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Stowarzyszenia akademickie 
Rozporządzenie p. Ministra WR 1 ОР 

o stowarzyszeniach akademickich zosta- 
ło ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dn. 
1 maja 1933 r. Od dwóch dni już weszło 
w życie. Należy więc uważniej przyjrzeć 
się mu, aby móc zrozumieć myśl prze- 
wodnią, i te zmiany, które wywoła ono 
w ogólnym układzie życia społeczeństwa 
akademickiego. 

Trzeba podkreślić, wielką konsekwen 
cję i logikę tego Rozporządzenia, które 
go zadaniem będzie unormowanie społe- 
cznego ruchu akademickiego zapomocą 
roztoczenia nad nim stałej i ścisłej kon 
troli ze strony władz uniwersyteckich o0- 
raz zapomocą odseparowania młodzieży 
akademickiej od wpływów postronnych, 
bądź ze strony czynników poza-akademic 
kich, bądź też akademików innych uczel- 
ni. 

Organizacje akademickie międzyuczel 
niane zostają zniesione, władza kurato- 
rów znacznie zwiększona, wpływ i opie- 
ka ze strony rektora wzmożony, naczel- 
ny zaś nadzór i opieka nad stowarzy- 
szeniami akademickiemi spoczywa w rę- 
ku Ministra WR i OP, jak o tem mówi 
par. 13 Rozporządzenia. 

Jakie mogą być organizacje akadenii- 
ckie zgodnie z nowemi przepisami? — 
Na to pytanie odpowiadają pierwsze 
dwa paragrafy: 

Par. 1. (1). Stowarzyszenie akademickie 
może obejmować studentów tylko jednej szko- 

(2) Stowarzyszeniu akademickiemu nie wol 
no być czionkiem innego stowarzyszenia lub 
związku bez zgody ministra wyznań religijnych 
i oświecenia publicznego. 

Par. 2. Pod względem charakteru, celów i 
zakresu działania na terenie szkoły akademic- 
kiej mogą być zakładane następujące typy sto 
warzyszeń akademickich: naukowe, samopo- 
mocowe, sportowe, przyjaciół narodów, ideo- 
wo - wychowawcze, kulturalno - towarzyskie. 

Poszczególne stowarzyszenia mogą 
uzyskać osobowość prawną, którą nada- 
je Minister WRi OP, — i w ten spo- 
sób uzyskać prawo posiadania, nabywa- 
nia i sprzedawania majątku ruchomego 
i nieruchomego, przyjmowania daro- 
wizn, itp. Stowarzyszenia, nie podpada- 
jące pod określenia, wskazane w p. 2. 
mogą, zgodnie z p. 5, powstać tylko za 
specjalnem pozwoleniem Ministra WR i 
OB 

Członkami stowarzyszeń akademickich 
mogą być tylko czynni studenci (czy m2 
gą należeć absolwenci, sprawa nie jest 
jasna), członkami zaś zarządów tylko 
studenci, będący co najmniej od roku 
rzeczywistymi członkami stowarzyszeń 
(Par. 10, p. 3-b). 

Nowe stowarzyszenia mogą powstać 
tylko na prośbę conajmniej 20 studentów 
(jeżeli chodzi o stowarzyszenia заторс- 
mocowe — 50 studentów), którzy, skła-. 
dzając projekt statutu, jednocześnie mu- 
szą wskazać, co studjują, na którym ro- 
ku — i podać numer indeksu. Statut za 
twierdza Senat akademicki, który m. in. 
zastanawia się nad tem, czy projektowa- 
ne stowarzyszenie może przynieść jaką- 
kolwiek korzyść młodzieży lub szkole. 
O tem mówi paragrai ósmy: 

Par. 8. (1). Senat akademicki może odmó- 
wić zatwierdzenia statutu stowarzyszenia, jeżeli 
statut nie odpowłada wymaganiom par. par. 6 
i 7, albo jeżeli istnienie stowarzyszenia ze 
względu na ceł, ustrój, lub działalność nie da 

ię pogodzić z ogólnemi się | z rż prawnemi, 
može SĮ zagrożenie ieczeństwa, 
spokoju, porządku publicznego i” dyscypikay 
szkolnej, wreszcie gdy powstanie nowego sto- 
warzyszenia nie przyniosłoby korzyści ani dla 
młodzieży ani dla szkoły. 

(2). Od decyzji tej założyciele mogą od- 
wołać się za pośrednictwem rektora do mini- 

ACO "aj й doręczenia odmo 

Rozporządzenie wyražnie wklada na 
władze uniwersyteckie obowiązek nie- 
tylko ścisłej kontroli działalności stowa- 
rzyszeń akademickich,ale też stałej troski 
o właściwy kierunek działalności organi- 
zacyj. Stąd — kurator stowarzyszenia o- 
trzymuje większą niż dotychczas władzę 
i może zawiesić uchwały w tym wypad- 
ku, kiedy mu się wydaje, iż są one nie- 
zgodne z interesami stowarzyszenia. Pa- 
ragraf szesnasty brzmi tak: ° 

Par. 16. (1). Kurator ma prawo: a) uczest- 
niczyć w każdem zebraniu, odbywającem się 
w obrębie stowarzyszenia i zabierać głos w 
każdej chwili przed innymi mówcami, chociaż- 
by wcześniej do głosu zapisanymi; b) usunąć 
wniosek, który jego zdaniem jest sprzeczny ze 
statutem lub przepisami obowiązującemi; c) 
zawieszać uchwały, sprzeczne ze statutem sto- 
warzyszenia, obowiązującemi przepisami, lub 
interesami stowarzyszenia; d) żądać od prze- 
wodniczacego zebrania stosowania środków, 

potrzebnych dla utrzymania spokoju i porząd- 
ku; e) rozwiązać zebranie, jeżeli przy zwoła- 
niu go nie zastosowano się do obowiązują- 
cych przepisów, albo jeżeli tok obrad przybie- 
ra charakter, sprzeciwiający się karności aka- 
demickieį łub porządkowi publicznemu. 

Ta wyjątkowa rola kuratorów spra- 
wia, iż bez ich wiedzy i kontroli nie mo- 
żna odbywać zebrań i wynosić prawo- 
mocnych uchwał. O każdem zebraniu sto 
warzyszenia (walnem zebraniu, posiedze 
niu zarządu i komisji rewizyjnej) kura- 
tor musi być powiadomiony przynajmniej 
na 48 godzin naprzód, w wyjątko- 
wych wypadkach — na 24 godz., kura- 

tor też zatwierdza porządek dzienny, któ 
ry bez jego zgody zmieniony być nie mo 
że. Zmiana porządku dziennego w nieo- 
becności kuratora i powzięcie uchwał 
w sprawie nieobjętej porządkiem dzien- 
nym, który był przedstawiony kuratoro- 
wi, czyni te uchwały nieważnemi (Par. 
14—15). 

Władze uniwersyteckie muszą wie- 
dzieć o wszystkich wystąpieniach zor- 
ganizowanej młodzieży akademickiej: 

Par. 17 (1). — Wszelkie wystąpienia sto- 
warzyszenia na terenie szkoły wymagają zgody 
kuratora, a wystąpienia nazewnątrz szkoły — 
zgody rektora. 

(2). Wszelkie pisma, zapomocą których sto 
warzyszenie zwraca się do władz akademic- 
kich, wymagają zgody kuratora. 

(3). Wszelkie pisma do innych władz państ- 
wowych lub samorządowych, do instytucyj pu- 
bnucznych i -prasy, Oraz wszełkie odezwy i pu- 
blikacje stowarzyszenia wymagają zgody rek-- 
tora. 

(4). Pisemna zgoda powinna być przecho 
wywana w aktach stowarzyszenia. 

Wielkie zmiany zajdą w procedurze 
wyboru władz stowarzyszeniowych w ox 
ganizacjach, liczących ponad 200 człon- 
ków. W organizacjach mniejszych, czyli 
posiadających do 200 czł., wybory, jak 
dotychczas będą się odbywały na wal- 
nych zebraniach. Natomiast w organiza- 
cjach większych walne zebrania będą 
miały tyłko charakter informacyjno - 
sprawozdawczy, wybory zaś władz będą 
się odbywały nie wcześniej, niż w tyd- 
dzień po dorocznem walnem zebraniu. 
Ordynacja wyborcza, którą podaje par. 

10, jest wzorowana na sejmowej, uwzglę 
dnia tworzenie komisyj (pod przewodnic 
twem profesorów, wyznaczonych przez 
rektora), składanie list kandydatów z 
podpisami conajmniej 20 członków, gło- 

sowanie kartkami do urny, jak przy wy- 

borach do ciał parlamentarnych w Pol- 

sce, oraz obliczanie głosów systemem de 
Hendta (w obecności kuratora lub inne- 

go profesora, delegowanego przez rek- 

tora). 
Rozdział VI Rozporządzenia (par. 21 

—24) omawia odpowiedzialność dyscyp- 
linarną władz stowarzyszenia, jego człon 

ków oraz zawieszanie i rozwiązywanie 
stowarzyszeń. 

Par. 21. (1). Rektorowi przysługuje prawo 

usuwania od urzędowania zarządu stowarzysze 
mia, prezesa lub poszczególnych członków za- 
rządu, jeżeli ich działalność w sprze 

czności z obowiązującemi przepisami, ze statu- 

tem stowarzyszenia lub zarządzeniami władz 

nadzorczych. 
(2). W razie usunięcia zarządu, rektor wy- 

znacza tymczasowy zarząd z grona członków 

stowarzyszenia. Tymczasowy zarząd spełnia 

wszelkie czynności zarz. de czasu wyboru 10- 

wych władz w terminie, przez rektora wskaza 

nym. Osoby, usunięte nie mogą być ponownie 

wybrane do władz stowarzyszenia. Jeżeli usti- 

niety zostai prezes stowarzyszenia, kierownic - 
two przechodzi na wyznaczonego przez rektora 
jednego z zastępców, który obowiązany jest 
przeprowadzić wybór nowego prezesa, w зро- 
sób przewidziany przez statut. 

Par. 23 (1). Senatowi akademickiemu na 
wniosek rektora przysługuje prawo czasowego 
zawieszania działalności stowarzyszenia — па 
czas od jednego do sześciu miesięcy, lub roz- 
wiązania stowarzyszenia w przypadkach: a) na 

ruszenia przez zarząd postanowień niniejsze- 

go rozporządzenia; b) niestosowania się do za 

rządzeń władz nadzorczych; c) rozwijania dzia 

łalności sprzecznej z prawem oraz przepisami 
0 karności akademickiej. = > 

(2) Zawieszenie działalności i rozwiązanie 
stowarzyszenia może być poprzedzone upomi- 
nieniem ze strony rektora. 

(3). Od decyzji senatu akademickiego przy 
sługuje odwołanie w terminie 14-dniowym 
ministra wyznań religijnych i oświecenia pu- 

(4). Prawo zawieszania działalności i roz 
wiązania stowarzyszenia przysługuje również 
ministrowi wyznań religijnych i oświecenia pu 

(5). Zawieszenie działalności i rozwiąza- 
nie stowarzyszenia pociąga za sobą natychmia- 
stowe zaprzestanie wszelkich czynności, zamk- 

urządzeń stowarzyszenia, 
(6). W przypadku zawieszenia działalności 

zezwolić na spełnianie takich czynności, któ- 
rych nagłe zaprzestanie mogłoby odbić się u- 
jemnie na życiu naukowem lub оСО - 
wem młodzieży lub też narazić stowarzyszenie 
na szkodę majątkową. 

(7). W razie potrzeby rektor może sam za- 
rządzić zabezpieczenie majątku stowarzyszenia, 
a dła zarządzania majątkiem wyznaczyć komisa 

rza. 
(8). W razie potrzeby rektor może sam za- 

rządzić zabezpieczenie majątku stowarzyszenia, 
wymienione w ustępie pierwszym niniejszego 

paragrafu, a sprawa wymaga szybkiej decy- 

zji, kurator stowarzyszenia może zawiesić tym 

czasowo czynności stowarzyszenia, zawiadamia 
jąc o tem bezzwłocznie rektora. Zawieszenie 
dokonane przez kuratora traci moc, jeżeli senat 
akademicki, w ciągu czterech tygodni zawiesze 
nia nie zatwierdzi, lub wcześniej nie uchyfi. 

Par. 24 (1). Stowarzyszenie, które nie wy- 
kazuje jw ciągu conajmniej roku sprawozdaw - 
czego żadnej działalności (nie odbywa zebrań, 
nie składa sprawozdań, nie wybiera swoich 
władz, przewidzianych przez statut) może być 
przez senat akademicki ma wniosek kuratora 
rozwiązane. 

Końcowe przepisy Rozporządzenia 
wskazują na sposoby i terminy zasto- 
sowania się do niej stowarzyszeń akade- 
mickich istniejących obecnie. Ustawa 
wchodzi w życie już od dnia 1 maja rb. 
ale całkowite przystosowanie do niej ist 
niejących akademickich stowarzyszeń bę 
dzie dokonane dopiero w grudniu rb. 

Mianowicie wszystkie akademickie je 

szenia rektor może na prośbę zarządu dąc 

Stosunki handlowe polsko - sowieckie 
WYWIAD Z P. BOJEWEM, ZASTĘPCĄ KOM. HANDLU ZAGRANICZNEGO 

WARSZAIWA (tel. ml.) Przewiodniczą- 

cy delegacji sowieckiej i zarazem zastępca 
Komisarza Hamdlu Zagraniczniego Bojew, 
udzielił wywiadu ma temat eelu podróży 
do Polski sowieckiej delegacji gospodarczej 

Przewodniczący: Bojew (oświadczył prze 

dewszystkiem, że delegacja przybyła do 
Polski ma zaproszenie Izb Przemysłowo - 
Handlloa(ych, celem zapozmania się z głów 

nemi ośrodkami przemysłu. Zaznaczył je- 

dniocześnie, że siiosumki handlowe pomiędzy 
Polską i Sowietami rozwijają się pomyśl- 
nie, czego dowodem służyć może przedłu- 

żenie na dalsze dwa łata umowy z Sowpol- 

torgiem. Ostatnio Sowiety dokonały, eałe- 
go szeregu tiranzakcyj z przemysłem pol- 
skim. Towany polskie cieszą się w. Sowie- 
tiaich wielkim popytem. Na zakończenie do 
dał, że obecna misja przyczyni się miewąt- 
plilwie do ożywienia stosuników hamdlow:ych 
pomiędzy icbydwioma państwami. 

  

  

  

POBYT MISJI HANDLOWEJ 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 2 maja 
Sowiecka Misja. Hamqłowa, która. przybyła 

onegdaj 'wieczorem do Warszawy, złożyla 

wizytę w: Izbie Przemysłowo - Handlowej, 

gdzie członkowie delegacji sowieckiej za- 
poznali się z czlonkami ścisłego Komitetu 
przyjęcia gości. 

Z kolei członkowie delegacji sowieckiej 
złożyli wizyty Patou Ministrowi Przemysłu 

i Handlu Zarzyckiemu,  Podsekretarzowi 
Stanu w! Ministerstwie Przemysłu i Han- 
diu Doležalowi, Piodsekretarzowi Stanu w 
Ministerstwie Skarbu Kocowi i Podsekre- 
tarzowi Stanu Prezydjum Rady Ministrów 
Lechnickiemu, iwreszcie Dyrektorowi De- 
partamentu w: Minisltierstbwie (Przemysłu i 

Handlu Sokoławskiemu. 
O godzinie 13 min. 30 Komitet prizyję- 

cia podejmował gości sowieckich śniada- 
niem u Fukiera. 

Nowy etap walki z marksizmem w Niemczech 
REORGANIZACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 

BERLIN PAT. — We wtorek przed 
południem na całym obszarze Rzeszy ob 
sadzone zostały przez oddziały szturmo- 
we i policję wszystkie gmachy t. zw. 
„niezależnych robotniczych związków za 
wodowych“. 

Akcja ta prowadzona pod kierownic- 
twem specjalnej komisji, z prezesem pru 
skiej Rady Państwa Ley'em na czele, ob 
jęła również lokale organizacyj o charak 
terze gospodarczym i stowarzyszeń, bę 
dących ekspozyturami zawodówek. Are- 
sztowano przytem około 50 osób, wśród 
nich znanych przywódców socjalistyczne 
go ruchu zawodowego Leiparta, Gross- 
mana i Wissela. Ley zapowiedział, że 
w najbliższych dniach nastąpi reorgani- 
zacja całego aparatu t. zw. „niezależ- 
nych związków zawodowych*. Urzędni-, 
ków banków, spółdzielni i redakcyj or- 
ganów zawodówek pozostawiono przy 
pracy, ostrzegając przed próbami stoso- 
wania biernego oporu. 

W Berlinie obsadzenia centralnej sie- 
dziby związku robotników metalowych 
dokonały oddziały szturmowe pod osobi- 
stem kierownictwem komisarza rządowe 
go Engela. Przemawiając do zebranych 
urzędników związku, komisarz zapowie- 

dział, że urzędowanie personelu zawodó- 
wek poddane zostanie kontroli i że 
wszelkie wrogie ich wystąpienia polity- 
czne, skierowane przeciwko narodowym 
socjalistom będą energicznie tłumione. 

