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WYBORY A KULTURA MIASTA. 
W nr. 117 „Kurjera Wileńskiego" 

p. T. Nagurski wytyczył „Zadania Wi 
leńskiej Rady Miejskiej'*. Omówił rów 
nowagę budżetową, spłatę długów, re- 
organizację pracy biurowej, zwiększe 
nie rentowności przedsiębiorstw miej- 
skich, przebudowę jezdni, budowę 
szkół, Na zakończenie potrącił o spra: 
wy szpitali, planu regulacyjnego, par 
ków. Nie wspomniał jednak o kultu- 
rze artystycznej. 

W nr. 118, również w artykule 

wstępnym p. W. Solski słusznie pod 
kreśla, że „W Radzie Miejskiej niema 
miejsca na politykę”, że samorząd ma 
„zadanie w pierwszym rzędzie gos- 
podarcze*, Oczywiście. Tak samo 
jak byt każdego człowieka opiera 
się „w pierwszym rzędzie* na jedze 
niu i piciu, na prawidłowem działa- 
niu narządów cielesnych i normalnej 
przemianie materji. 

Mało jednak pamiętano w dotych 
czasowych radach miejskich o tem, 
że te funkcje fizjologiczne nie wy- 
czerpują zadań ani człowieka, ani 
zbiorowości municypalnej. Tu dopie- 
ro zaczyna się bytowanie wyższego tv 
pu, nadbudowa wyrastająca ponad 
kategorje dziennej ceduły, niejako hi 
storyczna. 

W tym sensie pragnę uzupełnić fa 
chowe i nader rzeczowe zestawienia, 
które z pełną kompetencją zrobił p 
Nagurski. 

Że dotychczasowe Rady miasta 
Wilna wykazywały bardzo nikłe i 
rzadko objawiające się zainteresowa- 
nie walorami kulturałnemi, tego do- 
wodzić nie potrzeba. Ze Wilno powin 
no mieć w tej dziedzinie szczególnie 
wyostrzoną ambieję — oto drugi tru- 
izm. Przed poprzedniemi wyborami 
rozpłakatowana została odezwa zwiaz 
ków artystycznych (z których najważ 
niejsze utworzyły przed dwoma laty 
Radę Wileńskich Zrzeszen Artystycz- 
nych); w odezwie tej położony był 
nacisk na konieczność szerokiego uw 
zględnienia w nowym zarządzie mia- 
sta najważniejszych zagadnień kul- 
turalnych. Odezwa nie wywołała prak 
tycznego echa: do Rady Miejskiej nie 
wszedł ani jeden przedstawiciel na- 
szego rozgałęzionego życia artystycz 
nego. 

Na tej pustyni nieoczekiwaną oazą 
stała się uchwała Rady Miejskiej, u- 
stanawiająca w r. 1931 coroczną Na- 
grodę miejską, naprzemian literacką 
i plastyczną. Twórczym motorem tej 

! ambitnej imicjatywy byt na terenie 
naszej municypalności sen. Stefan 
Ehrenkreutz. I oto doczekaliśmy się 
dwóch łaureatów: Iłłakowiczówny i 
Ruszczyca, poczem nagrodę czemprę 
dzej pochowano by zapomnieć o niej 
doszczętnie. 

Obecnie dowiadujemy się o in- 
nem szczęśliwem  posunięciu prezy- 
denta Maleszewskiego, osobistości o 
wielkiej energji i dobrej woli. Miasto 
powołało stałego eksperta od spraw 
urbanistyki, wybitnego fachowca 
arch. prof. Tadeusza Tołwińskiego. 

ARCHITEKTURA. 

Dział ten nietylko alfabetycznie 
wysuwa się na pierwszy plan. Wilno 
składa się z czterech rodzajów budo- 
wli: z dostojnych zabytków, którym 
trzeba dawać opiekę i tło, z brzydkich 
domów XIX wieku, których szpetność 
należy modyfikować i ukrywać, z ru- 
der, które wypada ratować i przebu- 
dowywać — i wreszcie z nowych do- 
mów, których musimy bronić przed 

‚  barbarzynską ręką niepowołanych bv 
downiczych. Aby te cztery kategor;c 
rozróżnić, wystarczą cztery małe spa- 

| eerki po Bakszcie, po Zawalnej, po Le 
gjonowej i po ulicy Tomasza Zana. 

Organizacja administracji archi- 
A tektonicznej w naszem municipium 
V nie szwankuje, nie, tego powiedzieć 

nie można. Organizacja ta poprostu 
nie istnieje. Nie można bowiem tak 

_ nazwać etatu jednego architekta miej 
_ skiego, który nie ma ani biura, ani te 

a tcfonu, ani šrodka lokomocji, a posia: 
da dwie średnie siły pomocnicze. Cze- 
Sóż on może sam dojrzeć, jaką mieć 
egzekutywę — w mieście, którego ob- 
szar przekracza 10.000 hektarów, czy- 
li wynosi niewiele mniej od powierz- 
chni miasta Warszawy. Jeden archi- 
tekt na połać kraju od Karolinek de 
Pośpieszki, od gór Ponarskich po Je: 
rozolimkę... 

Tu nie porądy potrzeba, ale facho- 
wych rąk do pracy. Potrzeba popra 
stu miejskiego Biura Regulacyjnego. 

  

_ szych miast Polski dotąd nie posiada.   którego Wilno jedyne spośród więk- - 

SZTUKI PLASTYCZNE, 
Mamy schowany na Zawalnej za- 

czątek Muzeum miejskiego. Skomple- 
towanie zbiorów i umieszczenie ich w 
odpowiednim gmachu należeć powin- 
no do zadań bliskiej przyszłości. Z 
tem łączy się opieka miasta nad wła: 
sną historją kultury, wyrażona m. in. 
w dobrze zaczętej i powolnie konty- 
nuowanej „Bibljotece miasta Wilna". 
wydającej źródłowe teksty historycz- 
ne. O zawieszonej Nagrodzie plasty 
cznej wspomnimy poniżej. 

Szkolnictwo artystyczne, przyg- 
towujące w ciężkich warunkach ka- 
dry młodych artystów i rzemieśln: 
ków artystycznych, nie doznają do- 
tychczas ze strony samorządu żadnej 
pomocy. Opieka materjalna byłaby w 
tym wypadku konieczną, a mało oh- 
ciążająca budżet miejski. 

Wreszcie należałoby pomyśleć — 
w imię kultury szerszych warstw i 2 
przyczyn elementarnej reprezentacji 
-—— o Pawilonie wystawowym, w któ 
rym nasze zrzeszenia malarskie mia- 

łyby odpowiednie warunki do urza- 
dzania systematycznych wystaw sztuk 
pięknych. Wystawy takie dotąd tu- 
łają się po ciemnych salach i wilgoi- 
nych barakach. 

OCHRONA ZABYTKÓW. 
Państwo polskie przejęło na swo- 

je barki atlasowe brzemię opieki nad 
zabytkami budownictwa i przyrody. 
W tej dziedzinie i samorząd ma swoje 
obowiązki na własnych posesjach. W 
Wilnie najwięcej biją w oczy dwa 
czcigodne zabytki, których restaura- 
cja obciąża sumienie władz municy- 
palnych: Góra Zamkowa, naczelny 
symbol królewskości — i Ratusz, prze 
znaczony na siedzibę Magistratu i 
może Muzeum miejskiego. Doprowa- 
dzenie tych dwu pomnikowych zabyt 
ków do porządku zmieniłoby bardzo 
na korzyść fizjonomję całej dzielnicy 
śródmieścia. Do zagadnienia Góry 
Zamkowej należy także porozumienie 
z władzami wojskowemi, które oku- 
pują podnóże Góry i szatkując parka- 
nami stok, krok za krokiem, posuwa- 
ją się po zboczu wgórę... 

Dziedzina zadrzewienia i planta- 
cyj, wymagająca szczególnego znaw 
stwa — powinna zostać scentralizo- 
wana w jednym urzędzie (Biurze Re- 
gulacyjnem) pod okiem najlepszego 
fachowca. 

Do tego działu należy też ochrona 
przyrody i opieka nad krajobrazem 
Wysuwają się tu na pierwszy plan 
wielkie kompleksy zagadnień. Rozie- 
gle roboty na Altarji domagają się 
wzmożenia tempa. Rozpoczęte szczę- 
śliwie prace przy bulwarach nad Wit. 
ją proszą.o energiczną kontynuację. 
Należy dalej podjąć nanowo ideę prof. 
Ruszczyca, omawianą od wielu lat: 
stworzenia „Muzeum na wolnem po- 
wietrzu'', które będzie ogromną atrak 
cją dla miasta i turystów. Wreszcie -— 
by wspomnieć tylko o większych ob- 
jektach — wielkim głosem woła o 
swoje prawa przepiękny zaśmiecony 
teren Karolinek. 

LITERATURA. 
Podobnie jak szkoły artystyczne, 

tak i wileński Związek Literatów, pro 
wadzący dziewiąty rok systematyc-- 
nią akcję kulturalno-propagandową — 
cieszył się dotychczas ożywionemi 
stosunkami z władzami miejskiemi 
jedynie w formie płacenia podatków 
i usilnych starań o ulgi w świadcze- 
niach na rzecz miasta. Placówki ie 
nie miały miejskich subsydjów, nie 
korzystały z miejskich lokali, nie ko 
rzystały z żadnych świadczeń w po- 
staci taryty świetlnej, opału lub t. p. 
Sporadyczne ułatwienia zawdzięcza- 
ły chyba życzliwości urzędowych je- 
dnostek. Rada Miejska nie zdobyła się 
na żaden stosunek wobec stałego oży 
wionego ruchu. literacko-artystyczne- 
go w Wilnie. 

Tak, jeden wspaniałomyślny gest. 
o którym wyżej wspomniałem: uchwa 
lenie statutów Nagrody plastycznej i 
Nagrody literackiej miasta Wilna im. 
Adama Mickiewicza. Przyznano każ- 
dą raz jeden — i pogrzebano. Pogrze- 
bano nie z samych przyczyn kryzys. 
wych. Pięć tysięcy rocznie dla wywyż- 
szenia prestiżu kulturalnego Wilna — 
to drobiazg wobec sumy budżetu. Zre- 
sztą mówiło się i pisało wiele o tem. 
że nie o wysokość sumy chodzi, lecz 
o istotę i znaczenie faktu nagrody. 
Sumę można w ciężkich czasach obni- 
żyć, choćby znacznie. Do myśli o 
kontynuowaniu uchwalonych pięknie 

i szumnie Nagród miejskich —- nie 
powracano wcale, bo nikogo to w Ra 

dzie Miejskiej nic a nic nie obchodzi- 
ło. W ten sposób Wilno Skargi, Mic- 
kiewicza i Smuglewicza znów pozo- 
stało na szarym końcu, za Lwowem. 

Warszawą, Krakowem, Poznaniem i 
nawet Łodzią. 

Wznowienie obu Nagród — pla- 
stycznej i literackiej — choćby z kwo- 
tami zmniejszonemi — jest nakazem 
szczytnych tradycyj i obowiązków 
wobec żywego pokolenia twórczego 

„Tu nasuwają się myśli o skrom- 
niutkich bodaj stypendjach miejskich 
dla pisarzy i artystów: na studją, na 
wyjazdy zagraniczne. Ale o tem na- 
wet w tej chwili nie mówmy; łatwo 
byłoby spłoszyć pierzchliwe widmo 
Nagród... 

MUZYKA. 
Oto dziedzina, która słusznie by- 

wa oczkiem w głowie władz miejskieh 
na zachodzie, punktem honoru dają- 
cym świadectwo ich kulturze. Dzie- 
dzina, skupiająca największe grono 
pracowników, a przez to samo nabie- 

rająca posmaku sprawy socjalnej. W 
Wilnie zagadnienie bezrobocia znac:- 
nych rzesz muzyków jątrzy się od lat. 

Gdybyśmy mieli bogaty skarb i 
dobre czasy, miasto utrzymywałoby 
niewątpliwie własną orkiestrę symfo- 
niczną, uposażałoby sowicie chóry i 
inne zespoły, subwencjonowałoby po 
ważnie Konserwatorjum i inne uczel- 
nie muzyczne. Ponieważ skarb jest 
ubogi, oczekiwać można tylko skro- 
mnej, ale stałej opieki ojców miasta 
nad sprawami muzyki. Tu myślimy 
najpierw o trwałej, choćby minimal- 
nej pomocy finansowej i rzeczowej 
dla orkiestry symfonicznej, która w 
najcięższych warunkach zdobywa się 
na podziwu godną energję w organi- 
zowaniu sezonów zimowych i letnich. 
Myślimy o. pewnych świadezeniach 
(choćby w postaci ulg) na rzecz szkół 
muzycznych z naszem Konserwator- 
jum na czele. Myślimy o zaintereso: 
waniu miasta ruchem koncertowym 
(idącym w Wilnie jak go grudzie), o 
konkursach chórów, o przychylnym 
stosunku wobec zespołów kamerat 
nych i t. p. 

TURYSTYKA. 
Wiele się o tem mówi, że dochody 

takiego miasta, jak Wilno, którego 
siła jest dzisiaj w znacznym stopniu 
w atrakcjach kulturalnych i przyro- 
dzonych, a nie w walorach ekonomicz 
nych — zaklęte są na polu turystyki. 
Nasze władze miejskie w ostatnich 
latach poczęły wykazywać zrozumie- 
nie tego aksjomatu, W r. 1933 stwo- 
rzono Miejskie Biuro Wycieczkowe, 
przy ścisłej współpracy Tow. Kra- 
joznawczego. Była to, niestety, pla- 
cówka sezonowa. Nie doceniono jesz 
cze faktu, że dorywczość musi być 
zgubna, że turystyka zimowa nie jest 
w Wilnie mniej ważna od letniej, Po- 
stulatem zasadniczym jest zatem 
kreacja referatu turystycznego, biura 
propagandy, stałej komórki z facho- 
wym kierownikiem, któryby praco- 
wał według szeroko nakreślonego 5у- 
stemu.* Broszury, płakaty, pocztówki, 

przewodnicy — to tylko niektóre 
Środki tej doniosłej dla skarbu mia- 
sta działalności. 

TEATRY. 
Wiłno. mając reprezentacyjny, 

dramatyczny teatr miejski, łoży nań 
słusznie poważne kwoty w pienią- 
dzach i świadczeniach rzeczowych. 
Bardzo pięknie. Tylko, że ta spora 
pozycja jest prawie że jedyną na ca- 
łym odcinku kulturalnoartystycz- 
nym! 

A pozatem: łeatr „Lutnia jest 
wprawdzie zespołem prywatnym, alu 
niezasługującym dlatego na całkowite 
pomijanie. Żądanie pomocy, pod po. 
stacią światła choćby i opału, jest po- 
stulatem. którego żadną miarą nie 
możemy nazwać wygórowanym. 

WYGLĄD MIASTA. 
Oto sprawa, wkraczająca w już 

omówione działy: sprawa naszej €o- 
dziennej sukienki. Prosimy o wywa- 
bianie plam, o zdjęcie z szyi fałszy- 
wych paciorków, o odprasowanie 
szatki i bodaj o trochę manikiury...! 

Orgja szyldów jest wrzodem: na 
eiele Wilna, który można doskonale 
usunąć bez wielkich wydatków. Za- 
biegi higjeniczne w tej materji leżą 
całkowicie w autonomicznej kompe- 
tencji władz miejskich. Potrzeba tyl- 
ko egzekutywy. 
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JANKOWSKI I SYN 
Fabryka Sukna — BIELSKO 

Mamy zaszczyt zawiadomić Sz. Publiczności o otwarcia w najbliższych dniach naszego sktadu fab- 
rycznego w Wilnie przy ul. Mickiewicza 21, tel. 20-12. Polecamy nasze znane od przeszło 100 lat 
pierwszorzędnej jakości materjały wełniane męskie i damskie, dla duchowieństwa, wojskowych i mło- 

Z poważaniem Karol Jankewski i Syn. 

TELEF. OD WŁASN. KORESP. Z WARSZAWY. 

