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Niebezpieczeństwa Anschlussu. 

  

Zagadnienie podpisanego w Wied- 

niu protokółu, zapowiadającego nie- 

miecko-austrjacką unję celną nie prze- 

staje absorbować uwagi naszej prasy. 

Naogół przeważa pogląd, że Anschluss 

gospodarczy z punktu widzenia inte- 

resów polskich stanowi zjawisko nie- 

pożądane. 

Są jednak i odmienne zdania, po- 

dług których Anschluss w dalszych 

swoich konsekwencjach musi spowo- 

dla dodatnie rezultaty 

przez to, że. skierowując uwagę Nie- 

miec na południowy-wschód, odciąży 

napór opinji niemieckiej na kwestję 

rewizji granic wschodnich. 

dować nas 

Poglądowi temu nie można odmó- 

wić pewnej dozy racji. Ale nawet do- 

datnia pod względem politycznym 

ocena Anchlgssu nie powinna przesła- 

niać tych niebezpieczeństw. które się 

Niebezpieczeństwa te 

stkiem charakter go 

z nim wiążą. 

   mają przedew 

spodarczy. 
  

  

Austrja jest dość poważnym na- 

szym kontrahentem w obrocie między- 

narodowym. Szczególnie duże znacze- 

nie ma dla nas Austrja jako odbiorca 

nierogacizny oraz węgla. W 1930 r. 

wywieźliśmy do Austrji samych tylko 

zwierząt żywych na sumę przekracza 

jącą 70 milj. złotych, co stanowi około 

3%, całego naszego eksportu. Wpro- 

wadzenie niemieckich przepisów ceł- 

nych i weterynaryjnych grozi prawie 

całkowitem zamknięciem stego rynku 

dla naszego eksportu. W Niemczech 

bowiem istnieje prawie bezwzględny 

zakaz importu szeregu polskich pro- 

duktów hodowlanych, uzasadniany 

rzekómo względami weterynary jnemi. 

Drugim ważnym przedmiotem na- 

szego eksportu do Austrji jest węgiel. 

W 1929 r. rynek austrjacki pochłonął 

przeszło 26'/, naszego wywozu tego 

produktu, w 1930 r. ilość eksportowa- 

nego do Austrji węgla nieco spadła, 

ale w każdym razie stanowi b. po” 

”ażną pozycję naszego bilansu han- 

dlowego. Utrzymanie zdobytych tere- 

nów eksportu węgła jest szczególnie 

ważne w związku z ujawniającemi się 

na całym świecie trudnościami zbytu 

tego produktu, co jest skutkiem roz- 

woju elektryfikacji, oraz udoskonaleń 

powodujących , coraz 

większe oszczędzanie paliwa. 

technicznych, 

Dotychczas import węgla do Aust- 

rji nie był obciążony cłem, w Niem- 

czech natomiast istnieje dość bezwzglę 

dny zakaz przywozu węgła. Co praw- 

da traktat handlowy polsko-niemiecki, 

nieratyfikowany jeszcze przez Niemcy, 

przewiduje dła Polski pewien kontyn- 

gent wywozowy, ale niewiadomo czy 

i w jakim stopniu zdołamy uzyskać 

pówiększenie tej kwoty w wypadku 

rozszerzenia niemieckich przepisów 

celnych na Austrję. 

Trzecie niebezpieczeństwo Anschlus- 

su — to kwestja tranzytu naszych pro- 

duktów hodowlanych do Francji oraz 

Włoch, któremu niemieckie przepisy 

jne* stawiają tamę. Co 

at handlowy przewiduje 

„„welteryna 

  

prawda trakt 

znaczne złagodzenie tych przepisów, 

  

ale, o ile traktat nie zostanie przez 

Niemey ratyfikowany, a przepisy nie- 

mieckie zostaną rozciągnięte także na 

Austrję, eksport nas 

  

ch produktów 

hodowianych do krajów łacińskich zo” 

stanie poważnie zagrożony. 

  

Z unją celną niemiecko-austrjacką 

  

się jeszcze inne niebezpieczeń- 
złego roku Polska wy- 

wiążą 

stwa. Latem ze: 

stąpiła z inicjatywą 

państw rolniczych Europy Wschod- 

niej w celu wspólnej akcji w sprawie 

przezwyciężania kryzysu, który do- 

tknął rolnictwo tych krajów. Jednem 

z zadań tej organizacji było porozu- 

  

zorganizowania 

mienie się z europejskiemi państwami 

przemysłowemi w celu zagwarantowa- 

nia krajom rolniczym zbytu swoich 

nadwyżek eksportowych. Kraje prze- 

mysłowe musiały mieć w tem także 

    

swój interes, gdyż państwa rolnicze 

ze swej strony mogą być dla nich po- 

ważnym terenem ekspansji gospodar- 

czej. 

W związku z tą inicjatywą Polski 

odbyła się w Warszawie latem zeszłe- 

go roku konferencja państw  rolni- 

czych Środkowej i Wschodniej Euro- 

py. Kwestje te były także duskutowa- 

ne na konferencji listopadowej w Ge- 

newie oraz w styczniu 1931 r. w Pa- 

ryżu na konferencji zwołanej przez 

Komisje Studjów do Spraw Unji Pa- 

neuropejskiej. Wyniki te jednak nie 

przyniosły oczekiwanych rezultatów. 

Zostało uchwalone utworzenie w Ge- 

  

newie Międzynarodowego Banku Rol- 

nego, ale sprawa stworzenia w Za- 

chodniej Europie lepszych warunków 

zbytu dla państw rolniczych środko- 

wo i wschodnio-europejskich nie po- 

sunęła się naprzód. 

Tymczasem — jak słychać — ten- 

dencją Niemiec jest rozszerzyć poro- 

zumienie: celne niemieckoraustrjackie 

łakże na inne państwa naddunajskie, 

które, jakkolwiek na odmiennych wa- 

runkach, zostałyby także wciągnięte 

do tworzącego się bloku. Niemey i A- 

ustrja miałyby tym państwom (Węgry 

Rumunja i Jugosławja) przyznać cła 

preferencyjne na ich produkty rolni- 

cze, a one wzamian za to stworzyć 

szereg udogodnień dla  niemiecko- 

austrjackiej ekspansji gospodarczej 

w kierunku południowo-wschodnim, 

  

  

Niemey i Austrja pochłonęłyby w ten 

sposób całą zbożową nadwyżkę tych 

państw. 

Trudno zaprzeczyć, że z punktu 

widzenia interesów tych państw roz- 

wiązanie to wróży pewne korzyści. 

Natomiast pod kątem widzenia intere- 

polskich przedstawiałoby ono 

bardzo znaczne  niebezpieczeństwa. 

Przedewszystkiem ogromnie zostałaby 

utrudniona. polityczna współpraca 

Polski z państwami naddunajskiemi. 

Powtóre ponieślibyśmy pewne straty 

gospodarcze. Mianowicie kraje naddu- 

najskie oraz bałkańskie są odbiorca- 

sów 

  

mi pewnej części naszego eksportu 

przemysłowego (tekstyle, ciężki prze- 

mysł). Coprawda dotychczas nasza 

wymiana z temi krajami nie przybrała 

większych rozmiarów, ale przyzwy- 

czailiśmy się widzieć na tamtych ryn- 

kach duże potencjalne możliwości. 

Udzielenie Niemcom na rynkach nad- 

dunajskich oraz bałkańskich pewnych 

szczególnych przywilejów spowodo- 

według wszelkiego prawdo-   wałoby 

podobieństwa — zanik tych możliwo- 

Ści, które widzieliśmy przed sobą: 

Polska zostałaby na terenie Środ- 

Akcja 

żenie jakby miała 

kowej Europy odosobnioną. 

Niemiec robi w   

na względzie kiłka różnorodnych ee- 

lów. ` 

Cel zasadniczy—to ekspansja na ро- 

łudniowy wschód, Bałkany i do 

Azji Mni -j, wskrzeszenie ambicyj, 

które ożywiały polityków 

kich, gdy przed wojną budowano ko- 

lej do Bagdadu. Ale.obok tego są cele 

drugorzędne. Jednym ż nich jest właś- 

nie okrążenie, 

Polski. 

Ostatnio prasa przyniosła wiado- 

na 

  

niemiec- 

przyparcie do muru 

mości o kontr-projekcie Brianda wy- 

ciego 

porozumienia gospodarczego. - Trudno 

  

suwającego tezę ogólnoeuropejs 

ten projekt ocenić ze względu na to, 

  

że szczegóły nie są j ze podane do 

publicznej wiadomości. Trudno także 

w tej chwili mówić o tem, w jakim 

stopniu jest on realny, gdyż niewia- 

domo, jakie koła finansowe stoją za 

Briandem. Należy jednak przypusz- 

czać, że akcja Brianda może poważnie 

pokrzyżować plany Ei 
najmniej odraczając realizację projek- 

tów niemieckich na jakiś dalszy ter- 

min. 

W każdym razie stwierdzić należy 

fakt ogromnej doniosłości: zrodzony 

  

niemieckie, 

niemiecki 

płan Mitteleuropy staje się znowu ak- 

tualnym. Istnieje szereg objektywnych 

podczas wojny światowej 

warunków gospodarczych, które zdają 

się przemawiać na korzyść tezy nie- 

mieckiej. 

Sytuacja emiędzynarodowa Polski 

wchodzi w nowy okres najeżony nie 

Niebezpieczeństwa 

te nie są takiemi, którychby nie moż: 

bezpieczeństwami. 

na było ominąć. Nawet realizowanie 

Mitieleuropy można obrócić na swoją 

korzyść. Wymaga to jednak od naszej 

polityki szczególnego napięcia, szcze- 

gólnej zręczności oraz znacznej ostroż- 

ności w posunięciach, a przedewszysi- 

się przyjętych 

społeczeństwa 

kiem wyrzeczenia 

dużej części 

szablonów myślenia o zagadnieniach 

naszej sytuacji międzynarodowej. 

wśród 

Trzeba umieć usunąć to, co jest 

bezwzględnie sprzeczne z naszemi im 

teresami, oraz spowodować, by ło, co 

stanowi nieuniknioną koniecżność. re- 

  

alizowało się nie wbrew nam, ale 

z nami. 

Bor. 
= s 

Artykuł powyższy, jakkolwiek zawiera 

dużo bardzo trafnych uwag, w konkluzjach 

swoich poglądu 

za błędne 

manie p. Bor., że „nawet realizowanie Mit- 

teleuropy (o ile ją brać jako koncepcję 

miecką, i pod egidą 

można obrócić na korzyść Polski“. 

różni się od redakcji. 

W. szczególności uważam mnie: 

nie- 
  

  

realizowaną Niemiec! 

Mojem zdaniem, jest to zupełną iluzją 

przy nastawieniu psychicznen? 

niemieckiem. Chyba za cenę... politycznej i 

gospodarczej kapitulacji Polski wobec Nie- 

miec. 

dzisiejszem 

Ale tego warunku „przecież ani p. Bor. 

   ani ja w swoich rozważaniach pod uwagę 

brać nie możemy. 

Ww 

  

ie jest inne. Trzeba umieć zorgani-   
zować wobec ofenzywy niemieckiej odporne 

siły polityczne Europy i napór tej ofenzywy 

wytrzymać. Wówczas otworzą się realne wi- 

doki porozumienia polsko-niemieckiego, któ. 

re nie będzie wtedy dla Polski kapitulacją. 

lecz układem równego z równym! 

Testis. 

  

Wylazd P. Prezydenta do 
Katowic, 

WARSZAWA. 2.V, (Pat.) W dniu 
1 maja o godz. 9.35 Pan Prezydent 
kzeczypospolitej Ignacy Mościcki od 
jechał pociągiem specjalnym do Kato- 
wie na uroczystości powstania ślą 
go. Panu Prezydentowi towarzyszą m 
in. p. prezes Rady Ministrów Sławek. 
p. minister Przemysłu i Handlu Pry: 
stor, p. minister Pracy i Opieki Spo- 
łecznej Hubieki, p. marszałek Sejmu 
Świtalski, p. marszałek Senatu Racz- 
kiewicz. P. minister Spraw Wewnętrz- 
nych Sławoj-Składkowski, który rów- 
nież będzie obecny na uroczystościach 
10-lecia powstania śląskiego, wyjechał 
w dniu 1 maja samochodem do Ka. 
towie. 

    

  

Nowy ambasador włoski. 

W najbliższych dniach ambasador 
włoski w Warszawie ks. Martin-Fran- 
klin opuszcza swe dotychczasowe sta- 
nowisko i obejmuje placówkę dyplo- 
matyczną Włoch w Brukseli. > 

Następcą hr. Martin-Franklina w 
Warszawie został mianowany Luigi 
Vannutelli Rey, b. radca ambasady 
włoskiej w Paryżu, b. poseł w Tange 

rze i Pradze czeskiej, a ostatnio wyż- 

szy urzędnik ministerstwa spraw za- 
granicznych w Rzymie. 

„ Odwołanie biskupa 
Aleksandra Zotosa. 

Patjarcha Ekumeniczny odwołał 
z zajmowanego stanowiska biskupa 
Aleksandra (Zotosa), przedstawiciela 
Patrjarchatu przy Metropolicie Cerk- 

      

      

wi Prawosławnej w Polsce i profesora 
Studjum Teologji Prawosławnej U. W. 
Metropolita Dionizy został urzędowo 
powiadomiony 6 powyższej decyzji. 

„(LIP 

Kwesta na ofiary powodzi 
w Wileńszczyźnie. 

Metropolita Dionizy polecił całemu 
podwładnemu duchowieństwu Cerkwi 
Prawosławnej w Polsce, aby w dniu 
3 maja po nabożeństwie we wszystkich 
świątyniach prawosławnych w Polsce 
została dokonana kwesta na rzecz 
cfiar powodzi na Wileńszczyźnie. 

W poniedziałek 4 maja 1931 r. jako w 30 dzień pogrzebu 

1 Winit-lwaktith MARJI OŻYŃSKIEJ 
odbędzie się w kościele św. Ignacego o godz. 9 rano nabożeństwe żałobne, 

o czem zawiadamią 

  

    

MĄŻ. 

  

  

i lekarzy-konsultantów. — 
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Wszelkich informacyj 

DRUSKIENIKI 
ZDROJOWISKO 
POŁOŻONE NAD NIEMNEM 

prowadzone przez Departament Służby Zdrowia Min. Spr. Wewn. 

na zasadach zdrojowisk państwowych. 

KĄPIELE 
NOWE ŹRÓDŁO SOLANKOWE WYSOKIEJ WARTOŚCI 

HYDROPATJA—ELEKTROTERAPJA—INHALATORJUM 
Zakład zaopatrzony we wszystkie nowoczesne urządzenia Iecznicze, 
pozostaje pod stałą opieką Rady Naukowej złożonej z profesorów U. S. B. 