* * * 

BERLIN PAT. — Akcja przeciwko 
związkom zawodowym wywołała w ca- 
łych Niemczech zrozumiałe poruszenie. 
Organizacje zawodowe, skupiające miljo 
nowe rzesze robotników odgrywały w o- 
statnich latach 14-tu dominującą rolę w 
życiu politycznem Niemiec. Zdając sobie 
z tego sprawę hitlerowcy dążą do uczy- 
nienia z zawodówek klasowych instru- 
mentu władzy politycznej, zadając tym 
sposobem dotkliwy cios  marksizmowi. 
Aby uzyskać wpływ na organizacje za- 
wodowe, rząd hitlerowski przygotowuje 
nową ustawę o ochronie pracy. 

Hitlerowcy wdrożyli dochodzenia ce- 
lem „wyšwietlenia“ źródeł pochodzenia 
wielkich kont, jakie posiadają poszczegól 
ni przywódcy marksistów, w bankach. 
M. in. zakwestjonowane jest także konto 
byłego prezydenta Reichstagu Loebego, 
który na rachunku banku robotniczego w 
Monachjurm posiadał 3 miljony marek. 

Możliwość nowej ofenzywy japońskiej 
TOKIO PAT. — Ministerstwo wojny łałności na terenie położonym na wschód 

urzędowo donosi, że rozpoczęte zostaną od rzeki Luan, ostatnio ewakuowanym 
prawdopodobnie nowe operacje wojenne przez Japończyków. Ministerstwo japoń- 
na południe od Wielkiego Muru Chińskie skie dodaje, że zamierzona akcja spowo 
go, o ile Chińczycy nie zaprzestaną dzia dować może bardzo poważne sytuacje. 

Wywiad z Ignacym Paderewskim 
PARYŻ PAT. — „Le Journaf" drukuje wy 

wiad swego korespondenta z Ignacym Paderew 
skim, udzielony w drodze powrotnej z Amery- 
ki do Europy na pokładzie okrętu „Ille de Fran 
ce“. 

-Mówiąc o konierencji waszyngtońskiej, któ- 
rą Paderewski śledził z wielką uwagą, znako- 
mity nasz muzyk oświadczył, że szczęśliwy 

dła pokoju światowego, został załatwiony ne: 
gatywnie i że nie będą one zrealizowane. 

Korespondent przypomina dalej działalność 
Paderewskiego na terenie Ameryki w sprawie 
Gdańska oraz broszurę o t. zw. „Korytarzu* 
polskim, w której Paderewski dowodzi, że dla 
zupełnego zniszczenia fatalnego dzieła Frydery 
ka Il-go należałoby Gdańsk wcielić do Polski, 

jest, iż szereg projektów, tak niebezpiecznych bez żadnych zastrzeżeń. Był to również pogląd 

  

LONDYN PAT. — Według wiadomo 
ści z amerykańskich kół dziennikarskich, 

handlowego z niewielkiemi zastrzeżenia- 
mi francuskiemi i angielskiemi na wy- 

istnieje możliwość wyjazdu prezydenta padek dalszej poważnej deprecjacji dola 
Roosevelta do Europy w pierwszych 
dniach czerwca dla zrewizytowania rzą- 
dów Francji i Wielkiej Brytanji. — jest 
rzeczą prawdopodobną, że prezydent, bę 

w 
wszechświatowej konferencji ekonomicz- 
nej, wygłosiłby na tej konferencji prze- 
mówienie. 

W międzyczasie Norman Davis otrzy 
mać ma polecenie przeprowadzenia w 
Londynie i Paryżu rozmów celem nakłn 
nienia Wielkiej Brytanji i Francji do 
przyjęcia natychmiast rozejmu celno - 

ra. 
NOWY YORK PAT. — Według do- 

niesień korespondentów pism waszyng- 
tońskich jest rzeczą możliwą, że prezy- 

w czasie otwarcia dent Roosevelt weźmie udział w między- 
narodowej konferencji gospodarczej, — 
lecz nie w charakterze delegata, a jedy- 

nie gościa. Prezydent Roosevelt powołał 

do delegacji amerykańskiej Jamesa Coxa 
—° ta prasowego, byłego gubernato 
ra stanu Ohio, byłego kandydata na pre- 
zydenta przy wyborach w roku 1920. 

* * * 

dnouczelniane organizacje muszą do koń 
ca listopada rb. przedstawić do zatwier- 
dzenia nowe statuty, uwzględniając wy- 
magania Ustawy, oraz, jeżeli są jedno- 
cześnie członkami innych stowarzyszeń i 
związków, muszą do końca czerwca rb. 
wycofać się z tych stowarzyszeń i zwią 
zków. Niewykonanie tego pociągnie za 
sobą rozwiązanie stowarzyszenia przez 
Sena akademicki z dniem 1 grudnia rb. 

Stowarzyszenia międzyuczelniane po- 
winny do końca czerwca rb. zadeklaro- 

wać Senatowi akademickiemu jednej z 

wyższych uczelni przystąpienie do prze- 

kształcenia się na towarzystwo  jednou- 

czelniane, obejmujące studentów wyłącz- 

nietej jednej szkoły,oraz muszą jednocześ 

nie przedstawić statut, odpowiadający 

wymaganiom Ustawy. я 

W wyjątkowych wypadkach, gdy lik 

widacja stowarzyszeń międzyuczelnia - 
nych będzie wymagała dłuższego czasu, 
Minister WR i OP, po przedstawieniu 
mu należycie uzasadnionego planu likwi- 
dacji, może przedłużyć termin likwidacyj 
ny. Prośba taka jednak wraz ze statutem 
stowarzyszenia  jednouczelnianego, w 
które się przekształca organizacja mię- 
dzyuczelniana, — musi być złożona w 
Senacie do końca czerwca, no i powin- 
na być poparta przez Senat akademicki. 

W ten sposób wszystkie organizacje 
akademickie będą musiały już teraz przy 
stąpić do pracy reorganizacyjnej, zasto- 
sowując się do wymagań  Rozporządze- 
nia, — no i od dnia 1 maja przestrze- 
gać wszystkich przepisów, zapomocą któ 
rych Rozporządzenie o stowarzyszeniach 
reguluje społeczno - ideowy ruch wśród 
młodzieży akademickiej. W. Ch. 

  

DRUJA — Kowkin. 

OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

PODBRODZIE — ui. Wiłeńska 15 Т. Gurwicz 
PIŃSK — Księgzrnia Polska — St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkoł:zef. 

STOLPCE — Księgarnia T-wa „łłuch* 

SLONIM — Księgarnia }. Ryppa ui. 

SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 

ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja 2 

WOŁOŻYN — Liberman, Kiosk gazetowy 

WARSZAWA 

Ррык. }. KOWALEWSKI ATTACHE WOJSKO 
WYM W BUKARESZCIE 

  

W dniu 29 wyjechał do Bukaresztu ppułk. dypl. 

Jan Kowalewski, obejmując tam stanowisko 
attache wojskowego przy poselstwie R. P. 
Ppułk Kowalewski był poprzednio przez szereg 
lat attache wojskowym w Moskwie. Na zdję 
ciu naszem podajemy podobiznę ppułk. |. Ko 
walewskiego. 

—-000—— 

Uroczysty capstrzyk w przed- 
dzień 3-go maja w Warszawie 

WARSZAWA. PAT. — Wtezoraj wie- 

czór, w przeddzień święta narodowego 3-go 
Maja, domy stolicy: udekorowano flagami 
o bansach narodowych, gmachy państwo- 
rwie iluminiowamo. W godzimach wieczor- 
miłych ma ulicach miasta. odbył się capstrzyk 
erkiestr wojskowych. Orkiestnom towanrzy: 
szyły. szpaleny wojska z pochodniami, — 
O godz. 20-tej na Placu Zamkowym połą- 
czone orkiestry: 21 pp., 31 p. strzelców kon 
mych i 36 pp. Legji akademickiej odegrały 
hymm narodowy, poloneza, polki i oberk!, 
oraz Pierwszą Brygadę. 'Po komeercie or- 
kiestry według ustalonej marszrutiy odma- 
szerowały ulicami miasta. Pozatem orkie- 

stra 1 p. szwioleżerów) w szyku konnym u- 
dala sę ulieami miasta do Belwedera, 
gdzie odegrała hymn narodowy i szereg u- 

twiomów, 

——000—— 

Rocznica powstania śląskiego 

KATOWICE. [PAT. — Wczoraj z okazji 

rocznicy powstamia śląskiego odbylo się w 
kościele garnizoniowym żałobne mabożeń- 
stwo za! dusze poległych powistańców. Po 
nabożeństwie b. powistańcy i delegacje 'wie 
lu stowarzyszeń udały się ma plae (Wolno- 
ści i złożyli wieniec na płycie ku czei po- 
ległych powstańców. (W! związku ze świę- 
tem 3-go Maja i rocznicą powstania śląs- 
kiego Katowice przybrały od rana od- 

świętny wygląd. Wszystkie gmachy rzą- 
dowe i publiczne oraz wiele domów: i skle- 
pów prymalinych udekorowano. Przybyły 
pociągi nadzwyczajne z Wiilina i Gdańska. 
'wiozące ezłonków stowarzyszeń byłych 
żołnierzy polskich. 

BREEZE KAC 

nieżyjącego dziś Teodora Roosevelta i cho- 
ciażby dłatego trudno byłoby odmówić dzisiej 
szemu prezydentowi słuszności tej koncepcji. 

  

* Czy Roosevelt przyjedzie do Europy? 
LONDYN PAT. — Z najbliższego 0- 

toczenia delegata amerykańskiego Nor- 
mana Davisa korespondent PAT dowia- 
duje się, że pogłoska o przyjeździe pre- 
zydenta Stanów Zjednoczonych Roose- 
velta do Londynu celem wzięcia udziału 
we wszechświatowej konierencji ekono- 
micznej pozbawiona jest wszelkich cech 
prawdopodobieństwa. Jak oświadczono 
jest rzeczą wykłuczoną, ażeby prezydent 
Roosevelt zechciał w obecnym stanie rze 
czy rzucić na szalę swą popularność w 
Ameryce i zaangażować się osobiście 
aktywnie w konierencji, co do której lo- 
sów nakazana jest narazie ostrożność. 

Co do składu delegacji amerykańskiej 
uchodzi za pewne narazie to tylko, że 
głównym delegatem będzie sekretarz sta 
nu Hull, a jego zastępcą profesor Molley 
główny doradca ekonomiczny prez. Roo- 
sevelta. 

OPOZYCJA PRZECIWKO PROJEKTO- 
WI ROOSEVELTA 

PARYŻ PAT. — Z Waszyngtonu do 
noszą, że w łonie Senatu organizuje się 
silna opozycja przeciwko projektom pre- 
zydenta Roosevelta. już obecnie szereg 
wybitnych senatorów wypowiada się 
przeciwko odroczeniu płatności długów 
wojennych oraz przeciwko ich zmniejsza- 
niu bez dostatecznych rekompensat ze 
strony państw dłużniczych.  Obstrukcja 
senatorów może być dla prezydenta Roo- 
sevelta wielce niewygodna, nawet w wy 
padku otrzymania od Senatu pełnomoc- 
nictw w sprawie traktatów handlowych i 
długów wojennych. 

Mickiewicza 16. 

— Kłosk Księg. Kol. „Ruch”. 
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Administracja uie przyjmuje zastrzeżeń co 

TELEGRAMY 
DELEGACJA P.W. U PANA 

PREZYDENTA 

WARSZAWA. PAT. — Pan Prezydent 

Rzeczypospolitej przyjął wczoraj w połu- 
dnie delegację w osobach dyrektora Państ 
wowego Urzędu Wychowalnia Fizycznego i 

Przysposobienia Wojskowego, płk. dpl. 
Kilińskiego, Komendanta Głównego Zw. 
Strzeledkiego plk. dpl. Rusina, Szefa Wy- 

  

, działu 'PUWF ppik. Engla oraz Kiierowniiez 
ki referaltu (PIW! Kobiet Marji Witlienówny. 
W. czasie audjencji płk. Kiliński wmęczył 
'Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej hono 
roewą odznakę komendancką PW wraz z od- 

powiednim dyplomem honorowym. 

NOMINACJE W M.S.Z. 

WARSZAWA (tel. wł.) Radca Jan Ma- 
tusiński mianowany został konsulem pol-- 
skim wi [Pittsburgu, dn. Juljusz Stygowski 
wice-konsulem w Ohicago,  Eugenijusz. 
Veese wice-konsulem w Charkiowie. 

PODZIĘKOWANIE WINSTONA 

CHURCHILLA 

WARSZAWA. PAT. — Wiinston Ohiur- 
chill, który w związku ze swem cświad- 
czeniem podczas debaty wi angielskiej Izbie 
Gmin nad sprawą rewizji granie otrzymał 
szereg depesz od: polskich związków i sto- 
warzyszeń spolecznych, wyrażających mu 
uznanie za zajęcie zdecydowanego stano- 
wiska wobec tendencyj rewizjonisttycznych 

i za obroaę praw Polski do Pomorza — 
nadesłał ma węce pnezesa polskiego Insty- 
tutu Współpracy: z zagranicą, dna. Hennykia 
Grubera podziękowanie dla: wszystkich sto 
wiantżyszeń, które przesłał, mu dowody u- 
поатле. 

POWRGT ZWYCIĘSKICH LOTNIKÓW 

WARSZAWA. PAT. — W dniu 3 maja 

o godzinie 17 ma letniskiu miokodioiwsikiiem 

wylądują lotnicy polscy ppłk. Kwieciński 

i kpt. Hirszband, którzy w zawodach a|l- 

giersko-marokańskich zdobyli puhar jako 

majlepsza z drużyn zagranicznych. Lotmicy 

wyruszyli z Warszawy dnia 7 kwietnia + 
przebyli około 10 tysięcy kilometrów, li- 
eząc wi ho ii tralsę zawodów, prowadzącą 
wokół północno - afrykańskich prowincyj 

fmaniecuskich, Lot polskich iciników, adbyty 
ma aparacie RWD—5, jest najdłuższym 
raidem, jaki odbyl! dotychczas poza grami- 
cami kraju somolot turystyczny polskiej 

konstrukcji. 

POŚWIĘCENIE SZTANDARU P.O.W. 
W POZNANIU 

POZNAŃ. PAT. — W niedzielę obcho- 
dziła placeówika poznańska POW unoczys- 
tość poświęcenia sztandaru, która zbiegła 
się z 85-ią rocznicą powstania wielkopol- 
skiego (w: roku 1848. 

Na uroczystość tę przybył p. mimister 
opieki społeczniej dr, Hiubieki, dalej woje- 
woda śląski dr. Girażyński, wojewoda po- 
morski Kirtiklis, gen. IPasławiski, dowód- > 
ca OK! w) Toruniu i wielu inniych. Rano w 

kościele garnizonowym odprawiona zosta- 
ła umoczysta msza święta, póczem ks. prof. 
Chiliomer dokonał aktu poświęcenia niowe- 
go sztanidaru. Rodzicami chnzestnymi byli 
p. minister Hubicki, wojewoda poznański 
Raczyński, dowódca OK: gen. Frank itd. 

Następnie przed kościołem odbyło 
się uroczyste wręczenie sztandaru przez 

ministra Raczyńskiego prezesowi placówki 
poznańskiej POW” dyr. Łukomskiemu. 

Na  zakłończenie uroczystości przed 
gmachem komendy miasta odbyła się defi- 
lada delegacyj (PÓW oraz pokrewnych or- 

gamizacyj, jak zastępców IPW i WF, har- 
cerstwa itd. Defiladę odebrał p. minister 
Hubicki wraz z wojewodą Raczyńskim i 
gen. Frankiem. 

W: południe odbyła się uroczysta aka- 
demija w: Teatrze (Wielkim. 

POWSTANIE MAHOMETAN W PRO- 
WINCJI SIN-KIANG 

SIMILA. PAT. — Miasto Jankend w 
prowinieji Sin-Kiang, w Turkiestanie chiń 
Skim, zostało zajęte przez powstańeów: ma- 

homettańskich, którzy wymondowali tam 
przeszło 100 Chińczyków i spaflili lokale, 
zajmowane przez miejscowe władze. W:y- 
wołało to w całej prowihicji wrzepniie, które 
stałe wzrasta. Władze chińskie nie mogą 
opanować sytuacji. 

BURZLIWA DEMONSTKACJA ANTY- 
NIEMIECKA W LEODJUM 

LBODJUM. (PAT. — Przed konsulatem 
niemieckim miała miejsce bunzliwa mani- 
festacja, w: której wzięło udział 10 tysięcy 
osób. Sztanłdary ze swastyką zostały zer- 
wane. (Polileja: kilikakrotnie szarżowała, nie 
mogąc opanować tłumu. Lokal konsulatu 
został mazewnątnz zdemolowany. 

