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KILKUNASTU MINISTRÓW 
zbierze sie w Genewie. 

  

  
MIN. HENDERSON 

Przewodniczący Konferencji Rozbrojeniowej. 

GENEWA (PAT) — Przewodniczący 
konferencji rozbrojeniowej Henderson 

przybył dziś de Genewy. Przyjazd dele- 
gatów na sesję komisji głównej konfe- 
rencji rozbrojeniowej rozpoczynającej 
się we wtorek, poprzedzonej posiedze- 

niem prezydjam, oczekiwany jest czę- 

ściowo jutro a częściowo pojutrze. 

Zapowiedziany jest przyjazd kilku- 

Prezydent Rzpiitej na dzień 
Bożego Ciała uda sie 

do Krakowa. 
KRAKÓW (PAT) — Prezydent Rze- 

czypospolitej prof. Ignacy Mościcki we- 
źmie udział w procesji Bożego Ciała 31 
b. m. w Krakowie. 3 czerwca o godz. 
18 odbędzie się uroczyste poświęcenie 

kamienia węgielnego pod budowę muze- 

um narodowego. Na uroczystości tej bę- 
dzie obecny prezydent Rzplitej. 

Amb. Skirmunt 

u mis. Simona. 
LONDYN (PAT) — Brytyjski mini- 

ster spraw zagranieznych Simon, który 
jutro rano udaje się do Genewy, przyjął 
dziś popołudniu ambasadora polskiego 
Skirmunta, z którym odbył dłuższą roz- 

mowę. 

Nowa przystań na Wiśle 
WIARSZAWA. (Pat.) Dziś odbyło się uroczy: 

ste poświęcenie i otwarcie nowowybudowanej 
przystani nad Wisłą oraz podniesienie bandety 
klubu sportowego „Rodziny Urzędniczej”. Na 
uroczystość przybyli premjer Kozłowski, mini- 
ster Pieraeki, minister Zawadzki, minister Bul- 
kiewicz, prezes NIK Krzemieński, prezydent 
Warszawy Košcialkowski i in. O godz. 17 przy- 
był na przystań Prezydent Rzeczypospolitej z 
małżonką, powitany przy wejściu przez człon- 
kinię honorową i przedstawicieli prezydjum. 

Polscy tenisiści w Paryżu. 
PARYŻ. (Pat.) W dalszym ciągu rozgrywek 

a mistrzostwo międzynarodowe w tenisie stoczył 

mistrz Polski Tłoczyński ciężką walkę z Austra- 
lijczykiem Mae Grthem. Walka zakończyła się 

zwyciętwem Australijczyka, który wszedł do dał 

szych rozgrywek, eliminując Tłoezyńskiego. 

Sprawozdawey, pism sportowych podkreślają, że 

Tłoczyński grał po mistrzowsku i że Australij- 

czyk z trudem pokonał Polaka w stosunku 4:6 

8:4, 1:6, 6:0, 6:2. 

nastu ministrów spraw zagranicznych, 
m. in. Polski, Francji, Wielkiej Brytani, 
Rumunji, Związku Sowieckiego, Jugo- 
sławji, Czechosłowacji, Turcji, Bułgarji, 
Grecji, Szwajearji i Danji. Ze względu 
na fakt przyjazdu tylu wybitnych mę- 
żów stanu jak i doniosłości decyzji, któ- 
rą powziąć ma komisja główna oraz Ra- 
da Ligi Narodów, rozpoczynająca obra- 
dy w środę, oczekują, że w przyszłym 
tygodniu rozpocznie się w Genewie wiel- 
ki sezon polityczny. 

Co się tyczy prae komisji głównej 
panuje w dałszym ciągu niepewność. 
Henderson twierdzi, że nie wystąpi sam 
  

z żadną propozycją co do dalszych losów 

konferencji, natomiast nie tai on, że 

jest zdecydowanym przeciwnikiem ode- 

słania sprawy rozbrojeniowej do Rady 

Ligi Narodów. 

W czasie pierwszego dnia delegacje 

różnych państw zapewne przedstawią 

swoje poglądy na sytuację. W niektó- 

rych kołach oczekuje się, że w tej deba- 

cie ogólnej wysunięte zostaną nowe pro- 

pozycje, w szczególności mówi się © mo- 

żliwości propozycji amerykańskiej co do 

kontroli fabrykacji broni oraz propo- 

zycyj sowieckich w sprawie bezpieczeń- 

stwa, 

  

TELEŁ. OD WŁASN. KORESP. Z WARSZAWY. 

Min. Beck wyjeżdża do Genewy, 
Dziś wyjeżdża do Genewy na sesję jeniowej minister spraw zagranieznych 

komisji głównej Konferencji Rozbro- * Józet Beck. 

Zmiany personalne. 
Dowiadujemy się, że nominacyj do- 

tyczących p. vice-min. iLechniekiego, 
dyr. Staniszewskiego oraz dr. Nowaka 
spodziewać się należy w początkach 
przyszłego tygodnia. Przesunięcia te, jak 
nas informują, zakończą narazie serję 
zmian personalnych. Innych przesunięć 
o których w ciągu dnia wczorajszego 
mówiono w kołach politycznych nie na- 

leży, przynajmniej w ciągu najbliższych 
dni, spodziewać się. W szczególności do- 
tyczy to powołania obecnego vice -mini- 
nistra Rolnictwa p. Kasińskiego na dy- 
rektora Banku Rolnego. Również zmia- 

na na stanowisku podsekretarza stanu 

w Min. Opieki Społecznej nie jest jesz- 
cze ostatecznie ustalona. 

  

Zmiana na stanowisku 
posła niemieckiego 

w Rydze 

RYGA (PAT) — W najbliższym cza- 
sie ma nastąpić zmiana na stanowisku 
posła niemieckiego w Rydze. Dotychcza- 
sowy poseł Martius, jak podaje sprawa, 
odwołany został do centrali i w przy- 
szłym tygodniu wyjeżdża do Berlina. . 

Litwa zamierza skiere- 

wywać bezrobotnych 
ds Sowietów ? 

RYGA. (Pat.) Z Kowna donoszą: „Lietuvos 
Aidas“ zamieszcza artykuł omawiający konieez- 
ność wprowadzenia do szkół nauki języka ro- | 

sy jskiego. 
Znajomość tego języka, zdaniem dzien- 

nika, ułatwi Litwinom znalezienie pracy w Rosji 

Sensacyjna operacja. 
MOSKWA. (Pat.) Dr. Muszański, asystent ln: 

stytutu Traumatologicznego w Leningradzie do- 
konał operacji u chorego na Śpiączkę, przeci- 
nająe szlaki nerwowe miecza pacierzowego. W 
ten sposób zostały usunięte drgawki konwul- 
syjne kończyn, będące następstwem śpiączki. 
Operacja dr. Muszańskiego wywołała sensację « 
w świecie naukowym. 

Chcesz się żenić? — 
Musisz przejść przez 

obóz pracy. 
BERLIN. (Pat) — Wirtemberskie Kadry 

Pracy wystąpiły z żądaniem, aby w przyszości 
przedsiębiorstwom zakano zatrudniać obywate- 
li niemieckich poniżej 25 lat, którzy nie wykażą | 
się zaświadczeniem jednorocznej służby w obo-. 
zach pracy, również prawo zawierania związków 
małżeńskich bez paszportu pracy stwierdzają- 
cego, że odbyli oni służbę w obozach pracy. 

Po przewrocie łotewskim. 
Likwidacja kancelarji sejmu łotewskiego. 
RYGA, (Pat). Rada ministrów posta- 

nowiła przeprowadzić likwidację kan- 
eelarji sejmowej. 

Wydział kodyfikacyjny sejmu wcie- 
lony został do prezydjum rady  mini- 
strów. 

Komuniści staną przed sądem wojennym. 
RYGA, (Pat). Prokuratura zakończy- 

ła śledztwo w sprawie aresztowanych 
posłów . komunistycznych. Wskutek de- 
cyzji min. spraw wewn. Gulbisa, min. 
wojny gen. Balodisa sprawa b. posłów 

ESEE 

komunistycznych ma być przekazana 

sądowi wojennemu. Aresztowani odpo- 

wiadać mają za udział w organizacji 

mającej na eelu obalenie istniejącego u- 

stroju. 

„Celem naśladowania przykładu”... 
łamią prawo międzynarodowe. 

GENEWA (PAT) — W nocie do se- 

„kretarjaiu Ligi Narodów delegat Para- 

gwaju oświadczył: : ; 

„Wskutek stanowiska Boliwii 

i celem naśladowania jej przykładu 

Paragwaj zmuszony jest nie prze- 
strzegać wobec swego przeciwnika za- 
sad prawa międzynarodowego obowią- 
zujących między narodami cywilizowa- 

nemi“, 

Amb. Chłapowski w obronie robotników 

polskich. 
PARRYŻ. (Pat.) Korespondent PAT-a dowia- 

duje się ze źródeł dobrze poinformowanych, że 

ambasador Chłapowski odbył dziś konferencję 

z ministrem pracy Marquetem. Tematem roz- 

mowy była sprawa związana z wydałeniem го- 

botników polskich z Francji. Ambasador Chła- 

4 ъ 

powski uzyskał od ministra Marqueta zapewnie 

nie, że po porozumieniu się z premjerem Dou- 

mergueiem zarządzona będzie zmiana dotych- 

czasowej procedury repatrjacji robotników pol- 

skich. 

° ° . 

selzkeja organizacyj. 
RYGA, (Pat). Specjalna koniereneja 

międzyministerjalna opracowała pro- 
jekt, w myśl którego na terenie calego 
państwa nastąpi ponowna rejestracja 
wszystkich istniejących stowarzyszeń i 
organizaeyj i likwidacja tych, które oka 
żą się nieprawomyślnemi lub wrogo 0d 
noszącemi się do obecnego reżymu. Pro. 
jekt ma być wkrótee rozpatrzony przez 
radę ministrów. : 

Znani socjal-demokraci 
przed sądem. 

RYGA. (Pat.) W związku z wykryciem skła- 
dów broni w mieszkaniach przywódców partji : 
socjal-demokratycznej łotewski urząd celny ma 
pociągnąć do odpowiedzialności sądowej zna- 
ny działaczy tej partji: dr. P. Kałnynia, Br. 

Kalnynia, J. Celmsa i kilku innych za przecha- 
wywanie przemycanej drogą nielegałną broni. 

Wyłącznie język łotewski. 
RYGA. (Pat.) Urząd eenzury filmowej zgłosił 

do rady ministrów wniosek, aby w nadpisach 
ua filmach używany był wyłącznie język łotew- 
ski. Jedynie filmy kulturalne i propagandowe 
mogą mieć napisy w trzecj miejscowych języ- 
kach. dał 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA (PAT) — Giełda: Waluty: 

Londyn 26.96 — 27.09 — 2683. Nowy York 

kabel 5.29 i pół — 5.32 i pół — 5.26 i pół 
Dolar w obrocie prywatnym w W-wie 5.26 

i pół. Rubed z 5-ki 4.59. Rubel za 10-ki 4.61. 
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Minister turecki w Paryžu. 
PARYŽ (PAT) — Minister Barthou 

"odbył dziś rozmowę z ministrem spraw 
zagranicznych Turcji Tevfik Ruszdi be- 
yem, któremu towarzyszył ambasador 
turecki w Paryżu Suad bey. Skolei Ru- 
szdi bey odbył konferencję z premjerem 
Doumergue' iem. Ambasador Suad bey 
wydał dziś obiad na cześć Ruszdi beya, 
w którym wzięli udział ministrowie He- 
rriot, Tardieu, Cherron, Lamoureaux, 

Berthod, przewodniczący komisyj  za- 
granicznych senatu i izby dep. Beranger 
i Bastid, przewodniczący grupy parla- 
mentarnej francusko - tureckiej oraz 
wyżsi urzędnicy ambasady tureckiej i 
francuskiego MSZ. 

Premjer Doumergue i minister Bar- 
thou wyrazili swoje ubolewanie, że nie 
mogą wziąć udziału w przyjęciu na 
cześć gości. 

  

Opozycja ewangelicka w Niemczech 
BERLIN. (Pat.) Zarządzenia dyscyplinarne 

władz kościeła cwangelickiego przeciwko opo- 
zycyjnym pastorom, którzy zwalczają biskupa 
Rzeszy Mueliera, wywołały masowe protesty 
wśród członków gmin ewzt'gelickich w różnych 
kościołach niemieckich. W Berlinie gmina sa 
marytańska wystosowała zbiorowy protest prze 
ciwko usunięciu z urzędu swego pastora, gro- 
żąe wysiąpieniem z kościoła w razie nieuwzglę- 

dnienia protestu, podpisanego przez 2.500 człon 
ków gminy. Należące do wolnych synodów 
gminy ewangelickie na obszarze Westfalji od 
mówiły płacenia podatku kościelnego. 12 pasto- 
rów protestanckich w Berlinie, zawieszonych 
w urzędowaniu, odmówiło stawienia się przed 
zastępcą Muellera, oświadczając, że uważają 
wdrożone przeciwko sobie postępowanie za bez: 
prawne. 

Wystawa fotografiki 
sowieckiej w Warszawie 

WARSZAWA (PAT) — W dniu 25 bm. w 
siedzibie Polskiego Towarzystwa Fotograficzne- 
go odbyło się otwarcie wystawy fotografiki so- 
wieckiej, urządzone pod protektoratem wice-mi- 
nistra spraw zagranicznych Szembeka. Na otwar- 
cie wystawy przybyli ambasador sowiecki Daw- 
tjan wraz z członkami poselstwa, wiceminister 
spraw zagranicznych Szembek i minister Scha- 
etzel oraz liczni miłośnicy fotografji artystycz- 
nej. 

Wystawa składa się z blisko 200 ekspona- 
tów, które nacechowane są prostem i bezpośred- 

miem podejściem do tematu, śmiałemi skrótami 
perspektywicznemi i siłą ekspresji. Wśród ek- 
sponatów mało jest pejzaży i martwej natury, 
matomiast lwią część tematów wypełniają czło- 

'wiek, praca i sport. Wystawa jest bardzo cieka- 
»wa również z punktu widzenia technicznego. 
Ołbrzymie powiększenia miniaturowych forma- 
tów sięgają szczytów sztuki fotograficznej. 

Zarząd warszawskiego 

„Perkuna skazany, 
WARSZAWA. (Pat) 26 b. m. odhyła się w 

starostwie „Praga“ rozprawa karno-administra- 
cyjna przeciwko członkom zarządu fabryki mo 
torów „Perkun* W wyniku rozprawy zostali 
ukarani Gustaw Potworowski, prezes zarządu, 

na 1 miesiąc bezwzględnego aresztu; Stanisław 
Ostrowski, dyrektor finansowy, na 1 miesiąc 
bezwzględnego aresztu; Mieczysław Pfeiffer, 
członek zarządu, na 2 tygodnie bezwzględnego 
aresztu; Zdzisław Górski grzywną zł. 2000. 

Powodem rozprawy było niewypłacanie od 
dłuższego czasu tak pracownikom fizycznym 

jak i umysłowym zarobków, w wyniku czego 
wybuchł strajk. Zaległości pracowników fizycz- 
nych wynosiły w chwili wybuchu strajku około 
zł. 80.000. 

Zarząd fabryki „Perkun* w postawionym mu 
terminie nie uregulował należności pracowni- 
ków. 

  

TELEF. OD WŁASN. KORESP. Z WARSZAWY. 
  

$. В Р. 
Z KLACZKOWSKICH 

HELENA HORNOWSKA 
zasnęła w Bogu dnia 25 maja 1934 roku mając lat 46. 

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Belmont Dar 8, 27 go b. m o go* 
dzinie 3.30 po poł. na cmentarz po-Bernardyński. 
dnia 28 b. m. o godzinie 9-ej rano, 

EEE 

Z życia Cerkwi w Rosji. 
Jak donosi prasa paryska zastępca 

patryarchy moskiewskiego metropolita 
Sergjusz zwrócił się ponownie do patry 
archy serbskiego Barnaby w sprawie 
rozwiązania synodu Cerkwi rosyjskiej 
na emigracji, pozostającej pod kierow- 
niectwem metr, Antonjusza, który korzy- 
sta z gościnności i opieki patryarchy 
serbskiego. 

Sergjusz w swym liście pisze że nie 
może zgodzić się na istnienie powyższe- 
go synodu, ani też na podporządkowanie 
się rosyjskich zagranicznych djecezji ju 
ryzdykcji innych prawosławnych Cerk- 
wi. 

Wynikałoby z tego, że Moskwie cho- 

dzi o likwidację rosyjskiej prawosław 
nej. Cerkwi zagranicą. Trudno w tej 
chwili powiedzieć czy Cerkiew rosyjska 
na emigracji podporządkuje się Sergju- 
szowi, który jak wiadomo miał władzę 
sowiecką, co jest kamieniem obrazy jak 
dła rosyjskich bpów na emigracji tak i 
dla Cerkwi innych narodów. 

o czem zawiadamia pogrążona w smutku 

  

Zniżki teatraine dla czytelników 

NOWEJ 
WYPOŻYCZALNI KSIĄŻEK 
Wilno, ul. Jagiellońska 16, m. 9. 

Ostatnie nowości. 

  

Warunki przystępne. 
  

N. P. R. w obliczu katastrofy 
Jak wiadomo w czasie Zielonych Świąt od- 

był się w Toruniu kongres N. P. R., w wyniku 
którego odniosła zwycięstwo grupa p. Popiela. 

Wydarzenia, jakie się dzieją na terenie N. 
P. R. żywo przypominają to wszystko, co miało 
miejsce z Chadecją, kiedy to sen. Korfanty zwo- 
łał do Królewskiej Huty zjazd swojej partji i 
utworzył sztuczną większość swoich zwolenni- 
ków. Ale na zjeździe Ch. D. w Warszawie na- 
stąpił rozłam, w wyniku którego powstało Zjed 
noczenie Chrześcj.-Społeczne, Chadecja zaś wła- 
ściwie przestała istnieć. To samo dzieje się 
obecnie iw N. P. R.- 3 

Jak w Chadecji głównem oparciem były 
Chrześcijańskie Związki Zawodowe, tak dla N. 
P. R-u jest tem Zjednoczenie Zawodowe Polskie. 
7 lipca b. r. odbędzie się w Warszawie posie- 
dzenie Rady Głównej tegoż Zjednoczenia, na 
którem m. in. omawiana będzie sprawa stosuu- 
ku Z. Z. P. do N. P. R. I tu właśnie p. p. Popiela 
i peso satelitów może spotkać niespodzianka. 

Kim jest p. Popiel wystarczy przypomnieć 
słynną niegdyś-sprawę o maski gazowe firmy 
Protekta. W wyniku tej sprawy p. Popiel zmu- 
Sszony był zrzee się prezesury NPR-u. 

Ciekawe są ogłoszone motywy wyroku Sądu 
Wojskowego w Warszawie dotyczące p. Popiela. 
W motywach tych m. in. powiedziano: „z owym 
przemożnym leaderem potężnego pod owe czasy 
Stronnictwa, z owym politykiem, a zarówno 

przemysłowcem, koć przecież rozprawa wyka- 
zała, iż poseł Popiel był udziałowcem „Protek- 
ty, z owym dostawcą wojskowym, a również 
protektorem wobec władz tej firmy stworzonej 
pieniędzmi skarbowemi, w której sam był wspól 
nikiem, z owym posłem, który nie wahał się 
w sposób bezwzględny interwenjować z nieko- 
rzyścią dla wysokiego urzędnika Min. Skarbu 
dlatego tylko, iż się oświadezenie tego urzęd 
nika zastrzegającego się przeciwko wystąpie 
niom poselskim w sprawach służbowych nie po- 
dobało, z owym posłem jednego ze stronnictw, 

który z rozbrajającą szczerością przyznał wię 
wohec sądu, że pieniądze partyjne pożyczał Par- 
czewskiemu na wydatki związane z zagospoda 
rowaniem majątku Owieczki, z owym wpływo- 
wym w r. 1924 posłem Popielem...* 

A dalej czytamy: „tych troje przyjaciół (jed- 
nym z niech był pos. Popiel — przyp. red.) 
robiło na maskach gazowych gieszetty”. 

(To jest opinja Sądu o b. pośle Popielu. Jaki 
będzie stosunek Zjedn. Zaw. Połsk. do tego 
„polityka“ 

pokaže. 

Przejęcie zagranicznych akcyj 
W tych dniach doszło do skutku przejęcie 

przez cukrownietwo polskie większego pakietu 
akcyj szeregu eukrowni, znajdujących się na 

terenie wojew. poznańskiego. Pakiet tych akcyj 
znajdował się ostatnio w rękach grupy kapita- 
listów holenderskich. 

Rozszerzenie stosowania taryfy 
podmiejskiej w pociągach. 

Równocześnie ze skasowaniem IV klasy w po- 
ciągach osobowych, powiększono liczbę miast, 
z których i do których stosowana ma być tary- 
fa podmiejska w pociągach ruchu podmiejskie- 

  

Sprobuj szczęścia! Los jest ślepy! 

Inni wygrywają! 

Ciebie! Zaryzykuj złotówki — wy- 

grasz tysiące! Precz z wahaniem! 

Fortuna sprzyja 

śmiałym! Graj na 
loterji! Dziś kup 
szczęśliwy los! 

Teraz kolej na 

  

  

      A. WOLAŃSKA     

  

go. Obecnie takiemi ośrodkami m. in. są: Wiluo, 
Grodno, Białystok, Brześć, Pińsk, Łaniniee, Sło- 
nim, Wołkowysk, Baranowicze, Lida, Mołodecz- 
no, Głębokie i Suwałki. 

Protest Żydów 
przeciw ograniczeniom emigrz- 

cylnym do Palestyny. 

W Warszawie odbyło się onegdaj ze- 
branie szeregu organizacyj żydowskich, 
które miało na celu utworzenie wspól- 
nego frontu Żydów polskich dla zapro- 
testowania przeciwko polityce imigra- 
cyjnej rządu palestyńskiego. 