Zakład stosowania słońca, powietrza i ruchu 
odpowiada wymaganiom. współczesnej nauki i techniki. — — 

KĄPIELE KASKADOWE — JEDYNE W POLSCE. 

PLAŻA WZOROWO URZĄDZONA NA WYSPIE NIEMEŃSKIEJ. 
SPACERY ŁODZIAMI — RYBOŁÓWSTWO — GRZYBOBRANIE 

DALSZE DO MALOWNICZYCH OKOLIC 
ROZLEGŁE LASY SOSNOWE, JEZIORA. WZGÓRZA I DOLINY 

ZDROWO, PRZESTRONNIE, ZACISZNIE I TANIO! 

Sezon trwa od 15-go maja do 30-go' września. 

bezpłatnie udziela na miejscu i listownie 
Komisja Zdrojowa. 

  

  

SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 

Zamiary premiera Sławka. 
Konferencja ministrów w sprawach gospodarczych. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

W związku z naszemi informacja- 

mi o konferencjach, jakie ostatnio się. 

odbyły w łonie rządu, oraz między 

najwybitniejszemi czynnikami, kie- 

rującemi państwem, w dniu przed- 

wczorajszym jedno z pism warszaw - 

skich podało wiadomość, iż p. prem- 

jer Sławek wyraził chęć ustąpienia ze 

stanowiska premjera i powrotu do 

pricy na terenie parlamentu. W chwi 

li obecnej prace p. premjera Sławka, 

jak się dowiadujemy, nie wskazują na 

to, by istotnie p. premjer taką chęć 

wobec Głowy Państwa wyraził. Przed 

"wyjazdem do Katowice, który nastąpił 

wczoraj rano, p. premjer Sławek przy 

jął przedwezoraj wieczorem min. Ma- 

tuszewskiego, Prystora, Bórnera, 2 

którymi odbył dłuższą naradę w spra- 

wach gospodarczych. 

W kołach politycznych mówi się 

zupełnie konkretnie 'o drugiej sesji 

nadzwyczajnej, która zostałaby zwa- 

łana pod koniec maja. 

Sprawa ta ma być zdecydowana 0s 

tatecznie w ciągu najbliższych dni po 

powrocie p. premjera Sławka do War 

  

szawy. Nie jest wykluczone, że pan 

premjer Sławek wprost z uroczystości 

w Katowicach uda się na kilkudnio- 

wy wypoczynek do jednej z miejsco - 

wości klimatycznych w Małopolsce a 

stamtąd dopiero powróci do Warsza* 

wy. 

Obchód 10-lecia powstania śląskiego. 
KATOWICE, 2.V. (Pat). Uroczys 

tość 10-lecia powstania śląskiego roz- 
poczęła się w sobotę o godzinie 9 rano 
uroczystem zaciągnięciem warty przed 
płytą Nieznanego Powstańca na pla- 
cu Wolności przez oddziały Związku 
Powstańców Śląskich. 

O godz. 10-ej w kościele katedral- 
nym Św. Piotra i Pawła odbyło się u- 

:zyste nabożeństwo za poległych po- 
wsłańców, celebrowane przez J. E. Ks 

biskupa częstochowskiego dr. Kubinę 
w asyście licznego duchowieństwa. Na 
nabożeństwo przybyli przedstawiciele 
wszystkich władz państwowych i sa- 
morządowych z wojewodą dr. Grażyń- 
skim i gen. dyw jącem. P. mini- 
stra spraw wojskowych Marszałka Jó- 
zefa Piłsudskiego reprezentował gen 
Berbecki. 

KATOWICE, 2:V. (Pat). O godz. 
16 odbyła się w pięknie udekorowanej 
sali Teatru Polskiego uroczysta aka- 
demja ku uezczeniu 10-lecia powstań 
śląskich. Sała teatru wypełniła się 
szczelnie przedstawicielami tutejszego 
społeczeństwa. ; 

Kilka minut po g. 16-tej ukazał si 
w loży reprezentacyjnej udekorowa- 
nej kwiatami i festonami o barwach 
narodowych i śląskich Pan Prezy- 

    

  

  

    

  

   

dent Rzeczypospolitej Mościcki, powi- 
tany niemilknącemi oklaskami. Publi- 
czność przez powstanie z miejse odda - 
ła hołd Głowie Państwa. W momencie 
ukazania się Pana Prezydenta w loży 
orkiestra teatralna odegrała hymn pań 
stwowy. 

W przeciwległej loży zajęli miejsca 
przedstawiciele Rządu z p. Premjerem 
Sławkiem na czełe oraz inspektor ar- 
mji gen. Berbecki. W loży tuż obok P. 
Prezydenta zasiedli marszałkowie Sej- 
mu i Senatu. 

Na estradzie-udekorowanej emble- 
matami państwowemi oraz cyframi, 

symbolizującemi 10-lecie roczniey po- 
wstań śląskich ustawiona była mów- 
nica, na której zajął miejsce wojewe 
da Grażyński, 2 
przemówienie, w którem podał gene- 
zę powstań śląskich i zarys przebiegu 
III powstania, rozpoczętego 10 lat te 
mu w nocy z 2 na 5 maja. Mowę prze 
rywano kilkakrotnie gromkiemi okla- 
skami. Wojewoda zakończył przemo- 
wę okrzykiem na cześć Rzeczypospoli- 
tej, P. Prezydenta Mościckiego i P. 
Marszałka Piłsudskiego, okrzykiem 
przyjętym spontaniczną owacją zgro- 
madzonych. 

       
  

    

  

    

   

Akademicy na rzecz powodzian. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Legjon Młodych zainicjował wśród 
młodzieży akademickiej akcję niesie- 
nia pomocy ofiarom powodzi w woje- 
wództwach północno-wschodnich. 

Na czele komitetu akademickiego 
stanęły eztery organizacje, a mianowi 
cie: Legjon Młodych. Związek Połskiej 
Młodzieży Demokratycznej, Myśł Mo- 

carstwowa i Akadamiekie Kolo Pol- 
skiego Czerwonego Krzyża. 

Do akcji komitetu zgłosił swój ak- 
ces cały szereg organizacyj akademie- 
kich. Rozpoczęto zbiórkę w organizac 
jach i wśród szerokich kół młodzieży 
akademickiej. : 

=—0— 

   

Ludowcy litewscy obawiają 
się niemieckiego imperjalizmu 

Lietuvos Żinios, w koresp. z Prus 

Wsch. omawia konieczność wspiera- 
nia Litwinów pruskich, a to w celu 
niedopuszczenia do wynarodowienia 
ich przez imperjalizm niemiecki. Dzien 
nik załeca Litwie naśladowanie w tym 
względzie Niemców którzy dokładają 
wszelkich wysiłków w kierunku pod- 
trzymania niemczyzny w Polsce i na 
Litwie, pozatem dziennik radzi naśla- 
dować Polaków, którzy troszezą się o 
wzmocnienie elementu polskiego w 
Niemczech i na Litwie. Litwa — pi- 
sze m. in. dziennik — byłaby o wiele 
bardziej szczęśliwą, gdyby walkę o in- 
teresy narodowe przeniosła na teren 
Prus Wschodnich. 

Dalej dziennik wskazuje na szyb- 
kie umacnianie się Niemców w Litwie 
niepodległej i podkreśła, że jeśli Litwa 
nie przedsięweźmie środków obron- 
nych przeciwko niemieckiemu „Drang 
nad Osten“, to „nietylko Litwini pru- 
scy stopnieją w marzu niemczyzny*, 
lecz i Litwie niepodległej zagraża po- 
ważne niebezpieczeństwo, a to wobec 
akceptowania przez obecny rząd lite- 
wski wszystkich żądań Rzeszy, idą- 
cych w kierunku umożliwienia Niem- 
com swobodnego usadowienia się na 
ziemiach rdzennie litewskich. 

Powyższa korespondencja wywoła- 
ła w prasie królewieckiej wielką bu- 
rzę i została uznana za „godną tego ca- 
łego łańcucha prowokacyj, których 
Niemcy w ostatnich czasach doznały 
ze strony Litwy“. „Kėnigsb. Allg. Zei- 
tung“ ostrzega rząd litewski, aby nie 
okazał się powolnym wobec hecy an- 
tyniemieckiej pewnych czynników, o- 
świadcza przytem, że zachodzi konie- 
czność wytłumaczenia Litwie, iż „.Nie- 
mcy nie mają zamiaru znosić dalszych 
prowokacyj litewskich“. ] 

Porozumienie estońsko - nie- 
mieckie w sprawie wywłasz- 

czonych baronów. 
Część wielkich właścicieli ziem- 

skich—Niemców w  Estonji, (około 
150), już po wydaniu ustawy o wy- 
wlaszczeniu wielkiej własności (w pa- 
ździerniku 1919 r.) przyjęło obywatel- 
slwo Rzeszy Niemieckiej. W kilka łat 
później wystąpili oni do rządu estoń- 
skiego z żądaniem odszkodowania za 
wywłaszczoną ziemię, jednak do po- 
rozumienia wówczas nie doszło. Przed 
rokiem zajął się tą sprawą rząd nie- 
miecki i zaproponował rządowi estoń- 
skiemu powołanie mieszanej Kom sjł 
Rozjemczej dla załatwienia kwestji od- 
szkodowania. Na przewodniczącego 
komisji rząd niemiecki zaproponował 
prezesa holenderskiego Sądu Najw. 

go, von den Gloten'a, na członków 
zaś: posła finlandzkiego w Danji prof. 
Taljas'a, b. swedzkiego ministra spra- 
wiedliwości prof. Westman'a, oraz pe 
jednym przedstawicielu stron zainie- 
resowanych, a mianowicie ze strony 
Estonji, prof. Uniwers. Dorpackiego 
Ulnots'a, a ze strony Rzeszy, b. człon- 
ka niemieckiej misji gospodarczej w 
Moskwie Wiedemann'a. 

Przed kilku dniami estoński prezes 
ministrów Tónisson wyraziłłw imieniu 
rządu posłowi niemieckiemu Schrótte- 
rowi zgodę na propozycję powyższą. 
Jeżeli się zważy, że owych 150 wy- 
właszczonych baronów  estlandzkich 
posiadało około Ч, całej powierzchni 
dzisiejszej Estonji, stanie się jasne 
wiełkie znaczenie dla niej tej sprawy. 

Rosyjska delegacja 
do Genewy. 

; Podług informacyj prasy ryskiej 
kierownikiem delegacji sowieckiej na 
majową sesję komisji Studjów Pane- 
uropejskich, która rozpoczyna swe ob- 
rady 15 b. m. w Genewie wyznaczony 
został zastępca komiasrza ludowego 
spraw zagranicznych Krestinskij. Po- 
dobne wyjazdowi Litwinowa na czele 
delegacji sprzeciwił się Stalin, który 
uważa, że wskutek wielce naprężon 
sytuacji międzynarodowej komisarz 
ludowy spraw zagranicznych powi- 
nien nie opuszczać Moskwy. 

Hojna ofiara. 
WARSZAWA 2.V. Pat. — Komitet oby- 

watelski niesienia pomocy  powódzianenz 
województwa wileńskiego, białostockiego i 
nowogródzkiego podaje, że w dniu 2 maja 
zarząd spółki akeyjnej Standard Nobel w 
Polsce wpłacił kwotę zł. 6 tys., jako ofia- 
rę dla powodzian województw | północno- 
wschodnich. 

   

  

   

    

   
   

  

   

    

  

    

  

   

Spadek imigracji. 
WASZYNGTON. 2.V. (Pat.) De- 

partament stanu na podstawie spra 
wozdań konsularnych ogłasza, że w 
miesiącu marcu konsulaty amerykań- 
skie wydały zaledwie 656 wiz, redu- 
kując w ten sposób emigrację o 95 
procent.



        

Z braku kredytu 
Ogłoszony przed kilkoma dniami 

przez Wiieński Bank Ziemski wykaz, 
obejmujący w sumie parę tysięcy ma- 
jatków większych, średnich a nawet 
szeregu gospodarstw włościańskich. 
przeznaczonych na licytację wywołał 
w opinji publicznej poważne zaniepo- 
kojenie. Dla otrzymania w tej sprawie 
pewnych wyjaśnień zwrócił się współ- 
pracównik ,„P. A. P.* do.p. Jun- 
dziłła, prezesa Kresowego Związku 
Ziemian z prośbę o informacje. 

Chociaż brzmi to już jak aforyzm, 
mimo to trzeba stwierdzić, zaznaczył 
p. Jundziłł — iż główną przyczyną wy 
stawienia tylu majątków na licytację 
jest przedewszystkiem brak długoter- 
minowego kredytu. Zadłużenie bo- 
wiem naszych gospodarstw rolnych 
jest względnie niskie, ale o wiele do- 
tkliwiej, niż gdziekolwiek indziej w 
państwie, rolnictwo nasze odczuwało 
od zakończenia wojny brak kredytu 
długoterminowego. Zniszczenia wojen - 
ne osiągnęły w naszym kraju najwięk - 
sze rozmiary, cała zaś odbudowa, jak 
i większa część inwestycyj została u- 
skuteczniona z kredytu krótkotermi- 
nowego. Wprawdzie większe warszta- 
ty rolne uciekały się do parcelacji, ałe 
iw tym kierunku skurczone zostały 
możliwości przez osadnictwo wojsko- 
we, na które przeznaczone zostało 
400.000 ha po cenach o wiele niższych 
od cen rynkowych. 

Ciężki kryzys zbożowy i drzewny, 
szczególnie zaś ten ostatni bardzo do - 
tkliwy dia województw  północno- 
wschodnieh, w których „jak wiadomo, 
odsetek lasów w użytkowaniu rolnem 
jest bardzo poważny, zmniejszając 
rentowność warsztatów rolnych, 
wzmagał w coraz silniejszym stopniu 
proces szybkiego narastania nowych 
kredytów  krótkoterminowych obok 
dawnych zobowiązań. Na terenie zaś 
województwa poleskiego szczególnie 
ujemnie odbija się kryzys mięsno- 

nabiałowy. 
Zatem rozwiązanie zagadnienia 

kredytowego posiada dla sanacji na- 
szych stosunków rolnych najistotniej- 
sze znaczenie, a ze względu na stosun - 

kowo niskie zadłużenie ziemi, można 
to rozwiązanie znaleźć łatwiej, przy 
pomocy znacznie mniejszych środków, 
niż gdzieindziej. 

Na zapytanie, czy większość odda 
nych do licytacji majątków będzie 
sprzedana, p. Jundziłł oświadczył: 

Myślę, że nie. Poważna większość 
uniknie tej ostateczności. Zarówno 
kresowa organizacja ziemiańska, jak 
i koła porad sąsiedzkich, a wreszcie 
komitety ratownicze starają się w gra- 
nicach swych szczupłych możliwości, 
zwalczać katastrofalne skutki kry- 
zysu. No, a najważniejsze, wątpliwem 
jest czy znajdą się nabywcy. 