ĆWICZENIA LOTNICZE 
W HAMBURGU 

HAMBURG. PAT. — W tych dniach 
odbyły się w porcie wojennym Milhelms- 
hafen i okoliey ówiezeniia obrony powietrz 
nej. Na dnie 3—5 maja zapowiedziame są 
podobne ówiiczenia ma wielką skalę między 
ujśeiem Wezry i Łaby a zachodniem wy- 
brzeżem Szlezwigu. [Poraz pierwszy mają 
tu współpracować ochotnicze oddziały cy- 
wilmych związków z władzami wojskowemi 

EKSPOZJA POCISKU NA MA- 
NEWRACH 

BUKARESZT. PAT. — W Foscani w 
czasie manewrów eksplodował pocisk. — 
Trzech żolnierzy zostało zabitych, tnzech 
odniosło rany. Wybuch nastąpił wewnątrz 
działa, które zostało wozsadzone.
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SILVA RERUM 
SZCZĘŚLIWE GRODNO I MNIEJ SZCZĘ 
ŚLIWI GRODNIANIE. TRADYCJE 
GRODZIEŃSKIE: ROGI W HERBIE I NA 
GŁOWIE. — CZEŚĆ PRACOWITYM 

GRODNIANKOM!.. 

Czy jest lektura ciekawsza od wrażeń 
z podróży do nieznanych miast, lub opi- 
sów życia miast, dobrze znanych? Ma 
autor do dyspozycji feljeton: 200 wierszy 

w ie ciasne ramy musi wtłoczyć 
ogrom inteligentnych wrażeń i reileksyj 
oraz dać dokładny obraz plastyczny. Jak 
dokonać tego? — Jedynem wyjściem jest 
tworzenie syntezy i podkreślanie cech 
najistotniejszych, podstawowych z pomi- 
nięciem drobiazgów i rzeczy nie posia- 
dających wartości. Stosując ten jedynie 
słuszny sposób, wszyscy wileńscy goście, 
obdarzający nas łaskawemi wspomnie- 
niami, piszą o „kocich łbach*, o niezwy 
kłem obżarstwie wilnian i t.p. i nikt 
jeszcze ani słówka nie napisał np. o Uni- 
wersytecie, lub Tow. Przyjąciół Nauk. 

— i 

Racja, wielka racja. W Wilnie „kocie 

łby”, — w Grodnie... Oto właśnie: o Gro 
dnie pisze pani Zofja Karulska w ostat- 
nim numerze Świata (17). 

Co? Grodno? — Przecież to zakazana 

dziura kresowa. Wilki wyją na przedmieściach, 

a ludzie.. pożal się Bożel.. Jakieś Białorusy w 

„wonnych* kożuchach, których cały rok z Sie- 

bie nie zdejmują... Pewnie niejeden Połak my- 

Śl tak o Grodnie i tak je sobie wyobraża... 
"Tymczasem... jest nieco inaczej. 

Szlachetna pani stanęła w obronie 

Grodna, które posiada tak marną opinję 

i jest tak mało znane w Polsce. Grod- 

no, jak się okazuje, jest miastem — ow- 

szem, owszem... Stefan Batory, Oster- 

wa z Redutą, Orzeszkowa, stary zamek, 

piękne kościoły, wspaniałe widoki, brak 

kanalizacji.. Autorka mówi: „W pewnych 

momentach zabija to całe piękno”... Ro- 

zumiemy to aż nadto dobrze... Ozbodą 

jednak Grodna są niewiasty, będące mo- 

torami kulturalnego życia w Grodnie. 

W tym bujnym kulturalno-społecznym ru- 

chu na plan pierwszy wysuwają się kobiety. 

One dają najwięcej pracy, zapału rozmachu i 

inicjatywy. Stanowczo element niewieści prze- 
waża jakościowo i ilościowo... 

Brawo, pięxne panie!.. Każdy wasz SZCZe- 

ry entuzjasta z radością podkreśli wasze niezwy 

Kłe sukcesy na połu życia kulturalnego w Gro- 

dnie!.. O, e otwierają E = 
w Z grodzieńskiem . 

aka pi > gd się wziął ten wielki za- 
stęp dzielnych niewiast w Grodnie?.. 

Brawo piękne panie!.. Każdy wasz szcze- 

ry entuzjasta z radością podkreśli nasze 

niezwykłe sukcesy na polu życia kultural 

nego w Grodnie!.. O, tak!.. Kobiety o- 

twierają nową erę, przynajmniej w życiu 

grodzieńskiem! Ale... czy wolno wiedzieć, 

skąd się wziął ten wielki zastęp dzielnych 
niewiast w Grodnie?.. 

Nie są to rdzenne grodnianki we właści- 

wem tego siowa znaczeniu. Autochtonki, przed 

stawicielki starszego społeczeństwa, czynne w 
okresie wojny, teraz usunęły się w zacisza do- 

mowe. Młodsze rozbiegły się po świecie. Więk- 
szość czynnych obecnie kobiet — to element 
napływowy z całej Polski... 

Ach tak?.. Bardzo, bardzo jest miło.. 
Właśnie i w Wilnie tak jest: gdyby nie 
„element napływowy z całej Polski, — 
osobliwie zaś z pewnej arcypolskiej, nie- 
mal biblijnej z nazwy krainy, i z nami 
byłoby całkiem źle!. Więc kwitnie w Gro 
dnie życie kulturalne, zawdzięczając licz- 
nym, zwartym kadrom niewieścim... 

Ponieważ jednak na 50 tys. mieszkańców 
tylko znikomy procent kobiet jest uświadomio- 
ny społecznie i obywatelsko, trzeba przede- 
wszystkiem podjąć pracę nad zdobyciem i u- 
świadomieniem nowych kadr pracownic  spo- 
łecznych. | į 

Jakieś nieporozumienie.. Z jednej stro 
ny grodnianki stoją na czele ruchu kul- 
turalnego („bujnego ruchu'*'!..), z drugiej 
jednak — przeważnie nie są uświado- 
mione ani społecznie, ani obywatelsko!.. 
W jakiejże dziedzinie wykazują grodnian 
ki — „najwięcej pracy, zapału, rozma- 
chu i inicjatywy?*.. 
I jeszcze jedno harakteryzuje nasze miasto, 
mające w herbie jelenia z krzyżem między ro- 
gami. Ten rogacz święci tu gody, niezależnie 
od... pory roku. Ale że jest on godłem miasta, 
— któż może zarzucić pięknym grodniankom, 
że podtrzymują: tradycje?... 

O, piękne panie, „napływowe* z ca- 
łej Polski!*... Przyjmijcie od nas — „tu- 
tejszych'* — hołd najgłębszy i dzięki ser 
"deczne za waszą pracę, pełną zapału, 
rózmachu i inicjatywy, oraz za subtelne, 
trafne i niezwykle głębokie odczucie 
tradycyj grodzieńskich, których  symbo- 
lem jest... rogacz!.. 

° А przedewszystkiem stokrotne 
wam dzięki za tak gorące przejęcie się 
temi tradycjami!... Lector. 

Res N 
: Res riullius — to znaczy „rzecz niczy 
ja“. Zdawatoby się, że w dzisiejszej cia- 
snocie na globie ziemskim, takich „„гле- 

„czy: winno być coraz mniej, lub zgoła 

  

- wcale. Tymczasem Trybunał Haski roz- 
strzygał niedawno sprawę, gdzie termin 
„tes nullius“, zastosowany był do całego 
terytorjum. Toczył się spór międzynaro- 
dowy o ziemię niczyją pomiędzy dwoma 
państwami, jak w wiekach ubiegłych. 

Dwaj królowie — —Chrystjan i Haa- 
kon kłócą się między sobą o prawo po- 
łowu ryb i polowania. Jeden z nich wy- 
syła swoich wiernych żołnierzy, przeciw- 
ko ludziom drugiego. — Takby się mo- 
gła zacząć bajka dla dzieci. Epilog zna- 
ny: młody królewicz zakochał się w cót- 
ce drugiego króla. Zatarg zlikwidowany. 
Weselisko jak się patrzy. I ja tam byłem 
i miód ja piłem... 

Ale: nie. Ta jest bajką dwudziestego 
wieku. 

Trybunał Haski nikogo miodem nie 
częstował, Królowie wymienili pomiędzy 
sobą jedynie noty dyplomatyczne, wpraw 
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radykalnie usuwa piegi, wdgry, 
plamy zmarszczki i inne wady cery 
    

„Vivat Król i Rzplita! Vivat nowa Konstytucja! 
Vivat szczęśliwy naród polskił..." 

W „Gazecie Narodowiej i Obcej' z r. 
1791 znajduje się ciekawy opis uroczysto- 
ści, zorganizowanych w Bohusławiu (przez 
prawosławnych z powodu ufundowania 
konsystorza djecezjalnego Bracławskiego 

i Żytomierskiego oraz w cedlu uczczenia 
konstytucji 3 Muja. 

Czytamy tam: 

—,„Wśród cerkwi monasteru Bohusław- 
skiego na postawionym tronie wisiał por- 
tureti Jego Królewskiej Miości, W przytłom- 
mości Kiomisji Wiojskowej Kijowskiej i 
Brasławskiej oraz kisięcia: Wioroneckiego i 

innych licznych gości odprawił mabożeń- 

stiwo x. Archimandryta Bałanowski, star- 
szy. monasteru Motrenińskiego a prezes 
konsystorza w asyście duchowieństwa, 
przy rzęsistem dawaniu ognia z armat i 
węcznej bwoni od kawalerji narodowej i ko- 
zaków: ks. (Wioronecdkiego. 

(Kazamie miał x. Kiryłowski, wielbiąe 
mądrość i dobroč Krėla, światło, gorli- 
'wość i sprawliedliwiość sejmujących stanów 
w uchwiale 3 Maja i zachęcając ku wierjno- 
ści, obronie i posłuszeństwa tej ustawie. 

Po malbożeństwie całe duchowieństwo i 
zgromadzony lud wykonali przysięgę ma 
niową (konstytucję, a osoby, Ikionsystorz 
składające, — ma dopełnienie urzędowania 
Swego. 

Śpiewano Te Deum przy odgłosie mu- 
zyki i biciu z armat. Potem iwiyszła proce- 
sja z licznem duchowieństwem i ludem do 
Bohusiawia, gdzie w domu szlachetnego 
Daniela Iwanowskiego ufundowano jurys- 
„dykcję konsystorską za poprzedzoną mo- 
wą przez x. Trofima Radziszewskiego, ple- 
bama złotopolskiego z wiysłuchaniem nowej 

ustawy rządzącej. 
iPrzyłtommi goście byli zaproszeni do 

klasztoru ma ucztę, któma twwała do wie- 
czora. iPrzed wieczorem do zebranego ma 
obszernym placu zgromadzenia miał mo- 
wę x. Bomakowski, protopopa Czerkaski w 
najezulszych wyrazach składając wdzięcz- 
miość Najjaśniejszemu Panu i prawodaw- 

      Z WIOSNĄ 

com za odniowioną opiekę dla wyznających 
obrządek greko-orjentalny. 

Gdy zaszedł mirok, nastąpiły: wspamia- 
łe fejerwerki! z iluminaeją, w których wiy- 
obrażone cyfry i napisy, stosowne do oko- 
liczności na dowód widzięczniości Najjaśneij 
szemu Panu, Marszalkom konfederacji, sej- 
mującym stanom — wyłtwomością swioją 
zabawiwszy przytomny lud przez noe do 
dnia następującego, — przy biciu z armat 
i odgłosach muzyki i oknzykach : 

Viva Król i Rzeczpospolita! 

Vivat mowa Kionstiyttiuoja:! 

Vivat szczęśliwy naród polski!... 

—-000— 

Clągnienie „dolarėwki“ 
Dnia 1 bm. odbyło się ciągniiegnie 4-proc. 

premjowiej pożyczki dolarowej, ser. III, z 
wymiikiem miastępującym : Ž 

Dol. 12.000 padło ma Nr. 850.560. 
Po dol. 3000 nia Nry: 377.771, 1.329.952, 
[Po dol. 1000 ma Ni: 1.438.881, 1.481.290, 

1.284.125, 1.317.868, 218.399, 1.414.763, 
1.459.996. 5 

Po dol. 500 na Nry: 1163553, 16804, 
487443, 567093, 620074, 1265718, 1287658, 
408115 466446 632724, 

IPo dol. 100 na Nny: 207895 476197 
766278 100045 1219409 200976 89264 
622282 213551 459186 1099199 850270 
358429 779994 889947 81667 119575 
118487 580292 1161017 137623 3542 
427530 472726 411954 1404844 1348055 
488860 562022 175661 428894 1395702 
1491106 861402 1069160 995021 881095 
394951 457369 793185 380782 720087 
374831 1053692 654478 1872941 68278 
851038 8384 153889 372779 — 188719 
575063 575734 1353741 1027747 1218471 
8664430 1492235 492978 218276 619473 
885019 1427495 361815 629931 384957 
686002 231544 232283 688877 1237075 
13202538 84027 1382328. 

Na zdjęciu naszem widzimy dwie urocze |aponeczki, podziwiające pierwsze krzewy rozkwi- 
; tłe w jednym z parków w Tokio. р 

uiiius 
dzie utrzymane w tonie wysoce kurtua- 
zyjnym, jednak żli sąsiedzi (Niemcy), 
twierdzą, że zarzewie waśni bynajmniej 
nie wygasło. 

Stary spór o Grenlandję pomiędzy 
Norwegją i Danją. W aktach sprawy 
sięgano istotnie niemal do czasów  ba- 
jecznych, bo do wieku IX. A nazwisko 
współczesnego przemysłowca Lange Ko- 
cha, powtarzane było narówni z „Kolum 
bem północy*, historycznym Erykiem 
Raude. Owóż ten Koch, wybrał się był 
w r. 1931, z duńską ekspedycją łowiec- 
ką, na brzegi Grenlandji. Miał polować 
na foki, białe niedźwiedzie, lisy polarne. 
Jednakże zasięg jego działalności objąt 
głównie tereny zamieszkałe przez koloni- 
stów norweskich. Norwegowie nie chcie- 
li oddawać swych niedźwiedzi Duńczy- 
kom. Kłótnia. Lange Koch zagroził uży- 
ciem siły policyjnej. Wtedy Norwegja 
przysłała żołnierzy i przepędziła  duń- 
ską ekspedycję. Skandal! Noty, groźby, 
incydenty, demarche'y. Liga Narodów, 
wreszcie Trybunał w Hadze. Ot, tak się 
zaczęło. 

  

Kto jest więc właścicielem wschod- 
niej Grenlandji? Wypisu z hipoteki przed 
stawić wprawdzie niepodobna, ale istnie- 
ja zato zapiski kronikarzy šredniowiecz- 
nych. Na nie właśnie powołują się Nor- 
wegowie: w wieku IX po Chrystusie po- 
dróżnik norweski Eryk Raude odkrył 
Grenlandję i od tego czasu datuje się 
kolonizacja jej przez Norwegów. Koloni- 
zacja szła opornie. Nikt nie chciał miesz- 
kać wśród tej „„chmurnej północy”, w kli- 
macie tak nieprzystępnym i nieprzystoj 
nym, że się go samo słońce wstydziło i 
nigdy promieni swych do Grenlandji nie 
ekspedjowało. Zimno, obskurnie. Ale nie- 
dźwiedzie, foki, białe i niebieskie lisy, a 
nawet wieloryby, stanowiły przynętę dla 
kupców i myśliwych norweskich. Mieli 
więc tam swoje osady i punkty wypa- 
dowe. Pływali tam Norwegowie, a jeż- 
dzili też Duńczycy, w zgodzie komplet- 
nej. Do dziś dnia trwałaby zapewne ta 
lodowcowa sielanka, gdyby niewdał się 
w to Napoleon pierwszy. 

Norwegja i Danja, 
personalną od r. 1380-go pod berłem 
wspólnego króla. Cztery i pół stulecia 
było im dobrze. Tymczasem spadł na 
Europę Napoleon, wszystko poprzewra- 
cał do góry nogami i w r. 1814 zaczęto 

złączone unją 

(ybacja a rynku (eylz-WalIONYM 
WAHANIA KURSÓW FUNTA I DOLARA. — DOLAR W WARSZAWIE 7,47, 

WARSZAJWA. (PAT. — Na nynku de- 
wiizowym i mwvialutowym, palniowiala mwezonaj 

pewina dezowjentacja i pod wpływem co- 
raz Ito mowjych wiadomości z giełd obcych 
kursy zmieniały się z godziny ma godzinę. 

Giełdy europejskie wykazywały tak dla do- 
Тага jak funta szterl. tendencję niejednio- 

litą. Na poszczególnych giełdach wahania 
kursów tych obu walut były bardzo różne 
i tak: 

W. Zurychu dewiza angielska znižko- 
wała mwiezoraj rano bandzo znacznie, gdyż 

o 32 cenłtymy ma jednym fiuncie, dochodząc 
do kursu 17,00 jediniak już w połudjnie 

funt odzyskał 26 piuniktów i przekaz ma 
Londyn: notowany był 17,26. Na tej samej 
giełdzie przekaz na Nowy York spadł do 
4,36, podczaj gdy onegdaj był 4,42, W po- 
łudnie kurs ten! poprawił się ma 4,40. 

W Paryżu walhania kursów były tak 
znaczne, że dewiza londyńska «spadła z 
84,60 na 84,20, gdy tymczasem dewiza a- 
meryłkańska podjniosła się z 21,30 ma 21,45. 

W Londynie różniiee kursów były bandzo 

zmiaczne. Kurs funta w stosuniku do franka 
franauskiego obniżył się ramo dość znacz- 
mie bo za 1 fumt notowanio przy mpłatach 
ma Paryż (łylko 83,48, gdy onegdaj 84,34. 
W ciągu dnia jadinaik dewiza paryska ziniż- 
kowała systematycznie | tlo dość znacznie. 
Przy zamknięciu giełdy za 1 funt moto- 
mano 85,21 fr. frame. 

