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FRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu, lub z i 

przesyłką pocztową 4 zł. zagranicę 7 zł. Konto czekowe PKO | 

Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena jednego numeru 20 gr. i 

Na zgliszczach i popiolach Zdzieciola 
    

Wilno, Zamkowa 2. Otwarta od godz. S do 4. Telefony: Redakcj—17-82. Administracji—228. 

  

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 

cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do roz inieszczenia ogłoszeń. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Laszuk.. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa 14 Księg. W. Włodzimierowa. 

GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Księgarnia Kol. „Ruch“. 
KLECK — Sklep „Jedność. 
LIDA — ul. >duwalska 13 — S. Mateski, 
LUNINIEC — Ksiegarnia Kol. „Ruch“. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch'* 
MIORY — Ejdelman 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa — Księgarnia Jaźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N.-ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch* 

DRUJA — Kowkin. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 

PODBRODZIE — ul. Wileńska 15 T. Gurwicz 

PIŃŚK — Księgarnia Polska — St. Bednarski 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“ 
SLONIM — Ksiegarnia Mickiewicz: 
SMORGONIE — Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty. 3 
ST. ŚWIĘCIANY — M, Lewin — Biuro gazetowe ul. 3 Maja 5. 
SZARKOWSZCZYZNA, M. Mindei, skład apte „ny. 
WOŁOŻYN — 

  

J. Ryppa ul. Mickiewicza 10. 

Liberman, Kiosk gazetowy 
WARSZAWA — Kiosk Księg. Kol. „Ruch*. 

VE BARAI УС КАЛЬА KTE; NT DANSKE RENGIMAS AK ZA OO 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem 15 gr. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc „drożej. 

co do miejsca. Terminy dr 
     
  

Spłonęłe 215 budynków. — 616 ludzi bez dachu. — Miijonowe straty 
(OD NASZEGO SPECJALNEGO WYSŁANNIKA NA MIEJSCE KATASTROFY) 

Jak już doniosły depesze we wczoraj- 

szym numerze, straszliwa katastrofa na- 

wiedziła miasteczko Zdzięcioł, wojewódz 

twa nowogródzkiego, położone w odle- 

głości 14 milometrów od stacji kolejowej 

Nowojelnia. Wybuchł pożar; rozpow- 

szechniał się istotnie z błyskawiczną szyb 

kością i w ciągu kilkunastu minut objął 

znaczną część miasteczka. jest to jeden 

z największych pożarów ostatniego okre- 

su w naszym kraju. Katastrofa przybra- 

łaby niewątpliwie rozmiary zgoła rozpa- 

czliwe, gdyby powstała naprzykład w mo 

cy, wskazują na to okoliczności pożaru i 

charakter ognia, który w postaci lecą- 

cych strzępów słomy spadał wprost z nie 

ba. 

W PODMUCHACH WICHRU. 

Od kilku dni dmie wściekły, apokalip- 

tyczny jakiś wiatr z północy. W mieście 

go przeklinamy za jego chłodny, północ- 

ny kierunek— na wsi ludzie krążą, jak w 

kłębach samumu. Skąd się wziął w zara- 

niu łata? Słońce czerwcowe nie zdoła о- 

grzać przewianych do kości członków. 

Dmie, szarpie niemai pociągiem, naciska 

szyby, wywraca koziołki i skręca bicze 

z piasku. W płaskiej Nowogródczyźnie 

ma pole do zawodów i jedno uderzenie 

wichru, prześciga drugie. W Nowojelni 

zastaję iormaluą zamieć piasku. Olbrzy- 

mie ich kłęby idą ziemią i podają ręce 

chmurcm. Ludzie przystają jak na Saha- 

rze, psy i konie mrużą oczy, które zano- 

si kurzem. Ten panuje wszechwładnie. 

Ulice pokrywa tumanem, szarpie, łopoce, 

łomoce. — Tak jest w sobotę i taki sam 

w piątek był wiatr, który Kierował og- 

niem. Fo nam uplastycznić może rozmiar 

katastrofy i beznadziejną wałkę straży 0- 
gniowej. 

Wszyscy, od stacji Niemna  ро- 

cząwszy, są pod wrażeniem katastrofy, 

jaka nawiedziła Zdzięcioł. Na peronie, w 

bufecie, w miasteczku, na drodze i na wsi 

Widzę jak ludzie gestykulują sobie na- 

wzajem i opowiadają, opowiadają. Uryw- 

ki rozmów zawsze jednakie. Pożar urasta 

do rozmiarów niebywałych. — Zachodze 

do pierwszego sklepu w Nowojelni po in- 

iormacje. Panienka stoi z odkrajanym 

połciem słoniny, ręka zamarła w bezru- 

chu, opowiada klijentowi o... pożarze. 

LUDZIE, KTÓRZY NIE SPALI. 

Już spotykam ich w Nowojelni. Zna- 

my wszyscy charakterystyczną cechę lu- 

dzi, którzy nie spali w nocy, spędziwszy 

wiele godzin na intensywnej, wyczerpu- 

jącej nerwy pracy. Oczy zakrwawio- 

re, powieki klejące, na twarzy wypieki, 

policzki mimo podniecenia trochę obwi- 

słe, a w całym wyrazie mają coś dzikie- 

go. Gorączkowe ruchy i zmieniony głos. 

Taki człowiek się nie uśmiecha. Snuje się 

bezmyślnie wśród pogorzelisk i patrzy na 

popiół własnego domostwa. — Tacy są 

dziś wszyscy w Zdzięciole. 

Wjeżdżamy świetną sz'są. Początek 

ulicy jest nietknięty, dalszy widok zasła- 
niają drzewa. Że się stało jednak niesz- 

częście — spostrzegamy odrazu z twa- 

rzy mieszkańców. Niema tam ani jedne- 

go, któryby spał tej nocy. Stawiają bez- 

myślnie kroki i krążą jak urzeczeni. — 

Wszędzie, od samego wjazdu, stoją na 
ulicy mebie. Stoły, krzesła, pudła, szaty. 
Czem bliżej rynku, bardziej połamane, 
bardziej w nieładzie. Wreszcie leży to 
wszystko w strasznym haosie na rynku, 

popalone, połamane, zdeptane i porzu- 
corie. 

POGORZELISKO. 

Zewsząd snują się dymy. Wiaśr strzę- 
pi papiery i rzuca się na kupy rupieci. Pó- 
środku rynku, widzę, jak stoi człowiek, w 
lewym ręku trzyma łóżeczko-zabawkę, a 
w prawym lalkę. Stoi ogłupiały i patrzy 
zmarszczoną twarzą na pogorzelisko. — : 
Straszny widok. Od strony kościoła znać 
jeszcze trochę frontony kamienic. Dalej 

wzrok biegnie niehamowany jak tylko się 

„ gnie, wśród morza ruin. Ciągle dymią. 

sterczą pojedyńcze piece, popękane ka- 

fle, zwaliska cegieł, zwęglone belki, wszę 

dzie pełno potłuczonych naczyń, garn- 

ków, mebli. Tu z popiołu wystercza reszt 

ka gitary, ówdzie miedopalony oleodruk, 

ramy obrazów, widać bardziej cenne 

leżą zdeptane na ulicy. Stosy drutu tele- 

grancznego. wrzewa spalone, tkwią jak 

zapałki czarne. Na ul. Kościuszki spalił 

się nawet mostek nad ruczajem, a mokry 

rów wysechł jak w suszarni. — Miejsca- 

mi, gdzie ongiś były ulice, snują pogo- 

rzelcy. Młode żydóweczki, wziąwszy się 
po kilka za ręce, poważnie targający bro- 

dę Żydzi stare żydówy nieubrane od wczo 

raj, spodełba patrząca łudność chrześci- 

jańska. Tłoczą się, rozchodzą, znów zbie- 

rają, ale naokół panuje cisza. Smutny sza- 

bes, tragiczne Zielone Święta. — Jakaś 

baba, próbuje grablami szperać w popie- 

le. — Może co jeszcze zostało? — Nie 

odpowiada na moje pytanie, jest nazbyt 

zmięczona. Obok na kamieniu stoi kogut, 

zerka zdumiony i nie ryzykuje grzebać 

JAK POWSTAŁ POŻAR. 

W piątek po południu, w mieszkaniu 

Lejby Szweckiego, przy ul. Kościuszki 14, 

żydówka piekła bułki na szabes. — Stało 

się i nie odstanie. — Stamtąd powstał 

pożar około godz. 4,30 pop. Dom, kry- 

ty strzechą, stanął w płomieniach. Wichec 

o którym pisałem, szarpnął kępami słomy 

i rzucił je dalej, Wszystko działo się w 

mgnieniu oka. Opowiadał mi jeden Żyd, 

iż przechodząc przez rynek, widział słabe 

płomyki na dachu domu — gdy powracał 

po 10 minutach, całe domostwo stało w 

płomieniach. Ponoć nie notowano nigdzie 

tak szybko szerzącego się ognia. W cią- 

gu 15 minut zajmowały się całe kwartały 

Ludzi ogarnęła panika. Morze płomieni 

oślepiło oczy, odebrało rozum. Każdy ra- 

tował co mógł, ale najczęściej niepotrze- 

bne drobiazgi Ktoś wyjrzał z domu, chciał 

zebrać myśli, widząc, że ogień się zbli- 

ża, aż tu kępkę słomy przenosi wiatr po- 

nąd dziesięcioma domami i rzuca mu na 
dach. Dom staje momentalnie w płomie- 

niach, a tamte dziesięć już okrążone za 

chwilę obręczem ognia. Panował niewy- 

słowiony żar. — Tem wszystkiem się tłu- 

maczy, že widzę taką masę popalonych 

sprzętów, nie uratowanych rzeczy, nawet 

w dzielnicy najbardziej oddalonej od miej 

sca, skąd pożar powstał. Ludzie nie mieli 

poprostu czasu. 

RATUNEK TRZYNASTU STRAŻY 

OGNIOWYCH 

Na pomoc ogłupiałej z przerażenia 

ludności pośpieszyła policja i miejscowa 

straż ogniowa. Daremno jednak bur- 

mistrz Brodowicz, ustawiał i organizował. 

Strażacy rzucili się, przedewszystkiem na 

ratunek własnych domów, paraližując 

tem skoordynowaną akcję. Wreszcie zroz 

paczony burmistrz, wśród krzyków, la- 

mentu i trzasku ognia, stanął samotrzeć 

przy pompie i robił co mógł. 

Pożar trwał 8 godzin. Poczęły wresz- 

cie przybywać w sukurs straże ogniowe z 

iizszych i dalszych okolic. Nadbiegły z 

Sawicz, Gnoińska, Nowojelni, Wiązowca, 

Dworzeca, Rohotna, Baranowicz, Łąk, 

Zukowszczyzny, Słonima, Nowogródka, 

Ochonowicz, razem ze zdzięciołska—by- 

ło ich trzynaście. jednakże wałka z ży- 

wioiem była niezwykle trudna. Środki te- 
chniczne ochotniczych straży niewystar- 

czające. Właściwie uratowała pozostałość 

miasta nowogródzka motopompa i 600- 

metrowy wąż, który zagiębiono bezpośre 

dnio w Zdzięciołce i polewano ogień. 

PONURY BIŁANS 

Ogółem pastwą płomieni padło 215 

budynków. W tem 126 mieszkalnych i 79 

zabudowań gospodarczych. Ludzi bez da- 

chu rad głową pozostało 616 osób. — 

155 chrześcijan i 461 żydów. W osiem- 
dziesięciu procentach stanowią pogorzel- 

cy najbiedniejsza warstwę. Szereg ulic 

spłonęło doszczętnie, niektóre częściowo. 

A więc: Rynek, T. Hołówki, ul. Naruto- 

wicza, Kościuszki, Synagogalna, Berka 

Joselewicza. Na rynku spłonęło 13 najoka 

zalszych kamienic miasta. — Straty ma- 

terjalne nie są jeszcze dokładnie obliczo- 

ne. Wahają się pomiędzy sumą 900 tysię- 

cy i 1,400. 000. — Prócz tego lokatorzy 

z biedniejszej warstwy  obliczają straty 

na 250 tysięcy złotych. Sam magistrat po 

stradał przeszło 12 tysięcy, głównie w 

drutach i słupach telegraficznych. 

Na szczęście ofiar w ludziach nie by- 

ło. Krążyły pogłoski o zaginiętych dzie- 

ciach, ale niesprawdzone. Inwentarz ży- 

wy był w polu. Spaliło się trochę świń, 

owiec i drobiu. 

śliczny kościół zdzięciolski nie ucier- 

piał. Natomiast spłonęła Szkoła żydow- 

ska Kupiecki Bank Żydowski. 

Burmistrz miasta natychmiast ukon- 

stytuował Komitet Pomocy Pogorzelcom. 

Zebrał na narady mieszkańców miasta, 

które trwały do 3 po południu w sobotę. 

          

PRES A 

  

  

pobytu P. Morszałka о @) 
Pan Marszałek Piłsudski spędził onegdaj- 

szy, pierwszy dzień swego obecnego pobytu w 

Wilnie, w kolie członków rodziny, w Pałacu. — 
W dzień sobotni p. Marszałek nie opuszczał Pa- 

łacu, przechadzał się jedynie, nie bacząc ra 

chłodną i wietrzną aurę wileńską, czas pewien 
po słonecznym balkonie, wychodzącym na dzic4 

dziniec pałacewy. Z rozległej tej werandy rozle- 
ga się jak wiadorio śliczny widok ra jeden z 

  

Pius XI przeciw walce 
RZYM. PAT. Ojciec Święty wystoso- 

wał do duchowieństwa i manodu hiszpań- 
skiego emeyklikę rw) sprawie położenia ko- 

ściołów w Hiszpanjjii . Encyklika zawiera 
protest przeciwko uchiwialonej ostiatnio — 
przez Kortezy ustawie 0 wyznaniach reli- 

Głównie chodzi o akcję dożywiania bez- 
domnych, którzy w całem tego słowa zna 

czeniu „wyszli jak stoją”. — Wojewoda 

nowogródzki ofiarował 1.000 zł. na rzecz 

Komitetu. Magistrat czyni co może, bie- 

da jest jednak wielka. 

CZY ZDZIĘCIOŁ SIĘ ODBUDUJE? 

to pytanie, które już nałeży sobie po 

stawić, z całą świadomością tragicznej 

sytuacji miasta. Czy Zdzięcioł będzie w 

stanie podnieść się jeszcze, czy jest to je- 

'go ostatni dzień, ten tragiczny piątek?— 
Katastrofa nastąpiła bowiem w okresie 

powoinego zamierania miasteczka, które 

słynęło ongiś z wyrobu obuwia, garbarni 

i przemysłu drzewnego. Głównie wyrabia 

„10 parkiety. jeszcze w roku 1931 miało 

widoki rozwoju, dopóki istniała umowa 

rządowa z towarzystwem angielskiem, ek 

spłoatującem  Białowieską Dyrekcję La- 

sów Państwowych. Tartak wtedy praco- 

wał okrągły rok na trzy zmiany dziennie. 

Dziś... pracuje 3 miesiące na rok z jedną 

иа к R 

nie 
piękniejszych ževgthūow stareco Wilna. W cą- 

gu dnia p. Warszałek poświęcił kilka godzin fa- 
chowyim pracom wojskowym, przeprowadzając 

t. zw. grę wojenną, jaką zwykł odbywać w cza 

sie swych przyjazdów do naszego rniasta. Wie- 

czór sobotni przepędził p Marszałck również w 

ścisłem gronie rodzinnem na ożywionej poga 

wędce. 

  

Hiszpanii z Kościołem 
gijnych i konmgregacjach. 

Jak wiadomo prześladowanie kościoła 
przez rząd Zamormty rzekomego (jak  pi- 
sały niegdyś endeckie pisma)  „prakrtyku- 

jącego katolika" przybrało formy zbliżone 
do sowiedkiich. 

  

Mazaljans wnuka Wilhelma II 
odbiera mu prawo do Kkoreny 

BERLIN. PAT. W! Boon odbyia się w 
sobotę ceremonja ślubłu kościelnego i cy- 
wilmego majstarszego syna: byłego kron- 
prinea księcia Wilhelma Pruskiego: z pan 
ną Doroteą Selviatli. 

Uroczystość odbyła się [przy licznym u- 
dziale publiczności, która umządziła nio- 
wożeńcom mwielką owiację. (Książę Wilhelm 
Hohenzollem wystąpił iw: mundurze Stahil- 
helmu. Szpaler twonzyła podczas uroczy- 
stiošei kompanja honorowa Stahlhelmu. — 
Rodzice księcia nie wzięli udziału w cere- 

monji bylii natomiast obecni, inni przed- 
stawiciele |byłego domu cesarskiego. 

Główny: zarząd b. królewskiego domn 
pruskiego ogłosił przytem komunikat — 
stwłiendzający, że książę Wilhelm pruski 
po dojściu do: pełnoletn ości zrzekł się 

wszelkich praw, wynikających z pienwo- 
rodstwa ma wypadek wejścia w: zwiiązki 
m: łżeńskiie, sprzeczne ze stattutiem dworu 
królewskiego. W teni sposób ewentualnym 
dziedzicem odzyskanej przez Hohenzolier- 
mówi korony byłby 2 z symów) Kronprinza, 

Przed procesem podpalacza Reichstagu 
BERLIN. PAT. — Śledztwo w spra- 

wie podpalenia Reichstagu zostało ukoń- 
czone. t tzesłuchano zgórą 500 osób. O- 

skarżeni © zamach komunista holenderski 

van der Luebbe, przywódca frakcji komu- 

nistycznej Torgler oraz trzej Bułgarzy: 

DLymitrow, Fopow i Panew, przewiezieni 

zostałi do Lipska, gdzie odbędzie się pro- 

samobójstwe 
NICEA. PAT. W jednym z tutejszych 

hoteli odebrał sobie zycie książę Miko- 

łaj Karageorgjewicz czlonek  modziny pa- 
nującej Jugosłowiańskiej — były oficer — 

  

ces. Termin procesu dotychczas nie jest 

wyznaczony. 

ARESZTOWANIE B. MINISTRA 
EERLIN. PAT. — Były minister finansów 

Rzeszy oraz Badenji, członek „centrum Koehler 
został zresztowany przez policję. Aresztowanie 
nastąpiła w Karisruhe, jak zapewnia komunikat 
—- celem zapewnienia Kcehlerowi osobistego 
bezpieczeństwa wobec groźnej postawy, zajętej 
względeru niego przez zgromadzony tłum. 

księcia krwi 
lotnik armji rosyjskiej w: czasie wojny. 
Książę odebrał sobie życie, zażywszy więk- 
szą. ilość morfiny. 

Kusociński, Weissówna, Walasiewiczówna 
zwyciež'ją w „Masarykowych Hrach“ 

PRAGA. PAT. W| sobotę odbyło się w 
Pradze czeskiej otwarcie wielkich między 
narodowych zawodów, znanych pod nazwą 
„Mas:rykowe Нту“. Zaiwody zgromadziły 
unzeszłe 500 zawodników, czeskich .i 47 za- 
graniezmych, przeważnie z (Polski, Finlian- 
dji,. Węgier, Szwecji, Danji ii Grecji. 

W pierwszym dniu zawodów lekkoatle- 
tycznych (Polacy odnieśli szereg sukcesów 
z których ma pierwszy plan wybijają się 
zwycięstwa Kusocińskiego na 5 tys. m. i 
Weissówny (dysk) / Walasiewiezówna — 
startowiała w dyskiu i zajęła: tmzedie miej- 
see. Nowosielski wziął udział w biegu na 
110 metrów: przez płotki i zakwalifikowa?ł 
się do finału. 

Techniczme wyniki zawodów pnzedsta- 
'wiają się następująco: Rzut kulą: pierw- 
szy Douda (Czechosłowiacja) 15.23. 

Skoki wzwyż: pierwszy Reiniikka — 
(Finlandja) 1,85. 

Rzut dyskiem pań: pierwsza Weissó- 
wn (Polska) 41,57, dnuga Biumova (Cze- 
chosłowacja) 33,14, trzecia Wallasiewi- 
ezówina (Polska). Bieg ma 5 tys. mitr. pier- 
wszy Kusociński 'w czasie 15:07,8 drugi 
Peterson (Szwecja) 15:164, trzeci Keller 
(Węgry) 15:22,2. 

Bieg ma 1500 metrów: pieriwszy: Szabo 
(Węgry) 4:05,4. 

W biegu na 110 metrów. przez płotki — 
Nowosielskii (Polsk:=) startował w: drugim 
przedbiegu, zajmujące 3-cie miejsce i kwa- 
lifikujac się do finału. 

Sziafeta 4 razy sto: pierwszy, Vysoko- 
skolisky (Sport Praha) 44 s. 

Przed zawodami odbyła się imponująca 
defilada. 

  

zńmiańą. Wówczas okoliczni włościanie 

zarabiali przy obróbce i zwożeniu drzewa 

do 35 zł. dziennie, dziś biją się poprostu 

© zarobek 2 zł. dziennie. Równolegle za- 
mierało życie miasta. Statystyka ludności 

wykazała nie przyrost, a spadek liczby 

mieszkańców !! Zubożenie handlu i prze- 

mpsłu w Zdzięciole postępuje w szybkiem 

tempie. I właśnie w takiej chwili... pożar! 

— Gdzie ja ich odbuduję? — powia- 

da zairasowany burmistrz, — Nie mamy 

terenów miejskich, wokół otaczają mia- 

sto grunta rządowe. Nie można zaś opra- 

cować planu regulacyjnego na dawnych 

wzorach, iżby nie powtarzać dzisiejszej 

katastroty. Domy bowiem były za blisko 

od siebie budowane. Niedopuszczalnie 

mała dzieliła je odległość. 

— Trzeba się chyba zwrócić o pomoc 

rządową. 

— Spróbujemy — mówi burmistrż. 

Szkoda, wielka szkoda ładnego, histo- 

rycznego Zdzięcioła. 

  

zza DEATE EBRO ARON 

Walny Zjazd Sybiraków w War- 
szawie 

Z okazji 15-lecia powstania wojska pol- 
skiego na Syberji (V dywizja) odbędzie się w 
Warszawie w dniu 18 czerwca pod wysokim 
protektoratem Pierwszego Marszałka Polski J. 
Piłsudskiego II walny zjazd Sybiraków. 

Zjazd rozpocznie się o godz. 9' rano mszą 
św. w kościele garnizonowym przy ul. Długiej. 

Dla uczczenia pamięci poległych, rozstrze- 
lanych i zmarłych na Syberji zesłańców, oraz 
żołnierzy polskich zostanie w kościele wmuro- 
wana tablica pamiątkowa. 

Akademia Zjazdu odbędzie się w lokaia 
urzędników państwowych przy ulicy Nowy 
Świat 67. 

Uczestnicy Zjazdu na podstawie kart ucze- 
stnictwa i zaświadczeń wydawanych przez Głó- 
wny Zarząd Sybiraków.i Zarządy Okręgowe 
w Wilnie, Równem, Drohobyczu, Krakowie i 
Katowicach, korzystaja z ulg kolejowych w wy 
sokości 66 2/3 proc. 

Wojskowi służby czynnej i urzędnicy pań 
stwowi otrzymują na czas Zjazdu okofczno- 
ściowe urlopy. 

Kwatery w Warszawie dla uczestników zja 
zdu. zapewnione. 

Bliższych informacyj udziela  Sekretarjat 
Zjazdu Sybiraków, Warszawa, Nowy Świat 2. 

  

  

GODŁO CZERWONEGO KRZYŻA za- 
płonęło wczoraj ma Górze Zamkowej na 
znak odbywającego się „Tygodnia* propa- 

gującego ideę: Czerwonego krzyża. 

Czerwony Krzyż w chwilach najwięk- 
szego nieszczęścia, jałkiem jest wojna, nie- 
sie jednakową pomoc wszystkim bez wzglę 

du do jakiego obozu walczących należą. 
Patrząc na ten zmak pamiętaj, że z 

gorącego porywu serc, wi groźnej chwili 
gdy w 1919 r. Wojsko własze walczyło o ca- 
łość i Niepodległość Polski — narodził się 

POLSKI CZERWONY KRZYŻ. 

Uprzytomnij sobie, że nie wiesz ani 

dnia, ani godziny gdy na kraj twój napaść 
może wróg. 

Kto będzie leczył rany Twoje. Twego 

Syna i Brata? Kto będzie ratował zatru- 
tych gazami mieszkańców naszych wsi i 
miast? POLSKI CZERWONY KRZYŻ. 

Jaka instytucja gotowa jest zawsze oto- 

czyć samitarną opieką ofiary epidemji, po- 

wodzi i wszelkich katastrof? — POLSKI 

CZERWONY KRZYŻ. ь 

Rozważ, a zrozumiesz, że obowiązkiem 
Twego polskiego sumienia jest popierać 
matierjalnie i moralnie POLSKI CZER- 
WONY KRZYŻ. 
  

  

NOWY LOT DOOKOŁA ŚWIATA. 

NOWY YORK. PAT. James Matern — 

rozpoczął dzisiaj lot maokoło świata, z za- 

miarem pobicia dloitychczasowego rekordu 
iPiemwiszym etapem lotnika ma być Nowa 
Ziemia, następnie Berlin, lub Moskwa, — 

Maitern: zabrał ze sobą 700 galonów ben- 

zymy. Samolot mie jest zaopeńinzony w apa- 

rat radjowy. 

III KONFERENCJA PRAWA LOTNI- 
CZEGO. 

RZYM. IPAT. TI międzynarodowa kon 
ferencja prawa lotniczego zakończyła 

swe prace. Opracowane zostały dwie 

konwencje, z których pienwsze dotyczy nie- 

dopuszezalmości sekwestriu staitikow szikol- 

nych, druga — odpąwiedzialmości za szko- 

dy wyrządzone przez statki powietrzme, 

Konwenieje te zostały podpisane przez — 

większość delegacyj, biorących udział w 
konfereneji. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń 
uku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie n-ru dowodowego 20 gr. 

TELEGRAMY 
NA ZAMKU KRÓLEWSKIŃE 

WARSZAWA. PAT. Poseł nadzwyczaj 

my i minister pelmomocny Królestwa Bel- 
gijskiego miicehrabia  Jiakób d'Avignon — 
złożył w! dniu 3 b. m. Pnezyjdenitowi Rze- 
czypospolitej swe listy uwienzytelmiające 
ma uroczystej audjemieji ma Zemiku Kiró- 

lewskim, w: obecności p. ministra spraw 
zagranicznych Józefa Becka. i szefów kan- 

eelarji cywilnej i gzbinetu wojskowego P. 
Prezydenta. : 

(POSEŁ ŁUKASZEWICZ W! MIŃSKU 

MOSKWA. PAT. Poseł  Rzeczypospo- 
litej Łukaszewicz wyjechał do Mińska, 
gdzie podejmowany będzie przez nząd bi:- 
łoruski. Po dwutygodniowym pobycie w 
Mińsku, pos. łalkaszewicz wyjedzie do 
MWarszawy. 

MINISTER ZAWADZKI W RUMUNJI 

BUKARESZT. PAT. Przybyła tu de- 
legacja polska na (konferencję państw mol- 

mliczych z ministrem Zawadzkim ma czele. 

wilłana me: dłwomecu pnzez ministra skar- 
bu, dyrektora instytutu eksportowego, — 
wyższych urzędników resortów gospodar- 
czych, posła R. P. Arciszewskiego w oto- 
czeniu członków. poselstwa, przedstawicieli 
ministenstwa spraw zagranicznych i pra- 

sy. 

CZTERY WYROKI 

WARSZAIWA. PAT. Wczoraj i dziś — 
Warszawski Sąd Okręgawy rozpatrywał 
w: trybie doraźnym sprawę Bogusłzwa Bro- 
chisa i Aleksandra Stenczyńskiego, oskat- 
żomych o Szpiegostwo ma rzecz jednego z 
państw ościennych, Sąd po naradzie wy- 
dał wyrok, sikazujący obu osikaržonych na 

krrę śmierci. Prezydent Rzeczypospolitej 
z przysługującego mu prawa łaski mie sko- 

wzystał. 

WYROK W! PROCESIE PRZEMYSKIM 

PRZEMYŚL: (PAT. W sobotę . przed 
południem z:padł wyrok sądu donaźnego 
w Przemyślu w sprawie przeciwko  Lej- 
zorowi Blaksbergowi, oskarżonemu © za- 
mordowanie swej ciotki! 78 letniej sitarusz- 

ki. Pfeiferrowej w, celach rabunkowych. — 

Sąd skazał Blaksberga ma karę śmierci — 

przez powieszenie uwzględni je 
pewne okoliczności łagodzące «zmienił 

karę na dożywołnie «ciężkiie więzienie. 

WYBUCH W KOPALNI 

TOKIO. (PATT. W kopalni „ięgla pod Sa- 
sebo nastąpił wybuch, skutkiem którego | 
46 osób zostało zabitych, a 30 zostało —- 
ciężko rzmnych. 

ATAKI NA KUSOCIŃSKIEGO 

HELSINGFORS. PAT. Jak wiadomo, 
Kusociński został przed kilku dniami — 
zaatakowany; pnzez korespondenta - dzien. 
stokholmskiego „Tdrottsbladai“ w: Helsing- 
fosie Nykopa. Ten ostaini twierdził, że 
związek fiński posi:da dokumenty, poda 

jące w «wątpliwość  amatorstwo Kusociń- 
skiego. Prast: fińska przedrukowała treść 
tych zarzutów) bez komentarzy. 

Prezes Fińskiego Związku Lekikoatle- 
tycznego Kekkcnem złożył (oficjalme  0S- 
wiadczenie korespondentowi PATa w 
Helsingforsie. iż Związek Fiński mie miał 
i mie ma żadnych dowodów, mających 
świadczyć o niezgodnem z amatorstwem 
postępowaniu Kusocińskiego. 

KIEPURA BĘDZIE SPIEWAŁ NA 
JASNEJ GÓRZE 

WARSZAWA. PAT. Do Warszawy 
przybył Jam Kiepura. Jak się dowiaduje- 
my, artysta zabawii! w (Polsee około 3-ch 
tygodni. (W! tym czasie zgodnie ze ślubem, 
złożoniym 'w czasie choroby przed dwoma 
laty, (Kiepura będzie śpiewał ma chórze 
w. klasztorze Jasnogórskim. W końcu lip- 
ca artysta uda się do Hollywood. 

PRZEDGIELDA 

WARSZAWA, PAT. Bamk Polski pła-. 
ci za dolary 7,45 za pmzekezy; i czeki 7,48. 
Na rynku prywatnym dolary 7,50, dolary 
złote 9,17 muble złote 489, — 4,91. 

W! ESTONIJI WYKRYTO STACJĘ RAD- 

JOWĄ KOMUNISTYCZNĄ 
TALLIN PAT. Wyikryta tu zostala 

omganizacja komunistyczna, która posługi- 
wała się tajną madawczo - odbiorczą sta- 
cją r:djową celem nadawania szyfrem — 
wiadomości do Rosji i otrzymywania stam- 
tąd! instrukeyj. 

WYBUCH W RIAIFINERJI 
NOWIY YORK. PAT. Z Liong-Beach do- 

moSzą, iż nastąpił tam smybuch wi rafimerji 
nafty, który zniszczył f:lbrykę, powodu- 
jąc silraty przewyższające 2 miljony dola- 
rów. Pożar udało się już zlokalizować. 
Dolitychczas stwierdzono, iż w katastrofie 
utraciło życie 10 osób, a 18 jest ciężko 
r:nnych, 

FRANCJA ZMIERZA DO MONOPOLU 
NAFTOWEGO 

PARYŻ. PAT. W dyskusji budżetowej, 
w. związku z kwestją monopolu maftowe- 
go, rząd stawiał kwestję zsufania Izba 
wypowiedziała się za rządem 359 głosami 
przeciwko 203. Senat zaś — 167 przeciw- 
ko 121. " 

Mocą powziętej  kompromisowej uch- 
wały ma być powołana do życia komisje 
dla zbadamia możliwości wiprowadzenie 
w życie momopolu oczyszczania nafty. 

JESZCZE JEDEN REKORD LOTNICZY 
NOWY JORK. PAT. Znany lotnik a- 

merykeński Hawks pobił własny rekord 
lotu transkontynentalnego bez zatrzymy- 
wamia się przeleciawszy z Los Amgeles do 
Nowego Yorku dystans, wymoszący 2440 
mil, w ciągu 13 godzin 27 minut. 

   

     



SODALISI 
W dniu dzisiejszym rozpoczyna swe 

obrady Zjazd Delegatów Ogólnopolskie- 

go Związku Sodalicyj Marjańskich Inte- 

ligencji Męskiej. 

Pierwsza sodalicja na świecie zosta- 

ła zorganizowana w roku 1563 przez Bel 

gijczyka, jezuitę, O. Jana Leunisa, nau- 

czyciela gimnazjum jezuickiego w Rzy- 

mie. Sodalicja ta, nazwana Prima Pri- 

maria, została uznana przez Papieża Grze 

gorza XIII za macierz wszystkich kongre- 

gacyj marjańskich, co zostało podane 

do powszechnej wiadomości bulli 

„Omnipotentis Dei“ z roku 1584. 

Sodalicje marjańskie mają w dziejach 

polskich chlubną kartę, znane są bezma- 

ła od pół czwarta wieku. 

Pierwszą sodalicję w Polsce założyli 

Ojcowie Jezuici w Połocku (nie w Płoc- 
ku, jak to nieraz mylnie się wskazuje), 

w roku 1585, — dła studentów konwiktu 

połockiego. 

Za przykładem Połocka poszły inne 

konwikty jezuickie: w Wilnie, Brunsber- 

dze, Kaliszu, Lublinie, Jarosławiu, Kra- 

kowie, Warszawie i Poznaniu. Następ- 

nie sodalicje powstawały razem z zakła- 

daniem nowych kolegjów i domów To- 

warzystwa Jezusowego, a że tych kole- 

gjów i domów była wielka ilość — prze- 

toi sodalicje rozpowszechniły się i przy 

jęły na całym terenie Rzeczypospolitej. 

Najstarsze sodalicje w Polsce obej- 

mowały organizacyjnie różne grupy sta- 

nowe i zawodowe (sodalicje szlachec- 

kie, mieszczańskie, rzemieślnicze, akade- 

mickie i t.p.) — natomiast nie znały 

podziału na męskie i żeńskie. Tak męż 

czyźni, jak i kobiety, wstępowały do 

tycli samych sodalicyj. 

Pierwszą w Polsce sodalicję, wyłącz- 

nie dla pań, zorganizowano dopiero w 

ioku 1860 przy klasztorze Zakonu Ser- 

ca Jezusowego w Poznaniu. 

Ruch sodalicyjny, kierowany przez 

zakon Jezuitów, odznaczał się wielką si- 

łą, 1o ho i miał już dobrze przygotowa- 

ny grunt w Polsce, gdyż kult Najświęt- 

szej Panny, był w Polsce zawsze żywy 

Po likwidacji zakonu jezuitów, która 

się zbiegła z okresem prądów racjonali- 

stycznych, sodalicj: mmarjańskie w zna- 

cznym stopniu, utraciły swe wpływy, a 

pod zaborem rosyjskim prawie że przc- 

stały istnieć, 
Punktem przejomowym w dziejąch ru 

chu sodalicyjnego, był rok 1854, w któ- 

rym papież Pius IX ogłosił dogmat o Nie- 

pokalanem Poczęciu. 

Od tego czasu datuje się niezwykły 

rozwój sodalicji, którego najwymowniej- 

szą ilustracją, są następujące cyfry: od 

roku 1584 do roku 1854 powstało 5625 

sodalicyj marjańskich, — natomiast od 

10ku 1854 do r. 1922 liczba ich wzrosła 

do 40248. 

Wspaniałym przeglądem sił polskich 

sodalicyj marjańskich był Pierwszy Pol- 

ski Kongres Marjański, zorganizowany 

we Lwowie w roku 1904 z okazji pięć- 

dziesięciolecia ogłoszenia dogmatu o Nie- 

pokalanem Poczęciu. 

Odbył się ten kongres dnia 28 — 30 

września 1904 r. i stał się imponującą 

w 

demonstracją ruchu marjańskiego w Pol- 

sce, gdyż pomimo ciężkie, ówczesne wa- 

runki polityczne, zgromadził przedstawi- 

cieli wszystkich polskich dzielnic. 

Na jakim poziomie znajdowały się 

obrady Kongresu i jakie siły intelektu- 

alne wzięły w nim udział, wymownie 

świadczy imponująca „Księga Pamiątko- 

wa Marjańska*, — wielkie trzytomowe 

dzieło, które rozeszło się w dwóch wy- 

daniach. 

Witając obecnie w Wilnie Ogólno- 

polski Zjazd Delegatów  Sodalicyj Ma- 

ijańskich Inteligencji Męskiej, nie można 

nie nawiązać do Kongresu Lwowskiego 

i nie wskazać na jedno, bardzo pilne 

zadanie, którem powinny się zainteresc- 

wać właśnie sodalicje dla inteligencji. 

Chodzi mianowicie o bibljogratję ma- 

rjologiczną. 

W tomie Il Księgi Pamiątkowej Ma- 

rjańskiej umieścił prot. Wilhelm Bruch- 

nalski pierwszą „Bibljogratję Marjologji 

Polskiej — od wynalezienia sztuki dru- 

karskiej do roku 1902“, 

Niezwykle pożyteczne to dzieło do- 

tychczas nie doczekało się dalszego cią- 

gu, choć literatura marjańska / w: ostat- 

nich latach olbrzymio się rozrosła i gwał- 

tównie domaga się  bibljograficznego 

przewodnika. 

Opracowanie bibljografji marjologicz- 

nej za lata 1902 — 1932 jest sprawą bar- 

dzo pilną. Byłoby więc niezmiernie do- 

brze, gdyby obecny Zjazd, zechciał zwró- 

cić na to szczególną uwagę. 

Drugą sprawą, którą należałoby po- 
lecić opiece i uwadze Zjazdu, byłaby 
sprawa czasopisma marjańskiego dla in- 

teligencji. Nie mamy takiego czasopisma. 

Ale mieliśmy i pozwoliliśmy zmarno- 

_ wać wielki, ofiarny wysiłek jednostki. 

  

Program Zjazdu jest drukowany na 

przyjemnym, niebieskim papierze, który 

był używany na okładkę tego, już nie ist- 

niejącego czasopisma. Na pierwszej stro- 

nie widzimy wizerunek Matki Boskiej O- 

strobramskiej, wykonany przez Z. Kali- 

szczaka i reprodukowany niegdyś wła- 

śnie w ewem czasopismie. 

Miało ono 'piękną a wymowną nazwę: 

— „W służbie”. : 

Czy o wskrzeszeniu tego miesięczni- 

ka „W służbie”, — czy też o zorganizo- 

waniu nowego pisma, — pomyśleć jed- 

nak trzeba. 

Bardzo to jest ważna sprawa!... 

Może więc członkowie Zjazdu zechcą 

się nad nią zastanowić. 

Życzymy Zjazdowi jaknajbardziej 0- 

wocnych obrad! W. Charkiewicz. 

PROGRAM 
Zjazdu Delegatów 

OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU SODA 

LICYJ MARJAŃSKICH INTELIGENCJI 
MĘSKIEJ 

w dniach 4 i 5 czerwca 1933 R. w Wilnie 

Niedziela — 4 czerwca 

Godz. 9,30: Nabożeństwo inauguracyjne w 

Ostrej Bramie. Mszę św. odprawi i kazanie 

wygłosi Moderator Sodalicyj Marjańskich Inte- 

ligencji Męskiej w Wilnie ks. prałat Leon Że- 

browski. 
Godz. 12.45: Inauguracja Zjazdu w 

Śniadeckich Uniwersytetu Stefana Batorego. 

Powitanie Zjazdu przez Prefekta Męskiej 

Sodalicji Marjańskiej w Wilnie bar. Waldema- 

ra Weyssenhoffa. ; 

Otwarcie Zjazdu przez prezesa Związku 

Sodalicy; Marjańskich hr. A. Bossak-Hauke. 

Przemówienia powitalne gości. Referat dr. 

Stanisława Salkowskiego z Krakowa p.t.: „„Ja- 

kiemi drogami wciska-się do Polski bezbożni- 

ctwo“. 
Godz. 18.00: Obrady w sali Šniadeckich 

USB. Referat prof. dr. Piekarskiego z Warsza- 

wy p.t. „O sekciarstwie w Polsce”. 

Referat magistra Tadeusza Romera z Ka- 

towic p.t. „Roła Sodalisów w obronie Kościo- 

ła”. Dyskusja. 

Poniedziałek — 5 czerwca 
Godz. 8.00: Msza św. w kościele św. Ka- 

zimierza u Ojców Jezuitów (ul. Wielka ), ce- 

lebrowana przez ]. E. Ks. Arcybiskupa Metro- 
politę Romualda Jałbrzykowskiego. 

Godz. 10.30: Obrady w sałi Śniadeckich 
USB. Feferat prof. dr. Bossowskiego z Wilna, 

sali 

p.t. „O potrzebie odwagi cywilnej w życiu 
prywatnem i publicznem”. 

Referat ks. Fr. Kwiatkowskiego p.t. „O 
stosunku Sodalicji do Akcji Katolickiej". Dy- 
skusja. Przerwa. Sprawy organizacyjne. Spra- 
wozdanie Zarządu Związku. Wnioski 
cje. Wybory. Zamknięcie zjazdu. 

i rezolu- 

      
| *METAMORPHOSA- 

radykalnie usuwa piegi, wagry, 
plamu zmarszczki i inne wady cerq 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne spec. Żołądka 
i jelit przyjmuje od 12 — 2 i 4—6 

Kwiatowa 7, tel. 14-25. 

OVOMAITINE (2-0 
ZNANA NA CAŁYM ŚWIECIE 
ODŻYWKA WITAMINOWA 

STANIAŁA! 

  

    
         

MOŻNA NABYĆ 
PUSZKĘ JUZ 

ZA 24 

FABRYKA CHEM. FARM. 

Dr: AAWANDER SAA.kzaków 

  

    

POLECAMY 

SŁOWO 

Siedmiolecie pracy ambasadora Laroche     
Z okazji 7-mej rocznicy 
roche odbyły się liczne uroczystości między 
członkowie rządu, Izb ustawodawczych i 

urzędowania w Warsz 

т 

wie ambasadora republiki francuskiej p. La- 
innemi wielki bankiet, w którym uczestniczyli 

t.d. Na zdjęciu naszem widzimy znów uczestników 
bankietu: p.p. ambasadora Laroche (1), podsekretarza stanu w M.S.Z. Szembeka (2), p. Le- 
dnickiego 1»), podsekretarza stanu w Prez. Rady Min. Lechnickiego (4), ks. Radziwiłła (5) 
i zastępcę szefa protokułu dyplomatycznego p. Romera (6). 

  

WYŁĄCZNA SPRZEDAŻ i 

BLACHY OCYNKOWAŃ 
SKŁAD FABRYCZNY 

Ejdo KRYCIA DACHÓW 
Górnośląskich Zjednoczonych Hut 

KRÓLEWSKA i LAURA 
Wiino, biuro: Jagiellońska 3, tel. 8-11. 
Składy-bocznica własna: Kijowska 8.tel. 999.- M.DEULL 
  

  

Sp. Akc. 

P 
  

W WIRZE STOLICY 
KUSOCIŃSKI W OPAŁACH 

Pisma szwedzkie opublikowały rewelacje 

o zawodowstwie Kusocińskiego — za start w 
Finlandji żądał ponoć 1000 dolarów, a gdy kurs 

spadł — 1200. Widać, że Kusociński jest by- 

strzejszy, niż przypuszczają intelektualiści i pe 

netruje nawet tajniki giełdowe. 

Naturalnie, Kusociński zaprzecza stanow- 

czo, nasze władze lekkoatletyczne również — 

może da się uratować mistrza, ale Nurmiego 

mimo oporu związku finlandzkiego, mimo 

niedowiedzenia 

mu niczego, zdyskwalifikowano. Obrzydliwi 

Szwedzi, stojący na czele międzynarodowej Fe- 

deracji, są zażarci na każdego cudzoziemca, pań 

stwa niezainteresowane odnoszą się biernie do 

drakońskich represyj. 

Warto tu przypomnieć, iż gdy sprawa Nur- 

miego była wałkowana, przedstawiciele Pol- 

ski (Sterba, Baran) nie oponowali przeciw je- 

go dyskwalifikacji. Nie przyłączyli się do wal- 

czącej rozpaczliwie Finlandji, głosowali za nie- 

cnym wnioskiem szwedzkich prezesów. Teraz 

będziemy wołać o pomoc — z kolei każdy się 

odwróci plecami. 

Zasada dyskwalifikowania niektórych  mi- 

strzów za branie pieniędzy jest absurdalna, bo 

widomo, że 

wszyscy 
naprawdę extra zawodnicy czerpią dochody ze 

swych sportowych umiejętności. Tylko, że 

Nurmi dorobił się wielkiego majątku, Petkiewicz 
sklepu, a Kusociński auta. 

Należałoby dać im spokój. Trudno, by lu- 

dzie co ściągają 20.000 widzów na stadjon, co 
napychają kieszenie klubom i związkom — sa- 

mi daiej nic nie mieli i pożyczali na tramwaj. 

Nurmi zarabiał ochłapy, jakieś dżiesiąte części 

tego, co zarabiał na nim związek finlandzki — 
należało mu się to w zupełności. 

Przy głupiem postawieniu obecnie sprawy 

czystego amatorstwa, trzeba się ukrywać z pie 
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Druskieniki wilia Jasn 
ul. Dr. Lewickiej, właś, J Korolec. Grun- 
townie odnowiona, obok kąpieli słoneczno- 

powietrznych i lasu sosnowego, w dnżym 

kwiatowym ogrodzie, pokoje jasne, słonecz- 

ne, z bieżącą gorącą i zimną wodą, Pokoje 

1 całodziennym utrzymaniem, kachnia wy= 

kwintua, djetetyczna, ceny umisikowsne. 

garaż i telefon na miejscu. 
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niędzmi, udawać żebraka. Bardzo żle, że Kuso- 

ciński nie podporządkowuje się regułom zaba- 

wy w amatora, że nie chodzi w podartym pła- 

szczu, nie jeździ zagranicą w jednym bucie — 

toby się podobało matołom z Federacji. 

Kusociński jest oficjalnie pomocnikiem 

młodszego ogrodnika w Łazienkach — dozor- 
cą, stróżem jakbyśmy powiedzieli o mniej zna- 

komitej osobistości. Ale Kusociński jeździ cią- 

gle ślicznym czerwonym Bugattim, zamieszku- 

je pięciopokojowy apartament w Łazienkach, 

luksusowo umeblowany, wydaje przyjęcia i 

rauty dla żydków z Warszawianki. 
Nikt mu tego nie zazdrości, za złoty medał 

rależy się, ale takie afiszowanie się przy drakoń 

skiem śledzeniu Federacji, nie może wyjść na 

dobre. Nie wielka sztuka w Sztokholmie wie- 
dzieć prezesom, jak się powodzi Kusocińskie- 

mu w Warszawie. 

A gdy raz utwierdzą się w przekonaniu, że 

— on jest zawodowiec — potrafią zdyskwali- 

fikować i bez rzeczowych dowodów. Nasze 

krzyki będą alarmem na puszczy, nikt nie bro- 

nił Nurmiego, nikt się nie przejmie losem Ku- 

socińskiego. Karol. 

Zagadka ponarskiego lasu 
JESZCZE NA MIEJSCU ZBRODNI. 

Przez dzień wczorajszy nie udaje się nam 

wydostać wieie świeżych wiadomości o postę- 

pach śledztwa w sprawie tajemniczej i obrzy- 

dliwej zbrodni. Postępy te jednak są, bo policja 

pracuje bardzo intensywnie. 

„UPIÓR. 

Ciekawe jest, że we wsi Wojdaty, położonej 

koio majątku Biaia Waka, a więc w najbliższem 
sąsiedztwie lasu, w którym dokonano zbrodni, 

„łudzie mowią“ o upiorze. Nie mówią tego w 

związku z aktuałnem rauorderstwem, lecz mó- 

wili od kuku iat, że po lasach tych krąży jakiś 

typ, który na kobiety napada, dusi, i „cmokta* 

krew. To „cmoktanie”, czyli ssanie krwi przy- 

pomina dokładnie makabryczne wierzenia w lu- 

dzi zmarłych lecz wędrujących po Śmierci i ży- 

wiących się krwią żywych ludzi. 
We wsi Wojdaty zasięgamy więc iniorma- 

cji Są one skąpe, jak zawsze wtedy, gdy się 
chce to, co „ludzie mówią”, sprecyzować i za- 

pisać. Owszem półtora roku temu nauczyciel- 

ka okolicznej wsi znalezioną została w lesie 
odurzoną, a w kilka godzin później zmarła. 

„Jak się nazywała ta nauczycielka?“ — „W ja- 

kieį wsi uczyta?“ — Nic nie wiedzą, nie słyszeli, 

wiedzą tylko, že byt taki wypadek, wiedzą na- 
pewno. A potem jeszcze z dziewczyną, którą 
znów gonił ktoś po lesie. No to mogło być już 

nie w tak makabrycznych zamiarach, jak „cmok 

tanie* krwi. Et, zwykłe ludzkie gadanie. Cho- 

ciaż, z drugiej strony, upiór, nie upiór, lecz ta- 
kie gadania mogą wskazywać na obecność ja- 

kiegoś erotomana. 

PASTUSZEK. 

Pomiędzy wsią Wojdaty a terenem koiejo- 

wym ieży łas. Na drodze nawet pnie zwalone, 

odarte z kory. jak wjedzie się na przejazd ko- 

lejowy widzi się dokładnie tunel, który prze- 

świeca się na wylot, Tutaj w tym lesie znale- 
ziono we wtorek 30 maja spalone zwłoki. 

Znalazł je o godzinie 6 wićczór nie pastuch 

Gliński, jak to sucho podają raporta policyjne, 

lecz pastuszek Gliński Mały chłopak. Jego 
krowy weszły w kotlinę, zatrzymały się i za- 
ryczały. Chciał je popędzić dalej, aż natknął 

się na straszne spalone ciało, z otwartemi usta- 

mi, ze spalonym językiem. Ze strachem i krzy- 

kiem pobiegł przez las, zaalarmował pracują- 
cych przy drzewie robotników. 

ZWŁOKI NIE MOGŁY TU DŁUGO LEŻEĆ. 

Jednak zwłoki nie mogły tu długo leżeć. Las 
jest pełny obalonego drzewa, pracują tu ro- 

botnicy. W niedzielę pełny jest spacerowiczów, 

przecież to tak blisko kapliczki ponarskiej, a 

więc tak blisko Wilna; ludzie przychodzą tu jak 

do parku, przyjeżdżają dorożkami, lub na przy- 
stanek Ponary koleją. 

Inna rzecz, że miejsce jest wybrane dosko- 
nale. Zdaje się, można tu tydzień chodzić i lep- 

szego miejsca dla tego rodzaju procederu nie 
znajdzie się. jest to kotlina niedaleko od drogi, 
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nie gięboka, lecz doskonale przysłonięta. Mor- 

dercy musieli znać dobrze las na Ponarach — 

to chyba jest pewnik. 
Palenisko jeszcze leży czarne. Leżą spalone 

gałęzie, od których palił się trup. Wśród popio- 
łu widnieją białe szmaty. Tak to resztki kości 
ludzkich. Nie wszystko tu jest zebrane. 

Pochowano denatkę koło muru cmentarza 

w Wojdatach. Ksiądz nie wiedząc, czy zamor- 

dowana jest katoliczką, nie mogł wpuścić jej 
zwłok na cmentarz. Zresztą w dniu wczoraj- 
szym przewieziono trupa do Wilna, Bardzo do- 

brze się stało. Zdaje się, że istotnie pierwotne 
badanie lekarskie zrobione było powierzchow- 
nie. 

Znaleziono kości biodrowe, nie znałeziono 

nóg. „Może wilk pochwycił* — robi uwagę 

miejscowy gajowy. Tak blisko Wilna, a mówi 

się o wilkach. 
* Kiedy nastąpiło palenie, Chyba nie w dzień. 

Zadużo ludzi naokoło. Także nie w nocy, bo i 

ogień byłby zbyt wyraźny i wybuchy benzyny 
i chrust trudno po nocy zbierać. Najprawdopo- 
dobniej straszny ten stos z oliarą ludzką go- 

rzał nad ranem. Teraz już o drugiej robi się 

jasno. 

WRACAMY... 

Wracamy taksówką. Naprzeciwko wyskaku- 
je motocykl z koszykiem. Zdaje się, że policja 

nie mundurowa. Gdyby te drzewa mogły jej 

coś opowiedzieć, łub podsżepnąć. Nasz szoier 
jest tak przejęty, — jak wszyscy zresztą w 

Wilnie, —zbrodnią w Ponarach że nie zapala na- 
wet latarni, *choć jest wieczór, zajęty jest tłu- 
maczeniem, w obronie stanu szoierskiego, że 

zbrodni dokonać mogii tylko dorożkarze, że 

trup przewieziony był dorożką. „Benzyna w 
butelkach" — tłumaczy, wskazuje, że nie byli 
to szoferzy, którzy mają benzynę w rezerwua- 

rach i przewozić jej w butelkah nie potrzebu- 
ią. Pozatem samochód więcej zwraca uwagę, 

dorożka, albo zwłaszcza wóz chłopski może na- 
wet postać w lesie, bez zwrócenia na siebie u- 
wagi. — Może i słusznie. 

ODSZUKIWANIE NIEZGŁOSZONYCH 

ZAGINIĘĆ. 
W pierwszym rzędzie dokonano podziału 

pracy. Specjałna brygada służby śledczej zosta- 

ła użyta do wywiadów co do osób zaginionych, 

lecz z różnych powodów niezgłoszonych (upo- 

zorowany wyjazd, porzucenie ptacy itd.) 

Następnie ta sama brygada łącznie z poli- 

cją obyczajową przeprowadza niezmiernie utru- 

dnione rozpytywania wśród kobiet kontrolnych. 

Pod jej obserwacją pozostają różne miejsca o 

charakterze publicznym, np. restauracje. 

Na terenie powiatów przeprowadzają wy- 

wiady posterunki policyjne. 

SFOTOGRAFOWANA GARDEROBA 

W dniu wczorajszym do policji zgłosiły się 

cztery osoby, które oglądały rzeczy i uzębienie 

tragicznie zmarłej. Zgłaszającymi się byli kre- 

wni zaginionych kobiet. Oględziny dały wyniki 

negatywne, bowiem nic z pokazanych przedmio 

tów nie poznano. 

W związku z tem władze zdecydowały się 

stotograiować porzuconą w lesie garderobę i 

odbitki rozesłać do wszystkich jednostek poli- 

cyjnych. Na terenie miasta zdjęcia otrzymali 

wszyscy wywiadowcy i komisarjaty, w celu 

okazywania również i zgłaszającym kradzieże. 

Jednocześnie przystąpiono do sprawdzania 

zameldowań o dokonanych kradzieżach, w celu 

stwierdzenia, czy wśród zabranej garderoby nie 

było przedmiotów, znalezionych koło spalonej. 

Chodzi o to, czy porzucona suknia, sweter lub 

pantofle, nie pochodzą z kradzieży. 

WYTARTE PODOBIZNY. 

Jak już pisaliśmy, w pobliżu spalonych 

szczątków znaleziono oddarty kawałek: rosyj- 

skiego paszportu, na którym są widoczne jedy- 

nie nagłówki rubryki:imia i otieczestwo, oraz fo 

tograiję pocztówkową, wykonaną przez jakie- 

goś podrzędnego fotografa, najprawdopodobniej 

ulicznego. 

Fotograija przedstawiała trzy osoby: dwóch 

mięzczyzn, którzy siedzieli i stojącą kobietę: 

rozpoznanie ich jednak jest niemożliwe z uwagi 

na całkowite wytarcie, Widoczne są tylko nogi 

w obuwiu, noszonem przez chłopów. Również 

kontury bluzki, jaką ma na sobie kobieta, wska 

zują, że jest to chłopka. Pozostawienie nóg na 

zdjęcia można tłumaczyć pośpiechem, lub usi- 

łowaniem skierowania uwagi policji w inną stro 

nę w ustalaniu identyczności zmarłej. 

jeśli przyjąć za pewnik, że garderoba zo- 

stała podrzucona, podejrzenia co do fotografji 

są całkowicie uzasadnione. 

Pewnym śladem jest tylko ekran, przed któ 

rym zdjęcia dokonano. Zdjęcie będzie okazywa 

ne fotografom, którzy może dadzą jakieś wska- 

zówki. 

EKSHUMACJA SZCZĄTKÓW ZAMOR- 
DOWANEJ. 

Wczoraj w godzinach wieczornych do wsi 

Wojdaty, gdzie koło cmentarza była prowizory- 

cznie, pogrzebana zamordowana, przybyły wła: 

dze sądowo-lekarskie i policyjne, które dokona- 

ły ekshumacji spalonych szczątków. Po odko- 

paniu, trumienkę zabrano do Wilna, do zakładu 

medycyny sądowej, w celu dokonania badań 

pomiarowych. 

PRZYPUSZCZENIA. 

Kursują w Wilnie różne przypuszczenia: 

'Teotja akuszerki: Jakaś kobieta mogła zgło 

sić się do akuszerki w celu niedozwolonej ope- 

racji. Podczas operacji kobieta umarła. Aku 

szerka obawiając się odpowiedzialności sądo- 

wej, albo nawet wykonując swój zawód bez u- 

poważnienia, ukryła trupa. Po pewnym czasie 

znałazłszy spólników, postarała się o spalenie 

zwłok w lesie. 

Inna teorja wychodzi z założenia podrzu- 

conych rzeczy.  Fotograija, przedstawiająca 

chłopskie buciary, została starannie wyskroba- 

na scyzorykiem. Jeśliby chodziło o jej zniszcze- 

nie, to czyż nie prościej byłoby rzucić fotogra: 

iję do ognia? Tymczasem tę wyskrobaną prócz 

uóg w buciarach fotograiję znałeziono obok u- 

bravia, w dużej odległości od ognia. Taksamo 

z pantofłami. Ręce spalonej są małe. Nie mogła 

ora nosić pantofli Nr. 40. Te małe ręce potwier- 

dzują przypuszczenie, iż te ubogie rzeczy są 

podrzucone, że razem z fotografją miały za za- 

danie skierować poszukiwania policji w stronę 

ste” nojniższyck. 

P. KAZIMIERZ LECZYCKI. 

P. Kazimierz Leczycki, autor „Sztuby“, te 

lefonował do naszeį redakcji wczoraj, wystra- 

szony, co stało się z jego kuzynką. istotnie mA 
Kurjer Codz.“ podał, że zabitą została p. Ma- 
recka, kuzynka autora „Szkoły* (sic) K. L.e- 
czyckiego. Chodziło tu właśnie o tę nauczyweł- 

kę, pania M., o Której pisaliśmy bez wymie iia- 

nia ze względów ztozurwałych nazwiska, które 
brzmi zresztą nie Marecka lecz Mirecka. Naby- 

ła ona pantofle w firmie „Bat'a* i wyjechała naj 
normalniej na wieś pod Niemenczyn. Policja 
zaczęła ją szukać, obawiając się, czy nie zagi- 
nęła, ale znalazła ją całkowicie zdrową i spo- 
kojną. 

SPROSTOWANIE. 

We wczorajszym numerze w artykule „Za- 

gadka Ponarskiego lasu'* dwa razy przeoczo- 

no rzecz najważniejszą, bo daty wymieniane 

jako przypuszczalny dzień zbrodni. Zamiast 

„Sobota 27 maja* wydrukowano raz „sobota 

„21 maja“, a raz sobota 27 kwietnia”. „Wie- 

czór Wilna“, gazetka wychodząca w Wilnie 

rano, choć się nazywa wieczorem, lecz zato 

plagjatująca nas z zamiłowaniem, przedruko- 

wała nas także z temi błędami. 

  

OSTRZEŻENIE. 

Ostrzegamy wydawnictwo: 

) „Wieczór Wilna“ 
że jeżeli nadal uprawiać będzie swój pro- 

ceder przedrukowywania naszych wiado- 

mości, zwrócimy się w tej sprawie do 

władz administracyjnych i sądowycii. 
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IV Kongres Prasy Sportowej 
rozpoczął się 

WARSZAIWIA. PA'T. (Wi sobotę o godz. 
10 r. w sali Warszawskiiego T4wa Wio- 
ślarskiego rozpoczął się IV miedzynaro- 
„dowy: kongres prasy sportowej. 

[WI imieniu rządłu kiongres otwiorzył p. 
płk. dypl. Kiliński, dyrektor Państwowe 
go Unzędu' W. F. Na przewiodniczącego — 
kongresu płk. Kiiliński zaprosił prezesa 
Międzynarodowego Związku iPrasy, Spor- 
towej i byłego ministra wychowania. fi- 
zycznego Belgiji p. Bointa , który: wygłosił 
piękne przemówienie składając Polskiemu 
Związkowi [Prasy Spórtowej podziękowa- 
mie za. zaproszenie dziennikarzy zagrami- 
cznych ma kiongres do Warszawy. Między- 

marodowiy Związek Prasy Sportowej — 
mowił p. Boim — wybrał Warszawę na 
miejsce swego IV kongresu, gdyż Warsza- 
wa jest najbardziej na Wschód! wysumiię- 
tą cywilizowamną placówką Zachodu. Mów- 
ca podkreślił, oddalwna się dałtujące zasłu- 
gi Polski ma polu wychowania fizycznego, 
przypominając m. lim. że już wi roku 1837 
wykładano higjenę na wydziale lekarskim 
uniwersytetu Warszawskiego. 

(Kongres posłiamowił jednomyślnie «wy 
słąć do Marszałka Piłsudskiego depeszę 
powiitalną z wyrazami czci i hołdu. 

Następnie zabrał głas prezes (Polskie- 
go Związku Dziennikarzy Sportowych p. 
Miielech, wręczając p. Boim piękną plakietę 
pamiątkową, ii obrzymiując  wzamiam, pa- 
miątkowy  žeton od Międzynanodowego 

  

w Warszawie 
Związku Prasy Sportowej. P. Boim wrę- 
czył również pamiątkową plakietę płk. — 
Glabiszowi, prezesowii Polskiego Komiite- 
tu Olimpijskiego, który imieniem Zwąz- 
ku Polskich Związków Sportowych i Komi- 
teliu Olimpijsikiegio, wypowiedział dłuższe 
przemówieniie — podkreślając wagę 
ikonitakktów: prasy w płaszczyźnie między 
narodowej. (Wreszcie imieniem MSZ prze 
mawiał szef Biira Prasowego p. Przes- 
mycki, życząc ikiongresowi owocnej pracy. 

Po krótkiej przerwie przystąpiono do 

obrad. merytorycznych  kiomgresu. [Przy ję- 
to jednogłośnie sprawozdanie 2 działal no- 
ści Międzynawodowego Związku jak rów- 
nież sprawozdanie finansowe. Również je- 
dnogłośnie przyjęto program pracy na 
przyszłość. Sprawozdanie z nozwoju naro 
dowych związków prasy sportowej składa- 
li poneidto przedstawiciele Belgji, Hoiam- 
rji i Polski (p. Hauptmann). Pa przy 
ciu sprawozdań (komgres został zamknię- 
sty, poczem udanio się ma obiad wydany 
przez Polski Związek |Prasy Sportowej 
w. salonach hotelu „Polonia. Przed cbia- 
dem Szef biura prasowego MSZ mdekoro- 
wał imieniem rządu polskiego kryżem о- 
ficerskim Polonia Restituta p. Boim a 
krzyżem zasługi p. I Jupruis, sekretarza. — 

Międzynar. Zw. Prasy Sport. 'W czssie о- 

biadu wygłłoszomo szereg serdecznych -— 
przemówień. : 

z.   

 



Wielki intruz 
miłosierdzia 
Bzień dzisiejszy, jest dniem kulmira- 

cyjmym wielkiego Zjazdu Polskiego Czer- 
wonego Krzyża. Są takie zjazdy, których 
zbyś wie sposób zwykłem  dziennikar- 
skiem sprawozdaniem, które się wyrywają 
wyrest z drobnym drukiem  tłoczońnych 
ram codziennej kroniki. Polski Czerwony 
Krayż rósł razem z Adrmją Polską z tych 
najsjabszych jej zaczątków od drużyn 
straeleckich począwszy, i wraz z nią stał 
się skziś organizacyjną potęgą o olbrzymiej 
liccbię członków, rozbudowanej sieci swych 
placówek, wielkich obrotach kapitalu jaki 
rok rocznie — niestety na tal: wielkie po- 
trzeby jeszcze 0 dużo za mało — do niego 

wpływa, Polski Czerwony Krzyż, nie trze- 
ba tego przypominać, zdobył Sobie uzna- 
nie godobnych obcych instytucyj. Ale to 
awsaystko razem wzięte — to jeszcze nie 
wszystko, czem jest Polski Czerwony Krzyż 

Akcja pomocy bezrobotnym, opieka nad 
młoskiieżą, pomoc ofiarom kryzysu, obznaj 
miasię ludności z miebezpieczeństwem woj- 
ny gazowej, rozwój drużyn ratowniczych, 
młodzieżowego przysposobienia sanitarne- 
g0, ianie kuchnie, kolonje letnie dla dzie- 
«i. Dziesięć innych dziedzim pracy. Czer- 
wowy Krzyż jest instytucją do wspomaga- 
nią rannych na froncie. Ależ nie. Сгегию- 
ny Krzyż, Polski Czerwony Krzyż jest na- 

prawdę wszędzie. Ma w swej miłości bli- 
źmiego natrętność owego księdza Bo- 
duera z Warszawy, którego dzieje wspomi- 
naję po dziś dzień biedni i chorzy stolicy. 
Ta organizacja, która należy niechybnie do 
najlepiej zorgamizowanych w kraju zapom* 

miała na śmierć o kardynalmej zasadzie 
każgej dobrej organizacji: o ścisłem Toz- 

gramiczerliu sobie pola działania. Jest tam, 
4gdsie nędza i bieda, — to znaczy jest wszę- 
dzie. Jest poprostu przedziwnym intruzem 
wciskającym się tam, gdzie normalnie 

wzywałoby się pomocy państwa, szkoły, 

gminy, magistratu — czy kto tam wie 
$ czego. Słowo intruz brzmi tu może dziw- 

nie. Zależy czego i dlaczego jest się in- 
truzem. Ten czerwony krzyżyk na białej 
jak szarpie sanitarnej opasce jest intruzem 
w służbie owej przedziwnej Mocy, którą 
wygnano dziś niemal zewsząd. Rwał ją 
na strzępy każden granat i każdeni szrapnel 
uńelkiej wojny, zdeptano ją w obozach 
koncentracyjnych wielkiego i słynnego 
swą kułturą kraju, rozkruszano ją Syste- 
matycznie ma miał każdą z miljonowych 
ioriwr i mąk w staplarkych krwią i móc 
giem Iochach czrezwyczajek. I nie rozkru- 
szoa. Jak przedtem, tak i teraz i więcej 
łerag niż przedtem idzie ze znakami małe- 
90 czerwonego krzyżyka, wciska się wszę- 
dzie, jaj; żebrak, jak intruz, ów wódz Armji 
Czerwonego Krzyża, niezniszczalna żadną 
mocę — Charitas. PRUSZ. 
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TNN TE SSRS KI NI 
OBRAZY WŁODZIM. KORSAKA 
NA WYSTAWIE SPORTOWEJ 
Nazwisko Włodzimierza Korsaka zajmuje 

w piśmiennictwie i sztuce miejsce poczesne i 
oryginalne. Sława jego, jako pisarza i mala- 
zza par excellence łowieckiego rozeszła się sze- 
roko w świecie polskich myśliwych i  milošni- 
ków przyrody. Kto z myśliwych polskich nie 
zna poważnego, naukowo opracowanego, a czy- 
tanego jak najciekawszą powieść „Roku my- 
šliwego“. Korsaka — tej najmilszej encyklope- 
ddji podręcznej myśliwca? W jakim domu my- 
śliwskim, zaczynając od pałacyku Prezydenta 
Rzeczypospolitej w Spale, a kończąc na naj- 
skromniejszej izdebce prawego łowcy, niema 
prześlicznych, różnobarwnym tuszem, rysowa- 
mych obrazków myśliwskich Korsaka? Kto nie 
upajał się czarem poetyckim i prawdą myśliw 

ską tych rojstów podmokłych, mszaryn pard- 
wich,“ uroczysk losiowych?... Kto nie podziwiał 
benedyktyńskiej techniki rysunku piórkiem ma- 
czanem w tuszu różnej barwy? A trzeba wie- 
dzieć, że tusz różnobarwny vel „kreska 
kolorowa“ jest oryginalnym pomysłem tech- 
niczym artysty... 

Miłośnicy arcydzieł malarsko-myśliwskich 
Włodzimierza: Korsaka i jego artystycznych f0- 
tografij owieckich, mają obecnie okazję podzi- 
wiać jego prace na Wystawie Sportowej w 
stoisku Towarzystwa Łowieckiego Ziem 
Wschodnich. 

Z prac wystawionych szczególnie dwa 0- 
brazki przyciągają wzrok subtelną techniką i 
czarem prawdy przyrodniczo-myśliwskiej. Pierw 
szy — to dwa łosie na tle ośnieżonej kniei o 
zmierzchu mroźnym. Od morelowej zorzy, od 
pasma łóz oszronionych, od sinawych tonów 
kcbierca śnieżnego, bruzdą tropów łosi, wieje 
mrożnym, tęgim powietrzem puszczy. „Pach- 
nie mrozem“ — jak szeptał jakiš starszy pan 
oglądający obrazek... Drugi obrazek — to ta- 
fjemnicze jeziorko wśród mszarów. Poranna 

k mgia dymi nad taflą drzemiącej jeszcze wody 

i drugi brzeg jeziorka ma zarysy przyćmione. 
" Kto włócząc się z wyżłem po mszarach bezkres 

nych, w poszukiwaniu pardw i cietrzewi, nie 
| ogłącał takiego widoku, w zimny, niemal mroż- 

ny, poranek sierpniowy?.. 
: Myśliwi i miłośnicy przyrody: Korzystajcie 

ze sposobności oglądania prześlicznych obraz- 
ków Korsaka i špieszcie obejrzeć stoisko Tow. 
Łow. Ziem Wschodnich na I Wystawie Spor- 
towej! Fin. 
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KOMUNIKAT STACJI METEOROLG- 
GICZNEJ U.S.B. W WILNIE 

z dnia 3 czerwca 1933 r. 
Ciśnienie średnie: 762. 

Temperatura średnia: + 

Temperatura najwyższa 

Temperatura najniższa: 

Opad w mm.: 

Wiatr: północny. 

Tendencja: lekki wzrost. 

Uwagi: wietrzno, dość pogodnie. 

PROGNOZA POGODY P.LM.-« 

na dzień dzisiejszy: 
(Pogoda słonecza o zachmurzeniu umiar- 

bowanem, nieco cieplej. Słabnące wiatry 

z kierunków półniocnych. 

URZĘDOWA 
— Obowiązujące ceny na chleb. Starosta 

Grodzki Wileński, na podstawie rozporządzenia 

p wojewody wileńskiego z dnia 17 listopada 
ub. r. (bz. woj. Nr. 10 poz. 122), ustalił ceny 
na chleb jak następuje: 

Chleb pytlowy biały 50 proc. żytni 34 gr. 
za kg., chleb sitkowy żytni 28 gr. za kg., chleb 
razowy żytni 24 gr. za kg. 

Ceny te obowiązują od dnia 5 czerwca r. 
1933. Winni żądania lub pobierania cen wyż- 
szych od powyżej ustalonych, będą karani ad- 
ministracyjnie, w myśl art. 4 i 5 rozporządzenia 
Prezydenta R. P. z dnia 31 sierpnia 1926 r. o 
zabezpieczeniu podaży przedmiotów powszed- 
niego użytku — aresztem do 6 tygodni lub 
grzywną do 3.000 złotych. 

— TAKSA DLA ADWOKATÓW. Na 
molcy rozporządzenia Prezydenit:: Rzeczy- 
pospolitej została ustalona taksa dła ad- 
wiokatėw za prowadzemie spraw wi Są- 
daich. 

'T:ksa (ta została wywieszona w salach 
Sądu Okręgowego i Sądu Grodzkiego. 

Такзу tej winni adwokaci przestrze- 
gać. 

WOJSKOWA 
— ZASIŁKI DLA REZERWISTÓW. 

W związku z odbywającemi się ćwiczenia- 
mi rezenwlistów, weferat wojskowy magi- 
siiratu czyni przygotowania do wydawa- 
mia zesiłków tym rezenwistom, którzy — 
ćwiczenia już odbyli. |W związku @ tem do- 
wiadujemy się, że w roku bieżącym za- 
siłki dla rezerwistów będą udzielane «nw 
monmach miezmieniomych tak jak miało 
miejsce w latach ubiegłych, a więc: se- 
motni maiją prawio do zasiłku w: wysoko- 
ści 90 groszy dziennie, rezerwistom obar- 
czonym malą rodziną przysługuje prawo 
do zasiłku w mtysokości 1.10 za każdy od- 
byty dzień ówiczeń orez rezenwistom z du- 
żą rodziną 1.30 dziennie, 

POCZTOWA 
— NOWE ZNACZKI POCZTOWE. 

'Władze pocztowe przygotowują specjalne 
zmacziki pocztowe, mające służyć do opła- 
cania przesyłek urzędowych, wysyłanych 
pnzez władze i unzędy, państwowe i samo- 
rządowe, 

Zostainą wydame dwa rodzaje tych 
znaczków: fioletowe ma przesyłki zwy- 
czajjne ii eiemmo - oramżowe ma przesyłki 
polecone. [Pierwsze będą posiadać mapis 
„przesyłka urzędowa zwyczajna”, drugie 
— „przesyłka urzędowa polecona”, 

Zmaczki: te wejdą w obieg z dniem 
sierpnia r. b. 

AKADEMICKA. 
— S. K. M. A. „Odriodzenie“ podaije do 

wiedomości członków, że w niedzielę 41 
czerwca [po Mszy Św. 0 godz. 9-tej od- 
będzie się będzie się zebranie miesięczne 
z weferatem (kol. mgr. Stamisława Stiora- 
my. Obecność członków ze względu na 
* Oidrodzeniowiców ze Lwowa komie- 

szy? południu odbędzie się wycieczka do 
'Twok. Dokładne dane «o do miejsca i 
godziny zbiórki będą podane nv zebra- 
niu miesiecanem, 

ŽYDOWSKA 
— Zjazd żydów W dniach 10i 11 czer 

wca odbędzie się w Warszawie zjazd delega- 
tów Żydów byłych uczestników wojny i walk 
o niepodległość Polski. W Zjeździe tym wez- 
mą udział delegaci wszystkich kół, związku, 
oraz wszyscy żydzi, byli uczestnicy. wojny, na 
których liczny zjazd Związek liczy. 

Na porządku dziennym zjazdu znajdują się 
ważne sprawy. organizacyjne, uroczyste nabo- 
zeństwo z apelem poległych i złożenie wień- 
ca na grobie Nieznanego Żołnierza. 

(elem ułatwienia przyjazdu do Warszawy 
wszystkich, chcącym brać udział w zjeździe, u- 
dzielane będą znaczne zniżki kolejowe. 

Informacyj zasięgnąć można Biskupia 4—5 
od 2 do 4. Zgłaszać się z dowodami służby 
wojskowej. 

— ZAMKNIĘCIE TANIEJ KUCHNI 
ŻYDOWSKIEJ. Ciężka syiluacja finansowa 
w. jakiej znalazła się Gmina Żydowska w 
Willnie spowodowała niewypłacanie sub- 
sydjów Taniej Kuchni Żydowskiej, Skut- 
kiem tego kuchnia z braku środków prze- 
stała wydaiwać obiudy. Z uslug kuchni ko- 
rzystzło dotychczas około 10% osób. (k). 

— ZJAZD KUPCÓW ŻYDOWSKICH. 
Dnia 11 i 12 czerwca odbędzie się w Wilnie 
staraniem Zw. kupców żyd. l-szy zjazd 
kupieetwa żydowskiego województw: wi- 

odkiego, mowiogródzkiego, poleskiego i 
iałostockiego. (k). 

№ х kód sr01ca R. 2,50 

Zachód słońce g. 7,44 
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PORÓYZNGKCJŻŻZAZECS OST TKO RENESANSAS ERIC, 

Był przykuty, a jednak zdołał zbiec 
W dn. 2 bm. na drodze koło wsi Dębniaki, 

e" Saka » diego _8 km od 
Wiłna, zbiegł z pod eskorty policy; Bara 

Jurkiewicz Wiat 
zdoławszy uwolmc się z kajdanek. Był ret on prz: 

‚ Ц‚ыевкоттщнот:шргщроч 

sterunkowego niejakiego Gradobojewa Lb 
rza, rzekomo m-ca kol. Gudałówka, gm. 
żyskiej, pow. oszmiańskiego. Obaj, jako” 3 
żeni o kradzież, byli skierowani do sędziego 
śledczego w WOZIE 

Autobus zabił kobietę 
LiDA. PAT. — Onegdaj wieczorem na szo- 

  

e Is — Raduń, w odległości 7 km. od Ra. 

| ma Maji Grodno—Wilno, najechał "na kobiety 

nieznanego nazwiska, Kiora odniosła bardzo 
ciężkie rany. Po przewiezieniu do szpitala w 
Ejszyszkach nieznana kobieta zmarła. Szofeia 
autobusu zatrzymano. 

SŁOWO 

KOLEJOWA 
— ULGI TARYFOWE. Ostatnio na te- 

renie Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej w:pro- 
wadzono nową ulgową taryfę it. zw. akwi- 

ną dla towarów tawyfowych według 

I drobnicowej lub I — 10 wagonowych 
Taryfa :kwizycyjna R—I ma zastoso- 

wanie tylko w miektórych relacjach, prze- 
ważnie międzypaństwowych i nei terenie P. 
K. P. Wilno obejmuje Stacje: Wilno, Bia- 
lystok, Brześć, Lidę, Baramowiilcze, Moło- 
deczno, Grodmo, Pińsk, Słonim, Postawy, 
Głębokie, Suwałki, Wołkowysk, Drohiczyn 
Duksaty, Grajewo, Horodziej, Janów Pol., 
Kobryń, Orańczyce i Włodawę. 

Ulga polega na: tem, że po przewiezie- 
niu koleją w danej relacji wymaganego 
minimum ilości towarów w okresie kixar- 
talmym lub półrocznym, kolej wypłaca na- 
dawcy refakcję w wysokości od 5 — 25 
proc. sumy pobranego przewoźnego. 

Wytezewpujących informacyj w sprawie 
warumków ltamyfy akiwiizycyjnej udzielają 
wszystkie ekspedycje towarowe na stacjach 

— CHOROBA PREZ. FALKOWSKIE- 
GO. Stam zdrowia prezesa P. K. P. w Wiil- 
nie Falkowskiego polepszył się, Kry- 
zys niebezpiecznej choroby nastąpił wczo- 
raj. Lekarze rokują Szybkie wyzdrowie- 
nie. 

— ŚWIĘTA NA (KOLEI, W związku ze 
świętami na terenie Wileńskiej Dyrekcji 
Kolejowej wezoraj o godz. 6 wiecz, wstrzy: 
mamo ruch towarowy do dnie! jutrzejszego. 
Ma 'to ma celu danie możmości wypoczę- 

cia i spędzenia Kkolejarzom świąt w gmo- 

mie rodziny, 

— JADĄCY NA GAIPĘ. W: ub. mie- 
siącu ma: terenie Wileńskiej Dyrekcji za- 
trzymano 87 osób, które podróżowały po- 
ciągami bez biletów. 

Osoby te otrzymują nakazy 
władz. administracyjnych. 

SZKOLNA 

tna Szkoła Powszechna im. T. 
Czackiego Stefana Świętorzeckiego przy koed. 
gimnazjum im. T. Czackiego w Wilnie (z peł- 
nemi prawami). W roku szkolnym 1933 — 34 
czynne będą oddziały od I do V-go. Do oddzia- 
lu I-go przyjmowane będą dzieci urodzone w 
roku 1927 lub wcześniej, bez egzaminu. 

W koed. gimnazjum im. T. Czackiego bę- 
dą czynne klasy od Il do VIII. Egzaminy wstęp 
ne do Szkoły Powszechnej i Gimnazjum roz- 
poczną się 16 czerwca o godz. 8 rano, 

Zapisy przyjmuje i udziela informacyj co- 
dziennie od iQ do 13 kancelarja gimnazjum 
przy ul. Wiwulskiego 13, tel. 10.56. gmach wła 
sny obszerne boisko, (w zimie ślizgawka) i 
ogród, szkolny. 

— Liceum Handłowe i Liceum ogólnokształ- 
cące im. Filomatów w Wilnie przyjmują zapisy _— 
codziennie od godz. 10—2-ej (ul. Żeligowskie- 
go 1-2). Egzamina wstępne rozpoczną się 
tn. 20 czerwca. W xi. I (obecnie I-ej) pro- 
gram gimnazum nowego typu. Kandydatki do 
Liceum Handlowego winny wykazać się świa- 
deciwem ukończenia 6 klas szkoły średniej. 

— Kierownictwo Szkoły Powszechnej Zgro 
madzenia Sióstr Wizytek w Wilnie Rossa 2, 
ogłasza, że kancelarja szkolna przyjmuje poda- 
nia nowowstępujących uczenic do oddziału l 

VI włącznie, codziennie od godz. 9 rano do 
4 po poł. z wyjątkiem niedziel i dni Świą- 
tecznych. 

— Szkoła Zawodowa Sióstr  Salezjanek 
podaje do wiadomości, iż zapisy uczenic na rok 
szkolny 1933 — 34 rozpoczęły się i będą trwa 
ły do 20 sierpnia r.b., Kandydatki do klasy 
i przyjmowane są po ukończeniu 4-ch oddzia- 
łów szkoły powszechnej. 

Bliższych informacyj udziela kancelarja co- 
dziennie od godz. 12 do 2 i od 4-tej do 6-tej 
przy ul. Stefańskiej 37, tel. 455. 

Siostry Salezjanki prowadzą przedszkole, 
— internat, po cenie bardzo przystępnej. 

— Gimnazjum Koeduk. Humanistyczne F. 
Welera z prawami państwowych, Ląbrowskie- 
ge 5, podaje do wiadomości, że egzamina wstę 
pne do klasy | — VII rozpoczynają się dnia 
16 czerwca. 

rrzy gimnazjum czynna jest koed. szkoła 
powszechna w składzie I — VI oddz. Zapisy 
do szkoły powszechnej odbędą się w tym że 
terminie. 

— PRYWATNA KOEDUKACYJNA SZKO- 
ŁA POWSZECHNA „PROMIEŃ* WRAZ Z 
PRZEDSZKOLEM przyjmuje zapisy do wszyst- 
kich oddziałów. Lokal mieści się przy ul. Wi- 

wulskiego 4 (koło Dyr. Kol.) 

Zapisy do organizującej się filji na Zwie- 
rzyńcu przyjmowane są przy ul. Miłej 7 m. 3 
we wtorki i piątki o godz. 3 — 5 po poł. 

Wysoki poziom moralny i kulturalny šro- 
dowiska. Komplety francuskiego. Opieka lekar- 
ska. Opłaty przystępne. 

Od dnia 7 do 10 b.m. odbędą się egzami- 
ny wstępne do obu szkół w lokalu Szkoły 

„Promien“, Wiwulskiego 4. 

ZEBRANIA i ODCZYTY 
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—- Posiedzenie Wil. T-wa Lekarskiego 
wspólne z Kołem Wileńsk. T-wa Internistów 
Polskich odbędzie się dnia 7 bm., o godz. 8 
wiecz. w sali własnej przy ul. Zamkowej Nr 24 
z następującym porządkiem dziennym: 

1. Pokazy Chorych z Kliiniki Chorób We- 
wi;trznych U.S.B. 

2. Prof. Dr. Steusing (gość — Lwów) — 
Qdczyt o Morszynie. 

3. Prof. dr. Pelczar i dr. Nikołajewa — O 
płytkogramie u rakowatych. 

4. Dr. St. Januszkiewicz — Znaczenie ba- 
dania radjolog. w rozpoznawaniu wrzodu okrą- 
głego żołądka. 

5 Dr. Łobza — O metodzie wodoleczniczej 
Zniniewicza. 

6. Dr. de Rosset — Nowe poglądy w le- 
czeniu anemji złośliwej. 

Dr. Oko — Wartość kliniczna metody Al- 
Hidażec 

— Najbliższa Środa Literacka, przedostat- 
nia w sezonie, poświęcona będzie wielkiemu” 
dramaturgowi "Henrykowi Kleistowi. Witold Hu- 
lewicz wygłosi referat o tym nieznanym u nas 
współcześniku Goethego, poczem wykonany bę 
dzie estradowo wielki fragment końcowy tra- 
gedji Kleista „Pentezylea* w poetyckim — ргге- 
kładzie W. Hulewicza. Realizacji podjęli się, pod 
kierunkiem reżyserskim dr. J. Ronarda-Bujari- 
skiego, artyšci dramatyczni p.p.: Jadwiga Žmi- 
jewska (postač tytułowa), „Hohendlingerówna, 
Paszkowska, Martyka i inni. 

— Walne Zebranie Związku  Detalicznych 
Kupców i Przemysłowców Chrześcijan m. Wil- 
na i Województwa Wileńskiego odbędzie się 
w dniu 5-go czerwca rb. o godz. 3 p.p. z na 
stępującym porządkiem dnia: 

. Sprawozdanie Zarządu. 

. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 

. oprawa organizacji Kasy Pogrzebowej. 

. Sprawy podatkowe. 
Wolne wnioski. 

ofiary 
Dla uczczenia dnia imienin swego Szanow- * 

nego Dyrektora Pana Profesora Aleksandra !a- 
nuszkiewicza składają siostry i personel admi- 
nistracyjny Il kliniki wewnętrznej USB. zł. 16 
na remont Bazyliki Wileńskiej. 

G
 

RÓŻNE 
— Wymiar podatku obrotowego. Zarząd 

Stowarzyszenia Kupców i Przemysłowców 
Chrześcijan w Wilnie, ponownie wzywa tych 
p.p. członków, którzy jeszcze nie złożyli w biu 
rze Stowarzyszenia odpisów odwołań od wy- 
miaru podatku obrotowego za rok 1932 oby 
we własnym interesie w terminie trzydniowym 
od caty niniejszego ogłoszenia, odpisy te zło- 
żyli, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominię- 
ci w akcji interwencyjnej Stowarzyszenia. 

— Związek Polaków Ziemi Kowieńskiej w 
Wiłnie podaje, iż z dniem 4-go bm. mieścić się 
będzie przy ul. W. Pohulance 17 m. 9. Sekre- 
tarjat czynny we wtorki i czwartki w godz 
18—20. Zapisy na członków. Przyjmowanie ko- 
respondencji na Litwę. Informacje. 

— Telefon na Wystawie Sportowej. — W 
głównym pawilonie Wystawy Sportowej м о- 
giodzie po-Bernardyńskim w Wilnie zainstalo- 
wany został automat telefoniczny do użytku 
zwieczających. Z automatu tego prowadzone 
być mogą tylko rozmowy miejscowe 6-minuto - 
we, po wrzuceniu do skarbonki automatu 15 
groszy w 3 monetach 5-groszowych. 

— Loty pasażerskie nad Wilnem. Dziś 
o goaz. il odbędą się loty pasażerskie 
Wilnem organizowane przez LOPP. i 
„Lot“. Cena łotu dla członka LOPP 6 zł. 
nieczłonka 7 zł. 

— PREZES CZERWONEGO KRZYŻA 
W SYNAGODZE GŁÓWNEJ. Wczoraj — 
podczas mabożeństwa odwiedził Synagogę 
Główną przy ul. Niemieckiej, prezes wi- 
leńskiego oddziału Ozerwonego Krzyża. 

W czasie obecności! prezesa: 'w: synago- 
dze wygłosił rabin Fryd dłuższe przemó- 

o 
nad 

PLL. 
dla 

wiemie, podkreślając zasługi tej instiy- 
tucji i wzywając obecnych wi synagodze 
żydów do składalnia wofiar ma mzecz Czenwo- 
nego Kmzyża. (k). 

— EKSPORTOWIA SPÓŁDZIELNIA 
OBUWIA. Onegdaj miały się odbyć w Iz- 
bie Rzemieślniczej wybory władz mowej 
spółdzielni eksportowej szewskiej „Wil- 
but”. Zebramie nie doszio jednaik do skut- 
ku i zostało odroczone do przyszłej środy, 

— KOLONJE LETNIE. W dniu 16 — 
ezenwica wyjedziie ma miejskie kolonje let- 
mie 106 dzieci ze szkół powszechnych. Ko- 
tonje urządzono przy ul. Polnej, 

Nei kolomjach letnich w majątku miej- 
skim Leoniszki przebyjwty obecnie 300 — 
dłzieci, 

— KOMUNIKACJA Z WERKAML —- 
Stattki dlo 'Werek jek pisaliśmy, kursują do 
dnia 5 czerwca tylko” w dnie świąteczne i 
niedziele. 

Statki odehodzą od godz. 7 rano a na- 
stępnie co godzinę. Ostatni odjazd do We- 
rek o godz. 19-tej, z Werek o g. 20-tej. 

Od 5 czerwca kiomumikacja będzie od- 
bywać się od godziny 8-ej co dwie godz. z 
tem, że ostatni: stetek odjedzie z Wilna 
© godz. 20-tiej, 

Komunikację z Werkami utrzymuje 6 
statków mając przystanki w Pośpieszce 
Wotokumpji i Kelton. 