Otwarcie kursu dla kierowników pracy społecznej. 
Wczoraj o godz. 10 rano w sali 

Klubu BBWR w gmachu Sejmu od- 
Ryło się otwarcie kursu dla kierow- 
ników pracy społecznej i gospodar- 
czej w wojewódzkich sekcjach gos- 
podarczych BBWR. 

Na kurs ogólny zapisało się 72 słu 
chaczy. Kurs ten jest zamknięty i żad 
ne zgłoszenia kandydatów nie są już 
przyjmowane. $ 

Zagajając obrady b: premjer p. A- 
leksander Prystor wygłosił krótkie 
przemówienie, podnosząc inicjatywę 
Sekretarjatu BBWR zorganizowania 
kursu, którego celem jest zapoznanie 
uczestników z polityką gospodarczą 
rządu i zagadnieniami gospodarczemi. 

- Mówiąc o kryzysie płk. Prystor 
oświadczył m. in., że w naszych pol- 
skich warunkach nie należy złorze- 
czyć kryzysowi „Kto wie — mówił — 
czy nie okaże się on w swoich skut- 
tach błogosławiony, zawraca bowiem 
Polskę z błędnej drogi, po której do- 
tychczas kroczyliśmy, trzymając się 
dawnej szlacheckiej zasady: „Zasta* 
się, a postaw się”, i skierowując kraj 
na tory daleko lepszej i słuszniejszej 
zasady: „wedle stawu grobla“... 

Długi ustęp swego przemówienia 
poświęcił mówca znaczeniu grosza 
publicznego, który z wielką trudnoś- 
cią ściągany jest z ludności. Mówea 
apeluje by nie gospodarzyć tym gro- 
szem lekkomyślnie: „Nie wolno wy- 
dawać pieniędzy — mówił — dla zdo 
bycia, sobie popularności, nie wolno 
w dysponowaniu tym groszem ulegać 
protekcji*. Mówiąc o protekcji i szan 
teżach mówca nawoływał by pędzić 
i bić kijami szantażystów, 

Zakończył swe przemówienie zda 
niem następującem: „Uważam, że by 

łoby znacznie lepiej w Polsce, gdyby 
zasada szanowania grosza publiczne- 
go była przestrzegana przez wszyst- 
kich. Niech tę dewizę każdy z panów 
powtarza rano, w południe i wieczo- 
rem, w dzień i w nocy, sobie i innym. 
Niech Wam mówią o tej zasadzie 
dzieci Wasze, niech wam ćwierkają o 
tem wróble na dachu, niech krzyczy 
każda nędza ludzka: szanuj grosz pu- 
bliczny!... 

czyuma od godz. $*/, 

Cena 15 groszy 

— ррой. Rękopisów Redakaja nie wsad 

    

     

   Rok założenia 1826 

  

Po przemówieniu p. premjera za: 
brał głos wiceminister Lechnicki, wi- 
tając uczestników kursu w imieniu 
p. premjera Jędrzejewicza. W dłuż- 
szem przemówieniu wicemin. Lechni 
cki przedstawił szczegółowy biłans na 
szego dorobku w dziedzinie gospodar 
czej za rok ubiegły i stwierdzą znacz 
ną poprawę. 

Następnie poseł Czernichowski 
wygłosił referat o znaczeniu zjazdów 
gospodarczych, a b. min. Matuszews- 
ki o sytuacji gospodarczej Polski. 

  

Min, Beck wyjeżdża do Bukaresztu 
Dziś p. min. Spraw Zagranicznych 

Beek wyjeżdża z oficjalną wizytą do 
Bukaresztu P. Ministrowi towarzyszy 

dyr. gabinetu p. Dębicki i sekretarz 
osobisty p. Friedrich. 

i 

Nowela do rozporządzenia o meldunkach. 
W najbliższym czasie ma się п- 

kazać nowela do rozporządzenia Mi- 
nistra Spraw Wewnętrznych o mei- 

dunkach. Nowela ta znacznie uprości 
dotychezasowy system meldowania. 

3 miesięczny urlop zdrowotny b. pos. 
Barlickiego. 

Wczoraj o godzinie 5 po poł. wy- 
puszczono z więzienia Mokotowskie- 
go b. posła Centrolewu Norberta Bar 

lickiego, który uzyskał 2 więzienia 
3-miesięczny urlop zdrowotny. 

Za usiłowanie zabójstwa aktora 4 lata 
więzienia. 

Dziś popołudniu ogłoszono wyrok Sądu 
Okręgowtgo w sprawie Jezierskiego, oskarżo 
nego o usiłowanie zabójstwa aktora Różyc- 
kiego, któremu oskarżony zarzucał utrzymy 

wanie błiższych stosunków z jego żoną. 
Wyrokiem sądu Jezierski skazany zos! 

na 4 lata więzienia. ‚ 

Marszałek Piłsudski opuścił Wilno. 
W dniu wezorajszym o godz. 23 

opuścił Wilno pan Marszałek Józe? 
Piłsudski, żegnany na dworcu przez 
p. woj. wileńskiego Jaszezołta oraz 

generałów Skwarczyńskiego i Przew- 
łockiego, jak również przez szereg 
wyższych wojskowych oraz przedsta- 
wicieli władz i urzędów. 

  

Usunięcie szpetnych kolorów fa- 
sad domowych jest bolączką o podob 
nym charakterze, 

Wielkie stosunkowo pieniądze wy 
daje się na chodniki, krawężniki, 
skwerki i porządkowanie ulic. Nie 
wielkiemi pieniędzmi, tylko systema 
„tyczrią myślą trzeba będzie operować, 
by poprawić liczne drobiazgi, które 
szpecą i irytują. Ogrodzenia trawni- 
ków, słupy i kraty, kosze do śmieci u- 
stawione tam gdzie są potrzebne (na 
przystankach autobusowych właśnie 
ich niema!), wyboiste przejazdy ko- 
tejek, żelaza kanalizacyjne wystające 
o trzy cale ponad jezdnię. Na to ustaw 
nie potrzeba, tylko oka i ręki kierow 
niczej. 

* ** 

' Magistrat w ostatnich kilku ła- 
tach wykazał pewną dobrą wolę i kui 
turalną inicjatywę. Kilka ważnych 
spraw urbanistycznych rozpoczęto 
szczęśliwie. Uporządkowano śmietnik . 
jaki był miły dziś skwer przed koše. 
po-franciszkańskim. Wytyczono ulicz 
kę obok tego skweru, przez co odsło- 
nił się piękny widok na kościół. Roz- 
poczęto roboty koło bulwarów nad 
Wilją i autostrady antokolskiej. Re- 
gulację Antokoła rozpoczęto korzy 
stnie zniesieniem garbu zasłaniające- 
go kościół św. Piotra i Pawła i utrud: . 
niającego komunikację; na dobrej też 
drodze jest regulacja pustyni obok 
kościoła antokolskiego, której ukul- 
turalnienia domagały się oddawna 
władze konserwatorskie z probosz- 
czem tej świątyni. 

Zmierzamy ku lepszemu. Nowe 
wybory muszą przynieść radykalny 
przewrót w pojmowaniu spraw sztu- 

ki i kultury w łonie rady miejskiej. 
<omisje powoływane do poszczegól- 
nych spraw muszą składać się ze 
znawców przedmiotu, a w razie po- 
łrzeby muszą umieć znaleźć kontakt 
z czynnikami fachowemi. Rząd nasze- 
go miasta musi pamiętać o tem, że 
tradycja i charakter królewskiego 
grodu obowiązuje do stałej, mądrej 
czujności i do poczucia honoru w 
sprawach sztuki. Wilno jest miastem 
częstych, najpoważniejszych niekiedy 
zjazdów, w których municypalność 
musi mieć udział. czynny. 

Wiadomo, że wyrażone tu postuła- 
ty kulturalne nie są zdolne dotrzeć 
do wiadomości tych czynników poli- . 
tycznych, które przez szereg lat po 
odzyskaniu niepodległości nie musia 
ły usunąć opłakanego zaniedbania 
miasta. Realnie oczekiwać opieki nad 
kulturą Wilna, możemy tylko ой рэ- 
madpolitycznego bloku  „Gospodar- 
czego Odrodzenia Wilna* bo tam je- 
dynie istnieje przekonanie o koniecz 
ności budowania na ' najtrwalszych 
podstawach. 

Witold Hulewicz. 

Woj. Grażyński przyjeżdża 
do Wilna. 

Jak się dowiadujemy w sobotę, 
12 b. m. przybędzie do Wilna na zjazd 
Rady Naczelnej Związku Harcerstwa 
Polskiego wojewoda śląski Grażyński 

Dziennikarze polscy 
w Monachjum. 

MONACHIUM, (PAT). — Wezoraj przy- 
była do Monachjum wycieczka dziennikarzy 
polskich. Dziennikarzy powitał w historycz- 
nym ratuszu prezydent miasta. W” niedzielę 
pojechali kolejką zębatą na szczyt Zugspit- 
ze a wieczorem Połacy podejmowali dwóch 
niemieckich urzędników  ministerjalnych, 
którzy towarzyszą im od samej Warszawy. 
'W dniu dzisiejszym dziennikarze zwiedzili 
obóz pracy w 'Benediktheuern a popołudniu. 
dom Brunatny w Monachjum. 

GIEŁDĄ WARSZAWSKA. 
WARSZAWA, (PAT). — DEWIZY: Berlin 

208,45 — 208,97 207,98. Londyn 26,98—27,141 © - 
— 26,85. Nowy York — mie notowany, Nowy 
York — Kabel 5,27 1/4 — 5,30 — 5,24 5 pół. 
Paryż 34,94 — 35,03 — 34,85. . Szwajcarja 
171,57 — 171,00 — 171,14. Włochy 45,05 — 
45,17 — 44,93. 

Dolar w obr. pryw. 5,25. 
Rubel 4.63 — 4,66. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA, (PAT). — Dziś w drugim 

dnin ciągnienia 29 połskiej loterji państwo- 
wej w kłasie 4 następujące wygrane padły 
na numery: 

2l. 150,000 na 85,938. 
zd. 20,006 ma 160,979. 
zł. 15,000 na 27,350, 69,210. ю 
zł. 10,000 na 21,563, 72,362, 113514 -- 

+60,268, 161.819. 
zł. 3,000 na 49,298, 50,993, 62,925. 

Dzieci szkolne pod gruzami. 
BERLIN, (PAT). — Donoszą z Wiinter- 

baeh, że katastrofa, jaka się tam wydarzyła 
przez zawalenie się budynku szkolnego, po 
eiągnęła za sobą 8 ofiar śmiertelnych w tem 
7 dzieei szkolnych i 1 nauczyciela. Ciężka 
rannych jest 36 dzieci. W ezasie katastrofy 

w budynku szkołnym znajdowało się 12% 
dzieci i 3 nauczycieli. 

BERLIN, (PAT), — Ilość ofiar, jaki po- 
tiągnął za sobą wypadek zawałenia się bu- 
dynku szkolnego w Winłerbachu, jest o wie 
łe większy niż początkowo przypuszezano. 

80 górników w płonącej kopalni. 
BERLIN, (PAT). — Dziś przed południem 

wybuchł pożar w kopalni potasu Buggingen 
w Badenji. Pożar powstał wskutek krótkiego 
Śpięcia, wywołanego przerwaniem  przewo- 

dów elektrycznych. 
Większość załogi zdołało się wydostać z 

płonącego szybu. Wewnątrz pozostało jest 
eze 80 górników. 2 

   



Sukces polityki polskiej 
© przedłużeniu polsko-sowieckiego paktu o nieagresji. 

BERLIN (Pat). Wiadomość o.poil 

pisaniu w Moskwie przedłużenia pol- 

sko-sowieckiego paktu o nieagresji 

znalazła w prasie niemieckiej szero- 

kie echo. Wszystkie dzienniki podają 

tę wiadomość za Pat'iczną a niektó- 

re opatrują ją komentarzem. 

„Der Montag* nazywa przedłuże- 
nie to dalszym wielkim sukcesem za- 
granicznej polityki polskiej. Sukces 

ten uwypukla się przedewszystkiem 

w załączniku do protokółu, który de 

facto daje Polsce wolną rękę w spra- 

wie wileńskiej, anulując notę Czicze- 

rina z 23 września 1923 r. do rządu li- 

tewskiego, komentowaną przez Kow- 

  

no jako poparcie jego pretensyj do 

Wilna. 
Komentarze wszystkich  dzienni- 

ków podkreślają w podobny sposób 

znaczenie ostatniego przedłużenia 

paktu. 

LONDYN (Pat). Wszystkie dzien 
niki angielskie podkreślają wielk'e 
znaczenie przedłużenia na 10 lat pol- 
sko-sowieckiego paktu o nieagresji, 
ponieważ wykańcza on system gwa- 
rancji pokojowej we Wschodniej Eu- 
ropie. Polska przez przedłużenie tego 
paktu dała dowód, że równie ceni sto 
sunki z Sowietami i z Niemcami. 

  

Stosunki polsko-węgierskie zacieśniają Się, 
BUDAPESZT (Pat). W czasie dys 

kusji budżetowej w izbie niższej za- 

brał głos premjer Goemboes, porusza 

jąc sprawę węgierskiej polityki zag- 

ranicznej. 
Na wstępie premjer zaznaczył, że 

pierwszym punktem węgierskiej pol: 

tyki zagranicznej jest zniesienie sta - 

mu kadłubowego Węgier. 
Co się tyczy stosunków polsko-wę- 

gierskich, premjer Goemboes zazna- 
czył z radością, że stosunki te zacieś 

niają się coraz bardziej. 
Kwestję królewską premjer uwa: 

ża na podstawie konkretnych danych 

za nieaktualną. 
BUDAPESZT (Pat). W myśl ży- 

czeń premjera Goemboesa, pragnąc *- 
go pogłębić przyjaźń węgiersko-pol- 

ską przez stworzenie kontaktu mię- 

dzy rządem węgierskim a poszczegół 

nemi stowarzyszeniami węgiersko-pel 
skiemi, odbyło się dziś w sali związ- 

ków stowarzyszeń narodowych t. zw. 
Tesz, posiedzenie konstytujące to- 
warzystwa polsko-węgierskiego w ło 
nie Teszu. Organizacja ta liczy na 
Węgrzech około 4 milj. członków. 

SBA 

3-g0 Maja w Warszawie. 

  

Ogólny widok formacyj wojskowych na placu Marszałka Piłsudskiego przed defiladą. 

Walki w. Arabji. 
Na stolicę. 

LONDYN, (PAT). — Z Kairu donoszą, że 

emir Feisal, syn sułtana Hydżasu Ibn Sauda 

zamierza zdobyć stolicę Jemenu Sanaa, te- 

żącą w górach. Według pogłosek Feisal po 

zdobyciu stolicy Sanaa miałby się obwołać 

królem Jemenu. 

Wojska hedżaskie w zdobytem mieście Ho 

deidah zawładnęły wielkiem zapasem uzbro 

jenia. Pozatem donoszą, że syn imana Je- 

menu miał zażądać ustąpienia z tronu swe- 

go ojca. 

  

Karawana w niewoli. 
LONDYN, (PAT). — Z Mekki donoszą, 

że emir Showeir dowodzący jedną z armij 

znajduje się 2 oficerów europejczyków. Jak 

Ibn Sauda wziął do niewoli wielką karawanę 

wielbłądów z transportem amunicji przezna 
czonej dla wojsk broniących stolicy Jemenu 

Sanaa. Wśród wziętych do niewoli rzekomo 

Nowy emir. 
KAIR, (PAT). — Według prywatnych wia 

domości z Mekkli, syn Ibn Sauda emir Fei- 

sal proklamowany został emirem  Hodeity. 

s r. Michał Rywlin 
Długoletni ajent ubezpieczeniowy, 
Związku Zawodowego Inspektoró 

Prezes honorowy Wileńskiego Oddz. 
w I Ajentów Ubezpieczeniowych — 

zmarł w dniu 7 maja 1934 r. 

Eksportacja zwłok odbędzie się dziš o godz. 1 pp. Z mieszkania przy ul. 

Mickiewicza 51. 
O tej bolesnej stracie zawiadamia kolegów i prosi o przyjęcie licznego 

udziału w ostatniej posłudze 
Oddział Wileński Związku Zawodowego inspektorów 

i Ajentów Ubezpieczeniowej Rzplitej Polskiej. 