Tak samo iw: stosunku do franka: szwai 
carskiego fumt szterling początkowo silnie 
zmiżkował, poprawiając swój kurs w ciągu 

  

dnia wybitnie. Za jeden fumit rano moto- 
wiano przy wipłatach na Szwiajcarję 16,98, 
(omegdaj 17,175), zaś przy zamknięciu gieł 
dy 17,36. A więc w stosuniku do franka fr. 
jalk i framka szwaje. funt! na giełdzie lon- 
dyńskiej ostatecznie zwyžkowial, — od- 
wirotmiie jak mia giełdach w Zuaychu i Pa- 
ryżu. 

Wahanie kursu dewizy amerykańskiej 
w Lomdymie mile wykazały tak zasadniczej 
różnicy. Przekaz na Nowiy York był 3,89— 
3,915—3,905, ostatecznie 3,8875  (omegdaj 
3,9325). 

Charakterytstycznem jest, że mimo o- 
statecznej w końcu dnia zwyżki funta na 
tej gieldzie, kurs dolsra, kltóży we Fran- 
cji, Szwajcamji i u nas obmiżył się, wi Lion- 

dymie właśnie zwiyżkował. Uwzględniając 
jedmoczesną zwyżlkę fumta, jest to tem 
iwiększa poprawa kursu dolara. 

Przy otwamciu gieldy: nowojorskiej u- 
widioczjniła się również zwiyżka: dolara, a 
tem samem kurs dewizy na Paryż spadł od 
poniedziałku z 4,6725 na 4,605, na Szwaj- 
carję z 22,975 ma 22,625, na Londyn tylko 
mieznaczniie z 3,8975 ma 3,895. 

W Wamszawie oficjalny giełdowy kurs 
czeków ma Nowy Yiorik wiynosił 7,50 a prze- 
kazu telegraficzmego 7.57 a więc niżej o 3 
grosze niż w pomiedziałek. Lomdyjn mioto- 
wano 29.75 — 29,73, podczas gdy tw ponie- 
działek 29,90—29,85. (Wiieczorem przy 0- 
brotiach prywatnych płacono za dolara g0- 
tówikowego 7,47, iw: pomiedziałek 7,40 a za 
fiunt płacono 30.00. 

    

  

  

Międzynarodowa konferencja 
ekspertów radjotelegraficznych w Warszawie 

WARSZAJWA. PAT. — W okresie od 
2 do 6 maja br. obradować będzie w War- 
szawie Międzynarodowa kionferencja eks- 
pertów nadłjotelegraficznych i metieonolo- 
gicznych z kirajów: bałtyckich, bałkańskich 
i z Polski. Kionfereneję zwołuje Ministers- 
twio Komunikacji. W obradach wezmą u- 
dział przedstawiciele Grecji, Bułgarji, Ru- 
munji, Łotwy, Kstonji i Polski. Delegaci 
na konferenicję przybędą do Polski samo- 
lotami polskiich limij lotniczych „юЁ w 

  

dniu 2 mają br. Dnia; następnego, 3 maja, 
po złożeniu wieńców przy pomunilku Lotni- 
Ka ma placu Unji Lubelskiej, delegaci bę- 
dą obecni ma rewji wiojsk z okazji Święta 
Narodowego 3-go Maja, wieczorem zaś 
będą obecni na przedstawieniu w Teatrze 
Wielkim. Obrady wozpoczną się 4-g0 maja 
wi Ministerstwie Komunikacji przemówie- 
miem. p. Milnistma Komumkacji inż, Butkie- 
(wieza i trwać będą do dnia 6 bm. 

Warszawscy wilnianie 
czyli „usłużliwyj durak opasnieje wraga" 

W I. K.C. (120) ukazała się notat- 
ka p.t. „Wszyscy do Wilna!', będąca 
komunikatem tajemniczego Koła Wilnian 
w Warszawie. 

Treść tej odezwy jest tak osobliwa, 
że zasługuje na przytoczenie w całości: 

W roku bieżącym przypada 70-letnia ro- 
cznica powstania w roku 1863. 

Za czasów pierwszych Jagiellonów. wpły- 
wy moskiewskie na dawnej Litwie były bardzo 
znaczne. Książęta litewscy żenili się z księżni- 
czkami moskiewskiemi, te budowały cerkwie 
w Wilnie, rozpowszechniały prawosławie. Na- 
wet statut litewski, wydany w roku 1529, był 
pisany w języku rosyjskim. 

Wychodząc z założeń tych, Moskale w XIX 
stuleciu uważali _ Wileńszczyznę za ziemię 
„rdzennie rosyjską”. To też znęcali się nad po- 
wstańcami więcej, niż w innych miejscach, i 
nigdzię nie padło z rąk kata tyle ofiar, co w 
Wilnie. 

Społeczeństwo miejscowe zamierza w ro- 
cznicę tę uczcić pamięć tych bohaterów — па- 
szych uroczyściej, niż to czyniło dotychczas. 

Celem przyjęcia udziału w tych uroczysto- 
ściach, oraz jednoczesnego zwiedzenia przebo- 
gatych pamiątek kultury polskiej w Wilnie i 
przepięknych okolic jego Koło Wilnian w War- 
szawie (Senatorska 11) organizuje czterodnio- 
wą towarzysko-krajoznawczą zbiorową wyciecz 
kę inteligencji polskiej do Wilna. Zwiedzane 
również będą Troki, Werki, Wilejka. 

Wyjazd zWarszawy nastąpi w środę i4 
czerwca wieczorem. Powrót do Warszawy w 
poniedziałek 19 czerwca zrana. Podróż odbę- 
dzie się pociągiem specjalnym. 

Całkowite koszta wycieczki wynoszą 
złotych od osoby, łącznie z mieszkaniem, u- 
trzymaniem i rozjazdami. Kwota ta może być 
spłacana częściami na rachunek czekowy P.K. 
O. Koła Wilnian w Warszawie, Nr. 1231 — lub 
bezpośrednio do Koła Wilnian. 

Bliższych szczegółów udziela i zapisy 
przyjmuje biuro Koła Wilnian w Warszawie 
(Senatorska 11, tel. 212 — 12), czynne przez 
dzień cały. 

Co to właściwie ma znaczyć?... jeżeli 
Koło Wilnian w Warszawie nie jest fi- 
kcją, to czyż naprawdę nie ma wśród 
swoich członków ani jednego człowieka, 
któryby mogł poprawnie wysłowić się 
po'polsku i miał wykształcenie przynaj- 
mniej w zakresie szkoły powszechnej?... 

„Siedemdziesięcioletnia'* (siedemdzie- 
siąta! — nie siedemdziesięsioletnia!.) ro- 
cziiica .powstania styczniowego w czerw- 
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mapę zarysowywać na nowo.  Rozdarto 
więc unję Norwegji z Danją. Później Nor 
wegję włączono do Szwecji, później po- 
zostawiono Grenlandję we władaniu Da- 
nji i dopiero uznano sprawę za zlikwi- 
dowaną. Inaczej jednak rzecz całą trakto 
wano w Chrystjanji. (Oslo). Przede- 
wszystkiem panowanie szwedzkie nie 
przypadło do gustu. Idee niepodległościo 
we przetrwały i w początku bieżącego 
wieku, Norwegja staje się znów samo- 
dzielną, a raczej dopiero zupełnie samo- 
dzielną. 

Skoro przez 450 lat władała Grenlan- 
dją wspólnie z Duńczykami, dlaczego te- 
raz ma odstąpić całkowicie swe prawa! 
Jednakże Danja przyzwyczaiła się już od 
r. 1814-go do wyłącznej eksploatacji, a 
powrót pretendenta do terytorjów, spot- 
kała nieprzychylnie. Powiada więc Da- 
nja: „moje“. A Norwegja mowi „niczyje“. 

Widocznie nie źle się zarabiało na 
tych fokach skoro Danja odstępuje Sta- 
nom Zjednoczonym archipelag wysp An- 
tylskich, wzamian za uzyskanie poparcia 
pretensyj grenlandzkich. Zabiega też 
skrzętnie w Anglji, Włoszech, Francji i 
Japonji. Państwa te uznały właściwie 
władanie Danji, tylko Anglja zastrzegła 
sobie prawo pierwokupu; „jeżeli będzie- 

cu, Litwa „pierwszych Jagiellonów" pod 
wpływami Moskwy, która wówczas dźwi 
gała jarzmo tatarskie, — Statut litewski, 
pisany w języku... rosyjskim!... — w czy- 
jej mózgownicy wylęgły się te niesamo- 
witości?.. 

Ładnie prezentuje się „Koło Wilnian* 
w Warszawie, ale i redakcji Ilustr. Ku- 
rjera Codziennego można też pogratulo- 
wać inteligentnych współpracowników, 
przez czyje ręce przechodzą podobne 
bzdury!... 

Ażeby dogodzić nieznanemu autorowi 
odezwy, który ma halucynacje rosyjskie, 
— daję podtytuł w języku, w którym sta- 
tut litewski... nie był pisany!... W. Ch, 

Tenisowe rakiety 
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W WIRZE STOLICY 
PO WYROKU 

Wszystkie gazety warszawskie  wypuściły 

w sobotę wieczór dodatki nadzwyczajne. 

— No, mówili ludzie czytając o ośmioleciu, 

wyrok prawdziwie przysięgły... = 

Dwa miesiące wałkowano sprawę i w re- 
zultacie okazało się, że sędziowie puścili mimo 

uszu zarówno koncepcje prokuratorów jak i 
obrońców. jakby ich wcale nie było, jakby ca- 
ły przewód się nie odbył — wyrok byłby zro- 
zumialszy niż obecnie. 

Obrońcy dowodzili,że Gorgonowa nie zabi- 
la! jednomyślne stwierdzenie przez ławę: win- 
na,wskazuje, że Ettinger, Woźniakowski, Axer 
nikogo nie przekonali, nic nie wskórali: „Nie 
ona!“ — krzyczeli doskonali ponoć adwokaci; 
— „Ona właśnie!* — burknęli przysięgi. 

Prokuratorzy wciąż motywowałi, że deflo- 
racja była sztuczna, że chusteczka starannie u- 
kryta, że ręce myte w nafcie, że całe morder- 
stwo było aktem głęboko przemyślanym, pla- 
nowo wykonanym. 

— „Zabiła z premedytacją!* — dowodzi'i 

Szypuła i Przytulski. 

— „Zabiła w uniesieniu!" — orzekt sąd. 
Wszyscy świadkowie oskarżenia, to falan- 

ga Kiszakiewiezow, Bielickich, koleżanek, zna- 
jomych, piszczała chórem, że jeszcze trochę, a 
Lusia wyeksmitowałaby Gorgonową z domu 
Zarembów. Gadano przez miesiąc o stosunkach 
domowych, ustalono zdawało się bez wątpli- 
wości, kto jedynie mógł mieć interes w zgła- 
dzeniu Lusi — w chwili wyroku sędziowie za- 
pomnieli o tem całkiem: — uniesienie- 
stwierdzili. 

Opinja głosiła powszechnie: Ten Ettinger, 
co za mądrala- ten Wożniakowski, co za potę- 
gal a Axer jaki cwaniak! 

O Szypule i Przytulskim równie pochle- 
bnie się wyrażano: — 0, to głowy nie od pa- 

  

! rady! logika, siła argumentacji, ho, ho... 

Tymczasem ta piątka orłów nie przekona- 
ła nikogo, z 12-stu przysięgłych, choć tych nikt 
nie posądza o nadmierny rozum. Abi właściciel 
browaru, ani kapitan zemerytowany, ani sta:- 
szy woźny, nie dali sobie narzucić niczyjej 
koncepcji i orzekli, że było tak — jak właśnie 
nikt nie twierdził. 

Eche te wszystkie argumenta, dowodzenia! 
gadanina do niczego prowadzi, przysięgli dali 
tylko dowód, że są lepieni z tej samej gliny, 

co normalni ludzie, postąpili jak ten 80-letni 

O. Connor, który 50 lat wysiedział w angiel- 

skiej Izbie Gmin. 

— No i co, zapytał go w dzień jubileu- 

szu dziennikarz, przez te 50 lat nasłuchał się 

pan tu pewnie świetnych mów. 

— lii, odparł staruszek, trochę dobrych 

mów było, niewiele ich słyszałem, bardzo nie- 

wiele zmieniło moje zdaje, ale ani jedna nie 

zmieniła mego głosu! 

Najświetniejsze mowy mają zawsze taki 

skutek. Karol. 
  

witdr „LECH” Wielka 24 
Cenniki <portowe crafi< 

DLACZEGO CINZANO2 

Gdyż ten oryginalny Vermouth Torino dostarczany jest 

LEKARZ - DENTYSTA 

Stanisław 

G!ntułt - Gintyłło 
przeprowadził się 

na ul. Gdańską, Nr. 1 (róg Wileńskiej) 
tel. 15-16. 

  

JESTEŚMY ZA BIEDNI, BY KUPO- 
WAĆ BAWEŁNĘ — KUPUJMY SAMO 
DZIAŁOWE WYROBY Z WŁASNEGO 

LNU. 

       

  

od 100 lat w jednakowej doskonałej jakości. 

śCinzano pobudza apetyt. 

Cinzano należy pić w stanie zimnym. 

Cinzano zachowuje świeży smak długo po napoczęciu 

jbutelki. Należy zwracać uwagę na nazwę Cinzano. 

Wszędzie do nabycia. в . 

  

  

Pamiątkowe wydawnictwo TRZASKI, EVERTA I MiCHALSKiEGO S. A. 

p. t POLSKA JEJ DZIEJE i KULTURA od czasów vajdawniejszych do 
chwili obecnej w opracowaniu najwybitniejszych uczonych polskich 

MOŻE NABYČ KAŻDY _ 
w prennmeracie miesięcznej po zł. 9.50 lub całość w oprawie na raty miesięcznie od zł, 15. 

Trzy wielkie tomy 
2000 stron druku 

8.000 ilustracyj     

Szczegółowych informacyj nie wiążących 
udziela mrzedstawiciel lirmy w Wilnie 
v1, BONIFRATERSKA 2 m. 6 w godz. 3—6. 

Na żądanie wysyła się na prowincję ilustrowany prospekt premio 

cie ją sprzedawać — to ja mam pierw- 
szeństwo'*. 

W Norwegji zawrzało! Aha, Duńczy 
ki sprzedać chcą Grenlandję, takie mar- 
notrawne syny! To, to takie charaktery! 
A kto odkrył Grenlandję? — A czyi ko- 
loniści tam mieszkają?! Toż ojcowizna 
prawie! — Skończyło się na traktacie 
w r. 1924, zawartym na łat dwadzieścia, 
pomiędzy obydwuma państwami. Nie 
był ten układ podcbny do tych — погта!- 
nych spraw euro,:ejskich, jakie stancwią 
treść międzynarodowych paktów. P;zy- 
pominał raczej jakiś statut towarzystwa 
łowieckiego na wielką skalę. Wciąż się 
w nim wspominało o wielorybacii, lisach, 
wytapianiu tłuszczu, skórach na nieupolo 
wanych niedźwiedziacii, Miał zawarowac 
prawo Morwegji do połowu i polewania, 
ale nie zawarował. Stosunki się tak po- 
psuły, że wspomniany już Lange Koch, 
wypełnił czarę norweskich goryczy. 

Admuralicja N»wegji wysyła kano- 
i.erkę i żołnierzy. Obejmuje teryioijuni 
Wschodniej Greriardji, zawiesza kió- 
lewską ilagę,i nadaje tej ziemi miano 
legendarnego Eryka Raude. — Kto wie, 
może byliśmy bliscy wojny, alba nawet 
wielkiej katastrofy? Czy nie wszystko je- 
dno — Serajewo, czy Grenlandja... Do 

    

tego nie doszło. Rząd Króla duns«iego, 
uważał za stosowne skierować sprawę 
do Ligi Narodów. Głośno o niei było w 
roku 1932-gim. Liga Narodów nie zaia- 
twiła tego zatargu, jak nie potrafiia zli- 
kwidować żadnego dotychczas. Quesłała 
go do Hagi, o której w Kownie mówią, 
że „są tam jeszcze sędziowie*! — Ci 
sędziowie przyznali obecnie słuszność 
Danji, a nawet jej bezsprzeczne prawo 
suwerenności, — „Rzecz niczyja” stała 
się własnością Danji. 

Z goryczą przyjęto decyzję w Oslo, 
szkoda białych niedźwiedzi, dla tych 
zachłannych Duńczyków, ale co było ro- 
bić. Zmarnują tę ziemię oblazłą tokamni. 
Już teraz się gada, że chcą ją Odstapic 
Kanadzie, że Anglja zamierza tam budo - 
wać stację etapową dla  międzynarodo- 
wej komunikacji lotniczej. — Zresztą, 
niech sobie mają! — mówi część prasy 
norweskiej. Inne jednak dzienniki upor- 
czywie molestują, że „niema już sę- 
dziow w Hadze“! 

