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Wybory prezydenta we Francji. 
Wybrany został Doumer — Briand wycofał 

swą kandydaturę. 
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Bilans strat i šrodki zaradcze. 

sprawie pomocy ludności Wileń- 
szczyzny zwołał p. Wojewoda Kirti- 
klis w dniu 13 b. m. do Urzędu Woje- 
wódzkiego wielką naradę, na któr: 
prócz wezwanych z wszystkich powi 
tów województwa starostów jawili się 
szefowie zainteresowanych urzędów 
niezespołonych, wileńskich oddziałów 
banków państwowych, naczelnicy po- 
szczególnych wydziałów Urzędu woje- 
wódzkiego, przedstawiciele Magistratu 
m. Wilna. oraz Komitetu Obywatel- 
skiego Pomocy Powodzianom. 

      

P. wojewoda Kirtiklis wyluszezyt 
na wstępie główny cel konferencji, któ- 
rym jest określenie na podstawie re- 
lacyj pp. starostów rozmiarów i cyfro- 
wej wysokości najniezbędniejszej po- 
mocy. obmy. ślenie środków zarade zych 
oraz metod i formy pomocy. 

Z przebiegu konferencji okazało się 
że pomoc ta musi być różnorodna, tak 
jak różnorodne są szkody. Najbardziej 
piekącą okazała się kwestja zasiania 
pól i obsadzenia ogrodów, następnie 
naprawa budynków lub budowa no- 
wych, naprawa dróg i mostów, napra- 

ra studzien, opieka saniłarna i t. d. 
Znaczne obszary ziemi ornej woda za- 
mulając piaskiem na pół metra lub 
metr wysokości przemieniła w nieużyt- 
ki, uległy zniszczeniu zasiewy zimowe 

żyta, skutkiem czego nawet w okresie 
zimowym i na przednówku roku 1932 
dadzą się ludności dotkliwie odczuć 
następstwa tegorocznej powodzi. 

P. p. starostowie składali kolejno 
referaty o skutkach powodzi na tere- 
nie podległych im powiatów. 

W. pow. święciańskim uległo. zni- 
szczeniu 524 ha zasiewów. Straty osób 
prywatnych dadzą się określić sumą 
okrągłą 182.000 zł., a razem ze strata 
mi samorządu i państwa suiną 250.000 

   

  

  

złotych. Powódź nawiedziła gm. kie- 
mieliską. 

W pow. wileńsko-trockim uległo 
zniszczeniu 184 ha zasiewów wartości 
15.340 zł. i częściowemu uszkodzeniu 
81 ha na kwotę 13.000 zł. Suma wszyst 
kich strat osób prywatnych w tym po- 
wiecie wynosi 170.000 zł. Szkody na 
drogach samorządowych 43.000 zł. 

Pow. oszmiański poniósł straty na 
106.000 złotych. Najwięcej ucierpiała 
miejscowość Przewozy. W kwocie 
106.000 mieści się kwota 65.000 obej- 
mująca, uszkodzenia dróg. 

W pow. mołodeczańskim  ucier- 
piały 4 gminy wiejskie i częściowo 2 
miasteczka. Straty ludności samej wy- 
noszą 71.000, gdyż uległo zamuleniu 
485 ha oziminy i 134 ha łąk. Wielkie 
straty na terenie pow. mołodeczańskie- 
skiego ponieśli młynarze, gdyż woda 
zniosła całkowicie mosty i groble 
młyńskie,. wyrządzając szkodę na 
50.600 złotych. 

Ogółem straty tego powiatu wyno- 
szą 200.000 złotych. 

Pow. wilejski określił ogólne swe 
straty na 320.000 złotych. 

Pow. postawski na 240.000 złotych. 

Ogromne wprost straty poniosły 
powiaty brasławski i dziśnieński. 

W pow. brasławskim powódź wy- 
rządziła szkód we własności prywatnej 
na 900. 000 zł., nie licząc strat kupców 
leśnych, samorządu i świątyń (woda 
zalała bowiem kościół, 2 cerkwie, dom 
modlitwy staroobrzędoweów i 4 syna- 

gogi). Około 200 budynków uległo zu- 
pełnemu zniszczeniu (270.000 zł.), a 

435 budynki zostały uszkodzone. 
(223.000). Woda zalała 33 ha grun- 
tów rolnych, 1249 ha łąk, 56 ha ogro- 

   

  

dów. Ozimin zniszczonych zostało 
1.043 ha. Woda zamuliła 1.127 ha. 

ornej roli. Ziemiopłodów uległo znisz- 
czeniu na 98.000 zł. Zalanych było trzy 
dzieści kilka miejscowości. Ucierpiało 
od powodzi 2.300 osób. Najdotkliwiej 
powódź nawiedziła miasteczko Druję. 

W pow. dz ieńskim straty okre- 

Ślić można cyfrą 800.000 zł., z czego 

na budynki, warsztaty rzemieślnicze, 

handlowe i i t .d. przypada blisko 400 ty 

sięcy, na straty rolne 137.000, na drogi 
162.000 i t. d. 
We wszystkich powiatach, a zwłasz- 

cza w brasławskim i dziśnieńskim roz- 
winęli p. p. starostowie przy pomocy 

miejscowych komitetów od pierwszej 

chwili katastrofy energiczną akcję 
dożywiania ludności dzięki otrzyma- 
nym od p. wojewody kredytom rządo- 
wym. 

Straty na terenie m. Wilna przed- 
stawił szczegółowo starosta grodzki p. 

      

Iszora, a wyrażają się one w następu- 
jących cyfrowych danych: 

1) Samorząd t. j. Magistrat m. Wil- 
na poniósł straty w sumie 666.023 zł., 
a mianowicie: remont szpitala 8.500, 

  

Ścieki 30.000, filtry i kanały 80.000, 
ulice 110.000, przyczółki mostowe 
50.000, baseny osadowe 140.000, in- 
stalacja elektryczna 30.000, zabezpie- 
czenie elektrowni 35.000 zamiana prą- 
du stałego na zmienny 189.523. 

Szkody w objektach państwowych 
w Wilnie wynoszą 98.118 złotych, a 
mianowicie szkody w b. pałacu Tysz- 
kiewicza 43.312, w realności przy ul. 
Młynowej 2 — 23.102, w inspektach 
majątku USB — 33.000. Szkody poli- 
cji państwowej posterunku rzecznego 
1704 zł. Szkody osób prywatnych w 
m. Wilnie obliczone są na 177.685 zł. 

Jeżeli się do powyższych obliczeń 

doda straty poniesione przez kościół 
Katedralny w kwocie mniej więcej 40 
tysięcy złotych, wypadnie ogólna su- 
ma strat, poniesionych przez Wilno, 
okrągło 980 tysięcy złotych. 

Ogółem w całej Wileńszczyźnie 
suma strat wyraża się w cyjrze plus 
minus 4.250 tysięcy złotych 

W dalszym przebiegu konferencji 
pp. starostowie precyzowali sumy. ja- 
kie niezbędne są dła udzielenia ludno- 
ści chociażby częściowej, lecz natych- 
miasowej doraźnej pomocy na zasiew 
i odbudowę. Na pomoc tę pójdą kre- 
dyty rządowe i kwoty zebrane przeź 

społeczeństwo, są to narazie wobec 
ogromu klęski kwoty, niewystarczają- 
ce na zaspokojenie najpilniejszych po- 
trzeb ludności gmin, zniszezonych 
przez powódź. P. wojewoda, uczestni 
cząc wielokrotnie w dyskusji, udzielił 
starostom szczegółowych wskazówek 
co do sposobów pomocy ludności. 
Kredyty rządowe będą  starostom 
przez p. wojewodę przekazane natych 
miast po wyasygnowaniu ich przez 
rząd centralny ew. z zaliczek, których 
udzielić ma Państwowy Bank Rolny. 
Tak samo asygnowane będą starostom 
niezwłocznie kwoty, zbierane przez 
Komitet Obywatelski. 

Obecni na konferencji przedstawi- 
ciele urzędów niezespolonych dekla- 
rowali pomoc w naturze. I tak Dyrek- 
cja Lasów i Dóbr Państwowych bę- 
dzie mogła odstąpić około 500 fest- 
metrów budulca bezpłatnie, a 5 ty- 
sięcy festmetrów sprzedać na kredyt 
półtoraroczny. Mieszkańcy, poszkodo- 
wani przez powódź, uzyskają prawo 
wypasu bydła w lasach państwowych. 
Państwowy Bank Rolny zorganizuje 
pomoc w postaci pożyczek siewnych 
i rozesłał już do wszystkich kas ko- 
munalnych w gminach i powiatach 
pisma z przyznaniem ulg przy spła- 
tach kredytów siewnych. Przedyskuto- 
wano również wszelkie możliwości co 
do ulg w podatkach samorządowych. 
gminnych i państwowych dla miejsco- 

   

    

wości, które zostały przez powódź 
zniszczone. Państwowy Bank Rolny 
ofiarował już na powodzian dwa wa- 
gony nitrofosfatu wartości 10 tysięcy 
złotych. 

Reasumując wyniki konferencji p. 
wojewoda podkreślił, że w pierwszej 
linji samorządy muszą wyciągnąć 
konsekwencje w stosunku do ludności 
na swoim terenie, następnie ponieważ 
zasiewy muszą być uskutecznione do 
końca maja, p. wojewoda zaznaczył. 
iż dołoży wszelkich wysiłków ażeby 
na podstawie umotywowanych wnio- 
sków starostów uzyskać kredyty rzą- 
dowe. Zarazem społeczeństwo przez 
komitety obywatelskie będzie musiało 
uczynić wysiłek pośpieszenia Wileńsz- 
szyźnie z jak najwydatniejszą pomocą. 
W ten sposób. choć w części uda się 

powetować straty, wyrządzone przez 

powódź i ulżyć niedoli ludności. 

Fałszywa pogłoska 
0 ambasadorze Chtapowskim. 

Ze źródeł urzędowych „Iskra* do- 
nosi, że wiadomość jakoby ambasador 
Rzplitej w Paryżu Chłapowski miał 
podać się do dymisji i jakoby ta dymi- 
sja została przyjęta nie odpowiada 
prawdzie. 

Ambasador Chłapowski w czasie 
swego ostatniego pobytu w Warszawie 
prośby takiej nie zgłaszał i pozostaje 
on nadal na swem dotychczasowem 
stanowisku. 

      

  

   

  

   

Trzynasty prezydent Francji 
obrany 13 maja. 

Pierwszym prezydentem Francji po upad- 
rstwa był Adolf Thiers, historyk i par 

A y legitymista, wybrany 31 
sierpnia 1871 r. ilnemu poparciu mo 
narchistów. Ponieważ Thiers po wyborze 
stał się lojalnym republikaninem, partja, któ- 
ra go na to wysokie stanowisko wyniosła, 
zmusiła prezydenta po 2 latach do podania 
się do dymisji. Jego następcą został marsza- 

łek Mac Mahon, forytujący wyraźnie monar- 
chistów, który jednak ustąpił przed u- 
pływem mandatu. Trzecim prezydentem był 
republikanin Jules Greby, z zawodu adwokat 

zes Izby Deputowanych. Grevy 
atwione, ponieważ w roku 

1881 w- Izbie zasiadało już tylko 85 monar- 
chistów a 400 republikanów. 

Gdy w roku 1887 nadszedł moment no- 
wych wyborów największe szanse miał Ju- 

yki kolonjalnej Fran 
Ra OSR A HCV, 

   

      

   
   

  

         

    

      

   

    

  ) У 
brano kandydata — Sadi Carnot. 
prezydent zamordowany na 
przed ukończeniem siedmiolecia.  Spuścizne 

po nim objął przewodn. Izby Deputowanych 
K. Perier, który reprezentował stery finanso- 
we i przem. e "IE na tej 
sferze, nar s 
wom społec nym, zmuszony z" w sz 
ięcy po swoim obiorze opuścić pałac E 

s pozostawiając władzę Feliksowt Faure. 

Szósty prezydent zmarł w roku 1899 na 
atak serca. 

"Trzej następni prezydenci pozostali na swo 
jem stanowisku aż do upływu mandatów. 
Byli to: cichy ogólnie pow ; Loubet, któ: 
ry zmarł niedawno, doczi 2 o“ 
więćdziesięciu, jeden z najpo ь 

zydentów „ojciec* Fałlieres i Ranirośd Pó: 
incare. 

W roku 1920 został wybrany Paweł De- 
schanel, przewodniczący Izby Deputowanych 
który jednak po ośmiu miesiącach wskutek 
choroby ustąpił. miejsca Aleksandrowi Mil- 
lerand. Millerand zawdzięczał swój wybór 
prawicy parlamentarnej, którą połem przez 
cały czas swej kandydatury popierał. Skoro 
więc wybory w dniu 11 maja 1924 roku przy 
niosły zwycięstwo partjom lewicowym, 
nowisko Milleranda zostało mocno zachwia- 
ne i trzy lata przed upływem mandatu. mu- 
siał się podać 'do dymisji. 

Ostatnim z dwunastu prezydentów 

Gaston Doumergue, prezes Senatu, któr, 
pisał się ostatnio, jako gorący przeciw 

wizjonistycznej polityki Niemiec. 
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Trzynaste- 

go maja rozstrzygnęły się losy trzynastego 
prezydenta. 

  

Przed sesją komisji studjów 
„nad unją europejską. 
W dniu 15 b. m. zbierze się w Ge- 

newie Ill-cia sesja komisji studjów 
nad Unią Europejską. Termin posie- 
dzenia komisji, wyznaczony był po- 
czątkowo na 5 maja, został jednak 
przesunięty na czas po wyborach pre- 
zydenta Francji. W ten sposób sesja 
komisji Europejskiej została właści- 
wie skrócona do 2 dni, t. j. 15 i 16 ma- 
ja, ponieważ 17 maja wypada niedzie- 
la, 18 zaś rozpocznie się 63 sesja Rady 
Ligi Narodów. 

Pozytywnych wyników obecnej se- 
sji komisji studjów europejskich ocze- 
kiwać nie należy, albowiem w tak 
krótkim czasie żadnej konkretnej pra- 
cy komisja studjów wykonać nie bę- 
dzie mogła. 

Porządek dzienny obecnej sesji ko- 
misji studjów przewiduje raport ko- 
mitetu organizacyjnego o ukonstytu- 
owaniu się, organizacji i metodach pra 
cy komisji studjów, oraz dyskusje nad 
sprawami ekonomicznemi, a w szcze- 
gólności nad światowym kryzysem 
ekonomicznym, która to sprawa inte- 
resuje wszystkie państwa europejskie. 
Będzie też rozważana na komisji stud- 
jów sprawa rezultatów prac przedsię- 
wziętych przez organizacje ekonomicz- 
ne i finansowe Ligi Narodów i Między- 
narodowego Biura Pracy na temat 
światowej depresji gospodarczej i bez- 
robocia, komisja zastanowi się rów- 
nież nad wynikami prac ostatnich kon 
ferencyj międzynarodowych, dotyczą- 
cych zbytu zbóż oraz kredytów rolni- 
czych; rozważane będą wreszcie przez 
komisję sprawy związane z konwencją 
handlową o rozejmie celnym z roku 
1930 i t. d. 

Z ramienia Polski na posiedzeniu 
komisji studjow europejskich weźmie 
udział delegacja na sesję Rady Ligi Na 
rodów z ministrem spraw zagranicz 
nych p. A. Zaleskim na czele. 

Zgodnie z decyzją powziętą w sty- 
czniu r. b. w obradach komisji stud- 
jów europejskich nad sprawami gospo 
darczemi wezmą udział rządy Islan- 
dji, Tureji i Z. S. S. R. 

Dalszy spadek bezrobocia. 
Tel. od własn. koresp. z Warsz. 

Według danych Państwowego U- 
rzędu Pośrednictwa Pracy, liczba bez- 
robotnych w Polsce w dn. 9 maja wy- 
nosiła 346.001 osób, co w porównaniu 

ze stanem z dn. 2 maja, wykazuje 
dalszy spadek bezrobotnych o 9 tys. 
101 osobę. 

    

WERSAL. (Pat). W dn. 13 maja r. b. o godzinie 14-ej przewod- 

niczący Senatu dokonał otwarcia Zgromadzenia Narodowego. 

sowanie rozpoczęło się o godzinie 14 min. 10. 

Gło- 
Poprzedził je incy- 

dent, wywołany przez komunistę Ducios, który domagał się głosu. 

Socjaliści, gwałtownie protestując przeciwko wystąpieniu Duclos, 

rzucili się na komunistów tak, że musieli interwenjować wożźni. Ko- 

muniści, zorjentowawszy się o bezcelowości ich akcji, uspokoili się 

niebawem. 

