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Nadprzyrodzony czynnik nadaje 

wierzeniom ludzkim piętno boskości. 

Bez tego czynnika nie można sobie wy 

wzlotu, 

"m sZzcze- 

obrazić żadnego duchowego 

   choćby stojącego na najniž 

blu cywilizacji człowieka. Istota ludz- 

ka tak jest stworzona, że musi w coś 

wierzyć. 1 to tak gorąco, by była goto- 

wą za wiarę oddać życie. 

Ludność naszych wsi i miast, 

swoją 
  

przez 
długie lata prześladowań religijnych 

i okrutnych nawracań, dała dowody 

wielkiego poczucia religijnego. Przy- 
wiązana nietylko do treści, ale i do 
tradycyjnych form obrządków religij- 
nych, stała przy nich, czerpiąc jedynie 

we własnem uczuciu moc wytrwania 

przy swej wierze i przy swej mowie, 

poniekąd z tą wiarą związanej. Skute- 

  

  

cznie domagał się ten lud swem wytr- 

waniem i cichą modlitwą o swobodę 

wyznania, i prośby te zostały wysłucha 

ne. W Wilnie, stolicy tego kraju, mimo 

zmian granicznych zawsze stolicy du- 
chowej, miasta Ostrobramskiej Marji 
Panny, odbywa się od dwóch dni Kon- 

gres Eucharystyczny i tysiączne rze- 

sze przystępują do stołu Pańskiego, 

„chlebem żywota”, 

  

by się nakarmić 
  

by przyjąć w dusze utajonego w sak- 

ramencie Chrystusa. 

Z nauk słyszanych, z podniosłych 

obrządków kościelnych, wspaniałych 
zewnętrznie, a pełnych głębokiej treś- 

  

ci, wynieść powinni wierni przybyli z 
dalekich stron nową siłę wałki ze złem, 

możność promieniowania. wkoło, by 

na straszliwe zdziczenie wsi naszej 

wpływać, wynieść powinni miłość 

względem każdego bliźniego i zrozu- 

mienie jego przekonań. uczuć, ie- 

rzeń i pragnień w tym kraju. Tylko 

włedy, gdy hasła Chrystusowe znajdą 

żywe zastosowanie w życiu codzien- 
nem społeczeństw i narodów, będą one 

chrześcijań- 

    

mieć prawo nazwać się 

skiemi. 

Wiara bez uczynków martwa jest, 

a cóż dopiero czyny stojące w rażącej 

sprzeczności z nauką Chrystusa? Po- 

wtarzał On swym wiernym:  „Miłuj- 

cie nieprzyjacioły wasze”, a my jakże 

umiemy nienawidzieć swoich. roda- 

ków! Mówił: „Pójdźcie do mnie wszys- 

cy, którzy jesteście obciążeni”... A 

my?.. ileż razy takich obciążonych 

klątwą przesądów, obojętnością naszą, 

pychą, chęcią władzy nad nimi, od- 

pychamy... 

Obyż dni poświęcone 

pobożności pozostawiły trwały i istot- 

ny ślad,w umysłach, sercach i duszach 

uczestników. Obyż wspaniałość obrząd 

ków, nie zaćmiła ich głębokiej treści 

w Wilnie 

    

Za numer dowodowy 20 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-ciołamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

Longrej Eadharystyanų w МИ. 
w oczach wiernych, obyż wynieśli z 

tej atmosfery modlitewnej dla Stwór- 
cy. który „zstąpił między ziemiany*, 
więcej poszanowania dla Jego stwo- 
rzenia i miłowania społecznego jak On 
nakazał. ‚ 

Gdy w ubogiej żydowskiej świetli- 
cy, rozdziełał Chrystus biednym ryba- 
kom żydowskim posiłek wieczorny, i 
przejętym świętą trwogą uczniom ob- 
jawił iż Ciało i Krew swoją daje na 
pokarm duchowy im, i tym, którzy 
w Niego uwierzą, gdy tym czynem co- 
dziennym, a pełnym boskiego znacze- 
nia, ustanawiał Sakrament Euchary- 
stji, dalekiemi były od obecnych wszel 
kie wspaniałości i bogactwa, któremi 
później, pobożność, 
ludzka pycha, albo i natchnienie arty- 
styczne, otoczyły ów święty obrządek. 
Ale co boskiego — boskiem zostaje, 
mimo wszystko co ludzie z tem czy- 

źle zrozumiana 

nią, więc mimo te próby, mimo spa- 
czenia i zboczenia, mimo zmian i od- 
chyleń, łączność duszy ludzkiej z tem, 
co jest jej najświętszą tajemnicą mię- 
dzy Stworzycielem i nią, to pozostało 
niezmienne. I z większem uświadomie 
niemo istocie nauki Chrystusowej po- 

winno przenikać w życie codzienne 

chrześcijan. 

Hel. Romer. 
=> 

Drugi dzień Kongresu 
Eucharystycznego. : 

Drugi dzień kongresu eucharystycznegc 
od samego rana rozpoczęły 
wielu kościołach. Od godziny 7 do godz. 8. 

va nabożeństwa z okoliczności     

  

    

        

wemi 
skim, . 

kanów, kość. Św. N y 
ny, kaplicy Sodalieyjnej O.O. Jezuitow. 

We wszystkich tych kościołach słuchały 
nabożeństwa i kazań liczne sekcje i podsekcje 
kongresu. 

O godzinie 9 J. E. Ks. Bp. Michalkiewicz 
odprawił mszę pontyfikalną w kaplicy Ostro 
bramskiej, zaś ks. kan. Leon Żebrowski wy- 
głosił kazanie na temat: „Eucharystja jedno- 
stki i rodziny*. Mszy i kazania słuchały ty- 

mując chodniki i jeźdnie 

   

  

  

  

        
aż do ul. 

Po mszy i aniu nastąpiła przerwa о- 
biadowa, podczas której liczne pielgrzymki 
zwiedzały Wilno, a nawet jego okolice. 

O godzinie 4 w sali miejskiej odbyło się dru 
gie zebranie pelnarne kongresu. Zaczęło się 
ono od wygłoszenia dwóch referatów: ks. Re 
ktora prof. Cz. Falkowskiego na temat: 
charystja żródłem i fundamentem a 
lolickiej i podstawą ducha apostolstwa” oraz 
dyr. Józefa Stemlera z Warszawy na tema:: 
„Kucharystja a wychowanie na tle Enc. Piusa 
XI o wychowaniu chrz. skiem*, Bezpo- 
średnio po wygłoszeniu refer 

        

     

atów poszczegól 
ne cekcje kongresu przedłożyły swe rezolucje 

Wieczorem o godz. 7 w sali miejskiej przy 
ul. Końskiej sodalicja św. Piotra Klawera u- 
rządziła przedstawienie pod tytułem „,Matka*, 
dramat w 5 aktach z życia św. Augustyna. 
Sala wypełniona była t czelnie, że nawet 
dła stojących brakło miejsca i wielu chęt- 
nych nie mogło zobacz przedstawienia 

Zakończył się drugi dzień mszą pontyfi 
kalną w kap j. którą odr 
wił o godz. 12 w nocy J. E. Ks. Bp. Stani- 
sław Łukomski 

  

    

   
   

    

      

i lekarzy-konsultantów. — 

WYCIECZKI BLIŻSZE 1 

  

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. 

Wszelkich informacyj bezpłatnie udziela na miejscu i listownie 
Komisja Zdrojowa. 

DRUSKIENIKI 
ZDROJOWISKO 
POŁOŻONE NAD NIEMNEM 

prowadzene przez Departament Służby Zdrowia Min. Spr. Wewn. 
na zasadach zdrojowisk państwowych. 

KĄPIELE 
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SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 

HYDROPATJA—ELEKTROTERĄPJA—INHALATORJUM 
Zakład zaopatrzony we wszystkie nowoczesne urządzenia „lecznicze, 
pozostaje pod stałą opieką Rady Naukowej złożonej z profesorów U. S$. B. 

Zakład stosowania słońca, powietrza i ruchu 

R r LL 
  

" nych uważają, 

Kondolencje członków rządu 
z powodu zgonu 

ś. p. Z. Dębickiego. 
Premjer Sławek „oraz Ministrowie 

Pieracki i Czerwiński przesłali na ręce 
wdowy po Ś. p. Zdzisławie Dębickim 
depesze z wyrazami żalu i współczu- 
cia. 

Konferencje finansowe. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Zastępujący min. skarbu p. wice- 
minister Koc odbył wczoraj dwie dłu- 

" gie narady: pierwszą z ambasadorcin 
Polski w Paryżu Chłapowskim, dru- 
gą z ambasadorem Stanów Zjednoczo- 
nych Ameryki Północnej w Warsza- 
wie p. Willys'em. W kołach politycz- 

że w czasie tych konte- 
rencyj omawiano pewne zagadnienia 
natury finansowej. 

Wielką sensację w kołach politycz 
nych wywołał rówineż wyjazd p. min. 
Matuszewskiego do W ngtonu. P. 
min. Matuszewski skorzystał z tygod- 
niowego urlopu, by odwiedzić w Wa- 
szyngtonie znanego przemysłowca i fi 
nansistę Kreugera, który stoi na czele 
spółki, dzierżącej monopol zapałcz 
ny w Polsce. 

Na inspekcję portu 
gdyńskiego. 

WARSZAWA. 9.5. Pat. — W dniu 
9 b, m. p. minister przemysłu i handlu 
Aleksander Prystor wyjeżdża do Gdy 
ni celem przeprowadzenia i nspekcji 
portu gdyńskiego. Pan minister poże- 
gna również statek szkoły morskiej 
„Dar Pomorza”, który tego samego 
dnia odjeżdża w podróż ćwiczebną, 
oraz obejrzy teren, przeznaczony na 
budowę portu rybackiego na otwar- 
tem morzu. przy Wielkiej Wsi. 

Narady przedsoborowe. 
W dniach 6 i 7 bm. odbywały się 

w pałacu metropolji prawosławnej ko- 
lejne konferencje w sprawach związa- 
nych z przedsoborowem  zebraniem. 
W konferencjach tych brali udział ks. 
metropolita Dionizy i ks. arcybiskup 
Aleksy oraz członkowie komisji rządo- 
wej p. wojewoda Józewski, dyr. de- 
partamentu wyznań Min. W. R. i O. 
P. Potocki i naczelnik wydziału naro 
dowościowego w Min. Spraw Wew- 
nętrznych Suchenek-Suchecki. Następ- 
ne posiedzenie wyznaczono na dz. 15 
b. m. 

Zakończenie kongresu 
okulistów. 

PARYŻ 9.V. Pat. — Dzisiaj zakończył 
obrady kongres okulistów na którym z Pol. 
ski obecni byli b. marszałek Senatu prof. 
Szymański i docent U. S. B. dr. Abramowicz. 
Referatów delegatów polskich wysłuchano 
z wielkiem zainteresowaniem. Prof. Szymań- 
ski jako delegat polskiej służby zdrowi 
wziął udział w konferencji Ligi przeciwja 
gliczej, która zebrała się w Paryżu w In- 
stytucie Pasteura, a na której prof. Szymań- 
ski wygłosił referat. 

Wielka afera fałszerstwa 
znaczków pocztowych. 

ŁÓDŹ 9.V. Pat. — Przed kilku dniami 

jeden z funkcjonarjuszy sortowni poczty 
głównej w Łodzi zauważył na jakimś liście 
fałszywy znaczek 25-groszowy. O odkryciu 

zawiadomił przełożonego,  poczem 

    

     

   

  

     

        

    
   

tem 

„wszczęto wywiady i obserwacje. W rezulta- 

cie kilkudniowych obserwaeyj policja przy- 

stąpiła wczoraj do likwidacji afery. Prze- 

prowadzono rewizje w kilku sklepach. W 

godzinach wieczornych liczba aresztowanych 

osiągnęła 24 osoby. Wyniki rewizji przeszły 

wszelkie. oczekiwaniaż znaleziono bowiem 

w sklepach fałszywe znaczki pocztowe na 

sumę przeszło 1 miljona złotych. Czy ееп- 

trala fałszerska mieści się w Łodzi nie u- 

stalono. Śledztwo toczy się jednocześnie w 
całej Polsce. 

Niemcy w Rumunji; 
Premjer rumuński, a zarazem mi- 

nister oświaty prof. Jorga zamianował 
dotychczasowego inspektora ewangeli 
ckich szkół niemieckich prof. Rósler'a 
doradcą tęchnicznym dla szkolnictwa 
niemieckiego w Ministerstwie Oświaty 

Jest to drugi zkolei urząd stworzo- 
ny przez nowy rząd rumuński dla 
spraw mniejszości. Obydwa zostały ob 
sadzone przez: przedstawicieli mniej 
szości niemieckiej. 

Porwanie redaktora. 
HELSINGFORS 9.V. Pat. — Dzisiaj por- 

wano i wywieziono redaktora dziennika 
i*, Kivinena. Porwania dokonało 
h ludzi w niebiesko-czerwonych ko- 

  

     
szulach i takichže hełmach. Kivinena wyrzu- 

z samotkodu koło miasteczka Lappo. cono 
Sprawey dotąd nie zostali wykrye 
unis a 1] 

-Silne lotnictwo 
to potega Panstwa! 

  

W poniedziałek 11 maja 1931 r. w drug 
najukochańszego Ojca 

zk 
Restytuta. 

bolesną rocznicę zgonu 
Teścia 

Sumoroka 
(odbędzie się w kościele św. Jerzego o godz. 7-ej rano nabożeństwo żałobne, 

o czem zawiadamiają 

  

Do numeru dzisiejszego załączamy prospekt kolektury Loterji Państwowej 

E. LICHTENSTEINA i S-ka „LICHTLOS* 
Wilno, Wielka 44. 

  

Wojskowym zawodowym nie będzie 
potrącony 15 proc. dodatek. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 
W związku z uchwałą sejmową, upoważniającą rząd do cofnięcia 

15 procentowego dodatku do uposażeń urzędników państwowych, 
potrącono również ten dodatek przy wypłacie pensji wojskowym 
zawodowym. Na wspólnych konferencjach przedstawicieli Min. Spr. 
Wojsk. z przedstawicielami. Min. Skarbu przy udziale rzeczoznawców 
prawników, stwierdzono, że dodatek ten potrącony został niepraw- 
nie. Wobec takiego orzeczenia M. S$. W. wydało rozkaz, w którym 
poleca ściągnięty dodatek w dn. 1 maja zwrócić wojskowym zawo- 
dowym przy najbliższej wypłacie uposażeń. 

Unieważnione wybory w okr. płockim. 
Poseł Niedziałkowski utracił mandat. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 
Sąd Najwyższy rozpatrywał wczoraj protest zgłoszony przeciwko 

wynikom wyborów w okręgu Nr. 9 (Płock). 3 
przez zwolenników Stronnictwa Narodowego, którego lista 

Sąd uznał „za uzasadniony protest ten i po- tym została unieważniona. 

Protest, zgłoszony został 
Nr 4 w okręgu 

stanowił wybory do Sejmu, odbyte w dniu 16 listopada ub. roku w tym 
okręgu unieważnić i o decyzji swojej zawiadomić Min. Spr. Wewnętrzn., 
które winno rozpisać na tym terenie nowe wybory. 

W ten sposób mandaty poselskie utraci 5-ciu posłów: pos. Niedział- 
kowski i Kępczyński z P.P.S., Pomianowski i Rudowski z BB, oraz Bia. 
łoskórski ze Stronnictwa Ludowego. 

Drugi protest rozpatrzony wczoraj przez Sąd, zgłoszony przez zwo- 
lenników monarchistycznej organizacji wszechstanowej przeciwko wybo- 
rom do Sejmu w okręgu Nr 14 Łódź—powiat, Sąd uznał za bezpod- 
stawny i oddalił go. 

Nowa pragmatyka urzędnicza. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wniesienie pragmatyki urzędniczej 

na najbliższej sesji nadzwyczajnej zo- 

stało postanowione. Pragmatyka skła- 

da się z dwóch ustaw zasadniczych: 

ustawy o pragmatyce i ustawy dy: 

plinarnej. Każdy z tych projektów 

składa się z około 100 paragrafów. O: 

  

bie ustawy przedstawione będą Radzie 

Ministrów na posiedzeniu w nadciio- 
dzącą środę. Dotyczyć one będą wszyst 
kich urzędników za wyjątkiem  sę- 

dziów, urzędników Najwyższej Izby 

Kontroli Państwa, prokuratorji gene- 

ralnej i poczty. 

Rozległa pomoc państwowa ofiarom powodzi 
Tel. od wł. koresp. z Warszawy. 

Na odbytej ostatnio międzymini- 
sterjalnej konferencji w sprawie pań 
stwowej pomocy dla powodzian ziem 
północno-wschodnich ustalono, że po- 
moc państwa dla poszkodowanych bę 
dzie udzielana przez poszczególne mi- 
nisterstwa w zakresie ich kompeteneyj 
Przy rozważaniu zakresu pomocy, 
przyjęto pod uwagę przedewszystkiem 
pomoc siewną, dożywianie bydła, na- 
prawę zniszczonych budynków, na- 

prawę dróg i mostów i t. d. Ponadto 
przyjęto już środki zapobiegawcze ce- 
lem niedopuszczenia tyfusu brzuszne- 
go oraz walki zinnemi chorobami epi- 
demicznemi, jakie mogą się pojawić. 

Min. Pracy i Opieki Społecznej a- 
sygnowało do tej pory ze swoich kre- 
dytów 116 tys. zł. na opiekę nad po- 
szkodowaną ludnością trzech: woje- 
wództw. 