  

Białoruskie powstanie Słuckie. 
'Słuckie powstanie jest fragmen- 

tem białoruskiego ruchu niepodległoś- 

ciowego, dojrzałego pod wpływem 

wojny wszechświatowej i haseł rewo 

lucji rosyjskiej. Było ono wynikiem 

ka uto niepodległości Białorusi, ogło- 

szonego w dn. 25 III 1918 r. w Miń- 

sku *). : 

Sytuacji tej nie zmienia zaintere- 

sowanie powstaniem niektórych ów- 

czesnych polskich czynników polity- 

cznych, gdyż niema właściwie ruchów 

narodowych i powstań, które by nie 

zazębiały się pozytywnie lub negaty- 

wnie o interesy państw ościennych. 

W tym wypadku słuckie powstanie 

mogłoby dać pewne korzyści Polsce. 

Łaskawa pomoc p. A. Łuckiewicza 

i ułatwienia przy wglądzie do aktów 

powstania, znajdujących się częście- 

wo w Wileńskiem Białoruskiem Mu- 

„ zeum, opowiadania uczestników pow- 

stania i posiadane przez nich doku- 

menty dają mi możność odtworzenia 

dziejów powstania jako ciekawego 

przyczynku do zrozumienia kierun- 

ków i aspiracji politycznych narodu 

białoruskiego. GRES 

Okres powstania — koniec 1920 
roku, kiedy to na podstawie prelimi- 
narjów pokojowych między Polską a 
Sowietami, wojska polskie: opuściły 
tereny białoruskie mające pozostać 

przy Rosji. 

Inicjatywę powstania wyłoniła sa 

ma ludność białoruska, która w oba- 

  

*)) Patrz „Kurjer Wil.“ Nr. 86. 

wie przed ewentualnemi rządami bol- 
szewickiemi, znanemi już uprzednio, 
szukała jakiegoś wyjścia. W tych wa- 
runkaćh myśl białoruskich niepodl:- 
głościowców „o utworzeniu  wła- 
snego państwa znajdowała u włoś- 
cian posłuch i żywe poparcie. Zupeł- 
nie zrozumiałem jest że dla niepodle- 
głościowych czynników białoruskich 
powstanie słuckie miało być zarze- 
wiem ogarniającem całą sowiecką 

Białoruś. 
Wyrazicielem opinji ludności był 

Zjazd przedstawicieli miasta i gmia 
ziemi słuckiej (razem 107 osób), któ- 
ry oświadczył że poświęci wszystkie 
siły na odbudowę Ojczyzny — Biało- 
rusi, że protestuje przeciwko okupa- 
cji kraju przez obcych oraz utworze 
niu samozwańczego sowieckiego bi: - 
łeruskiego rządu (Knoryna). Dalej 
zjazd Najwyższej Rady białor. repu: 
bliki wysłał pozdrowienia „naszej sio 
strze Polsce, rosyjskim  odlamom 
politycznym  ustosunkowującym się 
przychylnie do białoruskiej sprawy 
narodowej i do gen. Bałachowicza z 
jego armją (operującą przeciwko bot- 
szewikom w rejonie Pińszczyzny). Po 
zatem Zjazd wyłonił z pośród siebie 
'Tymczasową Radę Słuczczyzny, da- 
jąc jej upoważnienia co do dalszej 
działalności. 

Rada zwróciła się z odezwą do lu- 
dności, podnosząc konieczność odbu- 
dowy Ojczyzny, nawołując do walki 
z bolszewikami, oraz przystąpiła do 
organizacji władz powiatowych. W 
międzyczasie polskie dowództwo woj 
skowe zawiadomiło, że po dniu 21 
listopada 1920 r. wojsko opuszcza 
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Estonja uzgadnia politykę z Łotwą. 
Wiceminister spr. zagr. 

RYGA (Pat). Przybył do Rygi wi- 
ceminister spraw zagranicznych Esto 
mji Laretei. W rozmowie z miejsco- 
wymi dziennikarzami Laretel oświad 
czył, że przyjazd jego związany jest z 
koniecznością uzgodnienia z rządem 
łotewskim stanowiska w wielu waż- 
nych zagadnieniach polityki zagrani 
cznej a przedewszystkiem w kwestji 
odrzucenia przez Niemcy sowieckiej 
propozycji zagwarantowania integ- 
relności państw bałtyckich i co do 
memorandum litewskiego. 

Laretei uważa, że chwila obecna 

sprzyja temu aby inicjatywę co do 
gwarancji integralności państw bałty 
ckich wzięły w swoje ręce rządy tych 
państw, chociaż państwom bałtyckim 
w obecnym momencie specjalne gwa 

rancje nie są potrzebne. 
Na zapytanie jednego z dziennika- 

rzy, jak się ustosunkowały estońskie 
koła polityczne do ostatniej propozy- 
cji litewskiej,Loretei odpowiedział o- 
gólnikowo, że tak rząd estoński jak 
i estońskie koła polityczne oddawna 

w 

  

Do nabycia w pierwszorzędnyck 
magazynach galantervinych 

Powrót delegacji polskiej 
z Estonji. 

WARSZAWA (Pat). Dziś rano po- 

wróciła do kraju delegacja polska z 

Estonji, która bawiła tam ną zapro- 

szenie prezesa parlamentu estońskie- 

go i prezesa Towarzystwa Estońsko- 
polskiego K. Einbunda. Jak wiadomo 

w skład delegacji wchodzili: marsza: 

łek Senatu Raczkiewicz, minister dr. 

Hubicki, prezes Walery Sławek, 5е- 

natorka Hubicka, ppłk. Rusin i radca 

Mohl. 

Hindenburg chory ? 

WIEDEŃ (Pat). „Reichspost* do 
nosi, że stan zdrowia prezydenta Hin 

denburga wywołuje w Niemczech za 

niepokojenie. Jako jego następcę wy 

mieniają namiestnika Bawarji vou 

Eppa, który zdobył sobie popularność 
przez obalenie dyktatury sowieckiej 

w Monachjum w 1919 roku. 
BERLIN (Pat). Oficjalnie za- 

przeczają tu wiadomości o chorobie 
prezydenta Rzeszy Hindenburga. Hin 
denburg czuje się zupełnie dobrze i, 
spełnia wszystkie czynności urzędo- 
we, udzielając audjencyj. 

0 porozumienie niemiecko- 
francuskie. 

BERLIN, (PAT). — Niemieckie biuro -in 
formacyjne komunikuje: W niedzielę przy: 
była do Berlina grupa osobistości francus 
kich, szczególnie zainteresowanych w kwestii 
porozumienia niemiecko-francuskiego, która 
pragnie nawiązać wymianę zdań z odpowie- 
dzialnemi osobistościami w Niemczech. — 
Dla przeprowadzenia tych rozmów ofiaro- 
wało swoje apartamenty niemieckie — - 
przyjaciół Ligi Narodów. 

Słuczczyznę. Sytuacja zmusiła Radę 
do skierowania wysiłków na sprawy 
wojskowe. 

7” Dnia 24 listopada wojsko polskia 
opuszcza Słuck. Świeżo organizująca 
się brygada białoruska nie jest w sta- 
nie podjąć obrony miasta i wycofuje 
się do odległego o 35 wiorst m. Sie- 
mierzowa. Dziwne widowisko przed- 
stawiała w tym dniu szosa słucka: oto 
mnóstwo młodych wieśniaków z to- 
bołkami uciekało od bolszewików do 
białoruskiego wojska. 

Po przybyciu do Siemierzowa bia- 
łoruska brygada sformowała dwa puł- 
ki: słucki i groznowski. Stan liczebny 
tych dwóch pułków miał wynosić oko 
ło 9500 ludzi, jednak nigdy nie był 
stały wahając się od 4 do 9 tysięcy. 
Przyczyną wahań było to, że do woj- 
ska napływało wiele jednostek ucie- 
kających od bolszewików, które po 
przebyciu jakiegoś czasu u powstań- 
ców znowu gdzieś znikały; to samo 
było z masą włościańską. 

W brygadzie zorganizowaną jedno 
stką bojową, kt. dowództwo mogło 
dysponować był tylko pułk słucki. Co 
się tyczy pułku groznowskiego, to jak 
kolwiek ilościowo liczniejszy był on 
raczej zgrupowaniem partyzantów, 
kryjących się po lasach, nie zaznaczył 
się on w większych operacjach. Nię 
przechowało się też po nim żadnych 
dokumentów, odźwierciadlających je- 
go działalność, Dowództwo brygady 
nie zorganizowało tego pułku bojowo 
wobec braku oficerów i broni, a częś 
ciowo i ze względu na szybko rozwi- 
jające się wypadki. Stąd cała działal- 
ność bojowa przypada właściwie tyt 
ko na pułk słucki. 

Korpus oficerski w powstaniu 

wypowiadały się za ścisłym kontak- 
tem pomiędzy wszystkiemi państwa- 
mi bałtyckiemi. Z tych też względów 
wniosek litewski został przyjęty prze 
estońską opinję publiczną przychyłl- 
nie. Teraz chodzić będzie o ustalen.e 

Estronji w Rydze. 
technicznej strony takiej współpracy, 
a w jaką wleje się formę powiedzicć 
narazie trudno. 

Popołudniu Loretei podejmowany 
był śniadaniem przez łotewskiego pre 
zesa rady ministrów Ulmanisa. 

  

  

W dniu pciskiego święta narodowego. 

  

Defiłada wojskowa na Placu Józefa Piłsudskiego przed P. Prezydentem Rzplitej. 

Hitler protestuje. 
BERLIN, (PAT). — PAT). — Poseł nie- 

miecki w Rydze złożył najostrzejszy protest 
przeciwko rzekomej obrazie Hitlera podczas 
manifestacyj w dniu 1 maja w Rydze, gdzie 
w czasie pobytu miała być niesiona kukła 
wyobrażająca Kanelerza. 

Francja zamierza płacić. 
NOWY YORR, (PAT). — Cała prasa do 

nosi z Paryża, że rząd francuski nosi się z 
zamiarem rewizji dotychczasowego stanowi- 
ska w sprawie długów amerykańskich, za- 
mierzając częściowo ich spłatę . 

W przepięknym miesiącu maju, 

Gdy kwitną wokoło bzy || 

Los u Wolańskiej nabyty 

Spełni o szczęściu Twe sny... 
POPRESZEWEORZOWY RO ZERAAZZOTOR TOORA 
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Groźny pożar w Białymstoku 
- BIAŁYSTOK (Pat). Dziś na przed 

mieściu Białegostoku w Starosielcach 
wybuchł groźny pożar, który strawil 
32 domy mieszkalne, kilkadziesiąt 
stodół i kilkanaście mniejszych bu- 
dynków gospodarczych. Straty mater- 
jalne sięgają ponad 2 miljony zł. £ 
iniejatywy wicewojewody Michałow- 
skiego utworzono komitet pomocy 

pogorzeleom. 

Włosi maczają palce. 
LONDYN, (PAT). — Według wiadomości 

prasy angielskiej z terenu walk w Arabji, 
wśród jeńców, schwytanych przez zwycięskie 
wojska Ibn Sauda, znajdować się mają rów 
nież oficerowie i żołnierze włoscy. 

Prasa angielska zaznacza, że jakoby 
stwierdzone zostało także, że Włosi wspoma 
gali ruch imana Jemenu, finansująe go i za 
opatrując w broń i amunicję. Ponieważ Ibn 
Saud znany jest ze swego stanowiska probry 
tyjskiego w kołach politycznych przywiązu 
ją dużą wagę do wymiany poglądów, jakie 
zapoczątkowane mają być między rządem 
brytyjskim a włoskim w sprawie walk w 

Arabji. 

Założenie koła wileńskiego Towarzystwa 
Rozwoju Ziem Wschodnich. 

W dniu wczorajszym odbyła się 
inauguracja Koła Wileńskiego tej no- 
wej organizacji, w lokalu Izby Prze- 
mysłowo - Handlowej. Obecni byli 
przedstawiciele władz, pp. wicewoj. 

Jankowski, kurator Szelągowski, pre 

zydent miasta dr. Maleszewski, Un:- 
wersytetu — prof. Limanowski, dr. 
Wystouch, dr. Swianiewicz; sfer gos- 
podarczych — dyr. Miśkiewicz, pre- 
zes Ruciński oraz poseł dr. Brokowski 
i szereg innych poważnych i znanych 
osobistości Wilna. 

Zagaił zebranie gen. Żeligowski. 
Omówił cele Towarzystwa p. Wście- 
klica, delegat ż Warszawy. Następnie 
przeprowadzono wybory władz Koła 
Wileńskiego. 

Wybrani zostali: L 
Prezes — prezydent dr. Maleszew- 

przedstawiał się różnorodnie: 20 proc. 
było o wysokiem narodowem uświa- 
domieniu i ideologji niepodległościo- 
wej, reszta związana z powstaniem 
rozmaitymi względami utylitarnem. 
Bojowa wartość jednak była wysoke 
—byli to rosyjscy oficerowie fronto- 
wi. 

Korpus podoficerski przedstawiał 
się gorzej: Miał w swych szeregach 
elementu bojowego tylko około 20 

proc. 
Wartość bojowa żołnierzy była wy 

soka, lecz żołnierz ten przeszedł rewo 
lucję, kt. go nieco zdeprawowała. Na- 
rodowo uświądomionych było około 
40%/0., resztę wiązały z powstaniem 
przeważnie względy natury ekonomi- 
cznej. 

Uzbrojenie powstańców przedsta- 
wiało się tragicznie. Część karabinów 
otrzymano po kompanji milicji sfor: 
mowanej przy bolszewikach stanowią 
cej później kadrę brygady, kilkaset 0 - 
trzymano od gen. Bałachowicza, część 
dała ludność. Największym źródłem 
broni były wojska bolszewickie. Dla 
zdobycia broni zwalniano jeńców, 
którzy po powrocie do oddziałów za- 
chęcali do poddania się innych. Naj. 
wyższy stan uzbrojenia brygady, a 
właściwie pułku słuckiego nie przekra 
czał 2 tys. karabinów i 10 karabinów 
maszynowych, czyli uzbrojonych żoł- 
nierzy było zaledwie 60 proc. ogólne- 
go stanu liczebnego. Z amunicją było 
też nie lepiej — maksimum naboi na 
karabin 10—15 sztuk. 

Zaprowjantowanie przedstawiało 
się dobrze, Ludność dostarczała do 
browolnie za darmo chleba, mięsa i 
t.uszczów. Byli nawet i tacy włościa 
nie, co w naturze wpłacali zaliczki na 
rachunek przyszłych podatków. Wo- 

ski, członkowie zarządu — płk. Peł- 
czyński, prezes Kowalski (stow. kup- 
ców i przem.), konserwator dr. St. 
Lorentz, p. Wolski (Zrzeszenie Kół 
Nauk. U. S$. B.) Do Kom. Rew.: pp 
Adam Piłsudski (prezes), dyr. Miśkie- 
wicz, dyr. Kokociński. 

Dyskusję otworzył gen. Żeligow- 
ski. Zabierali w niej głos pp.: prof. 
Limanowski, Hel. Romer, dr. Brokow 
ski, dr. Lorentz, dr. Wysłouch, gea. 
Żeligowski, ppłk. Dobaczewski. Naj: 
większy nacisk położono na pracę na 
WSI. 

Przewodniczył dyr. P.K.O. p. 
Biernacki, wobec zrzeczenia się prze- 
wodnictwa, dla tem żywszego brania 
udziału w dyskusji, przez gen. Żeli- 
gowskiego. Protokółował p. Gartkie 
wicz z Izby Przem.Handlowej. 

góle nastrój ludności dla powstańców 
był przychylny. Ułatwiała ona pro 
wadzenie wywiadu, przechowywała i 
przeprowadzała emisarjuszy, dostar 
czała furmanek etc. i wszystko bez- 

„ płatnie. 
Ubrany był żołnierz tak jak przy- 

szedł z domu. Było to niedogodnem, 
gdyż ułatwiało żołnierzom wałęsanie 

się i dezercję. 
Dzieje walk powstańczych bryga- 

dy jak na warunki w których znajdo- 
wała się, przedstawiają się chlubnie 
— świadczą o tem boje pod Siemie- 

rzowem, Kopylem, /Wasilczycami, 
Strachiniami, Smoliczami i in., z któ. 
rych mimo przeważających sił bolsze- 

"wickich powstańcy nietylko wyszii 
zwycięsko, zajmując te miejscowości, 
lecz i zdobywali trofea w postaci jeń- 
ców, broni i zapasów wojskowych. 