W naradzie wzięli udział: ogólni 
sjoniści, Mizrachi, rewizjoniści — pań- 
stwowcy, str. demokratyczne, Aguda i 
ugrupowania gospodarcze: C. Zw. Kup- 
ców, Zw. Rzem. Żyd., Zw. Kupców De- 
tal. — Po zagajeniu zebrania przez prze- 
wodniczącego d-ra Gotliba, uchwalono 
na znak protestu przeciwko polityce 
rządu angielskiego w Palestynie, ogłosić 
dzień 4-go czerwca (poniedziałek) jako 
dzień protestu. Ludność żydowska w Pol 
sce zosłanie wezwana do zaprzestania 
pracy i zamknięcia sklepów o godz. 6-ej 
"wieczorem, W tym dniu odbędą się też 
w całej Polsce uroczyste posiedzenia pro 
testacyjne Zarządów i Rad Gmin Żydow- 
skich oraz wiece protestacyjne. (m). 

niewątpliwie najbliższa przyszłość 

     

     

   

  

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 

RODZINA 

Kronika tslegraficzna 

  

— PRZEBYWAJĄCY W STOLICY CHO 
NARODOWY ŁOTEWSKI złożył w obecności 
posła łotewskiego Grosswałda, przedstawiciela 
MSZ oraz zastępcy komendanta miasta Warsza- 
wy mjr. E. Czuruka wieniec na grobie Niezna- 
r Żołnierza a następnie pod dyrekcją Rei 
tersa odśpiewał pieśń Zalitsa „Drogim Cieniom““ 

-- PIERWSZE TRANSPORTY SZYN KOLE- 
JOWYCH z Polski mają w przyszłym tygodniu 
uadejść do Łotwy. Szyny użyte zostaną do zmia 
ny toru na linji Dyneburg—Rf/ga. 

— BEZUSTANNA ULEWA spowodowała za- 
walenie się większej części miasta Nemin (Per- 
sja). Ponieważ przewidziano tego rodzaju wypa 
dek, żadnych ofiar w ludziach nie było. Bez- 
dorani zostali umieszczeni w meczecie, który 
jako wyżej położony nie uległ zniszczeniu. 

— UCZESTNICY DZIENNIKARSKIEJ WY 
CIECZKI HOLENDERSKIEJ odlecieli z War- 
szawy do Amsterdamu. Odjeżdżających żegnali 
przedstawiciele LOT-u i poselstwa  holendec- 
skiego. 

— W TALLINIE UKOŃCZONE ZOSTAŁO 
ŚLEDZTWO w sprawie organizacji hitlerow- 
skiej, rozwijającej swoją działalność pod firmą 
„Klubu niemieckiego". 20 osób ma być pociąg- 
niętych do odpowiedzialności sądowej. 

— NA LOTNISKU RYSKIEM witano wczo- 
raj owacyjnie lotnika łotewskiego Cukursa, kto 
ry powrócił z Afryki. 

— SPRAWOZDANIE BANKU ŁOTWY na 
dzień 21 b. m. wykazuje nieznaczny wzrost za- 
pasu złota, który wł,nosi obecnie 44.099.884 ła- 
tów. Stan walut zagranicznych zmniejszył sie 
o 16 tys. do sumy 31.658.940. Zwiększył się rów- 
nież obieg bilonu srebrnego o 10 tys. a biłetów 
skarbowych o 432 tys. łatów. 

— PROF. SCHMIDT wraz z kierownikiem 
ckspedycji ratunkowej „Czełuskina*  Uszako- 
wem wyjechał na pokładzie „Majestica* do Eu- 

ropy. S 
— PRZYBYLI DO BUDAPESZTU PREMJER 

FINLANDJI Kivimacki i minister skarbu Re 
lander z małżonkami. 

— ESKADRA 6 SAMOLOTÓW szwodzkici, 
udająca się do Polski odleciała do Karlskrony. 
Odiot eskadry do Pucka nastąpi w poniedziałek 
28 maja rano. Przybycie do Pucka oczekiwane 
jest około godz. 11 przed południem. 

— W BORDEAUX POWSTAŁO KOŁO UNI- 
WIERSYTECKIE FRANCUSKO-POLSKIE. Z oka 
zji powstania Koła odbyło się w lokalu konsu- 
latu polskiego przyjęcie. 

— PRZYBYŁ DO WARSZAWY P. ANDRE 
SIEGFRIED, znany pisarz ekonomista francu- 
Ski, prof. College de France i Szkoły Nauk Pn 
litycznych. Prof. Siegfried z małżonką, obježdža 
kraje skandynawskie. Wygłosi dwa odczyty 28 
i 29 maja. 

Špiewnik košcielny 
z 14-go wieku 

Proboszcz ze wsi Viggiona nad jeziorem La- 
go Maggiore znalazł w tych dniach wśród be 
lek dachu swej płebanji śpiewnik ambrozjański 
z 1306 roku. 

W kołach fachowców przłrpisują temu odkry 
ciu doniosłe znaczenie ze wzgłędu na poznanie 
stadjów rozwoju liturgji ambrozjańskiej. (KAP;. 

Podziękowanie 
"Wyrażam tą drogą szczere i serdeczne 

Prof. K. Michejdzie, 

    

   

  

    

    

   

  

podziękowanie p.p.: 

Dr. Gilels, Dr. 

Dr. Baranowiczowi oraz całemu personelowi 

Szczerbo, Dr. Zalewskiemu, 

Kiiniki Chirurgicznej U. S. В. za troskliwą 

opiekę i pomoc lekarską okazaną mej żonie 

w czasie jej ciężkiej choroby. 

Antoni Korzeniewski. 

— sm m — — Mac 

Agenci i Agentki 
AGENCI I AGENTKI poszukiwani są przy 
sprzedaży różnych artykułów gospodarstwa 
domowego na raty. Zgłoszenia osobiste z re- 

ferencjami: Wilno, Trocka 3—2-a, 
godz. 10—1, 5—7. 

Agentów z prowincji uprasza się o oferty 
listowne. 

  

    
DRÓKARNIA į ĮNTAOLIGATORMŲ 

„ZNICZ“ 
WILNO, BISKUPIA 4, TEL. 3-40 

  

Wykonuje wszelkiego rodzaju 

roboty w zakresie drukarstwa 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIONIE 

 



Wszyscy do urny 
" wyborczej! 

Wybory dzisiejsze różnią się od par 
lamentarnych. Kiedyśmy wybierali po- 
słów do Sejmu lub Senatu, wysyłaliśmy 
wybrańców do stolicy, by radzili, nad 
Sprawami ogólno-państwowemi. Nasi 
dzisiejsi wybrańcy natomiast mają po- 
zostać na miejscu i radzić nad sprawa- 
mi nam najbližszemi. 

Musimy zatem wybrać ludzi, którym 
zaufać i którym powierzyć możemy te 
sprawy. Ludzi, nie traktujących swego 

wyboru jako placówkę polityczną lub 
jako odskocznię do karjery politycznej. 
Ale tylko tych ludzi, którzy zajmą się 
gorliwie i poważnie najbliższemi nasze- 

mi potrzebami. 

%hcemy mieć dobre drogi w mieście, 
chcemy, aby nasze ulice i nasze domy 

były 
świetlone, chcemy mieć doskonałą straż 
pożarną i wzorowe budynki szkolne. 
Chcemy nadewszystko mieć pewność, 

że budżety miejskie będą zrównoważo- 
ne, że ustanie szastanie groszem publi- 

cznym, rozrzutna gospodarka, a nieu- 

błagane prawo równowagi finansowej i 
jak najdalej posuniętej oszczędności bę- 
dzie naczelnem wskazaniem nowego za 

rządu miejskiego. Ustać wreszcie musi 
gospodarka partyjna, rozdawnictwo po- 
sad wedle „klucza partyjnego", „zdoby- 
wanie* miast dla „podziału lupow“ mię- 
dzy głodnych posad kandydatów, któ- 
rych jedyną legitymacją jest przynależ- 

**aość do tej czy owej partji, kandydatów, 

+^ 

uważających się za delegatów  „swej' 
partji, a nie za zastępców żywotnych in- 
teresów ogółu mieszkańców. 

I dlatego też od deeyzji, którą dziś 
poweźmie każdy wyborca, zależy wiele, 
bardzo wiele. Obóz, który zdobył niepo- 
dległość Polski, a następnie przez 15 lat 
pracował nad rozbudową i umocnieniem 

mocarstwowej potęgi państwa, wyraź- 
nie i jasno postawił cele obecnych wybo 

rów samorządowych. Wydał on hasło: 
celem nie jest zwycięstwo partji, nawet 
nie ludzi własnego obozu, celem jest wy 
plenienie ducha partyjnego z samorzą- 

du, a zastąpienie tego ducha przekory i 
sobkostwa szczerą i skuteczną pracą re- 

alną, pracą głównie na odcinku społecz- 
nym i gospodarczym. 

Dziś hasło to zostanie zrealizowane. 

Wyborca, mając do rozstrzygnięcia, czy 

chce nadal tolerować  politykujące i... 

bankrutujące rady miejskie, czy też wo- 
li stworzyć silny organ pracy realnej, 

pracy nad bezpośredniemi potrzebami 
mieszkańców — nie zawaha się! 

Nie pozostanie przedewszystkiem w 
domu. Zbyt wielkie ważą się rzeczy, zbyt 
wielka jest odpowiedzialność, by prze- 
ważyć mogła wygoda osobista. 

Wszyscy do urny! — oto hasło dnia 

dzisiejszego. 
Wszyscy do akcji „odpartyjnienia* 

samorządu! — oto ceł dzisiejszego wy- 

boru. 
Wszyscy za listą pozytywnej, twór- 

czej pracy! 

Baby, ach te baby, 
człek by was łyżkami jadł... 

FELJETON GRYPOWY. 

Mój przyjaciel Mik Kółko (któż go 

nie zna i w gazetach pisze, w Bukiecie pi 

je i u Rudnickiego krzesełka wygrzewa, 

no taki, ten... jaż wiecie? — To dobrze. 

Więc do rzeczy). Mój przyjaciel Mik 
zjawia się do mnie pewnego ranka 
chmurny i wcale w niegórnym nastroju, 
jednem słowem z nosem na kwintę. 

— Jezus Marja, — zawołałem, — 
co się stało? W komisarjacie nocowa- 
łeś? 

— Nie, — odpowiada podziemnym 
głosem. 

— Z mieszkania cię wyeksmitowali? 

— Jeszcze gorzej. 
— Z posady wyleli? 

— Jeszcze gorzej. 

— Człowieka zabiłeś? 
— Jeszcze gorzej. 

— Jeszcze gorzej? to już nie sobie 
nie wyobrażam. Siadaj i mów. 

— Siadam i mówię, ale słuchaj u- 

skanalizowane i odpowiednio о- . 

„KURJER* z dnia 27 maja 1934 r. 

ODEZWA 
Bloku Gospodarczego Podniesienia 

Miast Wileńszczyzny 
Lista Nr. 1. 

OBYWATELU ! 
Dziś wybierasz swój nowy Samorząd. Dziś rzucasz do urny wyborczej 

kartkę z nazwą, lub numerem listy oraz nazwiskami kandydatów, których uwa 
żasz za godnych rządzenia Twojem mia stem. 

Nazwiska są konieczne! 
Nazwiska muszą być z tej samej listy zgłoszonej waźnie w Twoim okrę- 

gu wyborczym. 
Możesz na karcie. którą wrzucisz do urny, napisać tylko tyle nazwisk ile 

przypada mandatów na Twój okręg. 

Nie zapomina 
Która to lista 

  

wiesz! 

  

że nazwiska mogą być tylko z jednej listy! 

Jest to lista Nr. 1 Bloku Gospodarczego Podniesienia Twego Miasta. 
Ktokolwiek jesteś Obywatelu — rzemieślnik, kupiec, urzędnik, robotnik 

adwokat czy lekarz, pracownik państwowy, czy prywatny — znajdziesz tam 

na tej liście ludzi, ze swego. czy pokrew nego zawodu, którym możesz zaufać. 
Na tę listę oddasz swe głosy! 
Niech żyje Blok Gospodarczego Podniesienia Miast Wileńszczyzny! 

WEKKEEJED Vi owi ss i i OS I AO IS VIII T I IRAS 

Nagrodzone dzieło 19-letniej rzeźbiarki. 

  

Rzeźba odznaczona nagrodą w tegorocznym 
$ałonie Paryskim. Autorką nagrodzonej piacy 

jest amerykanka Wilna Splivalo, licząca zaled- 

wie 19 lat. 

Skarga perska w Hadze. 
TEHERAN, (PAT). — Z powodu nadania kon 

cesji Ilwu amerykańskiemu przez władze an- 
gielskie na wyspie Bahrein w zatoce Perskiej 
władze perskie zaprotestowały przeciw tego ro 
dzaju uzurpacji i domagają się rozstrzygnięcia 
tej sprawy przez trybunał międzynarodowy w 
Hadze, wychodząc z założenia, że wyspa stano 
wi ezęść terytorjum państwa perskiego. 

Dillinger w 
LONDYN, (PAT). — „Daily Herald“ zamie 

Śeił daiś sensacyjną wiadomość, że groźny ban 

dyta Dillinger ukrywa się rzekomo w Londynie. 
Daienik twierdzi, że w Scotland Yard czynio 

  

ważnie i cierpliwie, bo to długa historja. 
„Muszę popełnić trigamję. i 

— (wo popełnić? Czy to taki pro- 
szek od bólu zębów? 

—- Nie to taki środek na utratę wszy 
stkich zębów, no i... et, niema o czem ga- 
dać. Muszę z trzema się ożenić. 

— Czyś ty zwarjował? Jeżeli za bi- 
umję dają kilka lat więzienia, to za ix 

twoją trigamję do śmierci z ciupy nie 
wyleziesz. 

—- Otóż to. 
—- Jakże to się stało? 

Stało się tak. Idę wczoraj, rozu- 

miesz, sobie i myślę: jak tu poradzić. 
Trzy randki w jednym dniu. Wiesz: ta 

Zosia, blondynka, Zuzia szatynka i Ja- 
neczka brunetka, jak zmówiły się, — 

wszystkie jednego dnia wyznaczyły. A 

wszystkie mi się podobają, jak, jak... 

cholera. Co tu robić? A potem myślę, — 

doskonale się składa z Zosią o 5-ej, z Zu 
zią o 6-ej, a Janeczką o, 7-ej. Świetnie. 

Idę dalej i myślę sobie. Śliczne dziew 

czyny, żeby tak ź trzema można było się 

ożenić, tobym się żenił. A tak nie wiado- 

mo którą wybrać. I wyobrażasz sobie, co 
za rozkosz? Siedzisz sobie na otomanie, 

  

    

  

TEHERAN, (PAT). — Wszystkim urzędni- 
kom pochodzenia europejskiego pracującym do 
tychezas w perskich urzędach celnych wymówio 
no posady. 

Wszystkie stacje celne obstawione zostały 
przez Persów, jedynym zaś językiem urzędo- 
wym stał się język perski. 

Londynie ? 
ne są przygotowania do obławy wśród przesięp 
ców świata, ażeby ująć Dillingera, którego zau- 
ważono w Londynie. 

niczem szach perski. Jedną ręką tulisz 
słodką jak migdał Zosię, drugą zgrabną 
jak sarenka Zuzię, a Janeczka czarna, 

gibka, smukła pełna temperamentu, ni- 

czem bajadera tańczy przed tobą jakiś 
wschodni szalony taniec. Rozumiesz? 

— Rozumiem. Ale nie rozumiem dla 

czego musisz się żenić? Mało tego, że ci 
się zechciewa. Trzeba panować nad so- 
bą. 

—- Poczekaj. To nie koniec. Zobacz, 

co wynikło. Idę dalej i myślę, że właści- 
wie kościół powinien pozwolić na wielo- 
żeństwo i wogóle. Bo te wszystkie ogra- 
niezenia to przesąd. Tego nawet w Piś- 
mie św. niema. Owszem jest tam nawet 
precedens na moją korzyść. Przecież do 
póki król Salomon i król Dawid mieli 
haremy, to Pan Bóg im błogosławił i 
wszystko było w porządku. Chodziło o 
to tylko, żeby nie brali kobiet już zaję- 
tych, cudzych żon. Dopiero, gdy Dawid 
Betsabę, żonę żołnierza swojego zagat- 

nął, dopiero wtedy Pan Bóg się oburzył. 
Góż z tego wynika, że kobiety nie zajęte 
są jak ta ziemia ongiś dzika i bezpań- 
ska. Kto ile zasieje — tyłe w posiadanie 
bierze. 3 * 

— No dobrze, dobrze... Ale ja ci ra- 

    

RATOWAĆ DZIECI! 
Tydzień Dziecka. Znaki na niebie i 

na ziemi objaśniają, że od 25 maja do 
2 czerwca należy jeszcze więcej myśleć 
o najmłodszem pokoleniu naszem. 

Po ulicy fruwają zrzucone z... nieba 
białe i zielone papierki, grono roześmia- 
nej dziatwy szkolnej ugania się za nie- 

mi i woła „Tydzień Dziecka*! 
Potrzeby związane z wyżywieniem, 

opieką, wychowaniem i nauczaniem 
dzieci są tak duże w Polsce, że prócz 
świadczeń Państwowych trzeba całego 
wysiłku i dobrej woli społeczeństwa, by 
zadośćuczynić tym licznym i coraz więk 
szym potrzebom. Coraz liczniejsze gro- 
no małych obywateli i obywatelek Pol- 
ski domaga się pomocy społecznej, któ- - 
rej im dać nie mogą rodzice wytrąceni 
kryzysem z normalnego zarobkowania. 
A dzieci w Polsce rodzi się dużo! Jesteś- 
my z tego nawet dumni wobec krajów 
gdzie, jak we Francji liczba urodzin ma- 
leje z roku na rok. Wzrost ludności ta 
siła wobec ościennych państw, to ręce, 
mózgi, energje... tak... ale jeśli te skarby 
niszczyć w zaraniu ich rozwoju głodem 
złą higjeną i brakiem opieki, to nie siła, 
nie bogactwo, a ciężar i ruina. 

Opieka społeczna przewiduje w tym 
roku pięć miłjonów sto pięćdziesiąt ty- 
sięcy na opiekę nad dzieckiem, jest to 0 
sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące mniej 
niż w latach 1932—33 — chociaż nędzy 
jest chyba więcej, Nad takiemi oszczęd- 
nościami należało by się dobrze zastano- 
wić czy nie zdublują się te, blisko 200 
tys. wydałkami na domy poprawcze i 
szpitale? 

Dzieci w Polsce do 9-go roku życia 
jest 25 proc. ludności, od 10—17 lai 
19,7 proc. ogółu mieszkańców. Wiejo- 
miljonowa rzesza dzieci podzielona na 
takie, które pomocy społeczeństwa nie 
potrzebują, a te, które bez tej pomocy 
zginą, zmarnieją i zdemoralizują się, 
wykaże że tych ostatnich jest znacznie 
więcej niż pierwszych szczęśliwców. 

Że się w Polsce wogóle robi dla dzie 
ci dużo. a w Wilnie, po wojnie, z róż- 
nych świadczeń administracyjnych kwe 
stja dziecięca została może najlepiej zor 
ganizowana i szereg instytucyj (Kropla 
mleka, Tow. Przeciwgruźlicze, ZPOK. 
ochrony i przychodnie, magistrackie i 
szkolne) czuwają nad zdrowiem, higje- 
ną i pokarmem dzieci, że się je w mia- 
rę możności ubiera i zaopatruje w obu- 
wie, urządza zabawy i kolonje letnie — 
o tem wiemy dobrze. Zwiedzaliśmy 
zorganizowane przez d-rów  Maleszew- 
skiego i Brokowskiego kolonje na Bel- 
moncie i widzieliśmy rezultat tych kil- 
ku tygodni powietrza, dobrego odżywia- 
nia i pogodnej atmosfery dla biednych 

dzieci miejskich. 
W Tygodniu Dziecka pamiętać na- 

leży wszędzie © wszystkich dzieciach ja- 
kie są wokoło. Na wsi potrzeby dziecka 
są nie mniejsze niż w mieście, a głód do 
kuczać tak samo potrafi. Ludzie dobrej 
wcli znajdą bez podniety komitetów i 
posiedzeń sposób wspomożenia potrze- 
bom dorastającego pokolenia, którego 
normalny rozwój leży w interesie Pań- 
stwa, narodu i każdego z nas! H. R. 

   

TONERIO OPEN LT 

dzę połóż się tu trochę do łóżka, odpo- 
cznij. Ja ci ręcznik namoczę i do głowy 
przyłożę, — zacząłem troskać się o zdro 

wie i zmysły mego przyjaciela. 

— (Co ty? Myślisz, że ja chory? Po- 
słuchaj, co dalej było. Idę tak, rozmy- 
ślam i przychodzę do Zosieńki. Zosia 
wiesz, jak Zosia, blondyneczka, bialut- 
ka, o niebieskich oczkach, prostym no- 
sku. w rożowej sukieneczce, przezroczy- 

stejj w bufkami niczem skrzydełka u 
aniołka. Znalazłem ją w ogrodzie. Oni 
na Zwierzyńcu mają ładny sad przy 
domku. Sielanka, rozumiesz? 

— Rozumiem. Szymonowicz, Zimo- 
rowiez, Brodziński. 

—— Schowaj się, ty, ze swoją literatu- 
rą, Zosia to palce lizać, on ze šrednio- 
wieczną sielanką wyjeżdża. To proszę 
ciebie sielanka modern. To sielanka kul 

tury proletarjackiej. 

— Oj zdaje mi się, że burżuazyjnej, 
bo proletarjat bufków nie nosi, a tylko 
zgrzebne koszule. 