Uigi kolejowe dia transportów przeznaczonych 
dla powodzian. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W związku z katastrofą powod.i 
na Wileń 'źnie Ministerstwo Komu 
nikacji przyznało transportom wagono 
wym, nadsyłanym z całej Polski pod 
adresem Komitetu Niesienia Pomocy 
Ofiarom Powodzi, najdalej idące ulgi 
taryfowe, które obowiązywały będą do 
wszystkich stacyj. na terenie woje- 
wództw: wileńskiego, nowogródzkie- 

    
   

  

   

Udział prasy 

go i białostockiego. 
Ponadto Min. Kom. wydało zarzą- 

dzenie, aby transporty dla powodzian 
kierowane były do miejsce przeznacze- 
nia jak najśpieszniej pociągami bez- 
pośredniemi. Równocześnie p. minis- 
ter Kiihn zezwolił na sprzedaż znacz- 
ków dla powodzian we wszystkich 
kasach stacyj kolejowych. 

  

w przeciwdziałaniu 
konfliktom zbrojnym. 

Rząd szwedzki wystosował do Se- 
'tarjatu Ligi Narodów notę z pro- 

jektem konwencji o przeciwdziałaniu 
konfliktom zbrojnym. Projekty rządu 
szwedzkiego zasługują na uwagę. po- 
nieważ po raz pierwszy w projekcie 
końwencji międzynarodowej przeciw- 
ko wojnie została poruszona rola pra- 
sy, jako czynnika, który może oddzia 
ływać w sposób decydujący na opinję 
publiczną. Rząd szwedzki projektuje 
więc, aby w razie międzynarodowego 
konfliktu wszystkie uchwały Rady Li- 
gi Narodów, kierowane do stron zwa. 
śnionych były niezwłocznie publiko- 

  

    

wane w tym celu; aby opinja publicz- 
na mogła zająć odpowiednie stanowis 
ko. Rządy mają się zobowiązać do od- 
działywania w ramach krajowego usta 
wodawstwa na prasę, aby nie utrudnia 
ła pokojowego załatwienia konfliktu. 
Rząd szwedzki podkreśla przytem, iż 
stoi na stanowisku wolności prasy, 
jednak musi stwierdzić, że istnieją o- 
koliczności, kiedy propaganda praso- 
wa przybiera tak napastliwe formy, iż 
Liga Narodów uwzględnić musi w kon 
wencjach przeciwwojennych. również 
znaczenie prasy jaki czynnika ksztal- 
tującego opinję publiczną. 

Administracja czynna od godz. 9 — 3 ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca, 
Drukarnia — ni. Ś-to Jańska 1, telef, 3-40. 

1 II str.—30 gr., III, IV, V, VI-35 gr., za tekstem—15 gr., kronika redakc., komnnikaty—70 Er. 
z zastrzeżeniem miejsca 25%/,, w numerach niedzielnych i świątecznych 25*/,, zagraniczne 1000/,, zamiejscowe 25%,. Dla poszukujących pracy 30*/, zniżki, 
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WIADOMOSC! z KOWNA 
WALKA Z KLERYKALIZMEM. 

„Liet. Žinios“ dowiaduje się ze źródeł mia 
rodajnych, iż Związek narodowców przystą 
pi do wydawania nowćgo tygodnika p. n. 
„Tautos Kelias“, przeznaczonego wyłącznie do 
walki ze spotęgowaną ostatniemi ‹ 
Klerykalną, bowiem „Liet. Aid. 
dówce. nie zawsze wypada występ 
otwartej walki z tą akcją. Stanowisk 
wiedzialnego redaktora nowego tygoc 
bejmie handlowiec Macis, redaktora 
jus-Rasteinis. 

ZERWANIE ROKOWAŃ. 

Rokowania, prowadzone przez delegację 
sowiecką w sprawie zakupu w Litwie raso- 

А 1 bekonowych, nagle zostały zerwa 
ne. Przyczyna zerwania rokowań niewiadoma 

ja miała być wygodną dla Litwy, 
gdyż Sowiety płaciły za centnar zgórą 200 
litów, podczas gdy w Polsce nabywano beko- 
ny po 180 litów centnar 

STOSUNKI NARODOWCÓW Z RZĄDEM. 
„Mem. Dampboot* podaje, że na zjeździe 

tautininków, który się odbył w ub. niedzie- 
lę, prezes związ. Łapenas w swem sprawo 
zdaniu poruszył kwestję stosunku rządu z 
partją tautininków. Niema powodu cieszyć 
się z obecnych stosunków, podkreślił Łapenas 
gdyż rząd widzi w partji tautininków jedynie 
oparcie moralne. podczas gdy w rzeczywisto- 
Ści narodowcy są odpowiedzialni jak za po- 

tak i za całą działalność rządu. Aby 
między rządem a partją narodowców 
zy, partja zaproponowała powołanie 

dy generalnej, któraby wydawała 
rządowi dyrektywy. Rząd wypowiedział się 
przeciw tej propozycji. 

Po dłuższej dyskusji komitet 
został upoważniony do podję: 
kowań w tej sprawie. 

ROCZNICA ZWOŁANIA SEJMU 
USTAWODAWCZEGO. 

15 maja przypada w Litwie rocznica zwo- 
łania sejmu ustawodawczego. Z tej okazji w 
Kownie odbędzie się uroczysta akademja, na 
której będą przemawiali b. prezydenci d. K. 
Grinius i A. Stulgiński. 
ULGI KOLEJOWE DLA DZIENNIKARZY. 

Władze litewskie wydały zarządzenie kole 
jom, aby wszystkim dziennikarzom udziela 
по 50 proc. zniżki w II i III klasie. 

ZAKAZ WZNOSZENIA WYSOKICH 
DOMÓW. 

Wydział budowlany samorządu kowień- 
skiego uchwalił nie ud pozwoleń na bu 
dowę w Kownie gmachów powyżej 6 pięter 

Glorja į 
znane zeswej ž 
dobroci pol- 
skie ostrze 

Ь do golenia 
į odznaczone medalami w kraju i zagranicą 
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WSZĘDZIE DO NABYCIA. 
  

Sprawiedliwość hakatystów 
gdańskich. 

GDAŃSK 9.V. Pat. W dniu 9 b. m. o- 
głoszony został wyrok sądu. drugiej instan 
eji w sprawie marynarza polskiego statku 
„Kopernik* Jerzyka. Na mocy tego wyroku 
skarga apelacyjna od wyroku pierwszej in- 
stancji, skazującego Jerzyka za „gorszący 
wybryk* na 6 tygodni aresztu, została odda- 
lona. Odezytane przez sędziego Strumpnera 
obszerne motywy wyroku prawie niczem nie 
różnią się od motywów wyroku. I instan- 
cji i opierają się przeważnie na tem, że gdy- 
by napad miał miejsce, to niemożliwe by- 
loby niezauwaženie tego przez marynarzy 
stojącego wpobliżu drugiego okrętu polskie- 
go „Robur V* oraz przez straż stoczni Schi- 
chau. Ostatnia uwaga wydaje się tem dziw- 
niejsza, że podczas przewodu sądowego w 
obu instancjach, zwłaszeza w drugiej, do- 
bitnie wyjaśniono, że organizacja straży na 
stoczni jest całkiem niezadawalająca. Obron- 
ca Jerzyka niezwłocznie zapowiedział zgło- 
szenie skargi kasacyjnej, żądając įednoczes- 
nie pozostawienia w mocy postanowienia 
o pozostawienie Jerzyka na wolnej stopie. 
Sąd jednak ten wniosek odrzucił i zażądał 
kaucji w wysokości 1500 guldenów, na którą 
Jerzyk się nie zgodził i oddał się do dyspo- 
zycji władz. Obrońca ze swej strony złożył 
oświadczenie, że przeciw zarządzeniu sądu 
i aresztowaniu Jerzyka ponownie wniesie 
protest do sądu najwyższego. 

  

Giełda warszawska z dn.9.V. b. r 
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Nocne posiedzenie Izby Deputowanych. 
PARYŽ. 9.5. Pat. — Na wznowio- 

nem noenem posiedzeniu po dyskusji 
generalnej zabierało głos kilku deputo 
wanych, wyrażając swe poglądy w 
sprawie porządku dziennego. Przema- 
wiał Herriot, przedstawiając stanowi- 
sko socjalnych radykałów. Mówca za 
znaczył, iż 'jest zasługą Brianda, że 
pragnął zastąpić politykę antagoniz- 
mów sił politycznych polityką równo - 
wagi praw. Dalej zaznaczył mówca, iż 
nie może być pokoju bez porozumienia 
francusko-niemieckiego. Kończąc prze 
mówienie, Herriot wyraził zaufanie 
Briandowi i Lavalowi, zaznaczając, iż 
chodzi obecnie nie o względy polityki, 
lecz o interesy pokoju, o interesy Fran 

cji. 
Następnie przemawiał 

Bouillon. Oświadczył on. 
nież jak Herriot jest szczerym pacyfi- 

'stą. Mówca potępia politykę -Brianda, 
jako szkodliwą dla idei pokoju. Na- 
stępny mówca Louis Marin zaznaczył 
że głosowanie przeprowadzone w Izbie 
powinno kategorycznie wykazać, że 

Franklin- 
że podoh-- 

Francja nie zgodzi się nigdy na naru 
szenie traktatów, zawartych w Wersa 
lu i w St. Germain. Mówca dał wyraz 
brakowi zaufania do Brianda i doma- 
gał się jego ustąpienia. 

Leon Blum odmówił udzielenia po 
parcia rządowi  podtrzymywanemu 
przez obecną większość i zgłosił po- 
prawkę do wniosku w sprawie przejś- 
cia do porządku dziennego, głoszącą, 
iż sprawa Anschlussu przekazana z0- 
stnie Lidze Narodów i Trybunałowi 
Haskiemu. W związku z tą poprawką 
Laval postawił kwestję zaufania. 

W głosowaniu Izba odrzuciła 460 
głosami przeciwko 115 poprawkę $0- 
ejalistyczną, a następnie w. głosowa- 
niu przez podniesienie rąk przyjęła 
część wniosku przejścia do porządku 
dziennego, dotyczącą przystąpienia 
do polityki porozumienia  europej- 
skiego. Jednomyślnie uchwalono 
część wniosku, potępiającą Anschluss. 
Deklareję rządową przyjęto w głoso- 
waniu 430 głosami przeciwko 52. 

Sukces Brianda. 
Rząd ma olbrzymią większość. 

PARYŻ. 9.5. Pat. 

gnięty przez Brianda na dzisiejszem 

— Sukces osią- 

noenem posiedzeniu Izby Deputowa- 

nych, aczkolwiek był już wczoraj wie 

czorem do przewidzenia, po świetnej 

jego mowie, przeszedł jednak wszel- 

kie oczekiwania. Jeżeli odrzucić głosy 

socjalistów, którzy jako zwolennicy 

Anschlussu nie wzięli udziału w rezo 

'lucji, potępiającej Anschluss i pow- 

strzymali się od głosowania, to owe 

130 głosów, jakie wypowiedziały się 

ża polityką Brianda, stanowią przytła- 

czającą większość Izby Deputowanych 

Oponentów w liczbie 52 szukać należy 

na ławach skrajnej prawicy i wśród 

komunistów, czyli pomiędzy ugrupo 

waniami, nie odegrywającemi w obec 

Głosowanie *to 

wzmocniło potężnie sytuację rządu. 

Ma to olbrzymie znaczenie wobec roz 

poczynającej się w przyszłym tygod- 

niu sesji Rady Ligi Narodów, na któ- 

rą delegaci Francji udadzą się z man- 

datami, mającemi za sobą potwierdze 

nie olbrzymiej większości przedśtawi- 

cieli narodu francuskiego. Mają oni po 

pierać politykę porozumienia oraz sza 

rokiej i lojalnej współpracy między 

narodami, natomiast zwalczać projekt 

unji celnej  austrjacko-niemieckiej. 

który z polityką tą jest stanowczo 

sprzeczny. Tak zdecydowała wczoraj 

Izba Deputowanych na posiedzeniu, 

które bez przesady nazwać można hi- 

storycznem. 

nej Izbie żadnej roli. 

Lewica wysuwa oficjalnie kandydaturę 
Brianda. 

PARYŻ. 9.5. Pat. — Entuzjastycz- 
ne przyjęcie, jakiego doznała wczoraj 
sza mowa Brianda ze strony prawie ca 
łej Izby Deputowanych, której dwie 
trzecie, powstawszy z miejsc gorąco 
oklaskiwały schodzącego z trybuny 
mówcę, zachęcił jego zwolenników do 
zwrócenia się do niego z prośbą o zgo 
dę na postawienie oficjalnie kandyda 
tury na stanowisko prezydenta republi 
ki. Inicjatywę tego kroku podjęła 
grupa radykalno-socjalistyczna, któ- 

ra na posiedzeniu, odbytem nocy u- 
biegłej, postanowiła wejść w porozu 
mienie z innemi ugrupowaniami lewi- 
cowemi w celu wszczęcia wspólnych 
starań u Brianda. Jeżeli Briand zgodzi 
się na propozycję członkowie Zgroma- 
dzenia Narodowego staną w Wersalu 
w przyszłą środę wobec dwóch kan- 
dydatów: prezydenta senatu Doumera 
i Brianda, koło nazwisk których skupi 
się cała walka. Pozostali kandydaci 
grać będą jedynie rolę drugorzędną. 

  

Polsko-szwajcarskie T-wo budowy dróg. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dowiadujemy się, że dnia 6 b. m. 
podpisana została umowa w sprawie 
założenia szwajcarsko-polskiego towa- 
rzystwa dla budowy dróg w Połsce z 

kapitałem szwajcarskim. Siedziba cen- 
tralną towarzystwa będzie Bazyłea a 
oddział główny mieścić: się będzie w 
Warszawie. 

Dniepr zatapia Ukrainę. 
MOSKWA 9.V. Pat. — Dniepr i jego do- 

pływy wystąpiły z brzegów zalewająe oko- 
liczne miejscowości. Pod wodą stoi około 
100 wsi i miasto Kremieńczug, gdzie na nie- 
których ulicach woda sięga II piętra. W Ki- 

jowie, Dniepropietrowsku, Czerkasach i in- 
nych miastach liczne dzielnice i setki do: 
mów załane. Straty wynoszą kilka miljonów 
rubli. 

  

Silne iotniotwo to potęga Baństwai o tematach wybitnie aktualnych, „Volksbiihne* jest organizacją apo  bilego, został rozstrzelany. a i icesadkzokii cw ORC zeta 

RITEK DIETA ANANASŲ 

Że WS$ omnień o | Kor usie W. P. do Rady Regencyjnej delegację z de- skiej. Jednocześnie, dla informacji, ja konna, — ogółem około 7.000 lu-  pusu nie przekraczały już 2000 bagne- 
p . p klaracją, w której przekazała naczel- podawał, że naczelnym wodzem ca- dzi ze służbami, a zaledwie do 3.000 tów i szabel. Niemcy ponieśli znacz- 

na Ukrainie i 4 Dywizji Strzelców 
generała Żeligowskiego. 

Dziś mija 13 łat od pamiętnej bit- 
wy pod Kaniowem, stoczonej dnia 11 
maja 1918 roku z Niemcami przez II 
Korpus Wojsk Polskich na Ukrainie. 

* Trzynasta rocznica protestu żoł- 
nierza polskiego przeciwko przemocy 
wroga, siłą okupującego Ojczyznę, 
przeciwko narzucaniu nam nowego roz 
bioru Polski. — Protest nietylko żoł- 
nierza, uświadomionego wojskowo po 

"polsku w II Brygadzie Karpackiej, ale 
i tego żołnierza, który wyrwany został 
z szeregów rosyjskich, ze środowiska 
zdemoralizowanego rewolucją bolsze- 
wicką, a który jednak, w krótkim cza 
sie, potrafił pokazać, że czuje praw- 
dziwie narodowo i Sprawę Ojczystą 
stawia ponad wszystko, czemu dał wy 
raz w dwuletnich walkach 0 prawo 

dojścia do Kraju z bronią w ręku. 
Rewolucja bolszewicka zaskoczyła 

wojskowych Polaków frontu rumuń- 
skiego. 

Zwołany na dzień 2 grudnia 1917 r. 
zjazd przedstawicieli Związków Wojs: 
kowych Polaków -z armji 4, 6, 7,i 9 
odbył się w Kiszyniowie na Besarabji. 

Na zjeździe tym powzięto między 
innemi, uchwałę wyodrębnienia Pola- 

ków z szeregów rosyjskich i przenie- 
sienia ich do Polskiej Siły Zbrojnej. 
Zjazd wyłonił ze swego składu „Ko- 
mitet Wykonawczy Związku Wojsko : 
wych Polaków frontu rumuńskiego 
— z siedzibą w Jassach (Rumunja). 

Dzięki przychylnemu ustosunkowa 
niu się pełniącego jeszcze funkcję do- 
wódcy frontu ros. gen. Szczerbaczowa, 
oraz energicznej pracy Komitetu Wy- 
konawczego, rozproszone wysiłki po- 
szczególnych Związków W. P. przy ar 

mach, zaczęły przybierać realne for- 
my. 

Wskutek wybuchu rewolucji bol. 
szewickiej i chaosu, jaki zapanował w 
wojsku, Komitet zarządził koncentra- 
cję wszystkich, już wydzielonych, od- 
działów, do m. Soroki nad Dniestrem, 
dokąd przybyło około 3500 ludzi z og 
romnym majątkiem materjalnym. 

Z tą chwilą zaczyna się istnienie 
II Korpusu Wojsk Polskich, dowódcą 
którego mianowany został gen. Stan- 
kiewicz. 