Jest rzeczą charakterystyczną, że p1a- 

sa niemiecka stara się konflikt pomiędzy 

obydwoma państwami zaostrzyć. Różnie 
więc jeszcze być może z tą Grenłandją. 

aż. 
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tabletka Jogal 
Nazewnątrz więc odróżnia się 
tabletka Togal tylko wytłoczo- 
nym znakiem ochronnyr, pod 
względem 
chemicznego i działania leczni- 
czego przewyższają znacznie 
tabletki Togal inne preparaty. 
Przeszło 6000 lekarzy, w tej 
liczbie wielu wybitnych profe- 
sorów potwierdziło z uznaniem 
skuteczność działania Togalu. 

natomiast składu 

1abletki Toga! działają szybko przy bólach reuinaty- 
cznych, podagrze, bólach nerwowych i głowy, grypie 
i przeziębieniu. Tabletki Togal są do nabycia we 
wszystkich aptekach w opakowaniu po 14 i 42 tabl. 

Zebranie ku czci 
ś. p. hr. Alberta Apponyi 

Towarzystwo Przyjaciół Węgier za- 

wiadamia, że we środę 3 maja r.b. 0 

godz. 5,30, odbędzie się w lokalu Semi- 

narjumi Prawniczego (Uniwersytecka, 7 

— w dziedzińcu — m. 7-8) zebranie, po- 

święcone pamięci wielkiego patrjoty, po- 

lityka i si hr. Alberta Apponyi, kto 

ry zmarł w Genewie, w marcu r.b., w 

88 roku życia: 
Reierat wygłosi prof. Marjan 

chowski. 
Goście są mile widziani. 

Zbiórka na Dar Narodowy 
W DNIU 3-go MAJA 

Pod protektoratem Najwyższych Dos- 

tojnilkków Państwa odbędzie się w dniu 3- 

go maja zwyczajem ląt ubiegiych, w Wil- 

mio jak i gdzie indziej, zbiórka uliczna iw 

+okalach zamkniętych na Dar 3 Maja. 

Cóż to za „dar* złożony zostanie przez 

ofiarne społeczeństwo, zawsze wrażliwe po 

mimo własnych bied i kłopotów na gorący 

apel złożenia datlku ma cele oświatowe i hu 
manitarne? Komu ten dar zostanie (dorę- 
cmny, jaką korzyść przyniesie = 

Dar 3-go Maja — to pomoc Polskiej 

Macierzy Szkolnej w krzewieniu kultury i 

oświaty wśród stamszych i najmłod h. 

Dar 3-go Maja, to możność daiszego pro- 

wadzenia dwudziestu xilku szkół w W В 
leńszczyźnie, gdzie zbyt! mała liczba dzieci 

w miejscowościach bezszkolnych mie po- 

zwala ma otwamcie szkół publicznych, 

gdzie niemniej przeto dziatiwa polska po- 

łrzebuje wiedzy, szuka Światła i idzie do 
szkół (Polskiej Macierzy Szkolnej, które 

grzygawniają zaniedbane i opóźnione nie- 

raz w rozwoju dzieci — dają im naukę i о- 
piekę macienzyistą. 5 

Dar 3-go Maja — to rozwój kursów 

dia dorosłych, dla których nauka w szkole 
jest niedostęrna, a których głód wiedzy i 
potrzeba praktyczna wiedzy skierownuje na 
kursa wieczorne. 

Dar 3-go Maja, to dalsza egzystencja 
purs dla młodzieży, uczęszczającej do szikół 
powszechnych i średnich, gdzie mają prócz 
porządnego utrzymania, zapewnioną opie- 
kę wychowawiezą i wpływy, dodatnie. 

Dar 3-go Maja — to dar ma książki 
w Czytelmiach i biblijotekach Poliskiej Ma- 
sierzy Szkolnej, rozrzuconych licznie na 
terenie całej Wileńszczyzny, książek, do 
%tórych palą się oczy — umysły i Serca 
dziatwy, które dają jej zdrowy pokanm dla 

dueha i duże uciechy (dziecięcej — radości 

% wesela, książek, kitórych szukają i starsi 

9) miasteczku i we wsi — iw ubogich cha- 

tach wieśniaczych — jako źródła. wiadomo 
ści i uprzyjemnienia życia. 

Dar 3-go Maja — to obrona od zam- 

kniecia i od zlikwidowania: domów. Iluido- 

wyyich, to możność zorganizowania pnzed- 
stawień scenicznych, hem, ma dalekich 
Wwrańcach naszej wschodniej mubieży, gdzie 
słowo polskie mial scenie jest jednocześnie 

<hlebem dla serc i ducha — propaganidą 
polskości i państwiowości i rozrywką Świą- 
teczną najbandziej kulturalną. 

Dar 3-go Maja — to dar bogatych i bie- 
dnych, dorosłych i małych, setek i groszy 
mwdowich w. wysiłku zbożaym kmzewienia 
oświaty. 

Bez tego daru, bez pomocy spoleczeń- 
siiwa, instytucje kulturalno - oświatowe w 
tych ciężkich czasach same sobie nie po- 
radzą. Czasach, gdy niedość dzieci mau- 
czać w» szkole, gdy trzeba je często dokar- 
miać i ubierać, by głód mie przeszkadzał 
w, zdobywaniu wiedzy, a wielkie załzawio- 
ne oczy dziecięce mie skamżyły się ma nę- 

dzę, która ich nozwój tamuje. W: tych aza- 
sach tylko wielki wysiłek ofiarności pub- 
łicznej może dać |Polskiej Macierzy; Szkol- 
nej dar tak znaczny, by mogła utnzymy- 

mać j szerzyć swoje placówki, by mogła 
spełmić swoje zadainie, niosąc pochodnię о- 

światy — idąc do ludu, aby go mauczać i 
krzepić. 

Zdzie- 

          

   

Rocznica Majowa u kolejarzy 
Staraniem zarządu Ogniska KPW Wilno w 

lokału własnym przy ul. Kolejowej nr 19 dnia 
3 maja o g. 19-ej odbędzie się akademja ku 
uczczeniu 142 rocznicy uchwalenia Konstytu- 
cji 3-go Maja. Na program tej akademji ma 
się złożyć: 

1) Hymn Narodowy —- orkiestra dęta. 
2) Zagajenie . 
3) Pieśń majowa — Kotarbińskiego. 
4) Najpierwsza pieśń — Jansona — wyko- 

na chór Ogniska KPW. 
5) Idzie wiosną maj — Prosnaka. 
6) Wiązankę pieśni legjionowych — odegra 

orkiestra symfoniczna 
7) Fantazję Maliszewskiego — odegra orkie 

stra dęta. 
9) Obrazek rodzajowy w 1 akcie Z. Orwi- 

cza „Przysposobienie Wojskowe" — odegra 
teatralny zespół amatorski Ogniska KPW Wil- 
ro.     

KRONIKA 
vilėkrka 

ŠRODA 

Ds 3 
Król, Korony) 

Jatro 
Florjana 

OWZYSYWRSCIAWE 

KOMUNIKAT STACJI METEOROLO- 

GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

Z DNIA 2 MAJA 

Ciśnienie średnie: 756. 
Temperatura średnia: -9. 

Temperatura najwyższa: + 16. 

Temperatura najniższa: --7. 

Opad: 10 mm. 
Wiatr: północno - wschodni 

Tendencja: wzrost. 

Uwagi: przelotny deszcz. 

PROGNOZA POGODY P.ILM.-z 

na dzień dzisiejszy: 

(Pogodnie, rankiem miejscami mglisto. 

Nocą ma Pomorzu į na Wileńszczyźnie mo- 

źliwe przymrozki, dniem zįnaeme ocieple- 

nie. Słabe wiatny miejscowe. 

Wschód słońca g. 3,42 

Zachód słońca g. 6,40 

  

MIEJSKA 

— KREDYTY BUDOWLANE. Do Ko- 
mitetu Rozbudowy wpływają stale poda- 

mia o pożyczki ma budowę mowych domów 

drewnianych, względnie wykończenie bu- 

dowli już mozpoczętych. W tej Sprai wie u d- 

będzie w połowie przyszłego (tygodnia po- 

siedzenie Komitetu Rozbudowy. 
Fundiusz, jakim komitet rozporządza о- 

becnie ma ten cel jest bardzo szczupiy i 

nie będzie mógł pokryć wszystikieh zapo- 

trzebowań. 
— WYJAZD DELEGATA RZĄDO- 

WEGO. Onegdaj wieczorem wyjechał do 

Warszasxjy delegat rządowy przy magistra 

cie, p. Adam Piłsud:ki. Poczyni on stara- 

nia 0 przydział dla Wilna kontyngentu po- 

życzkowego z kiredytttów tworzącego się 0- 

becnie fumduszu pracy. Z pożyczki tej ma- 

gistrat zamierza uruchomić szereg robót 

publicznych dla zatrudnienia bezrobot- 
ch. 

z — KOMPLIKACJE # IPOŽYCZKĄ 

ANGIELSIKĄ, Spłata! zarejestrowanych o- 
bligacyj pożyczki angielskiej miespodzie- 
wianie natrafiła mia (przeszkody, wynikte 
wiobec żądań Londynu honorowamia 'obli- 
gacyj mieobjętych rejestracją. (Papiery te 
wartości olkoło 120 tysięcy zł., miasto mie 
chce wyikupić, co było przewidziane umo- 
wą. Sprawa ta będzie jeszcze raz omówio- 
mła w końcu przyszłego tygodnia przy u- 
dziale delegata. Ministerstwa Skarbu, któ 
ry specjalnie w tym celu pnzybędzie 

Wilna, 

— SPRAWA TEATRÓW. Magistrat о- 
trzymał pismo z Ministerstwa Oświaty, za 

praszające do wzięcia udziału w konferen- 
cji (w sprawie teatrów subwenejonowanych 

przez władze centralne. 
Magistrali rwileński  reprezeniować bę- 

dzie prawdopodobnie ławinik Fedorowicz. 
— KIOSK SOWIEOKI NA TARGACH 

PÓŁNOCNYCH. Na sierpniowych Tangac. 
Północnych w: Wilnie ma być urządzony 
kiosk towarów sowieckich. 

— POKAZ-INWENTDARZA. ŻYWEGO. 
(W czasie Targów Półnioenych sfery rolni- 
cze projektują urządzić pokaz inwentarza 
żymiego, połączonego ze sprzedażą. 

— MEBLARSTWIO A TARGI. Z oka- 
zji Targów Północnych, meblarze wileńsey 
wystąpią z bogatym w eksponaty działem 
meblowym. 

WOJSKOWA 

— 15-lecie 2 Pułku Artylerji Lekkiej Legjo 
nów. Dowódca 2 p. a. 1 Leg. zawiadamia że: 
1) w roku bieżącym przypada 15-letnia roczni 
ca istnienia pułku, 2) Święto pułkowe przypa- 
dające wdniu 12 czerwca ' obchodzone będzie 
specjalnie uroczyście. (B 

W związku z powyższem wszyscy byli ofi 
cerowie, podoficerowie i szeregowi pułku, znaj 
dujący się w służbie czynnej i rezerwie, pro- 
szeni są o nadesłanie do dnia 8 maja r.b. do 
adiutanta pułku por. Bystydzieńskiego Stanisła- 
wa swoich adresów. : 

Pisma stoleczne i prowincjonalne proszo 
ne są o przedruk powyższego. 

POCZTOWA 
— Znaczki pocztowe z podobiznami Żwirki 

i Wigury. — Ku uczczeniu pamięci lotników 
kpt. Żwirki i inż. Wigury wprowadził zarząd 
pocztowy z dniem 15 kwietnia rb. w obieg c- 
kolicznościowy znaczek pocztowy wartości 30 
groszy do uiszczania opłat pocztowych. 

Rysunek tego „znaczka przedstawia na 
ciemnych tłach w ramach ornamentacyjnych 2 
portrety z lewej strony kpt. Żwirki z prawej 
inż. Wigury. Pod portretami na wstęgach napi- 
sy „Fr. Żwirko i St. Wigura”. 

   

     

  

5-2 OWO 

RÓŻNE 
— UDZIAŁ ORGANIZACYJ SPOŁE- 

CZNYCH W UROCZYSTEM NABOŻEŃ- 
STWIE Wi DNIU ŚWIĘTA NARODO- 

w. uroczystem nabożeństwie, celebrowanem 
o godzinie 9 mamo w kościele św. Jama przez 

- J. E. Ks. Arcybiskupa Romualda Jałbrzy- 

Tygodnik Ilustrowany — nr. 18. — Uwage Komskiego, Metiropolitę Wileńskiego —- 
Czytelnika zwraca _ przedewszystkiem artykuł udział biorą wszystkie masze spoleczne Or- 
Pawła  Hulki - Laskowskiego „Antynomie ganizącje ze sztamdarami. Poczty sztanda- 
współczesne”. Ponadto znajdują się w numerze mowie ustawią się w głównej mawie koś- 
artykuły: Karola Irzykowskiego „Skargi kryty- cioła. — (W mabożeństwie biorą udział 
ka“, St. Szczutowskiego „Przyśpieszone tem- przedstawiciele władz państwowych i spo- 
po“ (o Akcji Katolickiej), L. Simona „Na szla teczeństwa naszego. 
kach polskich wędrówek teatralnych", K. Stro — Kwesta na Dar Narodowy 3-go Maja. 
mengera „Jan Brahms" itd. jak zwykle uzupeł __pzjg wę środę na ulicach miasta Wilna będą 

iają obficie ilustrowany numer kroniki bieżą- , . н 
Ёёа:]аро(;іі;;епа]‚ literacka i artystyczna. śwestoważy W: „Dar Narodowy 3-go Ma 

PRZYRODA I TECHNIKA. Nr. 4. Miesię- ja”. Ufamy, że polskie Wilno zwyczajem do- 
cznik. Nakład Książnicy — Atlas. Prenumerata rocznym zechce złożyć grosz ofiarny na ceie 
roczna zł. 8.40. oświaty. 

  

Ostatni numer przynosi zajmującą i aktu- й Ё ; = 
апа treść. Czytamy tam  relacię Z WYPIAWY „ie p 2 PZ z: 
Bauera na Kańczendzengę w Himalajach, na- ; p do W A a REN. be S me 
stępnie B. Szabuniewicza ciekawy i przystęp 14 5: CO Warszawy do vr. Naczelnej Lasów 

Państw. w sprawach służbowych. Pobyt po- 
trwa kilka dni. 

— Peowiacy! — W dniu 1 maja zmarł w 
szpitalu wojskowym na Antokolu obywatel Bo 
leslaw Mirecki, czynny członek POW z lat 
1915—1918. Zmarły pracował w pow. Ihumeń- 
skim i Mińsku Litewskim. W Jego majątku 
Kamionka w pow . Ihumeńskim został przez ś. 
p. obywatela Januszkę założony kurs instruk- 

d torski dla peowiaków. 
Celem uczczenia Zmarłego wszyscy peowia 

cy stawią się w dniu pogrzebu 4 maja o godz. 
10 rano w kościele szpitalnym przy szpitalu 
wojskowym na Antokolu. 

— Zarząd Ochrony — Przedszkoła przy 
ul. Koszykowej Nr. 7, prowadzonej przez Kon- 
ferencję św. Wincentego a Paulo przy parafji 
N. Serca Jezusowego, składa tą drogą wszyst- 
kim ofiarodawcom serdeczne podziękowanie za 
ofiary na odzież i obuwie dła biednej dziatwy 
z ochrony wyżej wskazanej. * 

— POMOC ZYDOM 7 NIEMIEC, —- 
: dniu wczorajszym przybył do Wilna p. 

Giterman, kierownik „Dżojntu* (Zjedno- 
czonego Klomitetu Amerykańskiego Po- 

obieg w 1924 r. mocy Żydom). E. Glitenman odbył konteren 2) wartości I złoty z podobizną Prezydenta Gie z rabinem Grodzieńskim. Tematem na- 
Rzeczypospolitej Stanisława Wojciechowskiego Tad była sprawa pomocy finansowej ży- 
z 1924 r. dom zbiegłym z Niemiec przez represjami 

3) wartości 30 gr. z widokiem pomnika kró hitlerowskiemi. 
la jana Sobieskiego z r. 1925. 