Bóle ; słowy | i bezsenność, | to skutki złej 
przemiany materji. Pij Morszyńską Wodę Gorz- 
ką, a cierpienie minie. Gen. Repr. Dr. K. Wen- 
da, Warszawa, Krakowskie Przedm. 45. 

Wszystkim, którzy okazali nam tyle 
serca i współczucia w ciężkiej godzinie 
śmierci ukochanego Męża i Ojca 

ś. p. Józefa Anzelewicza 
tą drogą składamy gorące „Bóg zapłsć* 

Żona, córka, synowie i rodzina 

  

— Do b. uczenic ś.p. Anton. Bernatowiczów 
ny. Grono przyjaciół i b. uczenice szkoły ogro 
dniczo- gospodarczej ś.p. Antoniny Bernatowi- 
czówny zamieszkałe obecnie w Wilnie, zawia- 
zaly się w komitet celem uczczenia pamięci 
swej ukochanej kierowniczki przez postawienie 
pomnika na jej grobie na wileńskim cmentarzu 
Bernardyńskim. 

Komitet wzywa wszystkie dawne koleżan- 
ki, gdziekolwiek się znajdują do wzięcia udzia- 
łu w tem oddaniu hołdu zasługom niezmordo- 
wanej pracowniczki i dzielnej obywatelki, któ- 
ra tak bardzo przyczyniła się pracą swoją do 
podniesienia kultury gospodarczej na kresach. 

, Nie wątpiąc, że wspomnienia dawne nie- 
zatarły się w sercach koleżanek, Komitet wska- 
zuje jako termin ostateczny nadsyłania składek 
dzień 1 sierpnia 1933 r., pomnik bowiem ma 
być poświęcony w jesieni r.b. Adres, pod któ- 
rym ofiary nadsyłać należy: p. Zygmunt Na- 
grodzki, Wilno, ul. Zawalna 11. 

Jednocześnie Komitet prosi o nadsyłanie 
osobistych wspomnień dotyczących życia szko- 
ły w: Postawach, Kozłowsku, Krzywonosach, 
Ustroniu, — we wszystkich miejscowościach, 
gdzie kolejno szkoła pracowała. Wspomnienia 
te złożą Się na wydanie broszury, poświęco- 
nej ś.p. Antoninie Bernatowiczównie. 

Prezeska: Janina z Węsławskich Burhardto 
wa, wiceprezeska uudwika Ruszczycówna, se- 
kretarka Marja z NENA Młodkowska. 

Przy bólach lub <awrotaci e SZU- 
mie w uszach, bezsenności, złem samopoczuciu, 
pobudzeniu, należy natychmiast zastosować wy 
próbowany przy tych dolegliwościach środek— 
wodę gorzką Franciszka-Józeia, 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Letni w ogrodzie Bernardyńskim 

— pierwsza popołudniówka. Dziś, w niedzielę 4 
czerwca o godz. 4 po poł. ujrzymy świetną 
egzotyczną komedję, tryskającą humorem i 
dowcipem — „Dżimbi”, ze znakomitą odtwór- 
czynią roli głównej, Jadwigą Zaklicką. 

— Widowisko pod kopułą gwiazd! Dziś, w 
niedzielę 4 czerwca o godz. 9 wiecz. odegrany 
będzie na dziedzińcu uniwersyteckim im. Piotra 
Skargi — „Zygmunt August", sceny dramatycz 
ne Stanisława Wyspiańskiego. 

Ceny miejsc od 75 gr. do 3 zł. — wejscia 
od ui. Św. Jańskiej. Wycieczki ponad sto osób 
korzystają z ulg specjalnych. W razie niepogo- 
dy przedstawienie przenosi się do Teatru a 

— Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miej- 
skich ZASP w Wilnie — gra wspaniałą kome- 
dję współczesną „Mademoiselle" — dziś 4 czer 
wca w Duksztach, 5 — w Podbrodziu, 6 -- w 
Postawach. 

— W poniedziałek 5 czerwca (w drugi 
dzień świąt) — Teatr Letni w ogrodzie Bernar- 
dyńskim — daje fenomenalną komedję egzo- 
tyczną „„Džimbi“ (o godz. 8 m.15 w.) 

"Teatr muzyczny „Lu Ostatnie wy 
stępy H. Makowskiej. — Dziś odbędą się: e 
przedstawienia: popoł. o g. 4-ej ukaże się po 
cenach propagandowych po raz ostatni w sezo- 
rie „Cnotliwa Zuzanna” z B. Halmirską w roli 
głównej. Wieczorem o g. 8.30 świetna komedja 
muzyczna „Kobieta, ktora wie, czego chce* z 
H. Makowską w roli tytułowej. Będzie to przecł 
ostatni występ tej znakomitej artystki. Ceny 
zniżone. Źmizki ważne. 

— Poranki dla dzieci w „Lutni”*. — Dziś i 
jutro o g. 12.30 pp. dwa efektowne widowi- 
ska dla dzieci i młodzieży szkolnej. Każda 0s0- 
ba może wprowadzić na parter jeano dziecko 
bezpłatnie, na uprzednio zarezerwowane miej- 
sce siedzące. Ceny miejsc od 25 gr. 

— Pożegnalny koncert H. Ordonówny odbę- 
dzie się w myśl zapowiedzi w najbliższą środę 
i-g0 bm., o g. 8.30 wiecz., w sali teatru „Lu- 

tnia“. Bilety można nabywać w kasie teatru od 
11—9 wiecz. Ceny miejsc od 1.50 gr. Program 
niezmiernie urozmaicony wypełni całkowicie H. 
Ordonówna. 

rołnicy wiedzieć powinni o 
czych* odczyt. 

wśród ludu“ 
Wiad. bieżące, u. c. koncertu. 17,55: Program 
na wtorek. 
Transm. ze stadjonu „Legja“ 

Prace sekretarjatu Woj. BBWR. 
Dnia 2 bm. w sali Sekretarjatu Wo- 

jewódzkiego B.B.W.R. w Wilnie odbył 
się odczyt posła Stanisława Mackiewicza, 
zorganizowany przez Sekretarjat Grodz- 
ki B.B.W.R. 

Prelegent obrał za temat współczesny 
ustrój Polski, poprzedzając zasadniczą 
treść odczytu zwięzłem omówieniem u- 
strojów konstytucyjnych państw  euro- 
pejskich we wszystkich ich odmianach. 

Duże wrażenie na słuchaczach wywar 
ła charakterystyka krótkich, a jakże ob- 
fitych w epokowe wydarzenia dziejów u- 

— Jutrzejsze widowiska w „Lutni“. — W 
poniedziałek swiąteczny teatr „Lutnia“ czynny 
będzie dwukrotnie: popoł. o g. 4-ej i wieczo- 
rem o g. 8.30, odegraną zostanie po raz ostat- 
ni po cenach zniżonych komedja muzyczna O. 
Straussa „Kobieta, która wie, czego chce". He- 
lena Makowska, znakomita odtwórczyni roli 
głównej — jutro pożegna Wilno. Zniżki waż- 
ne. 

— Wieczór tańca artystycznego Haliny 
Szmołcówny w „Lutni“. — Niebywałą atrak- 
cję stanowić będzie występ primabaleryny о- 
pery warszawskiej H. Szmolcówny we wtorek 
6-go bm. W wykonaniu bogatego programu 
Horą również udział najwybitniejsze siły bale- 
tu: H. Hulanicka i Z. Dąbrowski. Ceny погта!- 
ne. 

— STARANIA MUZYKÓW. Z uwagi 
że w chiwili obecnej decydują się losy se- 
zonu zimowego w! komisji teatralnej Ma- 
gistratu m. 'Wilba, Związek Muzyków: na 
zasadzie (porozumiemiia się swoich przed- 
stawieieli z T. O. N. w Warszawie, Sskłs- 
da odpowiednie memorjały do Władz Ma- 
gistratu i Województwa celem uzyskania 
ma stałe od dn. 1 wreśnia r. b. 3 razy w 
tygodniu sali w teatrze Lutnia dla: dwóch 
przedstawień operowych, jednego kon- 
eeritu  symifonicznego, oraz w miedzielę o 
godz. 12 jednego poranku symfonicznego. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

REWJA — Mała kawiarenka 
CASINO Siedem portów — siedem 

dziewcząt. 
HELIOS — Bezdomni. 

— PAN — Miodowy miesiąc, 
HOLLYWOOD — granie z miłością. 
ŚWIATOWID — Biała odaliska. 

ADRJA — Mandżurja płonie. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
—_ Nieszczęśliwy wypadek. Z dachu domu 

przy zbiegu ul. Wielkiej i Łotoczek spadła da- 
chówka na przechodzącą tamtędy Etlarównę 
Teresę (Filarecka 13), kalecząc jej nogi. Pogo- 
towie odwiozło ją do szpitala w stanie nie bu- 
dzącym obaw o życie. 

— Kradnie kto co i gdzie może. Garderobę 
damską wartości 100 złotych skradziono ze strv 
chu domu Nr. 59 przy ul. Zawalnej na szkodę 

Zylbersztejna Szymchy. Sprawców Aweljanowa 
Karpa i Osipowicza Aleksandra zatrzymano. -— 
Garderoby nie odnaleziono. 

— Na gorącym uczynku usiłowania kra- 
dzieży portfelu z kieszeni Kotowskiego Adama 
(Kalwaryjska 20), zatrzymano na ulicy zawo- 
dową złodziejkę Kwiatkowską Antoninę (Dyne- 
burska 20). 

— Ubranie męskie i 3 m. materjału łącznej 
wartości 77 zł. skradziono z  niezamkniętego 
mieszkania Jotkiewicz Marji (Szkaplerna 59) — 
Ustalono, że kradzieży dokonał jeden z sąsia- 
dów Fietrach Jan (Szkaplerna 59). Zatrzymana 
go, ale bez skradzionych rzeczy. 

— Z ogrodu Krożkina Mejryna (Kalwaryj- 
ska 5) skradziono w nocy 190 krzaków pomi- 
dorów. Z ogrodu przy ul. zarzecze 24, Leszko- 
rysowi Antoniemu skradziono kwiaty wartości 
10 złotych. 

Onuszkiewiczowej Antoninie (Nowo- 
gródzka 65) na rynku Nowogródzkim wycią- 
gnięte z kieszeni palta 9 złotych. Jako winną 
tej kradzieży zatrzymano Lubiec Szarykę (Dy- 
neburska 24). 

— Trup w lesie, — W lesie przy drodze 
Marcebelino — folw. Poternów, w. odległości 
80 m. drogi, pastuch z maj. Marcebelino Cyr- 
kin znalazł zwłoki noworodka w stanie zupełne- 
go rozkładu. Jak wykazały oględziny sądowo- 
lekarskie, są to zwłoki niedonoszonego nowo- 
rodka, w okresie 7-go mies. ciąży, nie dającej 
się ustalić narazie płci. Mogły one leżeć w !e- 
sie od i — do 1 roku. 

—-000— 

"Radio wileńskie 
NIEDZIELA, 4 czerwca 1933, 

10,25: Nabożeństwo z Vorunia. 11,57: Czas 
12,10: Kom. meteor. 12,15: „Co robotnik 3 
winien wiedzieć o urlopie" odczyt. 12,30: 
zyka. 12,45: Transmisja z Torunia. 14,00: „G 
zytkowanie pastwisk“ odczyt. 14,20: Koncerf. 
1440: „Wolek i inne szkodniki špichrzowe“ — 
odczyt. 15,00: Komunikaty. 15,05: Audycja dla 
wszystkich. 16,00: Audycja dla młodzieży. 16,28 
Muzyka z płyt. 16,45: „O sztuce dobrego mó- 
wienia* odczyt. 17,00: Muzyka lekka. 17,30: 
Transm. ze stadjonu „Legyr z Warszawy — 
mecz piłk. rolska—Belgja. 17,55: Program na 
poniedziałek. 18,00: Koncert organowy z Toru- 
nia.18,55: Wiad. bieżące. 19,00: „Sprawa Kłaj- 
pedy* odczyt litewski. 19,55: Rozmaitości. 19,25 
Audycja literacka. 20,00: Koncert wieczorny. 
21,15: Wiad. sport. z Wilna i innych stacyj. 

Pozatem bardzo duży wybór: sukien 
peluszy, panamek it. p. artykułów mody. 

"21 125: D. c. koncertu. 22,00: muzyka taneczna. 
22,55: Kom. meteor. 23,00: Muzyka taneczna. 

PONIELZIAŁEK, 5 czerwca 1933. 

10,30:Nabożeństwo z Torunia. 11,30: Mu- 
zyka religijna. 11,5/: Czas. 12,10: Kom. meteor. 
12,15 Koncert z płyt. 14,00: „O dozorze nad 
mlekiem" odczyt. 14,20: Koncert. 14,40: „Co 

ustawach ratowni- 
15,00: Koncert. 15,50 Koncert 

16,00: Program dla dzieci. 16,25: Reci- 
16.45: „Zielone Święta” 
17,00:Koncert solistów, 

chóru. 
tal Kreisiera (płyty). 

odczyt. 

18,00: Transm. z Torunia. 18,35: 
w _ Warszawie. 

„Miłosierdzie pod- 19,10: Rozmaitości. 19,15: 
czas wojny i pokoju”. 19,25: Słuchowisko. 20,00 
Кес!а! fortep. Fanny Krewer. 20,35: D. c. kon- 
certu. 20,45: Wiad. sport. z Wilna i innych sta- 
cyj. 20,55: D. c. koncertu. 22,00: Skrzynka te- 
chniczna. 22,15: Muzyka taneczna. 22,55: Kom. 
meteor. 23,00: Muzyka taneczna. 

stroju parlamentarnego odrodzonej Rze- 
czypospolitej Polskiej. 

Za najszczęśliwszy przejaw w życiu 
parlamentarnem Polski uważa prełegent 
takt zniwelowania wpływów partyjnych 
na tok prac rządu i jednoczesne powsta- 
nie zwartej większości, reprezentującej w 
swem łonie wszystkie stany i grupy spc- 
łeczne obywateli państwa, a przytem 
wszystkiem ożywionej ideą solidarnej pra 
cy dla dobra Rzeczypospolitej i wiarą w 
skuteczność przewodnictwa w tej pracy 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

— 

М0П0$С| LETNIE JUŻ NADESZŁY „išsi 
Markizety Jeseniowe od zł, 3 — Fłamizol bawełniany +. 280 

Crepe Georgette, jedwabne „ „ 420 Suknie letnie „ „ 17— 

Mongole deseniowe i ( с Szlatroki ogrodowe 4208050 
Crepe marocaine deseniowe zygzaki Kostjamy w modnych kcl. „ „ 55— 

Toile de soie od zł. 4,20 Komplety jedwsbne » » 50.— 
jedwabnych, płaszczy letnich i gumowych, ka- 

świeżo zaprowadzony dział konfekcji dziecięcej. 

Bracia JabłKOWSCY Sp. Akc. 
Wilno, Mickiewicza 18. Tel. 7-33. 

Wysyłamy paczki do Rosji (Z.S.R.R.). Na prowincję za zaliczeniem pocztowem. 
i A i S 0 e 

Ku ceci $ p. ks. Dyakowskiego 

Przy zbiegu ul. W. Stefańskiej i Ponarskiej 
znajduje się dom wzniesiony przez ś. p. ks. 
Dyakowskiego. Dom ten przeznaczył fundatur 

dła ubogiej dziatwy, którą tak gorliwie opieko- 
wał się. Obecnie grono osób, chcąc uczcić pa- 
mięć księdza - męczenmka, wystąpiło z ini- 
cjatywą wmurowania na tym domu pamiątko- 
wej tablicy. Na ten cel zbierane są obecnie 
fundusze. 

Pielgrzymki w Wilnie 
W ciągu dnia wczorajszego z terenu 

województw, wileńskiego i nowogródzkiego 
przybyło do Wilma kilkanaście pielgrzy- 
mek w liczbie tnzy tysiące osób. Pielgrzy- 
mi dzisiaj udadzą się do Kalwarji. 

Również wczoraj przybyła  wycieczk:: 

pielgrzymów: liczącą a górą 300 osób ze Lwe 
wa. oraz wycieczka licząca około 600 osób 
z Katowie. Na czele tej wycieczki stoi b. 
"Miceprezes Dyrekcji Kolejowej w Wilnie, a 
ostatnio prezes (P. K. P. w Katowierch inż. 
Łaguna. Wycieczki i pielgrzymi zabawią w 
ciągu dwu dni świąt. Zwiedzą oni Wilno i 
okolice oraz złożą hołd N. Matce Boskiej 
Ostnobramskiej. 

nowoczesny, niezwykle 

precyzyjny aparat toto- 

graficzny o niezrównanej 

gotowości do zdjęć i naj- 

bardziej wszechstronuych 

możliwościach użycia, 
Do nabycia w składnicach fotograf.cznych, 

Wyczerpujące katalogi i opisy użycia 
bezpłatnie! 

Ernst Leitz, 
Zakłady optyczne w Wetziar. 

Jeneralna reprezentacja: 
Warszawa, Chmielna 47445. 

STS TROSAI 
KA FILMOWEJ TAŚMIE 

GŁOSY CZYTELNIKÓW 

Są sprawy proste, jasne i zdecydowane. 

Są także ciemne i zawikłane. Do takich wła- 

śnie należy sławetny konkurs kina „Pan“ па 

najlepszy opis wrażeń z filmu p.t. „Każdemu 

wolno kochać". 

Nie poruszalibyśmy tej kwestji gdyby nie 
zapytania naszych czytelników, którzy proszą ® 

wyjaśnienie jak się ten konkurs odbył, jak się 
skończył, komu przypadły, oznaczone w wa- 
runkach konkursu, nagrody pieniężne i t.p. i 
t.p. 

  

    

ю PE 
Niestety, po raz pierwszy będę musiał zro- 

bić zawód czytelnikom, gdyż akurat tyle wieni 
G całym konkursie, co i oni. 

Wiem, że miała to być „recenzja”* (7!) na- 
pisana dowolnym  styłem (dopuszczałne były 
błędy ortograficzne i gramatyczne), że nie 
chodziło o uwagi fachowe i rzeczowe, ale 0... 

O co? Tego to już nie wiem! 

Demyślam się, że nagrodę lacno mėgiby 
dostać ten, kto nie poskąpił pochwał i zach- 
wytów na temat filmu. 

Jak to się wszystko ułożyło i skończyło, 
niewiadomo. Możliwe, że nagrody zostały roz- 
dane laureatom, możliwe, że nie było wogóle 
kandydatów do nagród, bo trudno chwalić taki 
filmik. Zresztą wszystko możliwe. 

  

Przypuszczać należy, 12 dyrekcja kina 
„Pan“ rychło nam to wyjaśni. 
Kalvas CY Tad. C. 

OLEJEK 2 

DAJE PRZY 

    

    

    

BRONZOWY KOLOR 

KREM 
PROMIENNY 
NIEZBĘDNY OLA ZPORTOWCÓW   



  

nouogiodzka 
— WALNE ZEBRANIE NOWOGRODZ 

KIEGO ODDZIAŁU P. T. K. TOURING - 

KLUBU W NOWOGRÓDKU. Wldniu 2 

maja odbyło się w gmachu Urzędu Wo- 

jewódzkiego doroczne walne zebranie 

członków Nowogródzkiego Oddziału Рой- 

skiego Towirzysiitwa  Krajozmawieczego — 

Touring Klub. Zebranie zagaił p. wicawio- 

jewoda Fr. Godlewski, poczem pod prze- 

modnictwem p. inž. Bajkiewicza po wy- 

słuchaniu sprawozdań, przyjęto program 

prac ma najbliższy 'okres iobejmujący sze- 

reg wycieczek krajoznzwczych, propagandę 
zabyłików: nowłogródczyzny, ii t. d. Szcze- 

góly podamy w następnym niumenze. 
Na (temże zebramiu powiołano nowy za- 

rząd z p. wojewodą Świderskim na czele. 

grodfięhyka 
— USIŁOWANIE WŁAMANIA: DO A+ 

GENCJI POCZTOWEJ. (W! dniu 1 b. m. 

posterunek P. P. w! (Wiercieliszkach został 

zasłiadomiony telefonicznie przez kierow- 

niezkę miejscowej agencji: pocztowej, Ła- 
Ikaszewiczównę że do agencji usiłują wła- 

mać się złodzieje względnie ma być do- 
konany napad. Komendant posterunku a 

posterunkowym udzli się ma miejsce, a 
gdy byli /w! odległości 10 — 15 kroków 
«©d agencji ukryli się za drzewo, skąd za- 
wważyli, około budymku  3-ch osobników 
którymi okazali się mieszkańcy wsi Wier- 
cieliszki,: — Baran Jam, i Kimkowie — 
Konstanty i Włodzimierz, kilkakrotnie ka- 
rami więzieniem. Gdy ikomendanii postte- 

runku wyskoczył z za drzewa, wi eelu u- 
jęcia sprawkówi «ci rzucili się do ucieczki 
i zbiegli — leaz potem zostali zatrzymani 
w swych mieszkaniach. Około agencji znac 
leziiono narzędzia któret miały służyć przy- 
wiłamamiiu. 

— 380 STRON OBEJMUJE AKT OS- 
KARŻENIA przeciwko b. naczelnikowi U- 
rzędu Skambowego p. Łubie. Jak się dowia 
dujemy tut. Unząd Prokuratonski zalkioń- 
Czył akit 'osikarżemia przeciwiko: b. naczelni- 
kowi Umzędu Skarbowego w: Grodnie p. Łu- 
bie. 

W stam oskzmżenia oprócz p. Łuby po- 
Staw mówmież Ъ. jego zastępcę p. Mo- 

lendc, dwóch tut. kupeów i dwóch buchal 
terów prywalłinych. Razem zasiądzie na 

ławie amžonych T osób. 
Akt oskarżenia obejmuje 380 slinon: — 

druku maszyńowego. Jako świadków: do- 
wodowych wezwano, 88 osób, 

Sprawa tz. kitora wywołała iw mieście 
duże zainiteresowanie rozpatrywamą bę 

„dzie przez Sąd Okręgowy prawidopodob- 
mie po walkacjach letmich. 
TFTYYTVYYYWYTYVYYYPYYYYVYYTYWYVYVYVYYTYTWYYV

Y 

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

LNU. 
TETYTYWYYWCTYTYTYWYYPYPWWTYYPYTCYWYPTPWYWYWE 

Dźwiękowe kins „APOLLO” 
DOMINIKAŃSKA 26. 

          

Arcydzieło najwyższej miary o rewelacyjnej 
kreacji gwiazd: GRETA GARBO jako kurtyza- 
na przy współudziale CLARKA GABLA w fil- 

mie pt. 

LILADNA LEN0X 
jako nieślubne dziecko! jako utrzymanka mil- 

„jardera! jako narzeczona zazdrosnego! 

Wstęp od 50 gr. 
SALA A AP AAAAAAAAAAAAAA AA AAA AAALAAAA AAA AAA, 

  

POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ 
W dniu 8 czerwca 0 godz. 20 w sali Rady 

Miejsikiej odbędzie się posiedzenie Rady 
Miejskiej z następującym porządkiem dzien 
nym : 

1) Odczytanie protokółu .z poprzednie- 
go posiedzenia. 

2) Rozpztrzenie „wiremend* na rak — 
1932-33. 

3) Rozpatrzenie decyzji: (Wydz. Powia- 
towego ma budżet miejski ma: rok 1933-34. 

4) Sprawy przejęcia budynku mzeźni 
miejskiej: 

5) Obmiżenie opłat: za postój wozów na 
ryniku. 

6) Obniženie optat 24 Ikongystamie z u- 
rządzeń miejskich. 

1) Obniżenie opłaf: rzeźniiowych rw nze- 
žalį miejskiej. ; 

8) Uchwallenie oplaiti za mbėj Буйа м 20- 
dzinach pozaurzedowych. 

9) Umorzenie podailkėw i opłst miej- 
skich. 

10) Sprawy bieżące i wolne wmioski. 

—POŻAR SMOLARNI. W dniu 31 ma- 
ja o godz. 23 wi smolznmli į tenpetyniamni 

Kruszynka gm. dobromyskiej powstał po- 
žar wsikutek czego spaliło się 500 m3 kar- 
piny, około 1500 kle. tenpetymy i 1500 kig. 
węgla drzewnego, Wypadkiu z ludźmi nie 
było. 

W akieji ratowniczej dobnze spisała się 
Ochotnileza: Straż Pożarna z Dobromyśla 
a także ludmiość wsi! Gladziemie. 

— URUCHOMIENIE NOWEJ RZEŹNI 
Magistralt! uruchomił mową nzeźmię  miej- 

— ŚWIĘTO PIEŚNI W SŁONIMIB. — 
Dowiadujemy się, że w. przyszłą. niedzielę 
odbędzie się uroczysty obchód Święta 
(Pieśni z udziałem młodzieży wszysitłkich 
zakledów maukowych z Słonima i powiatu 
craz kół rmałodzieży «wiejskiej, 

Uroczystość ta zapowiad a się imponu- 
JąGo. 

— 35-ЦЕСТЕ SŁONIMSKIEJ OCHOT- 
NICZEJ STRAŻY POŻARNEJ. W! dniu 5 
cezenwca: obchodzoną będzie wi Słonimie uro- 
czystość 36-lecia egzysteneji straży po- 

Mackiewicz   
        

, Wydawca: Stanisław 

Światowej sławy k ąpiele borowinowe 
siarczano-jodowe 

Kemer (Lota) od 1000103] 
Sezon kuracyjno - kąpielowy od 29 
Niezestąpione wyniki 

maja do. 1 października 
w. reumatyzmie, artretyźmie, neuralgji, zwłaszcza — 

isdhias i chorobach: kobiecych, senca, stawów, i skórmych; znakomity wyniki w eho- 
pobach żołądka, wątnoby, kamieniach żółciowych, nerek, nenwiowiych, jak również 
przy bronchitis, astmie, zwapnieniu naczyńkrwionośnych, podwyższonem iciśniientu kr 
wii, otyłości, bezdzietności. 

Środki lecznicze: kąpiele i okłady siarczano - borowimowe, kąpiele jelitowe, 
kwas węglowy, (tlem i inne nowoczesne środki, inhalacje, pijalniia wód. 

Piękny pamk i wspaniiała płaża; 2 mazy dziennie koncenty symfoniczne, te- 
atr, wieczory ttameczne, miemiecka bibijoteka i: czytelnia. wszelkie spomty. (Wspaniale 
urządzone pensjonełty: i wille, tamie osebne pokoje (od zł. 0,85 dziennie) które mawet 99 
najmniej zamożnym. umożliwiiają leczenie 
lejowe Wilno — Riga — Kemeri II ki. 

w Kemeri. — Bezpośrednie połączenie ko- 
zł. 31.42, III kl. 22.60. — 

Zapełna: kuracja (wyżywienie, mieszkanie, talksa kuracyjna, środki lecznicze 
i opi 

To samo za 1 miesiąc od zł. 200 — 
e! lekarska (za 2 (tygodnie: od zł. 125 wzwyż. 

WZWYŻ. 
Wiszyscey: lekarze, dentyści, i dziennikerze za naturalne Środki lecznicze i 

taksę kuracyjną nie płacą; ich rodzimy płacą połowę. 
Gdy, szukacie uzdrowienia, mimo utreeenia nadziei i użycia wszystkiego moż- 

liwego, miie zapominajcie, że „Kemeri* wam nietylko ulgę w: cierpieniach, ale też 
prawie zawsze całkowite uleczenie przyniesie, jak to miało miejsce im niezliczonych 
wypadkzich . Bliższe inifiormacje bezpłatnie: 

Łotwa, „Kemeri* Zarząd Zdrojowy. 
SEN NAKTINIS STR ATARI TT NASA A AEA TASTE IIS AŠ TOS 

„Šwieto piešni“ i manifestacja na czešč Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej w Budsławiu 

O przejawach życia ma! odległej „zalbi- 

tej deskami od świata” prowincji majczę- 

ściej zbyłt późnio mrptywają 'do gazet re- 

dadje. Działacze prowiinejonalni są to na 
ogół ludzie bandzo skromni, i mie zdają 
Sabie sprawy ze znaczeniia: drukowamego 

slowa. A ileż to pięknych, godnych maj- 
większego rozglosu czymow  jednosiiek, ba: 
mawiet gromad całych, pozostaje miezna- 

mych poza granicami! ośrodka: pracy, 
Słowa te piszemy jako konieczne skąd- 

imąd wytłumaczenie spóźmiiomego Sprawo- 
mdamia io „święcie pieśni** i mamifestacji na 
cześć (Prima Prezydenta Rzeczypospolitej 

w dniu 14 maja m miasteczku  Budsła- 

wiu na pogramięzu |polisko - sowieckiem. 

Zapowiedź (tych dwóch uroczyskości — 

zgromadziła mimo ulewnego deszczu ЮКо- 

ło 300 osób w: Sali urzędu gminnego, by 
mwiylsłu: ć pi mek: i napatnzyć się dowo- 

li występom t:meczmym dziatwy, zorgani 
zexanej w dhórach szkolnych gminy bra- 

sła a wireszcie by wziąć udział w 
izapow amej mającej się odbyć następ- 

mie manifestacji ku czei ponownie obrane- 
go Prezydemt: Rzeczypospolitej. 

Na ien dzień do Budsławia przybył — 
członek wileńskiej Grupy: (Posłów: i Sena- 
torów p. Józef Polikioiwiski. 

W dłuższem sprawozdaniu p. poseł Pol 

kowski przedstawił zebranym obecną sy- 
iuację polityczną Polski, usilosunkowamie 

stnromnietw _ poliitycznych*** do wyborów 

Pan: Prezydenta i ma dokończenie zilu- 
strowal! obecny stam gospodariczy Polski, 

zachęcając gospodamzy do wyfttnwałej pra- 
cy oraz zmzeszania się molników: w orga- 
nilzaejaich rolniczych. 

IPo przemówieniu p. posła poszczegól- 
ni gospodamze stawiali pyłtania w sprawie 
swych (bolączek: gospodarskich mia które p. 
poseł dawał odpowiedzi wyczerpujące. 

Obecność p:ma posła: (Polkowsikiego о- 
raz jego przychylne usliosunkowaniie się do 
spraw miejscowej ludności! wywołało do- 
datinie. wrażenie ma zebranych, 

'Po zakończeniu sprawozdania i poga- 
wędki, ma wniosek p. przewodniczącego 
zebremia p. wójta Framciszika Rusieckie- 

go uchwalona została wśród burzliwych 
POURRAEACZĄ 

żarnej w Słonimie z następującym porząd- 
ikiem dzienmym : 

Dnie 4 czerwica o godz. 19,00 capstrzyk 
o godz. 21,00 apel ma placu straży. 

Dnia 5 b. m. o godz. 7 — Pobódka. 
o godz. 10,00 Uroczyste posiedzenie Rady 
Sztalbowej, godz. 11,00 Zbiórka straży, — 
11,30 — Zjazd: i powitanie gości na placu 
straży. godz. 12,00 Raport, wbicie gwoź- 
dzia pamiątkowego do sztamdaru, dekora- 
cja strażaków i wwęczenie maczelnikowi 
straży p. B. Piaseckiemu upominku (z oka- 
zji 20 letniego jubileuszu), godz. 13.00 defi- 
lada, godz. 14,00 — [Wspólny obiskd w sa- 
1ach Domu Ludowego, g. 20,00 — Okoliicz- 
mościowe przemówienie ma dziedzińcu Sta- 
rostwa. (godz, 22,00 — Zabawa tameczna w 
Domu Ludowym. 
—susgoiwiioJrwidoO0noa  shrdiluetaoimiteoin 

    
   

  

    
    

    

   

oklasków depesza hołdowinicza do Pana 
(Prezydenta: Rzeczypospolitej treści nastę- 
pującej: „Zebrani: w dniu 14 maja 1933 r. 
mieszkeńcy gminy budsławskiej powia- 
tu wilejskiego ziemi wileńskiej przesy- 

łają Dosfiojnemu Panu Pirezydentowi: 
progu nowego olklresu Włodarstwa! wyrazy 
najgłębszej czci! i hołdu 'oraz życzenia o- 
wocnej pracy ma dobro i pożytek Państxa 
i Narodu”. 

WZA ANT EI ANONSAI EC LZS ZA 

SPORT 
Białystok — Wilno 
DZIŚ MIĘDZYOKRĘGOWY MECZ 

LEKIKOATWETYCZNY 

Dziś o godz. 4. p. rozpocznie się 

mą Stedjoniie Okr. Ośrodka W. F. (IPióro- 
monit) międzyckręgowy: mecz lekkoatlety- 
czny Bialystok — [Wiilino. 

Dia udogodnienia: publiczmości pragną- 
cej obserwować zmagania się czołowych 

zawodników obu okręgów, zbudowany  z0- 
stął pomost pomtonowy  (nepnzeciw Ele- 

ktrowni), z którego skorzystać ibędą mo- 

gli posiadacze biletów ma zawody. 'Wej- 
ście 1 zł. i 50 gr. dla młodzieży. 

Niestety, w reprezenitacji Wilma za- 
brelknie dr. Sidorowicza, który wszedł w 
kład  reprezemtacji Polski przeciwko 

я 

   

    

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI 
Na podstawie Rozp. Rady Min. z dnia 

25-\1 32 r. o postęp. egzek. władz skarbowych 
(Dz. U. R. P. Nr. 62 poz. 580) M Urząd Skar- 
bowy w Wilnie podaje do wiadomości publicz- 
nej, że w miesiącu czerwcu r.b. odbywać się 
będzie w dniach 7, 9, 13, 23, 27 o godz. 10-tej 
rano w 2 Sali Licytacyjnej przy ul. Niemieckiej 
Nr. 22, sprzedaż z licytacji publicznej ruchomo- 
ści, zajętych na pokrycie należności Skarbu 
Państwa oraz innych: wierzycieli. 

Przeznaczone do sprzedaży przedmioty o0- 
giądać r ożna w dniu Icytacji na miejscu sprze 
daży między godz. A * 10-tą. 

Kierownik Urzędu H. Ficher. 

3 J L i J TA 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie $ 83 Rozp. Rady Min. z dnia 
25-VI 32 r. o postęp. egzek. władz skarbowych 
(Dz. U. R. P. Nr. 62 poz. 580) 3 Urząd Skar- 
bowy w Wilnie podaje do ogólnej wiadomości: 

1) Dnia 6-VI r.b. o godz. 10 odbędzie się 
w lokalu restauracji .,„Polonja* przy ul. Mickie- 
wicza 11 — sprzedaż z licytacji: 

W terminie pierwszym od ceny szacunko- 
wej: stoliki, krzesła, fotele, bufet, lada i ka- 
nap;. 

2) Dnia 6-VI r.b. o godz. 11 w lokalu przy 
ul. Mostowej 3, w Grugim terminie od ceny 
zaofiarowanej — 100 sztuk rur kanalizacyjnych. 

3) Dnia 7-VI r.b. o godz. 10 w łokalu sali 
licytacyjnej przy ul. Wirgry 6 w pierwszym 
terminie od ceny szacunkowej otomana, kre- 
dens, żyrandol, lada, k.urko, lustra — w dru- 
gim terminie od ceny zaofiarowanej, teczki skó- 
rzane, maszyna nożna firniy „Singer*, walizki 
fibrowe, zegary, sofy, kredensy samowary. 

Kierownik Urzędu Wł. Bronakowski. 
PARA | RZA CZEKA ARG WGZTZERIEJYE) 

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW PODMIEJSKICH 
odchodzących z placu Orzeszkowej w Wilnie 

N. WILEJKA 
Odjazd z Wilna 

od g. 7 rano (w świę- 
ta od g. 8 r.) co go- 
dzinę do 21, w dnie 
przedświąteczne i Świą- 

teczne do 23, 

Przyjazd 
do N. Wilejki 

pół godziny drogi. 

Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
od g. 8 rano (w święta |pół godziny drogi. 
od g. 9) co godz. do 2i 
w dnie poświąteczne i 
świąteczne do 23. й 

  

  

  

MEJSZAGOŁA 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd Wilna 
godz. 9, 14, 18. do Mejszagoła Ю 0:77,.12, 17: o g. vi 13 i 

o godz. 10, 15, 19. ае 

NIEMENCZYN 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
0 4002::7,.9, 11, "13, do Niemenczyna  |o g. 7.30, 9, 11, 13 15, Pa drogi. 
15, 17, 19, (w soboty godzina drogi. 17, 19, (w soboty od g. 
o godz. 9). | 9): s 

OSZMIANA 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna 
o godz. 8, 11, 14, 16, 18, do Oszmiany 
tw dnie rynkowe o g. 6) 10,15, 13,15, 16,15, 

18,15. 20.15. 

g. 6, 7,30, 11, 12, 15, 17 = 9,45, 13,15, 14,15 17.15 
19,15 21,15. 

KI 
ndwarow) 
  

TRO! 
(przez Lai 

Odjazd z Wilna Przyjazd 
o g. 7. 8,30, 10, 12, 14 do Trok 

Odjazd do Wilna 
o g. 6.20, 8, 9.30, 10,30 

Przyjazd do Wilna 
godzina i 20 minut drog 

  

        
  
  
  
 

  

  

O entuzjastycenem przyjęciu w Warszawie zawita niebawem do Wilna artysta-komik, ulubieniec tłumów 

Wlasta Burjan Wystąpi w najle 

a 
pszej swej kreacji 

  

  

Ii 
Dziś! Największy films prod. „SOWKiNO” w Moskwie 

|BEZDOMN 
Dialogi w języku rosyjskim. Najpotężn. srcydzieło filmowe estatnich czasów. 

(Putiowka 
Droga do życia). 

CENY ZNIŻOWE: 
па 1 seans 

Baikon 48 gr. 

Parter 78 gr. 

Wiecz. od 58 gr. 

w żyźń — 

  

Ц 
Jutro premjerai — Najwspanialszy epokowy film prod. trancaskiej režys. TURŽANSKIEGO 

mitosne dzieje OGORLATK 
wedlug Edmurda Rostanda. 

syna 
Protektorat nad lilmem łaskawie przyjąć raczył J. Eksc. Ambasador Francji Juljusz Laroche. 

Seanse o 4, 6, 8 i 10.15. — W dni świąteczne od g. 

(eny о : 

Balkon 40 gr. 

Parter 70 sr. 

Wiecz. od m gr 

Napoleana I 

2-ej 

  

„PAŃ 
Dziś premjera! wielki Świąteczny program 

Najnowsza komedja 

CHARLEGO „. „Charlie ratuje Europę" 
wywołująca na widowai nieprzerwane hu'agany spontanicznego Śmiechu najprzedniejszym humałem i wesołemi pioseu- 
kami. Nad program: 2 komedjs: 1) „№е5!огпу brzdąc*, 2) „Frigo bokserem" i najnowszy PAT 

  

„l 
Dziś! 

Rewelacja filmowa! 
w super przebojm 

produkcji 
amerykańskiej   

JOHN GILBERT ! WALLACE BEERY oraz 
wiośn'ana LEILA АНО 

„7 PORTÓW — 7 DZIEWCZĄT" 
Nad program: Dedatki dźwiękowe 

  

ВУ sz
 

Ii miejsce parter 

25 gr. 
na wszystkie 

seanse 

Dziś czarujący głos 
nlubieūca publiczności 

najlepsza 
jego kreacja „IGRAY E Z   

H' ARI GARATA 
wprowadzi w podziw wszystk m wszystki hl 

Partnerka jego jest przes.;czna Rumunka ALICE COCEA. 

i miejsce partūi 

50 gr. 
na wszystkie 

Stanse 

wyświetla się 

MIŁOŚCIĄ” 
  

„MA 
wziś! To, © czem mówi cały Świat. Najnowsze dźwiękowe arcydzieło. Poraz pierwszy w Wiinie 

„„MANDŽURJA PŁONIE 
z cyklu „KRZYCZCIE CHINY" 
Fenomeralny dramai w 14 akt 
„Ostatnie wałki pod Peklnem“. — W rol. gł. 

Richard Dix i sobowtór Marleny Dietrich Gwil! Andree. Nad prograw: Król humoru Harroid Lioyd w najnowszej 
komedjo farsie „SLUB NA KSIĘŻYCU". 

  

  

u'ziś przepiękna bha$n wschoatua. Przecudna ballada arsbska p. t. 

BRAŁA OBDBALISKA 
Przepych wschodnich haremów. Niezwykłe napięcie ak:j. Czarujące pieśni arabskie i włoskie odśpiewa król dźwięku» 

«ego ekranu 
pizeciekny hiszpau 

gł. DON JOSE MOJICA "=! 
  

  

   

  

     

     

g FABRYKA 
+ SKŁAD 

E. KILENKIA i ša 

szafy, biurka. krzesła dębowe 
1t.p. Ceny znacznie zniżone. 

Pianino krzyżowe w 
dossousłym stanie 

DO WYNAJĘCIA MEBLI 

nia bardzo tatio z po- о DO WYNAJĘCIA 
wodn wyjazdu. Nowo- ze wszelkiemi wygoda- 

  

| BÓ     

2 mieszkania po 3 po- 2 > 
sprzedam za bezcen by» koje z kuchnią przy za- ko Wilna. Informacje— 

kobiecej urccza biała odaliska MARSA ALBA. 
Na* program; Najnowszy tygodnik FOXA. 
  

WYGODNE 
EETNISK O 

z utrzymaniem niedale- 

LETNISKO 
nad Naroczem (1 i pół 
kim.) ładaie położone— 
las. Intormacje: Bonmi- 

: le zaraz, ul. Domini- ułku Warszawskim 4.—- Królewska 7 m. 3 — fraterska 2 m. 4 Kazt. 
Spółka z ogr, odp. kańska 17 m. 14 Dowiedzieć się u do- 9—12. miera Lepichjus, 

fo Wilno, ul. Tatarske 20, za mm We ZOrCY: — Ceny dostęp "©, SĘ А S 
dom własny. Istnieje od 1843, Bomek z placem wła ne. : Letnisko arr Un | jadalnie” sypiakiiej salony saym, meble, 16d cięž | —— — ma brzegu Wilii, las Ža : gebinety, łóżka niklowane I ka, motor Benz-Merce MIESZKANIA sosnowy w mej. Ta- a m 5 
augielskie, kredensy, stoły, des H 40 do sprzeda- 315 pokojowe palszczyzna — Bok. P 

osób; wymaigane Sos. szański pocz. Żodziszki żóRy 1% ERA 
st. kel. Smorgonie, 

Jarozolimska 7 (przy mi W. Pohulanka 43— Stezegėty  dowiedz e6 715 Ołerty kierować: 
Subocz) i e Dao się Zygmuntowska 8 R. Walkowski 

ROPĘ pa 2 —— DLL L i m. 6 od godz. 2 do 4 GiibOkie, 
h PG, upię większy ima: | я росрой > Inis A S ? е * 1 KÓAALKAABACKACANO a. + LE TNLS K O LEG ŁOWY.:. jątex Ra aa Zgło : p sa = niedaleko Kobrynia z NE YĆ CY к R) szenia dla „Pomorzani OSZUKUŻE£ LETNIS KO сНа НЫ 
Pro CU SO  na* «dm. „Słowo*. Po- PRACY w ładnej, zdrowej i su “210 300 zi: SE gf: 
KOWALSKI NPS średnictwo wyklnczone, -_ąa-*-Ghej! miejefowaści: las Rem 2 MRS, 8 

ь AA A SR GB —_. -  PTYYWTYGYYWOWWWA " AZ wiedzieć się W. Pohu- tp „A я sin plaża, rybołóstwo, po- lanka 16—37 ; PIANINO DOŚWIADCZONA —iowanie" ze skromnem i 1943 > 
Szróderowskie — sprze — wychowawczyni —. obfitem utrzymaniem. - аоаа ое 
daje się niedrogo. Ul. z dobrym akcentem po! informacje — Wileńska pn = jn 
Wielka 41 — skim poszukuje posady, 12 m. 3. s) 2 

    

m. 28, na zasadzie art. 
ogłasza, że dnia 41 czerwca 1933 roku od go- 
dziny 10 zrana w domu przy ul. 
Nr. 38 odbędzie się licytacja ruchomości, skła- 
dających się z Radje odbiornika, aparatów de- 
tektorowych, mikroskopów i 1 
tów, oszacowanych na 1820 zł. gr. — 

szacunek takowych Spis rzeczy i 
rzany być może w dniu 
Wilno, dnia 2 czerwca 

Komornik Sądowy jerzy Fiediaj. 

SKŁAD 

lokala w tym 

ble koszykowe. 

    

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie X re- 

wiru, zamieszkały przy ul. Wiwulskiego Nr. 6 

  

B. ŁOKUCIEWSKI 

Został przeniesiony de nowego obszernego 
samym domu przy ulicy 

WILEŃSKIEJ 23 (za apteka). Poleca wielki 
wybór mebli stylowych i innych, Tanie me- 

Galanterja drzewna. Sprze- 
daż na bardzo dogodoych warunkach. Upra- 
sza się Sz. Klijentelę do obejrzenia sklepn 
nie obowiąznjąc do knpna przedmiotów. 

2 
przy dzieciach. 
da świadectwa. IDąbro- 
wskiego 12 m. 3. 

Ochmistrzyni 
wykwelifikowana, Zna 
się dobrze na kuchni. 
Wyrób masła na sprze 

dutO gaż, Uczciwa pracowita 
wel- Skromne wymagania— 

tualnie od zarz. Pi- Niešwieska 16 — 8 
semne zgłoszenia do __ * 
Administrzcji | pod: 
Urzędnik VII. 

     

я vis 
POSZUKUJĘ 
mieszkania keswaler- 
skiego, bez mebli, zu: 
pełnie osobne wejście, 
pełay komfort, 
słońca, od 1 VII e 

602 Kod. Post. Cyw. 

Wileńskiej 

PILNOWAĆ 
MIESZKANIA 
zgodzę się za skromne 
wynagrodzenie — po- 
siadam referencje. Pił- 
sudskiego 29 m. ! 

innych przedmio- 

Ładny pokój z wy- 
godami (łazienka) do 
wynajęcia, Witoldowa 
—l. 

przej- 
licytacji. 
1933 r. 

2 MIESZKANIA 2 S 
а 5 pokoi i 2 pokoi Młody, uczciwy 
suche, słoneczne nowe chłopiec 
odremontowsne ze (skończone 5 oddz, 3sk. 

wszystkiemi wygodami powsz) prosi e jałą 
{ w ogródku do wyns- kolwiek pracę,— Ądrai 

jęcia, ul. Tomasza Žans Wilkomierska Ne 117. 
15. Dow. się u dozorcy 
d, Nr 13. od 

Ls pokojcwc  Letniska 
mieszkania odiemon- A 
towsne z wygodamido LETNISKO 
wynajęcia. Informacje na bardzo dogodny:h 
od 9—11 i 4—6 Zawal- warunkach. — Miejsco- 
na 60 m, 10. wość ładną i zdrowa. 
— — — — — — — Komunikacja autobu - 
MIESZKA NIE sowa bezpośrednia. 
4i2 pok. z wygod. do szczegóły, Zawalna 16 
wynajęcia. — Mickiewi — 57. Ošwiecimska. 

MEBLI 
— 

  

  

POD HOTEL 
18 pokoi byłego hotelu do wynajęcia 
wprost dworca kol. 

cza 37 u dozorcy. 

Posia- 

- blowane 2, 3, i 

lownicza. Las sotnowy, 
rzeks. Tenis, siatkówka 
krokiet, rzdjo. © wa 

runkach Słowackiego 16 
m 6, tel. 13—69. 

EET NES,KO 
w maj. Kamionka ume- 

4 po- 
koje z kuchnią i lodo- 
wnią. Las, rzeka, 1,5 
km. od stacji Kamion- 
ka na Szlaku Wilno — 

Dwór wieiski przy|- 
mie letników z utrzy- 
maniem, wi1d Taiarska 

Mołodeczno. — Szcze- 17 m. 3 od 1—5 pp. 
góły listownie — pocz- — — — — — — — 
ta Ostrowiec k-Wilna— Łetniska do wynsję- 
Matwiejewowa. Cia z utrzymsniem i wy- 

godami od 3zł do 3.50 
dziennie, Dzieci płacą 
2 złŁ  Dowiedzieć: ul 
św. Filipa 4 m 12 oć 
g. 11-ej. 

Le nisko nad jeziorem 
z całkowitem nirzyma- 
niem, kom, antobusowa 
dow. Mostowa 3a—23 
od 4—6. 

Emerytowana  nuau- 
czycielka gimuazjum 1 
ukończenem konserwa- 
torjum pragnie wyje- 
chać na ka za 

* lekcje francuskiego i 
Ak Zaki zai Wiadomość w 

POKÓJ Admlnistracji Słowa dla 

LETNISKO Й. К 

a, z dużą WEG 
RANI 

a = lasu p wy- Nauczycielka, óosko- 

najęcia tanio. Zakret — nale władająca językiem 

ul. Letnia 6 m. 1. Do- francuskim, pragnie spę 

iedzi 6 się od godz dzić lato na Kresach, 

12 do 5 į “Ww  knlturainym doms 

BR ziemiańskim, za lekcje 

języka i zwrot kosztów 

LETNIS KO 
"EN SJ ONAR 
lasy, rzeka, sporty — 
radjo etc. Dowiedzieč 
się ul. Zsrzecze 16 m. 
17. оа 3 do 5. 

Tanie ietnisko 
1 12 pok. do wynajęcia. 
Blizko Wilna, miejsco- 
wość prześliczna rzeka 
i las tuż koło domu — 
Pokoje słoneczne Ślicz- 
ne z wersndą i kochnią. 
Dowiedzieć się prosię 
w Administracji „Sło- 

  

  

ul, Kclejowa 11. 
  

  

na dogodnych   Parcele do sprzedania 
przy ul. Subocz i Popławskiej, tanio 

warunkach, 

ogrodowa. Dowiedzieć się ul. Subocz 
"28 godz. 10—2 i 5—7. 

SA także przyborów 
ziemia zd     

Lekarze 

  

DOKTOR 

Zeldowicz 
Choroby skórne, wene- 
ryczne, narządów mo- 

czowych. 
od 9 do 1 i od 5 do 8 
wieczorem. Ul. Mickie- 

  

17, 18,30, 20,15 jgodzina i 20 minut dro-j12,30. 14. 15,30. 18.30. į(z Landwarowa 55 mi- wicza 24. 
gi (do Landwarowa 55 nut). DOKTOR 

ać ZELDOWICZOWA 
POŁUKNIA kobiece, weneryczne — 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna S > A 

o godz. 6, (bez sobót) do Połukni lo g. 6.50, 10,50, 13,508, 12, 15, 20, 21,20 i Midlaeończa 24 
7.30, 13.30, 15.30, 1€, 1017,10, 8.40, 14,40, 16,40|18,50, 20,10, 21, 22,10. ul. Mi A 

17,10 18.10. RU 
NAROCZ Lk a dać 

(przez Michaliszki, Świr) POPIERAJCIE 

Odjazd z Wilna Przyjazd Odjazd do Wilna Przyjazd do Wilna L o P p” 
o godz. 6 rano. do Narocza lo godz. 15 . o godz. 21. в 75е m 

lo godz. 12 w poł. » 

Drukarnia Wydawnictwa „SŁOWO*   

Foto-skład 

M. RABINOWICZ 
Wilno, Wielka 8, tel. 759. 

Na składzie stale wielki wybór 

nejaowszych aparatów fitograt. 
jowych i zagranicznych firm! 

Ceny znacznie zniżene! 

Warunki dogodne! 
Nowoczesne laboratorjnm — wykonuje 
roboty amatorskie w ciągu 6'ciu go" 

podróży. Adres: War- 
szawa, Piękna 16b He- 
lena Rzuchowska. 

Polecamy | 
miłosierdzin Czytelni- 
ków wdowę z 9-letuię 
córeczką, Ostatnia nę- 
dza. Dziecko, szyksje 
się do pierwszej iKo 
munji św., niema c« 
włożyć na siebie, Ofiary 
przyjmuje Administrac. 

fotograticznych kra: 

  

OD ARA ŁA BARAK ADA Ь dzin oraz powiększenia. Połowa” dla S. B. 

Kupna Ceny wyjątkowe niskie! | | — — — — — — 

i SPRZEDA2 Pośrednikowi dam 
; zł i uży procent za sprze- 
FETYTYTTTYPYWYFYCZYYY 0 p 8 R Y Do obejrzenia na składzie dania pad W RÓG. 

Э, r 
mieścin. Oferty—admi- 

znanej francuskiej lirmy 

„Michelin“ 

  

  M. RABINOWICZ 

motocykle 

Przedstawicielstwo i skład konsygnacyjny 

WILNO, WIELKA 8. 

nistracja dls Koraba. 

Szukam pożyczki 
3000 zł na 2—3 lata, 
lub sprzedam dom z 
600 sąż. ziemi w Ko- 
lonji Kolejowej - Wilne 

AL S   tel. 759. 
  

   
    

s Adress Kol. Kolej. ul. х ana 8 Wodna 23 Sawicki, ra ai S AAA poczta lub osobiście. 

uznanė za najlepsze w | OSTATNIE NOWOŠCI SEZONOWE аоа m= 
kraju. — Sprzedaż na znajdzie Pani i Pan po cenach konkurenc. z rabatem gotówk. Zguby 
w sk S iylko w Polskim Sidadzie Konfekcji, Galanterji i Trykot. 

—_ Kijowska 4, H. Abel Rh D. modne apaszki D.-H-go M, koszule ah s EI 70 OG 

od i 298 Р Е abi aszport za) 
a wada? ŽŽ D. ostatnie upił E. W. l HI | Cl M. kales, ue е Za day ^ 

I zd BA S 
Sel EmianElEi BIS ZA D. kolor. jęśw: Wilno, Wielka 30 |M, desen. skarp. e a i 
ne bardzo ładne tanio bereciki od zł 0.65 własna od zł.095 | jszefa Horyda aniewaź. 
do sprzedania Antokol- D. modue wiąz. wytwórnia  |M. chnstki do A 
ska 35 m, I. bluzeczki od zł. 280 obuwia nosa Od-zł/0616 | NSE 00.030 

  
A,   

4 

` 

i