W każdym razie ogłoszony wykaz 
stanowi jaskrawy dokument panują- 
cego kryzysu i powinien przemówić 
siłniej, aniżeli wszystkie najlepiej uza- 
sadnione memorjały. 

LA 

Uroczyste poświęcenie sztan- 
daru młodzieży rzemieślniczej 

Dnia 2-go maja r. b. o godz. 9.30 
rano J. E. ks. biskup Władysław Ban- 
durski poświęcił szłandar Oddziału 
Zrzeszenia Młodzieży Rzemieślniczej 
im. Marszałka J. Piłsudskiego w kap- 
licy pałacu reprezentacyjnego w Wil- 
nie. 

Rodzicami chrzóstnymi sztandaru 
byli: p. wojewoda Stefan Kirtiklis, p. 

- prezeska Zw. Ob. Pr. Kobiet Janina 
Kirtiklisowa, p. prezydent Izby: Rze- 
mieślniczej W. Szumański, p. A. Sztra- 
lowa i p. E. Szumańska. 

Na uroczystości poświęcenia sztan 
daru, licznie były reprezentowane po- 
krewne organizacje, oraz szereg wy- 
bilnych osobistości społecznych i rze- 
mieślniczych. 7 ramienia Zarządu 
Centralnego Z. M. R. występowali: pp. 
prezes Jan Łazarewicz, wiceprezesi J. 
Zdrojewski, B. Onichimowski i kie- 
rownik A., Anforowicz. 

Oddziały Z. M. R. miasta Wilna 
i prowinejonalne były repr ezentowane 
przez specjalnych deleg: atów. 

Po uroczystem nabożeństwie: ro 
dzice chrzestni, przedstawiciele Zarzą- 

du Centralnego i delegaci z Oddzia- 
łów Z. M. R. wbili do drzewca sztan- 
darowego pamiątkowe gwoździe. 

Należy podkreślić, że Oddział im. 
Marszałka J. Piłsudskiego został zor- 
ganizowany w miesiącu styczniu r. b. 
dotychczas wykazał się ogromną pra- 
cą, jako też jest pierwszym oddziałeni. 
który bez żadnej pomocy materjalnej 
Zarządu Centralnego Z. M. R. — lecz 
własnemi środkami i wytężoną pracą 
swych członków i członkiń na czele 
z pp. A. Stasiewiczem, M. Tarankiewi- 
czówną, H. Mickiewiczówną, E. Mic- 
kiewiczem i S. Tarankiewiczem ufun : 
dował sobie sztandar, pod którym od- 
tąd będą kroczyli w swej pracy dla 

dobra państwa. 

Uwadze gospodyń! 
pońskiEproszek Katol 

zabezpiecza na lato ubrania zi- 
mowe od moli. Oprócz tego 
KATOL radykalnie tępi. mu- 
chy. komary, pchły, pluskwy, 
prusaki, mszyce na kwiatach 
i wszełkie inne robactwo. 
KATOL sprzedaje się w Skła- 
dach Aptecznych i Aptekach. 

       

      

  
  

Katastrofa lotnicza. 
BUKARESZT 2.V. Pat. — Na lotnisku 

Bancasa awjonetka dwuosobowa w czasie 
dokonywania lotu pasażerskiego spadła z 
wysokości 1000 metrów. Pilot odniósł cię- 
żkie rany. Pasażer zmarł w czasie przewo- 
żenia go do szpitala 
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Do Wielebnego Duchowieństwa 
i Ukochanych w Chrystusie Diecezjan Wileńskich 

Pozdrowienie w Panu. 

Pośpieszmy z pomocą naszym braciom! Klęska powodzi nad Dźwi- 
ną, Dzisną, Wilją, Niemaem i Szczarą dotknęła przeszło piętnaście ty- 
sięcy osób w granicach naszej archidiecezji. uszkodziła 1498 domów 
mieszkalnych i 1200 budowli gospodarczych w województwie wileńskiem, 
a sporo też jest takich uszkodzeń w województwie nowogródzkiem, 
zniszczyła wiele produktów spożywczych, przechowywanych w piwnicach 
i dołach, jak kartofle, warzywa, zniszczyła na znacznych przestrzeniach 
zasiewy oziminy, W kilkunastu miejscowościach zaczął już się szerzyć 
tyfus brzuszny i plamisty, jako bezpośredni skutek powodzi. 

Niech ta niedola naszych braci przemówi przekonywująco do serc 
i naszych kieszeni. 

W imię miłości Boga i bliźniego pomóżmy naszym braciom jużto 
bezpośrednio udzielając pomocy sąsiadom poszkodowanym, jużto składając 
ofiary na ten cel na ręce Wileńskiego Komitetu Obywatelskiego niesienia 

ofiarom powodzi. Konto P.K.O. Nr 82.100 lub Rachunek bież. 
w Komunalnej Kasie Oszczędności m. Wilna Nr. 430, ul. Mickiewicza Il. 

Aby ułatwić udział najszerszym warstwom w pomocy bliźnim, raczą 
W-ni Księża Proboszczowie, Rektorzy kościołów urządzić w świątyniach 
zbiórkę na tacę np. w dniu 17 maja i zebrane ofiary przesłać pod adre- 
sem Wileńskiego Komitetu Obywatelskiego. 

Ukochani w Chrystusie Diecezjanie, pošpieszcie 
w ich nieszczęściu, dajcie tem dowód, 
i prawdą. 

z pomocą braciom 
że miłujecie bliźniego uczynkiem 

Szlachetny czyh bratniej pomocy bliźnim ukoi ich smutek, zmartwio- 
nych podniesie na duchu, a nas zbliży do Pana Boga. 

Pośpieszmy więc z pomocą naszym braciom! 
R, Jałbrzykowski, 
Arcybiskup Wileński. 

  

Wybory samorządowe w Litwie odbędą się 
15 czerwca. 

KOWNO. 2.V. (Pat.) Został ogło- 
szony dekret, na mocy którego termin 
wyborów do samorządu na całem te- 

rytorjum Litwy został wyznaczony na 
dzień 15 czerwca r. b. 

Kapitulacja powstańców na Maderze. 
LIZBONA 2.V. Pat. — 

wstańców na Maderze. 
Komunikat rządowy donosi © kapitulacji po- 

Awantury komunistyczne w d. 1 maja. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Demonstracje pierwszomajowe w 
roku bież. na terenie całego państwa, 
za wyjątkiem wystąpień komunistów, 
miały charakter zupełnie spokojny. Ze 
strony elementów bardziej wywroto- 
wych ujawniła się większa agresyw - 
ność i bojowość niż w latach ubieg- 
łych. Do wypadków najjaskrawszych 
należy zajście w Lubartowie, gdzie zo 
stało rannych dwóch policjantów a 
dwóch uczestników pochodu zostało 
zabitych a dwóch odniosło rany. 

W Łodzi przed więzieniem do ze- 
branych komunistów przemawiał po- 
seł komunistyczny Danecki. Podczas 
rozpraszania zgromadzonych przez 

policję poseł Danecki został poturbo: 
wany. 

W Kutnie ofiarą oddanego przez 
komunistę do policji strzału padła prze 
kupka miejscowa. Tłum rozpędzone 
bez użycia broni. 

W Maniewiczach powiatu kowels- 
kiego tłum demonstrujących zwolen- 
ników Selrobu obsypał kamieniami po 

licję, przyczem dwóch posterunko- 
wych raniono. Kiedy z tłumu padły 
strzały rewolwerowe, policja zmuszo- 
na była do użycia broni. W wyniku 
starcia jeden z demonstrantów został 
zabity a jeden ranny. 

Zuchwały napad rabunkowy w pociągu. 
Oficer płatniczy zamordowany. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W nocy z dnia 1-go na 2-go maja dokonano 
niezwykłe zuchwałego napadu rabunkowego 
w lokalnym pociągu osobowym, idącym 7 
Kowla do Sarn., 

Oficer płatniczy kap. Łopatko i sierżant 
Brojek wyjechali z Kowla, wioząc do Sarn 
dla 50-go pułku piechoty pieniądze na wy- 
płatę poborów miesięcznych. Po przybyciu 

pociągu do Sarn przedział drugiej klasy, w 
którym jechali obaj wojskowi okazał się pu- 
Sty. Na podłodze i na Ścianie znaleziono 
s ady krwi. Kierownik pociągu zameldował 
że przedział znalazł pustym. 

Na stacji Antonówka odległej od Sarn a 
25 kilometrów, na wiozącyel: pieniądze mu- 

   

siano dokonać napadu. Istotnie w odległości 
30 kilometrów od Sarn znaleziono na torze 
kołejowym ślady krwi. Obaj wojskowi mu- 
sieli być napadnięci znienacka. 

Suma, jaką kapitan Łopatko przewoził 
do pułku, mogła wynosić około 100 tys. zło: 
tych. 

Natychmiast po zawiadomieniu władz 
bezpieczeństwa 0 tym tajemniczym napa- 
dzie wysłano z Sarn speejalny pociąg rato: 
wniczo-śledczy, równocześnie zarządzono 0- 
bławę, w której biorą udział oddziały woj- 
skowe. Pociąg Śledczy znalazł wpobližu to“ 
ru zwłoki kap. Łopatki, na ślady sierżanta 
jeszcze nie natrafiono. 

KAA et 

Walki anarchistów z komunistami. 
BARCELONA 2V. Pat. — W mieście pa- 

nował wczoraj spokój. Premjer Macia prze- 
jeżdżał wczoraj w samochodzie ulicami mia- 
sta, owacyjnie witany przez tłum. Dziś ra- 
no doszło do starcia między anarchistami 
i komunistami. Policja interwenjowała, a 

Dzikie 
SEWILLA. 2.V. (Pat.) Odbył się 

tu wiec komunistyczny, na którym u- 
chwalono wniosek, domagający się 
in. in. przeprowadzenia sądu nad by- 
łym królem, stracenia generała Beren 

    

wówczas komuniści zwróciii się przeciwko 
policji Jeden członek straży policyjnej zo: 
stał zabity. Jeden ciężko ranny, kilku lżej. 
„Z pośród komunistów 3 odniosło ciężkie ra 
ny, 10 lekkie. Aresztowano 3. 

żądania. 
guera, rozbrojenia straży cywilnej, za 
opatrzenia w broń ludności, zrzecze- 
nia się Maroka, Katalonji, kraju Bas- 
ków, uwolnienia Abd-el-Krima oraz 
ustanoienia trybunału rewolucy jnego. 
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I BE J. MARKOWSKIEJ — Tatarska 22 
DZIEŁA KLASYCZNE — OSTATNIE NOWOŚCI POLSKIE i OBCE 

Czynna od 11—18. 
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ODEZWA 
Przykładem lat ubiegłych zwracamy się do Społeczeństwa z go- 

rącym apelem, aby ofiarnością swą poparło zbiórkę na 

„DAR NARODOWY 3-go MAJA" 
Polska Macierz Szkolna od kilkunastu lat organizuje i rozwija 

placówki kulturaino-oświatowe, wymagające nieustannej pomocy 
finansowej. 

„DAR NARODOWY 3-go MAJA* zapewni byt szkołom, świet- 
licom, ochronom, bursom, bibljotekom, — które winny być kużźni- 
cami, sił duchowych narodu i potęgi Panstwa. 

Wszyscy mamy obowiązek pomóc w budzeniu ducha obywa- 
telskiego wśród szerokich warstw ludności, — przyczyńmy się wiśc 

do tego, by słowo żywe, książka, krewily wiarę w wartošci ducho- 
we — w Polskę. 

. Tylko ošwiata promieniami swemi rozbudzi i wzmože sily na- 
rodu i jego wolę zbiorową, wzniesie poziom ideałów. 

Uczcijmy więc Wielką Rocznicę Konstytucji 3-go Maja 
czynem, ofiarą powszechną na oświatę „DAR NARODOWY". 

Następują podpisy: 

Członków Komitetu Honorowego, 
Rady 

i Zarżążki P. M. S. 
AB L 

- ZAW. 

W_I [LL EŃ SK I 

W dniu 3 Maja. 
Program obchodu. 

Niedziela 3 maja, godz. 10.30 — u- 
roczyste nabożeństwo w Bazylice, ce: 
lebrowane przez J. E. arcybiskupa R. 
Jałbrzykowskiego. 

Po nabożeństwie defilada na placu 
Orzeszkowej. O godz. 12 p. wojewoda 
Kirtiklis udekoruje w Pałacu orderem 
Odrodzenia Polski i Krzyżem Zasługi 
szereg zasłużonych obywateli z woj. 
wileńskiego, odznaczonych temi orde 
rami w roku 1930 i 31. O godz: 13 od 
będzie się akademja ku uczczeniu 10- 
tej rocznicy powstania śląskiego. urzą 
dzona staraniem Federacji PZOO. 

Uroczyste wręczenie odznaczeń 
państwowych. 

W dniu dzisiejszym o godz 12 w wielkiej 
sali Pałacu Reprezentacyjnego (ul Uniwersy 
tecka) Pan Wojewoda Kirtiklis wręczy i 
wymienionym osobom w imieniu Pr sdėniė 
Rzeczypospolitej i Prezesa Rady Ministrów 
nadesłane na jego ręce odznaczenia państwo- 
we 

Odznaczenia w dniu dzisiejszym otrzyma 

ja: 
Prof. dr. 

tor Uniwers 
— Kr 
Polski“. 

Krzyż Oficerski orderu „Odrodzenia Pol- 
ski“: 

Pp. Aleksander Chominskt, 
szewie, Lucjan Uziębło, literat, Józef Rakow 
ski, nacz. Wydziału w Urzędzie Wojew., 
dr. Wiktor Maleszewski, Szef Sekcji Zdrowia 
Magistratu m. Wilna, inž. Józef Łastowski z 
Wilna, inż. Bolesław Szwengruben, naczelnik 
oddziału drogowego w Królewszczyźnie, 

Krzyż Kawalerski orderu „Odrodzienia 
Polski 

Pp. Anna Mohlówna, nauczyciełka z Wił 
na, Janina Sumorokówna, kierowniczka szko 

ły powszechnej w Wilnie, Marja Truszkow- 
ska, kierowniczka szkoły zawodowej żeńskiej 
w Wilnie, Karol Wędziagolski, rolnik w Jawo 
rowie 

Złoty Krzyż Zasługi: 
Pp.Roman Ruciński, prezes Izby Przemy 

słowo-Handlowej w Wilnie, Witold Hulewicz 
literat w Wilnie, Mieczysław Matuszkiewicz, 

wizytator, Jan Weyssenhoff, prof, U. S B., Lu 
dwik Szwykowski, kierownik oddziału Banku 
Gospodarstwa Krajowego, Romuald Czyżew 
ski, instruktor wych. fizycznego, inż. Michał 
Świdziński, dyrektor szk. technicznej. Mak- 

- symiłjan Zalisz, emeryt. naczelnik wydziału 
w Dyrekcji Kolej. 