'Najbardziej  charakterystycznem 
było zdobycie mł Wizny, gdzie pow- 
stańcom zbrakło amunicji. Wtedy 
d-ca bataljonu nakazał atak na bagne 
ty, który powstańcy pod ogniem boi- 
szewickich karabinów maszynowych 
brawurowo wykonali wyrzucając nie 
przyjaciela z miasteczka, biorąc do 
niewoli 140 jeńców oraz zdobywając 
dużo broni wraz z karabinami maszy 
nowymi i składami wojskowymi. 

Niewiadomo jaki obrót przybrało 
by dalej powstanie, gdyby nie zdra- 
da d-cy słuckiego pułku kpt. Czajki, 
który uciekłszy do bolszewików zor- 
jentował ich w sytuacji powstańców. 
Bolszewicy zastąpili działające prze- 
ciw powstańcom oddziały przez Ta- 
tarów i Kirgizów, koncentrując na te- 
renie walk 3 dywizje. Rozpoczął się 
Jak w stosunku do ludności tak i pow 
słańców straszliwy terror. Np. pię- 
ciu złapanym powstańcom obcięto 

Hold š. p. 
rekt. Parczewskiemu, 

Wczoraj z racji 1-szej rocznicy 
zgonu ś. p. Rektora Prof. Mgr. Al 
fonsa Parczewskiego odbyło się i 

godzinie dej rano w kościele św. Ja- 
na nabożeństwo żałobne. Nabożeńst- 
wo odprawił ks. prof. Falkowski. Na 
nebożeństwie obecny był cały Senat 
U. S. B. z J. M. Rektorem Staniewi- 
czem na czele, p. wojewoda Jaszczokt 
oraz przedstawiciele władz i miejsco 
wego społeczeństwa. Licznie również 
reprezentowane były sfery artystycz 
ne i literackie. 

Po nabożeństwie odbyła się w sali 
II-ej w której Ś. p. Rektor Parczewski 
wykładał i którą Senat na jednem 7 
ostatnich posiedzeń uchwalił nazwać 
„Salą im. Rektora Alfonsa Parczews- 

kiego uroczystość odsłonięcia jega 
portretu. 

Va uroczystość złożyły się przemó 
wienia J. M. Rektora prof. Staniewi- 
cza, p. woj. Jaszczołta. Referat o ży- 
ciu i pracy Ś. p. prof. Parczewskiego 
wygłosił ks. prof. Wilanowski. W i- 
mieniu b. uczniów przemawiał p. Ja- 

nusz Dybowski. 

Cała uroczystość odbyła się w pod 
niosłym nastroju, pozostawiając na n- 
czestnikach niezatarte wrażenie. 

Kronika telegraiiczna. 
— DELEGACJA LOTU przybłła do An- 

kary samolotem z Bukaresztu celem omówie 
nia z władzami tureckiemu sprawy utworze 
nia komunikacji lotniczej Polska — Turcja. 

— TYTUŁ BEJA otrzymał obywatel pol- 
ski Wiktor Grynberg, dyrektor t-wa Anglo- 
Palestine Building Corporation w Jerozoli 
mie od władzy Transjerdanji, emira Abdu- 

la. Jest to niezwykły wypadek, że cudzozie 
miec otrzymał szlachectwo arabskie. 

— STRASZNY HURAGAN srożył się w se 
botę nad wyspami brytyjskiemi. Szybkość wi 
chury dochodziła do 87 mil angielskich na 
godzinę. W niedzielę siła wiatru była tak 
wielka, że trzeba było wylać oliwę na wodę 
w porcie w Barlington, by umożliwić stat 
kom rybackim wpłynięcie do portu. 

— BYŁY KRÓL HISZPAŃSKI Alfons wy- 
najął willę w miejscowości Poertschach nad 
Wierthersee (Wiedeń), gdzie spędzi, począw- 
a od lipca z rodziną i dworem 2 miesiące 
etnie. 

— JUGOSŁOWIAŃSKI MINISTER SPRAW. 
ZAGRANICZNYCH Jevtić w t-wie szefa de- 
partamentu politycznego Martinaca oraz sze 
fa gabinetu Markovica przybył dziś rano da 
Sofji. Minister Jevtić, któremu towarzyszy 
kilkunastu dziennikarzy  jugosłowiańskich, 
zabawi w Sofji 2 dni. 

Minister Jevtić przyjęty był na dłuższem 
posłuchaniu przez króla Borysa. Wieczorem 
w prezydjum rady ministrów odbyła się kon 
ferencja między premjerem Muszanowem a 
ministrem jugosłowiańskim. 

— 1.000.000 FUNTÓW SZTERLINGÓW 
na cele dobroczynne zapisał zmarły wczoraj 
w Londynie sir Ludwik Baron, dyrektor Car 
reras Tobacca Manufacturing. 

— POWIRÓT INSULLA. Statek, który 
przywiózł Sanuela Insulla do Nowego Yorkn. 
nie wpłynął do portu, lecz zatrzymał się w 
pewnej odległości od brzegu, skąd przewiezio 
no aresztowanego na ląd specjalnie wysłaną 
szalupą. Insull w t-wie agentów odjechał aa 
stępnie do Chicago. 

— WLADZE AUSTRJACKIE pozwoliły na 
wznowienie działalności socjal-demokratycz- 
nego t-wa turystycznego Natur-Freunde, pod 
warunkiem, że działalność tego t-wa będzie 
apolityczna. 

TROKAN i OUT 
„ZNICZ“ 

WILNO, BISKUPIA 4, TEL. 3-40 

Wykonuje wszelkiego rodzaju 

    

roboty w zakresie drukarstwa 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

nosy i uszy, obwożąc okaleczonych 
po wsiach. 

Teren powstania zaczął się kur. 
czyć. Zajęte miejscowości przechodzi 
ły stopniowo w ręce bolszewików, aż 
w dniu 28 grudnia 1920 r. brygada 
przekroczyła rzekę Łań gdzie zosta- 
ła rozbrojona przez wojska polskie i 
internowana: w rejonie Sieniawki ko- 
ło Baranowicz. Większa część pow: 
stańców ze sztandarem granicy nie 
przeszła, wracając do rodzinnych 
stron, gdzie, kryjąc się w lasach, dłu 
go jeszcze prowadziła walkę party- 
zancką z najeźdcami. Tak skończyło 
się 5 tygodniowe powstanie słuckie. 

Przyczyn szybkiego upadku pow- 
stania trzeba by doszukiwać się poza - 
brakiem materjalnym i w nieprzygo- 
towaniu do swej roli politycznego 
kierownictwa, w jego niechęci do ope 
rującego osobno gen. Bałachowicza, 
który jedynie, jako zdolny partyzant 
nadawał się na naczelnego dowódcę 
powstania. Kierownictwo polityczne 
nie starało się związać z powstaniem 
oddziały operujące lyźnie na innych 
terenach t. zw. „cicieruków*, „dzier- 
haczów'', „dziatłów* (nazwy od syg: 
nałów rozpoznawczych), co jedynie 
mogłoby zapewnić powodzenie pow- 
stania, tem bardziej, że grunt śród bia 
łoruskiej ludności był podatny i w ten 
sposób mogłoby zaważyć na politycz. 
nych losach Bialejrusi. 

Ziemiaństwo polskie Słuczczyzny 
i teraz nie zrozumiało konieczności 
poparcia białoruskiego powstania, u- 
stosunkowująe się negatywnie do nie 
go, mimo, że sprawa Mińszczyzny już 
została ostatecznie przesądzona nie na 
korzyść Polski. 

- Miūski. 
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- WIEŚCI | OBRAZKI Z KRAJU 
Troki. 

ZAKOŃCZENIE KURSÓW DOKSZTAŁCA - 
JĄCYCH. 

Niedawno zakończono pracę na ba 
dawczym Kursie Dokształcającym dla 
młodocianych w Trokach. Kurs, zorganizo- 
wany z inicjatywy Oddziału Oświaty Poza- 
szkolnej Kuratorjum OSW., przeprowadzi 
ny został przez nauczycielstwo publ. szkoły 
powszechnej w Trokach pod kierownictwem 
p Michała Doktora. Na kurs uczęszczało 25 
słuchaczów w wieku od 14 do 19 lat, a ukoń 
czyło 22 słuchaczów naogół z wynikiem dob 
rym. 

Przeprowadzony kurs dostarczył dużo 
cennych spostrzeżeń do opracowania w naj 
bliższej przyszłości programó tego typu 
kursów, które mają rozszerzyć światopogląd 
młodzieży, opuszczającej 7-klasową szkołę 
powszechną, bl zapoznać z obecną polską 
rzeczywistością i w pewnym stopniu umoż- 
liwić jej dalszą samod ną pracę samo 
kształceniową. Kurs tego typu — to przygo- 
towanie do realizowania postanowienia n» 
wej ustawy ustrojowej szkolnej o obowiąz 

kowem dokształcaniu młodocianych w wieku 
od 14 do 18 lat. 

W: uroczystem zakończeniu kursów wzie- 
i udział oficerowie miejscowego Bataljonu 
KOP<u z pp. pułkownikowstwem Bombiń- 
«kimi, p. burmistrz Łakowicz oraz inni goś- 
cie. Z Wilna na tę uroczystoś przybył instuk 
tor oświaty pozaszkolnej p. Edward Aluchne. 

Dokszycte. 
KURS OCHRONY PRZECIWGAZOWEJ 

Od dnia 9 kwietnia do 15 kwietnia 1934 v. 
włącznie odbył się Informacyjny Kurs Ob- 
Tony Przeciwgazowej i Przeciwlotniezej zor- 
ganizowany przez p. Aleksandra Żegotę — 
burmistrza miasta Dokszyc i przewodniczą 
cego Miejscowego Obwodu LOPP. Inicja*e 
Tem tego kursu był p. Adam Szczucki —- 
maczelnik miejscowej ochotniczej straży po 
žarnej. 

Na kursie zapisanych było 117 osób, a 
ną wykłady uczęszczało daleko więcej, ba 
liczba dochodziła do 168. Wykładowcami na 
kursie były pp. dr. med. Płaton Mukowski, 
ek. wet. Eugenjusz Kujawa i Stanisław 

ban nauczyciel 7-mioklasowej publicznej 
szkoły powszechnej w Dokszycach, który byi 
jednocześnie kierownikiem kursu. 

Dnia 15 kwietnia o godz. 15-ej odbyły się 
<gzaminy, które zaszczycił swoją obecnością 
4 brał udział w komisji egzaminacyjnej p. 
starosta L. Muzyczko. 

iPrzewodniczącemu miejscowego obwodu 
LOPP., p. Aleksandrowi Żegocie, należy się 
gorące podziękowanie za zorganizowanie 
kursu, jak również inicjatorowi p. Szczuc: 
kiemu Adamowi oraz panom prelegentom, 
którzy nie szczędzili ani czasu, ani też zdro- 
wia dla spełnienia obowiązku obywatelskie: 
80, tembardziej, że wykłady odbywałk się od 
godz. 19-ej do 22-ej. 

Na kursie zostali przeszkoleni urzędnicy 
aamorządowi, państwowi, oddział Związku 
Strzeleckiego i ochotnicza straż pożarna. 

Słuchacz kursu. 

Wilejka. 
POŚWIĘCENIE SZTANDARU FEDERACJI 

P. Z. O. O. 
W Wilejce odbyło się poświęcenie sztan- 

daru Federacji P. Z. O. O. powiatu wilejskie 
80 przy udziale posła Jana Walewskiego, ko- 
mendanta Podokręgu Zw. Rezerwistów z Wil 
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n mjr. Długowskiego, prezesa Zarządu Wo- 
jewódzkiego Federacji P. Z. O. O., sędziego 
Góry. Na program obchodu ziożyty się msza 
polowa nad rzeką Wilją, poświęcenie sztan- 

daru, wbijanie do drzewca gwożdźi, nadesła 
nych ze wszysikich ośrodków Państwa, zło- 

żenie przysięgi przez Oddziały Federacji, prze 
mówienie pos. Walewskiego i Starosty Prze 
pałkowskiego, dekoracja Krzyżami Zasługi, 
defilada, obiad  żołmierski i przedstawienie 
amatorskie Z powiatu przybyto około 500 
osób, umundurowanych w uniform Federacji 

Święciany. 
W! sali Wiydziału Powiatowego odbył się 

1У Doroczny Zjazd delegatów organizacyj 
sfederowanych z powiatu święciańskiego w 
obecności Siarosty Mydlarza, Komendanta 
Garnizonu Święciany mjr. Powichrowskieg ), 

Komendantów P. W. pieszegi i konnego, 
przedstawicieli władz i organizacyj oraz 46 
delegatów z powiatu. Przewodniczył Star:- 
sta Mydlarz. p. o. Prezesa Zarządu Powiato- 
wego Federacji P. Z. O. O., St., Maszczyk zło 
żył sprawozdanie Zarządu, wskazując na zro 
zumienie wśród społeczeństwa i wewnętrzną 

konsolidację organizacyj sfederowanych, mi- 
mo trudności pracy na niektórych terenach, 
zwłaszcza zamieszkałych przez ludność litew 
ską. Ustępujący zarząd otrzymał absoluto:- 
jum, poczem jednogłośnie dokonano wybo- 
rów nowego zarządu, przyczem Prezesem Za 
rządu Powiatowego został Starosta Mydlarz 

Członkostwo honorowe w dowód zasług nad 
rozwojem Federacji w powiecie święciańskim 
nadano Staroście Mydlarzowi, oraz wielolet- 
niemu b. prezesowi, wicestaroście bielskiemu 
W. Jeśmianowi. Ponadto wysłano depesze hoł 
downiczą do Marszałka Piłsudskiego wraz 
z raportem do Prezesa Zarządu Głównego 
gen. Góreckiego i Prezesa Zarządu Wojewódz- 
kiego dr. Góry. 

JODY, pow. brasławski 
„WESELE NA WILEŃSZCZYŹNIE*. 

Oddział Związku Pracy Obyw. Kobiet w 
Jodach wystawił 8 kwietnia b. r. obrazek 
ludowy w 3 odsłonach p. t. „Wesele na 
Wileńszczyźnie". Nie miałem sposobności 
porozmawiać z p. Grzegorzewską, która wy- 
reżyserowała sztukę i poinformować się, 
czem się kierowała, wystawiając właśnie tn 
„Wesele*. Stwierdzić jedynie trzeba, że myśl 
była trafna. as już zaprzestać naszą lud- 
ność wioskową i miasteczkową „karmić* ko- 
medyjkami, farsami i in., w których akcje 
i typy niczem nie są związane z danem Śro- 
dowiskiem. Poza daniem chwilki śmiechu 
niczem wartościowszem nie mogą się po- 
chwalić. A „Wesele na Wileńszczyźnie*? 
Tak artyści-amatorzy jak i widzowie wczuli 
się w typy, akcję, obrzędy, została zadzierży- 
nięta nić wspólnoty, zlanie się w jedno wi- 
downi i grających. Jeśli był śmiech — to 
szczery, prawdziwły na scenie i widowni, 
jeśli panna młoda płakała żegnając się z ro 
dzicami — to tu i ówdzie można było zauwa- 
żyć wilgotne oczy. 

Po przedstawieniu długo jeszcze w gro- 
madkach rozprawiano o „Weselu ”*.. 

Z grających na wyróżnienie zasługują 
jako dobrzy wykonawcy ról: swat — p. P. 
Trumpiel, panna młoda — p. T. Nasyrówna, 
matka młodej — p. A. Korpuciowa i ojciec 
młodej — p. M. Kowalonek. 

Tańczono ochoczo do dnia. 
Dzięki żywotności Oddziału ZPOK w Jo- 

dach mieliśmy imprezę jakich mało. B.P. 