Po pierwszem głosowaniu Zgromadzenia Narodowego, w któ 

rem absolutna większość wynosiła 449 głosów, Doumer otrzymał 

442 głosy, Briand 401 głosów, Hennessy 15 głosów, Cachin 10 gło- 
sów, Doumergue 7 głosów, Rociin 6 głosów, Lebrun 4 głosy, Pain- 

lewe 2 głosy, Maginot, Steeg i Renaudel—każdy po jednym głosie. 

Wobec takiego wyniku nastąpi powtórne głosowanie. 

PARYŻ. 18. V. (Pat). Godz. 19 min. 30. Briand przed dru- 
giem głosowaniem wycofał swą kandydaturę. W czwartek 14 
b. m. rano udaje się on do Genewy. 

PARYŻ. 13. V. (Pat). Zgromadzenie Narodowe wybrało 

prezydentem republiki francuskiej dotychczasowego prezesa 
Senatu Doumera 556 głosami. 
otrzymał 330 głosów. 

Drugi kandydat sen. Marraud 

Paweł Doumer. 

Paweł Doumer urodził się 22 mar- 
ca 1857 r. w Auriliac (Cantal). Z po- 
czątku uprawiał publicystykę, następ 
nie przeszedł do polityki i został obra- 
ny w 1888 r. deputowanym z departa 
mentu Aisne. Od r. 1912 zasiada w 
Senacie, jako przedstawiciel Korsyki. 
W gabinecie Bourgeois (1895/96, spra- 
wował Doumer urząd ministra finan- 
sów. Zyskał sobie reputację dobrego 
i surowego administratora na stano 

   
BERLIN. 13. (Pat. Wyniku wyborów 

prezydenta Francji oczekiwano tu w godzi- 
nach popołudniowych z gorączkowem zai 
teresowaniem. Większość prasy niemiec 
oceniała optymistycznie szanse Brianda. V 
domość o wycofaniu jego kandydatury wy- 
warła niezwykle silne wrażenie. 

Dzienniki demokratyczne w w aniach 
wieczornych dają wyraz swemu ro: owa- 
niu z powodu upadku kandydatury francu- 
skiego ministra spraw zagranicznych. 

„Vossische Zig” w depeszy z Paryża w: spo- 
mina o możliwości dymisji Brianda, uważają- 
cego rzekomo wynik głosowania za votum 
nieufności dla jego polityki zagraniczn 
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wisku generał-gubernatora Indochin. 
Kandydował na stanowisko prezyden 
ta republiki w r. 1906, ale uległ przy 
głosowaniu Falheres'owi, który otrzy- 
mał 449 głosów przeciw 371 głosom, 
oddanym na Doumer'a. Piastował te- 
kę ministra finansów w gabinecie 
Biand'a (1921/22). W r. 1927 obrany 
został Doumer większością 238 głosów 
przeciw 35 prezesem Senatu, które to 
funkcje sprawował do ostatniej chwili. 

"Niemcy'o wyborach. PK 
Dziennik mówi o „klęsce Europejczyka 
Brianda*. Klęska ta podważa prestige ga- 
binetu Lavala i pociągnąć może za sobą na- 

stępstwa nieobliczalne. Briand ustępuje z ho- 
no! . Upadek jego jest dziełem zakuliso- 
wych machinacyj. W razie gdyby Briand nie 

ię do dymisji, lecz wycofał się 
z życia polilycznego, oznaczałoby to nawet 
dla innych krajów poważną stratę. Politycy 
o pokroju Brianda są w Europie powojennej 
rzadkością. 

„Berliner Tageblatt' pisze: Bez względu 
na ostateczny wynik wyborów 13 maja, о- 
becnie już nazwać można dzień ten czarnym 
dniem polityki francuskiej. 

  

   

  

     

Narady w łonie rządu budzą 
rozmaite pogłoski. 

Są one bezpodstawne, bo przebieg narad otoczony 
fest tajemnicą. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wczoraj rano powrócił ze Sztok- 

holmu do Warszawy min. Skarbu p. 

Ignacy Matuszewski, który wyjechał 

do Szwecji, by przeprowadzić roko- 

wania z dzierżawcą monopolu zapał- 

czanego w Polsce znanym finansistą 
Kreugerem w sprawie przyśpieszenia 

wpłaty do skarbu państwa transzy z 
pożyczki zapałczanej. Ponadto w ko- 
łach finansowych utrzymują, że mih. 
Matuszewski przeprowadził rozmowę 
z p. Kreugerem, dotyczącą ewentual- 
nego dalszego finansowania potrzeb - 

nych inwestycyj w Polsce. Natych- 

miast po powrocie do Warszawy p. 

min. Matuszewski objął urzędowanie 

i odbył konferencję z podsekretarzami 

stanu Kocem i Grodyńskim. 

Przed południem w Prezydjum 

Rady Ministrów odbyła się narada 

premjera Sławka z min. Matuszew- 

skim i wicemin. Kocem. 

W związku z przedwczorajszą na- 

radą z Marszałkiem Piłsudskim oraz 

ostatniemi konferencjami p. premjera 
z członkami rządu a w szczególności 
w związku z wezorajszą konferencją 

w kołach sto- 

licy rozszedł się cały szereg różnorod- 

nych pogłosek, dotyczących sytuacji 

bieżącej. Po pierwsze pogłoski te do- 

tyczą zwołania sesji nadzwyczajnej 

ciał ustawodawczych, jej terminu, о- 

raz programu pracy, dalej utrzymują, 

że ostatnie narady związane były ze 

sprawą cofnięcia 15-procentowego do- 

datku drożyźnianego do uposażeń 

funkcjonarjuszy państwowych, wresz- 

cie wśród pogłosek tych, jak zazwy- 

czaj w takich okolicznościach, nie 

brak i plotek o możliwości pewnych 

zmian w gabinecie ministrów. 

z min. Matuszewskim, 

Wedle informacyj, jakie zdołaliś- 

my zebrać u czynników miarodajnych, 

pogłoski te są niezgodne z istotnym 

stanem rzeczy. Przebieg narad p. pre- 

mjera Sławka z ministrami oraz kon- 

ferencji p. Marszałka Piłsudskiego 

trzymany jest w tajemnicy i oprócz 
osób zainteresowanych wyniku ich 

nikt nie zna. Dlatego też wysnuwanie 

jakichkolwiek wniosków z tych narad 

jest conajmniej przedwczesne. 

Uigi kolejowe dla wojskowych. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

- 

Wobec wiadomości, jakie się uka- 
żenie w jeden zbiór praw będzie posia- 
nych i prowincjonalnych o przyznaniu 
daleko idących ulg kolejowych przez 
Min. Kom. oficerom służby czynnej 
oraz ich rodzinom, dowiadujemy się 
z miarodajnego źródła, że przyznanie 

takich ulg nie jest jeszcze rzeczą prze- 
sądzoną. Obecnie toczą się w tej spra- 
wie pertraktacje między min. Komu- 
nikacji, Skarbu i Spraw Wojsk., od 
wyniku których zależeć będzie przy- 
znanie ulg dla wojskowych czynnej 

służby. 

Siine lotnictwo to potęga Państwal 

   

WIADOMOSCI z KOWNA 
ZAJŚCIE W BAZYLICE KOWIEŃSKIEJ. 

Ubiegłej niedzieli 10 b. m. w. bazylice 
koweńskiej po ukończeniu kazania ks. Dagi 
lis zwrócił się do zgromadzo: kościele 
z prośbą, by od. poniedziałku, 
Krzyżowe, se i 

  

    
    

   

            

  

   

  

   

jenny Ža to, że podr głos prze 
prześladowaniu katolikć Jeżeli osk 
zostaną ukarani, ks. Dagilis prosił w 
by się modlili o udzielenie im pr 

    

czus, zasiadjaący w kon 
swego miejsca i zwrócił s 
prośbą, by zanosili modły i prosili Boga 

Sąd Wojenny stosownie ukarał wymienio- 
nych księży i studentów, a to za szerzenie 
w kościołach agitacji przeciwrządowej. Na- 
stępnie ks. Joczus oświadczył pobożnym, iż 
ci księża, którzy nie agitują przeciwko rzą- 
dowi i nie posługują się kościełem w celach 
politycznych, wcael nie ulegają żadnym ka- 
rom. 

Zgromadzeni otoczyli ks. 
chając jego słów, na co ks. 
nował „Anioł Pański". 

ROZSZERZENIE GRANIC KOWNA. 

W związku z wyborami do samorządów. 
granice Kowna zostały znacznie rozsze 
i obejmują obecnie nietylko przedm 
lecz i szereg pobliskich wsi. 
szerzenia granic 
22.000 mie: 

    

  

Joczusa, siu“ 
Dagilis zainto- 

   

  

Wskutek roz- 
Kowna miastu przybyło 

kańców. 

  

Nieprawdziwe pogłoski 
o projekcie przedłużenia 
czasu pracy w handlu. 

Ostatnio pojawiły się w prasie po- 
głoski o rzekomo zamierzonym pro- 
jekcie now elizacji ustawy o czasie pra - 
cy w handlu i odpoczynku niedzielnym 
w kierunku zezwolenia na zatrudnia- 
nie w handlu w dnie powszednie po- 
nad 8 godzin i zniesienia zakazu han- 
dlu w niedziele i dnie świąteczne. 

Ze źródeł najbardziej miarodaj- 
nych dowiadujemy się, że pogłoski te 
są najzupełniej bezpodstawne. Mini- 
sterstwo Pracy i Opieki Społecznej, do 
którego kompetencyj należy ustawo- 
dawstwo społeczne, nie opracowało 
ani nie opracowuje żadnych projektów 
nowelizacji w tej dziedzinie. 

Otwarcie wystawy jugo- 
słowiańskiej. 

WARSZAWA. 13.V. (Pat) W dniu 
13 b. m. o godz. 12-ej w południe, 
w sali Stowarzyszenia Techników, na - 
stąpiło uroczyste otwarcie wystawy 
grafikonów, diagramów i fotografij, 
obrazujących rozwój królestwa Jugo- 
sławji od jego powstania do dnia dzi- 
siejszego. Wystawa została najpierw 
otwarła w Genewie podczas XI sesji 
Ligi Narodów, później urządzona zo. 
stała w Pradze, Bernie, Bratysławie i 
Poznaniu. 

AE 

x 
a > znane ze swej 

dobroci pol- 
skie ostrze 
do golenia 

odznaczone medalami w kraju i zagranicą 

WSZĘDZIE DO NABYCIA. 
+40040040000 640000000000 

POSZUKUJĘ POSADY 

w domach rządowych lub prywatnych. 
Posiadam dobre świadectwa. Łaskawe 
oferty proszę nadsyłać do Redakcji 
„Kurjera Wileūskiego“ pod Nr. 87871 

dla W. S. 
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NETTO AS KERS ZOPOJETY RNA 

Giełda warszawska z dn. 13.V. b. r. 

WALUTY i DEWIZY: 

Dolary . е . .. « « . . . 8,91—8,93—8,89 
Belgja = 25 act, 12 —124,40— 193,81 
Gdališk“ + 542702 173,40— 173,83—173,97 
Holandja . . . . . . 358,45—359,35— 357,15 
Kopenhaga « . . . . 238,87—239,47—238,27 
Bondyn C= «3: .4339—43, 50“ 43,28 
Nowy York . + „ - 8,919—8, 9„19—880‹1 
Nowy York kabel . . . 8,926— 8,946 — 8,46 
PRBYŁOĆ 0 ZSRR G CA 34,92—35, 01—34,63 
Stokholm . . . . . . 239,20—239,80—238,60 
Szwajcarja . . . - . 178,98—172,41—17] „55 
Wiedeń. . . . . . . 125,47—125,78— 125, 16 
Włochy . .. . . - ‚ - 45,72 — 46,84 — 46,60 
Berlin w obr.pryw. . - 212,66 

PAPIERY PROCENTOWE: 
5% Konwersyjna . . . . . . . . . . 47,85 
6% dolarowa LSS 
5% kolejowa © - « © 4.6 » 6 1 1 45,50 
7% RA k a ae a LO 
8% L.Z. B. G. K. i B. R., obl. B. G.E. . 20 
Te same 7% . k Pi. ozn 2 
70%, ziemskie dolarowa soi 1 4 
5% warszawskie . . . - 00, 752 58 (> 

  

3 . 78,50—7409 
$% Łodzi . . 68,25—68,5) 
8% Piotrkowa . « з . .. . 64,25 
605 Obl. pož. konw. m. Warsz.8i9em. . 49, 0 

8% warszawskie . 

AKCJE: 
Bank Handlowy . . . cca» + 100,00: 
Bank Polski .. . .. „ . . 125,00—127,00 
Zachodni 2 . . . . « . . . . 57,00- 6000 
Ozasioniea + « 1 « je w ę Re RWE 
Cnktėl 125 fk a оо аща 

  

. 20,50—20,15 
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PRZEZ RADJO. 
(Głos z Warszawy). 

Niedzieła. Siedzę sam w domu. Nie 
wychodzę. Oczekuję godziny 2 min. 
20. O tej porze, według zapowiedzi 
Pol. Radja, transmitowany ma być 
śpiew chóralny z Wilna. Koniecznie 
chcę usłyszeć pieśń, płynącą z tego 0- 
dległego, a tak bliskiego sercu miasta. 

Nareszcie!:.. Doczekałem się. Spe- 
akerka wileńska zapowiada występ 
chóru nauczycielskiego pod batutą p. 
Gawrońskiej. Po chwili zabrzmiały 
akordy świetnego zespołu. Bez prze- 
sady powiedzieć można, iż należy on 
do najlepszych, istniejących w Polsce, 
grup śpiewaczych. Jaka harmonja, co 
za dobór głosów!.. Niektóre wprost na- 
dają się do popisów solowych. 

A jednak, nie bacząc na te walory 
artystyczne, oczekiwany koncert spra- 
wił mi zawód. Bo kiedy zapowiedzia- 
no wykonanie pieśni ludowych, spo- 
dziewałem się usłyszeć coś charaktery- 
stycznego dla Wileńszczyzny, coś, co 
mi ten kraj mocno przypomni. Tym- 
czasem cóż usłyszałem ?.. Oberki, kra- 
kowiaki, gaiki — gdzieś od Kujaw, od 
Sandomierza — motywy dające się 
wszędzie słyszeć, tylko właśnie naj- 
mniej w Wileńszczyźnie. Niezależnie 
od mojego osobistego zawodu, dozna- 
łem wrażenia przykrego i z innego 
względu. Zdawałoby się, że tak dosko- 
nała siła, jak p. Gawrońska, pracując 
nad umuzykalnićniem środowiska, w 

którem », winna przedewszystkiem 
kultyyowač lokamną twórczość ludo- 
wą; miejscową pieśń podnosić na wy- 
żyny artystyczne. Byłoby to zadanie 
istotnie cywilizacyjne, robota ciekawa, 
oryginalna, twórcza. Produkowanie 
zaś piosenek, nie będących wyrazem 
duszy — że tak powiem — „tutejszėj“, 
nie dających wyobrażenia o tempe- 
ramencie ludu wileńskiego, to praca 
wprawdzie artystyczna, ale pozbawio- 
na znaczenia społecznego. Jeżeli ją 
nawet uważać za jeden ze sposobów 

polszczenia t. zw. Kresów, to wątpię, 
by osiągało się tą drogą zamierzony 
cel. Dziś gramofony rozniosły po roz- 
maitych kątach walce, tanga, fox-tro- 
ty; popularyzują wszędzie melodje ob- 
ce, dalekie... A przecież żadnego to nie 
ma wpływu na twórczość lokalną. Ta 
ostatnia zawsze będzie wyśpiewywała 
bóle i radości po miejscowemu, wedle 
nastrojów, stwarzanych przez tę, a nie 
inną przyrodę, ten, a nie inny krajo- 

  

      

  

braz... Chłop z pod Krakowa, choćby 
nie wiem jak był osłuchany z tańcami 
hiszpańskiemi, motywy ich może tylko 
parodjować, imitować, ale w ich du- 
chu nigdy treści swego „ja“ nie wy- 
powie. 

Jestem zdania, że jeżeli rozgłośnia 
wileńska zapowiada pieśni ludowe, to 
powinna dawać melodje, śpiewane nie 
pod Krakowem, pod Warszawą, pod 
Włocławkiem, ałe — pod Wilnem. 

Byłoby to pożądane i z tego jeszcze 
względu (poza kultywowaniem moty- 
wów lokalnych), że przyczyniłoby się 
do pr zezwyciężenia panującej w War- 
szawie i w innych miastach polskich 
ignoracji na punkcie spraw Wilna i 
Wileńszczyzny. Przecież najwyższ 
czas, by już zaczęlo orjentować się w 
różnicach, zachodzących między Pol- 
ską rdzenną, a krajem, stanowiącym 
część dawnego W. Ks. Litewskiego. 

Gdy warszawski radjo- abonent sły- 
jak mu z Wilna „našpiewają“ ma- 

zury, krakowiaki, obertasy, i jeszcze 

z charakterystycznemi akcentami ma- 
zurskiej lub krakowskiej gwary—czyż 
nie jest to utrwalaniem złudzeń, jako- 
by na obszarach Rzplitej, od Zbąszyna 
po Stołpce, jeden i ten sam lud siedział 
a wszelkie odrębności stanowiły jedy- 
nie wymysł wrogiej nam intrygi? 

Te kujawiaki i gaiki, rozbrzmie- 
wające z z Wilna — po zapowiedzi pie- 
śni ludowych, to poprostu fałszowanie 
prawdy. 

I mylą się ci, którzy sądzą, że tą 
drogą „Kresy zbliża się do reszty Pol- 
ski. Wprost przeciwnie. Tylko znajo- 
mość rzeczywistości daje podstawę 
prawdziwemu zbliżeniu. Złudzenia i 
okłamywania siebie samych bywają 
przyczyną zawodów, nieporozumień, 
kwasów. 

Radjo satnowi tak cudowne narzę- 
dzie wzajemnego poznawania się na- 
rodów, plemion, szczepów, że niewłaś- 
ciwe jego wyzyskiwanie jest poważ- 
nym błędem. Wilno, gdy się wypowia- 
da przez radjo, powinno być sobą. 
Przedewszystkiem sobą; nie Krako- 
wem, nie Poznaniem, tylko Wilnem. 

Wówczas ci, co go nie widzieli, za- 
czną właściwego o niem nabierać po- 
jęcia, a ci, co je znają i kochają, dozna- 
ja wzruszeń, utrwalających w ich ser- 
cach te uczucia. 

      

   

  

Benedykt Hertz. 
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skórkowe i letnie najmodniejszych odmian 

poleca 

POLSKA SKŁADNICA GALANTERYJNA 
Franciszka Frliezki Zamkowa 9, tel. 6-46. 

  

  

„Kto ybko ae ten dwa razy aj — głód I 

nie czeka”. 
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Konto P. K. O. Nr 82100. 

  

Czy bóle nerwowe i migrena Są uleczalne? 
Również dla reumatyków bardzo ciekawe! 

Poniżej podajemy treść listu p. B. Brat- 
kowskiego, Lwów, Rzęsna Polska jak nastę- 
puje. Od dłuższego czasu cierpiałem na do- 
kuczliwe, wprost nie do zniesienia bóle gło- 
wy, które lekarze określili jako chroniczną 
migrenę. Zażywałem wiele środków lecz -nie- 
stety bez trwałego skutku. Wreszcie wypró- 
bowałem tabletki Togalu. o któtego zbawien- 
nem działaniu, przypadkowo wyczytałem w 
gazetach. I rzeczywiście po zażyciu tabletek 
Togalu uporczywe bóle głowy znikły i już 
od trzech miesięcy czuję się zupełnie zdro 
wym. Podobne doświadczenie poczyniło wie 
le tysięcy cierpiących, którzy zażywali tab- 
letki Togal przy reumatyźmie, podagrze, rwa- 
miu w stawach. przeziębieniach, bólach пег- 

  

wowych i głowy, jak również pokrewnych 
dolegliwościach. Gdy inne środki zawiodły, 
nawet w chronicznych wypadkach osiągnię- 
to przy zastosowaniu tabletek Togalu czę- 
stokroć nadspodziewanie pomyślne rezultaty. 
Tabletki Togal nietylko uśmierzają natych- 
miast bóle, lecz w naturalny sposób usuwa- 
ją pierwiastki chorobotwórcze. A więc zwal 
cza w zarodku te niedomagania i jest nieszko: 
dliwy dla żołądka, serca i innych organów. 
Przeszło 6000 orzeczeń lekarskich. Spróbuj- 
cie więc sami dziś jeszcze, lecz żądajcie we 

własnym interesie tylko tabletki Togal — nie- 
ma bowiem nic lepszego. We wszystkich ap- 
tekach. 

  

Park miejski Wilna. 
Przedwczorajsze posiedzenie miejs 

kiej komisji ogrodowej pod przewod- 
nictwem d-ra Maleszewskiego, szcze- 
gólną mogło napawać satysfakcją każ 

dego, kulturalniejszego, oczywiście, wi- 
dza i słuchacza, któremu piękno i roz- 

wój Wilna, leżą na sercu. Padały bo- 
wiem zdania i opinje, o tak wysokim, 

europejskim poziomie, wypowiadane 
były poglądy, nacechowane niepowsze 

chną kulturą i rozumną, niebanalną 
troską o klejnoty przyrodzone naszego 
miasta tak wiele o jego czarze i ozdob- 
ności stanowiące. 

Satysfakcja owa płynęła nietylko z 
samego faktu wymienioneg opoziomu, 
ale i z miłego przeświadczenia, że spra 
wy te tak w dobrych są rękach, że ze 
spokojem można myśleć o ich losie i 
przyszłości. Go prawda dobór personał 

ny zebranych tam, że wymienimy jesz 
cze prof. prof. Ruszczyca, Kłosa i Li- 
manowskiego, już a priori o charakte- 
rze dyskusji decydował, tem milsze je- 

dnak było wrażenie z tego zebrania, że 
bodaj niczem nie związany z Wilnem, 

bawiący tu naskutek zaproszenia ma- 
gistratu, dyrektor plantacj miejsk. w 
"Warszawie p. Danilewicz, w wypowie 

dzianym przez się na początku posie- 
dzenia referacie, na główny temat ze- 
brania, wypowiadał niemal słowo w 
słowo to, co mówią przy każdej okazji 
prof. Ruszczyc, Limanowski, czy Kłos, 
czy którykolwiek inny z kompetent- 
nych, rozumnych i kulturalnych wiel- 
bieieli piękna Wilna, bądź urodzeniem 

bądź uczuciowo tylko przez długi po- 
byt z niem związanych. 

Tematem ogólnym była sprawa re- 
gulacji parków miejskich, a w szcze- 
gólności najdelikatniejsza, najtrudniej- 
sza część jej — kwestja urządzenia wy 
dzierżawionej na 35 lat, niedawno 
przez magistrat od Kurji Metropolital- 
nej t. zw. Altarji, mającej, aż po 
ulicę Hołendernię odtąd stanowić część 
integralną, wielkiego parku miejskie- 
go, do którego będzie włączony w pier 
wszym rzędzie—ogród po-Bernardyń- 
ski, park Żeligowskiego, Cielętnik a 
także i góra Zamkowa (z pozostawie- 
niem według uchwały Komisji jej 
ogrodzenia). Referat dyr. Danilewicza 
omawiał specjalnie sprawę drugą i nad 
nią głównie toczyła się Poe dysku- 
sja. 

Prelegent specjalista w swoim za- 
wodzie, o europejskiej kulturze i roz- 
machu, długoletni i doświadczony kie- 
rownik tych spraw w Warszawie po- 
stawił jedyną tu właściwą tezę—utrzy- 
manie jak najstaranniejsze Altarji i jej 
sąsiedztwa w ich naturalnem pięknie. 
Nie do pomyślenia byłyby jakieś bu- 
dowle, gracowane czy, żwirowane ale- 
je, scieżki i chodniki altanki, klomby 
etc. Konserwacja i daleko idące ułat- 
wianie naturze jej gospodarki, z ewent. 
ostrożnem przyczynianiem się do te- 
go, pewną polityką ogrodniczą, przez 
możliwie wolne od jakiejkolwiek sztu- 
cznošci rozpowszechnianie tam flory 
związanej integralnie z tamtejszym 
krajobrazem. 

Jednem słowem chodzi o to, aby 
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Projekt wydania zbioru wszystkich ustaw. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dowiadujemy się, że w łonie rzą- 
du powstał projekt zebrania wszyst- 
kich ustaw obowiązujących na terenie 
państwa polskiego w jednym urzędo- 
wym zbiorze praw. Przepisy, zawarte 
w tym zbiorze, mają być podane w tek 
stach jednolitych z uwzględnieniem 
wszystkich zmian, którym uległy od 
chwili wydania po dzień 1-go stycznia 
1931 r. 

Projekt ustawy w sprawie zbioru 
praw znajdzie się na porządku dzien- 
nym jednego z najbliższych posiedzeń 
Rady Ministrów. 

Skomasowanie wszystkich obowią- 
zujących ustaw i odpowiednie ich uło- 
Oleśnickiego. Jak słychać zamierzają 
dało donośne znaczenie dła całokształ- 
tu naszego życia. 

Delegacja ukraińska do Genewy. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Wczoraj wieczorem wyjechali do 
Genewy przedstawiciele ukraińskiej 
reprezentacji parlamentarnej w 050- 
bach posłanki Rudnickiej oraz posła 
Oleśniekiego. Jak słychać zamierzają 
oni poczynić na terenie Genewy sta- 

  

rania, aby zgłoszone przez Ukraińców 
skargi, w sprawie pacyfikacji Mało: 
polski Wschodniej, dostały się na po- 
rządek dzienny obecnej sesji Rady Li- 
gi Narodów. 

“2 

Zabójstwo ucznia naftle politycznem. 
LWÓW 13.V. Pat. — Jak donosi prasa, 

wczoraj o godz. 21.15 na ulicy Krółowej Ja- 
dwigi nieznani sprawcy dwoma strzałami 2 
rewolweru zabili Bogdana Kazanowskiego, 
ucznia 8 kl. 9-go gimnazjum państwowego. 

Sprawey zamachu zbiegli. Istnieje podejrze- 
nie, że zamach ten ma tło polityczne. Kaza- 
nowski bowiem przed dwoma laty wystąpił 
z gimnazjum ukraińskiego i uczęszczał do 
szkoły połskiej „Śledztwo w toku. 

  

Reorganizacja systemu handlu w Rosji Sow. 
MOSKWA. 13.V. (Pat.) Ukazało się 

rozporządzenie, podpisane przez Moło 
towa i Stalina w sprawie reorganiza 
cji dotychczasowego systemu handlu 
w Rosji sowieckiej. W myśl tego roz- 
porządzenia przeprowadzony ma być 
rozdział pomiędzy instytucjami han- 
dlowemi o charakterze czysto państwo 
wym, jak trusty, „objedinienja”, a ko- 

   

operatywami. Rozporządzenie znosi 
warowym, zaleca utrzymanie dotych- 
zały w niektórych dziennikach stołecz - 
czasowych rygorów i ogranicza je tyl- 
ko w stosunku do niektórych katego- 
ryj towarów, jakich brak odczuwa się 
jeszcze obecnie na rynku. We wszyst 
kich większych miastach mają być 
otwarte nowe sklepy spożywcze. 

  

Wielki pożar fabryki. 
Łódź 13.V. Pat. — Wczoraj późno wieczo 

rem wybuchł groźny pożar w zabudowa: 

niach fabrycznych przy ulicy Pomorskiej 
115. Przybyło 11 oddziałów straży pożar 

W płomieniach. stanęła fabryka zakładów 
przemysłowych Hanemana i Powodowskiego 

    

Pożar wybuchł w magazynach surowców, 
skąd mimo usilnych staarń ugaszenia ogień 

przeniósł się na sąsiednie zabudowania 
bryczne. Pastwą płomieni padła wielka iloś: 
nagromadzonych surowców i gotowego to- 
waru. 

   

i lekarzy-konsultantów. — 

WYCIECZKI BLIŻSZE 1 

  
— 

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

  

  

ten teren był pięknym parkiem natu- 
ralnym, ten jego charakter trzeba pie- 
czołowicie pielęgnować. 

Na ten temat potoczyła się bardzo 
ożywiona dyskusja. Jedną po drugiej 
decydowano bardzo zgodnie, często 
jednomyślnie przeróżne kwestje. Pew- 
ną różnicę zdań wywoływały tylko nie 
liczne, drobne sprawy, np. m. inn. 
sprawa ogrodzenia całego przejętego 
od Kurji przez Magistrat terenu, oraz 
sprawa zabezpieczenia osypującej się 
góry nad Wilenką. Za poniechaniem 
ogrodzenia przemawiał radny Stążow- 
ski, powołując się na.przykałdy z za- 
chodniej Europy. Teoretycznie zgadza- 
jąc się z tą ideą, w praktyce jednak, 
w naszych warunkach szczególnie nie- 
wykonalną — za ogrodzeniem przema- 
wiał dr. Maleszewski. Przcehylił o- 
statecznie na korzyść drugiej tezy. 
sprawę, dyr. Danilewicz powołując 
się na przykłady Londynu gdzie ol- 
brzymie bo kilka tysięcy ha pow, li- 
czące wspaniałe parki tamtejsze (Hy- 
de—Park, Kensington—Garden i in- 
ne) są ogrodzone, jak ogrodzony (dru- 
tem kolczastym notabene) jest piękny 
skwer przed Pałacem Pokoju w Hadze. 

Za zachowaniem piaszczystego zbo- 
cza przemawiał inż. Zasztowt, jako 
stanowiącem  charakterystyczną ce- 
chę tego widoku. Zbijał ten pogląd 
prof. Limanowski stwierdzając iż jest 
to sztuczne, albowiem właściwy wy- 
gląd tej ściany powinien być inny, zaś 
to osypisko piaszczyste jest skutkiem 
bądź barbarzyństwa ludzkiego, bądź 
działania Wilenki i pochodzi z oberw 
nia się wierzchołka góry. Zresztą stan 
obecny grozi zniszczeniem całej wy- 
niosłości. Wniosek — zamknąć ko- 
mukolwiek dostęp do tego miejsca, 

i DRUSKIENIKI | 
ZDROJOWISKO 
POŁOŻONE NAD NIEMNEM 

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

KĄPIELE 
NOWE ŹRÓDŁO SOLANKOWE WYSOKIEJ WARTOŚCI 

HYDROPATJA—ELEKTROTERAPJA—INHALATORJUM 
Zakład zaopatrzony we wszystkie nowoczesne urządzenia iecznicze, 
pozostaje pod stałą opieką Rady Naukowej złożonej z profesorów U. 5. B. 

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

KĄPIELE KASKADOWE — JEDYNE W POLSCE. 
PLAŻA WZOROWO URZĄDZONA NA WYSPIE NIEMEŃSKIEJ. 

SPACERY ŁODZJAMI — RYBOŁÓWSTWO — GRZYBOBRANIE 
DALSZE DO MALOWNICZYCH OKOLIC 

ROZLEGŁE LASY SOSNOWE, JEZIORA. WZGÓRZA I DOLINY 

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

Wszelkich informacyj bezpłatnie udziela na miejscu i listownie 
Komisja Zdrojowa. 

  

SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 

Opinja niemiecka 
niezadowolona jest 

ze stanowiska Litwy. 

„Berl. Tag.“ omawia w artykule 
wstępnym zatarg niemiecko-litewski. 

Pisząc o ostatnich wydaleniach o- 
bywateli niemieckich z kraju Kłaj. 

pozwalając naturze samej tam Ostąść, 
co niewątpliwie, jak to twierdzi także 
p. Danilewicz, nastąpi w ciągu na jbliz 
szych dwóch — trzech lat. Prof. ii- 
manowski podkreślił wielka wazłożć 
przyrodniczą lasku na zboczach nad 
klubem szlacheckim, alarmując wia- 
domością o jego niszczeniu w górnych 
partjach przez jakichś szkodników. 
Podobnie też niszczona jest przez czer- 
panie stamtąd piasku wyniosłość zwa- 
na mogiłą Gedymina. To są kwestje 
niezmiernie palące, któremi trzehaby 
się zająć natychmiast. 

Wywołała pewną dyskusję sprawa 
Klubu Szlacheckiego. Dr. Maleszew- 
ski opowiedział się przeciwko istnieniu 
tej instytucji na tem miejscu, jako sta- 
nowiącej pewną przeszkodę w nor- 
malnem funkcjonowaniu parku miej- 
skiego. Bronił się dość słabo przedsta- 
wiciel Klubu. Dowiedzieli się przytem 
zebrani, że Klub ma kontrakt dzierża- 
wy tego terenu od Państwa na 5 lat 
jeszcze. Dr. Maleszewski zapowiedział 
kónkurencję miasta w staraniach o tę 
dzierżawę, od wymienionego okresu. 

Następnie przystąpiono do oma- 
wiania kwestji o zasadniczem znacze- 
niu t. j. do sprawy ustalenia granic 
parku i związanej z tem sprawy regu- 
lacji tej części miasta, ponieważ plan 
regulacji całego miasta jeszcze zapew- 
ne bardzo nieprędko zostanie opraco- 
wany. Zdecydowano, że dla dobra całej 
sprawy, aby móc uzyskać pewne san- 
kcje prawne, trzeba jak najprędzej u- 
stalić granice parku, równolegle jed- 
nak opracowując plan regulacji tej 

   

  

"części miasta czyli od „gaju antokol- 
skiego”, z częścią Zarzecza, z całym 
kompleksem parków i skwerów aż po 
Pałac Reprezentacyjny, przyczem za- 
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Wrzenie w Hiszpanii. 
Antyreligijne 

MADRYT 13.V. Pat. — W Grena- 
dzie podpalono kościół Jezuitów i 
dom należący do dziennika „Gazeta, 
Po południu został ogłoszony stan wo 
jenny. W Alieante doszło do rozru- 
chów, które jednakże szybko stłumio- 
no. W Kadyksie ogień ogarnął pono- 
wnie miejscowy klasztor. W czasie 
starcia z policją jedna osoba została 
zabita. 

W.Areos della Frontera podpalono 
kościół Salezjanów. Donoszą z Irun, 
że liczni duchowni, przybywający z 
różnych stron Hiszpanji, przekradają 
się przez graniez. Między innymi w 
ciągu popołudnia przekroczył grani- 
cę, udająe się do Francji, prymas Hi- 
szpanji. 

W Salamance i Saragosie ducho- 
wni szukają schronienia u prywat- 
nych osób. W prowincjach pałudnio- 
wych, jak Almerji, Maladze, Kadyk- 
sie, Sewilli, do osób prywatnych przy 
bywają zakonnicy z zamiarem uda- 
nia się następnie zagranicę. 

Donoszą z Kordohy, że wybuchł 
tam strajk generalny. Wszystkie skle- 
py SĄ zamknięte. Wojsko zajęło pun- 
kty strategiczne miasta. Po ulicach 
krążą patrole kawalerji, 

Rozgrywające się w Hiszpanji wy- 
padki wprowadziły ludność w kon- 
sternację. 

MADRYT 13.V. Pat. — W Grena- 
dzie pożary klasztorów trwają w dal- 
szym ciągu. W Andaluzji wrogi na- 
strój ludności w stosunku do ducho- 
wieństwa jest energicznie wyzyskiwa- 
ny dla celów propagandowych. W 
Kordobie doszło do starcia pomiędzy 

wystąpienia. 
manifestantami a policją. Jak sły- 
ehać, 4 osoby zostały zabite, zaś 10 
odniosło rany, w tem kilka bardzo 
ciężkie. 
GIBRALTAR 13.V. Pat. 

scowościach pogranicza 

  W miej- 
doszło do 

rozruchów antyreligijnych. Ludność 
Algeciras, St. Roque, Lalinea zaata- 

     
kowała kościoły, dopuszezająe się pro 
fanacji ołtarzy, obałając posągi, któ- 
re następnie były wleczone po uli- 
each wśród wrogich okrzyków. Roz- 
ruchy wywołane zostały przez komu- 
nistów, przybyłych z Malagi. Samo- 
chody z uchodźcami, jadące do Gi- 
braltaru, zostały zatrzymane i spalo- 
ne, osohy zaś jadące samochodami by 
ły Iżone i znęcano się nad niemi. Tu- 
tejsze hotele przepełnione są uchodź- 
eami. Wiele zakonnice znalazło po- 
mieszezenie w tutejszym klasztorze 
loretańskim. 

MALAGA 13.V. Pat. — Pomimo ogłeszo- 
nego tu stanu wejennego manifestanei zdoła- 

li podpalić jeden z klasztorów i dokonali 
napadu na szereg zakładów o charakterze 
religijnym. 

SEWILLA 13.V Pat. Panuje tu zupeł- 
ny spokój i porządek W. czasie wezoraj- 
szych zajść uległo zniszezeniu wiele dzieł 
sztuki. Dziennik „Union* został zawieszo- 
ny. 

, BURGON 13.V. Pat. — Podpalono Ioka! 
pisma katolickiego „La Verdat* i kioski, w 
których pismo bylo sprzedawane Pożar zni- 
szezył eałkowicie klasztor Franciszkanów. 
Klasztor św. Izabelli również uległ częściowe 
mu spaleniu. Ze względów ostrożności pałac 
biskupi i niezniszezone jeszeze klasztory z0- 
stały ewakuowane. Ogłoszono stan wojenny. 

SAN FERNAND 13.V. Pat. — Kilka kon- 
gregacyj religijnych dobrowolnie opuściło 
swe siedziby nie chcąc wywoływać ekscesów 
ze strony tłumu. 

  

  

  

Zajścia sprowokowali monarchiści. 
GENEWA. 13.V. (Pat.) Hiszpański 

minister spraw zagranicznych Lerro- 
ux, który przybył do Genewy jako de- 
legat Hiszpanji na sesję konferencji 
europejskiej oraz na sesję Rady Ligi 
Narodów, przyjął w dniu 13 b. m. 
przedstawicieli prasy międzynarodo- 
wej. Podczas rozmowy z dziennikarza- 
mi minister zaznaczył, że godne ubo- 
lewania zajścia, jakie w ostatnich 
dniach miały miejsce w Madrycie i 
na prowincji, były spowodowane pro- 

  

wokacyjnem zachowaniem się kół 
monarchistycznych. Zdaniem ministra 
nie poważnego nie grozi obecnie Hisz- 

  

panji po zlikwidowaniu obecnych 
zajść. 

MADRYT 13.V. Pat. — Prokuartor о$- 
wiadczył, że spraweami zajść wezorajszych 
są monarchiści. Władze prokuratorskie za- 
mierzają wystąpić przeciwko Alfonsowi de 
Boubron, który zdaniem ich od dnia 13 wrze 
śnia 1923 roku nie może być uważany za 
prawowitego króla Hiszpanji. 

Aresztowanie przewodniczącego koła monarchistów. 
MADRYT. 13.V. (Pat.) Policja are sztowała przewodniczącego koła mo- 

narchistów hr. Gamazo. 

W Barcelonie spokój. 
BARCELONA. 13.V. (Pat.) Panuje 

tu zupełny spokój. Zajścia madryckie 
nie znalazły tu echa. Jak przypusz- 

  

    

  

iż nie 
chodzi tu o oddzielne wypadki, lecz 
o cały ich szereg, który bez wątpienia 

pedzkiego, zauważa dziennik, 

stałby. się większy, gdyby się wzbu- 
rzenie w Niemczech z powodu ostat- 
nich wydaleń zmniejszyło. Litwa pro- 
wadzi przeciwko krajowi Kłajpedzkie 
mu i mieszkającym w nim Niemcom 
politykę miażdżenia i rozszczepiania. 

Podobnie, jak „Mem. Dampfboot', 
podkreśla dziennik, iż wydalenia sprze 
ciwiają się litewsko-niemieckiej umo- 
wie handlowej, która zdaniem pisma, 
jest bardziej korzystna dla Litwy, niż 
dla Niemiec. Regulowanie pobytu ob- 
cokrajowców w kraju Kłajpedzkim 
ma być, według statutu, sprawą roz- 

strzygającą przez władze autonomi- 
czne. 

W końcowym ustępie wywodzi 
dziennik, co następuje: 

Podobnie jak nie może być zaleca- 
na również w stosunku do Litwy, pro- 
pagowana przez niemieckie ai 
ne partje prawicowe, polityka przemo- 
cy, nie można się zadawalniać stałem 
wyrażaniem nadziei, iż ze względu na 
własne interesy będzie Litwa wykony- 
wała istniejące umowy. Nietylko nad 

bierali głos pp. inż. Walicki i inż. Na- 
rębski określając minimum czasu po- 
trzebnego na to jako dwa — do 5-iu 
mies. i konieczność wstawienia odpo- 
wiednich sum do budżetu miasta. 

W związku z omawianiem granie 
parku poruszono kwestję zapropono- 
wania wojsku zamiany zajmowanych 
przez nie terenów na inne, będące w 
posiadaniu miasta, nierównie dla woj- 
ska dogodniejsze. Istniejące na obsza- 
rze lub w sąsiedztwie Altarji i innych 
parków koszary w środku miasta, by- 
ły złośliwym pomysłem zaborcy, który 
w ten sposób strzegł „błagonadiożno- 
sti* mieszkańców Wilna. Ubolewano 
nad niepowetowaną szkodą z punktu 
widzenia zachowania naturalnego pię- 
kna tego terenu, przez urządzenie tam 
boiska sportowego i związanej z tem 
niwelacji bardzo pięknej partji wzgórz 

Na szczególną uwagę zasługuje po- 
mysł prof. Ruszczyca, który na zaję- 

tych dziś przez budynki wojskowe 
dolnych terenach Altarji, projektuje 

urządzenie rodzaju muzeum etnogra- 
ficznego na plenairze, wzorem słynne- 

go szwedzkiego Skansen w Stokhol- 
mie. Narazie niestety to jeszcze kwe- 
stja kilku lat conajmniej. : 

Wszystkie zdecydowane na posie- 
dzeniu sprawy przewodniczący dr. 
Maleszewski ujął w formę wniosków i 
"zapowiedział wystąpienie z niemi do 
Rady Miejskiej. W dyskusji stwierdzo- 
no jednak jeszcze jedną rzecz zasad- 
niczą, że „komisja ogrodowa” nie jest 
organem doradczym, a wy konawczym 
Magistratu jak to było przed wojną 
także, samodzielnie rozwiązując i wy- 
konując. odpowiednie zadania. 

Na zakończenie posiedzenia oma- 
wiano jeszcze parę drobnych nie zwią- 

czają, koła syndykalistyczne wrogie są 
wszelkim ruchom antyreligijnym. 

wykonaniem ich przechodzi Litwa do 
porządku dziennego, lecz czysto pla- 
toniczne metody, które zazwyczaj by- 
ły odpowiedzią na konkretne litewskie 
pogwałcenia umowy, umacniają Lit- 

wę w przekonaniu, iż Niemcy koniecz- 
nie potrzebują Litwy jako „przeciw- 
wagi przeciwko Polsce“ i w związku 
z tem nigdy ze strony Niemiec nie doj- 
dzie do kroków energicznych. 

Dalszym skutkiem tego jest, iż u- 
rzędowe osoby i dzienniki półurzędo- 
we, nie mówiąc już o innych pismach 
i stronnictwach, nie stojących u steru 
władzy, przemawiają do Niemiec ta- 
kim tonem, który inne państwa już 
dawnoby sobie wyprosiły. 

Gdy, jak się podaje, litewskie pół- 
urzędowe pismo pisze, iż w pewnych 
okolicznościach mogłaby się w Litwie 
stać przedmiotem dyskusji kwestja 
przynależności Prus Wschodnich do 
Niemiec, to należy uznać, iż już istot- 
nie miara została przebrana. 

Że strony niemieckiej też nie może 
być zalecany ostry rozkazujący ton. 
Ale ustępliwość powinna mieć również 
swą miarę, o ile chodzi, by miała po- 
wodzenie. 

zanych z głównym tematem kwestvj, 
niemniej jednak ciekawych. © hodziło 
mianowicie o małe trawniki na ulicy 

Miekiewicza, Wielkiej i innych, urzą- 

dzone, a barbarzyńsko niszczone pczez 
„publiczność”, niestety bez wzgle“'u 
na wykształcenie, wiek, płeć wyzna- 
nie etc. Dr. Maleszewski zapytał zebra- 

nych czy wypowiadają się za utrzy- 
maniem tych trawników, nauczeniem 

publiczności oszeędzania ich, czy wo- 
lą likwidację tego. Wypowiedziano się 
za utrzymaniem i przedsięwzięciem 
jeszcze raz i może w silniejszym stop- 
niu odpowiednich zabezpieczeń i fi 

zycznych i moralnych. tych ostatnich 
przez pewną (stósowaną niestety bez- 
skutecznie w r. z.) propagandę. Radna 
p. Iwaszkiewiczowa zapytywała o los 
zieleńca przed ratuszem. Dowiedzieli- 
śmy się, że po gruntownem zreformo- 
waniu go zostanie niebawem, jak wi- 
dać, z planów p. arch. Narębskiego, 
b. pięknie urządzony. 

Środek wypełni poprzecinany ścież 
kami, niski trawnik, ramy będą sta- 
nowiły czerwonolistne dęby, tak jed- 
nak ustawione, aby w przyszłości nie 
zasłaniały frontonu ratusza, który na- 

reszcie został teraz wydobyty z poza 
dotychczasowej zasłony, zyskując na 
imponującym wyglądzie. 

Na tem mniej więcej, to, bardzo 
ciekawe posiedzenie zakończono, oby 
jego wszystkie wnioski zostały uwień- 
czone jak najpełniejszem powodzeniem 
tego powinien życzyć sobie każdy mi- 
łujący Wilno. 

  

S. Z. KL. 
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IEŚCI | OBRAZKI z KRA 
Zagadkowy zamach na komendanta poste- 

runku policyjnego w Podbrodziu. 
Rannego przewieziono do Wilna. Do Podbrodzia wyjechała 

specjalna komisja śledcza. 

We wtorek przed godziną il w no 

су w Podbrodziu dokonano zagadko- 

wego zamachu na życie komendanta 

miejscowego posterunku P. P. star- 

szego posterunkowego Józefa Mituno- 

wieza. Na przechodzącego ulicą mia- 

steczka Miłunowicza, znienacka na- 

padło dwóch osohników, z których 

jeden uderzeniem siekiery z tyłu roz- 

trzaskał mu czaszkę. 

Padając na ziemię Mitunowicz 0- 

statniemi siłami wydobył rewolwer 

oddające strzał w kierunku uciekają- 

cych zbiegów, lecz bezskutecznie. 

Na odgłos strzału zbiegli się prze- 

którzy zanieśli broczącego 

krwią Mitunowieza na posterunek, 

gdzie zawezwany lekarz, nałożył mu 

chodnie, 

opatrunki. 

Za zbiegłymi sprawcami zamachu 

  

zarządzono pościg. 

Wczoraj z rana ciężko rannego Mi- 

tunowicza przywiezione do Wilna i 

ulokowano w szpitalu św. Jakóba. 

Na wieść o zamachu na miejsce 

wypadku wyjechała specjalna komi- 

sja śledcza na czele z komisarzem Ja- 

strzębskim. 

Jak się dowiadujemy 2 osoby po- 

dejrzane zatrzymano. Dalsze docho- 

dzenie w toku. 

Czy pozostaje ten zamach w ja- 

kiejś styczności z dokonanemi przed 

tem na dworcu kolejowym w Pod- 

brodziu zamachami bombowemi, na” 

razie trudne określić. Niewykluczo- 

ne jest wszakże, że zamachu na Mitu- 

nowieza dokonano na tle zemsty 0so- 

bistej. (Q). 

Porwanie przez Litwinów obywatela 
polskiego. 

Torturowanie nieszczęśliwego więźnia. 

Przed kilku dniami na terenie odcinka 

granicznego Orniany na pograniczu litew- 

m zaszedł znowu wypadek porwania 0- 

bywatela polskiego Antoniego Sznajdera, mie 

szkańca Ornian. Niezwłocznie po ustaleniu 

tego taktu władze K. O. P. zwróciły się do 

władz litewskich z ostrym protestem. W spra 

wie tej odbyła się już polsko-litewska kon- 

ferencja, na której komendant odcinka li- 

tewskiego dawał początkowo wykrętne o0d- 
powiedzi, oświadczając wreszcie iż Sznajde- 

ra nikt nie porywał, a že sam on przekro- 

<zył granieę i został przez placówki litew- 

  

skie zatrzymany. 
Dzięki jednak energicznej interwencji 

władz polskich w dniu 13 b. m. Sznajder 
został przez Litwinów wydany. Stan więź- 
nia był więcej niż opłakany, w chwili wy 
dania Sznajder był bliski omdlenia, całe cia- 

ło nosiło świeże jeszcze Ślady znęcania się. 
Sznajder ma złamane dwa palce u ręki, wy- 
bitych kilka zębów oraz dwa żebra uszko- 

dzone. 
W sprawie tej władze polskie zamierzają 

ponownie interwenjować u właściwych czyn- 
ników litewskich. 

   

LIBDA 
+ Z działalności Polskiego Towarzy- 

stwa Neofilologicznego. Zebrania Koła w 

lutym i marcu poświęcono organizowaniu 

metodycznego kursu dla nauczycieli języ- 

ków nowożytnych w szkołach powszech- 

nych powiatu lidzkiego.  Dwudniowy ten 

kurs, —w którym łaskawie przyrzekli swój 
udział prezes Okręgu Wil. P. T. N. dr. Ste- 
fan Glixelli, dziekan wydziału humanisty- 

<znego U. S. B. i prof. dr. Doubek — miał 
obejmować oprócz wymienionych  uczo- 
nych, również i prelekcje metodyczne, lek- 
cje praktyczne wraz z pokazem pomocy 
naukowych, używanych w miejscowych 
szkołach średnich i powszechnych. Nieste- 
ty, z powodów od zarządu Koła niezależ- 

nych, kurs do skutku nie doszedł. Na osta- 

tniem zebraniu Koła w dniu 30 kwietnia 
omawiano sprawę lekcyj praktycznych, któ 
re odbędą się w maju i czerwcu w miej- 
scowych szkołach średnich, a w których 

wezmą udział wszyscy lidzcy  neofilologo- 
wie. Postanowiono następnie zaabonowac 

na koszt Koła dla młodzieży wszystkieł: 

szkół zagraniczne czasopisma (francuskie 

i niemieekie), zalecane przez władze szkol- 
ne i instruktorkę ministerjalną p. W. De- 
witzową. Funduszu na ten cel potrzebnego 

ma dostarczyć publiczny odczyt p. Skrote- 
ra. „O średniowiecz. poezji rycersk. w Niem- 
<zech', który, połączony z koncertem mu: 
szyki francuskiej i niemieckiej, odbędzie 
się w dniu 14 b. m. w sali Gimnazjum 

Państwowego. W sprawie dokształcania 

«członków Koła należy twierdzić z zadowo- 

deniem. iż korzystają oni z bibljoteki ne- 
ofilologicznej . Gimnazjum Państwowego 
©prócz tego z własnych funduszów Koła 
zakupiono ostatnio trzy książki z dziedziny 
nauczania języków nowożytnych. Na wnio 
sek p d-ra Sonneschejna postanowiono 
zaprosić jeszcze raz prezesa Okręgu prof. 

d-ra Stefana Glixellego z odczytem dla 
członków Koła. Koło liczy 12 członków. 

a. 

  

-+ Pożary. We wsi Siemaszki powiatu 
szczuczyńskiego wybuchł w nocy z nieusta- 
łonej dotychczas przyczyny pożar, który zni- 
szczył zabudowania Mikołaja Siemaszki, 
składające się z domu mieszkalnego, staj- 
ni, chlewa, spichrza i obór. Spaliły się wszy- 
stkie narzędzia rolnicze, znajdujące się w 
budynkach. — Straty wynoszą około 20 tys. 
złotych.. 

-- № pow. szczuczyńskim we wsi Malin- 
niki wybuchł pożar, który strawił jeden dom 
mieszkalny. 5 stodół, 3 chlewy, sprzęty g0- 
spodarskie oraz konia. Ogólne straty wyno- 
szą 7800zł. Pożar powstał prawdopodobnie 
wskutek  nieostrożnego obchodzenia się z 
ogniem. 

+ We wsi Misiukowszczyzna pow. szczu 
czyński z nieustalonej przyczyny powstał 
pożar, który strawił dwa domy mieszkalne 
wartości około 2000 zł. 

е m-ku Ostrynie, pow. Szczuczyński 
z nieustalonej przyczyny wybuchł pożar, 
który zniszczył dwa domy mieszkalne i dwa 
chlewy. Spaliła się klacz ze źrebakiem i kro- 
wa. Poszkodowani Horowicz Mikołaj i Świę- 
tocha Władysław obliczają straty na 2600 
złotych. 

NG6WSGRÓDEK 
+ Akcja odczytowa Bezpartyjnego Bloku 

Współpraey z Rządem. W dniu wczorajszym 
odbył się w sałi Kino-Teatru „Pogon“ kolej 
ny odczyt popularny, urządzony staraniem 
Sekcji Oświatowej Sekretarjatu Wojewódz- 
kiego Bezpartyjnego Bloku Współpracy z 
Rządem. Tematem odczytu było zagadnienie 
turysty ki. Odczyt wzbudził bardzo żywe za- 
interesowanie wśród słuchaczy, którzy skła- 

dali się w dużej części z szoferów, zecerów 
i rolników. 

+ Akeja pomocy powodzianom. Zawią“ 

zany przed kilku dn. w Nowogródku Kom. 
pomocy dla powodzian rozwinął bardzo ży» 

wą działalność. Do akcji Komitetu przyła- 
czył się Sekretarjat Wojewódzki Bezpartyj- 

Bloku Współpracy z Rządem, który 
przekazuje na rzecz Komitetu fundusze uzy. 
skiwane przez siebie od dłuższego czasu na 
rzecz biednych i bezrobotnych. W  najbliż. 
szych dniach rozpoczyna się tydzień powo- 
dzian. (k) 

-+ Koncert Chóru Białoruskiego. Onegdaj 
uszniowie gimnazjum Białoruskiego urządzi- 

li w Sali Straży Ogniowej Koncert swego 
chóru o bardzo urozmaiconym programie 

Wypełniająca całkowicie salę publiczność 
zgotowała uczniom serdeczne owacje, kon- 

cert bowiem wykazał doskonałe zharmonizo 
wanie głosów, niemałą rutynę i bardzo zna 
<zny postęp od ostatniego występu. (k) 

    

  

    

+ Požar mostu kolejowego. Onegdaj w , 
chwili gdy pociąg osobowy, kursujący na 
dinji Lida — Baranowicze, minął stację Dwo 

rzec, maszynista zobaczył płomienie, wydo- 
bywające się z mostu. Maszynista natych- 
miast zatrzymał pociąg. Służba kolejowa u- 
dała się na most i po stłumieniu pożaru po 
ciąg ruszył dalej 

+ Program uroczystości Miekiewiczow - 
skieh. W dniu 12 b. m. odbyło się posiedze- 
nie komitetu dni mickiewiczowskich, które 
jak wiadomo, odbędą się w Nowogródku 
w czerwcu b. r. W Nowogródku ma być u- 
sypany kopiec na cześć Mickiewicza, odbę- 
dzie się wystawa pamiątek, związanych z 
Mickiewiczem i t. p. Na posiedzeniu tem zor- 
ganizowano sały szereg sekcyj i omówiono 

dokładnie program działania w związku ze 
spodziewanym dużym napływem wycieczek 
z całego kraju. 

BARANOWICZE 
-- Świętokradztwo. Dzisiejszej nocy nie- 

znani sprawcy dostali się do kapliey kato: 
lickiej we wsi Rakczany w gm. lachowickiej 
i dokonali kradzieży złotej puszki z hostją 
i komunikantami oraz rozbili skarbonkę, za- 
bierając z niej całą zawartość. Za święto- 
kradcami wszczęto energiczne poszukiwania. 

TURGIELE 
4 Maeosze traktowanie szkoły powsze- 

chnej w Turgielach przez samorząd gminny 

Stara polska szkoła powszechna w Turgie- 
lach założona przez hr. Pawła-Ksawerego 
Brzostowskiego, jeszcze przed rozbiorami 
Polski, doznawała troskliwej opieki założ. 
Dbał on o jej przyszłość, gdyż pozostawił z 
swoich funduszów pewną kwotę, odsetki od 

której szły na tę szkołę .Po wojnie świato 

wej suma ta zaginęła w którymś z banków 

Po odzyskaniu niepodległości, zdawało się 

że ta wiekowa szkoła dozna jeszcze lepszej 

opieki, stało się jednak inaczej. Wiekiem po- 

chylona, stara, z dachem podziurawionym o 
maleńkich oknach mieści w swoich ścianach 
koło 200 dzieci uczonych przez 3 nauczycieli 
i księdza. Dawno już opłakała swego zało 
życiela teraz jest traktowaną przez wójta po 
macoszemu. 

Pewnego jesiennego pochmurnego dnia 
przyprowadziłem p. wójta do sali szkolnej, 
który sam stwierdził że jest. zupełnie ciemno 

i że czytać i pisać dziatwa nie może. Wi- 

dział pozatem on nie jeden raz lejącą się 
przez sufit wodę i na to żadnej rady nie 
dał, widocznie dlatego, że jej nie lubi, a już 
pewne że uważa ją za mało potrzebną. Po- 
kazywałam to wszystko p. Staroście Łuka 
szewiczowi, który za takie traktowanie szko- 
ły przez wójta ostro go skarcił. I to jednak 
nie pomogło. A jest to szkoła centralna w 
gminie i musi świecić przykładem innym 15 
szkołom. Ponieważ wszystkie inne sposoby 
wyczerpałem zwracam się tem od władz z 
prośbą o wejrzenie w tę sprawę. : 

Nadmienić w tem miejscu należy, że 

szkoły w. gminie turgielskiej nie mają ze stro 

ny miejscowego samorządu dobrego opie- 
kuna. Rok rocznie wstawia się pewne k 
ty na remont szkół niechże więc p. wójt po- 
chwali się co on zrobił. Wyremontowano 

trzy budynki w gminie. Dwa kosztem w zna- 
cznej części nauczyciela, a trzeci też przez 
nauczyciela Edw. Lisowskiego, który nie 
oglądając się na gminę wydawał swoje pen- 
sje, zaliezki, pożyczki i doprowadził szkołę 
do takiego stanu w jakim ona być powinna. 
a teraz w połatłanej odzieży obłożony ze 
wszystkich stron wekslami chodzi i błaga a 
zwrot należności. 

Nie nadmieniłem jeszcze, że samorząd 
gminny wybudował studnię dla śzkoły w 

Turgielach z sum szkolnych, lecz niestety na 
dziedzińcu uzrędu gminnego odległego od 
szkolnego o kiłkadziesiąt kroków. (Czy tak 

powinno być? 

    

    

Witold Skinder 
p. 0: kier. szkoły. 

EBRASŁAW 
+ Śmierć w jeziorze. Mieszkaniec m-ka 

Jodyny gm. smołweńskiej, pow. brasławskie 
go Jan Piasecki, wyjechał łodzią na środek 
jeziora, poczem wskoczył do wody i zaczął 
płynąć w kierunku brzegu. Płynąc stracił 
siły i utonął. > (e). 

+ Wyłowienie zwłok topielca. 27 listo. 
pada 1930 r. utonęła w rzece wpobliżu po- 
sterunku policyjnego w Połowie pow. bra- 
sławskiego mieszkanka pobliskiej wsi Anto. 
nina Kucharska l. 23, W dniu wczorajszym 
zwłoki jej z rzeki wyłowiono. (e). 

            

K_ U R J E R 

Tajemnice wody. 
Po dtym tytułem dali we wtorek 

o godzinie 17-—19-ej profesorowie 
U. S. B. zbiorową perlekcję z docho- 
dem na rzecz powodzian. 

„Tajemnice wody, jakie?. Tyle 
ieh jest, nawet, dla uczonych badaczy 
tego potężnego żywiołu... 

Rozpoczął profesor Rydzewski, 
mówiąe o wielkiej, roli twórczej wo- 
dy w rozwoju i dziejach ziemi. Jej 
tajemniczej, wiecznej pracy w głębi- 
nach ziemskiej skorupy, jej panowa- 
niu w atmosferze, jej niezmiernie bo- 
gatem i pozornie skomplikowanem, a 
przecież tak prostem, w swojej genjal 
nej celowości, — działaniu w życiu 

człowieka — i wszechświata. 
Prof. Rydzewski jest przyrodni- 

kiem miłującym swój przedmiot szcze 
rze i głęboko, a że cechuje go pr: 
znaczny polot, umie ze swego tematu 

wydobyć całą jego. głęboką nieraz po- 
ezję. 

Drugi zkolei przemawiał prof. Li- 
manowski, mówiąc o tragicznych ta- 
jemnicach zamierzchłej przeszłości 
wód naszych, o tych dziewczynach, 
które co wiosnę w rozszalałych falach 
wezbranej rzeki topiono, dając je ni- 
by smokowi na pożarcie. Przyszło to 
z nami skądś, aż z nad Efratu i Tv- 
gru może, z krajów owych cieplarnia- 
nych kultur nad brzegami wielkich 
tropikalnych rzek, skądżeśmy wyszli 
przed dziesiątkami może tysięcy lat. 
Przyszło aż z nad Nilu może, w któ- 
rym topiono ongi, co wiosnę, w jego 

wezbranych wodach całe hekatomby 
ofiar przeznaczonych na wzmocnie- 
nie mocy rodzajnej żyznego namułu 
nilowego, ich przyrodzoną siłą rodną. 

Ostatni przemówił prof. Schilling - 
Siengalewicz, na temat roli, którą gra 
woda w życiu organicznem, O niez- 
miernem jej znaczeniu w tem życiu: 
które najkrócej nie może się bez niej 
obejść, ginąc niebawem po usłaniu 
jej dopływu. 

Na tem ta swego rodzaju „akade- 
mja', została zakończona. Szkoda tyl- 
ko, że te bardzo ciekawe prelekcje 

nie miały tylu słuchaczów na ilu za- 
sługiwały. Wielka sala teatru na Po- 
hulance powinna była się wypełnić 
po brzegi, bo i cel, na który został 
przeznaczony dochód i sam temat pre 
lekcyj godnym był tego. 

  

   

    

  

   

  

  

„S. Z. k. 

ET T ET TTT ATB 

DZIŚ Gedzina las) 
Komedja 

W RADIO „Dzień bez 
МНа К!ат$!\ма“ 

  

KINAIFILMY 

„Ostatnia kompanja“. 
Helios) 

To artyzm dużej miary. Zrobić taki film, 
zamierzyć rzecz tak trudną i stylowo i wo- 

góle dramatycznie — i nie chybić ani o 
włos — to nielada sztuka. Wydobyć z tej sza- 
rej mgły (zrobionej kapitalniel...) i utytłanych 
w błocie żołnierzy tyle patosu, postawić ten 
dramat a nawet tragedję kilkunastu prostych 
ludzi na takich koturnach i nie wpaść w 
staro-teatralny ton czy gest — na to trzeba 
być artystą co się zowie. 

Oczywiście gdy się ma przylem Konrada 
Veidta — zadanie jest ogromnie uatwione. 
Stworzył on jako kapitan z okresu wojen 
napoleońskich postać, przy całej jej prostocie 
i niewymuszoności. — naprawdę posągową! 
Co za styl! Znakomity to artysta bez wąt- 
pienia! 

Rzeczą niezmiernie trudną jest wydobyć 
z siebie tyle i tak wysokiego patosu i nie 
przeciągnąć struny ani odrobinkę! Konrad 
Veidt dokonał tu tego w pełni. Widać, że 
wyjazd do Hollywood nie zaszkodził mu, 
nietylko bowiem nie obniżył wśród Yanke- 
sów swego poziomu, ale go nawet nieco 
wzniósł. 

Bardzo szczęśliwym pomysłem twórców 

„Ostatniej kompanji* było zaczerpnięcie z 
bogatego zasobu historji wojen okresu napo- 
leońskiego. Obfituje on w rzeczy wspaniałego, 
romantycznego patosu pełne. Dzisiejsza woj- 
na wielkich mas ludzkich, potworności tech- 
nicznych, mało daje okazji do efektownego 
męstwa indywidualnego. Wtedy jeszcze było 
na nie dość miejsca. 

To też z ulgą odetchnąłem zobaczywszy 

na fotosach napoleońskie (epoka) mundury, 
sądząc poprzednio, że to znów jakiś współ- 
czesny film wojenny. Tymczasem okazał się 
to chef d'oeuvre stylowy co sie zowie, miła 
niespodzianka po przeładowaniu współczes- 
nością w filmie „Na zachodzie bez zmian*, 
w którym osiągnięto rekord tego na naj- 
wyższym jak dotychczas, poziomie, zresztą 

Poza niepokalanie stylową oprawą i ta- 
kiem samem ujęciem akcji, wydobyto w tej 
krótkiej i prostej a heroicznej historji nie- 
zrównanie — nastrój. Cały czas czuje s 
tę śmierć fatalnej trzynastki i jej dowódcy, 
wszędzie. Wisi w powietrzu, czyha w każdym 
kącie starego wiatraka,w mgle, w bagniskach 
dookolnych. 

Doskonała jest scena zetknięcia się mło- 
dego óchotnika z konnym patrolem nieprzy- 
jacielskim. Błyskawiczna niemal, a jak moc- 
na! Ta śmierć w bagnie i konia i jeźdźca! 
A odwrót armji pobitej! A wałka na grobli! 

    

   

      

   

  

wszystko bez zarzutu. (sk) 

POST ITS 

Dyplomowana 
nauczycielka 

(absolwentka konserwatorjum krakow- 
l skiego) udziela lekcyj gry na fortepia- 

nie. Przyjmuje od 1|—14. 
Subocz 6a — 7. 

30
0 

Kwesta na powodzian. 
W przeciągu całego dnia dzisiejszego 

kwestarki, członkinie wszystkich organizacyj 
kobiecych, sprzedawać będą znaczki, aby w 

ten sposób zasilić zbierane fundusze na 
rzecz akcji dła powodzian. Nie ulega naj- 
mniejszej wątpliwości, że nikt nie odmówi 
ofiarnym  kwestarkom, składając choćby 
grosz dła tych, których żywioł pozbawił 
Środków od dałszej egzystencji i dachu nad 
głowa. 

OFIARA. 
Ku uczczeniu Imienin p. Z. Paszkowskiej 

klasa VII-a Gimnazjum E. Orzeszkowej 
składa ofiarę na „powodzian“ zł. 15 (złotych 
piętnaście). 

"tem * 

W_ IEEE Ń SKI 

Próba porozumienia polsko-żydowskiego. 
Jak donosi wczorajszy „„Cajt*, ma- 

ja się odbyć w Wilnie konferencje 
polsko-żydowskie, których inicjaty- 
wa podobno pochodzi ze sfer rządo- 
wych. Miejscowa najwyższa władza 
administracyjna dała podobno do zro- 
zumienia niektórym  przedstawicie- 
lom społeczeństwa żydowskiego, jak 
adw. Czernichowowi, p. Krukowi i in- 
nym, że nie miałaby nic przeciwko te- 
mu, by zetknąć się z reprezentacją 
M stkich ugrupowań żydowskich i 
wysłuchać ich postulatów w dziedzi- 

  

  

  

nie kulturalnej, ekonomicznej, reli- 
gijnej i t. p. 

Panowie Kruk i Czernichow w po- 
rozumieniu z dr. Wygodzkim ułożyli 
listę 26 osób, które mają być zapro- 
szone na konferencję z przedstawicie- 
lami rządu i społeczeństwa polskiego. 
W związku z tem we wtorek odbyła 
się poufna narada owych 26 wybrań- 
ców, na której omawiano kwestję, ja- 
kie dezyderaty należy przedłożyć na 
projektowanej konferencji. 

Zagadkowy mord polityczny w. 
lasku pod Wilnem. 

Trup mężczyzny ze związanemi rękami I nogami w lesie 

majątku Leoniszki. Dwie ulotki komunistyczne w kieszeni 

zamordowanego. Tajemniczy znak sądu komunisty 

  

Wczoraj z rana, podczas ćwiczeń kompanji łączności 3-go pułku 

saperów, które odbywały się w lesie majątku Leoniszki, dzierżawio- 

nego przez syna byłegó senatora d-ra Szabada, dwóch żołnierzy 

tejże kompanii natknęło się na polance leśnej na 

trupa zamordowanego mężczyzny ze związanemi rękami 
i nogami. 

Q strasznem odkryciu żołnierze natychmiast powiadomili wła- 

ściciela majątku p. Szabada, który ze swej strony zaalarmował 6-ty 
posterunek policji. 

Na miejsce wypadku niezwłocznie udało się autem trzech wy- 

wiadowców na czele z komisarzem policji. Wyjechał również na 

miejsce wypadku fotograf policyjny i przodownik służby śledczej 

z psem policyjnym „Gniewem”. 

Na miejscu zbrodni. 
Po przybyciu na miejsce zbrodni, funkcjonarjusze policji śled- 

czej zbadali miejsce mordu, dokonanego na małej polance leśnej, 

otoczonej krzakami. 

- Zamordowany leżał odwrócony twarzą do góry, przyczem miał 

związane ręce i nogi. Bliższe oględziny stwierdziły, że zabójca, 

ewentualnie zabójcy oddali do swej ofiary 

4 strzały rewoiwerowe, 

dwa w piersi i dwa w głowę. Marynarkę, którą widocznie przedtem 

w jakimś celu zdjął, znaleziono w krzakach o kilka kroków od 

zwłok. 

Podczas rewizji w kieszeniach zamordowanego znaleziono 

dwie ulotki komunistyczne 

i dowód osobisty, opiewający na imię 

13-toletniego Szlomy Margolisa. 

Na ostatnim meldunku w książce paszportowej jako miejsce 

zamieszkania przed trzema miesiącami wskazana była ulica Szklana 
d. Nr. 11, m. 1. 

Zagadkowe okoliczności mordu: fakt odnalezienia przy za- 
mordowanym dwóch ulotek komunistycznych, tajemnicze przybycie 
Margolisa, zamieszkałego w centrum miasta, do lasu znacznie od- 
ległego od miasta, wreszcie „tryb życia, który zmarły prowadził 

i cały szereg innych okoliczności, nie pozostawiają wątpliwości, że 
ma się tu do czynienia z mordem dokonanym 

na tle politycznem. 

Najprawdopodobniej Margolis, będący członkiem partji komu- 

nistycznej, został podejrzany o zdradę i wyrokiem sądu partyjnego 

skazany 
na karą śmierci. 

Członkowie, którym wykonanie wyroku powierzono, podstęp- 

nie zwabili go do lasu, gdzie zamordowali. i 
Bliższe zapoznanie się z miejscem zbrodni świadczy, że przed 

dokonaniem mordu 

zabójcy spokojnie rozmawiali ze swoją ofiarą, 
nie przeczuwającą swego tragicznego przeznaczenia. Podczas roz- 

mowy widocznie nagle rzucono się naniego związano i do obezwład- 
nionego już 

oddano 4 strzały. 
Po dokonaniu oględzin ciała zamordowanego policja przesłu- 

chała okolicznych mieszkańców, którzy zeznali, iż we wtorek mniej 

więcej około godziny 8-ej wieczorem słyszeli z lasu 4 strzały re- 
wolwerowe. 

Przypuszczenie, że Margolis padł ofiarą samosądu komu- 

nistycznego, potwierdza jeszcze i ten fakt, że zamordowano go 

sposobem zwykle używanym przez Komunistów podczas samosą- 

dów, a mianowicie dwoma strzałami w głowę i dwoma w piersi, 
co jest 

tajemniczym znakiem wyroku partyjnego. 
Sprawców mordu narazie nie ujęto. 

policja z całą energją. 

Dalsze dochodzenie prowadzi 

Kim jest zamordowany? 
Zamordowany Margolis pochodzi z Brasławia. Z zawodu był 

ślusarzem. W Wilnie mieszkał od kilku lat. Przez dłuższy czas za- 
mieszkiwał w charakterze subiokatora przy rodzinie Mowszowiczów 

(Szklana 11, m. 1). Przed trzema jednak miesiącami wymówiono 
mu pokój, gdyż Mowszowiczowa — właścicielka sklepu dodatków 
szewskich przy ulicy Dominikańskiej, powzięła podejrzenie, że jest 

on zaangażowany 

w jakiejś konspiracyjnej pracy politycznej. 

Qd tego czasu Margolis mieszkał przy zaułku Literackim. Zna- 

miennem jest, że nawet w okresach bezrobocia, które mu się czę- 

sto zdarzały, ъ 

nigdy nie odczuwał braku pieniędzy. 

Jest to więc jeszcze jeden dowód, że musiał je czerpać z ja- 

kiejś suto wypchanej kasy. Z jakiej, nałeży sądzić, śledztwo wkrótce 
wyjaśni. (c) 

Zawieszenie w czynnościach służbowych 
kierownika wydziału egzekucyjnego Kasy 

Chorych. 
Komisja ministerjalna, która prowadzi 

obecnie rewizje gospodarki Kas Chorych Wi- 
leńskiego Okręgu wpadła ostatnio na trop 
kombinacyj pieniężnych dokonywanych od 
dłuższego czasu przez kierownika egzekuty- 
wy Kasy Chorych w Wilnie Bednarowieza. 
W związku z powyższem został on zawiesz0- 

ny w czynnościach aż do czasu ukończenia 
śledztwa. 

Okazało się mianowicie, że Bednarowicz 
przetrzymywał pieniądze które podlegały na- 
tychmiastowemu zwróceniu. 

W sferach urzędniczych K. Ch. zawiesze- 
nie Bednarowicza wywołało wielką sensacje. 

3 

Komunikat harcerski 
w sprawie Zjazdu Walnego Delega- 
tów Oddziału Wileńskiego Z. H. P. 

Zarząd Oddziału Wiłeńskiego Związku 
Harcerstwa Polskiego podaje do wiadomości, 
iż w dniach 16 i 17 maja r. b. w Wilnie 
odbędzie się Zjazd Walny Delegatów, według 
następującego porządku: 

Sobota, dn. 16.V. g. 10 — konferencja 
opiekunów drużyn harcerskich w lokalu gim 
nazjum im. Zygmunta Augusta. 

g. 20 — wieczornica harcerska w małej 
sali Pałacu Reprezentacyjnego. 

Niedziela, dn. 17.V, g 9 — Msza św. w 

kaplicy prywatnej Pałacu Reprezentacy jnego 
cełebrowana przez J. E. ks. biskupa d-ra Ban- 
durskiego, po mszy nastąpi poświęcenie 
sztandaru męskiej chorągwi harcers 

g. 9. 45 — Dekoracja Krzyżami Zasługi 
ks. biskupa Bandurskiego oraz 5 harcerzy 
przez pana wojewodę Kirtikli 

g. 10 — Dekoracja Krzyżami Zasługi 
Wojsk Litwy Środkowej chorągwi żeńskiej 
i męskiej przez gen. Żeligowskiego. 

Dekoracja odbędzie się na dziedzińcu Pa- 

lacu Reprezentacyjnego. 
g. 10.15 — Defilada oddzialow harcerskich 

na placu Napoleona. 
g. 10.30 Otwarcie Zjazdu Walnego w 

pierwszym terminie w małej sali Pałacu Re- 
prezentacy jnego. 

Porządek obrad: 
1) Zagajenie przez przewodniczącego Za- 

rządu Oddziału J. E. ks. biskupa Bandur- 
skiego. 

2) Powołanie Prezydjum Zjazdu. 
3) Powitanie i przemówienie przedstawi- 

cieli władz i organizacyj. 
4) Referat „Dwudzistolecie Harcerstwa”. 

wygłosi naczelnik Głównej Kwatery Harcerzy 
sędzia Antoni Olbromski. 

5) Sprawozdania: Zarządu Oddziału, Ko- 

misji Rewizyjnej, Komendy Chorągwi Żeń- 

skiej i Męskiej. 
Przerwa 10-ciominutowa 
6) Odczytanie wniosków zgłoszonych na 

zjazd i powołanie komisyj. 
7) Dyskusja nad złożonemi sprawozda- 

niami w komisjach. 
8) Uchwalenie wniosków i udzielenie abso- 

lutorjum - ustępującemu Zarządowi. 
9) Wybory: Zarządu Oddziału, Komisji 

Rewizyjnej i Harcerskiego Sądu Honorowego. 
10) Wolne wnioski. 

TEATR | MUZYKA 
Dyrekcja Teatrów Miejskich zawiadamia, 

że w zrozumieniu ciężkich warunków, wy- 

wołanych ogólnym kryzysem, obniżyła znacz 

nie ceny miejsc w obu Teatrach. Z powodtt 

tak znacznego obniżenia cen, bilety zniżko- 

we zostały unieważnione, bilety kredyto 

ne zaś sprzedawane są bez zniżki, po cen 

nominalnej. Bilety zniżkowe akademickie 

ważne są po: 1.50 parter, 1.00 balkon 

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś o 

godz. 8 m. 30 w. ukaże się doskonała kome: 

dja Molnara „Wróżka i adwokat". Publicz- 

ność oklaskuje gorąco zarowno dowcipną i 

pelną humoru trešė, jak i doskonale wyko- 

nanie aktorskie całej obsady z dyr. Zelwe- 

„rowiczem na czele. 
— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś o godz. 

8,30 w. ujrzymy pełną napięcia dramatycz- 
nego, nastrojową sztukę Andrzeja Marka 

„Pieśniarze Ghetta*. Arcyciekawa nowość ta, 

osnuta na tle prawdziwego zdarzenia, od 

twarza niezwykle barwnie charakter żydow- 

skiego Wilna z przed stu lat. Frapująca 

treść i koncertowe wykonanie aktorskie za- 
pewnia sztuce długotrwałe powodzenie. 

-— Najbliższe premjery. Praca nad przy- 

gotowaniem najbliższych 'premjer jest w ca: 

łej pełni. W: Teatrze na Pohułance ujrzymy 

niebawem oryginalną szłukę Zofji Nałkow- 
skiej „Dzień jego powrotu”, poruszającą ac 
cyciekawe, żywotne zagadnienia. 

Reżyseruje R. Wasilewski. Spodziewany 

jest przyjazd autorki na premierę. я 

W Teatrze „Lutnia* ukaże się wkrótce 

jedna z najlepszych lekkich komedyj doby 

obecnej „Córka i pięciu ojców Somo- 
yta. ы 

® — Występ taneczny Anety Rejzer-Kapłan, 

w Teatrze „Lutnia*. Znakomita tancerka A. 

Rejzer-Kapłan wystąpi wraz z 50 uczenicami 

w najbliższą niedzielę dnia 17 b. m. o godz. 

RABJO 
CZWARTEK, dnia 14 maja 1931 r. 

10.15: Tr. nabożeństwa z Wielkich Pie- 

kar na Śląsku. 11.58: Czas: 12.15: Poranek 

z Filharmonji. 14.00: Odczyty rolnicze. i 

muzyka. 15,40: Audycja dla dzieci i mło: 

dzieży. 16.10: „Pierwsze kroki — fotogra- 

fja amatora" — pogad. 16.40: „Polskie 

uzdrowisko górskie od Cieszyna do Tru: 

  

  

  

   

    

    

  

    

  

  

   

  

   

  

  

skawca“ — odczyt. 16.50: Melodje ludowe 
na cymbałach. 17,15: „Przyczyny zgody i 
niezgody między ludźmi* — odczyt. 17.40: 
Koncert popularny. 18.30: Reciial śpiewa - 
czy Marji Didur. 19.09: „Skrzynka poczto- 
wa Nr. 149“. 19.20: Progr. na piątek i roz- 
maitošci. 19.30: Słuchowisko. 2015: Ope- 
retka,, Najpiękniejsza z kobiet“. 22 „Od 
grobu Agamemnona do Akropolu* — felj 
22.30: Kom. i muzyka taneczna. 

PIĄTEK, dnia 15 maja 1931 r. 

11.58: Czas. 12.05: Konceri popułarny 
(płyty). 13.10: Kom. meteor. 15.30: Odczyt 
dla maturzystów. 15.50: Lekcja franeuskie- 
go. 16.10: Kom. dla żeglugi. 16.15: Program 
dzienny. 16.30: Koncert życzeń (płyty). 17.15: 
„Arnold Benett — mistrz realizmu w powie- 
ści angielskiej* odcz. 17.45: Koncert. 18,45: 
Kom. LOPP-u. 19.00: „Szkolnictwo litew- 

skie” — II djalog aktualny. 19.25: Program 
na sobotę i rozm. 19.40: Pras. dzien. radj. 
20.00: Pog. muzyczna. 20.15: Koncert sym 
foniczny— w przerwie „Przegląd Filmowy”. 
Po koncercie kom. 

NOWINKI RADJOWE. 
MUZYKA REGJONALNA. 

O godz. 16.55 będziemy mieli oryginałuą 
audycję regjonalną. P. Bohdan Romanowski 
wykona na cymbałach szereg tutejszych, a 
zwłaszcza białoruskich melodyj ludowych. 

SZKOLNICTWO NA LITWIE. 
Od uniwersytetu kowieńskiego prowadzi 

naturalna droga logiczna do jego podstawy 
szkolnictwa na Litwie.-Temu właśnie temta- 
towi będzie poświęcony następny zkolei dja- 
log p. Marjana Beuermana z Antonim Boh- 
dziewiczem, który odbędzie się jutro przed 
mikrofonem radjostacji wileńskiej. 

OSTATNI PRZEGLĄD FILMOWY 
POD RED. BOHDZIEWICZA. 

Ku nieutulonemu żalowi właścicieli ki 
noteatrów w Wilnie, oraz ku jeszcze głęb- 
szemu zmartwieniu producentów polskich 
filmów w dniu jutrzejszym zostanie wygłe- 
szony ostatni przegląd filmowy pod redak- 
cją Antoniego Bohdziewicza. 

Z' FILHARMONII. 
Warto słuchać jutrzejszego koncertu sym- 

fonicznego z Fiłharmonji Warszawskiej z 
udziłaem Wandy Piaseckiej i uwerturę ze 
„Snu nocy letniej* w programie. 

    

OSTRZEŻENIE. 
Wydział propagandowy Radjostacji Wi 

leńskiej nie zwraca autorom rękopisów, 
przysyłanych bez zamówienia. Rękopisy te 
albo zostają przyjęte do wygłaszania, albo 
wędurją do kosza, skąd można je wydobye . 
tylko wyjątkowych, zasługujących na szcze* 
gólne względy wypadkach. х



Delegacja m. Wilna załatwiła sprawę 
pożyczki angielskiej. 

LONDYN 13.V. Pat. — W dniu 
wezorajszym doszło do porozumienia 
pomiędzy delegacją miasta Wilna, a 
posiadaczami obligacyj pożyczki mia- 
sta Wilna z roku 1912. Naskutek dzia 
łań wojennych obsługa tej pożyczki 
została przerwana w 1915 roku. Spra 
wa tej pożyczki od wielu lat stanowi- 
ła źródło niezadowolenia City londyń 
skiej, która obecnie wyraża swoje naj 
pełniejsze uznanie z powodu solidne- 
go załatwienia pretensyj posiadaczy 
tej pożyczki. Na mocy zawartej wezo- 
raj umowy 5 proc. pożyczka rublo- 
wa 1912 roku, będąca w posiadaniu 
obywateli angielskich, zostaje skon- 
wertowana na 5 proc. pożyczkę w 
funtach sterlingów, przy obliczeniu 
945 rubli za 100 funtów, przyczem za- 

Zwłoki wisielca w 
Ubiegłego wieczora na jednem z drzew 

w lesie majątku Belmont w odległości 106 
kroków od osady fabrycznej Platerowo, zna 
leziono wiszące zwłoki jakiegoś mężczyzny. 
Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, że 

KR 
Dziś: Wniebowst. 

Zofji, Jana. 

  

    Pańskie. 
Czwartek | 

14 
Jutro: 

  

| 

       
Wschód słońca—g. 3 m. 46 

Zachód + —z. 19m.18 

Spostrzeżenła Zakładu Metaorolog!! U, S. В. 

w Wilnie z dnia 13 V -1931 roka, 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 762 
Temperatura średnia -|- 11° С. 

+ 15 C 
я najnižeza: >- 8° С. 

Opad w milimetrach: 3,4 

Wiatr przewažający: poludn. 

Tendencja baroms spadek. 

Uwagi: półpochmurno, z rana deszcz, popo- 
łudniu słaba burza. 

. najwyższa: 

OSOBISTE. 
— Wizyta p. wojewody u arcybiskupa 

Teodozjusza. W dniu 13 bm. p. wojewoda 
Kirtiklis w towarzystwie kierownika oddzia- 

łu wyznań radcy W. Piotrowicza odwiedził 
znajdującego się w rekonwalescencji po 
przebytej chorobie wileńskiego arcybiskupa 
prawosławnego Teodozjusza. 

ы MIEJSKA 
— Narada nad likwidacją pożyezki an- 

gielskiej. Onegdaj wieczorem w lokalu Ma- 
gistratu odbyło się drugie z rzędu w ostal- „ 

nich dniach posiedzenie Komisji do likwi- 
dacji przewojennej pożyczki angielskiej. Na 
posiedzeniu tem szeroko debatowano nad 
warunkami na jakich ma być pożyczka zli- 
kwidowana. W wyniku dyskusji powzięto 
kilka uchwał, które zosianą niezwłocznie za- 

komunikowane delegacji m. Wilna przepro- 
wadzającej obecnie w Londynie pertraktacje 
z przedstawicielami wierzycieli. 

Uchwały te ze względu na toczące się 
obecnie rokowania trzymane są w ścisłej ta- 
jemnicy. 

— Kontrola zakładów handlowych i prze- 
mysłowych. Magistrat m. Wilna rozpoczął 
na terenie miasta lustrację zakładów handlo 
wych i przemysłowych. 

Kontrola idzie w kierunku stwierdzenia 
czy wszystkie zakłady w myśl obowiązują 
cej ustawy przemysłowej zostały zerejestro 
wane. 

Właścicieli którzy uchylili się od tego o- 
bowiązku, czekają dotkliwe kary nakładane 
w drodze administracyjnej. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Herbatka Koła Kownian. W sobotę 

dnia 16 maja o godz. 7 w. w lokalu przy 
ul. Zamkowej 3 m. 3 odbędzie się herbatka 
Akademickiego Koła Kownian z wręczeniem 
dyplomu na honorowego członka tegoż Koła 
p. ministrowi Aleksandrowi Meysztowiczo- 
wi. 

— Zjazd Kół Fizycz. i Astronom. P. M. 
Akad. W dniach 24—26 b. m. odbędzie się 

dim Hiejskie 
[$ALA MIEJSKA 

iestrokramska 5. 

  

Cena hil.: 

Dźwiękowy 
KINO-TEATR 

GAELIOS" 
da 89, tel. 9-28 

PŹWIĘKOWA KINO 

kowel 

Dziś! 
    Mickiew. 22, tel. 15.28 | Ulubieniec kob. 

Dźwiękowe Kino 

* 

Parter 60 gr., Balkon 30 gr. 

Od dnia 14 do 18 maja 193! r, włącznie 
będą wyświetlane filmy: 

Kasa czynna od godz. 3 m. 30. 

Największy 
“ przebój 

` и“[[ушп“" Ž > Gęsi W roli głó j ” bieniec ko. Iwan Petrowicz, 
NAD PROGRAM: Tygodnik dźwiękowy Fox,a. 

Dziś! Po raz pierwszy w Wilniel 

ległe procenty zostały anulowane. O- 
bligacje pożyczkowe zarejestrowane 
formalnie w roku 1925 przez posiada- 
czy, podlegają automatycznej zamia- 
nie. Spłata pożyczki nastąpi w ciągu 
59 lat. Kupony płatne będą każdego 
15 maja i 15 listopada. Pierwsza płat- 
ność nastąpi w dniu jutrzejszym. Po- 
siadacze niezarejestrowani w roku 
1925, muszą wykazać, że obligacje po 
życzki w dniu 21 maja 1924 roku by- 
ły w posiadaniu osób, uprawnionych 
do korzystania z przywileju polskiej 
ustawy waloryzacyjnej. Agentem fis- 
kalnym pożyczki będzie Britisch O- 
verseas Bank. Prasa angielska wyra- 
ža gorące pochwały z powodu załat- 
wienia tej sprawy. 

iesie belmonckim. 
są to zwłoki mieszkańca osady Platerowo 
Szumera Wincentego, który popełnił samo- 
bójstwo. Powód — nieuleczalna choroba. 

(e). 

  

NIKA 
we Lwowie IX Zjazd Kół Matematycznych, 
Fizycznych i Astronomicznych Polskiej Mło- 
dzieży Akad. * 

Otwarcie odbędzie się dnia 24 maja o go- 
dzinie 10 m. 30 w sali wykładowej Instytu- 

i U. J. K., Długosza 8. 
— „Czwartek Akademieki*. Dziś dnia 14 

b. r. o godz. 20 siaraniem Akademic 
kiej Żywej Gazetki odbędzie się w Ognisku 
(Wielka 24) Obehód Jubileuszowy 25-lecia 
działalności Antoniego Bohdziewicza. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Termin egzaminów. Kuratorjum Okrę 

gu Szkolnego Wileńskiego podaje do w 
seminarjalny egzamin dojrzałości 

ernów został wyznaczony na dzień 
26 maja b r. 

      

   

  

  

    

   

HARCERSKA. 
— Delegacja harcerzy u gen. Żeligow- 

skiego. W dniu 6 b. m. udała się do gen. 
Żeligowskiego delegacja Oddziału Wileńskie- 
go Harcerstwa w składzie p. Maleszewskiej. 

    

kpt. Plackowskiego i p. Grzesiaka, która 
uprosiła p. gen. Żeligowskiego by został 
chrzestnym ojcem sztandaru harcerskiej 
chorągwi męskiej, oraz by osobiście udeko- 
rował sztandar chorągwi żeńskiej i męskiej 
Krzyżem Zasługi Wojsk Litwy Środkowej, 

który został nadany tym chorągwiom swo- 
jego czasu. 

Uroczystość odbędzie się w dniu 17 b. m. 
o godz. 10 na dziedzińcu Pałacu Reprezen- 
lacyjnego. 

Z KOLEI. 
— Przedstawienie na rzecz Kolejowego 

Przysposobienia Wojskowego. W dniu 15 
maja r. b. w Kinie Ogniska Kolejowego zo- 
słanie wyświetlony film pod tytułem: „Czle- 
rech djabłów*,.z którego całkowity dochod 
zostanie przeznaczony na nabycie sprzętu 
sportowego dla Ogniska Kolejowego Przy 
sposobienia Wojskowego stacji Wilno. 

GOSPODARCZA 
— Strajk w hutach szklanych W dniu 13 

maja został proklamowany strajk na hutach 
Szapiro i „Vitrum* z powodu nieuwzględ- 
nienia przez pracodawców żądania robotni- 
ków tych hut w sprawie przywrócenia po- 
przednich warunków płacy w swoim czasie 
bezpodstawnie zmniejszonych przez praco- 
dawców na niekorzyść robotników. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Wielka wycieczka do Włoch i Franeji. 

Na zaproszenie włoskich i francuskich sto- 
warzyszeń byłych wojskowych urządza Leg- 
ja inwalidów W. P. oddział w Krakowie, 
również tego roku wycieczkę czterotygod- 
niową do Włoch i Francji. Wycieczka wyru- 
Sza 4 lipca b. r. i zwiedzi Wiedeń, Wenecję, 
Rzym, Neapol, Capri. Riwierę francuską oraz 
wszechświatową wystawę kolonjalną w Pa 
ryżu, wróci drogą powrotną na Gdynię. 

Koszta wycieczki wraz z biletem, pasz- 

  

* kowa 11). 

niałem, ilustrow 

i B BR W. 

portem i utrzymaniem wynosić będą, klasą 
III 715 zł. klasą II 890. 

Zgłoszenia należy kierować: Legja inwa- 
lidów W. P. w Krakowie, ul. Kochanowskie- 

go 16. 
= # žycia T-wa Opieki na Zwierzętami, 

Zarząd T-wa Opieki nad Zw. w Wilnie po 
daje do wiadomości członków i sympatyków 
że lekarz weterynarji p. Dr. Dowgiałło Józef 
przyjmuje i udziela porad chorym zwierzę- 
tom przy ul. Pióromont 11 -3. Godziny przy- 
jęć w dnie powszednie 16—17 w niedziele 
10—11. 

Porady udzielane są po cenach ulgowyck:, 
a zwierzętom właścicieli niezamożnych -- 

bezpłatnie. 
Tamże dokonuje się usypianie zwierzat 

beznadziejnie chorych i niedołężnych. 
— Nowy prezes banku Zw. W. Ś. i D. N. 

Spółdzielczy Bank Związku Właścicieli Śred. 
i Drobn. Nieruchom. m Wilna i Wojew 
twa Wileńskiego niniejszym podaje do wia- 
domości ogółu, że Prezes Banku p. Ludwik 
Przyłucki ze stanowiska prezesa Banku ustą- 
pił, a na jego miejsce został przez Radę Nad 
zorczą w dniu 12 maja 1931 r. wybrany p. 
o. Prezesa Banku p. Wabiszczewicz Antom 
— przemysłowiec. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Dowiadujemy si iż Okręgowa Kon- 

ferencja Wiosenna Z 
żywców Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie 
odbędzie się nieodwołalnie dnia 17 maja r.h. 
© godz. 10 rano w lokalu przy zaułku Rossa 
3, dom własny. 

— Zarząd Koła Rolników Studentów Ży: 
dów U. S. B. urządza w dniu 15 maja r. b. 
o godz. 8 wiecz. w lokalu Koła przy ulicy 
Ludwisarskiej 4 referat Prezesa T-wa Mel 
joracyjnego w Wilnie p. inż. Iwaszkiewicza 
na temat : „Zagadnienia mejłoracji Polesta 
i jego możliwości gospodarcze". 

— Posiedzenie Wileńskiego Oddziału To- 
warzystwa Historycznego odbędzie się dnia 
15 maja w piątek o godz. 7 wiecz. 
Seminarjum Historycznego U. S. B. 

    

        

(Zam - 
Na porządku dziennym odczyt p. 

Stefana Rosjaka p. t. Wileńska Komisja Śled 
cza 1831—1834. Goście mile widziani. 

— Komunikat Związku Pań Domu. Dzi. 
j o godz. / sali Miej 

iej Nr. 1 odbę 
„Dzień Dzie 

ie: 1) Odczyt ,, y 
— wyglosi dr. Alina Tr 

Feljeton „Chłopcy i dziew 

si Wanda Mackiewiczowa 
ski -macierzyńsk 

  

kiej przy ulicy 
zebranie pod ty- 

jącym pra 
ania dzie- 

a. 2) 

    

   

  

   

  

    

  

     3) Feljeton „Tro 
** — wygłosi Kazimiera 

Aleksandrowiczowa. 4) Pogadanka „Mody 
dziecięce* — wygłosi Helena Staromiejska. 

S kretarjat czynny na miejscu od godz 
M mują się zapisy na kursy gotowania. 

= Zebranie Towarzystwa BO 
Korzystając z przyjazdu do Wilnz 
muela Tyszkiewicza, współwł: 
filskiej oficyny Tyszkiewiczows 
rencji. która wytłoczyła estatnio we wspa- 

ańem wydaniu polskiem i 
włoskiem „Sonety krymskie Mickiewicza, 
Zarząd Towarzystwa organizuje Zebranie 
Ogólne członków, na którem wygłoszony zo- 
stanie przez p. Samuela Tyszkiewicza refe 
rat o „Tyszkiewiczowskiej Oficynie we Flu- 
rencji“, a jednocześnie zademonstrowane bę 
dą druki tej tłoczni. Zebranie odbędzie się 

w Dziekanacie Wydziału Sztuk Pięknych U. 
S. B. przy ul. Uniwersyteckiej 3 w piątek, 
dnia 15 maja, o godz. 8 wieczorem. 

Wprowadzeni goście mile widziani. 

— Posiedzenie w sprawie akcji pomocy 
powodzianom. Dnia 15 b. m. o godz. 11-ej 
odbędzie się posiedzenie Komitetu Wyko- 
nawczego niesienia pomocy ofiarom powodzi 
w małej sali konferencyjnej Urzędu Woje- 
wódzkiego. 

— Baezność Oficerowie i Podchorążowie 
Rezerwy! Zarząd Koła Wileńskiego Związku 
Oficerów Rezerwy, wzywa do przybycia na 
odczyt p. ppor. rez. Olszewskiego Bronisława 
p t „Rola oficerów rez. w obronie przeciw- 
gazowej”, który się odbędzie dnia 16. mam 
r. b. (sobota) o godz. 18-ej, w Kasynie Gar- 
nizonowem, ul. Mickiewicza 13. 

RÓŻNE 
— Podziękowanie. J. W. Pani Skorup- 

skiej Władysławie składam najserdeczniej- 
sze podziękowanie za ofiarowane 207 sztuk 
książek dla użytku chorych Szpitala Wojsko* 
wego Obszaru Warownego Wilno. 

   
    

  

   

  

       

      

  

Komendant szpitala 

Dr. Dawbor-Markiewicz. 

ppułk-lekarz. 

SPORT 
ZAWODY PIŁKI NOŻNEJ 
O MISTRZOSTWO KL. B. 

Dziś, we czwartek, o godz. 4.30 p. p., na 
boisku sportowem Ośrodka W. F. na Pióro- 
moncie odbędą się zawody piłki nożnej o 
mistrzostwo kl. B. K. S. „Drukarz*—„Tur*. 
Wejście od 1 zł., ulgowe 50 gr. 

  

Człowiek, który kręci 
Komedja w 8 aktach. W rolach głównych: Buster Gi i Marcelina 2. 

NAD PROGRAM: ŻYCIE BEZ TROSKI Komedja w 2-ch aktach. 

Ceny miejsc zniżone. — Dziś! Najpotężn. arcydzieło dźwię- 
Przebój miłości i bohaterstwa! 

OSTATNIA KOMPANJA 
NAD PROGRAM: ATRAKCJE E DŹWIĘKOWE o: oraz + WSZECHŚWIATOWY PRZEGLĄD DŹWIĘKOWY. 

Na |-y seans ceny zniżone. — 

Genjalny mistrz ekranu 

Początek seansów od godz. 4-ej. 

Konrad Veidt ;. 

Następny program: Postrach puszczy. 

swej najświet- 

niejszej kreacji p.t. 

Arcydzieło Joe May'a, które wzbu- 
dziło zachwyt całego świata. 

Seansy o godz. 4. 6, 8 i 10'15 

KRÓL PARYŻA 
Marie Glory, Gabriel Gabrio, oraz śpie- i 
wająca w języku polskim Eos warsz, Helena Liposka. 

Początek o g. 4, 6, 8 i 10:15, Na |-y seans ceny zniżone 

Doskonała komedja dźwiękowa z udziałem znakomitego komika 

CGi/IN © | Harolda Lloyda .. Harold, trzymaj się 
ul. Wielka 47, tel. 15 41 NAD PROGRAM: ) Wszechświat. dodatek dźwięk. Foxa. 2) Powódź w Wilnie i okolicach. 

Początek o oe = 6, 8 1 10:15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej Na |-szy seans ceny zniżone. 
  

KINO-TEATR 

PANI" 
WIELKA 42 

życia młodej dziewczyny pozbawionej opieki rodzicielskiej. 

i Lidja Potiechina. 
Ucieczka. Troskl. opieka. 

=—* Poniżeni i skrzywdzeni 
W roli głów. urocza Mia Mary, Erik Kajser Titz 
Intrygi podejrzanych opiekunów. 

Początek o g. 3-ej, w dnie świąt. o g. l-ej 
Śmierć matki. Dziewczyna na bruku. 

Skrucha ojca. 

P.g głośnej powieści 
Dostojewskiego. 

Wzruszający dramat z 

U progu upadku. 
Ceny zniżone od 30 gr. 

  

dino Kolejowe Dziśl Największe arcydzieło 

— wytworni Foxa „ Czterech 
Dramat w 12 

aktach. djabłów 

zku Spółdzielni Spo- ' 

JEDEN 5 KI 

Działaczka komunistyczna prowadziła akcję 
„Mopru“. 

W. początkach 1929 r. władze bezpieczeń- 
stwa zwróciły uwagę na podejrzaną dzia- 
łalność młodej bo zaledwie 18-cie lat wów- 
czas liczącej Żydówki, Basi Karlinówny, pie- 
lęgniarki chorych. 

Zarządzona obserwacja stwierdziła, iż 
dziewczyna ta jest członkiem K. P. Z. B. 1 
należy do jaczejki t. zw. „Średnio med 
nej“. 

Utrzymywała ona ścisły kontakt z działa- 
czami K. P. Z. B. a mieszkanie jej przy ul. 
Szpitalnej 11 jest punktem zbornym dla 

członków kompartji przyjeżdżających w spra 
wach partyjnych do Okr. Kom. K. P. Z. B 
w Wilnie. 

W końcu 1929 r. Karlinównę przydzielo- 
no do miejskiego Komitetu M. O. P. R.-u i, 
jak stwierdzono w kilku wypadkach dostar- 
czała ona więźniom paczki z artykułami spo- 
żywczemi. 

Wobec tak obciążającego materjału, w 
dn. 7 grudnia r. ub. przeprowadzono w mie- 
szkaniu Karlinówny rewizję, która dała wy- 
nik nadspodziewany. 

W walizie pod biekzną i innemi drobia- 
zgami ujawniono stos druków, odbitek lito 

graficznych, rękopisów w różnych językach 
oraz wiele fitografij. Stwierdzono, iż część 
owych dokumentów twozry archiwum Okr. 
Komitetu Międzynarodowej Organizacji Po- 
mocy Rewolucjonistom oznaczanej w skró 
cie przez „M. O. P. R.*. Znajdował się tu 
między inne fr do korespondencji or- 
ganizacji z więź i, zestawienia rachunko- 

  

  

  

  

   

  

we, wykazy więźniów wywrotowców, t. zw. 

„grypsy” od więźniów informujące o tem co 
się dzieje w więzieniu, wydawnictwa i bil- 

   

letyny M. O. P. R.-u, grupę fotograficzną 
zrobioną w czasie zabawy w dniu 29 grud- 
nia. 1929 r. Śród uczestników tej zabawy 
znanych dobrze władzom bezpieczeństwa z 
działałności antypaństwowej, znajduje się i 

Karlinówna. 
Tak koempromitujący materjał posłużył 

do postawienia Karlinówny w stan oskarże- 
nia z art. 102 cz. 1 K. K., a w rezultacie 
śledztwa znalazła się ona przed III wydz. 
karn. sądu okr., któremu przewodniczył vice 
prezes p. M. Kaduszkiewicz przy udziale p.p. 
sędziów K. Bobrowskiego i J. Zaniewskiego 

Oskarżona nie przyznała się do winy, wy 
jaśniając, iż na dwa dni przed rewizją otrzy 
mała paczkę od znanego jej jedynie z imie- 
nia ,„Mojżesza* z prośbą o przechowanie, fo 
tografję zaś przysłał jej brat z Argentyny. 

Przewód sądowy ustalił niezbicie bezpo- 
średni udział oskarżonej w kompartji. 

Ze znalezionych zestawień rachunkowych 
wynika, iż w ciągu maja u. r. organizacja 
rozporządzała 6.105 zł. 29 gr. z tej sumy 
między innymi wydatkowano na paczki spo- 
żywcze oraz pomoc prawną więzniom. Pod 
rubryką „adwokatów* figuruje suma 960 zi. 
wypłacona obrońcom komunistów. Przewód 
jednak nie zdołał wyjaśnić czy adwokaci 
opłacani z fundusżów Mopru otrzymywali 
honorarja bezpośrednio. 

Po rozprawie stanu, w której oskarżycieł 
vice-prokurator p. Łubkowski uzasadniał 
oskarżenie i wnosił o surowy wymiar kary 
dla podsądnej, sąd, uznając winę Karlinów- 
ny za udowodnioną, skazał ją na 5 lat cię 
kiego więzienia. Ka-er. 

  

     

      

Nowy rozkład jazdy pociągów 
obowiązujący od 15 maja r. b. 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wilnie podaje do wiadomości publicznej, 
iż w związku z ogólną zmianą rozkładu jazdy pociągów pasażerskich na P. K. P. z dniem 
15 maja 193! r., niżej podane pociągi 
аст Кна ia Kóstępujć: 

od wskazanej daty będą przychodziły i odchodziły 

  

A) PRZYJAZD DO WILNA B) ODJAZD Z WILNA 
  

  

Rodzaj i Nr Przyjazd 7 
pociągu g. m. 

Osob. 512 5 45 Królewszczyzny 
* 713 6 45 Warszawy (Dw. Wil.) 

Miesz. 452 6 50 Mołodeczna 
Osob. 726 7 20 Dukszt 

A 326,7: 20>Eidy 
Posp. 707 8 00 Warszawy (dw. Gł.) 
Osob. 712 8 30 (Zemgele) Turmont 

с 828 || 25 Warszawy (dw. Wsch.) 
przeć SadlcesBidę 

> ZADRA 45 Suwałk 
> 332 10 Jaszun 
: 412 16 20 Molodeczna 

Miesz. 552 17 10 Królewszczyzny 
Osob. 711 18 15 Warszawy (dw. Wil.) 

5 334 20 10 Bieniakoń 
я 724 20 25 Nowo-Święcian 
$ 432 22 30 Mołodeczna 
у 716 22 50 (Zemgale) Turmont 
= 312 23 05 Łunińca (Zdołbunowa) 

Rodzaj i Nr Odjazd 
pociągu g. m. 

Łunińca (Zdołbunowa) 
Ta sak (Zaugelė) 
Warszawy (dw. Wil.) 

Osob. 311 7 00 
” 75 8 20 
” 712 В 55 

411 1) 25 Mołodeczna 
331 10 00 Jaszun 
723 10 05 Nowo-Święcian 

Miesz. 551 11 55 Królewszczyzny 
Osob. 333 2 20 Bieniakon 

= SDA 30 Dukszt 
* 321 35 Lidy 
я 431 |6 00 Molodeczna 

- 736 17 20 Suwalk 
M 711 18 35 Turmont (Zemgale) 
3 827 18 45 Warszawy (dw. Wsch.) 

przez Lidę i Siedlce 
+ 7145720 35 Warszawy (dw. Wil.) 

iš 325721 45 Lidy 
Pośp. 708 23 15 Warszawy (dw. Gł.) 
Miesz. 45] 23 20 Mołodeczna 
Osob. 511 23 50 Królewszczyzny. 

1) Poc. NrNr 331 i 332 kursują tylko w soboty i święta. 
2) . 
3) ч МЕ 325 » RZE 

Nr 321 kursuje tylko w dni robocze. 
świąteczne. 

Szczegółowe rozkłady jazdy pociągów podmiejskich: Wilno—Nowo-Wilejka, Wilno— 
Landwarów--Zawiasy i Rudziszki podane są w ściennych rozkładach jazdy, wywieszanych 
na stacjach. 

Do czasu wywieszenia 
bliższych informacyj 
udzielają zawiadowcy stacyj. 

Niezależnie od powyższego, 

na stacjach nowych rozkładów jazdy (ściennych afiszów) 
© rozkładzie jazdy pociągów ruchu pasażerskiego od 15 maja 1931 r. 

tytułem próby, zostanie uruchomiona dodatkowa para 
pociągów między Mołodecznem a Wilejką, skomunikowana z p. Nr 431 i 432 do i z Wilna 
według rozkładu: 
Wilejka odj. g. 19 m. 25, Mołodeczno przyj. 

Mołodeczno odj. g. 18 m. 44, 
g. 19 m. 51. 

Wilejka przyj. g. 19 m. 10 i zpowrotem 

Pożyteczne wynalazki. 
Oddawna już sili się umysł ludzki nad 

wynalezieniem sposobu zapobiegania strasz 
nym katastrofom okrętowym, jakie mają naj 

iej miejsce wskutek gęstej mgły, unie 
mo: iającej orjentację. Podczas mgły grozi 
stale okrętowi najechanie na inny statek, zde 
rzenie się z górą lodową i t. p. 

Dotychczas starano się ułatwiać orjenta 
cję zabłąkanym we mgle okrętom przy po- 
mocy sygnałów świetlnych. Mgła bywa jed- 
nak tak gęsta, że środek ten często zawodzi. 

Ostatnio udało się inż. Johanowi Mars- 
hall (Drezno) skonstruow: aparat pozwa- 
lający na odbieranie niewidzialnych dla oka 

ludzkiego promieni infra czerwonych. które 
zkolei alarmują dany okręt. sygnalizując nie 
bezpieczeństwo. Jak wiadomo, promienie in 
fra-czerwone, pochodząc z tego samego źró 

    

   

OGŁOSZENIA 
do 

i innych pism najtaniej 
załatwiać za pośrednictwem 

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

  

„KURJERA WILEŃSKIEGO" 

dła światła, co promienie zwykłe, przenika- 

ja swobodnie przez najgęstszą mgłę. a nawet 
przez grube góry lodowe. Aparat inż. Mars- 
halla zawiera specjalne krzywe źwierciadło, 
które chwyta promienie infra-czerwone ognis 
kuje je i wytwarza w ten sposób prąd ciep 
ła, który zkolei za pośrednictwem bardzo czu 
łego urządzenia wprawia w ruch odpowiedni 
aparacik alarmowy. Z tym ostatnim połączo 
ny jest przyrząd, który automatycznie mierzy 
i notuje odległość źródła promieni infra czer 

wonych. W ten sposób okręt łatwo meże wy 
minąć niebezpieczną rafę czy inny statek. 

Dodać należy, że wspomniane źwierciadło 
krzywe, ogniskujące promienie infra-czerwo- 
ne, zabezpieczone jest czerwoną szybką i ob- 
raca się ruchem wirowym na osi, przy po- 
mocy mechanizmu zegarowego. Cały aparat 
umieszczba się na maszcie. 

Przeprowadzone na jeziorze Miiggel pod 
Berlinem próby nowego wynalazku dały wy- 
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SKŁAD MEBLI 
w Wilnie, ulica Trocka 6. 

dane, oraz różne meble. Ceny zniżone. 

Uwadze P.p. wyjeżdżających na letniska! 

Spółdzielni „Zjednoczeni Stolarze" 

poleca: leżaki, wózki dziecinne, krzesła, łóżka skła- 
Przyjmuje 

wszelkie obstalunki w zakres stolarstwa wchodzące. 

  

$ wartościowe 
ARCYKSIĄŻĘ 
i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. 

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

PIWA ŻYWIECKIEGO 
na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

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

Nr. 111 2053) 

niki zupełnie zadawalające. Źródło światła 
w postaci zwykłego reflektora o przekroju 59 
cm. znajdowało o 2,3 klm. od odbiorn. pro- 
mieni infra-czerwonych, który zareagował 
na nie zupełnie wyraźnie. Zdaniem wynalaz- 
cy, odbiornik reaguje na promienie infra-czer 
wone w promeniu 3—6 klm. 

ięki temu požytecznemu wynlazkowi i- 
częśliwych wypadków na morzu nie 

      

   

  

Drugim takim pożytecznym wynalazkiem, 
aczkolwiek o mniejszem znaczeniu jest auto 
matyczny licznik rozmów telefonicznych. Po 

ż asowym tak 
ym nieporozumieniom i kłótniom pomię- 

y abonentami telefonów a urzędniczkami 
centrali telefonicznych. Za naciśnięciem po- 
krywki ruchomej tarczy z numerami na a- 
paracie telefonicznym yna dzwonić dzwo- 
nek alarmowy, a jednocześnie wew: ątrz apa 
ratu przesuwa się odpowiedni 

L 10 . Z chw 

  

      

  

     

      

       

a pokryw- 
nek alarmo- 

  

wy przes taje dzwonić, 
wać wskazówkę. Omyłki są podobno w 
czone, a zmontowanie licznika w aparacie 

dowolnego systemu nie przedstawia żadnych 
trudności. 

  

       Maluczko, a doczekamy się i my tych 
praktycznych inowacyj. 

Na zokończenie tej „technicznej* pogadam 
ki, wspomnieć muszę o jeszcze jednej inowa- 

cji, która nietyle ma może wspólnego z tech- 
niką, co z dentystyką i kryminologją. Cho- 
dzi mianowicie o wysunięty k 
wiedeńską p. Zofję Weis 

jacym si 5 y 
warzystw denty. 
nia pomiarów antropologicznych nie dotych- 
czasową metodą daktyloskopiczną t. zn. przez 
odcisk palców, a tylko metodą odontologiczną 

tzn. przez ocdisk zebów. P. We 
twierdzi, że każdy człowiek ma inne uzębie- 
nie. 

Projekt dentystki wiedeńskiej wzbudził w 
sterach prawniczo-med ych duże zainte 
resowanie. W cji tego projektu. 
stanęlibyśmy w obliczu jeszcze jednego , 
nalazku*, tym razem niezbyt miłego dla prź 
stępców. Rzecz prosta, o ile ci ostatni nie 
zaczną sobie odtąd... wybijać zębów 

Skitar. 
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List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie po- 
iższego naszego oświadczenia. 
Wobec otrzymania informacyj przez wła- 

dze Związkowe iż właściciele autobusów 
zrzeszeni w tak zwanej „Spółdzielni* pow- 
zięli ostatnio poufną uchwałę usiłującą za 
wszelką cenę pozyskanie od swych pracow- 
ników (szoferów i konduktorów) podpisów 
do memorjału domagającego się oddania jej 

koncesji na komunikację miejską, protestu- 
jemy jak najkategoryczniej w imieniu całe 
go ogółu szoferów i konduktorów przeciwko 
takiemu postępowaniu właścicieli ze „Spół- 
dzielni* piętnując tem samem środki i dro 
gi jakiemi się kierują. Jednocześnie wzywa- 
my cały ogół obsługi autobusowej do bez- 
względnego powstrzymania się od składania 
jakichkolwiek podpisów oraz nadmieniamy 
że zebrane podpisy w ten sposób nie będ? 
w żadnym wypadku wyrazem zgody ze stro- 
ny rzesz pracowniczych. 

W imieniu Związku Zawodowego Praco 
wników Samochodowych Ziemi Wileń 
skiej 

  

Przewodniczący 
T. Czerniawski 

Sekretarz 
Stanisław Gryto. 

  

| PIANISTKA KONCERTOWA | 
| absolwentka Wiedeńskiej Akademji | 
| Mużycznej i Musikhochschule | 

udziela Iekcyj able 
ulica Dąbrowskiego № 2 

00 OU 

„Bibijoteka fiowości” 
Piac Orzeszkowej 3. 

Kompletna beletrystyka do os- 
tatnich nowości w języku pol- 
skim oraz w obcych. — Lek- Е 
= szkolaa. — Dział nauko- 

— Każdy abonent otrzyma 

premjum. 
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В Czynna od godz. ||-ej do 18-ej. 

Kaucja 5 zł. — Abonament 2 zł 
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OSTRZEŻENIE! | 
Pewna firma w Wilnie rozlewa swoje mało- 

ŻĘCE w używane butelki „Patent” 

CEGO BROWARU W ŻYWCU 

    

  

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
  

ul. TATARSKA 20   

Płótna i madapolamy 

w wielkim wyborze poleca 

na bieliznę męską i damską. Ceny nieby- 
wale niskie, oraz towary żyrardowskie 

A. GŁOWIŃSKI—Wileńska 27 

jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 
  

  

NIEDROGO, 
    UWAGA! AMATORZY FOTOGRAFOWIE! па dogodnych wartnkach   

  

    

        

ROWERY 
ŁUCZNIK, TORNEDO 

oraz inne krajowe i za- 
graniczne, poleca firma 

Dogodne warunki 
wypłaty. 

Druskieniki 
Kfpensjonat „KALINA, 

    

M. Blumowicz. 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

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

  

Zygmunt Nagrodzki W. Z. P. 29. 

ALŲ Akuszerka 

  

Marja Orzedia 
przyjmuje od 9 rano do 
7 wiecz. ul. Mickiewicza 30 
m. 4. W. Zdr. Nr 3093. 
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Ś cyrku. Walka o życie! Walka o miłość! Wspaniała wystawa! Roczątek o godz. 5-ej, w niedz. i święta o g. 4-ej Wykonanie pierwszorzędne. Ceny konkurencyjne' miejscu, radjo. W czerwcu p y JB 
ceny znižone. i przygotowuje do egza- 

minów ze wszystkich» 
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