Dnia 6 marca nastąpiło połączenie 
się z korpusem II Brygady Karpackiej 
brygadjera Hallera, która po bitwie 
pod Rarańczą przeszła na terytorjum 
rosyjskie. Wskutek zawarcia pokoju 
z Niemcami przez Rumunję, Korpus 
zmuszony był opuścić granice rumuń- 
skie i przejść na drugą stronę Dniest- 
ru, dążąc na wschód dla połączenia się 
z I Korpusem W. P. gen. Dowbór-Mu- 
śniekiego. c 

Marsz za Dniepr był hasłem korpu 
su, by „jako wojsko polskie, w odpo- 
wiedniej chwili, z bronią w ręku wejść 
do ŻE od Niemca Ojczyz - 
ny 

Žž tem Basten: nie godził się gen. 
Stankiewicz, który chciał zostać na Po 
dolu, lecz zmuszonny został przez Ko- 
mitet Wykonawczy — sprawujący je- 
szcze władzę polityczną nad Korpu- 
sem, jako Naczelna Rada Wojskowa, 
— do ustąpienia ze stanowiska, a do- 
wództwo korpusu zostało powierzone 
brygadjerowi Hallerowi. 

Przekazując dowództwo br. Hallero 
wi, Nacz. Rada Wojskowa przesłała 
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Prof Srebrny 0 teatrze berlińskim 
na Środzie Literackiej, 

"Zagaił jak zwykle p. Lopalewski 
poczem oddał głos p. prof. Srebrnemu, 
który rozpoczą opowiadać swoje wra- 
żenia teatralne, berlińskie, nie w for- 

mie referatu po odbytych 
jach, ale zwykłe wrażenia własne, co 
prawda wrażenia niepowszedniego zna 
wcy tematu jakim jest prof. Srebrny. 

Z teatrami w Berlinie jest znacznie 
gorzej niż przed wojną. Wiele z nich 
stoi pustkami, w wielu założono kina, 
w niektórych goszczą od czasu do cza 
su przejezdne imprezy. Prosperują tyl 
ko najtęższe. Wogóle jest znacznie go 
rzej pod tym względem niż w. Polsce. 

Nawet najgłośniejsze nazwisko te- 
atralne w Niemczech, nie ma już dziś 
tej treści. co dawniej. Słynny Reinhardt 
już nie jest Reinhardtem z przed lat. 
To berliński Szyfman, jak go określił 
prof. Srebrny. Przyzwoity poziom 
przedstawień, przepych wystawy, ale 
repertuar bardzo lichy, nawet znacz- 
nie gorszy niż u Szyfmana w Warsza- 
wie. Bulwarowe sztuczydła. niżej 
wszelkiej krytyki i tylko czasem błyś- 
nie jakiś „Sen nocy letniej“ (w czwar- 
tej inscenizacji, ulubiona sztuka Rein- 
hardta), albo coś wręcz świetnego — 
przedstawienie „Sługi dwóch panów 

Gołdoniego. Jako pewna eałość było 
to coś poprostu idealnego, nie mając 
w sobie zresztą żadnych nowych idej, 
czy pomysłów, ale stanowiąc arcydzieł 
ko stylu. Innem ciekawem przedsta- 
wieniem był „Powrót Agamemnona, 

dość interesująco i trafnie ujęte. 

Teatr Reinhardta, to teatr zamoż- 
nej burżuazji, posiada 4 (doniedawna 
3) sceny. Przeważa w Berlinie jednak 
inny typ — to t. zw. „Zeittheater“. Te- 
matem jego sztuk — kronika czasu, 
bądź współczesności, bądź niedalekiej 
przeszłości, czyli t. zw. „reportaż dra- 
matyczny*. Umyślne ubóstwo deko- 
racyj, pewien hypernaturalizm, wła- 
ściwy początkom naturalizmu z przed 
lat kilkudziesięciu, kiedy to ..pour e- 
pater le bourgeois* — gwałtownie, bo- 
jowo forsowano w sztuce najbardziej 
odrażającą brzydotę, czyli więc pew- 
ne cofnięcie się i to znaczne wstecz. 
Go do treści sztuk, to są przeważnie 
dokumenty czasu, na autentycznych 
dokumentach historycznych oparte i 
cytujące je in extenso nieraz, tak, że 
zdarza się, że przy tym samym tema- 
cie sztuki dwóch różnych autorów zu- 
pełnie zbliżone mają teksty. Zjawia się 
jednocześnie nowy: typ ekspresjoniz- 
mu, różny od dawnego tem, że w tam 
tym odczuwało się zawsze poza zjawi- 
skiem pewną ekspresję metafizyczną, 
ten ekspresjonizm wyprany jest z 
wszelkiej mistyki, wszelkiej metafi- 
zyki. 

Przechodzimy do twórcy teatralne- 
go, który sam w sobie już jest zjawis- 
kiem znacznej miary na horyzoncie 
teatralnym, sam w sobie kierunkiem 
— do słynnego Erwina Piscatora. I 
on jednak podobnie jak Reinhardt so- 
bą, nie jest dawnym Piscatorem. Dziś 
hołduje on całkowicie zasadzie teat- 
tu par exellence społeczno-politycz- 
nego, któremu całkowie się poświęcił. 
Jego przedstawienia to wiece — z tą 
różnicą, że wiec prawdziwy byłby sta 
nowczo lepszy. Teatr przeznaczony 
jest dla publiczności jeśli nie całkowi- 
cie proletarjackiej, to, niezbyt zamoż- 
nej. Jeden z nielicznych w Berlinie po- 
siada stały zespół, co jest tam rzad- 
kością, albowiem aktorzy berlińskich 
teatrów przeważnie nie mają stałych 
engagement i wędrują ciągle z jednej 
sceny na drugą, wystawia sztuki albo 

ną władzę nad korpusem i kierownict- 
wo nim w ręce Rady Regencyjnej. 

W dalszym marszu na wschód 
około 18 kwietnia Korpus zatrzyma- 
ny został rozkazem Gen. Osińskiego, 
D-cy W. P. na Ukrainie, w rejonie 
Masłówki koło Kaniowa, już na te- 
renie okupacji niemieckiej. 

Zatrzymanie nastąpiło naskutek 
konieczności otrzymania dalszych za- 
rządzeń od Rady Regencyjnej. która 
miała z Niemcami ustalić sprawy 
Wojska Polskiego na wschodzie. Dn. 
21 kwietnia nadchodzi pierwsze pi- 
smo od Rady Regencyjnej, w którem 
R. R. wyraża życzenie, by korpus po- 
został 'w miejscu obecnego  posto- 
ju i nie przedsiębrał żadnych kroków, 
któreby w czemkolwiek przesądziły 
Jej późniejsze postanowienie. 

W międzyczasie Niemcy, którym 
chodziło, za wszelką cenę, o zniszcze- 
nie korpusu, zaczęli siać niezgodę 

między, życzliwie usposobionym do 
korpusu, rządem ukraińskim (Ukra- 
ińskiej ludowej Republiki) a dowódz- 

twem Wojsk Polskich na Ukrainie, 
oraz podburzać ludność przeciwko 
oddziałom polskim, wywołując zbroj- 
ne zatargi, i narzucając się potem w 
roli obrońców i rozjemców ukraiń- 

. skich, a równocześnie gromadzili si- 
ły, które pierścieniem otaczały kor- 
pus. 

Korpus rozlokowany był na doś 
obszernej przestrzeni gwoli łatwiej- 
szemu zaopatrzeniu. 

Dnia 2-go maja nadszedł do gen. 
Osińskiego list od D-ra Steczkowskie- 
go z zawiadomieniem, że wszelkie 
pertraktacje z Niemcami prowadzi$ 
będzie Rząd Polski, natomiast wszel- 
kie konflikty zbrojne między formac- 
jami polskiemi a wojskami niemiec- 
kiemi uważał Rząd Polski za bezwz- 
ględnie szkodliwe dla sprawy pol- 
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KURSY GIMNAZJALNE im. Kochanowskiego 
ulica Adama Mickiewicza Nr. 4 — 

prowadzą naukę systemem przedmiotowym, dogodn. dla każdego przygotowania 
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CZYTELNIA 
J. MARKOWSKIEJ — Tatarska 22 
DZIEŁA KLASYCZNE — OSTATNIE NOWOŚCI POLSKIE i OBCE 

Czynna od 11—18. 
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jak slynny „$ 218“ (kwestja ofraniczc 
nia liczby urodzin), albo jeśli historycz 
ne to o bardzo wybitnym podkładzie 
politycznym, jak  „Kaiserskulissen*. 
Artystycznie to jest niezbyt ciekawe, 
po paru przedstawieniach już się ma 
wrażenie, że wszystko co było do po- 
wiedzenia pod tym względem już zo- 
stało powiedziane. 

O wiele ciekawszy jest także ten- 
dencyjny i polityczny teatr Bertolda 
Brechta, literata, autora sztuk i reży- 
sera. Jest to może najciekawszy teatr 
berliński. Założenia ma mocno intele- 
ktualne, Brecht pragnie aby sztuki je- 
go działały wyłącznie rozumowo, aby 
widz nie mógł być niemi porwany u- 
czuciowo, lecz spokojnie, nawet „pa- 
ląc papierosa, inteligentnie zastana- 
wiał się nad wszystkiem*. Ale pomi- 
mo to sztuki jego działają ogromnie 
swojemi często wysoce artystycznemi 
pomysłami. 

Poza temi wszystkiemi teatrami jest 
jeszcze olbrzymia organizacja teatru 
ludowego ,,Volksbiihne“, 0 przeciet- 
nych założeniach artystycznych, dość 
kompromisowa, dająca jednak niekie 
dy przedstawienia bardzo ciekawe, a 
nawet świetne, jak. słynną „Powódź 
Kaisera, osnutą na tle powodzi Missi- 
sipi w St. Zjedn. 

łej Polskiej Siły oma jest gen. 
płk. Beseler. 

Rząd ukraiński, aczkobniok przy- 
chylny dotychczas Korpusowi, lecz 
w zupełności zależny od Niemców, 

nic pomóc nie mógł, wobec czego 
położenie Korpusu stało się nadwy- 
raz ciężkie. 

6 maja gen.-ppor. Zierhold, d-ca 
XXVIII brygady obrony krajowej nie- 
mieckiej, przesłał do d-twa Korpusu 
ultimatum złożenia broni w przecią- 
gu trzech godzin. Ultimatum to, na 
skutek zorjentowania się Niemców, 
žė wKorpusie zarządzone zostało 0- 
stre pogotowie, było na pół godziny 
przed upłynięciem terminu cofnięte. 

Jednakże D-two Korpusu zdawało 
sobie dokładnie sprawę, że był to tyl: 
ko manewr niemiecki dla uśpienia 
czujności i dla wygrania czasu, w któ 
rym spodziewane posiłki miały Niem- 
com nadejść z Kijowa. 

Cóż pozostawało Korpusowi ? 
Wrogi nastrój ludności, podjudzanej 
przez Niemców, nieżyczliwe ustosun- 
kowanie się D-cy I Korpusu, gen. Mu- 
šnickiego, który wyraził swą niechęć 
do przyjścia z pomocą Korpusowi w 
tej czy owej formie, zniewoliły szu- 
kać rozstrzygnięcia ną miejscu, wo” 
bec czego postanowiono stoczyć ewen 
tualną bitwę w miejscu postoju, 
celem ratowania siły żywotnej żoł- 
nierza, który nie spełnił jeszcze do 
końca swojej roli — dalszej walki 
o „niepodległość Polski 

Niemcy otoczyli Korpus 14 batal- 
jonami piechoty (po 600—800 bagne- 
tów), wspomagani po ochotnicze 

oddziały hajdamackie, : 3-ct pułk hu- 
zarów śmierci, oraz trzy baterje arty- 
lerji, — razem około 12.000 ludzi. Si- 
ły Korpusu wynosiły: 4 pułki piecho- 
ty, 2 pułki jazdy, 28 dział polowych, 
6 dział sześciocałowych i jedna bater- 

M LŽ 

_ TANI _ 
Tydzien Sprzedažy Koszul Meskich 

od dnia 12 maja. 
Koszula wykonana z pięknych zefirów i popelin, 
doskonale skrojona, elegancka i trwała — tanią stała 
się dzięki masowemu zakupowi. 

rękaw 61 cm., do każdej koszuli 

po 2 kołnierzyki: 

KOSZULA z ładnego zefiru, w efektowne desenie 
16.50) . 

KOSZULA popelinowa, w pieknym gatunku, gładka 
kremowa (norm. ZŁ 17.—) . 

KOSZULA z ładnej popeliny w modne desenie 

KOSZULA sportowa z oxfordu, z przyszytym koł- 
nierzem i krawatem (norm. ZŁ. 

Wileński Dom Towarowo - Przemysłowy 

„Bracia Jabłkowscy” sp. лкс. 
Wilno, ul. Adama Mickiewicza 18. 

ii i 

Koszule nasze są 

obecnie Zl. 12.— 

obecnie Zl. 13.90 

„ . .„ ._ obecnie Zł, 17.40 

16;—) 
obecnie Zl. 10.85 

lityczną naogół, niedawno oderwała 
się od niej cząstka o zabarwieniu ko: 
munistycznem, tworząc odrębny po- 

lityczny teatr komunistyczny. 

sk. 
  

Prasa francuska o sukcesie 
Brianda. 

PARYŻ. 9.5. Pat. — Prasa omawia 
wczorajsze posiedzenie Izby Deputo- 
wanych, przedewszystkiem w związku 
ze zbliżającemi się wyborami prezyden 
ta republiki. Dzienniki podkreślają, że 
wczorajszy sukces Brianda należy do 
największych, odniesionych kiedykol- 
wiek w parlamencie francuskim. Pozy 
cja rządu w przedeniu debaty genew- 
skiej uległa znakomitej poprawie. Wo- 
bec tego, że Briand nie uczynił żad- 
nego kroku w stosunku do swojej kan 
dydatury na stanowisko prezydenta. 
stan rzeczy dotychczas się nie wyjaś- 
nił. Nastąpi to jednak niewątpliwie w 
najbliższj przyszłości. 

gas 

Rozstrzelanie b. kapitana 
|. „Krassina”. 

HELSINGFORS 9.V. Pat. — Nadeszła 
tu wiadomość, że b. kapitan statku „Krassin* 
któremu udało się uratować ekspedycję No- 

bagnetów i szabel. 
Dnia 11 maja, o godzinie 3 rano 

Niemcy, niespodziewanie, zaatakowa- 
li 5-tą dyw. strz. w m. Potok. Przed 
przeważającemi siłami wroga dywi- 
zja wycofała się na Masłówkę. 

O godzinie 5 rano została zaatako 
wana 4 dywizja strz. w Kozinie. Tu 
szarża szwadronu 6 pułku Ułanów po- 
wstrzymała pierwszy pęd natarcia; 
wzięto podczas szarży około 100 jeń- 
ców. 14-ty pułk strzelców, po zażartej 
walce na ulicach Kozina, cofnął się 
przez groblę na rzece Rossawa do Jem 
czychy, obsadzając groblę. Tu zginął 
bohaterską śmiercią kpt. Brandys, po 
wtsrzymując ze swą kompanją ataki 
Niemców. 

W Stepańcach Niemcy ponieśli 
dotkliwą porażkę od pułku inżynieryj 
nego. 

Gen. Haller, wykorzystując pow- 
strzymanie pierwszego natarcia Niem- 
ców, zarządził ściągnięcie wszystkich 
oddziałów na pozycję obronną pod 
Jemczychą na drugiej stronie rzeki 
Rossawa, przegradzając się nią od nie 
przyjaciela. 

Ataki Niemców na dwie groble 
przez rzekę Rossawa, pod Jemczychą 
i Masłówką, zostały, z ciężkiemi dla 
nich stratami odparte. Artyłerja nasza 
czyniła wielkie spustoszenia w szere: 
gach niemieckich. 

Koło godziny 15 nadeszły Niemcom 
znaczne posiłki, któremi zaczęli oni 
oskrzydlać pozycje. Korpusu. 

Dalsza wałka stawała się bezcelo- 
wą, narażając Korpus na straty w lu- 
dziach, bez żadnych pozytywnych ko- 
rzyści. Dotychczasowe straty Korpusu 
były już: zabitych 5 oficerów i 30 sze- 
regowych, a 25 oficerów i 911 szere- 
gowych wziętych do niewoli podczas 
zaskoczenia w Potoku. 

Uszczuplone w ten sposób siły Kor 
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Uwadze gospodyń! 
Japoński' proszek Katol 
zabezpiecza na lato ubrania zi- 
mowe od moli. Oprócz tego 
KATOL radykalnie tępi. mu- 
chy, komary, pchły, pluskwy, 
prusaki, mszyce na kwiatach 
i wszelkie inne robactwo. 

» KATOL sprzedaje się w Skła- 
dach Aptecznych i Aptekach. 

  

  

    

POSZUKUJĘ POSADY | 
RZĄDCY DOMU 

| w domach rządowych lub prywatnych. 
| Posiadam dobre świadectwa. Łaskawe 

oferty proszę nadsyłać do Redakcji 
„Kurjera Wileńskiego" pod Nr. 87871 

dla W. S. | 

            

jałowiacicci i PERTH 

Luba Chait, Wilno 
Stefańska 23, tel. 680. 

  

T SRITIS IS 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
— Prof. Edmund Jankowski. Sad i ogród 

owocowy. Część specjalna. Wydanie piąte 
dopełnione. Z licznemi rysunkami. (Gleba 
Nr. 7). Nakaład Kciegarni św. Wojciecha. 
Cena zł. 8— Rok 1931. 

W wydawnictwie „Gleba* ukazała się 
świeżo część druga obszernej pracy znako 
mitego pomologa prof. Edmunda Jankow- 
skiego, poświęcona hodowli poszczególnych 

roślin i gatunków owoców. Kto tak jak ne- 
stor pomologówj polskich przez półwie- 
cze sam hodował najrozmaitsze drzewa owo 
cowe, i śledził przytem postęp wiedzy ogrod- 

niczej zagranicą, ten najlepiej powołany jest 
do orzekania o najlepszych metodach ho- 
dowli i wyborze odmian owocowych w Pol- 
sce. 