  

  

  

II WALNY ZJAZD 
Sekcji Okręgowej Szkolnictwa Średniego Związku nauczy- 

cielstwa Polskiego w Wilnie. 
W dniu 3 maja r. b. odbył się w sa 

li Rady Wojewódzkiej BBWR. przy 
ul. św. Anny Il-gi Walny Zjazd Sekcji 
Okręgowej Szkolnictwa Średniego Z. 
N. P. Okręgu Wileńskiego. Celem Zjaz 
du było podsumowanie wyników pra- 
cy w rok po zorganizowaniu się Sek- 
cji Okręgowej. Na Zjazd przybyli de- 
legaci 13 Sekcyj Oddziałowych S. S. 
istniejących na terenie Okręgu Szkol 
nego Wileńskiego i nauczycielstwo 
szkół średnich m. Wilna. 

'Po powitaniu przez Prezydjum de 
legatów i gości i po uczczeniu pamięci 
zmarłego wiceprezesa ZNP. Ś.p. Jul- 
jana Smulikowskiego wysłano depe-. 
sze hołdownicze do Pana Prezydenia 
Rzeczypospolitej, Marszałka Piłsud- 
skiego i Ministra WR. i OP. Wacła- 
wa Jędrzejewicza. 

Obrady Zjazdu rozpoczęto refera- 
tem dyr. Stefana Drzewieckiego & 

_Warszawy p. t. „Rola młodzieży w 
państwie, opartym na obserwacji 
młodzieży polskiej i zagranicznej li- 
teraturze młodzieżowej. Referat wy- 
wołał ożywioną dyskusję. Popołud- 
niowa część obrad poświęcona była 
dyskusji nad sprawozdaniem Zarzą- 
du z działalności Sekcji. Zarówno 
Sprawozdanie, jak dyskusja odsłoni- 
ły  wielostronność dotychczasow. 
działalności nauczycielstwa szkół śre- 
dnich, zrzeszonego w Sekcji Szkolnic- 
twa Średniego Z. N. P., która staje się 
na naszym terenie jedyną reprezen- 
tacją nauczycielstwa szkół średnich 
oraz uwydatniły tendencje do ekono- 
miczniejszego zużytkowania mater- 
jału ludzkiego przez silniejsze skon- 
centrowanie pracy koło realizacji re- 
formy szkolnej w ramach nowego 
gimnazjum i ograniczenie pracy 
społecznej nazewnątrz do placówek 
społecznych wymagających przygoto- 
wanią naukowego, jak naprzykład 

zakładanie towarzystw, kultywują 
cych naukę i sztukę, muzeów, uniwer 
sytetów powszechnych, opracowywa 
mie monografij etnograficznych po- 
wiatów i t. p. 

"Po udzieleniu absolutorjum do- 
itychczasowemu Zarządowi Zjazd wy 
brał Zarząd na rok przyszły w nastę- 
pującym składzie: Antoszczuk Stani- 
sław — prezes, Wokulska-Piotrowi- 
<czowa Jadwiga — I wiceprezes, Stę- 
piński Leon — II wiceprezes, Niesz- 

mer Henryk — sekretarz, Smoterowa 
Stanisława — zast. sekretarza, Adol. 
phowa Krystyna — zast., Nagurska 
Aurelją (Baranowicze), Rynkiewiczów 
na Anna (Nowogródek), Krzewski Wa 
cław (Suwałki), Fornagel Jan (Osz- 
miana). 

   

  

Zjazd uchwalił m. in. następujące 
wnioski: 

1) Zjazd stwierdza, że Sekcja Szkol 
nictwa Średniego Z. N. P. uważa za 
swój majważniejszy obowiązek reali- 
zację reformy szkolnictwa w ramach 
nowego gimnazjum i liceum i posta- 
nawia dołożyć w tym kierunku wszel- 
kich wysiłków, będących w jej mocy. 

2) Zjazd wzywa wszystkich człon 
ków Sekcji do prenumeraty miesięcz- 
nika „Gimnazjum“, jako niezbędnej 
pomocy nauczyciela, realizującego 
program nowego gimnazjum. 

3) Zjazd wzywa wszystkie sekcje 
oddziałów do dalszego organizowania 
współżycia i współpracy wszystkich 
kolegów we wspólnej organizacji 
przez aktywny udział i konkretną pra 
cę w komisjach i sekcjach, istnieją- 
cych przy oddziałach powiatowych i 
ogniskach. 

4) Związek Nauczycielstwa Pol- 
skiego winien dołożyć starań, by 
przez pracę powszechną zaznajomić 
społeczeństwo z pracą nauczyciela i 
w ten sposób podnieść jego pozycię 
społeczną i autorytet. 

KURJER SPORTOWY. 
  

Kėlko Gaspodarskie Ž. T. R. 
w Lsįbiszkach. 

Przed kilku miesiącami założyła w naszej 
kolonji Wileńska Delegatura Żydowskiego 
Towarzystwa Rolniczego Kółko Gospodar- 
skie. Osiedle nasze istnieje już od przeszło 
90 lat. 17 rodzin żydowskich trudni sie tu 
rolnictwem (na 167 dz.). Młodzież nasza, któ 
rej oddawna myśl organizacji zawodowej nie 
biła obcą, ze zrozumieniem podjęła myśl 
delegatury wileńskiej ŻTR. Jesteśmy świado 
mi, że jedynie wspólnemi siłami będziemy 
mogli podnieść kulturę rolniczą naszej wio 
ski, a przez to i podnieść jej stan finańsowy. 
Rozpoczęliśmy naszą pracę od urządzenia 
wycieczki do majątku Andrzejewo, gen. Że 
ligowskiego, chcieliśmy bowiem poznać jak 
wygląda kulturalnie prowadzone gospodar 
stwo. Gen. Żeligowski przyjął wycieczkę na 
szego Kółka bardzo życzliwie, oprowadzał 
po swym majątku, dokładnie zapoznając z 
wzorowo przez siebie prowadzonem gospo 
darstwem rolnem, hodowlanem, stawowem 
i pszczelnictwem. Pozwalamy sobie na tem, 
miejscu złożyć serdeczne podziękowania dia 
Generała Żeligowskiego. Życzliwość jego dla 
nas dodaje otuchy i bodźca w codziennej 
naszej pracy na roli. Kółko nasze projektuje 
cały szereg dalszych wycieczek. 

Zarząd Kółka Gospodarskiega 
Ž. T. R. w Lejbiszkach. 
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   Mydto Palmolive wyrabiane jest 
wyłącznie z olejków roślinnych 

idealnie konserwuje: cerę dlatego też 

Kto używa rzeczy dobrych, kupuje tylko mydło Palmolive, gdyż mydło to 
wyrabiane jest wyłącznie z olejów roślinnych i nie zawiera ani odrobiny 
tłuszczu zwierzęcego, ani też żadnych sztucznych barwników. 

niezrównanyni walorom kosmetycznym słynnych olejów oliw- 
„kowych i palmowych zawartych w mydle Palmolive cera 
zachowuje czarowną świeżość. 

dzieńczy wygląd do późnych lał. 

Dwa razy dziennie należy wcierać w pory twarzy l szyi 
obfitą pianę mydła Palmolive, — następnie dobrze spłukać 
i łagodnie wytrzeć ręcznikiem. Niech Pani używa mydła 
Palmolive do pielęgnowania cery, » aby zachować mło: 

Colgate-Palmolive, Sp. z o. 0. 

    
     

   

    

  

Dzięki             
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Sensacyjny początek choroby — i niespodziewany 
zgon Ś. p. prof. Pobóg-Gurskiego. 

Zwłoki zmarłego wywieziono samochodem do Lwowa. 
Wśród szeregu delegatów na zjazd izb 

rolniczych w sprawie lniarskiej przybył tn 
w niedzielę 29 kwietnia wybitny uczony pol 
ski, b. dziekan wydziału rolniczo-leśrtego Po 
litechniki Lwowskiej prof. Janusz Henryk 
Pobóg-Gurski — piastujący m. in. godność 
Członka Rady T-wa Lniarskiego w Wilnie. 

W czasie posiedzenia zjazdu — prof. Po- 
bóg-Gurski zasłabł i to tak silnie, iż musia- 
no wezwać do niego lekarza pogotowia ra- 
tunkowego. Otoeązniu prof. użalał się na 
zatrucie się zepsutem mięsem, co istotnie pot 
wierdziły w pewnej mierze początkowe obja 
wy choroby. 

Chorego, dzięki troskliwości obeenych na 
zebraniu kilku koiegów profesorów wileń 
skich — niezwłocznie oddano pod opiekę le 
karską, b. rektora prof. A. Januszkiewicza i 
ulokowano w Uniwersyteckiej Klinice Cho- 
rów Wewnętrznych na Antokolu. Chorobie 
profesora zaczęły towarzyszyć różne kompli 

kacje na tle nieprawidłowego obiegu krwi i 

groził mu skrzep. 

Wysiłki rektora Januszkiewieza i leka- 

rzy Kliniki — po kilku dniach okazały się na 

tyle skuteczne, iż prof. Pobóg-Gurski, mógł 

swobodnie rozmawiać, czytać gazety i — nie 

bawem miał już opuścić Klinikę, by wraz z 

przybyłą tu żoną i swoim osobistym przyja 

cjelem d-rem Łuczyńskim wyjechać spowro 

tem do Lwowa. 

Zgon, jak wiadomo z inseratu zamieszezo 

nego we wczorajszym „Kurjerze* nastąpił 

w niedzielę 6 bm. 

W: związku z tem udało nam się ustalić, 

iż zgon spowodował o godz. 11 przed połud- 

niem, nieoczekiwany( trwający niespełna mi 

nutę) atak sercowy, który uważać należy za 

dalszy przejaw komplikacyj w tej sensacyj 

nej chorobie . ' 

Ponieważ rodzina śp. prof. Pobóg-Gurskie 

go nie zgodziła się na sekcję zwłok, wczoraj 

Przygotowania do wyborów 
w całej pełni. 

ILU WYBORCÓW LICZĄ POSZCZE- 
GÓLNE OBWODY? 

Przygotowawcza akcja do wybo- 
Tów z dniem każdym nabiera tempa. 
Obecnie zakończono . już w. biurze 
meldunkowem prace nad segregacją 
wyborców podług obwodów. Trzeba 
tu zaznaczyć, że rozpiętość zaludnie- 
nia poszczególnych obwodów jest 
bardzo znaczna, waha się ona od 500 
do 3.000 wyborców. Są jednak obwo 
dy liczące niewiele więcej niż 100 u- 
prawnionych do głosowania. 

Wczoraj biuro ewidencji ludnoś:i 
przystąpiło do sporządzenia ogólnego 
spisu wyborców. Lista wyborców bę- 
dzie sporządzona w najbliższy czwar- 
tek. Podług prowizorycznych  obli- 
czeń Wilno liczy około 100.000 upraw 
nionych do głosowania. 

Całokształt prac spisowych spo- 
czywa w rękach kierownika biura 
meldunkowego i wydziału ewidencji 
ludności p. Kowalewicza. 

GŁÓWNA KOMISJA WYBORCZA 
BĘDZIE URZĘDOWAŁA 

W IZBIE PRZEM.-HANDLOWEJ. 
Wczoraj odbyła się pierwsza kon- 

ferencja tymczasowego prezydenta 
miasta d-ra Maleszewskiego z preze- 
sem Komisji Wyborczej sędzią Górą. 
Konferencja poświęcona była stronie 
technicznej wyborów. Jednocześnie 
na konferencji uznano, że bardziej 
właściwym i dogodnych dla prac ko- 
misji będzie lokal Izby Przemysłowo- 
Handlowej. W związku z tem upadła 
pierwotna koncepcja umieszczenia 
Gł. Kom. Wyborczej w magistracie. 

W kalejdoskopie wydarzeń sportowych. 
W: rozgrywkach piłkarskich o  mistrzo- 

stwo Ligi prowadzi w dalszym ciągu Rucn, 
który jak widzimy w świetnej znajduje się 
formie. Ruch ma obecnie na cztery grane me- 
cze 8 pełnych punktów i świetny stosunek 
bramek 23:2. Na drugim miejscu kroczy Gar- 
barnia, która posiada już 7 pkt. na dalszych 
miejscach znajdują się: Pigoń, ŁKS., Polonia, 
Cracovia, Warta, Wisła, trzelec. Legja, War- 
szawianka i Podgórze. 

* * * 

Mecz piłkarski Polska—Szwecja jaki od- 
będzie się w Sztokholmie 23 bm. rozegra się 
o puhar przechodni dyr. Brodatego, który 
jest propagatorem sportu polsko-szweckiegy. 

* * * 

W Lodzi w czasie niedzielnego biegu szia- 
fetowego na mecie zgromadzilo się kolo 20 
tysięcy widzów. 

* * ® 

W najbliższy czwartek w Wilnie odbędą 
się zawody lekkoatletyczne w biegu sztafet>- 
wym i płotkach. Zawody odbędą się na Pió- 
romoncie. Początek o godz. 15. W zawodach 
brać będą udział wszyscy najlepsi biegacze 
Wilna na czele z Kazimierskim Bobowiczem 
i Wingrisem. 

аВ 

W Moskwie mają się latem odbyć wielkie 
zawody lekkoatletyczne, w których według 
oświadczeń prasy fińskiej mają wziąć udział 
najlepsi lekkoatleci Finlandji na czele z Nur- 
mim, Isohollą i innymi gwiazdami bieżni. 

* ® * 

Mistrz świata wagi ciężkiej Primo Carnera 
został ubezpieczony na wypadek katastrofy. 

Ubezpieczenie wynosi 30,000 funtów szterlin- 
gów. Ponadto Carnera jest ubezpieczony od 
nieszczęśliwych wypadków na sumę 115 ty- 
sięcy szterlingów. Pierwszy mecz ubezpieczo 
nego boksera odbędzie się wkrótce z Bae- 
rem. 

® ® ® 

W Amsterdamie tenisišci Japonji rozegra- 
ją szereg spotkań towarzyskich w Amsterda- 
mie i Berlinie. Pierwszy mecz odbędzie się 
już 10 maja. 

* * * 

Bokser niemiecki wagi ciežkiej Neusel po- 
konał w Ameryce znanego pięściarza Tomma 
Loughrana. Zwycięstwo to czyni z Neusela 
groźnego rywala tym wszystkim którzy ubie 
gają się o tytuł mistrza świata. 

* % * 

Znany tenisista Wloch Stefani zdobył ostat 
nio tytuł mistrza Morza Śródziemnego zwy- 
ciężając w finale Palladę (Jugosławia) 6:2, 
1, 5:7 64 

© % * 

Dziś odbędzie się zebranie Wydziału Wy- 
konawczego M. K. W. F. Początek zebrania 
o godzinie 18 w sali Rady Miejskiej. 

OTWARCIE KORTÓW 

KLUBU PRAWNIKÓW. 

Rada Gospodarzy Klubu Prawników za- 
wiadamia, że w dniu 9 bm. o godz. 16 m. 
30 odbędzie się uroczyste otwarcie kortów 
tenisowych Klubu przy ulicy Dąbrowskiego 
4 (wejście od ul. Kasztanowej). 

Wstęp za zaproszeniami. 

PIERWSZE POSIEDZENIE 
GŁ. KOM. WYBORCZEJ. 

We środę na godzinę 6 wyznaczo- 
ne zostało pierwsze posiedzenie Głów- 
nej Komisji Wyborczej, Komisja usta 
liła na niem bieg i zakres najbliższych 
swych prac. 

OBWIESZCZENIA WYBORCZE 

Wkrótce na ulicach miasta ukażą 
się obwieszczenia o podziale Wilna 
ma okręgi i obwody ze szezegółowem 
określeniem terytorjalnego podziału 
miasta i wymienieniem lokali posz- 
czególnych komisyj obwodowych i 
okręgowych. 

Nowa placówka 
handlowa. 

Wilno, słynne w całej Polsce i poza jej 
granicami z przepięknych kościołów, ład 
nego położenia, egzotycznego ghetta — po- 
siada jednak niestety, wiele braków, jeśli cho 
dzi o kulturalny wygląd i urządzenie skle- 
pów, co nadaje przecie „swoisty** ton ulicy 
wileńskiej. Swoisty, ale mało uroczy. 

