kemal Pasza i europeizacja Turcji. 
(Ciąg dalszy). 

Kółko, . rewolucyjne. na  zdol- 

„ności. zjednoczyło, się bardziej. Na 

simię jednego z: przyjaciół wynajmują 

lokal gdzie umieszczają pewnego bie- 

* dnego oficera, który został wyrzuco- 

|my z. wojska. Okazało się jednak, że 

ten Feti Bey był szpiegiem sułtańskim 
i wydał ich władzom. Wszystkich.are- 

sztowano. Więziono ich przez kilka 

miesięcy, lecz później zwolniono po 

udzieleniu surowej nagany z zakazem 

przebywania w stolicy. Rewolucjani- 

ści zostali rozesłaniipo kursach pro- 

winejonalnych. Mustąta Kemal trafił 

do Syrji. Nie zarzucił swej działalno 

ści rewolucyjnej i zakłada tam T-w> 

Wolności „Hurriyet Džimieti“. Będąc 

delegowany do miasta Bejrutu, Jaffy 

  

  

į Wydawnietwo „Kurjer Wilefski“ S-ka z ogr. odp. 

i innych zaktada wszędzie tilje tego 
towarzystwa. Pociągała go myśl wy- 
jazdu do Macedonji, kraju gdzie się 
urodził i spędził lata dziecinne. Lecz 
zabroniono mu tego. Mając urlop z 
pozwołeniem wyjazdu do Smyrny, 
zdobywa się na krok bardzo niebez- 
pieczny w skutkach:i. w sposób jemu 
tylko bliżej znany, przedostaje się 

incognito do Salonik. Tu w Macedo - 

ай, gdzie był zawsze podatny gruni 
przeciwpaństwowy . stwarza również 
koła rewolucyjne. Jednem słowem, 
wszędzie gdzie tyłko był jako ślady 
swego pobytu zostawiał koła rewolu- 
cyjne. Dowiaduje się o jego bytności 
w Macedonji Konstantynopol. Śledzą 
go. Tymczasem. Kema wraca do Jai- 

   

fy, w Syrji wybucha powstanie gór- 
skiego i rozbójniczego plemienia Dru - 
zów. Młody rewolucjanista idzie na 
front, do boju. Powstanie nie odrazu 

* zostało stłumione — trwałó ono dość 

długo. O niebezpiecznym człowieku 
zapomniano na dworze sułtana, tem 

bardziej że jego aktywna działalneść 
i waleczność usypiły czujność stróżów 
monarchji. Po ukończeniu kampanii 
syryjskiej otrzymuje Kemał już zu- 
pełnie legalny urlop do Salonik. Za- 
staje tam już istniejące towarzystwo 
„Jedność i Postęp, które odegrało 
wielką rołę w historji Turcji. 

Przywódca jej znany już nam En- 

wer Pasza, w 1908 r. prowadzi kraj 

    

„do rewolucji, która zakończyła się de- 
tronizacją Abdul Hamida. Mustafa 
Kemal wypłynął już zdecydowanie 
na arenę dziejową wojny światowej. 
a okazję mu dały walki nad Dardane- 

dami, których jest bohaterem. Będąc 
komendantem ódcinka Anafaria pro- 

„wadził żołnierzy swych do ataku na 

Drukai 

Ža 

w ТРОЕ М У 

kino REWJA 
„Sala Miejska 

uł. Ostrobrameka 5 

BALKON 
30 groszy 
na wszystkie seanse 

DZIŚ! Najsizk. 

i najpiękniejszy 

Sensac. NAD PROGRAM 

Specjalny film z procesu 
° 

przebój sezonul 

Wizja lokalna na miejscu zbrodni 

iepotrzebna 
Rity Gorgonowej 

Początek o g 5—7—9, w sobotę i niedzielę od 3-ej | 

Nr._86_ (2627) 

  

Dramat | Dźwięk. W JA 

kochaj. | KINO RE : Sala Miejska 
matki uł Ostrobramska 

PARTER 

od 49 qr. 
na wszystkie seanse 

  

KINO-TEATR 

W IR. 
UL. WIELKA Nr. 25 

Dzjś wspaniały program podwójny! 
Święcenia w walce 6 wolność ojczyzny. 

"Wi. Waiter, Marja GorczyńSka, Jerzy Kobusz, 

krew film sensacyjny z życia carskiej Rosji. PanowanieKurzytarzyny Wielkiej. 