— Karolina Brontć. Jane Eyre. Powieść 
2 tomy. Nakładem Księgarni św. Wojciecha 

R. 1930. Gena zł. 10—. 
Powieść ulubiona przez dwa. pokolenia, 

pióra autorki zmarłej przedwcześnie w po- 
łowie zeszłego stulecia. Treść jej zawiera 
koleje życia biednej nauczycielki. Dzięki 
wprowadzeniu potężnego czynnika — mi- 
łości, która dłuższy czas nie może dać szczę- 
ścia dwojgu istotom, rzecz nabiera cech wy- 
bitnie darmatycznych i wzmaga zaintereso - 
wanie czytelnika. 

Oprócz samej fabuły romantyczno-dra- 
matycznej zwraca uwagę obraz społeczny 
Anglji w pieqwszej połowie XIX w. Przed- 
mowa prof. A. Tretiaka. 
LITE AU НЫ ROZ FURA RY WODZOWIE ZES 

Wykrycie spisku w Atenach. 
WIEDEŃ 9.V Pat. — Dzienniki wiedeń- 

skie donoszą z Aten: Władzom greekim uda- 
ło się wykryć plan zamachu stanu ze stro- 
ny zwolenników Pangalosa, Wielu pangale- 
istów aresztowano. Policja i wojsko strzegą 
gamchów publicznych. 
STOŁOGEGEGHI SEBUEMOOOA 

„BIBLIOTEKA NOWOŚCI* 
PLAC ORZESZKOWEJ Nr. 3. 

Kompletna beletrystyka do ostatnich 
nowości w jęz. polskim oraz w obcych. 
Lektura szkolna. — Dział naukowy. 

Każdy abonent otrzyma premjum. 

-: Czynna od godz. ll-ej do 18-ej. 

KAUCJA 5 ZŁ ABONAMENT 2 Zł: 

  

niejsze straty: sami oficjalnie przyzna 
ją się do 1500 w zabitych i rannych, 
lecz posiadali świeże rezerwy, których 
Korpusowi brakowało. 

Te przyczyny, wbrew porywowi 
żołnierskiemu i chęci przebijania się, 
nakazywały myśleć już o zachowaniu 
zahartowanego żołnierza do dalszych 
czynów i zniewoliły dowództwo do 
przyjęcia, zaproponowanych przez 
Niemców, honorowych warunków ka- 
pitulacji, zresztą, później, przez nich 
niedotrzymanych. 

O godz. 16 walka została przerwa- 

na. 
Na mocy zawartej umowy cały ma- 

terjał miał być oddany Niemcom, a 
żołnierze mieli być koleją przetrans- 
portowani do kraju. 

Dnia 12 maja nastąpiło składanie, 
potrzaskanych umyślnie, karabinów, 
karabinów maszynowch i armat, zde- 
montowanych bez zamków, które zo- 

stały potopione w bagnie. Sainochody 
zostały spalone, żywność i pieniądze 
rozdane żołnierzom. Gen. Haller naka- 
zał wykorzystywać każdą sposobność 
i uciekać z transportów do Kijowa, co 

było wykonane tak gorliwie że do kra- 
ju, a właściwie do obozów koncentra- 
cyjnych w Brześciu, Białej Siedleckiej 
it. p. dojecało zaledwie paruset ludzi 
i to przeważnie nie linjowych. 

Korpus II-gi przestał istnieć jako 

jednostka bojowa, ale idea walki z 
przemocą o niepodległość Polski wy- 
dała wkrótce nowy czyn: powstały od- 
działy Polskie na Murmanie i Syberji 
a, Od- 

dział Polski na Kubónia: późniejsza 
4-ta Dyw. Strz. gen. Żeligowskiego. 

Żeligowczyk. 

(D. N.) 
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t Wojewoda Kirtiklis 
Na wiešč o wielkich spustoszeniach 

jakie poczyniła powódź we wsi Szur- 
mańce, położonej wpobliżu  kolonji 
akademickiej Legaciszki, gminy mej- 
szagolskie pow. wileńsko-trockiego, p. 
wojewoda Kirtiklis tidal się w sobotę 
do Szurmańc w towarzystwie dyr. Ban 
ku Roln. Maculewicza. wice-prezesa 
O. U. Z. Żemojtela i nacz. wydz. Ban- 
ku Roln. Orlickiego celem osobistego 
sprawdzenia na miejscu strat, ponie- 
sionych przez mieszkańców tej wsi 

i przyjścia im z doraźną pomocą. Wieś 

Szurmańce przedstawia po powodzi 

jeden wielki obraz zniszczenia. Po 

stwierdzeniu, że trzy zagrody wiejskie 
zostały doszczętnie zniesione przez wo 
dę. pozostałych zaś 12 ucierpiało tak 
że w bardzo znacznym stopniu, gdyż 
w gospodarstwach tych niezdatnych 
do zamieszkiwania zniesione zostały 
już to stodoły, już to inne zabudowa- 

we wsi Szurmańce. 
nia gospodarcze i że największe stra: 
ty poczyniła woda w zasiewach, p, wo- 
jewoda po wysłuchaniu próśb: miesz- 
kańców przyszedł im narazie:z pomocą 
siewną w całej jej rozciągłości, rozdzie 
lając osobiście poszkodowanym 15 
rodzinom 1200 zł. Ponadto p. wojewo- 
da obiecał dalszą pomoc przy odbudo 
waniu domów mieszkalnych i zabudo 
wań gospodarczych. 

Wspólnie z p. wojewodą zwiedzał 
zniszezone Szurmańce bawiący w Wil 
nie dyrektor departamentu Ministerst- 
wa Rolnictwa p. Stanisław Czekanow 
ski, członek stołecznego Komitetu O- 

bywatelskiego pomocy ofiarom powo- 
dzi na Wileńszczyźnie. 

W drodze powrotnej do Wilna 
zwiedził p. wojewoda kolonję akademi 
cką wLegaciszkach oraz kolonję let: 
nią dla dzieci Mazuryszki. 

Komitet pomocy powodzianom. 
NOWOGRÓDEK. W związku z.klę 

ską powodzi, która nawiedziła woje- 
wództwo nowogródzkie, wyrządzając 
olbrzymie straty, w Nowogródku utwo 
rzony został Wojewódzki Komitet Spo 
łeczny Pomocy. Ofiarom Pówodzi woj. 
wileńskiego, nowogródzkiego i biało- 

Epidemię tyfusu 

    

     

stockiego pod: przewodnictwem woje- 
wody Beczkowicza. 

Komitet wydał odezwę, nawołują - 
cą do składania ofiar przez całą Pol- 
skę, a w szczególności przez mieszkań 
ców Nowogródczyzny (Pat.) 

w Dziśnieńskiem 
i Brasławskiem zdołano opanować. 

Dzięki energicznej i natychmiastowej 
akcji zapobiegawezej epidemji tyfusu w po- 
wiatach dziśnieńskim i brasławskim zdoła 
no już niemal kompletnie zlokolizować. 

Kolumny przeciwtyfusowe w ciągu ostał- 
nich dwóch tygodni dokonały dezynfekcji 
996 domów oraz udzieliły pomocy lekax- 

skiej 194 osobom. 
Dotychczas na epidemję choruje około 

60 osób. Osoby te są izolowane, wobec czego 
nie grozi niebezpieczeństwo dla mieszkań- 
ców tych osiedli. 

Nowych wypadków zachorowań na tyfus 
w ostatnich dniach nie zanotowano. 

Samobójstwo szpiega w areszcie gminnym 
w Rudziszkach. 

Przed dwoma dniami policja aresztowa- 

ła wpobliżu Rudziszek osobnika, przy któ- 

rym znaleziono dokumenty budzące podej: 
rzenia, że zatrzymany uprawia szpiegostwo 
ma rzecz ościennego państwa. 

Podczas badania zatrzymany nazwał się 
Aleksandrem  Czepajło obywatelem  litew- 
skim, przyczem oświadczył, że zbiegł z Lit- 
wy do Polski, w obawie przed aresztowa- 
miem go za działalność polityczną. 

Zeznania Czepajły wydały się jednak ma- 
to prawdziwe wobec czego do czasu wyświet 
lenia jego sprawy osadzono go w areszcie 
gminnym w Rudziszkach. 

Ubiegłej nocy dozorca aresztu posłyszał 

z celi w której siedział Czepajło, brzęk roz: 
bitej szyby. > 

Wszedł więc do celi Czepajły i znałazł 
go leżącego na ziemi w kałuży krwi prze- 
ciętą krtanią. W okrwawionej dłoni ktur- 
czowo ściskał kawałek szkła, którym w za 

mizrze samobójczym przeciął sobie gardło, 
Po założeniu przez miejscowego lekarza 

prowizorycznych opatrunków szpiega-samo- 
bójcę położono na wóz, który miał go za- 
wieźć do szpitala sejmikowego w Trokach. 

W drodze do szpitala samobójca zmacł. 
Zwłoki Czepajły zabiezpieczono do przyby- 
cia władz sądowo-śledezych. (<) 

Tragiczna śmierć więźnia. 
Tragiczny wypadek zaszedł wczoraj w 

pociągu zdążającym z Białegostoku do Wil- 
na. 

W pociągu tym, w jednym z przedziałów 
3 klasy znajdowało się dwóch więźniów Sa- 
muel Gieracki i Szapirski, którzy byli eskoc- 
towani do Wilna na rozprawę sądową wyz 
naczoną na poniedziałek. = 

W pewnej chwili, kiedy pociąg idący ca- 
łą parą znajdował się między Olkienikami 
i Oramami, jeden z eskortowanych miano- 

wicie Samuel Gieracki, korzystając z chwi- 
lowej nieuwagi eskorty zerwał z rąk kajdan- 
ki i pchnąwszy policjanta wyskoczył z prze 
działu do korytarza. х 

W korytarzach pędzącego pociągu rozpo- 

częła się pogoń. 

  

  

  

  

Widząc że zostanie schwytany Gieradzki 

otworzył drzwi pociągu i wyskoczył, usiła 
jąc w ten sposób ujść przed pościgiem. 

Podczas skoku stracił jednak równowagę 
i wpadł pod koła pociągu, które óbcięły mu 
obie nogi po uda. 4 

Pociąg natychmiast zatrzymano. Śmier- 
telnie pokaleczonego Gierackiego wniesiono 
do pociągu, gdzie przypadkowo podróżaja: 
cy lekarz udzielił mu pierwszej pomocy. 
Wszelkie zabiegi nie nie pomogły i Gierac- 
ki w pobliżu Landwarowa nie odzyskując 
przytomności zmarł. 

Zwłoki tragicznie zmarłego przewieziono 
do Wilna. O wypadku powiadomiono wła- 
dze sądowo-śledcze. (e). 

аара каач 

POSTAWY 
DWA WYPADKI UTONIĘCIA. 

Tragiczny wypadek zaszedł wezoraj we 
wsi Krupole gminy postawskiej. 10-cio let- 
nia mieszkanka tejże wsi Julja Chateruwi- 
czówna przechodząc wąską kładką przez 
rzekę, poślizgnęła się i wpadła do wody. 

Po upływie pół godziny wydobyto z wo- 
dy martwe już zwłoki. 

Drugi wypadek utonięcia miał miejsce 
we wsi Iwieniszki gm. kiemieliskiej, gdzie 

na rzece wywróciła się łódź z dwiema mie- 

szkańkami tejże wsi, jedną z nich uratowa- 
no, zaś druga — Marja Gawilewiczowa uto- | 
nęła. Zwłoki nieszczęśliwej wydobyto dopie- 
ro po upływie kilku godzin. | (e). 

N.-POHOST 
ŚMIERĆ ALKOHOLIKA 

Mieszkaniec wsi Rypiszcze gminy nowy- 
pohost Józef Apolko napił się „oczyszczone- 
go* domowym sposobem denaturatu. Skutki 
były fatalne, gdyż za kilka godzin po libacji 
zmarł w okropnych męczarniach. (e). 

RZTOKBETKOZESOZZOOOZZOOZW O ROZOWE OOO OZOOZOROOOOOODEDDWE 

Czy spełniłeś swój obowiązek wobec współobywateli 

dotkniętych klęską powodzi? Konto P. K. O. Nr 82100. 

EMRE EOKA ERROR AEROCOOL CEFR 

Powstanie Koła Miejskiego BBWR. w Wilnie. 
W piątek, dnia 8 maja odbyło: się - 

w lokalu przy ul. Zawalnej 1 zebranie 
organizacyjne Miejskiego Koła BBWR. 
przy tłumnym udziale członków i go 

ści. 
Zebranie otworzył poseł dr. St. Bro 

kowski, na którego propozycję wybra 

ny został przewodniczącym inż. H. 

Jensz, sekretarzem dr. A. Hirschberg. 

Referat organizacyjny wygłosił red. F. 
Świderski, który przedstawił zasady 
organizacyjne BBWR. W mającem być 
utworzonem Kole m. Wilna przewidu- 

je się Koła środowiskowe, dzielnicowe 

i trzy sekcje: kuliuralno-oświatowa, go 

spodarcza i samorządowa. 
Referat o sytuacji politycznej i pra 

cach Klubu BBWR. wygłosił poseł dr. 
St. Brokowski. Analizując obecny ob- 
raz polityczny, nawiązał mówca w głę 
bokim wywodzie do tradycyj niepod- 
ległości, wykazując w nich analogje 

historyczne do doby bieżącej. 

Polska współczesna misi dostoso- 
"wać się do warunków społeczno-gospo 
darczych i politycznych współczesnej 
Europy. Gdy dawniej najniebezpiecz- 
niejszym był oręż polityczny, dziś nim 

jest polityka gospodarcza, jak tego do 

wodzi jaskrawo akcja Niemiec i Rosji 

Akcji tej, która ma charakter wojny 

gospodarczej, musi Polska przeciwsta 
wić planową działalność gospodarczą. 

Wiele czujności władz i gotowości 
całego społeczeństwa wymaga sytua- 

cja polityczna, przedewszystkiem zaś 

zbliżająca się sesja Ligi Narodów. 
Naczelnym warunkiem utrzymania 

państwa wśród trudności gospodar- 
czych i niebezpieczeństw politycznych 
jest silna władza. Dał ją Polsce Marsza 

    

łek Józef Piłsudski, a najlepsze koła 
społeczne mają głębokie zrozumienie 

dla wartości tej zasady i jej zbawczej 
roli współcześnie i w przyszłości. Po- 

litycznym i organizacyjnym wyrazem 
tej opinji społecznej jest BBWR. Sil- 
nemu rządowi musi odpowiadać silne 
społeczeństwo. Myśl Marszałka Piłsud 
skiego wraz z ofiarnością najszlachet 
niejszych społeczników dają nam pra 
wo wojskowe, polityczne i moralne do 

rządzenia Polską, jako całością. 
Miejscowe Koło jest członem wiel- 

kiej organizacji i weźmie na siebie dzia 

łalność na miejscowym terenie wraz 
z całą odpowiedzialnością. 

Uporządkowanie spraw samorządo 
wych, zorganizowanie ruchu zawodo- 
wego i zagadnienia oświatowe wysuwa 
ją się na czoło i stanowią najbliższe 

zadanie. 
Owiane gorącym uczuciem przemó 

wienie przyjęli zebrani aplauzem. 
W dyskusji zabierali głos pp. Ko- 

robczyński, Wójcieki, Rubczyński i in 

ni oraz dla udzielenia odpowiedzi pos. 

dr. Brokowski i red. Świderski. 
Zgromadzenie zakończyło się uch- 

wałą utworzenia Koła m. Wilna oraz 
wyborami Zarządu, do którego weszli 
PP.: inż. Henryk Jensz — prezes, Mie- 
czysław Matuszkiewicz, Marjan Bier. 
nacki, Aleksander Żyłko —- vice-pre- 
zesi, Eljasz Jutkiewicz — skarbnik, 
Adolf Hirschberg — sekretarz oraz 
członkowie: Eugenjusz Kozłowski, pr. 
Aleksander Safarewiez. Zofja Landau- 
owa, Helena Proficowa, Norbert Trza- 
ska-Pokrzewiūski, Leon Krawacki, 
Bronisław Olechnowicz i Kazimierz 
Młynarczyk. 

  

KU ROJCECR 

Odznaczenie kopistów zaakcję 
ratunkową podczas powodzi. 

Powiat dziśnieński, który w pamiętnych 
dniach powodzi bodajże najbardziej ucier- 
piał, obecnie dopiero przeprowadza osta- 
teczny rozrachunek strat, wyrządzon. przez 
wezbrane fale Dźwiny. Podczas akcji prze- 
ciwpowodziowej największe zasługi położyli 
nasi dzielni żołnierze K.0.P.-u którzy z po- 
święceniem „się i bohaterstwem ratowali 
mienie, a często i życie mieszkańców. W 
związku z tem obecnie władze K. O. P.-u 

przedstawiły kilkudziesięciu podoficerów i 
żołnierzy do odznaczeń honorowych. 

Akcja pomocy powodzianom. 
Korpus Ochrony Pogranicza zorganizo- 

wał na terenie powiatu dziśnieńskiego akcję 
dożywiane powodzian, asygnując na ten 
cel z własnych funduszów 3.800 złotych. 

Z akcji dożywiania korzysta 320 dzieci 
oraz 425 dorosłych. 

Pozatem saperzy K. O. P. naprawiają po- 
wodzianom zniszczone osiedla zupełnie bez- 
interesownie. 