To też powstanie w Wilnie każdego nowe- 
go kulturalnie urządzonego, o typie wielko- 
miejskim przedsiębiorstwa handlowego, pa 
winno cieszyć wilnianina. 

Taki luksusowo urządzony, a bogato zao- 
patrzomy w towar pierwszorzędnej jakości -- 
skład, dla sprzedaży swych wyrobów otwie- 
ra znana szeroko istniejąca zgórą lat sia 
fabryka sukna Karol Jankowski i Syn w Biel 
sku. Skład mieści się przy ul. Mickiewicza 21, 
naprzeciw „Zielonego. Stralla*. Dążąc do u- 
przystępnienia klijenteli swych najlepszej 
jakości tkanin bielskich, fabryka sprzedaje 
w 25-ciu własnych składach fabrycznych w 
Polsce, po cenach ściśle fabrycznych kalku- 
lowanych według faktycznych kosztów pro- 
dukcji; fabdyka posiada też przedstawicielst- 
wa w 20 Krajach Europy, Azji, Ameryki i 
Afryki. 

Firma rozporządza ogromnym wyborem 
wszelkiego typu materjałów na ubrania dam 
skie i męskie, cywilne i uniformowe (w 
szczególności dla wojskowych) każdego ro- 
dzaju. Składy fabryki posiadają w swoich 
składach około 2,000 deseni. Wszystkie arty- 
kuły są wyrabiane z czystej wełny strzyžo- 
nej i mają szerokość ponad 150 cim. 

Firma udziela najchętniej bezpłatnych 
porad fachowych, bowiem reflektuje na sta- 
łego i całkowicie zadowolonego, a nie przej 
ściowego odbiorcę. 

Symulacja samobójstwa 
„dla demonstracii“. 

Wezoraj ze stromego brzegu Wilenki nie- 
daleko miejsca, gdzie odsłonięto niedawno 
pomnik ś. p. Dordzika rzucił się do rzeki ja- 
kiś mężczyzna. 

Samobójca porwany przez wartki prąd 
Wilenki zaczął płynąć w. kierunku ulicy Św. 

Anny. ы 
Nad brzegiem rzeki rozlegly się rozpacz- 

liwe krzyki kobiece: 
— Ratujcie! Człowiek tonie! 
W jednej chwili nad brzegiem wytworzy- 

ło się zbiegowisko. Wśród wiełu świadków 
wypadku znalazł się jeden odważniejszy, któ 
ry rzucił się do niegłębokiej zresztą rzeki 
i wkrótce wydobył samobójcę na brzeg. 

Jak się okazało był to kompletnie pijany 
stały mieszkaniec „Cyrku* przy ul. Połoc- 
kiej 4, 24-letni Piotr Kuncewicz. 

W. międzyczasie przybyła policja, która 
zaczęła rozpraszać tłam. Wobec stanu kom- 
pletnego opilstwa, w którym znajdował się 
uratowany, policja przewiozła go do aresztu 
centralnego. 

Na pytanie jakie powody skłoniły go do 
rzucenia się do Wilenki, Kuncewicz odpe- 
wiedział krótko: 

— Uezynilem to dla demonstracji. (c) 

o godz. 12 w południe zwłoki zmarłego zo- 

stały zabezpieczone i wywiezione samocho- 

dem do Lwowa, gdzie 9 bm. odbędzie się 

pogrzeb. 

Tu na miejscu, w ostatniej posłudze zmar 

łemu, uczestniczył liczny zastęp uczonych wi 

leńskich lekarzy Klinik — oraz członków 

T-wa Lniarskiego. 

Jak się dowiadujemy 64. p. prof. Janusz 

Henryk Pobóg-Gurski osierocił żonę wraz 

z czworgiem małoletnich dzieci, spośród któ 

rych najmłodsze, zaledwie pięć tygodni temu 

ujrzało światło dzienne. 

Zmarły miał za sobą ehwalebną służbę 

wojenną w charakterze pporucznika 14 puł: 

ku ułanów. j-rz. 
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Teatr muzyczny „LUTNIA“ į 

Dziś 

Niech żyje młodość! 
i Ceny letnie zniżone. 
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Ohstrukcja. Według orzeczeń klinik uni- 
wersyteckich wyróżnia się naturalna woda 
gorzka „Franeiszka-Józefa* przez niczawod- 
ną skuteczność przy przyjemnem użyciu 

RADIJO 
WILNO. 

WTOREK, dnia 8 maja 1934 roku. 

7.00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dzien. 
por. Muzyka. Chwilka gospod. domow. 11.40. 
„Przegląd prasy. 11,50 Utwory Moszkowskiego 
(płyty). 11.57: Czas. 12.05: Muzyka popular 
na (płyty) 12.30: Kom. meteor. 12.33: Muzyka 
popularna (płyty) 12.55: Dzien. poł. 14.50: 
Program dzienny. 14.55: Pogad. Legjonu Mło 
dych. 15.05: Wiad. eksport. i giełda roln. 
15,20: Koncert solistów. 16.05: Skrzynka P. K 
O. 16.20: Kącik językowy. 16.35: Muzyka lek- 
ka. 17.30: „Bolesław Prus'* odczyt dla ma- 
turzystów. 17.50: Odczyt. 18.10: Koncert po 
pularny. 18.50: Program na środę i rozm. 
19.00: Odczyt litewski. 19.15: Codz. odc. pow. 
19.25: Feljeton aktualny. 19.40: Wiad. sport. 
19.43: Wil. kom. sport. 19.47: Dzien. wiecz. 
20.00: „Muśli wybrane*. 20.02: Koncert. 21.36 
Kwadr. paetycki. 21.45: Muzyka lekka. 22.30: 
Muzyka taneczna. 23.00: Kom. meteor. 23.05; 
Muzyka taneczna. 

ŚRODA, dnia 9 maja 1934 roku. 

7.00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dzien. 
por. Muzyka. Chwilka gospod. domow. 11.40: 
Przegląd prasy. 11.50: Melodje góralskie (pły 
ty). 11.57: Czas. 12.05: Płyty muzyki tanecz- 
nej. 12.30: Kom. meteor. 12.33: Poranek 
szkolny. 14.00: Dzien. poł. 14.50: Pragram 
dzienny. 14.55: Rezerwa. 15.05: Wiad. ekspor 
i giełda roln. 15.20: Kompozytorzy rumuń- 
scy i węgierscy (płyty). 15.50: Program dla 
dzieci. 16.20: „Organizacje szkolne a uczeń 
i dom* odczyt. 16.35: Muzyka jazzowa. 17.04 
Koncert chóru. 17.30: „Eliza Orzeszkowa*— 
odczyt dla maturz. 17.50: „O Tygodniu L. O 
P. P.“ wygl. gen. Berbecki. 18.10: „Inne cza- 
sy... inni ludzie...* reportaż muzyczny. 18.50 
Program na czwartek i rozm. 19.00: Przegląd 
litewski. 19.15: Codz. odc. pow. 19.25: „Litwa 
w polskiej poezji* felj. 19.40: Sport. 19.43: , 

  

Wil. kom. sport. 19.47: Dzien. wiecz. 20.00: 
„Myśli wybrane'. 20.02: Muzyka lekka. 21.00: 
Trąbka i capstrzyk (transm. z Gdyni). 21.02: 
Feljeton aktualn. 21.17: Koncert. 22.00: Au- 
dycja poetycka. 22.25: Koncert życzeń (pły- 
ty). 23.00: Kom. meteor. 23.05: D. c. koncertu 
życzeń (płyty). 23.20: Muzyka taneczna. 

HMWINKI ВАВ 19 ЧУЕ 

OSTATNIA TRANSMISJA Z MEDJOLANU. 

Dziewięta z rzędu i ostatnia w tym sezo- 
nie transmijsja opery z teatru La Scala w 
Medjolanie odbędzie się w najbliższy czwat- 
tek dnia 10 maja o godz. 20.57. Wykonana 
będzie opera Arrigo Boito „Mefisto“, której 
libretto osnute jest na „Fauscie* Goeethego. 
Całość składa się ź prologu, czterech aktów 
i epilogu. Zrozumienie dzieła ułatwi poga- 
danka p. Władysława Fabry wygłoszona w 
przerwie po pierwszym akcie transmisji. 

  

(KONCERT KOMPOZYTORSKI. 

Rozpoczęty w 15 rocznicę odzyskania Nie 
podległości cykł muzyczny, którego zada 
niem było przedstawienie twórczości naszych 
kompozytorów w ostatnim okresie, osiągnął 
już poważną cyfrę audycyj, w których prze- 
winęła się w ogólnych zanysach cała współ- 
czesna Polska muzyczna. 

Jubileuszowy 25 z kolei koncert z tego cy 
klu składać się będzie z utworów cenionego 
muzyka i pedagoga Stanisława Kazury. Na 
bogaty program audycji, która odbędzie się 
we wtorek 8 maja o godz. 20 złożą się kom- 
pozycje symfoniczne, pieśni o różnym cha- 
rakterze i utwory na chór. Koncert poprze. 
dzi słowem wstępnem p. prof. Henryk Ry: 
dzewski. Jako wykonawcy oprócz orkiestry 
sj”mfonicznej Polskiego Radja wystąpią pp. 
Kama Norska, Tadeusz Łuczaj, Cecylja Izyta 
grymówna. 

KONCERT POPULARNY. 

Dzisiaj we wtorek o godz. 18.10 przed mi- 
krofonem wileńskim wystąpi orkiestra dęta 
1 p. p. Leg. pod dyrekcją por. Feliksa Ko- 
seckiego i wykona szereg utworów popular- 
nych, m. in. Rapsodję słowiańską Friedman- 
na, Dorożyńskiego „Wiązankę legjonową“ i 
marsza Michała Józefowicza p. t. „Orliński”. 

Pomysł. 
Ul. Subocz. Wyszli dopiero co z „Pupp'u“ 

Idą złorzecząc. 

— Sześć dni pracy w miesiącu czasem ei 

kapnie, psia krew!.. Ni żyć, ni umrzeć... 

Co mi po tych sześciu dniach! Kiedyś krzy- 

czeliśmy o ośmiogodzinny dzień pracy... Dziś 

dawaj mi dziesięcio-, dwunastogodzinnb, bę- 

dę wdzięczny... Pracy! Pracy! By tylko z cze- 

go żyć! Nie tych parszywych sześć dni w 

miesiącu, lecz pracy codziennej... 

Ktoś natury bardziej ustępliwej powiada 

z rezygnacją: 

— No, lepszy rydz, niż nic... 

— (o: rydz?... Z tego. rydza nie przeży- 

wisz nietylko rodzińy, lecz siebie. jednego... 

— E, — odzywa się jeden z nich — czło- 

wiek powinien mieć głowę na karku, a nigdy 

nie zginie... Trzeba umieć dawać sobie radę 

w najgorszej sytuacji... Jak panom wiado- 

mo, przyjechałem niedawno z B—u. Była 

chwila, że było bardzo źle... Co począć? Po- 

szedłem po rozum do głowy i... 

— I[2? — zapytali chórem zaciekawieni 
słuchacze. 

— Qt chodźcie panowie tutaj na skwe 

rek pod ratuszem, usiądziemy na ławeczce, 

zaraz opowiem... 

Było ze mną, jak już powiedziałem, bar- 

dzo krucho... Zacząłem myśleć, przemyśli- 

wać... A czasu na myślenie posiadamy bar- 

dzo dużo, wszak prawda? Otóż przyszła mi 

idea do głowy... 

Upatrzyłem sobie pewnego burżuja, dy- 

rektora jednego z banków w B-u.. By( to 

taki solidny, typowy burżuj, z okazałym 

brzuchem... No, ale to do rzeczy nie należy. 

Zacząłem za nim chodzić. Poznałem już 

dokładnie tryb jego życia. Burżuj mój zrana 

idzie do banku. ja już go oczekuję przed 

drzwiami mieszkania i — wślad za nim. 

Gdy się zbliża godzina końca urzędowania 

oczekuję przed instytucją i — odprowadzam 

do domu. 

Około szóstej wieczorem mój burżuj 

szedł do kawiarni. Nieodstępnym towarzy 

szem jego do drzwi kawiarni byłem zawsze. 

Wiiedziałem ile czasu mniej-więcej on tam 

przebywa. Gdy wracał, szedłem znów krok 

w krok za nim. Bywał w teatrze na każdej 

premjerze... Szedłem za nim do teatru, z te- 

atru odprowadzałem do domu... i t. d. 

Buržuj byl zdziwiony, zauwažyl bowiem, 

že chodzę za nim, czego bynajmniej nie sta- 

rałem się ukrywać. Spoczątku snadź myślał, 

że jestem tajnym agentem. Wkońcu zdzi. 

wienie jego zaczęło graniczyć z niepokojem 

Pewnego razu zniecierpliwiony nie wytrzy- 

mał i, odwracając się do mnie, wykrzyknął: 

— Czego pan za mną chodzi?! 

— Jestem bezrobotny — odparłem — po- 

siadam dużo wolnego czasu... 

— Ale czego pan do djabła za mną wciąż 

chodzi? 

— Bo pan mi się podoba. 

— ?! — konsternacja odbiła się na twa- 

rzy ofiary. : 
Potem zrodziło się u niego snadž przy“ 

puszczenie straszniejsze: że jest. śledzony 

przez bandytę, który wyczekuje chwili odpo- 

wiedniej, by na jakimś ciemnym zaułku utar- 

tym zwyczajem bandyckim zawołać: „życie 

lub pieniądze! 

Zaalarmował policję. 

Aresztowano mnie. 

— Poco pan chodził za tym panem? — 

pytano. 

— Bo ten pan mi się bardzo podoba. 

— CQzyś pan warjat, czy udaje pan warja- 

ta? Jak to rozumieć: bardzo podoba? 

— Jestem bezrobotnym. Mam dużo wol- 

nego czasu. Lubię spacerować. Chodzę za 

tym panem, bo on mi się bardzo podoba. 

Wzruszono ramionami i puszczono wol- 

no. Opinję miałem jak najlepszą: nigdy nie 

byłem sądownie karany. 

Tegoż dnia, gdy się otwarła przedemną 

furta więzienna, znów rozpocząłem chodze- 

nie ża owym burżujem. Gdiy zobaczył mię na 

wolności, jego niepokój przerodził się w 

przerażenie. 

— Na miłość Boską! — wrzasnął nieswo* 

im głosem: — czego pan chodzi za mną?! 

— Proszę pana, jestem bezrobotny, mam 

dużo wolnego czasu... 

— Ale czego pan chce odemnie?! 

— Pan mi się bardzo podoba. 

U mego burżuja nagle zašwitala zbawien- 

na myśl, którą dawno już pragnąłem wykrze 

sąć w tym zalanym tłuszczem mózgu. 

— Panie! — odezwał się do mnie — pan 

tem swojem chodzeniem za mną doprowadzi 

mnie do szaleństwa... Pan jest bezrobotny... 

pan potrzebuje pieniędzy... Zróbmy taki i 

teres: ja panu dam sto złotych, tylko nie 

chodź pan za mną! 

— (o?! wyrzec się takiej przyjemności, 

jak chodzenie za panem, za sto złotych! 

Pan chyba żartuje? 

— Więc ile?? | 

— Najmniej trzysta. 

Targ w targ — stanęliśmy na dwustu zło- 

tych. 3 

Teraz mam zamiar spróbować szczęścia 

w Wilnie. M—ia. 

 



4 KU RISE. R WIL EN SK! 

  

123 (3013) 
  

Przed wyborami do 
W związku z wyborami do Izby 

* Rzemieślniczej w Wilnie, p. wojewe- 
da wileński powołał na stanowisko 
przewodniczącego głównej. komisji 
wyborczej Bohdana Alexandrowicza, 
referendarza Urzędu Wojewódzkiego 
na jego zaś zastępcę dr. Stanisława 
Paczyńskiego, referendarza tegoż u- 
rzędu. 