Groza zmegań 
1) Z DNIA NA DZIEN“ — cpokowv film polski. 

rol. 
Gawęcka i inni 2) „CZARNY ORZEL“, mrożący w żyłach 

Walki sotni Knzackiej z baandytami 

i zawieruchy wojennej w 
Dzieje miłości i po- 

gł: Adam Brodzisz, 

  

  

S 

    

gdzie kupić najlepszą 

ZAPRAWĘ peciós 

ARTYKUŁY GOSPO- 
DARSTWA DOMO- 
WEGO oraz gwaran- 
towane ŻARÓWKI 
ELEKTRYCZNE i ŻY- 

Zapamiętajcie 

ZUKASZ 

rozmaite 

RANDOLE 

Na święta po CENACH NAJTANSZYCH ? 

Wstąp do sklepu farb i artykułów elektrotech- 
nicznych. 

HERMAN SZUR iS-ka 
w nowym lokalu przy ul. NIEMIECKIEJ 3. 

Każdy kupujący otrzymuje PREMJĘ 

NIEMIECKA 3. nowy adres: 

  

| 
PROSZEK 

„KOGUTEK 
[ он л долозетст { | 
Ta 

BOL GLOWY 

  

OSTRZEŻENIE. 'Przy kupnie akce1- 
tować i wyraźnie żądać tylko orygi- 
nalnych proszków z  „Kogutkiem”, 
Gąseckiego, znanych od lat trzydzie- 
słu i wystrzegać się naśladownictw 
uporczywie „polecanych w podobnem 

do naszego opakowaniu. | 
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KILIMÓW GLINIAŃSKICH 
wytw. L. Wąsickiego — Trocka 2, hot, „Grand“ 

Dla P. T. oficerow, urzędników państwowych 

е 

WYSTAWA 
Tvlko do 5 kwietnia. Ceny reklamowe. 

  

i samorządowych — dogodne warunki spłaty, 
. — Wstęp wolny — 

i 2-miesięczne 
jKoncesjonowane przez K. 0. Sz. 
{ . BE, : 
| Kursy Kaligraficzne 
i prof. N. KACZORA 

GWARANTOWANE poprawianie 
charakterów pisma. 

najbrzydszych 
Nauczanie także pisma: ron- 

do, gotyckie, frakturę i ozdobne. 

Zapisy i informacje'od 10 —- 12 i 5—7. 

Wykonywanie ekspertyzy dokumentów 

| 
| 

Wilno, ul. Ignacego 14, m. 9. | 

Opłata miesięczna zł. 10. | 

  

Każdą | chorobę wyleczysz 
jeżeli regularnie używać będziesz 

ZIOŁA D-ra BREYERA 
najskuteczniejsze w nast. chorobach: 

  

Nr. 1 — kaszlu, astmie, rozedmie płuc cena zł. 3.50 
Nr. 2 — reumatyzmu, artretyzmu (złej 

przemianie materji) . . . - a BO 
Nr. 3 — żołądkowo-kiszkowych, wątro- 

bowych, żółtaczce. . . . . 4:1 400300. 
Nr. 4 — nerwowych, bólu głowy. bez- 

senności, apatji do życia . . w m МОО 
Nr. 6 — bledniey, długotrwałej niedo- 

kiwiotości ua łów to. sa 28.50 
Nr. 7 — nerkowych i pęcherzowych . „> 400 
Nr. 9 — ogėlnego zatrucia — przeczy- 

szczające . .« « « « .. : кО 
Do nabycia w oryginalnem opakowaniu w apte- 

kach, skladach apiecznych i drogerjach, lub w wy- 
twėrni — POLHERBA, Krakėw-Podgėrze, skrytka 48. 

Zainteresowani otrzymają na žądanie darmo 
2 wytwėrni broszurkę „Jak odzyskač zdrowie“. 

KUPIĘ - 

  

folwark oko- 
ło 30 ha do 

  

fotwark około 100 ha | 15 klm. od Wilna, wyma- 
blisko szosy ew. stacji | gane: budynki, dobra zie- 

kolejowej Zgłoszenia z mia, blisko las i rzeka. 
podaniem. warunków de Ofdrty szezegółowe kie- 
administracji pod „fot rować do Biura Rekla- 

waże mowego Garbarska | 
dla „G“. 

_ Potrzebna 
Kasjerka lub Kasjer na Sprzedam 
wyjazd. Kaucja 1000 zł.| 2 DOMY i 300 sążni ziemi 
zgłosić się: Jagiellońska ze sklepem. 
7 m. 6 od 12—3 godz. p.p. Obozowa 66. 

białą 
rzy już zdołali wylądować na półwy- 
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Nareszcie znikł 
mój GdciSK zestarzaly, 

Gdyż „LEBEWOHL" ra 

© to środek niebywały. 