4) wartości 20 i 45 gr. z widokiem żaglo TEATR I MUZYKA 
wca na morzu z r. 1926 — Teatr Wielki na Pohulance. — Pożeg- 5) wartości 20 i 45 gr. z widokiem Ostrej "Alte występy Jadwigi Sm čiej. —- Znako Bramy w Wilnie z 1926 r. mita artystka i urocza gwiazda filmowa Jadwi- 

Znaczki te będą wymieniały urzędy i agen $4 Smosarska opuszcza Wilno — dwa ostatnie 
cje pocztowe na znaczki obiegowe równej war El występy odbędą się nieodwołalnie we śro- 
tości do dnia 31 lipca 1933 r. Ea: ORA Pier 2 A 'ohul w pięknej, arcywesołej sztuce Poczta na usługach reklamy. — Dla u „Żegnaj młodości" („Młodość szumi). Jednak dogodnienia firm i instytucyj, operujących śro ponieważ bilety па ‚ i młodości” 
dkami reklamowemi, wprowadził urząd poczto- y „<<Bnaj miodości W. dn. 4 R A maja (czwartek) zostały zakupione w 90 proc wy nowy rodzaj przesyłek listowych pod naz- > : ) B Mg „druki « ulotki, ae przez komendę garnizonu — więc właściwym 1 pożegnalnym występem Jadwigi Smosarskiej Ten rodzaj przesyłek ma dla reklamy nad- dia Szerszej publiczności będzie przedstawienie zwyczaj ważne znaczenie, gdyż ułatwia jej do- żegnaj młodości" dziś, we środę 3 maja o go tarcie do najszerszych warstw ludności, z któ- dzinie 5-ej wiecz у : © 
= pa: aa, a: : й Specjalny pożegnalny .występ Smosarskiej Tiki se można nadawąć w urzędąch pocz- qlą publiczności zajętej wieczorem odbędzie towych w ilościach niemniejszych od 1006 się we czwartek 4 maja o godz. 4 po połud. sztuk za opłatą za każde 100 sztuk 5 zł. Н ь o 

Druki do doręczenia w miejscu można na- — Ostatni “ spiań 
dawać bez opakowania, do doręczenia. na pro- ukaże = = a z o Ee = wincji w wiązankach,  nieprzekraczających 5 ь AB kg po B mio 2 с © — y teai jazdowy teatrów miejskicn KOLEJOWA —ZASP w Wilnie — "poczyna piąte Eikas IPREMJE KOLEJOWE. Celem ne tournee po Wileńszczyźnie z przepiękną, ar- zwiększenia liczby przesyłek kolejowych, cywesołą komedją „Żegnaj mtodošci“ (Młodość 
władze kolejowe opracowały t. zw. „taryfę SZT! )_w dniu 5 maja. 
akwizycyjną“,  kltórej zadamiem będzie 
przyznawanie premij grnomadzącym w cią- 

Atrakcją tego niezwykle ciekawego tournee 
będzie pozyskanie na gościnne występy w tej 

gu kwartału większe pantje towarów. 

SZKOLNA 

sztuce znakomitej artystki filmowej i  scenicz 
nej Jadwigi Smosarskiej oraz artysty scen war 
szawskich — Stanisława Daczyńskiego. 

— Teatr muzyczny Lutnia. — Wyst я — Dyrekcja gimnazjum im. Kr. Zygmunta Grabowskiej, — "Manca“ po cenach AS Augusta w Wilnie podaje do wiadomości, że Dziś o godz. 8,15 — wspaniała operetka Kal- w lokalu szkolnym otwarta została wystawa 
prac uczniowskich, czynna w dniach od 2 do 

6 maja rb. w godz. 17—19 oraz dn. 7 maja w 
godz. 10—13. Wstęp bezpłatny. 

mana „Marica”. W roli tytułowej wystąpi zna- 

ZEBRANIA I! ODCZYTY 

komita śpiewaczka Mela Grabowska, na czele 
najwybitniejszych sił zespołu. Barwnem uroz- 

— Zrzeszenie Lekarzy Absolwentów USB. 
We czwartek 4 bm. o godzinie 19 przy ul. 

maiceniem operetki są efektowne tańce i ewo 
lucje układu W. Morawskiego. Ceny zniżone. 

Wielkiej 46, odbędzie się miesięczne zebranie 
ogólne koła wileńskiego Zrzeszenia Lekarzy 

Zniżki ważne. 
‚ — Dzisiejsza rewja w Lutni. — po cenach 

zniżonych. — Dziś na przedstawieniu popołud- 

Absolwentów USB z porządkiem dziennym:— 
1) dr. J. Zienkiewicz — Walka z kiłą wrodzo- 
ną u dzieci i jej znaczenie społeczne; 2) dr 

niowem o godz. 4 po cenach najniższych uka- 

W. Karnicki — Wrażenia z pobytu w Wiedniu 

że się po raz ostatni w sezonie wielka rewja 
„Pociąg wiosenny" w wykonaniu całego zespo 
łu artystycznego. Ceny miejsc specjalnie zni- 
żone — od 30 gr. 

‚ — „М/ pustyni i w puszczy“ —  Gościna 
Osobne zaproszenia nie będą rozsyłane. — Go- teatru „Žagiew“ wobec wielkiego powodzenia žie ое оаН, przemiłego widowiska „W pustyni i w pu- 

— Zebranie Związku Obrońców Wilna. We 
środę dnia 3 bm. w lokalu Związku (Ogród - 
Bernardyński, pawilon powystawowy)  odbę- 
dzie się herbatka Związku Obrońców Wilna i 
b. Żołnierzy Litwy Środkowej. Początek o go 

szczy" przedłuża się w Wilnie — to też od 
czwartku 4 maja przedstawienia odbywać się 

dzinie 18. Wstęp tylko dla członków i bez- 
płatny. Wygłoszą referaty: prezes Związku — 

będą dwa razy dziennie, a to o godz. 12 rano 
specjalne przedstawienie dla szkół powszech- 

СО GRAJĄ W KINACH? 
REWJA — Wilk morski. 

senator Witold Abramowicz pt. .„Cele i zada- 
nia Związku Obrońców Wilna* oraz pułk. Jerzy 
Dąbrowski — „Ze wspomnień z lat 1918. — 
1520“. 

HOLLYWOOD — Igloo. 
CASINO — Wesoly karawaniarz. 
HELJOS — Jego Ekscelencja subjekt. 

as i as : PAN — Každemu wolno kochač. — ži la Literacka: o zie się I — i w dniu 4 maja (czwartek) o godz. 20 m. 30. RRC ek 2 > Wypełni ją referat p. Zygmunta Falkowskiego Ez krzyżowym ogniu i 
o Sienkiewiczu jako artyście , wyjęty z dłuższej pechowcy. 
pracy monogralicznej o twórcy „Trylogji*, — 
Następnie artyści teatrów miejskich czytać bę- 
dą mało znane utwory wielkiego pisarza (pro- 
za i wiersze). 

Wstęp dla członków bezpłatny, wprowadze 
ni goście płacą 1 zł. 

> Zebranie organizacyjne „Koła  Szósta- 
S kin 5 maja rb. o godz. 14 w lokalu 

<asyna Ofic. 6 p. p. Leg. w Wilnie przy al. — Okradziony w piwiarni. — józef lóż Kościuszki nr 18 odbędzie się organizacyjne ze (ulica Sapieżyńska 5) w czasie sk aa branie miejscowego Koła Szóstaków, zamiesz- piwiarni przy ulicy Ludwisarskiej 4 został с- kałych na terenie OK III, do którego należą: kradziony, zginął mu mianowicie portfel zawie- _ |) wszyscy b. żołnierze, którzy służyli w rajacy 200 zł. Ca 6 p. p. Leg. Pol. do dnia 1 października 1917 — SKRADLI CZY ZGUBIŁ. — Dyrektor roku; 2) wszyscy b. żołnierze, służący w 6 Kasy homunalnej w Wilnie p. Illinicz (Bakszta P.p. Leg. do dnia 1 marca 1921 r.; 3) wszy- 14, onegdaj wieczorem udał się do urzędu po- scy oficerowie i podoficerowie zawodowi, któ cztowego Wilno ' celem wysłania listu poleco- rzy służyli lub służą w 6 P.p. Leg. po 1 mar- nego. I'ży okienku wyjmował z kieszeni port- ca 1921 roku, jak również oficerowie i pod- ge] zawierający 980 zł. chorążowie rezerwy i w stanie spoczynku. Po frzyjściu do mieszkania Illinicz spostrzegł Wszyscy b. Szóstacy wyszczególnieni w że portiel zginął. P. Illinicz nie wie, czy port- KE 1), 2), 3) a ta na terenie OK gel zgubii, czy też został mu on skradziony. -— --proszeni są o jak najliczniejsze stawieni W zwi. ! dies się na powyższe zebranie. ! * OAI WA mn 
— Komitet Społeczny Pomocy Biednym i nych, a o godz. 14 po poł. dla szkół Średnich. 

Walki z Żebractwem i Włóczęgostwem poda- Bilety do nabycia A ae teatru Lutnia. * 
je do wiadomości, iż w dniu 4maja r.b. o godz. 
7 wiecz w lokalu Wydziału Opieki Społecznej ESPASE TSS Magistratu (ulica Dominikańska Nr. 2) odbę- 
dzie się wałne zebranie. 

— Zarząd Związku Niższych Funkcjonarju 
szy Państwowych R. P. okręgu wileńskiego za 
wiadamia swych członków, iż dnia 7 maja ma- WILNO. — W dniu 1 maja rb. na odcin- ja r.b. odbędzie się Zjazd Wojewódzki Związ- ku Orany — Marcinkańce na 330 klm. zabity ku. Zbiórka członków o godz. 8 rano w lokalu został na torze kolejowym na godzinę przed 
Związku, ul. Bakszta Nr. 1. O godz. 9 nabożeń północą przez pociąg osobowy Nr. 714, idący 
stwo w kościele św. Anny. O godz. 11 nastą- z Wilna do Warszawy — mieszkaniec Oran 
pi otwarcie zjazdu w sali Sądu Okręgowego w Piotr Woronowicz, który był wysłany służbo- 
Wilnie, ul. Mickiewicza 36. wo na obchód toru kolejowego. Przyczyną wy 

— Komunikat Związku Pań Domu. — Dn. padku byłoto, iż w owem miejscu tor kolejowy 
4 maja w sali Towarzystwa Kredytowego (Ja- 
giellońska 14) o godzinie 17-ej p. Barbara Wo- 
łodźkowa wygłosi drugą część pogadanki „Pod 
stawy przyrządzania zup”. 

W drugiej części zebrania nastąpi omówie- WILNO. — W sprawie nieudanego zama- 
nie spraw przekazanych oddziałom przez za- chu kolejowego na linji Iwacewicze — Kosów 
rząd główny ZPD w Warszawie. prowadzi się energiczne dochodzenie, w wy- 

nie napisany artykuł o tegorocznych laureatach 
nagrody Nobla Sherringtonie i Adrianie, w koń 
cu St. Nagurskiego, o niektórych współczes- 
nych drogach i materjałach drogowych. 

Wśród notatek znajdują się takie jak „No- 
we grupy krwi”. „Co to jest szkło organiczne”, 
„Śmiertelność na raka w Polsce w świetle 
cyfr", „Zagadnienie regulacji Wisły i żeglugi 
rzecznej” i wielu innych. 

Na zakończenie numeru dodano Przegią 
Czasopism, Książki nadesłane i Słowniczek 
wyrazów obcych i terminów naukowych. 

— Wycofanie z obiegu niektórych znacz- 
ków pocztowych. — Zarząd pocztowy wycofu W 
je z obiegu następujące rodzaje znaczków: 

1) wartości 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 
i 50 gr. z godłem Państwa wprowadzone w 

Dwaj 

WYPADKI I KRADZIEŻE _ 
— Pożar. W domu przy ulicy Św. Jańskiej 

11, wybuchł w dniu 1 b.m. o godz. 12 pożar 
w składzie, przylegającym do mieszkania Stef. 
Baranowskiego. Przyczyną było zaprószenie 0- 
gnia. Wezwano straż pożarną, która ogień zlo 

kafizowała. Szkoda wyrządzona przez pożar 
wynosi kilkaset zł. 

  

WEGO. Dziś, w dmiu Święta Narodowego, ° 
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ze STRAWiŃSKICH 

JANINA BOREYSZO-EPSTE'NGWA 
Kierowniczka biLr podań Towarzystwa Opieki nad Dzieckiem 
Po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona 

dnin 2 maja 1923 rokn. 
O tej nieodżałowanej stracie, w głębokim smutku pogrążony zawiadzmia 

Zarząd Towarzystwa Opieki nad Dzieckiem 

Ś. Sakramentami, zmarła w 

dzenie zwłok na cmeniarz wojskowy. 
O czem zawiadamia 

o czem zawisdamia 

BBR 

Dzisiejszy obchód 
Wtzoraj jak w przeddzień wiekopom- 

nej rocznicy Konistytucji 3 Maja, miasto 
przybnało 'odświętną szatę. Wszystkie do- 
my udelkonowane zostały, flagami o bar- 
wach narodowych, zaś o zmnoku gmachy 
iusitjytueyj państwowych, wojskowych i sa 
morządowych, jak również Góra Zamkowa 

PERU KISS PWK WROC ROA 

— PRZECHODZEŃ POD AUTEM. Na ul. 
Chocimskiej wojskowe auto sanitarne najecha- 

ło na Hełenę Gryszkiewiczównę, zam. przy ul. 
Chocimskiej 32. Doznała ona ogólnych — обга- 

żeń i potłuczeń, lecz życiu jej nie grozi nie- 
bezpieczeństwo. ratunkowe Odwio- 
zło ofiarę wypadku do szpitala św. Jakóba. 

— Oszuści w roli listonoszów. — W okre- 
się przedświątecznym grasowało na terenie Wil 

na dwóch oszustów, podających się za listonu- 

szów, i wyłudzających, pod pozorem składek 

pieniężnych dla listonoszów od firm, instytucyj, 

i osób prywatnych drobne sumy na sfabryko- 

- wane przez siebie listy składek. Oszuści odwie 
dzili w ten sposób między innemi lomourd 

„Kresowię”, „Br. Cholem*, Kurję Metropolital- 

ną i in. £ 
Jedną z list, jakiemi oszuści operowali, na 

sumę 50 zł. zatrzymała dyrekcja Seminarjum 

Duchownego przy ul. Śniadeckich i przekaza-. 

ła urzędowi pocztowemu Wilno 1. Oszustami 

zajęły się organa śledcze policji. 

Przy tej sposobności Dyrekcja Poczt i Te 
legrafów, pragnąc ustrzec ogół swej klienteli 

przed podobnymi oszustami, podaje do wiado 
mości, że listonosze upoważnieni są do przyjmo 
wania gotówki wynikającej z opłat i dopłat 

pocztowych, telegraficznych, telefonicznych i 
radjofanicznych —w każdym jednakże wypad- 

ku muszą oni przedstawić dowód lub doku- 

ment dający im podstawę dó podjęcia gotówki 

opatrzony pieczęcią. 

— Fałszywa 10-cio złotówka.. Faiszywą 
monetę 10-złotową usiłowała rozmieniać w IV 
Urzędzie Skarbowym przy ul. Bazyljańskiej 4, 
Sora Łam, zam. przy ul. Zawalnej 40. Sorę Łam 
zatrzymano. 

— OPADŁ TYNK Z SUFITU. W domu nr 
19 przy ul. Kijowskiej w mieszkaniu Fejgi Kra- 
kańskiej oderwał się z sufitu kawał tynku, któ 
ry spadł na głowę właścicielki mieszkania, Po- 
gotowie ratunkowe przewiozło Krakańską do 
szpitala żydowskiego. Stan jej jest ciężki. 

— Pożar. — Wczoraj wieczorem wybuchł 
pożar przy ulicy Kijowskiej 37. Ogień szybko 
ugaszono. Straty są nieznaczne. 

WILNO — TROKI 

— ZABITY W BÓJCE. — Na połach w 0 
kolicy wsi Czechaniszki gminy rzeszańskiej — 
mieszkańcy tej wsi Tylingo Kazimierz, i Ty- 
liago Mieczysław wszczęli bójkę, w czasie któ 

rej Kazimierz strzelił kilkakrotnie do swego 1- 

miennika z rewolweru, raniąc go w lewy bok 

i policzek, a następnie dobił go kamieniami. 
Przyczyną zbrodni była osobista nienawiść mię 
dzy nimi. Kazimierza Tylingo zatrzymano. 

— KRADZIEŻ W MAJĄTKU. — Na szko- 
dę Marji Umiastowskiej właśc. maj. Stoki gm. 
Wielkie - Soleczniki, skradziono z podwórza 
2 parokonne pługi, 1 odkładnię, 3 lemiesze, od 
kręcone od innych pługów, 5 zębów, odkręco 
nych od innych pługów, wszystko wartości 220 
złotych. 

— ZBIEGLA ŽONA. Konrad Balski, 
zam. przy ul. Podgórnej 7b, zameldował 
policji, iż wiezoraj w czasie jego nieobec- 
mości, żoma. jego Bronisława okradla: miesz 
ikanie, zabrała dwoje dzieci, a mianowicie 
12-letnią córkę Janimę oraz 10-letniego sy- 
ma Heniryka i oddaliła się w miezmanym 
kierunku. Balski prosił policję o wszczęcie 
poszukiiwań za zbiegłą żoną. 

— ZAJŚCIE NA TLE EKSMISJI. Przy 
ulicy Zawalnej 29 wi domu należącym do 
A. Joselsona, wynikła a wantura ma tle 
eksmisji. Jedna z lokattorek Jambrowa za- 
legała z opłacaniem Kkomorjnego, wobee 
czego właściciel domu uzyskał wyrok eks- 
misyjny. 

Usuwania tokatorka, widząc swoje me- 
ble wymoszonie na ulicę, wpadła w atak 
furji, pod wpływem. której wybiła wszyst- 
kie szyby w swłojem mieszkaniu oraz w 
mieszkaniu właściciela domu. 

Polieja Jamabrową zatrzymała. 

Tragiczna śmierć kolejarza 
łukowato skręca, przechodząc przez las, tak iż 
ś.p. Woronowicz pociąg prawdopodo- 
bnie w ostatniej chwili na krótką tylko — офе- 
głość. Władze bezpieczeństwa kolejowego wdro 
żyły w tej sprawie dochodzenia, Zwłoki Wo- 
ronowicza zabezpieczono aż do przybycia ko- 
misji sądowej. 

О zamachu pod Kosowem 
ków, którzy znajdowali się niedaleko tor. — 
Zatrzymani wypierają się udziału w zamachu. 