Przewodniczącym obwodowej ko- 
misji wyborczej obwodu I-go, obejmu 
jącego miasto Wilno i powiat wileńs- 
ko-trocki, został z urzędu dr. Witold 
Maleszewski, tymczasowy prezydent 
Wilna, zastępcą zaś przewodniczące 
go wiceprezydent inż. Jensz. 
RER PN 

RONIK 
     Dziś: 

Jutro: Grzegorza Nazj. 

Stanisława. 

   

      

Wtorek 

  

Wschód słońca — g. 3 m. 30 

Zachód -   — g. 7 m. 01 

. Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.B. 

w Wilnie z dnia 7/V — 1934 roku. 

Ciśnienie 771 
Temperatura średnia + 23 
"Temperatura najwyższa + 27 
"Temperatura najniższa + 12 

Opad — 
Wiatr wschodni 
Tend.: wzrost 
Tend.: wzrost 
Uwagi: pogodnie. 
— Przepowiednia pogody według P. I. M. 

Pogoda w dalszym ciągu słoneczna i bardzo 
ciepła przy słabych lub umiarkowanych wiat 
rach z kierunków południowych. Skłonność 
do burz, zwłaszcza na zachodzie kraju. 

OSOBISTA 

— URLOP DYREKTORA B. G. K. Dyrex- 
tor Oddziału Banku Gospodarstwa Krajowe- 
go w Wilnie p. Ludwik Szwykowski z dniem 
7 b. m. rozpoczął urlop, który się przeciągnie 
dwa tygodnie. : 

ъ MIEJSKA 
— Zażegnanie niebezpieczeństwa tyfusu 

brzusznego. W ubiegłym tygodniu z chorób 
zakaźnych zanotowano w Wilnie nastepują- 
ce: ospa wietrzna 2; tyfus brzuszny 1; pło- 
nica 7; ksztusieč 20; grypa 8; gruźlica 15 - 
(w tem 4 zgony); jaglica 3 i krztusiec 26. 

Ogółem chorowały 92 osobły. 
Wypadki zasłabnięć na tyfus brzuszny na 

towane w ostatnich tygodniach, obecnie usta 
dy miemal zupełnie. Zasługa to jest miej 
skich władz sanitarnych z d-rem Narkiewi- 
czem na czele. Dzięki bowiem energicznei 
akcji zapobiegawczej grożącą Wilnu epidem 
ję udało się w zarodku zlikwidować. 

— Podjęcie normalnej komunikacji pasa 
žerskiej na Wilji. Z dniem 10 bm. podjęta 
zostanie stała i normałna komunikacja stat 
ków pasażerskich do Pośpieszki i Werek. 

— Zagrożony brzeg koło Trynopoła. Ko- 
ło Trynopola wartki bieg rzeki na zakręcie 
Wilji systematycznie i stale podmywa brzeg. 
skutkiem czego zaczyna poważnie grozić ru 
mięciem. W związku z tem Urząd Wojewódz 
ki postanowił przyśpieszyć roboty regulacyj 
ac Wilji na odcinku Trynopol — Kalwaria. 

Trzeba zaznaczyć, że roboty te miały być 
wykonane w roku ubiegłym z powodu jed 
nak braku kredytów został odłożone do lata 
b. r. Obecnie jednak wykonane zostaną w 
terminie wcześniejszym. 

Z POLICJI. 
— Awans za zasługi. Komendant Роз!е- 

runku na dworcu kołejowym przodownik Bo 
statni, który przyczynił się w licznych wypad 
kach do zdekonspirowania przemytników ko 
iejowych i ujawnienia przemytu — mianowa 
my został starszym przodownikiem. 

Z KOLEI 
— Półkołonje dla biednych dzieei kole- 

jarzy. Kolejowy Komitet dożywiania dzieci 
przystąpił do organizowania półkolonij let- 
mich dla biedmfych dzieci w Ponarach. ()t- 
warcie półkolonji nastąpi w czerwcu. 

Na czele Komitetu stoi p. prezesowa Fal 
kowskąa i dyr. Tysrko, 

WYCIECZKI 
— Pociągi dla wycieczkowiczów na Na- 

roez. Poczynając od $ czerwca do. 27 sierp- 
nia w niedziele i dnie świąteczne o godz. 6 
min. 30 rano odchodzić będzie z Wilna do 
Kobylnik specjalny pociąg dla wycieczkowi 
czów udających się na jeziora Narocz. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Środa Literacka dn. 10 maja poświęco 

ma będzie Stefanowi Batoremu. Tadeusz Łe. 
palewski czytać będzie rękopis świeżo ukoń 
czonej swojej książki o Batorym, napisanej 
dla cyklu „Wielcy ludzie* pod redakcją Ja 
na Parandowskiego. a> 

Początek o godz. 8,30 wiecz. Wstęp dla 
członków i wprowadzonych gości. Wieczó: 
madaję się specjalnie także dla uczącej się 
młodzieży. * 

NADESŁANE. 

W KAYNIGY re, r ordynuje jak zwykle 

Dr. Juljan ARONSON: 
— Polska eksportuje obuwie do Ampryki. 
W tych dniach została zawarta tranzak- 

sja sprzedaży do Ameryski przez tutejszą Pol 
ską Spółkę Obuwia Bata w Chełmku. 

Jako próbną wysyłkę załadowano już w 
Gdyni 20,000 par obuwia. Eksport zagranicę 
zwiększy się prawdopodobnie już w najbliż 
szym czasie po wybudowaniu w Chełmku 
nowych hal fabrycznych, gdyż mimo że 
Ghłmek pracuje wciąż pełną parą, nie może 
jeszcze nasycić produkcją zapotrzebowania 
krajowego i gdańskiego. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— Koło Pań LOPP. W Porubanku zosta 

ło utworzone Keło Pań LOPP. w następują- 
cym składzie: prezeska Erhardowa, wice-pre 
zeska Skierezyńska, sekretarka Karolkiewi- 
czowa. 

Koło Pań LOPP, w ciągu 11 tyg. LOPP. 
urządza na terenie Porubanku szereg impr>z 
poświęconych zwiększeniu funduszów i pro 
pagandzie lotnictwa: 

RÓŻNE. 
— O rozwój turystyki na Ziemiach Pół- 

moeno-Wschodnich. W) najbliższym czasie 
odbędzie się konferencja w dyrekcji koleje 
wej poświęcona rozwojowi turystyk na zie- 
miach Północno-Wschodnich. Wi konferer 
cji tej wezmą udział organizacje turystyczna, 
wojskowość, przedstawiciele magistratu i 
wszystkich zainteresowanych instytucyj. 

  | Mydawnietne „Knejez SPileńskić f-ka x ogr. odp. 

Izby Rzemieślniczej. 
Przewodniczącym obwodowej ko- 

misji obwodu II-go, obejmującego po 
wiaty brasławski i świeciański, został 
z urzędu starosta śŚwięciański My- 
dlarz, zastępcą zaś wicestarosta 
święciański — Polkowski. 

'Przewodniczącym obwodowej ko- 
misji wyborczej obwodu III-go (po- 
wiaty postawski i dziśnieński) został 
starosta postawski Niedzwiedzki, za- 
stępcą zaś wicestarosta Protasewicz. 

Przewodniczącym obwodowej ko 
misji wyborczej obwodu IV (powiaty 
mołodeczański, oszmiański i wilejs- 
ki) został starosta mołodeczański: Qi 
szewski, zast. zaś wicestarosta Ilczuk. 

  

  

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Muzyczny „LUTNIA% — 

— „Niech żyje młodość*! — Codzienie 
gorąco oklaskiwana komedja muzyczna, gra 
na koncertowo przez zespół, na której pub 
liczność zaśmiewa się z komicznych i peł- 
nych humoru scen, przeplatanych melodyjne 
mi piosenkami i licznemi tańcami. Piosenki 
„O Mary“ i „Kochane Wilno“, zyskały już 
wielką popularność i stale są bisowane. — 
Dziś i dni następnych „Niech żyje młodość”! 

Początek o godz. 8,30 wiecz. Akademicy 
korzystają ze specjalnych ulg: 1,50 parter i 
0,75 amfiteatr. 

— Teatr Miejski Pohulanka. — Występy 
Reduty. — Dziś, wtorek dnia 8. bm. o godz. 
8 w. w Teatrze na Pohulance Zespół Reduty 
odegra komedję w 3 aktach Adama Grzymały 
— Siedleckiego „Czwarty do Bridża*. Sztn 
ka ta dostała pierwszą nagrodę w Związku 
Autorów Dramatycznych jako najlepszy ut- 
wór Polski grany w stolicy. „Czwarty do 
Bridża'* doskonale łączy w sobie humor zna 
komitego autora z głęboką myślą, która jest 
zawarta na tle bridžomanji. 

Uwaga! — Kupony i bilety bezpłatne — 
są nieważne. 

— Kino-Teatr Colloseum wyświetla 
dziś dnia 8 maja pełen tempa i emocji film 
p. t. „Głos Skazańca*. Na scenie arcywesoła 
aktówka „Pan Ryjek'. 

TEATR „LUTNIA". 
PORANEK BALETOWIY SAWINEJ-DOL- 

SKIEJ I JEJ UCZEŃNC „SYLFIDA* 
BALET W 2-ch AKTACH. 

Niedzielny poranek baletowy  Sawinej 
Dolskiej, był to rodzaj egzaminu popisu jej 
uczenie. Doskonała technika i lekkość tańca, 
którą nam p. Sawina-Dolska pokazała w po- 
ranku w tańcu „Bojarskim'* i tańcu „Wróżki- 

Czarownicy* i są nam już dobrze znare, 
tak że na koncercie baletowym podziwialiśmy 
przedewszystkiem talent pedagogiczny p. Sa- 
winej-Dolskiej i zdolności choreograficzne 
jej uczenic; 

Ponieważ w programie niepodano nazwisk 
uczenic, musimy je określać nazwą tańca 
jaki tańczyła i roli jaką grała. Zacząć należy 
od tej, która reprezentowała główną rolę w 
balecie Sylfidy, a która występowała już kil 
kakrotnie w różnych bajeczkach dla dzieci. 
Taniec Sylfidy wykazuje dużo włożonej pra: 
cy, każde pas, każdy ruch jest prawidłowy, 
a jednak czegoś brak temu tańcowi, jest ou 
bez wyrazu, bez duszy, jest to staranne wy 
konywanie dobrze nauczonej lekcji przez pił 
ną uczenicę, w której nie czuć prawdziwego 
szczerego zamiłowania, wrodzonego nerwu 
i drygu do tańca, cukierkowy uśmiech przy 
lepiony do bezmyšlnej twarzyczki, nadaje 
tańcowi jeszcze bardziej banalny charakter. 
Jeżeli już mowa o tych które naszem zda- 
niem nie mają prawdziwego wrodzonego ta: 
lentu do tańca, to brak lekkości i poczucia 
rytmiki, rzuca się odrazu w oczy u wykonaw 
czyni tańca „Tyrolskiego* i największego 
białego motylka. Taniec „Holenderski* był 
również wykonany banalnie i nie ciekawie. 

Zato rozkoszną i wiele obiecującą jest 
mała adeptka tańcząca taniec „Elfa“ i „Nor- 
weżki'* to samo powiedzieć można o tej, kt6 
ra w tym tańcu tańczyła jej partnera. 

Bardzo dobrze wypadły również tańce: 
Szkocki, Zwierzaków, Czarownic, Motyla. 
Żuczka i Mandolinata. Na specjalne wyróż- 
nienie zasługuje taniec „Casydzki* i „Dja- 
bełka', mam wrażenie, że tańczony przez tę 
moczenicę, która w jednej z bajeczek była 
„Kotkiem“, uczenica ta wykazuje nadzwy- 
czajne wyczucie tańca, ma dużo indywidual- 
ności, lekkości i tanecznego temperamentu, 
giętkość i zręczność jej ruchów, i już duże 
jak na wiek opanowanie techniki wykazuja 
wrodzoniy talent i zapowiadają, że będzie z 
niej z czasem doskonała baletnica: 

Całość widowiska była barwna, ładna i 
szła sprawnie co jest wielką zasługą p. Sa- 
winej-Dolskiej i dowodzi o jej tanlencie ne- 
degogicznym. Dzieci na widowni było dużo 
i bawiły się one doskonale i okłaskiwały 
żywo młodziutkie koryfeuszki tańca. Z. K. 

Kalendarzyk zebrań Komite- 
tów Domowych L. O. P.P. 

Obwód Miejski L. O. P. P. podaje do wia 
domości, iż w bieżącym tygodniu odbędą się 
następujące zebrania Komitetów Domowych 
EOB... 

We wtorek dnia 8-go maja — ulicą An- 
tokolska od 1-go numeru do 48-go parzyste 
i do 39-gi nieparzyste. 

We środę wzywani są ci wszyscy, którzy 
mimo wezwań, dotychczas w określonym ter 
minie nie stawili się. 

W piątek odbędzie się zebranie dalszego 
siągu ulicy Antokolskiej (parzyste od 50, nie 
parzyste od 41). 

"Wszyscy więc właściciele domów, którzy 
dbają o bezpieczeństwo swego mienia i ma- 
ja zrozumienie dla akcji społecznej, podej- 
mowanej przez IL.O.P.P., proszeni są o przy 
bycie w określonym terminie, gdyż w prze- 
ciwnym razie będą wzywani powtórnie, czem 
utrudnią prace Obwodu Miejskiego та terenie 
miasta. 

Zioła kumy. 
Wiezoraj w godzinach porannych pogoto- 

wie ratunkowe zawezwane zostało na ulleę 
Świerkową 42, gdzie uległ zatruciu Franci- 
szek Ruliński — emjeryt. Na szezęšcie dzięki 
szybkiej interwencji pogotowia uratowane 
go. Jak się wyjaśniło Ruliński otrzymał od 
swej znajomej zioła na swą dolegliwość. 
Okazało się jednak, że miały one wręcz od- 
wrotny skutek. i omal nie wyprawiły go na 
tamten świat. (e) 

Też pomysł. — 
Symulacja... udaru słonecznego. 

Na ulicy Wielkiej przechodnie spostrzegli 
leżącego człowieka, który ledwo oddychał. 

‚ — (Co. panu jest?—zapytał posterunkowy. 
— Proszę mnieratować. Przez cały dzień 

prażyłem się na słońcu, a obecnie dostałem 
udaru słonecznego. r 

'Na miejsce wypadku niezwlocznie wezwą- 
no karetkę pogotowia ratunkowego. 

Lekarz jednak po zbadaniu chorego 
stwierdził, że udar jest symulowany. Stwies- 
dzono natomiast, iż „chory* Michał Markus 
sę muluje udar, by trafić do szpitała. 

Markus po zdemaskowaniu go nagle wy* 
zdrowiał i o własnych siłach udał się do 
domu. Posterunkowy spisał protokół. (6 

Gietda zbožowo - towarowa 
I Iniarska w Wilnie 

z dn. 7 bm. 1934 r. za 100 kg. parytet Wilno. 

Ceny tranzacyjne: — Żyto LI standart 12,25 
Mąka pszenna 0000 A. luks. 30,50 — 29,37 4 
pół. Mąka żytnia 55 proc. — 22,50 — 22. Mą 
ka żytnia 65 proc. — 19 — 18. Mąka żytnia 
sitkowa 16,50. Mąka Śytnia razowa 16,00 — 
16,50. 

Ceny orjentacyjne: Pszenica zbierana 16 
-- 17. Jęczmień na kaszę zbierany 14 — 15. 
Mąka pszenna 0000 A luks. 31 — 29,35. Otrę 
by żytnie 1050 — 10,75. Otręby pszenne 
grube 12,50 — 12.25. Otręby pszenne miał. 
kie 11,50 — 11,25. Gryka 18 — 19. Ziemnia 
ki 4 — 4,50. Siano 3,50 — 4. Kasza grycza 

na 1—1 palona 42,75 — 43,25. Kasza gryczą 
na 1—2 palona 40,75 — 41,25. Kasza gryczą 
na 1-—1 biala 40,75 — 41,25. 

Len trzepany: Miory basis 1 skala 216,50 
za 1000 kg. franco stacja załadowania 1,300 
— 1,325 zł. 

iKądziel Horodziejska 1,105 — 1130 zł. 
Inne gatunki Inu — bez zmian. Ogólny 

obrót 350 tonn. 