Ulgi podatkowe dla powodzian 
W związku z ciężkiemi stratami ponie- 

sionemi przez ludność w miejscowościach 
nawiedzonych klęską powodzi Wileńska 
Izba Skarbowa wysłała okólnik do poszcze- 
gólnych urzędów skarbowych _ polecając 
uwzględnianie podań składanych przez 0- 
soby poszkodowane naskutek powodzi. Do- 
tyczy to handlu, który wobec zniszezenia 
bezpośrednich terenów odczuwa obecnie cię- 
żki kryzys. Podania powodzian będą rozpat- 

„rywane indywiduałnie. 
Jeżeli chodzi © rolnictwo, najbardziej po 

szkodowane wskutek klęski powodzi, to tu- 
taj zastosowano generalne rozterminowanie 
podatku gruntowego. Pierwsza rata tego po- 
datku odroczena została do dnia 15 listopa- 
da r. b. Terminy pozostałych rat przesunię- 
to na rok następny. 

Zaległości z tytułu tego podatku wyno- 
szą zgódą 2 miljiny złotych. 

Program „Tygodnia zbiórki 
na powodzian”, 

urządzanego staraniem oraganizacyj ko- 
biecych, przedstawia się następująco: 

Przez cały tydzień sprzedaż 5-groszowych 
znaczków we wszystkich instytucjach pań: 
stwowych, samorządowych, w teatrach, ki- 
nach, restauracjach i cukierniach. 

12 maja o godzinie 17-ej w Teatrze na 
Pohulance odczyt profesorów U. S. B. p: t. 
„Tajemnice wód 

Tego dnia wieczorem 0 godzinie 20-ej 
min. 30 w górnych salonach pałacu repre- 
zentacyjnego, pod protektoratem pana woje- 

wody Kirtiklisa, „Żywa gozetka* w połącze- 
niu z czarną kawą. 

13 maja kwesta w lokalach zamkniętych. 
14 maja — kwesta uliczna. 

16 maja — koncert w sali miejskiej, zorga- 
nizowany przez pocztowy komitet pomocy 

powodzianom. : 
17 maja od godziny 18-ej zabawa w ogro- 

dzie przy cukierni Sztralla. 

Ofiary na powodzian. 
20 zł. — Marja Burczykowa. 

Do Komitetu Obywatelskiego niesienia 
pomocy ofiarom powodzi wpłynęły następn- 
jące datki: Marja Urban z Tarnopola — 10 
zł, Anna Mitkiewiez z Chorzowa — 10 zł., 
Edward Nosowiez z Otwocka — 10 zł., Fran 
ciszek Pisz z Tarnowa — 3 zł, Bronisława 
i Mieczysław Englowie — 100 zł., ks. Ra- 
dziwiłł — 15 tys. kg. kartofli, Dyrekcja Te- 
atrów Miejskich w Wilnie 263 zł, 49 gr. 
konsul angielski p. Severy —100 zł 

— Profesorowie U. S. B. na powodzian. 
W nadchodzący wtorek o godz. 5 po połud- 
niu w teatrze na Pohulance prof. Rydzewski, 
prof. Limanowski i prof. Siengalewicz wy- 
głoszą odczyt p. t. „Tajemnice wód*. Ten 
interesujący odczyt zgromadzi niewątpliwie 
liczną publiczność. tem bardziej, że całko- 
wity dochód przeznaczony jest na powo 
dzian. Bilety w przedsprzedaży w cukierni 
Stralla. 

— Żywa Gazetka na powodzian. We wto- 
rek dnia 12 maja o godz. 8.30 wiecz. pod 
protektoratem p. woj. wileńskiego Stefaria 
Kirtiklisa odbędzie się w górnych sal. pa- 
łacu Reprezentacyjnego wieczór aktualno- 
ści wesołych p. n. „Żywa Gazetka”, urządzo-.. 2 
ny staraniem organizacyj kobiecych. Auto 
rami i wykonawcami programu są znani: i 
cieszący się ogólną sympatją artyści, artv- 
stki, literaci i dziennikarze. Stroje wizyto- 
we. Wstęp 3 zł. * 

ZG 

Proces naczelnika urzędu 
skarbowego p. Zubrzyckiego 
oprze się © Sąd Najwyższy. 

Głośna sprawa z oskarżenia prokurator- 
skiego przeciwko naczelnikowi II-go urzędu 
skarbowego p. Stanisławowi Zubrzyckiemu 
weszła ostatnio w nową fazę. н 

Jak wiadomo sąd grodzki. po rozpoznaniu 
tej sprawy, uznal oskaržonego p. Zubrzyckie 
go za winnego dopuszczenia się inkryminowa 
nego mu czynu i skazał na osadzenie w wię- 
zieniu na 3 miesiące. 
Wydział odwoławczy sądu okręgowego do 

którego skazany zaskarżył wyrok I instancji, 
orzeczenie sądu grodzkiego uchylił i podsąd- 
nego uniewinnił . 

Urząd prokuratorski, jak się obecnie do- 
wiadujemy, nie podzielił stanowiska w tei 
sprawie wydziału odwoławczego i zapowie- 

dział skargę kasacyjną. 
Sprawa więc oprze się o Sąd Najwyższy. 

Ka-er. 

Prace sądu okręgowego 
na prowincji. 

W okresie od dnia 11 do 16 b. m. III wy- 
dział karny sądu okręgowego w Wilnie w 
składzie pp. sędziów Cz. Sienkiewicza i M. 
Szpakowskiego oraz przy udziale sędziego 
grodzkiego rozpatrzy w Głębokiem 16 spraw 

karnych, wynikłych na terenie powiatu dzi- 
śnieńskiego. 

- Oskarżenie w tych sprawach wnosić bę- 
dzie wice-prokurator p. O. Stetkiewicz 

W charakterze sekrelarza w czasie tej se- 
sji wyjeżdża p. Michał Brożewicz. 

Sędzia sądu okręgowego p. O. Rackiewicz- 
Okulicz wyjeżdża do Wołożyna, gdzie w о- 
kresie od 11 do 19 b. m, będzie sprawował 
sąd jednoosobowy. 

Na wokandzie tej sesji znajduje się 54 
sprawy karne zakwalifikowane do osądzenia 
w trybie uproszczonym. > 
Urząd prokuratorski jako rzecznika swego 
wydelegował wice-prokuratora p. Jacuńskie- 
go. 

  

    

Ka-er. 

Podziękowanie. 
Tą drogą składamy najserdecz- 

niejsze podziękowanie wszystkim 
tym którzy wzięli udział w pogrzebie 
ojca naszego ś. p. Bolesława Koper- 
towicza, a w szczególności Zarządowi 
Cechu Kucharzy w Wilnie, Związ- 
kowi Kuchmistrzów Wileńskich i 
Stow. 'Restaur. Wojew. Wileńskiego. 

Rodzina. 

У ТЕ ХКТ 

Wznowienie zaječ w szkole powszechnej 
' °° . Егида. - ' 

Po szczegółowem zbadaniu sprawy Kurator Okręgu Szkolnego 

Wileńskiego zezwolił na wznowienie zajęć w szkole powszechnej 

z żydowskim językiem nauczania im. Fruga w Wilnie. Wobec usta- 

lenia jednak, że do szkoły tej przenikały wpływy komunistyczne, 

kurator wezwał koncesjonarjusza, Żydowski Centralny Komitet 

Oświaty, do otoczenia szkoły opieką tak, by ustrzeżona była od 

wpływów szkodliwych oraz, by zapewnione było wychowanie 

dziatwy w duchu państwowym. Dalszy stosunek do szkoły uzależ- 

nił Kurator od spełnienia powyższych warunków. 

Zjazd Rady Powiatowej BBWR. pow. 
wileńsko-trockiego. 

W dniu 9 b. m. w lokalu Sekretar- 
jatu Wojewódzkiego odbył się Zjazd 
organizacyjny Rady Powiatowej B. B. 
W..R. na powiat wileńsko-trocki. Na 
Zjeździe byli obecni przedstawiciele 
organizacyj społecznych i delegaci Rad 
Gminnych BBWR. oraz przewodniczą 
cy Powiatowego Komitetu P. W. i W. 
F. starosta J. Radwański, którego w 

serdecznych słowach powitał jak rów 

nież i wszystkich obecnych p. wice- 
prezes Grupy Regjonalnej poseł Bro- 
nisław Wędziagolski. 

Sprawozdanie z sytuacji politycz 
nej i gospodarczej wygłosił p. poseł 

Br. Wędziagolski. 
Zasady organizacji Bezpartyjnego 

Bloku wyczerpująco zreferował p. se-. 

kretarz Wojewódzki Fr. Świderski. 
Na Zjeździe wyłoniono prezydjum 

Rady Powiatowej BBWR., w którego 
skład weszli pp. Michał Niedek — pre 

zes, inż. Hejlman, K. Masłowski — vi- 

ceprezesi, J. Macutkiewicz — skarb- 
nik i R. Piekarski — sekretarz. 

  

KRONIKA 
    R Dziś: Izydora rolnika. 
A | 

10 | 
Wschód słońca—g. 3 m. 52 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorsiogj! U. S. B. 

w Wilnie z dnia 9 V—1931 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 758 

Temperatura średnia — 160 С. 

. najwyższa: -- 217 C. 

ы najnižeza: > 11° С. 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: półn.-zach. 

Tendencja barom.: stan stały. 

Uwagi: naogół pogodnie. 

Jutro: Franciszka. 

  

Od Redakcji. Naczelny redaktor naszego 

pisma p. Kazimierz Okulicz rozpoczyna z 

dniem 10 b. m. miesięczny urlop dla za- 

łatwienia spraw osobistych i w ciągu tego 

okresu swoich zwykłych czynności w „Kur- 

jerze Wileńskim” wykonywać nie będzie. 

KOŚCIELNA. 

— Delegacja Litwinów u ks. Arcybiskupa. 

Onegdaj J. E: Arcybiskupa Metropolitę Wi- 

leńskiego R. Jałbrzykowskiego odwiedziła de 

legacja Litwinów z parafji wosiuńskiej i wrę 

czyła mu podanie, w którem prosi 0 pozosta 

wienie w Wosiunach dotychczasowego pro- 

boszcza W. Miszkinisa, który został już za- 

mianowany do Łyngmian, o pozostawienie do 

tychczasowego porządku nabożeństw oraz 0 

to, aby wsie przydzielone ostatnio do parafji 

<wosiuńskiej, spłaciły część kosztów przy pu 

"dowie kościoła. 
J. E. Ks: Arcybiskup wszystkie postulaty 

delegacji przyrzekł załatwić przychylnie 

MIEJSKA 

= Likwidacja pożyczki angielskiej. 

Wczoraj wieczorem w lokalu Magistratu od- 

było się posiedzenie specjalnie powołanej Ko 

misji do likwidacji pożyczki angielskiej. Po- 

siedzenie zwołane zostało w celu udzielenia 

dyrektyw delegacji bawiącej obecnie w Lon- 

„dynie, gdzie toczą się w tej sprawie pertra- 

ktacje z przedstawicielami wierzycieli 

Jak się dowiadujemy ze. źródeł miarodaj: 

nych. sprawa likwidacji tego przedawnionego 

długu jest obecnie na dobrej drodze i jest 

nadzieja, że obecnie toczące się pertraktacje 

doprowadzą wreszcie do finalizacji rokowań 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Z Koła polonistów Sł. U. S. B. W po- 

niedziałek dnia 11 b. m. odbędzie się sta- 

raniem Koła w Sali Śniadeckich U. 5. В. о- 

czyt prof. M. Moreliwskiego p. t „Barok 

wileński* ilustrowany iclznemi przezrocza- 

mi. Początek o godz. 19. 

— Z Koła Histiryków Sł. U. S. B. W so: 

botę dnia 16 maja b. r. o godz. 18 m. 15 w I 

terminie, w braku quorum o godz. 18 m. 30 

w II terminie w Sali Wydziałowej Seminar- 

jum Historycznego odbędzie się Doroczne 

Walne Zgromadzenie Koła Historyków z na- 

stępującym porządkiem dziennym: 1. Zaga- 

jenie. 2. Wybór Prezydjum. 3. Odczytanie 

protokółu z ubiegłego Walnego Zebrania. 

4. Uchwalenie regulaminu obrad Walnego 

Zgromadzenia. 5. Sprawozdanie ustępującego. 

Zarządu: a) Ogólne, b) Kasowe. 6. Sprawoz- 

danie Komisji Rewizyjnej 7. Dyskusja nad 

sprawozdaniami. 8. Wnioski ustępującego 

Zarządu i ustępującej Komisji, Rewizyjnej. 

9. Wybory nowych władz:-a) Zarządu; b: 

Komisji Rewizyjnej. 10. Wolne wnioski. 

Obecność członków obowiązkowa. 

— Przesunięcie terminu Walnego Zgro- 

madzenia członków Woj. Kom. Wil. Pomo- 

ey Polskiej Młodzieży Akademickiej. Wobec 

przesunięcia terminu przyjazdu Prezesa Ko-- 

mitetu p. Marszałka Władysława Raczkie- 
wicza na piątek dnia 15 maja r. b. Prezy- 
djum Wojewódzkiego Komitetu Wileńskiego 
Pomocy Polskiej Młodzieży Akademickiej po 
daje do ogólnej wiadomości, iż zwołane na 
dziś Walne Zgromadzenie zostaje odwołane 
i odbędzie się z tymże samym porządkiem 
dziennym w piątek dnia 15 maja r. b. o g. 
6-ej wiecz. w Wielkiej Sali Konferencyjnej 
Wileńskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

GOSPODARCZA 

— Uruchomienie tartaków. W tych dn. 

został uruchomiony nieczynny od dłuższego 

czasu tartak Chwolesa na Pióromoncie. 

Zostało zatrudnionych około 20 robotni 

ków. Zew zględu na słaby popyt i konjunktn 

rę tarata pracuje 4—4 dni w tygodniu. 

W Parafjanowie powiatu dziśnieńskiego zo 

stał otwarty tartak, produkujący  materjal 

drzewny na eksport. Znalazło w nim pracę 
18 robotników. 

KOMUNIKATY. 

— Zjazd nauczycieli samorządowców. 

Dzisiejszy niedzielny (10 maja) zjazd nau- 

czycieli samorządowców rozpocznie się o g. 

13 min. 30 i będzie trwał bez przerwy do 

godziny 18-ej (w Urzędzie Wojewódzkim), 

a nie o godzinie 10 rano, jak pierwotnie było 

zapowiedziane. 
— Koncerty na letniej werandzie. (Cu- 

kiernia Bolesława Sztralla, Mickiewicza róg 

Tatarskiej zawiadamia, że została otwarta w 

ogrodzie weranda .Codziennie koncerty od 

godz. 6 wiecz. 

ŻYCIE LITEWSKIE. 
— Przyjazd znanej działaczki litewskiej 

do Wilna. Wkrótce do Wilna przyjedzie wy- 
bitna działaczka litewska p. Felicja Bort- 
kiewiczowa, naczelna redaktorka organu lu- 
dowców litewskich „Lietuvos Žinios“, 

W 1918 r. wespół z innymi podpisała de- 
klarację niepodległości Litwy 

Z Kowna p. Bortkiewiczowa już wyjecha- 
ła i już jest w drodze do Wilna. 

— Konfiskata i uchylenie konfiskaty. 
Władze zarządziły konfiskatę IV tomu wy- 
danego w Kownie dzieła „Stosunki Litwy z 
Polską*, pióra prezydenta Litwy A. Sme- 

tony. 
Sąd Okręgowy w Wilnie na sesji gospo- 

darczej uchylił konfiskatę „Małej historji 
Litwy“ Esmajtisa. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Odezyt p. d-ra Sukienniekiego. Dnia 

10 maja r. b. o godz. 5 pp. w łokalu Semi- 
narjum Nauczycielskiego im. T. Zana (Ostro- 
bramska 29) p. dr. Wiktor Sukiennieki wy- 
głosi odczyt na temat: „Geneza, istota i zna: 
czenie prawa* — z Il-go. cyklu Wykładów 
Kursu Pracy Społecznej dla przyszłych na 
uczycieli. Wstęp wolny. 

— Z Towarzystwa Nowoczesnego Wycho- 
wania. We wtorek dnia 12 maja r.b. o godz. 
7 wiecz. w sali Kuratorjum (ul. Wolana) od- 
będzie się zebranie sekcji psychologicznej. 

Referat na temat: „Zagadnienia włóczę- 
gostwa w świetle teorji instynktów* wygłosi 
p. Andrzej Jasiński. Wstęp wolny dla człon- 

ków i gości. 

— Zebranie L. O. P. P. W dniu 10 maja 

r. b. odbędzie się Sprawozdawcze Ogólne 
Zgromadzenie K-tu Woj. Wileńskiego L. O 
P. P. w lokalu Biura L. O. P. P. przy ut. 
Marji Magdaleny Nr. 4 m. 1 o godzinie 18 
(6 wieczór). ? 

— Zarząd Wileńsk. Koła Związku Ofice- 
rów Rezerwy wzywa wszystkich kolegów о 
ficerów rezerwy i podchorążych aby w dnin 
10 maja (niedziela) o godz. 11 m. 30 stawi- 
li się do Kasyna Garnizonowego (Mickie- 
wicza 13) na odczyt p .t. „Rola oficerów 

rezerwy- w pracach P. W.* który wygłosi 
mjr. Zaucha. 

Wejście bezpłatne. 

— Związek Muzyków Wileńskich zwołuje 
wszystkich swych członków na ogólne ze- 
branie mające się odbyć w niedzielę 10 maja 
o godz. 1l rano w lokalu Związku Cechów 
ul. Zawalna 28. 

Stawienie się obowiązkowe. 

— Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Z. P. N. S. P. W dniu 12 maja r. b., o godz. 

19ej w sali gimnazjum iń. A. Czartoryskiego 
(M Pohulanka 7.) odbędzie się Nadzwyczaj: 
ne Wałne Zgromadzenie Związku Nauczyciel 
stwa Polskiego z następującym porządkiem 
dziennym: 

1) Zagajenie, 2) Wybór przewodniczącego 

zebrania, 3) Referat na' tle połączenia Z. P, 

N. S. P. i Z. Z.'N. S$. Średnich. 4) Dyskusja 

i odczytanie aktu połączeniowego, 5) Sprawy 

bieżące (obniżka poborów i kryzys szkolny). 
6) Wolne wnioski. 

