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Wizyta w Chequers. 
Oczy wszystkich dyplomatów i po: 

ityków europejskich są w tej chwili 

zwrócone w stronę małej miejscowości 

Chequers koło Londynu. Mieści się 

tam letnia rezydencja premjera Anglji, 

a raczej premjerów. Jest ona darem 

prywatnym dla państwa, a ofiarodaw- 

ca wyraźnie zastrzegł sobie, aby nale 

żała ona do każdorazowego premjera 

Brytanji podczas jego urzędowania. 

Angielscy politycy wierzą, że umysł 

lepiej pracuje na świeżem powietrzu 

w otoczeniu pięknej natury. Wiele też 

problemów można rozstrzygnąć ko- 

rzystniej w Chequers, powiedział Lord 

Grey, niż na Downing Street; w sie- 

dzibie premjera w Londynie. To też 

Mac Donald zaprosił obecnie do swej 

posiadłości wiejskiej premjera Nie- 

miec, Brueninga i ministra spraw za- 

granicznych Rzeszy, d-ra Curtiusa.   

Genezę tej wizyty niemieckiej wy- 

jaśnia znany publicysta, pisujący pod 

pseudonimem Augura. Projekt ten po- 

wstał po wizycie min. Hendersona w 

Rzymie w lutym b. r., kiedy myślano 

przez chwilę w Londynie, że został za- 

„warty układ między Francją a Wło- 

chami, dotyczący rozbrojenia mor- 

skiego. P. Henderson, zadówolony, » 

sukcesu, powiedział także, że wielka 
  

ceremonja podpisu tego układu zgro- 

madzi w niedługim czasie w Londynie 

ministrów francuskich i włoskich, i 

że byłoby dobrą rzeczą, zwłaszcza ze 

względu na wielką konferencję roz; 

brojeniową przyszłego roku, ażeby 

Niemcy wzięły udział w tem zebraniu 

pokojowem. Myślał tedy o wizycie 

Curtiusa w Londynie, któraby zbiega: 

ła się z obecnością Brianda i Grandie- 

go w Wielkiej Brytanji. Po powrocie 

z Rzymu Henderson uprzedził o tej 

idei lojalnie Brianda, który nic nie 

miał do zarzucćnia tej myśli. Wiado- 

mo jednak, że spiętrzyły się trudności 

około układu morskiego 

francusko-włoskiego. Rozmowy ciąg- 

nęły się między ekspertami a Hender- 

son znalazł się w dość kłopotliwem po- 

łożeniu odnośnie do przyjaznego spot- 

kania się z Niemcami. Curtius zapro- 

ponował mu tedy, ażeby się spotkali 

w Paryżu podczas posiedzenia komisji 

paneuropejskiej, której przewodniczył 

Briand.—-Plan ten nie doszedł do skut- 

ku. ponieważ signor Grandi odmówił 

przybycia do Paryża, a Curtius także 

tam nie przybył. Dzisiaj wiemy, że 

odmowa ta spowodowana 

przygotowaniami do Anschlussu eko- 

zawarcia 

została 

nomicznego z Austrją. Ale Henderson 

jest uparty: upiera się przy swojej 

myśli, że byłoby pożyteczną rzeczą u- 

dowodnić Niemcom, iż nie są odosob- 

nieni w Europie. Zresztą dyplomacja 

niemiecka przejęła się tą ideą i, ażeby 

jej dodać doniosłości, zaproponowała, 

że kanclerz Rzeszy przybędzie osobi- 

ście z Curtiusem. Należy przypomnieć, 

że początkowo wizyta była projekto- 

wana na pierwsze dni maja. Po wy- 

buchu jednak bomby Anschłussu w 

Łondynie uznano za konieczne odro- 

czyć spotkanie do czerwca, żeby unik- 

nąć rozmów przed zebraniem się Rady 

Ligi Narodów. Oto właściwe ramy, w 

których ma się odbyć głośna wizyta 

w Cheguers. 

Niemniej cel jej I wyniki budzą 

ogólne zainteresowanie. Ceł jest po- 

niekąd znany. 

Pewnem jest, że ministrowie nie- 

mieccy przedstawią swoim kolegom 

angielskim ciężką sytuację gospodrczą 

Niemiec, pogarszającą się z dniem każ- 

dym i zmuszającą rząd Rzeszy do co- 

raz to mnie jpopularnych zarządzeń 

oszczędnościowych. Ponieważ zaś sa- 

ządy niemieckie nie są już w sta- 

  

mo: 

nie pokrywać ciężarów utrzymania 

bezrobotnych, środki zaś ze skarbu 

państwa na ten cel są na wyczerpaniu, 

a produkcja dalszych świadczeń nie 
mogłaby wytrzymać, daleko idąca re- 

dukcja aparatu ubezpieczeń społecz- 

nych się wręcz narzuca i częściowo 

jest już rozpoczęta. Celem zaś zacho- 

wania rządowi poparcia socjalistów 

konieczne będzie pewne złagodzenie 

polityki celnej, co znowu wzmoże nie- 

zadowolenie prawicy. Słowem rząd 

Bruening aznalazł się wobec ko- 

nieczności tak ciężkiej walki z dema- 

gogją skrajnych elementów prawicy 

i lewicy, mających coraz to większe 

powodzenie w masach, że znajdzie u 

ministrów angielskich - niewątpliwie 

przychylny posłuch. W Londynie bo- 

wiem zdają sobie sprawę z niebezpie- 

czeństwa, grożącego Światu w razie 

obalenia obecnego rządu niemieckie- 

go i przejścia władzy w ręce Hitlera 

i Hugenberga, nie mówiąc już o groź- 

bie zawartej w istnieniu czterech mil- 

jonów zorganizowanych komunistów 

niemieckich. Ataki przeciwko „zbyt ła- 

godnej i ustępliwej polityce Niemiec*' 

są coraz ostrzejsze. Sytuacja jest więc 

tego rodzaju, że wymaga istotnie po- 

ważnego zastanowienia się czynników 

międzynarodowych. 

Pozatem Hendersonowi chodzi: za- 

pewne o to, aby wysłuchać i przedy- 

  

skutować z Niemcami przyszły prob- 

lem rozbrojenia. Angielski minister 

spraw zagranicznych pragnie przy, 

zwyczaić Europę do pokoju. Europa - 

twierdzi on—musi nabrać: „The pea- 

ceful habit“. W dążeniu tem popiera 

go w zupełności Mae Donald. Opinja 

angielska również jest nastrojona wy- 

soce pacyfistycznie. Groźba wystąpie- 

nia Niemiec z Ligi Narodów uważana 

jest w Anglji powszechnie za poważne 

podważenie pokoju. W tym duchu 

m. inn. wypowiada się wybitny publi- 

cysta W. Steed: 

„Wystąpienie Niemiec z Ligi po- 

łożyłoby kres traktatom lokarneń- 

skim. Jeżeli Niemcy mają takie za- 

miary, to im wcześniej będą one po- 

znane, tem lepiej. Pozatem zachowanie 

się Niemiec wobec komisji rozbroje- 

niowej wzbudza wątpliwości nawet u 

takich przyjaciół Niemiec jak lord Ce- 

cił, co do tego, czy rzeczywistym celem 

Niemiec jest rozbrojenie, czy też cho- 

dzi im tylko o uzyskanie prawa do 

podniesienia swych zbrojeń do pozio- 

mu zbrojeń innych państw. Powstaje 

    

czy Niemcy proponują roz- 

równość w 

  

kwestj 

brojenie nietylko jako 

zbrojeniach, lecz również jako udział 

w ewentualnem przeprowadzeniu z0- 

bowiązań międzynarodowych pod egi: 

dą paktu Ligi Narodów, wzmocnio- 

nego przez pakt paryski. Pytanie takie 

może być postawione Brueningowi i 

Curtiusowi, podczas ich wizyty w Lon- 

dynie. Pragniemy wiedzieć, czy Niem- 

com chodzi o pokój, czy też troszczą 

się one o niego tylko o tyle, o ile może 

on być podporządkowany ich' włas- 

nym interesom. Chcielibyśmy upewnić 

się, że pomimo odrzucenia Traktatu 

Wersalskiego jako  podyktowanego, 

Niemcy uznają w nim pewne elemen- 

ty idealizmu, dążenie do szczerej, no- 

wej i lepszej cywilizacji ludzkiej, tem 

bardzie Traktat Wersalski zawiera 

pakt Ligi oraz daje gwarancje bytu 

mniejszościom narodowym i wskazuje 

system metodycznego rozbrojenia. 

Jeżeli odpowiedź wypadnie negatyw- 

nie, to czy nie będzie oznaczało to, 

iż Niemcy żyją w świecie przedwojen 

nym,. podczas gdy znaczne większości 

innych narodów dążą do życia w świe- 

cie odrodzonym, z którego wojna i 

myśl o wojnie winny być usunięte? 

    

  

     

   

Te dwa cele, niemiecki i angielski: 

uzyskanie przez Niemcy pomocy fi- 

nansowej w tej lub innej formie oraz 

zjednanie Niemiec dla polityki pacy- 

fistycznej Anglji będą niewątpliwie do- 

minowały w rozmowach w Chequers. 

A z jakim wynikiem? O tem dowie- 

my się niezadługo. 

> D. 

P. premjer u P. Prezydenta. 
Teł. od własn. kor. z Warsz. 

Pan Prezydent Rzplitej, który wy- 
jechał wczoraj do Lublina na uroczy- 
stość Bożego Ciała przyjął przed swym 
wyjazdem z Warszawy na. dłuższej 
konferencji p. premjera Prystora. 

Pan Prezydent Rzplitej w Lu- 
blinie. 

LUBLIN. 3.VI. (Pat.) W dniu 3 
czerwca r. b. przybył do Lublina Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej, by wziąć 
udział w obchodzie Bożego Ciała oraz 
w uroczystości poświęcenia pomnika 
ku czci poległych w walce z wojskami 
rosyjskiemi w 1915 roku legjonistów. 
Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej 
towarzyszy w podróży pan minister 
reform rolnych dr. Leon Kozłowski. 

Przejazd dostojnego gościa przez 
wsie i miasteczka województwa lubel- 
skiego odbywał się wśród entuzjazmu 
miejscowej ludności, która - tłumnie 
głomadziła się przy licznie wystawio- 
nych bramach triumfalnych, by złóż 

  

  

  

   
hołd Pierwszemu Obywatelowi Rze: 
czypospolitej. 

Posiedzenie komitetu 
ekonomicznego. 

Tel. od własn. kor. z: Warsz. 

Dowiadujemy się, że w piątek bież. | 
tyg. odbędzie się posiedzenie komite- 
tu ekonomicznego min. pod przewod- 
nictwem prezesa Rady Min. p. Prysto- 
ra, na które resorty gospodareze przy- 
gotowują szereg wniosków dotyczą - 
<cych walk z kryzysem gospodrczym. 

Konferencje rolnicze. 
Tel. od własn. kor. z Warsz. 

Na 16, 17 i 18 czerwca wyznaczone 
zostały konferencje Min. Roln. z przed 
stawicielami organizacyj rolniczych 
eelem ustalenia zasad polityki rolnej 
w roku gospodarczym 1931-32. W kon 
ferecji tej poza oficjalnymi delegatami 
Min. Roln. oraz innych zainteresowa- 
nych resortów wezmą udział delgaci 
szystkich organizacyj rolniczych w 

Polsce. 

Odczyt gen. Góreckiego. 
PARYŻ. 3.VI. (Pat.) Ambasador 

Chłapowski wczoraj w lokalu fran- 
cuskiego Automobil Club'u z okazji 

    

przybycia do Paryża gen. Romana Gó-* 
reckiego, prezesa Banku Gospodar 
stwa Krajowego, wydał wielki obiad, 
w którym wziął udział szereg wybit- 
nych osobistości ze świata polityczne- 
go, finansowego, dyplomatycznego i 
dzennikarskiego. Przed obiadem gen. 
Górecki wygłosił odczyt o stosunkach 
ekonomicznych polsko - francuskich 
oraz o sytuacji gospodarczej Polski. 

  

Koniec lokautu. 
BIELSK. 3.V. (Pat.) W dniu 3 

czerwca, przed przystąpieniem do pra- 
cy, podpisali robotnicy warunki, po- 
wyrzeczenia się prawa żądania od pra 
codawców świadczeń pieniężnych w 
stawione przez przemysłowców. Naj: 
ważniejsze z tych warunków dotyczą 
czasie choroby robotnika lub innych 
przeszkód w pracy, zgody na obsługę 
dwóch krosien oraz na przejście z 
dniówki do pracy akordowej. 

Przyiazd gen. Hergault. 
WARSZAWA. 3.VI. (Pat.) W dniu 

3 czerwca przybył do Polski gen. Her- 
gault, inspektor generalny lotnictwa 
francuskiego. Gen. Hergault przyje- 
chał pociągiem do Poznania, gdzie po- 
witał go dowódca O. K. gen. Dzierża- 
nowski oraz szef aeronautyki płk. Ray- 
ski. Po krótkim pobycie w Poznaniu 
gen. Hergault udał się samolotem do 
Warszawy. Gen. Hergault zabawi w 
Polsce prawdopodobnie do 11 czerw- 
ca, w którym to czasie będzie zwie- 
dzał oddziały i urządzenia lotnicze. 

— 

Ojciec Święty protestuje. 
CITTA del VATICANO. 9.VI. (Pat.) 

Ojciec Święty w rozmowie z gronem 
wybitniejszych osobistości z pośród 
kleru żywo zaprotestował przeciwko 
treści komunikatu. głoszącego, że roz- 
wiązanie stowarzyszeń młodzieży ka- 
tolickiej odbyło się bez żadnych incy- 
dentów. Ojciec Święty przypomniał, 
że wręcz przeciwnie incydenty takie 
zdarzyły się i podkreślił z goryczą, 
że rozwiązanie stowarzyszeń godziło 
głównie w młodzież katolicką. Prawo 
Kościoła — zaznaczył Ojciec Święty — 
zostało w ten sposób naruszone. 

SIS as НЛа 

Popierajcie przemysł krajowy 

  

  

  

    

DRUSKIENIKI 
ZDROJOWISKO 
POŁOŻONE NAD NIEMNEM 

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

KĄPIELE 
NOWE ŹRÓDŁO SOLANKOWE WYSOKIEJ WARTOŚCI 

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

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

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

SPACERY ŁODZIAMI — RYBOŁÓWSTWO — GRZYBOBRANIE 
DALSZE DO MALOWNICZYCH OKOLIC 

ROZLEGŁE LASY SOSNOWE, JEZIORA, WZGÓRZA I DOLINY 

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

Wszelkich informacyį bezpłatnie udziela na miejscu i listownie 
Komisja Zdrojowa. 

i lekarzy-konsultantów. — 

WYCIECZKI BLIŻSZE 1 

  

SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 

Druga rata pożyczki zapałczanej. | 
Tel. od wł.«kor. z Warszawy. 

Dowiadujemy się, że z dn. 1 bież. 
mies. agencja finansowa koncernu za- 
pałczanego Kreugera przekazała Ban- 
kowi Polskiemu na rachunek skarbu 
państwa drugą ratę 6 i pół proc. po 
życzki zapałczanej w wysokości około 
140 milj. złóPierwsza rata pożyczki 
zapałczanej wpłynęła do Banku Pol- 
"7 

BERLIN, 3-VI. PAT. Prasa pra- 
wicowa i centrowa „Germania“ do- 
noszą z Paryža 0 rzekomym przy- 
ježdzie sowieckiej delegacji do ro- 

Sowiecko-francuski 

kowań .handlowych. Delegacja ta. 
przybyć ma do Paryża w dniu 5 
czerwca. Ta Sama prasa powtarza 

skiego w końcu marca r. b. i wynosiła 
przeszło 74 milj. zł. Stosownie do umo- 
wy z koneermem Kreugera druga tran 
sza pożyczki zapałczanej miała wpły- 
nąć w dniu 1 lipca r. b. jednak termin 
jej wpływu został przyśpieszony, co 
jest świadectwem zaufania zagranicy 
do papierów wartościowych polskich. 

pakt o nieagresji? 
pogłoski o planie sowiecko-fran- 
cuskiego paktu o nieagresji w po- 
łączeniu z zagwarantowaniem са- 
łości granic polskich. Agencja Te- 
legraphen Union omawia przytem 
pybyt min. Zaleskiego w Paryżu i 
jego rozmowy z Briandem. 

Trudności gospodarcze Sowietów. 
MOSKWA, 3. VI. (Pat). Na tutej- 

szym terenie politycznym odczuwać 
się daje chwilowe uspokojenie. Prasa 
sowiecka pochłonięta jest trudnościa- 
mi wewnętrzno-gospodarczemi, z po- 
śród których na pierwszy plan wysu- 
wa się sprawa wiosennych zasiewów, 
odbywających się szczególnie na od- 
cinkach indywidualnych gospodarstw 
chłopskich bardzo opornie. Drugą 
zkolei palącą kwestją jest $prawa wę- 
glowa. Pomimo wszelkich środków, 

użytych przez władzę centralne, za- 
"miast wspomnianej zwyżki producji 
węglowej, nastąpił jej spadek. Robot- 
nicy w dalszym ciągu uciekają z ko- 
palń, przenosząc się na wieś lub na se- 
zonowe roboty budowlane. Powodem 
tego są trudności aprowizacyjne i 
brak mieszkań. 

+ MOSKWA, 3. VI. (Pat). Trudności 
aprowizacyjne dają się odczuwać w 
całym Związku Sowieckim. W niektó- 
rych okolicach brak jest nietylko mię- 
sa, ale nawet i chleba. W rządowych 

sklepach rozdzielczych ceny utrzyma- 
ne są na dawnym poziomie i są niższe 
od cen rynkowych, jednakże zaopat- 
rzenie tych sklepów pozostawia naogół 
dużo do życzenia. Poprawa sytuacji 
spodziewana jest dopiero po reorga- 
nizacji dotychczasowego systemu ko- 
operałów i aparatu rozdzielczego. Co 
się tyczy spraw polityki zagranicznej, 
uwaga sowieckich kół politycznych 
skierowana jest w obecnej chwili gów- 
nie na Francję. Spodziewają się tu du- 
żych i zasadniczych zmian w układzie 
dotychczasowych stosunków między 
Francją i Sowietami. 