OFIARY. 
/ Na biedne dzieci m. Wilna od p. prof. 
R..i — 7 zł. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
AWANTURA PRZY UL. KALWARYJSKIEJ. 

Wezoraj wieczorem przy ul. Kalwaryj- 
skiej Nr. 116, trzech nieznanych osobników 
zaczęło zaczepiać przechodniów, poczem las 
kami i kamieniami wytłukli trzy szyby w 
mieszczącej się w tym domu piekarni. ь 

Przestraszeni sąsiedzi zaezęli zamykać 
ekleniee. 

O rajšein zaalarmowano 4 komisarjat, — 
skąd niezwłocznie wysłano patrol polieji. — 
Zanim jednak polieja przybyła, sprawcy zbie 

Policja wszezęła poszukiwania. (e). 

  

De nabycia w Administr. naszego pisma 

P. 0. W. 
na ziemiach 

W. X. Litewskiego 
Szkice i wspomnienia 

pod redakcją d-ra St. Burhardta. 

Bogato ilustrowany egzemplarz, za- 
opatrzony w indeks osób i miejsco- 
wości, oraz w bibljografję, zawierający 
86 stron druku na papierze ilustra- 

IS. cyjnym k ka В аЙЬ 
na papierze kredowym numero- 
wane egzemplarze od |—70 po 5 zł. 

  

Pożar na Pospieszce. 
Jedna osoba 

Wczoraj w godzinach porannych wybuchł 
nagle pożar w nowowybudowanym domu let 
niskowym na rogu ulicy Ogińskiego na Poś 
pieszee. 

Właściciel letniska zapalił w pieeu i po- 
zostawił letnisko bez dozoru, Z palącege 
pieca wypadły węgle, które wznieciły pożar. 

Wybicie 40 szyb 
Kosztowna 

Wezoraj wieczorem przy ul. Krzywej wy- 
nikła awantura, która przyjęła dość nieocze- 
kiwany obrót. Awanturujący się osobniey 
zaczęli tłue szyby w domu Nr. 32 własności 
Stanisławy Szukszty. 

Na miejsce wypadku wezwano policję. 
która po przybyciu zdołała jeszeze zatrzy- 
mać dwóch awanturujących się i tłuczących 

Zmyślona plotka. 

poparzona. 
Zawezwana straż pożarna ogień ugasiła. 

W ezasie gaszenia pożaru doznał popa- 
rzeń jeden z przygodnie ratujących dobytek 
Wineenty Karpkiewicz. Karpkiewicza prze- 
wieziono do Wilna, gdzie udzielono mu pier 
wszej pomocy. Straty spowodowane pożarem 
są znaczne. (e) 

przy ul, Krzywej 
awantura. 

szyby osobników: 
Okazali się nimi Józef Sawiewicz, zam. 

przy ul. Szyszkińskiej 28 oraz Bronisław Ge- 
nisiewiez, zam. przy ul. Wierzbowej 20. 

Pozostali sprawey bracia Uziębłowie z 
uliey Niedźwiedziej zbiegli i ukrywają się. 
Przy sprawdzeniu okazało się. że w doma 
Nr. 32 wybito 40 szyb. (e) 

  

Kuzensztal zmarł śmiercią naturalną 

Przed dwoma dniami donosilišmy na Ia- 
mach „Kurjera*, iż w związku z nagłym zgo- 
nem znanego w Wilnie właściciela łaźni przy 
ul. Popławskiej Kuzensztala, wpłynął do no 
lieji sensacyjny mełdunek, iż Kuzensztal 
zmarł wskutek otrucia. > 

Przeprowadzone w tej sprawie dochodze- 
uie połieyjne wykazało jednak całą bezpod- 
stawność tego zarzutu. Ustalono, że przypusz 
czenie © otruciu powstało wskutek plotki, 

    

którą kolportowano po mieście z powodu 
niesnasek jakie powstały pomiędzy spadko- 
biereami. 

Dochodzenie ustaliło, że Kuzenształ zmarł 
na atak sercowy i że od dwudziestu lat był 
chory na serce. Wobee takiego obrotu spra 
wy władze sądowo-śledeze postanowiły nie 
dokonywać ekshumacji zwłok i wszczęte do- 
chodzenie umorzyć. te) 

NB — Z: 
м* ж 
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Proces sądowy ucznia za napad rabunkowy 
Dwa lata więzienia i trzy lata pozbawienia praw. 

Pierwsaego lutego b. r. całe Wilno zosta- 
ło poruszone wiadomością o napadzie doko- 
nanym wśród białego dnia, na urzędniczkę 
Państw. Banku Rolnego, Martę Sidorowiczó- 
wnę, przez ucznia gimnazjalnego Leonida 
Muryna. 

Gdy o godz. $ po poł. Marta Sidorowi- 
czówna wchodziła do domu przy ul. Wiwul- 
skiego 5, została nagle napadnięta przez ja- 
kiegoś opryszka, który z okrzykiem „ręce do 
góry, rzucił się na nią wyrywająe torebkę 
a ręki. 

Podezas szamotania się, napastnik za- 
groził S. trzymanym w ręce nożem fińskim 
i przewróciwszy ją ma podłogę wyrwał toreh- 

kę i zbiegł. Na wszczęty przez napadniętą 
krzyk zbiegło się sporo ludzi, a niektórzy z 
przechodniów zorjentowawszy się w sytu- 
acji rzucili się w pościg za zbiegłym rabu- 
siem. 

Po krótkim pościgu, nadbiegłemu aspiran 
towi policji Janowi Fwańczykowi udało się 
ująć zbiega, który się skrył za drzwiami bi- 
bljoteki imienia Tomasza Zana. 

Młodocianym przestępcą okazał się uczeń 
gimnazjum Adama Mickiewicza. Wczoraj za- 
siadł on na ławie oskarżonych przed Sądem 
Okręgowym. 

Dziwnie jednak ten młodzieniec, oskar 

żony e zbrodnię rabunku, nie przypomias 
typów praestępczych Lombroza. 

Przeciwnie oskarżony przypomina prę- 
dzej dziecko z przyzwoitej rodziny upośle- 
dzone fizycznie i niedorozwinięte umysłowe. 

Przez cały czas rozprawy sądowej mło- 
doeiany przestępca płacze i oczami dziecka: 
pozostawionemi bez opieki szuka wśród ze- 
branej w sądzie publiczności pomocy. 

Świadek dyr. gimnazjum Adama Miekie- 
wicza mówi o swoim krótkotrwałym wyche- 
wanku, jak o młodzieńcu dobrze wychowa- 
nym, zawsze uprzejmym i nawet wersalezy- 
ku, natomiast o jego intełekcie wyraża się 
bardzo ujemnie. Uważa, że Muryn tylko przy 

     

  
Drukarnia „ZNICZE Vi 

padkowo znałazł się wśród wychowanków 
szóstej klasy gimnazjalnej, gdyż w rozwoja 
umysłowym był bezsprzecznie w stosunkw 
do swoich kolegów bardzo cofnięty wstecz. 

Ekspertyza lekarska stwierdziła równieź 
upośledzenie rozwoju umysłowego. 

W konkluzji przewodu sądowego Leonid 
Muryn został skazany na dwa lata więzienia 
z pozbawieniem praw obywatelskich na prze 
cią lat trzech. Wykonanie wyroku zostałw 
eskarżonemu zawieszone na przeciąg lat 3. 

(wa) 
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Narodowy bieg naprzetaj w Warszawie. 

ŻDY, 
    

   

KAZ 
kto opłaci 1 ogłoszenie 

na [, II lub III stronie 
„Kurjera Wileńskiego" 

będzie miał je umieszczone 
Jednocześnie w 4-ch pismach 
najpoczytniejszych w  Wilen- 
szczyžnie i Nowogrodezyžnie: 
|) w Kurjerze Wlieńskim 

2) w Kurjerze Baranowickim 
3) w Kurjerze Lidzkim 
4) м Kurjerze Wilefsko- 

Nowogrodzkim 

OSŁOSZENIE 
w „Kurjerze Wileńskim, 
to najtańsza i najskuteczniejsza 

  

W dniu Święta Narodowego odbył się po  siła.8 klm. Wzięło udział 410 zawodników. 
raz dziewiąty doroczny tradycyjny „Narodo- Pierwszy do mety przybył poznańczyk REKLAMA 
wy bieg naprzełaj* rozegrany na stokach Józef Noja (Sokół) w czasie 24 m. 50,6 sek. Wilno, ul. Biskupia 4, tel. 99 
Cytadeli, na Żoliborzu. Trasa biegu wyna- Na zdjęciu Noja u mety. 

 TOSEYCWYZRAEZIEA   

    

Dziś 
gigantyczne arcydzieło 
produkcji polskiej p.t. 

Kino dźwiękowe 

OGNISKO 
ulica Kolejowa 

DZIEJE GRZECHU 
w-g Stefana Żeromskiego. W rol. gł: Łubieńska, Samborski, Junosza-Stępowski i inni. 

NAD PROGRAM: Najnowszy togodnik Foxa. Początek seansów o godz. 4—6—8—16 
  

Dziś! Film, który zelektryzował cały świat! 

w najnow. arcydziele świata realizacji Roubena Mamouliana 

Już jutro! 
Dziś nieodwołalnie ostatni dzień! Saso AS PGERIG 20 ZG3BłSdYEGk PANOW Eoidowym Ginie 

W. rolach męsk. Jahn Gilbert I Lewis Stone 

Papryka SB Gzęluskin Precz 1 kryzysem Olśniewające dekeracje 

NAD PROGRAM: ATRAKCJE. Seanse: 4, 6, 8 i 10.15 

Bajeczne melodje 

Miljonowe arcydzieło reżyserji Turżańskiego p. t. 

Królowa gwiazd, jedna i jedyna na szczycie genjaln. aktorskiej, 

Helios) 

э
 

- 
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Р | Największy akter šwiata, król komików EDDIE CANTOR 

Dziś! Nienotowany sukces! Niebywałe powodzenie I 

Pożar nad Wołgą | 
Walka dwóch światów! Znakomita obsada 

Film jakiego jeszcze nigdy nie widziano I 

Seanse: 4—6—8—10.20, 

Szalone tempo akcji 

Ulubione pieśnie rosyjskie!j 

CA
SI
NO
 

— Za pomocą nowoczesnej wentylacji—miły chłód na seli 

Dziś gigant: reydzieło Ч W rol. gł: największa gwiazda Francji Glna Manes 
E ivadas lm p. t. GŁOS SKAZANCA i wszechświatowe sławyj baryton Lucjan Muratore 
NA SCENIE: Rewia p. t. „DLA NAS DWOJGA'' z udziałem E Tauberówny (śpiew) W. Wańkowiczówny i W. 
Ron-Walda (duet taneczny) oraz W. Stanisławskiej, St. Janowskiego PAN RYJE 86 CENY LETMIE 
i B. Borskiego w niefrasobliwej aktówce o szampańskim humorze 33 a od 25 groszy. 

14.000.000 
PIĘKNYCH 

Colosseum 
   

Doktór 

ZYGMUNT 

KUDREWICZ 
Choroby weneryczna, 

skórne I niemoc płeiowe 
ul. Zamkowa 15 

telefon 19-60. Przyjmuje 
od godz B-1 136 

M Kenigsberg 
Ghoroby skórne, 

weneryczne 
1 moezopłeiowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 1 4—8. 

  

Przedsiębiorhstwo 
robót instalacyjnych | hudowianych 

Romuald Lewulis 
technik dyplomowany 

Wilno, ul. Trocka 9, m. 2A 
wykonuje: roboty kai acyjno - wodoci 
ogrzewania centralnego i budowlane; instalacje 

pomp, silników i światła. 

Studja techniczne 

  
c
 

  

     

Plany Kosztorysy 

  

  

Sklep Kwiatów 3. Gasieuskiego 
ul. Wileńska 13 (Ludwisarska 2) 

Poleca cięte róże w różnych kolorach 
po niskiej cenie. 

Jak również przyjmuje zamówienia na rozsady 
i wszelkie roboty sezonowe. 

  

Akuszerka 

Mara Lakneroma 
przyjmuje od 9 do 7 wieez. 

  
  

   

  

   II ogłoszenie. Zarząd Newo-Wilejskiej Fabryki aidas A 
Masy Drzewnej i Papieru Sp. Akc. ogłacza, że w dn, (obok Sądu) 
27 maja 1934 r. o godz. a poł. w Rz kn ię 
w Wilnie przy ulicy Wielka Pohułanka 15—15 odbę- 
dzie się zwyczajne Walne Zgromadzenie Akejonarju- AKUSZERKA Spróbuj = 

nowego Odżywczego KREMU 
TOKALON, a sama będziesz 

młodo wyglądała 

Moglibyśmy zażądać 500 złotych za tube tega 
zdumiewającego kremu, A? przez 
Prof. Uniwersytetu Wiedeńskiego D-ra Stejskai 
i miljony kobiet zapłaciłyby z przyjemnością, 
Lesz my sprzedajemy go po dawnej cenie zł. 1.70 
i 2,56 za tubę. Gdyby zapragnęła Pani zobaczyć 
wszystkie kobiety, które osiągnęły zdumiewające 
wyniki, używając znakomitego paryskiego Od. 
śywczego Kremu Tokalon, zajęło by te 5.000 gedzin 
«zasu, by przedefilowały one przed Panią. Raz, 
dwa..... raz, dwa..... maszerowałyby one podczas 
cy Pani stałaby zmęczona, oglądając je przez 
„008 godzin, lub 500 dni pe 10 godzin każdy. 
Niech Pani ażyje dziś wieczór Odżywczego 

Krema Tokalon kolor różowy). Odżywia ов & 
odmładza skórę podczas sna. Dzięki „Biocel'owi”, 
który jest wyciągiem z młodych zwierząt, usuwa 
en szybko wszelkie wady cery. Krems zaś Te- 
kalen białego (nie tłustego) aależy używać rana. 
Odżywia on skórę na cały dzień i DA 
miewideczaym i świetnie pzyjezueya, ybieli 
©m nadzwyczajnie skórę Pani w ciągu $-ch dni. 
LLS 

szów z następującym porządkiem dziennym: |) zaga- 
jenie i wybór przewodniczącego, 2) sprawozdanie 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 3) zatwierdzenie bi- 
lansu i rachunku strat i zysków za 1933 r., 4) wybory 
Zarządu i Komicji Rewizyjnej, 5) wolne wnioski. 

Ogłoszenie przetargu. 
Podaję do publicznej wiadomości, że 13.V1.1934. 

o godz. 9-ej w Urzędzie Starostwa Wileńsko-Troc- 
kiego odbędzie się przetarg ofert pisemnych na dzier- 
żawę obwodu rybackiego Jezioro Karaciszki w dorze- 
czu rzeki Sojdzianki, położonego w gminie Treki, 
pow. Wiłeńsko-Trockiego. 

Bliższe szczegóły w ogłoszeniach wywieszonych 
w Wileńskim Urzędzie Wojewódzkim, w Starostwie 
i w Urzędach Gminnych pow. Wileńsko-Trockiego. 

Starosta powiatowy 
J. Tramecourt. 

"Mieszkania Dr. J. Bernsztein 
choroby skórne, wenerycz- 

ne i moczopłciowe 
do wynajęcia Mickiewicza 28, m. 8 

ul. Miekiewicza Nr. 46 przyjmuje od 9—1 i 4—8 

UEI NS UIS AST STS T IESIRNASA . 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

aa ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

tamże gabinet kosmetycx= 
my; usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurzaiki i wągry, 

  

  

  

Akuszerka | 

M. Brzezina 
przyjmuje bex przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana, 
ma lewo Gedeminow?! 

ul. Grodzka 27. 

  

DO SPRZEDANIA 
ślicznie położone 

LETNISKO 
przy ul. Niecałej, za bare 
dzo niską cenę. Dowie- 
„dzieć się w Hotelu Geor- 
ges'a u portjera pomi 
dzy 10 & ||-tą rano, B 

6 s 7-mą wieczór 

  świeżo odremontowane 
z wszelkiemi wygodami   

  

    
     

  

   

    Ėja Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. » 

 