Na zebranie powyższe Zarząd prosi wszy 

stkich Kol. członków Związku Polskiego Na- 
uczycielstwa Szkół Powszechnych i Związku 
Zawodowego Nauczycielstwa Szkół Średnich 

  

w Wilnie. 

  

Czy bóle nerwowe i migrena są uleczalne? 
Również dia reumatyków bardzo ciekawe! 

Poniżej podajemy treść listu p. B. Brat- 
kowskiego, Lwów, Rzęsna Polska jak nastę- 
puje: Od dłuższego czasu cierpiałem na do- 
kuczliwe, wprost nie do zniesienia bóle gło- 
wy, które lekarze określili jako chroniczną 
migrenę. Zażywałem wiele środków lecz nie- 
stety bez trwałego skutku. Wreszcie wypró- 

bowałem tabletki Togalu, o którego zbawien 

nem działaniu, przypadkowo wyczytałem w 
gazetach. I rzeczywiście po zażyciu tabletek 
Togalu uporczywe bóle głowy znikły i już 
od trzeh miesięcy czuję się zupełnie zdra- 
wym. Podobne doświadczenie poczyniło wie- 
le tysięcy cierpiących, którzy zażywali tab- 
letek Togal prz yreumatyźmie,  podagrze, 
rwańiu w stawach, przeziębieniach, bólach 

nerwowych i głowy, jak również pokrew- 
nych dolegliwościach. Gdy inne środki za- 
wiodły, nawet w chronicznych wypadkach 
osiągnięto przy zastosowaniu tabletek Toga: 
lu częstokroć nadspodziewanie pomyślne re- 
zultaty! Tabletki Togal nietylko uśmierzają 
natychmiast bóle, lecz w naturalny sposób 
usuwają pierwiastki chorobotwórcze. A więc 

zwalcza w zarodku te niedomagania i jest 
nieszkodliwy dla żołądka, serca i innych or- 

ganów. Przeszło 6000 orzeczeń lekarskich 

Spróbujcie więc sami dziś jeszcze, lecz żą« 

dajcie we własnym interesie tylko tabletki 

Togal — niema bowiem nie lepszego! We 
wszystkich aptekach. > 
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Przy cierpieniach nerek, ehorobach me- 
ezowych, pęcherza moczowego i dolnege 
odcinka  kiszek, naturalna woda gorzka 
„Franelszka-Józefa* łagodzi i usuwa szybko 
gwałtowne boleści przy wypróżnieniu. Żądać 
w aptekach. 
  

NADESŁANE. 

Dr. B. EDELMAN 
ordynuje jak zwykle 

w Krynicy, Willa „URSZULA 
GREENE RR WZA ORT REOOWODZY ZTOBCECA 

Podziękowanie. 
W związku z nagrodą artystyczną, 

tem droższą, że przyznaną mi przez 
rodzinne miasto Wilno, składam naj- 

serdeczniejsze podziękowanie wszyst- 

kim, którzy zechcieli wziąć udział w 
zebraniach, zorganizowanych przez 

Prezydjum Miasta, Związek Literatów 

i Towarzystwo Bibljofilów, wszyst- 

kim tym, co nadesłali życzenia, i wresz 

cie tym, co poświęcili ocenie pracy mo 

jej tak życzliwe przemówienia lub ar- 

tykuły w pismach. 
Ferdynand Ruszczyc. 
Ep 

Obwieszczenie Starosty 
Grodzkiego Wileńskiego 

o uznaniu wielkiego m. Wilna za 

okręg woiny od niebezpieczeństwa 

wścieklizny. 

Wobec tego że od 6 miesięcy na tere- 

nie m Wilna nie notowano wypadków wście 

klizny jawnej ani podejrzanej—na zasadzie 

par. 339 i 340 Rozporządzenia Ministra Rol 

— 
4 

* nictwa z dnia 9.1.1928 r. o zwalczaniu za- 

raźliwych chorób zwierzęcych (Dz. U. R. P. 
Nr 19 poz. 167 z 1928 r) odwołuję z dniem 
9 maja 1931 r zarządzenie b. Komisarza 

Rządu na m. Wilno z dnia 8.VIII.1927 e. 

w przedmiocie uznania wielkiego m. Wilna 
za teren zagrożony wścieklizną. 

Powyższe nie zwalnia jednak zaintere 

sowanych od obowiązku zaopatrywania psów 

w obroże ze znaczkiem rejestracyjnym oraz 
w kagańce, o ile są wypuszczane na ulice 
m. Wilna. 

Psy wałęsające się i nieposiadające obro- 
ży ze znaczkiem rejestracyjnym lub posia- 
dające znaczki rejestracyjne, lecz niezaopa: 
trzone w kagańce i nieprowadzone na smy- 
czy w myśl par. 14 Rozporządzenia Pana 
Wojewody Wileńskiego z dnia 1.XII 1928 r. 
L.VII. 9589/W w sprawie zwalczania wście- 
klizny, będą zabierane przez rakarzy. miej- 
skich. 

  

ВАВ о 
NIEDZIELA, 10 maja. 

10.00: Celebra pontyfikalna przed Bazy- 
liką Wileńską z kazaniem ks. biskupa H. 

Prżeździeckiego (Zakończenie Kongresu Eu- 

charystycznego). Podczas celebry śpiewać bę 

dą połączone chóyr „Echo“ i „Haslo“ -pod 
dyr. prof. Władysława Kalinowskiego. 
11.58: Czas. 12.00 Przemówienie p. Prez. 

Rzplitej z okazji Tyg. Czerw. Krzyża. 12.30: 

Poranek z Filharm. 14.00: „Walka z przy: 

mrozkami wiosennemi w ogrodnictwie* — 
odczyt. 14.20: Pieśni ludowe w wykonaniu 
chóru słuchaczów W. K. N. w Wilnie. 14.30: 

Odczyt rolniczy. 14.50: Pieśni łudowe w wyk 

chóru W. K. N. 15.40: Audycja dla dzieci. 
16.40: „Zwiedzajcie pobojowiska* — pogad. 
17.05: „Wilhelm i Eliza“ — odczyt. 17.25: 

„Fachowošė mrowek“ — feljeton. 17.40: Kon 
PONIEDZIALEK, dnia 11 maja 1931 r. 
11.58: Czas. 12.05: Muzyka operowa (pły- 

ty). 18.10: Kom. meteor. 13.20: Odczyt dla 
maturzystów. 13.40: Lekcja francuskiego. 
14.10: Kom. dla żeglugi. 16.15: Audycja dla 
dzieci młodszych. 16.45: Progr. dzienny i 
koncert dla młodz. 17.15: „Piełgrzymka do 
grobu proroka* — odcz. 17.45: Koncert. 
18.45: Wileński komunikat sportowy. 19.00: 
Progr. na wtorek i rozmait. 1910: Kom. rol- 
niczy. 19.25: „Wspomnienia II Korpusu i 
IV Dywizji gen. Żeligowskiego w. rocznicę 
bitwy kaniowskiej*, 19.45: Pras. dzien. radj. 
19.55: Nowości teatralne. 20.15: Odczyt mu- 
zyczny. 20.30: Koneert międzynarodowy. 
21.00 „Człowiek niezauważony* — feljeton. 
21.15: Utwory Chopina. 22.30: Kom. i mu- 

zyka taneczna. p 3 
WTOREK, dnia 12 maja 1981 r. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka baletowa i 
neczna (płyty). 13.10: Kom. meteor. 13.50: 
„Węgiel w przeróbce jako bogactwo kraju” 

    

   

odczyt. 15.30: Odczyt dla maturzystów. 
0: „O sztuce  wymowy* — odczyt. 

: Kom. dla żeglugi. 16.25: Program 

  

dzienny. 16.30: Utwory francuskie nowoczes- 
ne (płyty). 17.15: „Śląsk jako teren turysty- 
czny* — odczyt. 17.45: Koncert popułarny. 
symfoniczny. 18.45: Kom. Akadem. Aeroklu- 
bu. 19.00: Program na środę i rozmaitości. 
19.10: Kom. rolniczy. 19.25: Rezerwa. 19.35: 
Pras. dzien radjowy. 19..50: Opera z Warsz 
(„Opowieści Hofmanna* — Offenbacha). W 
przerwie „Tygodnik artystyczny” — prow. 
Jerzy Wyszomirski ze studja R. W. Po ope- 
rze komunikaty. 23.10: Kabaret (płyty) z 
konferensjerką Karola Wyrwicza-Wichrow- 

skiego. ь 

NOWINKI RADJOWE. 

| ZAKOŃCZENIE UROCZYSTOŚCI 
RELIGIJNYCH. 

W dniu dzisiejszym radjostacja wileńska 

transmituje na całą Polskę uroczyste  za- 

kończenie Archidjecezjalnego Kongresu. Eu- 

charystcyznego, na które złoży się celebra 
nabożeństwa przed Bazyliką, kazanie J. .E. 
ks. biskupa Przeździeckiego. ofaz odczytanie 
rezolucyj Kongresu. EL 

PIEŚNI LUDOWE 
Przerwy pomiędzy dzisiejszemi audycja- 

mi rolniczemi wypełnia z Wilna Chór sła- 

chaczy Wyższego Kursu Nauczycielskiego 

pod dyr. Stanisławy Gawrońskiej. W progra- 
mie szereg pieśni 
krakowskiego, góralskiego i wileńskiego. 

CO SIĘ DZIEJE W WILNIE? 

    

    

Życie Wilna zapulsowało widocznie in-“ 

tensywniej — skoro dziś 0 godz. 19.05 prof. 

Mieczysław Limanowski poza przypadającą 

kolejnością wygłosi pogadankę p. t. „Co 

się dzieje w Wilnie”. SkrzyWdzona Kukułka 

Wileńska wykuka się za to wdujnasób 

przy najbliższej sposobności to znaczy 17 i 

24 b. m. 

TRANSMISJA Z BELGRADU + 
W poniedziałek 11 maja słuchamy tran- 

smisji międzynarodowego koncertu symfo- 
nicznego z Belgradu (Jugosławja). Wystąpi 
Belgradzka Orkiestra Filharmoniczna pod 
dyr. Stefana Hristica, dobrze znanego w 
swym kraju kapelmistrza i zarazem najwy- 
bitniejszego kompozytora serbskiego oraz 

dyrektora Opery Belgradzkiej. Program kon- 
certu zawiera utwory jego własne oraz kom- 

pozycje Matacica 

© RADJOFONIZACJI „HANT*. 
We wzmiance o słuchowisku „Hania 

Sienkiewi przez cmy:kę przeoczono nis- 

zbiiy i: iego utworu 
dokonał p. I tomiast p. 

8 režysero- 
            

     

ludowych z repertuaru



Rozrywki umysłowe. 
86. Szarada 

uł. Zbigniew Zawada. ” 
Jedną trzecią wziąć z bar-je-ry, 
Tylež samo i z kar-je-ry. 
A gdy będzie wam brakować, 
W jednej drugiej zużytkować 
Ka-ro trzeba też, a jakże! 
Lecz w połowie la-ta także. 
A gdy wszystko do dodacie 
Rozwiązanie otrzymacie. 

Za rozwiązanie 10 pkt. w ki. I-eį. 

87. Metamorfoza 
uł. Z. Chmielewski. 

Mamy pięcioliterowy wyraz, oznaczający 
niebezpiecznego gada, zamieszkującego dru- 
gą półkulę ziemską. Zadaniem jest, nie zmie- 
niając iłości i jakości liter utworzyć naj 
większą liczbę sensownych wyrazów. 

Za rozwiązanie 15 pkt. w kl. Il-ej. 

88. Figielek 
uł. 0. Jackiewicz. 

Pó tego chodzi, drugie pół lata 
Zaś wszystko wisi w pokoju tata. 

Za rozwiązanie 10 pkt. w ki. il-ej. 

89. Bilet wizytowy 
uł. Sulima. 

«й 
| Ela Akucynicz 

Za pomocą przestawienia liter odczytać 
uawód właścicielki tego biletu. 

Za rozwiązanie 10 pkt. w ki. li-ej. 

Rozwiązanie zadań 
z dnia 4 kwietnia b. r. 

Nr. 63. Rebus. 
Powiada staropolskie przysłowie: 

rej głowie dość dwie słowie”. 

  

  

„Mąd- 

Nr. 64. Arytmograf szyfrowy. 

Kto ma wolę, ten wszystko pokona. 
(Wyrazy: kot, malwa, sęp, szyneł). 

Nr. 65. Konikówka. 

Hej ramię do ramienia! Wspólnemi łańcuchy 
Opaszmy ziemskie kolisko! 

Dalej bryło z posad świata! 
Nowemi cię pchniemy tory, 
Aż opleśniałej zbywszy się kory, 
Zielone przypominasz lata, 
A jako w krajach zamętu i nocy 
Skłóconych żywiołów waśnią, 
Jednem: Stań się! z Bożej mocy 
Świat rzeczy stanął na zrębie: 
Szumią wichry, cieką głębie, 

A gwiazdy błękit rozjaśnią. 

A. Mickiewicz. 

Nr. 66. Zadanie rysunkowe. 
Należy dobrze przyjrzeć się cieniom na 

zbożu. 

Mr. 67. 
*" Wesołego Alleluja. 

Mozaika. 

Nr. 68. 

Brona, ona, na, a. 

Szarada. 

Nr. 69. Wiersz bez końcówki. 
Mężczyźni póki młodzi, chociaż w myślach 

zmienni, 
W uczuciach są od dziadów stałsi, bo sumien- 

ni. 
Długo serce młodzieńca proste i dziewicze 
Chowa wdzięczność za pierwsze miłości sło- 

dycze! 

(„Pan Tadeusz. A. Mickiewicz). 

Nr. 70. Bilet wizytowy. 
Naczelnik stacji. 

Z dnia 3-go maja r. b. 

Nr. 83. Krzyżówka. 

Jubileusz dyrektora Aleksandra Zelwero- 
wicza. 

Wyrazy pionowe: uso, bela, Italja, Lejda, 
* emu, Usza, sok, zdar, de, ro, hrabia, roje 

(wspak), kub, oda (wspak), amo, bo, Azor, 
naga, P. A. R., lej, trans, okaz, deka( wspak) 
te, te, re, ka, er, en, Aa, 

Poziome: as, et, em, 

kare, Chaldea, krok, Ira, jajo, tabu (wspak, 
wada; nóm, Bozo, Ob, opar, aj, Rio, aga, 
Ra, ea, Krak, Ela, la, wrak, eee, Lena (wsp.j 

so, der, Zola, Juz. 
    

Najlepsze rozwiązanie powyższego zada- 
nia nadesłał p. Al. Wojtalik. Bilety do te- 
atru są do odebrania osobiście w redakeji. 

  

Pamiętajcie 

КОСА JI BE R 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś Te- 

atr czynny dwukrotnie. Po południu o godz 
3 m. 30 ukaże się po cenach zniżonych po 
raz ostatni w sezonie fascynująca sztuka 
Leo Lentza „W nocy ze środy na czwartek 
Będzie to ostatnie przedstawienie popołud- 
niowe w tym sezonie. 

Wieczorem o godz..8 m. 30 ukaże się 
„Wróżka i adwokat', jedna z najlepszych 
komedyj Molnara, z dy.r Zelwerowiczem w 
roli mecenasa Sporuma. ł 

Jutro „Wróżka i adwokat. 

— Teatr Miejski w „Lutni*, Dziś o godz. 
8 m. 30 wicze ciesząca się wielkiem powo- 

dzeniem sztuka Andrzeja Marka: „Pieśnia- 
rze Ghetta*. Treść sziuki, osnuta na tle 
prawdziwego zdarzenia, arcyciekawe tło oby- 
czajowe, oraz kapitalna gra wykonawców. 
składają się na całość pełną nastroju. 

— „Królewna Śnieżka* w Teatrze „Lut- 
nia*, Dziś o godz. 12.30 w poł. odbędzie się 
w Teatrze „Lutnia* drugi i ostatni występ 
pierwszego w Warszawie tearu dla dzieci. 
Wystawiona będzie baśń sceniczna T. Orty: 
ma „Królewna Śnieżka*, która odniosła 

prawdziwy tryumf w sobotę. Nie należy 
wątpić, że młodociana publiczność zapełni 
i dziś widownię, bawiąc się i zachwycająe 
tem przepięknem wiodwiskiem. Ceny miejsc 
najniższe. 

— Warszawska „Szopka polityczna 1931 
r.* w Teatrze „Lutnia*. Dziś odbędą się dwa 
pożegnalne przestawitnia „Szopki politycz- 
nej” w Teatrze „Lutnia* o godz. 3 m. 45 i 
5 m. 45 pp. 

Ceny miejsc od 50 gr. 

— Występ Eugenjusza Bodo w Teatrze 
„Lutniać, We wtorek dnia 12 b. m. o godz, 
8 m. 30 w. w Teatrze „Lutnia* odbędzie 
sie występ znakomitego artysty scen warsza- 
wskich, ulubieńca publiczności, najpopular- 
niejszego artysty sceny i ekranu —Eugen- 
jusza Bodo. Znakomity gość wystąpi w no 

wym, doskonałym repertuarze, w otoczeniu 
wybitnych artystów stolicy: świetnej pary 
tancerzy — Topolnickiej i Ostrowskiego, wo 
dewilistki Duranowskiej oraz niezrównanego 
humorysty Belskiego. 