Wynik wyborów w Rumunii. 
BUKARESZT, 3. VI. (Pat). Mini- 

sterstwo spraw wewnętrznych prowa- 
dzi w dalszym ciągu obliczenia nade- 
słanych rezultatów poniedziałkowych 
wyborów do parlamentu. Liczba odda- 
nych głosów. przekracza 2.400 tys. z 
czego na listy rządowe przypada 60 
proc., to jest przeszło 300 mandatów. 
Partja narodowo-chłopska zdobyła 16 
proc. głosów i będzie rozporządzała 
prawdopodobnie 20 mandatami. Gru-- 
pa Jerzego Bratianu otrzymała. 7 proc. 
głosów, grupa Averescu  5—6 proc. 
Przypada na te partje po 9 mandatów 
Partja węgierska uzyskała w przybli- 
żeniu 12 mandatów. Grupa Lupu, liga 
antysemicka, socjal-demokraci i liga 
antyalkoholowa-  ldąca wspólnie 

Rząd otrzymał 80 
BUKARESZT. 3.VI. (Pat.) Główna 

komisja wyborcza zakończy prawdopo 
dobnie swe prace nad podziałem man- 
datów w czwartek. Z nadeszłych do: 
tychczas do Bukaresztu wiadomości    

  

   

wynika, że rząd otrzymał 80 proc. 
mandatów. Partje opozycyjne nie zdo- 
były. nigdzie większoś Przypusz- 
czalny podział mandatów między par- 
tje opozycyjne jest następujący: partja 
narodowo-chłopska otrzyma 25 man- 
datów. Wśród wybranych są między 
innymi byli ministrowie Maniu, Mi- 
chalake i Michał Popowicz. Były mi- 
nister Madgearu nie został wybrany. 
Opozycyjna grupa Jerzego Bratianu 
otrzyma 12 mandatów, partia ludo- 
wa gen. Averescu 6 mandatów, wę- 
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z b. przywódcą narodowej par- 
tji chłopskiej Sterem, zdobyły więcej 
niż 2 proc. głosów. Dotychczas niewia- 
domo, czy partja żydowska uzyska ko- 
nieczne dla mandatu 2 proc. głosów. 
Komuniści nie uzyskali tych 2 proc. 
Partja liberalna nie figuruje na listach 
Zjednoczenia Narodowego. Wybory 
były całkowicie swobodne i wszystkie 
stronnictwa będą miały w Izbie przed- 
stawicieli proporcjonalnie do swej re- 
alnej siły. Prasa wyraża” zadowolenie 
z powodu tego, że parlament składać 
się będzie z przedstawicieli wszystkich 
ugrupowań i stwierdza, że rząd rozpo- 
rządzając zwartą i silną większością, 
będzie mógł urzeczywistnić swój pro: 
gram. S 

proc. mandatów. . 
gierska partja ludowa 10 mandatów. 
liga zwalczania lichwy 8 mandatów, 
partja chłopska dr. Krupy 4 mandaty. 
Powyższe wyniki są' narazie prowizo- 
ryczne. Wszystkie dzienniki rumuń- 
skie, prócz opozycyjnych, podnoszą z 
zadowoleniem sukces listy rządowej i 
klęskę  partji narodowo-chłopskiej, 
która nawet w Siedmiogrodzie nie zdo- 
była większości. Oznacza to, że opinja 
publiczna Rumunji zrozumiała inten- 
cje nowego rządu pracy i uzdrowienia 
kraju. Wyniki obecnych wyborów 0- 
znaczają niepowodzenie demagogów, 
którzy doprowadzili państwo do upad- 
ku. Naród rumuński ocenił to i dał 
dowód, że umie być spokojnym i roz- 
sądnym. 

   
  

WIADOMOSCI z KOWNA 
JESZCZE JEDNA SPRAWA 

WOLDEMARASA. 

Prof. Woldemarasowi dor no аКЕ о- 
skarženia w sprawie nie i się z 50.009 
duńskich koron za czasów jego rządów. 

SMDZIKAUSKAS WYJECHAŁ DO HAGI 

Do Hagi wyjechał poseł litewski w Ber- 
linie dr. Sidzikauskas. Wyjazd jego pozosiaje 
w związku z rozpotrywaniem konfliktu poł- 
sko wskiego w sprawie tranzytu. Konflikt 
będzie rozważany w trybunale haskim 15 
lipca. 

    

   

    

ZJAZD NARODOWCÓW. 

W: Kownie odbył się zjazd Tautininków, 
na którym był obecny również prezydent 
Smetona. Smetona wygłosił mowę, w której 
dowodził, że nie narodowcy dzierżą ster rzą- 
du w swych rękach. Od 17 OE 1926 r. 

dent wziął na siebie całą odpowiedzial- 

ność, dlatego też niedopuszczalnem jest jakie- 
bądź kontrolowanie go, a tem bardziej sprze- 
ciwianie się jego zarządzeniom. Swe przyrze- 
czenia o uporządkowaniu nowych form rzą- 
dów prezydent spełnia w drodze opracowania 
nowej konstytucji i wydawania odpowiednicl: 
ustaw Prezydent Smetona obszernie mówił 

h partji, o zadamu wychowania mło- 

które nie może być przekazane Koś- 
ciołowi, o kryzysie parlamentarnym, o tem, 

że faszyzm nie jest odpowiedni dła Litwy 
it p. 

Zjazd zakończyły wybory nowego centrał- 
nego komitetu związku. Wybory dowiodły, 
iż kierunek prorządowy zwyciężył na całej 
linji. W skład nowego komitetu zostali wy- 
brani trzej ministrowie: premjer Tubelis, mi- 
nister oświaty Szakenis i minister komuni 
cji Wilejszis. Z poprzednich członków w kc- 
mitecie zostało tylko dwóch: Łapenos i Ża- 
kas. Prezesem nowego centralnego komitetu 
będzie premjer Tubelis. 

Stronnicy Woldemarasa nie mieli żadnego 
wpływu na zjeździe. Co zaś do grupy opozy- 
cyjnej „Ukininku Venybe* to opozycyjne ten- 
dencje jej przywódców nie spotkały się z 
uznaniem rządu. Ogganizacja będzie miała 
charakater ekonomiczny. 

POBOŻNE ŻYCZENIE. 
._ Opozycyjne „Lietuvos Żinios* zamieszcza- 
ją obsze ny artykuł wstępny, w którym pod. 
dają krytyce wywiad z ministerem spraw 
zagranicznych Zauniusem po jego powrocie 
z Genewy. Pismo domaga się, aby czynniki 
rządowe bardziej zwracały uwagę na opinję 
kraju i aby rząd reagował, skoro spotka się 
z tego rodzaju zarzutami, jakie obecnie mia- 
ły miejsec. Artykuł „Lietuvos Żinios* jest w 
znacznym stopniu skreślony przez cenzurę. 

    

     
    

  

  

  

   

BUDOWA MUZEUM W SZAWLACH. 
Szawelskie T-wo krajoznawcze otrzymate 

pożyczkę w sumie 150 tys. It. na przeciąg 
10 lat. Pieniądze te będą użyle na budowę 
muzeum „Auszra“ ` 
Szawlach. 

i bibljoteki* publicznej w 

  

Przesilenie gabinetowe 
w.- Belgii. 

BRUKSELA. 3.VI. (Pat) Renkin 
zgodził się przyjąć misję utworzenia 
gabinetu po naradach z wybitnymi 
przedstawicielami partji liberalnej. Po 
zakończeniu narad liberałowie dali do 
zrozumienia, że rząd będzie utworzo- 
ny na zasadzie porozumienia unji ka- 
tolików z liberałami. Przewidywany 
jest następujący skład gabinetu: pre- 
zydjum i sprawy wewnętrzne — Ren- 
kin, sprawy zagraniczne — Hymans, 
obrona narodowa — Croeskaert, fi- 
nanse — Houtart. : : SAS 

Plaga much. 
„PILA 3:6. Pat. — Szczególna plaga na- 

wiedziła miejscowość Trebitsch w dolinie 
Noteci. Ukazała się tam olbrzymia iłość 
much t. zw. jednodniowych, które leżą mis 

iw warstwach prawie metrowej gru- 
i rozkładając się, zatruwają powietrze. 

oteci nie można się kąpać takie masy 
ieżywych much pływają po wodzie. Wska. 

zówki zegara wieżowćgo kilkakrotnie musia- 
no oczyszczać z much. 

p a 

Giełda warszawska z dn. 3.VI. b. r. 

WALUTY I DEWIZY: 

Bolary . . . . . . . 8,91:/,—8,931/, —8,801/, 
Londyn . . . . . . . £3,36'/,—43,47- 4 26 
Nowy York . 2 + „ . 8,909—8,929—8 889 
Nowy York kabel .. .8,912— 8,932 - 8,8v2 

  

  

   
   

   
Parvė a= + + + 34,913/, —35,00—34 83 
Praga .. .. . . . 26,40'/,—26,50—26.3 
Szwajcarja . + «112,80 — 173, 3—178 
Wiedeń. . . . . . . 120,25—125,56 - 124,44 
Włochy .. .. —. . 43,631/, -46,75—46, 2 
Beriin w obr.pryw. . . . 21l,va 

PAPIERY PROCENTOWE: 

4% Pożyczka inwestye. . 85,00—86,50—85,:5 
5% Konwersyjna . . . « « « « „. 4775 
53% ZalojoWAS:" go 205 a SD 
6% dolarowa .. .. . ia WE 
7% Stabilizacyjna «9 7805 
84 L.Z. B. G. K. i B.R., obi. B. G. K. . 94,00 
Te same 7% ee aaa, ABS 
8% L. Z. Т. K. Przem. Pol. * . . . 80,50 
10/0 ziemskie dolarowe . . . . 72,50— 72,45 
4'/,% L. Z. ziemskie -. . »« . . « - „5 
4'[,% warszawskie „ . . * „ „5215-57 
5% warszawskie . . .. . . . 57,50—57,25 
80, warszawskie . . „„ 72,25—72,60—72, A 

      

8% Częstochowy. „ . . « . . « . * .63,/0 
3% Labine Wa i + 63.75 
SG ŁOGki rz a WLK 
805: Piotrkowa. .--06-«.0-6 + » 17% + 68,60) 
6% Obl. m. Warsz. VI em. . . . 50,50—50 (0 
3% budowlana .'-. . с с ое » s « + 40,50 

AKCJE: 
Bank Polski |. .. 
Lilpop . - « « - . 
Ostrowiec serja B. . . 
Starachowice . . 

+... « 121,50—122,50 
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* Twórca nowoczesnego dziennikarstwa, 
Rzecz dziwna, a może przecie zro- 

zumiała: jak prędko źółkną karty 
działalności i pisarstwa dziennikarzy, 
którzy za życia napełniali kraj nieusta 
jacą wrzawą pomysłów, polemik i 
walk. Trzeba kolegów po piórze, uta- 
lentowanych literatów, by wskrzesić z 
martwych tę działalność, która rozkwi 
ta szybko i dojrzewa, aby nieraz jesz- 
cze szybciej zwiędnąć. 

Odnosi się to zwłaszca do tych dzien 
nikarzy, których busolą nie był cha- 
rakter ani ideologją, lecz ambicja, a 
czasem interes. Uwagi te nasuwają się 
z okazji przypomnianej obecnie we 
Francji 50-tej rocznicy śmierci Emi- 
la de Girardin, ojca nowoczesnego 
dziennikarstwa, i jego niezawsze do- 
zwolonych i jawnych zw 
światem konjunktur politycznych i in 
teresów finansowych. 

Życie przyszłego potentata prasowe 
go rozpoczęło się pod romantyczną 
gwiazdą. Był nieślubnym synem hra- 
biego Aleksandra de Girardin i pani 
Dupiuy, żony urzędnika. Niepożądany 
potomek oddany został na wychowa- 
nie najpierw rodzinie chłopskiej, po- 
tem drobnomieszczańskiej, a potem 
chował się na wsi, w stajniach między 
parobkami. Natrafił w sąsiedztwie na 
bibljotekę i począł się gorączkowo 
kształcić. Ojciec, który go wezwał, zdu 
miał się na widok śmiałego i energicz 
nego syna. Dał mu rentę roczną, wy- 
robił stanowisko pisarza. Ambitnemu 
młodzieńcowi to nie wystarczało. 

Począł pisać do gazet. Żądał od oj- 
ca, aby go uznał za syna, napisał au- 
tobiograficzną powiešč p. t. „Emil“, 

na temat losu dzieci nieślubnych. U- 
twór ten potrącał o szantaż. Młody 
autor pisał w nim: „Kocham bardzo 
złudzenia, a jeszcze bardziej 100.000 
fr. dochodu rocznie. Przyszedłem na 
świat nie wiem jak, wychował mnie 
nie wiem kto. Nie jestem powołany do 
niczego i do wszystkiego. Niema suk- 
cesu, niema pięknej kobiety, której- 
bym nie pożądał. Pociągają mnie bo- 
gactwa, a jeszcze bardziej zaszczyty. 
Ojciec przestraszył się takiego syna, 
uznał go i dopuścił do nazwiska. Za- 
częła się karjera, analogiczna do tej, 
którą zrobił bohater Balzaka, Rastig- 
nac. Girardin założył dziennik p. t. 
„Złodziej*, w którym przedrukowy- 
wał najciekawsze artykuły z innych 
pism. Po miesiącu pismo miał» 3.000 
abonentów, 

wych czasach. Girardin żeni się z u- 
roczą i słynną Delfiną Gay, wchodzi 
do towarzystwa. 

Zakłada dziesiątki pism perjodycz 
nych, przeważnie z ogromnem powo- 
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Lot prof. 
Pisaliśmy już w swoim czasie o za 

mierzonym, a wciąż odkładanym z 
powodu trudności technicznych locie 
prof. Piccarda. Przed kilku dniami 
lot ten doszedł wreszcie do skutku. 
O przebiegu tego lotu zaczęto jednak 
podawać tak sprzeczne wiadomości, 
że dopiero teraz — akurat w tydzień 
po dokonaniu lotu — dzielimy się z 
czytelnikami naszymi garścią zaczer- 
pniętych z różnych źródeł szczegółów, 
które staraliśmy się możliwie uzgodnić 

Balon z aluminjową, hermetycznie 
zamykaną gondolą w kształcie kuli, 
zawierającą prof. Piccarda i jego asy 
stenta Kipfera, jak również liczne in- 
strumenty naukowo-pomiarowe wzbił 
się w górę w dniu 27 maja b. r. o godz. 
3.36 rano. Miejscem startu był Augs- 
burg. Balon wzniósł się odrazu na zna- 

-czną wysokość i poszybował na połu- 
dnie. W jakiś czas potem widziano ba 

* miłości 

sukces niebywały w o-. 

dzeniem, a największym jego czynem 
było założenie taniego dziennika „La 
Presse“, kosztującego 40 franków rocz 
nie, gdy inne pisma kosztowały 80. 
W piśmie tem pracowały takie znako- 

jak Wiktor Hugo, Dumas 
starszy, Teofil Gauthier, George Sand. 
W „La Presse“ po raz pierwszy zapro 
wadzony- został odcinek powieściowy. 
Girardin zostaje posłem, poczyna dą- 
żyć do celu, którego nie zdołał osiąg- 
nąć: chce zostać ministrem. Zabija 
słynnego, popularnego dyrektora re- 
publikańskiego dziennika „National“, 
Armanda Charrela, który zarzucił mu, 
że jest na żołdzie rządu. Umie wy 
brnąć w szeregu dochodzeń w sprawie 
udziału w niepewnych interesach finan 
sowych. 24 lutego 1848 wkracza do pa 
łacu królewskiego, zmusza Ludwika 
Filipa do podpisania aktu abdykacji 
Myśli, że wraz z Wiktorem Hugo sta- 
nie na czele rządu. Lecz Lamartine 
obwołał tymczasem republikę. Girar- 
din przyłącza się do zwycięskiej spra- 
wy, motywując to cynicznie: „Republi 
ka nie została zrobiona dla mnie, lecz 
ja dla republiki". 

W dalszym ciągu ten, jak go nazy- 
wano, „szalony kameleon* prowadzi 
kampanję za Ludwikiem Bonaparte, 
atakuje go, gdy ten nie powołał go do 
rządu, staje się socjalistą, po zamachu 
stanu ucieka. zagranicę, potem godzi 
się z cesarstwem, agituje za wojną z 
Niemcami, staje się senatorem, odda - 
je się na usługi trzeciej republice, przy 
czynia się do upadku monarchistycz- 
nego prezydenta marszałka Mac Maho 
n'a i do wyboru Juljnsza Grevy na je- 
go miejsce, nanowo zostaje posłem. 
Lecz jego wielkość już przeminęła. U- 
miera tknięty apopleksją w roku 1881, 
na premjerze w teatrze paryskim Gym 
nase. * 

Ironja losu polega na tem, že oženi 
wszy się po raz wtóry z młodą żoną, 
jest bardzo nieszczęśliwy w pożyciu i 
nie chce uznać dzieci, które zrodziły 
się w czasie tego małżeństwa. Przypo- 
mniał sobie z pewnością lata swojej 
młodości i walki z ojcem, ale w tym 
wypadku był już po drugiej stronie 
barykady. 

Ww. ‚ . 

Wystawa Polskich Artystów 
Grafików. 

W dniu 3 maja r. b. w lokalu stą- 
łej sztuki została otwarta wystawa 
Związku Polskich Artystów Grafików 
Wysława ta jest swego rodzaju ucztą 

_. Spirytusowe 
Mieszanki Napędowe | 

w Polsce 
praca zbiorowa 

H. Grabiańskiego, St. Trzeciaka, prof. dr. W. Świętosławskiego, prof. dr. B. 

Stefanowskiego, inż. H. Krasińskiego, pik. inż. K. Meyera, kpt. AaLmosSis 

i S. Szydelskiego 

nśiela wozehoromie sprawę zatoowaia. mieszane: gpryłwowych 
do napędu motorów. 

Do nabycia we wszystkich księgarniach. 

Skład główiy GEBETHNER 6. WOLFF— Warszawa, Sienkiewicza 9. 
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Piccarda. 
lon w miejscoweści Kempten (na połu 
dnie od Augsburga). Potem ujrzano 
balon w Lindau (na zachód od Kemp- 
ten). Następnie stracono na jakiś czas 
balon z oczu, aby go wkrótce znów 
ujrzeć w Garmisch - Patenkirchen 
(na zachód od Lindau). Tu zbacza na- 
gle balon na północ, by przelecieć nad 
słynnem z przedstawień pasyjnych O - 
berammergau i dotrzeć aż do Lands- 
berg. Z tej miejscowości znowu zawra- 
ca balon wtył, przelatuje nad jezio- 
rem Kochel (na poludnie od Lands. 
berg) i dociera do Seefeld (na połud- 
ni od jez. Kochel). Stąd leci na zachód 
do Imst, potem na wschód do Zirl, 
potem na południe, poprzez lodowiec 
Stubal do miejscowości Bozen, by 
stamtąd zboczyć po raz trzeci na za- 
chód i opaść w Gurgler-Ferner (Tyrol) 
o godz. 8.52 wieczorem. 

Jak widzimy lot odbywał się po lin 

= 
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artystyczną dla Wilna, ze względu na 
bardzo wysoki poziom wystawionych 
prac w ilości 200, nadesłanych z War- 
szawy, Krakowa, Lwowa, Bydgoszczy 
i inych miast Polski. 

Zaznaczyć przytem należy, że jest 
to pierwsza wystawa w Wilnie, repre- 
zentująca wszystkie rodzaje techniki 
tej ciekawej gałęzi sztuki (akwaforty, 
drzeworyty, litografje i t. d.). 