Wiadzc śledcze są jednak na tropie spraw- 
niku którego zdołano zatrzymać dwóch osobniców. 

|
 

BOLESŁAW MIRECKI 
Obywatel ziem: Mińskiej 

po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Szkramentami zmarł w d. 1 maja. 
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dniu 4 maja o godz. 10 rano w ko- 

Ściele przy szpitalu wojskowym na Antokolu, skąd o godz. 11 nastąpi odprowa- 

STROSKANA RODZINA 

W szóstą rocznicę śmierci 

BENEDYKTA WOYCZYŃSKIEGO 
zostanie odprawione Nabożeństwo żałobne w piątek dnia 5-go maja r, b. o 

godz. 7-ej rano w kościele Bernardyńskim, 
ŻONA 

Święta Narodowego 
i wieża katedralna oraz dworzec kolejowy 
były rzęsiście iluminowane. 

W godzinach popołudniowych 'w oddzia - 
łach garnizonu wileńskiego miały miejsce 
pogadamiki dla żołnierzy na tematy okolicz 
mościowe. 

W dnim dzisiejszym o godz. 9-tej rano 
m kościele św. Jana J. Е. Ks. Arcybiskup 
Metropolita Wilenski odprawi pontyfikal- 
me nabożeństwo. Na nabożeństwo to przy- 
będą pochodem organizacje, stowarzysze- 
nia i szkoły. 

O godz. 

mialbożeństwio dla oddziałów: wojskowych, 
na iktórem będą obecne delegacje pułków 
garnizonu wileńskiego, 

Kilkuminutowe posie- 
dzenie Rady Miejskiej 
WILNO. Wczonajsza Rada Miejska, 

awiołama. madprogramowio iw: celu załatwie- 
mia pilnych spraw matury finansowej, : ia niecale Kuicsieć tanio. 

Miejska bez żadnej dyskusji! zatwierdziła 
wmiioisek: zaciągnięcia. pożyczki w wtysokoś- 
ci pół miljona zł. nia zasilenie środków о- 
brottowych kas miejskich, oraz drugą po- 
życzkę mw; kimocie 125 tysięcy zł. na spłatę 
kolejnej raty pożyczki amgielskiej, płat- 
miość której przypada nia dzień 15 bm. Po- 
nadto upaważniono magistrat do poczy- 
mienia starań o odroczenie spłaty dwóch 
pożyczek: w wysolkości 150 tysięcy zł., za 
ciągniętych w swoim czasie na pokrycia 
strat, wymikłych podczas powodzi w: noku 
1931 i na robotiy drogowe. (Wreszcie zdecy- 
dlowiano się udzielić Komitetowi do zwal- 
czania raka poręki do 25 tysięcy zł. na za- 
Ikup aparatu Roe iego. 

(Posiedzenie skończyło się na krótko 
pnzed godzimą 10 rwiecz. 

Luki iii. 0000 

BRASLAW 
— POŻAR. We wsi Bowdzienicze gm, N. 

Pohoskiej pożar zniszczył dom mieszkalny For- 
tunaty Turonek. Spaliły się również zabudowa- 
nia gospodarcze, inwentarz, kilka sztuk bydła 
i drobiu. Straty wynoszą 2 tysiące złotych. Po- 
żar powstał wskutek nieostrożności domowni- 
ków. 

POSTAWY 
— ZAMACH SAMOBÓJCZY. — Wystrza- 

łem z rewolweru odebrał sobie życie Lucjan 
Kozakiewicz mieszkaniec wsi Soroki gminy du- 
niłowickiej. Popełnił samobójstwo w Posta- 
wach na podwórku piwiarni przy płacu Piłsud- 
skiego. Przyczyną — nieporozumienia rodzinne 
i ciężkie warunki materjalne, Kozakiewicz za- 
ledwie przed trzema tygodniami powrócił z Ar 
gentyny, gdzie pracował jako robotnik kolejo- 
wy. 

Z POGRANICZA 
— WYMIANY GRANICZNE. — Zawarte w 

miesiącu kwietniu umowy graniczne polsko - 
sowieckie w sprawie spławu drzewa, wydawa- 
nia zbłąkanych żołnierzy granicznych, obywate 
li, inwentarza żywego itp., wprowadzono w ży 
cie. W ostatnich dniach władze sowieckie wy 
dały naszym placówkom 17 koni i kilka sztuk 
bydła. 

Ponadto posterunki graniczne wydały 2-ch 
defraudantów, zbiegłych na teren sowiecki w 
rejonie Michniewicz. 

Na odcinku granicznym Wilejka koło Ka- 
mienia dwóch rybaków polskich przypadkiem 
dostało się na teren sowiecki podczas silnego 
wiatru. Rybaków po zbadaniu niezwłocznie od- 
stawiono do brzegu polskiego. 

Również nasze władze na kiłku odcinkach 
wydały zbłądzone konie, krowy i pasterzy —- 
Na odcinku Iwieniec zbłądzonych dwóch żoł- 
aa sowieckich wydano komendzie sowiec- 

iej. 

Moment kulminacyjny 
Produkcja sacharyny i hamdel nią — 

to ibamdzo intmatny interes, Wymaga wipraw 
dzie dużej rzutkości, enengji, odwagi i na- 
pięcia merwów, ale opłaca się stoknotnie. 

Dwaj właściciele kramiku ma rynku 
przy ul. Słowackiego, posiadali wszystkie 

kramik, w którym sprzedaje się stanzyz- 
nę, będzie majlepszem zamaskowaniem fa- 
bnyczki sacharymy. (Kbóż domyśli się, że 
w starem żelastwie ukryty jest motorek ? 
Że w; szybkim czasie przygotowano zapas 
40 tysięcy pastylek? Ale od czego są a- 
gemci? Właśnie w chwili, gdy 40 tysięcy 
pastylek: opakowanio do ekspedycji, przy- 
szli, zabrali, aresztowali. 

My już oddawna mieliśmy panów na 
oku — oświadczyli. ! 

Oświadczenie wydało się producentom 
inomją. 

— Dawno? I dopiero teraz zabieracie? 
Gdyśmy tyle pracy włożyli, tyle pieniędzy 
wyrzucili! na marne? Ludzie bez serca, 

— Ba, ale gdybyście panowie wiedzie- 
li, co to za przyjemmłość jest obserwować 
i łapać w) momencie *kulminacyjnym! — 
odrzekli wesoło agenci. 

 



  

Багай са 
— WYSTARCZY NIA DŁUŻSZY CZAS 

W dniu 28 kwietnia br. o godz. 7,30 z re- 
stamracji, mależącej do Nachamy Rubie- 
żewskiej w Molczadzi, skradziono módelk 
ma ogólną sumę 239 zł. T5 gr. Jak możma 

było dokonać o godz. T-mej takiej kradzie 
ży, może się dowiemy z dochodzenia połi- 
cji. Bądź co bądź *jest to sprawa: dość nie- 

— WIALNE ZGROMADZENIE STRA- 
ŻY POŻARNIEJ. [W dniu 30 kwietnia w 
łokalu własnym cdbyło się walne zgroma- 
dzenie członków: Słlraży Pożarnej: w Bara- 
mewticzach. Po odczytaniu protokułu po- 
przedlaiego posiedzenia oraz przedłożeniu 

:spra: vczdań ogólnego i finansowego i przy 
jęciu tydh sprawozdań, przystąpiono do 
wybceru 2 członków zarządu i wybrano pp: 

Jarockiego i Tunkiela. 

grodźięhyka 
— Z URZĘDU ROZJEMCZEGO. — 

W dniu 5 maja odbędzie się następna moz- 
prawa Urzędu Rozjemezego do spraw kre- 
dytowych małej własności rolnej, 

UROCZYSTA AKADEMIA W 
WIĘZIENIU KARNIEM. — W dniu 3-go 
maja © godz. 16-tej w więzieniu karnem 

odbędzie się uroczysta akaddemja, na kió- 
rej program złożą się przemówieniia, sztu- 
ki sceniczne i inme, związanie z uroczystoś 
cią dunia 3go maja. Między innemi odegra- 
ma zostanie jednoaktówka „Kościuszko w 
Petersburgu", 

— „KOŚCIUSZKO POD RACŁAWI- 
CAMT". — [W dniu Święta Narodowego w 
"Teatrze Miejskim odegrana zostanie 'sztu- 

ka Anczyca „Kościuszko pod Racłarvica- 
mi“ z udzialem artystów. teatru miejskie- 
go, gannizomowego, orkiesty wojskowej i 
statystów. Początek 0 godz. 8,15. 

— ULICZNY BIEG KIOLARSKI. 
W dniu Świętą Narodowego odbędzie się 
zorganizowany pnzez sekcję (kolarską KS 
„Cresovia* bieg kolarski uliczny, 

  

   

  

  

  

DŹWIĘKOWE KINO „APOLLO* 
Dominikańska 26. 

ARCYDZIEŁO POLSKIEJ TECHNIKI 
FILMOWEJ 

POD TWOJA OBRONĘ 
W rol. gł. Bogda, Brodzisz, Walter, Sambor- 
ski, Lindorf i Trapszo. Pocz. seans. o godz. 

6, 8, i 10,15. 
Wstię> od 50 gr 

YYYYY*YYYYYYT 

SPORT 
WALNE ZEBRANIE AZS'u. 

Dnia 5-go bm. o godz. 7 (a w: drugim 
terminie o 7 m. 30), odbędzie się w lokalu 

klubowym św.-Jańska 10 ogólne walne ze- 
branie członków Akald. Związku  SŚporto- 
wego. 

ттУ 

  

Raśjo wileńskie 
ŚRODA, DNIA 3 MAJA 1933 R. 

  

10.00: Transm. nabożeństwa, 11.57: Cza: 
12.10: Komun. meteor. 12.15: Poranek s 
odczyt, d.c. poranku. 14.00: „Młodzież wiej- 
ska w pracy rołniczej* — odczyt. 14.20: Mu 
zyka 14.40: „Kryzys wi egrodnictwie a możli- 
wości produkcji w najbliższych latach" — od- 
czyt. 15.00: Muzyka. 16.00: Słuchowisko dia 
dzieci. 16.25: „Pieśni majowe z wieży Marjac- 
kiej w Krakowie". 16.45: „Stanisław Staszic” 
odczyt. 17.00: Recital skrzypcowy. 17.55: Pi 
gram na czwartek. 18.00: Muzyka lekka. I * 
Wiad. bieżące. 18,30: Audycja litewska na 
dzień 3 maja. 16,45 — Rezultaty plebiscytu 
konkursu poetyckiego. 19.00: Rozmait. 19.05: 
„W świetle rampy“ — nowości teatralne omó- 
wi Tadeusz Łopalewski. 19.20: Słuchowisko. 
20.00: Koncert, wiad. sportowe, d.c. koncertu. 
22.00: „Akuku” — mówiony dwutygodnik hu- 
morystyczny. 22.35: Odczyt esperancki. 22,55: 
Komun. meteor. 23.00: Muzyka taneczna. 

   

  

  

Ofiary 
Bezimiennie Na Komitet Chleb Dzieciom 

zł. 5, na Żłobek Im. Maryi zł. 5, na Dom Dzie- 
ciątka Jezus zł. 5. 
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o © и mozesz mieć cale 
story pieniędzy 

  

trzeba tylko kuptć LQ/ 4.KLAL. 
27. PAŃ/T. LOTERJI KLA/. 

w kolekturze 

A.Wolańka 
w Warszawie, Centrala, Nowy Świat 19. Cena całego losu zł. 40, 

14 losu zł. 10. Zamiejscowe zamówienia załatwiamy odwrotną po- 
cztą. Konto P. K. O. Nr. 7192. 

Uwaga! Nasza kolektura zwraca specjalną uwagę na wygodną 
i terminową obsługę P. T. Graczy zamiejscowych. 

Ciągnienie od 18. 5. do 23 5. r.b. 

  

  

JEŻELI chcesz królować w towarzystwie, za- 
interesować, oczarować i stać się miłym i 

zajmującym zapomocą nauczenia się 
-sałonowej magji i pseudo-okultyzmu, 

TO korzystaj z przypadkowego pobytu w Wil- 
nie znanego działacza w tej dziedzinie. Inf. u- 
dziela się przy ul. Wileńskiej 8 m. 10 (wejście 
przez sklep). Uwaga: kurs (jedyny) rozpocznię 

się już 10 maja r. b, 

467-4. 

Ggłoszenie o licytacji 
Izba Skarbowa w Wilnie nimiejszem 

podaje do wiadomości, że dnia 22 maja 

1933 r. w gmachu Izby przy ul. Wielka-Po- 
hulanka 10, odbędzie się liieytiacja: publicz- 
ma: około 2107 kg. 13 gr. sachanrtyjny (w tem 
wi orygimalmiych opalkowaniach 1.265 kg. 
luzem 842 kg. 013 gr) na warunkach na- 
stępujących : 

1) zakupiona sacharyna ma być wiywie- 

zioma zagranicę w ciągu 3 miesięcy, liczące 

nia. licytacji; miajpienwi ma być wywie- 
charyna w opakowaniu luzem; 

2) towar będzie wydany mabywcy w 

grianieznym urzędzie celnym i wyekspedjo 

wany pod dozorem urzędnika. celnego, do 

tiej fujnikcji delegowanego, do kraju, w któ- 

rym niema zakazu przywozu sacharyny:; 
3) cena wywołania oraz minimalna: ee- 

na sprzedażna ustala się w wysokości 10 zł. 
50 gr. za jedeni kg. sacharyny 450-krotnej 
słodyczy, loco magazyjs Izby, bez względu 
nia rodzaj opakowialniia:; 

4) koszty przewozu z magazynu do od- 

nośnej diiacji granicznej uiszeza nabywca 

   

  

8 sachan: yny. 
Biorący udział w: przetargu winni mwy- 

kazać się kwitem PKO ma wpłacone na 
ikonto Nr. 38490 Izby Skarbowej w Wiilmie 
zł. 1.000 (tysiąc), tytułem wadjum (na r-k 
sum. depozytowych Izby). 

Szczegółowiych (informacji udziela Wy- 
dział TV Tzbły pok. Nir. 22 w godzinach u- 

-. rzędowych. 

IZBA SKIARBOWA (W! WIILNIE, 

UK O O M 

Dom z ogrodem 
przy ul. Antokolskiej Nr 108 w wysokim stop- 
niu nadający się na pensjonat do „wynajęcia. 

O warunkach dowiedzieć się. 
Ul. Zawalna 16 m. 8 godz. 9 rano rano lub 

2—4,30 po południu. 

OOO O MOON 
KEK WIERZ | | — 

Lekarze Samochód 
NEENNZCWNCZEE CEN !merykański kareta mi- 

nimalnie używsny wy- 
jątkowo okazyjnie 
sprzedam. Wiadomość 
Mickiewicza 27 — t-ma 
WSENÓr w godz 15 

  

DOKTOR 

Blumowicz 
choroby. weneryczne — 
skórne i moczopłciowe. ———72 

aa i (ik A ее 
a = 3—8 DOM 

W.Z.P. 23 drewniany, nowy, dosć 
UARABGRARNNI BŁ. duży na rozbiórkę а- 

KuPao nio sprzedam. — Wieś 
Dziedaniszki gm. Mic- 1 SPRZEDAŻ winy. $ WTYTYTYTYYEPYYTYYY" 

"Letniska 

Letnisko 
w majątku, 6 kłm. od 
Wilna, 1, 2 lub 3 po- 
koje, z kuchnią. Оп?а 
wersnds, Obok rzeka i 
lės sosaowy. Miejsco- 
wość malownicza. Ko- 
munikacja aatobusowa 
(co godzinę) lnb koleją 
Może być z kiłodkikn: 

S-P:RZE DA M 
WILLĘ wzorowo zago- 
spodarowaną w obrę- 
bie m. Wilna, ładnie po 
łożoną. Ziemi około 4 
na. Zabudowania drew- 
niane nowe: dom mie- 
szkalny, domek gospo- 
darczy, stajnia, wozow- 
nia, obora na T krów, 
stodoła, kurnik, łazien- 

ka, studnia, ogród owo- 
cowy, park. Niedaleko 
kąpiel, — komunikacja nem utrzymaniem. — 
autobusowa, — blis - Olerty skladać do Ads 
kość miasteczka, daje ministracji „Slowa“, 
możność zamieszkiwa - pod A>K; 
nia na stałe. — Nieduży - SE 
dług bankowy. Kalwa- o ANIUSZEW 

ryjska 12 m. 6. LETNISKO 
STERN MAJĄTEK 

DOMEK pensjonat — poczta — 
DO SPRZEDANIA  Uaniuszew — Kiersnow 

o 2-ch mieszkaniach 0- ska stacja  Smorgonie. 
koło 200 s. własnej zie- Plaża, kajaki, tenis. 

  

MCZASODOGE ZEOZNPANE A 2 DS p 
Batorego 5. (Połocka). эзщвЕнатиляи изаолщеежь 

OKAZJA RÓŻNE 
Mało używany  moto-  EMESENEESUE TECZEK 
cykl do sprzedania. 
Wielka 12 — 32. 
  

POPIERAJCIE 

: L.0.P.P 

  

  

50 zł. nagr 
Za odnalezienie skradzionych u p. 
Studnickiej rzeczy: sukni czarnej z podszewką jedwab- 

różowym kołnierzem — lisa czarnego ną szafirową i 

‚ i kapelusza liljowego. 
| Ul. Dąbrowskiego 12 m. 