Srebrny Krzyż Zasługi: 
Butkiewicz Jan, wójt gminy Rzesza, E- 

razm Werner, lekarz szkolny w Borunach, 

Teodozjusz Szytow, kupiec w Smorgoniach, 
Jan Grabowiecki, rolnik ekonomista w Wilnie 
Wacław Halicki, mierniczy w Wilnie, Włady- 
sław Kłoczkowski, urzędnik w Wilnie, Wac- 
ław Sidorowicz, student w Wilnie 

Bronzowy Krzyż Zasługi: 
Kazimierz Nahorski, subpedel USB., Stani 

sław Hawdurowicz z Oran, Sonia Lewinówna 

biuralistka w Wilnie 

Medal za ratowanie ginących: 
Witold Rudziński, uczeń w gimnazjum im. 

Kr. Zygmunta Augusta w Wiłnie za wyra- 
towanie tonącej kobiety. 

Akademja w Ognisku Kolejowem 

Tradycyjnym zwyczajem Ognisko 
Kolejowe urządza uroczystą akademję 
poświęconą rocznicy uchwalenia kon 
stytucji 3 Maja. Na program złożą się 
zagajenie, przemówienie okolicznościo 
we prof. Wierzyńskiego oraz dział kon 
certowy. 

Początek o godz. 19. 

  

     

  

  

  

Aleksander Januszkiewicz, Rek- 
ytetu Stefana Patorego w Wilnie 

yż Teo mados orderu „Odrodzenia 

    

rolnik w Oi- 

  

  

Święto 3 maja w Łotwie. 
RYGA. 2.V. (Pat.) Dzień 3 maja 

będzie w Rydze i na terenie Łotwy 
uroczyście obchodzony przez mniej- 
szość polską. O godz. 10 zostanie od- 
prawione nabożeństwo, poczem poseł 

Rzeczypospolitej p. Arciszewski bę- 
dzie przyjmówał życzenia od władz 
miejscowych i korpusu dyplomatycz - 
nego. Wieczorem odbędzie się aka- 
demja, urządzona staraniem Zjedno- 
czenia Organizacyj Polskich w Rydze. 
Koncert-bal, który miał być wydany 
przez łotewsko-polskie towarzystwo 
zbliżenia został odwołany ze względu 
na klęskę powodzi, która nawiedziła 
Łotwę. ‚ 

= Apė = 

Ulgi przejazdowe dia uczest- 
ników Kongresu Eucharystycz- 

nego w Wilnie. 
Uczestnikom Kongresu zostały przyzna 

ne przy przejazdach kolejami państwowemi. 
w klasie dowolnej, pociągów osobowych i 
pośpiesznych ulgi taryfowe. 

1) 50 proc. ulga od cen biletów normal- 
nych przy przejazdach pojedyńczych w dro- 
dze powrotnej z Wilna, o ile odległość prze- 
jazdu w jedną stronę wynosić będzie co- 
najmniej 50 klm. 

W tym celu osoby uczestniczące w Kon- 
gresie Eucharystycznym, po przybyciu da 

Wilna, poczynając od 8 maja r. b., niezwło- 
cznie zgłaszają się do Biura ulg kolejowych, 
mieszczącego się na dworcu kolejowym (Il 
peron. mają przy sobie bilet kolejowy na 
przejazd do Wilna, w celu otrzymania 
imiennej karty uczestnictwa od Komitetu 
Wykonawczego Kongresu. 

2) 25 proc. ulga od cen biletów normał- 
nych, przy przejazdach grupami, składające- 
mi się conajmniej z 25 osób, od dowolnej 
stacji P. K. P. względnie punktu graniczne- 
go i zpowrotem, o ile idległość przejazdu 
w jedną stronę wynosić będzie conajmniej 

50 klm. | 
Ulga ta będzie stosowaną na podstawie 

zaświadczeń wydanych przez Dyrekcję 0 
K. P. w Wilnie i w czasie wskazanym w za 
świadczeniu. 

Gelem uzyskania tąkiego zaświadczenia, 
kierownik danej grupy powinien na 7 dni 
przed zamierzonym wyjazdem zwrócić się 
pisemnie do Wydziału Handlowo-Taryfowe- 
go Dyrekcji O. K. P. w» Wilnie, przyczem 

zgłoszenie to powinno zawierać: cel podróży 
datę zamierzonego wyjazdu, drogę przejaz- 
du, ilość uczestników podróży, klasę wago 
nu, rodzaj pociągu (osobowy, pośpieszny) 
oraz imię, nazwisko i dokładny adres pocz- 
towy kierownika grupy. 

pas NR 

  

Dźwina opada. 
RYGA. 2.V. (Pat. Woda na Dźwi- 

nie koło Dyneburga stopniowo opada. 
Obawa powodzi jest prawie że zażeg- 
nana. 
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Chorwaccy separatyści. 
BIAŁOGRÓD. 2.V. (Pat.) Przed 

trybunałem stanu toczy się rozprawa 
przeciwko 15 oskarżonym o zamachy 
na pociągi w jesieni 1930 r. Akt oskar- 
żenia stwierdza m. in., iż niektórzy o- 
skarżeni byli płatni przez chorwacką 

Nierealne 
NOWY YORK. 2.5. Pat. — Prezy- 

dent amerykańskiej federacji pracy 
William Green w odczycie. wygłoszo- 
nym w uniwersytecie Harward wystą- 
pił z żądaniem przekrešlenia wszyst- 
kich długów wojennych celem położe- 
nia kresu przesileniu gospodarczemu, 
które obecnie gnębi cały świat. Green 

organizację emigracyjną i jedno obee 
państwo. Proces ten wywołuje wielkie 
zainteresowanie całego społeczeństwa 
jugosłowiańskiego, zmęczonego stałe- 
mi próbami zamachów ze strony czyn- 
ników wrogich konsolidacji państwa. 

postulaty. 
w programie swym żąda również, aże 
by prezydent Hoover zwołał konferen 
„cję ekonomiczną, w której wzięliby u- 
dział kierownicy wielkiego przemysła 
oraz przywódcy robotników. Prezy- 
dent domaga się pozatem wysokiej sto 
py zarobków robotniczych i wreszcie 
wprowadzienia 5-godz. dnia pracy. 

Doniosły wynalazek lotniczy. 
WASZYNGTON 2.V.Pat. — Przed Bia- 

łym Domem na trawniku wylądował w obee- 
ności prezydenta Hoovera samolot systemu 
Autogiro wynalazku Juana de la Cierwa. 
mogący pionowo wzbijać się w powietrze - 

Pożar mostu 
BIAŁYSTOK 2.V. Pat. — W nocy -z 30 

kwietnia na 1 maja w powiecie ostrowskim 
spłonęło tymczasowe przęsło mostu nad Bu- 
giem na linji kolejowej, łączącej Małkinię 
z Siedlcami. Pożar powstał przy czwartyn: 

rze w czasie między 1.05 a 1.20 w nocy 
r zlokalizowano. Ostatni pociąg prze- 
żał przez most o godz. 0.40. Wspomnia 

ne przęsło już 5 razy w roku bieżącym zapa: 

  

   

i lądować. W imieniu National Aeronautie 
Associatio prezydent wręczył konstruktorowi 
tego samolotu najwyższe honorowe odzna- 
czenie łotnietwa amerykańskiego. 

kolejowego. 
lało się od iskier z lokomotywy. Wobec tych 
okoliczności przypuszczać można, że i tym 
razem pożar powstał od iskry. parowozu. Bu- 
dowa nowego przęsła potrwa około tygod- 
nia. Komunikacja nie została przerwana. 
Pociągi zatrzymują się z obu stron przed 

mostem, podróżni przejeżdżają łodziami 
przez rzekę i wsiadają do oczekujących po- 
ciągów. , 
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E KURSY GIMNAZJALNE 
ulica Adama Mickiewicza Nr. 4 — 

im. Kochanowskiego 
li-gie piętro 

prowadzą naukę systemem przedmiotowym, dogodn. dia każdego przygotowania 

Prospekty gratis. Kancelarja czynna od godz. Il do 13 i od 17,20 do oftej 1 

| WYYYYYYYYYYWYYYYYYYYYWY 
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padla i tym razem w naszym 

1-ej klasy 23-ej Państw. Loterji Klasewej 
są do nabycia w największej i najszczęśliwszej kolekturze w kraju 

„NADZIEJA“ 
LWÓW, UL. SYKSTUSKA Nr. 6. 

Główna wygrana 1.000.000 złotych! 

23 premje! Co drugi 105 wygrywa! 
Główna premja 20-ej Loterji w kwocie 300.000 zł. 

Każda Loterja — to nowy rekord szczęścia naszych klijentów! 

Ciągnienie już 19 i 21 maja b. r.! 
Ceny losów: Ćwiartka Zł. 10.—, Połówka Zł. 20.—, Cały Zł. 40.—. 

Wyciąć i wypełnionione nadesłać! 

S1 * 

Kantorze na los Nr, [37220. 

  

  

Do „Nadzi 

Niniejszem zamawiam . . | 

Lwów, Sykstuska 6. 

Należność Zł. 

Imię i nazwisko . . . к .» 

Dokładny adres . . . 

Informacje i BREE 

Luba Chait, Wilno 
Stefańska 23, tel. 680. 3 

TEATR |! MUZYKA 
— Dar na powodzian. Dyrckcja Teatrów 

Miejskich przeznacza 5 proc. dochodu brut- 
to,z każdego przedstawienia w obu Teatrach 
na rzecz ofiar powodzi. 

— Teatr Miejski na Pohulanee. Dziś Te. 
atr czynny dwukrotnie. Po południu o godz. 
4-ej ukaże się po cenach zniżonych niezwy- 
kle frapująca sztuka Leo Lenza „W nocy ze 
środy na czwartek* Nowość ta, ciesząca się 

w Wilnie niesłabnącem powodzeniem, scho: 
dzi niebawem z afisza ze względów reper- 
tuarowych 

Wieczorem 0 godz. 8-ej uroczysta aka- 
demja na „Dar Narodowy 3-go maja* Pol- 
skiej Maciezry Szkolnej, o bogatym progra- 
mie, na który złożą się: słowo wstęne p. 
Tadeusza Turkowskiego, deklamacje arty- 
stów Teatrów Miejskich, produkcje chóral- 
ne chóru „Echo”, oraz sołowe w wykonaniu 

p. Zofji Wyleżyńskiej; wreszcie akt II „Mło- 

dego lasu* J. A. Негша w wykonaniu arty- 

stów Teatrów Miejskich. 
Ceny miejsc dostępne 

Bilety już są do nabycia 
Jutro z powodu próby 

nieczynny. 
Dyrekcja Teatrów Miejskich zawiadamia, 

że bilety zniżkowe i kredytowane ważne bę- 

dą jeszcze do dnia 10-go maja r. b. po tym 

terminie zaś zostaną unieważnione. 

— Teatr Miejski w „Lutni“. Dziś Teate 
również czynny dwukrotnie. Po południu o 
godz. 4-ej ukaże się po cenach zniżonych, 
po raz ostatni w sezonie pogodna komedja 

Marjusza Maszyńskiego „Koniec i początek”, 
w reżyserji i z udziałem K. Wyrwicza-Wi- 
chrowskiego. 

Wieczorem 0 godz. 7-ej, nieodwołalnie 
po raz ostatni w zesonie, ukaże się aktu- 

alna sztuka K. Leczyckiego „Sztuba“, wy- 
stawiona z wielkiem powodzeniem w Krako- 
wie.   

   

dla wszystkich. 
w kasie Tealru. 
generalnej Teatr 

KARTA ZAMÓWIEŃ „Kuej. 

uiszczę natychmiast po otrzymaniu losów blan- 

kietem P. K, O. przez firmę dołączonym. 

Wil.“ 

losów całych po Zł. 40.— 

20.— 

10— 

„. połówek „ „ 

„ čwiartek ‚ ‚ 

14838—k 

— „Szopka polityczna 1931 r.*. W ponie- 
dżiałek 4 b. m odbędą się w Teatrze „Lut- 
nia“ o godz. 7 m. 30 i 9 m.20 w. dwa przed- 
stawienia warszawskiej „Szopki politycz- 

nej“. Arcyciekawa ta impreza stanie się nie- 
wątpliwie prawdziwą atrakcją dla Wilna, 
ze względu na rewelacyjne wprost, niezwyk- 
le „dowcipne teksty i piosenki, skomponowa- 
ne przez Hemara, Lechonia i Tusvima. W 

opce* występuje cały szereg wybitnych, 
ogólnie znanych. osobistości ze świata poli- 
tyki, literatury i sztuki. Przedstawiające je 

lalki zostały wykonane przez znanego ka- 
rykalurzystę Jerzego Zarubę. Ceny miejse 
od 50 gr. 

— Jubileusz dyr. A. Zelwerowicza. W 
nadchodzący wtorek dnia 5-go b. m. dyr. A. 
Zelwerowicz obchodzić będzie 30-lecie swej 
pracy scenicznej. Przedstawienie jubileuszo- 
we odbędzie się o godz. 8-ej w. w Teatrze 
na Pohulance: wypełni je doskonała kome- 
dja F. Molnara „Wróżka i adwokat”, w któ- 

rej Jubilat odtworzy rolę dr. Sporuma. 
— „Pieśniarze Ghetta*, W nadchodzącą 

środę „dnia 6 b m. odbędzie się w Teatrze 

niezwykle interesująca premjera. 
zie to pełna wyrazu i napięcia dramia- 

tycznego sztuka z życia Żydów wileńskich 

p. t. „Pieśniarze Ghetta“, pióra Andrzeja 
Marka. Autor, będący zarazem wybitnym re 
żyserem, kieruje osobiście próbami ze swej 
sztuki, podkreślając jej charakterystycz 
koloryt lokalny. Arcyciekawa ta nowość 
wzbudzi niewątpliwie duże zainteresowanie 
śród szerokich sfer publiczności wiień- 

skiej. 

    

    
    

  

   

      

a powodzian. Zarządy Zw. Legjoni- 
stów i Stow. Rezerw. zwróciły się 23 kwiet- 
nia r. b. do Dyr. Zelwerowicza z prośbą o 

odstąpienie jednego przedstawienia na po- 
wodzian. Dyr Zelwerowicz oddał jedno ze 
swoich jubileuszowych przedstawień. Dnia 

7 maja r. b. odegrana zostanie sztuka Mol- 
nara „Wróżk: z którego ta 

  

  

ka i adwokat”, 
przedstawienia dochód przenacza się na po- 
moc dotkniętym powodzią. Bilety wcześniej 
do nabycia codzień od 4 maja w cukiernt 
B. Sztralla (róg Tatarskiej i Mickiewiczai, 
od godz. 17 do 23-ej (11-ej wiecz.). Ceny 
normalne. Zniżki nieważne. 

BLE 

Wyjaśnienie. 
Ostatniemi czasy zaczęły się ukazywać 

w prasie wileńskiej wiadomości, że Ostra 
Brama ma przejść czy nawet już przeszła 
w ręce przybyłych do Wilna O. O. Karme- 
litów Bosych, kościół zaś i parafja Ostro- 
bramska w niedalekiej przyszłości, zawdzię- 
czając ich staraniom, przejdą pod opiekę 
tychże O. O. Karmelitów. 