  

Komunikat Dyrekcji. Dyrekcja Teatrów 
zawiadamia, że od dnia 12-go b. m. wobee 
obniżenia een w obu Teatrach dotychczaso- 
we legitymacje zniżkowe zostają unieważnio- 

ne. Bilety kredytowane udzielane będą bez 
zniżek, po cenie nominalnej. Zniżki aka 

Zestrzelmy myśli w jedno ognisko, 
I w jedno ognisko duchy! 

o „Tygodniu powodzian” 
  

demickie stosowane będą w wysokości: 1.56 

parter, 1,00 balkon, zniżki te nie dotyczą 
imprez obcych. : 

  

Kin Miejskie 
Cena bil.: Parter 60 gr., Balkon 30 gr. 
Od dnia 8 do I! maja 1931 r, włącznie 

beda wyżwietlaacikGhi o Krzyż na skale (ut mit) 
Według powieści Edmunda Levenq'a i Jana Rosner'a. Aktów 7. 

  

'SALA MIEJSKA NAD PROGRAM: |) Kongres eucharystyczny w Poznaniu. Akt. 2. 2) Narodziny i życie gazety. Akt. | 
©strobramska 5. Kasa czynna od godz. 3 m. 30. Początek seansów od godz. 4-ej. Następny program: Tajemniczy jeździec. 

е W dniach 8 i 9 maja r. b. kasa czynna od godz. 6 min. 30. Początek seansów o godz. 7 i 8-ej. 

Dźwiękowy Ceny znacznie zniżone! Wiosenny przebój śpiewno-dźwię i KINO-TRATR | kowyl Film tysiąca radości! Najulabieńsze per kochanków JANEt Gaynor i Charles Farrel. 
„ABLIOS“ 
Ba 83. tel. 9-26 

DŹWIĘKOWE KINO 

„UOLLYWOO“ 
Mickiew. 22, tel. 15-28   

w ostatniej swej 
triumfalnej kreacji MOJE SŁONECZK Zachwycający miłosny film śpiew- 

no-dźwiękowy. Bajeczna wystawa. 

NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE oraz OSTATNIE NOWINY DŹWIĘKOWE FOX'A. 
Na |-y seans ceny zniżone. Seansy o g.4.6,8i 10'15. 

Dziś dawno oczekiwany 
największy sukces ekran. 
paryskich i 

chwyca i wztusza. 

Wkrótce: -Najw. arcydz. Konr. Veidta Ostatnia kompanja 

«am Pod dachami Paryża (aw le Is de Ri) 
W rolach gł.: Albert Preaju i Pola lllery. Przesubtelny dowcip sytuacyjny. 

Piosenki z filmu „Pod dachami Paryża* będzie śpiewać całe Wilno. 
Początek o g. 4, 6, 8 i 10'15, 

Film który czaruje, olśniewa, za- 

Na |-y seans ceny zniżone 
  

Dźwiękowe Kino 

CGUING 
ul. Wielka 47, tel. 15 41 

NAD PROGRAM: Dodatek i tyg. dźwięk. Fox,a. 

Dziś! Po raz pierwszy w Wilnie! 

Największy dźwiękowo-śpiewny film p. t. 

NAD PROGRAM: 
kiermaszu Św. Kazimierza. 

PIEŚNIARZ PARYŻA 
W roli głównej bohater filmu „Parada miłości* ulubieniec publiczności Maurice Chevalier. 

1) Wszechświatowy dodatek dźwiękowy Fox'a, 
Wielu Wilnian będzie mogło oglądać siebie na ekranie. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15. 

2) Zdjęcia z ostatniego 

Na |-szy seans ceny zniżone. 
  

    

  

  

KINO-TEATR Ostatnie dni! Potężny dramat życiowy M E C Z E N N I Cc A Tragedja niewinnie posądzo- 

« —=— w wielkich 10 aktach. nej, według utworu Wikto- 

p A N ryna Sardau, ilustrująca tęsknotę matki zmuszonej do porzucenia ukochanego dziecka. 
® я Film który zostawia wrażnie na całe życie. Ceny od 40 groszy. Początek o g. 3-ej, w dnie świąt. o godz l-ej 

W-g słyn. powieści 
WIELKA 42 Następny program: program: PO N l Ž E N I i S K R Z Y Ww D Z E N I Dostojewskiego. 

Kino Kolejowe | Dziś i dni następnych! MOTTO: Miłość kobiety czy 

OGNISKO 
miłość ojczyzny. 
w wielkim dram. wojennym wytwórni „Fox Film" p.t. 

W rolach słówsyc: George O'Brien i Lois Moran. 

Naipotężnijsze zaszaninie tes Ną froncie NiC nowego 
Groza tajemnic wojennych! 
Serce szpiega! 

    

Ww I L E Ń S K 1 

  
  

RABKA 
Zdrojowisko dla DZIECI i dorosłych 

SOLANKI JODO-BROMOWE, BO- 
ROWINA, INHALACJE, HYDRO- 
PATJA, DIATERMJA, LAMPA 
mm KWARCOWA, ROENTGEN. m 

WSKAZANIA LECZNICZE: Choroby przemiany ma- 
terji, krzywica, skaza limfatyczna, zołzy, niedokr 
ność, początki zwapnienia żył, artretyzm, schorzenia 
błon śluzowych, rekonwalescencja, następstwa chorób 
układu nerwowego, stany pozapalne i wysiękowe 

po chorobach kobiecych. 

SANATORJA—PENSJONATY—HOTELE 
OTWARTE CAŁY ROK 

Ceny umiarkowane. mam Ceny umiarkowane. 
Wszelkich informacyj udziela Komisja Zdrojowa w Rabce. 

Samochód 
odkryty, 7-ioosobowy w bardzo 
dobrym stanie do sprzedania 

OKAZYJNIE 
SKŁAD BRONI, WILEŃSKA Nr. 10. 

  

    

  

  

  

  

Dom 
Handlowy K. RY M KI EWiCZ 

MiCKIEWICZA 9. 
POLECA w wielkim wyborze OBICIA papiero- 
we (tapety) od najtańszych cen. Otrzymany duży 
transport PANTOFLI na gum. podeszwach. 
Eleganckie, mocne, na każdą pogodę. Spacerowe. 
Tenisowe. Damskie, dziecinne i męskie. SAN- 
DAŁKI skórzane bar. mocne Ceny na wszystkie 

towary zn. obniżone.     
  

  

BACZNOŚĆ KWATERMISTRZOSTWA 

I SPÓŁDZIELNIE WOJSKOWE! 

Wyrabiam specjalnie nici dła wojska 

koloru khaki, czarne i białe, gwaran- 

towane 1000 yardów, kwalitetem nie 

ustępują wyrobom zagranicznym. 

— POPIERAJCIE WYRÓB KRAJOWY |— ; 

FABRYKA NICI 
M. MEŁAMED , 

WILNO, NOWOGRÓDZKA 7, tel. 7-34. 1 

Lecznita TT Stow. Pomoty Sanil 
Wilno, ulica Wileńska 28, telefon 846. 

Przyjęcia 10 — 3 pp. 

GABINET RENTGENOWSKI 
czyany 1l — 6 pp. 

Opłata za leczenie i utrzymanie w lecznicy oraz za 
wszelkie zabiegi lekarskie i rentgenowskie została obniżona. 

  

  

  

  

  

Najtaniej 
kupuje się dobre towary u GŁOWIŃSKIEGO. 
Polecamy wełny, jedwabie, jedwabie sztuczne 
deseniowe i perkale w pięknych deseniach oraz 
pończochy, pończoszki dziecinne i skarpetki. 

4506 Uwaga — WILEŃSKA 27. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie, VII re- 

wiru, zamieszkały w Wilnie, przy ul, Połockiej Nr. 

      

  

LUX 
Miskiewicza 11, t.15-62   wznowienie najpotężniejszego 

arcydzieła doby obecnej 

W roli głównej genialny, 
wszechświat. sławy tragik Emil Jannings. 
  

Mieszkaniowe centralne ogrzewanie 

DĄB: 

Niezależność i wygodę, do 40"/ 

oszczędności na opale. Stosować 

móżna do wszystkich 

i starych =domów, 

Zakładajcie wszyscy koncesjonowani instalatorzy. ( 

W Polsce czynnych ponad 2000 instalacyj ESWU. 

ST. WEIGT i S-ka w ŁODZI 
Senatorska 22. 

  

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. 
SZYLLER-SZKOLNIK, Nowowiejska 32. 

na przesyłkę 
odpowiedzi słynnego medjum Evigny-Rara zł. 3.— 

pocztowemi 

  

    
nowych 

gdyż nie wymaga piwnic. 

WARSZAWA — Psycho - Grafolog 
75 gr. znaczkami 

załączyć. Analiza szczegółowa, 

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

  

Niepotrzebny człowiek 
Początek o godz. 4-ej, w dniej świąteczne o godz. |-ej 

Ceny od 40 gr. 

UK = 
HURJTOWA SPRZEDAŻ 

CEMENTU 
Syndykatu cementowień polskich 

PO (CENACH FABRYCZNYCH 

[>] 
[1 
[1 
В M. DEULL | в Ы 

Biuro: Jagiellońska 3, tel. 81!. В 
Składy: Słowackiego 27, tel. 14-46. E 

[E] FEEFEEEEEEFFEFEFEFE] 
UWAGA! AMATORZY FOTOGRAFOWIE! 

Oszczędzajcie pieniądze i śpieszcie do Specjalnego 
Laboratorjum dla amatorów-fotogr. „REMBRANDT 

Wiino, »-to Jańska 6, tel. 12-88. 
Wykonanie pierwszorzędne. Ceny konkurencyjne" 

EI
EJ

EJ
EJ

EI
EJ

EJ
EJ

EJ
ET

ET
 

  

  

  

     

    

     
     

    
    

         

  

               

     
   

  

   
   
    

  

   

  

OGŁOSZENIA 
do „KURJERA WILEŃSKIEGO" 

iinnych pism najtaniej 
załatwiać za pośrednictwem 

BIURA REKLAMOWEGO 
STEFANA GRABOWSKIEGO 
W WILNIE, GARBARSKA 1, tel. 82. 

  

„(ebesk dwores kolejow.) Początek o godz. 5 ej, w niedz. | i i święta o g. 4-ej Po poł. Następny program: Czterech djabłów z Janet Gaynor | 14 m. 3 zgodnie z art. 1030 U. P. C. obwieszcza, iż 
w dniu 18 maja 1931 roku, o godz. I0-ej rano w Wil- 

й Ž nie, przy ul. Rudnickiej Nr. 25, odbędzie się sprzedaž 
KINO-TEATR Esiocjonojae?. Graikai su ge. rozw. z licytacji publicznej majątku ruchomego firmy M. Kan- 

i j so я anowania Sie care t torowicz i Sz. Fiszer, składającego się z maszyny do 
wiatowi SSR * p: pisania, oszacowanego na sumę złotych 500, na zaspo- 

i To arcydzieło o silnem napięciu dramatycznem! To film dawno awa s ko pretensji Fabryki Chemicznej M. Leszczyński 
rolac iepospolita treść. w Warszawie. Mfokiewicza . | Gzusc, Marion №хоп, Сагте! Myers, Allkn Roscoe i William COLIIGT. Kowcerowa erat | Šonvi Komornik Sądowy A. Uszyński. 

Kino - Teatr Dziś! Po raz ostatni w Wilnie 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, IX rewiru 

Konstanty Karmelitow, zam. w Wilnie przy ul. Gim- 
nazjalnej Nr. 6—12, na zasadzie art. 1030 U.P.C., po- 
daje do wiadomości publicznej, że w dniu 19 maja 
1931 r. o g. IO-ej rano w Wilnie, przy ulicy Kalwaryj- 
skiej Nr. 8] odbędzie się sprzedaż z licytacji należą- 
cego do Samuela Arkuskiego majątku ruchomego, skła- 
dającego się z osi, żelaza, płyt kuchennych i garnków 
różnych, oszacowanego na sumę zł. 750 na zaspoko- 
jenie pretensji „T wa Zakładów Metalowych B. Hant- 
ke" w sumie zł. 657 gr. 90 z %% i kosztami. 

Opis rzeczy i szacunek takowych przejrzany być 
może w dniu licytacji zgodnie z art. 1046 U.P.C. 

300/VI Komornik Sądowy K. Karmelitow. 

S DIN 

KURJER WILENSKI 
Spółka z ogranicz. odpowiedz. 

ВОМАН į NTROLIGATOKMA 
ZNICZ: 

WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL. 3-40 

Dzieła książkowe, dru- 
ki, książki dła urzędów - 
państwowych, samorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kal ren Billet ios 
we, prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wszel- 
kiego rodzaju roboty 

+ w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

    

  

    

    

    

  

               

    
        

  

   
    
       

    

            
Druk. „Zmicz*, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40 

Nr. 108 *2050) 

  

ARCYKSIĄŻĘ     
SE rowaco” 

OSTRZEŻENIE! | 

CEGO BROWARU W ŻYWCU 
i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. 

Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i pro- 
simy uważać przy krpnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR W ŻYWCU 
Reprezentacja: Wilno, ulica Zarzeczna Nr. 19, telefon 18-62. 

Pewna firma w Wilnie rozlewa swoje mało- 
ARCYKSIĄŻĘCE w używane butelki „Patent”* 

  

  

RÓŻE — lepszych odmianach poleca — 

NAJSTARSZY NA KRESACH WSCHODNICH 

ZAKŁAD OGRODNICZY ! HANDEL NASION 
Ww WELER WILNO, 1) ul. Sadowa 8, tel. 10-57, 

a 3 2) ulica Stowacklego 6. 

KRZACZASTE I PIENNE w naj- 

  

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie V-go rewiru 

Juljan Mościcki, zamieszkały w Wilnie, przy ul. Wileń- 
skiej Nr. 25, m. 10, zgodnie z art. 1030 U. P. C. po- 
daje do wiadomości publicznej, że w dniu 18 go msja 
1931 roku, od godz. 10 rano, w Wilnie, przy ul. Beliny 
Nr. I,odbędzie się sprzedaż z licytacji, należącego do 
Borucha Kacewa majątku ruchomego, składającego 
się z futer, oszacowanego na sumę zł. 6390 na zaspo- 
kojenie pretensji Estery Gudyńskiej w sumie zł. 5483 
gr. 18 z %% i kosztami. 
290/V1 Komornik Sądc wy I. Mościcki. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie V-go rewiru 

Juljan Mościcki, zamieszkały w Wilnie, przy ul. Wi- 
leńskiej Nr. 25 m. 10 zgodnie z art. 1030 U.P.G, po- 
daje do wiadomości publicznej, że w dniu 26 maja 
1931 r. od godz. 10 rano w Wilnie, przy ul. Ponar- 
skiej Nr 9 m. 2 odbędzie się sprzedaż z licytacji na- 
leżącego do Michela Labonarskiego majątku ruchome- 
go, skadającego się z urządzenia domowego, oszaco- 

  

  

wanego na sumę zł. 590 na zaspokojenie pretensji 
Izaaka Lewina w sumie zł. 3000 n %% 
291/V1 

i kosztami. 
Komornik Sądowy J. Mościcki. 
  

  

DOM 
HANDLOWY 

dziecinne i męskie. 
Sandałki skórzane bar. 

K. RYMKIEWICZ 
Wino, ulica Adama Mickiewicza Nr. 9 

POLECA w wielkim wyborze: 
PANTOFLE na gum. podeszwach. Eleganckie 

mecne i praktyczne na każdą pogodę. Damskie, 
Spacerowe i tenisowe. 

mocne. CENY NISKIE. 

  

  

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
na dogodnych warunkach 

I NA RATY. 
NĄDESZŁY NOWOŚCI. 

1173 
  

  

Wirówki do mleka 
„BALTIC“ 
ręczne i motorowe. 

Najnowsza konstrukcja 
Najdokładniejsze od- 
śmietankowywanie. 
Dogodne warunki 

wypłaty. 

Poleca 

Żyśm. Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a 

Krynita ТОГО 
Hotel i pensjonat 

„JADZIA“ 
pod zarządem inżynierow. 
Szydłowskiej, poleca na 
m-c maj pokoje z piecami, 
z utrzymaniem 3-krotnem 
po cenie od 8—12 złot. 
dziennie. Położenie sło- 
neczne, balkony do we- 
randowania. kuchnia do- 
mowa, na żądanie dje- 

tetyczna. 

Pensjonat 
Stowarz. Urzędników 
Państw. w Landwa: 
rowie, k/Wilna, czyn- 
ny od dnia I.VI. do 
dn. 30.IX. 1931 roku. 
Ceny bezkonkuren- 
cyjne. za Przył: 
muje Zarząd w Wil: 
nie, ul. Wileńska 33, 
oraz udziela inform. 

Letnisko 
duży dom z werandą na- 
daje się na pensjonat, 
rzeka. las sosnowy, dobra 
komunikacja, przystanek 
stac. Jaszuny. Dowiedzieć 
się: ul. Królewska 9—1I. 

LETNISKO 
do wynajęcia 

wpobliżu stacji kolejowej 
Gieladnia. Miejscowość 
sucha, lesista,dogodna do 
polowania. Dowiedzieć się 

  

  

  

  

Poczta Kluszczany, 
wieś Dowmiły. 

Wojciukiewicz Władysław   

KUPIĘ 
zaraz 

mały domek 
na Zwierzyńcu 

lub na Antokolu 
za gotówkę. Oferty 
proszę nadsyłać do 
Redakcji „Kurjera 

Wileńsk* pod Nr.9876 
dla p. W. 8. 

Sprzedam 
w całości 195 ha lub czę- 
ściowo ziemi z lasem sta- 
rym i z zabudowaniem na 
dogodnych _ warunkach, 
dowiedzieć się można: 
Starak, Wilno, Kalwaryi- 
ska 76—10, od godz. 6-ej 

do 8-ej wieczorem. 