  

  ody 
Władysławowej DO SPRZEDANIA 

kocięta — małe kotki— 
roczne — angory. 
Bardzo ładne i tanio. 
Ul. Wielka nr 11 m. 2 
przy Kursach Kroju i 
Szycia. Tu potrzebne 
uczenice. 

3 
  

  

W „REWJI” 
w arcyfilmie EA DICK ее Л Вопупог c PLK NORSK 
  

  

„UBI 
Dziś! Król Komików! Ulubieniec i władca tłumów! 

VLASTĄ BURIAN 
w swym najnowszym przeboju 

kat png KARAWANIARZ" 
Reżyserji mistrza Lamacza. Nad program: Dodatki dźwiękowe: Początek o godz. 4-€j. 

  

  

  

Dziś Rekordowy przeboj polski 1933 r., uznany za najlepszy w bież. sezonie 

99 w rol. głów. król „Ekranu Polsk. 1933“ — Eug. BODO, K. TOM, Ina Benita, M. Ćwiklińska i inni. 
Reż. M. Waszyński. Muz. H. Wars. Cała Warszawa zachwyca się i śpiewa przebojowe piosenki: „„Złocisie 

włoski* i „„Tyle miłości”. Seanse 4, 6, 8, i 1 0.15 . W niedziele od 2-ej. 

Ostaluie dni! Wspaniał: komedja insyczua ze „złotej serji”, kiOra u całe 
przerosła poziom dotychczas wyświetlanych łilmów (idealne ndżwiękowienie) 

Każdemu wolno kochać 
wag Maszyński, 

kwiat dE polskiego m S$ Ž a Ziemińska, 
9 Zielińska 

tel. 528 Wielki sukces muzyczny najpspul. komp. Kataszek-Karasifiski Nad program: Wyjątkowo 
śliczny dodatek mnzyczny i in. — Seanse: 4, 6, 8 i 10.10 

konkursowe. Dia młodzieży dozwolone. 
— Ubiegajcie się o nasze nagrody 

  

  

lywoni | Seanse 

  

li miejsce parter 

25 gr. Dziś nOWY program na > Sl: 

W DKIU 31-go GRUDNIA 1932 R. 

i miejsce parter 

50 gr. 
na wszystkie 

Stanse 

  

BILANS KOMUNALNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI MIASTA WILNA 
  

  

AKTYWA > PASYWA 
Złote i grosze Złote i grosze 

Kasa i sumy do dyspozycji t597.845,77 Kapitał zakładowy 100.000,— 
Waluty obce własne 68.033,21 Fundusz zasobowy 53.00561 
Papiery wartościowe własne 325.764,44 Wkłady: 5.220 314.81 
Papiery wartościowe funduszu zasobowego 6660,— Rachunki bieżące (Salda kredytowe) 26.766,73 
Kupony bieżące 6.591,79 Kredyt udzielony Kasie na remont domów 130.270,— 

Weksle zdyskontowane 603.946,19 Zobowiązania inkasowe 212286 
Weksle protestowane 68601,63  Rožne 2.513,42 
Pożyczki w r-kach bież. „On-call'* Należności Skarbu 4 153,28 

a) zabezpieczone 2.793 694,23 Procenty roku przyszłego 5.506,45 
b) niezabezpieczone 140 216,84 2.933.911,07 Zysk za 1932 rok 4 985,87 

Pcżyczki terminowe na zastaw pap. wart. ap 20.188260, 0000, 
Pożyczki terminowe na zob. dłużne 17.212,— 
Pożyczki na remont domów 154 936,13 
Korespondenci 338 228,95 
Ruchomości 29,563,19 
Zakład Zastawniczy 251.732,10 
Różne L 
Naležnošci wątpliwe 22.— k 

5.548 638,18 > a 5.548.638,18 
Dokumenty do inkasa 163 864,17 Różni za inkaso. 163.864, 17 
Depozyty 2.635.361,50 Deponenci 2635 361,56 

8 347,863,85 B-341.90285 
 URROZZEZRZORCZZE 

RACHUNEK STRAT I ZYSKÓW ZA 1933 ROK 

Procenty zapłacone i dopisane do rachunków 333 081,43 Procenty i prowizje otrzymane || 573.343,45 
Koszty Handlowe 213.009,69 Wplywy od dłużników, należności których 

Odpis y: zostaly cdpisane na straty w 1931 r. 529.97 

Na amortyzację ruchomości 3 285,— 
Strata na dłużnikach niewypłacalnych 20.511,43 
Czysty zysk — 398587 SĘ > 

573 878,42 573873,42 
SEK 2] 

(—) Jozei Korolec (—) Antoni Hrmicz. „ (—) Anatol Fried. (—) Michat Graždž 
Prezes Zarządu. Dyrekcja. Gł. Buchalter. 

  

Nowowynalezione ANODÓWKI 
105% trwalsze 

POZNAŃSKIEJ FABRYKI 

Skład w Wilnie św. Jacka 7. 

% trwalsze 15.80 zł. 

Za zaliczeniem pocztowem o 3,50 lub 2.50 zł. drożej. 

120-woltówki 19,80 zł.; 20 

MIESZKANIA 
DO WYNAJĘCIA 

2, 3, i 4-pokojowe. — 
Stara 33 i 1 lub 3-00- 

— ———— kojowe Trakt Batorego 
о POKOJOWE 5— 
MIESZKANIE — — — — — — 
ze wszystkiemi wygo- 2 POKOJE 
dami do wynajęcia. — słoneczne, umeblowa - 
BENA 20 - 5. ne, oddzielne wejście— " 

— — ——wygódka. Odnajmę ta- 
POKÓJ nio. Wielka 2 — 9. 

niekrępujący ze wszel-— — — — — = 

kiemi wygodami — do POKÓJ 
wynajęcia przy ul. Wi-z wygodami do wyna- 
leńskiej 32 m. 5. jęcia Wielka 58 m. 1. 

„MAT“ 

  
Nr. 

OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 5-go 
rewiru Juljan Mościcki, zamieszkały w Wilnie 
przy ul. Wileńskiej nr 25 m. 10 zgodnie z art. 
1030 Ust. Post. Cyw. podaje do wiadomości 
publicznej, że w dniu 10-go maja 1933 r. od 
godz. 10 rano w Wilnie, przy ul. Niemieckiej 
nr 19 odbędzie się sprzedaż z licytacji należą- 
cego do Calela Noza majątku ruchomego, skła- 
dającego się z weloru damsk. oszacowanego na 
sumę zł. 1450 gr. — na zaspokojenie pretensji 
F-my „„Fryderyk Tislowitz* w sumie zł. 1407 
gr. — z procentami i kosztami. 

Komornik Sądowy. 
J. MOŚCICKI. 

93-4. K. 1036-32. 

Przejazdem przez Wilno zosiała oiwaita na krótki czas 
s a wystawa kilimów gliniańskich 

wytwórni L. Wąsickiego 
priy ul. Trockiej 2 w hotelu „GRAND“ 

Ceny przystępne. Dla P. T. olicerów, Urzędników Państwo- 
wych i Samorządowych — dogodne warunki spłaty 

95-4. mr. 1631-32 

OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie rewi- 

ru [-go z siedzibą w Wilnie przy ulicy Zakreto- 
wej 13—1, zgodnie z art. 1030 Ust. Post. Cyw. 
podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 9 
maja 1933 r. od godziny 10 rano w Wilnie uł. 
W. Pohulanka nr 14 odbędzie się sprzedaż z 
licytacji należącego do Efroima Prużana mająt 
ku ruchomego, składającego się z mebli, oszace 
wanego na sumę zł. 1120 gr. —, które można 
oglądać w miejscu sprzedaży w dniu ticytacji 
w czasie wyżej oznaczonym. 

Komornik 

Stefan Wojciechowski. 

  

WANDA N. DOBACZEWSKA. 10) — 

Zwycięstwo Józefa Żołądzia 
Žozio Stągowicki, niby chcąc go po-na i 

cieszyć, niby odpowiadając własnym 
troskom, rozpoczął o ciężkiej sytuacji po 
wojennej kresowego ziemiaństwa, o nie- 
możności postawienia gospodarki na wła 
ściwej stopie, a nawet, poprostu, utrzy- 
mania się przy ziemi. 

— Ja już sam nie wiem, — zakoń- 
czył. — Chyba mnie cud uratuje, są mo 
menty, kiedy nie widzę wyjścia. Mają- 
tek od trzystu lat w naszych rękach... a- 
le cóż robić? Jeżeli nie podołam... 

Domeyko słuchał pilnie, brwi mar- 
szczył, jakby szukał tego wyjścia i to 
natychmiastowego. 

— No, a twójże marjaż, kochany? 
Może toby tobie pomogło? Wołłowicz 
dobrze stoi. 

Żozio skrzywił się niechętnie. 
— Nic jeszcze nie wiem, panie dob- 

rodzieju. Nie zdecydowałem się na oświa 
dczyny. 

— Lepiej powiedz prawdę: że boisz 
się harbuza, — wstawił złośliwie Lolo. 
—Wuja Wołłowicza nie jesteś wcale pe- 
wny, a cóż dopiero panny? Tymczasem 
decyzja wyłącznie od niej zależy. 

— Współczesna dziewczyna, — bur- 
knął Żozio. — Samodzielność niesłycha- 

żadnych tradycyj. Wuj Wołłowicz 
pozwala na wszystko;, oby gorzko nie 
pożałował swojej pobłażliwości. 

— Tybyś ją w karby wziął? co? — 
zachichotał Lolo. Domeyko zakiwał gło- 
wą. 

— Teraz nawet na Świętej Litwie na 
szej, czy, jak wy tam nowomodnie nazy- 
wacie, na Kresach, inaczej, o, inaczej... 
Ale już co kobiety, to zawsze u nas sa- 
modzielne były... Pamiętam, nieboszczka 
matka nasza... 

— Nie w ten sposób! — Żozio por- 
wał się z rzesła w podnieceniu. — Ale 
trudno, skoro wuj Wołłowicz sam zły 
przykład daje, prezesując tak lewicowej 
organizacji, jak Straż Graniczna... Prze- 
cie to nieledwie... bolszewicy! Całe oby- 
watelstwo krzywo patrzy... jakże można, 
tak prowokować powszechną opinję! 

— Straż Graniczna nie jest wcale or 
ganizącją społecznie lewicową, a tem 
mniej bolszewicką, — wtrącił prawie о- 
stro Ilinicz. — Tu chodzi wyłącznie о 
przygotowanie młodzieży wiejskiej i ma 
łomiasteczkowej do obrony granic, gdy- 
by zaszła potrzeba. Straż Graniczna wy 
chowuje przyszłych żołnierzy - obywa- 
teli, uświadomionych narodowo... i 

Żozio spojrzał na Ilinicza przez ra- 
mię. 

— Wuj Wołłowicz zawsze mówi to 
samo. Niemniej tak się dziwnie składa, 
że w „Straży* skupiają się przeważnie 
lewicowcy, a trafiają się i elementa wy- 
wrotowe. Zawsze mówię, że gdyby Rząd 
zamiast topić pieniądze w tej Straży, ze- 
chciał dopomóc ziemiaństwu, dźwignąć 
polski stan posiadania na Kresach... 

— Panowieby sobie sami dopomogii, 
gdyby więcej przedsiębiorczości i pra- 
cy włożyć chcieli w uprzemysłowienie 
majątków. O ile wiem, pan Wołłowicz 
właśnie to propaguje, zaoponował 
gorąco Ilinicz. 

Starszy Stągowicki chciał znowu od- 
powiedzieć, ale brat, Lolo, pociągnął go 
zfekka za iękaw: 

— Daj spokój, Żoziu, temu Iliniczo- 
wi, on tak gada, bo jest zdeklasowany, 
— szepnął półgłosem. 

Domeyko zaśmiał się jowialnie. 
— O tem uprzemystowieniu, to i 

moja Anciutka rezonuje. Kombinuje tam 
coś z wędlinami, z przetworami owoco- 
wemi... Ja nie przeszkadzam, niech sobie 
bawi się... Choć gdzie u nas,, z nasze- 
mi odległościami... ż naszą komunikacją. 
No, mili! Już na dziś robota skończona.. 
Pójdziemy trochę do Rotmana, czy jak? 

Tu zmienił głos, minę i przemówił 
tonem zwierzchnika. 

— Panie Dymsza, 

  

jabym prosił o 

sprawy do zreferowania panu staroście. 
— W tej chwili służę. Czy mam pa- 

nu wyjaśnić? — - 
-- Dziękuję, Sam wiem, 0 co rzecz 

idzie, — spiorunował swego pomocnika 
iskrzącym się wzrokiem i, przewalając 
się nieco z boku na bok, ruszył ku 
drzw:0om. 

Dymsza chwilę patrzył wślad za nim, 
usmiechnął się ironicznie i znowu spuś- 
cił nos ku swoim papierom. Nie szło mu. 
Goście Domeyki bezceremonjalnie głoś - 
no rozmawiali teraz nnędzy sobą. Dym - 
sza zaciskał usta, zgrzytał zcicha, w koń 
cu nie wytrzymał: 

-- Zdaje się, że 

   

ja panom szanow- 
nym przeszkadzam... Może jabym... z mo 
jemi papierami,, do przedpokoju,, do 

stolika woźnego? 
Żozio i Lolo, ociągając się i тги- 

żąc impertynencko oczy, zaznaczyli, że 
się usuwają. Ilinicz wskazał na zegar. 

— Już trzecia. 
— Za pięć minut, — wyzgrzytał nie- 

ubłagany Dymsza. — 
Ale już przez cały Urząd Starościński 

przeleciał wiew z ulicy, z otwierającego 
się szerokiego świata. Na korytarzu, roz 
począł się ruch, trzaskały raz po raz 
drzwi wejściowe, szumiały, składane do 
„koszulek“, akta, postukiwały radośnie 
zamykane szuilady. Domeyko wtoczył 
się, rozpromieniony: ze starostą poszło 
mu dziś gładko, była okazja, by wypić 

dwa z pieprzem. Tylko Cegiełkiewicz bie 
gał zaaferowany i bardziej burakowy. 
niż zwykle. W maluchnej mieścinie, o 
dwie mile odległej, wybuchł pożar, wy- 
glądający na tendencyjne podpalenie. 
Trzeba było jechać na miejsce, wściekt 
się preferans u dziekana, a śnieg walił i 
walił gęstemi, białemi kłębami, jakby 
wcale nie było wczorajszego dnia: mo- 
drego nieba i kwitnących baziek na wie 
rzbach. 

Jeszcze chwila, a w pustym urzędzie 
siedział już tylko sam jeden starosta. Sie 
dział długo za biurkiem ze słuchawką te- 
łefonu przy uchu, z cierpliwym woźnym 
u drzwi... Zapomniał, że obiad stygnie w 
domu.. palił papierosa za papierosem i 
rozważał wypadki ubiegłych dni. 

5 
Przewidywania Żołędzia były słuszne. 

Zonia istotnie wybrała się z ojcem do 
miasta, istotnie też była zawiedzioną i 

rozgoryczoną, gdy się dowiedziała, że Jó 
zek wyjechał na cały dzień i nawet kar 
tki do niej nie zostawił. Zonia szanowała 
Józkową pracę, nauczona od dzieciństwa 
przez ojca, że wszelka praca, a szczegól- 
nie; społeczna, jest rzeczą świętą. Ale u- 
ważałe, że potem, co się stało ostatnio w 
Lipmiach, Józek obowiązany był wobec 
niej de większej kurtuazji i pamiętliwo 
ści. Dlatego słuchała z umyślnem roztar 
gnieniem relacji Songina, cokolwiek cie- 
mnej i zagmatwanej, bo wierny adju- 

tant nie wiedział, co można mówić we- 
bec prezesówny, a przytem, zasadniczo, 
nie nual daru słowa, 

Wołlowicz zaniepokoił się trochę wy 
prawą komendanta i poszedł do siaro- 
sty po bliższe informacje. Tutaj speszył 
się raczej, niż ucieszyt, zafrasuwał 
tak widocznie, że starosta usmiechuął 
się poa wąsem: 

— Mnie się zdaje, panie prezesie, że 
ja mam większe zaufanie do  Żołądzia, 
niż pan Jestem pewien jego przytomne- 
ści wnysłu i zmysłu orjentacy jnego- 

— Ja także, ja także, — pospieszył 
zapewnić Wołłowicz. — Tyiec mnie się 
postawienie sprawy nie podoba. 

Aa? tak? 
— lakaś funkcja prawie policyjna... 

Śledziwo należy do wiadz, Jeżeli Gi lu- 
dzie s; winni, niech ich policja złbiera. 

W każnej organizacji może trafić się jed 
nostka. która... 

Starosta spojrzał bystro na Wołowi- 
cza. 

= - Ja w tej sprawie myslę trochę ina 

czej..i zgadzam się raczej z Żołądziem. 
bialego poszedłem mu na rękę, Chwalę 
mu že tak wysoko ceni honor organizacji. 

— Ja go także cenię, proszę mi wie 

rzyć, — odpowiedział cierpko Wołło- 
wicz. — Zresztą stało się, więc niema 

o czem mówić. Czy mogę podnieść obie 

< 
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