Ponieważ ta wiadomość wśród wiernych 
miasta Wilna a szczególnie parafjan Ostro- 
bramskich wywołuje zaniepokojenie i inne 
niepotrzebne nastroje, przeto jako proboszcz 
parafji Ostrobramskiej podaję do wiadomo- 
ści ogólnej, że wszystkie powyższe wiado- 
mości nie odpowiadają prawdzie. 

ks. St. Zawadzki. 
Proboszcz Ostrobramski.     

PO
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WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
"Po klęsce powodzi w Dziśnie. 

Okropny obraz zniszczenia. 

Po Wilji, zaczęła opadać woda w Dziśnie. Rzeka szybko wyco- 

fuje się z miasta, które, za wyjątkiem 2 ulic i jednego placu, całe 

stało pod wodą. | dopiero teraz, 

wyłaniać się z wody domy i ulice, 

gdy jeden po drugim zaczęły 

uwidoczniło się olbrzymie spu- 

stoszenie, jakie wyrządziły miastu rozszałałe nurty potulnej za- 

zwyczaj rzeki. 

tak wieikich uszkodzeń, 

32 domy mieszkalne i 16 innych budynków doznało 

iż niektórym grozi zawalenie się. 

tartaków zostało zupełnie zniszczonych i wątpiiwem jest, 

Kilka 

czy 
prędko zdołają one podjąć pracę. Woda spłókała i uniosła 400 

sążni drzewa budulcowego i opałowego. 

Oibrzymie straty ponieśli kupcy, 
sklepy i towar. Niemal wszystkie 

nie zostały zniszczone. 

Naogół zaś, według prowizorycznych i 

obliczeń, powódź wyrządziła w 

1.450.060 zł. 

którym woda pozalewała 

zapasy różnych towarów w Dziś- 

Kupcy obliczają swe straty na 300.000 zł. 

nieostatecznych jeszcze 

Dziśnie strat na sumę zgórą 

Ofiary powodzi. 
Jak komunikują z Dzisny, pod- 

czas powodzi z Dźwiny wyłowiono 
5 trupów ludzkich: 2 kobiet, 2 męż- 
czyzn i jeden dziecka. Tożsamości 
mężczyzn i dziecka nie ustalono, na- 
tomiast niewiasty rzeka przyniosła 
na olbrzymiej krze aż z Rosji sowiec- 
kiej. Powyżej Dzisny widziano na 
krze dwie zmartwiałe ze strachu ko- 
biety prawdopodobnie włościanki, nie 

można jednak było im udzielić po- 
mocy bez narażenia się na niechybną 
śmierć i kra z nieszczęšliwemi kobie- 
tami popłynęła dalej. W drodze de 
Dzisny niewiasty  prawdpodobnie 
zmarły ze strachu, a może ież kra 
przewróciła się, zderzając z inną lub 
spłókała je woda — bowiem pod Dzi- 
sną wyłowiono już tylko dwa trupy. 

Powódź w Druskienikach. 
Klęska powodzi, która w tym roku 

mawiedziła szerokie połacie naszego 
kraju w dorzeczach Niemna, Wilji, 
Dzisny i Dźwiny, nie ominęła również 
i Druskienik. 

Wezbrane fale Niemna osiągnęły 
miebywały od lat kilkudziesięciu po- 
ziom i szeroko się rozlały zatapiając 
miżej położone grunty. 

Zdrojowisko Druskieniki leżące w 
kotlinie przy ujściu Rotniczanki zo- 
stało narażone na poważne niebezpie- 
<czeństwo, gdyż zarówno zakład zdro- 
jowy jak i zabudowania pomocnicze 
są postawione wpobliżu brzegu nie- 
menskiego. Obawa przed skutkami 
powodzi dotyczyła w stopniu nie- 
mniejszym szybu wiertniczego, który 
tak niedawno dał świetny wynik, wy* 
ddobywając wysokoprocentową solan- 
kę. 

Obawy na szczęście okazały się 
płonnemi, gdyż we środę dn. 29 kwiet- 
mia ustał przybór wody, a dnia 1 maja 

poziom jej obniżył się o przeszło 
metr. 

Jak się okazało, powódź nie wy- 
rządziła zakładowi żadnych uszko- 
dzeń, gdyż dzięki zapobiegliwości za- 
rządu zastosowane były wszelkie środ- 
ki ostrożności, naskutek czego nie 
ucierpiały wcale ani urządzenia lecz- 
nicze, ani sam budynek. 

Nowe źródło solankowe, ujęte w 
rury na głębokości 300 metrów, pozo- 
stało nietknięte. 

Obecnie, kiedy już minęło wszel- 
kie niebezpieczeństwo i niema wątpli- 
wości, że sezon kuracyjny będzie ot. 
warty ze wszystkiemi nowemi inwe 
stycjami i urządzeniami leczniczemi, 
praca personelu zakładowego wre z 
wytężoną gorliwością. Chodzi bowiem 
o to, aby powetować czas przymusowo 
stracony, dokończyć przerwane roboty 
i doprowadzić park zdrojowy do na- 
leżytego wyglądu przed dniem 15 
maja — dniem otwarcia sezonu. 

Wykrycie bandy domorosłych piratów 
w Dziśnie. 

Z Dzisny donoszą o wykryciu przez wła- 
adze śeldcze szajki złodziejskiej, która wy- 
Kkorzystywała zalanie całego miasta podczas 
powodzi na swój sposób. 

Ponieważ eała uwaga władz skierowana 
była w kierunku walki z rozszalałym ży- 
wiołem, po nocach przy pomocy łódek prze- 
dostawali się członkowie tej bandy do naw: 
pół zatopionych mieszkań najbogatszych ©- 
bywateli Dzisny i okradali je ze wszystkie- 
go co właściciele ratując własne życie pozo- 
stawili. 

Dcpiero obecnie władze śledezt wpadły 
na trop tej zuchwałej szajki. Siedmiu jej 
członków aresztowano i osadzono w więzie- 
niu. 

Władze śledcze wykryły również melinę 
przestępców, która mieściła się na strychu 
jednego z zatopionych budynków. W meli- 
nie, która służyła zarazem składnica kra- 
dzionych rzeczy znaleziono szereg warto- 
ściowych przedmiotów pochodzących z kra- 
dzieży. (e) 

Naprawa mostów i przyczółków w powiatach 
dotkniętych klęską powodzi. 

Oddziały saperskie KOP-u przystąpiiy 0- 
heenie do naprawy mostów i przyczółków 
mszkodzonych przez powódź w pograniez- 
mych miejscowościach na terenie powiatów: 

wilejskiego, brasławskiego i dziśnieńskiego. 
W powiatach tych znajduje się 50 przy- 

czółków i mostów w stanie zupełnego zni- 
szezenia. 

Skandaliczde stosunki na. 
rzeźni miejskiej. 

Do Izby Rzemieślniczej w Wilnie 

od Cechów Rzeźników i Wędliniarzy 

Chrześcijan i Żydów wpłynął memor- 

jał treści następującej: 

Ponieważ od dłuższego czasu na Rzeźni 
nienormalne stosunki wprost utru- 
nam wyka! swego zawodu, 

šinikow zrze- 
nionycu or5ga- 

  

   
   

    

Szonych w wyżej wyszczegi 
nizacjach. zwracamy sie Izby Rzemieśl- 
niczej w Wilnie z prośką o łaskawą intec- 
wencję, podające zebrany w tej sprawie ma- 

terjał. 
Ze wzgłędu na antysanitarny stan Rzež- 

ni; rzemieślnicy branży mięsnej powo- 
tali komisję składającą & z fachowców 
rzeźnieko-wędliniarskich, która po szezegó- 
dowych oględzinach urządzeń Rzeźni stwier- 
dziła: 

1) Niedostateczną ilość krępulców (wie- 
szadeł drewnianych dła cieląt), które były 
od dłuższego czasu nieoczyszczone w bru- 
dzie i gnoju, oraz brak wody w kranach. 

2) Wszelkie najniezhędniejsze urządze- 
nia, jak kubły dla wody, kotły z gorącą wo- 
dą dla oparzania nóżek, półki dla krępul- 
«ów, istniejące jeszcze przed rokiem 1914 — 
obecnie zostały zniesione przez Kierowni 
«two Rzeźni 

3) Kociół dla parzenia wieprzy, Rzeźnia 
Miejska posiada tylko jeden przy znacznie 
większem zapotrzebowaniu. Kociół ten z0- 

stał uszkodzony i od marca b. r. do dzisiej- 
szego dnia nie odremontowany i nie oddany 
do użytku, eo bardzo utrudnia pracę na 
Rzeźni. 

4) Pawilon do uboju chlewnej trzody 
może zmieścić zaledwie 180 sztuk przy za: 
potrzebowaniu bardzo często do 300 sztuk, 
2-gi pawilon został niewiadomo dlaczego 
w największym popycie na ubój w zimo- 
"wym okresie oddany do remontu i już od 
pół roku nie używany. Praca odbywa się z 
tej przyczyny w warunkach wprost niemoż- 
liwych. 

5) Urządzenie wind na Rzeźni przyponii- 
'na urządzenie z wieków średnich i wskutek 
swej wadliwej konstrukcji spowodowało ki!- 
Ка nieszczęśliwych wypadków, między in- 
nemi godzien jest zanotowania ostatni wy- 
padek z robotnikiem na Rzeźni Abramem 
Gurwiczem (ul. Kozia 
„kwietnia r. b. który odniósł śmiertelne pat- 

mia nie rokując nadziei wyzdrowienia. 
Powyższe braki powinnyby być usunięte, 

gdyż rzemieślnicy wnoszą stosunkowo wy- 
<sokie opłaty za korzystanie z Rzeźni (3 zł. 
xa oględziny i 6 zł. za lokal od sztuki, a w 
godzinach rannych o 50 proc. więcej). 

Uważamy, iż braki te nie zostały usu 

  

  
  

  

  

. 5) w dniu 20-go « 

nięte ze względu jedynie na dalekoidącą 
nieudol i niedbałość administracji Rze- 
žni Miejskiej. 

Przedstawiając powyższe dane mamy za- 
szczyt uprzejmie prosić Sz. Izbę Rzemieśi- 
niczą o powołanie Komisji, składającej się 
z przedstawicieli Izby Rzemieślniczej, ezyn- 
ników miarodajnych, oraz zainteresowanych 
organizacyj rzemieślniczych, która miałaby 
za zadanie zbadać urządzenie Rzeźni Miej- 
skiej i stan sanitarny z punktu widzenia 
fachowego oraz poczynić starania celem usu 
nięcia tych braków dla dóbra ogółu produ- 
centów i konsumentów 

(Następują podpisy). 

      

Już niejednokrotnie dochodziło 
do wiadomości publicznej o skandali- 
cznych stosunkach na Rzeźni Miej- 
skiej. Czy nie czas już wreszcie by 
czynniki miarodajne zainteresowały 
się bliżej tą sprawą? 

Epidemia tyfusu. 
Wobec panującej epidemji tyfusu w po- 

wiecie dziśnieńskim i brasławskim, z ро!е- 
"cenia władz wysłano na tereny zagrożone 
epidemją 2 kolumny przeciwtyfusowe. 

Na terenie wspomnianych powiatów za- 
notowano około 60 wypadków zesłabnięć na 
epidemję tyfusu. 

W obawie szerzenia się 
tyfusu. 

Przystępując do pomocy powodzianom, 
Kasa Chorych m. Wilna podaje do wiado- 
mości, že wobec niebezpieczeństwa rozwoju 
duru (tyfusu) brzusznego na terenach obje- 
tych powodzią od dnia 6 maja przystępuje 
do szczepień ochronnych wszystkich powo- 
dzian nie zapomocą wstrzykiwań, ale przez 
D pigułek naczezo w ciągu 4 

ni. 

Pigułki wydają przychodnie Kasy na Šni- 
piszkach (Kalwaryjska Nr. 29) i Antokola 
(Antokolska Nr. 62) wszystkim powodzia- 
nom jak ubezpieczonym, tak i nieubezpie- 
czonym w godzinach urzędowych. Pozatem 
Kasa przestrzega przed piciem nieprzegota- 
wanej wody, która może zawierać zarazki. 

Równocześnie Kasa Chorych m. Wilna 
składa na rzecz Wojewódzkiego Komitetu 

Obywatelskiego pomocy powodzianom sumę 
zł. 3.000. 

z > енонокоежеощоощщсни, 

Rabka-pencjonat „ŁOWICZANKA” 
OTWARTY CAŁY ROK 

  

      

  

KU R J E R 

KRONIKA ca 
Dziś: Konst. 3 Maja. 

Jutro: Florjana m., Moniki. 
  

| Wschód słońca—g. 4 m. 04 

Zachód s —g. 19 m.0l 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorelogįi U. S. B. 

w Wilnie z dnia 2/V—1931 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 759 

Temperatura średnia -|- 10” C. 

» najwyższa: Ą- 14° С. 

> najniższa: -- 6° С. 

Opad w milimetrach: 3,1 

Wiatr przeważający: połudn.-zachodni. 

Tendencja barom.s wzrost, potem stan stały. 

  

  

Uwagi: półpochmurno. 

MIEJSKA 
— Sprawa komunikacji autobusowej do- 

biega końca. W dniu jutrzejszym w magi- 

stracie odbędzie się połączone posiedzenie 

trzech komisyj miejskich: technicznej, fi- 

nansowej i prawnej. na którem zostanie o- 

mówiony i sprecyzowany wniosek w spra 

wie udzielenia koncesji na komunikację au 

tobusową w Wilnie. Wniosek ten następnie 

wpłynie pod obrady Rady Miejskiej, gd. 

zapadnie ostateczna uchwała. Pozostanie je- 

szcze zatwierdzenie uchwały przez władze 

nadzorcze, będzie to jednak tylko dopełnie- 

nie formalności i istoty rzeczy prawdopodo- 

bnie w niczem nie zmieni. 

Koncesję więc otrzyma niechybnie „Ar- 

bon“, gdyż jak wiadomo, magistrat wypo- 

wiedział się za jego ofertą. 

— Rejestracja rowerów. Z dniem 2 maja 
wydział komunikacji Magistratu m. Wilna 
zakończył rejestrację rowerów. Zarejestro- 
wało się w przepisanym terminie zaledwie 
600 rowerzystów, co stanowi mniejwi 
jedną trzecią część podlegających reje: 
cji. 

: W związku z tem, rozpoczynając od dn. 
dzisiejszego policja będzie karała w irybie 
administracyjnym wszystkich cyklistó 
posiadających tegorocznych znaków rejestra- 
cyjnych. 

