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Ruch „oskrzydlający*. 

  

Do chwii upadku państwa rzym- 

skiego, do drugiej połowy V stulecia, 

dzisiejsze kraje: Bawarja, Turyngja, 

Brunświk i połowa (wschodnia) Ha- 

noweru były słowiańskie. 

W cztery wieki potem, w IX stu- 

leciu. podbój germański, postępując 

ku wschodowi mija Dobrohorze (Hal- 

le) i Dziewin (Magdeburg), a więc do- 

rzecze Elby. Wiek XII i początek XIII 

zastają juž Niėmcėw w Brandenbui- 

gji: w Braniborze. 1157 r. (Branden- 

burg) i Bralinie (Berlin), 1209 r. 

Walka przenosi się zatem w złe- 

zo Odry. Po wyjściu Polski z о- 

  

wis 
działów i po okrzępnięciu państwa 

Lechitów za Władysława Łokietka i 

jego następców : kierunek klasyczny, 

ściśle wschodni, pochodu niemieckości 

—niknie. 
Stanowiska słowiańskie w Wie!ko- 

polsce okazują się nie do zdobycia. 

Granica zachodnia państwa polskiego 

ustala się na wiełe stuleci. Pochód nie 

miecki przybiera kierunek nowy: pó!- 

Omija on rdzenne 

  

nocno-wschodni. 

ziemie poskie nad Wartą i środkową 

Wisłą rozpostarte i rozpoczyna w 

XIll-tem stułeciu wielki ruch strategi- 

trwa on po   ezny  „oskrzydlający“; 

dzień dzisiejszy, postępując brzegiem 

Bałtyku. 
Element litewski, zamieszkały po- 

miiędzy dolną Wisłą a dolnym Niem 

nem okazuje się łatwiejszym do zasy- 

milowania. W ciągu jednego tylko 

XIH-go stulecia przednie straże teu- 

tońskie biorą w posiadanie i umac- 

niają w swych rękach wyloty bałtyc- 

kie trzech największych systemów 

wodnych Polski i Litwy; Wisły, Niem- 

na (1253) i Dźwiny (1201). 

Sprawa jasna: O ile nie da się cze- 

go zdobyć frontowym atakiem, to mo- 

żna jeszcze obezwładnić przez obejś- 

  

cie i zniewolenie gospodarcze a w na- 

stępstwie i państwowe. Trzeba w tym 

celu mieć w ręku ujścia handlowe zle- 

wisk rzecznych. 
Zaciekłe, wieloletnie boje dały Pol- 

see możność otrząsnąć się wreszcie z 

tej załeżności i w 1466 r. oswobodzić 

Gdańsk i dolną Wisłę z krzyżackich 

rąk. Korona stawała 

istotnie. 

Obfity plon tych wysiłków zebrała 

Rzeczpospolita w następnej epoce swe 

go rozkwitu, gdy rozwój rolnictwa w 

„złotym wieku” zygmuntowskim о- 

parł się na wywozie płodów rolniczych 

polską Wisłą przez polski Gdańsk. 

Litwini zdołali jedynie obronić 

nadmorski bastjon Żmudzi od dwu- 

stronnego nacisku Kawalerów Mieczo- 

wych i Zakonu Krzyżowego. Kłajpeda, 

ujście handlowe Niemna, pozostała 

trwale w ręku Zakonów niemieckich. 

Na gardzieli 100 tys. km. kwadrato- 

wych zlewiska niemeńskiego spoczy- 

wała nadal obca, w stal zakuta ręka. 

Cóż się zmieniło współcześnie, po 

odbudowaniu niezawisłej Polski, po 

domniemanym rozgromie imperjaliz- 

mu pruskiego w r. 1918? Nie. 

Rdzeń ziem polskich pozostaje na- 

dal Kąskiem niestrawnym dla Niem- 

czyzny. Gęstość zaludnienia Mazowsza 

i Małopolski jest dwukrotnie większą, 

niż wschodnich ziem pruskich: Pome- 

się niezawisłą 

rza i Brandenburgji. Prawa, rządzące 

dynamiką mas ludzkich, wytwa 

  

raczej naturalne „parcie ziem lechie- 

kich nad Wartą i środkową Wisłą 

rozpostartych ku zachodowi, a nie od- 

wrotnie. Rzeczywistość demograficzna 

uniemożliwia germanizmowi podbój 

tych ziem niemniej silnie, niż ich pol- 

ska świadomość narodowa. 

Prawda powyższa znalazła wyraz 

dobitny w traktacie brzeskim z 1918 r. 

Polskę ghiazdową oskalpowano tam 

tkich bogactw naturalnych i 

zašrubowano w kleszcze, których 

wschodniem ramieniem miały 

państwa litewskie i ukraińskie, sklejo- 

ne terytorjalnie po linji Brześć—Pińsk 

i sfederowane z Rzeszą. 
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Oto wypełnienie programu maksy 

malnego co do Polski przez współczes- 

ne Niemcy, stojące u szczytu powo- 

dzenia, załatwiające te sprawy jedno- 

stronnie: „sie volo, sie jubeo*. 

Stwierdzamy, že „Drang“ po linji 

prostej na wschėd jest rowną niemož- J J 4 
liwością dla Niemiec XIII, jak i XX-go 

wieku. : 
Oskrzydlanie natomiast Polski pa- 

brzeżem Bałtyku od północy, czyli 

„Drang* ku północnemu wschodowi 

pozostaje nadal koniecznością nie- 

zmienną niemieckiej racji stanu. I pro- 

wadzi się z podziwu godną konsek- 

wencją. W tym kierunku geograficz- 

nym stara się germanizm odegrać za 

straty terytorjalne, poniesione gdzie- 

indziej naskutek klęski w r. 1918. 

A więc umacniają się Prusy Wscho- 

dnie, prowincja ta przechodzi po woj- 

manie Rze- 

  

nie na kosztowne „utrzj 

szy. Miljardy marek wsiąkają w ten 

kraik, jak w beczkę Danaid. Ale za to 

pobrzeże Bałtyku wraca triumfalnie 

pod dawne wpływy. 

   
  

Republika litewska gospodarczo i 

psychologicznie przekształca 

przedłużenie Prus Wschodnich w tem- 

się. w 

pie zawrolnie chyżem.  Niemieckosć 

Kłajpedy nietylko nie upada. lecz 

krzepnie. 

Zręczna polityka Niemiec sprawia, 

że w Łotwie wygasa nienawiść przeciw 

Niemcom. Znikła własność ziemska 

baronów na wsi. To prawda. I,ecz roś- 

nie i tężeje stan niemiecki mieszczań- 

ski. Przemysł Łotwy inwestuje obec- 

nie w 54 kapitał niemiecki 

Wpływ mniejszości niemieckiej tego 

kraju, a raczej Rzeszy za jej pośred- 

nictwem, zyskuje na sile z roku na 

rok, gdy chodzi o sprawy wewnętrzne 

i politykę zewnętrzną Łotwy. 

proc. 

W zmodernizowanej szacie wraca 

niemieckość po wielkiej wojnie do wy- 

lotów Niemna i Dźwiny. Już wr5- 

ciła! 

Światu zaś całemu zapowiada o 

konieczności swego powrotu również 

i do ujścia Wisły: odebrania Polsee 

Pomorza i usadowienia się w Gdan- 

sku. 

Niemcy są ogromnie liberalni, gdy 

widzą Polskę, wytężającą swe siły na 

wschód. Natomiast wielka burza po- 

wstała w opinji politycznej Niemiec 

w r. 1921 przeciwko projektowi Ily- 

mansa, a więc możliwości porosumie-. 

nia polsko-litewskiego. Chodziło tu 

bowiem o usunięcie wpływów niemiec- 

kich z dolnego Niemna i brzegu Bał- 

tyku w zalewie Kurońskim. 

Niemcy słusznie zupełnie sądzą, że 

panem istotnym wszelkich zapleczy 

jest ten, kto ma w ręku ich wyloty 

morskie. Im rozleglejsze są obszary 

ciążenia, tem większa zależność tych 

ziem od władców pobrzeża morskiego. 

    

A teraz wniosek. Niemiecki wielki 

przemysł, źródło dobrobytu kraju i 

źródło potęgi rasy germańskiej szukać 

będzie zawsze dróg do kontaktu z ol- 

brzymim zbiornikiem surowców —: 

Rosją. 

Magnes rosyjski jest zbyt pulęž- 

nym, by cokolwiek wstrzymać zdołało 

pochód niemiecki, kroczący pobrze- 

żem Bałtyku ku obszarom kontynentu 

Purazji. 

Rozpędu tego zahamować nie zda- 

ła napewno i ewentualne scalenie рой- 

tyczne Austeji z Rzeszą. Wprost prze- 

ciwnie. Wzmożone na potędze Niemcy 

tem większych wysiłków dokładać hę- 

dą, by na północnym wschodzie wró- 

cić do wspólnej granicy z Rosją. Przy- 

najmniej zaś do zbudowania pomiędzy 

sobą pomostu znakomicie przenikliwe 

go politycznie; pomostu o takiej kon- 

systeneji, którego istnienie byłoby pra- 

wie niewyczuwalną niewygodą dla 

dwu dopełniających się gospodazczo 

wielkich czynników ekonomicznych i 

politycznych Europy współczesnej 

Ay 

Młodzi marynarze wyruszyli 
na ocean. 

GDYNIA. 11.V. (Paot.) Wczoraj 
na pokładzie okrętu szkolnego „Dar 
Pomorza“ odbyło się uroczyste pożeg- 
nanie odjeżdżających uczniów wydzia- 
łu nawigacyjnego w oceaniczną pad- 
róż ćwiczebną. Na uroczystość tę przy- 
był ż Warszawy minister przemys 
i handlu p. Prystor. Po nabożeństwie. 
odprawionem na pokładzie okrętu i 
okolicznościowem kazaniu, przemówił 

do odjeżdżających uczniów p. min Pry 
stor podkreślając znaczenie obowiązku 
służbowego. karność i rzetelność, po 

   

    

których to cechach obcy sądzą o po- 
tędze Polski. Wkońcu p. 

   

liwego powrotu, nając 
żdego z uczniów zosobna przez po- 

danie ręki. O godz. 14 okręt szkolny 
„Dar Pomorza” opuścił port gdyński. 

      

Przygotowania obcych państw 
i Palski do konferencji 

rozbrojeniowej. 
Wobec rozbicia się rokowań angiel- 

sko-francusko-włoskich i dosyć naprę- 
żonej sytucji politycznej w Europie, 
pewne koła polityczne na terenie mię- 
dzynarodowym lansują pogłoskę, ja- 
koby mało prawdopodobnem było, 
aby powszechna konferencja rozbro- 
jeniowa odbyła się w terminie prze 
widzianym, t. j. 2 lutego 1932 r. 

Pogłoski te jednak wydają się ma- 
ło uzasadnione; co się tyczy sprawy 
przewodnictwa przyszłej konferencji 
rozbrojeniowej, która to sprawa ma 
być zdecydowana przez obecną sesję 

Rady Ligi Narodów, to wysuwana w 
swoim czasie kandydatura p. Benesza 
wydaje się nie mieć obecnie prawie 
żadnych szans powodzenia. Natomiast 
jest już dziś prawie pewnem, że prze- 
wodniczącym przyszłej powszechnej 
konferencji rozbrojeniowej będzie an- 
gielski minister spraw zagranicznych 
p. Henderson. Co do mićjsca zwołania 
konferencji — to będzie niem już pra- 
wie napewno Genewa. 

Prace przygotowawcze do  po- 
wszechnej konferencji rozbrojeniowej 
pochłaniają we wszystkich państwach 
uwagę rządów i opinji, najwydatniej 
zaś nad tem pracuje Anglja, która do 

  

   
   

  

  

wyników pozytywnych konferencji 

przywiązuje duże znezenie tak ze 

względów polityki ogólnoświatowej, 

jak i ze względów prestiżowych W. 

Brytanji. 
Polska też nie pozostaje pod tym 

względem w tyle. W ostatnich tygod- 
niach powołane zostało do życia spe 
cjalne biuro przygotowawcze do kon- 
ferencji rozbrojeniowej, którego zada 
niem jest opracowanie tez polskich, 
dotyczących rozbrojenia. 

Pogrzeb .ś. p. Z. Dębickiego. 
WARSZAWA, 11 V. W dniu 11 maja, przy 

udziale tłumów publiczności odbył się 
pogrzeb laureata nagrody literackiej miasta 
stołecznego Warszawy, wieloletniego prezesa 
Związku Syndykatów Dziennikarzy Polskich 

    
ś. p. redaktora Zdzisława Dębickiego. 

O godzinie 11-ej w górnym kościele Ś 

  

Krzyża, wypełnionym po przegi przedstawi- 

cielami władz, ata literackiego i dzienni- 

karskiego i publiczności. odbyła się msza ża- 

łobna za spokój duszy zmarłego. Trumna ze 

zwłokami ś. p. Dębickiego ustawiona była na 

wysokim katafalku, przybranym zieleną u 
stóp którego widniało mnóstwo wieńców. 

Straż przy trumnie pełnili członkowie korpo- 
racji „Vigintia*, której zmarły był honoro- 
wym fiłistrem Na nabożeństwie obecna była 

rodzina zmarłego, p. minister W. R. i O. P. 

Czerwiński, prezes Sądu Najwyżeszego Su- 

piński, dyrektor departamentu sztuki Sko- 

czylas, szef protokułu dyplomatycznego Ro- 

mer, wiceprezes BB. pos. Hołówko. poseł nad- 

zwyczajny i minister pełnomocny Szwecji, li- 

czni literaci i dziennikarze, przedstawiciele 

świała naukowego, delegacje syndykatów 

dziennikarzy, przyjaciele i koledzy zmarłego. 

W czasie nabože: pienia żałobne wyko- 

nali artyści opery z„awskiej. Po skończo- 

nej mszy świętej ks. Popławski wygłosił prze- 
mówienie pogrzebowe. 

Po odśpiewaniu egzekwij ruszył kondukt 

żałobny prowadzony przez ks. biskupa Szla- 

gowskiego, kierując się na cmentarz Powąz- 

kows gdzie spoczęły zwłoki s. p. Debickie- 

go. Nad otwarlą mogiłą wygłosili przemó 

wienia ks. rektor Kuczyński, dyrektor depar- 

tamenlu sztuki i kultury Skoczylas w imieniu 

Ministerstwa W. R. i О. Р., red. Groste w 

imieniu Z ku Syndykatów Dziennikarzy 

Polskich i adykatu Warszawskiego red. Ol- 

chowicz w imieniu Kurjera Warszawskiego, 

Ossendowski w imieniu Towarzystwa Lite- 

ratów i Dziennikarzy, Kasy Literackiej i Twa 

Szkoły Dziennikarskiej, b. minister Bertoni w 

imieniu T-wa Polsko-Szwedzkiego, którego 

zmarły był założyciełem, inż. Pawłowski w 

imieniu Związku Polskich Czasopism Tech- 

nicznych i Zawodowych oraz przedstawiciel 

korporacji ,.Vigintia', wszyscy mówcy z głę- 

bokim żalem żegnali ś. p. red. Dębickiego, 

wskazując na jego niepospolite zalety serca i 

nieskazitelność charakteru oraz podnosząc 

zasługi zmarłego poożone na połu pracy li- 
terackiej i dziennikarskiej. 

0 

— Kondolencja Syndykatu. Z powodn 

zgonu $. p. Dębickiego Syndykat Dziennika- 

rzy Wileńskich przesłał na ręce wdowy pani 

Zofji Dębickiej oraz redakcji „Kurjera War 

szawskiego“ depesze z wyrazami współczu- 

cia. 

  

  

   

    

    
    

  

    

    
   
  

DRUSKIEN 
ZDROJOWISKO 
POŁOŻONE NAD NIEMNEM 

prowadzone przez Departament 

  

i lekarzy-konsultantów. — Zakład 

WYCIECZKI BLIŻSZE 1 

  

Komisja 

na zasadach zdrojowisk państwowych. 

KĄPIELE 
NOWE ŹRÓDŁO SOLANKOWE WYSOKIEJ WARTOŚCI 

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

  

odpowiada wymaganiom współczesnej nauki i techniki. — — — 

KĄPIELE KASKADOWE — JEDYNE W POLSCE. 

PLEŻA WZOROWO URZĄDZONA NA WYSPIE NIEMEŃSKIEJ. 

SPACERY ŁODZIAMI — RYBOŁÓWSTWO — GRZYBOBRANIE 
DALSZE 

ROZLEGŁE LASY SOSNOWE, JEZIORA. WZGÓRZA I DOLINY 

z ZDROWO, PRZESTRORNIE, ZACISZNIE I TANIO! 
Sezon trwa od 15-g0 maja do 30-go września. 

Wszelkich informacyj bezpłatnie udziela na miejscu i listownie 
„Zdrojowa. e 

KI 

  

Służby Zdrowia Min. Spr. Wewn. 

SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 

BOROWINOWE    

  

stosowania słońca, powietrza i ruchu 

DO MALOWNICZYCH OKOLIC 
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Delegacja polska wiezie de Genewy 
ścisłe dyrektywy. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dziś rano udaje się do Genewy. 
polska delegacja na komitet europejski 
i sesję Rady Ligi Narodów na czele 
z p. min. spr. zagran. Zaleskim. Dele- 
gacja polska, którą na sesji oczekuje 
poważne zadanie wobec niezmiernie 
doniosłych problemów stojących na 
porządku dziennym a przedewszyst- 

kiem unji celnej niemiecko-austrjac- 
kiej i sprawy gdańskiej, wiezie ze sobą 
Ściśle opracowane dyrektywy działań. 
Stanowisko rządu polskiego wobec 
tych zagadnień gospodarczych i poli- 
tycznych było przedmiotem ostatnich 
narad. Stanowisko to nie zostanie u- 
jawnione przed sesją. 

   

Zmiany na placówkach dyplomatycznych. 
Ma ustąpić ambasador Chłapowski. 

Teł. od wł. kor. z Warszawy. 

„ Jak już donosiliśmy, w dyplomacji 
polskiej mają zajść w niedługim czasie 
dość poważne zmiany. Donosiliśmy, że 
posłem polskim w Budapeszcie ma 
zostać p. Łepkowski, zaś na stanowi- 
sko posła polskiego w Wiedniu powo - 
Iny ma być p. dr. Łukasiewicz. Poseł 
polski w Wiedniu p. Bader ma być 
odwołany do centrali. 

Obecnie w kołach zbliżonych do 

Min. Spr. Zagran. utrzymują, że ostat- 
ni pobyt ambasadora Polski w Pary- 
żu p. Chłapowskiego w Warszawie. 
który miał miejsce przed kilkoma dnia 
mi był związany z ustąpieniem jego 
z tej placówki. Pan ambasador Chła- 
powski ma opuścić polską placówkę 
dyplomatyczną w Paryżu i wycofać 
się z dyplomacji. > 

Rokowania austrjacko-węgierskie 
w sprawie zawarcia 

BERLIN 11.V. Pat. — „Vossiche 
„Ztg““ w depeszy Zz Wiednia donosi, 
że rząd austrjacki podjął rokowania 
z rządem węgierskim w celu zawar- 
cia regjonalnej umowy gospodarczej. 
Rokowania te są tak dałece zaanga- 
żowane, że zakończenia ieh należ, 
się wkrótee spodziewać. Również mię 
dzy Węgrami i Włochami toczyć się 
mają analogiczne rokowania. Reko- 

Curtius i Schober są 

  

umowy gospodarczej. 

wania te mogą, zdaniem dziennika 
wpłynąć korzystnie na szanse Nie- 
miec w obradach genewskich. Z о$- 
wiadczeń niemieckich czynników rzą 
dowych—podkreśla dziennik — wy- 
nika niedwuznacznie, że gabinet Bru- 
eninga spodziewa się znaleźć syntezę 
między planami niemiecko-austrjae- 
kiemi a planami europejskiemi Brian- 
da. 

zadowoleni z mowy 
Brianda. 

WIEDEŃ. 11.V. (Pat.) „Der Mor- 
gen* donosi, że Curtius i Schober z 

powodu ostatniej mowy Brianda pro- 
wadzili w sobotę i niedzielę rozmowy 
telefoniczne. Stwierdzili oni z zadowo- 
leniem -—— mówi dziennik — iż nie 
sprawdziły się obawy, że pokojowa po- 
zycja Brianda dozna uszczerbku pod 
wpływem płanu unji celnej niemiec- 
ko-austrjackiej. Obaj ministrowie są 
przekonani, że mowa Brianda nie 

  

wpłynie niekorzystnie na rokowania 
dyplomatyczne, jakie toczą się obec- 
nie, wobec tego nie ulegną żadnej 
zmianie przygotowania, czynione obec 
nie przez Niemcy i Austrję na konfe- 
rencję genewską. Obaj ministrowie 
zgodnie zadecydowali, że na mowę 
Brianda zareagują dopiero w Genewie, 
mają oni przytem pewność, że nie wró 
cą z Genewy z pustemi rękoma. 

Plan gospodarczy Brianda. 
WIEDEŃ. 11.V. (Pat) „Neues 

Wiener Journal“ w depeszy z Paryża 
podaje szczegóły planu Brianda: Plan 
swój wypracował Briand w porozu- 
mieniu z wybitnymi ekonomistami 
francuskimi, jak: z posłem Fourgerem, 
przedstawicielem francuskiego prze- 
mysłu tekstylnego i ministrem handlu 
Glandin. Plan przewiduję utworzenie 
systemu ceł preferencyjnych między 
Niemcami i Austrją a państwami suk- 
cesyjnemi w połączeniu z propozycja- 
mi w sprawie zbytku nadwyżki zboża 
ze wschodnich państw Europy. Prze- 
widziane są również znaczne ułatwie- 

    

nia finansowe dla Niemiec i Austeji, 
tak przez dopuszczenie do giełdy pa- 
ryskiej, papierów niemieckich i aust- 
rjackich, jak też przez przyznanie 
specjalnych kredytów. Briand miał już 
uzyskać w tej sprawie przyrzeczenie 
francuskich kół finansowych. Nie chce 
on przeszkadzać dążeniom Niemiec i 
Austrji, które miałyby na celu euro- 
pejski pokój celny, pragnie jednak, 
by dążenia te szły w kierunku utwo- 
rzenia planu gospodarczego niemiecko- 
francuskiego, gdyż tylko na tej pod- 
stawie da się dokonać zrzeszenie go- 
spodrcze Europy. 

Ža 

„Niech nikogo nie zbraknie przy spelnianiu obowiązku 

obywateiskiego wobec ofiar powodzi“. 
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ERDSENEY 

WIADOMOSCI z KOWNA 
DOKOŁA WYBORÓW W LITWIE. 

Oprócz ludowców i socjaldemokratów, 
którzy postanowili bojkotować wybory, par- 
tja gospodarzy (Ukininku Partija| również 
postanowiła nie brać w nic hudziału. 

Bojkotowanie wyborów przez odłam opo- 
zycji było tematem rozważań kół rządowych, 
które przyszły do wniosku że bojkot ien 
jest jedynie demonstracją polityczną, to też 

nie należy go brać pod rozwagę. W bo- 
rach do samorządu główną rolę po x 
odegrać ugrupowania gospodarcze, u aš 
polityczne. 

AWZ 

  

      

    

   
      z. 

u z rozwiązaniem kowieńskiej 
rady miejskiej w Kownie usunięto z drzwi 
Ratusza napis „Kowieński Samorząd Miej- 
ski*, zastępując go napisem „Burmistrz mia. 
sta Kowna'. ‚ 

PROCES ATEJTININKOW, 

Dnia 12 b. m. Sąd Wojenny w Kownie 
będzie rozpatrywał sprawę 9 studentów i 4 
księży, którzy są kierowniczymi członkami 
zakazanej chrześcijańsko-demokratycznej or- 
ganizacji atenjtininków. Jako obrońcy oskar- 
żonych zaofiarowali swe usługi znani adwo- 
kaci kowieńscy Leonas, Słeżewiczus, Tume- 
nas, Raulinajtis, Robinson, b. Minister Spraw 
Wewnętrznych Pożeła i inni. 

Proces będzie odbywał się przy drzwiach 
zamkniętych. 

UKARANIE KSIĘDZA. : 

„Rytas“ podaje, iž proboszcz košciola św. 
Piotra i Pawla w Szawlach ks. Sarapas w 
trybie administracyjnym został ukarany 
grzywną w wysokości 1 tys. litów z prawem 
zamiany na miesięczny areszt. 

PONOWNY OBIÓR INŻ. WYSOCKISA NA 
STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU POR- 

'TU KŁAJPEDZKIEGO. 

Dnia 1 kwietnia b. r. upłynęła kaden 
prezesa Zarządu portu klajpedzkiego inż. 

Wysockisa. W tych dniach na pierwszem po 
iu nowego zarządu na stanowisko pre 

du portu obrano jednogłośnie po- 
Wysockisa. 

ZAMKNIĘCIE NIEMIECKIEJ SZKOŁY 

LUDOWEJ. 

Władze litewskie zlikwidowały niemiec- 
ką szkołę ludową w Muldekwirży pow. ta 
urógowskiego. W związku z tem przedstawi- 
ciele niemieccy złożyli wizytę ministrowi 
oświaty. 

UKARANIE REDAKTORA „RYTASA“ 

Z rozporządzenia wojenneo komendanta 
Kowna za rozpowszechnianie  nieprawdzi- 
wych pogłosek odpowiedzialny redaktor „Ву 
tasa* K. Berulis został ukaarny grzywną w 
wysokości 300 lit. z zamianą na dwutygod- 
niowy areszt. Mianowicie „Rytas* umieścił 
notatkę kronikarską, mylnie podającą, iż 

minister obrony kraju pułk. Giedrajtis po 
urlopie nie wróci już na swe stanowisko. 

POGŁĘBIENIE KRYZYSU W ROLNICTWIE. 

Organ ludowcow, „Lietuwos Žinios“ za- 
mieszcza artykuł, malujący w czarnych bar- 
wach obecne położenie rolnictwa litewskiego 
Między inn. czytamy tam: Ё 

„Ceny produktów rolniczych nieustannie 
spadają, przestały się opłacać bekony, młe- 
czarstwo i produkcja jaj również nie daje 
dochodu, zaś zboża nikt nie kupuje. Próż- 
no rolnicy zadają sobie pytanie, co robić, 
co będzie dalej? A 

Obecne zaś, po podwyższeniu ceł przez 
Niemcy, które importowały znaczną ilość 
produktów rolniczych, oczekiwać możemy 
jedynie pogorszenia się sytuacji: zwyżka bo- 
wiem taryfy celnej kosztować będzie Litwę 
około 11 milj. lit. i niewątpliwie wpłynie na 
dalszy spadek cen. 

. W krytycznej sytuacji, w jakiej znaleźli 
się nasi włościanie jedyną pomocą byłby 
łatwodostępny, tani kredyt. Lecz pomoc ia 
dla wielu znich nie istnieje „gdyż większość 
drobnych i średnich właścicieli nie posiada 
dotąd dokumentów własności, wskutek cze 
go nie może otrzymać pożyczek z Banku rol- 
nego. To też gospodarze ci bliscy są ban- 
kructwa, a bankrutując, trwają w przekona- 
niu, iż los ich nikogo nie interesuje, że nikż 

o nich nie dba. Położenie ich jest rozpaczli- 
wie beznadziejnie". 

    

  

  

   

    

   

    

     

      

  

  

Gloria į 
zacne | 
dobroci pol- 
skie ostrze 
do golenia 

odznaczone medalamiw kraju i zagranicą 

WSZĘDZIE DO NABYCIA. 

  

Giełda warszawska z dn..V. 11 b. r 

WALUTY i DEWIZY: 

Belgja . . . . « « .124,15—124,48—123,84 
Gdańsk ‚ „. . . . 173,55—173,98—173,12 
Но!ап@]а . „ . . . - 358,76 - 359,66 — 357,86 
Londyn +... + . .45,41'/,—43,532 43,30 
Nowy York kabel . . . 8,947— 8 947 — 8,907 
Pargž „2. 4. + 34,891/, —3499—3451 
Ргара „ . . . ‹ . . . 96.4+—26,50—26,34 
Stokholm . . . . . . 239,80 —239,90—238.70 
Szwajcarja . . . . „ 171,98 —172,41— 171,55 

   
   

    

   

Wiedeń. . . . . . . 125,58—125,89 — 125,26 
MWłochyry"w= sa . 43,731/,—16,85— 46,62 
Berlin w obr.pryw. - - « - - . . ‚ 212,58 

PAPIERY PROCENTOWE: | 
3% budowłana. + «. « « „+ . + + 45,60 
4% inwestycyjna . . . . . a 
Ta sama solyjna V. 950 
5% Konwersyjna . . .. . . . . . 47,90 
8% L. Z. B. G. K.i B.R., obi. B. G.R. . 94,00 
Te same 1% . . . . ai a 0023 
70/, ziemskie dolarowe . . . . « „72,50 
4'/,% warszawskie . . . « „ 53,50—33,73 
8% warszawskie . - . 78,50—73,90 
6% Łodzi SĘ . „680 

  

8% Piotrkowa... 5. « «+ » » » „ 04,0) 
10% Siedlec . „ : « « + + © «— ‚ 75,05 

AKCJE: 
Bank Polski, 84 %60. 060, 124/60 
B. Zw. Sp. Zarobk. .. .. ... . 6500 
Częstocico wp aki. ST 
Ostrowiec serja В. . . . - 36,75—36 .0 
Starachowice <. « 10,25—10,00—10,25 

` A
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Niemieckie rewelacje 0 sprawcach 
wojny Światowej. 

Na łamach niemieckiego ,,Landa- 

uer Anzeiger* ukazały się ostatnio sen 
sacyjne enuncjacje b. posła niemiec 
kiego w Czechosłowacji d-ra Baerana 
w sprawie istotnych sprawców wojny 
światowej. 

Trudno określić, czy rewelacje d-ra 
Baerana odpowiadają rzeczywistości, 
czy też są tylko nieudolną próbą zrzu- 
cenia z Niemiec odpowiedzialności mo 
bralnej za wojnę. Ze względu na sensa- 
cyjne ich brzmienie, podajemy je po: 
niżej w bardzo obszernem streszczeniu 

W kwietniu 1914 roku miała miej- 
sce w Kronsztadzie konferencja an- 
gielsko-rosyjska, która ostatecznie za- 
decydowała o utworzeniu ententy. W 
konferencji wziął również udział ów- 
czesny poseł serbski w Petersburgu 
Spalajkowicz. 

W parę dni po konferencji wysłał 
Spalajkowicz do premjera serbskiego 
Nikoli Pasicza w Belgradzie depeszę o 
treści następującej: 

„Mam zaszczyt zakomunikować 
Panu, że Suchomlinow (ówczesny ro- 
syjski minister wojny) wyraził się pod 
czas bytności w sztabie głównym, że 
Rosja przygotowuje się do wojny i or- 
ganizuje dwie armje, z których jedna 
ma trzymać w szachu Wschód, druga 
zaś — operować na Zachodzie. Sucho- 
mlinow udaje się w tych dniach do 
Azji, by śledzić za budową fortec. 

(podp.) Spalajkowicz““. 

Odbiór depeszy.w Belgradzie po- 
kwitował minister wojny Stefanowicz 
i szef oddziału wywiadowczego płk. 
Dmitrjewicz. Ten ostatni był organiza 
torem zamachu na austrjacką parę 
arcyksiążęcą w Sarajewie. 

W dn. 26 maja 1914 r. — na czte- 
ry tygodnie przed morderstwem w Sa- 
rajewie — nadesłał poseł serbski w Ro 
sji drugą depeszę: „Do premjera Ni- 
koli Pasicza. Rosja się dowiedziała, że 
następca tronu Franciszek Ferdynand 
weźmie udział w manewrach bośnijs- 
kich. Rosja oczekuje od Serbji spowo- 
dowania wojny. (podp.) Spalajko- 
wicz“. 

Teraz rola pik. Dmitrjewicza, jako 
organizatora zamachu sarajewskiego, 
staje się jasna. Dodać trzeba, że Dmit- 
rjewicz, człowiek o dużej ambicji, ma- 
rzył o wysokiem stanowisku w proje- 
ktowanem wtedy państwie jugosto- 
wiańskiem. Rychło się jednak rozcza- 
rował. Zaczął wtedy grozić odnośnym 
czynnikom serbskim opublikowaniem 
swego dziennika, z którego wina wy- 
wołnia wojny przez Rosję i Serbję 
wynika jasno jak na dłoni. Postawio- 
no wtedy niewygodnego już Dmitrje- 
wicza w stan oskarżenia i — jako 
zdrajcę — rozstrzelano w 1917 r. Na- 
krótko przed egzekucją, odwiedził 

    

Lord angielski a pamiętniki Biilowa. 
LONDYN, 11. V. (Pat). Wielką 

sensację wywołał niebywały skandal 
wydawniczy powstały na tle angiel- 
skiego wydania III tomu pamiętników 
Biilowa. Książka miała dzisiaj zna- 
łeźć się na półkach księgarskich, lecz 
nieoczekiwanie sprzedaż wydanej już 
książki została przez znaną firmę wy- 
dawniczą Putnama nagle wstrzyma- 
na. Przyczyną tego niezwykłego kro- 
ku wydawcy jest groźba ze strony lor- 
da Lonsdale'a, że w razie puszczenia 
książki w obieg wytoczy wydawnie- 
twu sprawę o oszczerstwo. Wobec wy- 
sokiego odszkodowania, przewidziane 
go przez prawo angielskie za oszczer- 
stwo, które w danym wypadku ucho- 
dzi za niewątpliwe, wydawcy postano- 
wili wstrzymać sprzedaż, ewentual- 

7е wspomnień 0 

Dmitrjewicza premjer, a nawet król 
serbski. Obie te wysokie osobistości 
odwoływały się do uczuć patrjotycz- 
nych skazańca i wzywały go do odda 
nia dziennika. Dokument ten oddał 
jednak Dmitrjewicz już przed aresz- 
towaniem chorwackim sprzysiężonym, 
dążącym do niepodległości. Dziennik 
Dmitrjewicza zawiera m. in. opis wi- 
zyty 19-letniego gimnazisty z Sarajewa 
głośnego Principe u agentów  angiel- 
skich w Budapeszcie, którzy zapłacili 
wynajętemu mordercy 20 sztuk zło 
tych monet, wartości 2.000 koron. Mo 
nety te znaleziono potem podczas re- 
wizji w mieszkaniu zamachowca. U 
krył je w skrytce za obrazem Matki 
Boskiej, wiszącym na ścianie pokoju, 
w którym zamieszkiwał. 

Obie wzmiankowane na początku 
depesze znajdują się — jak twierdzi 
dr. Baeran — wraz z dziennikiem roz- 
strzelanego Dmitrjewicza w rękach 
spiskowców chorwackich, którzy je w 
swoim czasie wykradli z tajnych archi 
wów serbskich. 

Zdaniem niemieckiego rewelatora, 
należałoby obecnie wszystkie te doku 
menty zbadać i opublikować. W pra- 
cy tej wzięliby udział uczeni wszyst- 
kich krajów, za wyjątkiem Anglji i 
Francji. Anglja bowiem opłaciła mor- 
dercę pary arcyksiążęcej, a Francja 
na długo przed wybuchem wojny, opra 
cowała szczegółowy plan ofenzywy dy 
plomatyczno-wojennej. Główną rolę 
grał przytem „Wielki wschód (może 
Bazyli Zacharow, multimiljoner i do- 
stawca broni dla ententy?) i „mada- 
me de Jouvenelle* żona wydawcy, ,Le 

Matin'. Ta ostatnia opracowała z pomo 
cą swego intymnego przyjaciela mala- 
rza czeskiego Stefanika cały plan po- 
wstańczego ruchu czechosłowackiego. 
W związku z tem Czesi uważają panią 
Jouvenelle za jedną z „twórczyń* pań 
stwa czechoslowackiego. 

Karjera Stefanika była błyskotli- 
wa, lecz krótka. Mianowany pierw- 
szym czeskim ministrem wojny, udał 
się on pewnego razu samolotem z Pa: 
ryża via Włochy—Austrja—Węgry do 
ojczyzny. Na granicy węgiersko-cze- 
chosłowackiej. ostrzełali żołnierze wę- 
gierscy samolot, który runął, grzebiąc 
pod swemi gruzami Stefanika. Na tem 
miejscu wznieśli potem Czesi ku czci 
zmarłego tragicznie ministra pomnik. 
Na otwarciu pomnika swego byłego 
kochanka była obecna „madame de 
Jouvenelle“ z 11-letnim synkiem. 

Tak wyglądają relacje b. dyploma- 
ty niemieckiego. W ich świetle odpo- 
wiedzialność za wybuch wojny pono- 
szą Rosja, Serbja, Francja i Anglja. 

Spectans. 

nie wypuścić nowe wydanie, z pomi- 
nięciem inkryminowanych ustępów, 
dotyczących Lonsdale'a. 

Lord Lonsdale, najpopularniejsza 
figura w świecie sportowym, słynny 
mecenas sportowców i artystów cyr- 
kowych, przyjaciel króla Edwarda o: 
raz byłego eesarza Wilhelma, odegry- 
wał w swoim czasie rolę pośrednika 
między monarchami będąc-przeciwwa- 
gą w stosunku do Biilowa. W pamięt- 
nikach swych Biilow bardzo ujemnie 
wyraża się o Lonsdale'u twierdząc, 
że król Edward nazywał go najwięk- 
szym kłamcą w Anglji. Biilow twier- 
dzi, że intrygi Lonsdale'a były główną 
przyczyną nieporozumień angielsko- 
niemieckich. Lord Lonsdale w wywia- 
dzie prasowym podkreślił, że wszystko 

Il Korpusie W. P. 
na Ukrainie i 4 Dywizji Strzelców 

generała Żeligowskiego 
(Dokończenie). ' 

Nieudałe próby stworzenia armji 
poiskiej na Murmanie, z powodu а- 
resztowania żołnierzy, jadących tam 
ze wszech stron, zmusiły odpowiednie 
czynniki do zaprzestania wysyłania w 
tamte strony i szukania nowych tere- 
nów. Sam gen. Haller, po powziętej 
koncepcji tworzenia formacji na Kuba- 
niu, na co wyraził swą zgodę d-ca Ar- 
mji Ochotniczej rosyjskiej —- gen. A- 
leksiejew, wyjeżdża do Francji. pozo- 
stawiając w Moskwie gen. Želigow- 
skiego, jako swego zastępcę — d-cę 
Polskich Sił Zbrojnych na wschodzie. 

. Gen. Żeligowski znany był szer- 
szym masom, jako człowiek o krysz- 
tałowej duszy, gorący patrjota, jeden 
z pierwszych organizatorów polskich 
oddziałów na terenie Rosji carskiej. 

Generałowi Żeligowskiemu miały 
podlegać wszystkie formacje polskie 
na wschodzie, jednakże przyszłość ©- 
derwała zupełnie Murman i Syberję 
od sfery wpływów swego dowódcy i 
pozostała generałowi jedynie Kubań, 
gdzie sformowano już 24 sierpnia 1918 
roku oddział Polski, zatwierdzony 
przez gen. Aleksiejewa, d-cę Armji 
Ochotniczej. 

Oddziałem tym, jako zaczątkiem 
4 dyw. Strz. dowodził płk. Franc. Zie. 
liński; oddział składał się początkowo 
z jednego bataljonu piechoty, dywi- 
zjonu ułanów i kompanji technicznej. 
W końcu września sformowano dyon 
artylerji. W tym czasie oddział liczył 

  

już około 700 ludzi i rozlokowany był 
w stanicy kozackiej Paszkowskaja, 
koło Ekaterynodaru. W skład Oddzia 
łu wchodzili żołnierze nietylko z b. 
II Korpusu, lecz już i 1 Br. Leg., I 
Korpusu, ŁII Korpusu i innych byłych 
formacyj Połskich, rozrzuconych po 

> Rosji. R 
ołnierz polski szukał wszędzie 

możności zaciągnięcia się pod sztan- 
dary ojczyste, by móc dalej walczyć 
o Polskę i z bronią w ręku wejść w 

Jej odzyskane granice. 
Z takich to żołnierzy składała się 

późniejsza 4 dyw. strz. i nic dziwnego, 
że każde jej posunięcie się bojowe 
przysparzało wawrzynów orężowi pol- 
skiemu. 

Względy polityczne nakazywały 
współdziałać z Armją Ochotniczą, tą 
drogą likwidując wszelkie jej preten- 
sje za pomoc w formowaniu dywizji. 
Na bezkresnych stepach Kubani, hen 
aż po stepy astrachańskie, zasłynęło 
imię żołnierza polskiego w ciężkich 
walkach z bołszewikami, dla których 
oddzia. polski stał się wkrótce po 
strachem. Zle ubrany żołnierz nasz, nie 
mając możności wyekwipowania się 
porządnego w Armji Ochotn., na wro- 
gu zdobywał kożuchy, baranie czapy 
i buty; ten strój spowodował potem, 
że do 4 dyw. strz. w Odesie przywarło 
miano „dzikiej dywizji”. 

Przybyły w połowie. października 
na Kubań gen. Żeligowski zajął się 
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co jego dotyczy w pamietnikach stano- 
wi czysty wymysł Biilowa, który „mu- 
siał parę lat temu upaść na głowę”. 

p 

„Prawda“ zadowolona zLitwy 
W związku z przedłużeniem przez 

Litwę sowiecko-litewskiego paktu pi- 
sze „Prawda, iż Litwa potrafiła u- 
strzec swą niezależność przed obcemi 
wpływami w przeciwieństwie do in- 
nych młodych państw. Są w Litwie 
grupy klerykałów, zwanych chrz. de- 
mokratami, które zgodziłyby się na 
unję z Polską, byle tylko umocnić 
swe stanowisko w kraju. Cała ludność 
Sowietów powita pakt, jako pewną 
drogę do zapobieżenia wojnom. 

Litwini domagają się 
własnego szkolnictwa 

w Prusach Wschodnich. 
„Biitower Anzeiger'* podaje do wia- 

domość zaczerpniętą z prasy litew- 
skiej, wychodzącej w Kownie, iż Rada 
Szkół Litewskich w Prusach wydała 
odezwę do wszystkich Łitwinów na 
całym świecie, aby zbierali składki na 
budowę i utrzymanie prywatnych 
Szkół litewskich w Prusach Wschod- 
nich. Jak podaje wymienione pismo. 
w odezwie tej powiedziane jest m. in., 
iż w prowincji Prus Wschodnich „w 
starej pruskiej Litwie żyje jeszcze 
dziś 60 tysięcy Litwinów, mówiących 
po litewsku i nie posiadających ani 
jednej szkoły. Ponieważ rząd niemiec- 
ki odrzucił petycje ludności litewskiej 
o utworzenie litewskich szkół mniej- 
szościowych w Prusach Wschodnich, 
Rada Szkół Litewskich na Litwie 
zmuszona jest uciec się do akcji sa- 
mopomocowej“. 

Jak podaje „,Kónigsberger Allge- 
meine Zeitung”, rząd litewski zamknął 
szereg szkół niemieckich w Litwie. 

Akcja rządu litewskiego jest nie- 
wątpliwie odpowiedzią na odrzucenie 
postulatów Litwinów w Prusach 
Wschodnich. 

== 

Rocznica Kaniowa. 
WARSZAWA, 11. V. (Pt). W 13-tą 

rocznicę bitwy pod Kaniowem odbył 
się w dniu 11 b. m. w Warszawie 
zjazd Kaniowczyków i Żeligowczyków, 
na którym wybrano nowy zarząd z 
płk. Krzyżanowskim na czele. O go- 
dzinie 1 rano odbyła się w kościele 
garnizonowym w Warszawie msza ża- 
łobna za spokój dusz oficerów i podo- 
ficerów, poległych w bitwie pod Kanio- 
wem. Po skończonej mszy świętej u- 
formowł się pochód z poeztem sztan- 
darowym oraz kompanją w historycz- 
nych mundurach. Pochód skierował 
się na plac Marszałka Piłsudskiego 
gdzie specjalna delegacja złożyła wie- 
niec na grobie Nieznanego Żołnierza. 
W południe odbyło się śniadanie w ka- 
synie podoficerskiem przy ul. Królew- 
skiej 2, wieczorem zaś raut w hotelu 
Bristol. 

Podróż Macii po Katalonii. 
BARCELONA. 11.V. (Pat.) W dniu 

wczorajszym Miacia dokonał pierw- 
szej oficjalnej podróży do Katalonji. 
Przemawiał on kolejno w dziewięciu 
różnych miastach, nawołując wszę- 
dzie do jedności i stwierdzając, że nikt 
nie ośmieli się odebrać Katałonji 
tego, eo do niej należy. 

Antysemityzm w Niemczech. 
BERLIN. 11.V. (Pat.) Wczoraj od- 

była się we Wrocławiu wielka mani- 
festacja związku Żydów niemieckich 
przeciwko antysemickim  wystąpie- 
niom hitlerowców. Przewodniczący 
związku podkreślił w swem przemó- 
wieniu, że w żadnym innym kraju 
nienawiść do Żydów nie przybrała tak 
wielkich rozmiarów, jak w Niem- 
czech. 

szczerze dolą dywizji i, przy pomocy 
Komitetu Naczelnego politycznego, 
składającego się z przedstawicieli Pol- 
skiej Rady Zjednoczenia Międzynaro- 
dowego oraz lewicy niepodległościo- 
wej, — wyrobił u następcy gen. Alek- 
siejewa, gen. Denikina zupełną nieza - 
leżność polityczną oddziału oraz zapew 
nienie zaopatrzenia. Również gen. Że- 
ligówski dokładał starań, by oddział 
mógł jak najprędzej dostać się do kra- 
ju, gdzie już był Rząd Polski. 

W tym czasie napływają żołnierze 
z Ukrainy, skierowywani tu przez or- 
ganizację Werbunkowo-Agitacyjną (O. 
W. A) z Kijowa. Ponieważ jednak licz- 
ba ta jest znikomą i niema większej 
nadziei, żeby napływ się zwiększył, 
gdyż OWA zaczęła już skierowywać lu 
dzi wprost do kraju, gen. Żeligowski 
przeformowuje dywizję na samodziel- 
ną brygadę, powierzając jej d-two płk. 
Małachowskiemu. Płk. Zieliński wy- 
jeżdża na Ukrainę celem rewindyko- 
wania pozostałego tam majątku po b. 
II Korpusie. 

Naskutek starań gen. Żeligowskie- 
go w Polsce, Naczelny Wódz Komen- 
dant Piłsudski uzyskał od głównodo- 
wodzącego Koalicji marszałka Foch'a 
radjowy rozkaz do gen. Denikina ode- 
słania brygady do Odesy, jako awan- 
gardy mających tam przybyć wojsk 
koalicyjnych. 

26 listopada 1918 r., na statku 
transportowym _„Saratow*, drogą 
morską brygada odjeżdża do Odesy 
narazie w składzie piechoty, sztabów 
i komp. inżynieryjnej (do 1500 bagne- 
tów); kawalerja i artylerja, z braku 
miejsca, przybędzie dopiero w stycz- 

niu. i 
1 grudnia brygada wyładowuje się 

w Odesie entuzjastycznie witana przez 
ludność i kolonję polską. 

М тг E NS KI 

Przed wyborami prezydenta Francji. 
Stanowisko grupy lewicy demokratycznej Senatu. 

PARYŻ, 11. V. (Pat). Grupa lewi- 
cy demokratycznej Senatu zebrała się 
w poniedziałek celem obradowania w 
związku z mającemi się odbyć w środę 
wyborami prezydenta republiki, a 
głównie wobec decyzji, powziętej przez 
niektóre ugrupowania, co do wspól- 
nej demrche u Brianda. Zebranie to 
miało wielkie znaczenie, gdyż liczebnie 
grupa lewicy demokratycznej stanowi 
niezawodnie większość Senatu. W go- 
dzinach popołudniowych można by- 
ło odnieść wrażenie, że w łonie grupy 
zdania były podzielone i nie chcąc z 
jednej strony powziąć żadnej decyzji, 
któraby mogła wydać się przeciwną, 
kandydaturze Doumera „który, jak 
wiadomo, jest wybrańcem grupy le- 
wicy demokratycznej na stanowisko 

prezydetna, z drugiej zaś strony nie 
chcąc uczynić nic takiego co mogłoby 
być przyjęte jako potępienie inicjaty- 
wy, powziętej przez przyjaciół Brian- 
da na rzecz jego kandydatury, grupa 
lewicy demokratycznej nie wypowie- 
działa się za żadnym kandydatem i 
zadowolniła się zaznaczeniem ogólni 
kowego swego przywiązania do zasad 
republikańskich. W końcu posiedzenia 
przyjęto następującą rezolucję: Wier- 
na swoim stałym tendencjom, grupa le- 
wicy demokratycznej po omówieniu 
sytuacji postanawia, że jeżeli w Wer- 
salu będzie miało miejsce głosowanie 
powtórne, to odda ona swe wszystkie 
głosy kandydatowi lewicy, który przy 
pierwszem głosowaniu otrzyma naj- 
większą ilość głosów. 

Zgoda Brianda. — Trzech kandydatów. 

PARYŻ, 11. V. (Pat). Zgodnie z 
powziętą na plenarnem zgromadzeniu 
uchwałą grupy lewicy demokratycznej 
Senatu, grupa ta nie wzięła udziału w 
delegacji, która udała się do Brianda, 
aby prosić go o zgodę na postawienie 
swej kandydatury. W skład tej dele- 
gacji weszli przeważnie członkowie 
stronnictwa radykalnego oraz kilku 
przedstawicieli drobnych grup lewico- 
wych. Briand przyjął delegację o go- 
dzinie 18-ej. Z początku opierał się 
on, powołując się na konieczność pra- 
cowania w dalszym ciągu nad rozpo- 
czętem przez niego dziełem unji euro- 
pejskiej, lecz wobec nalegania przyby- 
łych do niego deputowanych wyraził 
ostatecznie swą zgodę na postawienie 
kandydatury. Powodzenie jej zależy. 

więc obecnie od decyzji, którą poweź- 
mie Doumer, do którego, z inicjatywy 
dep. Bonneta, udała się delegacja par- 
lamentarzystów, aby prosić go o cof- 
nięcie swej kandydatury. 

W ostatniej chwili dowiadujemy się, 
że prezydent Senatu Doumer oświad- 
czył delegacji parlamentarnej, która 
do niego przybyła po wyjściu od Brian 
da, że kandydatury swej nie cofa. 
Kandydaturę swą zgłosił też były mi- 
nister rolnictwa Hennessy. Wobec te- 
go, oprócz przypadkowych kandyda- 
tur, które mogą wyłonić się przy póź- 
niejszem głosowaniu, w razie nieotrzy- 
mania przy pierwszem głosowaniu ah- 
solutnej większości, głównymi kandy- 
datami na prezydenta republiki fran- 
cuskiej są: Doumer, Briand i Hennessy 

US EKEDIS EA, 

Wielkie rozruchy w Madrycie. 
Strajk generalny. 

MADRYT, 11. V. (Pat). Po nocy, 
która miała przebieg spokojny, wy- 
buchł strajk generalny. Manifestanci 
podłożyli ogień pod klasztor jezuitów. 
Rozpalono także olbrzymie ogniska, 
do których wrzucano numery dzien- 
ników „ABCG* i „El Debate“. Tłum 
urządził owację kpt. Dellano, który 

Stan obieženia 

MADRYT 11.V. Pat. — Ogłoszono 
tu stan obiężenia. Manifestanci pod- 
palili siedzibę Karmelitów oraz szko- 
łę rzemiosł przy klasztorze jezuitów. 
Wpobliżu tej szkoły doszło do star- 
cia i wymiany strzałów. Kilkanaście 
osób odniosło rany. 

Klasztor Jezuitów strasznie ucier- 
piat wskutek pożaru. Wydany został 
nakaz aresztowania monarchistów 
którzy wywołali wczorajsze rozruchy 
Operacje giełdowe zostały zawieszo- 
ne w całej Hiszpanji. Rada Ministrów 

zwrócił się do zebrnych, wzywjąc do 
zachowania spokoju. Szoferzy taksó- 
wek strajkują. Komunikację utrzy- 
mują jedynie tramwaje. Praciwnicy 
budowlani również porzucili pracę. 
Sklepy są zmknięte. W związku z 
zajściami w mieście ogłoszono tu stan 
wojenny. 

w Madrycie. 

obraduje w permamencji. 
W mieście panuje nastrój gorącz- 

kowy .Rząd ogłosił komunikat, w któ 
rym zaznacza, że nie będzie tolerował 
żadnej akcji ekstremistycznej i uwa- 
żać będzie za wroga republiki każ- 
dego sprawcę niepokojów. Rząd bro- 
nić będzie z całą surowością nowego 
ustroju. Stan oblężenia, ogłoszony 
czasowo w Madrycie ma na celu za- 
pobieżenie konieczności uciekania się 
do bardziej surowych zarządzeń. 

Lotnik polski wskutek burzy wylądował 
na terytorium Prus Wschodnich. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W ub. piątek rano z lotniska warszaw- 
skiego wyłeciał na nowym samolocie do 
Grudziądza kap. Gedgowd wybitny lotnik 
polski. Wskutek burzy, jaka rozszalała się 
nad województwem pomorskiem, musiał on 

widocznie zboczyć z trasy w kierunku wsche 
dnim i zbłądził, lądując przymusowo na te- 
renie Prus Wschodnich w odległości 80 
klm. od graniey polsko-niemieckiej, Wła- 
dze niemieckie zatrzymały samolot oraz ka- 
pitana Gedgowda do czasu wyjaśnienia przy- 
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czyny lądowania samołotu polskiego na te 
rytorjum Prus Wschodnich. 

Min. Spraw Zagranicznych powiadomio- 
ne o tym wypadku wydało polecenie po- 
selstwu polskiemu w Berlinie, by ono ze 
swej strony złożyło właściwym czynnikom 
niemieckim ubolewanie z powodu przymu- 
sowego lądowania polskiego statku na tery- 
torjum Rzeszy, oraz by zajęło się dalszym 
losem kap. Gedgowda. 

  

silne lotniotwo to potęga Państwal 

Odesę w tym czasie okupowali 
Niemcy oraz III korpus ros.-ukraiński 
gen. Biskupskiego, składający się z o- 
koło 3000 ludzi, przeważnie byłych 
carskich oficerów bez wyraźnej fizjo- 
nomji narodowej, gdyż z przybyciem 
dywizji obwołali się częścią armji o- 
chotniczej, gdy dotychczas uważali się 
za korpus ukraiński hetmana Skoro- 
padskiego. 

W porcie stała eskadra francuska, 

lecz desantu nie wysadzała. 
Brygada rozlokowała się w mieś 

cie. Gen. Żeligowski liczy się z uzu- 
pełnieniem oddziału miejscowym pol- 
skim elementem, ogłasza mobilizację 
Polaków i przeformowuje brygadę na 
dywizję, obejmując osobiście jej do- 
wództwo. Naskutek umowy z dywizją 
niemiecką, część jej majątku miała 
przejąć 4 dywizja; gdy jednak oddział 
polski zgłosił się po odbiór materjału, 
Niemey napadli go pierwsi rozpoczy- 
nając strzelaninę. Rozpoczęła się wal- 
ka uliczna, w której zginęło sporo 
Niemców oraz z naszej strony oficer 
i kilku szeregowych. Wobec wrogiego 
ustosunkowania Niemców, franeuski 
konsul Henneau wydaje rozkaz usu- 
nięcia się Niemców poza granice mia- 
stą oraz zaznacza, że każde porwanie 
się na dlwizję lub jej przedstawicieli 
uważane będzie za obrazę Państw Ko- 
alicji. 

Ponieważ Odesie groziły bandy a- 
tamana Petlury, dywizja wysyła prze- 
ciw nim oddział pod komendą płk. 
Żymierskiego. Oddział ten zostaje 
przez przeważające siły ukraińskie za- 
brany, rozbrojony a nad żołnierzami 
Ukraińcy znęcali się w straszny spo- 
sób. 

Dnia 13 grudnia Petlurowcy opa- 
nowali Odesę. 

Dywizja cofnęła się ku morzu, że- 

by osłonić port i mieć stały dostęp do 
niego dla umożliwienia w tej sytuacji 
dokonania desantu wojsk francuskich, 
które były już w drodze do Odesy. 

18-go wyładowuje się pierwszy 
desant francuski i dywizja przechodzi 
do natarcia. Po krótkiej lecz krwawej 
walce Petlurowcy zostają wyrzuceni 
z miasta. W walkach tych dywizja 
zdobywa znaczny materjał wojskowy. 

Gen. Żeligowski, widząc opłakany 
stan dywizji pod względem zaopatrze- 
nia i wyżywienia, dokłada nadludz- 
kich wysiłków, żeby sytuację opano- 
wać. Udaje mu się uzyskać pożyczkę 
od gen. Gryszyn-Ałmazowa 'w wyso- 
kości pół miljona rubli i zaspakaja tem 
pierwsze potrzeby. 

Następnie uzyskuje przejście dy- 
wizji na żołd i wyżywienie francuskie. 

Wysłana w końcu grudnia delegacja 
do Warszawy z raportem do Naczel- 
nego Wodza przywozi w styczniu od- 
powiedź, w której Komendant Piłsud- 
ski pozdrawia wszystkich żołnierzy w 
imieniu Armji Polskiej i dziękuje za 
trud wytwarzania Polskiej Siły Zbroj- 
nej. 

W tym czasie dywizja liczy już 
722 oficerów, 2116 szeregowych i 827 

koni. 
Wielkie serce, zapał i oddanie się 

sprawie formowania i wyszkolenia dy- 

wizji włożone przez gen. Żeligowskie- 
go, zdobyły Mu uznanie, zachwyt i po- 
dziękowanie dowodzącego siłami koa- 
lieji w Odesie gen,+d'Anselm'a. 

Przybycie dalszych transportów 
wojsk koalicyjnych do Odesy (2 dyw. 
fr. i 2 dyw. greckie) stwarza w d-twie 
francuskiem koncepcję rozszerzenia 
wpływów na Ukrainę i wyrzucenia 
bolszewików. Do akcji powołana zo- 
staje 4 dyw. strz., która 4-go lutego 
wysyła silny oddział do zajęcia m. Ty- 
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Narodowość śląska. 

„Prawo Ludu', organ stronnictwa 
ludowego, którego prezesem jest po- 
seł dr. Buzek publikuje w numerze z 
dnia 7 maja obszerny list otwarty do 
ministra Spraw Wewnętrznych, dr. 
Slavika, w sprawie narodowości ślą- 
skiej. List ten zbija wszystkie argu- 
menty ministra, zaznaczając, że fakt 
uznania odrębnej narodowości śląskiej 
przez ministra jest sprzeczny z istot- 
nym stanem rzeczy. Separatyzm śląski 
był sztucznie podsycany przez władze 
austrjackie, przyczem jednak rząd au- 
strjacki zawsze uznawał polskość Slą- 
zaków, posługujących się językiem pol 
skim. Nawet separatystyczna śląska 
partja ludowa oświadcza w swoim or- 
ganie, że niema na Śląsku ani odręb- 
nego języka, ani narodowości śląskiej. 
Pismo powołuje się na zdanie prezy- 
denta Masaryka, który podczas swego 
ostatniego pobytu na Śląsku Cieszyń- 
skim przyznał, że Polacy stanowią 
tu większość. Pismo przypomina prze- 
pisy, według których miarodajnym 
przy zapisie, ustalającym narodowość, 
jest język macierzysty. 

Lokaut na Śląsku Cieszyńskim 

KATOWICE, 11. V. (Pat): Lokaut 
w przemyśle włókienniczym w okręgu 
bialsko-bielskim trwa w dalszym cią- 
gu i objął wszystkich robotników. Do- 
tychczas pertraktacje nie dały rezulta- 
tu. -Spokoju nigdzie nie zkłócono. 

Paz. 

Zgon fizyka amerykańskiego. 

Najznakomitszy fizyk Ameryki 78 
letni uczony prof. Albert Abraham 
Michelson, rodem ze Strzelna w Połs- 
ce padł ofiarą nauki. 

Michelson od dłuższego czasu pro- 
wadził wytężone badania nad szybkoś- 
cią światła, celem skontrolowania teo- 
rji Einsteina. . 

Przemęczony organizm starca nie 
wytrzymał natężenia i ' Michelson w 
czasie pracy w swym gabinecie padł 
dotknięty udarem mózgowym. 

Wszelka pomoc okazała się zbęd- 
ną, uczony nie odzyskawszy przytom- 
ności zmarł. 

aj 

Zaprzeczenie. 

MOSKWA, 11. V. (Pat). Agencja 
Tass zaprzecza pogłoskom o rzeko- 
mem wykonaniu wyroków śmierci na 
osobach dowódców okręgu wojskowe- 
go ukarińskiego oraz na osobie kapita- 
na lodołamacza „Krasin*. Pogłoski te 
są bezpodstawne. z 
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Kolejarze dyrektorowi 
Zelwerowiczowi. 

W dniu 11 maja r. b. w teatrze 
Wielkim na Pohulance na specjalnie 
zakupionem przez pracowników Dy- 
rekcji _ Kolejowej przedstawieniu 
„Wróżka i adwokat'* Molnara, po dru- 
gim akcie odbyła się uroczystość wrę- 
czenia Dyrektorowi Al. Zelwerowiczo- 
wi z okazji 30-letniej pracy scenicznej 
adresu artystycznie wykonanego przez 
jednego z pracowników kolejowych 
oraz wiązanki kwiatów. Jeden z pra- 
cowników kołejowych odczytał spec- 
jalnie napisany na cześć Dyrektora 
Zelewrowicza wiersz. 

Wzruszony tem Dyrektor Al. Zel- 
werowicz serdecznie podziękowł 

wszystkim zebranym. 

raspol. Oddział ma być wspomagany 
przez artylerję i czołgi francuskie. Ty- 
raspol był silnie obsadzony przez bol- 
szewików, zdecydowane jednak i bra- 
wurowe natarcie doprowadza do zdo- 
bycia miasta, wyrzucenia bolszewi- 
ków i, w wyzyskaniu zwycięstwa, 
przez zajęcie kilku dalej położonych 
wsi, gdzie ludność została rozbrojona. 
W walkach pod Tyraspolem zginęło 
do 150 bolszewików, a z naszej strony 

było tyłko około 6 zabitych. Akcja ta 
wywołała zachwyt w d-twie francu- 

* skiem i pismo gen. d'Anselm'a do gen. 
Żeligowskiego, winszujące Mu takiego 
wojska. 

Dalsze życie dywizji obfitowało w 
coraz to nowe walki z bolszewikami, 
które przysparzały chwały orężówi 
polskiemu. 

Sejm Ustawodawczy na 2-m posie- 
dzeniu 1-ej sesji oddał, przez powsta- 
nie, hołd žolnierzom-tulaczom. 

W końcu marca nowa armja bol- 
szewicka atamana Grigorjewa zaczęła 
zagrażać Odesie.. Sytuacja polityczna 
i strategiczna była niekorzystna dla 
koalicji i d-two francuskie postanowi- 
ło wycofać się za Dniestr do Rumunji, 
co nastąpiło dnia 4 kwietnia 1919 r. 

Dnia 5 kwietnia odchodzi z miasta 
4 dywizja, staczając walki z miejsco- 
wymi bolszewikami na ulicach. W 
walce przy Czumnej Górze, osłaniając 
ogniem artylerji odwrót dywizji, zo- 
staje ciężko ranny w brzuch płk. Bar- 
the de Waydenthal, który potem umie- 
ra w Odesie. 

Po ciężkiej nad wyraz przeprawie 
przez Dniestr 10 kwietnia dywizja o- 
siąga tyrytorjum rumuńskie, gdzie zaj- 
muje odcinek wzdłuż Dniestru, prze- 
bywając na nim do 25 maja. 

Warunki pobytu na Besarabji były 
bardzo ciężkie: brak było umunduro- 
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Polsko-sowiecka konferencja graniczna. 

8 b. m. w piątek. na pograniczu 
polsko-sowieckiem na odcinku Koz- 
łowszczyzna odbyła się polsko-sowiec- 
ka konferencja graniczna, w której 

wzięli udział ze strony polskiej przed- 

stawiciele starostwa i miejscowe wła- 

dze KOP. zaś ze strony sowieckiej ko- 

mendant sowieckiej straży granicznej 

i kilku oficerów. 
Tematem obrad konferencji był 

wypadek na tymże odcinku, kiedy 

przeje jący łodzią patrol KOP-u 

strażnicy sowieccy bez żadnej widocz- 

nej przyczyny zasypali gęstym ogniem 

z karabinu maszynowego. Czterem ko- 

  

pistom kule przeszyły wówczas czap- 

ki, jednego zaś, szeregowego Neuman- 

na, ciężko zraniły w kolano. 

Przedstawiciele władz polskich sta- 

nowczo domagali się jak najsurowszej 
kary dla sprawców napadu i odszko- 

dowania dla zranionego Neumanna, 

który leży obecnie w szpitalu i któ- 

remu grozi kalectwo — utrata nogi. 

Po dłuższych pertraktacjach bol- 

szewicy zgodzili się na żądania władz 

polskich, zastrzegając sobie, iż zacze- 

kają orzeczenia lekarskiego, od które- 

go uzależniają wysokość odszkodowa- 

nia. (m) 

Rozszerzenie granic m. Druskienik. 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

przygotowało projekt rozporządzenia 

Rady Ministrów o rozszerzeniu granie 

m. Druskienik. 
Na podstawie tego rozporządzenia 

wyłącza się w powiecie grodzieńskim 

miejscowości — Piaski, Kłoniszki, Po- 

ganka, Samouki i Młynek, oraz, włą- 
cza się je do m. Druskienik. 

Rozporządzenie o powiększeniu m. 

Druskienik ma wejść w życie z dniem 

1-ym października r. b. (ISKRA). 

Katastrofa samolotowa pod Wilnem. 
W dniu wczorajszym wpobliżu Wilna 

na połach folwarku Hareówka gm. rudomiń- 

skiej zdarzyła się katastrofa  samolotowa. 

Samolot wojskowy pilotowany przez poru- 

eznika Mieczysława Kuźmińskiego z obser- 

watorem por. Jastrzębskim w chwili kiedy 

znajdował się nad folwarkiem spadł ze zna- 

cznej wysokości wrywając się w ziemię. 

Samolot został zdruzgotany. Lotnicy dzię- 

ki jakiemuś szezęśliwemu przypadkowi wy- 

szli z opresji cało, odnosząc jedynie niezna- 

czne obrażenia ciała. 
Jak wynika z zeznań lotników, katastro- 

fa nastąpiła wskutek defektu motoru. 

Zdruzgotany samolot pozostawiono 

na miejseu. Lotnicy wyjechali do Poruban 

ku. (e). 

Szczegóły tragicznej śmierci Pirockiego. 
W uzupełnieniu naszej notatki © tragicz- 

nej śmierci komunisty Pirockiego podczas 

mieudanej próby ucieczki z pod eskorty po- 

lieyjnej z pędzącego pociągu podajemy na- 

stępujące szezegóły. 
Pirockiego aresztowano na początku lata 

ubiegłego roku przy ułiey Zawalnej, gdy 

niósi większą ilość literatury komunistycz: 

nej. 
Na widok agentów policyjnych Pirocki 

nie stracił zimnej krwi rzucił paczkę z li- 

teraturą w kierunku wywiadowcy i z okrzy- 

kiem „złodzieje! ratujcie!* zaczął uciekać 

usiłując ukryć się w jednej z cukierni przy 

ulicy Zawalnej. 
Pirockiego aresztowano na kilka dni 

przed jego wyjazdem na wyższe studja do 

Francji, gdzie został przyjęty jako student 
na uniwersytet w Tulonie. 

Stawiony wówczas przed sądem okręgo- 

wym, Pirocki skazany został na 4-ro let 

nie ciężkie więzienie. 

Karę tę odsiadywał w białostockiem wię- 

zieniu. 
W międzyczasie wyjaśniło się że Pirocki 

zaangażowany jest jeszcze w jednej sprawie 

komunistycznej, która wyznaczona była do 
rozpoznania przez sąd okręgowy w Wilnie 

w dniu wczorajszym. Na ten proces eskor- 

towany był do Wilna. Fakt że Pirocki u- 

siłował zbiec wpobliżu Oran w punkcie odie 

głym o pięć kilometrów od granicy litew- 

skiej, świadczy, że działał on według zgó- 

ry przemyśałnego planu w nadziei, że uda 

mu się dotrzeć do graniey i przejść niepo- 

strzeżenie na litewską stronę. 

Zwłoki Pirockiego wydane zostaną rodzi: 

com. 

Pociąg najechał na furmankę. 
Wezoraj  wpobliżu stacji kolejowej 

Brześć n/B. pociąg osobowy zderzył się na 
przejeździe kolejowym z furmanką, w któ- 
rej znajdowało się 5 osób. Wskutek zderze 

nia wóz został zdruzgotany, zaś znajdują- 
ty się w nim podróżni, mnanowicie Józef 

Kosieniuk, Chaim Gurwicz z Wiłna, i Taras 

Kaczko zostałi zabici. Dwie inne osoby siłą 

uderzenia wyrzucone poza tor tylko cudem 

uniknęły Śmierci. 
(C). 

V SEKPOSNTKRAS 

Wprowadzenie służby policyj- 
nej na jeziorach trockich. 
W związku z uruchomieniem nad 

jeziorami Trockiemi schroniska tury- 

stycznego i przystani Ligi Morskiej, 

co pociągnie za sobą zwiększenie się 

ruchu na jeziorach i ew. zwiększenie 
się liczby nieszczęśliwych wypadków 
—komenda wojewódzka P. P. w naj- 
bliższych dniach wprowadzi służbę 
policyjną na tych jeziorach. Zadaniem 
tej służby będzie niesienie pomocy do- 
tkniętym katastrofą. Łodzie policji bę- 
dą zaopatrzone we wszelkie przyrządy 
raiunkowe i lornety polowe. 

  

Zagrożona placówka. 
Wskutek powodzi została doszczęt- 

nie zniszczona śluza i tama Nowo-Wi- 
lejskiej Fabryki Masy Drzewnej i Pa- 
pieru w Kuczkuryszkach. Straty wy: 
noszą około zł. 120.000. Zwdzięczając 
temu jedyna fabryka w naszym kraju 
znajduje się w położeniu nadzwyczaj 

krytycznem. 
Bardzo pożądanem byłoby, aby 

czynniki miarodajne ze swej strony 

pośpieszyły z pomocą i umożliwiły ist- 

nienie w obecnym krytycznym okre- 

sie jedynej podobnej płacówki prze- 

mysłowej u nas. › 

LIDA 
+ Ofiary piorunu. Podczas ostatniej bu 

zy na polu przy wsi Czapłowszczyzna gm 

ickiej zabity został udezreniem piorunu 

mieszk. m-czka Bielicy Machało Władysław 

lat 16 oraz odniósł ciężkie poparzenie mie- 

szkaniec wsi Jamonty gm. bielickiej Wac- 

ław Marsiewski, lat 16. Marsiewskiemu udzie 

lono pomocy lekarskiej w przychodni rejo- 

nowej w Bielicy. 
-+ Odznaczenia. Dowódca O. K. III od- 

znaczył „Dyplomem Zasługi* p. Bożka Jana, 

instruktora oświaty pozaszkolnej przy In- 

spektoracie Szkolnym na pow lidzki, d-eę 

plut. P. W. i Józefa Ignaszowskiego, kiero- 

wnika szkoły powszechnej w Zawgudzianach 

d-cę plul. P. W. na gminy Zabłoć i Wawiór- 

ka, za zasługi położone na polu P. W. i W. 
F. na terenie powiatu lidzkiego 

-F Krwawa bójka. Między mieszkańcami 
wsi Dyndyliszki gm. Iwje pow. lidzkiego 
Kozłem Kazimierzem i Kozłem Józefem wy- 
nikła sprzeczka podczas wspólnej pracy przy 
stawianiu płotu. Wywiązała się bójka, w tra 

kcie której Kozieł Kazimierz porwał siekie- 

rę i uderzył nią w głowę Kozła Józefa, któ- 

ry nieprzytomny upadł na ziemię. Kozła Jó- 

zefa odwieziono z rozpłataną głową do m. 

Iwje gdzie udzielił pierwszej pomocy ranne- 

mu miejscowy lekarz. 

   

wania, żołdu i wyżywienia. Sławna 

mamałyga stała się przysłowiową i 

opiewaną w piosenkach żołnierskich. 
Wreszcie 25 maja 4 dywizja strzelców 

została pożegnana przez gen. d'An- 

selm'a podczas przeglądu, na którym, 

w otoczeniu kilku generałów francu- 

skich i licznej świty gen. d'Anselm 

udekorował gen. Żeligowskiego oraz 

wszystkich oficerów i szeregowych. 

którzy odznaczyli się w bojach, krzy- 

żami ..Croix de guerre . 

Gen. d'Anselm wydał rozkaz po- 

żegnalny treści następującej: „4 dy- 

wizja Polska opuszcza Grupę i idzie 

w bój, by dotrzeć do granic swej Oj- 

czyzny i by dokonać dzieła ostatecznej 

odbudowy wielkiej Polski, która dla 

Francji odwieczną żywiła przyjaźń, 

była najwierniejszą jej sojuszniczką. 

—4 dywizja Polska 'w ciągu wielu 
miesięcy walczyła z nami w. Rosji i 
cała nasza Grupa mogła podziwiać e- 
nergję, wierność i legendarną brawurę 
oddziałów polskich. 

— Wśród olbrzymich trudności i 

wielkich niedostatków Polacy utrzy- 

mali wielki poziom ducha i wiarę w 

przyszłość kraju. 

—— Generał d'Anselm winszuje im 

i dziękuje za usługi położone dla 

wspólnej sprawy. W imieniu całej 

Grupy oddaję cześć generałowi Żeli- 
gowskiemu, 4 dywizji Polskiej i jej 
sztandarom. (podpisał) d' Anselm m. p. 

Od tego dnia, ku wielkiej radości 

tułaczy, transporty kolejowe zaczęły 

przewozić dywizję do Czerniowiec, 
skąd 17 czerwca dywizja skoncentro 

wała się pod Stanisławowem. W wal- 

kach z Ukraińcami dywizja odznacza 

się chwałebnie i dużo przyczynia się 

do zakończenia walk na froncie Mało- 

polskim. Broni skutecznie Stanisła- 

wowa, przechodzi do natarcia i zaj 

muje linję rzeki Strypa, na której u- 
trzymuje się. 

Przybycie do kraju dywizji gen. 
Żeligowski zameldował raportem do 
Naczelnego Wodza, na który otrzymał 

rozkaz Wodza treści następującej: 

„Wódz Naczelny Wojsk Polskich 
do generała ppor. Żeligowskiego w Sta- 

nisławowie. 
Przesyłam na ręce Generała wy- 

razy serdecznej radości, że dzielne 
wojska, przez Pana dowodzone po 
długiej tułaczce i świetnych walkach 
na obcej ziemi stanęły wreszcie na 

gruncie ojczystym. 

Za dotychczasową służbę w obro- 
nie honoru oręża polskiego dziękuję 
Generałowi, oficerom i żołnierzom dy- 
wizji, która rozporządza jedynie kad- 
rowym materjałem, potrzebnym gwał- 
townie dla całego wojska, rozwiązuj 
niniejszym Jego dywizję, przeznacza- 
jąc skład do zaszczytnej roli zapłod- 
nienia szeregów armji polskiej duchem 
wojennym, który dotąd cechował dy- 

wizję Pana Generała. J. Piłsudski, m.p. 
Wódz Naczelny”. 

Z tą chwilą kończy się historja 4 
dywizji Strzelców i zaczyna historja 

10 dywizji piechoty, z którą się 4 dy- 
wizja zlała w jedną organiczną ca- 

łość. 

Gen. Żeligowski oddaje wkrótce 
d-two dywizji gen. Żygadłowiczowi, a 
sam obejmuje grupę na froncie litew- 
sko-białoruskim. Wkrótce jednak staje 

znów na czele swej starej dywizji, by 
z nią razem zasłynąć pod murami 
Wilna i Warszawy. 

   

Generałowi Żeligowskiemu Cześć. 

Żeligowczyk. 

—Ф 

KURIER 

Trzeci dzień i zakończenie 
Kongresu Eucharystycznego 

Ostatni dzień Kongresu Eucharystycznego 
wypadł najbardziej okazale i ściągnął Humy 
nietylko wiernych, lecz i przedstawicieli in- 
nych wyznań, którzy, stłoczeni w ciżbie mod- 
lących się uczestników kongresu o godz. 9-ej 
ruszyli w uroczystej procesji z Ostrej Bramy 
na plac Katedralny. Tu ustawił się prawdzi- 

wy las z chorągwi i barwnych sztandarów 
różnych organizacyj, wolne zaś miejsca za- 
jęli modlący się, a że plac, chociaż obszerny, 

nie mógł wszystkich zmie: więc moe stała 

na ul. Mostowej, Mickiewicza, Bonifrater- 

skiej( Biskupiej, Arsenalskiej, w Cielętniku. 

O godz. 10-ej J. E. ks. Arcybiskup-Metro- 
polita R. Jałbrzykowski w a 
wieństwa, odprawił mszę poniy 
czem bezpośrednio przed bazyliką J. E. ks. 

Biskup St. Łukomski wygł kazanie na 

temat: „Eucharystja a Śmiałość przekonań 

religijnych źródłem odnowienia i męstwa”. 

Po kazaniu prezes komitelu organizacy jnego 

Kongresu ks. Biskup K Michałkiewicz odczy- 

tał streszczenie rezolucyj, uchwalonych na 

kongresie. Po odczytaniu rezołucyj w paru 

słowach podziękował wszystkim zebranym za 

udział i pracę w kongresie, mówiąc: „Bóg 

wam zapłać wszystkim”. 
Następnie został odczylany akt poświę- 

cenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu 

Jezusowemu i odśpiewano „Te Deum Lau- 

damuš“. Uroczystości zakończyło udzielone 

przez J. E. Arcybiskupa-Metropolitę R. Jał- 

rzykowskiego błogosławieństwo, do którego 

jest przywiązane błogosławieństwo Ojca 

Świętego i cakowity odpust dla uczestników 

kongresu. (m) 
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Przegrana Sprawa 
rewindykacyjna. 

Dn. 7 maja r. b. Sąd Najwyższ); 

miał rozpatrywać skargę kasacyjną 

ordynarjusza diecezji pińskiej, zgło- 

szoną na wyrok warszawskiego Sądu 

Apelacyjnego „odrzucający powództwo 

tegoż ordynarjusza O rewindykację 

byłego majątku pokościelnego, przeka- 

zanego w swoim czasie przez rząd ro- 

syjski wyznaniu prawosławnemu, a 

obecnie stanowiącego własność Skarbu 

Państwa. Sąd Najwyższy miał się w 

tym wypadku wypowiedzieć w nad- 

zwyczaj ważnej sprawie interpretacji 

art. 24 Konkordatu. Tymczasem w 

ostatniej chwili adwokat powoda 

zrzekł się skargi kasacyjnej, przez co 

niekorzystny dla powoda wyrok Sądu 

Apelacyjnego uzyskał moc prawną. 

Należy zaznaczyć, że pozwanym w tej 

sprawie był również konsystorz pra- 

wosławny w Grodnie, który w ten 

sposób wygrał sprawę, posiadającą 

duże zasadnicze znaczenie. 

Posiedzenie Zarządu Główne- 

go Komitetu Budowy Pomnika 
Adama Mickiewicza w Wilnie. 

Dnia 11 maja odbyło się w małej 

sali Konferencyjnej Urzędu Woj. po- 

siedzenie zarządu głównego komitetu 

budowy pomnika Adama Mickiewicza 

w Wilnie. Przewodniczył gen. L. Że- 

ligowski. Do zarządu głównego komi- 

tetu kooptowano woj. p. Stefana Kir- 

tiklisa. Omawiano sprawy związane z 

przedstawieniem projektów pomnika 

przez artystów, zaproszonych w sty- 

czniu r. b. na warunkach poprzednio 

opracowanych przez sekcję artystycz- 

ną, a przyjętych przez zarząd komi- 

tetu głównego. Termin nadsyłania pro- 

jektów upływa z dniem 31 maja r. b. 

W drugiej połowie czerwca zbierze się 

komitet zaproszonych rzeczoznawców. 

Pozatem przyjęto do wiadomości 

sprawozdanie sekcji finansowej. 
szy 

Sytuacja na Wilji. 

Wczoraj wieczorem poziom Wilji wynosił 

368 em. czyli 132 em. ponad poziom normal- 

ny. Za cały zdień wczorajszy Wilja opadła 

na 8 em. 
Posterunek policji rzecznej nadal mieści 

się w pałacu Tyszkiewicza. Stary posteru- 

nek trzyma się jeszcze na sznurach, wkrót- 

ce jednak może już jutro, zostanie rozebra- 

ny. 

Nowa siedziba posterunku rzecznego sta- 

nie nie na starem miejscu, lecz koło Zieło- 

nego mostu. Budowa jej wkrótce się rozpo- 

eznie. (m). 

Ofiary na powodzian. 
Iwalida wojenny Kowalczyk Jan zamiesz- 

kały w Turmoncie składa ofiarę zł. 2 — ja: 

ko przegrany zakład na rzecz Komitetu Po- 

wodziowego. 

  

* 

Na walnem zebraniu Koła Okręgowego 

Związku Inwalidów Wojennych R. P. w Wił 

nie — w dniu 10 maja 1931 r, — z inieja 

tywy p. Profica Stanisława inwalidzi złożyli 

doraźną składkę na rzecz powodzian m. 

Wilna zł. 55 gr. 30. 
Zrzeszenie Żydów francuskich w Paryżu 

„Aliance Izraelits Union* przysłało na ręce 

rabina Rubinsztejna 20.000 franków zebra- 

nych wśród Żydów zamieszkałych w róż- 

nych miejscowościach Francji. Jednocześnie 

zrzeszenie zawiadomiło rabina Rubinsztej- 

na, że przysłane pieniądze przeznaczone Są 

na rzecz powodzian którzy najbardziej u- 
cierpieli podczas wylewu Wilji 

I Powszechny Zjazd Wydaw- 
ców Dzienników i Czasopism. 

Rada i Zarząd Główny Polskiego Związku 
Wydawców Dzienników i Czasopism zapra- 
szają wszystkich wydawców do wzięcia u- 

działu w 1-szym Powszechnym Zjeździe Wy- 
dawców Dzienników i Czasopism Rzeczypo- 
spolitej Polskiej. 

Głównym temałem Zjazdu będzie obecny 

kryzys w przemyśle wydawniczym i środki 
zaradcze dła jego złagodzenia. 

Zjazd odbędzie się w Warszawie w dniu 

14 maja 1931 r. w sali. konferencyjnej Sto- 

warzyszenia Kupców Polskich, ulica Szkolna 

Nr. 10. 
Początek obrad o godz. 10-ej. 

W Zjeździe mają prawo wziąć udział za- 
równo członkowie Związku Wydawców jak 

i przedstawiciele wydawnictw. nie należących 

do Związku, udział w Zjeździe nie stwarza 
dla tych ostatnich obowiązku zapisania sie 
w poczet członków Związku, a także nie po: 

ciąga za sobą żadnych specjalnych opłat na 
rzecz Związku Wydawców lub Zjazdu. 

Przy wejściu na salę obrad okazać należy 
upoważnienie zarządu wydawnictwa do re- 
prezentowania go na Zjeździe. 

W drodze powrotnej z Warszawy zamiej- 

scowi uczestnicy Zjazdu korzystać będą z 50 

proc. zniżki od ceny biletów kolejowych. 

cie ducho- : 

WIDE NSK I 

Tragiczna śmierć pod kołami pędzącego 

pociągu. 
W ubiegłą niedzielę o godz. 10 rano w 

chwili kiedy pociąg podmiejski zdążający z 

Nowej Wilejki do Wilna znajdował się w 

odległości 4 kilometrów od dworea osobo- 

wego, pod koła pociągu zruciły się dwie 

młode kobiety. Stało się to tak nagle, że ma- 

szynista nie zdążył zahamować pociągu i 

obie kobiety zginęły straszną śmiercią. Koła 

pociągu odcięły im głowy i zmasakrowały 

tułowie, przyczem pociąg pociągnął za so- 

bą zmasakrowane zwłoki na przestrzeni ja- 

kiehś 200 kroków zanim go zatrzymano. 

Q zaszłym wypadku powiadomiono po- 

sterunek kolejowy, skąd na miejsce udało 

się drezyną 2-ch wywiadowców, którzy prze- 

prowadzili pierwiastkowe dochodzenie. 

Według zeznania naocznych świadków 

przebieg wypadku był następujący. W pob- 

liżu toru siedziały dwie młode kobiety i ży- 

wo ze sobą rozmawiały niecierpliwie spo- 

glądając w kierunku toru jakby oczekiwa- 

ły nadejścia pociągu. Gdy wreszcie na zakrę- 

cie pokazał się pociąg kobiety szybko wsta- 

ły, podbiegły do toru i upadłszy na nasyp 

położyły swe głowy na szynach. Stało się to 

tak szybko, że zanim mógł ktoś zorjentować 

się w sytuacji pociąg nadbiegł i dwie głowy 

odcięte od tułowia spadły na tor. 

Że znalezionych przy zwłokach samobój- 

czyń dokumentów ustalono, że są to Anna 

Zajkinówna 28 lat i Helena Golowacka lai 

23, zamieszkałe w Wilnie przy ul. Piłsudskie 

go Nr. 63 

W kieszeni ubrania Zajkinówny znałe- 

ziono pozatem list w języku rosyjskim, w 

którym obie samobójczynie proszą nikogo 

nie winić w ieh śmierci, gdyż postanowiły 

dobrowolnie odebrać sobie życie, które dla 

nieh nie posiada żadnej wartości, a śmierć 

będzie tylko zbawieniem. Przyczyną tragiez- 

nego kroku jak głosi list, była okropna nę- 

dza. (e). 

KRONIKA 
    

  

p =="==—, Dziś Pankracego b. 
| Wtorek | 

| 12 | Jutro: Serwacego, Jana. 

j] Wschód słońca—g. 3 m. 49 

ko MBA) Zachód  —g 19 . 15 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii u. S. B. 

w Wilnie z dnia 11/V—1931 roku, 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 769 

Temperatura średnia -|- 90 С. 

x najwyższa: -- 130 C. 

M najniżeza: -- 1° С. 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: półn.-wsch. 

Tendencja barom. stan stały. 

Uwagi: pogodnie. 

URZĘDOWA. 

— Zjazd starostów. P. Woj. Kirtiklis 

wezwał na środę 30 b. m. do Wilna wszyst- 

kich starostów powiatowych. W tym dniu 

o godz. 11 w Urzędzie Woj. odbędzie się 

konferencja na której storost. złożą szcze: 

gółowe sprawozdania ze stanu powodzi i 

rozmiaru szkód, wyrządzonych przez po- 

wódź na terenie” poszczególnych powiatów. 

LITERACKA. 

— Wieczór Autorów Wileńskich na Śro- 

dzie Literackiej. Odłożony z powodu Kon. 

gresu Eucharystycznego wieczór „Literaci wi 

leńscy na Dar Narodowy 3 maja“ odbędzie 

się jutro na Środzie Literackiej w siedzibie 

Związku Literałów, Ostrobramska 9, o godz. 

8.30 wiecz. Z niedrukowanemi utworami wy- 

stąpią panie: Dobaczewska,  Masiejewska, 

Romer-Ochenkowska, Wokulska — oraz pa- 

nowie: Bujnicki, Hulewicz, Łopalewski. Pio! 

rowicz, Wyszomirski. Bilety nabyte na wie- 

czór sobotni zachuwują ważność, pozatem 

karty wstępu można nabywać przy wejściu. 

Całkowity dochód na cele oświatowe P.MS. 

Wstęp bez ograniczeń. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Zakończenie kursów dla  dorostycl:. 

Zorganizowane w bież. roku szkolnym przez 

powiatową komisję oświaty pozaszkolnej po- 

wiatu wil.-trockiego 40 kursėw doksztaica- 

jących dla dorosłych ukończyło okolo 706 

osób. Kursy zorganizowane były przy świe- 

tlicach, z których 30 subsydjuje powiatowa 

komisja oświaty pozaszkolnej, resztę zaś 

około tej liczby utrzymują różne organiza- 

cje. (m. 

HARCERSKA. 

— Wieczór harcerski, którego program 
wypełnią popisy wileńskich drużyn harce- 
rek zostanie urządzony staraniem Komendy 
Hufca we środę dnia 13-go b. m. w Małej 
Sali Miejskiej (ul. Końska 1). 

Początek o godzinie 19-ej (7 wiecz.). Bi- 
lety wstępu po 1 zł. i po 50 gr. 

Dochód z wieczoru przeznaczony na obo- 

zy letnie harcerek. 
Przyjaciele i sympatycy Harcerstwa oraz 

harcerze zapełnią tego wieczoru Małą Salę 

Miejską. 

  

   

GOSPODARCZA 

— Kłopoty fotografów z podatkami. W 
dniu wczorajszym do prezesa Izby Skarbo 
wej w Wilnie zgłosiła się delegacja chrześci- 
jańskiego i żydowskiego związku fotogra- 
fów i złożyła memorjał, prosząc o interwen- 

cję w sprawie ściągania z nich niektóryca 

podatków, które, na zasadzie rozporządzenia 

Prezydenta Rzeczypospolitej jeszcze z 1927 
r. są nieściągalne, a które mimo to urzędni- 
cy skabrowi egzekwują. 

Prezes Izby Skarbowej p. Ratyński о5- 
wiadczył, że w chwili obecnej nie zajmie 
stanowiska w tej sprawie, lecz będąc w War 
szawie zwróci się do ministerstwa skarbu, 

i tam całą rzecz wyjaśni. . 
Wczoraj wieczorem p. Ratyński wyjechał 

do Warszawy na kilka dni w sprawach służ- 
bowych. (m). 

' Z KOLEI. 
— Przedłużenie urlopu dla kolejarzy. Dy- 

rekcja kolei państwowych w Wilnie posła 

nowiła przedłużyć okres urlopu wypoczynko 

wego dla próbnych pracowników kolejo- 

wych umysłowych i fizycznych. Według no- 
wego postanowienia, każdy z pracowników, 
który pracował na terenie kolei bez przer- 
wy trzy lata otrzymuje urlopu wypoczyn- 
kowego umysłowy — 21 dni zamiast do- 
tychczasowych 14, i fizyczny — 15 dni za- 
miast dotychczasowych 8. (m). 

— Redukcja na kolei nie grozi. Jak już 
podawaliśmy, we wszystkich _ warsztatach 
kolejowych na terenie wileńskiej dyrekcji 
P. K. P. przystąpiono do normalnego tygo 

dnia pracy, t. j. praca odbywa się bez przer 

   

wy 6 dni w tygodniu. Ostatnio jednak mi. 
mo przejścia na pełny tydzień pracy zaczę: 
ły krążyć pogłoski iż część kolejowców za 
stanie zredukowana. 

Jak się dowialujemy obecnie —redukcji 
nie będzie. Jeżeliby się okazało, że w niektó- 
rych warsztatach jest zawiele pracowników 
i niema dla nich pracy, zostaną oni przenia- 
sieni do innych warsztatów lub nawet wysła 
ni na roboty drogowe, jednak o redukcji 
narazie niema mowy. (m). 

WOJSKOWA. 

— Przypomnienie dla poborowych. Dziś 
przed komisją poborową (Bazyljańska 2) 
winni stawić się poborowi rocznika 1919, 
ze wszystkich komisarjatów m. Wilna, któ- 
rych nazwiska zaczynają się na literę I i z 
I, II, II i IV komisarjatu, których nazwis- 
ka zaczynają się na literę J. (ml. 

  

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 

— Rada Naukowo-Techniczna Stow. Te- 

chników Polskich. W dniu 28 kwietnia r. b. 

ukonstytuowała się Rada Nauk.-Techniczna 

przy Stowarzyszeniu Techników Polskich w 

Wilnie w składzie następującym: prezes p. 

Olszewski, vice-prezes p. Ożyński, członko 

wie: p. p. Przygodzki, Ostrowski, Łukasze- 

wicz i Adolph, sekretarz p. Jacewicz. Rada 

Naukowo-Techniczna ma do rozstrzygnięcia 

cały szereg aktualnych zagadnień. Między 

innemi Rada Naukowo-Techniczna ma się 

zająć ponownie wydawnictwem czasopisma 

technicznego, poświęconego sprawom nauki, 

techniki i przemysłu technicznego, a którego 

brak odczuwa się na Wileńszczyźnie. 

— Zjazd nauczycieli samorządowców 

woj. nowogródzkiego. W dniu 17 maja b. r. 

odbędzie się w Nowogródku w starym gma- 

chu województwa Zjazd nauczycieli samo- 

rządowców woj. nowogródzkiego. Początek 

o godz. 14 (2 po południu). W zjeździe mo- 

gą. wziąć udział nauczyciele członkowie sa- 

morządu i członkowie Związku Nauczyciel- 

skiego. Na Zjeździe tym będą omawiane za: 

gadnienia ujęte w referaty: „Zadania santo 

rządu i jego zakres działalności* oraz „Obo: 

wiązki samorządu w stosunku do szkolnic- 

twa i oświaty dorosłych". Będą również 

omawiane sprawy związane z programem 

pracy Komisji Samorządowej Okręgu Wilen- 

skiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, 

oraz sprawy dotyczące regulaminu tej Ko- 

misji i regulaminu Sekcji Oddziałów Związ- 

ku w powiatach. = 

— Konferencja nauczycieli samorządow- 

ców. W dniu 10 b. m. odbyła się w Urzędzie 

Wojewódzkim konferencja nauczycieli sa- 

morządowców województwa wileńskiego pod 

przewodn. prezesa Okr. Związku Nauczciel- 
skiego p. posła Dobosza. W konferencji, 

oprócz nauczycieli samorządowców tutejsze- 

go województwa, wzięli udział p. Szelągow- 

ski Kazimierz, kurator okręgu szkolnego wi- 

leńskiego, oraz w imieniu p. woj. Kirtiklisa 

p. Rakowski, naczelnik wydziału samorzą- 

dowego Urzędu Woj. w Wilnie i wiele wy 

bitnych osób, interesujących się sprawami 
samorządowemi. z 

P. wojewoda wileński Stefan Kirtiklis 

przesłał konferencji list z życzeniami owoc 

nych obrad. Taki sam list nadesłała p. w 
jewodzina posłanka Kirtiklisowa. 

- — Żałobne nabożeństwo za poległych żoł- 
nierzy. Staraniem Związku Kaniowczyków 
i Żeligowczyków wczoraj o godz. t0-ej rano 
odbyło się w kościele garnizonowym św. Ig- 
nacego nabożeństwo żałobne za poległych i 
zmarłych żołnierzy z Il brygady karpackiej, 
II korpusu wschodniego i IV dywizji gen. 
Żeligowskiego Na nabożeństwie byli obecni 
przedstawiciele władz wojskowych, członko- 
wie związku Kaniowczyków i Żeligowczy- 
ków oraz strzelca. (mi. 

— Ze Stowarzyszenia Rezerwistów i b. 
Wojskowych. Podaje się do wiadomości 
wszystkich członków, że dnia 17 maja b. 
r. o godz. 10.30 odbędzie się pierwsze pró 
bne strzelanie, zorganizowane przez pod- 
sekcję strzelecką Koła Wileńskiego Stowarzy 

szenia Rezerwistów i b, Wojskowych. 
Zbiórka wszystkich członków pragnących 

wziąć udział w strzelaniu w lokalu Woje 
wódzkiej Federacji P. Z. O. O. (Żeligows- 
kiego 4) dnia 17 b. m. o godz. 10 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 
XV Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 

środę dnia 13 maja 1931 r. o godz. 20 w sah 
własnej przy ulicy Zamkowej Nr. 24. 

Porządek dzienny: 1. Odczytanie рго!о- 
kółu ostatniego posiedzenia. 2. Prof. Dr. Z. 
Orłowski: Wskazania do leczenia chorych w 
Zdrojowiskach Krajowych. 

— Oddział Wileūski Polskiego Towarzy- 
stwa Tatrzańskiego urządza w środę dnia 13 

maja b. r. o godz. 8 wiecz. w Seminarjum 
filozoficznem Uniwersyt. (Uniwersytecka 5 
lub Zamkowa 11, w podwórzu, schody LII, 
H p.) zebranie członków, na którem prof. 
dr. Tadeusz Czeżowski wygłosi pogadanke 
ilustrowaną przeźroczami p. t: „Od Cisy do 
Czeremoszu*. Goście mile widziani. 

— Posiedzenie Komitetu Pomocy Powe- 
dzianom. W piątek dnia 15 maja o godz. 11 
przed południem w wielkiej sali konferen 
cyjnej Urzędu Wojew. odbędzie się posie- 
dzenie komitetu wykonawczego niesienia po 
mocy ofiarom powodzi na Wileńszczyźnie. 

W posiedzeniu tem weźmie udział p. marsz. 

Wł. Raczkiewicz. ; 

— „Walne Zgromadzenie Wojewódzkie- 
go Komitetu Wileńskiego Pomocy Polskiej 
Młodzieży Akademickiej odbędzie się w pia- 
tek dnia 15 maja r. b. o godz. 6 wieczorem 
w Wielkiej Sali Konferencyjnej Wileńskie- 
go Urzędu Wojewódzkiego. 

Porządek dzienny: 1) Zagajenie, 2) Wy- 
bór Prezydjum Zgromadzenia. 3) Sprawozda- 
nie z działalności Wydz. Wykon. Komitetu 
za rok 1930, a) Sprawozdanie ogólne, b 
Sprawozdanie z budowy Akadem.  Kolonji 
wypoczynkowej w Legaciszkach, c) Sprawo- 
zdanie kasowe. 4) Sprawozdanie Komisji Re 
wizyjnej. 5) Zatwierdzenie budżetu Komite- 
tu na rok 1931. 6) Wybór władz Komitetu: 
a) Wybór Wydziału Wykonawczego, b) Wy- 
bór Komisji Rewizyjnej. 7) Wolne wnioski. 

— „Żywa Gazetka* na powodzian. Już 
dzisiaj o godz 8.30 wiecz. w górnych salo- 
nach pałacu reprezentacyjnego pod protek- 
toratem p. woj. Kirtiklisa odbędzie się. wie- 
czór aktualności wesołych p. n. „Żywa Ga- 
zetka“ w wykonaniu naszych literatów, 
dziennikarzy oraz artystek i artystów Tea- 
trów Miejskich. Jako nagrody za najlepsze 
rozwiązanie zagaekd i krzyżówki w „Dziale 
Rozrywek* dyrekcja Teatrów Miejskich о- 
fiarowała lożę i dwa miejsca na przedsta- 
wienie. Nikogo chyba ze sfer towarzyskich 
naszego miasta na wieczorze tym nie za- 
braknie, szczeg. jeśli się zważy, że całkowi- 
ty dochód przeznaczony jest na rzecz Ty- 
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godnia Zbiórki na powodzian. Wstęp 3 zł. 

Stroje wizytowe. 

— „Tajemniee wód*. Pozostałe bilety na 

powyższy odczyt prof. Rydzewskiego, prof. 

Limanowskiego i prof. Siengalewicza, jaki 

zostanie wygłoszony dzisiaj w Teatrze aa 

Pohulance o godz. 5 po poł. są od naby- 

cia w kasie teatru. Całkowity dochód prze- 

znaczony na powodzian. Odczyt rozpocznie 

się punktualnie o godz. 5 

—_ Komunikat Związku Pań Domu. Do- 

nosimy że w dniu 14 b. m. o godz. 6-ej 

odbedzie się zebranie pod t. „Dzień Dziec- 

ka* w Sali Miejskiej przy ulicy Końskiej 

1 o następującym programie: 25 

I. Odezyt „Zasady odżywiania dzieci“ WY- 

głosi Dr Alina Trusiewiczówna. į 

II. Feljeton „Chłopcy i dziewczynki” wygło- 

si Wanda Mackiewiczowa. 

II. Feljeton „Troski macierzyńskie" wy- 

głosi Kazimiera Aleksandrowiczowa. 

IV. Pogadankę „Mody dziecięce" wygło- 

si Helena Staromiejska. r 

Sekretarjat czynny na miejscu od godzi- 

ny 5-ej. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 

—- Interweneja żydowskiego Pen klubu 

w sprawie zamknięcia  seminarjam żydow- 

skiego. Onegdaj w lokalu związku lekarzy 

żydowskich przy ulicy Trockiej odbyły się 

narady Pen-Klubu żydowskiego, w sprawie 

zamknięciu żydowskiego seminarjum w Wi 

nie. W naradach wzięli udział przedstawicie- 

le społeczeństwa polskiego: p. Ludwik Cho 

miński, sen. prof. Bron. Rydzewski, mec. 

Krzyżanowski i inż Zasztowt. Po zanalizo- 

waniu sprawy i dłuższej dyskusji postano- 

wiono zwrócić się do władz z prośbą o po- 

nowne otwarcie seminarjum. 

W: związku z powyższem wczoraj kura- 

tora okręgu szkolnego wileńskiego p. Szelą- 

gowskiego odwiedzila delegacja žydowsikego 

Pen-Kulbu na czele z d-rem Wajchertem. 

Delegacja przedstawiła p. Szelągowskiemu 

obecny krytyczny stan szkolnictwa żydow- 

skiego w Wileńszczyźnie z powodu zamknię- 

cia seminarjum nauczycielskiego i prosiła 

o ponowne otwarcie seminarjum. Ё . 

Ponieważ jednak wizyta delegacji nie 

odniosła skutku, wyjechała ona wczoraj wie 

czorem do Warszawy, gdzie będzie zabiega- 

ła u władz centralnych o otwarcie zamknię- 

tego seminarjum. (m). 

— wiec w sprawie zamknięcia Seminar: 

jum żydowskiego. W związku z zamknie- 

ciem seminarjum żydowskiego w Wilnie, 

wczoraj w lokalu żydowskiego teatru przy 

ulicy Ludwisarskiej został zwołany wiec pro 

testacyjny, który zgromadził zgórą 3000 osób 

Na wiecu wygłoszono szereg przemówień, 

poddających krytyce stanowisko władz w 

sprawie zamknięcia seminarjum. 

Wkońcu wiec uchwalił szereg rezolu- 

cyj domagających się od rządu bardziej to- 

lerancyjnego ustosunkowania się do zam- 

kniętego seminarjum i zezwolenia na otwar- 

cie go w najkrótszym czasie. m). 

  

RÓŻNE. 
-— Komitet zbiórki ofiar na powodzian 

zwraca się do wszystkich pań, które zgłosi- 

ły swą gotowość przyjścia z pomocą nie- 

szczęśliwym ofiarom katastrofalnego wyle- 

wu naszych rzek, 0 zgłaszanie się po odbiór 

puszek do Urzędu Wojewódzkiego pokój 

Nr. 40 między godz. 11—15 w poł 

— Podziękowanie. Rada Pedagogiczna 

Państwowej Średniej Szkoły Przemysłowo - 

Handlowej im. Emmy Dmochowskiej składa 

gorące podziękowanie pp. Jagminównie, 

Kropiwnickiemu. Maleszewskiej, Sumoroko- 

wej, Swolkieniowej i Wyležynskiej, ktorzy 

bezinteresownym współudziałem w koncet- 

cie dla młodzieży w dniu „Święta Książki” 

uczynili uroczystość tę piękną i podniosłą. 

— Choroby zakaźne w ub. tygodniu. Sek: 

cja zdrowia magistratu wub. tygodniu za- 

notowała na terenie Wilna następujące cho- 

roby zakaźne, 
Tyfus brzuszny — 3 wypadki; tyfus pla- 

misty — 1; płonica — 6; błonica — 2; gru- 

źlica — 12 w tem 5 zgonów, jaglica — 5; 

świnka — 2; drętwica karku — 1. Ogółem 

w ub: tygodniu zanotowano 32 wypadki cho- 

rób zakaźnych, z których 5 zakończyło się 

zgonem. 
Pozałem w miejskich zakładach kąpie 

lowych i dezynfekcyjnych wykąpano 1310 

osób, przeprowadzono 8 dezynfekcyj miesz 

kań, odkażono 163 klg. różnych rzeczy ti 

wyprano 2400 klg. bielizny. (ml. 

NADESŁANE. 

— Jak zachować siły fizyczne i duchowe? 

Odpowiedź i wyjaśnienie na to tak ważne 

pytanie możecie otrzymać łącznie z próbną 

paczką „Fegalinu* D-ra med. H. Schulze . 

bezpłatnie i bez zobowiązania. Prosimy zwro 

cić uwagę na ogłoszenie, znajdujące się w 

tym samym numerze pisma. Należy je dok- 

ładnie przeczytać i jeszcze dziś napisać do 

D-ra med. H. Schulze, Berlin — Charlotten- 

burg 2. 

  

ZABAWY. 
— „Dancing Towarzyski* Legjonu Młe- 

dych w dniu 13 b. m. początek o godz. 23 w 

lokalu tak ulubionym przez wszystkich ,Czer.. 

wonego Sztralla”, z przeznaczeniem połowy - 

dochodu na powodzian, zapełni niewątpliwie -. 

ten lokal po brzegi. Uprzejmi jego tego wie- 

czoru, gospodarze, „młodzi legjoniści”, dolo- 

żą niezawodnie wszelkich starań, aby ich 

goście bawili się jak najlepiej. Że gości tych 

będzie sporo, tego dowiodła karnawałowa 

Czarna Kawa Legjonu Młodych zaś ci, któ- 

rzy byli wtedy niewątpliwie przyjdą i w śra- 

dę, miłe wspomnienie mają po tamtej za . 
bawie, która była i dystyngowana i efek- 

towna i wesoła. 

RABJOG 
WTOREK, dnia 12 maja 1931 r. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka baletowa i ta- 

neczna (płyty). 13.10: Kom. meteor. 13.50: 

„Węgiel w przeróbce jako bógactwo kraju” 

odczyt. 15.30: Odczyt dla maturzystów. 

15.50: „O sztuce wymowy* — — odczyt. 

16.10: Kom. dla żegługi. 16.25: Programa 

dzienny. 16.30: Utwory francuskie nowoczes: 

ne (płyty). 17.15: „Śląsk jako teren turysty- 

czny” — odczyt. 17.45: Koncert popularny. 

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. 

ŚRODA, dnia 13 maja. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka popularna 

(płyty). 13.10: Kom. meteor. 15.30: Odczyt 

dla maturzystów. 15.50: „Radjokronika” 

16.10: Kom. dla żeglugi. 16.15: Audycja dla 

dzieci. 16.45: Program dzienny i koncert 

dla młodzieży (płyty), W przerwie recyta 

cje poezji ludowej. 18.45: Chwilka strzele- 
cka. 19.00: Program na czwartek i rozmaito- 
ści. 19.10: Kom. rolniczy. 19.25: Kom. Wil. 
Towarzsystwa Organizacyj i Kółek Rolni- 

czych. 10.40: Pras. dzien. radj. 19.55: „Te- 
atr Piseatora i teatr Bartolda Brechta* — 

pogad. 20.15: „Morze mnie woła* — felje- 
ton 20.30: Muzyka lekka. 21.30: Kwartet 
smyczkowy. 22.05: Tr. rewji z teatru „Mor- 
skie Oko“ („Podróż na księżyc”). 00.20; Ko- - 

munikaty. Т 3
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TEATR | MUZYKA 
Dyrekcja Teatrów Miejskich zawiadamia, 

iż wskutek ogólnego kryzysu ekonomiczne- 
go ceny miejsc w obu Teatrach na sezon łetni 
zostały znacznie obniżone. Najdroższe miejsce 
wynosi 3 zł. 50 gr. Bilety zniżkowe 30 proc. 
zostają unieważnione. Bilety zaś kredytowane 
ważne są bez zniżek, po cenie nominalnej. 
Zniżki akademickie wydawane będą po 1.50 
ma parter i 1.00 z. na balkon. 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś o 
godz. 8 m. 30 wiecz. doskonała, pełna hu- 
moru komedja F. Molnara „Wróżka i ad 
wakat* w reżyserji i z udziałem dyr. Zel- 
werowicza. Dowcipna treść sztuki, oraz ka- 
pitalne wykonanie aktorskie zapewniają tej 
komedji długotrwałe powodzenie. 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Dzisiejszy 
występ Eugenjusza Bodo. Dziś o godz. 8 m. 
30 wystąpi na scenie Teatru „Lutnia* zna- 
komity artysta sceny i ekranu, ulubieniec 
publiczności stołecznej — Eugenjusz Bodo, 

ałym repertuarze. i     

      & 
na Topolnicka i Konrad Ostrows znana 
wedewilistka Zofja Duranowska, oraz nie- 
zrównany w komicznych monologach Stani- 
sław Belski. Występ znakomitego artvstv 
niezwykie popularnego w Wilnie wzbudził 
ogromne zainteresowanie. Bilety do nabycia 
w kasie zamawiań dziś od godz. 11-ej w cią 
gu dnia całego. 

— „Pieśniarze Ghetta*. Jutro „Piešnia- 
rze Ghetta* Andrzeja Marka, arcyciekawa 
sziuka z życia Żydów wileńskich, która zy- 
skała sobie w Wilnie zasłużone powodzenie. 

    

| PIANISTKA KONCERTOWA 
| absolwentka Wiedeńskiej Akademji 

Muzycznej i Musikhochschule 
udziela lekcyj fortepjanu | 

ulica Dąbrowskiego Nr. 12, m. 2.     

  

  

  

SPORT 
‚ MIĘDZYKLUBOWE ZAWODY 

BOKSERSKIE. 

W sali Okr. Ośrodka W. F. 10 maja r. b. 
odbyły się międzyklubowe zawody bokser- 
skie przy udziale następujących klubów: 
Wi. K: B, S. М. Р., WKS. „Pogon“ 
Ż. A. K. S, WKS. 6 p. p. Leg. i Sokół. 

Wyniki techniczne zawodów: Waga lek- 
ka: Krzeczkowski (Sokół) — Lewkowicz (Ż. 

A. K. S.). Wygrał Krzeczkowski przez tech- 
niczny k.o. Waga kogucia: Kaszewski (SMP) 
— Hrynkiewicz (Pogoń). Wygrał na punkty 
Kaszewski, Goowacz (SMP) — Łukmin (SMP) 
(WKB). Wygrał na punkty Gołowacz. Waga 
piórkowa» Rotkiewicz (WKB) — Gordon (Ż. 
A.K.S). Wygrał Rotkiewicz przez techniczny 
k. o. Kaszewski (SMP) — Bielawski (WKB!. 
Wygrał Bielawski przez techniczny k.o. Waga 
lekka Jungier (ŽAKS) — Pala (6 p. p. Leg.). 
Wygrał na punkty Jungier. Oliszko (WKB) 
— Szpak (ŻAKS). Wygrał na punkty Olisz- 
ko. Lutyński (Pogoń) — Matiukow WKR). 
Walka © mistrzowstwo okręgu bardzo cieka- 
wa W pierwszym starciu Matiukow niespo- 
dziewanie prawym sierpowym posyła na de- 
ski ringu Lutyńskiego do 9-ciu, który z tru- 
RE „Przychodzi do siebie. Silny fizycznie 

w aurugiem słarciu za-    = RS 
V: cenę stara się zrewanżować za zu- 

pełnie nieoczekiwany cios, atakując żywio: 
łowo i swemi wyjątkowo silnemi ciosami 
oszałamia swego przeciwnika, który w kot:- 
cu drugiego starcia poddaje się, wobec cze 
go walkę wygrywa Lutyński przez technicz- 
ny k. o. uzyskuje tem samem tytuł mistrza 
wagi lekkiej na rok 1931. Waga półśrednia: 
Maziuta (WKB) — Zamel (6 p. p. Leg). Wy- 
grał w drugiem starciu przez k. o. Maziuta 
Mirynowski (WKB) — Bujko (Sokół). Wy- 
grał na punkty Mirynowski. Waga półcięż 
ka: Zawadzki (WKB) — Sadowski (Pogoń|. 
Walka nieciekawa bez akcji itempa  robi- 
ła wrażenie umówionej walki. Wynik remi- 
sowy jest krzywdzący dla Zawadzkiego. 

КОВЕ 

Sędziował w ringu p. Kłoczkowski, na 
punkty pp. Rutkowski i Wojtkiewicz. Pub- 
ficzności niewiele 

MECZ PIŁKI NOŻNEJ 

GYWILNI—WOJSKOWI 1:1 (1:0). 

WILNO—BIAŁYSTOK 4:3 (2:0). 

W ubiegłą sobotę na boisku Makabi od- 
był się mecz piłki nożnej pomiędzy repre- 
zentacjami: Cywilni—Wojskowi, który się 
zakończył wynikiem  nierozstrzygniętym 1:1 - 
(1:0). 

Składy obu drużyn bardzo osłabione, wo- 
bec wyjazdu reprezentacji Wilna na mecz 

do Białegostoku. Gra ostra chwilami dość 
brutalna przy nieznacznej przewadze woj- 
skowych, którzy nie wykorzystali całego sze- 
regu dogodnych sytuayj. 

Bramkę dla- Cywilnych strzelił Wojcie- 
chowski a dla Wojskowych wyrównanie uzy 
skał z rzutu karnego Połubiński. Sędziował 
p. Frank. 

Mecz międzyokręgowy Białystok—Wilno, 
który się odbył w ubiegłą niedzielę w Bia- 
łymstoku zakończył się zw. wem repre- 
zentacji Wilna w stosunku 4:3 (2 Bramki 
dla Ws! SR : 
Godlews! Białostoczanie bramki zdobyli 
pierwszą samobójczą strzeloną do własnej 
bramki przez obrońcę Wilna Szwarca. z rzu- 
tu karnego za rzekomy faul Lepiarskiego i 
jedną z dalekiego strzału. Drużyna Wilna 
miała zdecydowaną przewagę nad prymityw 
nie grającą reprezentacją Białegostoku. 

MECZ BOKSERSKI RYGA—WILNO. 

Ruchliwy Wil. O. Z. B. nawiązał kontakt 
z pięściarzami łotewskimi i organizuej naj. 
ciekawszą imprezę bokserską z bieżącym se- 
zonie w Wilnie a mianowicie Mecz Między- 
miastowy Ryga—Wilno w Wilnie. 

Termin spotkania został ustalony na dzień 
7 czerwca b. r. Męcz rozegrany zostanie w 
8-miu wagach Rewanż odbędzie się w paź- 
dzierniku w Rydze. 

Nawiązanie stosunków sportowych z pię 
Ściarzami łotewskimi kilkakrotnie ponawia 

   
   

  

    

  

    

  

WI LSE:N SZR 

ne nareszcie dochodzi do skutku i mamy 
nadzieję że śladem Wil. O. Z. B. pójdą i 
inne Okręgowe Związki i kontakt z bliskimi 

sąsiadami Łotyszami zapoczątkowany w r. 
1923 i 1924 zostanie już na stałe odnowiony, 
co niewątpliwie bardzo ożywi ruch sporto- 
wy w Wilnie i przyczyni się do podniesienia 
ogólnego poziomu technicznego u nas. 

ZAWODY STRZELECKIE O MISTRZOSTWO 
WILNA. 

Miejski Kimitet P. W. i W. F. przepro- 
wadza w dniach 30 i 31 maja zawody zespo- 
łowe strzeleckie o mistrzostwo m. Wilna, 

w 3 kategorjach strzeleckich, z broni mało- 
kalibrowej, długiej i krótkiej wojskowej 

Panie będą brały udział w strzelaniach 
jedynie z broni mołokalibrowej. 

Do I kategorji będą mogli należeć za- 
wodnicy-czki, którzy już uzyskali odznakę 
strzelecką II klasy, do kateg. II zawodnicy- 
czki którzy posiadają odznakę strzelecką III 
klasy, wreszcie do kateg. III strzel. zawodni- 
cy-czki, którzy nie posiadają jeszcze odzna- 
ki strzel. 

Poszczególne strzelania pokrywają się ze 
strzelaniami o odznakę strzelecką, tak, że 
£awoGnicy Kióczy osiągną wyinaganą ai05G 
pkt. będą. mogli jednocześnie uzyskać odzna- 

kę strzeleck następnej klasy. Dlatego jest 
wslazon poszizegoiie Organizacje 1 
oddziały wojsk. zorganizowały do tygodnia 
przed właściwemi zawodami, strzelania in- 
dywidualne o odznakę strzelecką. Wówczas 
zawodnicy będą mogli przystąpić do strze- 
lania wyższej kategojri. 

Przy strzelaniach o odznakę, należy się 
stosować do regulaminu „Odznaka Strzelecka” 
L. 1323 Społ. z r. 1930. 

Równocześnie podaje się do wiadomości, 
że w strzelaniach I kateg. z każdej organi- 
zacji wzgl. oddziału wojskowego będą mogli 
wziąć udział 2 zespoły męskie w II kat. 
detto, a w III kat. 3 zespoły; zespół po 5 za- 
wodników. 

Panie staję tylko do zawodów z broni 
małokalibrowej, we wszystkich kat. strzel. 
po z zespoły po 3 zawodniczki. 

    

  

  

  

Zawady małokalibrowe wszystkich kate 
goryj tak dla panów jak pań obejmą strze- 
lanie 18 pkt. A—4. Przepisów „Odznaka 
Strzelecka. 

Z broni wojskowej długiej: w I kat. strzel. 
$ 18 p. B—3, w II kat. strzel. $ 18 p. B—-2, 
w III kat. strzel. $ 18 p. B—1. 

Z broni krótkiej wojskowej we wszy- 
stkich kategorjach strzeleckich jak $ 18 p 
C—3. Szczegółowy program zawodów zosta- 
nie przesłany w najkrótszym czasie. 

OTWARCIE SEZONU KOLARSKIEGO. 

Zarząd Wileńskiego Tow. Cyklistów ni- 
niejszem zawiadamia p. p. członków, że w 
dniu 14 maja r. b. (czwartek) urządza uro- 
czyste „Otwarcie sezonu kolarskiego“ pod- 
ług niżej zamieszczonego programu: 

1. Zbiórka w lokalu Twa przy ul. Nie- 
mieckiej Nr. 9 z motocyklami i rowerami o 
godz. 9 rano. 2. Wymarsz z lokalu T-wa ze 
sztandarem o godz. 9.40 do kościoła Świętej 
Trójcy. 3. Nabożeństwo w kościele Św. Trój- 
cy przy ul Dominikańskiej punktualnie o 
godz. 10. 4. Po nabożeństwie defilada i wy- 
jazd do Ponar. 5. O dz. 13 wyścigi szoso- 
we. Goście mile w: 

KOMUNIKAT A. Z. S- 
Wioślarska A. 7. ©. 

wiadomości. iż dyżury członków Zarządu od- 
bywają codziennie na przystani sekcji 
(ul. Kościuszki 12). Tamże przyjmuje się 
zgłoszenia i zapisy na członków sekcji, oraz 
udziela się wszelkich informacyj. 

        

Sekcja 

      

  

OBYWATELE! Nie wyrzvcajcie na- 
próżno pieniędzy, nie płaćcie za zwy- 
czajną maszynę do szycia 700-—800 zł., 
kiedy również dobrą, takiej samej war- 
tości użytkowej, oryginalną amerykań- 
ską (SINGERA rekonstruowaną) może- 

cie nabyć w składzie maszyn 

Zygmunta Nagrodzkiego 
w Wilnie, ul. Zawalna 11-a i 

za połowę tej ceny. Żądajcie cenników.       

  

Nr. 109 2051: 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
NIEUDANA DEMONSTRACJA KOMUNI- 

STYCZNA. 

W związku z tragiczną śmiercią komuni- 
sty Samuela Pirockiego, który zginął jak juź 
donosiliśmy w niedzielnym numerze „Kur- 
jera Wileńskiego*, podczas nieudanej pró- 
by ucieczki z pod eskorty policyjnej z pę- 
dzącego pociągu, nieznaczna grupa wywro- 
toweów zebrała się w niedzielę wieczorem 
na rogu ulie Żydowskiej i Niemieckiej z za 
miarem urządzenia demonstracji. 

Po wzniesieniu kilku wrogich okrzyków; 
jeden z wywrotowców zawiesił na drutach 
telefonicznych sztandar komunistyczny, po- 
czem zebrani rozpierzchli się w różne stro- 
ny. Tem niemniej policja zatrzymała jed- 
nego z demonstrantów. 

Zawieszony sztandar natychmiast usu- 
nięto. (e). 

NAPAD ULICZNIKÓW NA KARETKĘ 
POGOTOWIA. 

Przedwczoraj wieczorca w chwili, kiedy 
auto pogotowia ratunkowege  przejeżdżało 
przez ulicę Ressa, jacyś nieujawnieni dotad 
uliezniey cisne: niika kamieni. Jedna 
Szyba została wybita. 

Pomimo natychmiastowego pościgu ulicz- 
niey zbiegli. O wypadku sporządzono pro- 
tokół. (e). 

ARESZTOWANIE TRZECH WŁAMYWACZY. 

Wezoraj w nocy wywiadowcy wydziału 
Śledczego, przechodząc ulicą Stefańską za- 
uważyli trzech drabów, którzy przy pomocy 
przystawionej drabiny, usiłowali przedostać 
się do jednego z mieszkań w domu Nr. 38. 

Na wydok policjantów złodzieje zaczęli 
uciekać przez ogrody i parkany okalające 
dom. Po pościgu, który trwał pół gidziny, 
wszysey zostali jednak zatrzymani. 

Aresztowani okazali się znani policji wła- 
mywacze Rynkiewicz, Czystow i Waszkiel. 

Zakutych w kajdany odstawiono ich do 
aresztu centralnego. (e). 

      

INNYM WIERZY SIĘ ZAWSZE WIĘCEJ, 
Tysiące osób, btóre już wypróbowały znany od lat środek odradzający krew i nerwy „Fregalin*, nie zaznały zawodu. 

By móc uporać się z trudnościami, z jakiemi związana jest walka o byt, trzeba mieć silne nerwy i zdrową krew. 
W naszem archiwum znajdują się tysięce podobnych listów dziękczynnych z kraju i zagranicy, nadesłanych jako wyrazy wdzięczności i uznania. 

Nad wyraz skutecznym okazał się „Fregalin" przy nerwowości, ogólnem 
Prosimy dokładnie przeczytać, co piszą do nas 

Każdy 

nie będziemy więc sami o sobie mówili — głos mają nasi odbiorcy. 
osłabieniu, zmęczeniu, zawrotach głowy i cierpieniach reumatycznych. Poradźcie się lekarza. 
o działaniu „Fregalinu** osoby, których fotografje podajemy, a sami osądzicie, czem jest „Fregalin". 

może je obejrzeć w naszem biurze. MAE listy dziękczynne poświadczone są przez notarjusza 

    

„Fregalin” rmożna nabyć we wszystkich aptekach. Wysyłkę uskutecznia Artus - Apotheke, 

  

Mannheim G.7 No. 42. 
d. 6.4.30 Wii. 

Stwierdzam że wlistach dzięk- 2 d. 
czynnych, które W.Panowie о- 
trzymali, niema przesady, bo- 

Breslau 9. Hedwigstr. 62, 

d. 12.10.30. 

Serdecznie dziękuję za „Fre- 

Schwerin in M. Schleifmiih- | 

lenweg 9, dn. 21.7.30. 

Moje 
szum w uszach i zawroty gło- 

Nussbau b/Bretten i. Baden, 
5.1 9.30. 

Komunikuję, že „Fregalin“ u- dolegliwości serca, 
daj przeciwnie| Mój system | | wolnił mnie od bólu w krzyżu, ka sb gł žaliai Jestem 2 nioo Birdża 
nerwowy był zniszczony, ręce + LC у wy zniknęły doszczętnie dzię- AR 
i nogi mi drżały, apetytu nie | | '$€€ Przestały mi drżeć. Ser" | | ki cennemu preparatowi W.Pa- | | zadowolona. Już po użyciu 

nów. Skonstatowałem dopraw- 
dy nadzwyczajną skuteczność. 
Mogę znów palić i czuję się 
jak nowonarodzony. Taki cu- 
downy środek pewinien być o 
GilERUECE CakiyNiśtÓd eRox 
rych. Składam słowa serdecz- 
nego podziękowania. 

miałem, byłem stale zmęczony, decznie dziękuję za „Fregalin*, 
chwilami byłem nawet nie- 
spełna rozumu. Mój stan zdro- 
wia znacznie się polepszył 
dzięki „Fregalinowi". Byłem 
stale w stanie chorobliwej bo- 
jaźliwości Wszystko to minę- 
ło. Czuję się jak nowonaro- 
dzony. Z podziękowaniem z 
całego serca kreślę się 

Hans Teichman. 

pierwszej przesyłki nie odczu- 

który będę wszystkim pole- wałam więcej bólu w stawach. 

cać. D AS 
Hse Bischoff. nie mam žadnych dolegliwo- 

ści. 

Martha Maicharczik. 
Heinr. Garreimann, 

właśc. pralni.                 
Od 15 lat cierpiał na re- 

umatyzm stawów— teraz zdrów 

mimo 70 lat. 

Pethau k. Zittlau 24.5.30. 

Hauptstr. 12. 

Od 15 lat cierpialem na re- 

umatyzm stawów. Wszystkie 

zabiegi lekarskie były bezsku- 

Już po 3 pudełkach 

„Fregalinu*poczułem polepsze- 

nie, teraz zaś po 12 pudełkach 

tyt i 

teczne. 

jestem zdrów. ły całkowicie. 

Gustaw Adier.       
   

    

Weissenhorn (Schwaben) 
Mūhlstrasse 1, dn. 

Po užyciu „Fregalinu“ czuję 

się juž tak dobrze, jak nigdy 

jeszcze, odczuwam znów ape- 

mogę wszystko jadać, 

wówczas kiedy dawniej jedze- 

nie wywoływało torsje. Cier- 

pienia kobiece, które dawniej 

bardzo mnie męczyły, ustąpi- 

Barbara Schmidt. 

  

Berlin—Reinickendorf West 
Str, 20. His. 80, dn. 24.11.30. 

Ukończyłem niedawno 63 la- 
ta, a od blisko 30 lat cierpia- 
łem na zaburzenia żołądkowe, 
które co noc po kilka godzin 
boleśnie dawały się we zna- 
ki. Już zawartość próbnej prze- 
syłki przyniosła mi tak znacz- 
ną poprawę, że skłoniło mnie 
to do udzielenia zamówienia. 

6.4.30. 

        

Cena bil.: Parter 60 gr., Balkon 30 gr. 

Od dnia 12 do 14 maja 1931 r, se = оннн Fajemniczy jeździec f- 2 400000 Т 
Według powieści Zane Grey'a. Dramat w 8 aktach. 

W rolach głównych: Jack „Holt, Betty Jewel i Dawid Torrence. 
Kasa czynna od godz. 3 m. 30. Początek seansów od godz. 4-ej. Następny program: Człowiek, który kręci. 

Ceny miejsc zniżone. — Dziśł Najpotężn. arcydzieło dźwię- swej najświet- 
kowe! Przebój miłości i bohaterstwa!  Genjalny mistrz ekranu Konrad Veidt :. niejszej kreacji p.t. 

0 S TAT N l A K 0 M PA N J Arcydzieło Joe May'a, które wzbu- 
dziło zachwyt całego świata. 

NAD PROGRAM: ATRAKCJE E DŹWIĘKOWE o: oraz : WSZECHŠWIATOWY PRZEGLĄD DŹWIĘKOWY. 
Ма 1-у seans ceny zniżone. — Seansy o войх. 4. 6, 8 1 10'15 

fw = KROL PARYŽA : “ przebój 

, DOG aj = „I U W roli głównej Marie Glory, Gabriel Gabrio, oraz śpie- i Wickiew. 22, tel. 15-28 ulubieniec kob. Iwan Petrowicz, wająca w języku polskim Bani op. warsz. Helena Liposka. oz dzi NAD PROGRAM: Tygodnik dźwiękowy Fox,a. Początek o g. 4, 6, 8 i 10'15, Na |-y seans ceny zniżone 

Trzymaj się, Haroldzie 
Wszechświatowy dodatek dźwięk. Foxa. 

Dla młodzieży dozwolone. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15. "Na 1-szy seans ceny zniżone. 

Kim Kliejskie 
BALA MIEJSKA 

©strobramska 5. 

  

Dźwiękowy 
KINO-TEATR 

„AELIOS“ 
Wileńska 33, tel. 9-26 

  
Po raz pierwszy w Wilnie! Dźwiękowe Kino 

CGUJINOG 
ul. Wielka 47, tel. 15 41 

Najw. przebój dźwiękowy! 

NAD _ PROGRAM: 

  

  

KINO-TEATR Dziś! 2151 Р d P.g głośnej powieści 
Dostojewskiego. PAN“ oniženi i skrzyw zeni e WSA: 

® życia młodej dziewczyny pozbawionej opieki rodzicielskiej. W roli głów. urocza Mia Mary, Erik Kajser Titz 
42 i Lidja Potiechina. Śmierć matki. Dziewczyna na bruku. Intrygi podejrzanych opiekunów. U progu upadku, 

WIELKA Ucieczka. Troskl. opieka. Skrucha ojca. Początek o g. 3-ej, w dnie świąt. o g. |-ej Ceny zniżone od 30 gr, 
  

Największe arcydzieło Dramat w 12 %iec Kolejowe | pziśl 
« Czterech djabłów т pa 

GN 15 Ki W rolach główn.: Janet pa: Mary Duncan, Nancy Drexei, B Morton inni. Wzruszające momenty 
aros kolsia+,) | miodej artystki, ktėra walczy = demoniczną uwodzicielką o serce ukochanego. Śmiertelne zapasy pod kopułą febek dwaraz kolatow,) cyrku. Walka o ze Walka o miłości ae wystawal Początek o godz. 5ej, w niedz. i święta o g. 4-ej 

Niepotrzebny człowiek 
Emil Jannings. Początek o godz. 4-ej, w dniej świąteczne o godz. I-ej 

Ceny od 40 gr. 

wytwórni Fox'a aktach. 

    

Kino - Teatr Dziś! Po raz ostatni w Wilnie 

LUX 
Miskiewieza 11,t.15-62 

wznowienie najpotęžniejszego 

| arcydzieła doby obecnej 

W roli głównej genialny, 
wszechświat. sławy tragik   

  

    

  

MEBLE : 

Pamiętajcie 
o „Tygodniu Poawodzian”! 

  

LETNISKOWE, ŁOŻKA, MATERACE, 
SZAFY, KRZESŁA. (eny zniżone 0 20% 

tylko u B. ŁOKUCIEWSKIEGO, ulica Wileńska 23. 

  

UWAGA! 

Wilno, 
Wykonanie pierwszorzędne.   

Miydawnictwo „Kurjer Wileūski“ S-ka 1 ogr. odp. 

OGŁOSZENIA 
do „KURIERA WILEŃSKIEGO" 

i innych pism najtaniej 
załatwiać za pośrednictwem 

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

  

AMATORZY FOTOGRAFOWIE! 
Oszczędzajcie pieniądze i śpieszcie do Specjalnego 
Laboratorjum dla amatorėw-fotogr. „REMBRANDT“ 

a-to Jańska 6, tel. 12-88. 
Ceny konkurencyjne* 

|ROWERY 
ŁUCZNIK, TORNEDO 
oraz inne krajowe i za- 
graniczne, poleca firma 

Zygmunt Nagrodzki 
w Wilnie 

ul. Zawalna Nr.11-a. 

Dogodne warunki 
wypłaty. 

do sprzedania 
Mickiewicza 33—4 

nad apteką Jundzilła.     

    
   
   
   
   
    

              

   

    

  

   

   
   

Zł. 400.000 
zł. 350.000 
zł. 300.000 
zł. 275.000 
zł. 200.000 
zł. 150.060 
zł. 100.000 

i wiele, wiele innych, oto nasze 
większe wygrane, któremi obda- 
rzeni zostali nasi Gracze! To też 
teraz znów wzywamy wszystkich 

do kupna 

LOSU 1 KL. 23 LOTERII 
Główna wygrana 100.000  (miijon) 

23 premie! 
CIĄGNIENIE JUŻ 19 i 21 MAJĄ 

CENA '/ ZŁ. 10. 
Najszczęśliwsza w Polsce kolektura 

E. LICHTENSTEIN i Su 
„LICHTLOS* 

Wilno, Wielka 44. 

Centrala, Warszawa, Marszałkowska 146. 

    

Zamówienia zamiejscowe wysyłamy odwrotną 
pocztą. — Konto P. K. O. 81051. 

od 1835 r. Firma egz. 

BACZNOŚĆ KWATERMISTRZOSTWA 
I SPÓŁDZIELNIE WOJSKOWE! 
Wyrabiam specjalnie nici dla 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. 

Druk. nZmicz*, Wilno, ul. Ś-to Jańzka i, telefon 3-40 

  

E 
| 

  

  

  

RABKA 
Zdrojowisko dla DZIECI i dorosłych 

SOLANKI JODO-BROMOWE, BO- 
ROWINA, INHALACJE, HYDRO- 
PATJA, DIATERMJA, LAMPA 

: KWARCOWA, ROEŃTGEN. zm 

WSKAZANIA LECZNICZE: Choroby przemiany ma- 
terji, krzywica, skaza limfatyczna, zołzy, niedokrew- 
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. Ceny umiarkowane. 
Wszelkich informacyj udziela Komisja Zdrojowa w Rabce. 

      

  

Ogłoszenie. 
Zarząd Spółki Akcyjnej p. t. „Fiat-Lux“, 

fabryka żarówek elektrycznych w. Wilnie, 
zwołuje na dzień 26 go maja 1931 roku po- 
wtórne zwyczajne Walne Zgromadzenie 
akcjonarjuszów S-ki, które ma się odbyć w 
domu Nr. 5 m. 23 przy ulicy Żeligowskiego 
w Wilnie, o godz. B-ej wieczór. 

Porządek dzienny: 
|) Likwidacja działalności S ki. 
2) Wolne wnioski. 

ZARZĄD. 

Druskieniki 
pensjonat „RIVIERA*. 

Pokoje słoneczne, kuch: 
nia wyborowa i djetetycz- 

  

mator kupi małą 
artystyczną 

Of 
ikonę. la“ 

In- 

Stwierdzam, že stan zdrowia 
się polepsza i że sypiam nie | Nazwisko: 
odczuwając bólu. Preparat Zk: 
W.Panów mogę wszystkim po- 3 
lecić. 

A. First. Ulica: 

  

  
Ceny przystępne. 

ia je do 15.V. Wilno, 
Uniwersytecka 4 6, po 
15.V. Druskieniki, Jagiel- 
lońska 15, J Šwietorzecka 

Letnisko 
dužy dom z werandą na- 
daje się na pensjonat, 
rzęka. las sosnowy, dobra 
komunikacja, przystanek 
stac. Jaszuny. Dowiedzieć 

się: ul. Królewska 9—1]. 

    

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

  

Z 57 kwit lombard. 
(Biskupia 12) Nr. 89713 

unieważnia się.   

nym opisem obrazu 
i ceną do administr. 
„Kurjera Wilensk:“ 

sub „Ikona“ 

panienka po- Młoda nuż ro 
sady nauczycielki w za- 
kresie klas młodszych. 
Pożądane na wyjazd. Wa- 
runki dostępne, Informacje 
w administracji „Kurjera 

Wileńskiego". 

D o 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, 

    

drewniany   

Gdańsk  Wytwarzany pod kontrolą powag naukowych. 

Na żądanie przesyłamy bezpłat- 
nie i bez zobowiązania 

nóbną paczkę „Fregalińi” 
łącznie ze 

Złotą Księgą Życia 
Napiszcie zaraz, dopóki próby 
nie są jeszczę rozchwytane, pod 

adresem: 

Dr. med. HR, Schulze 
G. m. b. H. 

Berlin-Charlottenburg 
2,5036 

załączając niniejszy kupon (wy- 
słać jako druk). 

Proszę o 
i bez zobowiązania próbki 

„Fregalinu“ — šradka odra- 
dzającego krew i nerwy oraz 

o Złotą Księgę Życia. 

wysyłkę bezpłatnie 

Miejscowoścć e k 

5036 

s 

Oszczędności 
swoje złote i dolary ulo-- 
kuj na wysokie oprocen- 
towanie. Gotówka twoja. 
jest zabezpieczona  zło- 
tem, srebrem i drogiemi: 

kamieniami. LOMBARD" 
Plac katedralny, Biskupia. 
Nr. 12. Wydaje pożyczki: 
pod zastaw: złota, srebra, 
brylantów, futer, mebli, 
pianin, oraz  wszelkicke 
towarów. 3900 - 0» 

KUPIĘ 
zaraz 

mały domek 
na Zwierzyńcu 

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

Wileńsk" pod Nr.9876- 
dla p. W. S. 

  

  

Do sprzedania 
nowy z plam dom na znos. 

Lachowiczowie, wieś Bil-- 
kiszki, gm. Niemenczyn. 

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

do SĘ wieczorem. 

  

  
  

  

1 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 
ryczno i moczopłciowe 

Wileńska 3 
od godz. 8—l i 4—8, 

tel. 567, 

Akuszerka 

Mtja Breda 
przyjmuje ой 9 rano dc» 
7 wiecz. ul. Mickiewicza 30: 
m. 4. W. Zdr. Nr 3093, 

Popierajcie Ligę ZE AE 

      

Redaktor odpowiedzialny I Row URE > Monkiewicz 

   