—— Jak ci mówię, że proletarjackiej, 
to i proletarjackiej. Zresztą, co ty wo- 
gėle na proletarjackiej kulturze się 
znasz? Ja ci mówię, że można w „Palai
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Jak dokonany został 

ROZKAZ O PÓŁNOCY. 

W sobotę dnia 18 maja otrzymała Bułgarja 
nowy rząd nagle, drogą przewrotu wojskowego, 
tak jak to miało miejsce już dnia 9 czerwca 
1923. Puktualnie o północy z 18 na 19 maja gar 
nizon sofijski zaalarmowany został do pogoto- 
wia i wydano rozkaz, aby blokowano całe mia 
sto od przedmieść aż do centrum. Nasamprzód 
zajęto pocztę, telegraf i telefon, potem stacje 
kolejowe, centralę elektryczną w mieście i poza 
miastem. Na wszystkich ulicach Sofji pojawiły 
się oddziały wojskowe, które zmusiły każdego 
obywatela, bawiącego o tym czasie na ulicy, 
aby natychmiast udał się do domu. O godzinie 
3 po północy oznajmiono wszystkim redakcjem 
sofijskim, źe Sofja jest błokowana i że prywatne 
rozmowy telefoniczne jakoteż pobyt na ulicy 
są zabronione. Tymczasem ulice były rzeczy 
wiście opróżnione. Nikt nie wiedział co się dzie 
je. Cokolwiek później, specjalni, do tego celu 
wyznaczeni oficerowie odwiedzili redakcje pism 
1 nakazali rdaktorom, aby z przygotowanych nw 
merów wyjęli wiadomości o blokowaniu Sofji 
i zamachu stanu. Wtym czasie oficerowie prze 
jęli w swe ręce policję. Jeszcze przed wschodem 
słońca zgromadzł się nowy rząd w gmachu dy- 
rekcji policji, gdzie odbyło się pierwsze posie 
dzenie. W centrum stolicy gromadziło się woj- 
sko. Plae Aleksandra Newskiego pełen był ka- 
walerji, artylerji i piechoty. Na wszystkich 
skrzyżowaniach ulic widać było karabiny maszy 
nowe. Przed Teatrem Narodowym stała balerja 
w pogotowiu. 

  

   

  

  

ARESZTOWANIE CZY TEKA MINiSTERJALNA. 

Pierwszy rozkaz wydany na niocy rozporzą 
dzenia nowego rządu nakazywał blokadę domu 
premjera Muszanowa, co odhbylo się bez incy- 
dentu. Nikt z obalonych ministrów nie śmiał 
opuścić domu. Kiedy służba oznajmiła Muszano 
wowi, że dom jego otoczony jest wojskiem, 
cheał połączyć się telefonicznie, lecz w centrali 
o©znajmiono mu, że wszelkie rozmowy prywatne 
są zakazane, a kiedy powołał się na to, że jest 
premjerem, odpowiedziano mu: „Pan nie jesf 
jaż premjerem*. To samo zdarzyło się ministra 
wi Ciczewowi. Ciekawe też było, jak sprowa- 
dzano osobistości, które miały zająć stanowiska 
ministrów w nowym rządzie. Mikołaj Zachar- 
jew, który miał być mianowany ministrem wez 
wany został przez oddział wojska, aby przybył 
do dowództwa. Zacharjew przeląkł się i był on 
przekonany, że zostanie aresztowany. Odwaga 
wróciła mu dopiero wówczas, gdy na komen- 
dzie wojskowej oznajmiono mu, że został za 
mianowany ministrem. Podobnie działo się z 
dyrektorami różnych przedsiębiorstw państwa 
wych, jak drukarni i t. p. O godzinie 5 rano sa 
molóty wojskowe odbyły lot inspekeyjny nad 
miastem i okolicą, a po odbyciu lotu zaraporto 
wały, że w kraju jest wszystko w porządku. 

  

NOWY RZĄD. 
W międzyczasie odbywało się posiedzenie 1.0 

wego rządu. Przybywali generałowie i wyżsi 
oficerowie i obejmowali urzędy. Około godz. 8 
rano przybył do gmachu komendy policji były 
premjer Muszanow w towarzystwie adjutanta 
króla pułkownika Lakasza. Poprzednio był w 
pałacu królewskim. Jest bez zarzutki. Przycho 
dzi zamyślony i kroczy powoli. Odrazu wpusz 
<zają go do sali posiedzeń nowego rządu. Po 
upływie pół godziny opuszcza gmach a na py 
*anie dziennikarzy, którym pozwolono przybyć 
do gmachu policji, oświadczył, że z pytaniami 
mają zwrócić się do nowego premjera. Około 
godziny dziesiątej przed południem król podpi 
sał dekret, mocą którego zwalnia się z urzędo- 
wania Muszanowa i mianuje się nowy gabinet 
w następującym składzie: premjer i zastępca 
ministra spraw zagranieznych Kimon Georgijew. 
minister spraw wewnętrznych i zastępca mini 
stra sprawiedliwości generał w stanie spoczyn 
kū Petar Midilew (wiceprezes związku oficerów 

de dance“ fordancerki w sowieckiem wi 
nie kąpać i samemu w ich ramionach 
tonąć, a jednocześnie tamże przy stoli- 
„ku dobre proletarjackie wiersze pisać. 
Więc spotykam Zosię w ogródku, biorę 
za rączki, spoglądamy sobie w oczy i 
usta nasze się spotykają. Rozumiesz?— 
Ja wiem że rozumiesz, ja tylko tak. Ty 
„mi na to pytania: rozumiesz? — nigdy 
nie odpowiadaj. Rozumiesz? No czego 
milczysz, rozumiesz czy nie? 

— Milczeniem stwierdzam, że rozu- 
miem. 

— Aha, to dobrze. wyobraź sobie w 

tej samej chwili matka, wyrasta jak z 
pod ziemi i woła: „A dziateczkiž wy mo- 
je, jak wy się kocliacie! Kiedyż ślub? 
Dobrzeby było za trzy tygodnie, bo po- 
tem to już upały wielkie zaczną się. Nie 
wygodnie*. Zbaraniałem. Na wszystko 
się zgodziłem. 

Idę dalej. Idę do Ziuty, żeby już z 
nią zerwać. Wiadomo narzeczony, jak 
spętany, Smutno, cholera. Przychodzę. 
Ziutka nad Wilją spaceruje. Na Fabrycz 
nej mieszkają. Proszę. ciebie: kibić... 
fiuu, nogi — hmuuu..., ręce — ech, bra- 
cie, a główka... Jednem słowem tylko, 
serce ścisnęło się z bólu... I taką dziew- 

  

  

   przewrót W Bułga Ji 
* 

Pałac królewski w Sofji. 

rezerw: minister skarbu Petar Todorow, mini 
ster wojny generał Petar Zlatew, minister szkoi 
nietwa Kanaki Nolow, minister handlu i zastęp 
ca ministra rolnictwa gubernator bułgarskiego 
Banku Narodowego Bojadżijew, minister robót 
publicznych i kolei Nikola Zacharjew. 

  

„ZWENO*. 

Nowy premjer Georgijew jest pułkownikiem 
rezerwy sztabu generalnego i byłym min. kolei 
w gabinecie Sgovoru w r. 1923; później przy- 
łączył się do grupy „Zweno*. Członkiem tej gru 
py jest również minister skarbu Todorow, Ni- 
kola Zacharjew natomiast jest dysydentem by- 
łych rolników rządowych, który z swemi sym- 
patjami przeszedł do emigranckiego związku 
rolniczego „Aleksander Stambolijski*. — Grupa 
„Zweno“ jak widać, daje przeto ideowe zabar 
wienie nowego rządu. Jest to grupa powstała 
podczas rozłamu w ruchu Aleksandra Cankowu. 
Wówczas wytworzyła się grupa, skupiająca się 
około pisma „Lucz*, która później rozwinęła 
się znacznie i stała się grupą polityczną, która 
przybrała nazwę „Zweno* według pisma tejże 
nazwy. Pismo to znajdowało się pod kierowni- 
etwem Dimo Kazanowa, obecnego przewodniczą 
cego jugosłowiańsko — bułgarskiej Ligi. Po wy 
stąpieniu Dimy Kazasowa z grupy „Zweno* 
kierownictwo ruchu objęłi Simeon Georgijew. 
Petar Todorow, Włodzimierz Naczem (obecnie 
sofijski dyrektor policji),  Stawra Andrejew, 
Wailije Karalukow i Charisonow. 

BUŁGARJA PRZYJMUJE USTRÓJ 

KORPORACYJNY. 

Rząd wydał odezwę do narodu, w której 0z- 
najmia swój program. Głosi się przedewszyst- 
kiem zrównoważenie budżetu, oszczędności, po 
prawę na rynku kredytowym, uprzemysłowienie 
rolnictwa, szukanie nowych rynków zbytu, wał 
kę z bezrobociem, Stabilizację urzędników, re- 
formy sądownictwa i administracji, dalej pod- 
kreśla się stosunki z sąsiadami, które nadal po 
zostaną poprawne i zapowiada się normalizację 

stosunków z Rosją sowiecką. Rząd rozwiązał 
„narodnie sobranje”, ale powszechnie sądzi się, 
że parlament nie będzie usunięty na dłuższy 
czas. Nowy parlament jednak ma być riożony 
na podstawie korporacyj i liczyć będzie tytko 
100 posłów zamiast dotychczasowych 247. Z 
tych 100 posłów 75 będzie mianowanych a 25 
wybieranych. Pariament taki ma mieć charakter 
przejściowy. Pod względem administraeyjnym 
Bułgarja zostanie podzielona na siedem okrę- 
gów: sofijski, sumeński, wraczański, stare-ra 
górski, plowdiwski, plewenski i burgaszski. Na 
czele tych okręgów stać będą dyrekłorowie. Po 
dział taki podobny jest do podziału Jugostaw. 
ji na banaty. liczha gmin zmniejszona będzie 
# 2552 na około 1200. Naerelnicy gmin muszą 
mieć wyższe wykształcenie. 

SPOKÓJ WEWNĄTRZ I NAZEWNĄTRZ. 

W odezwie nowego rządu powiada się rów 
nie, co trzeba podkreślić że istnieje konieczność 
utrzymywania dobrych stosunków z sąsinda- 
mi. 

Nowy rząd bułgarski przyjęty został przez 
opinję publiczną spokojnie. Zdaje się, że najwię 
kszą przeszkodą dla nowego rządu będą Mace- 
dończycy. Dochodzą wiadomości, że w ich obo 
zie dokonano licznych aresztowań. Twierdzono 
nawet, że aresztowani zostali liczni przywódcy 
Macedończyków, m. in. Wanczo-Miehajłow. —* 
Pojawiają się również pogłoski, że Jamaki Mo. 
low nie przyjął stanowiska ministra szkolnetwa. 
Mnister skarbu Petar Todorow oświadczył we: 
bec współpracownika pisma „Zora*, że wojsko 
przygotowywało się do swego czynu już od 
sześciu miesięcy, zdoławszy utrzymać w tajem- 
nicy wszystkie poczynania w kierunku dokona 
nia zamachu stanu. Minister Todorow równo- 
cześnie zaznaczył, że bułgarski poseł w Rzy- 
mie generał Wołkow, znany współpracownik 
Cankowa, został przeniesiony w stan spoczynku. 
W kołach dyplomatycznych dotychczas zajmują 
Eo wyczekujące. Najbliższe dni pokażą, 

ak rozwijać się będzie sytuacja we 
lityczna w Bułgarji. = "De. 4. k 

Realizacja wielkiej 
wygranej 29-ej Loterji. 
Właściciele miljonowego losu 

w Generalnej Dyrekc[i, 
Mówi się zwykle, że los jest ślepy. Jak wska 

zują ostatnie wyniki ciągnień Loterji Państwo 
wej, w powiedzeniu tem jest tylko część praw- 
dy. gdyż od pewnego czasu obdarza swemi wzglę 

dami przedewszystkiem najbardziej potrzebują 
cych jej łask. Bezrobotni, lub zdobywający w 
pocie czóła środki na utrzymanie siebie i swych 
rodzin pracownic, umysłowi i fizyczni — oto 
teraźniejsi faworyci kapryśnej bogini. 

aukcją spogląda 

  

    

    

  

I doprawdy, ze szczerą sat 

liśmy na rozjaśnione twarze świeżo upieczonych 
„miłjonerów*, którzy zjawili się w biurach Gw 
neralnej Dyrekcji Loterji Państwowej, by zrea- 
lizować swe szczęśliwe ćwiartki. Są to wszystko 
ludzie ciężkiej pracy, których życie doświadcza 
to nieraz gorzko, a bieda bywała u nich czę 
stym gościem. 

Panie,Marja Kozłowska, Władysława Kosiń 
ska i Aniela Jędrzejewska piastują zawód, który 
— podobno — cieszył się specjalnemi względa- 

mi Wilekiego Napoleona. Pracują one mianowi 
cie w pralni szpitala im. Prez. Mościckiego. Za: 
robki ich niebardzo pozwalały na kupno całej 
ćwiartki losu dla każdej zasobna, porozumiały 
się więc między sobą i nabyły ćwiartkę do społ 

ki. Wybór numeru odbył się przypadkowo. Mia 
nowicie sublokator, okazując klientkom losy, je 
den z nich upuścił w ten sposób, że znalazł się 
оп u nóg p. Kozłowskiej. Wzięto to za dobry 
omen i nabyto ten właśnie numer; jak się oka- 
zało — wróżba nie była płonna. 

Wszystkie trzy panie zamierzają nabyć dia 
siebie domki z ogródkkiem. Pani Kozłowska o- 
biecuje sobie wykształcić swego syna siedem 
nastoletniego na malarza, gdyż wykazuje on 
szczególne uzdolnienie w tym kierunku. A po 
zatem będzie mogła leczyć córkę, która prze 
chodziła ciężką operację i wymaga dłuższej ku 
racji. 

Dodać należy, że dotychczasowe zarobki każ- 
dej z tych pań wynosiły 136 zł. miesięcznie, mąż 
p. Kozłowskiej, śłusarz z zawodu, zarabia bar- 
dzo mało, gdyż pracuje tylko trzy dni w iy- 
godniu. 

Pani Marja Wiasiak, właścicielka drugiej 
ćwiartki losu Nr. 30.290, jest pielęgniarką w 
łódzkiej Ubezpieczalni Społecznej. Z 200 zł. mie 
sięcznie utrzymywała, prócz siebie, matkę — sta 
ruszkę i braci. Ciężko jej było bardzo i z trud 
nością wiązała koniec z końcem. 

po otrzymaniu, dzięki Loterji Państwo 
200.000 zł., zamierza kupić sobie kawałek 

i osiąść nastałe na wsi, oddając się pra- 
cy na roli, o czem całe życie marzyła. 

Pan Keilich, młody urzędnik łódzkiego 

działu Tow. Ubezp. „Vesta* zaręczył się wł 
nie przed paru tygodniami i oczekiwał tylko ua 
awans, by zrealizować swe zamiary matrymon- 
jalnė. 

„Upominek ślubny”, jaki otrzymał dzięki 1.0 
terji Państwowej, w postaci 200.000 zł. pozwoli 
mu przyśpieszyć termin ślubu. 

Szczęść Boże młodej parze. 
Właściciel ostatniej ćwiartki losu Nr. 30.290 

p. Stanisław *Drużycki, jest emerytowanym u 
rzędnikiem łódzkiego oddziału Banku Polskie 
go. Gra on na Polskiej Loterji Państwowej od 
chwili jej powstania ze zmiennem szczęściem. 
Jego wierność, stałość i wytrwałość doczekały 
się zasłużonej i wspaniałej nagrody. Dziś nie bę 
dzie już liczył cudzych pieniędzy, jak to musiał 
czynić w banku. ale swoje własne. 

Starość swoją i byt rodziny ma zabezpieczo- 
ny. 

Wycieczka do Francji. 
Stow. iPolsko — Francuskie w Warszawie 

(ul. Bracka 18) organizuje, wzorem lat ubieg 
łych, od dnia 2 do 19 lipca wycieczkę do Fran 
cji via Wenecja — Nieea — Paryż, oraz dodat- 
kowo do Algieru. 

Celem wycieczki jest nawiązanie kontaktu 
z pokrewnemi organizacjami francuskiemi, któ 
re drogą wzajemności, mogłyby organizować 
również wycieczki do Polski. Całkowity koszt 
wycieczki z utrzymaniem wynosi zł. 65%. Infor- 
macje, prospekty i zgłoszenia tylko do 15 ezerw 
ca. 

        

    
З- 

—— 

czynę na zawsze pożegnać! Jak tu zro- 
bić? U nas z nią największa sympatja 
była. Ona mi się właściwie najwięcej po 
dobała. Obejrzałem się dokoła. Nigdzie 
nikogo, tylko w wodzie jakiś staruszek 
rybki łowi. Podszedłem, przytuliłem, po 

wiadam: Ziuteńko najdro: „ A ona 
główkę do mnie zwraca i zdaje się, że 
ot wprost usta podstawia. Myślę... ostat- 

  

   ni raz na pożegnanie. 
Jak długo trwał pocałunek, nie 

wiem. W głowie mi się zakręciło, jak po 
dużej karafce maciejówki. Aż tu nad u- 
chem głos jakiś. „Dziateczki wy moje, 
a co wam przyszło tak nad rzeką, na 
oczach całego miasta? Czy wam miesz- 
kania mało*? — Okazuje się: ten rybak 
— Ю był jej ojciec. Widzi, że ja humor 
straciłem i powiada: „Nie martw się 
pan. Slub wam za trzy tygodnie wypra- 
wię i będziecie się całowali, ile wlezie”, 
— To już dwie — rozumiesz? 

Przychodzę do Janeczki. Początko- 
wo myślałem ją zabrać do teatru, ale już 
jako podwójny narzeczony zmieniłem 
plan. Postanowiłem odrazu wszystko 
wyznać, potem wyskoczyć oknem i u- 
ciec. Przychodzę. Janeczka i rodzice w 
salonie. Tatuś i mamusia uśmiechają 

  

  

się, a ja siedzę, jak na ogniu. Zacząłem 
się jąkać, nogi i ręce zaczęły podemną 
drżeć. Zdołałem. tylko wybełkotać... „Ja, 
ja, ja, proszę państwa... przyszedłem wy 
znać...* Tu jak się nie zerwie Janeczka. 
Znasz jej temperament? 

? Skądże? 
— Słusznie, To wszystko jedno. Jak 

się nie zerwie. Jak się nie rzuci ojcu i 
matce na szyję z wrzaskiem: „Ja wiem, 
co on chce wyznać. I wy wiecie, praw- 
da. Niech pan nie męczy się, już my 
wszystko wiemy. Ślub za trzy tygodnie. 
Zgoda, papciu?* — „Zgodą, córuś*. Tu 
poczułem jej ramiona na swojej szyi, a 
usta na swoich ustach, potem wysko- 
czyłem oknem, przełażąc przez płot sły- 
szałem śmiech papcia i tubalny głos je- 
go: „Zwarjował ze szczęścia. Nic, — do 
jutra przejdzie. Ja też kiedyś tak warjo- 
wałem'*. 

No i widzis 
mój potrójny 
i jeden dzień 
Łukiszkach. 

— Trzeba pomyśleć, — odrzekłem. 
— Mądrze radzisz, — przytwierdził. 
Zaczęliśmy myśleć i mysleliśmy 12 

godzin, 71 minut i 15 sekund. 

  

     

   : za trzy tygodnie jest 
Ślub. A za trzy tygodnie 
siądę w jednej z cel na 

  

   

— Eureka, — krzyknąłem wreszcie. 
Biegnij do redakcji i poproś, by cię na 
trzy miesiące wydelegowano do Nowo- 
gródka, a ja resztę załatwię. 

Ułożyło się świetnie. Redakcja Mika 
wydelegowała. Ja zaś do wszystkich 
trzech rodzin wystosowałem następują- 
cą epistołę: 

Szanowni Państwo, przyjaciel mój 
Mik Kółko dziś rano został przez sąd 
(Tu dla spokoju sumienia dodałem w 
myśli: sąd koleżeński) skazany za triga- 
mję (trójżeństwo) na zamknięcie w No- 
wogródku na przeciąg trzech miesięcy. 
Ponieważ nie pozostawiono mu czasu 
na pożegnanie znajomych, prosił mnie, 
abym Szanownych Państwo za-niezłoże- 
nie pożegnalnej wizyty przeprosił. 

  

Mik był uratowany, dla społeczeńst- 
wa, a Zosia, Zuzia i Janeczka były ura- 
towane dla mnie. Tak połączyłem szla- 
chetne z pożytecznem. Jednego tylko nie 
mcglem odżałować, mianowicie, że to 
wszystko było tylko w malignie podczas 
ciężkiej grypy. War. 
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ROZMOWA Z ŁODZ 
W prasie pojawiła się wiadomość, że 

posłowie żydowscy, zaniepokojeni wy- 
stępami radykalnie narodowych chuli- 
ganów, zwrócili się do min. Pierackiego 
z prośbą o ich umitygowanie. P. mini- 
ster miał zapewnić petentów, iż walk ra 
sowych tolerować nie będzie. 

Sprawy to, oczywiście, nie wyczer- 
puje. Nie dotknięto jej sedna. 

Wracam z Łodzi. 

Bardzo dziwne dzieją się tam rzeczy. 
W mieście utworzyła się organizacja, 
której członkowie paradują w hitlerow- 
skich mundurach (na co, jak fama gło- 
si — z Niemiec dostają pieniądze), roz- 
klejają na murach odezwy w duchu 
szturmowym, a wobec władz polskich 
zachowują się coraz niesforniej. 