        

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Koleżanki i Koledzy pochodzący z 

ziemi Radomskiej proszeni są o przybycie 
na zebranie Akad. Koła Radomian w po- 
dziedziałek dnia 4 maja r .b. o godz. 8-ej 
wiecz do lokalu Ogniska Akademickiego. 

Na porządku dziennym b. ważne sprawy 
organizacyjne. 

— Z Koła Historyków SŁ U. $. B. Dnia 
4 maja b. r. o godz. 18 w sali Seminarjum 
Historycznego (Zamkowa 11) odbędzie się 
Zebranie naukowe, na którem kol. Kocha- 
nowski wygłosi referat p. t. „Pochodzenie 

i wędrówki Cyganów w Europie". 
Dyskusja przewidziana. Goście mile wi-- 

dziani. x 
— Walne Zgromadzenie Członków Wo- 

jewódzkiego Komitetu Wileńskiego Pomocy 
Polskiej Młodzieży Akademickiej. Prezyd- 
jum Wojewódzkiego Komitetu. Wileńskiego 
Pomocy Polskiej Młodzieży Akademickiej 
podaje do wiadomości członków Komitetu 
iż w dniu 10 maja r. b. o godz. 12 m. 30 pp. 
w l-szym terminie, a o godz. 1-szej pp. w 
2-gim terminie w Małej Sali Konferencyjne; 
Wileńskiego Urzędu Wojewódzkiego odbę- 
dzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
członków Wojewódzkiego Komitetu Wileń- 
skiego Pomocy Polskiej Młodzieży Akade- 
mickiej. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Poświęcenie sztandaru szkoły powsz. 

na Antokolu. Szkoła powszechna na Antoko- 
lu Nr. 29 im. Generała Lucjana Żeligowskie- 
go stojąca do roku 1931 na szarym końcu 
i bodaj najgorzej sytuowana pod względem 
lokalowym od wszystkich szkół powszech- 
nych m. Wiłna gdyż uczniów swych mie- 
Ściła się w 2 ciasnych, ciemnych i zimnych 
budynkach, obecnie dzięki inicjatywie Ma- 
gistratu m. Wilna zdobyła gmach zbudowa- 
ny według najnowszych wymagań technicz- 
nych i higjenicznych. 

Gdy budynek szkolny był już na ukoń- 
czeniu powstał projekt Rady Komitetu Ro- 
dzicielskiego z prezesem p. B. Jankowskim 
na czele oraz kierownika tej szkoły p. E. 
Biwana, ufundowania sztandaru szkolnego. 
Projekt ten uwieńczony został pomyślnym 
wynikiem dzięki składkom rodziców i im- 
prez urządzonych na ten cel. 

W dniu 10 maja r b. odbędzie się uro- 
czystość poświęcenia sztandaru w kościele 
parafjalnym Św. Piotra i Pawła. W związku 
z tem w dniu 30 kwietnia udała się dele: 
gacja zastaje Generała przy pracy w swoim 
bach kierownika szkoły p. E.. Biwana i sek- 
retarza Komitetu St. Goleniowskiego do pa- 
trona tej szkoły p. Generała Żeligowskiego 
z prośbą o wzięcie udziału w uroczystości 
poświęcenia w charakterze ojca ch lnego. 

W cichym dworku Andrzejowskim poło- 
żonym w pięknej dolinie nad stawem dele 
gacja zostaje Generała przy pracy w swoim 
gospedarstwie i w rozmowie dowiadujemy 
się że Generał z zapałem oddał się rolnictwu 
i troszczy się o najmniejsze niedomagania 
gospodarcze. 

Dowiedziawszy się o cciu przybycia de- 
legacji, misję przyjął bez zas ń i so- 
lennie obiecał przybyć na uroczystość po- 
święcenia sztandaru. 

      

   

    

HARCERSKA. 
— Harcerze wileūscy u Pana Prezydenta 

Rzeczypospolitej, Harcerska ekipa kolarska, 
która wyruszyła do Warszawy z adresem 
dla Pana Prezydenta Rzeczypospolitej od 
Harcerstwa województw wileńskiego i no 
wogródzkiego zosłanie w dniu dziesiejszym 
(3-g0 maja) przyjęta przez Pana Prezydenta 
na Zamku w Warszawie. 

Treść adresu jest następująca: Najdo 
stojniejszemu Panu Prezydentowi Rzeczypo- 
spolitej Ignacemu Mościckiemu wyrazy naj- 
głębszej czci i należnego hołdu, oraz naj- 
serdeczniejsze życzenia radosnej i owocnej 
pracy dla dobra Najjaśniejszej Rzeczypospo- 
litej śle w dniu święta narodowego 3-go 
maja Harcerstwo województwa wileńskiego 
i nowogródzkiego. 

  

   

GOSPODARCZA 
— Zryczałtowanie podatku obrotowego 

dla drobnych przedsiębiorstw. Ponieważ 
znowu staje się aktualną sprawa zryczałto- 

wania podatku obrotowego dla drobnych 
przedsiębiorstw, Stowarzyszenie Kupców i 
Przemysłowców Chrześcijan w Wilnie za- 
komunikowało Izbie Przemysłowo - Handlo- 
wej, iż stosownie do wielokrotnie zadekla- 
rowanej w tej sprawie jednolitej opinji ca- 
łego kupiectwa, Zarząd Stowarzyszenia wy- 
powiedział się za zryczałtowaniem podatku 
obrotowego dla drobnych „przedsiębiorstw. 

— Normy t. zw. przeciętnej zyskowności. 
W związku ze zbliżającym się wymiarem 
podatku dochodowego za rok 1930-ty jest 
aktualną sprawa norm t. zw. przeciętnej zy- 
skowności, które służą do obliczania docho- 

W_I CE E A 8 K I 

du netto przedsiębiostw handlowych i prze:- 
mysłowych — podlegającego opodatkowaniu. 
Ponieważ wypracowane prze Izbę Skarbowąę 

normy, obowiązujące przy wymiarach podat 
ku dochodowego za rok 1929 nie wytrzymu- 
ją krytyki i utrzymanie ich w tej samej wy- 
sokošci dla roku 1930, który był rokiem zna- 
cznie cięższym, przyczyniłoby się do nad- 
miernych, niezgodnych z rzeczywistością 
wymiarów, Zarząd Stowarzyszenia Kupców 
i Przemysłowców Chrześcijan w Wilnie, na 
podstawie nadesłanego przez członków Sto- 
warzyszenia materjału, wypracował swoje 
normy, które zakomunikował Izbie Przemy- 
słowo-Handlowej 

— Sprawa obniżenia płac. Zarząd Stowa- 
zenia Kupców i Przemysłowców Chrze-* 

8 n w Wilnie, rozpatrzywszy sprawę ob- 
niżenia o 15 proc. uposażeń pracowników 
państwowych, wyraża pogląd, iż zniżkę 
płac, należy uważać tylko jako ostateczny 
środek zrównoważenia budżetu państwowe- 
go. Zniżka płac bowiem, pomimo, iż wpro- 
wadza pewne niepożądane zaognienie sto- 
sunków społecznych, jest też i ujemnem zja- 
wiskiem gospodarczem, gdyż powoduje ob- 
niżenie siły nabywczej szerokich warstw lu- 
dności, co w konsekwencji przyczyni się 
do pogłębienia istniejącego kryzysu. Przez 
osłabienie siły nabywczej konsumentów, ku- 
piectwo traci nietylko wskutek zmniejsze- 
nia się obrotów, lcz i wskutek zwiększo- 
nych trudności ściągnięcia należności za to 
wary, Sprzedane na raty. Ponieważ obni- 
żenie płac pracowników państwowych może 
dać impuls do obniżania płac przez insty- 
tucje komunalne oraz przedsiębiostwa pry- 
watne, Zarząd Stowarzyszenia Kupców i 
Przemysłowców Chrześcijan w Wilnie zwra- 
ca się z apelem, ażeby właściciele przedsię- 
biostw handlowych i przemysłowych, jako 
też i inni pracodawcy starali się o zachowa- 
nie równowagi budżetowej przedewszy- 
stkiem przez należytą racjonalizację warszta 
tów pracy, zwłaszcza w dziedzinie organiza- 
cji zakupu i sprzedaży, natomiast uważali 
zniżkę płac, jako bezwzględnie środek osta- 
teczny polepszenia sytuacji — stosując go 
jedynie wówczas, kiedy inne środki nie są 
skuteczne 

  

        

WOJSKOWA. 
— Kary na poborowych. Władze admini- 

stracyjne w ciągu ubiegłego miesiąca uka- 
rały 86 mężczyzn w wieku  poborowym. 
uchylających się od służby wojskowej. 

— Komendant P. K. U. Wilno-miasto p. 
mjr. Ossowski Maksymiljan, urzęduje od 
dnia 2 maja do dnia 27 czerwca r. b. w 
Głównej Komisji Poborowej przy ul. Bazyl- 
jańskiej Nr. 2. Na czas nieobecności p, ma- 
jora obowiązki komendanta P. K. U. Wilne 
miasto, pełni kpt. piechoty Berent Mikołaj. 
zastępea komendanta P. K. U. 

Godziny przyjęć dla interesantów w P. 
K. U. pozostają jak dotychczas od godz. 1! 

do 13 codziennie, oprócz niedziel i świąt. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Komunikat Związku Pań Domu. Z 

dniem 7 maja b. r. rozpoczynamy 4 tygod- 
niowy Kurs gotowania a) potrawy jarskie 
i surówkowe, b) przetwórstwo jarzynowe i 
owocowe. Kurs odbywać się będzie w szkole 
pracy Domowej przy ul. Biskupiej 12, w go- 
dzinach wieczornych. Opłata za Kurs: łącz- 
nie z materjałem wynosi .20 zł. 

Oprócz tego urządzamy Kurs gimnastyki 
dla pań za opłatą 5 zł. miesięcznie. — Za- 
pisy przyjmuje sekretarjat, w poniedziałki 
środy i soboty od 5—7. Zamkowa 8. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Walne zebranie S. U. P. Zarząd Koła 

Stowarzyszenia Urzędników Państwowych 
w Wilnie zaprasza członków S. U. P. i sym- 
pałyków na walne zebranie, które odbędzie 
się w lokalu Stowarzyszenia Techników, 
Wileńska 33 w dniu 5 maja r. b. o godz. 17 
przy zapowiedzianym udziale Prezesa. Głów- 
nego Zarządu S. U. P. — dyrektora Depar- 
tamentu Ministerstwa Sprawiedliwości dok- 
tora Stanisława Warmskiego 

— Z T-wa Eugenicznego. (Walki ze zwy- 
rodnieniem rasy). 7 maja w lokalu Poradni 
Eugenicznej (ul. Żeligowskiego 4) Prof. Hry- 
niewicz wygłosi odczyt na temat: „Poprawa 
rasy luzdkiej“. 

Początek o godz. 5.30 w. Wstęp wolny. 

Na dorocznem Walnem Zgromadzeniu 
w dniu 30 kwietnia do Zarządu Oddziała 
Wileńskiego T-wa Eugenicznego zostali wy- 
brani: na Prezesa Prof. S. Władyczko, na 
wiceprezesa Dr. H. Rudziński i Dr. S. Bro- 
kowski, na sekretarza Dr. W. Mórawski, 
na skarbnika I. Januszkiewicz i zastępcy 
Welk, Dr. S. Sutocki-Małkow Do Rewi 
zyjnej Komisji: Dr. C. Ryll-Nardzewski i 
i Major M. Ossowski. 

— Odezyt p. prof. Lutosławskiego. 1) 

    

  

Я 8 
3 maja o godz. 5-ej p. p. w lokalu Ś: 
jum Naucz. im. T Zana p. prof W 
Lutosiawski wyglosi odėzyt p. t. „Po 
a nauczyciel“ — z Il-go Cyklu W do 
Kursu Pracy Spolecznej dla przyszłych na- 
uczycieli. й 

         

   

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
E Inierweneja w sprawie seminarjum 

żydowskiego. W. związku z cofnięciem kon- 
cesji żydowskiemu seminarjum w Wilnie 
onegdaj wyjechała do Warszawy dełegacja 
wileń kiej ludności żydowskiej , która na 
miejscu będzie interwenjowała w tej spra- 
wie u ministra Wyzn. Relig. i Ośw. Publicz- 
nego p. Czerwińskiego. 

RÓŻNE. 
— Choroby zakaźne. Tydzień ubiegły po- 

zwolił stwierdzić na terenie miasta następu- 
jące wypadki chorób zakaźnych: tyfus brzu- 
szny 3; tyfus plamisty 2; płonica 10; btoni- 
ca 6 (w tem 1 zgon); odra 1; róża 2; ksztu- 
siec 2; grypa 2; gruźlica 17 (w tem zgonów 
7); jaglica 9 i świnka 1. 

Ogółem chorowało 55 osób w tej iiczbie 
9, śmiertelnie. 

ZABAWY. 
— Koncert — dancing Wił. Tow. W. 

Wileńskie Tow. Wioślarskie w dniu 10-go 
maja b. r. urządza w salonach hotelu Geor- 
ga koncert - dancing, celem osiągnięcia do- 
chodu na odbudowę zniszczonego powodzią 
taboru łodzi. 

  

NADESŁANE. 

Dr. B. EDELMAN 
ordynuje jak zwykle 

w Krynicy, Wilia „URSZULA” 

RABJO 
NIEDZIELA, dnia 3 maja 1931 r. 

10.15: Tr. nabożeństwa z Krakowa. 11.05: 
Tr. defilady wojskowej z pl. M. Piłsudskie- 
go z Warszawy 12.15: Poranek symfoniczny 
14.00: „Jakiej rasy kury nadają się do ho- 
dowli na Wileńszczyźnie i wychów młodzie 
ży” — odczyt. 14.20: Muzyka i odczyty rolni 
cze. 15.10: „Wiosna na Podhalu* — Audycja 
15.40: Audycja dla dzieci starszych. 16.10: 
„Czy istnieje tylko to co widać*? — odczyt 

  

*ci. 16.45: Program dzienny i koncert ‹ 

krzepi 
„Rośliny zielone posiadają cudowną zdolność związania 

energji promienistej słońca wraz z cząsteczką dwutlenku węgla 
i wody, budując w ten sposób rodzaj małego akumulatora 
energji — cząsteczkę cukru. Ten akumulator w organizmie 
może być łatwo rozładowany, wyzwalając wszelkie postacie 
energji, jaka się przedstawia w życiu”. 

Doc, Dr. Szulc 
Dyrektor Państwowego Instytutu Higjeny 

  

Poważne uszkodzenia w Bazylice 
katedralnej. 

Wczoraj specjalna komisja w składzie wice-prezydenta W. Czyża, 
architekta miejskiego Narębskiego oraz konserwatora Lorentza do- 
konała dalszych szczegółowych oględzin szkód wyrządzonych przez 
powódź w Bazylice katedralnej. Stwierdzono, że naskutek we- 
wnętrznego podmycia najbardziej ucierpiała posadzka w kaplicy 
św. Kazimierza. Jednak i w całym szeregu innych punktów Katedry 
woda, która przeniknęła do lochów, spowodowała poważne uszko- 

Dalsze badania Katedry będą prowadzone nadal. 