Mieszkanie 
4-pokojowe od frontu ze 
wszystkiemi wygodami 

do wynajęcia 
od za Mickiewicza 62 

MIESZKANIE 
6-pokojowe ze wszelkiemi 
wygodami do wynajęcia 
przy ul. Kolejowej Nr. 15. 
Dowiedzieć siętamże m 3 

Współgracownika 
do przedsiębiorstwa bu- 

gotówką 

  

  

  

  

  

dowlanego z 

pięć—dziesięć tysięcy. po- 

szukuję. Fachowość obo- 

jętna. Wilno, skrytka 39. 
  

Pos 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. 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 skórne, wene 

ryczne i moezopłciowe 

Wileńska 3 
od godz. 8—1 i 4—8. 

tel. 567, 

  

  

Pracownia obuwia 
F. Nosowicz, Wilno, ul. 
Gdańska 2. Nagrodzona 
złotym medalem. Polecam 
obuwie obstalunk. włas- 
nego wyr. męskie i dam- 
skie oraz wszelkiego ro- 
dzeję reperacje. Nowości 
sezonowe. Wykonanie su- 
mienne i solidne. Ceny 

przystępne. 

ŻE: książ. wojsk. na 

imię Wincentego Krat- 

kiewicza roczn. 1895, wyd. 

przez P. K. U, Wilno pow. 

unieważnia się, 
  

Motocykle 
„ Motosacoche * 

J. Włodawski, 
Wileńska 32. tel. 631. 
  

Wytwórnia aparatów ra- 
djowych KULT - RADJO 
Wilno, ul. Wileńska Nr.8, 
tel. 15-35, poleca: gwa- 
rantowanej jakości odbior- 
niki, aparaty anodowe, 
detektory i inny sprzęt 
radjowy—po cenach naj- 
niższych. Szybkareperacja 
radjo-sprzętu. Fachowe 
ładowanie akumulatorów. 
  

Salon Damsko-Męski 
Pol i Klemens 

Wilno, ulica Wileńska 14. 
Poleca prace w dziedzinie 
fryzjerskiej, jak farbowa- 
nie włosów, perukarstwo 
i elektryczną ondulację.. 
Dlą.urzędniczek 40% zn. 
  

Stanisław Jezierski 
Wilno, Wielka 28, poleca: 
Płótna, Prześcieradła, Koł-. 
dry watowe, Koce pluszo- 
we, Serwety, Kapy, Po- 
duszki, Podpinki, Koszule 

damskie, Pończochy, 
Chustki do nosa, Bielizna. 
męska oraz duży wybór 
towarów wełnianych, Bos- 
tony, Szewioty i Muslin. 

de Lens. 
  

Tanie źródło E. Mace- 
wiczowej, Wilno, ul. Wi- 
leńska Nr. 22. Można na- 
być towary piśmienne, 
galanteryjne i zabawki. 
dziecinne. Ceny dostępne. 
Prosimy się przekonać. 
  

Krawiec męski Antoni 
Kaleczyc, Wilno, ul. Ta- 
tarska Nr, 3, przyjmuje 
wszelkie obstalunki w za- 
kres krawiectwa wchodzą- 
ce. Po cenach przystępn- 
Dla ucz. się młodź. rabat. 

  

Pierwszorzędnapracownia 
ubiorów damskich prowa- 

dzona przez b. pracowni- 

ka firm zagranicznych 

S.Zakrzewskiego 
Wilno, ul. Wileńska 37. 

  

Pracownia obuwia 

A. Gwozdowski 
ulica Kalwaryjska Nr. 6. 
Wykonuje roboty solidne. 
Specjalność buty wojsko- 

we. Ceny dostępne. 

  

Sklep obuwia 
Wł. Czaplińskiego 

Wilno, Zamkowa 4 i Do- 
minikańska 8, poleca: 
obuwie własnego wyrobu 
w wielkim wyborze dam- 
skie, męskie i dziecinne. 

Ceny dostępne. 
  

Salon męskiego i dam- 
skiego obuwia Wł. Zu- 
bowicza, Wilno, Wileń- 
ska 23, posiada na skła- 
dzie najnowsze fasony 
obuwia oraz przyjmuje 
wszelkie obstal. z własn. 
i powierzonego materjału. 

Lakład krawiecki 
M. Orłowski 
Wilno, ulica Kalwaryiska 27. 
WYKONANIE SOLIDNE. 
— CENY DOSTĘPNE. — 

lngtałacje elektryczne 
według wymagań techn., 

dzwonki sygnalizacyj-- 
ne, ustawienie aparatów 
radjowych i telefonów 
wykonywa koncesjonowa- 

ny elektromonter 

Stanisław PIÓREWICZ. 
Ofiarna Ne 4, m. 9. 

UDZIELAM 
korepetycyj 

Specjalność matematyka. 

Zgłoszenia do administr. 
dla W. K. 

D 0 do sprze- 
dania, 

w dobrym stanie. w ruch- 

liwej miejscowości przy 

ulicy Jerozolimskiej Nr, 12 
(dawniej Nr. 46), o warun- 
kach dowiedzieć się na 

miejscu u właściciela. 

Sprzedajesię DOM 
z powodu wyjazdu na 
Zwierzyńcu przy ulicy 

Dzieltej 40. Bardzo tacio. 
0 warunkach dowiedzieć 
się: ul. Lwowska 12 — 4 

      

drewniany 

  

Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz
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Dorota Mackail, 
TTT YO 

Arcyksiążęca para. 

   

  

    

         

    

  

znakomita artystka filmowa, która cie 
szy się olbrzymią sympatją wśród ki- 

OO RZY a OB Motor rakietowy, pędzony przy pomocy spirytusu i tlenu przed paru dniami podczas jeszcze jednej 
оЕЕ рра próby eksplodował. Pomimo to konstruktor motoru inż. Pietsch (w płaszczu skórzanym) i fabrykant 

dr. Heyland (w białem ubraniu) oświadczyli, że dalszych prób jednak nie zaniechają. Wytrwałość 
WETTEWSEZNE TERZ WEZERTZE RES STT często prowadzi de zwycięstwa. Zobaczymy więc... AFZIEWE "AKR STEORECZEOETRETOSEOTOCIE 

  

Arcyksiążę włoski Hubert ze swą 

żoną Marją-Józefiną. 

  

Walka wyborcza 

w Turcji. 

Oryginalne to zdjęcie przedsta- 
wia jeden z aktów propagandy 

przedwyborczej do parlamentu 

tureckiego. Dawne kobiety ha- 

remowe obnoszą po mieście u- 

kwieconv portret Kemala-Paszy, 

który, jak wiemy już z depesz, 

podczas głosowania jednogłośnie 

został ponownie obrany prezy- 

dentem Turcji.   
Bokserskie 

mistrzostwa Polski. 
W Warszawie zostały zakończo- 
ne walki bokserskie o mistrzo- 
stwo Polski. Tytuł mistrza Pol- 
ski w wadze ciężkiej został przy- 

znany Stibbemu (Łódź).     

  

Zdjęcie powyższe zostało dokonane podczas bankietu, wydanego w Nowym-Yorku 
przez Federację Żydów Polskich w Ameryce na cześć nowego konsula Rzeczy- 
pospolitej w Chicago dr. Tytusa Zbyszewskiego, dotychczasowego konstila Demonstracja antyniemiecka w Warszawie. R. P. w Jerozolimie, 

i ti lu. Na szosie Wilanowskiej Nowy rekord polski na ma ocyk odbyły się emocjonujące 
próby pobicia motocyklo- 
wych rekordów. Polski. 
Emil Schweitzer w biegu 
na kilometrze lance osiąg- 
nął szybkość 145 klm. w 
jedną i ponad 135 klm. w 
drugą stronę, co daje śred- 
nią 140 kim. na godzinę. 
W biegu na kilometr z 
miejsca Schweitzer osiąg- 
nął w jedną stronę 110 tyl- 
ko, a w drugą stronę 112 
klm. co w wyniku dało 
średnią szybkość 111 klm. 
Uznane one zostały oficjal- 
nie za rekordy Polski. Po- 

  

    

nadto rtował p. Fran- 
kowsk stanowił on wy- 
niki na kilometr lance 122 - 
klm. przeciętnie, a przy 
starcie z miejsca 93 klr 
na godzinę. Na ilustracji 
Schweitzer finiszuje. W 0- 
walu obaj zawod! z le- ь i wej T. : kowski, z pra. DOM w Poznaniu, w ktėrym urodzit się Hindeburg, zostanie 
(zi wej Schweitzer. wkrótce zburzony, gdyż z powodu starości zagraża bezpieczeństwu mies 

      

              
    kańców. 

  

Mydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka s ogr. odp. Druk. „Zniez%, Wilno, ul. Ś-te Jańska 1 telefon 3-4 › 7 K 
        
  
  



DODATEK ILUSTROWANY 
umow „KURJERA WILEŃSKIEGO" dsc 

KLĘSKA POWODZI W WILNIE I WILEŃSZCZYŹNIE. 

  

  

Powói która nawiedziła w tym roku 
Wilno i Wileńsz nę jest bodaj największą 

i najstraszniejszą jaką miasto nasze kiedy- 
kolwiek widziało. Woda, która podniosła 
się do wysokości 8 mtr. 35 cm. zalała niżej 
położone ulice, zniosła słabsze budynki i ogro- 
dzenia, zrujnowała fabrykę skór i kilka tar- 
taków, powyrywała z korzeniami stare, Silne 
drzewa i wskutek zalania elektrowni przez 
uszkodzenie maszyn pogrążyła skołatane Wil- 
no na parę dni w ciemnościach. Dzięki tylko 
olbrzymim wysiłkom saperów udało się ura- 
tować poważnie zagrożone mosty, a pilnej i 
troskliwej opiece policji ofiar w ludziach pra- 
wie nie było. Tysiące biedaków zamieszkałych 
nad brzegami Wilji na parę tpgodni zostało 
pozbawionych dachu nad głową, a wielu z 
nich jeszcze i dziś tuła się po różnych schro- 

niskach. 

  

  

      

  

   

Okropniejsze jeszcze wieści dochodzą z 
całej Wileńszczyzny, gdzie całe wsie jak np. 
Szurmańce koło Dukszt po-pijarskich zostały 

  

    

Pałac Słuszków, w którym mieści się obecnie więzienie wojskowe, 

  

  
Pomnik wolności w porcie Nowojorskim, 
odnowiony ostatnio kosztem 60.000 dol. 

Ratowanie ele- 
ktrowni miejskiej 
przed zalaniem 

(zdjęcie na lewo) 

IE 

2 

————2 

„Słomianka* 
znana restaura- 
cja w Werkach 
pod Wilnem do 
"połowy w wodzie 

(zdjęcie na 
prawo) 

Komisarz naczelny hiszpańskiego Marokka 

gen. San Jurjo.   Nowy prezydent austrjackiej Rady Naro- 

dowej b. kanclerz dr. Renner. 

  

całkowicie zniesione z powierzchni ziemi, jak- 
by tam nigdy nie były. Mieszkańcy ich tułają 
się dziś po na wysokość metru zamulonych 
polach, mieszkając na wozach pod gołem nie- 
bem. Nędza i głód zazierają nieszczęśliwym 
już dziś w oczy, gdyż woda zabrała im wszyst- 
ko często nawet ostatnią krowę. Rząd i spo- 
łeczeństwo ze wszystkich miast Polski śpieszą 
powodzianom z pomocą organizując komitety 
obywatelskie, zbierając składki, a tych którzy 
dziś nic nie mają żywiąc i odziewając. 

Wiele osób, czułych na nieszczęście bliź- 
nich, złożyło nieraz nawet b. pokaźne sumy 
na rzecz powodzian. Ale największe nawet 
datki poszczególnych osób nie zdołają zaspo- 
koić wszystkich potrzeb. To też od 10 do 17 
b. m. wszystkie miasta Rzplitej organizują 
„Tydzień pómocy dla powodzian z Wilna # 
Wileńszczyzny", w którym każdy, kto nie jest 
nieczułym na nieszczęście ludzkie powinien 
grosz swój złożyć. Z groszy tych urośnie 
suma, która pozwoli otrzeć łzy nieszczęśliwym 
i ulżyć ich ciężkiej doli. 

    

  
UI. Arsęnalska i ogród „Cielętnik* pod wodą. 

    

   

  

   

  

   

  

   

  

   

   

  
B. mistrz świata bokser Dempsey z żoną 

žstelą Taylor, z którą się rozwodzi, by 

ć w objęciach Anity Loos, autorki 

powieści „Mężczyźni wolą blondynki*.



  

  

   

  

     

  

    
   

   
   

    

   
   

          

   

  

   
   

     

Po rewolucji w Hiszpanii. 
Rewolucja, która wybuchła przed paru tygodniami w Hiszpanji dopro” 

wadziła do upadku monarchji i ogłoszenia republiki. 

Na zdjęciach: u dołu — moment zawieszenia chorągwi republikańskiej 

na balkonie Ratusza w Madrycie, niżej pod tem — prezydent Republiki Kata- 

lońskiej pułk. Macia (w środku) po konferencji z arcybiskupem Tarragony 

(z prawej strony) i biskupem Barcelony (z lewej) opuszczają gmach Zarządu 

Głównego w Barcelonie. Na zdjęciu z prawej strony — widok na miasto Tanger. 

Jak doniosły ostatnio depesze w Tangerze — strefie międzynarodowej polożonej 

w północno-zachodniej części Afryki po wybuchu rewolucji w Hiszpanji doszło do 

poważnych zamieszek. Spokój został przywrócony dopiero po wspólnej interwencji 

Francji, Anglji i Hiszpanji. 

  

W obawie  krwa- 

wych zamieszek po 

wybuchu rewolucji 

hiszpańska rodzina 

królewska opuściła 

kraj, udając się do 

Francji. Na zdjęciu 

(z lewej strony) ex- 

królowa hiszpańska 

na dworcu w Pary- 

żu (X). U dołu zbu- 

rzony przez rewolu- 

cjonistów pomnik 

króla Filipa III w 

w Madrycie. 

  

Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych polsko- 
niemieckiej umowy likwidacyjnej. 

  

  

Na zdjęciu naszem widzimy ministra Zaleskiego (oznaczonego na foto- 

graiji znakiem X), posła niemieckiego w Warszawie von Moltke (X) 

oraz panów: Lechnickiego (1), prof. Makowskiego (2) i Adamkiewicza (3). 

Najpopularniejszy 

następca tronu. 

Jest nim następca tronu angiel- 

skiego ks. Walji, który dzięki 

zdolności przystosowywania się ' 

do każdego otoczenia cieszy się 

ogólną sympatją. Widzimy go 

na obrazku wychodzącego w | 

czapce Basków z małej kawia- 

renki w Bordeaux, gdzie się 

  
chwilowo zatrzymał podczas 0- 

statniej swej podróży po Europie. Gmach, w którym się mieści obecnie rząd 

Republiki Katalońskiej.  



  

DODATEK ILUSTROWANY „KOURJEKŃ WILEIDAIEGO +, 
  

  

Członkowie Marineverein w liczbie 11 w 
na środku jeziora olbrzymia fala przewró 

    

   

  

   

    

   

  

    

   

  

   
   

Rewolta na Maderze została stłumiona. 

armaty i samoloty 
ciu oddział 

tylko jednego z nich udało się uratować, Na 

  

     

ybrali się 5 b. m, na przejażdżkę 
ciła łódź, którą płynęli, i wszy:    

  

  

Po zbombardowaniu wyspy przez 

portugalskie zrewoltowane oddziały kapitulowały. Na zdję- 

„Wwiernego* wojska przed odpłynięciem na Maderę. 

TRAGICZNA PRZEJAŻDŻKA PO JEZIORZE. 
po jeziorze Bodeńskiem. 

Zamknięcie parlamentu bułgarskiego. 
Na zamknięcie bułgarskiego Sobranja król Borys wygłosił mowę trono- 

wą, po której, jak widzimy na zdjęciu, opuszcza gmach parlamentu. O kilka 

stopni wyżej królowa. 

  

            

  

    

Wiec akademicki przeciwko prowokacy 

  

Katastrofa 

  

Św 

Gdy byli już 
wpadli do wody. 10-ciu odrazu utonęło, 

u jezioro Bodeńskie. Przed kilku dniami w pobliżu Tung-Czau eksplodował parowiec Tah-Kee, 
który kursował pomiędzy Szanghajem a Jang-Czau. Z 200 pasażerów tylko 
kilku ocalało. U góry Tah-Kee, u dołu liczne trumny z ofiarami katastrofy. 

Kolarski bieg naprzełaj. 
Na Bielanach odbył się 20-kilom 
bieg kolarski naprzełaj. Starto- 

у а10 31 zawodników, ukończyło 
bieg 27. Zwyciężył Michalak (Le- 
gja) w czasie 45 min. 11 sekund. 
Na jedenastem miejscu przybył 
najlepszy zpośród niestowarzy- 
szonych Stanisław Jaszczuk w 
czasie 52 min. 4 sek. Nagrodę 
dla drużyn której zawodnicy 
zdobyli n ększą liczbę miejsc, 
w pierwszej dziesiątce przyby- 
łych do rnety, otrzymała Legja 
za wyniki Michalaka, Drąžka 

i Napieracza (9-te miejsce). 
(Zdjęcie z lewej strony). 

                    

   

          

   

   

    

   

   

    

    

   

  

Próby z samochodem 
rakietowym 

trwają nadal pomimo znacznych 
trudności w osiągnięciu pożąda- 

nych wyników. 
(Zdjęcie z prawej strony). 

  

          
  

    
Nieznany dotychczas portret Kościusz- 
ki odnaleziony ostatnio w zapadłym 
gdzieś kącie na Wołyniu. Pochodzi 
z końca XVIII wieku i jest pędzla 

art. J. Grassi. 

Oryginalna restauracja na lodzie 

w Szwajcarji. Goście i kelnerzy 

na łyżwach.