ądać wewszystkieh aiakacłui skizdar ARIS: 
wyraźnie. 

ЦЕВЕ ОНа 
Wyrób krajowy. | 

  

  

  

PRECZ Z NASZYMI WROGAMI! 
  

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

każnych. Należy je doszczętnie wytępić 

tylko przy pomocy niezawodnego i rady: | 

kalnego środka, jakim jest 

FLU 
Żądać we wszystkich aptekach i zkł. apt. 

  

  

Pierwsza Wileńska Spółka Parcelacyjna - 
z dn. | kwietnia b. r. przeniosła biuro do nowego lokalu 

przy ul. Mickiewicza 15, m. 4, tel. 5-45, 
; czynne od 9—3 1 od 5—7 

Zalatwia parcelację, sprzedaż ośrodków i parcel, dakonywuje - 

pomiary i sporządza plany pod kierowaictwem mierniczych 

przysięgłych.   
  

Od roku 1843 istmeja 
= = 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 26 

Mebie 
jadsine, syytatne i ga- 
biuetowe, Kr67e0E7, 

atoły, szafy, tówka Itd. 

Wykwintne, Mocna, 

NIEDROG O, 

ma dogednjch warbukati | 
i NA RATY. 

NAGESZEY HowOŚWI. | 
AR 8324 

    

           
WENAZJ k 
RAJUPORCZYWSIŁ 

BÓLE GŁOW 

LADY SAI 

" puUżY 

PLA 
(na Zwierzyńcu) przy ul. 

Miłej Nr. 5. DO SPRZE- 
DANIA. O warunkach do- 

wiedzieć się. w - Admini- 

stracji „Kurjera Wileńs- 

kiego" pod plac. 

5amochody 
i kasę pancerną sprzedaje 
najtaniej LOMBARD 
w likwidacji. Biskupia 4. 

Pozostałe 
tańsze ubrania, płaszcze 
i drobiazgi po zupełnie 

niskich cenach wyrzedaje 
LOMBARD 

w likwidacji. Biskupia 4. 

  

  

    
    

ir. Zeldowicz 
Choroby skórne, wener., 
narządów moczowych, 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz. 

Dr.Zełdowiczowa 
Chor. kobiece, wenerycz- 

ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 

Mickiewicza 24, tel. 277 

Dr. Welfson 
' Choroby skórne, 

wenetyczne, 
i moczopłciowe 

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

  

  

Choroby weneryczne, 
* ykórne i moczopłciowe, 

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

w. z. P. 29. 

  

  

Ghoroty ekórna, 
weneryczne 

1 moezopiciowe, 

e telefon 10-90, 
ad godr. 9—i2 1 4—8. 

Akuszerka . 

Маг Laknerova 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 
ulica Kasztanowa 7. m. 5. 

W. Z. P. Nr. 69 

    

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjrauje bez przerw» 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zas 
aa lewo Gedemisowsk: 

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

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła sią 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

tamże gabinet kosmetyc: 
ay, usuwa zmarszczki, bro 
dawki, kurzaiki i wągiy 
w. Ż. P. 48. 832: 

Pianino do sprzedania 
ul. Jagiellońska 9—12 
(wejście z ogródka) 

  

    

IL. Blumowicz 

M Kenigskerg 

utlca Mickiewicza 4, 

  

pierwszem , piętrze, 
frontowe wejście 
w 340 kw. mtr. 

nie podzielony na pokoje; 
madaje się dla instytucji. 

Na parterze z frontu 
: * 122 kw. mtr. 
do wynajęcia przy ulicy 
Tatarskiej Nr. 20, dowie 

na 

"dzieć się tamże u właść, 
domu. 

Poszukujemy 
od zaraz LOKALU PAR- 
TEROWEGO w centrum 
miasta na ciepły i suchy 
i widny skład towarowy. 
Pożądana _ powierzchnia 
150 do 200 mtr. kw. Zgła 
szenia do Bazaru Przemy* 
słu Ludowego, ul. Zam- 
i kowa 8. 

  

  

POKOJ 
umeblowany, 

fortepjan, telejon 

do wynajęcia. 
uł. Mickiewicza 4, m. 11 

Do wynajęcia 
ładne 5 pokojowe mieszk. 
z wygodami, z 2-ma balk. 
Oglądać codz. od 11—13 

ul. Św. Filipa 4, m. 4 

  

  

małe 

 laboratorjum chem. 
Informacje: Biały zauł. 3 

(Zwrzecze) 
w godz. 4—5 po poł. 

Nauczycielka 
z Warsząwy poszukuje po 
sady do dzieci w wieku od 
3—12 z nauczaniem. Ofer- 
ty do Administracji „Kur- 
jera Wileńskiego" pod naw 

czyciełka. 

Absolwentka 
gimnazjum państwowego, 
pozo-ta:ąca w krytyczn. 

    

"warunkach materjalnych, 
poszukuje jakiegokolwiek 
zajęcia w administracji, 
*ąqdownictwie, handlu lub 
korepetycyj. Zgłoszenia: 
Kniahinin, pow. Wilejka, 
pod „oczekująca“ M. T. 
  

GŁUCHOTA, szwn, cieknię 
cie uszów uleczalne. Żądaj- 
cie bezpłatnej pouczającej 
broszury. Adres: Eufonja 
Liszki. 

  

broń i odrzucił Anglików, któ- wer Pasza, 

Turcja przegrają, 
że Niemcy a za 

Wkrótce 
nimi i 
umiera Mniejszej, 

jeżdża z Konstantynopola do Azji | 
gdzie przy współudziale * 

„nywuje się coraz bardzi 

sep Gallipoli. Za ten bohaterski czyn 
Emwer Pasza był zmuszony, jako gł 
wnodowodzący arimją turecką i mini- 
ster wojny, przedstawić go do stopnia 
generała brygady, co pociągnęło za 
sobą otrzymanie godności Peszy. N 
pocłątku 17-g0 roku wraz z nastęr 
cą tronu wyjeżdża Kemal Pasza: do 
Berlina, by wrócić zdecydowanym 
wrogiem Enwera. W Niemezech, 6b- 

serwuje politykę Wilhelma, wgłąda 
w siłę bojową państw centralnych. 
starając się przewidzieć wynik w: 
ny. Namawia następcę tronu do zy 
dzenia frontu . zachodniego, pominio 
wielkiej miechęci sfer wojskowych 
niemieckich, by wyrebić sobie do- 
kładne pojęcie o jego stamie. Przek: 

j.o słabości 
wskaązująe: na: to następcy 

   

   

   

      

Niemiec 

tronu. A był to początek roku 18-g0. 

Dla niego stało się rzeczą jasną, eże- 

„go nie widział przyszły sułtan, ani En- 

       

   

sułtan Mohamed Riszad, wstępuje Mo 
+ hamed VI Wahid Eddin. Wiedzac ©› 
wrogim ustosunkowaniu się Kemala 

do Niemiec mianuje go nowy sułtan 
swoim adjutantem, nie dając żadnego 

stanowiska odpowiedzialnego w ar- 

mji. Przewidywania - Kemala ziściły 

się. Ententa 'odnosi zwycięstwo. Ro- 

zejm w Mudros ii pokój serwski 20-go 

roku zostaje podpisany pod naciskie.n 

* koalicji przez sułtana. Były to hanie- 

bne warunki grożące w samodziel- 

ność Turcji. Godność adjutanta nie- 

długo zatrzymało Kemala. Nie nale- 

żał on do tego rodzaju ludzi, -którzy 

mogliby pozostawać w bezczynności 

gdy ojczyźnie grozi zagłada. W .tym 
momencie Mustafa Kema] Pasza wy: 
stępuje jako bohater wałk o wolność 

narodu. 
iPod pozorem demobilizowania ar- 

mji tureckiej, które było jednym х 
warunków rozejmu w Mudros, wy- 

  

    

stowarzyszeń narodowych, które sta- 
nęły przy nim, organizuje armję po- 
mimo tego, że traktat pokojowy juź 
został podpisany przez sułtana. Ke- 
mal nie uznaje tego traktatu i prote- 
stuje przeciwko niemu. Tem samem 
występuje nie tylko przeciw koalicji, 

  

lecz przeciw samemu sułtanowi, któ: | 
Wielki - ry ogłasza go rewoltantem. 

Wezyr Damad Ferid Pasza zbiera 
armję złożoną przeważnie z Czerkie- 
sów tureckich i Łazów, którzy jednak 
|Tzy pierwszeń spotkaniu z armją 
marodową Kemala przechodzą wszys-, 
cy na jego stronę, gdyż Kemal już 

wtedy był popularny. Przypadkowo 
znajdował się w Anatolji głowa za- 

konu Derwiszów Sinusi, zwany Szejch 
Sinusi, który koronował ówczesnego 
sułtana i cieszył się pozatem. wieł- 
ką powagą w kraju. . 

(D. c. n.) я 
   

  

      
Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis,: 4