Sytuacja na elektrowni miejskiej. 
Elektrownia miejska w. dalszym 

ciągu prowadzi ciężką walkę ze skut- 
kami minionej powodzi. Częściowo 
sytuacja już została opanowana. Wię- 
kszość dzielnie miasta "otrzymała о5- 
wietlenie, pozosatłe dzielnice zaopa- 
trza w prąd elektrownia kolejowa. 
Nadal jednak zamulenie rur doloto- 
wych nie pozwala na doprowadzanie 
wody i uruchomienie wszystkich ma- 
szyn, a eo za tem idzie, rozpoczęcie 
pracy normalnej. Wysiłki jednak ca- 

Dalszy spadek 
Poziom wody na Wilji w dniu 

wczorajszym wynosił 496 ctm., a więc 
ponad stan normalny 2 metry 60 ctm. 

Woda w stosunku do kulminacyj- 

łego personelu elektrowni i robotni- 
ków zatrudnionych przy oczyszezaniu 
ścieków kanałowych dają coraz po- 
myślniejsze rezólntaty i jest nadzieja 
że w ciągu dnia dzisiejszego elektre- 
wnia zostanie doprowadzona eałkowi 
cie do stanu normalnego. 

Gorzej nieco przedstawia się sy- 
tuacja z prądem stałym, gdyż uszko- 
dzenia są bardzo znaczne. I tu jed- 
nak w ciągu dni najbliższych linja 
zostanie doprowadzona do porządku. 

poziomu Wiiji. 
nego punktu powodzi spadła już o 3 
metry 39 ctm. Spadek wód odbywa się 
w dalszym ciągu. 

Sprawa likwidacji pożyczki angielskiej. 
Wyjazd do Londynu delegacji m. Wilna. 

W poniedziałek 4 maja wyjeżdża 
do Londynu delegacja m. Wilna w 
składzie radnegó, senatora Z. Jundzit- 
ła oraz radcy prawnego Magistratu 
mec. Bagińskiego celem przeprowadze 
nia na miejscu ponownych pertrakta- 
cyj z przedstawicielami wierzycieli za- 
granicznych w sprawie definitywnej 

już likwidacji przedwojennej pożyczki 
angielskiej. 

W Warszawie do delegacji przy- 
łączy się przedstawiciel Ministerstwa 
Skarbu, który z ramienia władz cen- 
tralnych weźmie udział w konferen- 
cjach likwidacyjnych. 

  

$mutny finał przygodnej znajomości. : 
Piwiarnię przy zbiegu ulie Mostowej i 

Arsenalskiej od dłuższego czasu. odwiedzał 
pewien przystojny młody człowiek, przesia- 
dując tam całe godziny Nie też dziwnego, 
że między nim a pełną powabu jeszcze cho- 
ciaż już niemłodą i zamężną właścicielka 
M. Cieszanowską nawiązała się wkrótce nić 
sympatji, która z biegiem czasu coraz bar- 
dziej pogłębiała się, prowadzące do coraz 

> intymniejszej znajomości. 
Po pewnym czasie mąż Cieszanowskiej 

skazany został w trybie administracyjnym 
na karę więzienia. Idąe odsiadywać karę 
przezorny gospodarz piwiarni zostawił swo- 
jej żonie na przechowanie całą swoją o0sz- 
czędność w wysokości 3500 złotych. Pienie- 
dzy tych nakazał strzee jak źrenicy w ola. 
To też posłuszna nakazowi, Cieszanowska 
oszczędności ułokowała w woreczku, który 
stale nosiła na piersiach. Z tajemnicy iej 
jednak niebacznie zdradziła się przed swym 

przygodnym wielbicielem stałym gościem pi- 
wiarni. 

Po zamknięciu zakładu młody człowiek 
zaproponował Cieszanowskiej przechadzkę, 
na którą chętnie przystała. Widocznie czas 
szybko i mile upływał, gdyż oboje wkrótce 
znaleźli się aż koło miejscowości Kamionka, 
i tu właśnie rozegrał się tragiczny finał przy 
godnej znajomości. 

Cieszanowska została uśpiona, a gdy obu- 
dziła się spostrzegła, że leży w krzakach w 
bezludnej miejscowości. Kurczowo chwyciła 
się za piersi — niestety pieniedzy już nie 
było. 

Przerażona kobieta czemprędzej udała się 
do policji, gdzie zameldowała o swem nie- 
szczęściu 

Władze bezpieczeństwa wszezęły posza- 
kiwania za sprytnym aferzystą, jak dotych- 
czas jednak bez pozytywnego rezultatu. 

> (e). 

Krwawy samosąd złodziei. 
   zorajszej przy ulicy Safjaniki 4 

ce wypadek krwawego samosądu. 
Lokator tego domu niejaki Kac podejrzany 
był w sferach złodziejskich „o denunejaeje. 
Po krótkiej naradzie przedstawicieli fachn 
złodziejskiego postanowiono mu wymierzyć 
doraźną karę. Wykonawcy wyroku uzbraje- 
ni w rewolwery wpadli nocą do mieszkania 

  

Kaca, trudniącego się paserstwem i kolbami 
od rewolwerów pobili go do utraty przytoni- 
ności 

Ofiarę krwawego samosądu przewiezione 
w słanie groźnym do szpiłala żydowskiego. 

Za spraweami napadu policja wszczęła 
poszukiwania. (e). 

  

Awantura komunistyczna przed gmachem 
Sądu Okręgowego: 

5 esób aresztowano... 
W piątek koło godziny dziesiątej wieczo- 

rem wpobiżłu gmachu Sądów, od - stron; 
Góry Buialłowej zgromadziła się grupka 
wywrotoweów, która usiłowała urządzić de- 
monstraeję komunistyczną. 

Zgromadzeni wznosząc okrzyki antypań- 
stwowe usiłowali zawiesić na drutach tele- 
graficznych dwa sztandary z hasłami wy: 
wrotewemi, poczem rzucili kiłka kamieni 
do gamchu sądowego tłukąe szybę. 

W ehwili kiedy zgromadzeni usiłowałii 
sformować pochód, nadbiegła policja, na wi- 

    

dok której komuniści rzucili się do ucieczki. 
Jednakże pięciu prowodyrów awantury 

zatrzymano i esodzeno w areszenie ceR-, 
tralnym. Znalezione na miejseu wypadku 
trasparenty i ulotki skonfiskowano. 

W ciągu dnia 1-go maja policja zatrzy- 
mała koło 25 osób. 

Jak się dowiadujemy większość zatrzy- 
manych będzie zwolniona wokee braku rze- 
czowych dowodów winy. Władzom sądowym 
przekazanych zostanie 8 osób. (e). 

17.10: Wiadomości przyjemne i pożyteczne 
17.25: „Po latach dziesięciu* — felj. 17.40: 

koncert popularny. 19.00: Program na ponie 
działek. 19.05: „Co się dzieje w Wilnie*? 
— pog. 19.25: „Przedjutrznia* — felj. 19.40: 
„Teatry w Berlinie* — pog. I. 20.00: Słu- 
chowisko. 20:30: Koncert wieczorny. 22.00: 
„8-ci Maj” — feljet. 22.15: Koncert solisty 
22.50: Kom. i muzyka taneczna. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 4 maja 1981 r. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka operowa (pły- 
ty). 13.10: Kom. meteor. 14.30: Lekcja fran- 
cuskiego 15.30: Odczyty dla maturzystów. 
16.10: Kom. dła żeglugi. 16.15: Aud. dla dzi 

    

      

1 

młodzieży. 17.15: „Święte miasto proroka” 
— odczyt. 17.45: Recitał fortep. 18.45: Wi- 
leński kom. sportowy. 19.00: „„Nasz jubile- 
usz gramofonowy“. 19.15: „Uniwersytet Ko- 
wieński* — Il-gi djalog aktuałny. 19.35: 
Program na wtorek. 19.40: Pras. dzien. radj. 
20.00: Odcz. aktualny. 20.15: Pog. muzyczna: 
20.30: Opera. 23.000 Kom. i muzyka tanecz- 
na. 

   

NOWINKI RADJOWE. 
O WILNIE. 

Przeciętny wilnianin nie domyśla się na: 
wet ile ważnych i ciekawych rzeczy wyda- 
rza się w Wilnie codziennie. Są to rzeczy, 
których nie dostrzega objektyw dziennikar- 
ski. Trzeba dopiero jasnowidztwa prof. Mie- 
czysława Limanowskiego, aby objąć to wszy 
stko i przetransponować w normalną nie- 
dzielną pogadankę radjową. 

Uderzenie krwi do głowy, ściskanie w 
okolicy serca, brak tchu, uczucie strachu. 
przeczulenie nerwowe, migrena, niepokój i 
bezsenność mogą być łatwo usunięte przy 
używaniu naturalnej wody gorzkiej „Franci- 
szka-Józefa*. Żądać w aptekach i drogerjaca. 

  

  

irmector. 
SAT Žo 

se as Sri 

       
     

TEATRY BERLIŃSKIE. 

Dziś o godz. 19.40 prof. Stefan Srebrny 
wygłosi zapowiedzianą już pogadankę o te: 
atrach w Berlinie, która nie doszła do sku: 
tku ze względu na brak prądu. 

TRANSMISJA DEFILADY. 
Święto narodowe 3 maja czci radjo trans 

misją uroczystej defilady wojskowej z Wat- 
szawy. Mimo że defilada daje raczej wra- 
żenia wzrokowe, transmisja może wypaść 
oryginalnie i ciekawie. = 

PONIEDZIALEK W RADJO. 

W poniedziałek przypada przeniesiony 
ze środy djalog o uniwersytecie kowieńskin: 
(19.15), prowadzony przez p. Beuermana, О 

   

" godz. 19.00 p. Witold Hulewicz wygłosi po- 

  

gadankę p. L. „Nasz jubileusz gramofonowy” 
Pędą to refleksje na temat zorganizowanego 
w marcu konkursu. 
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Za rozwiązanie 10 pkt. w ki. I-eį. 

82. Arytmograf 
f uł. H. Stella Tali T2[3]4[ 516718 [915] Urz. Woj d vodni ika 3 I z. oj. pod przewodnictwem naczelnika 
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Zamiast cyfr wpisać litery.Wyrazy czytane 
poziomo mają znaczenie następujące: 

1) Potwór morski, 2) Zabudowanie go- 
spodarskie, 3) Narzędzie do przymocywowa- 
nia, 4) Ptaki, 5) Imię żeńskie, 6) Historyczna 
miejscowość Francji, 7) Ptak, 8) Oddział flo- 

z 

  

  

ły, 8) Wład Na IE : > „Tak“ w języku obcym, 25) Rodzajnik w jęz. 
s 55 

У› /tadczyni, Najbliższe otoczenie pe obcym, 36) Powieściopisarz francuski, 37) Prezydent m. Lwowa nad i alon [3 N ! 

OCE Pc e zz > » > ; s SRD esłał onegda, 

wnej miejscowości, 11) Narzędzie ogrodnicze, Wynalazca telegrafu literowego (fonet), 38) na SPRZ OGNIA m. Wilna mee. Foleje- Mód 54 

12) Rodzaj powierzchni, 13) Część ciała, 14) 
Król żydowski, 
skie , 

Litery wpisane zamiast krzyžykow czyta- 
me pionowo dadzą rozwiązanie 

Za rozwiązanie 8 pkt. w ki. 1-ej. 

15) Zabudowanie gospodar- 

83. Krzyżówka 

  

  

  
  

  
  

  
  

  

  

    
      
  

    

Europie, 5) Ptak australijski, 6) Rzeka, 
Frzetwór owocowy, 8) „Powodzenie* w jęz. 

czeskim, 9) Spółgłoska (fonet.), 10) Litera gre 
cka (fonet.). 11) Tytuł, 12) Zbiorowisko owa 

dów (wspak), 13) Sześcian, 14) Utwór poetyc 
ki (wspak), 15) „Kocham* w jęz. martwym, 

(wspak), 

u 

16) Spójnik, 17) Imię psa, 18) Goła 
19) Skrót agencji reklamowej, 20; 

wa, 21) Sen kataleptyczny, 22)Rzecz 

godna uwagi, 23) Pokrywa (wspak), 24) Za- 
iniek, 25) Lekarstwo, 26) Nuta, 27) Spółgłos- 
ka (fonet)., 28) jak 27. 29) jak 27, 30) Rze- 
ka. 

Poziomo: 31) Karta, 32) Spójnik w języ- 
ku martwym, 33) Spółgłoska (fonet.), 34 

  

Czworobok, 39) Kraj starożytny, 13) Chód, 
40) Imię żeńskie zdrobniale, 41) Produkt pta 
si, 42) Rzecz nietykalna (vyspak). 43) Usterka, 
18) „Imię* w jęz obce. (fonet), 44) Post. z „Ar 
tystów*, 48) „Rzeka* w jęz. obc., 49) Pułkow 
nik turecki, 24) Smoła, 50) Bożek egipski, 51) 

le, 25) Nuta, 54) Szczątki okrętu, 28) Trzy sa- 

mogłoski, 30) Imię żeńskie zdrobn (wspak) 

Rzędy zewnętrzne czytane w kierunku A, 

В СОА dadzą rozwiązanie. 

Nagroda: 2 bezpłatne bilety do 'te- 

atru na Pohulance. 

84. Zagadka 
uł. S. Jackiewicz 

O ile jestem wprost czytany — 

To przez sportowców dobrzem znany; 

Paliwem będę nazywany — 

Gdy przez was będę wspak czytany 

Za rozwiązanie 10 pkt. w kl. H-ej. 

85. Figielek zoołogiczny 
uł. L. Kitowski 

„Do jego nazwy dodaj jedną nutę, 

A otrzymasz małżonkę JMć pana K.... 

Za rozwiązanie 10 pkt. w kl. Ill-ej. 

WSTEP SLS 

Akcja pomocy powodzianom. 
W Wydziale Pracy i Opieki Społecznej 

cowania szkód wyrządzonych 
przez powódź. 

Jutro w gabinecie prezydenta miasta od- 
będzie się konferencja przy udziale całego 
prezydjum Magistratu, przedstawicieli Dy- 
rekeji Dróg Wodnych, Dyrekcji Robót Pu- 
blieznych, Starostwa Grodzkiego oraz wszy- 
stkich naczelników zainteresowanych wy: 
działów Magistratu. 

Konferencja będzie miała na celu omó- 
wienie akcji oszacowania szkód wyrządzo: 

nych przez powódź na terenie m. Wilna. 

Pomoc Lwowa powodzianom 

wskiego wyrazy najszezerszego współczucia 
i ubolewania z powodu niebywałej katastro- 
fy powodzi, która nawiedziła Wilno i wy- 
rządziła wielkie straty i nieszczęścia. Jedno- 
cześnie prezydent m. Lwowa przesłał prze- 
kaz na 5000 zł. na rzecz powodzian. 

