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Litwa w obliczu wyborów 
de samorządów. 

Najaktualniejszą obecnie kwestją 
polityczną na Litwie są wybory do sa- 
morządów. 

Zdawaćby się pozornie mogło, że 
rozpisanie wyborów do samorządów 
jest dowodem nowego kursu w polity- 
ce wewnętrznej obecnego rządu litew- 
skiego. Wiemy bowiem, że — mimo 
izolowania Woldemarasa — dyktatura 
nielicznej w zasadzie partji „tautinin- 
ków** po dziś dzień się utrzymuje. Wie 
my, że „tautininkowie, mimo silnej 
liczebnie i nieprzebierającej w šrod- 
kach opozycji, nie są skłonni do żad 
nych z nią kompromisów. O zwołaniu 
sejmu też nikt z „tautininków** na ser- 
jo nie myśli. Czyż można się więc dzi- 
wić że—w takich warunkach — ogło- 
szenie w dniu 2. V. r. b. nowej ustawy 
o samorządach i rozpisanie wyborów 
wydały się zapowiedzią nowej polity- 
ki, pierwszą jaskółką, zwiastującą na- 
wórt od dyktatury do parlamentaryz- 
mu i demokracji? Nawet opozycja u- 
legła w pierwszej chwili złudzeniu i 
zaczęła sobie dużo po wyborach obie- 
cywać. 

Złudzenie wnet jednak prysto. Bliz- 
sze zapoznanie się z treścią nowej u- 
stawy o sdmorządach zmusiły całą bez 
wyjątku opozycję, zarówno prawico- 
wą (chrześc. demokracja, Związek Go- 
spodarczy, Federacja Pracy), jak le- 
wicową  (łudowcy, socjaldemokraci) 
do _jednomyślnego bojkotu wyborów. 

  

  

    

Cóż zawiera ta nowa ustawa o sa- 
morządach „która tak opozycję zrazi- 
ła i nadzieję powrotu do rządów. de- 
mokratycznych w zarodku stłumiła? 

Nominalnie wybory do samorzą- 
dów odbywają się — jak głosi nowa 
ustawa — na podstawie demokratycz- 
nej ordynacji wyborczej. Listy kandy- 
datów zatwierdza burmistrz danego 
miasta, przyczem można — w wypad- 
ku jakiegoś uchybienia w tym wzglę- 
dzie — zgłaszać protest na ręce sędzie- 
go pokoju, a w wyższej instancji — do 
Trybunału Najwyższego. 

Z czagóż więc opozycja jest nieza- 
dowolona? Czyż te piękne i zgodne z 
duchem demokratyzmu postanowienia 
nowej ustawy mogły kogoś raz Na- 
turalnie, że nie. Posłuchajmy jednak 
dalej. 

Głosować mogą tylko osoby, które 
ukończyły 24 rok życia i płacą podatki 
Ten przepis pozbawia prawa głosu z 
jednej strony liczne rzesze niepłacą- 
cych podatków kobiet, na których się 
w b. znacznej mierze opierają „krik - 
szezioniowie*, z drugiej zaś — prole- 
tarjat, będący oparciem „liaudinin- 
ków* i socjałdemokratów. W ten spo- 
sób zaasekurowali się „tautininko- 
wie* b. dowcipnie przeciwka wybor- 
com zarówno z prawicy jak teź lewicy 
opozycyjnej. Co więcej, nowa ustawa 
dopuszcza do urny wyborczej również 
urzędników państwowych i samorzą- 
dowych. Przekonań masy urzędniczej 
jest partja rządząca zupełnie pewna, 
gdyż dawno już pousuwała żywioły 
„nieprawomyšslne“. 

   

  

    

    

Nie koniec na tem. Nowa uslawa 
głosi, że 1/3. radnych m. Kowna mia- 
nuje rząd. Wójtowie i burmistrzowie 
są uzależnieni od ministerstwa spr. 
wewn., które ma prawo usuwania ich 
„za niedbalstwo. Kompetencje rad 
gminnych, powiatowych i miejskich 
zostają b. znacznie ograniczone na 
rzecz uzależnionych od ministerstwa 
wójtów i burmistrzów. Burmistrzowie 

  

są zatwierdzani przez władze central- . 
ne. Burmistrz niezatwierdzony dwu- 
krotnie przez m-stwo spr. wewn. ustę- 
puje, a m-stwo mianuje wtedy nowego 
burmistrza od siebie. 

Tego, rzecz prosta, wystarczyło, by 
opozyeja wybory zbojkotowała. Istot- 
nie, „tautininkowie* wykazali niezwy 
kłą pomysłowość w asekurowaniu się 
przeciwko ewentualnym, niemiłym 
dla siebie niespodziankom. O i 
czając — wbrew konstytucyjnej 
ności wszystkich obywateli wobec p 
wa — liczbę wyborców do szczupłej 
stosunkowo grupy uprzy 

  

  

  

   

   

  

   
wprowadzając do rady miejs 
na radnych mianowanych, ogranicza- 
jąc kompetencje rad samorządowych 
na rzecz wójtów i burmistrzów, wtesz 
Gie uzależniając tych ostatnich od 
władz administracyjnych, rząd Tube- 
lisa nie odstąpił ani na jotę od swego 
dotychczasowego kursu politycznego. 
Słusznie też opozycja twierdzi, że sa- 
morządy staną się teraz właściwie or- 
ganem m-stwa spr. wewn. 

    

  

W ten sposób rządy „tautininkėw“ 
znajdą jeszcze jedno mocne oparcie w 
kraju, opozycja zaś straci ostatni teren 
na którym mogła chociaż w słabym 
stopniu przeciwstawiać się dyktatur- 
skim zapędom partji rządzącej. 

Jak wiadomo, mniejszości narado- 
we taktykę bojkotu wyborów odrzu- 
ciły. W wyborach biorą udział zarów- 
no Żydzi, jak Polacy, Niemcy i Ro 
nie, którzy utworzyli wspólną lis 
Stanowisko samodzielne mniejszości 
narodowych nie przypadło, rzecz pra 
sta, do gustu opozycji, która nie szczę: 
dzi im z tego powodu gorzkich wyrzu- 
tów i złośliwych przycinków 

W jednym z ostatnich numerów. 
„Lietuvos Żinios*, organ ludowców, pi 
sze, iż „nasze mniejszości, przystępu- 
jąc do wyborów, powodują się nie ogól 
nemi interesami kraju, lecz jedynie 
„businesem* swego „narodowego kra- 
miku* Zdaniem „Lietuvos Żinios.*. 
przywódcy mniejszości narodowych 
zapatrują się na ogólne sprawy Litwy, 
jak na „politykę zagraniczną”, w któ- 
rej najczęściej przeważają cele egoisty 
czne. Zdaniem pisma, droga. . 
idą mniejszości, jest błędna i dąży do 
utworzenia „jakichś państw mniej. 
szościowych w państwie, co jest szka- 
dliwe dla samych mniejsżości. „Za- 
pewne, pisze pismo, można marzyć o 
„górze Sionu* i można węszyć „War 
szawskie prądy*, lecz jest to jedynie 

wką „arystokratów, masy 
mniejszościowe są jak najściślej 
zane z Litwą i taka sztuezna iz į 
może jedynie dotkliwie się odbić na 
ich najżywotniejszych sprawach”. 

Odpierając te zarzuty, „Dzień Ko- 

    

  

  

   

   

     

    

"wieński* zkolei krytykuje taktykę o- 
Pozycji, wskazując na to, że lepiej jest 
choć w tej pewnej części, w jakiej poz- 
wala nowe prawo, bronić interesów 
ludności na terenie przyszłego samo- 
rządu, aniżeli wcale ustąpić z placu, 
pozostawiając na nim panem sytuacji 
kogo innego. а 

Dzisiaj mniejszości zbojkotują wy- 
bory, a jutro może życie zbojkotuje 
mniejszości. 

Co zaś do „kramiku mniejszošcio - 
wego“ to nie naležy zapominač, že 
mniejszošci stale wychowywano w tem 
przekonaniu, že mogą one polegač tyl- 
ko na własnych siłach i nie spodziewać 
się znikąd poparcia swych interesów. 

„Dzisiaj—pisze „Dzień Kowieński* 
nam, mniejszościom, się przypomina 
o „ogólnych interesach** kraju. A gdy 
my, mniejszości, w imię tych samych 
ogólnych interesów kiedykołwiekbądź 
przypominali o sprawiedliwem uregu- 
lowaniu naszych mniejszościowych 
spraw, zaw nam odpowiadano, iż 
żądamy dla siebie przywilejów. 

Charakterystycznym szczegółem 
jest niezadowolenie z udziału w wybo- 
rach mniejszości narodowych, które- 
mu niedwuznaczny wyraz daje rów- 
nież prasa rządowa. 

Niewątpliwie, gdyby mniejszości 
narodowe powstrzymały się od wybo- 
rów dogodziłyby obu stronom, ale by- 
łaby to polityka samobójcza i trudno 
się dziwić, że nie chciały one dobro- 
wolnie popełnić na sobie harakiri. 

' . E J 

  

  

    
   

  

  

   

rap, Gloria! 
znane zeswej 
dobroci pol- 
skie ostrze 
do golenia 

odznaczone medalami w kraju i zagranicą 

WSZĘDZIE DO NABYCIA. 

  

Z Białorusi Sowieckiej. 
Zamykanie polskich szkół 
w Białorusi Sowieckiej. 

Z Mińska donoszą, że wślad za zamknię 
ziału polskiego, na uniwersyte 

Mińskim, władze sowieckie również posta 
nowiły z nowym rokiem szkolnym zamknąć 
szkołę techniczną w Mińsku, oraz 6 szkół 

polskich na pro ji. Zamknięte zostaną 
szkoły w Borysowie, Ziembiniu, Smolewi- 
czach, Grójku Ostroszyckim, Zasławiu i Ko- 
ralkiewiczach. 

Zakończenie obchodu 
500-lecia śmierci Joanny d'Arc 

ROUEN, 30. 5. Pat. — Cały dzień 
30 maja poświęcony jest uroczystemu 
obehodowi  500-lecia _ męczeńskiej 
śmierci Joanny d'Arc, która spalona 
została na stosie 30 maja 1431 roku. 
Obchód ten zamyka szereg urocz 
stych eeremonij, jakie ostanio miały 
miejsce w całej Francji na jej cześć. 
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Wyjazd P. Prezydenta 
do Lublina. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dowiadujemy się, że Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej wyjeżdża dnia 4 czer 
wca do Lublina, gdzie weźmie udział 
w uroczystościach kościelnych Bożego 
Ciała. 

Przygotowania do powszech- 
nego spisu ludności. 

Dowiadujemy się, że Główny Urząd 
Statystyczny przystąpił energicznie do 
prace przygotowawczych, związanych 
z organizacją drugiego w odrodzonej 
Polsce pówszechnego spisu ludności, 
mającego się odbyć w połowie grudnia 
roku bież 

Obecnie na obszarze całego państwa 
przeprowadzany jest przez gminy wiej 
skie i mie e spi stkich miejsco 
wości i osiedli, których ogólna liczba 
sięga 150.000. 

Spis ten stanowi pierwszą, podjętą 
przez Główny Urząd Statystyczny wię- 
К5га pracę wstępną do zamierzonego 
spisu ludności. Zawezasu sporządzo- 
no wykazy miejscowości, uwzględnia - 
jące obecny stan faktyczny, będą rę- 
kojmią tego, że żadna miejscowśoć nie 
zostanie pominiętą przy gorączkowej 
robocie jednodniowego okresu spisowe 
go 

    

  

   

  

    

   

   

Jednocześnie spis ten dostarczy ma- 
terjału do opracowania nowego wyda 
nia Skorowidza Miejscowości Rzeczy- 
pospolitej Polskiej, którego brak od- 
czuwają w jednakowym stopniu tak 
aparat organizacyjny państwa, jak sfe 
ry gospodarcze i społeczne kraju. 
Pierwsze wydanie tego skorowidza 0- 
parte na podstawie danych, dostarczo 
nych przez spis ludności z 1921-go ro 
ku jest obecnie przestrzałe szezegól- 
hie wobec zinian, jakie+w eiągu. ostat, 
niego 10-lecia zaszły wskutek szczegól 
nie silnych w tym czasie przesiedleń 
ludności, wywołanych zwłaszcza na 
wschodzie państwa — repatrjacją, 0- 
sadnictwem i emigracją.. (Iskra). 

Konfiskata „Polonii”. 
WARSZAWA, 30. 5. Pat. — Biuro 

prasowe Prezydjum Rady Ministrów 
komuniku dziennik katowieki .,.Po 
lonia* został dzisiaj skonfiskowany za 
zamieszczenie szkodzącej państwu i 
kłamliwej pogłoski o rzekomem roz- 
ważaniu projektów inflacyjnych w ło- 
nie rządu. Jednocześnie wdywanictwo 
pociągnięte zostało do odpowiedzial- 
ności sądowej. 

—0— 

    

Pogrom jezuitėw w Hiszpanji. 

„Osserwalore Romano“ oglasza autoryta- 
tywne dane o szkodach, wyrządzonych za 
konom podczas ostatnich zaburzeń w Hisz- 

  

   czętnie spalona 
a. zakonu jezuitów 

z przyleg: ściołem, w którym spoczy 
wały zwłoki św. Franciszka Borgia. Został 

6 spalony wielki instytut techniczny, 
ący do zakanu, a wychowujący wykwa- 
anych inżynierów, majstrów i robot- 

ników techników. 
W. Maladze została spalona rezydencja 

jezuitów, w Sewilli — kolegjum, w Alican- 
te — dom zajęć, gdzie m. in. mieścił się za 
kład wychowawczy dla dzieci robotników. 
Zostały zniszczone, zrabowane i złupione w 
sposób barbarzyński kolegja w Maladze. Wa- 

  

   

   

    

   

  

lencji i Chamartin oraz siedziby zakonne w; 
Kadyksie, Jerez, Sewilli, Alicante i Walencji. 

Jezuici zostali zmuszeni dó porzucenia 
poszczególnych siedzib, bądź przez władze, 
bądź też z powodń teroru i groźby spalenia 
przez niszczycielski tłum. Opuściły w ten spo- 
sób zakłady: trzy nawiej w Aranjuez, 
Gandia iw Salamanco; kole, w Orihuela i 
Gilon; zakony w Almeria, Salamance, Gi- 
jon i Borunie oraz uczeni pisarze w Mad 
rycie. Do niektórych z pośród wymienionych 
zakładów powróciły nowicjaty. Wielu z za- 
konników pibitó i zelżono. W innych miej- 
scowościach usiłowania podżegaczy udarem- 
niła postawa wiernych, którzy nie dopuścili 
do aktów wandalizmu. 

vatore* eytuje wiele przykładów bo 
obrony życia i mienia jezuitów 

ychowańców poszczególnych zakła- 
dów oraz przywiązaną do katolicyzmu  lu- 
dność. 

Raid lotniczy dookoła świata. 
LONDYN, 30. 5. Pat. — Młoda para ame- 

rykańska państwo Day wystartowała w dniu 
0 maja z loiniska w Heston, rozp. 
aid lotniczy dookoła świata. Obliczają ani, 

że koszty du nie przeniosą 700 funtów ster- 
lingów, licząc w tem i rachunki hotelowe. 
Projektowana trasa lotu prowadzi przez Pa- 
ryż, Brukselę, Berlin, Konstantynopol, Jero- 
zolimę, Bagdad, Indje i Chiny. 

Tajemnicza zbrodnia. 
LONDYN, 30. 5. Pat. — W hrabstwie 

Kent wy o tajemniczą zbrodnię. W ogro 
dzie położonym przy domu pewnej ogólnie 
szanowanej rodziny, skła cej się z ro- 
dziców i dwuletniej córki, znaleziono zako 
pane w ziemi zwłoki pani domu i jej córki. 
Na ci 
ol 

    

  

   

  

    

       
   

  

  

    

  

   
    

  

   

  

ogólnie szanowany przepadł 
cja przeprowadza śledztwa, 

DRUSKIENIKI 
ZDROJOWISKO 
POŁOŻONE NAD NIEMNEM 

prowadzone przez Departament Służby Zdrowia Min. Spr. Wewn. 

na zasadach zdrojowisk państwowych. 

KĄPIELI 

i lekarzy-konsultantów. — 

WYCIECZKI BLIŻSZE | 

  

  

NOWE ŹRÓDŁO SOLANKOWE WYSOKIEJ WARTOŚCI 
HYDROPATJA—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 wzoROWwO URZĄDZONA NA WYSPIE NIEMEŃSKIEJ. 

SPACERY ŁODZIAMI — RYBOŁÓWSTWO — GRZYBOBRANIE 
DALSZE DO MALOWNICZYCH OKOLIC 

ROZLEGŁE LASY SOSNOWE, JEZIORA, WZGÓRZA I DOLINY 

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

Wszelkich informacyj bezpłatnie udziela na miejscu i listownie 
Komisja Zdrojowa. 

SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 

    

Z dniem dzisiejszym. rozpoczynamy wydawanie „Przeglądu 
Kolejowego", jako bezpłatnego dodatku do „Kurjera Wileńskiego", 
poświęconego życiu i pracy kolejarzy Dyrekcji Wileńskiej. 

Та drogą chcemy zapoznać szerszy ogół z żywą i owocną 
działalnością naszych kolejarzy na niwie społecznej. 

Nr I „Przeglądu Kolejowego" załączamy do dzisiejszego nu- 
meru „Kurjera“. 

AS T NEBL ITS STT VIKING 

Podsekretarz Stanu A. Koc pozostaje 
na swem stanowisku. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Dowiadujemy się ze źródeł miaro- 
dajnych, że podsekretarz stanu w Mi- 
nisterstwie Skarbu p. Adam Koce po- 
zostaje na swem stanowisku. Po zmia 
nach gabinetu wicemin. Koce, © czem 
donosiła agencja »„Iskra*, zdecydował 
się opuścić Min. Skarbu. W kołach 
zbliżonych do p. Koca utrzymywano 
stanowczo ,że jego dymisja jest rze- 
czą przesądzoną, a przyczyną tego 
była sytuacja spowodowana reorga- 
nizacją rządu. Ponieważ p. Koce był 
najbliższym  współpracownikiem p. 
Matuszewskiego w ostatniem półro- 
czu, z chwilą więe ustąpienia p. min. 
Matuszewskiego było zupełnie zrozu- 
miałem również ustąpienie -p. m. Ko- 
ca. Tak stały rzeczy w ub. czwartek. 
Tymczasem w ciągu piątku sprawa 
uległa radykalnej zmianie. W trakcie 
kiłku koniereneyj czynników rządo- 
wych z p. min. Kocem ustalono, że 

pozostanie on na dotychezasowem 
stanowisku. Publicznie stało się to 
wiadomem po wczorajszej ostatniej 
i decydującej w tej sprawie jego kon- 
ferencii u p. premjera Prystora. 

Pan premjer Prystor, który zapo- 
wiedział rozpoczynanie urzędowania 
w Prezydjum Rady Ministrów 0 godz. 
8 rano w dn. wczorajszym przybył 
parę min. po ósmej i przystąpił do 
pracy bieżącej. Pan premjer Prystor 
jak komunikuje biuro prasowe w Pre 
zydjum Rady Ministrów odbyć ma 
konferencję z kierownikami poszcze- 
gólnych resortów, celem omówienia 
szezegółowego sytuacji gospodarczej 
i spraw związanych z wykonaniem 
budżetu. W dn. wczorajszym p. prem- 
jer Prystor odbył dłuższą naradę z p. 
min. spraw wewnętrznych gen. Sła- 
woj-Składkowskim. 

W poniedziałek Sąd Najwyższy będzie rozpa- 
trywał dalsze protesty przeciwko wyborom. 

(Tel. od własn. koresp. z Warsz.) 

W najbliższy poniedziałek Sąd Naj- 
wyższy rozpatrywać będzie dalszą ser- 
ję protestów zgłoszonych przeciw wy- 
nikom wyborów do Sejmu w poszcze- 
gólnych okręgach: W dn. wczorajszym 
Sąd Najwyższy rozpatrzył protest mo- 
narchistycznej organizacji _wszech- 

stanowej przeciw wyborom w okręgu 
Nr. 138 Łódź — miasto, dwa protesty 
Centrolewu przeciw wyborom w okr. 
Nr. 8 Ciechanów, 1 protest Centrolewu 
przeciw wyborom w okr. Nr. 6, obej. 
mująeym powiaty grodzieński, suwal- 
ski i augustowski. 

© RTCZENOARCE SIARRA 

Zamknięcie wszystkich kół młodzieży 
katolickiej we Włoszech. 

CITTA DEL VATICANO, 30-V. (Pat). Policja przeprowadziła rewi- 
zje i zamknęła wszystkie koła młodzieży katolickiej. Wysłanie delegata 
papieskiego do Padwy oraz zwołanie kongresu eucharystycznego do 
Rzymu zostało wstrzymane. Ojciec Święty wezwał w sobotę po połud- 
niu wszystkich kierowników akcji katolickiej „ha konierencję. Zapro- 
szony też został nuncjusz papieski przy rządzie włoskim. 

Echa porwania b. prezydenta Finlandii. 
HELSINGFORS, 30. 5. Pat. — W 

znanej aferze uprowadzenia byłego 
prezydenta republiki Stahlberga nastą, 
pił dalszy wyrok, mocą którego skaza- 
ni zostali na karę więzienia od 2 do 6 
miesięcy oskarżeni z procesu głównego 
i oficerowie sztabu generalnego, któ- 

  

rzy usiłowali zatrzeć ślady przez zni- 
szezenie odnośnych dokumentów. O- 
skarżeni wnieśli rekurs, równocześnie 
zaś były szef sztabu generalnego Va- 
lenius do rekursu dołączył dokumenty, 
w których wykazuje swą niewinność.   

  

„Nautilus“ gotėw jest już do podróży. 
NEW-LONDON, 30. V. (Pat). Łódź pod- 

wodna „Nautilusć, w której Wilkins zamie- 

rza udać się de bieguna północnego, j 
gotowa do odbycia pierwszej części podróży 

     

przez Atlantyk. W sobotę rano mają być 
dokonane ostatnie próby maszyn. Łódź za- 
bierze z sobą 10 tys. galonów materjałów 
wybuchowych i 1300 galonów paliwa. 

  

kronika redakc., komunikaty—70 gr. 
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WIADOMOŚCI z KOWNA 
INTERWENCJA MNIEJSZOŚCI NIEMIEC- 

KIEJ U PREZYDENTA. 

W tych dniach przedstawiciełe mniejsze- 
Ści niemieckiej w Litwie Kinder i Rogal od- 
wiedzili prezydenta Smetonę, interwenjuj. 
u niego w sprawie stanu szkół i 
ścielnych. Delegacj adczyła pr 
towi państwa, iż cz: zkół niemie 
stała zamknięta. Zezwoleń na otwar 

    

   
   
   
    

      

    

Następnie delegacja interwenjos 
sprawie incydentu kościelnego w W 
łowie. Prezydent oświadczył delegac ż po- 
licja nie może się mieszać do kwestyj ko- 
ścielnych i zaproponował delegacji, aby gmi- 
na ewangelicka w Wierzbołowie sama obrała 
swego pastora. 

UŁATWIENIA PRZY PRZEKRACZANIU 
LINJI ADMINISTRACYJNEJ. 

Prasa donosi, że litewskie ministerstwo 
spraw wewnętrznych opracowuje nowe prze- 
pisy o przekraczaniu granicy  polsko-litew- 

į, na podstawie których będą poczynione 
w przekraczaniu granicy, 

aś nie będą czynione dne 
S telon litewskim, chcącym u- 

dać się do Wileńszczyzny. 

19 LIST DO KOWIEŃSKIEJ RADY 
MIEJSKIEJ. 

W: głównej komisji wyborczej m. Kowna 
zgłoszono 19 list kandydatów na radnych. 
Wszystkie listy obejmują 330 osób. 

Mniejszości narodowe polska, rosyjska i 
niemiecka wystawiły jedną wspólną listę 
Nr. 17. Z własną listą Nr. 18 wystąpili rów- 
nierz Tatarzy litewscy. Na liście tej figuru- 
je jeden tylko kandydat. 

Ilość wyboreów w Kownie wynosi 27.620 
osób. 

UDZIAŁ OPOZYCJI W WYBORACH N. 
PROWINCJI. $ 

Mimo wyražnego stanowiska opozycji w 
stosunku do wyborów do samorządów miej- 
skich, w wielu miastach na prowincji, w Po- 
niewieżu, Marjampolu, Birżach i Rosien ch, 

ja bierze udział w yborach. Zwłaszcza 

  

   

   

   

    

        

  

      łw wyhorach chrz. demokraci, 
których kandydaci figurują na różnych li- 
stach. 

ZAKOŃCZENIE KONGRESU PRAWNIKÓW 
PAŃSTW BAŁTYCKICH, 

W: ub. sobotę w Kownie zakończyły się 
obrady I kongresu prawników. 3 państw ba?ł- 
tyckich. W wyniku obrad przyjęto szereg 
rezolucyj oraz wyrażono zdani: na zjazd 
obecny należy się zapatry jako na po- 
czątek systematycznej współpracy w tej 
dziedzinie państw obraduj cych. Kongresy 
takie odbywać się będą czę: siej, a przynaj: 
mniej jeden raz do roku. Uczestnicy zjazdu 
byli przyjęci przez prezydenta państwa; po 
seł łotewski na ich cześć wydał raut, zaś 
burmistrz Wilejszys podejmował  uczestni- 
ków kongresu podwieczorkiem w parku Wi- 
tolda. 

Lu I 

Silne lotnictwo 
to potęga Państwa! 

     

  

  

   

  

  

  

UZDROWISKO 

TRENCZYNSKIE-CIEPLICE 
„TERMALNĘ KĄPIELE 
SIARCZANO-MUŁOWE 

w:pięknem położeniu karpackiem. 

KO RZYSTNE KURACJE RYCZAŁTOWE: 

Nowoczesny komfor+. 
Liczna frekwencja polska. 

S ag Rozrywki-Zniżki przejazdowe: 

Informacje i prospekty: 

Luba Chait, Wiino 
Stefańska 23, tel. 680. 
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Generał Żeligowski o Iniarstwie. 
Gen. Żeligowski, członek honorowv 

Wileńskiego Towarzystwa Lniarskie- 
go w Wilnie nadesłał nam swoje uwa- 
gi w tak aktualnej obecnie sprawie 
Iniarskiej. 

W Wojewódzkim Urzędzie w Wil- 
nie, można oglądać kawałek chleba z 
powiatów północnych. Jest to miesza- 
nina mąki, plew i kory drzewnej. Taki 
chleb w latach nieurodzaju zmuszeni 
są jeść ludzie tych okolic. Warunki kli 
matyczne i głebowe zmuszają ich do 
tego. 

Nawet wtedy kiedy w całej Polsce 
bywają nadmierne urodzaje, nasza 
północ zmuszona jest częstokroć przyj- 
mować upokarzające ofiary zamoż 
niejszych dzielnic. 

I dzieje się to niemal wbrew zdro- 
wemu rozsądkowi i wbrew przyrodzie, 
która tym razem okazała się spra- 
wiedliwą. Nie dając bowiem warun- 
ków dla kultury zboża, dała warunki 
dla kultury Inu. Obszary upośledzone 
pod względem produkcyj klasowych 
posiadają odpowiednie warunki do 
produkcji lnu. Przeto jeśli Polska jest 
drugiem na świecie po Rosji państwem 
€o do powierzchni ziemi uprawnej pod 
Inem (117 tys. ha) zawdzięcza to trzem 
województwom (wileńskie, nowogró- 
dzkie, białostockie). 

Sl4sk ma wegiel, Poznańskie — 
zboże, Galicja naftę, Wołyń i Łubelsż- 
czyzna chmiel—a półnoeny wschód 
szczególnie Wileńszczyzna — len. Na 
tem polega jej siła ekonomiczna. 

Niesłey ia siła nie jes wyzyskana. 
Ogromne zapasy naszego włókna leżą 
nie znajdując nabywców, warsztaty 
dła przeróbki nietylko się nie roz- 
wijają, lecz kurczą, powierzchnia za- 
siewów zmniejsza się katastrofalnie, 
następuje najstraszniejsze bezrobocie 
—bezrobocie rolne. 

  

Gdzie szukać rozwiązania tej tak 
bolesnej zagadki? Może produkcja wy- 
robów lnianych nie idzie po linji inte- 
resów gospodarki państwowej? Może 
wyroby ze Inu są gorsze od innych, 
może cena ich jest zbyt wysoką? 
Dowiadujemy się, że nie. Mamy go- 
towe wzory. Wszystkie państwa, na. 
wet te, które posiadają rozległe kolo- 
nje, z największą troskliwością pie- 
lęgnują przemysł Iniarski: Tak inten- 
dentura francuska napełnia swoje ma- 
gazyny mobilizacyjne wyłącznie tka- 
ninami z własnego lnu. To cznią i 
Niemcy, idąc jeszcze dalej i debatują 
się kwestje, czy nie zastosować przy- 
mus ogólny w używaniu Inianych wy: 
robów. Łotewskie rolnictwo oparte 
jest na Iniarstwie. Rosja Sowiecka za- 
lewa Europę swoim lnem. Nie mówi- 
my już o Belgji, Anglji i Czechosłowa 
cji gdzie wyroby lniane dosięgły do- 
skonałości. 

I mimo że te proste prawdy są pa: 
wszechnie znane, wtedy na wielkie 
lniane obszary wkraczają bawełna, ju- 
ta, manilja i inne cudzoziemskie su- 
rowce i razem z kupionym w Rosji 
Inem dobijają do reszty nasze drobne 
rolnietwo, któremu pozostaje bodajże 
tylko produkcja chleba z domieszką 
plew i kory drzewnej. 

Na taki .stan rzeczy złożyło się du- 
żo powodów. Nasza polityka lniarska 
od początku odkąd powstała, była na- 
sławiona na eksport. Zagraniea po woj 
nie płaciła dobre ceny i zdawało się, 
że stan taki potrwa wieki. Jednakże 
bardzo prędko przekonaliśmy się, że 
naszego lnu nietylko nikt nie kupuje. 
lecz nawet że cudzy len wszelkiemi 
drogami dostaje się do Polski. Stra- 
ciliśmy niętylko rynek zagraniczny, 

lecz i rynek wewnętrzny, który opa- 
nowały bawełna i juta. 

Nasze zaślepienie eksportowe było 
tak wielkie, że jedyną fabrykę Iniar- 
ską Żyrardów sprzedaliśmy w 1923 r. 
cudzoziemcom bez żadnych zastrze- 
żeń co do wyrobów z własnych su. 
rowców. Rezultat był ten, że nowi go: 
spodarze przerobili tę potężną fabrykę 
na bawełnę i działając ręka w rękę 
z innemi bawełnianemi fabrykami za: 
leli perkalikami całą Poiskę. Nie- 
znaczna ilość wrzecion Iniarskich, ktė- 
ra jeszcze tam pracuje, przerabia ku- 
piony w Rosji len. 

Powstaje kwestja, czy przy takim 
stanie rzeczy walka o len jest jeszcze 
możliwa? czy też tę kwestję należy 
uważać w Polsce za pogrzebaną i na. 
leży nie zwlekając skapitulować -przed 
bawełną oraz szukać innych sposobów 
zarobkowania dla ludności, wytrąco 
nej ze swych normalnych warsztatów 
pracy! 

Uważam, że wałka ekonomiczna 
powinna być podjęta na całej linji i 
społeczeństwo Ziemi Wileńskiej i No- 
wogródzkiej ma moralny obowiązek 
tej walce przewodniczyć. W historji 
były walki o chleb, o sól. Powinna się 

rozpocząć walka o len. Od oparcia 
przemysłu krajowego o własny suro- 
wiec włókienniczy załeży przyszłość 
gospodarcza naszego kraju i obecnie 
niema kwestji więcej naglącej, gdyż 
za tem przemawiają w sposób najbar- 
dziej kategoryczny i względy strony 
państwowej. 

Najbliższy program akcji powinien 
być następujący: 

1) Uruchomienie fabryki Iniar- 
skiej czy to. w postaci nowej fabryki, 
czy układu z fabrykami już istnieją- 
cemi w celu ich rozszerzenia. 

2) Spowodować by wszystkie mi- 
nisterstwa i urzędy państwowe i sa- 
morządowe rozpoczęły używać — na- 
równi z bawełną wyrobów z krajo- 
wego lnu. Szczególnie Ministerstwo 
Spraw Wojskowych winno się do tego 
zastosować. 

3) Zaznajomić drogą odczytów, 
konferencyj i prasy ogół społeczeńst- 
wa z koniecznością używania tkanin 
lnianych i doniosłością państwową 
sprawy lnianej. 

4) Dać do zrozumienia przemysłowi 
bawełnianemu, że na politykę wrogą 
krajowemu Inu będziemy zmuszeni 
odpowiedzieć propagandą wstrzyma - 
nia się od kupna wyrobów bawełnia- 
nych. 

5) Uporządkować wytób domo. 
wy tkanin Inianych i zorganizować 
skup ich. Trzeba nawrócić naszą wieś 
do dawnych tradycyj. Krośna i koło- 
wrotki muszą zapełnić długie, bezczyn 
ne wieczory zimowe. Wileńszczyzna i 
Nowogródczyzna ma wszelkie warun- 
ki potemu. 

   

    

Musimy uświadomić sobie, że w 
dziedzinie Iniarstwa, a więc w życiu 
naszych drobnych gospodarstw rol- 
nych dokonują się doniosłe przemiany. 
Istnienie lniarstwa jest zagrożone w 
99 proc. a razem z niem i całej wielkiej 
gałęzi naszego przemysiu rolnego w 
państwie. 

Uważam, że obecnie na Wileńsz- 
czyźnie i Nowogródczyźnie nie może 
być więcej poważnej sprawy jak obro- 
na sprawy lniarskiej. Społeczeństwo 
samo powinno dbać o dobrobyt swój 
i przyszłych pokołeń. 

Przemysł bawełniany twierdzi, że 
o iłe będzie zmniejszony przerób ba- 
wełny, to ma nastąpić w Polsce ka- 

ВОН Ji ESR 

tastrofa w postaci bezrobocia i zam- 
knięcia fabryk. Nie powinniśmy być 
wrażliwi na te straszaki. 

Dbamy wszyscy o los naszych ro- 
daków, zatrudnionych na fabrykach, 
lecz chcemy ażeby pamiętano i o losie 
robotników rolnych. Dążymy do tego, 
ażeby polskie ręce przerabiałty własny 
len, a nie obcą baweinę. 

Czy walkę z bawełną należy już 
rozpoczynać? Sądzę że nie. Do tego 
nie mamy jeszcze nic przygotowanego, 
a szczególnie nieprzygotowane są u- 
mysły. Musimy dążyć narazie do tego, 
ażeby zyskać rynki wewhętrzne i 
mieć dostateczną ilość przędzalni Iniar 
skich. Coraz więcej stającą się popu- 
larną myśl bojkotu bawełny i juty— 

To środek nie powinniśmy stosować. 
ostateczny. 

Modny proces, 
W tych dniach odbyć się ma w Paryżu 

proces, zarówno interesujący ze względu na 
występujące w nim osoby, jak i ze względu 
na swój charakter. Jest to „un proces a la 
mode“. Paryż bowiem żyje obecnie pod zna- 
kiem kołonij a propos ma silny posmak kolo- 
njalny. Wszczyna go bowiem nikt inny jak 
królewska para byłego królestwa murzyń- 
skkiego w Afryce, na wyspie Moheli, poło- 
żonej w archipelagu Kommorow. Jej Maje-. 
stai Salima Mahimba, pierwsza królowa tego 
imienia i jej książę małżonek Paweł Jamille, 
były żandarm francuski wnoszą do trybuna- 
łu żądanie rewaloryzacji ich renty dożywot- 
niej, a raczej listy cywilnej, która zdeprecjo- 
nowala się wskutek dawniejszej inflacji. I 
pomyśleć, że potężna republika francuska mu 
si się bronić przed trybunałem przeciw zapom 
nianej parze królewskiej. Zapewne jednak 
bronić się będzie miękko. Trudno. W tym ro- 
ku głos mają kolonje. 

A historja owej pary królewskiej jest nie 
codzienna. Salima Mahimba była kuzynką 
króla Ranavalo, który rządził despotycznie 
30.000 czarnych dzikusów na wyspie Moheli. 
Nie mając bliższej rodziny, król zajął się wy- 
chowaniem swej kuzynki. Dowiedział się wła 
śnie, że na wyspie Reunion usadowit się „wiel 
ki sułtan Francji", o białej skórze i wysłał 
tam swą młodocianą kuzynkę i następczynię 
tronu, aby otrzymała prawdziwie książęce wy 
chowanie. W jaki sposób poznała na wyspie 
Reunion młodego dorodnego żandarma fran- 
cuskiego o kruczym wąsiku, o tem kroniki 

milczą. Zakochała się w nim jednak nieopatrz 
nie i beznadziejnie, gdyż nie spodziewała się 
uzyskać od opiekuna pozwolenia na to, na- 
wet z murzyńskiego punktu widzenia, egzo- 
tyczne małżeństwo. 

  

  

   

Ale wkrótce po jej powrocie wszechwład 
ny opiekun umarł i zkolei ona objęła nad łu- 
dem despotyczną, niczem nieograniczoną wła 
dzę. Nie była to jednak władza sroga. Kró- 
lowa Salima Mahimba nie myślała bowiem o 
niczem, jak tylko o swoim ukochanym i o 
tem, aby sprowadzić go do swego królestwa 
w charakterze małżonka. 5 

Główka kobiety, nawet afrykańskiej, posia 
da jednak niezliczone mnóstwo pomysłów, 
z których jeden zawsze doprowadzić musi do 

celu. Królowa wybrała się w oficjalną pod- 
róż na wyspę Reunion, dla złożenia wizyty 
gubernatorowi Francji. Przybyła z licznym 
orszakiem, do którego gubernator dodał ze 
swej strony świtę, a w niej znałazł się przy 
padkowo wybrany przez królowę žandarm, 
imć pan Paweł Camille. Romans odżył na no 
wo. Nie wiadomo, co młodego żandarma po- 
ciągnęło więcej: czy uroda młodej królowej, 
czy splendor królestwa, czy wreszcie złudna 
wartość sztucznych klejnotów, zdobiących cia 
ło Salimy. W każdym razie Przyjął oświadczy 
ny i ślub odbył się bez zwłoki w katedrze 
Saint-Denis na wyspie Reunion. Sam guber 
nator prowadził pannę młodą do ołtarza, na- 
leży bowiem dodać, że edukacja księżniczki 
zaczęła się od udzielania jej chrztu. Po ślu- 
bie odbył się lunch w pałacu gubernatora, 
któremu przewodniczyła sama pani guberna - 
torowa. 

Po tych uroczystościach nastąpił wowrót 
na wyspę Moheli i dalszy ciąg wesela które 
trwało nie mniej, jak dwa tygodnie, w czasie 
których 30 tysięcy poddanych królowej le- 
żało pijanych w cieniu palm kokosowych. 

Ale książę małżonek miał tylko urlop, po 
którym winien był wrócić do koszar na Reu- 
nion. Jako wzorowy żołnierz wrócił, ale nie 
sam. Wrócił z małżonką. I teraz dopiero wy 
łoniły się nieprzewidziane przedtem trudności 
Czy królowa miała zamieszkać z małżonkiem 
w koszarach, czy też małżonek miał zamiesz 
kać w pałacu królewskim na Moheli. Proto- 
kół głowił się długo nad tą niezwykłą kwestją 

      

Me ais sės KAI 

Demonstracje stahihelmowców. 
BERLIN, 30 V. (Pat). Zjazd stahlhelmowcėw na Śląsku, t. zw. XII 

doroczny apel niemieckich żołnierzy frontowych, rozpoczął się w piątek 
wieczorem maniiestacją we Wrocławiu w Jahrhunderthalle. 
tem przemawiał twórca organizacji stahlhelmowców Seldte. 

Na zebraniu 
Przy tej 

okazji doszło do starć ulicznych. Pochód demonstracyjny stahlhelomow- 
ców, przeciągając ulicami tniasta z pocztami sztandarowemi na czele, 
począł napastować przechodniów, mających wygląd żydowski, przyczem 
kilka osób zostało dotkliwie pobitych. Po maniiestacji w Jahrhunderthalie 
stahlhelmowcy urządzili burzliwą Owację dla byłego króla saskiego Fran. 
ciszka Augusta, który przybył do Wrocławia w towarzystwie swej mał- 
żonki i byłego następcy tronu saskiego. Następca tronu saskiego wystę- 
pował w uniiormnie huzarskim. W sobotę odbyła się w Sibilienort de- 
айа 35 tysięcy monarchistów. Deiiladę tę odbierał były król saski 
wraz ze swoją rodziną. 

Krwawe starcia. 
BERLIN, 30. V. (Pat). W wyniku cięż- 

kich starć, do których doszło wezoraj wie- 
ezorem i w nocy pomiędzy wyjeżdżającymi 
do Wrocławia stahlhelmoweami i komunista- 
mi zabity został również jeden urzędnik po- 

lieji. Ogółem padło 2 zabitych i 6 rannych. 
w tem 3 poliejantów. — Doszło również do 
krwawej bójki w Erfurcie pomiędzy stahl 
helmowcami i komunistami. W miejscowości 
Hagen w szpitalu zmarły z ran dwie osoby. 

Pod znakiem monarchistycznym. 
BERLIN, 30. V. (Pat). Jak dono- 

si „Vossiche Ztg“ z Wroclawia, mani- 
festacje hitlerowcow stoją pod zna- 
kiem demonstracyj monarchistycz- 
nych na rzecz zamieszkałych na Ślą- 
sku byłego króła saskiego i byłego 
kronprinza niemieckiego. Wszystkie 
dobra eks-króla saskiego Fryderyka 
Augusta obsadzone są gęsto oddziała' 
mi Stahlkelmu, które odbyły w sobo- 

tę defiladę przed eks-królem, który 
przypatrywał się defiladzie z konia 
z buławą w ręku, w otoczeniu świty. 
Jako gość honorowy podczas defila- 
dy obecny był marszałek sejmiku pro 
wincjii dolno-śląskiej von Thaer. W 
dobrach kronprinza biwakują rów 
nież stahihelmowcey z prowincji bran- 
deburskiej. Stanęli oni w sobotę do 
apelu wobec kronprinza. 

Przesilenie gabinetowe w Austrii zażegnane. 
WIEDEŃ, 30. V. (Pat). Przesile- 

nie w łonie gabinetu udało się zaże- 
gnać, ponieważ udało się nakłonić dr. 

Schobera do zaniechania swego za- 
miaru ustąpienia z rządu. 

Za cenę życia chcieli uratować rodzynk! 
i śliwki suszone. 

POZNAŃ, 30. V. (Pat). Straż graniczna 
na odcinku granicznym w powiecie Kępno 
zauważyła 3 przemytników, którzy przekro- 
czyli granicę między miejscowością Praszka 
i Przedmość. Mimo wezwania straży granicz- 
nej przemytnicy nie zatrzymali się, wobec 
czego żołnierze straży granicznej użyli broni 
palnej. Jeden z przemytników Jan Dziecieł 

został zabity, drugi Stanisław Król, ciężko 
ranny, po przewiezieniu do szpitala zakoń- 
czył życie, trzeci zaś został ujęty. Przy prze- 
mytnikach znaleziono 12 klg. śliwek suszo- 
nych, 32 klg. rodzynek, pewną ilość mydeł 

tualetowych, tytoniu oraz kwiatu muszkatu- 
łowego. 

Samobójstwo dyrektora banku. 
KATOWICE, 30. 5. Pat. — W dniu 30 

maja nad ranem rzucił się pod pociąg, jadą- 
cy w stronę Bytomia, dyrektor Hansa-Banku 

w Bytomiu Chmielus, ponosząc śmierć na 

  

miejscu. Powodem samobójstwa: był krach 
banku i w związku z tem obawa przed aresz- 
towaniem. 

a : В 

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

prowadzą naukę systemem przedmiotowym, dogodn. dla każdego przygotowania 

Prospekty gratis. Kancelarja czynna od godz. Il do 13 i od 17,20 do 2l-ej. 

e | 

  

  

  

Dom Bankowy 

M. RYNDZIUŃSKI i K. KAUFMANS 
Wilno, ul. Niemiecka 37. Telefon 170 i 440. 

Adres telegraf. „Ryndkaufbank*. 

Załatwia wszelkie tranzakcje w zakres bankowości wchodzące. 
  

Przedłożono sprawę do rozstrzygnięcia wła- 
dzy francuskiej, lecz i ta nie umiała wybrnąć 
z kłopotliwego zagadnienia. 

Žandarmowi nie pozostało nic innego jak 
podanie się do dymisji, co też tem chętniej 

uczynił, że przyjemniej mu było żyć bez tro: 
ski w pałacu królewskim, aniżeli uganiać się 
za złodziejami po wsiach murzyńskich. 

Kilka łat trwała ta sielanka i królestwo 
utrzymała jak najlepszy relacje dyploma- 
tyczne z Francją, gdy oto w r. 1912 ówczesny 
francuski minister kolonij p. Millies-Lacroix, 
jednem pociągnięciem pióra anektował za. 
przyjaźnioną wyspę na rzecz Francji. Króło- 
wa i jej małżonek musieli opuścić piękną wy 
spę i przybyli do Francji, gdzie zakupili ko- 

  

- 

ło Dijon fermę. Rząd francuski wyznaczył pa 
rze królewskiej skromną rentę w wysokości 
3.000 franków, która jednak przed wojną 
wystarczała w zupełności na pokrycie wszel- 
kich potrzeb zdetronizowanych panujących. 
Po wojnie, gdy wartość franka zaczęła się 
gwałtownie obniżać, królewska para oddali 

ła wszystkich robotników i sama jęła się pra- 
cy. Salima Mahimba I podlewała z zapałem 
kalafiory, a jej małżonek wywoził bez żena- 
dy nawóz na pole. I czekali, co dalej dało- 
by się uczynić. Aż doczekali się wystawy ko- 
lonjalnej i, uznawszy moment za najodpowie- 
dniejszy, wszczęli proces, którego wynik ocze 
kiwany jest z ciekawością. 

L.K-ski. 

Nr. 124 (2066) 

Długi trzeba płacić i basta. 
CHICAGO, 30. 5. Pat. — Woods 

oświadczył w przemówieniu, że ponow 
ne rozpatrywanie sprawy długów za- 
granicznych byłoby więcej niż niepo- 
trzebne i mogłoby jedynie wywołać 
uczucia wzajemnej wrogości. Opinja 
publiczna Stanów Zjednoczonych — 
dodał Woods — nie pozwoliłaby na 
ponowne poruszanie tej sprawy. Dłuż- 
nicy nie mogą wyprzeć się swych zo- 

  

« bowiązań, wobec czego wszelka nad- 
programowa dyskusja jest zbyteczna. 

Zekończenie międzynarodow. 
Kongresu towarz. literackich. 

PARYŻ, 30. V. (Pat). Wczoraj zakończył 
tu obrady międzynarodowy kongres towa- 
rzystw literackich. W kongresie brali udział 
najwybitniejsi przedstawiciele świata litera- 
ckiego, jak Tomasz Mann, członek akademii 
włoskiej Marinetti, prezes francuskiego zwią- 
zku literatów Rageot, członek akademji Le- 
combe i wielu innych. Polskę reprezentowała 
delegacja, złożona z p. Teslara, jako prze- 
wodniczącego, Jarkowskiego z ramienia 
Związku Literatów i Dziennikarzy Warszaw- 
skich, Jana Lechonia, Zygmunta Zalewskie- 
go, delegata M-stwa Oświaty Jana Brzękow- 
skiego i Antoniego Marczyńskiego. Kongres 
na wczorajszem posiedzeniu postanowił 
stworzyć międzynarodową federację litera- 
tów, zgodnie z projektem opracowanyliz 
przez francuskie towarzystwo: literatów. 
Członkowie kongresu byli przyjęci przez pre- 
zydenta republiki francuskiej. 

PARYŻ, 30. V. (Pat). W skład prezydjur 
utworzonej wczoraj międzynarodowej fede- 
racji literatów wszedł ze strony Polski jako 
wiceprezes prof. Zygmunt Zalewski. Preze- 
sem obrano p. Gastona Rageot, prezesa fran- 
cuskiego związku literatów. 

Remarque w dwuznacznem 
świetle. 

BRUKSELA, 30-V. (Pat|. Zna- 
ny pisarz niemiecki Remarque, wy- 
dając drugą część słynnej powieści 
„Na Zachodzie bez zmian* pod tyt.: 
„Potem”, umieścił na samym po- 
czątku opis strzelania przez Belgij- 
czyków do żołnierzy niemieckich, 
wracających po podpisaniu pokoju 

o ojczyzny. Ustęp ten wywołał 
protesty prasy belgijskiej, która, po- 
mimo poprzedniego zakupienia po- 
wieści, odmówiła jej druku. Obec- 
nie Remarque zawiadomił, że oma- 
wiany ustęp zamieszczono w książ- 
ce przez omyłkę i że w przekła- 
dach książki na różne języki został 
skreślony. : 

Krwawe starcie miedzy 
munistami i policją. 

BERLIN, 30. 5. Pat. — Wczoraj około g 
22 doszło wpobliżu Zgorzelic do krwawych 
starć między komunistami i policją. Wywią- 
zała się strzelanina, w czasie której 2 poli- 
cjantów zostało poważnie rannych. Do po- 
ważnych starć doszło następnie na jednej » 
ulic, przyczem jeden z policjantów został ran 
ny w głowę pchnięciem sztyletu. 62-letni 
stahIhelmowiec otrzymał śmiertelny postrzał 
5 osób aresztowano. Następnie komuniści u- 
rządzili demonstrację, podczas której poseł 
socjaldemokratyczny Reissnach został poważ- 
nie ranny. 

Wykrycie składu fałszywych 
banknotów. 

SOSNOWIĘC, 30. 5. Pat. — Tulejsza po- 
licja śledcza aresztowała mieszkańca kolonjt 
Suzanna kowala, niejakiego Kwaterskiego о- 
raz jego żonę, w mieszkaniu których znale- 
ziono około 6 tysięcy sztuk fałszywych bank- 
notów 10-złotowych. Jak wykazało dochodze- 
nie, Kwaterski: znalazł banknoty na cmenta- 
rzu miejscowym w początku maja r. ©. Idąc 
śladami zeznań Kwaterskiego, policja doko- 
nała rewizji lokalnej na cmentarzu i znalazła 
zakopane pod chróstem znaczną ilość precy- 
zyjnie wykonanych i zakonserwowanych ma- 
tryc i klisz cynkowych, służących do wyrobu 
banknotów 10 i 20 złotowych. Znalezione fal- 
syfikaty banknotów oraz materjały do pod- 
rabiania pieniędzy są zupełnie identyczne z 
materjałami wykrytemi swego czasu przy li- 
kwidacji fabryki falsyfikatów braci Wojdów, 
€o. wskazuje na łączność obu tych spraw. 

ko- 

  

Nad Rotniczanką. 
Chociaż Wilno jest zielone i kwiet- 

ne, a liczne majowe imieniny zapełnia 
ją mieszkania pękami konwalij, nar- 
cyzow i tulipanow, to jednak, jeśli 

nym przyjacielem, wespół z Kraszew- 
skim redagują przez trzy lata dowcip 
ne pisemko 
Dk 

informacyjno-literackie 
Ondyna  Druskienickich źró- 

  

Ondyna wód litewskich zaprosi nad 
brzeg rzeki, co pośród tego kwiecia 
płynie... któżby się oparł wezwaniu? 
Tem bardziej, że to blisko, w 4-ry go- 
dziny już na miejscu. Kędyż te czasy, 
kiedy furmaneczką lub fajetonem, wy 
ranżerowanym z obywatelskiej wozo- 
wni, wlekli się kuracjusze po przepa- 
ścistych piaskach, z tobołami, samowa 
rem i swoją dziewczyną, co bynaj- 
mniej nie niemoralnego nie oznaczało, 
a poprostu służącą ze dworcu. 

Bo te Druskieniki mają już swo 
blisko stuleinią sławę. W. połowie 
przeszłego wieku modne to było uzdro 
wisko dla całej Litwy i Żmudzi, któ- 
ra zjeżdża tu domami i bawi wesoło 
w Kurhausie i w dworach licznego są- 
siedztwa. Już w 1835 r. pisał o skutecz 
ności wód tutejszych prof. chemji uni 
wersytetu wileńskiego J. Fomberg, po 
tem dr. Wolfgang, jest ich fanatycz- 

    
  

deł, które zostało wznowione temu 
trzy lata w bardzo trafnej szacie. 

Cóż jest w Druskienikach co tak 
wabi i każe wracać tym co tu juź by- 

li? „Niespodzianka myśli Stwórcy w 
odpoczynku, gdy Ten się uśmiechnął". 
O tak! Bo prócz tego co wam powie- 
dzą doktorzy o analizie wody „Naszej* 
do picia, o nowem źródle Piłsudskiego 
(mocno gorzko-sione), o dawnych so- 
lankach ehlorobromowych, o tem „7е 
tu jesteśmy na 200 mtr. ponad po- 
ziom morza, że są Świetnie urządzo- 
ne, nowiutkie łazienki, kąpiele słone- 
czno-powietrzne pod nadzorem lekar- 
ki dr. Lewickiej, to są wszystko rzeczy 
pospolite: i znajdujące się w rozmai- 
tych uzdrowiskach. Ale tu jest prócz 
tego zupełnie inaczej niż gdzieindziej! 
'Pu wcale niema charakteru „kurortu, 

tu jest komfort, a natura swobodnie, 
bujnie się pleni, jest wszystko co naka 

zuje cywilizacja i kuracja, a jest roz- 
kosznie dzikawo. Największym chyba 
urokiem Druskienik, to ten swoisty 
wdzięk dużej wsi-miastečzka, bardzo 
schludnego, ślicznie zarosłego pachną 
cemi drzewami, (topole, lipy, brzozyl, 
mającego przy posesjach duže ogro- 
dy, z których aż przez płoty przewala 
ją się gąszcze bzów, spirei, krategu- 
sów i akacyj. Jakże to pachnie teraz 
wszystko! Przebiegając długie, zielone 
ulice po kamiennych taflach chodni- 
ków ((innych niema), ma się wraże- 
nie płynięcia pośród fal eteru barwio- 
nego coraz to inną ' esencją, jakaś 
wprost orgja woni, a tuż sosnowy, na- 
grzany słońcem bór, swoją smółkę do- 
daje do ogólnego bukietu, odświeża- 
nego w dni spiekoty świeżością szero- 
kich wód Niemna i złotawej bystrej 
Rotniczanki. Dziesiątki  stramyków 

z nią zaczęła kłócić z tej strony druga. 
Co tamta: ku-ku, to ta, tutaj, prędko: 
ku-ku-ku! A może sobie owszem naj: 
czulsze prawiły komplementy? Czy 
jedna kukała po polsku, a druga. po 
litewsku? Mam wrażenie, że rozumiały 

się doskonale i nic sobie z niepoczci- 
wości ludzkiej i sporów człowieczych 
nie robiły. 

Po drugiej stronie oracz, taki sa- 
miuteńki jak po tej, krzyczy na konia: 
„W bok, w bok, nooo isz!** Słychać go 
doskonale poprzez granicę wodną. 
Granicę! Niebo mi zczerniało nad gło- 
wą... bodaj z piekła nie wyszli ci, co 
mi mój kraj podarli, co mi obie ojczy- 
zny rozdzielili. Wędruje stary czło- 
wiek: „Czyj to tam folwarczek po tam- 
tej stronie*, pytam, ciekawa czy do- 
brze pamiętam. „A to było kiedyści 

(takiego Romera, a potem jego krew- 

  

pruje żółte piaski dążąc do rzek. 
Szemrzą i kląskają o kamienie, żaby 
nadbrzeżne kumkają swe nieskończo- 
ne przewlekłe gawędy, a kukułka za: 
wziętem kukaniem gada mi coś z tam- 
tego brzegu... Co? Nie wiem. Pytam 
jej: a to lat będzie tego bezeceństwa 
że mi nie wolno na tamten brzeg? 
Bestja, 16 razy kuknęła, wtedy się 

  

wk, 

nej Del Pacowej, a teraz Liiwina, 
ogródek ładny był, truskawki tam sa- 
dzilem... i altanka taka wysoka”. 
Więc oto znajomy z przed... pół wieku! 
Pamiętam starą sosnę prababkę, któ- 
rej już niema, wielki błękitny Niemen 
i przejazd do dziadunia Seweryna Ro- 
mera, którego za to, że chciał Moskali 
wypędzić więzili, wygnali, i na Litwę, 

gdy wrócił z głębin Rosji, nie puścili. 
A że tęsknił do kraju niezmiernie i po- 
trzebował jego powietrza by żyć, więc 
kupił małą posesyjkę nad samym brze- 
giem, hodował pyszne owoce i belwe- 
derek wystawił, z którego patrzał na 
ukochaną Litwę, siedząc w Królestwie, 
gdzie mu nie bronili ziemi i życia. 
Tam się jechało na truskawki... do, 

Marszałek... Siedzi i patrzy... Patrzy 
i myśli... Jestem pewna, że ten żal ma 
także i on w sercu. A za drogą domek 
jak w bajce dla dzieci: mały, niski, 
bronzowy, jak z piernika zrobiony i 
ma paski szafirowe pomalowane gwoli 
ozdoby... Wtulone to wszystko w gąsz- 
cze, ciche, przymilne jakieś, kojące. 
Jak i całe te Druskieniki. Swoje, przy- 

  

Polski, do Kongresówki, gdzie było 
trochę lepiej, trochę swobodniej, inny 
kalendarz, można było coś po polsku 
urządzać: teatr, Koncerty... Swobod-- 
nie puszczali Rosjanie mieszkańców 
obu brzegów w odwiedziny. A teraz? 
O gorzkie koncepty ludzkie! Tam jest 
Litwa, a tu Polska, i ani rusz... Jakoś 
mi aż Niemen zszarzał od tych myśli, 
chmury nadleciały nad bór i wicher 
zatargał czubami drzew, huknął nag- 
ły, osobny piorun, deszcz kropnął i 
znów pogoda, tylko jeszcze wonniej, 
jeszcze żywiej popłynęły aromaty. 

Wgramoliłam się na Pogankę. 
Wzgórze z widokiem na Niemen w 
obie strony: tu jest różowy od zacho- 
dzącego słońca, tam srebrno-błękitny 
w oddaleniu wód. W tem miejscu, na 
łączce, kędy krzak bladego bzu się roz- 
rasta, ławka i stolik, tu siaduje Pan 

tulne, 
musz 

bezpretensjonalne, zachwycić 
każdego wielką, swobodną 

przestrzenią, na której nikt nikomu 
na pięty nie nadepcze, cisza da odpo- 
czynek wyczerpanym nerwom, a ta- 
rzanie się w ciepłym piasku już samo 
za kurację starczy. Ach ten druskie- 
nicki, złoty, puszysty piasek, miękki 
jak puch, łaskotliwy jak welwet, czy- 
sty, jasny, Ściele się wszędzie pod no- 
gi, które boso tak przyjemnie zatapiać 
w jego sypkiej ciepłocie. 

  

Chciałabym, żeby moje wrażenia 
oddziałały na czytelników „elektrycz- 
nie“, t. j. by chwycili za pióro i pocz- 
tówkę, napisali o pokój i przyjeżdżali 
tu coprędzej tłumami, (wszyscy się 
pomieszczą), używać tych rozkoszy, 
za niedrogie doprawdy pieniądze! 

Hel. Romer. 
A
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Groźny pożar. 
W dniu 27 maja 1931 r. we wsi Bojary 

gminy komajskiej, pow. ńskiego wy- 
buchł o godz. 19,306 groźny pożar obejmując 
natychmiast płomieniem prawie całą w 
Do przybycia straży pożarnej z Kobylnika, 
pożar przybierał €oraz większe rozmiary, 
który po rozpoczętej akcji  lokalizowano. 
Dopiero po przybyciu silnego oddziału Ochot 
niczej Straży Pożarnej z Komaj i rozwinię- 
«iu wytężonej, dobrze wyszkolonej siły, po 
žar ze wszystkieh stron opanowano i całko- 
wicie ziokalizowano. Praca tej straży trwa- 

   
      

  

ła aż do rana. 
Straty są ogromne, sięgają do 60.000 zł. 

Pożar wynikł, skutkiem nieostrożności 'przy 
rzekomem suszeniu ryb w piecu przez jed: 
nego ż mieszkańców wsi Bojary Lewiekie- 
go, a skutkiem zbitego rozłożenia domów 
mieszkalnych rozszerzał się ogromnie szybka 
prędka zaś pomoc nie nadeszła, gdyż pro- 
mień działania obu straży wynosił tutaj od 
12 do 16 klm. 

Spłonęło doszczętnie 7 gospodarstw z do- 
bytkiem. ‹ 

   

Papieros spowodował groźny pożar. 
Na terenie gminy zaleskiej, rzucony przez 

ność niedopałek papierosa wzniecił 
pożar. Zapaliła się sucha trawa. 

Ogień szerzący się z nadzwyczajną szybkoś- 
<ią, wkrótce objął przestrzeń jednego kilo- 

  

     

    

metra kwadratowego, niszcząc również 14 

hektaru młodego lasu. 
Jedynie dzięki. przekopaniu rowów och- 

, izolujących dalsze tereny od niszczy 
cielskiego ognia, pożar zlikwidowano. (c) 

  

    

  

Zagadkowy zgon. 
W” łesie wpobliżu wsi Pieczugi, gminy no- 

wo-pohoskiej, znaleziono zwłoki mieszkańca 
tejże wsi Symchy Dejcza. 

    
Powodów śmierci narazia nie ustalono. 

Dochodzenie w toku. (e) 

Krwawa bójka. 
Podczas bójki we wsi Wilatkowicze, gmi- 

ny bieniekiej, wynikłej podczas zabawy 01: 
bywającej się u jednego z mieszkańców tej 

wsi, śmiertelnie pobito jednego z gości Pio- 
tra Bobryka.*W stanie beznadziejnym *prze 
wieziono go do szpitala w Smorgoniach. (c). 

Przed otwarciem 
Muzeum Mickiewiczowskiego 

i wystawy pamiątek 
w Nowogródku. 

Dnia 1. VI. b.r. zostanie otwarie w 
Nowogródku Muzeum Mickiewiczow- 
skie. Jednocześnie odbędzie się w ty- 
chże, mianowicie po Dominikańskich 
murach, gdzie niegdyś uczęszczał 
Adam Mickiewicz, wystawa pamiątek 
Mickiewiczowskich, składająca się, 

oczywiście, przeważnie z objektów 
depozytowych oraz częściowo z da- 
rów. złożonych dla wyżej pomieńio- 
nego Muzeum. 

Przedmioty na tę wystawę nade- 
szły z rozmaitych dzielnic Polski. Ma 
się rozumieć i Wilno nie pozostało w 
tyle, albowiem dzięki poparciu sprawy 
wystawy oraz muzeum przez konserw. 
d-ra St. Lorenza, przesłano z Wilna 
do Nowogródka niektóre meble jako 
też witryny z naszego uniwersytetu, 
(portrety wieszcza ze zbiorów L. Uzię 
bły. p. Kalecińskiej i Muzeum Biało- 
ruskiego, dalej autografy Mickiewi- 
<za z Biblioteki im. Wróblewskich, 
rozmaite dokumenty z czasów wileń- 
skich autora „Dziadów* druki oraz 
inne rzeczy. 

Sprawie rzeczonej wystawy niósł 
również pomoc osobistą przybyły z 
Nowogródka w tym celu dr. Edward 
Maciulewicz. 

KOMAJE 
+ Z życia naszej wsi. W dniu 25 maj: 

1931 r. z inicjatywy prezesa Koła Młodzieży 
"Wiejskiej we wsi Filipówce, gm. komajskiej, 
pow. święciańskiego zwołano organizacyjne 
zebranie członków w celu, zawiązania Koła 
P. W. i W. F. na tamtejszym terenie. Na 
xebranie przybyło 30 osób. Do zebranych 
przemawiali z ramienia Koła Młodzieży pre- 
zes, kier. tamt. szkoły p. M. Szurgot, ra- 

mienia Gminnego Komitetu P. W. i W. F 
Richter — sekretarz gminy — z ramienia 
rezerwistów p. por. rez. W. Mackiewicz i 2 
ramienia Związku Strzeleckiego obyw. A: 
Kalinowski. 

Zebrani jednomyślnie i z entuzjazmem 
przyjęli myśl zorganizowania powyżej wy- 
mienionego Koła i gremjalnie się wpisali do 
tegoż wybierając jednocześnie na komendan- 
ta p. por. rez. W. Mackiewicza i na instruk- 
tora obyw. A. Kalinowskiego. 

Trzeba podkreślić, że praca p. Kierowni- 
ka szkoły M. Szurgota na niwie społecznej 
spotyka się z wdzięcznością dając nam nowe 
Koła obywateli Rz. P. Polskiej. Szczęść Boże 
w dalszej pracy — całemu Zarządowi a prze 
«dewszystkiem dzielnemu organizatorowi p. 
M. Szurgotowi. М. В. 

DRUJA 
+ Dyrekeja Gimnazjum im. Kr. Stefa- 

ma Batorego w Drui podaje do wiadomości, 
że na rok szkolny 1931-32 otwiera III klasę 
iże egzaminy wstępne do klas III, IV, V, VI 
i VII odbędą się w dniach 22, 23, 24 czerwca 
m. b. Ž 

"Podania należy składać do dnia 15 czer- 
wca. Dyrekcja. 

POSTAWY 
=. Podziękowanie. Zarząd Zrzeszenia Po- 

wiatowego Związku Pracy Obywatelskiej Ko- 
ЗЫе! w Postawach niniejszem wyraża swoją 
głęboką wdzęczność panu  Pułkownikowi 
dr. Stefanowi Morozowi za jego blisko rocz- 
ną bezinteresowną i pełną poświęcenia pra. 
się na Stacji Opieki nad Matką i Dzieckiem 
7РОК w Postawach w charakterze Lekarza 
i Kierownika tejże. 

ŚWIĘCIANY 
DROBNA KRADZIEŻ, KTÓRA MOGŁA PO- 
CIĄGNĄĆ POWAŻNE KONSEKWENCJE. 

Przedwczoraj jeden z dozorców kolejo- 
"wych wpobliżu Święcian, zauważył, że druty 
umacniające jeden ze słupów  telegraiicz- 
nych wpobliżu toru zostały obcięte, przez 
nieznanych osobników i skradzione. 

Podczas silnego wiatru słup napewno 
padłby na szyny kolejowe, co w konsek- 
weneji mogłoby nawet pociągnąć katastrofę 
kolejową. 

Słup natychmiast umocowano nowemi li: 
nami. 

Powiadomiona o wypadku policja wdro- 
żyła energiczne dochodzenie, podczas które- 
go ustalono, że kradzieży liny dokonali dwaj 
mieszkańcy sąsiedniej wsi Małe Mieszany 
gminy i pow. święciańskiego Roman Gudelis 
dat 17 i Sawko Konstanty lat 14, (C). 

'MIADZIOŁ 
+ ŚMIERĆ RYBAKA W NURTACH RZE- 

Ki. Jan Chawrus mieszkaniec wsi Łuże gm. 
miadziolskiej podczas połowu ryb, wypadt 
z łódki i utonął. (Q). 

BRZEŚĆ n/B 
+ Pożary. W lesie państwowym nadle- 

śniectwa drohiekiego wybuchł pożar. Ogień 
strawił około 1080 m? lasu. 

We wsi Hodorki, pow. kosowskiego, wy 
buchł pożar, który strawił 47 budynków. 
Straty dochodzą do 500 tys. zł. Przyczyna 
pożaru nie ustalona. 

A 

  

   

LiBA 
-» SKAZANIE BRATOBÓJCY. Onegdaj 

Wileński Sąd Okręgowy na sesji wyjazdowej 
w Lidzie skazał na 4 lata ciężkiego więzie- 

nia z zaliczeniem 6-miesięcznego aresztu pre 
wencyjnego Sanalika Józefa, mieszkańca wsi 
Płasty pow. szezuczyńskiego, za zabójstwo 
brata Antoniego, po którym chciał otrzymać 

majątek. 

+ Specjalna komisja do meljoracji ba- 
gien Dokudowskich w powiecie lidzkim w 
składzie: delegata M. R. P. radcy minister- 
jalnego inż. Ignacego Wawiórskiego, kierow - 
nika oddziału wodnego D. R. P. w Nowo: 
gródku inż. Edwarda Lehra, starosty Bogat 
kowskiego i innych dokonała w dn. 28 b. m. 
zbadania terenów, objętych projektem re- 
gulacji rzek Lidzieji i Niecieczy. Wykonanie 
projektu, sporządzonego przez firmę inż: 

Jensz, Jacewicz i S-ka w Wilnie, pozwoli na 
oddanie do użytku 8800 ha zabagnionych 
nieużytków. Ogólny kosztorys robót sięga 
cyfry 2 milj. zł, z czego 1.200.000 zł. na wy: 
kopanie kanałów, 800 tys. zł. na budowę 
dróg i mostów. 

-- Samolot litewski na terytorjum pol- 
skiem. Wczofaj rano na granicy polsko-li- 
tewskiej zauważono samolot, szybujący w 
kierunku Brasławia. Samolot ten po .pew- 
nym czasie zauważono nad jeziorem Dry- 
światy, zdążający w drodze powrotnej do Je- 
zioros. 

Samolot jak zdołano ustalić, był litew- 
ski i patrołował granicę polsko-litewską. 

Choroby zakaźne. 
Wydział Żdrowia Urzędu Wojewódzkiego 

w ubiegłym tygodniu na terenie województ- 
wa wileńskiego zanotował następujące choro 
by zakaźne: tyfus brzuszny 9 (1 zgon); pla: 
misty 23, płonica 17, błonica 7, nagłe zapale- 
nie opon mózgowych 2, róża 1, gruźlica 18 
(6 zgonów), jaglica 54, inne choroby 9. 

Razem zanotowano 140 wypadków zasłab 
nięć na choroby zakaźne w tem 7 zgonów. 

Z powyższego sprawozdania wynika, iż 

  

zachorowania na choroby zakaźne znacznie 
uległy zmniejszeniu w porównaniu z poprzed 
niemi tygodniami. 

  

Przeniesienie urządzenia 
radjoodbiorczego na letnisko. 

Przeniesienie urządzenia radjoodbiorcze- 
go do miejscowości letniskowej, kuracyjnej 
(na wieś) na okers letni, jest dozwolone na 
czas 4 miesięcy. 

Na podstawie posiadanego imiennego upo 
«ważnienia, wydanego przez urząd pocztowy, 
które upoważnia do używania tego urządze- 
nia w miejscowości stałego zamieszkania 
pod adresem podanym w upoważnieniu, cza- 

. sowe przeniesienie nie wymaga przerejestro- 
wania radjo-urządzenia, jest jednakże uwa- 
runkowane tem, że instalacja radjowa, pozo- 
stawiona w miejscowości stałego zamieszka- 
nia, musi być unieruchomiona i zabezpie- 
czona w ten sposób, aby podczas nieobecno - 
ści właściciela, to zn. podczas jego pobytu 
na letnisku i t. p. z tej radjostacji absolutnie 
nikt nie mógł korzystać stale lub dorywczo. 
Unieruchomienie i zabezpieczenie radjoin- 
stalacji można uskutecznić przez uziemie- 
nie anteny i zastosowanie odgromnika (bez- 
piecznika), przy równoczesnem wyłączeniu 
odbiornika oraz całkowitem zamknięciu 
mieszkania. 

Gdyby mieszkanie było komukolwiek dv- 
stępne, to istniałaby możność korzystania 
w pozostawionej radjoinstalacji, czyli że 

równocześnie mogłyby być lub byłyby uży» 
wane dwie radjostacje w dwóch różnych 
miejscowościach. Nie może to mieć miejsca 
na podstawie jednego „upoważnienia*, O ile 
radjostacja, zainstalowana w miejscowości 
stałego zamieszkania, może być używana 
równocześnie z radjostacją, zainstalowaną 
na letnisku, to w tym wypadku należy sta- 
cję letniskową zerejestrować i opłacać od- 
dzielnie. Wi konsekwencji zwraca się uwa- 
gę, że kto na letnisku,w miejscowości kura. 
cyjnej, czy też na wsi posiada stałą insta- 
lację radjową, której używa w porze letniej 
a której nie chce usuwać, wyjeżdżając powi 
nien w chwili powrotu do miejscowości sta- 
łego zamieszkania postąpić z tą radjostacją 
analogicznie jak wyżej podano, to zn. unie- 
ruchomić i zebezpieczyć ją tak, by nie mogła 
być absolutnie przez nikogo używana. 

p 

  

    

  

Ostrzeženie przed wyjazdem 
rolników do Prus bez kontrak- 

tów i zezwoleń władz. 
Z pogranicza polsko-pruskiego donoszą, 

że w rejonie Filipowa zdarzają się wypadki 
wysiedlania z Prus polskich robotników sezo 
nowych. 

  

Wysiedlenie dotyczy jedynie tych robot- 
ników, którzy przekroczyli granicę nielegalnie 
w celu otrzymanią pracy na roli w Prusach 
— nie uzyskawszy poprzednio kontraktu. 

Władze KOP-u i administracyjne wobec 
pow go przestrzegają emigrantów przed 
udawaniem się do Prus bez kontraktów, gdyż 
naraža to ich na kary tak ze strony władz 
pruskich jak i polskich oraz na bezwzględne 
wysiedlanie z Prus. @ 

Bez przeszkód mogą wyjeżdżać do Prus 
jedynie ci robotnicy rolni, którzy zostali zare 
jestrowani w. gminie przez Państwowy Urząd 

Pośrednictwa Pracy. 

  

  

KU R J E R 

Bilans Komitetu 
Pomocy Ofiarom Powodzi. 

(Wywiad z p. dyr. Biernackim) 

Zainteresowani akcją niesienia po- 
„mocy ofiarom tej najcięższej z natu- 
ralnych klęsk jakie dotykały w ciągu 
wielu lat Wileńszczyznę, zwróciły się 
do sekretarza, a faktycznie jakby ,pre- 
zesa wykonawczego*, Komitetu, p. dy- 
rektora Biernackiego z prośbą o infor 
macje co do działalności tej instytucji 

— Przdewszystkiem — pytanie, 
jak napływają ofiary? 

— Potrochu. Tydzień Pomocy Of. 
Powodzi dał z imprez 8 tys.. oczeku- 
jemy jeszcze 6 tys. ze znaczków. W 
każdym razie pierwszy zapał ofiarny 
już znacznie opadł i teraz już tylko 

* sporadycznie napływa coś niecoś. Nie- 
dawno otrzymaliśmy ofiarę z 5 p. p. 
Leg., którego żołnierze zdobyli się na 
nią ze swoich skromnych groszy. O- 
gółem z całej zbiórki z naszego terenu 
wpłynęło nieco ponad 65 tys. zł., war- 
szawski, odpowiedni komitet nadesłał 

70 tys. Wszystko to kropla w morzu 
strat, które sięgają kilku miljonów. 

Pytamy o rozdział tych sum. 
— Magistratowi Wilna na osusze- 

nie mieszkań i odkażanie zanieczysz- 
czonych studzien — 10 tys. zł.; doraź- 
ne, drobne zapomogi — 8 tys. zł.; po- 
wiatowemu Komitetowi Pomocy Ofia- 
rom Powodzi na pomoc siewną — 15 
tys. zł. Tymczasem jednak, przedew- 
szystkiem ustalić musi wszystkie szko 
dy komisja  szacunkowo-tćchniczna, 
od tego zależy rozdział zapomóg. Ko- 
mitet, stara się przychodzić z pomcoą 
bezpośrednio, bez jakichkolwiek in- 

‚ stancyj pomiędzy nim a poszkodowa- 
nymi. 

Wracamy jeszcze do kwestji na- 
pływu ofiar. 

— Jednym z największych ofiaro- 
dawców indywidualnych jest Ojciec 
Św., który, jak wiadomo, nadesłał 
nam 20.000 lirów i któremu Komitet 
uchwalił złożyć adres dziękczynny о- 
pracowywany artystycznie na perga- 
minie przez prof. Ruszczyca z łaskawą 
pomocą redakcyjną J. E. ks. Biskupa 
Bandurskiego. 

— Ogółem biorąc — kończy dyr. 
Biernacki — posuwamy się w pracy, 
ale powoli, bo potrzeby są olbrzymie, 
a środki małe, ciągle przeto apelujemy 
do ofiarności publicznej. 

į Sol. 

Ofiary na powodzian. 
Ostatnio wpłynęły do Wileńskiego Komi- 

tetu Obywatelskiego niesienia pomocy ofia- 
rom powodzi następujące datki: 

Syndykat Rolniczy w Baranowiczach 56 
zł, Związek Kresowy Polaków 50 zł. Zrze- 
szenie Sędziów i Prokuratorów 249 zł. 50 gr., 
ks. Józef Malinowski pow. wołkorzyski 22 zł 
15 gr., ks. Jan Matulewicz w Holszanach 13 
zł, ks. Romejko Kiemieliszki 11 zł. 82 gr. 
ks. Bolesław Serafin Żołudek 11 zł. 55 gr., 
ks. Likszta poczta Ilja 25 zł. 87 gr., ks. Jan 
Żuk Suderwa 50 zł. 50 gr., zebrane w koście- 

le w Rvkontach 12 zł. 40 gr., ks. Adam Soko 
łowski Narweliszki 17 zł. 37 gr., ks. Stefan Za 
paśnik Lebiedziewo 14 zł. 20 gr., ks. Jarusze- 
wicz Wołkowysk miasto 38 zł. 85 gr., ks. pro- 
boszcz w Szemiotowszczyźnie 8 zł., ks. J. Jur- 
kiewicz w Grodziszkach 20 zł.. 21 gr., ks. M. 
Karaszewski-Wołk Taboryszki 17 zł. 50 gr., 
ks. Malukiewicz Nowe Troki 42 zł. 25 gr, 
ks. prob. Pieściuk w Choroszczy 50 zł, Bry 
gada K.O.P. Wilno 11 zł. 90 gr., złożone ofia- 
ry w administracji „Słowa* 2038 zł. 76 gr., 
Holstorpa Henryk złożone na ręce J. E. bisk. 
Bandurskiego 10 zł. gimnazjum im, Pusz- 
kina Ostrobramska 8 64 zł. ks. prob. Wi- 
told Sarosiek w  Kundzinie pow. Sokółka 
zebrane w parafji 58 złotych i 50 gr., ks. 
Kazimierz Cholewo w Nowym Dworze koło 
Lidy zebrane w kościele 22 zł. 36 gr., ks. 
Wacław Romanowski prob. Hermaniszki 20 
zł. 19 gr., seminarjum naucz. w Ostrogu 91 
zł. 80 gr., szkoła ćwiczeń przy seminarjum 
w Ostrogu 9 zł. 30 gr., 5 p. p. Leg. 222 zł 
43 gr., szkoła powszechna Nr. 38 w Wilnie 
20 zł. 60 gr., parafja rzymsko-katolicka w 
Opsie 25 zł., ks. Ludwik Kluk Murowa Osz. 
mianka 23 zł. 50 gr., ks. proboszcz Butry 
mańskiego kościoła Lida 4 zł, ks. Sawicki 
Brasław 32 zł. 25 gr., ks. Wojtekunas Su 
żana 30 zł., ofiary złożone do administrac/i 
„Expressu“ 56 zł. 20 gr., zrzeszenie słucha- 
czy Studjum Pracy w Warszawie 50 zł., He- 
lena Łąkowska Cieklin pow. Jasło 10 zł. 
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Kompletna beletrystyka do ostatnich 
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Uprzejmie proszę o zamieszczenie poniż- 
szego mego oświadczenia. 

Starszym kontrolerem kinematografu w 
magistracie wileńskim, jest p. Aronowicz. 
Stanowisko st. kontrolera jest bardzo odpo- 
wiedzialne i daje szerokie pole do wszelkie- 
go rodzaju nadużyć. Otóż p. Aronowicz, ma- 
jąc całkowite zaufanie i poparcie szefa sek- 
cji finansowej p. Żejmy i uważając, iż jego 
pobory przekraczające 400 zł. miesięcznie sa 
niewystarczające, postanowił je „troszeczkę” 
powiększyć. W tym celu zaczął stawiać swe- 
go syna, kiłkunastoletniego chłopca, ucznia 
gimnazjum na kontrolę. Z biegiem czasu, 
apetyt p. Aronowicza wzrastał tak, że i to, 
już nie było wystarczające. Czując się cal- 
kiem pewnym, zaczął przeprowadzać pewne 
kombinacje. Pewnego razu zupełnie przy- 
padkowo dostałem niezbite dowody, iż p. 
Aronowicz popełnił nadużycie i natychmiast 
o tym fakcie złożyłem raport. Oprócz mego 

  

raportu w tej samej sprawie złożone były 
jeszcze dwa inne raporty. 

J 
Pomimo tego, iż raporty bardzo obcią- 

żały p. Aronowicza pan ten, śmiejąc się ze 
wszystkiego i wszystkich, nadal zajmuje swe 
odpowiedzialne stanowisko. 

Powyższe dobitnie ilustruje stosunki pa- 
nujące obecnie w magistracie. Mam nadzie- 
ję, iż czynniki miarodajne wpłyną na to, by 
obecny stan rzeczy uległ zmianie na lepsze. 

Zdzisław Michnieki. 

Wilno, dn. 30 maja 1931 r. 

W ILE ŃS K I 

Pierwsze ofiary kąpieli. 
Śmierć w nurtach Wilji. 

Wezorajszy niezwykle upainy dzień ścią- 
gnął nad brzeg Wilji tłumy pragnących orze- 
źwić się w falach rzeki. 

Nie obeszło się również bez ofiar w lu- 
dziach, które Wilja rok = rocznie pożera. 

©О godz. 2 p. poł. wpobliżu przystani wio- 
šlarskiej „Makabi“, przy ul. Brzeg Antokol- 
ski zauważono tonącego mężczyznę. Zanim 
udano się na ratunek nieszczęśliwy zginął 
pod wodą. 

Natyehmiast zaalarmowano posterunek 

rzeczny, skąd wysłano łódź ratowniczą. 
Dopiero po godzinie usilnych poszukiwań 

udało się wydobyć z rzeki topielea. 
Nad brzegiem znaleziono ubranie topiel- 

ca, w którem znaleziono jedynie 2 złotową 
monetę. Żadnych dokumentów ze sobą nie 
miał, wobec czego nazwiska jego narazie 
nie ustalono. 

Zwłoki zabezpieczono na miejscu do przy 
bycia władz sądowo-śledczych. (C). 

Na prowincji. 
W ciągu ubiegłych dwóch dni w rzece 

Wilji na terenie powiatów wileńsko-trockie- 
go, wilejskiego i mołodeczańskiego utonęto 
7 osób w tem dwie kobiety. 

Za ten sam czas na terenie powiatu dzi 
šnieūskiego utonęlo 3 osoby, a na terenie 
powiatu święciańskiego dwie. (Q). 

Zajście na wiecu akademickim. 
Na wiecu akademickim urządzonym 

wczoraj wieczorem w Sali Śniadeckich U. 
B. przez młodzież endecką przeciwko pro- 
jektowanej podwyżce opłat akademickich do 
szło do awantury, podczas której został dot- 
kliwie pobity obecny na tym wiecu agent 
wydziału śledczego Piasecki. 

Wywiadowea ten, zauważywszy kilku 
znanych ze swej działalności wywrotowej 

  

osobników i obserwując ich, w zbytniej gor- 
liwości wszedł na teren uniwersytetu, gdzie 
został poturbowany. 

Władze przełożone wywiadowcy wszczęły 
dochodzenie, mające na celu ustalenie przy- 
czyn, które skłoniły wywiadowcę do samo- 
rzutnego wkroczenia na teren uniwersytetu, 
bez uzyskania zgody władz rektorskich. 

  

KRONIKA 
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w Wilnie z dnia 30 V—1931 reku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 757 

Temperatura średnia -|- 250 C. 
. najwyższa: -|- 32° С. 

% najniższa: -|- 159 C. 

Opad w milimetrach: — | 

Wiatr przeważający: zachodni. 

Tendencja barom. stan stały. 

Uwagi: pogodnie, parno. 

ADMINISTRACYJNA. 

— Uregulowanie sprawy cudzoziemców 
trudniących się handlem. Władze przemy- 
słowe naszego miasta mają duży kłopot z 
cudzoziemcami, prowadzącymi zakłady prze 
mysłowe, handlowe, względnie rzemieślnicze, 
nie mając ku temu w myśl obowiązującej u. 

stawy przemysłowej uprawnień. Cudzoziem- 
ców takich w Wilnie jest zgórą 1200. Kwestja 
ta ma być wkrótce uregulowana na wspólnej 
konferencji przedstawicieli władz administra 
cyjnych i samorządowych, jak również przed 
stawicieli Izb Przemysłowo-Handlowej i Rze 
mieślniczej. Konferencja ta ma się odbyć w 
lokalu Urzędu Wojewódzkiego. 

— Przymūsowe zamknięcie 12 zakładów 
przemysłowych. W ciągu ostatnich kilku dni 
na wniosek Urzędu Przemysłowego Magi 
stratu m. Wilna, władze administracyjne 
opieczętowały 12 zakładów rzemieślniczych. 
Stało się te naskutek stwierdzenia, że nie 
są one porwadzone na wymaganym poziomie 
i właściciele ich nie mają potrzebnych ku 
temu kwalifikacyj. 

— Zamykanie piekarń. Jak się dowiadu- 
jemy, w ciągu miesiąca czerwca władze admi 
nistracyjne przedsięwezmą środki represyj: 
ne przeciwko piekarzom, którzy w przepisa- 
nym terminie nie wykonali remontów zaleco 
nych przez Komisje kontrolujące. Zakłady 
ich ulegną zamknięciu. Również otrzymają 
nakaz natychmiastowego zamknięcia piekarń 
ci z piekarzy, których zakłady mieszczą się 
w suterenach, da | biz 

MIEJSKA 
— 5 nowych dorożek samochodowych. 

Mimo słabej frenkwencji jeżdżących, ilość 
dorożek samochodowych w Wilnie nie zmniej 
sza się a raczej przeciwnie wzrasta. W cią- 
gu maja przybyło Wilnu pięć nowych taksó- 
wek, w tej liczbie 2 „Fordy*, 2 „Chevroletty” 

i 1 „Essex“. 
Ogółem więc kursują obecnie 102 dorožki 

samochodowe. 

— Zakładanie nowych chodników i regu- 
lacja ulic. Sekcja techniczna Magistrau m 
Wilna przystąpiła obecnie do układania no- 
wych chodników na ul. Rybaki, gdzie chod- 
nik zostanie ułożony po jednej tylko stronie 
od Zielonego Mostu do elektrowni miejskiej. 

W chodniki zaopatrzona zostanie również 
ulica Targowa na odcinku od Beliny do Ra- 
duńskiej. 

Pozatem w najbliższych dniach rozpoczę- 
te zostaną roboty nad regulacją ul. Sołtanis- 

kiej na Zwierzyńcu. 

— Dzień matki w Wilnie. Wzorem lat 
ubiegłych odbędzie się dziś na terenie Wilu 
i prowincji uroczysty obchód „Dnia Ма 
organizowany przez Koło Młodzieży Polskie- 
go Czerwonego Krzyża. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Koedukacyjne Gimnazjum im. Tade- 

usza Czackiego. Dnia 28 maja roku bieżące- 
go ukończone zostały egzaminy dojrzałości 
w Koeduk. Gimnazjum im. T. Czackiego 
przy udziale nauczycieli VII-ej klasy i dy- 
rektora Gimnazjum, p. Stefana Świętorzec 
kiego, a pod przewodnictwem p. dyrekto 

    

    
J. Żelskiego. Z dopuszczonych 25 abiturjen-" 
tów świadeciwa dojrzałości otrzymali: Adara 
ski Władysław, Boczkowski Antoni, Cyune- 
lisówna Anna, Duchnowski Jan, Grekowiczó- 
wna Michalina, Gruszecki Adam, Knapik Ed- 
ward, Laddy Stanisław, Macutkiewiczówna ° 
Ewa, Mojżuk Edward, Moncewiczówna Ha- 
lina, Pietyrk Teodor, Pikiel Andrzej, Prei: 

Walenty, Rabinowiczówna Lili, Rószkiewicz 
Tadeusz, Rubinówna Helena, Sielewiczna A]- 

dona, Smilg Adolf, Tomaszewski Walenty, 
Tubis Adam, Wieleżyński Lech, Wiełłowicz 
Henryk. 

Akt rozdania świadectw dojrzałości od- 
będzie się dnia 2 czerwca o godz. 5 po poł. 

w sali Gimnazjum. Na powyższą uroczystość 
Dyrekcja zaprasza byłych uczniów, znajo- 
mych i sympatyków szkoły. 

— Egzaminy wstępne do gimn. T. Czar- 
kiego. Dyrekcja Koedukacyjnego Gimnazjum 
im. T. Czeckiego w Wilnie z pełnemi prawa- 
mi z kl. wstępną i podwstępną komunikuje 
że egzaminy wstępne do wszystkich klas (z 
wyjątkiem 8) rozpoczną się dnia 29 czerwea 
o godz. 9 rano. Zapisy przyjmuje kancelarja 
Gimnazjum ul. Wiwulskiego 13, codziennie 
od godz. 9 do 13. 

   

GOSPODARCZA 

— Wzrost liczby przedsiębiorstw handlo- 
wych i przemysłowych, Poczynając od stycz- 
nia b. r. na terenie m. Wilna mimo cię: 
go kryzysu gospodarczego wydatnie zwięk 
szyła się ilość nowopowstałych. przedsię- 

  

   

biorstw handlowych i przemysłowych. Pod- 
ług zaczerpniętych przez nas ze źródeł mia- 
rodajnych danych statystycznych: w ciągu 
miesiąca stycznia zlikwidowało się 15 przed- 
siębiorstw przemysłówych, nowych powstało 
41; przedsiębiorstw handlowych zlikwidowa 
ło się 35, nowych powstało 71. 

W, lutym przedsiębiorstw przemysłowych 
zlikwidowało się 12; nowych 35; handlowych 

zlikwidowało się 21 nowych powstało 53. 
W, marcu uległo likwidacji 16 przedsię. 

biorstw przemysłowych, powstało nowych 
57, przedsiębiorstw handlowych zlikwidowa- 
ło się 37, nowych powstało 80. 

W kwietniu zlikwidowano 7 przedsię: 
biorstw przemysłowych, nowych powstało 20, 
handlowych zlikwidowało się 17 przedsię- 
biorstw, nowych powstało 43. 

W maju dokładna statystyka nie została 
jescze przeprowadzona, aczkolwiek już obec- 
nie można stwierdzić, że liczba nowopowsta- 
łych przedsiębiorstw znacznie przekroczy 
ilość zlikwidowanych. Miarodajne czynniki 
spodziewają się, że od miesiąca lipca sto- 

sunek ten znacznie spadnie na rzecz przed- 
siębiorstw likwidujących się. 

— Podatek na fundusz drogowy nie prze: 
widuje żadnych ulg. Urząd Wojewódzki na 
podstawie zarządzenia Min. Rob. Publ. wydał 
pismo okólne, które wyjaśnia poprzednie za- 
rządzenie ministerstwa w sprawie wprowadze 
nia w życie rozporządzenia wykonawczego do 
ustawy o państwowym funduszu drogowym. 

Omawiane pismo nie przewiduje żadnych 
ulg zasadniczych przy wymiarze i poborze. po 

* datku. 
Wyjaśniono między innemi, že samocho- 

dy osobowe, przystosowane wyłącznie do ce- 
lów reklamowych, winne być również opodat 
kowane. 

Również Magistrat m. Wilna będzie po- 
bierał zaległe za ubiegłe lata opłaty rejestra- 
cyjne od niewycofanych z ruchu pojazdów 
mechanicznych. 

WOJSKOWA. 
— Pobór rocznika 1910-go. W poniedzia- 

łek w dniu 1 czerwca przed Komisją poboro- 
wą mają obowiązek stawiennictwa mężczy- 
źni urodzeni w roku 1910-ym z nazwiskami 
rozpoczynającemi się na literę R, zamieszkali 
na terenie V komisarjatu P. P. oraz na lite- 
rę S z obrębu I komisarjatu P. P. 

W dniu 2 czerwca przegląd obejmuje po- 
borowych rocznika 1910 z nazwiskami, roz- 
poczynającemi się na literę S z terenu II i VI 
komisarjatów P. P. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 

— Przed Bożem Ciałem. Zarząd Ligi Mor- 
skiej i Kolonjalnej uprasza członków o wzię 
cie udziału w strojach przepisowych w pro- 
cesji Bożego Ciała. Zbiórka o godz. 9 przy 

"ul. Mickiewicza 1 w lokalu f-my Dom Han- 
dlowy E. i W. Szumańscy. 

— Zarząd Ligi Morskiej i Kolonjalnej 
uprasza c€złonków udających się na wycie- 
czkę do Trok i życzących korzystać z taboru 
lub schroniska o zawiadomienie o wycieczce 
na parę dni przed terminem takowej do Sek- 
retarjatu Ligi tel. 932. 

— Wielka wycieczka Legji Inwalidów W. 
P. do Włoch i Francji. W odpowiedzi na li- 
czne zapytania zainieresowanych Legja In- 
walidów W. P. Oddział w Krakowie podaje 
do wiadomości raz jeszcze ogólny zarys pro- 
jektowanej wycieczki do Włoch i Francji. 
Wycieczka Legji Inwalidów W. P. wyruszy 
z Krakowa dnia 4 lipca i zwiedzi Wiedeń, 
Wenecję, Lido, Floreneję, Rzym, Neapol, 
Wezuwjusz, Capri, Pompeję, Rivierę fran- 
tusk (Juan les Pins), fabrykę perfum w 

i wystawę kolonjalną w Paryżu. Po 

      

tek zniżek, jakie Oddział Krakowski Legji 
Inwalidów zdołał uzyskać u odpowiednich 
czynników, koszt wycieczki wynosić będzie 
tylko 720 zł. od osoby łącznie z paszportem, 
wizami, hotelami, utrzymaniem i przejazda- 
mi. Przejazd z Neapolu do Nizzy odbędzie 
się luksusowym stalkiem „Augustus“. Ze 
względu na to, że wpisy zamknięte będą z 
początkiem czerwca należy szybko zgłaszać 
swój udział, gdyż po upływie terminu pre- 
kluzyjnego spóźnione zgłoszenia nie będą 
mogły być uwzględnione. — Po szezegėlo- 
we informacje należy się zgłaszać pod adre- 
sem: Łegja Inwalidów W. P. Kraków ulica 
Kochanowskiego 1, 16, załączając znaczek 
na odpowiedź. 

   

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zjazd maturzystów Okr. Szkoln. Wił. 

21 czerwca b. r. odbędzie się w naszem mie- 

ście zjazd tegorocznych absolwentów gim- 
nazjów Wileńszczyzny, urządzony stara: 
niem Ak. Druż. Harc. w celu poinformowa- 
nia ich o studjach uniwersyteckich (ich kie 
runki, czas trwania, koszta etc.) i i 
akademików wogóle. Oprócz części oficjał- 
nej przewidziana jest wycieczka krajoznaw- 
cza. 

Do wszystkich gimnazjów tut. Okr. Szk. 
wysłane będą szczegółowe programy Zjazdu, 
który szczególnie ważny jest dła chcących 
się zapisać na uniwersytet. Po wszelkie in 
formacje w związku z item zwracać się moż: 
na do drużynowego Ak. Druż. Hare. (Wilno 
Zygmuntowska 16), prócz tego będą one po- 
dane w prasie. 

    
  

  

RÓŻNE. 
— Podziękowanie. Wszystkim krewnym, 

przyjaciołom, kolegom i znajomym, którzy 
oddali ostatnią posługę podczas pogrzebu Ś.p. 
Romualda Kiwilszo, w imieniu swojem i ca- 

3 

Przy zepsutym żołądku, zaburzeniach tra- 
wienia, niesmaku w ustach, bólu w skro- 
niach, gorączce, zaparciu stolca, wymiotach 
lub rozwolnieniu, już jedna szklanka natu- 
ralnej wody gorzkiej  „Franeiszka-Józefa* 
działa pewnie, szybko i dodatnio. Żądać w 
aptekach i drogerjach. 
“ S i 

łej rodziny, składam najserdeczniejsze po- 
dziękowanie. ż 5 

Eljasz Kiwilszo. 
— Pokątni fryzjerzy. Jak stwierdzono 

w zakładach kąpielowych na własną rękę 
„urzędują* fryzjerzy, przeważnie terminato- 
rzy, którzy nie mając pozwolenia w warun- 
kach wysoce niehigjenicznych sprawują swe 
czynności. W związku z tem władze admini 
stracyjne przedsięwzięły lotne inspekcje łaźni 
i wszystkich zakładów kąpielowych w celu 
ujawnienia i pociągnięcia do odpowiedzialno 
ści pokąlnych fryzjerów. 

— (Cukiernia Bolesława Sztralła Mickie- 
wicza róg Tatarskiej zawiadamia, że z dniem 
dzisiejszym każdy winien nabyć przy wej- 
ściu do ogrodu bon za 40 gr. który w tym 
dniu będzie przyjmowany jako gotówka 
przy obrachunku z kelnerami. 

— Kolonje Letnie. Dnia 31 maja i 1 czer- 
wca odbędzie się kwesta na rzecz kolonij iet 

nich organizowanych przez Centralę Opiek 
Rodzicielski Średnich Zakładów  Nauko- 
wych. Zwracamy się do społeczeństwa z go- 
rącym apelem aby nie omijano pełnych po 
święceń kwestarek i chociaż najmniejszym 
datkiem zasiliło skarbonkę. 

— Na hucie „Vitrum* bez zmian. Jak już 
wzmiankowaliśmy parokrotnie na hucie 
„Vitrum* wybuchł strajk ekonomiczny, spo- 
wodowany przez właścicieli lokautem na tle 
żądań robotników wyrównania norm zarob- 
kowych, które zarząd huty bezpodstawnie 
obciął o 18 blisko proc. 

Mimo usilnych zabiegów Okregowego In- 

  

- spektora pracy oraz Związku Zawodowego 
robotników przemysłu szklanego, który tu- 
taj wykazał maysimum dobrej woli — za- 
rząd miejscowy huty na ustępstwa nie po- 
szedł. 

Wobec takiej sytuacji Okr. Insp. Pracy 
zwrócił się do Głównego Insp. Pracy w War- 
szawie o rozstrzygnięcie tej sprawy w dro- 
dze arbitrażu. 

Strajk potrwa przypuszczalnie jeszcze 
dni kilka, gdyż do wczoraj nie nadeszła wia- 
domość z Warszawy o załatwieniu tej draż- 
liwej sprawy. (w. 

ZABAWY. 
— Dancing w Ogrodzie Sztralla. W nad- 

chodzącą sobotę w pięknie przystrojonym 
ogrodzie przy cukierni Sztralła, odbędzie się 
dancing, z którego dochód przeznaczony na 
kolonje letnie Rodziny Policyjnej. 

3 estrady do tańca, 2 orkiestry, poczta 
franeuska, a przedewszystkiem pomysłowe 
i fektowne oświetlenie zapewniają miłe spę- 
dzenie wieczoru. 

NADESŁANE. 

Dr. B. EDELMAN 
ordynuje jak zwykle 

w Krynicy, Willa „URSZULA“ 

RABJG 
NIEDZIELA, dnia 31 maja. 

10.15: Tr. nabożeństwa z Poznania. 11.35: 
Odczyt misyjny. 11.58: Czas, 12.15; Koncert 
Słuchaczów Wyższej Szkoły Muzycznej z Fil- 
harmonji Warsz. 14.00. „Prace wiosenne w 
pasiece" — odcz. 14.20: Muzyka i odczyty 
rolnicze. 16.00: Aud. szkolna z Warsz, 16.30: 
Krótki koncert w wykonaniu chóru 4-gło- 
sowego mieszanego, gimn. im. Piusa VI w 
Różanymstoku pod dyr. prof. Leona Czer- 
wińskiego. 17.00: „O estetyce pomnika” —- 
odczyt. 17.25: „Wiadomości przyjemne i po- 
žyteczne“., 17.40: Koncert popołudn. 19.05: 
„Co się dzieje w Wilnie* pog. wygł. prof. 
Mieczysław Limanowski. 10.25: „Róże, lilje, 
tulipany" — felj. 19.40: Program na ponie- 
działek i rozmaitości. 
20.00: Słuchowisko z Warsz. 20,30: „Sonety 
Krymskie* Moniuszki. 21.30: Feljeton. 21.43: 
Recital skrzypcowy St. Frenkla. 22.50: Kom 
23.00: Muzyka taneczna ze Lwowa. : 

PONIEDZIALEK, DNIA 1 CZERWCA 
11.56: Czas. 12.05: Muzyka operowa. 13.10: 
Kom. meteor. z Warsz. 15.25: „Co jest godne- 
go widzenia w okolicach Warszawy”. 16.40; 
Program dzienny. 16.45: Kom. dla żeglugi. 
16.50: Lekcja francuskiego. 17.10: Utwory 
Hadna koncert wiołonczelowy. 17.35: „Jak 
wygląda dziś Babilon* — odczyt. 18.00: Mu- 
zyka lekka. 19.00: Wileński kom. sportowy. 
19.15: „O turyźmie wileńskim** — pogadanka 
wygł. Kazimierz Leczycki. 19.30: Program na 
wtorek i rozmaiłości. 19.40: Kom. rolniczy. 
20.00: Prasowy dzien. radjowy i koni. 20.15: 
Skrzynka techniczna. 20.30: Operetka z War- 
szawy („Królowa róż”). 22.25: Dod. do yras. 
dzien. radj. 22.35: „Za Dnieprem w r. 1920* 
felj. 22.45: Kom. i muzyka taneczna z War- 
szawy. 

WTOREK, DNIA 2 CZERWGA 1931 R. 

11.58; Czas. 12.05: Muzyka taneczna. 1310 
Koin. meteor. '15.25: „Sport wodny i iu 

zny” odcz. 16.40: Program dzienuv. it 
Koin. dla żeglugi. 16.50: „Przeloty ptaków” 
odczyt. 17.10: Utwory Chopina. 17.35: . 
klawicymbału do Steinway'a* odczyt. 13.00: 
Koncert symfoniczny popularny. 
djowa gazetka rzemieślnicza. 19.15: 'Г\ 
artystyczny. 19.30: Program na środ: i roz- 
maitošci. 19.40: Kom rolniczy. 20.00: Pras. 
dzien. radjowy i kom. 20.15: Recitał śpiewa- 
czy Teodora Schreibera. 20.35: Muzyka lek 
ka. 21.00: Kwadrans literacki. 21.15: Dodatek 
do pras. dzien. radj. 21.20: Koncert kompo- 
zytorski K. Szymanowskiego. 22.45: Komu- 
nikaty. 28.00: Koneert symfoniczny. 

SPORT 
WOJSKOWI W CHARAKTERZE SĘDZIÓW 
SPORTOWYCH WYSTĘPOWAĆ MUSZĄ РО 

CYWILNEMU. 

Władze wojskowe wydały zarządzenie, po 
lecające oficerom i podoficerom sprawują- 
cym na zawodach sportowych funkcję sę- 
dziów występować w ubraniach cywilnych. 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
PRZEMYCANE PAPIEROSY. 

— W dniu 29 b. m. w czasie rewizji u Me- 
ler Lejby (Kalwaryjska 40) olnaleziono 301 
szt. papierosów pochodzenia litewskiego. Pa- 
pierosy zakwestjonowano. 

PODRZUTEK. 

— W dniu 29 b. m. w bramie domu Nr. 
1 przy ul. Teatralnej znaleziono podrzutka 
płci męskiej w wieku około 3 tygodni i 
umieszczono w przytułku Dzieciątka Jezus. 

KRADZIEŻE. 

— Bagai Rocha (Piłsudskiego 19) zameldo 
wała, że nieznani sprawcy zapomocą dobra- 
nego klucza dostali się do jej mieszkania i 
skradli futro męskie wartości 600 zł. 

ZA DOBĘ. 
— Od dnia 29 do 30 b. m. zanotowano 

ypadków 54, w lem kradzieży 4, opilstwa i 
zakłócenia spokoju publicznego9, przekro- 
czeń przepisów sanilarnych, meldunkowych 
it p. 28. 
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Rozrywki umysłowe. 
100. Arytmograf -konikėwka 

uł. P. Nellzof. 

  

SŁOWA POMOCNICZE. 

Ń 26:1,7510.26 9.5. 4. 
2) 15, 11, 12, 10, 12, 14, 
3) 6, 28, 4, 13, 1. 2, 
4) 12, 3, 10, 5, 7, 8, 20, 26. 
5) 14, 16, 2, 17, 

d 
II 

II 
II gatunek węgla kamiennego, 

zamieszanie, klopot, 

miasto w Polsce, 

harmonja ruchów, 

dzikie zwierzę. 

Rozwiązanie odczytać ruchem konika szachowego. 

Za rozwiązanie 10 pkt. w kl. I-ej. 

101. Sylabówka. 
uł. Z. Wolski. 

  

Z sylab: bas, bis, bol, cyk, epi, fir, gin, 
kup, log, lon, łek, łka, mia, nie, sto, sym, sza, 
tak, tar, zie. 

Ułożyć 10 wyrazów. Litery oznaczone 
krzyżykami czytane z góry na dół dadzą roz- 
wiązanie. 

Za rozwiązanie 10 pkt. w kl. IIl-ej. 

102. Logogryf 

  

  

      
  

    
  

uł, Z. Wołski. 
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Znaczenie wyrazów poziomych : 

1) liczba, 2) czasokres, 3) przyrząd do 

mostawania lażżych cześci < И) Инбуесо йО 
kuracyjna w Polsce, 5) rzeka, 6) port fran- 
cuski, 7) jeden ze zdetronizowanych w ostat- 
nich czasach władców, 8) związek. 

Rząd środkowy czytany z góry na dół da 
rozwiązanie. 

Za rozwiązanie 10 pkt. w kl. Il-ej. 

KURZE R 

103. Metamorfoza 
uł. Z. Chmielewski. 

Z pięcioliterowego wyrazu, oznaczającego 
jednostkę wagi kruszców drogocennych utwo- 
rzyć największą ilość sensownych wyrazów, 
nie zmieniając ilości i jakości liter. 

Za rozwiązanie 10 pkt. w kl. Il-ej, 

104. Magiczny kwadrat 
uł. Józef Łukaszewicz. 
  

A NE A 

  

L M M o 

  

  о ojo R 
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Podane w figurze litery przestawić tak, 
żeby wyrazy utworzone czytane poziomo i 
pionowo miały jednakowe brzmienie. 

Za rozwiązanie 10. pkt. w kl. Il-ej. 

105. Bilet wizytowy 
uł. Tolek Sulima. — 

  

Pr. Walerjan Kokuiicz 
  

  

Po przestawieniu liter odczytać zawód 

tego pana. 
AS rozwiązanie 10 pkt. w kl. Ill-ej. 

BERZYCZCE WODE POCZ НЕЙ 

WŚRÓD PISM 
— Nr. 22 tygodnika „Kobieta Współcze- 

sna* zawiera cały szreg interesujących i ak- 

tualnych artykułów o treści następującej: 

„Powszechna służba obywatelska kobiet“ 

głos w dyskusji, óra Hanny Cybulskiej. 

„Zakład czy rodzina* — J. Cz. Babickiego 

„Trochę o Ameryce i kobiecie amerykań- 

skiej” — S. Adamowiczowej. 

W dziale beletrystycznym „z cyklu świał 
Po Niewidomemu* p. t. „Tajemnica — He- 

leny Boguszewskiej. „Scaramella i jego rę- 
ce" — tłumaczyła z włoskiego H. Stecka. Roz 
strzygnięcie „Konkursu Literackiego" z wy- 
mienieniem osób. nagrodzonych na str. 20. 
„Wizyta* — Cz. Wojeńskiej. 

„Wielka wystawa wiosenna* W. T. Mane 

P. — N. Samotyhowej. „Klub kobiecy w 
Hamburgu* — Wandy Sztekkerowej, i wiele 
innych. 

W dodatku „Mój Dom“ czytamy poży 
teczne wiadomości i wskazania gospodarcze 
modele sukien i ubranek dziecinnych, oraz 

tablica kroju. 
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Elm Miejskie 
[SALA MIEJSKA 

Qstrobramska 5. 

świękowy Dziś! 
0-TBATR 

„AELIOS“ 
Wileńska 39, tel. 9-28 

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

Od dnia 30 maja do 2 czerwca 1931 r, 
włącznie będą wyświetlane filmy: 

Dramat w 8 aktach. 

Wielka sensacjal 
zostałe seansy— Balkon 60 gr., „parter 

zobaczą wszyscy w połska- 
amerykańskim dzwiękowcu 

W rolach głównych: Słynny amant ADAM BRODZISZ, 

Ciekawe telewiz. zdjęcia dokonane na całej kulł ziemskiej. 

W rolach 
głównych Karol Dane (S$ 

Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek seansów od godz. 6-ej. 

od 1 zł. 

ŚWIAT BEZ G 
Ceny znacznie zniżone: Na |-szy seans—Balkon 50 gr, parter 80 gr.; 

Ostatni sensac. wynalazek TELEWIZJA (widzenie na odległość) 

Cyrkowiec mimowoli 
lim) i Luiza Lorraine. 
Nast. program: Symfonja morza i miłości. 

na po- 

RAN l C Film mówiony po polsku. 

Maryla Woyno, Józef Redo i inni, 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8, 1 10'15 

  

Nin Dobrze skrojony frak iz: 
„DOLIYWOÓO" 
Mickiew. 22, tel. 15-28   Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 1015 

NAD_PROGRAM: [dodatek dźwiękowy i tygodnik Paramountu. 
Ceny od 50 gr. 

mówi i śpiewa w swojej ostatniej 

  

W-L— LENS K 1 

— Teatr Miejski w „Lutni*, Dziś o godz. 
8,15 w. „Młode Małżeństwo”, pełna humoru, 
temperamentowa komedja L. Verneuia w 
reżyserji H. Zelwerowiczówny, w kapitalnem 
wykonaniu: Eichlerówny, Severinówny, Kre 
czmara, oraz Wirwicz-Wichrowskiego. , We- 
soła treść sztuki, oraz arcydowcipne djalogi 
i sytuacje wywołują salwy śmiechu na wi 
downi. 

Ceny miejsc znacznie zniżone. 

Jutro o godź. 8,15 w. 
stwo”. 

„Młode małżeń- 

— Teatr Leni w Ogrodzie po-Bernardyń- 
skim. Dziś o godz. 8,15 w. ukaże się po raz 
trzeci sensacyjna sztuka amerykańska „Ta- 
jemnica stacji radjowej*, w niezwykle po- 
mysłowej reżyserji R. Wasilewskiego. Cały 
niemal zespół Teatrów Miejskich bierze 
udział w tem arcyciekawem widowisku, w 
którem główne role odtwarzają: Lewicka, 
Ciecierski, Wyrzykowski, oraz Żurowski. 
Tańce i śpiewy, zręcznie wplecione w emoc- 
jonującą akcję, oraz charakterystyczne šro- 
dowisko (rzecz dzieje się w studjo radjosta- 

_cji w Chicago) zapewniły sztuce rekordowe 
powodzenie. 

Jutro o godz. 8,15 w. „Tajemnica stacji 
radjowej“. 

— Dzisiejszy koncert popularny w Ogro- 
dzie po-Bernardyńskim. Dzisiejszy koncert 
popularny, który odbędzie się o godz. 8,13 
w. w ogrodzie po-Bernardyńskim zapowiada 
się niezwykle atrakcyjnie. Część muzyczną 
wypełni orkiestra 85 pułku strzelców wileń- 
skich, pod batutą por. Teodora Wołoszczuka. 
Pozatem w koncercie tym biorą udział arty- 
ści Teatrów Miejskich: Kamińska, Malinow- 
ska, Karpiński, oraz Żurowski, którzy wyko- 
nają szereg piosenek, monologów, oraz pro- 
dukcyj tanecznych. 

DE 

Katalog 4 miljonów gwiazd. 
Wszystkie większe obserwatorja całego 

świata zjednoczyły się dla opracowania 
wspólnemi siłami dokładnego  katologu 
gwiazd przy pomocy zdjęć fotograficznych. 
Wedle ustalonego programu trzeba będzie 

sporządzić dwie serje fotografij nieba po 
22.000 klisz, nie wyłączając nawet słabych 
gwiazd. Klisze będą zawierać około 30 mil 

Nr. 124 (2066) 

jonów okazów różnych gwiazd, na podsta- 
wie zaś tego materjału obserwacyjnego spo: 
rządzony zostanie katalog 3 do 4 miljonów 
gwiazd, znanych i dających się dokładnie 
opisać. Należy zaznaczyć, iż do badań astro: 
nomicznych wprowadzono metody fotografji 
dosyć niedawno, wszystkie dotychczasowe 
katalogi i atlasy gwiazd sporządzoo na pod- 
stawi bezpośrednich obserwacyj nieba za po: 
mocą lunet. W ten sposób powstał także 
najstarszy katalog gwiazd Ptolemeusza, obej- 
mujący zaledwie 1025 gwiazd. 

SEEENUNNINEOS STS TIT ISIN DES TRSREUNETTAS ITS 

Dyplomowana 
nauczycieika 

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

Przyjmuje od 11—14. 
Subocz 6a — 7. 30

0 nie. 

  

  

Popierajcie Ligę Morską 

1 Rzeczną! 

  

  

   
    

   

Koło Lwowa 

LUBIEN WIELKI 
Znacznie znižone ( 

utrzymania i kąpieli. 
Specjalne zniżki » ! i Ill 

Szczegółowych informacyj udziela Zarząd Zdrojowy. 
UWAGA: Dla kuracjuszy dojeżdżających specjalne ulgi. 

siarczano 

pokój z obsługą i 
światłem od 2 zł. 

sezonie dla urzędników, wojskowych, 
członków Kas Chorych i t. p. 

  

ZNANE ZDROJOWISKO 
- borowinowe 

Sezon kąpielowy od 14 maja do końca września 

) ceny mieszkań 

  

Okazyjnie 

sprzeddje sę pies 
myśliwski rasy wyżeł, bar- 
dzo tanio, ul. Tunelowa 
Nr. 29—2, róg Kurlandzkiej 
  

USE: się zgubiony 
dowód tożsamości 

Nr. 689090 wydany przez 
t urząd gminny Małe-So- 

leczniki na konia Janinie 
! Chodakowskiej zamieszk. 

ii w Dąbrowie pow Wileńe 
sko- Trockiego. 
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Uważajcie na Ory: 
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staje największa precyzja tkaniny, budząca podziw każdej damy. 

    

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

Pończocha BEMBERG 
im delikatniejsza przędza — tem elegantsza pończocha. 

Przędza wyrobu „Bemberg" jest ze względu na swą delikatność najbar- 
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KURJER WILENSKI 
Spółka z ogranicz. odpowiedz. 

DRUKAANIA |NYTROLIGATORNA 
ZNICZ: 

WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL. 3-40 

Dzieła książkowe, dru 
ki, książki dla urzędów 
państwowych, samorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wszel- 
kiego rodzaju roboty 
w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE   
  

    
      „ill 

nazwę firmy 

iznak orła 

ności m. 
tami. 

J 
ištaisius) 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie V-go rewiru 

Juljan Mościcki, zamieszkały w Wilnie, przy ul. Wi- 
leńskiej Nr. 25 m. 10 zgodnie z art. 1030 U.P.G. po- 
daje do wiadomości publicznej, że w dniu | czerwca 
1931 r. od godz. 10 rano w Wilnie, przy ul. Rudnickiej 
Nr 27, sklep, odbędzie się sprzedaż z licytacji należą- 
cego do Urji Słuckiego majątku ruchomego, składają- 
cego się z manufaktury oszacowanego na sumę zł. 4010 
na zaspokojenie pretensji Komunalnej Kasy Oszczęd- 

  

  

  

| 

Wilna w sumie zł. 2055 gr. 30 # %% 1 kosz= 

Komornik Sądowy 1. Mościcki. 
  E
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Dzięki temu umożliwiona zo- 

    

Dźwiękowe Kino Dziś! Nareszcie B U S$ T E R K EAT 0 N kreacji, w wielkim dźwiękowcu p.t. CGIUIN© IMPRESARJO (Sowia 
przeżywa tysiąc przezabawnych przygód przy 

ul. Wielka 47, tel. 15 41 | NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. Początek o g. 4-ej, w dnie świąt. o g- -ej. ceny zniżone 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, Władysław 

Cichoń, zamieszkały w Wilnie, ul. Góra Bouffałowa 19, 
na zasadzie art. 1030 U. P. C. ogłasza, że w dniu 6 
E acs ILS odiodz 10 rane w. Walaseć lo 
Krótkiej Nr. 3 odbędzie się sprzedaż z przetargu 
publicznego ruchomości, należących do . Włodzimierza. 

EI
C 

LAJETEEFIELECALCALECAELEEELCELEF] 

OSTRZEŻENIE! 

boku swej partnerki, złotówłosej ANITY PAGE.   

  

  

Dziś i dni następnych! Potężny dra- Tragedja matki. która po la- i 

   
    

  

  
  

Kino Kolejowe | mat erotyczny w 8 wielkich aktach p. t. POKUSY BRODWAJU [353.1 odnajdnie swe Maikowskiego i składających się 2 urządzenia miesz+ 

ь dziecko na skraju przepaści. W rol. głównych: Słynna tragiczka Luiza Dresser, June Collyer i Allan Lane. a Pewna firma w Wilnie rozlewa swoje mało- kaniowego i maszyny do szycia, oszacowanych na su+ 

9GNI5 Ki W walce o szczęście dziecka! Grzech się mści! Oszczędź moje dziecko! W łapach uwodziciela! Tragedja matki! Ad wartościowe piwo w używane butelki „Patent” mę zł. 630. 

Ё Początek seansów o godz. 6-ej, w niedz. 1 asa o E 4-ej. ; „ ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU W ŻYWCU Mg dn, 28/V 193] EB 5 

а Bacznošč! Pp. Bywalcy kina Ogniske! Począwszy od niedzieli 31 maja r. b. - drgi : oz : omornik (—) WI. Gichoni. 

sbek dworea kolsjow.) | programy w Ea KRESEK kabina 4 nowozainstalowanym aparatem MUŻYCZNO dźwiękowym. : „EE mans) iai wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. 

SA rowano” Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i pro- Z s d a s 

KINO -TEATR | Dziś! 10 akt. przygód miłosnych wilka siny uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy awia omienie. 

miejskiego. W roli głównej Wictor 
Mc. Lagien. 

Dramat w 10-ciu aktach sryowy | Pol szarmą flaga kapitana Losha 
ua wwa | » Serce lotnika Legjonu potępieńców i driżs%ie ana 

Mie vitam podany, program Z DNIA NA. DZIEŃ gorzyśsiae: 
na Gawęcka, Adam Brodzisz, Wiadysław Walter i Lucjan Żurowski oraz 10.000 statystów. 

Chariie Chaplin jake bokser 8 aktów huraganowego Śmiechu. Dla młodzieży 

dozwolone. Początek o godz. 4-ej, w dnie świą- 

teczne o godz. l-ej. Ceny od 40 gr. 

ЗВВ ЕЕ ЕЕЕ 
HURTOWA SPRZEDAŽ 

3 Okręgowe Szefostwo Budownictwa w Grodnie 
zawiadamia, że w dniu 15 czerwca 931 r. godz, 10 
odbędzie się przetarg nieograniczony na budowę ma- 
gazynu murowanego kub. ok. 3200 m* w Podbrodziu 
1 remont budynku Nr. 3 Wojsk. Więz. Śledcz. w Wilnie. 

Szczegółowe ogłoszenie ukaże się w „Polsce 
Zbrojnej” i „Przeglądzie Technicznym* w Warszawie. 

3 Okręgowe Szefostwo Budownictwa 
Grodno. 

L. dz. 3448/Bud. 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne i moczopłciowe 

Wilenska 3 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

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

- Ogłoszenie. RABKA 
Zdrój — Pensjonat 

chwały 

Kino - Teatr 

LUX 
Miskiewicza 11, t.15-62 

445/V1 

OBIADY 
higieniczne 

pe lzł. IO0gr. z 3 dań 
„Staropolanka“ 

  

2) Krėl 
humoru   

  

Mieszkaniowe centralne ogrzewanie 

: ; в Państwowy Bank Rolny Oddział w Wilnie niniej- 

szem ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż 

    

  

  

higjeniczne i zdrowe wyd. 

samochodu osobowego marki .Chevrolet" torpedo, Ф ;© & 

o model r. 1928, znajdującego się w garażu Oddziału „Marysieńka ul. Garbarska Nr. I. od godz, 8—1 i 4—8. 

| CEMENTU B|Wzn nnn 9 | „Marjsie B 
: 2 SEmachado można ciladać w dnie nowszedniajyj| S RR я Ę 

х я i Raf — Kuchnia wykwintna — Bmowey 
е РЕ . h y 

E S W U Sidykatu cementowień polskich L | seniai wędryych o vrnedie zalotnie e | o At wrynagne | ODIAdY AGS | Akuszerka 

  

DAJE: 

Niezależność i wygodę, do 409/6 

oszczędności na opale. Stosować 

  

   

można do wszystkich nowych 

i starych domów, gdyż nie wymaga piwnic. 

Zakładajcie wszyscy koncesjonowani instalatorzy. £ 1 

W Polsce czynnych ponad 2000 instalacyj EŚWU. 

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

    

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

Składy: Słowackiego 27, tel. 14-46. 
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Tylko u Głowińskiego 

dostać można płótna lniane surowe do robót 

ręcznych we wszystkich szerokościach oraz 

wielki wybór satyn jednobarwnych, kołder 

satodych polioniow, pećścierkaeh tp. 
; Uwaga — Wileńska 27. 

EEA TSS   
  

      

  

  

  

miejscu u właściciela. 
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ž| Tanie Meble! | SAMOCHOD | "1-2 
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5 л к';&іП'ЗКО;МЕ A в europejski, 7 mioosobowy odkryty D o SO 

meble, wózki dziecinne, łóżeczka, kosze 0- | = * „da U 

B | raz najrozmaitsze meble mieszkaniowe etc. | | w bardzo dobrym stanie i м dobrym stanie. vy ruch. 

Ź| Wykonanie solidne. — Ceny zniżone. 5 sprzedaje się za 7000 Zi. S S Nr 12 

E W.Pehuianka5, | > R =. ań (dawniej Nr. 46), o warun- 

$| W. SŁONICZ *— |=||| Skład Broni — Wileńska NERO 

  

      

MWydawnictwo „Kurjer Wilenski“ S-ka z ogr. odp. 

  Do każdej oferty winien być dołączony kwit na 

złożone do Kasy Banku wadjum w gotówce w wy- 

sokości 10% oferowanej sumy. 

Ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu 13 
czerwca r.b. 

Państwowy Bank Rolny 
456/V1 Oddział w Wiinie. 
  

Sklep obuwia 
W. Litwinowicza, Wilno, 

Zamkowa 24 vis a vis 

kościoła św. Jana Posia- 
da na składzie najnowsze 

obuwia własnej 
pracowni. 

Zakład krawiecki 
B. LAWRYNOWICZ 

Śniadeckich 1 m. 8. 
Wykonanie solidne. Ceny 

„ dostępne. 

ję Н ekstrak- Wszelkie Sole, 1520 
nowe iziola do wann naj- 

lepszej fakotci są. da na“ 
bycia w Skladzie Aptecz- 

krótkim czasie 

modele 

na miejscu. 
  

  

  

matorzy 

Prędkie 
    

  
  

  

No 

za cenę 

nym, Perfumer. i Kosmet. | tość domu 3000). 

prow. farmacji Władysł. | dzieć się ul. Mickiewicza 

Narbuta—Wilno, ul. Św. | Nr. 31, sklep   gańska 1]. tel 4:72, O * pianka”. 

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

G" na mandolinie i gi- 
tarze naucza łatwo w 

miesiąc) nauczyc. muzyki 
B. Alperowicz, Bosaczko- 
wa 7—10 (obok kościoła 
W. Świętych). Instrumenty 

fotografji 111 
Popierajcie przemysł 

krajowy! Kupujcie mater- 
jały i aparaty tylko w Spół- 
dzielni Cechów Fotograf. 

wykonanie 
bót amatorsk. Tatarska 6 

  

sprzedam 
DOM na Zwierzyńcu 

przy ul. Sołtaniskiej Nr. 14 
1500 dol. (war- 

Dowie- 

„Zako-   

kania z kuchnią w Ru- 
dziszkach. Miejscowość 
sucha, las wpobliżu, 5 
minut drogi do stacji ko- 
lejowej, 45 minut drogi 
do Wilna, 5 pociągów w 
każdą stronę. Cena przy- 

stępna. Adresowač: 
Rudziszki—Apteka. 
  

Od roku i843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Mebie 
jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
na dogodnych warmakach ; 

I NA RATY. 
NADESZŁY NOWOŚCI. |   1178 

—m— i —— 

Er: 

ul. Bonifraterska 
Nr. 10 m. 4. 

bybie, 

  

Z powodu wyjazdu sprze- 
daje się 

KAWIARNIA 
w centrum miasta (z ca- 
łem urządzeniem) dobrze 
prosperująca, dowiedz. się 

Garbarska Nr, |. 

(hcesz gdzie spocząć 
w chłodku zajdź 

na piwko i smaczne za- 
kąski, Ceny przystępne. 
Piwiarnia przy ul. Tatar- 

skiej Nr. 9. 

ft. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

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

W. Z. P. 29. 

Dr. $. Kapłan 
Choroby weneryczne 

i skórne, przeprowadził 
się na ul WILEŃSKĄ 8 

      

  

PO ICENACH FABRYCZNYCH Termin składania ofert w kopertach zalakowa- В : " 25 

( nych liplywa“ dnia, || стетеча 1991 60 godz. IZ w LETNISKA Aa a aj JA LENA 

południe. 1.2,3 pokojowe miesz- | Upraszam 52. gošci o przy+ | | 
przyjmuje od 9 rano do 
7 wiecz. ul. Mickiewicza30 
m. 4. W. Zdr. Nr 3093. 

Uratowane mijony 
futer i ubrań patentowa- 
nym workiem „Mor Mit“ 
hermetycznie zamkniętym, 
chemicznie spreparowa- 
nym, który zabezpiecza 
odzież przed molami i 
kurzem. Cena 2.50, Do 
nabycia w sklepie „Jani- 
na“—W. Pohulanka Nr. 9 

Potrzebni akwizytorzy. 

gub Ks. Woj. i kartę 
mob. wyd. przez P.K.U. 

Wilno-Powiat na im. Sta- 
nisław Michałowski 
r. 1896, uniew. się. 

  

    

  

Z" kwit lombardo- 
wy (Biskupia 12) Nr. 

90334, unieważnia się. 

EITI 
Składajcie ofiary 

na powodzian!į 

Luiso 

Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz 

 