Utarło się wśród artystów przeko- 
nanie, że społeczeństwo w Wilnie ma- 

ło się interesuje hprawami sztuki i 
wszelkie imprezy artystyczne są zgóry 
obliczone na niepowodzenie. Potwier - 
dza powyższe mniemanie. niestety, 
mała ilość osób, zwiedzających tę ze 
wszech miar godną zwiedzenia wy: 
sławę. 

Spotykamy na wystawie cały sze- 
reg akwafort zasłużonej artystki p. Z. 
Stankiewiczówny. Są to bardzo cieka- 
we prace, posiadające swoisty wdzięk 
i subtelność tonacji. Jak umiejętnie sa 
wyzyskane kontrasty oświetlenia w 
„Nocy księżycowej lub „Starem ob- 
serwatorjum w Wilnie”. Przeważają 
motywy architektoniczne zabytków 
Krakowa, Warszawy i Wilna. Jeżeli 
mówić o pewnych niedociągnięciach 
w podkreślaniu charakteru danego za- 
bytku, tó kościół Św. Anny i Bernar- 
dynów posiada pewne tego rodzaju u 
sterki. Naogół jest to artystka świado- 
ma swoich dróg, ciągle doskonaląca 
środki techniczne. Motywy Wilna spo 
tykamy w autolitografjach Józefa Ta- 
ma, wykonanych z pewnym rozma- 
chem przy uproszczonym rysunku. 

Cieślewski Tadeusz lubuje się w 
motywach architektonicznych Warsza 
wy i Florencji, wprowadzając pewną 
stylizację w traktowaniu form archi- 
tektonicznych i umiejętnie wyzyskując 
kantrasty światłocienia. 

Edmund Bartłomiejczyk wystawił 
szereg drzeworytów barwnych. Sub- 
telne w barwie, dekoracyjnie ujęte 
drzeworyty świadczą o wybitnym ta- 
lencie artysty. 

Do rzędu wybitniejszych grafik na 
wystawie należą prace Srzednickiego 
Konrada. Wyróżnia się litografja bar 
wna „Ryby, bardzo subtelna w dobo- 
rze farby, podkreślająca szklisty cha - 
rakter powierzchni materjału. 

Siedlecki Franciszek w. akwafor- 
tach traktuje tematy realistyczne, z u- 
względnieniem charakterystycznych 
cech danego modelu: w głowie filozofa 
wydoby ty jest wyraz powagi i skupie- 
nia, z postaci Św. Teresy wieje spokój, 
w wyrazie twarzy — ekstaza. 

Jakubowski Stanisław z Krakowa 
nadesłał prace o różnorodnej technice, 
w zupełności opanowanej przez arty- 
stę. Swobodnie się czuje tałent arty- 
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sty w krainach baśni, jak również w 
tematach realistycznych. 

Tematy realistyczne ujmuje w 
swych autolitografach Kopczyński Br. 
Są to przeważnie fragmenty starych 
zabytków Warszawy, rysowane pew- 
ną ręką na kamieniu; charakterystycz 
ne profile, załamania starych schodów 
i murów podkreślają urok przeszłości. 

Drzeworyty Tadeusza Kulisiewicza 
mają charakter prymitywów. Rysunek 
i forma uproszczona, charakterystycz - 
ne cechy postaci silnie zaakcentowane 
nadaje pewien charakter karykatury. 

Barwne drzeworyty, efektowne 
przez śmiałe kontrasty barwne wysta- 
wił Bielecki, Władysław, Bohdano- 
wicz Juljan w akwatintach koloro- 
wych lubuje się w spokojnych zesta- 
wieniach barwnych płaszczyzn. Poza- 
tem figurują na wystawie dobre akwa- 
forty Pieniążka Józefa, Wolskiej-Be- 
rezowskiej Marji, Herszafta Adama, 

Mondrala Karola, litografje za surowe 
w rysunku Marji Dziewulskiej, oraz 
prace Goryńskiej Wiktorji (dobre 
drzeworyty), 
seckiego Wilka (nieco przeczernione 
drzeworyty),  Sieraczyńskiej Marji 
(drzeworyty o charakterze japońskim) 
Mińskiej Ireny (kubistyczne akwa- 
tinty), Crostowskiego Ostoja-Stanis- 
ława (drzeworyty(, Czerwińskiego Ed- 
warda, Dunin Marji, Gardowskiej-Kra - 
snodębskiej Bogny, Konarskiej Janiny 
Podolskiego Wiktora i innych. 

Wileńskich grafików reprezentuje 
Jerzy Hoppen, dobrze znany społeczeń 
stwu ze swych z dużym pietyzmem 
wykonanych akwafort, odiwarzają- 
cych stare Wilno. 

Marjan Kulesza. 

Zagadnienie Iniarskie. 
„Czarna Kawa" Klubu 

Społecznego. 
Na ostatnią „Czarną Kawę* Klubu Spo- 

łecznego poświęconą zagadnieniom, Iniarskim 
zebrało się sporo fachowców, lecz naogół 
znacznie mniej osób niż zwykle. Zebranie 
zagaił p. generał Żeligowski prosząc na prze- 
wodniczącego zebrania p. ministra prof. Sta 
niewicza. 

Słowo wstępne wypowiedział generał Że- 
ligowski, znaznaczając że nie jest fachow- 
cem, lecz tylko obserwatorem, który przez 
szereg lat obserwując wieś doszedł do wniu- 
sku, że dusza naszego ludu wiejskiego a 
zwłaszcza kobiet jest nierozerwalnie złączo. 
na z lnem, jego produkcją, kołowrotkiem i 

krosnami. ” 
Teraz dużo się zmieniło: tandeta baweł- 

niana coraz bardziej wypiera tkaniny Inia- 
ne, to też nie mając rynków zbytu Iniarstwo 
upada. To zamieranie Iniarstwa jest jedną 
z główniejszych przyczyn ostrego kryzys 
gospodarczego w województwach wileń 
skiem, nowogródzkiem i _ białostockiem. 
Lniarstwo przeżywa epokę przełomową. Aby 
stosunki gospodarcze naszego kraju uzdrowić 
trzeba najpierw przygotować umysły dv 
wzmożenia i ulepszenia produkcji lnu, a de 
tego powołaną jest elita społeczeństwa. 

Dr. Jagmin w obszernym referacie omó- 
wił stan lIniarstwa w Polsce i innych pań- 
stwach europejskich. Pod względem uprawy 
lnu Polska zajmuje drugie miejsce po Ro- 
sji Sowieckiej, potem idą państwa bałtyckie 
Litwa, Łotwa i Estonja, a dopiero dalej Cze- 
chosłowacja, Belgja, Francja, Anglja i Nieru- 
cy. Lecz nietylko obszar decyduje o lniar- 
stwie, lecz i inne czynniki jak przemysł a 
pod tym względem, mamy duże zaległ а 
Przemysł Iniarski najlepiej był rozwinięty 
w Anglji, potem Francji, Belgji, Czechosło- 
wacji, Rosji Sowieckiej: Polska ma niepro- 
porcjonalnie mało czynnych  wrzecion, w 
stosunku do obsianego lnem obszaru i to za- 

, niedbanie przemysłu przędzalnego jest wiel- 
*kim błędem. 

Szukając dróg na złagodzenie ostrego kry 
zysu ekonomiczego wyczekujemy ciągle po- 
mocy zzewnątrz, racjonalniej byłoby starać 
się samym go zwalczyć przez wykorzystanie 
wszelkich możliwości wewnętrznych. Ujem- 

ne bilanse handlowe Polski wpłynęły w du. 
żej mierze na obecny kryzys. Pierwsze miej- 
sce w bilansie importowym Polski zajmują 
surowce włókiennicze jak bawełna, juta i 
len, to też należałoby na nie nałożyć cła 
ochronne. Przemysł przetwórczy jest u nas 
słaby i ma trudne warunki rozwoju, jednak- 
że w interesie państwa, powinien on popie- 
rać surowce krajowe. 

Trzeba również ograniczyć import tych 
surowców, które możemy produkować w kra 
ju. 

Potem Prezes Izby Handlowej Rucińsk: 
wykazał w swoim referacie, że wypieranie 
wyrobów lnianych przez bawełniane, rozpo- 
częło się jeszcze na kilka lat przed wojna, 
lecz to wypieranie postępowało w znacznie 
wolniejszem tempie, teraz dużo się przyśpie- 
szyło i zmieniło na niekorzyść Inu. 

Dyr. Maculewicz, zaznaczył, że pomimo 
znacznego obszaru zajętego przez uprawę 
Inu, Polska dała się zdystansować nietylko 
Rosji Sowieckiej, ale i innym państwom za- 
równo w przemyśle włókienniczym, jak też 
i eksporcie surowca włókienniczego. Rosja 
sowiecka stała się niebezpiecznym konkuren- 
tem na wszechśw atowym rypku, dlatego 

inne państwa przeciwstawiają front Iniarski 
W tym celu rząd łotewski stara się podnieść 
spożycie wewnętrzne, wprowadza tkaniny 
Iniane dla wojska i płaci drogo producen. 
tom. To samo w Czechosłowacji i Niemczech, 

      

  

   

  

   

  

   

  

Konarskiej Janiny, Os-, 

gdzie rząd popiera i stara się rozszerzyć pro- 
dukcję lnu. W, Belgji ekwipują wojsko w 
wyroby lniane, we Francji również idzic 
aktywna propaganda produkcji  lniarskiej. 
Walka o len toczy się we wszystkich krajach 
Europy na całej linji, powinniśmy o tem pa- 
miętać aby nie zostać pobici. 

Prof. dr. Safarewicz w swojem przemce- 
wieniu udowodnił, że własności higjeniczne 
surowca Inianego, są identyczne z innemi 
surowcami, a co do trwałości je przewyż- 
szają. Możliwości dla rozwoju przemysłu 

„Iniarskiego u nas są olbrzymie, zwłaszcza że 
intendentura skłania się do wprowadzenia 
Inianych tkanin dla wojska. 

Zabierało głos jeszcze w sprawie Iniar- 
stwa szereg mówców: pp. Brzostowski, Wła- 
dysław Studnicki i inni i dyskusja na ten te- 
mat przeciągnęła się aż po dziesiątej. 

Zokali. 

Kasa im. Mianowskiego. 
W sobotę 30 maja odbył się Zjazd Rady 

Naukowej Kasy im. Mianowskiego, złożonej 
z przedstawicieli Uniwersytetów, Politech- 
nik, Akademji Umiejętności oraz Tow. Nau- 
kowych. Obrady toczyły się pod przewod- 
nictwem przedstawiciela Akademji, prof. W. 
Świętosławskiego. 

Sprawozdanie z działalności Kasy im. 
Mianowskiego złożył zebranym Preze: i 
tetu zarządzającego prof. K. Luto: 

O zakresie działaności Kasy, któ w ro- 
ku bieżącym święci 50-lecie swego powsta- 
nia, świadczą wymownie następujące dane: 

Bilans rachunkowy zamyka się sumą okc 
ło 2.200.000 zł. 

Dochody wynosiły 
156.000 zł. 

Liczba członków dożywotnich zwiększyła 
się o 45, członków popierających o 117. 

Ofiarność, mimo kryzysu gospodarczego, 
nie uległa naogół zmniejszeniu, a w poszcze 
gólnych kategorjach zapomóg, np. od osób 
prywatnych oraz od instytucyj społecznyci 
i przemysłowych, nawet znacznie się zwięk- 
szyła. Jedynie zapomogi gmin o sejmi- 
ków powiatowych znamionuje zniżka i wiel- 
ka nierównomierność oraz zmienność, wska- 

zująca jak powolnie przenika do szerszych 
mas, mimo wysiłku jednostek oraz władz 
kierowniczych, idea popierania nauki przez 
ciała samorządowe całej Rzeczypospolitej 

Kasa otrzymała w darze od p. Alicji Miń- 
skiej dom w Zakopanem, zaś po Ś. p. Alber- 
cie Klimplu willę „Anna* w Konstancinie. 

Zmarły w ub. roku p. Majewski zapi- 
sał 25.000 zł. na stypendja. 

W roku sprawozdawczym Kasa wydała: 
na prace badawcze, zapomogi osobiste oraz 
zapomogi dla tow. naukowych wydano koło 
120.000 zł. na stypendja 16.000, na pożyczki 
800.000 zł. na druk wydawnictw zgórą 
280.000 zł. 

Wydrukowano 21 dzieł, rozpoczęto druk 
13 dzieł, udzielono pomocy na druk 12 wy- 
dawnietw perjodycznych. 

Uruchomiono własną drukarnię naukową, 
dzięki czemu poziom wydawnictw Kasy pod 
względem typograficznym podniósł się zna- 
cznie. 

Rozpoczęto druk wielkiego wydania dzieł 
wszystkich Adama Mickiewicza oraz druk £ 
podręczników akademickich z serji przezna 
czonej do wydania przez specjalny Komitet 
przy Mihisterstwie W. R. i O. P. 

Prowadzono prace nad organizacją Pol- 
skiej Stacji w Rapperswylu i Genewie, prac» 

redakcyjne nad tomami zoologicznemi oraz 
geologicznemi Poradnika dla  Somouków, 
oraz nad tomem XIII Nauki Polskiej, gro- 
madzono materjały dotyczące instytucyj na- 
ukowych polskich, instytucyj zagranicznych 
poświęconych popieraniu nauki; w kole na- 
ukoznawczem wygłoszono 3 referaty. 

Kasa brała udział czynny w kierownic: 
twie polskiej Komisji Międzynarodowej 
Współpracy Intelekiualnej przy Lidze Na- 
rodów i w Kuratorjum Fundacji Zakładów 
Kórniekich, pozatem delegaci Kasy zasiadali 
w szeregu instytucyj naukowych. 

Przyznano szereg nagród autorom prac 
naukowych. 

Sprawozdanie z działalności Komitetu 
wraz ze sprawozdaniem rachunkowem Rada 
Naukowa przyjęła „jednomyślnie, wyrażając 
podziękowanie zarówno Komitetowi, jak 
współpracownikom biurowym Instytutu Po- 
pierania Nauki. 

Ustępujący w myśl statutu czterej człon- 
kowie Komitetu wybrani zostali ponownie. 

Obchód jubileuszu 50-lecia Kasy wyzna. 
czono na listopad. 
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Popierajcie Ligę Morską 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski w „Lutni*, Dziś o @. 

8.15 w. „Młode małżeństwo”, jedna z najle- 
pszych komedyj L. Verneuila, w režyserji H. 
Zelwerowiczówny, w koncertowem wykona 
niu Eichlerówny,  Severinówny, Kreczmara, 
oraz Wyrwicza- Wichrowskiego. 

Ceny miejsc znacznie zniżone. 
— Teatr Letni w ogrodzie po-Bernardyń. 

skim. Dziś o godz. 8. m. 15 „Tajemnice sta. 
cji radjowej”. Sensacyjna niezwykle emo- 
cjonująca sztuka ta cieszy się w Wilnie za- 
służonem powodzeniem. Składają się na to: 
niezwykle zajmująca treść, pomysłowa re- 
żyserja R. Wasilewskiego, świetna obsada 
z Lewicką, Ciecierskim, Wyrzykowskim i 
Żurowskim na czele, oraz liczne śpiewy i 
tańce. Ceny miejsc znacznie zniżone. 

— Dzisiejszy koncert w ogrodzie po-Ber- 
nardyńskim. Dzisiaj o godz. 8 m. 15 w. od- 
będzie się w ogrodzie po-Bernardyńskim kon 
cert ają w którym oprócz orkiestry 
woj. ej wezmą udział artyści Teatrów 

Miejskich: Niwińska (taniec) Karpińsk: 
(tańce), Ciecierski (monologi), Kreczmar (re- 
cytacje); wreszcie wystąpią urocze tancerki 
sisters Lisieckie. 
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RABJO 
CZWARTEK, dnia 4 czerwca 1931 r. 

10.15: Nabożeństwo z Wielkich Piekar. 
11.58. Czas. 12.05: Muzyka operetkowa (pły- 
ty). 13.10: Kom. meteor. 13.20: Pogadanka 
i recital śpiewaczy. 14.10: Dnie Mickiewi- 
czowskie w Nowogródku—odczyt 14.25: Od 
czyt i koncert. 16.40: Aud dla młodzieży. 
17.10: Laureaci Lwowa. 17.45: Koncert ро- 
pularny. 19.00: „Skrzynka pocztowa Nr. 
152“. 19.20: Wileńskie detektory wobec no- 
wej stacji — pog. 19.30: Program na piątek 
i rozmaitości. 19.40: „Boże Ciało w dawnej 
Polsce* — felj. 20.00: „Skrzynka pocztowa 
techniczne 20.15: Muzyka lekka. 21.20: 
Aud. poświęcona ku czci Ś. p. Żdzisława Dę- 
bickiego. 22.00: „Strzeliste wiersze“ — felj. 
22.15. Recital Ignacego Dygasa. 22.45; Kom. 
28.00: Muzyka taneczna, 

PIĄTEK, dnia 5 czerwca. 

9.55: Przemówienie wstępne z Warsz. o 
znaczeniu międzynarodowego zjazdu roln. 
w Pradze. 10.00: Tr. z Pragi Czeskiej Mie- 
dzynarodowego Zjazdu Rolniczego. 11.00: 
Streszczenie w języku polskim. 11.58: Czas. 
12.05: Muzyka lekka (płyty). 13.10: Kom. me- 
teor. 15.25: „Skrzynecki* — odczyt. 16.40. 
Program dzienny. 16 Kom. dla żeglugi. 
16.50: Lekcja Arancu iego. 17.10: Koncert 
życzeń (płyty): 17.55: „Z wędrówek po ko- 
palniach rudy i srebra we Francji* — odez. 
18.00. Muzyka lekka. 19.15: Program na 50- 
botę i rozmaitości. 19.30: „Muzea i galerje 
w Berlinie* — pog. 20.00: Pras. dzie. radį. 

20.15: Koncert symfoniczny. 22.00: „Kraj pod 
narkozą* — felj. 22.15: Dodatek do pras. 
dzien. radj. 22.20: Znakomici skrzypkowie 
(płyty). 22.45: Kom. i muzyka taneczna. 

SOBOTA, dnia 6 czerwca 1931 r. 

ad 

   
   

    

    

11.58: Czas. 12.05: Muzyka popularna 
(płyty). 18.10: Kom, meteor. 15.40: Program 
dzienny. 15.45: „Wiadomości wojskbwe dla 
wszystki 16.00: Aud. dla dzieci. 16.25: 
Koncert. 16.55. „Poradnictwo zawodowe wo- 

góle* — odczyt. 17.15: Mała skrzyneczka 
17.3 „Odrodzona literatura bułgarska* — 

  

  odczyt. 18.00: Nabożeństwo z Ostrej Bramy. 
19.00: Kom. Wil. Tow. Org. i Kół Roln 
1915: Ciotka Albinowa mówi. 19.30: Program 
na R i rozmaitości. 19.40: Kom. roln. 

. dzien. radj. i kom. 20.15: „Trzy 
>> — feljeton. 20.30: Włoska muzyka 

lekka. 22.00: „Na widnokręgu”. 22.15: Do 
datek od p dzien. radj. 22.20: Koncert 
chopinowski. 23.45: Kom. i muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. ^ 
NOWA RADJOSTACJA A STARE DETEK. 

TORY. 

Psychika każdego abonenta, klijenta i 
pacjenta jest pełna upodobania do wygodne- 
go urządzenia życia. Nieoczekiwane kłopoiy 
są zawsze przykre. Dlatego producent musi 
podejmować akcję zmierzającą do gruntow= 
nego usunięcia wszelkich niejasności i prze- 
szkód z drogi konsumenta. Konsumenci rad- 
jowi, posiadacze detektorów, z niepokojem 

patrzą w ciemną przyszłość, skąd wyłania 
się perspektywa zmiany fali i mocy nadaw- 
„czej radjostacji wileńskiej. Radjostacja sama 
śpieszy z pomocą. W stkie trudności rozwi- 

kła inż. Mieczysław Galski w kilku pogadan- 
kach p. t. „Wileńskie detektory wobec no- 
wej stacji*, Dziś o godz. 19.20 prelegent wy- 
głosi właśnie drugi odczyt z tego cyklu. 

KONCERT POPULARNY. 

W dzisiejszym koncercie popularnym z 
Warszawy o godz. 17.45 weźmie udział zna- 
na śpiewaczka Janina Hubertowa, obdarzona 
pięknym, mezzosopranowym głosem. Arty. 
stka odśpiewa efektowną arję z opery „Car 
men* Bizeta, dwie pieśni włoskie „Lolita* 
Buzzi Peccia i „Ostatnią piosenkę* Tosti'ego, 
oraz dwie piosenki Alvareza: „La mantiliw* 
i „La partida“. 

AUDYCJA 0 KOOPERATYWIE i 
GU*. 

P. Benedykt Hertz, autor: „Czupurka* i 
licznych bajek nie dla dzieci, omówi dziś 
kwestję, stanowiącą jedno z ważnych zagad- 

nień gospodarczych młodzieży szkolnej. Się- 
gając do własnych wspomnień z lat mło- 
dzieńczych, opowie „dlaczego nam się nie 
udała kooperatywa szkolna“. Aby jednak 
ostatecznie audycję zakończyć dobrze pan 
'Fadeusz Niwiński jak , „Rattenfiinger* wypro- 
wadzi młodzież w góry i lasy na letni „cam- 
ping“. 

  

    

  

   

      

„CAMPIN- 

GOTYK. 

W. czasach obecnych strzeliste wieże 
przypominają nam anteny radjostacyj na- 
dawczych, dymiące kominy fabryczne. Jed- 
nak nieskazitelny w formie gotyk średnio- 
wieczny zrodził się nie z potrzeb techniki, 
ale ze strzelistego kierunku ówczesnej my- 
šli, sięgającej ku niebu w oderwaniu od 
ziemi, pełnej grzechów i upodlenia. To bę- 
dzie tematem feljetonu p. Józefa Gajkowskie- 
go o godz. 22-e 

  

  

  

cake LS 

HELSINGFORS, 3.VI. (Pat). Wczo- 
raj przy licznie zebranej publiczności 

się lekkoatletyczne zawody 
międzynarodowe w biegu na 5 tys. m. 
Zwyciężył znany sportowiec polski 
Kusociński w czasie 15 m. 1,4 s. Drugi 
przyszedł Kaila w czasie 15 m. 08,5 s. 
Trzeci Loukola w czasie 15 m. 12,6 s. 

Nowy bieg Kusocińskiego. 
HELSINKI 3.6. Pat. — W czwartek zwy- 

cięzca biegu w Helsinki na 5 km. Kusociń- 
ski startuje w Abo w biegu na dystansie 3 
tysiące metrów, w którym będzie walczyć 
przeciwko najlepszym fińskim spe 
tego dystansu. Ze względu na zwycięstwo 
Kusocińskiego w Helsinki bieg w Abo wy- 
wołał wielkie zainteresowanie. 

  

ji wielce zygzakowatej i trwał mniej. 
więcej 17 godzin. 

Cały czas istniały poważne obawy 
o życie dzielnych uczonych. Prądy po 
wietrzne mogły unieść balon w jakieś 
bezludzia, przyczem obaj badacze mo 
gli zginąć przy lądowaniu. Mieli oni 
wprawdzie na głowach, w przewidywa 
niu gwałtownego wstrząsu przy spada - 
niu, ogromne miękko wysłane hełmy 

ochronne. Stanowiły one jednak zabez- 
pieczenie zbyt nieznaczne i tylko dzięki 
szczęśliwemu trafowi wyszli uczeni ca 
ło. Potłukł się podobno natomiats ca- 
ły szereg precyzyjnych instrumentów 
pomiarowych. 

Miejscowość Gurgler-Ferner w któ 
rej wylądował balon prof. Piecarda 
wznosi się na 2600 mt. nad poziomem 
morza i stanowi górskie odludziė, od- 
ległe od najbliższej zamieszkałej wio- 
ski o 3 godziny drogi pieszo. Kiedy od- 
dział ratowniczy stacjonowanych wpo 
bliżu strzelców alpejskich przybył do 
miejsca lądowania balonu, stwierdzo- 
no, że balon po opadnięciu wlókł po 

  

śniegu kulistą gondolę na przestrzeni 
około 50 mtr. Tem się też tłumaczyło 
uszkodzenie szeregu instrumentów i 
rozdarte ubranie obu uczonych. 

A teraz posłuchajmy, co mówi o 
swym locie sam prof. Piecard, który 
udzielił korespondentom kilku pism 
krótkiego wywiadu, zapowiadając, że 

obszerne sprawozdanie naukowe wyda 
drukiem w postaci*ksi 

Już w ciągu pierwszych 25 minut 
osiągnęliśmy wysokość 15.000 mt. 
Gwałtowne wznoszenie się balonu by- 
ło o tyle nieprzyjemne, że bałon wciąż 
ulegał silnym wstrząsom, wskutek 
Lrzyżujących się prądów  powietrz- 
nych. Pozatem, z powodu tak szybkie- 
go „skoku wzwyż” nie zdąży ay do 
konać kolejnych pomiarów w różnych 
wysokościach. Chodziło nam głównie 
o pomiary, związane z promieniowa- 
niem kosmicznem. Pomiary te udało 
nam się dokonać dopiero na wysokości 
15-16.000 mt., kiedy balon nie wzbi- 
jał się.już wgórę, a tylko szybował po- 
ziomo. Obserwacja promieniowania ko 

      

smicznego była zresztą właściwym ce- 
lem naszej wycieczki w tak górne re- 
gjony. Niezależnie od wykonania po- 
miarów, przekonaliśmy się niezbicie. 
że pobyt w stratosferze w zamkniętej 
kabinie jest zupełnie możliwy. Fakt 
ten ma przedewszystkiem znaczenie 
dla lotnictwa. Statki powietrzne mogły 
by w stratosferze osiągać znacznię wię 
kszą szybkość, niż w atmosferze wła- 
ściwej, a to ze względu na słaby opór 
bardzo rzadkiego na takiej wysokości 
powietrza. 
Sensacyjnie brzmi oświadczenie prof. 

Piccarda, który twierdzi, że po 17 go- 
dzinach lotu balon wciąż się znajdo- 
wał na wysokości 15.000 mt. i że pod- 
różni nie mogli balonu zniżyć Ze wzglę- 
du na wentyl, który nie dawał się o- 
tworzyć. Podróżni zdani więc byli na 
łaskę losu. Zwłaszcza, że zapasy tlenu 
miały się już ku końcowi. Balon zaczął 
opadać bez żadnego udziału ze strony 
uczonych. 

Na zakończenie podzielił się prof. 
Piecard wrażeniami, jakich — wespół 

ze swym asystentem — doznawał na 
wysokości 16.000 mt. Przez szybki gon 
doli można było obserwować strzępki 
chmur, przygnębiające swą szarą, oło 
wianą barwą. Niebo również miało bar 
wę ołowianą. Żadnego ptaka, żadnego 
śladu życia. Ziemia dostrzegalna była 
jak niewyraźna, szara powierzchnia 

T Jedynie wydawał się o wiele 
jaśniejszy i można było gołem okiem 
rozróżnić na jego powierzchni grzbie 
ty górskie. 

Teraz słów parę o znaczeniu lotu 
prof. Picearda. Oczywiście, konkret- 
nych wniosków wyciągać narazie nie 
można. Przynajmniej do czasu wyda- 
nia drukiem zapowiedzianego sprawo- 
zdąnia naukowego z odbytej podróży. 

Narazie skonstatować można jedy 
nie 2 fakty: 1) pobyt w strotosferze 
jest możliwy i 2) prof. Piccard pobił re 
kord wysokości, gdyż dotychczas wy- 
nosił on zaledwie 13.157 mt. 

      

J. Tadziewicz. 

piss
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WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
Tragiczna przygoda trzech seminarzystek 

na jeziorze Trockiem. 
W dniu wezorajszym nad Trokami prze- 

szła silna burza, która omal nie zakończyła 

się tragieznie dla trzech słuchaczek Państwc 

wege Seminarjum Nauczyieelskiego w Tro- 
kach. R 

Dziewczynki odbywające spacer po je. 
ziorze na małej łodzi żaglowej zaskoczone 

zostały burzą pośrodku jeziora. Usiłowania 
przestraszonych dziewczynek dotarcia do 
brzegu nie odniosły skutku. Nagle ogromna 
fala wywróciła łódź i seminarzystki wpadły 

do wody. Na szczęście uchwyciły się wywró- 

«onej łodzi i żagle, w ten sposób utrzymu- 

jac się przez krótki czas na powierzchni je- 

ziora. Prędko jednak upadły na siłach i 
zaczęły tonąć. 

W ostatniej prawie ehwili tonące dziew- 
czynki zauważył stojący ha brzegu porucz- 
nik K. O. P. p. Huss, który odwiązał sto- 
jącą na brzegu łódź żaglową „Mewa* i z na- 

rażeniem własnego życia na niebezpieczeń- 
stwo podążył na ratunek tonącym. 

Po szezęśliwem dopłynięciu do przewró- 

conej łodzi prawie nieprzytomne już dziew- 
czynki wydobył z wody i wziął na pokład 
swojej łodzi. 

Zebrana na brzegu publiczność zgoto- 
wała porucznikowi gorącą owację. (e) 

Napad na tle porachunków osobistych. 
W dniu wczorajszym na posterunek P.P 

w Połoczanach zgłosił się wójt tejże gminy 

M. Czerniawski, który złożył następujące za- 

meldowanie, 
Przedwczoraj wracając z kąpieli w rzece 

Berezynce w towarzystwie mieszkańca m-ka 

Połoczany Antoniego Tyniewicza, zostali oni 

znienacka napadnięci przez kilku uzbrojo- 

nych w „dubinki*, kastety i inne „narzę. 

Zabójstwo 
We wsi Ogrodniki gm. rakowskiej w 

mieszkaniu Stanisława Michejki odbywała 

się huczna zabawa weselna, zakrapiana wó: 

deczką. 

Po pewnym czasie, kiedy goście podniece 

mi już byli alkoholem, wywiązała się nagle 

  

  

dzia” tego rodzaju, osobników, którzy pobili 

ich do utraty przytomności, poczem zbieg! 

Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, że 

napadu na wójta Czerniawskiego i Tyniewi- 

cza dokonali na tle porachunków osobistych 

mieszkańcy m-ka Połoczany. Makar Białun, 

Adam Rusakiewicz i Gedala Opołewicz, któ- 

rych zatrzymano. (C). 

na weselu. 
bėjka, podezas ktėrej jeden z gości a mia: 

nowicie Maciej Rudy zadał nożem głęboką 

ranę w szyję Andrzejowi Topekowi, który 

po 10-ciu minutach zmarł. 
Zabójeę aresztowano. (ea 

Kim jest morderca Szmilewicza. 
We wczorajszym numerze „Kurjera Wil” 

donosiliśmy o bestjalskiem morderstwie pod 

Nowogródkiem, ofiarą którego padł hau- 

dlarz Szmilewicz. Zabójcą okazała się miesz 

kaniec wsi Pocudziszki Włodzimierz Sier- 

giejczyk. Podczas rewizji w mieszkaniu je: 

  

go znaleziono narzędzie mordu — pokrwa- 

wioną siekierę, Siergiejczyk podczas eskor- 

towania go do Nowogródka usiłował zbiec, 

lecz został ujęty. Zakulego w kajdany prze- 

wieziono do wi nia. 
   

  

PLISA 
-— Pracownicy sąmorządu gminnego w 

pracy społeczenj. Kto bliżej zna życie wsi i 

jej wielkie potrzeby natury & spodarczej 

i kulturalnej, kto obserwuje uważnie w jak 

szybkiem tempie wznosi się ona na poziom 

wymogów życia współczesnego, ten z niema- 

łym podziwem przyzna, iż w ciągu niespei- 

na lat kilkunastu na tym terenie dokonano 

istotnie wielkiego dzieła. 
Wieś polska, mimo kryzysu ekonomicz- 

engo a nadewszystko wyjątwo ciężkich wa- 

runków gospodarczych w jakich się rolnic- 

two znajduje, idzie w zwycięskini pochodzie 

naprzód do lepszego jutra, do wzmocnienia 

swej siły gospodarczej, do osiągnięcia pozio- 

mu europejskiego pod względem kultura!- 

nym i oświatowym. 

Wielkie i bez uprzedzeń zainteresowanie 

      

ludności wiejskiej samorządem  terytorjal- 

nym sprzyja pomyślnym warunkoni rozwoju 

gminy wiejskiej, — gmina zaś skupiając w 

swojem łonie najtęższe siły z pośród ludno- 

ści miejskiej, zasilone coprawda w skrom- 

nych rozmiarach, elementem inteligencji pra 
ej z pośród pracowników gminnych, 

spełnia poważną funkcję pracy na której 

oparty jest stały postęp kultury i rozbudo- 

wa ia gospodarczego ośrodków wiejskich. 

Wielką i może najwięcej odpowiedzialną 

rolę w pracach społecznych odgrywa wł 

   

  

   
śnie nieliczna garstka inteligentów — praco? 

wników gminnych. 
Oni jako pracownicy samorządowi i dzia 

łacze spłoczni są nietylko inicjatorami wszel- 

kich poczynań, znaczących postęp i cywili- 

zację, lecz po częšci są rówineż i ich wyko- 

nawcami. Śmiało rzec można, iż niema pra- 

wie ani jednej gminy wiejskiej, gdziehy w 

kółkach rolniczych, spółdzielniach kred! 

wych. czy też rolniczo-handlow ; 

pożarnych, spółkach zalesieniov 1, hodowla 

nych czy drogowych, instytucjach oświato- 

wych, jak oświata pozaszkolna, dozory szkol- 

ne. teatry i domy ludowe, oraz we w: ystkich 

organizacjach społecznych, jakie tylko są do 

pomyślenia w gminie wiejskiej, zabrakło pra 
cownika samorządu gminnego. 

Są oni wszędzie — i porając się z nawa- 

łem pracy zawodowej, poświęcają każdą swo 
ją wolną chwilę pracy społecznej. 

Jest ona cicha, gorliwa i pełna poświęce- 

nia, a jednak zapomniana. Nie widzą 
przeważnie ci, którzy jako autorytety, st 

dzaja zgodnie znaczny postęp w rozwoju ży- 
cia intelektualnego wsi i widzą w tem 
wzrost potęgi państwowości polskiej. 

Związek Pracowników Administracji Gmin- 

nej, skupiający w szeregach swoich tysiące 

pracowników samorządu gminnego, rozsia- 

nych drobnemi grupkami po całej Polsce, 
pragnąc wykazać opinji publicznej, jaką do: 
niosłą rolę w dziele odbudowy państwa pol- 
skiego spełniają jego członkowie, podjął bar- 
dzo pieękną inicjatywę przeprowadzenia st 

tystyki udziału w pracach społecznych pra- 
cowników samorządu gminnego. 

Rozpisana w tej sprawie ankieta przynosi 
bardzo ciekawe dane statystyczne z terenów 
poszczególnych powiatów.  Nal bowiem 
nadmienić, iż statystykę przeprowadza Zwią- 
zek Centralny za pośrednictewem swoich do- 
brze zorganizowanych Oddziałów powiato- 
wych, które doceniając znaczenie prowadzo 
nej akcji noszącej charakter natury nietylko 
związkowej, lecz posiadającej wybitne cechy 
akcji państwowo-społecznej, bardzo energ 
cznie przystąpiły do pracy i należy mieć n 
dzieję że wkrótce sfery zainteresowane 
i szersze społeczeństwo interesujące się żywo 
życiem kulturalno-społecznem wsi polskiej, 
dostaną wierną jego odbitkę w postaci re- 
zułtatów przeprowadzonej przez Związek 
pracowników gminnych, ankiety. 

Szczegółowe dane ystyczne z naszego 
powiatu będziemy mieli możność podać 
wkrólce do wiadomości naszych czytelników. 

Oddział Dziśnieński 

  

       

  

  

  

  

  

     

  

    

   
    

Zw. Pr. Adm. Gm. 

NOWA WILEJKA 
+ Posiedzenie Rady miejskiej. Ostatnie 

posiedzenie Rady Miejskiej m. N. Wilejki 

  

   

    

które odbyło się w dniu 23 maja b. r., przy 
niosło mieszkańcom N. Wilejki kilka donio- 
słych uchwał, Wymieniam najważniejsze, a 
mianowicie uchwalenie statutu Rzeźni Miej- 
skiej, utworzenie Komunalnej Kasy Oszczę- 
dności, poczynienie starań o uzyskanie za: 
stępstwa Państw. Urz. Pośr. Pracy oraz wnio 
sek o wydzielenie N. Wilejki z powiatu a 
przydzielenie do Województwa. 

Inne sprawy, jak wybór komisyj radziec- 
kich, które obsadzone zostały w większej 
części przez obecną większość (Z. Z. K. i 
P. P. S.), nie wzbudziły większego zaintere- 
sowańia. Jedynie przy wyborze Komisji Apro 

izacyjnej wyłoniła się dyskusja, co do po- 
by wzgl. istnienia tej komisji jednakże 

i zością postanowiono komisję tę utwęą- 
. Również nad wnioskiem Magistralu o 

niezastosowanie wobec pracowników komu- 
nalnych obniżenia poborów o 15 proc. wy- 
łoniła się dyskusja, w rezultacie jednak wnio 
sek Magistratu przeszedł większością 8 gło- 
sów. 

Obrady przeciągnęły się od 6-ej wiecz. 
do godz. 12-ej w nocy. Zebraniu przewodni 
czył zast. burm. p. Branicki w zastępstwie 

burm. Ołdakowskiego, który wyjechał na 

        

   

    

    

zjazd burmistrów do Baranowicz. Obywa- 

telstwo dało dowód jak bardzo się sprawa- 

mi miejskiemi interesuje, gdyż oprócz Di- 

szącego te słowa przybyły zaledwie 2 osoby. 

Możliwe, że zła pogoda była przyczyną, a 

prawdopodobniejsze jest to, że sposób o- 

głaszania o zebraniach jest niewystarczający 

Prócz tego odczuwano brak odczytania porzą 

dku dziennego. (wjar., 

POSTAWY 
+ Znowu utonięcie podczas kąpieli. Pod- 

czas kąpieli w rzece Hołubiejce, utonął 18-10- 

letni Walerjan Tom, mieszkaniec wsi Czujki 

(gm. Kozłowszczyzna, pow. postawskiego) 

Zwłoki topielca wydobyto w trzy godziny po 

wypadku. (Ci. 

ANTOWIL ' : 
-+ Państwowa Szkoła Rolnicza w Anto- 

wilu. Dnia 31-go maja r. b. odwiedziłem 

swoją znajomą przebywającą w tamt. zkole. 

W pięknej okolicy jest położona szkoła: dwa 

małe jeziorka, z których jedno otoczone la- 

sami bi y na słońcu swą taflą spokojną, 
nazywają je uczenice „3 m okier 

drugie „ ą'. I gościnni są w szl 
kto nie przyjedzie dla zobaczenia się z ucze- 

  

     
  

      
      

     

      

     
nieami — proszony jest na obiad i może się 

espać się daje tylko karno 

uczenie, gdyż żadnej nie można oddalać się 

  

z obrębu szkoły i drżą przed kierowniczką 
szkoły gdy proszą o przejście się po ładnym 
słarym parku. Może też za ciężko pracują 

uczenice fizycznie a za mało mają lekcyj, 

ale któż to nie będzie narzekać, gdy znajdzie 
się w dali od swego domu. Wszystkie są 

kami rolników i po wyjściu ze szkoły przy 

niosą pożytek dla wsi nabytą wiedzą. Więcej 

takich szkół rolniczych żeńskich, a uprawa 
roli i hodowla poprawi się na lepsze. 

B:-G. 
KUCEWICZE. 

— Jak urząd Gminy Kucewicze popiera 
oświatę? W bieżącym roku, w miesiącu sty- 
czniu na terenie powiatu oszmiańskiego dla 
spraw oświaty pozaszkolnej zostały powo- 

łane gminne Komisje Oświaty Pozaszkolnej. 

O celach i zadaniach ich nie będziemy pi- 

sać, ponieważ sama nazwa za siebie mówi. 
a powołanie takiego organu przy gminach 
było rzeczą nieodzowną. Nauczycielstwo jak 
i jednostki, którym leży na sercu podniesie 
nie kultury wsi i dźwignięcie miejscowego 
wieśniaka z tej biernoty w jakiej się znalazł 
przez politykę zaborcy powitali Komisje te z 
całem uznaniem. 

Z pewnych źródeł miarodajnych słyszeliś- 
my, że graniczące z nami gminy zrozumiały 
posłannictwo tych Komisyj, lecz nasza 
na dalej drzemie snem zimowym. Cieszyl 
my się, że może wiosna potrafi przebudzić 
zdrętwiałe uczucia obywatelskie ludzi stoją- 

cych na czele Gminy. W' tym wypadku cho- 
dzi nam o p. Wójta Gminy i p. Sekretarza 
Gminy. 

W. krótkości chcielibyśmy się ze współ 
czytelnikami podzielić przykremi objawami 
wypływającemi z nieprzychylnego ustosunko 
wania się sekretarza gminy p. Bielińskiego, 
który kieruje też i p. wójtem, do poczynań 
w zakresie oświaty pozaszkolnej. Członkowie 
wspomnianej Komisji w oczekiwaniu zwo- 
łania posiedzenia Komisji byli świadkami 
uchwały rady Gminnej w dniu 10.IV r. b. 
aby zabronić urządzania przedstawień i wi 
czornic w poczekalni gminnej, która jest j 
dynym u nas możliwym lokalem dla podo- 
bnych imprez. 

Niejednego zdziwi fakt. przeprowadzenia 
takiej uchwały w myśl życzeń sekretarza, 
ale kto pracuje lub pracował na wsi dokła- 
dnie zdaje sobie. sprawę, że radny Gminy 
nie wystąpi przeciw woli sekretarza bo straci 
łaski u niego, a wówczas biada takiemu rad- 
nemu. Gdyby w siedzibie gminy była szkoła 
powszechna, gdzie możnaby urządza 
stawienia amatorskie, zebrania pow: 
to niktby nie rościł pretensyj do poczekalni, 
ale innego lokalu nie mamy. Co gorsza p 
sekretarz potrafił dokuczać w sprawach służ 
bowych osobom biorącym udział w przedsta- 
wieniach amatorskich, którzy byli zatrudnie- 
ni w Urzędzie Gminy i od niego częściowo 
uzależnieni. 

: Pracownicy społeczni nieco odetchnęli n1 
wieść że Wydział Powiatowy uchwały tej 
nie zątwierdził, lecz zwrócił do ponownego 
rozpatrzenia. Dzięki temu sekcja teatralna 
przy Ognisku Związku Naucz. Polskiego w 
Kucewiczach miała możność urządzenia w 
dniu 24 maja r. b. przedstawienia w powyż 
szej poczekalni, wówczas sekretarz znalazł 
inny sposób dokuczenia. Rekwizyty (ławy. 
krzesła, stoły i t. d.) znalazły się pod klu- 
czem, a p. sekretarz klucze zabrał z sobą i 
wyjechał celowo do Oszmiany. 

: Innych podobnych wypadków bojkotowa- 
nia i utrudniania pracy gminnej Komisji Oś. 
wiaty Pozaszkolnej przez władze gminne na- 
szej gminy moglibyśmy przytoczyć cały sze- 
reg. Nie będziemy jednak ich wyłuszc: 
Stwierdzamy tylko, że taki stan dalej istn 
nie może i domagamy się od władz miaro: 
dajnych wglądnięcia w szkodliwe postępó- 
wanie sekretarza naszej gminy. a 

Członk. Komisji Oświaty Poz. 
4 Gminy Kucewickiej 

    

   

    

   

  

       

  

   

    

  

К ОВ Е В 

Echa minioneį powodzi 
Podziękowania p. wojewody 

za akcję ratunkową. 

P. wojewoda Kirtiklis przesłał w związ 

ku z akcją przeciwpowodziową wojsku, ro7- 

maitym instytucjom i urzędom oraz stowa- 

rzyszeniom społecznym pisemne podzięko- 

wania za skuteczną pomoc w zwalczaniu po- 

wodzi. 
Do p. płk. Ignacego Landau, dowódcy IH 

bataljonu sap. wil. zwrócił się p. wojewoda 

z następującem podziękowaniem: W związ- 

ku z powodzią, która nawiedziła wiosną r.b. 

woj. wiłeńskie w rozmiarach nienotowanych 

od dziesiątków lat, poczuwam się do miłego 

obowiązku złożenia Panu Pułkownikowi 0- 

raz na jego ręce wszystkim pp. Oficerom i 

Szeregowym III bat. sap. wil. mego gorącege 

podziękowania za doskonałe i skuteczne 

zorganizowanie przeciwdziałania w czasie 

powodzi, za poświęcenie i ofiarność posz- 

czególnych pp. Oficerów i Szeregowych, ja 

i całego Bataljonu w opanowaniu sytuacji. 

co w wielkiej mierze przyczyniło się do za: 

oszczędzenia strat i zniszczeń, wywołanych 

powodzią. 

W dalszym ciągu zwrócił się pan woje- 

woda z podziękowaniem do prezesa Oddzia- 

łu Wileńskiego Polskiego Czerwonego Krzy- 

ża Ludwika Uniechowskiego za doskonał: 

zorganizowanie akcji ratunkowej przez Czer- 

wony Kzryż i za doraźną pomoc ofiarom po- 

wodzi, do p. prezesa Dyrekcji Poczt i Te- 

legrafów Żuchowicza, urzędników i funkejo- 

narjuszów niższych za udział w akcji i słu. 

żbę łączności na terenach zagrożonych prze; 

powódź. 
Specjalnem pismem na ręce komendanta 

wojew. odczytanem we wszystkich oddzia- 

łach i urzędach P. P. na terenie woj. wileń. 

skiego i umieszczonem w rozkazie komendy 

wojew. P. P. podziękował pan wojewoda 

wszystkim oficerom i szeregowym P. P. za 

sparwną akcję ratunkową podczas powodzi. 

W piśmie do inspektora Leona Izydor 

czyka, komendanta Policji Państwowej m. 

Wilna, p. wojewoda wyraża gorące podzię 

kowanie za wzorowe wypełnienie trudnych 

zadań, jakie żywiołowa katastrofa włożyła 

na barki służby bezpieczeństwa. 

Dyrektorowi Elektrowni Miejskiej inż. 

Juljuszowi Glatmanowi i pracownikom Ele- 

ktrowni wyraził p. wojewoda gorące podzię- 

kowanie i uznanie za umiejętne przeprowa- 

dzenie „zabezpieczenia Elektrowni Miejskiej 

przed skutkami powodzi. 
P. wojewoda przesłał Zrzeszeniu Mio- 

dzieży Rzemieślniczej woj. wileńskiego ser- 

deczne podziękowanie i uznanie, stwierdza- 

jąc, że młodzież rzemieślnicza szczególnie 

wyróżniła się w ratowaniu mienia zagrożo- 

nych powodzią mieszkańców i w ochronie 

przyczółków mostowych. 

Również korporacji akademickiej Vil- 

nensia podziękował p. wojewoda za ofiar. 

ną i pełną poświęcenia pracę podczas akcji 

ratowniczej w dniach powodzi. 
Słowa podziękowania skierował dałej p. 

wojewoda harcerzom wileńskim, inspekto- 

rowi Zw. Straży Poż. woj wileńskiego i 

wszystkim funkcjonarjuszom straży poż., do- 
wódcy brygady K. O. P. Wilno i oficerom 

szeregowym oddziałów K. O. P. za skuteczną 

pomoc na terenach pogranicznych i za ofiar- 

ność poszczególnych oficerów i szeregowych 

K:-0..P. 

75000 złotych na pożyczki 
dla powodzian. 

Magistrat m. Wilna otrzymał z m. 

Warszawy wiadomość, że Bank Gos- 

podarstwa Krajowego przyznał 75.000 

  

_ złotych na odbudowę i naprawianie 

zniszczonych przez powódź posesyj. 

Pieniądze zostaną wkrótce przeka- 

zane i podzielone między powodzian 

których domy w okresie powodzi naj- 

bardziej ucierpiały. 

Ofiary na powodzian. 
Wileński Komitet Obywatelski Niesienin 

Pomocy Ofiarom Powodzi ogłasza spis ofia- 

rodawców: ks. dziekan Józef Sawicki — zł. 

5 gr. 30, parafja Wesołuska, pow. Słoboda 

zł. 2 gr. 95, ofiary złożone w adm. „Expre- 

ssu Wil.* zł. 40 gr. 20, magistrat m. N.-Wi- 

lejki zł. 641 gr. 30, urzędnicy Inspektoratu 

Pracy XII Okr. zł. 20, gen. Grzmot-Skotnic- 

ki i oficerowie Bryg. Kawal. w Baranowi- 

czach zł. 500, Władysław Horeszkiewicz Dr 

hobycz zł. 50, Zw. Pracowników Miejskie 
zł. 22 gr. 70, kezimienna zł. 2. 

B= 

Pomyślna zapowiedź 
urodzaju. 

Prawie we wszystkich powiatach 

województwa wileńskiego zakwitio 

już zboże. Wzrost zbóż w b. r. jest 

silny i należy się spodziewać, iż zbiory 

odbędą się wcześniej 0,10 dni niż zaz- 

wyczaj. 

Urodzaj zapowiada się dobrze. 
a= 

List do Wilnian. 
Kochani Wilnianie! 

Czy nie mož y tak zrobić, abyśmy 

wszyscy, jak jestešmy, raz do roku odiožyli 

na bok swoje różne troski klopoty, a pomx- 

Śleli, też wszyscy razem, o jednej jedynie 

sprawie? Raz do roku. Przez jeden dzień. 

Umówmy się, że tym dniem będzie 5 czer- 

wca. Niech to będzie dzień największej tro. 

ski naszej, a zarazem największej radości. 

Dzień, zabiegający o potrzeby chwili naj 

bliższej, ale o przyszłość daleką najbardzi 
dbały — Dzień Dziecka. 

Dzień, w którym postaralipyśmy się dać 

dzieciom wileńskim trochę zabawy i śmie- 

chu i złożyć dla nich ofiarę, jaką przecie 

każdy dla biednych dzieci swego miasta, zło- 

żyć gotów. Zapewne, jesteśmy biedni, znę- 
kani jeszcze niedawną powodzią, nie stać 
nas na wielkie ofiary. 

Ale jest nas dużo. Gdyby każdy przecho- 
dzeń skromne 10 groszy wrzucił do skav- 
bonki, gdyby każdy gość w kawiarni, widz 

w teatrze czy w kinie zażądał 10 groszowćj 
nalepki na bilecie, przy rachunku z kelne- 
rem, urosłyby z tego sumy, wystarczające 
na pokrycie najbardziej palących potrzeb. 

I taka jest myśl Towarzystwa Opieki nad 
Dziećmi. 

Zamiast szeregu natrętnych kwest jedna 
jedyna do roku — 5 czerwca w Dniu Dzie- 
cka. I skromna pokorna prośba do każdego 
o małe 10 groszy. 

Ale kwesta w Dniu Dziecka jest szczegó- 
łem tylko, 

W Przedszkolu Nr. 2 (ul. Świętej Anny 2! 
odbędzie się wystawa przedszkoli miejskich. 

Kto ciękaw będzie mógł ją zwiedzić, i zoba- 

czyć, Go dzieci, umiejętnie kierowane, zro. 

bić potrafią i jak to robią. W ogrodzie Ber- 

nardyńskim od 2 do 6 po poł. trwać będzie 

zabawa dziecinna. Niechże się tam spotkają 

wszystkie dzieci, aby śmiechem ich roz: 

brzmiało całe Wilno. 
Oddajmy im ten dzień na własność. Niech 

5 czerwca naprawdę będzie dniem Dziecka i 

Świętem Dziecka! 

    

  

   

    

Komitet Organizacyjny 
„Dnia Dziecka. 

  

"miast do Warszawy delegacji w 

W I EE NB K I 

Muzeum Sztuki Współczesnej w Wilnie 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

W środę dn. 3 b. m. odbyło się w 
prywatnych apartamentach p. woje- 
wody Kirtiklisa zebranie członków 
Muzeum Sztuki Współczesnej. P. wo- 
jewoda Kirtiklis zakomunikował ze- 
branym, że Pan Marszałek Piłsudski 
przychylił się do prośby zarządu Mu- 
zeum i objął nad niem protektorat 
i że wyraził zgodę na nadanie Muzeum 
nazwy „Muzeum Sztuki Współczesnej 
w Wilnie imienia Marszałka Józefa 
Piłsudskiego". Na zebraniu omówiono 
program otwarcia Muzeum, które od- 
będzie się w niedzielę dn. 7 b. m. o 

godz. 12.30. Przemawiać będzie pre 
zes Muzeum p. wojewoda Kirtiklis, 
dyrektor Państwowych Zbiorów Sztu- 
ki dr: A. Lauterbach, prezydent mia- 
sta Folejewski, prof. Ferdynand Rusz - 
czyc i prof. L. Ślendziński. O godz. 5 
po poł. p. wojewoda podejmować bę: 
dzie na „Czarnej Kawie* artystów i 
przedstawicieli sfer naukowych. Arty- 
Ści, którzy dotąd nie złożyli swych 
prac dla Muzeum proszeni są o dostar- 
czenie ich najpóźniej w piątek dnia 5 
b. m. 

Krwawa bójka na ul. Zawalnej. 
Wczoraj wieczorem wpobliżui Hal Miej. 

skich, przy uł. Zawałnej, wynikła zażarta 
bójka pomiędzy dwoma handlarzami Mate- 
uszem Gurwiczem (ul. Końska 10) i Benja- 
minem Bejrakiem (ul. Klaczki 4). 

Silniejszy fizycznie Gurwiez okropnie po- 
bił twarz Bejrakowi, który padł na bruk 
brocząe obficie krwią Stosunkowo lżejsze 0- 
barżenia odniósł Gurwicz. 

Zbiegowisko, które wywołała na ruchli- 
wej ulicy, bijatyka zwabiła policjanta, który 
zaprowadził rannych uczęstników bójki do 
1-go komisarjatu, gdzie zawezwane pogoto- 
wie ratunkowe okazało im pierwszą pomoc. 

W komisarjacie wyjaśniło się, żt bójka 
powstała na tle roszczonych przez Gurwicza 

zagadkowe postrzelenie się. 
Przy niewyjaśnionych narazie okoliczno. 

ściach, wczoraj w godzinach wieczornych pa- 
strzeliła się dwukrotnie w pierś 34-letnia Wi- 
ktorja Kulikowa zmieszkała przy ul. Zanie- 
meńskiej Nr. 1 — żona rotmistrza 4-go puł- 
ku ułanów. Kule przeszyły pierś w okolicy 

do Bejraka pretensyj finansowych. (Cj. 

serca, 
Po okazaniu rannej pierwszej pomocy 

przez lekarza, autem pogotowia miejskiego 
przewieziono Kulikową w stanie groźnym do 
Szpitala wojskowego na Antokolu. (C). 

  

KRONIKA 
  

    

  

  

  

| Dziś: Boże Ciało. 
Czwartek 

4 Jutro: Bonifacego. 
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U. S. B 

w Wilnie z dnia 3 VI—1931 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 756 

Temperatura średnia - 17° С. 

» najwyższa: -- 230 C. 

= najniższa: -|- 147 C 

Opad w milimetrach: 7,8 

Wiatr przeważający: południowo-zachodni. 

Tendencja barom.i spadek, nast. wzrost. 

Uwagi: przelotne deszcze. 

MIEJSKA 

— Projekt budowy pomnika na skwetku 

przed kościołem Bernardynów. W dniu wezo 

rajszym zastępujący prezydenta miasta, vice 

pezrydent Czyż przyjął delegację Komitetu 

przyjaciół 85 p. p. ks. Kuleszę i mjra- Mar 

kiewczia którzy zwrócili się do Magistratu 

z prośbą odstąpienia skwerku przy kościele 

Bęrnadyńskim pod budowę tam pomnika ku 

czci poległych żołnierzy tego pułku. 

Przedstawiciel Magistratu oświadczył, że 

nie przesądzając tej sprawy ze względu na 

wysoką wartość ystyczną i specjalny cha- 

rakter kościoła św. Anny i Bernardynów Ma- 

gistrat będzie żądał, żeby wzniesiony pom- 

      

nik był także wysokiej wartości artystycznej 

i harmonizował z otoczeniem. 

— Projekt budowy pomnika Tadeusza 

Reytana. Wczoraj odwiedził Magistrat , peł- 

nomocnik interesów margrabiny Umiastow- 

skiej mec. Jamont, który zwrócił się do Pre. 

zydjum Magistratu m. Wilna z oświadcze- 

niem, że margrabina Umiastowska zamierza 

własnym kosztem na skwerku obok swojej 

posesji przy zbiegu ulic Zawalnej i Trockiej 

wybudować pomnik Tadeusza Reytana. 

Wice-prezydent Czyż, który przyjął rze: 

cznika p. Umiastowskiej po przyjęciu tego 

oświadczenia do wiadomości, podkreślił, że 

powszechnie znana ofiarność margrabiny U- 

miastowskiej znalazłaby .lepsze ujście w wy- 

budowaniu gmachu szkoły powszechnej na 

Nowym-Świecie, tem bardziej, że musiało jak 

zresztą i cała Polska, przeżywa w tej dzic- 

dzinie b. ciężki kryzys i potrzeba nowych 10- 

kali szkolnych jest ogromnie paląca. 

Wybudowana z prywatnych funduszów 

margr. Umiastowskiej szkoła nosiłaby mia- 

no Tadeusza Reytana. 

Sprawa autobusowa w ostatniej instan 

eji. Na dzień 15 b. m. wyznaczone zostało 

posiedzenie Wydziału Wojewódzkiego. 
Na porządku dziennym znajduje się 12 

spraw, miedzy innemi sprawa komunikacji 
autobusowej w Wilnie. 

— Delegacja Komitetu Rozbudowy wy- 

jeżdża do Warszawy czynić starania © kre- 
dyty budowlane. Ciężki kryzys budowlany 
jaki przeżywa Wilno był podstawowym ie 
małem obrad onegdajszego posiedzenia Ko- 
mitetu Rozbudowy m. Wilna. W wyniku dy- 
skusji zapadła uehwała wysłania natych- 

składzie 
członków Komitetu mec. Smilga i Zaszlowla 
oraz sekretarza p. Kabacznika. ; 

Delegacja została upoważniona do po 
czynienia najdalej idących starań w Banku 
Gospodarstwa Krajowego o wyjednanie kre- 
dytów na cele budowlane m. Wilna. 

    

  

W staraniach delegacji weźmie również . 
udział, bawiący obecnie w Warszawie p. 
prezydent m. Wilna mec. Folejewski. 

— 'Konferencja w sprawie bezrobocia. 
W dniu wczorajszym p .wiceprezydeni Czyż 
w towarzystwie prźedstawiciela Komitetu 
Rozbudowy m. Wilna mec. Smilga odbył 
dłuższą konferencję z p. wojewodą Kirli- 
klisem w sprawie przyjścia z pomocą bez: 
robotnym przez dostarczenie im pracy. 

Po zreferowaniu zagadnienia bezrobocia 
na terenie m. Wilna i postulatów w tej 
dziedzinie Magistratu wiceprezydent C 
przedstawił p. wojewodzie konieczność za- 
trudnienia na przyszłość na wszystkich ro. 
botach samorządowych i państwowych je- 
dynie osób, zamieszkałych na terenie m. 
Wilna niemniej niż rok, zarejestrowanych 
w Państw Urz. Pośr: Pracy oraz przed za- 
trudnieniem mają być. dokładnie zbadane 
ich warunki materjałne oraz stan rodzinny. 
Oczywiście w pierwszym rzędzie zatrudniani 
będą bezrobotni rodzinni. 

wojewoda obiecał sprawę tę uregu- 

lować i wydać odnośne zarządzenia. 

UNIWERSYTECKA. 
— Nagrody uniwersyteckie z funduszu 

im. Marszałka Józeia Piłsudskiego. Senat 
Un. Stef. Batorego przyznał w bieżącym 
roku akademickim nagrody pieniężne za pra- 
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ce naukowe następującym pomocniczym si- 
łom naukowym Uniwersyteiu Stefana Bało- 
rego: 

1) Dr. Stanisławowi Świaniewiczowi, st. 
asystentowi katedry KEkonomji Politycznej na 
Wydz. Prąwa i Nauk Społecznych za pracę 
p. t. „Lenin jako ekonomista“, w kwocie 600 
zł. 

2) Mr. Sewerynowi Wysłouchowi, st. asy- 
steniowi katedry Dawnego Prawa polskiego 
na Wydz. Prawa i Nauk Społecznych za pra- 
cę p. l. „Z dziejów Łosośny i jej posiadaczy 
XV—XVI w. (At Wil. R. VII)“, oraz — „Po- 

w Statucie Litewskim 1929 r. w spisie 
wojska litewskiego 1528* (Księga ku czci 
Prof. Wł. Abrahama t. II), w kwocie 200 zł. 

3) Dr. Aleksandrowi Rossetowi, mł. asy- 
stentowi I Kliniki Chorób Wewnętrznych na 
Wydziale Lekarskim za pracę p. t. „W spra- 
wach wpływu uroselektanu na ustrój ludzki 
(krew i nerki), oraz zachowanie się jego w 

ustroju*, w kwocie*200 zł. 
4) Doc. Dr euszowi Wąsowskiemu, st. 

asysteniowi K i  Otolaryngologieznej na 
Wydziale Lekarskim za pracę p+ L. „Wpływ 

adrenaliny i ephetoliny na odruchy błędniko- 
we“, w kwocie 300 zł. 

5) Dr. Wacławowi Žekikišina: adjun. 
ktowi Kliniki Położniczo-Ginekologicznej na 
Wydz. Lekarskim za pracę p. t. „Heterotopja 
doświadczalna tkanki macicznej u królików i 
świnek morskich*, w kwocie 600 zł. 

6) Mr. Wilhelminie Iwanowskiej, st. asy- 
stentce katedry Astronomji na Wydz. Mate- 
matyczno-Przyrodniczym za pracę p. t. „O wy 
znaczeniu ruchu słońca w przestrz. za pomo- 
cą metody Bravais'a*, w kwocie 250 zł. 

7) Mr. Stanisławowi Krystynowi Zarembie, 
st. asystentowi Matematyki na Wydz. Mate- 
matyczno-Przyrodniczym za pracę p. t. „Sur 
les ćquations diffćretielles dans le plan pro- 
jectif* i za pracę p. t. „Remarques sur les sin- 
gularitós des systemes 4 ćqualion differentiel- 
les non rćsolus par rapport aux dėrivėes“, w 
kwocie 250 zł. 

Nagrody powyższe zosłały wypłacone z 
skiego, powstałego z darów Marszałka Pił- 
skiego*, powstaego z darów Marsz; Pił- 

sudskiego na popieranie pracy naukowej asy- 
stentów Uniwersytetu Stefana Batorego. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Z Koła Polonistów Sł. U. S. B. Doro- 

czne walne zebranie odbędzie się w niedzie- 

lę 7 czerwca w lokalu Seminarjum połoni- 
stycznego o godz. 10,30 w drugim terminie 

      

  

  

  

(ważnym bez względų na ilość obecnych) o 
godz. 11. 

Ze względu na wagę spraw (wybory no- 
wych władz, sprawozdanie z działalności! 
obecność wszystkich członków konieczna. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Egzaminy wstępne. Dyrekcja 8 klas. 

Koedukacyjnego Gimnazjum im. J. I. Kra- 
szewskiego w Wilnie (ul. Ostrobramska 27 

zawiadamia, że egzaminy wstępne do klas 
I—VII odbędą się w dniach 26 i 27 czerwca 
r. b. Podania przyjmuje Kancelarja w godz. 
9—13. \ 

— Tegoroczne wakacyjne Kursy doksztal- 
cające dla nauczycielstwa szkół powszech- 
nych. Dorocznym, ustalonym od lat szeregu 

zajem wileńskie władze szkolne orga- 
ują na okres wakacyjny szereg Kursów 

i wycieczek dla nauczycielstwa z całej Poi- 
ski. 

Aczkolwiek obecnie już nie posiadamy w 
Polsce nauczycieli niekwalifikowanych przed 
sięwzięciu temu przyświecają ideały ciąg- 

łego dokształcania wychowawców młod 
pokolenia, dalej cele krajoznawcze i z 
ne z tem przyjemności osobiste uczesiników 
i uczestniczek Kursów i wycieczek, na ca 
sobie na własną rękę, przeciętny, wyłącznie 
z skromnej pensji żyjący Śuczycich pozwo- 
lić nie może. Е 

W okresie od lipca do 1 września ma od: 
być się 8 Kursów, w tem 5 w Wilnie, 2 w 
Trokach i 1 w St. Święcianach: Bezpośrednia 
opieka nad temi Kursami spocznie w ręku 
odnośnych inspektorów szkolnych. 

W Wilnie odbędą się następujące Kursy: 

Historyczno-etnograficzny z historją Wilen- 
szczyzny, dziejami jej kultury, sztuki etno: 
grafji w programie; dalej dwa polonistyczno 
historyczne oraz informacyjny dla nowowstę 
pujących nauczycieli i wychowania fizycz- 
nego. 

W Trokach pedagogiczny (II) i harcerski 
oraz w Starych Święcnanach języka litew- 
skiego. (v). 

— Abiturjentki Gimn. E. Orzeszkowej, 
1 czerwca 1931 r. w gimn. Orzeszkowej 
w Wilnie p. Eugenja Sumorok-Staniewiczowa 
przewodnicząca komisji egzaminacyjnej wrę- 
czyła świadectwa dojrzałości abiturjentkom: 
Alefsównie Annie, Budrewiczównie Irenie, 

Burhardtównie Janinie, Bzowskiej Wandzie, 
Chodorowskiej Honoracie, Czerniawskiej Ma- 

rji, Dowgiałłównie Irenie, Falkowskiej Jani- 
nie, Hajełównie Reginie, Hellmanównie Gi- 
zelli, Jakowickiej Sabinie, Kaczergiliskiej Zo- 
fji, Kafarskiej Marji, Kapušciūskiej Alinie, 
Korolkiewiczównie Irenie, Kozickiej Jadwi- 
dze, Kożuchowskiej Janinie, Kuczyńskiej Ma- 
rji, Leszczyńskiej Zofji, Makarewiczownie „Ja 
ninie, Martynowskiej Jadwidze, Minkiewi- 
czównie Marji, Monastyrskiej Tamarze, 
lubszycównie Marji,  Pienintównie Halinie, 
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Pokkównie Janinie, Przesieckiej Halinie, Sa- 

mosionkównie Stanisławie, Suszyńskiej Jani- 
nie, Suszyńskiej Władysławie, Świszczewskiej 
Annie, Towstolisównie Wierze, Wowiszance 
Irenie, Wróblewskiej Elwirze, Wysockiej Ma- 
rj, Wrzosównie Marji, Załęskiej Eugenji, 
Zarembiance Irenie, Żebrowskiej Leokadji. 

ARTYSTYCZNA. 
— Ostatni tydzień Wystawy Grafików. 

Dowiadujemy się że obecna Wystawa Zw. 

Pol. Art.-Grafików na Stałej Wystawie Sztu 

ki (Wielka 14), zbliża się ku końcowi. 
Dzięki wysokiemu poziomowi artystycz- 

nemu wystawa ta, w której biorą udział nap 

wybitniejsi artyści-graficy z całej Polski, 

znalazła prawdziwe uznanie wśród kultu- 

ralnego społeczeństwa naszego miasta. 

Warto zaznaczyć, iż jego ona pierwszą w 

Wilnie zbiorową wystawą grafików polskich 

i nie tak prędko miasto nasze będzie miało 

możność zobaczyć drugą, podobną. 

Dlatego też każdy kulturalny obywatel 

powinien skorzytsać z okazji i wystawę o- 

bejrzeć. 4 

Jednocześnie z wysławą grafiki po zamk- 

nięciu wystawy J. Rotbauma, została otwar- 

ta wystawa obrazów Sz. Białogórskiego, 0- 

bejmująca 50 prac tego artysty. 

— Pomnik W. KS. Witolda w Wilnie. Jak 

się dowiadujemy „pofr. Г. Ślendziński w 

ciągu najbliższych 2 tygodni „sykończyć ma 

projekt pomnika w. ks. Witolda w Wilnie. 

— Projekty pomnika A. Miekiewicza w 

Wilnie. W ostatnich dniach przybyły do Wił- 

na i zostały już zmontowane projekty pom- 

nika A. Mickiewicza, wykonane przez arty- 

stów rzeźbiarzy Dunikowskiego, Tołwińskie- 

go, Przybylskiego i Kumę. W najbliższym 

czasie nadejść ma projekt A. Madeyskiego 

poczem w drugiej połowie czerwca zbierze 

się jury. 

KOMUNIKATY. 

— Otwarcie Muzeum Przyrodniczego. 

Dnia 6-go b. m. o godz. 17 w kolegjum Czar- 

toryskiego ul. Zakretowa 23, I-sza brama, 

I-sze piętro, ład Zoologji, odbędzie się 

uroczyste otwarcie Muzeum Przyrodniczego 

Wstęp za zaproszeniami. 

  

WOJSKOWA. 

— po wiadomości poborowych. Dnia 5 

b. m. o godz. 8 rano w lokalu przy ul. Ba- 

zyljańskiej 2 odbędzie się przegląd poboro- 

wych rocznika 1910. 
Do piątkowego przeglądu winni się sta. 

wić poborowi, których nazwiska rozpoczy- 

nają się na literę S, zamieszkali na terenie 

6 i 5 komisarjalu. 2 

Z KOLEI. 

— Ulgi kolejowe dla hareerzy. Minister- 

stwo Komunikacji powiadamia, że stosowni? 

do decyzji Pana Ministra harcerze tak kra- 

jowi jak i zagarniczni, udający się w roku 

bieżącym na kursy i obozy, będą mogli ko- 

rzystać z następujących zniżek kolejowych. 

1. Przy przejazdach grupami, składające 

mi się conajmniej z 10 osób — 50 proc. zni- 

żki od cen normalnych w jedną i drugą stro- 

nę, przyczem na każdych 10 płacących har- 

cerzy jednego niezamożengo przewozi się 

bezpłatnie, (Cz. II, dział I, rozdz. D-II, pun. 

8 taryfy osobowej). 

2. Przy przejazdach pojedyńczych — 50 

proc. žnižki od cen normalnych przy prze- 

jeździe powrotnym, (Cz. II, dział I, rozdz. 

E.III-a taryfy osobowej). 

W| celu uzyskania ulg przyznanych na- 

leży każdorazowo zwrócić się do tej Dyrek- 

cji Okręgowej Kolei Państwowych, w któ- 

rej okręgu leży stacja pierwotnego wyjazda 

(przy przejazdach grupami) - wzgl. stacja, 

przy której odbywać się będą kursy, obóz i 

t p. (przy przejazdach pojedyńczych). 

Prośby o przyznanie Kierownikowi Głów- 

nej Kwatery Męskiej A> przejazdów 

Ministerstwo Komunikacji uwzględnić ne 

może. 

GOSPODARCZA 
— Piwo nie jzodrożeje. Wobec ukazania 

się pogłosek, jakoby w najbliższym czasie 

miała nastąpić nowelizacja ustawy 0 o0po- 

datkowaniu piwa w kierunku podwyższenia 

podatku konsumcyjnego. Izba Przemysłowo 

Handlowa w Wilnie zwróciła się do Mini- 

sterstwa Skarbu z prośbą o odpowiednie 

wyjaśnienie. 
Ministerstwo poinformowało Izbę, że 

wiadomość o rzekomym projekcie noweliza 

cji ustawy o opodatkowaniu piwa jest bez 

podsławna. 

— Wzrost lichwiarstwa na wsi. Wobec 

spadku dochodowości gospodarstw rolnych 

w woj, wileńskiem oraz ciężkiego kryzysu, 

rolnicy często zmuszeni są zwracać się de 

pożyczki do lichwiarzy, którzy za wygóro- 
wane procenty udzielają im kredytu. 

Lichwa ta rujnuje wieś i wielu rolników 

zmusza do sprzedawania gospodarstw w ce 
lu uiszczenia się z zobowiązań. 

W związku z tem organizacje rolnicze 

czynią starania u władz o wyjednanie dia 

rolników większych długoterminowych po- 

życzek w bankach państwowych. „ 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 

— Z Tow. im. Jana Łaskiego w Wiłnie. 

W lutym b. r w lokalu Tow. w obecności 

150 osób, (w tem większa część gości, po- 

między którymi było kilkunastu Litwinów! 

został wygłoszony odczyt na temat: „O przy- 

czynach walki kleru z rządem Litwy Ko- 

wieńskiej'. 
Na wstępie prezes T-wa wyjaśnił, że po- 

raz pierwszy w Towarzystwie miłośników 

Historji' Reformacji Polskiej im. Jana La 

skiego został poruszony temat aktualny, któ- 

ry głównie z tego względu interesuje miło- 
śników Historji Reformacji, że jest jednyta 

z przyczynków do historji wałki o władę po- 

między Kościołem rzymsko - katolickim a 

państwem. т 
Dnia 29 marca odbyło się wałne zebranie 

członków T-a w obecności 27 osób z liczby 

48 członków Towarzystwa. Został na nowe 

trzylecie wybrany nowy zarząd, przytem pre. 

zes i wice-prezes T-wa pozostali wybrani po- 
nownie z ubiegłej kadencji, zaś sekretarzem 
T-wa na miejsce ś. p. Karola Przewłockiego 
wybrano p. Gustawa Przewłockiege. Na wnio 
sek prof. Koschmiedera uchwałono specjałna 
składkę (niemniej niż 1 zł. kwartalnie) na 
fundusz wydawniczy. 

W okresie sprawózdawczym T-wo przy, 
zasiłku materjalnym ze strony Synodu ew. 
ref. wydało „Album zabytków etnograficz- 
nych Wilna* w 4 wydaniach, każde po 200 
egz. w językach polskim, niemieckim, fran- 
cuskim i angielskim. Polskie wydanie jest 
już prawie wyczerpane. — Album rozdawano 
wybitniejszym jednostkom i  wycieczkemt 
zwiedzającym Wilno. 

Z Reb. Zw. Zaw. Przem, Metalowego. 
Z inicjatywy Rady Zjednoczenia Rob. Zw. 
Zaw. Z. Wsch. odbyło się w dniu 2 b. m. 

przy ul. żydowskiej 15 zebranie organizacyj- 
ne Rob. Zw. Zaw. Przem. Metałowego. 

Została wyłoniona Komisja organizacyj: 
na w składzie: Przew. J. Podlipski, Sekr. B. 
Sokołowski skarbn. E. Kałabia. — Komisja 
urzęduje w poniedziałki, środy i piątki od 
godz. 18.30 do 20-ej. przy ulicy Żydowskiei 
15. Wzywa się ogół robotników metalowców 
do rejestracji. 

— Walne zebranie Wileńskiego Koła Pe- 
owiaków. W dniu 3 b. m. odbyło się drugie 
walne zebranie wileńskiego" Koła Peowiaków. 
Został przedłożony i zaakceptowany plan 
pracy na r. 1931, zreferowany przez prezesa 
p. Nagurskiego. Dokompletowano zarząd 
przez wybór pp. Niekrasza, Bądzyńskiego, 
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Mikulicza i Ruseka. Następnie pos. Podoski 

wygłosił referat p. t. „Pięciolecie rządu Mar. 

szałka Piłsudskiego”. Po ożywionej dyskus- 

ji i wolnych wnioskach nastąpiło zamknięcie 

zebramia o godz. 23. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Zarząd Zw. Syb. Okr. Wil. prosi ezłon 

ków o przybycie na Walne Zebranie Związ- 

ku, które się odbędzie w dniu 6 czerwca o 

godz. 6 w lokalu Tow. Ubez. Europa Jagiel- 

lońska 1 m. 4. 
« W razie nie przybycia ustalonej wolnej 

liczby członków na godz. 6 zebranie odbę- 

dzie się o godz. 7-ej przy dowolnej liczbie 

członków. S 

Program zebrania: 1) Sprawozdanie Za- 

rządu. 2) Sprawozdanie Kasowe. 3) Sprawoz- 

danie rewiz. Komisji. 4) Wybór , nowych 

członków Zarz. i Rewizyjnej Komisji. 5) Woi 

ne wnioski. 
— Klub Włóczęgów Senjorów. W piątek 

dnia 5 b. m. o godz. 19 w lokalu przy ul. 

Przejazd 12, odbędzie się LVII zebranie Klu. 

bu Włóczęgów Senjorów. Goście mile widzia- 

ni. Na porządku dziennym sprawy pojsko- 

litewskie. 
— Z Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W 

piątek dnia 5 czerwca r. b. o godz. 7 i pół 
wicz. w lokalu Towarzystwa — ul. Lelewela 
8 odbędzie się*miesięczne zebranie naukowe 

członków Towarzystwa, na którem Prezes 
T-wa p. rektor Alfons Parczewski wygłosi 
odczyt n. p. „Łużyczanie — najmniejszy na- 

ród Europy". 
Wstęp wolny. Goście nader mile widzia- 

ni. 

ŻYCIE LITEWSKIE. 
— Niezrozumiała wiadomość. Ostatni nu- 

mer „Vilniaus Rytojus* grubym drukiem po. 
dał całkiem niezrozumiałą wiadomość. Opi- 
sując wizytację J. E. Biskupa - Sufragana 
K. Michalkiewicza w Olkienikach „Vilniaus 
Rytojus* w końcu notatki pisze dosłownie: 

„Na drugi dzień 29 maja, Biskup z Ol- 
kienik wyruszał dalej. Istnieje zwyczaj, że 
młodzież tej parafji odprowadza Pasterza 
do granic swej parafji, gdzie spotyka i przyj 
muje młodzież tamtej parafji. Młodzież para 
fji olkienickiej 29 maja zjechała do Olkie 
nik w celu odprowadzenia Biskupa. Nieste- 
ty nie udało się jej tego zrobić, gdyż najle- 

psze jej chęci zakończyły się krwawo nikt za 

nią się nie ujął, została ona rozproszona. 
Tyle tylko. Kto rozpraszał, w jaki spe: 

sób, za co, skąd się wzięła krew — o tem 

w pismie nie znajdujemy ani słówa. 

=> SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Bezrobotni żądają przywrócenia 17-to 

tygodniowego okresu zasiłkowego. Wczoraj 
po raz drugi zkolei do Urzędu Wojewódz- 

kiego przybyła delegacja bezrobotnych, któ- 
ra interwenjowała w wydziale pracy i opieki 
społecznej w sprawie przedłużenia w okresie 
letnim ustawowo przyznawanych zasiłków 
doraźnych. 

Delegacja ubiegała się o przywrócenie 
17-totygodniowego okresu zasiłkowego. 

W odpowiedzi radca Trocki, który przy- 
jął delegację oświadczył, iż staranią te naj- 
prawdopodobniej nie dadzą pozytyw dego tes 
zultatu, gdyż zarządzenie w tej mierze Mi- 
nisterstwa Pracy i Opieki Społecznej rozcią- 
ga się na szystkich bezrobotnych w -Polsce. 
sce. 

RÓŻNE. 
— Choroby zakaźne. W ostatnim tygod- 

niu zanotowano następujące wypadki zasłab 
nięć na choroby zakaźne: ospa wietrzna 4, 
tyfus brzuszny 2, płonica 9, błonica 3, odra 9, 
(zgon 1); róża 3; krztusiec 2; grypa 1; druż- 
lica 23 (w tem 5 zgonów); jaglica 2; świnka 
7; drętwica karku 1. 3 

Ogółem chorowało 66 osób, w tej liczbie 
6 śmiertelnie. - 

Klp Miejskie 
USALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5. 

  

Dźwiękowy Dziš! 
„ KINO-TEATR 

„HELIOS“ 
Wileńska 33, tel. 9-26 

aga 
DŹWIĘKOWE KINO 

„НОЦУМО 
44 

Mickiew. 22, tel. 15-28 

przedstawienie 

filmowe 
  

Ceny od 50 gr. 

Dziśł Wielki 
przebój dźwiękowy! 

Dźwiękowe Kino 

ul. Wielka 47, tel. 15 41 

Bino Kolejowe 

9GN15K0 
abek dworsa kolejow.) 

Kino - Teatr 

LUX 
Miekiewicza 11, t.15-62 

KINO -TEATR 

STYLOWY 
uliea Wielka 36. | 

i JEDWABNYCH 
nadeszły do firmy 

Polecamy Sz. Paniom! 

* zyka polskiego dla 

£ena bil.: Parter 60 gr., Balkon 30 gr. 

Od dnia 3 do 5-go czerwca 1931 roku 
włącznie będą wyświetlane filmy: 

Wielki film morski z okresu wojny z Ryffe- 
nami w Marokko. — 

Kasa czynna od godz. 5 min. 30. 

Wielka sensacja! 

zobaczą wszyscy w polska- 
amerykańskim dzwiękowcu 

Największy film seksualny. 
Grabowskiej. 

„Coś dla wszystkichi'* 
Najwięksi ulub. starych i młodyc 
szą i najdowcip- ce/iNe jako 

Dziš i dni następnych! 

Šwietny program p. t. 

W rolach głównych: Harry Liedtke, 

Początek seansów o godz.6 ej, w niedz.i święta o godz. 4-ej. Nast. progr: Żywy trup z Pudowkinem w roli głównej 

Dziewczyna z piekła Dziś! Po raz pierwszy w Wilniel 

Dramat aktorki, na której msci się 
brud poprzedniego życia. 

Dnia 4, 5,617 czerwca r. b gościnne występy solistó 
szereg cygańskich romansów: 

jak szampańskie—niema pieśni jek cygańskie; 

ne żaru; 4) Kazkek i inne do filmu w-g powieści 

Potężny dramat w 10 aktach z życia rosyjskiego. 

Lilly Alexandra. 

ooEWHEGDWH EZ CDED DEB EED GD OD ED EBD WD EDERCHER 

OSTATNIE NOWOŚCIwTOWARACH LETNICH 

A.Głowiński 

Markizety deseniowe, batysty, jedwabie sztuczne, krepony i 

w DZIALE JEDWABI: Crepe meteor, mongol, georgette, Imperial, marocain, jedwa- 

bie surowe la Reine i Tussor, jedwabie 

W DZIALE WELEN: Tweedy plaszczowe i sukniowe, žorželiny, flory i charmeleine' 

- 20 kolorów nowych popelin na podszewki i suknie. 

Ceny najniższe — podług ostatnich cenników. — 

— Zwolnienie ze stanowiska sekretarza 
Powiatowego B. B. W. R. Dotychczasowy 

kierownik i sekretarz Powiatowego B. B. W. 

R. p. Romuald Piekarski został zwolniony z 

tego stanowiska naskutek własnej prośby. 

— Z targowiska mięsem. Mimo nie za: 

twierdzenia zwyżki cen na mięso, właści: 

ciele niektórych jatek mięsnych pobierają 

ceny wyższe od ustalonych, tłumacząc się 

małą podażą mięsa. i 
W ubiegłym tygodniu na targ miejski 

spędzono 1456 sztuk bydła i nierogacizny. 
Na konsumcję miejscową zakupiono 1450 

sztuk. Pozostałe 6 sztuk zakupiła gmina wi- 

leńsko-trocka. 

Ceny w porównaniu z tygodniem poprzed 
nim uległy nieznacznej zwyżce. 

— Kursy dła rachmistrzów i inspektorów 

gminnych. W dniach 8, 9 i 10 b. m. w Urzę- 
dzie Wojewódzkim odbędą się Kursy przesz= 

kolennia dla rachmistrzów gminnych kas 
oszczędnościowych i inspektorów samorzą- 
dów gminnych. 

— Pomoce powodzianom. W dniu 2 b. m. 
Wileński Komitet Obywatelski Niesienia Po 
mocy Ofiarom Powodzi przesłał na wniosek 
p. wojewody dla mieszkańców gminy mike- 
łajewskiej, powiatu dziśnieńskiego 4 tys. zł. 
na odbudowę zniszczonych przez powódź o- 
siedli gospodarczych. 

— Zjazd dyrektorów szpitali. Przez dwa 

dni obradował w Wilnie zjazd dyrektorow 
szpitali państwowych woj. wileńskiego. W 
zjeździe wzięli udział delegat Min. Spr. 
Wewn., naczelnik Wydziału Szpitalnictwa 
dr. Przywieczerski, przedstawiciel nowc- 
gródzkiego Urzędu Wojewódzkiego naczel- 
nik wydziału zdrowia Maciułewicz, oraz dy- 
rektorowie państwowych i samorządowych 
szpitali z terenu województwa i m. Wilna. 
Obradom przewodniczył naczelnik Wydziała 
Zdrowia woj. wileńskiego Urz. Woj. dr. Ru- 
dziūski. Wysłuchano sprawozdań dyrekto- 
rów poszczególnych szpitali z ich dzialal- 
ności, omówiono sprawę wprowadzenia jed- 
nolitych norm karmienia chorych w szpita- 
lach, przedyskutowano regulamin' porządko. 
wy śzpitali i regulaminy pracy dla perso- 
nela pomocniczego. Uczestnicy zjazdu zwi 
dzili wzorowy ośrodek zdrowia m. Wilna 
przy ul. Wielkiej 4, oraz szpital państwowy 
w Trokach. 

— Komisja egzaminacyjna z języka, pol* 
skiego dla rabinów i podrabinów. P. Woje- 

woda wileński powołał dla Województwa 
Wileńskiega Komisję egzaminacyjną z ję 

rabinów i podrabinów 
złożoną z trzech osób: Naczelnika Wy ału 
Administracyjnego p. M. Pawlikowskiego, 
Kierownika Oddziału Wyznań, Radcy W. 
Piotrowicza i Rabina p. S. Frieda, kierowni- 

ka Wydziału Religijnego gminy żydowskiej 
w Wilnie. 

Komisja rozpocznie,swoje urzędowanie w 
dniu 22 czerwca r. b. w Małej Sali Konie- 
rencyjnej Urzędu Wojewódzkiego i będzie 

egzaminowała kandydatów ubiegających się 
o stanowiska rabinów i podrabinów w gmi- 
nach żydowskich na terenie Województwa 
Wileńskiego, w czasie od dnia 22 czerwca do» 

27 czerwca bież. roku. włącznie. 
Osoby ubiegające się o dopuszczenie do ©- 

gzaminu powinny w terminie do dnia 20 
czerwca r. b. wnieść na imię p. Wojewody 
Wileńskiego podania o dopuszczenie do e- 
gzaminu. 

Do podania dołączyć należy. 1) metrykę 
urodzenia, 2) fotografję, 3) świadectwa szkol- 
ne, o ile kandydat je posiada. 

Przed przystąpieniem do egzaminu po. 

winni kandydaci złożyć w Komisji egzami- 
nacyjnej kwit o wpłaceniu do Kasy Skarbo- 
wej na rachunek depozytowy P. Wojewody 

Wileńskiego opłaty egzaminacyjnej w wyso- 
kości 30 zł. $ % 

Informacyj związanych z tą sprawą u 
dziela Urząd Wojewódzki (pokój Nr. 43, te- 
lefon 10-83) w godzinach urzędowych. 
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Symionja 
W rolach glėwnych: 

Kapitan marynarki ==" 
Harry Liedtke, 

oraz TYGODNIK DŹWIĘKOWY PARAMOUNTU. — 

„ PAT-i PATACHON 

ekranu Lia Eibenschuetz. — 

STRZE 

Początek seansów od godz. 6-ej. 

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

zostałe seansy— Balkon 60 gr. „parter od 1 zł. Ostatni sensac. wynalazek TELEWIZJA (widzenie na odległość) 

ŚWIAT BEZ GRANIC "is minos po polsku. 
W rolach głównych: Słynny amant ADAM BRODZISZ, Maryla Woyno, Józef Redo i inni, 

Ciekawe telewiz. zdjęcia dokonane na całej kuli złemskiej. Początek seansów o godz. 4, 6, 8, i 10:15 

Nadzwyczajne WA L K A ska P R 0 S T Y T U CJ į 
Film poprzedzi odczyt D-ra Med. Marty 66 

Wejście wyłącznie dla męžczyzn ой 18 lat. HELIOS 

Tylko jutro w piątek 5 i w sobotę 6 o godz. 10'15 wiecz. w kinie 55 

K U R J E R 

ZABAWY. 
— Najweselszy Dancing Sezonu odbędzie 

się w sobotę dnia 6 czerwca r. b. w ogrodzie 

przy cukierni B. Szralla. 
Szereg pomysłowych niespodzianek de- 

koracyjnych, dwie orkiestry, trzy estrady do 
tańca, francuska poczta, efektowne oświet- 
lenie ogrodu, egzotyczne kwiaty, jakie na ten 
wieczór feerji zakwitną — zdecydują niewąt- 
pliwie o powdzeniu wieczoru. 

Początek o godz. 9,30. Wstęp 1 złoty. 
W razie deszczu i chłodu, zabawa odbę- 

dzie się 13 czerwca 1931 r. 

WYCIECZKI. 

— W związku z otwarciem sezonu moto- 

eyklowego. Wojskowy Klub Motocyklistów 
w Wilnie urządza dnia 7 b. m. pierwszą wy- 
cieczkę towarzyską do Trok na regaty wio: 
ślarskie. Zbiórka uczestników nastąpi o g 
8-ej rano na placu Katedralnym koło cu- 
kierni Rudnickiego. Ze względu na cele pro- 
pagandowe tej imprezy, pożądany jest jak- 

najliczniejszy udział motocyklistów. W cza- 
sie wycieczki przyjmowane będą zgłoszenia 
na członków Klubu. 

Z Rady Mieiskiej. 
Wcżoraj wieczorem odbyło się 

plenarne posiedzenie Rady Miej- 
skiej. Tematem obrad były sprawy, 
które na posiedzeniu poprzedniem 
nie zostały rozpatrzone z powodu 
spóźnionej pory. 

Jako punkt pierwszy rozpatrzono 
wnioski Magistratu w sprawie prze- 
kroczenia kredytów w budżecie na 
rok 1930—31. Okazało się, iż prze- 
kroczenia te sięgają olbrzymiej su- 
my blisko | miljona złotych. Z. wy- 
jaśnień udzielonych przez przewod- 
niczącego  vice-prezydenta Czyża 

okazało się, iż najpoważniejsze su- 

my przekroczeń przypadają w dzia- 
łach opieki społecznej i szpitali. Wy 

nika to z nieustannej konieczności za- 
trudniania bezrobotnych i zreduko- 
wania, a ostatnio całkowitego co- 
fnięcia subwencyj udzielanych prz :z 
Ministerstwo Pracy i Opieki Spo- 

łecznej, przez co cały. ciężar walki 

z bezrobociem rzucony został na 
barki samorządu. 

  

W wyniku dyskusji postanowio- 

no poczynione przekroczenia zaak- 

ceptować, z tem jednak zastrzeże- 

niem, że w przyszłości Kada Miej- 

ska będzie powiadamiana o nich 
przed faktem dokonanym. 

Jak wiadomo, nowowybudowany 

gmach szkoły powszechnej na An- 

tokolu nie został jeszcze opłacony. 

Dług samorządu z tego tytułu wy- 

nosi 166.000 złotych. Sumą tą po- 

stanowiono obarczyć nowy prelimi- 

narz budżetowy. W ten sposób zo- 

stała rozwiązana sprawa, która od 

dłuższego juž czasu dotkliwie ab- 

sorbowała Magistrat. : 

Obrady zamknięto rozpatrzeniem 

wniosku nagłego frakcji P.P.S., któr 

ra w związku z palącym problemem 

bezrobocia, domagała się wszczęcia 

morza i miłości 
Dolly Davies i Charles Vanel. 

Następny program: Urwis dziewczyna. 

na po: 

© VW roli głównej dawno 

który wystąpi poraz pierwszy w filmie dźwiękowym oraz nowa czarująca gwiazda 

NAD PROGRAM: KOMEDJA RYSUNKOWA 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10'15 

rozśmieszą nawet głazy sweją 
ostatnią przebajeczną najnow- 

° Роус!рпа parodja 

Wilheima Tella. 

NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. Początek o g. 4-ej, w dnie świąt. o g. 2-ej. Ceny zniżone. 

e Wspaniały dram. 

Pani nie chce dzieci "rx" 
Marja Corda : ini. Wspaniała wystawa. 

Ciekawa treść, 

W roli głównej kusząco-piękna Mary Astor i Robert Amstrong. 

NAD PROGRAM: Wąrjat na wolności 

w i chóru cygańskich romansów, wykonany będzie 

2) Niema wina 
3) Kiedy serce peł- 
Lwa Tołstoja p. t. 

W rolach głównych: Alfred Abel, Rejnhold Szyncel oraz 

1) Leć głosie po rosie; 

Arcywesoła komedja w 4-ch aktach. 
Początek o godz. 4-ej, Ceny od 40 gr. 

Bigamja 
UWAGA: Wkrótce rozpoczniemy wyświetlanie dźwiękowców na aparatach Philipsa. 

  

Wileńska 27. 

    

perkale 

paltowe onduleux, crepon i flamingo. 

Wszystkie towary krajowe. 

'Letniska 
z utrzymaniem w ma- 
jątkach ziemskich. 
Informacje: Firma 
„Inż. Kiersnowski 
i Krużołek S-ka", 

Wilno, Ad. Mickie- 
wicza 23, tel. 5 60. 

Druskieniki 
pensjonat „KALINA, 

Jasna 3. Komfortowe po- 
koje, z całodziennem u- 
trzymaniem, fortepjan na 
miejscu, radjo. W czerwcu 

ceny zniżone. 

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

  

W_I L E Ń_ S £ 1 

natychmiastowych starań u czynni- 
ków miarodajnych o wyasygnowa-. 
nie odpowiednich kredytów na ak- 
cję zatrudniania bezrobotnych, a 
nawet zaciągnięcia na ten cel po- 
życzki. Żądania te w pierwszym 
rzędzie mają na celu dalsze konty- 
nuowanie robót miejskich, przerwa- 
nych ostatnio z powodu cofnięcia 
subwencyj państwowych. 

Jednocześnie z uchwaleniem te- 
go wniosku Rada Miejska upoważ- 
niła Magistrat do wyasygnowania 
z kredytów miejskich narazie 31.000 
złotych na zatrudnianie bezrobot- 
nych w potrzebach najbardziej pa- 
lących. 

Pozostałe punkty porządku dzien- 
nego spadły z wokandy z. powodu 
braku wymaganego quorum. 

Szukanie w całem dziury. 
Wczoraj do wojewody p. Kirtikli- 

sa zgłosiła się delegacja „Spółdzielni* 
autobusowej, która interwenjowała w 
sprawie nieogłozenia rzekomo przez 
magistrat konkursu na eksploatację 
komunikacji autobusowej w Wilnie i 
udzielenia „„Arbonowi* koncesji. 

Pan wojewoda Kirtiklis przyrzekł 
sprawę tę rozpatrzeć, w razie stwier - 
dzenia nieogłoszenia przez miasto kon- 
kursu, uchwała Rady Miejskiej w 
sprawie udzielenia koncesji .„Arbono- 
wi' zostanie unieważniona. 

  

Starożytne zwierciadło. 
W Muzeum Artylerji w Stockholmie znaj- 

duje się starożytne źwierciadło palące, uży- 
wane w wiekach średnich przez armję szwe- 
dzką jako środek obronny przeciwko nie- 
przyjacielskim okrętom. Legenda głosi, że 
zwierciadło to poddane działaniu promieni 
słonecznych zapalało na odległość okręty 
wrogiej floty i w ten sposób niszczyło je. 
Niezwykłe to, ogromnej wielkości, zwier- 
ciadło użyte zostało ostatnio przez Society 
of. Physical Research do ciekawych doświad - 
czeń fizycznych. Przy zastosowaniu światła 
elektrycznego zamiast promieni słonecznych 
okazało się, że zwierciadło zdolne jest rozto- 
pić metale, których granica rozpuszczalności 
wynosi 2.100 stopni. W innym wypadku pod- 
dano działaniu zwierciadła kawał platyny, 
która po niedługiej chwili roztopiła się zu 
pełnie i zaczęła wrzeć. 

Turniej o mistrzostwo w szabli. 
WIEDEŃ 3.6. Pat. — W dniu 2 czerwca 

rozpoczął się w Wiedniu międzynarodowy 
turniej drużynowy o mistrzostwo Europy w 
szablach, w którym startowała reprezentacja 

Polski. W pierwszej rundzie, jak już poda- 
liśmy, Polacy łatwo pokonali drużynę holeri- 

derską i wskutek tego uwažani byli za pew- 

nych kandydatów do finału. Niestety w dru- 

gim dniu walki w spotkaniu z Austrją Pol- 
scy szabliści odnieśli niespodziewaną poraż- 
kę, przegrywając w stosunku 9.7. Wskutek 
tego do rundy finałowej weszła Austrja za- 
miast spodziewanej drużyny Polski. Do run. 

dy finałowej weszły oprócz Austrji repre- 

zentacje Włoch, Węgier i Niemiec. W dniu 

3 czerwca rozegrane zostały też w szablach 

drużynowe spotkania finałowe, po których 

pierwsze miejsce zajęły Węgry, drugie Wło- 

chy. 

    

Nr. 127 (2069: 

Zuchwaly napad przy ul. Pokėj. 
O godz. 1 w nocy na 2 lipca ub. r. Raj- 

mund Tubielewicz, po uprzedniem umówie- 

niu się z dorożkarzem o wynagrodzenie, ka- 

zał się wieźć na ul. Pokój. 
Przed domem Nr. 11 przy tej ulicy pasa. 

żer wysiadł, zapłacił 2 zł. i skierował się do 
bramy domu. 

W tym momencie otoczyli go czterej nie- 
znajomi, z których jeden, podając się za wła 
ściciela dorożki, domagał się większej zapła- 
ty za kurs odległy. 

Oczywiście był to tylko pretekst do za: 
czepki, gdyż nie zwracając uwagi na wyjaś- 
nienia Tubielewicza, że zapłacił zgodnie z 
umową, napastnik rzucił się na swą ofiarę, 
zrewidował kieszenie, zabierając znalezione 

tu 7 zł., zadał mu cios pod brodę, a wresz- 

cie zerwał z dewizki zegarek, poczem wszy- 
scy zbiegli. 

O zajściu Tubielewicz zawiadomił po- 
licję, która kierując się udzielonemi wska- 

zówkami zatrzymała czterech mężczyzn, po- 
dejrzanych o dokonanie napaści. 

Tubielewicz w okazanych mu poznał ucze 
stników napadu, a w jednym z nich z całą 
pewonścią poznał sprawcę ograbienia i po- 
bicia. 

Ustalono, iż najbardziej agresywnie wy- 
stępującym łobuzem jest Jan Lik, liczący 
lat 21 jego towarzyszami zaś są: Antoni Ryn- 
kan, Edward Milewski i Feliks Bitowt. 

W czasie prowadzonego dochodzenia zgło 
sił się do policji dorożkarz, który przywiózł 
Tubielewicza, Hirsz Kodesz, który opowie 
dział szczegóły zajścia, a nadto zwrócił zra* 
bowany zegarek, oświadczając, iż 'otrzymał 
go od Lika jako zastaw ponieważ zapłacił 
za wódkę, wypitą przez dobrane towarzy- 

stwo. 
Cała piątka, przyznając się do samego 

zajścia, dawała jednak wykrętne tłumacze- 
nia“ w kwestji ograbienia i pobicia Tubiele- 
wicza. 

Sprawa ta przed dwoma miesiącami była 
przedmiotem rozprawy w sądzie okręgowym, 
który w rezultacie dopatrzył się winy jedy- 
nie w jednym z pięciu podsądnych, a miano- 
wicie w Liku i skazał go na 4 lata domu pa- 
prawy. Innych oskarżonych uniewińniono 

Skazany odwołał się do wyższej instan= 
cji, a wobec tego sprawą zajął się sąd ape: 
lacyjny w składzie wice-prezesa p. Wł. Dmo= 
chowskiego oraz pp. sędziów Jodziewicza. 
i Matusewicza. Oskarżenie wnosił wice-pro- 
kurator p. Komar. 

W. wyniku przeprowadzonego procesu, 

sąd uznał iż osk. Lik jest winien dokonania 
kradzieży ze szczególnem zuchwalstwem, 
lecz bez użycia gwałtu na osobie poszkodo- 
wanego, a wobec tego na zasadzie cz. 2 art. 
581 kk. skazał go na osadzenie w więzienii 
przez półtora roku. Ka-er. 

   

  

AOR DARA Z ODWRACA RO TEATRO TE O OZEWAKOAT ZOO OOŃO Z ZTADKÓPREO 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
PO KŁÓTNI Z MĘŻEM 

usiłowała popełnić samobójswo przez 
zatrucie się denaturatem Helena Iwaszkie- 
wiczowa (Popławska Nr. 27). Przewieziono 

ja w stanie ciężkim do szpitala Sawicz. 
(6). 

WYDOBYCIE ZWŁOK TOPIELCA. 

Wczoraj wieczorem na Brzegu Antokol- 
skim wydobyto z rzeki zwłoki żołnierza 3 p. 
saperów Ignacego Horasa, który przed trze- 
ma dniami utonął podczas kąpieli. Zwłoki 
zabezpieczono do decyzji władz sądowo- 

śledczych. (CG). 

ARESZTOWANIE POSZUKIWANEGO 
W) dniu wczorajszym aresztowany został 

w Wilnie naskutek listów gończych całego 
szeregu urzędów śledczych i prokuratora są- 
du okręgowego w Warszawie niejaki Włady- 

sław Kusta. Przekazano go do dyspozycji 

policji P. w Warszawie. R 

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK W ŁAŹNI. 

W. łaźni przy ul. Popławskiej Nr. 3 ką: 

piący się tam Strokowski Eugenjusz, lat 60, 

upadł i złamał rękę. Pogotowie Ratunkowe 

odwiozło go do domu. : 

MĄŻ ZAGINĄŁ. 
Zakke Marja u. Karlsbadzka zameldowa. 

ła, że w dniu 7-go maja r. b. mąż jej Zakke 

Eugenjusz lat 33, wyszedł z domu w celu 
poszukiwania pracy i dotychczas nie po- 
wrócił. 

KRADZIEŻE. 

— Popławska Jadwiga, zam. w Nowej 
Wilejce, zameldowała, iż w czasie kupna 

kapelusza w sklepie przy ul. Rudnickiej 

skradziono jej torebkę srebrną wartości 500 

złotych. 
— Przy ul. Bakszta 3 na szkodę Widula 

Piotra skradziono zegarek, warłości 20 zł. 

Kradzieży dokonał Januszow Jan ul. Szkap- 
lerna 71, którego zatrzymano. Zegarka nie 
odnaleziono. 

— Z niezamkniętego mieszkania przy ul. 
Pijarskiej Nr. 4 na szkodę Bukiełowej Mar- 
ji skradziono maszynę do szycia f-my „Sin 
ger* wartości 100 zł. Ustalono, że kradzieży 

tej dokonał Bukiełow Władysław, zamiesz - 

  

  

kały tamże, który maszynę zastawił u Piet- 
kiewiczowej Wiktorji, ul. Wodociągowa 16. 
Maszynę zwrócono właścicielce,  Sprawcę 
kradzieży zatrzymano. 

ZA DOBĘ. 
Od dnia 2 b. do dnia3 b. m. zanotowano 

wypadków 43, w tem kradzieży 9, opilstwa 
9, przekroczeń administracyjnych „13. 

SEE TER ACZ CZORAODSBNA KRZAKI ROZETA 

Konkursy hippiczne. 
WARSZAWA 3.6. Pat. — W dniu 3 czer- 

wca rano na torze hippicznym w Łazienkach 
zakończony został rozpoczęty w dniu wczo- 
rajszym międzynarodowy kokurs im. Ś. p. 
Fryderyka Jurjewicza. Pierwsze miejsce w 
konkursie tym zajął jeździec francuski por. 
de Breuil na koniu „Popol*, osiągając czas 
1 min. 47,2 sek., drugie miejsce — por. Roj- 

cewicz na „The Hoop“, czas 1 m. 50 * 

trzecie — rtm. Trenkwald na koniu „Ma- 
dzia* 1 m. 52,2 s., czwarte — Rumun Kirku- 
lescu na koniu „Gascong* w czasie I m. 
52,2 sek. 

WARSZAWA 3.6. Pat. — W dniu 3 b. m. 
na torze hippicznym w Łazienkach rozegra- 
ny został konkurs armji polskiej im. Mar- 

szałka Józefa Piłsudskiego. Konkurs odbyt 

się w międzynarodowej konkurencji o ho- 

norową nagrodę Pierwszego Marszałka Ро!- 

ski. Na torze 20 przeszkód wysokości 1 m. 

40 cm., szerokości 5 metrów. Konieczna mi- 
nimalna szybkość 440 metrów na minutę, 
Pierwsze miejsce w tym konkursie zajął je- 
ździec francuski de Breuil na koniach „Po 
pol“ i „Welcome“ — 4 blędy, drugie miej- 
sce — kpt. Sałęga na koniach „Nelly i „Ma- 
roko* — 8 błędów, trzecie por. Kulesza na 
koniach „Olkusz* i „Verneuille — 11 błę- 
dów, czwarte — por. Ryczyński na koniaci» 

„Rabuś” i „Roksana* 12 błędów, 5-te —kpt. 

Balanda (Francja) na koniach „Bolivar“ * 

  

„Papillon* — 12 błędów. 6-te — mjr. Anta- 

niewicz na koniach „Jowisz“ i „Oberek“ 

12 błędów, 7 i 8 miejsce zajęli kolejno por- 

Clave (Francja) i mjr. Kuhn (Szwajcarja). 
    

    

Juni jeźdźcy zagraniczni zajęli dalsze miej. 

sca. Na torze w czasie tych zawodów byłe 

kilka wypadków, nie było jednak poważ 

szych. Przeszkody bardzo trudne. Kokurs 

«nagał, aby każdy jeździec startował 

dwóch nawrotach na dwóch koniach. 

  

OSTRZEŻENIE! | 
Pewna firma w Wilnie rozlewa swoje mało- 

wartościowe piwo w używane butelki „Patent* 

ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU W ŻYWCU 

i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. 

chświatowej sławy 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

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

| 

BOR 

ZSEMZNSE 
orzeźwiające TUSZE 

dla kobiet i mężczyzn. 
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> e Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i pro- 

simy uważać przy kupnie prawdziwego wsze 

Upały są okropne! . 
Chcesz się odświeżyć —do rzeki jest dalekol... 

W centrum miasta przy ulicy Niemieckiej 6 į 

w dużym przewiewnym lokalu urządzone są 

oraz baseny 

dla kąpieli. 

Tamże również WANNY oraz ŁAŹNIE 

  

    

   
KURJER WILEŃSKI 
Spółka z ogranicz. odpowiedz. 

OO 
»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” 
szeria, afisze i wszel- 
kiego rodzaju roboty 

w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 
PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

A 

  

  
  

         Ši J 
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Obznajmiony z kinem dźwiękowem, wykwalifi- 

kowany, z długoletnią praktyką 

kino odai = eelirofechni 
poszukuje pracy 

w swojej specjalności w Wilnie lub na wyjazd. 
Wiadomość: ulica Ostrobramska Nr. 15, m. 2. 

EEEE IE IF ]F JE IE IE] 

Druk. „Znicz“, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40 

   

      

EREERRITRE RPP ZZO TOWODTWOTROOOZOCOOAW
 ZO ZORĄCEA 

Natychmiast 

sprzedam 
bardzo ładny folwa* 
reczek - letnisko nad 
brzegiem jeziora w 
pobliżu lasu, miejs- 

UWAGA! OBUWIE, pan- 
tofle damskie i męskie, 
różne materjały wełniane, 
i kamgarnowe, damskie i 
męskie, różne jedwabie, 
bielizna, swetry i tryko- 
taże, letnie palta damskie 
i męskie, garnitury, różne 

futra i skórki futrzane, 
dywany perskie, różne 
meble stołowe i salono- 
we, elektroluxy, kasy og- 
iottwałe, serwis” sngieli 
ski, maszyny do szycia 
pisania, pianina i fot 
tepjany, młynek śrutow- 
nik, turbiny, samochody, 
motocykle,g brylanty, ze- 
garki i an różnych po- 
zostałych > ličytačji lan: 
tów sprzedaje Lombard 
Biskupia 12. 184—0. 

PRACOWNIA OBUWIA 
przyjmuje wszelkie obsta- 
lunki i reperację. Wyko- 
Gano ao lidje.- Cena kane 
kurencyjne J. TYSZKO, 
ul. Witoldowa 20. 

    

Zakład stolarski 
Br. Adamowicza przy ul. 
Wiłkomierskiej 25. Wy- 

cowość sucha, od | konuje wszelkle roboty 

przyst. kolej. 2 klm., | stolarskie. Ceny przystę- 
pne. 

pociąg idzie z Wilna 
40 min. Dom miesz- 
kalny ładny i zabu- 
dowania gospodars., 
młody sad do 100 
drzew, z inwentarz. 
żywym i martwym. 
Informacje: ul. Mic- 
kiewicza Nr. 5 m. 7, 

od godz. 5—7 w. 

Rytunowany(a) 
biuralista(ka) 

piszący(a) biegle na 

maszynie „Smith 

Premier", władający 

polskim bez zarzutu, 

  

Zakład krawiecki | 

A. Szczuka 
Wilno, Wileńska 52, m. 2. 

Wykonanie solidne. 
Ceny dostępne. 

  

Zakład krawiecki 
L. M. WOSKOPA, Wilno, 
ul. Gaona 6—3 na 6 rat 

udzielam W. P. Urzędni- 

kom najlepszych moich 

towarów sezonowych z 

powodu rozprzedaży. 

  

Najnowszy automat foto- 

graficzny 

„FOTO-EXPRES“ 
Wilno, ul. Wielka 4. 

* «| Wykonywa w przeciągu 

pożąd. matura, ZNAJ” | jg minut 6 zdjęć pasz- 
dzie zajęcie w po-| portowych lub w 6-ciu 
ważnej instytucji u- 

bezpieczeniowej. 

Oferty pod „Smith“ 

z życiorysem do ad- 
ministracji „K. Wil.“ 

Oddam 

  

kę) urodzoną 25-go 

  

różnych pozach zł, 2. 
Ara Anei aa ET, 

Zakład fotograficzny 
ABR. ZILBERSZTEJNA. 
Kalwaryjska Il wykonu- 
je roboty solidnie szybko 
po cenach niskich. 

  

Sklep mięsa i wędlin 

[i poleca wędliny świeże 

` па własność własnego wyrobu, ceny 

* 2 przystępne. Władysław 

dziecko (dziewczyn- | Konopka, ul. Witoldowa 
Nr. 20. 

  

maja r. b. -— ul. No- ARIRG RGDAŃ 

wogródzka Nr. 99, | j6ZEFA RAWICKIEGO 
Witkoweka. w Wilnie, ul. Św. lgna- 

cego Nr. 8. 
Załatwia sumiennie i STUDENT 

poszukuje korepetycji w 
akresie 6-ciu klas Gimn. 
IŁKOMIERSKA 3—20.   fachowo redagowanie po- 

dań i reklamacjy wszel- 
kiego rodzaju odwołania 
it P.   

Poszukuję mieszkania 
4 względnie 5 pokojowe- 
go, suchego i słonecznei 
go, możliwie z wygodam, 

  

w rejonie ulic Mostowej 
Królewskiej, Św Anny. 
Oferty pod „okaziciel 
kwitu 165“. 

Reprezentacja Okocim- 
skiego Browaru. Wilno. 
ul. Piłsudskiego Nr. 17, 
telef. Nr. 11—61 poleca 
swoje  znakogrite piwa 
jak marcowe, eksportowe 

i porter. 

KAWIARNIA  „Neapol* 
przy Bernardyńce odre- 
montowana na sezon let- 
ni poleca tanie obiady ii 
kolacje. Ceny niskie. 

Z poważaniem Pawek 
Iwanow, ul. Królewska 2- 

  

  

B-cia GIANNINI 
wytwórnia lodów Troc- 

ka 7. otwarta od 9 rano 
do Il wiecz. Wykonu- 
jemy zamówienia również: 
na dom. 

Tan'o sprzedam 
działkę ')› z i e m i 
hektarową 
niezabudow, przy samym: 
lesie. Kolonja Wileńska. 

ul. Podjeleniaki 2. 

Akuszerka 

Maja Brzezia 
przyjmuje od 9 r. dc 7 w. 
ul. Mickiewicza 46, m. 1. 

W. Zdr. Nr 3093. 

- UDZIELAM 
korepetycyj 

Specjalność matematyka. 
Zgłoszenia do administr. 

dła W. K. 

Instalarjo elki[YCZNO 
dzwonki sygnalizacyj- 
ne, ustawienie aparatów 

radjowych i telefonów 
wykonywa koncesjonowa- 

ny elektromonter 

ST. PIÓREWICZ 
ul. Ofiarna Nr. 4, m. 9 

аМН krawietki 
M. Orłowski 
Wilno, ulica Kalwaryiska 27. 
WYKONANIE SOLIDNE. 
— CENY DOSTĘPNE. — 

S siai 

Składajcie ofiary 
na powodzian: 

D gai 

        

  

  

Redaktor odpowiedzialny Władysław Monkiewicz 

  
    

 