  

_ Kin Miejskie 
Cena bil.: Parter 60 gr., Bałkon 30 gr. 

od dnia 2 do 4 maja 1931 r, włącznie 

LUX 
Htekiewicza 11, t.15-02 

Rolę gł. kreują 3 gwiazdy międzynarod.: Lil Dagover, 

Christo* jest owocem pracy umysłu ludzkiego, 

zy miels najśwymysł fantazji ludzkiej. 

NAJWYŻSZEJ 0 R U W į E 
JAKOŠCI 

  

      

  

[5]
 

FFEEEEEFEFFEFEFEEEFEFEFEEFEF0I 

  

G
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Mać 
wisRTZ 

przešcig. pod wzgl. 

Początek o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz |l-ej. 

Bernard Goetzke i Jean Angelo. 
techniki, fabuły, szaleństwa i okrucieństwa, 

Do nabycia wyłącznie w sklepach następujących: 

R. Kabacznik, ul. Wileńska 32 

G. Szames, ul. Wileńska 17 

Film „Hrabia Monte 

Ceny od 40 gr. 

  

„CETANJA 
„Bezet“, ul. Niemiecka 24 

„Un Chic Soulier“, ul. Wilenska 24 

  

  

    
    

  

łych z poprzednich LICYTACYJ. 
I 

  

UWAGA! 
Oszczędzajcie pieniądze 

AMATORZY FOTOGRAFOWIE! 

Laboratorjum dla amatorów-fotogr. „REMBRANDT* 
Wilno, »-to Jańska 6, tel. 12-88. 

Wykonanie pierwszorzędne. 

i śpieszcie do Specjalnego 

Ceny konkurencyjne" 

  

    

| 
| ‚ Nowa 

(róg Zawalnej 7 i 

  

    

FAKT — NIE REKLAMA!! 
| Bardzo tanio co dotychczas się nie zdarzyło 

M. Pohulanki 2 m. 15) |) 

męskich i damskich kostjumów, | 

| płaszczy i ubrań. 
Obstalunki wykonywane są z własnego "materja- 

łu według ostatnich fasonów paryskich mód. 

| — Punktualne wykonanie i dogodne warunki. — | 

O 20 TS EI KINAS 

otwarty     
  
  

  

ama oi Spowiedź przed szturmem 
Komedjo-dramat w-g powieści Rajmonda. Aktów 10. W rolach głównych: George Jessel, Wera Gordon 

i Patsy Ruth Miller. NAD PROGRAM: PROSZĘ O PODWYŻKĘ Komedja w 2 aktach. 
Kasa czynna od g. 3 m. 30. — Początek seansów od godz. 4-ej. — Następny program: Przygoda Tilli. 

Płótna i madapolamy 
na bieliznę męską i damską. Ceny nieby- 

wale niskie, oraz towary żyrardowskie 

w wielkim wyborze poleca 

A. GŁOWIŃSKI—Wileńska 27 

SALA MIEJSKA 

$strobramska 5. 

    

  
  * Dziś początek o godz. 2-ej nazwę firm 

  

Dźwiękowy 
įKINO-TEATR 

„AELIOS" 
TT 

Wileńska 39, tel. 9-26 

DŹWIĘKOWA KIN 

„AOL“ 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

Dziś! Cudo-Film! Największy przebój džwię 
kowy doby obecnej! Najnowsze arcydzieło genj. MON i E CA 

twórcy „Parady Miłości* Ernesta Lubitscha. 

Z niezr. pełną czaru bohat. „Parady Miłości* Jeanette Mac Donald, w gł. roli męsk. boż. kob. Jack Buchanan 

NAD PROGRAM: ATRAKCJE D-.WIĘKOWE oraz WSZECH_WIATOWY PRZEGLĄD DŹWIĘKOWY FOX'A 
(ostatnie nowiny, Polska, Wawel). Na pierwszy seans ceny zniżone. — Seansy o godz. 4. 6, 8 i 10:15 

WSZYSCY jednogłośnie twierdzą, M 0 J E $ Ł 0 NE C Z K że najlepszym filmem sezonu jest 

Dziś początek o godz. 2-ej 

emu mm Ną zachodzie bez zmian 
W-g głośnej powieści Erika M. Remarque'a. Początek seansów o g. 4, 6, 8 1 10/15, w sob. i niedz. od g. 2-ej 

Ceny zniżone od 60 gr. Film, który każdy powin. obejrzeć. Wkrótce największy szlag, Pod dachami Paryża 

w tych dniach 

w kinie „Helios* 

  

  

  

  

Dzišl 

mówi cały światl 
Film o którym 

Trium- 

  

Dźwiękowe Kino 

C6/INS 
ul. Wielka 47, tel. 15 41 

JANKO MUZYKANT 
Wspaniały i wzruszający do łez dramat na tle znanej noweli Henryka Sienkiewicza. 

W rolach głównych: Piękna gwiazde ekranu polskiego Marja Małicka, Witold Conti i królowie śmie- 

chu Kazimierz Krukowski, Adoif Dymsza, którzy odśpiew. czły szereg pios. w języku polskim. 

NAD PROGRAM: WSZECHŚWIATOWY DODATEK DŹWIĘKOWY FOX'A. 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10:30, w dnie świąteczne o godz. 2:ej. — Ceny zniżone na pierwszy seańs. 

Dziś! Ostatni dzień! Początek o godz. 2-ej. 

Jutro aremlerai o raz ESY w Wilnie! Największy A ERSYZNĘ p.t. 

Pieśniarz Paryza 
Wpolisłównej Parada miłości” uw. Maurice Chevalier publiczn. 

NAD PROGRAM: WSZECHŚWIATOWY DODATEK DŹWIĘKOWY FOX'A. 
SEE Na |-szy seans ceny zniżone. Początek o godz. 4, 6, 8 1 10'15. 

W dzień premjery honorowe bilety nieważne. 

  

KINO-TEATR 

„PAN“ 
WIELKA 42 

Dziši 

sztuki 

Najwspanialszy triurof opowieść o wielkiej 

filmowej — Cudowny miłości osnuta na Żona Faraon 
Najpotężniejsze arcydzieło jakiem się poszczycić może kinematografja świata! Wznowienie.w nowem literackiem 

opracowaniu. Nowa kopja! Nowa edycja! llustracja muzyczna orkiestry symfonicznej. 

Emil Jannings, Harry Liedtke, Albert Basserman, 
Początek o godz. 3-ej, w dnie świąteczne 

hymn poświęcenia i imiłości 
tle starożytn. Egiptu 

W rol. główn. 
Genjalny 

Paweł Wegener, Lidja Salmonowa i is. 
  

Bine Kolejowe 

OGNISKO 
tebek Aworsz kolajow.) 

Dziś i dni następnychi Nowość se- 
zonul Film cieszący się kolosal- 

o godzinie |-ej Ceny od 40 groszy. 

nem powodzeniem wszędzie p. t. „ Czarne Domino (hlimita lek) 
Wspan. dramat erotyczny w Harry Liedtke, Hans Junkerman, Vera Schmitertow, Herman Picha i šasi 
Początek seansów o godz. 5-ej, w niedz. i święta o g. 4-ej po poł. Następny program: Na froncie nic nowego 

  

SPRAWOZDANIE KASOWE 
T-wa Pomocy Naukowej im. E. i E. Wróblewskich 

Przychód: na dz. 1 stycznia 1931 r. Rozchód: ° 

          

Pozostałość z r. 1929 . Žiu © LEE ННЙ 

Za sprzedaną nieruchomość przy ul, Teatralnej (na r-ku, 

iGo Kage 'SpólsE Rólalczych) Е 
Ze składek członkowskich . . . BE TRZE) 

Za sprzedany nakład wydawnictw 

Odsetki za r. 1930 . 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 

3 22 Wyatt: przysprzedaży damy ać 9, 0005 500.30 
Spłaty zobowiązań . as IDO 

100.000.— SWS pódyć S dos Moe agi 1307 

Sy 24, — | Nabytki da zbiąsów Biblioteki dus: 4 12.377.60 

Twa. 400.— || Zadatek na wykonanie nagrobku fundatora . 5,.00.— 

WE SGOEKE 9 O 2 Kod wydawnicze ‚ — 1.673.80 
tei cy i Ta i A AA ‚ < 4.376 75 

ESY Dł kaneelayno M O 

| 32.216.71 
aina io KR T US 

| и 106.302.32 
| | 

  

Z 
Druk. „Zaicx“, Wilno, ul. Ś-to Jańska i, telefom 3-40 

В 
E 
e 

y Uważajcie na ory: 

    ginalny stempel: i znak orła 
. 

CHLUBĄ POLSKIEGO PRZEMYSŁU POŃCZOSZNICZEGO 
jest elegancka. wspaniała, praktyczna, a precyzyjnie wykonana 

Pończocha „Bemberg” 
Wystrzegać się licznych falsyfikatówi 

[FELL] 
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Czy chcesz się dowiedzieć co powie o Twoich zdolnościach, 

przeznaczeniu słynny Psycho-grafolog Szyller-Szkolnik. Czy 

chcesz wiedzieć, jak żyć, czynić i postępować, aby zwycięs- 

ko przeciwstawić się losowi? Napisz imię, rok i miesiąc uro- 

dzenia, otrzymasz analizę charakteru darmo. Poznasz kim jes- 

teś, kim być możesz. WARSZAWA — Psycho - Graioiog 

SZYLLER-SZKOLNIK, Nowowiejska 32. 75 gr. znaczkami 

pocztowemi na przesyłkę załączyć. Analiza szczegółowa, 

odpowiedzi słynnego medjum Evigny-Rara zł. 3— 

      

      
     

  

   

    

   

Niezależność i wygodę, do 40"/o 

oszczędności na opale. Stosować 

do 

i starych domów, gdyż nie wymaga piwnic. 

wszystkich nowych 

    

można 

      

   
@ 

\      Zakladajcie wszyscy koncesjonowani instalatorzy. 

W Polsce czynnych ponad 2000 instalacyj ESWU. 

ST. WEIGT i S-ka w £0DZ 
Senatorska 22. 

    

     

   
          PETZ ZE 

Vina i ii 
wykonuje firma 

K. Giegajtis 
ul. Nowegrėdzka 18, 

oraz wszelkie roboty w 

zakres stolarstwa wchodz. 
UWADZE p.p. stolarzy! 

Przyjmuje się wszelka ob- 

róbka drzewa na maszy- 
nach. Ceny konkurencyjne 

Firma egzystuje od 1918 r. 

FEEEEEFEFEFEEEFEO 
HURTOWA SPRZEDAŻ EJ 

CEMENTU 
Syndykatu cementowień polskich 

PO CENACH FABRYCZNYCH 

M. DEULL 
Biuro: - Jagiellońska 3, tel.-811. 

Składy: Słowackiego 27, tel. 14-46. 

EJ 
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ylko w firmie PIOTR 
JUSZKO, ul. Wileńska 

16 w Wilnie, można na- 
być wszelkie obuwie eleg., 
mocne i tanie. Ponadto 

prosimy zwrócić uwagę 

na sporty wszelk. rodzaju 

pod kier. sprecjal. mistrza 
wyrobów sportowych. 

Zakład Roentgenologiczny 

D-ra S. Margolisa 
Wilno, Wileńska 39, róg 
Mostowej, tel. 920. Prze- 
świetlania, zdjęcia i le- 
czenie prom. Roentgena. 

G. Arndt 
Wielka Nr. 6 

poleca 
bieliznę damską i męską 

w dużym wyborze. 

    

PoE instytucja spo- 
łeczna przyjmie na- 

tychmiast intel. mężczyzn 

na wyjazd w pow wojew. 

wileńskiego i nowogródz- 
kiego. Oferty sub „Poważ- 

na praca” do adm. „K.W.* 

  

M ZENUFERWIECEI 
W. Bierniukiewicz 
Wilno, W. Pohulanka 6 
Wykonanie solidne. 
Ceny umiarkowane. 

WEG najnoważ mód. 

  

Pracownia i sklep obuwia 

I. Borkowski 
Wilno, ul. Wilenska 30. 

Przyjmuje obstalunki i re- 
peracje. Duży wybór go- 

towego” obuwia | własn. 

wyrobu. Ceny umiarkow. 

Ž dowód osobi- 

gu a sty, wyd.przez 

Magistrat m. Lidy oraz 

zaświadcz. obywatelstwa, 

potwierdz przez Staro- 

stwo Lidzkie, na imię 

Józefa  Domaniewskiego, 
rocz, 1910, uniew. się. 

Zgu m sty,wyd przez 

Starostwo Lidzkie, na 
imię Morducha - Sendera 
Szapiro, rocznik 1890, 
nieważnia się. 

Już otwarta 
Włoska wytwórnia 
znakomitych lodów 

otwarta od 9 rano 
do 11 wieczór. 

Mickiewicza 6. 

do wynaję- 
Pokó ciajz używal- 

nością łazienki i salonu 

Kasztanowa 5 m 4 

(od 3 — 5 PP). 

    

dowód osobi- 

= 

  

  

Zaleszczyki 
pensjonat „ŚWIT* 

A. Psarskiej, przyjmuje- 
zgłoszenia. Ceny niskie.. 

  

SKŁAD FARB = 

Jan Mazurkiewicz 
Wilno, Dominikańska 11. 

Ceny najniższe. 
Towary wyborowe. 

  

Pracownia 
Tapicersko - Dekoracyjna. 

A. GRIGAŁOWICZ 
Wilno, ul. Portowa 3 m. 15 

Przyjmuję wszelkie robo- 
ty tapicerskie, a minowi- 
cie: Garnitury klubowe. 
buduarowe, salonowe, oto- 

many i materace. Wyko- 

nanie sumienne. Ceny 

przystępne. Proszę się 

przekonać. 

  

ZAKŁAD KRAWIEGKI 

Romuald Sadowski 
Zawalna 10 (róg Poznańskiej). 
Poleca ostatnie nowości 
mody. Ceny przystępne. 

Wykonanie solidne. 

  

Okazyjnie do sprzedania 

SAMOCHÓD 
landol m. Morris, 7-osob. 

w dobrym stanie, z licz- 

nikiem, na nowych opo- 

nach za zł. 4000 — adres: 
W. Pohulanka 14/24 

tel. 19-00, od 3 do 7 pp- 

  

| Zakład krawiecki 

A. Szczuka 
Wilno, Wileńska 52, m. & 

Wykonanie solidne. 
Ceny dostępne. 

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

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

W. Z. P. 29. 

Dr. GINSBERG 
choroby skėrne, wene 
ryczns i moczopłeiowa 

Wilenska 3 
od godz.8—1 į 4—5, 

tel. 567, 343%, 

Akuszerka 

Maria ВО 8 
przyjmuje od 9 rano do 

7 wiecz. ul. Mickiewicza30 
m. 4. W. Zdr. Nr3093. [gg 

  

  

  

  
Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz


