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W znanym wiedeńskim dzienniku 

„Neues Wiener Journal“ ukazał się 

ostatnio obszerny artykuł p. t. „Pod- 

ziemna wojna Moskwy („Moskaus 

unterirdischer Krieg''), zawierający re- 

welacyjne dane co do sowieckich przy- 

gotowań wojennych. Artykuł jest tem 

osobliwszy, że wyszedł z pod pióra jed- 

nego z najwybitniejszych wojskowych 

   

fachowców niemieckich. Jego autorem 

bowiem jest.nie kto inny, jak nie- 

  

miecki generał von der Lippe, były do- 

wódca dywizji na froncie zachodnim 

podczas wielkiej wojny, — ten sam, 

który następnie w roku 1918 rozka- 

zami swemi głównie przyczynił się do 

  

stiumienia grożącej w Niemczech po- 

wszechnej rewolucji. Ma się więc tu 

do czynienia z opinją człowieka; któ- 

rego zarówno z racji jego pochodzenia 

narodowego, jak przedewszystkiem z 

racji jego przynależności do niemiec- 

kiej kasty zawodowo-wojskowej, na- 

ležaloby j o pewną 

przychylność do sowieckich poczynań 

  

posądzać racz 

w kierunku wywołania zawieruchy 

światowej, niż o bezstronne ustosun- 

kowanie się do sprawy niebezpieczeń- 

stwa nowej wojny. A jednak von der 

Lippe -- właśnie jako generał nie- 

miecki — ma odwagę głośno i bez о- 

gródek stwierdzić, że przygotowywa- 

nie nowej wojny jest zbrodnią — i że 

współpraca nacjonalistycznego kiero- 

wnictwa niemieckich sił zbrojnych z 

Sowietami jest szaleństwem, które w 

swych skutkach — spadnie na same 

Niemcy. 

Von der Lippe w artykule swoim 

nie zajmuje się nawet polityczną stro- 

ną zagranicznej działalności sowiec- 

kiej. Jest wojskowym, — ujmuje rzecz 

wyłącznie z fachowego. wojskowego 

punktu widzenia. Śledząc 

wszystko, co na przestrzeni lat podej- 

mowały zagranicą Sowiety, dostrzega 

bacznie 

w tem wyraźną linję konsekwentnego 

działania według zgóry ułożonego pla- 

nu. Zdaniem jego „plan ten posiada 

wszelkie cechy planu o 

przygotowawczo - strategicznem, 

konywany zaś jest ściśle według reguł 

i zasad militarnych. W jego realizacji 

ażyć pięć wyraź- 

znaczeniu 

wy- 

    

daje się nawet zauw. 

nych etapów operacyjnych, z których 

każdy posiada swoją znamienną ce- 
lowość. 

Pierwszym z nich jest systematycz- 

na akcja Sowietów w kierunku kolej- 

nego podrywania i niszczenia świato- 

wych rynków surowcowych, a więc 

tem samem niszczenia zasobów ma- 

terjalnych wielkich państw burżua- 

zyjnych. 

Kolejny postęp tej akcji widzi się 

już od szeregu lat zarówno w Chi 

jak w Indjach angielskich, — śIi 

jej widoczne są do obecnej chwili nie- 

zn; 

  

  ady 

dwuznacznie również w afrykańskich 

i azjatyckich kolonjach francuskich, 

wreszcie ostatnio nawet w Stanach 

Zjednoczonych Ameryki. Cel tej akcji, 

prowadzonej niezmiernie umiejętnie 

przy pomocy olbrzymiej sieci specjal: 

nych agentów handlowych jest cał- 

kiem zrozumiały. Chodzi o pozbawie- 

nie państw, silnych dotychczas mili- 

tarnie, dopływu zasadniczych surow- 

ców, bez których prowadzenie wojny 

na dłuższą metę byłoby dła nich nie- 

mozliwe. т 

Równolegle z tem postępuje drugi 

olbrzymi etap sowieckiego planu przy- 

gotowawczego. Jesi nim stopniowe za- 

pewnianie sobie przez Rosję własnych 

rynków surowcowych — przy jedno- 

czesnem dostosowywaniu tworzonego 

obecnie przemysłu 

produkcji, opartej na tych właśnie su- 

rowcach. Chodzi tu predewszystkiem 

o słynny stalinowski „pięcioletni pro- 
gram przemysłowy, 

„piatiletkę“. W 

realizacji tego gigantycznego progra- 

mu — generał von der Lippe wpraw- 

sowieckiego do 

czyli o: t. Zw: 

| możliwość całkowitej 

dzie nie wierzy. Przeciwnie, — na- 

zywa „absurdem* pomysł gwałtowne- 

go uprzemysławiania potwornie roz- 

ległych terenów bolszewickiego impe- 

rjum, kiedy tereny te ani niskim stop- 

niem kultury nie są do takiej roli przy- 

gotowane, ani też gospodarczo nie są 

zdolne do wewnętrznej konsumcji 

wyrobów przemysłu, nu- 

rzając śię w nędzy powojennego i po- 

rewolucyjnego wyniszczenia. Ale jeden 

własnego 

skutek w sensie przygotowawcezo-wo - 

jennym osiąga Rosja przez .piatilet- 

kę* niewątpliwie: — pogłębia trud: 

ności gospodarcze w państwach bur- 

żuazyjnych drogą stwarzania dla ich 

przemysłów dumpingowej konkuren- 

cji, której one, i tak już obarczone na- 

stępstwami poprzedniej nadprodukeji, 

nie są w stanie wytrzymać. Wiąże się 

z tem i dalsza korzyść dla Sowietów :— 

wzrost bezrobocia w tych krajach, a 

co za tem idzie, wzrost przychylnych 

komunizmowi nastrojów w masach 

Dla celów swej przyszłej 

wojny Sowiety zyskują w ten spo- 

sób grunt na tyłach nieprzyjaciela. 

Jeżeli wreszcie chodzi o dalszą e- 

ludności. 
  

fektywną wartość „piatiłetki', pewne 

jest — zdaniem niemieckiego generała 

—jedno. Oto rozbudowywany obecnie 

na szeróką skalę przemysł sowiecki, 

pomimo iż niezdolny jest sprostać i- 
  

stotnemu zapotrzebowaniu wewnętrz- 

nej konsumcji pokojowej, jest nato- 

miast już dzisiaj całkowicie zdolny*do 

pokrycia wszelkich zapotrzebowań 

materjałowych — na wypadek wojny. 

Niema dziś na terenie Rosji ani jednej 

fabryki, któraby bądź już obecnie nie 

produkowała materjału wojennego, 

bądź nie mogła być w każdej chwili, 

przy zastosowaniu całkiem nieznacz- 

nych zmian technicznych, zamieniona 

na wytwórnię wojenną. W tem celo- 

wem przystosowaniu przemysłu, sta- 

nowiącem trzeci etap sowieckiego pla- 

nu przygotowawczego do wojny, dy- 

sponuje Moskwa wręcz olbrzymiemi 

zasobami finansowemi — i to nie- 

tylko własnemi. Pomagają jej bowiem 

w tem potężnie zagraniczne kapitały 

przemysłowe, które nastawione po- 

przednio na produkcję speejalnie wo 

jenną, utraciły po wielkiej 

chwilowo grunt pod nogami w innych 

państwach Europy i dlaiego poszuka- 

ły go sobie — w Rosji. Von der Lippe 

ma tu na myśli oczywiście przede- 

wszystkiem „ciężki'* 

przemysł niemiecki z koncernem Krup 

sł, 
który w ogromnej mierze przyczyniw- 

szy się do wybuchu wojny w r. 1914, 

ulokował się w Rosji i stamtąd węszy 

wojnie 

  

dawny t. zw. 
  

  
pa na czele, — ten sam przemy. 

za nowym żerem dla produkowanych 

przez siebie armat, czołgów i sarno- 

lotów. 

Z tem właśnie wiąże się dalszy--- 

etap 

planu. Jest nim bezpośrednia koope- 

czwarty — wielki sowieckiego 

racja sztabu generalnego armji czer- 

wonej z nacjonalistycznem kierow- 

nictwem zarówno jawnej jak ukrytej 

niemieckiej siły zbrojnej. Von der Lip. 

pe jest Niemcem, jest generałem nie- 

mieckim. O owej kooperacji sowiecko- 

niemieckiej napewno wie więcej. niż 

inu „ego narodowe i oficerskie sumie- 

nie pozwalało powiedzieć w artykule. 

Ale i to, co powiedział, wystarcza. Jak 

potężnym musi być wpływ dyrektyw 

szłabu armji czerwonej na wojenno- 

przygotowawcze poczynania niemiec- 

kich militarystów, można wnioskować 

choćby stąd, że generał, który w roku 

1918 nie uląkł się rewolucji komuni- 

stycznej w całych Niemczech i który 

na czele jednej tyłko dywizji potrafił 

ją zdławić, — teraz z wyraźnym, nie- 

ukrywanym lękiem mówi o skutkach, 

jakie dla Niemiec wyniknąć mogą ze 

współdziałania z Sowietami w przy- 

szłej wojnie... £ 

Bo sowiecki plan przygotowawczy 

zawiera również i piąty, najnieboz- 

Dymisja vice-ministra skarbu 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Jak się dowiadujemy, wkrótce ma 
ustąpić ze swego stanowiska wicemi- 
nister Skarbu p. Gredyński, który obej 
mie  najprawdopodobniej prezesurę 
jednej z Izb Skarbowych. 

Wyjaśnienie urzędowe. 
WARSZAWA. 16.V. (Pat.) W Nr 

178 „Robotnika* z dnia 16 maja r. b. 
ukazała się notatka pod tytułem: „18 
maja strajk szoferów i i 

    

właścicieli 
aut.",'w której między innemi zazna- 
czono, że szereg organizacyj domaga 
się zawieszenia ustawy o Państwowym 
Funduszu Drogowym do czasu rozpa 

nia złożonego memorjału w spra- 
wie nowelizacji tej ustawy. W związku 
z powyższem Ministerstwo Robót Pu- 
blicznych stwierdza, że wszystkie me- 

morjały w sprawie ustawy o Państwo- 
wym Funduszu Drogowym zostały 
rozpatrzone, a odpowiedzi przesłane 
listem z dn. 27 kwietnia r. b. za Nr. XI- 
1228 do Związku Związków Właści- 
cieli Dorożek Samochodowych i listem 
z dn. 5 maja r. b. za Nr. XI-1856 do 
Związu Zawodowego Automobilistów 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Student— mordercą. 
LWÓW 16.5. Pat. — Aresztowany 

tu pod zarzutem zastrzelenia Kaza- 
nowskiego, ucznia 8 kl. gimnazjalnej. 
student politechniki Eugenjusz Bar- 
tosz, po dłuższem przesłuchaniu póź- 
ną nocą przyznał się do popełnienia 
zbrodni, oświadczając że czynu tego 
dokonał, trawiony chęcią zemsty za 
doznaną zniewagę czynną i ustawicz- 
ne prowokacje ze strony Kazanow- 
skiego. 

    

   

  

   

  

Zginął jadąc na ratunek, 
KRAKÓW, 16. V. (Pat) ż pożarna w 

ieliczce wyjechała wczoraj nochodenr do 
okolicznej wsi, gdzie wybuchł pożar. W dro- 
dze obok wiaduktu kolejowego samochód 
na skręcie uderzył o drzewo, wskutek czego 

stoczył się do rowu, przygniatając stra- 
w, z których jeden poniósł śmierć na 

kilku zaś innych odniosło ciężkie 
obrażenia. 

Rzadkie zjawisko. 
TALLIN 16.5. Pat. — Na wyspie 

estońskiej Filsand zauważono zjawis- 
ko niezwykle rzadko obserwowane 
Koło godziny 6 wiecz. morze nagle 
zupełnie się uspokoiło i na jego źwier 
ciadlanej powierzchni zupełnie wido- 
czne były odbicia okrętów, znajdują- 
cych się na wybrzeżu szwedzkiem. 

Odległość od wyspy Filsand do 
brzegu szwedzkiego wynosi pzreszło 
225 km. Po kilku minutach odbicia 
okrętów znikły, ukazały się natomiast 
odkicia wybrzeży wyspy Dago, odleg- 
łego o 50 km. Zupełnie wyraźnie wi- 
dziano kontury ludzi oraz przedmio- 
tów znajdujących się na wybrzeżu. 

   
     

    

   

  

Kięska pożarów w Japonii. 
TOKJO, 16. V. (Pat). W Akita w Japonji 

Północnej wybuchł gwałtowny pożar, który 
strawił przeszło 600 domów. Istnieje obawa, 
że pożar pociągnął za sobą liczne ofiary w 
ludziach. Jest to czwarty wielki pożar, który 
nawiedził Japonję w ciągu ostainich 10 dai. 

pieczniejszy etap operacyjny. Połega 

on na ustawicznem, systematycznem 

      

  

zaszczepianiu w tkankę organizmów 

państw burżuazyjnych—jadu nieuch- 

wytnych jaczejek, które mają ich siłę 

podminować i rozgryźć od wewnątrz. 

Wałezyć skutecznie z niemi — potrafi 

tylko taki organizm państwowy, któ- 

rego życie oparte jest o ideę pokoju, 

przedewszystkiem zaś którego tkanka 

najczulsza, t. j. siła zbrojna, jest in- 

strumentem nie wojny, lecz obrony 

pokoju. Ale czy — w razie wygrania 

przyszłej wojny przez Sowiety — ich 

rozkiadowemu wpływowi oprzeć się 

potrafiłby organizm Niemiec, dyszą- 

cych dziś tylko właśnie ideą nowej 

wojny, organizm państwa, gdzie się 

nietylko społeczeństwo i armję wycho- 

wuje wyłącznie tą ideą, — ale gdzie 

nawet kierownictwo tej armji idzie 

ręka w rękę z celami czerwonego 

Kremla, — oto niepokojące pytanie, 

  

na które niemiecki generał, z patrjo- 

tycznych pobudek sam sobie musi od- 

powiedzieć: — nie. 

Zwycięstwo Sowietów, — to za- 

głada nietylko ich przeciwników, ale 

i ich obeenych przyjaciół t. j. Niemiec. 

Dlatego pomaganie Moskwie w przy- 

gotowywaniu nowej wojny — to 

szaleństwo. 

  

BOG: 

i lekarzy-konsultantów. — 
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DRUSKIENIKI 
ZDROJOWISKO 
POŁOŻONE NAD NIEMNEM 

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

KĄPIELE 
NOWE ŹRÓDŁO SOLANKOWE WYSOKIEJ WARTOŚCI 

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

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

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

SPACERY ŁODZIAMI — RYBOŁÓWSTWO — GRZYBOBRANIE 
DALSZE DO MALOWNICZYCH OKOLIC 

ROZLEGŁE LASY SOSNOWE, JEZIORA, WZGÓRZA I DOŁINY 

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

Wszelkich informacyj bezpłatnie udziela na miejscu i listownie 
Komisja Zdrojowa. 
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Decydująca narada na Zamku. 
Sesja nadzwyczajna nie będzie prędko zwołana. 

Teł. od wł. kor. z Warszawy. 

W dniu wczorajszym p. premjer Sławek odbył konferencję 
Ž p. min. Matuszewskim a następnie z p. min. Prystorem, peczem 
udał się na Zamek. © godz. 1 po poł. p. premier Sławek został 
przyjęty na dłuższej konferencji przez Pana Prezydenta Rzplitej. 
« Jak słychać, konferencja na Zamku była zamknięciem cyklu 
narad czynników decydujących w państwie, jakie w ciągu ostatnich 
dni miały miejsce. Dziś można już wnosić, 

czajnej sesji ciał ustawodawczych w czerwcu, 
że zwołanie nadzwy- 

co byłe pierwotnie 
w zamiarze rządu, zostało, jeśli nie zaniechane, to w każdym razie 
odroczone, gdyż Sytuacja polityczna bynajmniej nie wykazuje 
nagłości zwoływania sesji. 

"Uposaženia woįskowych zawodowych bedą 
zmniejszone 0 5   

Tel. od wl. kor. z Warszawy. 

Dowiadujemy się, że sprawa 15 
proe. dodatku drożyźnianego dła woj 
skowych zawodowych, który, jak już 
donosiliśmy, został przywrócony na 
miesiąc maj specjalnym rozkazem M. 
S. Wojsk. została załatwiona na stałe 

w sposób następujący: Rada Mini- 
strów postanowiła zmniejszyć uposa- 
żenia wejskowych zawodowych, li- 
eząc je razem z dodatkiem o 5 pro- 
cent. ` 

Rokowania © pożyczkę angielską . 
na rozbudowę telefonów. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dowiadujemy się, że min. p. i tel. 
inż. Boerner prowadzi z konsorcjum 
angielskiem rokowania o koncesję na 
rozbudowę kabla telefonicznego i li- 
nij telefonicznych. Chodzi tu o nada- 
nie temu konsorcjum koncesji na bu- 
dowę i eksploatację linij telefonicz- 
nych. Pożyczka, jakaby z tego tytułu 

  

mogła być zaciągnięta, wynosiłaby 
około 100 miljonów złotych. Po po- 
myśinem uregulowaniu sprawy poży- 
czki miasta Wilna z roku 1912 szanse 
zawarcia umowy 0 koncesję i pożyczkę 
telefoniczną angielską znacznie wzro- 
sły. 

Rozmowy polsko-litewskie w Genewie nie 
dały pozytywnych rezultatów. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). * 

Agencja „Iskra% donosi z Genewy, 
że wezoraj o godz. 3 po poł. rozpoczę- 
ły się rozmowy polsko-litewskie, któ- 
re prowadzą p. dyr. Szumłakowski i 
p. Klimas w sprawie uregulowania 
ruchu granicznego na rzecznych od- 
cinkach granicznych. W rozmowach 
tych strona litewska podtrzymuje 
swój punkt widzenia, którego deleg 
eja polska przyjąć nie może. Litwini 

  

natomiast odrzucają projekt uregulo- 
wania ewentualnych możliwości in- 
cydentów na rzecznych odcinkach gra 
nicznych. W tych warunkach dalsze 
pertraktacje polsko-litewskie nie ma- 
ją widoków dojścia do jakiegokol- 
wiek pozytywnego wyniku. Sprawa ta 
zostanie zreferowana przez delegację 
polską na Radzie Ligi. 

Stanowcza rezygnacja Brianda. 
Briand opuści Genewę we wtorek. 

Tel. od wł. koresp. z Warszawy. 
Agencja „Iskra* donosi z Genewy, 

że min. Briand postanowił opuścić Ge 
newę w dniu 19 b. m. Na dzień 17 b. 
m. p. Briand zaprosił min. Zaleskiego 
na obiad, podczas którego obaj mi- 
nistrowie omówią szereg aktusinych 

spraw międzynarodowych. Według 
wiadomości z kół francuskich w dn. 
wyjazdu p. Brianda z Genewy spo- 
dziewany jest tam przyjazd irancus- 
kiego premjera Lavala. 

Nalegania Doumera nie odniosły skutku. 
PARYŻ. 16.V. Pat. — Nowowybra- 

ny prezydent Doumer ubolewa nad 
decyzją Brianda opuszczenia wkrótce 
stanowiska ministra spraw zagranicz- 
nych. Telegrafował on do Brianda 
do Genewy, nalegająe, aby cofnął to 
postanowienie i aby posłuszny życze- 
niu większości przedstawicieli narodu 
francuskiego, został w Genewie do 
końca sesji Rady Ligi Narodów, na- 

wet gdyby miał zamiar później wy- 
cofać się z rządu. Telegram ten nie 
odniósł jednak pożądanego skutku. 
Według ostatniej wiadomości, Briand 
trwa w swym zamiarze opuszczenia 
Genewy zaraz po zakończeniu obrad 
komisji unji europejskiej, a więc nie 
weźmie udziału w posiedzeniu Rady 
Ligi. 

BERSEGZGSE 

WIADOMOSC! z KOWNA 
FINAŁ ZABAWY POLSKIEJ 

W JEZIOROSACH. 
‚ 8 lutego w Jeziorosach w łokalu klubu 

Litewskiego, polskie towarzystwo „Oświata 
urządziło zabawę taneczną z przedstawieniem. 
Podczas przedstawienia po sali i scenie ro 
zeszłą się jakaś mgła, od której i 
osób zemdłało. Publiczność w pa 
częła opuszczać lokal. Z pomocą z 

  

     
   

    
    

    

aptece punkt opairunkow 
stawienie nie zostało zaniechane, lec 
weczór, podczas tańców panował be 
na zabawę wdarło się kilku uczniów mi 
scowego gimnazjum, których musiała mity- 
gować policja. 

Wypadek w Jeziorosach znalazł oddźwięk 
w prasie, która nie szczędziła docinków orga 
nizatorom zabaw: 

Finał owego cia nastąpił dn. 1 maja. 
Gospodyni zabawy p. M. Mackiełło została 
ukarana grzywną w wysokości 50 lit. z za- 
mianą na 1 tydzień aresztu „za rozmyślnie 
fałszywe przedstawienie wypadku”, 

UKARANIE WIĘŹNIÓW-KOMUNISTÓW. 

W dniu 1-go maja więźniowie-komuniści 
w więzieniu kowieńskiem urządzili hałaśliwy 
obchód. Prokurator kowieńskiego sądu okrę- 
gowego za ten obchód zgórą 100 więźniom 
odebrał na przeciąg czterech miesięcy widze- 
nie się z krewnymi i zabronił otrzymywać z 
poza więzienia artykuły spożywcze, książki 
i gazety. 

Pemac powodzianom. 
P. Wojewoda Wileński w porozu- 

mieniu z miarodajnemi władzami skar 
bowemi i bankowemi podaje do wia- 
domości osób interesowanych, że w 
celu dopomożenia do jak najrychłej- 
szego doprowadzenia do należytego sta 
nu tych warsztatów pracy przemysło- 
wej, które ucierpiały od klęski tegoro- 
cznej powodzi, a które pomocy potrze- 
bują istotnie, będą udzielane poszko- 
dowanym: a) zarówno ulgi w termi- 
nach podatkowych, jako też i b) może 
być okazaną pomoc kredytowa z Ban- 
ku Gospodarstwa Krajowego w razie 
jej potrzeby. 

Z powyższego wynika, że pomoc ta 
może być udzielona jedynie indywidu- 
alnie, a przeto albo w drodze wnosze- 
nia odnośnych podań do miejscowych 
władz podatkowych, o ile będzie cho- 
dziło o ulgi podatkowe, albo też drogą 
wniesienia odpowiedniego podania do 
Banku Gospodarstwa Krajowego, je- 
śliby który zakład pożyczki potrzebo- 
wał istotnie. Podania te winny być 
zaopatrzone w załączniki, wymagane 
przez odnośne przepisy podatkowe 
wzgl. kredytowe. 

Zostało zarazem zarządzone, by za- 
łatwianie wszelkich innych podań o 
zaświadczenia urzędowe w sprawach 
szkód powodziowych, które mogą być 
zażądane przez wzmiankowane władze 
skarbowe wzgl. bankowe jako uzu- 
pełnienie podań głównych. było podej- 
mowane natychmiast, t. j. poza kołej- 
ką oraz w trybie jak najśpieszniej- 

m. 
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Strajki i demonstracje 
w Szwecji. 

STOKHOLM 16.V Pat. Komuniści zor- 
ganizowali manifestację, w której wzięło u- 
dział około 35 tys osób. Na wiecu soejali- 
stycznym przyjęto rezolucję, wyrażającą zu- 

pełną solidarność z robotnikami w Aadałe i 
domagającą się dymisji rządu. Pochód, zło- 

żeny z komunistów, zwolenników Sowietów, 
s.rł się kilkakrotnie z policją, która roz- 

pędziła manifestantów szablami. Guberna- 
tor przyjął przedstawicieli robotników z e- 
kręgu Aadale którzy oświadczyli, że biorą 
na siebie odpowiedzialność za utrzymanie 
ładu i porządku po wycofaniu z okolicy 
wojska. Gubernator wobec tego zarządził na- 
tychmiastowe opuszczenie przez oddziały 
wojskowe okręgu: Aadale. Syndykaty robo- 
tnieze okręgu Surdswili proklamowały strajk 
generalny. 12 tys. robotników postanowiło 
powstrzymać się ed pracy @0 chwili uregu- 
lowania zatargu w Aaadle w myśl żądań ro- 

  

„botniczych. 

Giełda warszawska z dn. 16.V. b. r. 
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Tradaeści republiki hiszpańskiej 
w Alyee. 

Republika hiszpańska, 
zresztą idea, ma swych przyjaciół 1 
wrogów. Pierwsi stanowią oczywiście 
przygniatającą większość. Co do dru- 
gich, nie pogodzili się oni jeszcze z no- 
wym stanem rzeczy i manifestują swą 
opozycję w sposób częstokroć krwawy 
Rojalistów niebrak nawet w hiszpań 
skiem Marokko. 

Od chwili upadku monarchji, a 
więc blisko od miesiąca „łegja cudzo- 
ziemska w hiszpańskiem Marokko ani 

* nie chce o republice i wciąż 
stacza wałki uliczne z wojskami nowe- 
go rządu. Do poważnych starć dosz- 
ło m. in. niedawno w miejscow: 
Ełksar. Stacjonowany tam oddział le- 
gji cudzoziemskiej, w skład. którego 
wchodzili przeważnie. tubyley, ruszył 
ulicami miasta, powiewając rojalistycz 
nemi sztandarami. Zawezwanej pie- 
chocie rządowej udało się jednak le- 
gjonistów rozbroić i zamknąć w ko- 
szarach. 

Nazajutrz rozbrojeni uwię 

jak każda 
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ofieerów i znowu wywiesili sztandar 
monarchji. Wysoki komisarz rządu 
republikańskiego musiał ponownie 

posiłki. Legjonistom udało się 
ać karabiny. Doszło do gęstej 

wymiany strzałów. Walka trwała ca- 
łą dobę, zanim otoczeni ze wszystkich 
stron legjoniści kapituło 60-ciu 
z nich zbiegło do tubylczych plemion 
rifeńskich. Pozostałych rozlokowano 
w miejscowościach Larache i Arzila, 
pod okiem republikańskich oddziałów. 

Do zamieszek na tle podobnem do- 
szło też w .mieście Tetuan, gdzie rów- 
nież uwięziono manifestujących zbyt 
gorliwie swe uczucia rojalistyczne tu 
bylców. W odpowiedzi na to, ludność 
tubylcza ogłosiła strajk generalny. 
Pozamykano wszystkie sklepy, ruch 
zamarł i tylko trzy tysiące manifestan- 
tów darło się wniebogłosy przed pała- 
cem komisarza hiszpańskiego, doma- 

gając się równości w traktowaniu ro- 

botników hiszpańskich i krajowych, 
piątku zamiast niedzieli, jako dnia wy- 
poczynkowego, naturalizacji Żydów 
marokańskich it. p. Wysoki komisarz 
nie uległ jednak presji zacietrzewio- 
nych manifestantów i wysłaną przez 
nich delegację odprawił z kwitkiem. 

Manifestanci nie dałi za wygraną. 
Z tłumu posypał się w kierunki pałacu 
grad kamieni. Szyby z brzękiem po- 
wypadały. Zkolei przystąpili manife- 
stanci do demolowania sklepów euro- 
pejskich. Szarże zawezwanej kawalerji 
nic nie pomogły. Wezwano więc 64- 
dział karabinów maszynowych. Roz- 
poczęła się obustronna strzelanina... 

Walki uliczne w różnych miejsco- 
wościach hiszpańskiego Marokka trwa. 
ją nadal. Sytuację rządu republikań- 
skiego utrudnia wysuwanie przez ż; 
wioły rojalistyczne haseł socjalnych i 
narodowych, co wzbudza tem silniej- 
szy ferment wśród rozagitowanych tu- 
byleów. Walka z nimi, acz dotychczas 
zwycięstwo było stale po stronie wojsk 
rządowych, nie należy do łatwych i 
prestiżu hiszpańskiego nie podnosi. 

  

   

  

  

   

    

„Dość przypomnieć cięgi materjalne i 
moralne, jakie zadawał w swoim cza- 
sie Hiszpanom słynny Abd-el-Krim. 

Prędzej czy później sytuacja będzie 
zapewne przez rząd opanowana. Tym- 
czasem jednak przysparza  kolonja 
afrykańska młodej republice hiszpań 
skiej sporo kłopotów. 

Albus. 

WEB GRE GB GI EB GE GD TD GB CDAD ER 

WPŁYWY ZA PIWO 
na zabawie w dniu 17 maja 1931 roku 

w ogrodzie B. Sztrala 

srowanu „SZOPEŃ 
W WILNIE 

przeznacza na 
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Narady w Genewie. 
Dyskusja nad zagadnieniami gospodarczemi. 

GENEWA 16.5. Pat. — W sobotę 
w południe na posiedzeniu komisji 
studjów unji europejskiej rozpoczęto 
ogólną debatę nad zagadnieniami go- 
spodarczemi. Otwierając posiedzenie, 
przewodniczący komisji Briand powi- 
tał delegatów rosyjskich Litwinowa i 
Chinczuka, jak również delegata tu- 

  

reckiego Tewfik - Ruchdi - Bey'a. 
Briand zaznaczył, iż spotkanie się ich 
z państwami, będącemi członkami Li- 
gi Narodów dowodzi iż narody są soli 
darne iże obowiązkiem ich jest 
wspólnie przygotować lepszą przy- 
Szłość. 

Polemika Curtiusa z Briandem. 
GENEWA 16.5. Pat. — Na posie- 

dzeniu komisji studjów europejskich 
w dniu 16 b. m. minister spraw za- 
granicznych Rzeszy dr. Curtius uza- 
sadniał stanowisko Niemiec w spr. 
niemiecko-austrjackiej unji celnej. 
Niemcy — mówił minister — są spe- 
cjalnigł zainteresowane przebiegiem 
kryzysu gospodarczego, ponieważ na- 
stępstwa jego ciążą szczególnie na 
Rzeszy. Mówca z uznaniem wita rezo- 
lucje, przyjęte przez kongres Między- 
narodowej Izby* Handlowej w W 
szyngtonie, w związku z zagadnie- 
niem długów międzynarodowych i 
wpływu ich na handel międzynarodo- 
wy. Zdaniem ministra Curtiusa, głó- 
wną przyczyną kryzysu gospodarcze- 
go jest rozdrobnienie Europy na wiel- 
ką liczbę małych obszarów gospodar- 

   

    

czych, co skłania państwa Środkowej 
i Wschodniej Europy do zawarcia un 
ji celnej. Tego rodz. unja musi mieć 
tendencję do powszechności i nie mo- 
że prowadzić do utworzenia pewnych 
grup. W imieniu swego rządu mini- 
ster wyraża gotowość podjęcia roko- 
wań o zawarcie unji z każdym kra- 
jem bez względu na jego wielkość i 
prosi, aby Zgromadzenie wniosek ten 
przyjęło poważnie. 

Na przemówienie Curtiusa odpo- 
wiedział niezwłocznie Briand, pod- 
kreślając, że unja proponowana przez 
ministra Curtiusa stoi w sprzeczności 
z traktatami i układami międzynaro- 
dowemi, a w sposób w jaki sprawa ta 
została wysunięta, pidzi zaniepoko- 
jenie narodów. 

Konferencja trzech ministrów. 
GENEWA. 16.V. (Pat.) Ministro- 

wie spraw zagranicznych Francji, 
Anglji, Niemiec i Włoch odbyli konfe- 
rencję w sprawie uregułowania proce- 
dury, mającej na celu szybkie dopro- 
wadzenie do końca obrad Komitetu 
organizacji federacji europejskiej i 

prac Rady Ligi Narodów. Prawdopo- 
dobnie Trybunał Haski proszony bę- 
dzie o wydanie opinji prawniczej w 
sprawie tezy francuskiej i niemieckiej 
co do unji celnej austrjacko-niemiec- 
kiej. 

wrzenie w Hiszpanii. 
MADRYT 16.5. Pat. — Agencja Havasa 

podaje: W stolicy panuje zupełny spokój. W 
Sewilli aresztowano kiłku urzędników, któ- 
rzy przejeżdżali samochodem ułicami mia- 
sta, strzelające z rewolwerów i siejąc pani- 
kę. W miejscowości Ałmerna do jednego z 
klasztorów zgłosili się czterej osobnicy, żą- 
dając znacznej samy pieniędzy i grożąc w 
razie oporu podłożeniem ognia pod klasztor. 
Steroryzowane zakonnice wypłaciły napast- 
nikom żądaną sumę. W Maladze aresztowa- 
no kilka osób. przenoszących naczynia z bea 
zyną i naftą. W okolieach położonych na 
południe od Madrytu, dokonano około 100 
aresztowań. Akty terroru miały charaktec 
bardzo gwałtowny. W Canwera miejscowy 
ksiądz podburzał ludność przeciwko repu- 
blikanom, którzy w rezultacie musieli ucie- 
kać. Należy przypomnieć, że w ostatnich wy- 
borach municypalnych Canawera obrała mu- 
nieypalneść złożoną wyłącznie z monarchi- 
stów. 

MADRYT 16.5. Pat. — Dzisiejszej nocy 
policja rozproszyła liczny tłum bezrobotnych 
którzy manifestowali przed ratuszem. W cią- 
gu nocy aresztowano na tajnem zebraniu 17 
komunistów, w większości cudzoziemców. 
Aresztowano także kilku komunistów, któ- 

rzy rozdawali proklamacje oraz kilkunastu 

złoczyńców, rabujących klasztory, którzy na 
śledztwie zdradzili nazwisko przywódcy ban- 
dy podpalaczy. 

GRENADA 16.5. Pat. — Jak donoszą z 

Santa Fe, kilku osobników usiłowało pod- 
palić jeden z klasztorów żeńskich. Po nerwo- 
wej wymianie strzałów z polieją podpałacze 
zbiegli samochodem, który ich przywiózł do 
klasztoru. Wieśniacy okoliczni na widok pę: 
dzącego szybko samochodu, w przypuszcze- 
niu, że wiezie on złoczyńców, usiłowali go 
zatrzymać. Wóz jednak zwiększył szybkość, 
przejechał 4 osoby, z których dwie zmar- 
ły na miejscu. poczem rozbił się o przydroż- 
ne drzewo. Jak okazało się, zaszła tragiczna 
pomyłka, gdyż ściganym automobilem jecha- 
li nie podpalacze, lecz dyrektor miejscowej 
gorzelni w towarzystwie żony i eórki. Usi- 
łował on zbiec przed wieśniakami, przypu- 
szezając, że cheą oni poprostu napaść na ja- 
dących. Pościg za zbiegłymi podpalaczami 
trwa. 

TANGER 16.5. Pat. — W Ceucie doszło 
do gwałtownych wystąpień antyreligijnych. 
Kościoły musiano zamknąć Ofiar w ludziach 
niema. Nie było również pożarów. Wielu 
przedstawicieli duchowieństwa schroniło się 
do Tangeru. 
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Katastrofa kolejowa. 
Peciąg Zemgale—Warszawa najechał w Bezdanach 

na pociąg towarowy. 

Pociąg Nr. 716, który według no- 

wego rozkłaud kursuje między Zem- 

gale i Wilno jako osobowy i Wilno— 

Warszawa jako pośpieszny, na stacji 

Bezdany najechał na stojący tam po- 

ciąg towarowy. 4 POPP druży- 

ny parowozowej i 1 funkejonarjusz 

pocztowy — ranni. Z podróżnych nikt 

nie doznał uszkodzenia. Przyczyna 

katastrofy nieustałona. Zachodzi przy 

puszczenie zbrodniczego uszkodzenia 

zwrotnicy. 

Na miejsee katastorfy wyjechał z 

Wilna pociąg ratunkowy z lekarzami 

i robotnikami. Ekspedycja zajęta jest 

naprawą toru. i usuwaniem wagonów. 

Przerwa w ruchu potrwa kilka go- 

dzin. 

  

Za nędzą i głodem idzie epidemja — śpiesz z pomocą 
powodzianom. Konto P. K. O. Nr 82100. 
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W drugą 2 śmierci 

D-ra Leopolda fe czdoilikiśżo 
Adjunkta Il. Kliniki Wewnętrznej Uniwersytetu Stefana Batorego 
odbędzie się w kośc. św. Jana dn. 19-go maja o g. B-ej rano nabożeństwo, 

o którem zawisdamiają 
Profesor, asystenci i personel Kliniki. 

We wtorek, dnia 19-go maja, jako w czwartą rocznicę zgonu, 

se. KRZYSI EHRENKREUTZÓWNY 
zostanie odprawione nabożeństwo w kościele św. Jana (w kapl. Ogińskich) 
o godz, 8-ej rano, o czem zawiadamiają 
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Rodzice i Rodzeństwo. 

YYYYYYVYTYYYYYYYYYVVYVZĄ 

KURSY GIMNAZJALNE im. Kochanowskiego 
ulica Adama Mickiewicza Nr. 4 — II-gie piętro 

prowadzą naukę systemem przedmiotowym, dogodn. dla każdego przygotowania 

Prospekty gratis. 
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sądanki i { Pogadanki językoznawcze. 

1 1 3 maja! 

Miesiąc maj obfituje w błędy w nu- 
meracji dni miesiąca. 

W okresie 1—3 maja mogliśmby 
spostrzec cudowną harmonję między- 
partyjną nie w dziedzinie politycznej 
coprawda, ale na gruncie gramatyki. 

Czytaliśmy na afiszach różnego ko- 
loru od białego do krwawego: niech 
żyje „3 maj* — lub „1 maj*. 

Trzebaby dodać jeszcze jedno: 
„niech żyje* — „Niech żyje ortogra- 
fja“. 

Nie pisze się: 1 maj, 3 maj — gdyž 
w roku mamy tylko jeden maj nie dwa 
lub trzy. Numer odnosi się zaś do ko- 
lejności dnia danego miesiąca, więc—- 
i (dzień) maja (miesiąca), 3 (dzień! 
maja (miesiąca), jak piszemy trzeci 
stycznia, lutego i t. p. Zatem: niech 
żyje 1 maja, 3 maja! Wszystkiemu wi- 
nien tu dopełniacz (2 przyp.), którego 
najczęściej używa się, bo każdy czeka 
na pierwszego, każdy płaci pierwszego 
(kwietnia czy maja), każdemu urzęd- 
nikowi „obcięli* pierwszego maja 15 

proc. i t. p. 
Ale to w pełnej postaci winno 

brzmieć: (zapłacę) pierwszego (dnia) 
maja (miesiąca). Dzień i miesiąc о- 
puszczamy, jako samo przez się rozu- 
miejące się, że mowa tu o dniach i 
miesiącach i pozostaje: pierwszego czy 
trzeciego maja, ale to dopełniacz, w 
mianowniku więc: pierwszy maja, 
trzeci maja i... niech żyje ortografja 
poprawna nawet w maju! 

K. Wójcicki. 
Ingai 

Zjazd naczelnych lekarzy 
i przedstawicieli Kas Chorych 

Ekspozytura Wileńska Okręgowa Związ- 
ku Kas Chorych w Warszawie podaje do 
wiadomości, że w dniach 21 i 22 maja r. b. 
odbędzie się w Wilnie, w lokalu Wileńskiego 
Towarzystwa Lekarskiego (Zamkowa 24; 
Zjazd Naczelnych Lekarzy i przedstawicieli 
Kas Chorych Województwa Wileńskiego, No- 
wogródzkiego, Poleskiego i Białostockiego » 
następującym porządku dziennym: 

Dnia 21 maja o godz. li-ej: 
1) Organizacja opieki nad niemowlętami 

i matką oraz organizacja szczepień ochron- 
nych przeciw błonicy i durowi brzusznemu 
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JUŻ POJUTRZE! 
Ciągnienie I-ej klasy 2 Lot. Państw. 

Śpiesz kupić szczęśliwe losy 

Kancelarja czynna od godz. ll do Iš i od 17,20 do oj-ej, 

  

— ref. Dr. H. Kłuszyński Lekarz Naczelny 
Ogólno-Państwowego Związku Kas Chorych 
w Polsce. 

2) Zagadnienie kon.roli pracy lekarskiej 
w lecznictwie ubezpieczeniowem — ref. Dr. 

  

  

Czesław Wroczyński Naczelnik Wydziału 
Zdrowia Publicznego Magistratu m. Wac 
szawy. 

3) Współpraca lekarza naczelnego z dy- 
rektorem na tle dekretu Prezydenta z 29-go 
listopada 1980 r. 

Dnia 22 maja o godz. 10-ej: 
1) Ewolucja idei zapobiegawczej w lecz- 

nictwie a lekarz — ref. Dr. Marjan Stawiń- 

ski Lekarz Naczelny Okręgowego Związku 
Kas Chorych w Warszawie. 

2) Akcja społeczna walki z gruźlicą na te 
renie Kas Chorych —ref. Dr. Miłosz Grodec 
ki Dyrektor Polskiego Związku przeciwgruź- 
liczego. 

P. p. Lekarze Kasowi i pozakasowi jako 
goście mile widziani. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulanee. Ostatnie 

przedstawienie „Wróżki i adwokata*. Dzi$ 
o godz. 8,30 w. ukaże się po raz ostatni w 
sezonie doskonała komedja Franciszka Mol- 
nara „Wróżka i adwokat* w reżyserji i z 
udziałem dyr. Zelwerowicza, który w najbliż 
szych dniach wyjeżdża do Warszawy na wy 
stępy gościnne. 

Dyrektor Zełwerowicz wystąpi w Teat 
rach N kich w Warszawie w „Wróżce i 
adwekacie* i „Raz dwa trzy* Molnara. Ce- 

ny na dziesiejsze przedstawienie znacznie 
zniżone, od 30 gr. 

— Teatr Miejski w „Lutni* ostatnie przed 
stawienie „Pieśniarzy Ghetta*, Dziś o godz. 

godz. 8,30 w. ujrzymy po raz ostatni w bie- 
żącym sezonie arcyciekawą sztukę Adrzeja 
Marka „Pieśniarze Ghetta*. Oryginalna no- 
wość ta, ciesząca się w Wilnie wielkiem po- 
wodzeniem dzięki frapującej treści i świet- 

nemu wykonaniu, schodzi z afisza, ustępując 
miejsca następnej sztuce. 

Ceny miejsc znacznie zniżone, od 50 gr. 

— Jutrzejsza premjera w „Lutni“. Cale 
Wilno oczekuje z wielkiem zaciekawieniem 
jutrzejszej premjery w Teatrze  „Lutnia”, 
Wesoła komedja nieznanego jeszcze w Wil- 

nie autora węgierskiego Somogyji'a zdobę- 
dzie nie ątpliwie wielki sukces. „Córka i pi? 
ciu ojców* reżyseruje dyr. Zelwerowicz. Ob- 
sadę stanow Kamińska, Lewicka, Zelwero- 
wiczówna, Ciecierski, Jaśkiewiez, Karpiński, 
Kubiński, Wyrwicz-Wichrowski, oraz Żurow 
ski. 

— „Dzień jego powrotu* w Teatrze na 
Pohulance. We wtorek dnia 19 b. m. odbe- 
dzie się w Teatrze na Pohulance premjera 
najnowszej sztuki Zofji Nałkowskiej „Dzień 
jego powrotu, granej niedawno z wielkiem 
powodzeniem w Warszawie. Arcyciekawą 

nowość tę reżyseruje R. Wasilewski, który 
jednocześnie objął jedną z ról głównych. » 

    

    

  

  

  

            

  

w najsłynniejszej koiekturze 

H. Minkowski 
Centrala Warszawa, Nalewki 40. — Oddział w Lidzie, Suwalska 28., 

Główna 
wygrana 

Cena: '/, losu 10 zł., — 

ZŁ 1.000.000 
1/4 1. 20 zł., — 1/1 1. 40 zł. Co drugi los wygrywa! 

  

tel. 13-17, P.K.O. 80.928 

i 23 
premje. 
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El HURTOWA SPRZEDAŻ 

Biuro: 
Składy: Słowackiego 27, tel. 14-46. 
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"UZDROWISKO 

Lia ISA B žala Jų 
aaa [d 
SIARCZANO-MUŁOWE 

w pięknem położeniukarpackiem. 

KĘ RZYSTNE KURACJE RYCZAŁTOWE. 

2 Мошо::езпу komfort. 
Liczna frekwencja.polska. 

Sport-Rozrywki-Zniżki przejazdowe. 

Informacje i prospekty: 
j Luba Chait, Wiina 
Stefańska 723, tel. 639. 

  

Glbrzymi most zwodzony. 
NOWY YORK, 16. V. (Pat). W Burling- 

ton w sianie New J oddano do u 
publicznego najwięk. ecie most 
dzony na rzece Delaware. Środkowa część 

540 0 długości, otwiera się na 

2 ia olas u. 

  

   

  

   
    

          
nut do w ysokości 

Rekordowa cyfra ofiar. 

WASZYNGTON 16.5. Pat. 
tystyki oficjalne wykazują, że w u- 
biegłym roku w 81 największych mia- 
stach Stanów Zjednoczonych zabitych 
zostało w wypadkach samochodo- 
wych 9 tysięcy osób. 

4 GiEGiCOARIIEÓKA ZIOAAOEAZY OOO RESKO CZOR 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
iajnowsze tomiki „Bibijoteczki spor- 

      

towej 

— Tomik 17. 
wy i „sportowej 
Gen. 

  

Śląski E. „Zasady zapra- 
jazdy konnej*. Cena 1.80 

znawca zagadnień z zakresu za 
praw y konnej, w pracy tej pragnie 
przyjść z pomocą sportowcom, którzy chcą 
opanować zasady zaprawy jazdy konnej po- 

próbować swych sił na torze. W tym celu w 
omawianym podręczniku daje on z jednej 
strony ogólne zasady zaprawy jej wykonanie, 
zaprawę dwulatków i oddziałów, z drugiej 
zaś strony szkie jazdy konnej. Podkreśla on 
konieczność przygotowania konia do pracy 
sportowej przy pomoey racjonalnej zaprawy. 
książka ozdobiona szeregiem ilustracyj. 

— Tomik 18. Szymczyk F. 
turystyka, tor, szosa. Cena 2 zł. Jedyna 
aktualna na naszym rynku księgarskim praca 
z zakresu kołarstwa o charakterze podręczni- 
kowym. Na początku jej autor daje historję 
kolarstwa, omawia rozwój organizacyj, kolar 
skich na świecie, rozpatruje poszczególne ro- 
dzaje kolarstwa a więc kolarstwo turystyczne 
torowe i szosowe. Najsilniejszy nacisk kładzie 
on na kolarstwo torowe jako dziedzinę naj 

trudniejszą do opanowania, wymagającą grun 
townej zaprawy. W związku z tem podaje on 
również ady taktyczne, stosowane przy 
kolarstwie torowem. Jak i w innych dziedzi- 
nach sportu tryb życia i sposób odżywiania 
kolarza wywiera duży wpływ na jego karjerę 
sportową. to też kwestja pożywienia została 
również poruszona w pracy. Na końcu jej 
omówiono rekordy i zamieszczono tablice re- 
kordów i mistrzostw. 

Książkę uzupełnia szereg ilustracyj. Zasłu- 
guje ona na uwagę zarówno wytrawnych cy- 
klistów jak i początkujących amatorów tego 
zdrowego sportu, tem bardziej, że aulor jej 
jest znanym asem naszego kolarstwa toro 
wego. 
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CEMENTU 
Syndykatu cementowień polskich 

PO CENACH FABRYCZNYCH 

M. DEULL 
Jagiellońska 3, tel. 811. 
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Młodzież harcerska U. $.B. 
w Łotwie. 

Zaiste, łatwiej dziś wielbłądowi 
przejść przez ucho igielne, niż wyciecz- 
ce, której uczestnicy rekrutują się 
ze sfer akademickich, dostać się za- 
granicę. 

Łotwa, to sąsiednie podwórko Wi- 
leńszczyzny, zdawałoby się. a jednak 
pomiędzy niem a Wilnem leży granica 
państw. To też młody człowieku, nie 
mający grosza przy duszy, żyjący spo- 
kojnem życiem sprawiedliwego stu- 
denta, czujący i tak na sobie niewesołe 
a ciężkie położenie gospodarcze no, 
choćby interesów swego ojca, zamoż- 
nego wuja, lub wreszcie szefa, ježeli 
checsz pojechać z Wilna na Łotwę, 
przejdziesz wpierw prawdziwą szkołę 
nie byle „sztubę”. 

Najpierw, dowiesz się, że jesteś o- 
bywatelem swego ojczystego państwa, 
dałej zrozumiesz, że na to, aby ci nikt 

nie był krzyw, trzeba mieć paszport. 
Potem, jeżeli nie miałeś dotąd nic z 
prawem międzynarodowem i admini- 
stracyjnem do czynienia, otworzą ci 
się oczy, na pewne drobne szczegóły 
życia które ci powiedzą, że poza wła- 
dzą ojcowską w domu i władzą uni- 
wersystecką (tu należy sobie przypo- 
mnieć obraz całej powagi senatu z J. 
M. Rektorem na czele, wszystko w od- 

świętnych togach, w sali kolumnowej 
U. S$. B.), są jeszcze na świecie mnogie 
inne władze! zwłaszcza administracyj- 
ne o różnych instanejach, jak „urząd 
grodzki i t. d. i t. d., a ponad wszyst- 
kie władze i urzędy istnieje P. K. U. 
i Magistrat. | 

Wszystko to bardzo piękne, bardzo 
przyjemne, nawet chodząc tak okazyj- 
nie od urzędu do urzędu, możesz się 
wystarač dla siebie o posadę, ale tu 
chodzi o co innego. Musisz mieć dużo 
forsy i bordzo dużo wolnego czasu, je- 
żeli masz dojść z władzami do porozu- 
mienia. 

Wreszcie masz swój ideał — pasz- 
port zagraniczny w garści. Zaczynasz 
coraz jaśniej rozumieć do czego służy 
granica i dlaczego niema wogóle 
państw bez granic. Granica jest po to, 
aby przez nią jeździć. aby móc mieć 
paszport, aby ci, co nie mają pieniędzy 
mieli za co płacić; wreszcie, ażeby ja- 
dący na zagraniczne wycieczki, mieli 
od czego usychać z zaciekawienia i 
niecierpliwości, zanim się znajdą „mit 
Sack und Pack* t. zn. ze wszystkiemi 
manatkami na peronie dworca, goto- 
wi do odjazdu. 

Przechodząc mniejwięcej tego ka- 
libru wstępny ogień próbny, stanęła 

  

wycieczka Akademickiej Drużyny Har 
cerskiej U. S. B., w liczbie 19 osób, w 
dniu 2 maja b. r. na dworcu z waliza- 
mi, węzełkami, bliższymi i dalszymi 
krewnymi — no i kwiatami. Bractwo 
poubierało się przeważnie w jesienne 
płaszcze, „bo a nuż, w myśl zasad ge- 
ografji, będzie w Łotwie jeszcze chtod- 
niej, niż u nas?!*, 

Dla podkreślenia przynależności 
do społeczności Almae Matris, głowy 
uczestniczek i uczestników wycieczki 
były ponakrywane (z małemi wyjątka- 
mi) batorówkami, ze szczerzącemi się 
z humoru i kapiącemi srebrem ,,szczę- 
kami“. Ь 

Ostainie ušciski dobrze nam žyczą- 
cych znajomych, i już jedziemy na- 
prawdę za granicę! 

Harcerstwu nigdy nie trzeba spec- 
jalnej podniety do pogody ducha i do- 
brego humoru. To też i w tym wypad- 
ku zaczęliśmy wycieczkę z pełnią we- 
sołości, która nas zresztą przez cały 
czas trwania wyprawy, ani na chwilkę 
nie odstępowała. Zanim jeszcze za- 
brzmiał w przedziale śpiew, zdołano 
już wymienić elegancki kapelusz na 
starą batorówkę z oberwanym dasz- 
kiem jednemu z uczestników, który 
chciał grać na wycieczce rolę magistra 
elegantiarum. Nieszczęsny kapelusz 
naszego ademokraty wyleciał z okna 
ruszającego pociągu na peron, wśród 
burzy śmiechu i dowcipów. 

Ze śpiewem i humorem odbyło się 
pierwsze lądowanie w  Duksztach. 

Miejscowe bowiem Ognisko Kolejowe, 
dowiedziawszy się o projektowanym 
przejeździe wycieczki, zaprosiło nas do 
siebie w celu zorganizowania tu wie- 
czorku. 

W. Duksztach mogliśmy dać tylko 
jedynie część naszego programu, z ja- 

kim wyjechaliśmy z Wilna. Celem na- 
szej wycieczki było nietylko nawiąza- 
nie kontaktu z rodakami w Łotwie i 
poznanie samej Łotwy, ale również 
urządzenie na rzecz Polonji zagranicą 
kilku wieczorów o programie kultural- 
no-oświatowym. „Wyprawa łotewska * 
była przygotowywana przez Drużynę 
w ciągu całego II-go trimestru. 

Występ nasz w Duksztach miał dla 
nas charakter generalnej próby i zro- 
bił wrażenie bardzo dobre. Po wstęp: 
nem przemówieniu Mr. Bara Ludwika. 
kierownika wycieczki, wygłosił odczyt 
z przeźroczami n. t. „Ojców i jego oko- 

lice* dh. Kohutek Ludwik, a następnie 
Duksztanie mieli możność przypatrzeć 
się „misternej robocie* iście fredrow- 
skich typów naszego zespołu. Mimo 
słabego oświetlenia i późnej pory nikt 
na sali nie próbował nawet ziewać z 
nudów, a gdyby się był znalazł jaki zu- 
chwalec próbujący się zdrzemnąć, by- 
łyby go niechybnie obudziły frenetycz- 
ne burze oklasków, zrywające się co 
chwilę. 

Następnego dnia ruszyliśmy dalej. 
Rychło znaleźliśmy się w Turmon- 

tach. Pociąg minął wysokie symbola- 
mi naszego państwa ozdobione słupy 

stojące niby odrzwia od strony Łotwy 
na granicy Polski. Teraz mógł każdy 
z nas pójść o zakład, że już jesteśmy 
zagranicą, a kilka niedowiarków, nie 
wierzących do osłatniej chwili w reali- 
zację naszej wycieczki, jedynie dzięki 
energicznej interwencji samego kierow 
nika wyprawy, nie zostało w harcerski 
sposób zlynezowanych. 

Oto i Dyneburg! Przyjmowano nas 
serdecznie. 

Po południu wycieczka została za- 
proszona na galowe przyjęcie do p. 
Konsula Rzplitej, gdzie była zebrana 
cała śmietanka miasta. Przyjęto nas 
b. serdecznie, za co chąc się odwdzię- 
czyć gospodarzom, zaśpiewaliśmy chó- 
rem szereg pieśni ludowych, wywołu- 
jąc furorę oryginalnym hymnem łotew 
skim „Dieus sveti Latviu“. Po melan- 
cholijnej melodji zatrzęsły się mury od 
„Mazurka Dąbrowskiego, poczem po- 
żegnaliśmy gościnne progi tego ka- 
wałka Polski zagranicą. 

Ogólne wrażenie z Dyneburga: mia 
sto zaśniedziało w skorupie przedwo- 
jennych czasów — podczas gdy nasze 
nawet małe'miasteczka, już się zdoła- 
ły wyzbyć rosyjskiego poliru — wszę- 
dzie duch rosyjski, brak smaku nieład. 

Rozlokowaliśmy się w wagonie, 
gdzie kto mógł, druchny na ławkach 
leżąc, niby z tej racji, że nie przyzwy- 
czajone spać w pociągu, a my do 
wszystkiego przyzwyczajeni, stojąc, 
siedząc, półleżąc, jak komu wygodniej. 

Kilka godzin jazdy. 

Pojawiają się coraz gęściej domki, 
domy — przedmieście Rygi. W wago- 
nie wszystko się zrywa na nogi. 

Ryga, jeden z głównych portów 
bałtyckich, sławny ośrodek uniwersy- 
tecki, stolica państwa! 

Wysiadamy z wagonów i wpadamy 
poprostu w objęcia trzech wysokich i 

sympatycznych kołegów: przedstawi- 
ciela harcerstwa polskiego w Rydze, 
delegata związku studentów Polaków 
oraz reprezetanta łotewskiej narodo- 
wej organizacji akademickiej. W mig 
nasze walizki załadowano na ręczny 

* wózek, prędko znaleźliśmy się na uli- 
cy. Ach! te ulice! Szerokie, równe, 
proste. Domy poważne, wysokie, przed 
wojenne. Ruch wszędzie dość duży, 
jak w Warszawie. Miasto naogół po- 
dobne, do Poznania, ale temu ostatnie 
mu trzebaby postawić plus, ze wzglę- 
du na bez porównania większą ilość 
parków i ogrodów. 

Centralny hotel przy „Krisjana Ba- 
rona iela* zdobywamy wstępnym bo- 
jem. Po małym odpoczynku, ruszamy 
na miasto. Nasze jesionki trzeba zo- 

stawić w hotelu. W Rydze panuje kli- 
mat oceaniczny. Pamiętajcie szczury 
lądowe! Uprzejmi koledzy Łotysze 
nie odstępują nas na krok. To samo 
dotyczy delegata polskich harcerzy w 
Łotwie. Z Łotyszami rozmawiamy po 
rosyjsku, po niemiecku i po francusku. 

Zwiedziliśmy szczegółowo miasto. 
Dla uzupełnienia wrażeń, wycieczka
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WIEŚCI | OBRAZKI z KRAJU 
Aresztowanie osobnika z 1.000-dolarowym 

. sfałszowanym banknotem. 

W piątek wieczorem policjant dyżurują: 

cy na dworcu kolejowym w Mołodecznie za- 

trzymał nieznanego mu osobnika którego 

zachowanie się wydało mu się podejrzanem. 

Po odpro zeniu osobnika na posteru- 

nek policyjny w Mołodecznie poddano 50 

szezegółowej rewizji, podczas której, w ukry 

tej podwójnej kieszeni jego marynarki zna- 

ieziono portmenetkę, w której znajdował 

się jeden jedyny banknot tysiącdolarowy. 

Zmieszanie, który zatrzymany wykazał 

gdy zauważył, że odnaleziono ukryty w po- 

tajemnej kieszeni banknot, wzbudziło podej- 

rzenie eo do prawdziwości banknotu, 

Zaproszeno więc ekspertów, którzy po 

dokiadnem obejrzeniu bankuoiu stanowczo 

oświadczyli, że banknot jest sfałszowany i 

został prawdopodobnie przerobieny z dziesię 

     

  

  

cio lub studolarowego banknotu. 

Podczas badania właściciel fałszywego 

tysiąc-dolarowego banknotu oświadczył, że 

banknot ów otrzymał w posagu od swego 

teścia, który według dalszego zeznania za- 

trzymanego otrzymał go rzekomo w jednym 

z banków wileńskich. 

Zeznania właściciela fałszywego bankno- 

tu nie wzbudziły zaufania, wobec czego po- 

stanowiono zatrzymać go w areszcie do cza- 

su wyświetlenia całej sprawy. 

Trzeba zaznaczyć, że wykrycie stałszo- 

wanego tysiącdolarowego banknotu nie by- 

ło dotychczas notowane w policyjnej kronice 

Europy. 
Dalsze dochodzenie w toku. Nazwiska zat- 

rzymanego, ze względu na toczące się šledz- 

two, narazie ujawnić nie możemy. (e). 

Ofiara „wiedzy” znachora. 
We wsi Borowo (gm.  budsławskiej) 

zmarł nagle Antoni Łupniewski. Przeprowa- 

dzone dochodzenie ustaliło, że Łupniewski 

zmarł naskutek zatrucia się korzeniami, 0- 

trzymanemi od wiejskiego znachora, u któ- 

rego leczył się na dolegliwości żołądkowe. 
= ; (€). 
E 

Chciał zarobić na pożarze. 
W dniu wczorajszym w zaścianku Doli- 

ny (gm. dziewieniskiej) wybuchł pożar, któ- 

ry strawił dom mieszkalny warz z chlewem 

właścicieła zaścianku Jakóba Miehałowskie- 

go, wyrządzając straty ponad 5.000 złotych. 
  

LIDA 
4 Odezyt posła prof. Staniewicza. One- 

gdaj w s lubu Straży Ogniowej b. mini- 

ster Staniewicz poseł tutejszego okręgu wy- 

głosił dla członków Klubu Spoleczno-Poli 

tycznego odczyt o obecnej sytuacji gospo- 

darczej państwa. Po odczycie odbyła się dy- 

skusja. 

WILEJKA 
+ Po klęsce powodzi. Jak wiadomo po- 

t wilejski został bardzo poważnie dot- 

knięty powodzią. Wezbrane do niebywałych 

rozmiarów rzeki Wilja, Narocz, Rybczanka, 

Serwecz, Ilja i Ł p. wdzierały się do licz- 

nych zagród ludzkich, zrywały i unosiły bu- 

dynki, porywały inwentarz żywy, rozmywały 

na rozległych przestrzeniach zasiewy ozime, 

niszczyły zapasy żywności i nasion, a także 

nie szczędziły napotykanych dróg i mostów. 
W niektórych osiedlach wytworzyła się sy- 
tuacja wprost rozpaczliwa. Dlatego też ze 
zrozumiałą ulgą i wdzięcznością powitało 

społeczeństwo energiczną i racjonalnie zor- 
ganizow przez p. Starostę wilejskiego ak- 

  

   

  

    

  

  

  

   

    

  

Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, iż 

pożar wybuchł naskutek podpalenia, któ 

rego dokonał Michałowski w celu uzyska- 

nia premji asekuracyjnej. (C). 

cję niesienia doraźnej pomocy ofiarom po- 

wodzi. 

Już w drugim dniu katastrofy zostały 

rozesłane do zamożniejszych i znanych ze 

swej ofiarności obywateli odezwy i listy 

składek. Ponadto zorganizowano: tu kilka 

imprez publicznych, które dały stosunkowo 

dość znaczne kwoty. 
Następnie, dążąc do jak najrychlejszego 

ulżenia doli ofiar klęski powodzi p. Staro- 

sta osobiście objechał osiedla najbardziej dot 

knięte niszczycielskim żywiołem i udzielał 

poszkodowanym doraźnych zapomóg. 

Jednakże wobec szczupłości posiadanych: 

na miejscu funduszów, których przy takim 
ogromie szkód nie wystarczy nawet na zas- 

pokojenie najniezbędniejszych potrzeb zni- 
szczonych gospodarstw , p. Starosta zmu- 

szony jest ubiegać się za pośrednictwem 

miejscowej Komunalnej Kasy Oszczędnościo- 
wej o doraźny kredyt w Państwowym Ban- 
ku Rolnym w wysokości chociażby do 50 tys. 
złotych. 

Uzyskany tą drogą kredyt byłby zużyty 
wyłącznie na zasiewy rozmytych ozimin, za- 
mulonych łąk oraz odbudowę najbardziej 
zniszczonych budynków. 

  

Echa malwersacyj w l-ym Urzędzie Skarbowym 
W końcu 1929 r. władze skarbowe ujaw- 

niły nadużycia popełnione w pierwszym 
urzędzie skarbowym w Wilnie. ^ 

W wyniku śledztwa w stan oskarżenia 
za przywłaszezenie wpływów podatkowych 
w ogólnej kwocie 34.900 zł. 94 gr. postawie- 
ni zostali: sekwestrator tego uzrędu Piotr 
Sielicki, student U. S. B., Gustaw Pokulti- 
nis praktykant oraz były kierownik egzeku- 
tywy Jóezef Pohoski i kierownik rachuby 
Stefan Nowak. ч 

Ponieważ dwaj ostalni zdolali zbiec, sąd 
okręgowy wlutym r. b. rozpatrywał tę spra- 
wę jedynie w stosunku do dwu pierwszych 
podsądnych. 

W wyniku procesu za winnego dopuszcze 
nia się malwersacyj i przywłaszczeń ze stra- 
tą skarbu państwa sąd uznał osk. Sielickie: 
go i skazał go na 3 lata domu poprawczego. 
Podsądnego Pokultinisa sąd uniewinnił. 

  

   

Wczoraj naskutek skargi apelacyjnej 
skazanego sprawa ta. znalazła się na wokan- 

dzie drugiej instancji sądowej. 

Rozprawie przewodniczył wice-prezes p. 
Wł. Dmochowski przy udziale pp. sędziów 
Jodziewicza i Jundziłła. 

  

Obrońca oskarżonego p. mec. Szyszkow- 
ski w dłuższem przemówieniu wskazywał na 
daleko idące okoli łagodzące winę mło- 

dego Sielickiego, który, uwikłany w aferą 
przez zbiegłych istotnych sprawców, chciał 
zapłacić życiem własnem swój błąd przez 
przeznięcie sobie arteryj krwionośnych. W 
konkluzji prosił o złagodzenie wyroku sądu 
okręgowego. 

Sąd apelacyjny po naradzie, uznał wy- 
rok tej instancji za słuszny i zatwierdził go 
w całej rozciągłości. 

  

Ka-er. 

„Dobroczyńca” cierpiących na brak pieniędzy 
dostał się do więzienia za lichwę. 

Były komornik sądowy w Sosnowcu Bo- 

desław Mikutowicz, posiadając kapitalik, po- 
stanowił go powiększyć intensywnie. 

Ogólna stagnacja, brak przystępnego kre- 
dytu szły na rękę pomysłowemu eks komorni 
kowi. 

Niebawem wokoło kapitalisty skupiło się 
wielu potrzebujących pieniędzy, którym Mi- 
kutowicz chętnie przychodził z pomocą ma- 
terjalną, pobierając jednakże za tę przysługę 
tak wysokie wynagrodzenie, że popadł w ko. 
lizję z kodeksem karnym. 

Mikutowicz swym klijentom wypożyczał 
ma weksle różne sumy w walucie złotowej i 
ddolarowej, pobierając „tylko 6 procent mies. 
1. j. 72 proc. w stosunku rocznym. Ten li- 
<chwiarski zysk, bo sześciokrotnie wyższy od 
przewidzianego przez prawo, „dobroczynca“ 
ukrywał w ten sposób, że weksel sporządzał 
na całą sumę, zaś wypłacał ją po potrące- 
niu. procentu umówionego. Jednocześnie 
przed ewentualnemi stratami z powodu nie 
wykupienia weksla w terminie Mikutowicz 
zabezpieczał się przez. określenie odpowied- 

niej kary wadjalnej. 
Naskutek skarg oskubanych licznych 

klijentów pomysłowego Mikutowicza w spra 
wę wejrzał urząd prokuratorski i w rezul- 
tacie śledztwa postawił go w stan oskarżenia 
z art. 608 k. k. 

Wczoraj Mikutowicz stanął w charakte- 
rze oskarżonego pzred III-cim wydz. karnym 
sądu okręgowego w składzie pp. sędziów: 
W. Brzozowskiego, Miłaszewicza i Chełstow- 

skiego. 
Oskarżenie wnosił wice-prokuartor p. Hej 

bert. 
Przed sądem w charakterze Świadków 

przesunęli się pokrzywdzeni przez oskarżone 
go rzucając dosadne światło na lichwiarski 
praktyki „dobroczyńcy. 

; Mimo to, iż osk. Mikutowicz nie przyznał 
się do winy i twierdził iż lichwy nie / upra- 
wiał, fo jednak sąd przychylając się do wy- 
wodów oskarżyciela, uznał winę jego za u- 
dowodnioną i skazał go na 2 lata więzienia. 

  

Ka-er. 

pojechała autobusami do nadmorskiej 
miejscowości letniskowej Maiori, daw- 

niej Majorenhof. Sezon się tu jeszcze 

nie rozpoczął. Wszędzie miły porzą- 

dek, ale pustki. Morze zrobiło wielkie 

wrażenie zwłaszcza na tych, którzy go 

jeszcze dotąd nie mieli możności oglą- 
dać. Tego samego dnia wycieczka zo- 
stała przyjęta przez p. ministra Rzpli- 
tej i była z wizytą u p. konsula. 

Tak wyglądała jedna strona nasze- 
go pobytu w Rydze. Drugą stronę sła- 

nowiły nasze obowiązki, któreśmy sa- - 

mi na siebie nałożyli. Przedstawiciele 

drużyny odbyli kilka konferencyj z de- 
legatami polskich organizacyj na Łot- 
wie. W Rydze wygłoszono trzy refera- 
ty: 1) Bar Ludwik n. t. „Życie organi- 
zacyj akademickich w Polsce, 2) Łu- 

cznik Bolesław — „Stosunki społeczne 
w Polsce, 3) Aluchna Edward—,,Pra- 

ca społeczna na wsi*. Pozatem zespół 

dramatyczny wystąpił w sali jednej 

ze szkół powszechnych polskich w Ry- 
dze ze swym programem. Na przedsta- 

wieniu byli obecni p. Konsul, p. radca 

poselstwa polskiego, artyści teatru pol- 

skiego, koledzy Łotysze i tłum młodzie 

ży i innej publiczności. 

Zasadniczo mieliśmy zamiar ode- 

grać tylko „Damy i huzary*. W sztu- 

ce świetnie zostały odtworzone role: 
Orgonowej (Derełłówna), Anieli (Czeł- 

nównaj, majora (Mikłaszewicz), rot- 

mistrza (Janiszewski). Inne role były 

również oddane po mistrzowsku, 

zwłaszcza filuterna trójka pokojówek 

  

(Horbatowska, Kretowiczówna i Du- 

browinówna), Zosia (Gebhardtówna) 

oraz Kapelan (Gostkowski) zyskali go 

rące uznanie publiki. Gra naszego ze- 
społu wywołała taki entuzjazm, że pu- 
bliczność nie chciała po trzecim akcie 
wychodzić z sali. Musieliśmy nad pro- 
gram odśpiewać jeszcze kilka pieśni. 
aby zaspokoić naszych sympatycznych 

rodaków. Na ręce kierownika wyciecz- 

ki złożono bukiet róż, w dowód wdzię- 

czności i sympatji. 

Po trzydniowym pobycie w Rydze, 

trzeba było-wracać do domu. Czas eg- 

zaminacyjny naglił. я 
Wreżenia z wycieczki wynieśli 

wszyscy bardzo miłe. Wśród uczestni- 

ków panowała przez cały czas praw- 

dziwie harcerska harmonja, karność i 

zrozumienie obowiązków. Na minus 

jedynie możnaby zapisać druchnom to. 

że wyjechały z domu niedość zaharto- 

wane. Z tego powdu część z nich zo- 

stawiła swe serca w Łotwie, a reszta 

bez wyjątku zapadła na jakąś niezna- 

ną bliżej medycynie chorobę sercową. 

Nasi serdeczni gospodarze odpro- 

wadzili nas aż do wagonu. Ostatnie sło 

wa podzięki, ostatnie pożegnania, 

śpiew hymnów i opuszczamy piękną 

stolicę kraju Łotyszów. 
Zadzierżgniętym węzłom przyjaźni 

nieprędko pozwolimy się rozulźnić. 

Kol. 

BAT pace 

KUR JE R М ТНЕ КК 

Jednodniowy strajk autobusów i dorożek 

samochodowych. 

W związku z wprowadzenim w ży- 

cie ustawy o państwowym funduszu 

drogowym, co zdaniem  organiza- 

cyj skupiających życie automobilo- 

we, katastrofalnie odbije się na całości 

ruchu kołowego w Polsce, organizacje 

szoferów i właścicieli samochodów 

zrzeszone w Centralnym Związku zwró 

ciły się do pokrewnych organizacyj 

miejscowych z apelem solidaryzowa- 

nia się z podjętą akcją protestacyjną. 

  

Jako dzień protestu wybrano ponie- 

działek 18 maja. 
W związku z tem wczoraj odbyło 

się walne zebranie związku pracowni- 

ków samochodowych i właścicieli au- 

tobusów w Wilnie, na którem zapa- 

dła jednomyślna uchwała proklamo- 

wania w dniu 18 b. m. jednodniowego 

strajku zarówno autobusów jak i doro- 

żek samochodowych. 

Dalsze szczegóły dochodzenia w sprawie 

felczera Tomaszewskiego. 
We wczorajszym numerze „Kurjera Wi- 

leńskiego* donosiliśmy już © zamachu Sa- 

mobójczym  felczera kolejowego Tomasza 

Tomaszewskiego i jego żony Anny. 

Dzięki natychmiast udzielonej pomocy le- 

karskiej, stan samobójców 0 tyle się polep- 

szył, że już wczoraj byli oni w stanie optŚ- 

cić szpital, i pod eskortą policji powędrowa 

li do wydziału śledczego, gdzie zostali zba- 

dani. 
Wyniki przeprowadzonej w mieszkania 

Tomaszewskiego rewizji są niezwykłe. Ujaw- 

niono mianowicie większą ilość medykamen- 

tów, szczególnie wiele drogich „patentowa- 

nych leków i narkotyków. Oprócz tego uja 

wniono 4 kosze z materjałami opatrunkowe: 

mi, pochodzącemi bez wątpienia z apteki 

kolejowej. 
Ujawnione medykamenty, przedstawiają 

ce wartości kilku tysięcy złotych, opieczęto- 

wano. 
Sprzedaż tych medykamentów a SZzcze- 

gólnie narkotyków przynosiła T. jak można 

wnioskować wcele pokaźne zyski, i dało na- 

wet możność nabycia własnego domu w Ig- 

nalinie. 
Po przesłuchaniu Tomaszewskich osadzo- 

no w areszcie centralnym do dyspozycji 

władz sądowo-śledezych. 
(€). 

KRONIKA 
       Dziś: Paschalisa. 

Jutro: Feliksa. 

  

Wschód słońca—g. 3 m. 41 

Zachód + —w. 19 m. 22 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorelogi! V. 3. E. 

w Wiinie z dnia 16 V—1931 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 758 

Temperatura średnia —- 16° С. 

> asia: | 2056: 
2 najniższa: -- 7” C. 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: zachodni. 

Tendencja barom. spadek. 

Uwagi: naogół pogodnie. 

URZĘDOWA. 

— Wyjazd wojewody. Wojewoda wiłeń- 

ski p. Stefan Kirtiklis wyjeżdża w niedzie- 

lę 17 b. m. wiecz w sprawach służbowych do 

Warszawy. 

MIEJSKA 

— Sprawy finansowe Wiłna w Warsza- 

wie. Onegdaj powrócił z Warszawy szef sek- 

cji finansowej Magistratu ławnik Żejmo, któ- 

ry w. Ministerstwie Skarbu przeprowadził 

szereg konferencyj w sprawach finansowych 

m. Wilna. Poza pertraktacjami w sprawie li- 

kwidacji przedwojennej pożyczki amerykań- 

skiej, która, jak wiadomo, została już sfina- 

lizowana, ławnik Żejmo poczynił starania 

o pozyskanie dla miasta pożyczki inwesty- 

cyjnej. Samorząd Wileński ubiega się nara- 

zie o sumę 500.000 złotych, która ma być 

natychmiast zużytkowana na roboty wodo- 

ciągowe i rozbudowę elektrowni miejskiej. 

W «sprawie tej Ministerstwo Skarbu obiecała 

udzielić konkretnej odpowiedzi w najbliż- 

szym czasie. 
Jednocześnie szef sekcji finansowej zło- 

żył w Ministerstwie Spraw Wewn. obszerny 

memorjał, ilustrujący straty wyrządzone 

przez powódź. 

— Opinja Komisji Technicznej w 5рга- 

wie autobusowej. W piątek wieczorem w lo- 

kalu Magistratu odbyło się posiedzenie miej- 

skiej Komisji Techncznej, na którem w dal- 

szym cągu rozpatrywano sprawę koncesji 

autobusowej. Rozważania Komisji poszły 

w kierunku wypowiedzenia się co do pun- 

któw natury technicznej w obu ofertach. 

Między innemi Komisja stanęła na sianowi- 

sku, że szerokość wozów uruchomionych w 

Wilnie musi wynosić, od 2 mtr. 30 cm. de 

2 mtr. 40 ctm. Siedzenia muszą być umiesz- 

czone wpoprzek wozu, równolegle do osi kół, 

tak żeby pasażerowie byli zwróceni twarza 

mi w kierunku ruchu. 

Następnie ze względu na wygodę i bez 

pieczeństwo pasażerów sklasyfikowano ma- 

rki samochodów w kolejności, co do ich 

wartości. Klasyfikacja wypadła w sposob 

następujący „Saurer“, „Ursus“, „Morris“ (o 

ile nie jest typu z lat ubiegłych) i „Citroen“. 

Ponieważ Arbon proponuje wozy „Saure 

ra* opinja więc Komisji technicznej jest dla 

firmy tej bardzo przychylna. 

Reszta punktów natury ogólnej rozpat: 

rzona zostanie na najbliższych posiedzeniach 

Komisji Finansowej i Prawnej. 

ARTYSTYCZNA. 

— Stała wystawa sztuki dziś czynna do 

godz. 18. Aby dać możność szerszemu ogó- 

łowi publiczności oglądać Wysta obrazów 

Związku Polskich Artystów Gra w i wy- 

stawę obrazów J. Rotbauma dyrekcja Stałej 

Wystawy Sztuki w Wilnie (ul. Wiekla 141 

komunikuje że dziś w niedzielę 17-go b. m. 

wystawa jest czynna od godz. 11—-18. 

Codziennie wystawa otwarta od 9—19. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Dyrekcja Państwowego Seminarjum 

Nauczycielskiego Męskiego im. T. Zana w 

Wilnie (Ostrobramska 29) komunikuje, że eg- 

zaminy wstępne na kurs I-szy i wyższe odbę 

dą się dnia 25—26—27 czerwca 1931 r. 

Druki podań są do nabycia w kancelarji 

Seminarjum. 

—- Wiadomości o postępach uczniów w 

nauce udzielają opiekunowie klas i Dyrekcja 

Kursów Gimn. im. Kochanowskiego codzień 

od godz. 18 do 20, w lokalu szkoły, ul. Mic- 

kiewicza 4 — II p. 

  

HARCERSKA. 

— Odprawa Hufeowych i Drużynowych 

Wil. Chor. Harcerzy. W dniu 16 i 17 b. m. 
odbywa się w Wilnie wiosenna Odprawa huf- 

cowych i drużynowych z województw: wileń- 

skiego i nowogródzkiego. Odprawa odbyła 

się dnia 16 b. m. w gmachu gimnazjum im. 

A. Mickiewicza. W niedzielę uczęsinicy Od- 

prawy wezmą udział w Zjeździe Oddziału 

Wil. Z. H. P., który będzie się odbywał w 

Pałacu Reprezentacyjnym Rzeczypospolitej. 

Program Odprawy przewiduje: 1) krótkie 

sprawozdania drużynowych na tematy doty- 

czące akcji obozowej w r. b., pracy wilczę - 

cej i starszo-harcerskiej, współzawodnictwa 

w drużynie i t p, 2) referaty z dyskusją: 

„Zagadnienia t. zw. wielkich drużyn w pracy 

st. hare. i wilcz.*, „Organizacja pracy Hut. 

ca*, „Jak podnieść wyrobienie techniczne 

drużyn* i „Wychowanie fizyczne w družy- 

nie a higjena osobista harcerzy“. 
Wieczorem odbędzie się wieczornica har 

cerska w Małej Sali Pałacu Reprez. 
— Poświęcenie Sztandaru Wil. Chor. Har. 

W niedzielę dnia 17 maja o godz. 9 odbędzie 

się uroczystość poświęcenia sztandaru Wil. 

Chor. Harcerzy i dekoracja sztandaru Krzy- 

żem Zasługi W. L. Śr., której dokona oso- 
biście b. Dowódca Wojsk Litwy Środkowej 
p gen. L. Żeligowski. 

Po nabożeństwie, poświęceniu sztandaru 

i dekoracji odbędzie się defilada drużyn 

harcerek i harcerzy. 
„Uroczystość odbędzie się na dziedzińcu 

Pałacu Reprezentacyjnego Rzeczypospolitej 
(ul. Uniwersytecka 8). 

Komenda Chorągwi prosi przyjaciół i sym 

patyków Harcerstwa, oraz społeczeństwo wi- 
leńskie o wzięcie udziału w uroczystościach. 

Z POCZTY. 
— Szkolenie personelu pocztowego. W 

dniu wczorajszym nastąpiło zamknięcie kur- 

su nadzorców technicznych, zorganizowane- 

go przez Wileńską Dyrekcję Poczt i Tele- 
grafów dla wyszkolenia kadr fachowych 
prawników technicznych na służbie poczto- 
wej. 

Kurs trwał 6 miesięcy i dał 22 nowych 
dobrze wyszkolonych pracowników. 

GOSPODARCZA 

— Nowa fabryka tektury w Grzegorzewie. 

Roboty dokoła uruchomienia fabryki tek- 

tury Kureca w Grzegorzewie trwają w całej 

pełni. Obecnie punkt ciężkości robót ześrod- 

kowuje się na montowaniu maszyn. 

Uruchomienie tekturowni spodziewane 

jest w najbliższym czasie. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 

— Ogólne Zgromadzenie K-tu Wojew. 

Wileńskiego L. O. P. P. W dniu 10 maja 

przy obecności delegatów wszystkich Komi- 

tetów Pow. odbyło się doroczne Og. Zgra- 

madzenie K-tu Woj. Wileńskiego. Przewod- 

niczył Zgromadzeniu delegat K-tu Oszmiań- 

skiego p. Sylwestrowicz. 

Ogólne Zgromadzenie przyjęło do zatwier 

rzającej wiadomości sprawozdanie Zarządu 

K-tu Woj. z działalności za rok 1930 udzie: 

lając absolutorjum. 

Ze sprawozdania wynika, że pomimo 

ciężkich obecnych warunków ekonomicznych 

wpływu z ty.ułu składek członkowskich wzro 

sły, natomiast zmalaly wpływy z tytułu im- 

prez i ofiar. W dziale prace inwestycyjnych 

wybudowano zbiornik benzynowy i magazyn 

smarów na lotnisku na Porubanku, oraz wy- 

konano nawierzchnię lotniska na zakupio 

nym w Mołodecznie terenie. W. dziedzinie 

prac gazowych przeprowadzono szereg kur- 

sów  instruktorskich i informacyjnych. W 

dziale propagandy na podkreślenie zasługu 

ją: objazd propagandowej ekspedycji samo - 

chodowej, która zwiedziła 60 miej cowośc! 

województwa, oraz zaopatrzenie szkół šred- 

nich i powszechnych w bibljoteczki lotniczo- 

gazowe. Ogółem rozesłano 14.882 broszury 

i 3.380 tablic instrukcyjno-informacyjnych. 

W czasie uzupełniających wyborów do 

Zarządu na miejsce członków ustępujących 

wybrano: pp. L. Uniechowskiego, "Tadeusza 

Miśkiewicza, mjr. dypl. Drotlewa, Korola Ża- 

chowicza i płk. Iwo Giżyckiego, na zastęp- 

ców: pp. kpt. Płaszyńskiego i prof. Muszyń- 

skiego. Do komisji Rewizyjnej wybrano: pp. 

Jana Pietraszewskiego, Kazimierza Świątec. 

kiego i Edwarda Ratyńskiego, na zastępców: 

pp. ks. dr. Ignacego Olszańskiego i Jana Fa- 

lewicza. 
Na delegatów na Ogólne 

  

    

Zgromadzenie 

  

Czy bóle nerwowe i migrena są uleczałne? 
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, wporst nie do zniesienia bóle gło: 

wy, które lekarze odkreślili jako chroniczną 

migrenę. Zażywałem wiele środków lecz nie- 

stety bez trwałego skutku. Wreszcie wypró- 

bowałem tabletki Togalu, o którego zbawien 

nem działaniu, przypadkowo wyczytałem w 

gazetach. I rzeczywiście po zażyciu tabletek 

Togalu uporczywe bóle głowy znikły i już 

od trzech miesięcy czuję się zupełnie zdro 

wym. Podobne doświadczenie poczyniło wie: 

le tysięcy cierpiących, którzy zażywali tab- 

letki Togal przy reumatyzmie,  podagrze 

rwaniu w stawach, przeziębieniach, bólach 

nerwowych i głowy, jak również pokrew- 

nych dolegliwościach. Gdy inne środki za- 

wiodły, nawet w chronicznych wypadkach 

osiągnięto przy zastosowaniu tabletek Toga- 

lu częstokroć nadspodziewanie pomyślne re 

zultaty! Tabletki Togal nietylko uśmierzają 

natychmiast bóle, lecz w naturalny sposób 

usuwają pierwiastki chorobotwórcze. A więc 

zwalcza w zarodku te nieomdagania i jest 

nieszkodliwy dla żołądka, serca i innych or- 

ganów. Przeszło 6000 orzeczeń lekarskich 

Spróbujcie więc sami dziś jeszcze, lecz żą- 

dajcie we własnyni” interesie tylko tabletki 

Togal — niema bowiem nie lepszego! We 

wszystkich aptekach. 

  

L. O. P. P. w Warszawie: pp. Uniechowskie 

go i Żuchowicza, na zastępców: pp. płk. Gi- 

życkiego i Wiśniewskiego. Ё 

— Wil. Oddział Zrzeszenia Nauez. Ge- 

ografji komunikuje, iż do nowego zarządu 

weszli p. prof. dr. B. Rydzewski — jako pre- 

zes, p. A. Skórka — jako wice-prezes, p. M. 

Andrzejewska — jako skarbniczka Ep. 

Cywińska jako sekretarka. 

Siedzibą Oddziału jest Zakład Geologii 

U. S. B. w Wilnie Zakretowa 23 telef. 9—10. 

Sekretarjat czynny w czwartek między 

5—7 p.p. 
Pozatem Wil. Odział Z. N. G. komuniku- 

je, iż we wtorek w dniu 19 maja o godz. 17 

odbędzie się zebranie członków oddziału w 

lokalu Zakładu Geologji U. S. B. 

— Literaci Wileńscy na „Dar Narodowy* 

Polskiej Macierzy S. Z. W. Zapowiedziany 

na dzień 9 maja Wieczór Literacki z powo- 

du Kongresu Eucharystycznego odbył się w 

ubiegłą środę w dniu 13-go maja w lokalu 

Związku Literatów Polskich, przy ul. Ostro 

bramskiej 9, i przyniósł Polskiej Macierzy 

sto dwadzieście jeden zł. 

Za ten zasiłek, a nadewszystko za życz- 

liwą ofiarność jaką Literaci Polscy okazali, 

przez urządzenie tego Wieczoru i odczytanie 

na nim swych pięknych utworów, wszystkim 

Sz. Autorkom i Autorom składa Zarząd Cen- 

tralny Polskiej Macierzy S. Z. W. serdeczne 

wyrazy wdzięczności. 

— Kurs Obrony Przeciwgazowej. Zarząd 

Koła Z. O. R. Wilno podaje od wiadomości, 

iż w pierwszych dniach czerwca r. bl 

P. P. Komitet Wojewódzki Wileński uru- 

chamia 2 tygodniowy kurs dla instruktorów 

lotnictwa i obrony przeciwlotniczej. Kurs 

będzie odbywał się codzień w godzinach od 

9-15 w lokału Z. O. R. ul. Mickiewicza 13, 

Kasyno Garnizonowe. Zarząd LOPP po- 

czyni starania 0 zwolnienie słuchaczy na 

czas trwania kursu od zajęć biurowych. 

Kandydaci oficerowie i podchorążow:e 

rezerwy — członkowie Koła Wileńskiego Z. 

O. R. zechcą zapisywać się codzień do dnia 

21 maja włącznie w Sekretarjacie Koła w 

godzinach od 18 do 20. 
— Posiedzenie Zarządu Federacji P.Z.0.Q. 

Dnia 15 maja r. b. w małej sali konferene )- 

nej Urzędu Wojewodzkiego pod przewodni- 

ctwem prezesa Zarządu Wojew. p. wojewo- 

dy Kirtiklisa odbyło się plenarne posiedze- 

nie Zarządu Wojew. Federacji P. Z. O. O. 

W posiedzeniu wzięli udział prezesi powia- 

towych Federacyj. delegaci okręgowych Za- 

rządów sfederowanych Organizacyj. Na wstę 

pie posiedzenia przyjęto w poczet Federacji 

P. Z. O. O. Wileńszczyzny Stowarzyszenie 

Oficerów w stanie spoczynku i Związek Ka- 

niowczyków i Żeligowczyków. Po wysłucha- 

niu sprawozdań poszczególnych prezesów Fe 

deracyj Pow. z których wynika, że na tere- 

nie województwa wil. organizacją najbar: 

dziej liczną i w pracy swej dająca najlep 

sze rezultaty a łączącą przytem b. wojsko 

wych bez różnicy stopni i broni— jest Sto- 

warzyszenie Rezerwistów i b. Wojskowye!: 
uchwaolno systematycznie przekazywać 

agendy Federacji Р.7.0.0. Stowarzyszeniu 

Rezerwistów i b. Wojskiwych w tem rozu- 

mieniu, że organizacja ta najlepiej i najsku- 

teczniej odpowiada idei stworzenia silnej Ar- 

mji Rezerwowej. Szczegółowe wskazówki co 

do kierunku prac w celu stworzenia jedno- 

litej Armji Rezerwoej o silnej strukturze or- 

ganizacyjnej dały zebranym referaty orga- 

nizacyjne, wygłoszone przez mjr. Bąbińskie- 

go. Omówiono organizację święta Federacji, 

przeczem wyrażono życzenie, aby święto to 

wyraziło się w zawodach strzeleckich, spor- 

towych, marszach lub manewrach wojsko- 

wych, z zakończeniem dnia okolicznościową 

wieczornicą. W dyskusji akceptowano tezy 

referatów. W uzupełniających wyborach wi- 
ceprezesem woj. zarządu Federacji  PZOO 
wybrano jednogłośnie p. Tadeusza Brunie- 

wskiego, nacz wydz. bezpieczeństwa Urz. 

Woj. Do komisji rewizyjnej wybrani zostali 

        

  

pp. M. Obiezierski, dyr. Maculewicz, prez. 

Żuchowicz, nacz. Wiśniewski i nacz. Młynar- 

czyk. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Odczyt p. d-ra Wysłoucha. W dniu 17 

maja r. b. w lokalu Seminarjum Nauczyciel 
skiego (Ostrobramska 29) o godz. 5 po poł. p. 
dr. Seweryn Wysłouch wygłosi odczyt p. t. 
„Prawo polskie — jego charakterystyka i hi- 

storja“ — z I-go cyklu wykładów Kurs: 

Pracy Społecznej dla przyszłych nauczycieli. 

  

, Wstęp wolny. 
— Posiedzenie Wydziału T-wa Przyjaciół 

Nauk odbędzie się w dniu 17 maja r. b. © 

godzinie 12 w poł. w lokalu Seminarjum Hi 

storycznego (Zamkowa 11). Na porządku 

dzieńnym referat Pana Prof. Wróblewskie- 

go p. tt O wartościach moralnych i praw- 

nych. 
— 7 Polskiego T-wa Pedjatrycznego. 

Dnia 19 maja o godz. 20 w lokalu Kliniki 

Dziecięcej na Antokolu odbędzie się posie 

dzenie Wil. Oddz. Polsk. T-wa Pedjatr. 

Porządek dzienny: 1) Odczytanie proto- 

kółu z poprzedniego posiedzenia. 2) Pokazy 

chorych. 3) Dr Z. Wyżykowska-Michejdzi- 

na: Próby oceny objawów chorobliwych sk4- 

ry u noworodków w stosunku do stanów 

konstytucyjnych skóry według Walter'a. 4) 

Dr. H. Kaulbersz-Marynowska: Odezyn Bier: 

nackiego w odrze i płonicy. 5) Wolne wnio- 

ski. 
Goście miłe widziani. 

— Zebranie Koła Wil. Zw. Peowiaków. 

Dziś o godz. 13 w lokalu Federacji P. ZB. 

O. przy ul. Żeligowskiego 4 odbędzie się kon 

styluujące Zebranie Koła Wileńskiego Zw. 

Peowiaków, na które wszystkich Peowiaków, 

Strzelców Nadniemeńskich i b. członków 

Związku Bezpieczeństwa Kraju wzywa Za- 

rząd Okręgowy Związku Peowiaków. 

ŻYCIE LITEWSKIE. 

— Delegacja Lliwinów u nuncjusza pa- 

pieskiego. Onegdaj do Warszawy wyjechała 

delegacja Litwinów z parafji pełaskiej z me- 

morjałem do nuncjusza papieskiego. W me 

morjale tym, podpisanym przez niemal 1000 

prafjan, Litwini proszą nuncjusza o pozo- 

stawinie w parafji pelaskiej dotychczasowe - 

go proboszca ks. Budreckiego, który nasku- 

tek zarządzenia kurji miał być przeniesiony 

do innej parafji. 
Sekretarz nuncjusza przyjął memarjał \ 

przyrzekł wkrótce nadesłać odpowiedź. 

RÓŻNE. 
— Choroby zakaźne. Podług danych 

sekcji zdrowia Magistratu w ubiegłym tygod 

niu na terenie Wilna zanotowano następu- 

jące wypadki chorób zakaźnych: ospa wiet- 

rzna 4; tyfus brzuszny 1; błonica 5; odra 1; 

róża 1; grypa 8; gruźlica 24 (w tem 2 zgo- 

  

  

  

  

    

* ny); jaglica 2 i świnka 2. 
Ogółem chorowało 52 osoby, w tej liczbie 

w dwóch wypadkach zanotowano śmiertelny 

przebieg choroby. 
— Strajk w hutach szklanych trwa. One- 

daj w Inspektoracie Pracy odbyła się koa- 

ferencja z inspektorem p. Wrześniowskim 

w sprawie strajku w hutach szklanych „Vit- 

rum“ i Kalwaryskiej.  Konfereneja wobe: 

nieprzejednanego stanowiska robotników i 

właścicieli hut nie dała żadnych rezulta- 

tów. 

W tych dniach odbędzie się jeszce jedna 

konferencja w tej sprawie. 

NADESŁANE. 

Dr. B. EDELMAN 
ordynuje jak zwykle 

w Krynicy, Willa „URSZULA 

3 

Uporczywe zaparcia stolca, katary grubej 

kiszki, zastój w kiszkach, wzdęcie, bóle w 

bokach, przechodzą przy używaniu rano i 

wieczór po szklaneczce naturalnej wody gorz 

kiej „Franciszka-Józefa*, Żądać w aptekach. 

Z 0 ——————————-———
— 

 ZPO0 40 OTO TOO CŁO DPT TRE PROTO 

Popierajcie Ligę Morską 

==== i Rzeczną!! 
WEIR 2 WO OD OD BLP 

WREDNY S SIENOS TAKSI 

ZABAWY. 

— Dzisiejsza zabawa w ogrodzie Sztralia. 

Dzisiejszy wieczór wszyscy spędzą w ślicznie 

przybranym lampionami ogrodzie Sztralla, 

Dancing na powietrzu przy dźwiękach dwóch 

orkiestr, popisy na scenie, oraz szereg nie- 

spodzianek urozmaicą program zabawy, Z 

której całkowity dochód jest przeznaczony 

na powodzian. 
Wstęp 1 zł. Początek o godz. 9-ej. W ra- 

zie niepogody odbędzie się w lokalu. 

RBABJO 
NIEDZIELA, dnia 17 maja 1930 roku. 

10.15: Tr. nabożeństwa z Piekar Wielkich 

na Śląsku. 11.58: Czas. 12.15: Poranek z Fil- 

harmonji Warsz. 14.00: „Upiększenie za- 

grody wiejskiej* odcz. 14.20: Muzyka i odczy- 

ty rolnicze. 15.20: Fragment koncertu Związ- 

ku Zaw. Muzyków z Filharmonji Warsz. 

16.70: Aud. dla dzieci starszych. 16.45: „Dzi- 

wy ze ta morskich gębin* odez. 17.15: 

„Wrażenia z podróży do Szwajcarji* odcz. 

17.40: Koncert popołudniowy. 19.05 „Kukuł 

ka wileńska*. 19.25: „W czeluściach pod- 

ziemi felj. 19.40: Progr. na poniedz. i rozm. 

19.50: „Na pomoc* felj. 20.00: „Ballady lu- 

dowe”. 20.30: Koncert wieczorny. 22.00: ,.Pa- 

miętnik Stanisawa Lewickiego” felj. 22.15: 

Koncert solistów. 22.50: Kom. i muzyka ta- 

neczna. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 18 maja 1931 r. 

11.58:Czas. 12.05: Muzyka operowa (p!ły- 

ty). 13.10: Kom. meteor. 15.50: Lekcja fran- 

cuskiego. 16.10: Kom. dla żeglugi. 16.15: 

And. dla dzieci. 16.45: Program dzienny i 

koncert dla młodzieży (płyty). 17.15: Piel- 

grzymka do grobu proroka w „Medynie“ —- 

odcz. 17.45: Muzyka lekka. 18.45: Wileūski 

kom. sportowy. 19.00: Program na wtorek. 

i rozmait. 19.10: Kom. rolniczy. 19.25: Rezer- 

wa. 19.40: Pras. dzien. radj. 20.00. „Manja 

twórcza Dostojewskiego” — odez. 10.15: 

Odcz. muzyczny. 20.30. Operetka „Agri“. 

22.30: Kom. i muzyka lekka. 

WTOREK, DNIA 19 MAJA 1931 R. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka taneczna: 13.10: 

Kom. meteor. 13.50: „Liga skandynawska ko- 

biet* odczyt. 16.10: Kom. dla żeglugi. 16.25: 

Program dzienny. 16.30: Utwory Chopina. 

16.55: Co się dzieje w warszawskim ,.Zoologu* 

17 Wartość lecznicza polskich siarczanych 

i górskich wód mineralnych. 17.45: Koncert 

symfoniezny. 18.45: Radjowa gazetka rze- 

mieślnicza. 19.00: Tygodnik artystyczny. 19.15: 

Program na środę i rozmaitości. 19.30: Re- 

zerwa. 19.35: Pras. dzien. radj. 20.00: „Wszech 

świat feljeton. 20.15: Koncert popularn 

22.00: „Rewolucja na wesoło* feljeton. 22. 

Muzyka z płyt. 22.50: Kom. i muzyka tanecz- 

SPORT 
ZAWODY PIŁKI NOŻNEJ. 

Dziś, w niedzielę, o godz. 12-ej, na boisku 

6 p. p. Leg. na Antokolu, odbędą się zawo- 

dy piłki nożnej o mistrzostwo klasy B. 

K. S. DRUKARZ— W. K. S. 6 P.P. LEG. 

  

   

     

    

   

    

   

  

Uwadze gospodyń! 
Japoński: proszek Katol 
zabezpiecza na lato ubrania zi- 
mowe od moli. Oprócz tego 

KATOL radykalnie tępi. mu- 
chy, komary, pchły. pluskwy, 
prusaki, mszyce na kwiatach 

i wszelkie inne robactwo. 
KATOL sprzedaje się w Skła- 

dach Aptecznych i Aptekach. 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
SKAZANY NA CIĘŻKIE WIĘZIENIE 

BYŁY RADNY DZIDZIUL UKRYWA SIĘ. 

Po wyroku sądu Apelacyjnego w sprawie 

b. radnego Ddzidziuła i jego towarzyszy, me 

cą którego Dzidziul skazany został na 5 Jat 

ciężkiego więzienia, a trzej jego towarzysze 

na cztery lata każdy za urządzenie demon- 

stracji komunistycznej na cmentarzu Rossa 

Dzidziul i jego towarzysze zbiegli z Wił- 

na. Według wszelkiego prawdopodobieństwa 

udali się oni do Gdańska, ewentualnie kry- 

ja się w Wilnie wyczekująe odpowiedniego 

momentu do ucieczki zagranicę. 

Za zbiegłymi rozesłano listy gończe. 
(©). 

NAGŁE ZASŁABNIĘCIE NA UŁICY. 

W dniu 15 b. m. Ostrowska Helena (To- 

masza Zana 5) na ulicy Kijowskiej zasłabła. 

Lekarz pogotowia odwiózł ją do szpitala Ży- 

dowskiego, gdzie nie odzyskawszy przytom- 

ności zmarła. Przyczyny śmierci nie ustalono. 

PODRZUTEK. 

W dniu 15 b. m. w bramie domu Nr. 6 

łku Rajskim znalezióno podrzutka 

p: ńskiej w wieku około 2 miesięcy i ulo- 

kowano w przytułku Dzieciątka Jezus. 

ZATRZYMANIE OSZUSTKI. 

W dniu 15 b. m. została zatrzymana Szy- 

morowicz Aniela (Konarskiego 24) poszuki- 

wana przez Sąd Apelacyjny w Wilnie za 0- 

szustwo. 

  

  

  

     

KRADŻIEŻE. 

Szłozberg Leon (Niemiecka 28) zameldo- 

wał, że nieznani sprawcy za pomocą dobra- 

nego klucza dostali się do jego mieszkania, 

skąd skradli 1900 zł. 
Rymaszewski Aleksander (Rossa 23) za- 

meldował, że w nocy z dnia 14 na 15 niezna- 

ni sprawcy zapomocą złamania kłódki ze 

składziku, znajdującego się w tymże domu, 

skradli garderobę męską wariości 85 zł. U 

stalono, że kradzieży tej dokonał Jakowlew 

Jakób (Rossa 29), który po kradzieży zbiegł. 

Z niezamkniętego mieszkania (Połocka 4) 

na szkodę Szymanowicza Pawła skradziono 

portfel oraz 5 zł. gotówki łącznej wartości 

8 zł. Ustalono, że kradzieży tej dokonał Szmi- 

towicz Michal (Połocka 4): Szmitowicza za 

trzymano, skradzionego portfelu z gotówką 

jednak nie odnaleziono. 4 

Z miezamkniętego mieszkania (Stefańska 

4) Bernat Marze skradziono pantofle damskie 

wartości 25 z. Ustalono, że kradzieży tej do- 

konała Andruszkiewicz Helena (N. Wilejka 

ul. Wileńska 14), którą ze skradzionemi pan- 

tofłami zatrzymano. ` 

W nocy z dnia 14 na 15 b. m. z niezarńk- 

niętego składziku we wsi Ponaryszki Monkie- 

wiczowi Michałowi skradziono kury wartości 

35 z.ł Ustalono, że kradzieży tej dokonał Ida- 

nis Jan (Nadleśna 53), którego ze skradzio- 

nemi kurami zatrzymano. 

ZA DOBĘ. 

Od dnia 15 do 16 b. m. zanotowano wy- 

padków 38, w tem kradzieży 8, opilstwa i za- 

kłócenia porządku publicznego 13, przekro- 

czeń przepisów administracyjnych 9. ё 
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Znaleźć na 

81. Mozaika 
uł. H. 

Z pedanych części ułożyć figurę rysunkową. 

Za rozwiązanie 8 pkt. w kl. I-ej. 

u 

Stella. uł 

  

JUŻ CZAS NAJWYŻSZY NABYĆ LOS 

32 MILIONY ZŁOTYCH DO WYGRANIA. 

GŁÓWNE WYGRANE: 

Cena ćwiartki losu zł. 10. 

KU K J E R 

94. Bilet wizytowy 
Tolek Sulima. 4 

Zadanie rysunkowe. 
uł H. Ira Weronika Matercka Stella. 

    
Pe odpowiedniem przestawieniu liter odczy- 

tać zawód tej pani. 

Ze rozwiązanie 106 pkt. w kl. Ill-ej. 

ng 

Rozwiązanie zadań 
Z dnia 3-go maja r. b. 

Nr. 81. Rebus. 

Żeby kózka nie skakała, toby nóżki nie zła- 

miala. 

rysunku chłopca i dziewczynkę zbierających grzyby. Nr. kiy'megref. ” 

Za rozwiązanie 10 pkt. w kl. Il-ej. Konrad Wallenrod. , 

Wyrazy: rekin, obora,, sznur, struś, Agata, 

Seden, kawka, eskadra, królowa, okolica, ko- 

newka, równina, wątroba, Salomon, stodoła. 

rysunkowa 92. Szarada. 

. Kitowski L. 

$ а й Rezwiązanie krzyżówki Nr. 83 podaliśmy 
Pierwszą łatwo znaleźć w gamie. 5 
A 3 ы . w numerze z dn. 10 b. m. 
Trzeci-drugi pozostanie 

Biedny człowiek nieubrany. Nr. 84. Zagadka. 
Skok-koks. 

Pierwsza-druga i pół trzeciej, 
Nr. 85. Figlelek. Kur-a. Ale wspak czytane przecie, 

Dadzą rzeki wielkiej miano. 

Wszystko — tytuł dawniej znany 

Rzadkiej bywał dan kobiecie. 

Za rozwiązanie 10 pkt. w kl. l-ej. 

93. Figielek 
tł: S=Jackiewicz: la zięcia Wieszcza T. Goreckiego. 

Е DO NABYCIA: 
| na składzie głównym w Księgarni 
Hiśw. Wojciecha w Wilnie, oraz we 

wszystkich księgarniach. 

Cena 2 zł. 

  

Wśród dżungli mieszka, obok raju płynie, 

ludźmi 4 A ze swej krwiożerczości między 

słynie.    
Za rozwiązanie 8 pkt. w kl. Il-ej. 

  

23-ej LOTERJI PAŃSTWOWEJ. 

Ciągnienie 1-ej Klasy 19 i 21 maja. 

POŁOWA LOSÓW WYGRYWA. 

PREMIE: 

złotych 300.000 
200.000 
100.000 

400.000 
200.000 
100.000 

i inne. 

Cena ćwiartki losu zł. 10. 

йн Miejskie 
„SALA BIEJSKA 

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

Od dnia 14 do 18 maja 1931 r, wlącznie мава ini (CZtoWwIek, ktory kręci 
Komedja w 8 aktach. W rolach głównych: Buster Keaton i Marcelina Day. 

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

  

festrobramska 5. Kasa czynna od godz. 3 m. 30. Początek seansów od godz. 4-ej. Następny program: Postrach puszczy. 

Ceny miejsc zniżone. — Dziś! Najpotężn. arcydzieło dźwię- 5 w swej najšwiet- 
4 Przebój miłości i bohaterstwa!  Genjalny mistrz ekranu Konrad Veidt niejszej kreacji p.t. 

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

KINO-TEA7 

„RELIÓS" 
Wileńska 33, tel. 9-26 

NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE oraz WSZECHŚWIATOWY PRZEGLĄD DŹWIĘKOWY. 
Na |-y seans ceny zniżone. — — — „Seansy o godz. 4. 6, 8 i 10:15 

Jutro premjera! Na wazystkie seanse ceny miejsc zniżone. Ulub. publiczn., bohater filmu „Parada miłości” 

Maurice Chevalier ZA OCEANEM ciueuecabcii 
w przebojowym dźwiękowcu Caludette Colbert 

NAD PROGRAM: Dodatki i wszechśw. przegląd dźwięk. Peramountu. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10 15 
WKRÓTCE: Największy przebój Maurice'a Chevalier'a „KAWIARENKA. 
  

DŹWIĘKOWE KIN 

„AO“ 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

Dźwiękowe Kino 

CGUING 
ul. Wielka 47, tel. 

KINO-TEATR 

„PAN“ 
WIELKA 42 

  

Kino- Tsa'r 

LUX 
Miekiewicza 11, t.15-02 

KINO-TEATR 

Światowid 
Mickiewicza 9. 

Ziydawaieiwo „Kurjer Wileūski“ S-ka x ogr. odp. 

"mu; KRÓL PARYŻA 
W roli głównej wię główaci Awan Petrowicz, 
NAD PROGRAM: Tygodnik dźwiękowy Fox,a. 

Marie Glory, Gabriel Gabrio, oraz śpie- inn 
wająca w języku polskim = warsz. Helena Liposka, 

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

Dziś! Po raz pierwszy w Wilnie! Doskonała komedja dźwiękowa z udziałem znakomitego komika 

Harolda Lloyda -- HAROLD, TRZYMAJ SIĘ 
NAD PROGRAM: |) Wszechświatowy dodatek dźwiękowy Foxa. 2) Powódź. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej Na |-szy seans ceny zniżone. 
15 41 <." JUTRO: POKUSA, w roli głównej Greta Garbo.     

Dziš podwėjny program! Dwie sensacje w jednym seansie! 

» Tajemnica czarnego WĄWOZU sos'custer: Peggy Montgomery 
» ŻYWY POCIS Wielki film sportowy z udział. znan. akrob. Reed Howes. Brawurowy pościg 

przez stepy wśród tysiąca niebezpieczeństw! Karkołomna jazda na motocyklach! 
Początek o godz. |-ej, Ceny od 30 gr. 

Rycerze miłostek 
Wiktor Mc. Laglen i Edmund Lowe 

Następny program: Baśń miłości. 

Dziś i dni następnychl Największy 
film Foxa, którego akcja musi każde- 
26: Kojmieśi każdego *zotbawióćh, - 
W rolach gł.: Lily Damita oraz niezap. 

ubóstyiaca para rywali ! 
Początek seansów o godz. 6-ej, w niedz. i święta o godz. 4-ej — 

na tle miłości, intrygi i niena- / a zem Judyta i Holofernes 
2 epoki: starożytna i nowoczesna. W rolach głównych najpiękniejsza kobieta świata Ija Ruskzja i uosobienie 

męskości i siły Meciste. Początek o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz. |-ej. Ceny od 40 gr. 

Monumentalny arcyfilm, osnuty 

wiści 

Dziś wieczór śmiechu i humoru! 

BUSTER KEATON Znakomity 

komik   GENERAŁ 
w arcywesołej komedji p. t.   

IE B N SK I 

  

WIELKA NIESPODZIANKA 
Za traine rozwiązanie szarady otrzyma każdy bez wyjątku, bez żadnego losowania 

NAGRODĘ 60 ZŁ. W GOTÓWCE. 
&& dostępną dla wszystkich, 

miłą,ciekawą i zajmującą 
Wprowadzamy w życie towa- kie asa, „Polska Komunikacija 

„Polska Komunikacja“ jest pierwszorzędną grą, którą bawić się będą tak oscby 
dorosłe, jak i rozumna młodzież. 

„Polską Komunikację* zamierzamy wprowadzić jaknajszerzej, a nadto propsgując zamiłowanie 
do rozwiązywania szarad, podajemy jednorazowo do rozwiązania poniższą szarsdę, premjowaną 
kwotą 60 złotych. 

KTO ZAMAWIA: „Polską Komunikację* przy 

sze ogłoszenie, 

TEN OTRZYMUJE 
BEZWZGLĘDNIE szarady. 

równoczesnem nadesłaniu zł. 2.50 
w gotówce lub znaczkach pocztowych, powołując się na niniej- 

grę towarzyską „Polska Komunikacja", bez doliczenia porta, 
po cenie reklamowej złotych 2.50 oraz 
w gotówce, jeśli nadeśle przy zamówieniu trafne rozwiązanie 

sumę złotych 60 — 

Rozwiązanie uprasza się nadsyłać możliwie w ciągu 8 dni od dnia ukazania się ogłoszenia. 
Ostateczny termin przyjmowania zamówień na grę wraz z rozwiązaniem szarady, 
28 maja r b. W ciągu tygodnia od tego terminu otrzyma każdy zamówioną grę 

upływa w dniu 
„Polska Komu- 

nikacja”, jak również w razie trafnego rozwiązania szarady — sumę 60 złotych. Dokument z właści- 
wem rozwiązaniem szarady jest zdeponowany u rejenta w Warszawie. 
zania załączymy każdemu do przesyłki dla własnej kontroli. 

ŁAMIGŁÓWKA ZGEOSKOWA: 

a-ak-au-błoń-by-ce-cho-ciel-ciel-cu-czy- 

giel-ig-ja-ka-kier-ko-kra-krę-ku-lam-la 

łek-mar-na-nia-nioł-0-0-pa-piec-przed- 

ser-sta-stwo-sza-tel-tor-tor-two-u-u-wa- 

wi-wiec. 

Kopję właściwego rozwią- 

ZNACZENIE WYRAZÓW: 

Reprezentacja. 
Stan społeczny. 

Pisze dzieła. 

S
o
u
A
W
N
—
 

Narząd wzroku. 

Przyrząd do oświetlenia. 
Najważniejszy organ człowieka. 
Reprezentuje stan handlowy. 

Służy do gdy sport., kulami drewniane- 
mi latem i zimą. 

8. 
9. Nasz Wódz Narodu. 

10. Organ słuchu. 
1]. Zawód wychowawczy. 
12. Przybór do szycia. 
13. Zawód rzemieślniczy. 
14. Zawód artysty. 
15. Posiada dużo słodyczy. 
16. Drzewo owocowe. 
17. Postać niebiańska. 

Z powyższych sylab należy ułożyć 17 wyrazów o znaczeniu wyszczególnionem powyżej. któ- 
rych początkowe litery, czytane z góry na dół, dadzą nazwę reklamowanej gry towarzyskiej. 

WARSZAWSKA WYTWÓRNIA ZABAWEK, WARSZAWA, DŁUGA 50. 

  

Na lato 
postanowiliśmy przyjść z pomocą najszerszym ma- 
som, aby przez obniżenie cen dać Im możność zao- 

patrywania się w niezbędne dla Nich towary manu- 
fakturowe. Skłoniła nas do tego nasza Sz. P. T. kli- 
jentela, która w listach do nas skarżyła się, że obec- 
ny kryzys gospodarczy nie pozwala Im na kupno ta- 
kowych. Firma nasza ulegając prośbom, postanowiła 
na pewien krótki czas zredukować ceny do minimum. 

A więc tylko przez krótki czas będzie każdy 
miał możność zakupić sobie komplet pierwszorzęd- 
nych towarów, niezbędnych w każdym domu, tylko 

za 39 zł. 
a mianowicie: | sztuczkę płótna białego w wyboro- 
wym gatunku 17 mtr, 4 mtr. dobrej białej dymki na 
2 pary kalesonów męskich, | duży obrus czysto biał: 
w pięknych kwiatach żakardowych, | duże przeście- 
radło białe z kolorowemi brzegami, 2 duże ręczniki 
kąpielowe, | chustkę w ładnych kwiatach na głowę, 
6 chusteczek do nosa, białych z kolorowemi brzega- 
mi, | parę skarpetek nicianych bardzo mocnych, 
| parę pończoch „Macco* cienkich, 2 rołki nici czar- 
nych lub białych, | paczkę igieł, | tuzin guzików do 
koszul i | tuzin guzików większych do pościeli. 
Koszta przesyłki 3 zł. płaci odbiorca. 

Te wszystkie towary zostają wysłane każdemu 
za zaliczką pocztową po otrzymaniu listownego za- 
mówienia (płaci się przy odbiorze). Bez ryzyka, ku- 
pujący nic nie ryzykuje, gdyż o ile towar Mu się 
nie podoba, przyjmujemy go z powrotem i pieniądze 
zwracemy, lub zamieniamy na inny, stosownie do 
życzenia. 

Zamówienia adresować: 

Firma: „Łódzka Tkanina'* Łódź, ul. 1-go Maja 9. 
Skrzynka poczt. 417. 

Uwaga: Zamawiający 2 komplety razem, otrzy- 
muje | szal żakardowy męski lub damski 
gratis. Cenniki bezpłatnie. 

  

  

Uwadze P. P. Przedsiębiorców Budowlanych 
i Konsumentówi 

Fabryka kafli „KAAF“ 
poleca kafie z bialuch i majolik, ze 

składi fabrycznego—Zawalna 33. 
Ceny fabryczne. 

  

OGŁOSZENIA 
do „KURJERA WILEŃSKIEGO" 

i innych pism najtaniej 
załatwiać za pośrednictwem 

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

  

SRA o - 

okdryty 7-mio osobowy w bardzo | 
dobrym stanie do sprzedania 

okazyjnie 
Skład Broni — Wileńska Nr. 10 

  

  

  

PRACOWNIA 

GORSETÓW „E LWIRA“ 
Wilenska 19 

poleca najnowsze modele. 
  

UWAGA! AMATORZY FOTOGRAFOWIE! 
Osżczędzajcie pieniądze i śpieszcie do Specjalnego 
Laboratorjum dla amatorów-fotogr. „REMBRANDT"* 

Wilno, >-to 'Jafska 6, tel. 12-88. 
Wykonanie pierwszorzędne. Ceny konkurencyjne“ 

Sprzedaje się| Druskieniki 
pensjonat „KALINA”, 

Jasna 3. Komfortowe po- 
koje, z całodziennem u- 
t:zymaniem, fortepjan na 

    
  

garnitur salonowych mebli 

i samochód     za 600 zł 

Połocka Nr. 4 m. 12. 

opon nowe. i . 
po, miejscu, radjo. W czerwcu 

ceny znižone. 

  

Druk. „Zaics“, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefom 3-40 

Mieszkaniowe centralne ogrzewanie 

ESWU 
DAJE: 

Niezależność i wygodę, do 40°/, 

oszczędności 

można do wszystkich 

i starych domów, gdyż nie wymaga piwnic. 

Zakładajcie wszyscy koncesjonowani instalatorzy. 

W Polsce czynnych ponad 2000 instalacyj ESWU. 

ST. WEIGT i S-ka w ŁODZI 
  

  

    
BEŻ 

     

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin| 
ul. TATARSKA 20 į 

e0ie 
jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka itd. i 

Wykwintne, Mocne, | 

NIEDROGO; 

na dogodnych warnukech 
I NA RATY. 

NĄDESZŁY NOWOŚCI. 
1178 

Uniwersal 
sklep rowerów, pa- 
tefonów, gramofo- 
nów i płyt gramofo- 

nowych. 

Wiino, Wileńska 21, 
powiadamia, że ktoś 
z klijentów pozosta- 
wił aparat fotograf. 
Będzie łaskaw się 
zgłosić po odbiór. 

0 УАРО 
pokoje umeblowane z o- 
biadami lub z całodzien- 
nem utrzymaniem dla so- 

lidnych. 

UI. Połocka Nr. 4 m. 12. 

SKLEP 
do wynajęcia, ul. Wielka 
Nr. 39. Informacje m. 2, 

  

na opale. Stosować 

Dr. GINSBERG 

  

> EDGE GP GPU LH OD WE 

nowych 

Senatorska 22. 

  

  
    

Nr. 113 12055) 

Letnisko 
ustronne 16 klm. od Wil- 
na w lesie, komunikacja 
autobusowa. Wiadomość 
w magazynie Szumańskich 

Mickiewicza i 
——— z 

Lenska - Poncjonał 
we dworze na okres od 
1/VI do 1/X. Czternaście 
sypialnych pokoi, ogólny 
salon, hall, sala jadalna 
(osobne stoliki). Kanali- 
zacja, wodociągi, wanna, 
światło elektryczne. Do- 
bra kuchnia. Poczta, tele- 
graf, telefon na miejscu. 
Duży park, kort tenisowy, 
radjo, rybołóstwo, polo- 
wanie, kąpiele rzeczne. 
Pis ma wileńskie i stołecz- 
ne. Na każde żądanie sa- 
mochody, konie zaprzę- 
gowe i wierzchowe. Do- 
jazd do stacji Bieniakonie 
4 pociągi do i z Wilna 
dziennie. Z Bieniakoń 30 
minut samochodem Wszel 
kich wyczerpujących in- 
formacyj udziela i zgło- 
szenis przyjmuje zarząd 
majątku Rakliszek poczta 
Butrymańce powiatu Lidz- 
kiego. Telefon: Butrymań- 
ce 4. 4585 

2 letniska 
do wynajęcia, 17 klm. od 
m. Wilna przy szosie Wil- 
no-Lida. Dojazd autobu- 
sem. Przy lesie sosnowym. 

Adres w Redakcji „Kurj. 
Wileńskiego". 4579-0 

V >zyetkich, ktėrzy po- 

siadają jakiebądź in- 
formacje o Lidji z Żytie- 
niowych Wyszyńskiej, 
córce Andrzeja i Anny » 
Iwanowėw Žytieniowych.. 
žonie Walerjana Wyszyn- 
skiege, urodzonej w dniu 
2-Х. 1901 roku w Tagan- 
rogu, ostatnio zamieszka- 

łej w Kijowie w r. 1918, 
uprasza się o nadesłanie- 
tych informacyj do Kon-- 
systorza Ewangelicko Re- 
formowanego w Wilnie. 

Zawalna II. 

  

  

  

OSTRZEŻENIE! | 
Pewna firma w Wilnie rozlewa swoje mało- 
rtościowe piwo w używane butelki „Patent” 

Y ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU W ŻYWCU 
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 

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

chorcby skórne, wene 
ryczne i moezopłciowe 

Wileńska 3 
od godz, 8-——1 i 4—5. 

tel. 567. 

De sprzedania 

dom >= cem, ewent. 

Lachowiczowie, wieś Bil- 
na znos. 

kiszki, gm. Niemenczyn. 

Zakład krawiecki 
H. Klimański 

ul. Piłsudskiego 2, m. 4!, 
poleca ostatnie nowości 
mód. Ceny przystępne. 

Wykonanie solidne. 

  

  

  

    
    

    

  

GALANTERJA 

„Zródło Polskie“ 
Wilno, 

ul. Wileńska Ne. 29,10: B 
(wejście przez korytarz) 

  

Nowootworzona 

pracownia stolarska 
A. Brewińskiego 

z. Montwilowski 11—3, 
przyjmuje wszelkie zamó- 
wienia oraz reperacje & 

odnawianie mebli. 

  

Poważne przedsiębiorstwo 
poszukuje zdoln. i solidn. 

akwizytorów 
do ratalnej sprzedaży ar- 
tykułów pierwsz. potrzeby: 

ul. Jagiellońska 9—5, 
Godziny przyjęć 10—2 

  

Stanisław Staruk 
krawiec męski 

Kalwaryjska 36 
wykonuje roboty wojsko- 
weicywilne Ceny niskie 

F. Gawroński 
Wilno, ul. Mickiewicza 5 

sklep obuwia 
męskiego, damskiego i 

dziecięcego. Ceny zniżone 
  

Najtańsze źródło zakupu 
dodatków szewcko - kra- 
wieckich oraz wszelkiego 
rodzaju skór po cenach 
najniższych tylko w firmie 
chrześc Tadeusza Czapli 
ulica |-sza Szklana Nr. 2 
  

Pracownia wyrobów 
- *skórzano -galanteryjnych 

„Nowość 
Przyjmuje zamówienia 

i reperacje. 
Wilno, Zamkowa Nr. 24.   

Н в do w - 
Pianine as 
Wiłkomierska 3—20. 

    

gub. numer roweru wyd.. 
przez Magistrat miasta 

Wilna na imię Szołema 
Dworeca, unieważnia się. 
  

Z” książ. wojsk. wyd. 
przez P. K. U. Lida 

na imię Wulfa 
unieważnia się. 

D o do sprze- 
dania, 

w dobrym stanie. w ruch- 
liwej miejscowości przy 
ulicy Jerozolimskiej Nr. IZ 
(dawniej Nr. 46), o warun- 
kach dowiedzieć się na 

miejscu u właściciela, 

STUDENT 
poszukuje korepetycji w 
zakresie 6-ciu klas Gimn. 
WIŁKOMIERSKA 3—20. 

Lewina. 

  

drewniany 

  

Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz 

a