— Niemcy? — pytam. 
— Nie! — słyszę odpowiedź —-- Pola- 

cy. : 
To samo podobno dzieje się w -Kato- 

wiecach. 
Otóż nie o to chodzi, czy owo stowa 

rzyszenie chce Żydów bić, czy głaskać; 
sprawa to właściwie podrzędna.  Waż- 
niejszą rzeczą jest fakt, że mamy tu do 
czynienia z organizacją, podlegającą ob- 
cej, zagranicznej komendzie. Stać się 
więc ona może narzędziem cudzych in- 
ieresów i sąsiedzkich wpływów, wcale 
nie idących na zdrowie Rzeczypospoli- 
tej. To coś takiego, jak obcy żołnierz w 
kraju. Nie można tolerować w Polsce te- 
go rodzaju agentur zarówno sowieckich, 
jak i hitlerowskich. 

A tymczasem charakter militarny or 
ganizacji łódzkiej występuje bez żad- 
nych osłonek, nawet manifestuje się ze 
szczególnym tupetem. Nie kryje się rów 
nież ze swoją czcią dla twórcy narodo- 
wego socjalizmu, jako własnego wodza. 

Czy nam wolno patrzeć na to obojęt- 
nie? 

Zaintrygował mnie przedewszyst- 
kiem wybór terenu. Dlaczego Łódź właś 
nie uznano za miasto odpowiednie na 
wylęgarnię armji hitlerowskiej? Prze- 

prowadziłem na ten temat kilka rozmów 
z osobami, dobrze znającemi miejscowe 
społeczeństwo i jego nastroje. 

— 64% — powiadają — mogła z 
kilku względów zwrócić na siebie uwa- 
gę. Do jej osobliwości należy, między 
innemi, to, że germanofobja nie wystę- 
powała tutaj nigdy tak silnie, jak w, in- 

nych miastach polskich. Przeciwnie — 
znaczna domieszka robotników Niem- 
ców bratała się oddawna z robotnikami 
polskimi, biorąc udział w ich walkach 
politycznych. Pozatem fabrykant Nie- 
miec wcale nie był gorszy od fabrykanta 
Polaka, a zwłaszcza od fabrykanta Ży- 
da. Cieszył się często większą od tam- 
tych sympatją, jako nieraz ex-robotnik 
lub syn robotnika. Na gruncie łódzkim 
mocniej zawsze występowały zalety 
Niemca, niż jego wady. Rządność, pra- 
cowitość nie mieszała się z butą; władzy 

politycznej nie mieli. Nawet podczas o- 
kupacji wojennej spoczywała ona w rę- 
ku przybyszów, którzy niekiedy łódzkie 
go Niemca gnębili niemniej niż Polaka. 

Wszystko to są okoliczności, sprzy- 
jające utworzeniu z Łodzi ogniska przy 
jaźni  polsko-niemieckiej, bez względu 
na cele i następstwa tego zbliżenia. Pe- 
netracj£ pokojowa ma tędy drogę zdaw 
na utorowaną. 

Czy jawnie zapowiadany „Drang 
nach Osten* bez penetracji tej obejść się 
może?.. Każdy chyba rozumie, że jest 
ona warunkiem sine qua non. Przedew- 
szystkiem zaś rozumieją to dzisiejsi kie- 
rownicy polityki niemieckiej. A ponie- 
waż liczą się mniej z opinją wierzchoł- 
ków społecznych, niż z instynktami tłu- 
mu, więc przezwyciężenie germanofobji 
mas polskich uważają za jedno z zadań 
bardzo ważnych. 

== Jestem najmocniej przekonany -— 
powiada któryś z moich rozmówców — 
że poczęści i hitlerowska „judenheca“ 
miała na celu skokietowanie nacjonaliz- 
mu polskiego, który stale kojarzył anty- 
semityzm z germanofobją. 

Należałoby te dwa elementy mocno 
odseparować, a równocześnie przedsta- 

wić Niemca, jako sprzymierzeńca w wal 
ce z „wspólnym wrogiem". 

— E, nie bardzo mi się chce wierzyć 
— wtrąciłem — aby tylko na nasz bene- 

fis Hitler miał wypowiedzieć 
„anonimowemu mocarstwu'... 

— A czy powiedziałem, że „tylko*?.. 
Nie! Rozmaitemi zapewne kierował się 
względami. Ale nie wątpię, że pomiędzy 
niemi była i chęć pewnego przewekslo- 
wania orjentacji nacjonalizmu polskie- 
go. Bardzo jest znamienne, że jednocześ 
nie z atakiem na Żydów zaczęto w Ber- 
linie traktować Polskę coraz grzeczniej. 
I manewr się udał... 

— Myśli pan o pakcie dyplomatycz- 
nym? 

-—— Nie! Rząd nasz doskonale wie, co 
robi. Nikt go nie zbuja. Mam na myśli 
co innego — mianowicie, znaczne osła- 
bienie germanofobji. Te same pisma 
warszawskie, które niedawno jeszcze 
wszystko złe widziały w Niemczech i 
podejrzewały o żydostwo każdego, kto 
pragnął porozumienia  polsko-niemiec- 
kiego, dziś nie chcą popierać żydowskie- 
go bojkotu towarów niemieckich. Nie 
trzeba chyba tłumaczyć, że jest to zwrot, 
bardzo dla Berlina pożądany. Pozwala 
on spodziewać się zmiany nastrojów, 

która penetrację pokojową znacznie u- 
łatwi. A przecież o to chodzi... 

— Tylko o to? 
— O, nie! Nie tylko. Niemcy dosko- 

nale wiedzą, jak u nas jest rozpowszech 
nione wzorowanie się na nich. Rozumie 
ją też, że nie wszystko, co Niemiec stra- 
wi, Polakowi pójdzie na zdrowie. 

-— Co pan ma na myśli? 

— No, proszę pana, te nasze łódzkie 
bubki, paradujące w uniformach sztur- 
mowców... co oni sobie wyobrażają? Są- 
dzą, że skoro im tak łatwo małpować hi 
tlerowców. to Polska może stosować tę 
samą politykę, co Niemcy? 

Zastanówmy się tylko. Ot. choćby 
w stosunku do Żydów... 

My ich mamy blisko 10 proc. — Niem 
cy niecały 1 proc. Znaczna tego część to 
bankierzy, wielcy kupcy, a pozatem roz- 
maite Einsteiny, Wassermany, Reinhard 
ty — słowem jednostki, tuzy. Nietrudno 
się z nimi załatwić, choćby się tem skan 
dalizowało Europę, Co innego w Polsce. 
Tu mamy do czynienia z żydowskim tłu 
mem. Są u nas miasteczka, gdzie ludność 
żydowska stanowi 70 i więcej proc. mie 

wojnę 

IANINEM. 
szkańców. Nagły exodus tej masy musiał 
by spowodować szalone perturbacje w 
stosunkach gospodarczych kraju, pomi- 
jając już konflikty z państwami, zagro- 
żonemi inwazją 3-ch miljonów nędza- 
rzy. 

Oto, dlaczego mówię, że co Niemiec 
jakoś strawi, od tego Polak może się roz 
chorować. 

Ponieważ jednak politykom berliń- 

skim wcale a wcale nie zależy na zdro- 
wiu Rzeczypospolitej, więc nie mieliby 
nie przeciw temu, aby metody hitlerow- 
skie Polska jak najściślej przejęła. I w 
tym też duchu działają — działają na- 
wet bardzo energicznie. 

— Jakto, sądzi pan, že chcą hitle- 
ryzm przerzucić do Polski? A toć sam 
Fiihrer miał podobno oświadczyć, że so 
cjalizm narodowy nie jest na eksport. 

— Nie pamiętam... Wiem, że to po- 
wiedział Mussolini o faszyźmie. A jeśli i 

Hitler powtórzył coś takiego, to samo to 
oświadczenie było niewąpiliwie na ek. 
sport. 

Mamy w Łodzi liczne dowody, że 
tutejsi hitlerowcy są silnie przez Berlin 
agitowani, popierani, mobilizowani; że 
ta robota prowadzona jest z bardzo wy- 

 raźnym celem — doprowadzenia do a- 
wantur w stylu dawnej „czarnej sotni". 

— I panu się zdaje. że ci polscy hi- 
tlerowcy myślą, że... 

— Nie nie myślą! Właśnie o to cho 
dzi, żeby nie myśleli. Dlatego urządza 
się im parady, sprawia mundury etc. To 
przecież sposób zdawna wyprobowany. 
Gdy taki bubek włoży jakąś tam koszu- 
lę, przepasze się rzemiennym pasem, to 
cały rozum ma w tej koszuli i w tym 
pasie. Idzie i wrzeszczy cokolwiek mu 
agitator podpowie. к 

— Z jakich sfer rekrutują się w Ło 
dzi owi hitlerowcy. 

— Z tych samych, co w Niemczech 
— 4 bezrobotnych... „Akademików* tu 
nie mamy. 

Tyle mój rozmówca. 
Sprawa, poruszona przez posłów ży 

dowskich, zasługuje na to, by ją rozpa- 
trzeć nietylko ze względu na bezpieczeń 
stwo ich współwyznawców. 

Benedykt Hertz. 

Na jeziorze Charzykowskiem. 

Ruch w porcie, centrum żegłarstwa, na je- 
ziorze Charzykowskiem. Jezioro Charzykowskie, 
położone w piękenj okolicy m. Chojnic (woje- 
wództwo pomorskie) posiada bardzo korzystne 

  

warunki dla rozwoju sportów wodnych. Jezioro 
posiada wymiary 6 klm. szerokości, 20 klm. diu: 
gości, a głębokości w niektórych miejscach do- 
chodzi do 45 metrów. 

  

  

[osowanie biletów do teatrów. 
Aby udostępnić naszym stałym Czytelnikom korzystanie z teatru, 

od najbliższych dni rozpoczynamy 

losowanie biletów do lutni i Teatru Letniego 
w ogrodzie po-Bernardyńskim. 

Losowanie odbywać się będzie kilka razy w miesiącu i polegać 
będzie, w celu uniknięcia jednostajności, na różnych kombinacjach lo- 
teryjnych, które we wszystkich wypadkach zostaną szczegółowo wy- 
jaśnione. | 

Narazie komunikujemy tylko, że nie należy niszczyć egzemplarzy 
„Kurjera Wileńskiego", właśnie ten egzemplarz, który zechcemy zni- 
szczyć może zawierać SZCZĘŚLIWY LOS. 
  

    

llchwały „Białoruskiego 
komitetu iarodowego . 
23 b. m. odbyło się w Wilnie walne zebra- 

nie Białoruskiego Komitetu Narodowego w obec 
ności 26 delegatów białoruskich narodowych i 
kulturalno-oświatowych organizacyj. 

Zebranie przyjęło do wiadomości sprawozda- 
nie prezydjum komitetu, wyrażając mu uzna- 
nie za dotychczasową działalność. Następnie 
zebranie uchwaliło długą listę postulatów, w 
formie rezolucyj, zawierających najrozmaitsze 
żądania pod adresem iRżądu, Cerkwi prawosław 
nej i Kościoła katolickiego. M. in. uchwalono 
postulat, aby daną była możn (?) Białoru- 
sinom posiadania swoich przedstawicieli w Iz- 
bach Ustawodawczych Państwa, oraz szereg in- 
nych dotyczących samorządu, reformy rolnej, 
ulg podatkowych, szkolnictwa, zapómóg «la 
białoruskich organizacyj kuliuralnych, utwo- 
rzenia stypendjów dla niezamożnych studentów 
Białorusinów i t. p. 

Od Cerkwi prawosławnej domaga się Komi- 
tet zmiany narodowościowej polityki w sensie 
białorutenizacji wewnętrznego życia cerkiew- 
nego i wprowadzenia nauczania religji w szko- 
łach w języku białoruskim, a od władz Koście- 
la katolickiego — tegoż samego w stopniu do- 
puszczalnym przez prawo i zwyczaj Kościoła. 

Pozatem zebranie uchwaliło protest prze- 
ciwko uciskowi Białorusinów w Sowietach i po 
stanowiło wstrzymać się od wyborów do rad 

miejskich ze względu na niesprzyjające (% 
Białorusinom nowe prawo o samorządach.. 

Wreszcie odbyły się wybory na następny 
rok do prezydjum komitetu. Obrano prezesem 
redaktora „Knynicy* p. Jana Poźniaka (ponow 
nie)į wiceprezesami pp. W. Bohdanowicza (po 
nownie) i Mancewicza. Ciekawem jest, że po- 
sel białoruski Jaremicz do prezydjum nie został 
wybrany, jakkolwiek dotychczas piastował u 
rząd wiceprezesa. ё 

Do ostrej wymiany zdań doszło przy wybo- 
rach do komisji do spraw prawosławnych. —- | 
Grupa moskalofilska reprezentowana przez W. 
Bohdanowicza żądała, by zebranie c-zięło wyra 
żone jej w ub. roku przez komisję potępienie 
za działalność filomoskiewską. W, odpowiedzi na 
te grupa białoruska zarzuciła pertidję grupie 

Bohdanowicza, przykrywającej płaszczykiem bia 
łoruskości działalność na rzecz rosyjskości, W 
wyniku dyskusji zebranie uważało postępowanie 
komisji prawosławnej za słuszne. 

* * * 

        

Czytając liczne uchwały walnego zebrania ko 

mitetu, odnosi się wrażenie, że zebrani delega- 

ci tkwią jeszcze w tych odległych czasach, kie 

dy zapomocą gromkich i maksymalnych „rezo- 

lucyj* można było coś konkretnego w życiu do 

konać. Niewspółmierność pomiędzy maksymaliz 

mem postulatów, a nikłością własnych sił i wpły 

wów była zawsze — a widać, że i pozostała — 

cechą polityków białoruskich. Poza tą nisłoseią 

wpływów jeszcze i polityczne stanowisko sfer i 

białoruskich grupujących się w komiłecie by- 
najmniej nie predestynuje ich do zwracania się 
do Rządu o realizację swoich postulatów.. Do 

obecnych rządów w Polsce droga prowadzi © 

przez realną współpracę, lecz nie po przez grom 

kie rezolucje, które w sformułowaniu Biał. 

Komitetu Narodowego stają się tylko czczą de- 

monstracją. 

: „Dzień pieśni”. 
Dnia 3 czerwca odbędzie się w Wilnie uro- 

czystość chórów młodzieży szkolnej i pozaszkoł 
nej „Dzień Pieśni*, w której wezmą również u- 
dział zespoły śpiewacze prowincjonalne z powia 
tu wileńsko — trockiego. Jest to trzecia dorocz 
na uroczystość tego rodzaju, lecz młodzież wiej 
ska bierze w niej udział na terenie m. Wilna 
poraz pierwszy. 

Impreza ta, gromadząca razem młodzież wiej 
ską i miejską, ma na celu wzajemne zbliżenie 
się wsi i miasta oraz propagowanie kultury śpie 
waczej i muzycznej wśród najszerszych mas 
naszego społeczeństwa. a zarazem wniesienia 
do życia codziennego więcej radości, -jaką daje 
nam pieśń. 

Program „Dnia Piśni* będzie następujący: 
'W przededniu „Dnia Pieśni* — dnia 2 czci 

wca o godz. 18 — odbędzie się koncert między 
szkolny w Teatrze na Pohulance. й 
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Dnia 3 czerwca: 
Godz. 8—8 — próba wszystkich chorów na 

podwórzu USB. im. P. Skargi. B 
Godz. 9—9,30 — nabožeūstwo w košciele Šw. r 

Jana. A 
Godz. 9,40—10,30 — wspólny śpiew. žų 
Godz. 10,30—11 — pochód do parku im. Że- 

ligowskiego. 
Godz. 11-13 — koncert w parku im. Želi. 

gowskiego. 
Godz. 13—20 — przerwa obiadowa, zwiedza- 

nie Wilna i kino dla zespołów śpiewaczych i ma 
zycznych przybyłych do Wilna z prowincji. 

Godz. 20—21,30 — widowisko „Święto Ku- 
pały* nad brzegami Wilenki w ogrodzie po-Ber 
nardyńskim. 5 s 
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Przed wyborami do Rady Miejskiej 
Litwini nie wystawią 

własnel listy 
Jak się dowiadujemy, ludność litew- 

ska w Wilnie przy obecnych wyborach 
do Rady Miejskiej nie wystąpi z włas- 
ną listą, a to dlatego, że nikły stosunko 
wo procent.Litwinów w Wilnie nie po- 
trafi skupić potrzebnej ilości głosów. wy 
maganej chociażby na jeden tylko man- 

dat. Szanse Litwinów pomniejsza jesz- 
cze obecna ordynacja wyborcza, wyma- 
gająca zgłaszania list kandydatów na po 
szczególne okręgi, a nie na całe miasto, 
jak to miało miejsce przedtem. 

W poprzedniej Radzie Miejskiej Lit- 
wini, jak wiadomo. mieli swego przed- 
stawiciela w osobie radnego Szlapełisa. 

° ° 
Syrenie špiewy. 

Nawet endecy uświadamiają sobie, że w cza 
sie wyborów decydującą będzie postawa ludzi 

prady, dlatego większość jej odezw zwrócona 
jest do rzesz pracowniczych, zwłaszcza robot- 
niczych czy rzemieślniczych. Wygląda to szcze- 

gólnie komicznie w zestawieniu n. p. ze skła- 

dem personalnym t. zw. Narodowego Komitetu 

Wyborczego. W prezydjum — jeden generał w 

stanie spoczynku, dwóch księży, dwóch redak- 

torów i na okrasę jeden bogaty kupiec oraz 

jedna niewiasta. Między członkami Komitelu 

mie widzimy ani jednego robotnika, jest nato- 

miast kilku właścicieli warsztatów i duża ilość 

różnych emerytowanych i w stanie spoczynku, 

którzy ciągłe jeszcze mają nadzie 

powrócą błogie czasy, kiedy można będzie spo- 

   

  

      

kojnie czytać gazetki w godzinach „urzędowa 
nia”... 

5. 0. 8. „Dziennika Wileńskiego”, 
Endecki Komitet Wyborczy w organie swego 

obozu uderza w dramatyczne tony. Oto, osta- 

teczny termin składania list kandydackich już 

jest blisko, a podpisów ciągle jeszcze niema i 

niema! Już się godzą na to, żeby biyło ich za 

dużo, ale — wołają dramatycznie — nie może 

być zamało!* 

Blok Gospodarczego Odrodzenia Wilna ta 

kich kłopotów nie posiada, Odezwa endecka jes! 

bardzo symptomatyczna. Taki alarm bynajmniej 

o zdrowiu nie świadczy. „Starszawa damula“ 

ciężko odchoruje grzechy młodości. 

DROBNE UZUPEŁNIENIE. 
W związku z naszą wzmianką o pewnym 

panu, obchodzącym cichaczem dzielnicę w ok )- 
licach Rossy i zbierającym podpisy na listy ea- 
deckie, musirały stwierdzić, że nazwisko jega 
zostało zlekka przekręcone w tej wzmiance. Po- 
dajemy je obecnie prawidłowo. Nazywa się 
Wiojciech Gołębiowski i mieszka przy ul. WE. 
tebskiej. Uważamy to za konieczne, ponieważ 
pan ten, według otrzymanych przez nas infos 
macyj, jakoby zlekka kokietował inny obóz 
wyborczy. 

MIEJSKI TEATR LETNI 
w_ Ogrodzie po - Bernardyńskim. 

Dziś 
© godz. d-ej po poł. 

Kobieta i szmaragd 
o godz. 8.30 wiecz. 

CUDZE DZIECKO 
Proces red. | 

Kownackiego przerwany 
Wezoraj sąd okręgowy zakończył badanie 

świadków w procesie red. Piotra Kownackiego, 
oskarżonego o zniesławienie p. Tadeusza Topór- 
Wąsowskiego w szeregu artykułów w „Głosie 
Wileńskim”. 

Zeznawało około dziesięciu słuchaczy I. N. 
H.-G. Nie wnieśli oni nie nowego do sprawy. 

Prawdopodobnie z powodu sprawozdań w 
prasie z procesu przybył do sądu p. dyr. Trze- 
elak i zaprzeczył kategorycznie, jakoby miał 
namawiać świadka Sawieza do składania fał- 
szywych zeznań przeciwko p. T. Wąsowskiemu. 

Sąd po zbadaniu świadków przerwał rozpo 
znawanie sprawy do dnia 2 czerwca b. r., ponie 
waż nie nadeszły jeszcze rekwizycje z badań 
świadków pozamiejscowych. 

W kuluarach sądu była żywo omawiana 
część zeznań dyr. Nagurskiego, dotyczącą meto. 
dy pałkarstwa na terenie Wilna. Komentowano 
w różny sposób pośpiech red. Kownackiego z 
jakim przerwał zeznania dyr. Nagurskiego, do- 
tyczące historji pałkarstwa na terenie Wilna. 
Przypominano także sobie dzień 1 maja 1924 
roku, w którym grupa studentów-endeków pod 
wodzą pewnego ohecnego przywódcy obwiepoła- 
ków napadła z laskami na pochód socjalistów. 
Niektórzy z młodych endeków, obecnych wczo 
raj na rozprawie, podobno ehcieli składać gra- 
tulacje i życzenia swemu przywódcy z powodu 
tak „zaszczytnego dziesięciolecie. Z tradem wy 
tłumaczono im, źe to nie uchodzi... (hj. 

  

  

  

  

Sprawdzanie spisów wyborczych. 
Z dniem dzisiejszym spisy wyborców 

do Rady Miejskiej będą udostępnione w 
lokalach Komisyj Obwodowych dla o- 
gółu. 

Każdy z mieszkańców Wilna  mu- 
si w okresie do dnia 2 czerwca zainte- 
resować się czy został wciągnięty na li- 

Biuro reklamacyjne 
Mając na celu ułatwienie wyborcom 

wnoszenie reklamacyj w wypadkach po- 
minięcia któregoś wyborcy w spisach 
uprawnionych do głosowania, Główna 
Komisja Wyborcza w porozumieniu z 
magistratem zamierza uruchomić w lo- 
kalu Zarządu miejskiego specjalne biuro 
dla sprawdzania wnoszonych reklama- 
cyj i wydawania odnośnych dokumen- 

się uprawnionych do głosowania. W wy- 
padku stwierdzenia, że na liście nie fi- 
guruje, będzie musiał udać sie do biura 
ewidencji ludności, skąd otrzyma odpo- 
wiedni dokument, który skołei należy 
przedłożyć w. Komisji Okręgowej lub 
Obwodowej. 

o 

w lokalu magistratu 
tów. 

Biuro to uruchomione zostanie w 
wypadku większej ilości reklamacyj, 
gdyby jednak ilość reklamujacych by- 
ła nieznaczna, załatwiać je będzie stałe 
istniejące przy magistracie biuro ewiden 
cji ludności. 

Spisy wyboreów przeglądać można w 
godzinach od 16 do 21-ej. 

   

E ia i WA GEDORE DORI OWA WCSZAŻĄ 

NOWOŚCI WIOSENNO-LETNIE 
W dużym wyborze: 

Kostjumy wełniane modne 
Suknie letnie gładkie i deseniowe я 
Płaszcze letnie impregnowane 
Garnitury sportowe 

Bracia Ja 

Zł. 45— 

błkowscy 
  

C I D. w 

  
podziemiu 

tysiące drobiazgów dla wszystkich od 25 gr. do 3 zł. 
Chłodnice do masła po zł. 1.25 gr. 
  

Brak mięsa na 
W poszczególnych powiatach Wilen- 

szezyzny, dotkniętych klęską nieurodza- 

ju, daje się odczuwać kompletny brak 
mięsa, w pierwszym zaś rzędzie słoniny. 
W związku z tem do Wilna przybyła de 
legacja cechu rzeźników, w skład któ- 
rej wchodzą  przedslawiciele 5 powia- 
tów. Delegacja odbyła dłuższą naradę z 
dyrektorem Izby Rzemieślniczej p. Mły 
narczykiem. Postanowiono sprowadz 
większy transport słoniny z województw 
centralnych, gdzie jest ona znacznie tań 

  

   

  

Wileńszczyźnie. 
sza niż np. Wilnie. Pierwszy transport w 
ilości 2000 kilogramów nadejdzie już w 
dniach najbliższych. Wślad za nim ma- 
ją być nadesłane i inne transporty. 

Najgorzej przedstawia się sytuacja w 
powiecie brasławskim, gdzie ludność 
skazana jest prawie na całkowity brak 
słoniny. Podobnie, chociaż nie tak roz- 
paczliwie, przedstawia się sytuacja i w 
całym szeregu innych powiatów Wileń- 
szczyzny. 

Odezwa Komitetu „Tygodnia Dziecka” 
Od Wojewódzkiego Komitetu „Tygod- 

nia Dziecka* otrzymaliśmy poniższą odez 
wę do pp. Cukierników z prośbą o umie- 
szczenie (red.). 

     

Przed oknami Waszych słodkich sklepów za- 
trzymatją się dzieci jczęściej są to dzieci naj- 
biedniejsze, takie, które prawie nie wiedzą co ło 
jest słodycz, 

Ale to nie jest zwykłe łakomstwo — jest to 
głód cukru. To instynkt samoząchowawczy, któ- 
ry toczy walkę o byt, każe czepiać się im, cho- 

ciażby tylko wzrokiem najniezbędniejszego dla 
organizmu oręża obrony 

Cukier — to ich sytość! 
Cukier — to ich ciepło! 
Cukier — to ich przyszła moc mięśni! 
Cukier -— to ich radość! 
Cukier — to ich broń! 

  

Dla tego ogół społeczeństwa w swej akcji 
„Tygodnia Dziecka* pod hasłem „Czy kochasz 
Dziecko”, ośmiela się zwrócić się do PP, Cukier 
ników z apelem o jak najbardziej szezodre zao 
patrzenie w ciastka, cukierki, słodkie bułeczki i 
inne słodycze 8 punktów na peryferjach miasta, 
gdzie kilka tysięcy dzieci w wieku przedszkol- 
nym w dniu 30-go maja spędzą radosny dzień 
„Święta Dziecka”. 

Niechaj to dziecko bezdomne, które nie zna 
głosu ojca, pieszczoty matki, zazna choćby raz 

w roku, dzięki Waszej ofiarności słodyczy. 
W poniedziałek 28 maja członkowie Komite- 

lu zgłoszą się osobiście po ofiarowane słodycze 
między godz. 10 a 12. 

O ile po odbiór nikt sie nie zgłosi, uprzejmie 
prosimy o odesłanie ofiar do zakładów opiekuń- 

czych Towarzystwa Opieki nad dziećmi ul. J. 
Jasińskiego 20—22. 

  

  

Policja w lokalu narodowych socjalistów. 
Ostatnie policja wileńska drogą obserwacyj 

stwierdziła, iż lokał narodowych socjalistów w 
Wilnie przy ulicy Wiileńskiej 37, nie stanowi 
miejsea zbiórek wyłącznie członków partji, lecz, 
że od czasu do czasu zbierają się tam podejrza 
ne indywidua, znani policji awanturniey, którzy 
nie mają nie wspólnego z jakimś ruchem polity 
cznym. 

Właśnie wezorej około godz. 6 wieczorem 
policja otrzymała informacje iż w lokalu miej 
stowych „hitlerowców* z pod znaku „Błyska- 
wiey* zebrały się jakieś osoby, nie należące do 
partji. 

Celem stwierdzenia tej okoliczności policja 
postanowiła przeprowadzić w lokału narodo- 
wych socjalistów nagłą obławę. 

W związku z tem w kilka minut po 6 przed 
lokal przy Wileńskiej 37 zajechało auto poli- 

cyjne, z którego wysiadło kilkunastu posterun 
kowych. Ž 

Policja otoczyła wszystkie wyjścia z lokala 
oraz bramę, poczem kiłku posterunkowych na 
czele z oficerem policji wkroczyło do wnętrza, 
gdzie zrewidowano wszystkim obecnym doku- 
menta. 

* Otrzymane przez policję informacje zgadzały 
się z rzeczywistością. W ezasie kontroli doku- 
mentów u wszystkich obecnych w lokalu ujaw 
niono, iż przebywają tam również osoby „zu- 
pełnie prywatne*. Zastano również kilku zna: 
nych policji awanturników, figurujących w kar 
totekach urzędu kryminalnego. 

Policja zatrzymała parę osób, poczem opuści 
ła lokat „Błyskawicy”. 

Reszia „prywatnego towarzystwa* czemprę 
dzej ułotniła się. (6). 

Wstrząsająca tragedja rodzinna 
W majątku Świłka, gminy plisskiej, wyda- 

rzyła się dziś wstrząsająca tragedja rodzinna. 
Mieszkaniec tegoż majątku Kazimierz Lutyński, 
lat 50, w wyniku nieporozumień rodzinnych 
chwycił pistolet „nagan* i strzelił do swej żony 

Antoniny, łat 4, trafiając ją w podbródek i 
prawy obojezyk. Następnie strzelił sobie w 
skroń. Po udzieleniu pierwszej pomocy przez 
lekarza z Plissy, oboje małżonków przewiezio- 
no do szpitała w Głębokiem. Stan groźny. 

   

Spustoszenie w ogórkach trockich 
We śwodę oraz wczoraj wypadł w Trokach 

duży grad, czyniąc spustoszenia w plantacjach 
ogórków. Szczególnie wiele szkody wyrządził 

grad, który spadł wczoraj, był bowiem niezwy- 
kłej wielkości i leżał na połach przez kilka #0-. 
dzin. 

Na lodzie, czyli chybiona 
spekulacja... 

Dość popularny w Wilnie, ..chrześ- 
cijański mecenas*.p. Engel, id te przez 
długie lata w braterskim uścisku z ende- 
cją, w tym roku również, przy nadcho- 
dzących wyborach miał zamiar pójść ze 
swoimi dotychczasowymi patronami i 
współpartyjnikami. Pomimo, iż więk- 
szość chrześcijańskiego rzemiosła stanę- 
ła na platformie Bloku Gospodarczego, 
p. Engel wiecznie deklamujący o tem. 
że ma na celu dobro rzemiosła wil. wolał 
się trzymać endecji. Tu jednak się prze- 
liczył. Trochę po niewczasie zorjentował 
Się. 

miast spodziewanych plusów może mu 
przynieść smutne konsekwencje, więc 
szybko i bez skrupułów opuścił ende- 
ków. Ale i to zawiodło. Porzucił jednego 
z sojuszników, żadnego innego nie zy- 
skał. I zyskać nie mógł. 

   

    

Jeśli bowiem. p. Engel przypuszezał, 
że uda mu się wsunąć pod skrzy- 
dła Bloku Gospodarczego Odrodzenia 
Wilna, to się przeliczył. Bo Blok Gospo- 
darczy idzie wyłącznie według wytycz- 
nych realnej. pozytywnej współpracy 
wszystkich obywateli, z eliminowaniem 
wszelkich spekulacyj czy targów polity- 
cznych i t.p., przebrzmiałych obyczajów 
ginącego świata partyjnego. 

  

Rad nie rad, p. Engiel został na lodzie | 
ze swoją nieliczną grupką i podobno ma 
zamiar wystawić własną samotną listę. 

Zebranie przedwyborcze 
w Święcianach. 

W dniu 24 b. m. w lokalu kina w Święcia- 
nach w godzinach wieczornych odbył się w 
zwołany przez Błok Gospodarczego Podniesie 
nia m. Święcian, na którym p. poseł Polkowski 
wygłosił dłuższą prelekcję. Prelegent zobrazo- 
wał przesłanki ideowe nowej ustawy samorzą- 
dowej, przedstawił technikę wyborów, wykazu 
jąc konieczność wybierania do samorządów lu- 
dzi kompetentnych, jeśli chodzi o zadania go- 
spodarki miejskiej, pozatem uczciwych i niepo 
wodujących się żadnemi ubocznemi względa- 
mi w tej gospodarce poza jedynym istotnym 
względem na dobro miasta. 

Sała kina była przepełniona. Zebrało się ok, 
200 osób w czem dużo niewiast. 

Teatr muzyczny „LUTNIA* 
021$ 

© godz. 4-ej po poł. 

Niech żyje młodość! 
Cenay propagandowe 

o godz. 8.30 wiecz. 

„Noc w San Sebastiano“ 
Ceny letnie 

JUTRO 
o godz. 8 30 wiecz. 

„POD BIAŁYM KONIEM* 
Ceny propagandowe. 

    

  

>- Przy cierpieniach hemoroidalnych, ob 
strukcji, stosowanie naturalnej wody gorzkiej 
„Franciszka-Józefa* sprawia zawsze przyjemną 

ulgę. Żądać w aptekach i drogerjach. 

WEWN RADO DOO ĄCE 
+ Akstilinkkasta ietis 

Starosta karze. 
Starosta Grodzki wileński ukarał za tamo- 

wanie ruchu pieszego na ulicy Mickiewicza w 
dn. 25 b. m. grzywną 200 zł. z zamianą w razie 
nieściągalności 14 dniami aresztu następujące 
osohy: Stanisława Holewę studenta USB, Leo- 
narda Korkowskiego studenta USB, Piotra Szy- 
szkę robotnika, Ryszarda Bernatowicza blacha- 
rza, Aleksandra Winniekiego konduktora bez 
pracy i Wacława Sobolewskiego studenta. 

Bili laskami 
i kopali nogami 

W związku z naszym artykułem © napadzie 
grup uliezników na przechodniów („Kurjer Wi 
leński z dnia 24 bm.) od pobitego na ul. Jakó- 
ba Jasińskiego studenta p. Jakóba Snarskiego 
otrzymaliśmy list, w którym poszkodowany wy- 
jaśnia, że został napadnięty przez uczniów gim 
nazjalnych, przyczem napastnicy — jak pisze — 
„nietylko okładali mię łaskami, lecz kopali no- 
gami do utraty przytomności, zabierając przy 
tem kapensz, który dotychczas nie został odna- 
leziony“. 

Tych kilka słów poszkodowanego, do dziś 
ledwo jeszcze poruszającego się o lasce, gdyż tak 
ma pobite nogi, wystarczy za wszelkie komen 
tarze. 

Podkreślić musimy tylko ten fakt, że jak z 
powyższego wynika, gangrena moralna pałkarzy 
przeniknęła nawet do sfer uczniowskich. 

sojusz z bankrutującą endecją, za - 

m 
r



„KURJER“ z dnia 27 maja 1934 r. 

„Pion“ 
t WIEŚCI l OBRAZKI Ž KRAJU: soo Sica. 

Wilejka. 
KURS GOSPODARSTWA DOMOWEGO ZPOK. 

W” dniach od 7 do 19 maja r. b. odbył się w 
Wilejce kurs gospodarstwa domowego dla ka 
biel m. (Wilejki, zorganizowany przez Zrzesze 
nie Powiatowe Związku Pracy Obywatelskiej Ke 
biet w Wilejce. Kurs był prowadzony przez In: 
struktorkę Z. P. O. K. w Wilnie p. Lelejkównę. 
Kurs cieszył się wielką popularnością, dowodem 
czego było to, że słuchaczek zgłosiło się 51, a ca 
ły szereg musiało zrezygnować z udziału w 
kursie z braku miejsca. 

Celem kursu było zapoznanie słuchaczek z 
tem jak z posiadanych przez w ich codziennym 
użytku produktów można tanim kosztem przy 
gotować zdrowe, higjenicznie przygotowane a 
smaczne potrawy. Jednocześnie chodziło o ureż 
maicenie bardzo skromnych obiadów, na które 
stać przeciętną gospodynię. 

Kurs cieszył się wielkiem poparciem miej- 
scowych władz w szczególnośc p. starosty Prze 
pałkowskiego, p. inspektora szkolnego Zdralewi 
cza i burmistrza m. Wilejki p. Zublewicza. 

Dnia 18 maja na podwórzu szkoły powszėch 
nej w Wiilejce, gdzie była siedziba kursu od- 
była się uroczystość zakończenia kursu, przy 
bardzo licznym udziale miejscowych władz i 
społeczeństwa. 

Uroczystość zagaiła przewodnicząca Zrzesże 
nia Powiatowego p. Kanafoyska, witając zebra 
nych, dziękując za poparcie władzom, społeczeń 
stwu i Zrzeszeniu Wojewódzkiemu, oraz wyjaś 
niając ceł i zadania kursu. Jednocześnie wezwa 
ła słuchaczki, aby pamiętały te wskazówki, któ 
sie otrzymały na kursie. Jedna ze słuchaczek 
w serdecznych słowach podziękowała organiza 
torom kursu i instruktorce p. iLelejkównie, ofia 
rując jej, jako dowód przywiązania i wdzięczno 
ści, zrobiony przez słuchaczki kilim. Następnie 
przemówił p. Starost Przepałkowski, który w 
swem przemówieniu podkreślił, że zmiana Za- 
rządu Z. P. O. K. w "Wilejce bardzo dodatnio 
wpłynęła na ożywienie działalności tej organiza 
«cji, dowodem czego jest chociażby uruchomie 
nie takiego praktycznego kursu. Nastepnie pod 
kreślił znaczenie Z. P. O. K. i ze swej strony 
przyrzekł pomoc i współpracę z Z. P. O. K. Na 
cześć ZPOK. został wzniesiony okrzyk. 

Ро tej oficjalnej części nastąpił wspólny 
podwieczorek przygotowany przez shuchaczki 
kursu, w czasie którego przygrywała orkiestra 
Federacji ZOO. i pod dyrekcją p. Rodziewiczo 
wej chór słuchaczek  wtykonał kilka ludowych 

pieśni. е 
Tych kilka mile spędzonych chwil pozostawi 

ty sympatyczne wspomnienie u społeczeństwa 
wiłejskiego. Obecna. 

Soły. 
STRAŻ POŻARNA W SOŁACH POW. OSZMIAŃ- 

SKIEGO. 
Со znaczy odpowiedni dobór łudzi oraz wy 

szkolenie korpusu, doświadcza na sobie obecn'e 
Straż Pożarna w Sołach. 

    

   

  

      

Przed pół rokiem dopiero, wobec braku odpo- _ 
wiedniego gospodarza sprzęt straży przedstawiał 
się zastraszająco, a Korpus straży wobec naczel 
nika niewiszkolonego nie przedstawiał wcale 
«wartości bojowej. 

Dopiero po mianowaniu druhów J. Downar- 
Zapołskiego naczelnikiem straży, a J. Staszkie 
'wicza gospodarzem i ukończeniu przez nich kur 
su II stopnia nie można wprost poznać dziś 
straży Solskiej. 

Cały korpus został przeszkolony w I stopniu 
zapanowała dyscyplina, a sprzęt wyreperowa- 
my własnoręcznie przez druha Staszkiewicza lśni 
od czystości. 

Zarząd Straży zachęcony wynikami prac koc 
pusu wziął się ponownie do intensywnej pracv, 
zozpoczynając budowę piętrowej remizy ognio 
trwałej wraz z salą na 250 miejsc i świetlicą. 
Budowa rozłożona jest na dwa lata. 

A wyniki pracy Straży Solskiej z kwietnia 
% początku maja b. r. są obfite. 

11 klm. od Sół i posty nocnej straż zlokalizo- 
wała pożar w Zajeziorze gdzie spłonęło 13 bu 
dynków. 
'W dniu 29 kwietnia rb. pomimo silnego wiatru 

podczas pożaru w Iwaszkowcach gdzie spłonęło 
17 stodół w przeciągu 40 minut straż nie do- 
puściła do przerzucenia się ognia na pozostaie 
zabudowania. 
W dniu 5 maja b. r. zlokalizowała pożar lasu 

państwowego. 

Prace w pow. Wil.-Trockim 
w dziedzinie W. F. i P. Ww. 
Jak już niejednokrotnie podnoszono -— prze 

jawia się w powiecie wileńsko-trockim znaczny 
postęp w pracach WF i PW. 

Obecnie należy zanotować nowy korzystuy 
objaw w tej dziedzinie na terenie gminy mej 
szagolskiej, która idąc w myśl wskazań prze 
wodniczącego Powiatowego Komitetu WF i PW 
p starosty J. Tramecourta dużo zdziałała w 
roku bieżąqym i wysuwa się obecnie na czoło. 

Zorganizowano tam ostatnio Koło T-wx 
Przyjaciół Strzelca, do którego weszli przed- 
stawiciele wszystkich warstw społecznych Owo- 
cem pracy tego Kola jest urządzenie odpowied 
niej świetlicy strzeleckiej. Z uwagi na brak 
funduszów Zarząd koła urządził szereg imprez 
dochodowych, które dzięki umiejętnej organiza 
cji dały pożądane rezultaty. 

Zorganizowano również na terenie gminy 
kilka nowych kół rezerwistów. 

     

  

Ejszyszki. 
PRZYJACIELE HARCERZY W EJSZYSZKACH 

PRACUJĄ... 
W dniu 20 maja w sali strażackiej staraniem 

zespołu amatorskiego K. P. W. w Ejszyszkach 
wystawiono krotochwilę w 3 aktach E. Blum i 
R. Toche „Lunatyk*. 

Udział w przedstawieniu wzięły panie: Rzu 
<hewska, Siemiatkowska i Pamiętowa, oraz pa 
nowie: Górak, Dorzynkiewicz. Pamięta, Wójci- 
cki, Staszys i Pokrzywa. Była to impreza jak 
na Ejszyszki niezwykła, gdyż poraz pierw 
udział w niej wzięła miejscowa inteligencja, jak 
również i ze względu na cel — częsty dochód 
na obóz I Drużyny Harcerzy w Ejszyszkach -— 

Imprezę powyższą należy uważać za wszech 
miar udaną. Zarówno gra aktorów, dekoracja 
sceny, sprawność i wzorowy porządek na sali 
zasługuje na uznanie i może być przykładem dla 
innych. Specjalne podziękowanie należy się or- 
ganizatorom, którzy nie szczędzili prady, czasu 
ni trudu i dali przedstawienie stojące na wyso 
kim poziomie, jakich w Ejszyszkach, rzec śmia 
ło można, nie bywa. Podziękowanie należy się 
również p. dr. Siemialkowskiemu, prezesowi 
koła, któny urządził przedsprzedaż biletów przy 
czyniając się w znacznej mierze do powodzeni: 

aznaczyć należy, że Koło Przyjaciół Harce 
y powstałe vw miesiąciu lutym do którego 

należy narazie 25 osób (mamy nadzieję, że licz 
ba ta powiększy się) żywo interesuje się bar 
cerstwem i w obecnej chwili dąży do sfinanso 
wania akcji przedobozowej. 

  

   

  

   

  

    
  

    

Przed międzynarodowym turniejem tanecznym w Wiedniu. 

  

W piątek wyjechała do Wiednia na między- 
narodowy turniej taneczny ekipa polska, złożo 
na z kilkunastu tancerek — solistek, oraz kilku 
zespołów. 

  

DRUSKIENIK 

Zdjęcie nasze „przedstawia zespół konkurso- 
wy jednej ze szkół tańca artystycznego w War- 
szawie, w tańcu góralskim. 

W. ostatnim numerze „,Pionu* (z dn. 
26 maja 1934 r.) znajdujemy w „Kroni- 
ce Wileńskiej* oświadczenie Zarządu 
Związku Zawodowego Literatów Pol- 
skich w Wilnie, odpierające fałszywe in 
formacje niektórych pism, jakoby Zwią- 
zek nie doceniał pamiątkowego i zabyt- 
kowego charakteru murów poklasztor- 
nych, w których posiada swą siedzibę. 
Oświadczenie to zaopatrzyła redakcja 
„Pionu* tytułem „Prawda o celi Konra- 
Gs 

W tymsamym numerze zamieszczo- 
no krótkie streszczenie artykułu Witol- 
da Hulewicza, wydrukowanego w „Kur 
jerze Wileńskim* p. t. „Wybory a kul- 
tura miasta*. Notatki zamyka sprawoz- 
dawca następującemi uwagami: „Rzecz 
charakterystyczna: obszerny i słuszny 
program, przedstawiony przez Hulewi- 
cza, pozornie tylko nosi charakter pro- 
gramu maksymalnego. Przeważnie są to 
dezyderaty możliwe do zrealizowania, 
może nie od jednego zamachu, lecz przy 
pewnem racjonalnem rozłożeniu na lat 
kilka. Nawet dziś, w dobie kryzysu”. 

0 podniesienie szkol- 
nictwa rzemieślniczego. 

Związek Izb Rzemieślniczych opracowuje 
obecnie zegółowy program prac, jakie mają 
być podjęte niebawem w celu podniesienia po 
ziomu rzemieślniczego szkolnictwa zawodowe- 
go i dokształcającego. 

Między inemi projektowane jest powołanie 
do życia specjalnego instytutu rzemieślniczego, 

miałby iedzibę w .Warszawie, posia 
jednocześnie filje we wszystkich miastach 

wojewódzkich. 
Pozatem w programie przewidziane jest 

zwrócenie największej uwagi na rzemieślni 
cze kom egzaminacyjne i podniesienie ich 
do poziomu dla nich niezbędnego. (Iskra). 

Trenczyńskie Cieplice 
rodzime gorące źródła siarczane i mułowe, 

leczą radykalnie: 

REUMATYZM — ARTRETYZM 
ISCHIAS — NEURALGJĘ 

Tanie i dogodne leczenia ryczałtowe. 
Wyjaśnień udziela honorowo: Czechosłow 
Biuro Informacyjne — Warszawa. Żabia 4 

  

   
    

    
    

  

    

ZDROJOWISKO NAD NIEMNEM 
PAŃSTWOWY ZAKŁAD ZDROJOWY 

KĄPIELE SOLANKOWE, KWASOWĘGLOWE, BOROWINOWE. 
Sale hydropatyczne. — Elektroterapja. 
nowe, piankowe. — Zabiegi specjalne: — Słynny zakład 

Jedyne w Polsce kąpiele kaskadowe. 

— Gabinety ginekologiczne. — Inhalatorjum. — Kąpiele tleno- 
leczniczego stosowania słońca, powietrza i rucha. 
— Lecznicza solanka do picia. 

O'dynują profesorowie U. $. B. i lekarze specjaliści. 
Ceny w okresie od 15 maja do 15 czerwca za zabiegi lecznicze i taksa kuracyjna zniżone. 

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

Wi dniu 16 kwietnia br. pomimo odległości 

PETER KRAYE 14 

TRZY PERŁY 
Przekład autoryzowany Eugenjusza Bałuckiego. 

Przez krótką chwilę Jesper pomyślał o Jacku 
Peltonie. Jakby się zachował w takim wypadku? Na- 
tychmiast odpędził niedorzeczne myśli — wogóle nie 
pokazałby się tutaj! Już ułożył całą historję, raczej 
bajkę, która się rozegrała częściowo na plantacjach, 
częściowo w Batawji. 

Ale kiedy spojrzał w jasne oczy Elmy, dostrzegł 
jej podniecenie — zapomniał o bajce i zmieszał się. 
Pauza, która nastąpiła po zapytaniu, zaczęła się dłu- 
żyć niebezpiecznie. Pani Hooge patrzała na niego 
ż rosnącem -zdziwieniem. 

Spuścił wzrok. 

— Mówiłem z nim na „Malabarze*, 
Przywarła do niego gorączkowćm spojrzeniem, 

rozszerzone oczy prawie sezerniały ze wzburzenia. 
Powiedziała szeptem, jakby się bała zbudzić złowro- 
gie echo: 

— Jechał pan na tym samym statku? 
Peer skinął twierdząco głową. Niech to djabli 

porwą! Zrobić takie głupstwo! Nigdy nie powinien 
był mówić o tem, ale było już za późno, nie mógł cof- 
nąć, trzeba było brnąć dalej. 

Odpowiedział cicho:   

— W pewnych sprawach wyjechałem z Archi- 
pelagu. Spotkaliśmy się na statku, mieliśmy sąsied- 
nie kabiny, nawet trochę zaprzyjaźniliśmy się ze so- 
bą. Często opowiadał o pani. Minęliśmy wyspę Timor 
i weszliśmy do cieśniny Flory. Na okręcie nie było 
wolnego miejsca... Ale pani zna to wszystko, nie do- 
wie się pani nic nowego. Potem nastąpiła katastrofa, 
pożar — tak, „Malabar* jeszcze długo się trzymał na 
powierzchni, zabrał nas parowiec japoński... 

Urwał. Elma jęknęła: 
— A Hendrik? : 
— Więcej go nie widziałem. On był daleko, na 

samym dziobie, nas rozdzielił ogień... 
Peer Jesper drgnął, jakby go przeszły dreszcze. 

Raptem Elma odezwała się: 
— Wczoraj, gdy wspomniałam o ,„Malabarze*, 

miałam wrażenie, że pan albo nic nie wie o nieszczęś- 
ciu, albo bardzo mało. 

Peer poczerwieniał i jakby rozgniewał się: 
— Nie lubię o tem rozmawiać z powodów zupeł- 

nie zrozumiałych. 

Elma wtrąciła pośpiesznie: 
— Jestem daleką od tego, by sprawić panu przy 

krość, panie Jesper. Podług pańskiego zdania, jak 
długo „Malabar* mógł się utrzymać na wodzie? 

Powiedział po namyśle: 
— Nas zabrali... zaraz, proszę panil... Zanim to 

się stało, upłynął prawie cały dzień i okręt już się pa- 

  

A E IN IIS IT SRL й 

lił jak świeca. Tak, chyba parę godzin jeszcze mógł 
się utrzymać. 

— A dla tych na przedzie nie było ratunku? 
— Mogli próbować oddalić się od parowca na 

deskach, lub na tratwie — w każdym razie widoki 
na uratowanie się były znikome. Może wbrew wszel- 
kiemu prawdopodobieństwu mieli nadzieję, że fale 
ich wyniosą na rafę albo na jakąś małą wysepkę. W 
naszych czasach też zdarzają się niekiedy cuda... 

— Więc pan sądzi, że Hendrik mógł ocalać? 
Peer Jesper zaprzeczył energicznym ruchem gło- 

wy. 

— Nie, w to nie wierzę. Gdyby się znalazł ktoś 
z rozbitków, wieść o tem dawno obleciałaby cały ar- 
chipelag. Albo... mąż pani znikł z rozmysłem. 

Elma ze zdziwieniem spojrzała na niego. 
— Nie. Ale może leży chory w. jakiejś miejsco- 

wości, z którą komunikacja jest bardzo utrudniona? 
Może został uprowadzony, albo uwięziony? 

Peer uśmiechnął się lekko. 
— Pani ma romantyczne wyobrażenia o krajach 

podzwrotnikowych, szanowna pani. Ktoby tu upro- 
wadzał człowieka? Coprawda, jeszcze nie znamy do- 
kładnie głębi Celebesu i Borneo, ale, na miłość Boską 
jakby się tam dostał! A Timorr? Nie, ja myślę, że to 
jest zupełnie niemożliwe... 

— Dobrze, a choroba? 
— Tak, to byłoby bardziej prawdopodobne... 
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Wiadomości gospodarcze 
Brak nowoczesnych maszyn 

pogarsza sytuację rzemieślnika. 
Znaczne osłabienie ruchu budowła- 

nego na naszych ziemiach katastrofalnie 
wpłynęło na sytuację w czterech zawo: 
dach rzemieślniczych: murarstwie, cie 
siełstwie, malarstwie i zduństwie. Mała 
ilość wznoszonych prywatnych budo- 
wli oraz zmniejszenie się inwestycyj rzą 
dowych i samorządowych, spowodowa- 
ło ogromny spadek zatrudnienia w tych 
zawodach. Polepszenie sytuacji może 
nastąpić tylko przez wzmożenie ruchu 
budowlanego. 

Na sytuację w budownictwie wpływa 
— obok zasadniczej przyczyny braku 

kapitału — także znaczne wahanie cen 

na cegłę, wapno a nawet na pokost. U 

trudnia to bardzo kalkulację. Zdarzało 

się naprz. że z chwilą przyjęcia roboty 

i rozpoczęcia większej budowy, wytwór- 

cy cegieł podnosili cenę za cegłę z 50 

zł. do 70 zł. za 1000 sztuk. 

Pomoc dla tych zawodów powinna 

iść w dwóch kierunkach — 1) finanso- 
wym — przez otwarcie kredytów w wy- 

sokości 200.000 złotych i 2) ochrony ich 

interesów — przez zwalczanie nielegal 
nych rzemieślników, którzy przyjmują 
roboty po bezkonkurencyjnych cenach, 

wykonywując je następnie niedbale i 

źle oraz przez zapewnienie wykwalif- 

kowanym pracownikom dostaw i prac 

w instytucjach państwowych i samorzą- 

dowych. 

LAKIERNICTWO. 

Sytuacja warsztatów lakierniczych 
stale się pogarsza. Najdotkliwszym cio- 

sem dla nich było wycofanie autobusów 

„Spėldzielni“, których karoserje były 
wylkonywane i remontowane w Wilnie, 

a wprowadzenie nowych wozów firmy 

„Saurer“. 

Właściciele taksówek wileńskich, znaj 

dujący się w niewesołej sytuacji finan- 

sowej, b. rzadko odnawiają swoje wozy 

Głównym kljentem tego zawodu było 

dorożkarstwo. Ostatnio jednak liczba do 

rożek stale się zmniejsza, a właściciele 

prosperujących lakierują 
częściej własnoręcznie. 

Większe roboty lakiernicze są obec- 
nie dokonywane systemem  natrysko- 
wym. Wilno natomiast na sześć istnieją- 
cych warsztatów lakierniczych posiada 
zaledwie jeden aparat natryskowy. Z te 
go powodu z rąk lakierników wileńskich 
wymykają się większe roboty miejsco- 
we, bo właściciele wozów samochodo. 

wych udają się z robotą do Białegosto- 
ku lub nawet do Warszawy. 

dorożki naj 

  

    

ILakiernicy wileńscy pomimo wielkiej 
pctrzeby nie mogą przeważnie zdobyć 
się na instalację natryskową z powodu 
braku kapitału. Cena aparatu wynosi od 
1 do 2 tysięcy złotych. 

BEDNARSTWO. 

Zawód ten przeżywa kryzys. Spadck 
obrotów daje się zauważyć od dłuższego 
czasu i jest spowodowany przedewszys!- 
kiem tem, że większość przedsiębiorstw 
fabrycznych nie używa beczek drewnia- 
nych bo zastąpiło je metalowemi. Pra 
wie jedynymi odbiorcami artykułów 
bednarskich są browary, które ostatnio 
bardzo znacznie zmniejszyły swoje za 
potrzebowanie, w związku ze zmniej. 
szeniem produkcji piwa wskutek wiel- 
kiego spadku konsumpcji tego artykułu. 
Zapotrzebowanie na inne wyroby bed- 
narskie pokrywają przeważnie rolniey. 

Możliwości poprawienia bytu bedna- 
rzy należy szukać na drodze eksportu. 
Piętrzą się jednak tutaj b. poważne prze 
szkody w postaci braku nowoczesnych 
maszyn, a przedewszystkiem dużej i wy 

dajnej suszarni. Zapotrzebowanie istnie- 
je na komplety beczek dębowych do 
Ameryki, na beczki do piwa do Francji 

i Włoch oraz na tak zwane śledziówki 
dc Holandji, : 

Z tych też powodów oraz wobec bra 
ku kapitału na zakup większej ilości su 
rowca z pierwszej ręki i na poczynienie 
niezbędnych inwestycyj, przygotowania 
do eksportu idą bardzo opornie. 

AI 

Od Administracji. 
Prosimy Szanownych Prenumeratorów o wniesienie przedpłaty za 

miesiąc czerwiec i wyrównanie zaległości. 

Do numeru dzisiejszego załączamy blankiet czekowy P. K. O. 

z numerem konta naszego wydawnictwa Nr. 80.750 dla wszystkich 

prenumeratorów zamiejscowych. 

W razie nieuregulowania należności do 15,VI. dalsze wysyłanie 

naszego pisma zostanie bezwzględnie wstrzymane. 

Pomoc w zwalczaniu 
bezrobocia. 

Prowadzona przez państwowy syn- 
dykat bonów Funduszu Inwestycyjnego 
akcja, zmierzająca do rozpowszechnia- 
nia tych bonów, jako środka płatnicze- 
go, rozwija się bardzo pomyślnie. Hur- 
townie kupieckie, jak również i wielkie 
skłepy przyjmują bony, jako regulację 
należności za towar, przyczyniając się 
tem do zmniejszania bezrobocia w kra- 

ju. 
To stanowisko sfer kupieckich god- 

ne naśladowania — powitać należy z ca 

łem uznaniem, (Iskra). 

Nowe możliwości dla naszego 
osadnictwa. 

Nowe możliwości otwarte zostały ostatnio 
dla wychodźtwa polskiego na Dalekim Wscho 
dzie, w okolicach Harbina, gdzie zainicjowano 
energiczną akcję osadnictwa wychodźców ra 
roli. 

Akcię tę prowadzi :Polskie Towaraystwo Rol- 

nicze, założone w Harbinie w marcu r. b. 
Do osiedlenia wyznaczone zostały trzy wiel 

kie rejony, do których Polskie Towarzystwo Real 
nicze wysłało zastęp informatorów, w celu bliż 
szego zbadania miejscowych warunków. 

Ziemia zostanie oddana, za jednorazową nie 
wysoką opłatą, w długotrwałą dzierżawę na 99 
lat. 

Rejony kolonizacyjne znajdują się w na- 
stępując„ch okolicach: pierwszy największy re 
jon wzdłuż linji Chuchajskiej kolei żelaznej, 
w sąsiedztwie miasta Tumbejsian; drugi rejon 
w okolicy stacji Gorlos, na linji zachodniej; wre 
szcie trzeci rejon w okolicy stacji Hailar. W 
ostatnim z trzech rejonów ziemia zostanie odda 
na w dzierżawę bez opłaty pieniężnej, jedynie 
wzamian za zagospodarowanie rejonu. 

Ziemia we wszystkich trzech rejonach nada 
je się szczególnie do uprawy ziemniaków, kapu 
sty, ogórków i warzyw wogóle. 
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— Ma pan kapełusz, który nie pasuje do 
pańskiej głowy. 

— Nie, to głowa nie pasuje do kapelusza. 

"nik pora 

RADJO 
WILNO. 

NIEDZIELA, dnia 27 maja 1934 r. 

9,00—10,00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dzier. 
y. Muzyka. 10,00: Nabożeństwo. 11,57: 

Czas. 12 Program dzienny. 12,10: Kom. me 
teor. 12,15: Poranek muz. Pogad muzyczna. — 
15,00: „Pasienie bydła na uwięzi* — odczyt. — 
1 : Koncert. 1,00: Progr. dla dzieci. 16,30 
„Bilans pracy rozwiązanej Rady Miejskiej" — 
wygł. mec. Br. Olechnowicz. 16,45: Kwadr. liter. 
17,00: „Pogadanka o czystości u nas i gdzie 
indzi 17,15: Koncert Polskiej Kapeli Ludo- 
wę „00: Słuchowisko. 18,40: Recital śpiewa- 
czy. 19,00: Pogad. o zabytkach Wiłna — dr. St. 
Lorentza. 19,10: Rozmait. 19,15: Godz. odc. pow. 
19,25: Rozmait. 19,30: Radjotygodnik dia mło- 
dzieży. 19,45: Progr. na poniedziałek. 19,50: My 
Śli wybrane. 19,52: Koncert Oddziału Wil. Tow. 
Muzyki Współczesnej. Transm. z lokalu Zw. 
Literatów. 20,50: Dziennik wieczorny. 21,00: 
Trąbka i capstrzyk z Gdyni. 21,02: Feljeton 
21,17: Wesoła fala lwowska. 22,15: Sport z Roz 
głośni. 22,25: Godzina życzeń (płyty). 23,00: Kom. 
meteor. 23,05: D. c. koncertu życzeń (płyty). 

   

       

  

  

PONIEDZIAŁEK, dnia 28 maja 1934 r. 

7.00—8,00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dzien. 
por. Muzyka. 11,40: Przegl. prasy. 11,50: Utwory 
Erkela (płyty). 11,57: Czas. 12,06: Muzyka popu 
larna (płyty). 12,30: Kom. meteor. 12,33: Muzy 
ka ludowa (płyty). 12,55: Dzien. poł. 14,50: Prog 
ram dzienny. 14,55 a RWID 5 do krajów bał 
łyckich*. 15,05: Wiiad. eksport. i giełda roln. 
15,20: Koncert dla młodzieży (płyty). „Zwyczaje 
iuodowe w piešni“. 15,50: Audycja dla dzie6i: 
„Egzamin u krasnoludkėw“ — słuchowisko Cio 
ci Hali. 16,20: Francuski. 16,35: Transm 
17,05: Pieśni polskie. 17,30: Odczyt historyczny 
17,50: „Drużyny strzeleckie" — pogad. wygł. 
płk. Ulrych. 18,10: Muzyka lekka. 18,30: Odczyt 
historyczny. 18. „Co nas boli?* — przechadz 
ki Mika po m . 19,00: Z litewskich spraw 
aktualnych. 19,15: Godz. ode. pow. 19,25: Odczyt 
aktualny. 19,40: Wil. kom. sport. 19,47: Dzien. 
wiecz. 20,00: „Myśli wybrane”. 20,02: Koncert. 
21,00: Trąbka i capstrzyk z Gdyni. 21,02: „Sa 
mochodem Warszawa — Krakow“. 21,17: Mu- 
zyka lekka. 22,00: Słuchowisko: „Ucieczka ds 
Bagdadu". 22,30: Muzyka tan. 23,00: Kom. me- 
teor. 23.05: Muz/,ka taneczna. 

ABOWINKI RABJGWA. 
NIEDZIELA W RADJO. 

W niedzielę poza porankiem symfoni 
z Filharmonji Warszawskiej o kódz. 15,20 przy 
grywać będzie orkiestra 1ł;chowskiego i Wrób 
lewskiego, o godz. 17,15 polska kapela ludowa 
Suchockiego i Dzierżanowskiego, a o godz. 18,40 
wystąpi z krótkim recitalem špiewaczym dosko 
naly baryton Jerzy Czaplicki. 

MUZYKA POWAŽNA. 
„W niedzielę o godz. 19,52 rozpocznie rozgłe 

śnia wileńska audycję muzyczną zorganizowany 
przez Towarzystwo Muzyki Wispółczesnej. Sze- 
reg małoznanych i rzadko grywanych utworów 
Milhauda, Strawińskiego, Rudziūskiego i Hin- 
demitha wykonają pp. Z. Wyleżyńska, K. Świę 
cicka, S. Czosnowski, P. Małachowski i in. 

  

  

     

  

    

  

UROCZYSTOŚCI KU CZCI ŚW. JANA BOSKO. 
Św. Jan Bosko jest znany nietylko wierzą 

cym, ale i biografom naukowcom, którzy poświę 
cili Mu liczne prace. Pełna świątobliwości dzia 
łalność św. Jana Bosko nacechowana była og- 
romnym wysiłkiem serca i umysłu. W ltalji roz 
począł apostolstwo pracy, był prawdziwym ini 
cjatorem kolonji letnich, utorował nowe drogi 
wychowania dzieci, założył zgromadzenie Salez 
jańskie, którego organizacja zajęła mu 46 lat 
życia. Dzięki temu stworzył opiekę i pomoc dla 
kształcącej się młodzieży rzemieślniczej. 

Z okazji uroczystości koronacyjnych tego 
Świętego rozgłośnia Polskiego Radja transmi 
tują-w niedzielę nabożeństwo z Bazyliki Serca 
Jezusowego w Warszawie. Mszę św. celebrować 
hędzie J. E. Ks. Kardynał Kakowski, kazanie 
zaś wygłosi J. E. Ks. Kardynał Hlond. 

Jesper nagle sposępniał i Elma stwierdziła 

z przerażeniem, że na jego twarzy ukazał się ten sam 

wyraz grozy, który ją wczoraj przyprawił o silny nie- 

pokój. Kilka razy przesunął ręką po twarzy i wresz- 

cie udało mu się wygładzić zeszpecone rysy, lecz te- 

raz wyglądał jak człowiek, który się uśmiecha z wiel- 

kim wysiłkiem. 

— 0 tem nie pomyślałem, Niestety i to jest cał- 

kiem nieprawdopodobne. 

Po chwilowym namyśle zapytał: 

— Nie wie pani, czy miał przy sobie pieniądze? 

Elma potwierdziła: 

— Musiał mieć na okręcie więk    = 

  

1 część 
go majątku. Pisał że nosi przy sobie taki skarb, któ- 

ry skusiłby niejednego... 
Zamilkła, oniemiała w połowie zdania. Znów 

przestraszyła się. Martwym wzrokiem spoglądał Peer 

przez otwartą werandę na zarośla palm i bambusów. 

swoje- 

Można było pomyśleć, że nie zauważył, jak się zacię- 

ła, spoważniał i gryzł dolną wargę, trzymając w pra- 

wej zgasłe cygaro. 

Wyczuł spojrzenie Elmy i zwrócił się do niej: 

— Właściwie, dobrze zrobił... To jest, chciałem 

powiedzieć że... gdyby się uratował, to nieby nie stra- 

cił. Jednak, obawiam się, że pani będzie napróżno 

szukała. 

Uciążliwą ciszę przerwał krzyk stadka płaków, 

podobnych do papug, które wszczęły kłótnię w gęst- 

    

  

winie bambusów tiiż obok werandy. 

Elma odezwała się, powoli wymawiając słowa: 

— I to wszystko, co pan wie o moim mężu? 

Jesper skinął głową, nie patrząc na Elmę Hooge. 

Zamilkła i pomyślała: musi wiedzieć więcej, 

znacznie więcej, .ale ukrywa przedemną. Co wie? Cie- 

kawe, z czego on żyje? Kim jest? Swoją drogą byłam 

głupia, ufając mu ślepo. Trzeba zapytać Gaevertsa. 

Naturalnie, tak zrobię, a potem zobaczę, co z tego wy- 

niknie. W każdym razie teraz mam jeszcze większą 

pewność, że Hendrik żyje. 

Powiedział na głos: 

— (Chciałabym wpaść na chwilę do barona Gae- 

vertsa, ma pan czas mnie odprowadzić? 

Zgodził się natychmiast, wyraźnie zadowolony 

z przerwania rozmowy. Pojechali razem do siedziby 

rezydenta i Elma po zameldowaniu się poprosiła Jes- 

pera, by zaczekał na nią, ponieważ audjencja potrwa 

zaledwie kilka minut. 

Baron przyjął ją bardzo życzliwie. 

- Akurat mój sekretarz wyszukał adres wielkie- 

go przedsiębiorstwa, które może podejmie się prze- 

prowadzenia prywatnego wywiadu. Służę pani 

Podał notatkę, którą Elma i ciągnął 

dalej: 

     

schowała 

— No i cóż, przekonała się szanowna pani, że 

w Baławji wiedzą w każdym razie nie więcej od nas? 

Uprzedzam panią, że inaczej być nie może. Czy pani 

  

naprawdę ma zamiar odszukać tych dwóch plantato- 
rów, którzy płynęli na „Malabarze*. 

'Pokręciła głową. 

— Nie, panie baronie. Sądzę, że to już jest niepo-- 

trzebne. Przypadkowo poznałam innego uratowanego 

pasażera, niejakiego pana Jespera. On i mój mąż zaj- 

mowali na okręcie sąsiednie kabiny. Słyszałem od nie- 
go tyle, co może opowiedzieć bezpośredni świadek ka- 
tastrofy. 

Czoło Gaevertsa pokryły zmarszczki, Elma tra- 

fiła bezwiednie w czułe miejsce. Baron miał wyśmie- 

nitą pamięć i ambicję — nigdy nie udzielać wiado- 

mości nieścisłych. Zanim dał informacje pani Hooge, 

osobiście sprawdził, dokąd wyjechali ocałeni pasaże- 

rowie i jak się nazywali. Czyżby przeoczył nazwisko 

człowieka mieszkającego tu, w Batawji? 

Nacisnął guzik dzwonka elektrycznego i kazał se- 

kretarzowi, który natychmiast się zjawił. przynieść li- 

stę uratowanych z „Malabaru*. у 

W dwie minuty później żądane pismo leżało 

przed nim na biurku. Przejrzał i twarz mu się rozpo- 

godziła. Założył monokl, poprawił się na fotelu i po- 

wiedział z uśmiechem: 

— Pani jest w błędzie. Pan Jesper? Takiego naz- 

wiska tu niema, szanowna pani. 

(D. c. n.) 1



+
 

W sprawie plaż 

podwileńskich 
Przed paru dniami odbyło się posie- 

dzenie specjalnej komisji, w skład któ- 
rej weszli od Zarządu Miejskiego przed- 
stawiciele wydziałów zdrowia i opieki 
społecznej oraz komunikacji i pomia- 
rów miejskich, kierownik wydziału Ad- 
ministracyjnego Starostwa Grodzkiego i 
przedstawiciel Zarządu wodnego Urzędu 
Wojewódzkiego. Przedmiotem obrad by 
ła sprawa eksploatowania przez przedsię 
biorców prywatnych plaży przy Wilji w 
okolicy Wołokumpji. 

Kwestjonowano prawo wydzierża- 
wiania tych plaży przez właścicieli po- 

siadlošci, położonych na brzegu Wilji. 
Sprawa polega na tem, że według istnie- 
jących przepisów granica prywatnej 
własności kończy się na tak zw. linji 
brzegu. plaże natomiast stanowią część 

łożyska rzeki, która jest własnością pu- 
bliczną i winna być dostępną dla wszy- 
stkich. 

Czas najwyższy sprawę tę uregulo- 
wać w ten sposób, by prywatnym przed- 
siębiorcom uniemożliwić eksploatowa- 
nia publiczności, pragnącej w dni sło- 
neczne odpoczynku i kąpieli. Takiego 
stanu rzeczy nadal tolerować nie nale- 
ży. Możnaby li tylko zezwolić przedsię- 
biorcom na pobieranie opłat za szatnię, 
lecz w żadnym razie za korzystanie z 
brzegów rzeki. Leży to w interesie ogól 
nej zdrowotności miejskiej. (2) 

58 rocznica O. S. P. 
W. dniu 27 maja 1934 r. Ochotnicza Straż 

Pożarna m. Wilna obchodzi 58 rocznicę swego 
powstania na terenie m. Wilna. 

Uroczystość rozpocznie się nabożeństwem a 
godz. 10 m. 30 w kościele Garnizonowym pod 

niem Św. Ignacego. Po nabożeństwie od 
cenie garażu przy ulicy 

7 i pierwszego wozu strażackiego 
ufundowanego przez Wileński Bank Ziemski 
Oddziału VII Ochotniczej Straży Pożarnej Wil- 
no — Śródmieście. Po wyświęceniu odbędzi* 
się defilada Odziałów strażackich. Ojcami chrze 
stnemi wozu strażackiego będą Pan Wbjewsda 
Wileński Jaszczołt Władysław, zaś matką p 
Prezydentowa Wanda Maleszewska, oraz p.-Pre 
zes Wil. Banku Ziemskiego Szachno, matką Pre 
Zesowa Świątecka. 

    

  

     

    

Ochotnicza Straż Pożarna na terenie m. Wil 
na powstanie swoje datuje od 27 maja 1876 r. 
W 1898 r. ufundowany zostaje sztandar straży, 
który feż doczekał się Włolnej i Niepodległej 
Rzeczypospolitej Polskiej. Sztandar ten zostaje 
odrestaurowany w dniu 27 maja 1923 r. Data ta 
jest uważana również za wznowienie działalno 
ści Ochotniczej Straży Pożarnej przerwanej 
przez zawieruchę wojny światowej. W pierw- 
szych latach istnienia Państwa Polskiego Ochot 
nicza Straż Pożarna spotykała się z całym sze 
tegiem trudności, czy to natury technicznej, czy 
też organizacyjnej. Obecnie na terenie m. Wilna 
Ochotnicza Straż Pożarna podzielona jest na 
9 dzielnic, a mianowicie: Zwierzyniecką, Kalwa 
tyjską, Antokolską, Nowy Świat, Archanielską, 
Śródmieście, Wiileńską Kolonję Kolejową i Je 
xozolimkę. W roku 1933 Dzielnice Śródmieście 
O. $. P. buduje garaż przy ulicy Tatarskiej 4 
kosztem 40,000 złotych dzięki ofiarności Wiles 
skiego BankueZiemskiego. 

„Dzień Matki". 
Dziś 27 b. m. na terenie Wilna odbędzie się 

„Dzień Matki", organizowany corocznie przez 
Koła Młodzieży (Polskiego Czerwonego Krzyża. 
w związku z tem wczoraj wieczorem ulicami 
miasta przeciągnął propagandowy pochód z or: 
kiestrą. Niesiono szereg transparentów, nawołu 
jących do miłości i szacunku względem matki. 
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U .B.S 
w Wlnie z dnia 26/V — 1934 ro«u. 

Ciśnienie 758 
'Temperatura -- 10 
Temperatura najw. - 4 
Temperatura najniższa -- 3 
Opad 0,5 
Wiatr południowo-zachodni 
'Tendencja: Stan stały 
Uwagi: przelotne opady. 

PRZEPOWIEDNIA POGODY W-G PIM-a.: 
Pogoda o zachmurzeniu zmiennem z przelot- 
nym opadem. Temperatura bez zmian. Umiarko- 
wane i porywiste wiatry zachodnie i północno- 
zachodnie. 

KOŚCIELNA 

— Procesja Bożego Ciała. Zwl,czajem lat 
ubiegłych Chrześcijańskie Związki Zawodowe 
w Wilnie przyjmą gremjalny udział w procesji 
Bożego Ciała we czwartek dnia 21 maja br. 

Wobec powyższego Centrala i Chrześcijań 
skie Zwiazki Zawodowe: Dozorców Domowych. 
Mechaników, Ślusarzy i pokrewnych im zawo: 
dów. Pracowników Wiodociągowych, Piekarzy, 
Cukierników, Fryzjerów, Pracowników Drzew 
no-Budowlanych, Malarzy, Stolarzy, Cieśli, Elek 
tromonterów, Szewców, Murarzy, Krawców, 
Rzeźników i Weędliniarzy, Pracowników Hote 
lowych, Żeńskiej Służby Domowej im. Św. Zyty. 
Praczek i Prasowaczek, Pończoszarek, Kuch- 

mistrzów, Leśników i Pracowników Rolnych, 
Kupców Trzody Chlewnej, Szczeciniarzy i Chrze 
ścijańskie Zjednoczenie Rzemieślników — wzy 
wają swoich członków o najliczniejsze przyby- 
cie we czwartek dnia 31 maja na godzinę 9 m 
30 rano na zbiórkę przy ulicy Metropolitalnej !, 
skąd każdy członek pod sztandarem swego Zwią 
zku uda się na wyznaczone dla Centrali Chrześc. 
Zw. Zawodowych miejsce, celem wzięcia udzia 
łu w uroczystej procesji Bożego Ciała. Związki 
nie posiadające własnych sztandarów pójdą zu 
sztandarem Centrali. 

— Pielgrzymka do Kalwarji wszystkich: 
jańskich Związków Zawodowych odbę 

dzie się w niedzielę dnia 3 czerwca. Zbiórka 
na nabożeństwo w kościele św. Ducha (po-Da 
minikańskim) o godz. 6 m. 30 rano. Bezpośred 
nio po mszy św. pod przewodnictwem Kapelana 
Chrześcijańskich Związków Zawodowych X. 
Dyr. Al. Mościckiego wyruszy procesja aby 
obejść Drogę Krzyżową w Kalwarji. 

Święcenia kapłańskie. Wczoraj w archi 
prezbiterjalnym kościele św. Jana z rąk J. KE 
ks Arc. R. Jałbrzykowskiego otrzymali świe. 
cenia kapłańskie djakoni: 

Bekisz Wacław, Blisza Franciszek, Cyganek 
Kazimierz, Eliasz Stanisław, Filipek Wł., Jas 
kólski Bolesław. Kiaczkowski Leon. Kaszczyt 
W., Licenowicz Jan, Malinowski Józef, Sereda 
Wojciech, Sieczka Stefan, Trochim Jan. Wasiu 
cionek Piotr, Werbel Ryszard, Zdanowicz St. 
Zonn Al-Emil i Waloszek Walenty (ze zgroma 
dzenia XX. Salezjanów) oraz święcenia djakona 
tu 2 klerycy ze zgromadzenia OO. Karmelitów 
bosych w Wilnie. (O). 

SPRAWY AKADEMICKII: 
— 8. K. M. A. Odrodzenie podaje do wia- 

domości. że w niedzielę dnia 27 bm. o godz. 
9 odprawi mszę św. recytowaną ks. Hlebowicz 
w kaplicy Bożego Ciała (w kośc. Św. Jana). 

— Кою Filozoficzne Stud. 0. $. В. W po- 
niedziałek dnia 28 maja br. o godz. 20 odbędzie 
się w lokału Seminarjum Filozoficznego (Zam 
kowa 11) IX Zebranie Naukowe Koła z refera- 
tem kol. Jana Głembockiego p. t. „Rozwój mo- 
wy dziecka głuchoniemego w pierwszym roku 
nauki szkolnej”. 

Po referacie dyskusja. Wstęp wolny. Goście 
miłe widziani. 

    

   

      

  

   

   
  

  

SPRAWY SZKOLNI: 
— Zarząd Centrali Opiek Rodzicielskich 

Średnich Zakładów Naukowych w Wilnie, po- 

RONIKA 
daje do wiadomości, iż zbiórka uliczna na rzecz 
Kpolonij Letnich, przeprowadzona w dniu 2 ma- 

ja r. b. przyniosła ze skarbonek zł. 558 gr. 13. 
Po odjęciu eł 35 gr. 30 (wydatki)! czysty zysk 
wynosi zł. 523 gr. 18. Dzięki tej akcji Centrala 
będzie mogła powiększyć ilość młodzieży korzy- 
stających z 'Kolonij Letnich w bieżądym roku. 

Za łaskawy współudział Pań w zbiórce Za- 
rząd Centrali składa tą drogą serdeczne podzie 
kowanie, . 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZ. 
— Zarząd Koła Zw. Oficerów Rezerwy po- 

daje do wiadomości członków zapisanych na za- 
jęcia taktyczne w polu, że pierwsze zajęcie tak- 
tyczne w polu odbędzie się w dniu 3.VI r. b.. 

Zajęcie w dniu 27.V r. b. nie odbędzie się 
a nasłępne dwa zajęcia w dniu 17.V i 24.VI r. b. 
z przyczyn od Koła niezależnych. 

Przypominamy, że zbiórka uczestników i wy 
jazd w pole w dniach 3, 17 i 24 czerwca odbę 
dzie się punktualnie o godz. 6-ej rano z placu 
Orzeszkowej. Przejazd autobusami bezpłatny. 

   

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— ZEBRANIA INFORMACYJNE  PRZED- 
WYBORCZE, dziś 27 maja odbędą się: 

Beliny 10 m. 5, godz. 17, p. T. Pazowski. 
Tyzenhauzowska 23, g. 18, pos. Pimonow, 

adw. Krestjanow. 

Porubanek, poczekalnia stacyjna, p. Śnie- 
chowski i E. Markiewicz. 

Antokol 18, g. 13 dr. Brokowski i p. Śnie- 
chowski. 

Wieś Góry (obok Kołonji Kolej.), g. 16 dr. 
Wysłouch. 

Trakt Ejszyszki 38. g. 15 dom A. Piotrow- 
skiego, p. K. Grodzicki. 

Kino „Roxy“ g. 11.30 dr. Brokowski. 
Św. Anny 2, g. 19, „Zw. Dorožkarzy“ 

pos. Kamiński i K. Przegaliński. 
Hetmańska 2 m. 16 (Zw. Lokatorów), g 

adw. Br. Olechnowicz i p. Gulewicz. 
Bobrujska 24 m. 1, g. 14, K. Luboński i 

Nagurski. 

Pr. 

Chełmska 48, g. 14, pos. (Kamiński i p. J. 
Czystowski. 

ska 3 m. 21, g. 13, pp. Wójcicki 
z. 

Żeligowskiego 4 (Rodz. Rezerw.), g. 
Grodzicki i K. Młynarczyk. 
— Z Koła Rolników Stud. U. S. B. W dniu 27 

bm. odbędzie się uroczysty obchód z racji XI: 
cia istnienia Koła Rolników Stud. U. S. B. — 
Program przewiduje: — godz. 10 — msza św 
w kościele św. Jana. — Godz. 11 — Akademja 
w sali 5 Uniwersytetu. Godz. 14 — wspólny o 
biad w Mensie Akad. — Godz. 16,30 — Zebra 
nie dyskusyjne w sali Zakł. Ekon. Roln. — Godz. 
21 — zabawa taneczna w salach Ogniska Akad. 
ul. Wielka 24. 

Uwaga! Akademja z przyczyn niezależnych 
od Komitetu Jubileuszowego została przeniesio- 
na do sali 5 Uniwersytetu. 

— Zw. Pol. Inteligencji Katoliekiej. Ogólne 
zebranie Z. P. I. K. odbędzie się dnia 28 maja 
t. j. w poniedziałek o ogdz. 8 wiecz. w lokału 
Seminarjum teologicznego (Uniwersytecka 7). 

Porządek dzienny: 
1) Ks. prof. dr. M. Sopoćko: „Wrażenia z 

pielgrzymki do Ziemi Świętej 
2) Ks. prof. dr. P. Nowicki: „Hitleryzm a 

chrystjanizm w świetle kazań Kardynała Faul 
habera". 

Wistęp dla członków i wprowadzonych gośc.. 

— DNIA 27—28 MAJA ODBĘDZIE SIĘ 
W WILNIE VIII -my ZJAZD DELEGOWANYCH 
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KOBIET Z 
'WYŻSZEM WYKSZTAŁCENIEM. W niedzielę 
27-go bm. o godzinie 10 rano w sali Šniadec- 
kich U.S.B. nastąpi otwarcie zjazdu i posiedze- 
mie odczytowe z następującym programem: 

1) Wiz. T. Męczkowska — „Współczesne za- 
gadnienie ruchu kobiecego. 

2) Doc. Dr. E. Stołyhwowa — „Zagadnienie 
rasizmu, jako podstawa prądów społeczno — po- 
lityeznych““. 

3) Dr. Z. Michejdzina — „Zagadnienie kon- 

stytucji w przyrodzie”. 
Zebranie poniedziałkowe poświęcone będzie 

sprawom organizacyjnym. Oddział Wilenski 
Stowarzyszenia Kobiet z Wyższem  Wykształ- 
ceniem na posiedzenie niedzielne zaprasza wszy- 
stkie osoby interesujące się poruszanemi zagad- 
nieniami. Wstęp wolny. 
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KURJER SPORTOWY 
Niedziela w sporcie 

Na boisku 6 p. p. Leg. na Antokolu odbędzie 
się dzisiaj o godz. 17 mecz piłkarski o mistrzo- 
stwo okręgu wileńskiego. Spotkają się dwie czo- 
łowe drużyny: WKS. i Ognisko KPW. 
Drużyny te, mając równą ilość punktów, ro- 

-zegrają mecz o prowadzenie. Drużyna która wy- 
gra będzie wiosennym mistrzem. 

, Oba zespoły od dłuższego czasu szykowały 
się już do tego poważnego spotkania, które wy- 
padnie niewątpliwie o wiele ciekawiej niż do- 
tychczasowe mecze o mistrzostwo. : 

W Lidzie o mistrzostwo okręgu wileńskiego 
będzie dziś grał Drukarz z Policyjnym Klubem 
Sportowym na boisku 77 p. p. Sędziować będzie 
p. Sudnik. 

Kolarze nasi rano o godz. 9 staną na starcie 
szosy grodzieńskiej, by walczyć w szeregu kon- 
kurencjach, przewidzianych programem. 

O godz. 13 z podwórka Straży Ogniowej wy- 
ruszy dzisiaj drużyna kolarska Ochotniczej Stra 
ży Pożarnej w wycieczką dookoła Polski. Je- 
dzie 4 sportoweów. Trasa koło 3 tysięcy kiło- 
metrów, 

W Warszawie prócz meczu ligowego Polo- 

NEAR i 00 

nia—Strzelec mamv szereg imprez lekkoatletycz 
nych i kolarskich, a ponadto obraduje dzisiaj 
Polski Związek Hokejowy. Delegatem z Wilna 
jest red. J. Nieciecki (Ognisko KPW 

W Łodzi Garbarnia spotka się ŁKS. a 
lekkoatleci Łodzi rozegrają mecz z Białymsto- 
kiem. 

W Krakowie Wisła walczy z Pogonią, która 
rozegra pierwszy swój mecz po powrocie z za- 
granicy. A 

W Poznaniu Warta gra z Cracovią, a w Haj- 
dukach Ruch walczy z Vormatis. 

W Paryżu międzynarode mistrzostwa teniso- 
we Francji z udziałem graczy Polski. 

We Włoszech piłkarskie mistrzostwa świata. 

АОК 
TEPI ROBACTWO“ 

    

     

Wycieczka kolarska po Polsce 
pod hasłem: 

„Od straży do strąży* 
W dniu dzisiejszym (27 bm.) wyrusza z Wil- 

na wycieczka strażackiej sekcji kolarskiej, któ 
rej zadaniem jest zapoznanie się z organizacją 
Straży Pożarnych w Polsce, oraz cel krajoznaw 
czy. 

Trasa wycieczki wynosi ponad 2,000 klm. i 
przechodzi między innemi przez Grodno, Biały 
stok, Warszawę, Łódź, Toruń, Gdynia, Tczew, 
Grudziądz, Wiarszawę, Siedlce, Brześć nad B., 
Słonim, Baranowicze, Nowogródek, Lida, Wilno. 

Powrót wycieczki przewidywany jest dnia 
22 czerwca rb. 

Dr. Sidorowicz jedzi do Rzymu 
Wczoraj K. S. Ognisko K. P. W. otrzymało 

pismo z P. Z. L. A., że zawodnik Ogniska dr. 
W. Sidorowiez został wyznaczony do reprezer 
taeji Polski na mecz z Włochami. 

Sidorowicz jest uszczęśliwiony tą wiadomo- 
ścią. 

Mecz odbędzie się 17 czerwca w Rzymie. 
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ROŽNE 
— Klinika Chorób Nerwowych i Umysłowych 

U. S. B. ul. Letnia 5 podaje do wiadomości, że 
przyjęcia chorych neurologicznych  rozpoczaą 
się z dniem 29 maja b. r. 

Z dniem tym czynne będzie też ambulator- 
jum dla chorych nerwowych, codziennie, prócz 
niedziel i świąt, w godzinach od 8 do 9 przed 
południem. k 

   

Teatr i muzyka 
— DZIŚ W NIEDZIELĘ dnia 27. V. Teatr 

Letni w ogrodzie po Bernardyńskim czynny bę- 
dzie dwukrotnie: ; 

O godzinie 4-ej będzie dana doskonała ko- 
medja H. Jenkins'a p. t. „Kobiet i szmaragd — 
z H. Skrzydłowską i W. Ściborem w rołach głó- 
wnych. Ceny propagandowe. 

— Wieczorem o godzinie 8.30 — „CUDZE 
DZIECKO* — nowa komedja W. Szkwarkina, 
w której autor przedstawia obraz życia nowocze- 
snej młodzieży sowieckiej. Zespół doskonale 
zgrany z p. S. Zielińską w roli matki. Reżyserja 
— W. Czengerego. Dekoracje — W. Makojnika. 

— JUTRO w poniedziałek dnia 28 maja o 
godzinie 8.30 wiecz. „Towariszcz* — ceny pro- 
pagandowe. 
godzinie 8.380 w „Lutni“ — piękna melodyj- 
na operetka Benatzky'ego „Noc w San Sebastia- 
no" w pierwszorzędnej obsadzie scenicznej z u- 
działem Halmirskiej, Łasowskiej, Dembowskiego 
Domosławskiego, Szczawińskiego i Tatrzańskie- 
go w rolach głównych. 

Efektowne balety i ewolucje urozmaizacją 
to ze wszech miar wartościowe widowisko. Ceny 
letnie. Akademicy korzystają ze specjalnych uig 
biletowych. 

— POPOŁUDNIÓWIKA NIEDZIELNA W 
„LUTNI*. Dziś o godz. 4 pp. ukaże się na przed- 
stawieniu popołudniowem po cenach propagan- 
dowych pełna młodzieńczego humoru i werwy 
wesoła komedja muzyczna Horowicza „Niech 
żyje młodość* w obsadzie premjerowej. 

— NAJBLIŻSZA PREMJERA W „LUTNI*. 

  

W końcu bieżącego tygodnia ujrzymy słynną - 
operetkę Granichstaedtena „Orłow* z  gościn- 
nym występem znakomitej śpiewaczki Janiny 
Kulczyckiej. 

— TEATR OBJAZDOWY. gra dziś 27. maja 
w Klecku, jutro 28 maja w Mirze — świetną 
komedję Z. Geyera p. t. „Kobietka z eleganckie- 
go świata”. 

-—— Audycja Polskiego Towarzystwa Muzyki 
Współczesnej. Dzisiaj w niedzielę o godz. 19.30 
w lokalu Związku Literatów przy ul. Ostro: 
bramskiej 9 odbędzie się ostatnia w tym sezonie й 
audycja towarzystwa, poświęcona utworom Hin- 
denmitha Coplanda, Milhauda, Strawińskiego, 
młodego kompozytora wileńskiego Rudzińskiego 
i innych. W auń,cji między innymi udział bio- 
rą: pp. Zofja Bortkiewicz-Wyleżyńska i Marja 
więcicka — śpiew, pp. Małachowski i Czosno- 
wski. Towarzystwo zaprasza na tę audycję 
wszystkich mił ków dobrej muzyki. 

— „SYLFIDA* SAWINY DOLSKIEJ. W dn. 
27 maja br. o godz. 12.30 w Teatrze Lutnia od- 
będzie się przedstawienie baletowe p. Sawiny- 
Dolskiej p. n. „Sylfida“. 

P. Sawina -Dolska w myśł hasła tegoroczne- 
go „Tygodnia Dziecka”, „Czy kochasz dziecko* 
ofiarowała to przedstawienie zupełnie bezinte- 
hesownie w celu dostarczenia dzieciom miłej 
rozrywki . 

Z Tow. Popierania Polskieł 
Sztuki Scenicznej. 

Zarząd Tow. Popierania Polskiej 
sztuki scenicznej na ostatniem swem po- 
siedzeniu omawiał konieczność zajęcia 
się losem teatrów polskich, prowadzo- 
nych na zasadach samowystarczalności 
w Wilnie i na prowincji. W wyniku o- 
brad powołano specjalną komisję, która 
wespół z Zarządem obmyśli sposoby 
przyjścia z pomocą tym teatrom. 

Najbliższe zebranie poświęcone tej 
aktualnej kwestji w naszem mieście od 
będzie się w poniedziałek 28 b. m. 

Z Legjonu Młodych. 
—=KOMENDA OBWODU WILNO MIASTO 

podaje. do wiadomości ogółu Legjonisłów, iż w 
niedzielę dnia 27 maja r. b. o godz. 1i-ej w 
lokalu Obwodu przy. ul. Królewskiej 5—22 leg. 
red. Emanuel Sidorkiewicz wygłosi odczyt p. t. 
„Wrażenia ze Zjazdu i Zlotu Legjonu Młodych 
Okr. Poznańskiego". : 

Początek punktualnie ogodz. 11-ej. 

Pożar przy ul. Garbarskiej 
Wezoraj o godz. 6,30 wieczorem mieszkańcy 

domu Nr. 18 przy ulicy Garbarskiej zauważyli, 
iż z okien salki wydobywają się gęste kłęky 
dymu. Wkrótee też przez strych ukazały się ję 
zyki płomieni. 

Q pożarze zaałarmowano straż ogniową, któ 
ra natychmiast przystąpiła do akcji. 

Po całogodzinnej interwencji ogień ugaszo- 
no. 

Jak ustaliło dochodzenie, pożar powstał w 
mieszkaniu na salce. Właściciel mieszkania 
wraz z dwiema sublokatorkami udał się do ka 
ścioła, pozostawiając na stole palącą się świe- 
cę, która spowodowała pożar. 

Ogień zniszczył wewnętrzne ściany salki 0- 
raz strych. Pastwą płomieni padły ponadto meb 

le oraz rzeczy. sa 
Straty znaczne. (e). 

    

” 
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Każdy mężczyzna, każda kobieta, młodzi i starzy z zapartym tchem i wzrusz. będą śledzić akcję 

Monumentalnego DŹWIĘKOWEGO arcydzieła F. W. Murnau 

Wschód Słońca "277 w ich genjalnej kreacji 
Koss aa klas S, 

— 
  

Premjera! Motto: Czy kobieta može znpomnieć swój pierwszy pocałunek? 
SENSACJA DNIA!!! 

Rendez-vous w Wiedniu 
TO — wielki romantyczny film, tchnący życiem, czarownemi dźwiękami walca i upojonemi 

czardaszs. TO — noc szaleństw, upojeń i miłoścr nad modrym Dunajem. 
W roli arcyksięcia Rudolfa v. Habsburga John Barrymore i niezapomniana bohaterka 

H
E
L
I
O
S
 

„Kawalkady* Diana Wynyard. Pikanta treść! 
NAD PROGRAM: Atrakcje. 

Kapitalna gral Przepych wystawy! 
Początek seansów o godz. 2-ej 

  

TELEGRAM! Ina Benita, rosyjski chór Siemionowa 
Tragicznie zmarły ZBIGNIEW STANIEWICZ 
oraz Oiga KAMIŃSKA wystąpią wkrótce „HANKA“ (Oczy czarne) ROXY 
w przebojowym filmie produkcji polskiej p. t. w kinie 

ANONS! ше BŁĘDY i SZALEŃSTWA 
CASINO i ROXY Wobec wysoklej wartośzi artystycznej i wielkich kosztów spro- 

Jeż jutro rewelacyjna premjeral 

  

wadzenia, film będzie wyświetlany jednocześnie w dwóch kinach 

  

Korzystajcie z okazji! — Dziś ostatni dzień! — Ceny zniżone! 

triumfle 

0 d t į u Film, który wzbudził powszechne zainteresowanie, 

m e U l Cc V na ekranach New-Yorku, Paryža i Londynu. 
NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe i najnowszy Fox. (Uwa Tylko na naszym 

—_PA 8 | SILWJA SIDNEY «3:'"” 
oświetla šie Obecnia TALOdOR CAIRO ROSSA A 

ekranie CO tydzień najświeższy tygodnik z najnowszemi wydarzeniami ża tydzień bieżący) 

  

  

Dziś początek o godz. 2-ej. Nieodwołalnie estatni dzieńł 
Dziś naj i największy £ życia Legji ё ® CASINO | aint aż ei Legjon śmierci 

Pozatem wspaniały nadprcgram: Chór Dana wa własnym repertuarze po powrocie z wy- 
cieczki do Rosji Sowieckiej. Ostatni przebój Warszawy. Polski mazur w wykonaniu baletu 

i artystów teatrów warszawskich, „latająca orkiestra” orsz ostatnie nowości świata. 

wilka trees BŁĘDY i SZALEŃSTWA vst," ciesz wielka preinjeral 

53 o x vw Dziś ostatni dzień! Dzieje kobiety, u stóp której składa- 
no róże i dolary, by nazajutrz obrzucić ją błotem, ujrzycie w filmie przed- 
stawiającym blaski i cienie gwiazd filmowych w Hollywood — mieście 

KARJERA KELNERKI W rol. gł: Constance Bennett i Nell 
Hamilton. — Najmodniejsze melodje 

NAD PROGRAM: Groteska rysunkowa i tygodnik. 

COLOSSEUM | Martwy dom 
ność kons cyjną dawnej carskiej Rosji. 
więksi artyści scen moskiewskich. 

  

  

marzeń i zła- 
manych serc 
Najpiękniejsz kobiety i mężczyźni. — 
  

Arcydzieło oparte na pamiętni- 
kach głośnego pisarza W. Do- 
stojewskiego. ilustruje dzia łal- 

Wytwórnia „Sowkino* w Moskwie, Wykonawcy nsj- 

  

W rolach głównych 

Emocjonujący film dźwięk 

reżys. słyn. Turżańskiego 

oraz aktówka Djabeł nie żona. 

OGNISKO | 
wybitny tenor 

NA SCENIE: Dodatki rewjowe p : DO GÓRY NOGAMI 
Ceny od 25 gr. 

Śpiewak Nieznany 
Lucjan Muratore --- Simono Cerdan i Jim Gerald 

NAD PROGRAM: Najnowsze tygodniki Foxa. 
  

  

ZLECENIA INKASOWE— 
— ZWIĘKSZĄ WASZE ZYSKI! 

POCZTA NA WASZE ZLECENIE 
ZAINKASUJE W CAŁYM KRAJU 
WSZELKIE DROBNE NALEŻNO- 
ŚCI DO 50 ZŁ. ZA BARDZO NIS. 
KĄ OPŁATĄ ZAINKASOWANE 
KWOTY POCZTA NIEZWŁOCZ. 
NIE. PRZEKAZUJE ZLECENIO- 
DAWCOM 

SZCZEGÓŁY W URZĘDACH POCZTOWYCH. 
  

  

„KOEDUKACYJNE KURSY 

STENOGRAFJI 
WILNO. UL. TROCKA 1 

Celem umożliwienia nauczycielom, akademikom, 
uczniom i in. nauczania się stenografji w ksrót- 
kim czasie, Kierownictwo Kursów organizuje 
za zezwoleniem IKuratorjum O. Sz. Wil. jedno- 
razowy letni kurs STENOGRAFJI OGÓLNEJ, 
HANDLOWO - BANKOWEJ I PARLAMENTAR- 
NEJ. 
Kurs będzie trwał od dn. 15. VI. do 15. IX b. r 
Zapisy i informacje w kancelarji (Trocka t) 
cd 10—2 i 5—7. 

  

    TANIA WYPRZEDAŻ MASERJAŁÓW 

Budowlanych i Stolarskich 
z powodu likwidacji 

Tartak Br. Swirskich Fabryczna 14, 
Telefon 7.71.   

  

  

Nadniemeńskie Zakłady Przemysłu Budowlanego 
„Stanisławów* Jana księcia Druckiego Lubeckiego 
w Grodnie podają do wiadomości osób zainteresowanych, 
iż wyłączną sprzedaż KAFLI polewanych wyborowej ja- 
kości prowadzi w Wilnie „CERAMIKA* Zawalna 26, 
telefon 16-35. Skład fabryczny stale zaopatrzony we 

wszystkie rodzaje kafli,     

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

„SANATO“ 
ŻEGIESTÓW-ZDRÓJ Pensjonat 

Djetetyczno-Leczniczy Dra med. 

L. Piotrowskiego. 

Letnisko 
do wynajęcia 

nad brzegiem jeziora 
w Trokach. 

Tamże nieduży DOM 
do sprzedania. 

Dowiedzieć się — Siera- 
kowskiego 12, m 6 

LETNISKA 
W kolonji Zgoda koło Jero- 
zolimki willa Zajączkowskiej 
w sosnowym lesie odnajmu- 
ją się pokoje, z werandami 
lub balkonami można z ut- 
rzymaniem. Ceny bardzo 
przystępne. Dojazd autobu- 
sem z placu Orzeszkowej do 

Jerozolimki. 

Letnisko 
w Janinowie, las sosnowy, Wi- 
lja, sucha zdrowa miejscowość. 
informacje red. „Kurjera Wil.'* 

Urocze letnisko 
blisko Santoki, Janinowa, w 
lesie nad rzeką, dwa lub cztery 
pokoje i kuchnia. Informacje 
red. „Kurjera Wileńskiego 

Lipiny tón 
w śródmieściu, 
za gotówkę. 

Zgłoszenia do Admini- 
stracji pod Z. P. M. 

  

  

    

  

    

„KURJER“ z dnia 27 maja 1934 r. 
  

® 

DOKTOR 

ОУО КОМЙ 
Choroby weneryczne, skórne 

i niemoe płciowa 
ul. Zamkowa 15 telefon 10-60. 
Przyjmuje od godz. 8—1 i 3—8. 

Dr. J. Bernsztejn 
choroby skórne, weneryczne i 

moczopłciowe 
Miekiewieza 28, m. 5 

przyjmuje od 9—1 i 4— 

Dr. Biumowicz 
Choroby weneryczne, skórne 

i moczopłciowe, 
Ul. Wielka Nr. 21, 

telefon 9-21, od 9—1 i 3—8 

DOKTÓR 

D. Zeldowicz 
Choroby skórne, weneryczne 

i moczopłciowe 
od godz. 9—1 i 5—8 wiecz. 

Dr.Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, weneryczne, 

narządów moczowych 
od godz. 12—2 i 4—6 wiecz. 
ul. Wileńska 28, tel. 2-77 

br. Kenigsberg 
Choroby weneryczne, skórne 

i moczopłciowe, 
ulica Mickiewicza 4, 

telefon 10-90, 
od godz. 9—12 i 4—8. 

Dr. Wolfson 
Choroby weneryczne, skórne 

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

  

  

  

      

  

AKUSZERKA 

Marja Laknerowa 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 

przeprowadzila się na 
ul. J. Jasiūskiego 5—20 

(obok Sądu). 
  

AKUSZERKA 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Orzeszkowej 3—17 
(róg Mickiewicza) 

gabinet kosmetyczny, 
zmarszczki, brodawki, 

kurzajki i wągry. 

tamże 
usuwa 

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 

przeprowadziła się 
Zwierzyniec, Tomasza Zana, 

na lewo Gedyminowską 
ul. Grodzka 27. 

Do sprzedania 
tanio domek z cegły i 2400 s* 

sadu, ogrodu i gruntu. 
Wiadomość: Wilno, ul. Jagiel- 
lońska 16 — 9 (Czytelnia). 

Okazyjnie kupię 

samochód 
(Ford) lub innej marki za go- 
tówkę. Oferty do Administracji 

„Kurjera Wileńskiego" pod 
Ford. Tel. 09. 

PIANIN 
w dobrym stanie Rónisch.a 
okazyjnie do sprzedania. 

Adres: Ś-to Michalski 2, m. 15 

PLAC 
na Zwierzyńcu sprzedam b. ta- 

nio. O warunkach dowiedzieć 

się w Administracji „Kur. Wił * 

  

  

  

Proszę się zwrócić do mojej 
orkiestry muzycznej, która 
składa się z 25 osób (mężczyzn). 
Także posiadam orkiestrę dam- 
ską, która gra na następujących 
instrumentach, a mianowicie: 
fortepjan. saksofon, koncertowe 
harmonje, jazband i skrzypce. 
Ceny najniższe. Dowiedzieć się: 

Wilno. ul. Dominikańska 14 m. 3 
KAS. 

B. NAUCZYCIEL GIMN 
udziela lekcje i korepetycje w 
zakresie 8 klas gimnazjum ze 
wszystkich przedmiotów. Spec- 
jalność matematyka, fizyka, 
jęz. polski. Łaskawe zgłoszenia 
do administracji „Kurj. Wil.* 

pod b. nauczyciel. 

  

  

    

  

       

          

    

15% chorób powstaje 

czyszcza krew i 
materii. 

Powaci świata lekarskiego stwierdziły, że 

Chory żołądek jest główną przyczyna po- 
wstawanio najrozmaitszych chorób. - zanie- 

tworzy złą przemianę 

ZIGŁA Z GÓN MARCU 

z powodu obstrukcji. 

D-ra LAUERA 
jak to stwierdzili wybitni lekorze. są :deal- 
nym środkiem dla uzdrowienia zołądka, 
usuwają obstrukcję, sa łagodnym środkiem 
przeczyszczającym, ułatwiają funkcję orga" 
nów trawienia. wzmocniają organizm i po” 

budzoją apetyt 

ZIOŁA Z GÓR HARCU D-ra LAUERA 
usuwają cierpienia wątroby, nerek, kamieni 
żółciowych, cierpienia hemoroidalne, 

reumatyzm I artretyzm 
) Ceno pudełko Zi. 1.50; podwójne pudełko Zi. 2.50 

4 Sprzedaż w aptekach + droqeriach (skl aptecznych.) 
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ZARZ ĄD 
: у kasi 

(krześcijańskiego Banku Spółdzielczego 
na Antokolu w Wilnie, Zamkowa 18 

prosi wszystkich pp. Członków o pofatygowanie się 
do jokalu Banku (Zamkowa 18) w terminie do 1-go 
czerwca r. b. w celu podpisania nowej deklaracji, wo- 
bec zmian jakie zaszły w Regulaminie Funduszu Zapo- 
mogowego Kasy Pogrzebowej. 

  

PROSZKI 

<KOWALSKINA> 
STOSUJE SIĘ PRZY UPORCZYWYCH ya ® 

BOLACH © 

  

    

  

         

  

    

  

GŁOWY 
KONIECZNIE ZE ZNAKIEM 

„SERCE w PIER CIENIU” ® 
FAGRYNA CHEN=FARNAC, A KOWALSKI, wanszawa| 

  

Nr. 402/34 

Ogłoszenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewiru X-go, zamie- 

  

  
szkały w Wilnie przy ul. Wiwulskego Nr.6, m. 28, na zasadzie 
art. 602 K. Post. Cywil. ogłasza, że dnia 4 czerwca 1934 roku 
od godziny 10-ej rano w domu przy ulicy Zwierzynieckiej 33, 
odbędzie się licytacja ruchomości, składających się z urządze- 
nia mieszkaniowego, naczynia stołowego, wagi 20 kl. : innych 
przedmiotów, oszacowanych na 1222 zł. 90 gr. 

Spis rzeczy i szacunek takowych przejrzany być może 
w dniu licytacji. 

Wilno, dnia 11 maja 1934 roku. 
86/V1 Komornik Sądowy (—) I. Flediaj. 
  

Do wynajęcia | 
MIESZKANIE 

3 pokoje i kuchnia w suterynie, 
ul. Św. Filipa Nr. 4, vis a vis 

kościoła Św. Jakóba. 

Do wynajęcia 

SKLEP 
odrestaurowany z pokojem i 
piwnicą z wejściem ze sklepa 

ul. Wileńska 10. 

Mieszkania 
5 i 7 pokojowe z wygodami 
wyremontowane do wynajęc:a. 

przy ul. Wileńskiej Nr. 27. 
Wiadomość u dozorcy domu.   

Mieszkanie 
do wynajęcia, może zastąpić 

letnisko, 3 pokoje, kuchnia 
elektr. b. eiepłe, suche. słone- 
czne. Piwnica, pral % & @.. 
Wolne od podatku lokałowego- 
dla małej rodziny. Ul. Sokola 20 
(na Zwierzyńcu za kościołem). 

. 

Maszynistka 
POSZUKUJE POSADY 

jak również może być angażo- 
wana do biura na terminową 
pracę, również wykonuję różne 
prace w domu pó b. niskich 
cenach. Łaskawe oferty do Ad. 
„Kurj. 'Wil.“ pod „Maszynistka'“ 

  

  

  

  
  

Rejestr Handlowy. 
Do Rejestru Handiowego, Dział A, Sądu Okręgo- 
wego w Wilnie wciągnięto następujące wpisy: 

W dniu S.III. 1934 r. 

44. IX. Firma: „Nagrodzki Zygmunt“. Ignacy Dowiakowski 
przestał być prokurentem firmy. 

W dniu 14. 
289. Firma: „Spółka firmowa 

481—V1 

Ii. 1934 r. 
'M.iPorudomiński i M. Gelfekd' . 

Na mocy wyroku Sądu Polubownego z dnia 20. X. 1931 r. za- 
tartak parowy został wydzierżawiony spółce pod firmą: „Towa- 
Cywilnego z dnia 12. XII. 1933 r. do wykonania uznano umowę 
spółkową wraz ze zmianami za rozwiązaną, a przedsiębiorstwo 
spółkowe za całkowicie zlikwidowane, skutkiem czego spółka 
wykreśla się z rejestru. 

  

482—VI 
  

454. II. Firma: „Wagner Karol, Tartak Parowy m. Wielkie 
Soleczniki". Na mocy umowy dzierżawnej z dnia 28. XII. 1933 r. 
tartak parowy został wydzierżawony spółce pod firmą: „Towa- 
rzystwo eksploatacji wydzierżawionego tartaku parowego 
w Wielkich Solecznikach Karola Wagnera, spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością* na czasokres do dnia 1. XII 1934 roku 
z automatycznem przedłużeniem terminu trwania umowy dzier- 
żawnej jeszcze na rok jeden, o ile do dnia 1 września 1934 r. 
nie nastąpi pisemne zażądanie rozwiązania um owy. 483—VI 

W dniu 241I, 1934 r. 
12618. II. Firma: „Michel Alperowicz i Dawid Kacew, handel 

towarów spożywczych w Rakowie S-ka". Spółka została zlikwi- 
dowana i wykreśla się z rejestru. 503—VI 

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

V ASUOTEN I : 
    

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis 

 


