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Program Gospodarczy 
Bloku Bezpartyjnego. 

  

Warszawa 4-czerwca, 

Blok _ Bezpartyjny 

nieprzyjemnie zaskoczył swoich prze- 

ciwników, zajmując dzień po dniu 

publicznie stanowisko wobec dwóch 

najaktualniejszych problemów nasze- 

zbiorowego, — t. j. wo- 

niewątpliwie 

go życia 

bec zagadnienia ustrojowego i wobec 

stanu gospodarstwa narodowego, ob- 

jętego silnemi refleksami ogólno-świa- 

łowego kryzysu. Podczas gdy zagad- 

nienie ustrojowe znalazło autorytatyw- 

nego rzecznika w osobie prezesa Sław- 

ka — zadanie sformułowania poglądu 

Bloku na całokształt połóżenia gospo- 

darczego spadło na: kompetentne bar- 

ki posła Stefana Starzyńskiego. Przy- 

padek, iż w momencie wygłaszania re- 

feratu posiadał on już w kieszeni no- 

minację na podsekretarza stanu w mi- 

nisterstwie skarbu, nie zmienia faktu, 

iż reprezentował on poglądy Bezpar- 

tyjnego Bloku. 

Po tem wyjaśnieniu, z tem więk- 

szem uznaniem należy podnieść roz- 

  

wagę. z jaką referent wstrzymał się od 

wszelkich wycieczek w dziedzinę teo- 

ryj i od doktrynerskich ukłonów w 

stronę jakichkolwiek grup i warstw 

le grun- 

iu objektywnej rzeczywistości i prak- 

  

społecznych, trzymając się 

  

tycznych zadań oraz możliwości chwi- 

Fi obecnej. Jeżeli gdzie, to w tej dzie- 

dzinie życia zdolność wyrzekania się 

demagogji przynosi żaszczyt grupie 

politycznej, prowokowanej przez są- 

siadów z prawa i lewa, konkurują- 

cych z nią patosem słów gromkich, po- 

nętnych i apelujących do uczuć. Moż- 

naby w tem najniewątpliwiej doszukać 

się piętna pozytywizmu myślowego 

Marszałka Piłsudskiego na metodach 

działania B. B., zjawiska tak dalece 

pokrzepiającego i znaczącego, że zano- 

towanie go wydaje się być najpilniej- 

szym obowiązkiem publicystyki. 

Jakkolwiek w zamierzeniach posła 

Starzyńskiego nie leżało szukanie w 

obrazie naszej rzeczywistości pokrze- 

pień, a przeciwnie, zdawał się szukać 

twardej prawdy i wskazywać realne, 

poważne zadania, oczekujące spełnie- 

  nia—mimo to, referat jego przywraca 

nam — przywalony nieco utyskiwa- 

niami i biadaniami — zdrowy opty- 

mizm. Jest to rezultatem nie tendencji, 

a podejścia do przedmiotu. 

Wskazanie przeobra- 

żeń. dokonanych w gospodrstwie na- 

rozpiętości 

rodowem na przestrzeni dwunastolecia 

budownictwa państwowego i konfron- 

tacja obrazu straszliwego chaosu, wy- 

czerpania i nędzy w punkcie wyjścio- 

  

wym — z osiągnięciami dnia dzisiej- 

szego, stawiającemi dzielny opór na- 

ciskowi nieznanego w dziejach kryzy- 

su ekonomicznego, przejście w szyb- 

kim skrócie całej drogi od natłoku 

nonsensów, spiętrzenia sprzeczności i 

nicości sił, poprzez inflancję, najdzi- 

waczniejsze eksperymentatorstwo, cha 

os koncepcji — do wyjaśnienia oblicza 

gospodarczego Polski, stabilizacji pie- 

niądza, równowagi budżetu, jakiego- 

kolwiek zestrojenia aparatury wytwór 

czej i częściowej przynajmniej możli- 

wości regulowania jego funkcyj, — oto 

nieodparty środek na 

praw obywatelskich prawdzie o zaiste 

zykład- 

vs obeeny 

przywrócenie 

wielkim, może nawet bezp: 

nym, rozwoju, którego kry 

  

   
oczywiście ani nie złamał ani nie uni- 

cestwii. Conajwyżej częściowo go za- 

hamował. 

Jeżeli jednak niema powodu do 

wątpienia w siebie i w naszą przy- 

Szłość, a nawet znalazłoby się nieco 

miejsea na uczucie dumy — nie nałeży 

przecież zapominać, iż względna miara 

rzeczy wykazuje deficyt w stanie na- 

szego życia gospodarczego w porówna- 

niu ze słanem gospodarczym Świata 

zewnętrznego. Stwierdzając ten fakt 

powszechnie znany, pos. Starzyński 

powraca do myśli wielokrotnie poru- 

szanej już przez publicystykę naszego 

obozu, a mianowicie, że w okresie za- 

cieśniania się międzynarodowej koope- 

racji gospodarczej, gdy za podstawę 

do nieuniknionego klucza określające- 

go dla każdego narodu kwotę produk- 

cji i przydziału rynków będzie brana 

jego zdolność wytwórcza w chwili roz- 

rachunku, — Polska musi wytężyć ca- 

łą energję dla zmniejszenia dystansu 

zacofania w porównaniu z innemi pań- 

stwami europejskiemi. 

Nie trzeba oczywiście dodawać, że 

B. B. W. R. jak najżywiej współdziała 

z rządem w jego wysiłkach przystoso- 

wania rozchodowej strony budżetu do 

skurczonych, w porównaniu z preli- 

budżetowym, 

Podziela również on jego politykę po- 

minarzem wpływów. 

życzkową, i całokształt zarządzeń, ma- 

jących na celu przyśpieszenie kapita- 

lizacji wewnętrznej. 

Uważa jednak za konieczne przy- 

stąpić do zmniejszenia obciążeń lu- 

dności i budżetu z tytułu przerostu biu 

rokratyzmu, wadliwej organizacji apa- 

ratu państwowego oraz gospodarczego. 

Pos. Starzyński przytacza liczne wy- 

padki, gdy jedne i te same funkcje wy- 

konywane są równolegle przez samo- 

rządy i przez administrację państwo- 

wą lub przez dwie różne instancje ad- 

ministracyjne, co powoduje wydatki i 

utrudnienia dla obywateli. Wadliwy 

podział administracyjny państwa, nad- 

mierne w wielu częściach kraju roz- 

drobnienie terytorjów na jednostki ad- 

ministracyjne, — to również w skut- 

kach luksusowe wydatki ze skarbu i 

zarazem przeszkody dla swobodnego 

rozwoju gospodarczego. Wreszcie ob- 

ciążenia finansowe z tytułu przesadnej 

centralizacji administracji państwowej 

mogłyby również być zaoszczędzone, z 

pożytkiem i dla skarbu i dla aparatu 

administracy jnego i dla obywateli. 

Zjawiskiem nasuwającem poważne 

refleksje jest fakt, iż około 600 miljo- 

nów zł. rocznie, a więc blisko jedną 

czwartą swego realnego budżetu wy- 

datkuje państwo na cele wprawdzie 

humanitarne, lecz zupełnie nieproduk- 

cyjne. Są to mianowicie wydatki na 

emerytury (280 milj.), renty inwalidz- 

kie (160 milj.) oraz na zasiłki dla bez- 

robotnych i opiekę społeczną (ponad 

140 miij.). O ile renty inwalidzkie są. 

pozycją długu narodu, 

wobec swoich obrońców i co do nich 

nie może być dyskusji, o tyle: należy 

postawić pod znakiem zapytania, czy 

możliwe jest ponoszenie olbrzymich 

obciążeń z tytułu emerytur wysłużo- 

honorowego 

nych w państwach: zaborczych, oraz 

czy nie byłoby do pomyślenia uprodu- 

kcyjnienie sum wydatkowanych na 

złagodzenie bezrobocia. Pos. Starzyń- 

ski jest zdania, że w tej dziedzinie da- 

łoby się osiągnąć zmniejszenie niepro- 

dukcyjnych—z gospodarczego punktu 

widzenia — obciążeń, — z oczywistym 

pożytkiem dla skarbu i społeczeństwa. 

Podobnie i organizacja życia go- 

spodarczego kryje cały szereg możli- 

wości naprawy, które przyczynityby 

się wydatnie do walki z kryzysem. 

Zwłaszcza w organizacji kredytu i 

handlu, nadmiernie wydłużony łań- 

cuch ogniw pośredniczących, powo- 

duje drożyznę kredytu, szczególnie dla 

drobnego rolnika, niezmiernie 

szkodliwą gospodarczo rozpiętość cen 

w hurcie i detalu, niewątpliwie powo- 

dującą kurczenie się rynku wewnętrz- 

nego. 

Oto zagadnienia, które — zdaniem 

B..B. — winny się stać terenem wytę- 

żonej akcji społecznej, nie mającej dla 

swej ekspansji pilniejszego frontu nad 

gospodarczy. Rozwój gospodarczy bo- 

nigdy nie był i nie może być 

oraz 

wiem 

Dalsze odznaczenia orderami 
Niepodległości. 

Teł. od własn. kor. z Warszawy. 

Pan Prezydent Rzplitej podpisał 
wczoraj dalszą listę odznaczonych 
krzyżem  Niepodłegłości z mieczami, 
krzyżem Niepodległości i medalem 
Niepodległości. Odznaczonych krzy- 
żem Niepodległości z mieczami została 
76 osób, krzyżem Niepodległości 1034 
i medalem Niepodległości 104. Wśród 
nazwisk na liście odznaczonych krzy- 
żem Niepodległości z mieczami wid 
nieją Tadeusz Hołówko prezes grupy 
poselskiej kl. BBWR., Janusz Jędrze- 
jewicz prezes kl. BBWR. Ignacy Ma- 
tuszewski b. min. skarbu, Michał Gra- 
żyński wojewoda śląski, $. p. por. Sta- 
nislaw Začwilichowski. 

  

    

    

Udział Sejmu w uroczysto- 
ściach pogrzebowych 
š. p. Jana Dąbskiego. 

WARSZAWA. 6.VI. (Pat.) Wobec 
zgonu wicemarszałka Sejmu Ś. p. Jana 
Dąbskiego, w uroczystościach pogrze- 
bowych weźmie udział w zastępstwie 
nieobecnego marszałka Sejmu  wice- 
marszałek Sejmu, który złoży na trum- 
nie zmarłego wieniec w imieniu mar- 
szałka Sejmu. Na gmachu Sejmu za 
rządzono wywieszenie chorągwi ża- 
łobnej. Straż marszałkowska otrzyma- 
ła polecenie eskortowania konduktu 

  

  

pogrzebowego. 

Protesty wyborcze z okręgu 
Iwowskiego. z 

Teł. od własn. kor. z Warszawy. 

W poniedziałek Sąd Najwyższy 
rozpatrywać będzie dalszą serję pro- 
testów wyborczych. Między innemi 3 
protesty przeciwko wyborom do Sej- 
mu w okręgu wyborczym Nr. 51 Lwów 
powiat, jeden proiest zgłosił Centro- 
lew a dwa inne Ukraińey. Mandaty 
poselskie z tego okręgu piastują 4 po- 
słów z kl. BBWR i 3 posłów ukraiń- 
skich. 

Nieprawdziwa pogłoska. 
Tel. od własn. kor. z Warszawy. 

W niektórych dziennikach pojawi- 
ła się wiadomość o tem, że prezes Ban- 
ku Gospodarstwa Krajowego dr. Gó- 
recki ustąpił ze swego stanowiska. W 
kołach miarodajnych, do których 
zwróciliśmy się z prośbą o wyjaśnie- 
nie tej sprawy, oświadczają, że wia: 
domość o ustąpieniu prezesa Górec- 
kiego jest niezgodna z prawdą. 

Doroczny zjazd legionistów. 
Tel. od własn. kor. z Warszawy. 

  

Dowiadujemy się, że Zarząd Głów - 
ny Związku Legjonistów Polskich po- 
wziął uchwałę o zwołanie tegoroczne- 
go zjazdu Legjonistów do Tarnowa na 
niedzielę dn. 9 sierpnia. 

„Wzrost kosztów utrzymania. 

WARSZAWA. 6.VI. (Pat.) Na po- 
siedzeniu komisji do badania zmian 
kosztów utrzymania w dniu 6 czerwca 
r. b. została powzięta opinją, że kosz- 
ty utrzymania rodziny pracowniczej. 
złożonej z 4 osób, w Warszawie, w 
miesiącu maju 1931 roku w porów 
naniu z miesiącem kwietniem tegoż 
roku. wzrosły o 0,6 proc. 

Napad na posła z BBWR. 

POZNAŃ 6.6. Pat. — Pisma poranne do 
noszą, że w Broniszewicach pow. pleszewskie 
go ciężko pobity został poseł dó Sejmu z, 
klubu B. B. W. R. Jan Błaszczak. Napadu 
dokonali barcia Dobrowolscy, którzy kilka- 
krotnie ugodzili posła Błaszezaka sztabą że- 
łazną w głowę, wskutek czego nastąpiło pę- 
knięcie czaszki. Ciężko rannego posła prze- 
wieziono do szpitala w Pleszewie. 

Żełnierze — komuniści. 
KRAKÓW 6.6. Pat, — Wczoraj zakończy- 

ła się przed wojskowym sądem okręgowym 
w Krakowie tygodniowa rozprawa przeciwko 
7 żołnierzom 5 baonu sanitarnego oskarżo- 
nym o zbrodnię zdrady głównej — komu- 
nistom. Sąd skazał Józefa Rondenweina na 
6 lat więzienia, Liebermana na 4 lata wię- 

EE resztę zaś oskarżonych sąd uniewin: 
nu, 

   

Katastrofa autobusowa. 
POZ 6.6. Pat. — Autobus, wiozący 

do Poznania wycieczkę Radjoklubu Gimna 
zjalnego, złożoną. z 27 osób, wpadł wskutek 
uszkodzenia kierownicy do rowu. Kilka о- 
sób odniosło cięższe kilka zaś lżejsze obraże- 
nia. 

  

dziełem rządów. Mają one tylko stwa- 

rzać korzystne dlań warunki, wskazy- 

wać pola ekspansji, dyskontować owo- 

ce pracy społeczeństwa, — lecz właś- 

nie pracę tę dać musi społeczeństwo. 

Habdank. 

Marszałek Piłsudski w Wilnie. 
W sobotę dnia 6 b. m. o godz. 18 min. 15 przybył do Wilna 

P. Marszałek Józef Piłsudski w towarzystwie pułk. Glabisza. Pan 

Marszałek przyjechał z Warszawy dziennym osobowym pociągiem, 

w specjalnym swym wagonie. W Grodnie zameldował się P. Mar- 

szałkowi dowódca Okręgu Korpusu Nr 3 gen. Litwinowicz, towa- 

rzysząc P. Marszałkowi do Wilna. 

Na dworcu powitali P. Marszałka p. wojewoda wileński Stefan 

Kirtiklis, inspektor armji gen. Dąb-Biernacki, dowódca gatnizonu 

płk. Pakosz oraz inni dostojnicy wojskowi i cywilni. Z dworca 
P. Marszałek, w towarzystwie p. wojewody Kirtiklisa, odjechał sa- 

mochodem do Pałacu, gdzie zamieszkał. ; 

"Jak się dowiaduje nasz korespondant warszawski, P. Marszałek 

Piłsudski przeprowadzi w Wilnie, jak corocznie, ćwiczenia aplikacyj- 

ne z dowódcami wyższych jednostek, 

cerami. 

generałami i wyższymi ofi- 

"W czasie nieobecności Marszałka Piłsudskiego zastępować Go 

będzie w Min. Spr. Wojsk. wicemin. gen. Konarzewski, który urzę- 

duje do chwili mianowania nowego wiceministra. 
2 POKERA 

Konferencja w sprawie walki z bezrobociem. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wczoraj odbyła się w Min. Skarbu 
pod przewodnictwem min. Jana Pil- 
sudskiego konferencja w sprawie wal- 
ki z bezrobociem, zwolana z iniejaty- 
wy BBWR. W konferencji tej wzięli 
udział min. dr. Hubieki i wicemin 
Szubartowicz z Min. Pracy i Opieki 
Społ., wicemin. Spr. Wewn. Stamirow- 
ski, min. Zarzycki i wicemin. Korzu- 
chowski z Min. Przem. i Handlu, oraz 
wieemin. Robót Publicznych p. Górski. 

Prezydjum BBWR reprezentował 
poseł Dolanowski a grupę robotniczą 
BBWR i związek związków zawodo- 
wych inż: Moraczewski z grupy dzia 

łaczy związków zawodowych. Po wy- 
słuchaniu referatu inż. Moraczewskie- 
go i posła Pączka o obecnym stanie 
bezrobocia i środkach walki oraz po 
przemówieniach p. min. Piłsudskiego 
i min. Hubiekiego oraz p. wicemin. 
Stamirowskiego i p. wicemin.  Gór- 
skiego zamknął konferencję p. min. 
Piłsudski oświadczając, że rząd w naj- 
krótszym czasie rozpatrzy przedsta 
wiony mu materjał i poinformuje za- 
interesowanych na specjalnej konfe 
rencji o przedsięwziętych środkach 
walki z bezrobociem. 

Ostateczne przesłuchiwanie więźniów 
brzeskich. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W dniu wczorajszym do p. sędzie- 
go śledczego do spraw szczególnej wa- 
go Demanta zjawili się wezwani byli 
więźniowie brzescy Witos. Mastek, 

Ciołkosz, Putek i Sawicki. P. Witos, 
jakkolwiek nie otrzymał wezwania są- 
dowego, to jednak wezwany telefo- 
nicznie przez swego adwokata wczo- 
raj przybył do Warszawy w Wierz: 
chosławic. Wszyscy oni zgłosili do- 
datkowe wyjaśnienia sędziemu De- 
mantowi 

  

*lem pokazania im aktów 

W poniedziałek u sędziego Deman- 
ta staną ponownie więźniowie brzes- 
cy pp. Barlicki, Bagiński, Lieberman, 
Dubois, Ciołkosz, Putek, Witos, Sa- 
wicki, Pragier, Mastek i Kiernik, ce- 

śledztwa. 
Sędzia Demant oświadczył badanym 
wczoraj, że od poniedziałku do środy 
akta śledztwa będą do przejrzenia dla 
tych, którzy chcą się zapoznać z ich 
całością. 

Wydalenie nuncjusza papieskiego 
z Kowna. 

Rząd litewski prowokuje Watykan. 

RYGA, 6-VI. (Pat). „Rigasche 

Rundschau“ donosi, że rząd 4i- 

tewski wysłał do Watykanu no- 

tę, w której protestuje przeciw- 

ko wzięciu udziału przez nuncju- 

sza Bartoloniego w kongresie 

eucharystycznym, który odbędzie 
się w Wołkowyszkach. W nocie 

powyższej rząd litewski zazna- 

cza, iż nie uważa msgr. Bartolo- 

niego za nuncjusza i w razie, 

gdyby msgr. Bartoloni wziął 

czynny udział w kongresie, rząd 

litewski będzie zmuszony zasto- 

sować do jego osoky represje, 

jakie mogą być stosowane prze- 
ciwko osobie duchownej, nie ma- 

įąceį obywatelstwa litewskiego. 

W dniu wczorajszym msgr. 

Bartoloni otrzymał zawiadomie- 

nie ministerstwa spraw zagra- 

nicznych, iż winien on w ciągu 

24 godzin opuścić terytorjum 

Litwy. Mieszkanie nuncjusza jest 

strzeżone przez funkcjonarjuszów 

policji. Nuncjusz ma być w so- 

botę odstawiony przymusowo do 
granicy niemieckiej. Zaostrzenie 

stosunków pomiędzy rządem a 

Watykanem wywołażo w Kownie 

wielkie wrażenie. 
KOWNO, 6-VI. (Pat). W dniu 6 

b. m. msgr. Bartoloni pod eskor- 

tą policji został odstawiony 5а- 

mochodem do Ejdkun po stronie 

niemieckiej. - 

  

_ Reorganizacja białoruskiej Akademji Nauk. 
MOSKWA 6.6. Pat. — Rada komi- 

sarzy ludowych Białorusi postanowiła 
zreorganizować białoruską akademję 
nauk. Poza zmianą wewnętrznej stru- 
ktury akademji ulegnie również zmia 

nie zakres jej kompenteneji i progra- 
mu prace. Akademja ma stanowić na 
przyszłość oddzielny instytut pedage- 
giezno-naukowy, oparty na teorji 
Marxa. 

Mróz i śnieg w Łotwie. 
RYGA 6.6. Pat. — W dniu 6 czer- 

wea temperatura spadła do 4 stopni 
poniżej zera. W północnej części Ło- 
twy wypadł obfity Śnieg. Warstwa 

  

Śniegu dochodziła do 12 ctm. Wielkie 
szkody mróz i Śnieg wyrządził w 
ogrodach i na polach. 

Skarby zatopione na dnie oceanu. 
MEXICO-CITY 6.6. Pat. — Wzbudzila tu 

zainteresowanie propozycja Johnstona z Ja- 
cksonville, który podejmuje się wydobyć 
skarby, zatopione nieopodał Manzanillo, por- 
tu meksykańskiego na Pacyfiku, o ile ktoś 
akcję tę sfinansuje. W miejscu tem przed 70 

la zatonął stątek „Golden Gage*, który 
wiózł z Kalifornji złoto w sztabach wartości 

KME SE 

      

4 miljonów dolarów. 
Jonhnston próbował już przed kilkoma 

dniami wydobyć zatopione skarby, co mu 
się nawet częściowo udało, lecz żółta febra, 
która wybuchła wśród robotników pracu ją- 
cych nad wydobywaniem skarbów, zmusiła 
Jonhnstona do zaniechania dalszej pracy. 

  

Sline lotniotwo to potęga Państwal 

WIADOMOŚCI z KOWNA. 
WYBORY W KOWNIE. 

Komisja wyborcza w Kownie opublikowa 
ło listy kandydatów. Ogółem zgłoszono 17 
list z 338 kandydatami, podczas gdy radnycii 
ma być tyłko 24. 11 list litewskich utworzy- 
ło blok. Zblokowaly się również 2 listy ży- 
dowskie. 

ZJAZDY SPÓŁDZIELCZE. 

Dnia 29 maja w Kownie odbył się 
rady towarzystw. spółdzielczych, na którym 
poza wyborami nowego zarządu omawiano 
przeważnie wydanie nowej ustawy o rewi- 
zjach w spółdzielniach. 

W tych dniach odbył się również w Ko- 
wnie zjazd Banków Spółdzielczych. Zjazd 
stwierdził, iż w 1930 r. Banki Spółdzielcze 
miały 73.000 It. zysku. Obrady toczyły się 
nad wniesieniem zmian do słatutu, co wpły- 
nęłoby dodatnio na rozwój instytucji. Zmia- 
ny te przewidują udzielenie Bankom prawa 
dokonywania opearcyj nietylko ze swymi 
członkami lecz również z osobami postron- 
nemi. 

  

BURZE W LITWIE. 

W. tych dniach nad Litwą przeciągnęły 
silne burze, wyrządzając w szeregu miejsco- 
wości dotkliwe straty. Burza z piorunami 
nad Kownem zalała szereg ulic, wiełe piwnie 
zostało zatopionych. Jeden z piorunów ude- 
rzył w gmach miejskiej straży ogniowej, kon 
tuzjując strażaka. Straty chociaż jeszcze nie 
obliczone, są znaczne. 

Okolice Kowna, Kolniany i Gajżuny, rów 
nież nawiedziła gwałtowna nawałnica grado- 
wa z piorunami, Ziarna gradowe dochodziły 
do wielkości dużego orzecha laskowego. Wy- 
kłoszone pola żytnie poważnie ucierpiały. 

Nad Jurborgiem gwałtowna burza sroży- 
ła się 4 godziny. Całe miasto znalazło się 
pod wodą, runęło, kilka domów, parkanów, 
woda uniosła wiele szyldów i dachów. Gęsty 
grad potrzaskał wiele szyb i zniszczył ogrody 
warzywne. W ogrodach dużo drzew zostało 
połamanych. 

KATASTROFA SAMOLOTOWA 

Wi tych dniach na lotnisku kowieńskiem 
samolot aeroklubu litewskiego zderzył się 
z aparatem wojskowym. Oba aparaty uległy 
zniszczeniu, przyczem aeroklubowy został 
całkowicie strzaskany. Był to jedyny aparat 
klubu. 

PIERWSZY LITEWSKI FILM. 
Pisma kowieńskie podają że grupa ar: 

tystów iltewskich przystąpiła do nakręcania 
pierwszego filmu litewskiego. Film ma być 
zakończony w czerwcu. Ma on przedstawiać 
życie miasła 1 wsi litewskiej. 
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Adama Mickiewicza 

(If Reprodukcja z oryginału olejnego pędz-    
     

   

la żięcia Wieszcza T. Goreckiego. 

a DO NABYCIA: 
ina składzie głównym w Księgarni 

Św. Wojciecha w Wilnie, oraz wej 
Ważystki R Eerorcjach ' 

Cena 2 zi. 

Ba 
Rekord meksykański. 

  MEXICO—CITY. 6.VL. (Pat) W/g 
danych statystycznych, w ostatniem 
20-leciu zarejestrowano w okręgu fe- 
deralnym Mexico-City, w stolicy i naj- 
bliższej okolicy, 63 tysiące wypadków 
samochodowych, w których straciło 
życie około 14 tysięcy osób. 

Uzbrojeny szaleniec na 
pokładzie statku. 

TOKJO 6.6. Pat. — Na parowcu kanadyj- 
skim „Express of Canada*, który przybył 
dziś rano do Yokohamy wydarzył się wezo- 
raj tragiczny wypadek, Jeden z pasażerów, 
obywatel Filipin, począł przebiegać pokład, 
trzymając nóż w ręce, którym zadawał na 
oślep rany. Dwie osoby poniosły śmierć, 29 
jest rannych. Zabiei zostali dwaj członkowie 
załogi Chińczycy. Wśród rannych znajdaje 
się dwóch Kanadyjczyków oraz 20 Chińczy- 
ków ezłonków załogi, wreszcie 7 pasażerów 
Japończyków, m. in. dwie kobiety. 

Dwa konkursy hippiczne. * 
„+„WARSZAWA 6.6. Pat. — W sobotę na 
torze łazienkowskim rozegrane zostały dwa 
konkursy, a mianowicie konkurs armij za- 
granicznych i konkurs rzeki Wisły, ten 0- 
statni dla amazonek i jeźdzców cywilnycii 
W konkursie armij zagranicznych pierwsze 
miejsce zajął por. Bertram de Bolanda 
(Francja) na koniu „Bolivard* czas 1 m. 21 
s. 0 punktów. Drugiem i trzeciem miejscem 
podzielili się por. Nieszkowski na koniu 
„Pociecha“ i rtm. Rojcewicz na koniu „The 
Hoop*. Obaj mają 0 pkt. i czas 1 m. 21,8 s 
W. konkursie Wisły pierwsze miejsce 
zajęła pani Romiszewska na koniu „Pałasz . 

„Warszawianka” bije „Legję” 
w słosunku 4:2. 

WARSZAWA 6.6. Pat. — W sobotę od- 
był się mecz ligowy między warszawskiemi 
drużynami „Warszawianką* i „Legją* za- 
kończony niespodziewanem i wręcz sensa- 
cyjnem zwycięstwem Warszawianki w sto: 
sunku 4:2 (1:1). 
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Wystąpienie szowinistów łotewskich. 
Sejm łotewski stał się ostatnio wi- 

downią niesmacznych  antypolskich 
wystąpień szowinistycznie nastrojo- 
nych żywiołów. Powodem tych wystą- 
pień ma być „polonizacja Letgalji. 

Rzecz miala się jak następuje: 

Jeden z urzędników łotewskich w 
pow. iłuksztańskim (Letgalja) nazwi- 
skiem Karklin przesłał do sejmu łotew 
skiego tajny raport zawierający szereg 
zarzutów pod adresem miejscowej lud- 
ności polskiej. M. in. Karklin oskar- 
żał mniejszość polską o nielojalność 
względem republiki łotewskiej, o usil- 
ne połonizowanie Letgalji, o propa- 
gandę polskości w szkole i kościele, o 
sprowadzanie agitatorów z, zagranicy 
it. p. Karklin posunął się nawet tak 
daleko, że inkryminował państwu oŚ- 
ciennemu (oczywiście Polsce) subsyd- 
jowanie tej „wrogiej* dla Łotwy akcji. 

Raport Karklina wywołał w sejmie 
echo dość głośne. W związku z tem wy 
łoniono nawet specjalną komisję, któ- 
ra ma zbadać na miejscu prawdziwość 
zarzutów Karklina. Na posiedzeniu 
sejmowem z 29 ub. m. posłowie z frak 
cyj mni ści narodowych i posłowie 
letgalscy zażądali podwyższenia liczby 
członków komisji śledczej z 5 do 7. 
Wypowiedzieli się przeciwko temu po- 
słowie Dukur, Zelm (soc. dem.) i Ju- 

raszewski (centr. dem.), oświadczając 
że wniosek zwiększenia liczby człon- 
ków komisji ma ukryty cel wprowa- 
dzenia do komisji Polaka i klerykała, 
a więc stron bezpośrednio w propa- 
gandzie polskości w pow. iłuksztań- 
skim zainteresowanych. Wtedy głos 
zabrał pos. Wilpiszewski (fr. pols.) ttu 

macząc, że mniejszości narodowe do- 
magają ię wprowadzenia w skład ko- 
misji swych przedstawicieli jedynie 
dlatego, że nie chcą się uważać za oby- 
wateli drugiej kategorji i mają prawo 
korzystnia z przywilejów innych, oby- 
wateli łotewskich. Dowodził też, że 
mniejszościom nie chodzi o żadną in- 

Irygę i że całe to rozdmuchiwane do 

niebywały ch rozmiarów śledztwo w 
sprawie rzekomej propagandy polskiej 

w Iłukszcie i okolicach jest strzelaniem 
z armat do wróbli. Pos. Stern, w gwał- 
townej replice porównał mniejszość 

do pewnego czworonoga, podkopują- 

cego dąb. a jednocześnie pożerającego 

żołędzie (aluzja do słynnej bajki Kry- 

łowa). Ostro też zaatakował pos. Stern 
pos. W ilpiszewskiego za przemawianie 
w jęz. rosyjskim, mimo, że statut sej: 

mowy przewiduje używanie w sejmie 
łotewskim również języków obcych. 

    

   

  

Przemawiał też w imieniu kleryka- 
łów biskup pos. Ranzan „który z obu- 
rzeniem odpierał zarzuty pad adresem 

duchowienstwa letgalskiego i protesto- 

wał przeciw ko próbom dnia Pola- 
ków i kleru na wspólnej ławie oskar- 
żonych. Zarzuty posła Dukura nazwał 
pos. Ranzan „oszezerstwami“. 

W wyniku tych ożywionych i nie- 

zawsze nacechowanych wersalskością 

debatów, przeszedł wniosek 0 zwięk- 
szeniu liczby członków komisji. do 7. 

W skład komisji weszli ostatecznie po- 

słowie: Dukur (soe. dem.), Zełm (soe. 

dem.), Milberg (nac.), Łukin („dziki*), 

Balodis (zw.  włośc.),  Jukszynskis 

(letg.) i Wertman (niem.). 
Komisja zjechała do pow. iłuksztań- 

skiego i bada obecnie świadków. W 

pierwszym rzędzie przesłuchała Kar- 

klina. Wyniki śledztwa mają być 

wkrótce ogłoszone. 

Tak się rzecz cała ma ze strony for- 
malnej. A teraz nieco o stronie istotnej 

Nie mieliśmy możności zapoznania 
się bliżej z treścią tajnego raportu Kar- 
kłina. Nie możemy też sądzić o stop- 
niu słuszności jego zarzutów przeciw- 
ko mniejszości polskiej w Łotwie. O 
ile jednak — jak słychać — cała „po- 
lonizacja* Letgalji miałaby się właś- 
ciwie ograniczyć do ozdabiania ścian 
lokałów polskich szkół ludowych na 
Łotwie portretami królowej Jadwigi 
czy Marszałka Piłsudskiego, do podej- 
mowania przez miejscową ludność pol 
ską wycieczek harcerskich z Polski, 

czy wreszcie ujawnienie chęci modle- 

   

  

Chyba najpiękniejszem uczezeniem 
zmarłego patrjoty, jest prowadzenie je- 
go pracy dalej i w myśl jego nakazów 
tworzenie: nowych wartości umysło- 
wych czy uczuciowych w tych dziedzi- 
nach, które mu były najdroższe. 

+ Taką pamiątką i wspomnieniem, 
hołdem i wdzięczną myślą, jest wyda- 
„ny wytwornie i z umiejętnym doborem 
treści „Pamiętnik Świętokrzyski: оИ, 

myśl wskazań Żeromskiego, zakocha- 
nego w swych stronach rodzinnych, 
opisującego swą Puszczę Jodłową, z 
taką miłością, jak nasz wieszcz litew- 
ski swoje Soplicowo. 

Z zasiłku funduszu Kultury Naro: 
dowej wydane, redagował to piękne i 
zbożne dzieło p. A. Patkowski, znany 
„regjonalista', szczery apostoł idei sza 

nowania, i przechowywania indywi- 
dualnych cech prowincji, oraz utrwa- 
lania ich szczątków w takich oto wy- 
dawnictwach. Bodźcem do tej pracy 
był zachwyt nad „złotopszeniczną ni- 
ziną Powiśla, nawskroś jedynego San- 
domierskiego plaskowzgorza“. Powsta 
ło z tego wielkie in quarto, 440 str. oz- 
dobione 218 fotografjami miejscowoś - 
ci, zabytków, osób, portretów, pałaców 

nia się po polsku, w takim razie trud- 
no cały ten alarm szowinistów łotew- 
skich nazwać inaczej jak niepoczytal- 
nym wybrykiem. 

Nie wątpimy, że umiarkowany, sto 
jący na wysokim poziomie wyrobienia 
społeczno-politycznego odłam narodu 
łotewskiego potępi podobne wystąpie- 
nia niepoczytalnych żywiołów i na 
przyszłość je udaremni. 

  

Litewska Środa Literacka. 
Największym wrogiem wszelkiego 

zbliżenia jest nieznajomość wzajemna 
czy tylko jednostronna. Mur pomiędzy 
nami a społeczeństwem litewskiem z 
tamtej strony „linji administracy, jnej”, 
zupełnie nie wygląda tak dziwnie jeże- 
li uprzytomnimy sobie, że przecież tu 
w Wilnie pomiędzy miejscowem społe- 
czeństwem polskiem a litewskiem jest 
nie wiele lepiej, że właściwie wcale się 

nie znamy. 

Z odpowiedniem też uznaniem na- 
leży powitać fakt zorganizowania 

przez Zw. Literatów wieczoru poświę- 
conego specjalnie sprawom litewskim, 
na jednej z tak już popularnych w Wił 

nie „Śrąd* wypełnionego w jego zasa- 
dniczej części przez przedstawiciela li-- 
tewskiego społeczeństwa, Antoniego 
Wałajtisa, sekretarza Litewskiego Tow 
Naukowego w Wilnie, oraz lektora ję- 
zyka litewskiego w Instyt. Bad. Eur. 

Wschod. 
Tematem prelekcji p. Wałajtisa 

była „Nowa Litwa na tle druków pol- 

skich“. Prelegent nawiązując do kwe- 
stji znajomości współczesnej Litwy w 

Polsce, mówił, jako o pewnych cha- 

rakterystycznych momentach tej kwe- 
stji, głównie o relacji p. Nowaczyńskie 

go z jego pobytu w Kownie, napomy- 
kając także o elukubracji osławionego 
na naszym terenie Schummera, odzna- 
czającej się zresztą b. niskim pozio- 

mem. 
Uwagi te prelegent uzupełnił temi 

danemi o Litwie współczesnej, które 

uważał za konieczne dla odpowiedniej 

charakterystyki przedmiotu prelekcji 
Treścią ich były przeważnie wiado- 

mości o postępie w przeróżn. dziedzi- 
nach życia społeczeństwa litewskiego, 

o poziomie kulturalnym ludności włoś- 

ciańskiej Litwy, o stanie czytelnictwa 

ete. Zakoczył, że kwestja porozumienia 

dwu narodów należy do ich młodzieży 

szczgólnie zaś tu w Wilnie. Przez wza- 

jemne poznawanie się, przez studja 

nad obu literaturami, z biegiem czasu 

będzie można znaleźć sposoby tego po- 

rozumienia „Niech żyje genjusz twór- 
czy tak polski jak i litewski”. 

W dość żywej dyskusji, która się 
potem wywiązała zabierali głos pp. 

Bakszewiczowa, Brensztejn, Ostrowski 

Mackiewicz, Hulewicz i inni. Poruszo- 

no szereg bardzo ważnych momentów. 
sporo bolączek, dużo spraw spornych. 

W rezultacie pozostało wrażenie do- 

konania czegoś potrzebnego, nawiąza- 
nia jakiejś niei, która oby się snuła 
nieprzerwanie. я 

s. k. 
7 

KATOL 
radykalnie tępi muchy, komary, 
pchly, pluskwy, prusaki, 
mszyce na kwiatach i wszelkie 

inne robactwo. 

KATOL sprzedaje się w Skła- 
dach Aptecznych i Aptekach. 

      

    

Wzrost ludności żydowskiej 
w Stanach Zjednoczonych 

Ameryki P. 
NOWY-YORK 6.6. Pat. — Ludność ży- 

dowska Stanów Zjednoczonych, wedle da- 
nych, ogłoszonych przez departament sta- 
tystyczny komitetu żydowsko-amerykańskie- 
g0, wzrosła od 1927 roku do ponad 4 mil- 
jonów. Jeszcze 80 lat temu w Ameryce ogó- 
łem 230 tysięcy Żydów. Około 80 procent 
Żydów mieszka w miastach, Posiadają Si 
conajmniej 100 tysięcy mie: - 
mym Nowym Yorku mieszka PERO 2 mił- 
jony Żydów. 

   

i dworków, kościołów i miasteczek, ty- 
pów i grup, ruin zamków i map krai- 
ny Świętokrzyskiej. 

Artykułów mamy 56, materjał to 
ogromny i trudno w krótkim feljeto- 
nie oddać należycie ten ogrom zbioro- 
wej ideowej pracy, i jakiegoś szczere- 
go sentymentu, jaki wieje z każdej 
stroniey tej księgi. Mamy w niej prze- 
jawy wszechstronne życia omawianej 
prowincji. Jako wstęp, umieszczono li- 
sty Stefana Żeromskiego, pisane do re- 
daktora Patkowskiego i Hel. Romer- 
Ochenkowskiej, w sprawie studjów 
nad Jego ukochanemi Górami Święto 
krzyskiemi. Tuż dalej idzie artykuł 0 
patronie tych stron, Św. Emeryku, wę- 
gierskim królewiczu z rodu Arpadów, 
ożenionym z córką Mieszka II i ofia- 
rodawcy relikwij Drzewa Św. Krzyża, 
w czasie gdy polował tu z teściem. 

  

Ponieważ właśnie w 400-ną rocz- 
nieę Kochanowskiego wyszedł ten Pa- 
miętnik, pieśniarzowi z Czarnolasu po- 
święcono dłuższe studjum pióra prof. 
Windakiewicza, z licznemi ilustracja- 
mi miejscowości związanych z poetą, 
a dodano bardzo zajmującą antologję 
24 poetów polskich, którzy od wieku 

К О В E-R 

€twarcie Muzeum 
Przyrodniczego U.S.B. 

Wezoraj, w wielkiej sali dawnego 
gmachu Szkoły Kadetów, na Zakreto- 
wej, odbyło się w obecności J. Mag. 
Rektora Januszkiewicza, J. E. Bisku- 
pa Bandurskiego profesorów i zapro- 
szonych gości, otwarcie Muzeum do 
użytku uczącej się młodzieży i amato- 
rów przyrody. 

Zostało ono, zwłaszcza zbiory ge- 
ologiczne, zebrane mocą godnego u- 
znania zapału i poświęcenia profeso- 
rów, głównie prof. Sławińskiego, Ry- 
dzewskiego i Priiffera, oraz słuchaczy. 
Wszystko dokonano z bardzo małą, za 
ledwie 1.300 złotową pomocą ze stro- 
ny U. S. B. Piękny jest zbiór minera- 
łów, krajowych i obcych, również wy- 
pchane ptaki z zapisu hr. Tyzenhauza, 
te zostały darowane Muzeum przez 
Tow. Przyj. Nauk, wraz z innemi cen- 
nemi pamiątkami i zwierzętami ssące- 
mi, są tu także resztki zbiorów daw- 
nego Muzeum Archeologicznego, m. in. 

_moeno oskubany i cokolwiek wylenia- 
"ły żubr, przeszło stuletni, który ma 
swoją historję, odczytaną zebranym 
przez prof. Sławińskiego, a traktującą 
o tem, jak na własnoręczny podpis ce- 
sarski dopićro, i za zgodą cesarzewicza 
Konstantego, po zamianie listów i pa- 
pierów między Kurutą i Nowosilco- 
wem, Bajków miał wyruszyć do Biało- 
wieży i największego żybra kazać za- 
mordować do Muzeum. ; 

Zwiedzanie i oglądanie poprzedziły 
przemówienia J. Mag. Rektora Dr. Ja- 
nuszkiewicza, prof. prof. Rydzewskie- 
go i Priiffera; dowiedzieliśmy się z 
tych przemówień jak wielkie zasługi 
położyli słuchacze, gromadzący okazy, 
oraz profesorowie: Mierzejewski, Trze- 
biński i Wiśniewski. Obecnie chodzi 
tylko o kompletowanie „ubogiego jesz- 
cze Muzeum, i amatorzy są proszeni o 
znoszenie do Wydz. Przyrodniczego na 
Zakretową, okazów fauny krajowej, 
wykopalisk mineralnych słowem wszel 
kich ciekawości. Zbiór motyli jest nie 
wielki, może się znajdzie jaki mecenas, 
który zakupi lub ofiaruje swoje gabłot- 
ki? Z rzetelnem zadowoleniem oglą- 
dali obecni tę nową, skromną, ale po- 
trzebną placówkę nauki polskiej w na- 
szem mieście. 

Hel. Rom. 
Z zzz 

PIANISTKA KONCERTOWA 
absolwentka Wiedeńskiej Akademii 

Muzycznej i Musikhochschule 
udziela iekcyj fortepianu - 

ulica Dąbrowskiego Nr 12, m. 2. 

  

    

  

Wiec Bratniej Pomocy U. 8. B. 
"Kto jak kto, ale właśńie Bratnia 

Pomoc, bardziej niż różne wstydliwie 

ukrywające, swoje, istotne, partyjne 
oblicze, anonimowe „Komitety jest 
powołana do zabrania głosu w spra- 
wie podwyższenia opłat. Obecny 
zwłaszcza zarząd gwarantuje spokoj- 
ny i bezstronny przegląd tych spraw 
i sprawiedliwe ich załatw. w myśl 
interesów ogółu młodzieży akademic- 
kiej, a bez nieuzasadnionych a ukry- 
tych sztychów politycznych, wyraźną 
nacechowanych złą wolą, jak impreza 
pp. z pod znaku O. W. P. w dn. 30 
ub. m. 

Spóźniona pora i brak miejsca nie 
pozwalają nam na szersze omówienie 
przebiegu tego wiecu, na jakie tenże 
z wielu względów zasługuje. Miał on 
charakter parlamentarnej próby sił, 
niby rządu wobec sejmu, zarządu 
Bratniej Pomocy wobec walnego ze- 
brania. Zarząd ten otrzymał tu pełne 
votum zaufania, wygrywając na całej 
linjj od obioru przewodniczącego, 
swego kandydata do uchwalenia rezo- 
lucji Bratniej Pom., przyjętej bez za 
strzeżeń i poprawek przez wiec, mimo 
histerycznej, jak zwykle w podobnych 
okazjach i wykrętnej opozycji Obwie- 
polskiej. 

Wiec trwał ok. 3 godzin, od godz. 
19.15 do 22.15, mniej więcej. Frek- 
wencja — ok. 1500 osób. Szczegóły 
podamy w następnym numerze. 

KZ 

XVI po dziś dzień hołd oddają genjat; 
nemu twórcy języka poetyckiego w 
Polsce. 

Granice Gór Świętokrzyskich, oraz 
podział regjonalny tego obszaru p. J. 
Czarnockiego, podziały administraey j- 
ne województwa sandomierskiego do 
końca XVIII w. przez p. S. Arnolda z. 
mapami i fotografjami wojewody Soł- 
tyka i kasztelana Popiela dają pojęcie 
o topografji kraju. O początku Kiele; 
w związku z pierwotnem osadnictwem 
Łysogór, pisze barwnie p. K. Tymie- 
niecki, powiadamia nas o targowi- 
skach (w Tarczku i Świętomarzy) 
osadnictwie i ochronie puszczy, służą 
cej do łowów książęcych, o kolegjacie 
kieleckiej założonej w XII w. o której 
pisze Długosz, o. różnych przywile- 
jach, jakie biskupi krakowscy, gospo - 
darze tych dziedzin uzyskali dła miast 
i klasztorów. O rozsiedleniu rodów ry- 
cerskich w województwie sandomier- 
skiem w wieku XV pisze p. M. Fried- 

    

berg podając fotografje zamków z Chę- 
cin, Iłży, Drzewicy, Janowca, Ujazdo- 
wa, niestety zupełnie w ruinach. 

St. hr. Małąchowski-Łempicki, spe- 
cjalista od masonerji w dawnej Rze: 
czypospolitej, zamieszcza niezmiernie 
ciekawe dokumenty z tej dziedziny, o 
Loży Jutrzenki Wschodzącej w Rado- 
miu, Gwiazdy Nadziei w Kielcach, o 
Bractwie Burszów i Szpaków Kielec- 
kich, na wzór burszenszaftów niemiec- 
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Umorzenie sprawy posła Jeremicza. 
(Tel. od własn. koresp. z Warsz.) 

" Sąd marszałkowski pod przewod- 
nictwem posła Róga w sprawie posła 
Jeremicza przeciw posłowi Jaworskie- 
mu na wczorajszem posiedzeniu po 
przesłuchaniu b. wojewody wileńskie- 
go, obecn. marsz. Senatu Raczkiewicza 

i rozpatrzeniu dokumentów wysłuchał 
oświadczenia pełnomocnika posła Ja- 
worskiego p. Kosonockiego, który na 
piśmie cofa swój zarzut i wyraża prze- 
proszenie. Sąd marszałkowski wobec 
tego sprawę umorzył. 

Projekt stopniowej podwyżki komornego. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Sprawa nowej ustawy normującej 
zagadnienia budowy mieszkaniowej 
budzi ogólne zaciekawienie. Projekt 
takiej ustawy przygotowuje obecnie 
min. robót publicznych. Jak można 
przypuszczać jednem ze źródeł na sfi- 
nansowanie tanich domów będzie stop 
niowa podwyżka komornego, które 0- 
becnie uregulowane jest ustawą o 

ochronie lokatorów. W chwili obecnej 
sprawa nowej ustawy o budowie mie- 
szkaniowej jest przedmiotem ścisłych 
badań. Jednak jest wiadomo, że pro- 
jektuje ona utworzenie specjalnego 
funduszu mieszkaniowego jako odręb - 
nej instytucji. Projekt nowej ustawy 
wejdzie na jesieni pod obrady ciał u- 
stawodawczych. 

Odebranie koncesji Kolekturze Lichtensteina. 
WARSZAWA 6.6. Pat. — General- 

na Dyrekcja Loterji Państwowej ko- 

munikuje, że wobec niemożliwości u- 

porządkowania swych interesów 

przez kolekturę Nr. 155 Lichtenstei- 

na i wobec niewniesienia przez nią 

pieniędzy pobranych przez nią od gra 

czy za losy 1 klasy obecnej 23 Loter- 

ji Państwowej, zmuszona została do 

odebrania koncesji i losów tej kolek- 

turze. Celem zabezpieczenia interesów 

Skarbu Państwa i graczy zajęła Gene- 

ralna Dyrekcja Loterji Państwowej 

stojącą w tym celu do jej dyspozycji 

kaucję, a sprzedaż losów wzięła we 

własny zarząd. Nadmienia się, że 

przed podjęciem tego ostatniego kro- 

ku zostały uprzednio wyczerpane 

wszystkie inne możliwości i jedynie 

dzięki powyższym zarządzeniom za- 

równo interesy Skarbu Państwa, jak 

i szerokich sfer graczy zostały całko- 

wicie zabezpieczone. 

TAS 

Zarządzenia oszczędnościowe Niemiec. 
BERLIN. 6.VI. (Pat.) Dziennik u- 

staw Rzeszy ogłasza w dniu 6 czerwca 
dekret prezydenta Hindenburga, wpro- 
wadzający cały szereg doraźnych za- 
rządzeń oszczędnościowych w budżecie 
państwowym, krajów związkowych i 
w budżetach komunalnych. Zarządze- 
nia oszczędnościowe służyć mają jako 
podstawa dla zrównoważenia budżetu. 
Na podstawie dekretu uposażenia, e- 
merytury i inne pobory, pobierane 
przez urzędników publicznych, po- 
cząwszy od 1 czerwca r. b. zostaną 
zredukowane o 4—8 proc. To samo 
dotyczy poborów urzędników kolei 
niemieckich i Banku Rzeszy. Redukcje 
uposażeń ministrów wynosić będą 8 

proc. 
Fundusz emerytalny na okres po- 

zostałych 9 miesięcy roku budżetowe- 
go zostanie zredukowany o 85 miljo- 

Komentarze prasy niemieckiej. 

BERLIN 6.6. Pat. — Nowe zarządzenia 
oszczędnościowe rządu Rzeszy komentowa- 
ne są w całej prasie, niemieckiej jako wstęp 
od decydujących kroków w kierunku rewi- 
zji planu reparacy jnego. „Vossiche Ztg.* na- 
zywa proklamację rządu apelem do opinji 
świata. W proklamacji tej rząd Rzeszy ofi- 
cjalnie zgłosił żądanie rewizji planu Younga 
Gospodarstwu niemieckiemu grozi niebezpie 
czeństwo. Wobec unicestwienia planu Youn- 
ga przez kryzys Światowy samo tylko od- 

nów. Oszczędności w budżecie po- 
szczególnych ministrów wynosić mają 
120 miljonów. Wprowadzony nanowo 
zostanie podatek od cukru w wysoko 
ści 21 mk. od 100 kilo. Gło na oleje 
mineralne zostanie podwyższone. Za- 
siłki dla bezrobotnych zredukowane 
będą o 5 proc. Równocześnie wprowa- 
„dzony będzie t. zw. podatek kryzyso- 
wy od stałych zarobków, dochodzący 
do 9 proc. Podatek ten pobierany ma 
być narazie od 1 lipca do grudnia 
1932 r. W przedsiębiorstwach państ- 
wowych wprowadzony ma być 40- 
godzinny tydzień pracy, połączony z 
odpowiednią redukcją płac zarobko- 
wych. Deficyt budżetowy Rzeszy w wy 
sokości 574 miljonów pokryty ma być 
z oszczędności, wynoszących 306 mi- 
ljonów oraz z nowych wpływów obli- 
czanych na 268 miljonów. 

roczenie spłat reparacyjnych nie miałoby 
żadnego znaczenia. „Boersen Ztg.* pisze, že 
dekret ma znaczenie negatywne, Nowe cię- 
żary wprowadzone przez zarządzenia doraż 
ne muszą być znoszone przez naród niemie- 
cki tylko w tym celu, aby Niemcy spłacić 
mogły reparacje. W dniu ogłoszenia dekre 
tu prezydenta, pod adresem konferecnji w 
Chequers należy stwierdzić, że Niemcy nie 
mogą i nie chcą znosić dalej ciężarów re- 
paracyjnych. 

  

Pożar Pałacu Sztuki w Monachjum. 
BERLIN 6.6, Pat. — Donoszą z Mona- 

chjum, że dziś w nocy o godzinie 3 wy- 
buchł w Pałacu Sziuki gwałtowny pożar 
Gmach w którym mieściła się wystawa, zo- 
stał zupełnie zniszczony. Przyczyna pożaiu 
nieznana. Straż pożarna musiała się ograni 
czyć do zlokalizowania pożaru. 

BERLIN 6.6. Pat. — W uzupełnieniu wia- 
domości, podanej rano, o pożarze w Pałaeu 
Sztuki w Monachjum donoszą: W chwili 

wybuchu pożaru w pałacu znajdowało się 
około 3 i pół tysiąca dzieł sztuki m. in. 
zbiór arcydzieł malarzy - romantyków, zło- 
żony z 110 najwybitniejszych obrazów, wy- 
pożyczonych z kilku muzeów niemieckich, 
Wyratować zdołano pięćdziesiąt kilka obra- 
zów. Ogień rozszerzał się z błyskawiczną 
szybkością i objął wkrótce cały olbrzymi 
gmach. Niezwykły żar i duszący dym unie- 

możliwiały akcję ratunkową. Przybyłe na 
miejsce pożaru oddziały straży pożarnej wał 
czyły z ogniem 32 strumieniami wody. Je- 
dnak zdołano tylko uratować przyległe do 
pałacu budynki administracyjne i nie dopu- 
szezono do przerzucenia się ognia na po- 
bliski instytut chemiczny. W razie wybuchu 
pożaru w instytucie chemicznym niewątpli- 
wie doszłoby do katastrofalnej eksplozji. Po 
dwugodzinnem panowaniu rozszalałego ży- 
wiołu z gmachu pozostał tylko nagi, zruj- 
nowany szkielet żelazny. Wałące się belki 
poraniły 2 strażaków, 18 odniosło ciężkie 
poparzenia. Łunę pożarną widziano z odle- 
głości 15 km. Wiadomość o katastrofie za- 
alarmowala liczne rzesze mieszkańców, któ- 
re tłumnie zbierały się dookoła miejsca wy- 
padku. 

KURSY GIMNAZJALNE im. Kochanowskiego 
ulica Oflarna Nr. 2 — lil-cie piętro 

prowadzą naukę systemem przedmiotowym, dogodn. dla każdego przygotowania 

Prospekty gratis. Kancelarja czynna od godz. I! do 13 i od 17,20 do 21-е). 
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Pamiętnik Świętokrzyski. R. 1930 
= - Wyd. Wydz. Wojewódzkiego w Kielcach i Sekcji Regjonalistycznej 

Zw, Naucz. Polskiego, 

kich založonem w 1821 r. przez aka- 
demików krakowskich, a już w następ 
nym roku przez władze zamkniętem. 
Zajmujące i stylowe są pieśni Bractwa. 
Sandomierz -w litografjach Wyczół- 
kowskiego (śliczne reprodukcje), oma- 
wia prof. J. Remer, Al. Janowski pisze 
poetycznie O królewskim darze Pusz- 
czy Jodłowej. Dalej idą Materjały do 
Organizacji Parku Narodowego w Gó- 
rach Świętokrzyskich, którą wprowa- 
dził do literatury i do serc polskich ta- 
lent Żeromskiego. 

Barwny i niezmiernie cenny dla 
badaczy twórczości polskiej jest arty- 
kuł o A. Dygasińskim i St. Witkiewi- 
czu, na podstawie ich listów i pism, 
wraz z fotografjami. O Dygasińskim 
jako Poecie Ponidzia, pisze p. Z. Wo- 
lertowa ze wspomnień osobistych, a p. 
W. Wolert O Spuściźnie literackiej 
pierwszego ludowca w polskiej litera- 
turze powieściowej. P. T. Wiśniowski 
informuje o geologji Gór Śwkrz. a p. 
K. Kaznowski o florze tych stron, zaś 
p. W. Roszkowski o faunie. 

Badania i odkrycia w zakresie hi- 
storji sztuki, (ostatnie lat 10), pióra 
p. dyr. T. Szydłowskiego, konserwato- 
ra, zawiera opisy i fotografje, wspania 
tych zabytków jakie się jeszcze zacho- 
wały w tej części Polski, posiadającej 
najstarsze budownictwo kamienno-ce- 
glane. Napatrzyć się nie można tym 
kościołom gotyckim, widokom z Wi- 

ślicy, Olkusza, Hebdowa, Koprzywicy 

kościołom w Wąchocku, w Sulejowie 
(opactwo cysterskie), tym ruinom w 
Olsztynie, Będzinie, Ogrodzieńcu, Bo- 
bolicach, pałacom w Bejsce i Igołomie, 
ślicznym dworom: w Rogowie i t. d. 
Malowidła kościelne w Olkuszu i Bo- 
dzentynie, odnowione przez p. Rutkow 
skiego, są niezmiernie ciekawym i pięk 
nym zabytkiem z XV i XVI w. 

O działalności i pracach literaeko- 
publicystycznych Tomasza Ujazdow- 
skiego, wydawcy Pamiętnika Sando- 
mierskiego pisze p. A. Patkowski, ma- 
my tu obraz ideowej pracy zasłużone- 
go regjonalisty, również i W. Reklew- 
skiemu, żałnierzowi napoleońskiemu. 
to miano przystoi, o czem w następ- 
nym artykule czytamy. Z autografu 
będącego w jego posiadaniu podaje p. 
E. Kipa wyjątek bardzo cennych i cie- 
kawych Wspomnień I. D. Radziszew- 
skiego obywatela czynnego w armji 
Napoleona i w Księstwie Warszaw- 
skiem ur. u stóp Gór Ś-to, Krzyskich. 
O innych zasłużonych: M. Kubiszew- 
skim rektorze w Sandomierzu od 1790 
do 1830, o Dutreppim, deputowanym 
z 1890, o Cyprjanie Baczyńskim, pod- 
prefekcie, o kap. A. Gaszyńskim, majo- 
rze E. Grothusie, gen. T. Konarskim, 
senatorze-kasztelanie L. Łempickim z 

Planty, gościnnej i literackiej, o St. 
Ropelewskim poecie i krytyku roman- 
tycznej.doby, czytamy dalej. Potem o 
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W sprawie protestu przeciw- 
ko niesłychanym warunkom 

pracy w Z. $. S. R. 
GENEWA. 6.VI. (Pat) Delegat 

pracowników szwajcarskich inż. Tzant 
wygłosił w dn. 6 b. m. na posiedzeniu 
międzynarodowej konferencji pracy 
przemówienie, w którem podkreślił, że 
konferencja winna zastanowić się nad 
tem, czy nie możnaby skutecznie za- 
protestować przeciwko niesłychanym 
warunkom pracy w Rosji Sowieckiej, 
gdyż praca ta, przypominająca pracę 
niewolników, stoi w jaskrawej sprzecz- 
ności z postanowieniami, zawartemi w 
traktatach pokojowych. Wprowadza- 
jąc tego rodzaju warunki pracy, mog- 
ła Rosja Sowiecka stosować swą zna- 
ną politykę dompingową, która zaost= 
rzyła jeszcze kryzys gospodarczy i 
spowodowała zamieszki w wielu kra- 
jach. Jak wiadomo, w przedstawio- 
nem konferencji pisemnem doroczne 
sprawozdaniu Albert Thomas stwier- 
dził, że wszelkiego rodzaju interwen- 
cja przeciwko sowieckim metodom 
pracy nie może być skuteczna i jest 
praktycznie nie możliwa. W dyskusji 
generalnej nad działalnością miezdy- 
narodowego Biura Pracy zabierało 
głos kilku jeszcze przedstawicieli pra- 
codawców między innymi z Jugosła- 
wji i Szwajcarji. Przedstawiciel pra- 
codawców szwajcarskich wystąpił z 
całą energją przeciwko dumpingowi so 
wieckiemu i kwestjonował twierdzenie 
Alberta Thomasa, jakoby zagadnienie 
to nie należy do kompetencji Między 
narodowego Biura Pracy. Mówca jest 
zdania, że tylko wspólna akcj amoże 

doprowadzić do pomyślnych wynui- 
ków, obowiązkiem zaś iMędzynarodo- 
wego Biura Pracy jest zbadanie tej 

kwestji. 

    NABYCIA 
Wypróbujcie nasz najnowszy przebój, 

wodę kwiatową „CRYNOLINE'* 

  

  

Obrona Częstochowy 
w Qgnisku Kolejowem 

w Wilnie. 

2 czerwca zespół amatorski Ogni- 
ska Kolejowego zamknął tegoroczny 
sezon ostatniem przedstawieniem Ob- 
rony Częstochowy. Stanowczo amato- 
rzy ci są za skromni i za mało rekla- 
mują się, a przedstawiciele prasy po- 
winni tam częściej zaglądać, gdyż wre 
tam praca godna tego, aby o niej po- 
wszechnie wiedziano. Zespół ma na- 

wet parę talentów (Irena Owczarków- 
na i Witold Szemberg), ma doskonałe 
dekoracje w stylu redutowo-uscetycz - 

nym, ma doskonałe stroje i co naj- 

ważniejsza sumiennie nad sobą i nad 

sceną pracujących artystów-amato- 

rów. 
Ostatnie przedstawienie wypadło 

doskonałe, mimo, zmęczenia arty- 
stów, którzy dopiero wrócili z dwuty- 
godniowej podróży po pozamiejskich 
ogniskach kolejowych, gdzie dano ko- 
ło 20 przedstawień Obrony Często- 
chowy. Przedtem tak samo uczyniono 
objazd ze sztuką Grzymały Siedleckie 
go „Spadkobierca*. Reżyserem tego 
wzorowego zespołu amatorskiego jest 
p. Wacław Malinowski z Reduty, 
stąd to w całej pracy widać tradycje 
redutowe. Nawet grają bez suflera. 
Praca członków nie ogranicza się do 
nauczania się i wykonania ról, lecz 
obejmuje również kształcenie się w 
kunszcie scenicznym. W tym celu od 
czasu do czasu organizuje się taki lub 
inny kurs. Tak niedawno odbył się 
kurs charakteryzacji i od tego czasu 
aktorzy obywają się bez fryzjera, a 
pracę za niego wykonuje każdy sam 
sobie i wszyscy czynią to prędko i 
dobrze. 

Instytucje oświatowe, które rów- 
nież prowadzą u siebie sceny amator- 
skie powinny tam pójść na naukę, jak 
się takie przedsięwzięcia organizuje. 

War. 

echu powstania Listopadowego w Kie- 
leckiem, o szkolnictwie współczesnem, 
o źródłach archiwalnych, o Sandomie- 
rzu, obszerny artykuł, o Radomskiem 
i Sandomierskiem w zwyczajach i pio 
senkach, przez H. Łopacińskiego, bar- 

dzo ciekawe. Pamiętajmy że biskup 
Krasiński tutaj powiedział „o Ryczy- 
wole zamilczeć wolę”, co się przysło- 
wiem stało. O Sobótkach, tak obcho- 
dzonych tradycyjnie jak za czasów 
Jana Kochanowskiego, wraz z poda- 
niem pieśni, pisze p. J. Czerniak i E. 
Szyłko. A o straży przy Grobie Zbawi- 
ciela w Radomyślu nad Sanem p. M. 
Marczak, p. W. Wołówcówna o suk- 
manie ze Świętomarzy daje wyczerpu- 
jącą notatkę, a o rybołówstwie pisze 
p. F. Potocki. - 

Obszerna 68 str. Kronika, zamyka 
to piękne zaiste dzieło pietyzmu regjo- 

nalnego, opracowane nietylko z miłoś- 
cią do przedmiotu i dużym smakiem 
artystycznym, ale i z imponującym 
wysiłkiem zbiorowej woli młodszych 
i starszych, złączonych ideą służby 
społecznej i ukochania swego zakątka. 

  

/Hel. Romer. 
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IEŚCI | OBRAZKI z KRAJU 
Jak było w Olkienikach? 

(Komunikat urzędowy). 

W dniu 29 maja r. b. w Olkieni- 

kach przy powitaniu ks. biskupa Mi- 

chalkiewieza wystąpiły również ban- 

derja konna — polska oraz miejscowej 

ludności litewskiej. Uczestnicy bande- 

rji litewskiej ubrani byli w szarfy o 

kolorach narodowych litewskich przez 

ramię. naramienniki z bibułki trójko- 

lorowej tychże barw, a ponadto na 

czapkach otoki z bibułki żółtej i patki 

tegoż koloru na klapach. 

Obecny przy tem oficer K. O. DR 

uważając, iż tego rodzaju wystąpienie 

uczestników banderji ubranych w 

strój. przypominający 

wałerji litewskiej, jest swego rodzaju 

prowokacją, zażądał kategorycznie u- 

sunięcia takich odznak. Do żądania te- 

go uczestnicy banderji zastosowali się. 

Prasa kowieńska, a następnie ry- 

uniform ka- 

ska podała nieprawdziwą wiadomość, 

jakoby w związku z tem żołnierze 

K. O. P. pobili szablami uczestników 

banderji. Na podstawie informacyj 

najbardziej autentycznych stwierdzić 

należy, że wypadek taki nie miał miej- 

sca i jest wymysłem. 

Również niezgodne z prawdą jest 

twierdzenie powyższej prasy, jakoby 

Litwini urządzili wrogą demonstrację 

ks. biskupowi Michalkiewiczowi, któ- 

ry rzekomo jedynie pod osłoną żołnie- 

rzy polskich mógł opuścić Olkieniki. 

  

Prawdą jest tylko, że banderja li- 

tewska usunęła się od dalszego asy- 

stowania orszakowi ks. biskupa, м- 

bec czego pozostaly w orszaku orga: 

nizacje spoleczne oraz banderja pol- 

ska. 

Kolej wąskotorowa Dukszty —Druja zostanie 
przebudowana na normalnotorową. 

Wileńska Dyrekcja P. K. P. otrzy- 
mała ze źródeł urzędowych informacje 
że Ministerstwo Komunikacji postano- 
wiło wąskotorową linję kolejową Duk- 
szty—Druja przekuć na tor normalnej 
szerokości. Prace nad rozszerzeniem 
toru rozpoczną się już dnia 15 b. m.i 
potrwają do dnia 24 czerwca. 

    

   

W związku z temi robotami ruch 
wszelkich przesyłek zwyczajnych i po 

nych, adresowanych do stacyj ko 
łejowych na odcinku Dukszty—Druja 
będzie w okresie od 8 do 22 b. m. 

  

wstrzymany, natomiast przewóz baga- 
żu i przesyłek ekspresowych będzie się 
odbywał z przeładowaniem. Podobnie 
ruch osobowy kontynuowany będzie 
z przesiadaniem w miejscach prowa- 
dzenia robót. 

Do czasu przekucia toru będzie kur- 
sowała na tej linji jedna para pocią- 

gów. 
Z dniem 24 b. m. zniknie ten odci- 

nek „anormalnej'* kolei i włączony 20- 
stanie do ogólnokrajowej normalnej 

sieci kolejowej. 

Okropny mord w lesie. 
We wsi Zarębiny gm. derewnieńskiej za- 

mieszkuje rodzina Danilewiczów, składająca 

się ze starej Danilewiczowej dwóch jej 5у- 

nów 19-letniego Jana i 16-letniego Wiktora 
i 30-letniego jej pasierba Adama. 

Adam od dłuższego już czasu wykazywa! 

silny rozstrój nerwowy, graniczący z obłę- 

dem. Od czasu do czasu miewał ataki szału, 

podczas których stawał się groźny dła oto- 

<zenia, 
Zamiast jednak umieszczenia chorego w 

odpowiednim zakładzie leczniczym, zła ma- 

cocha zaczęła przemyśliwać nad sposobem 

jego pozbycia się, aż wreszcie narodził się 

w jej głowie szatański plan. 

Wezoraj z rana wyruszyła z synami do 
lasu niby po drzewo. Kiedy nikogo wpobliżu 
żu nie było, Danilewiczowa rzuciła się z 
młodszymi synami na nieszczęśliwego Ada- 
ma, którego pobito do nieprzytomności, po- 

_ czem związano i zamordowano siekierami. 

Opatrzność jednak chciała, by zbrodnia 

została ukarana, bowiem w chwili gdy zbro- 
dnicza rodzina zajęia była zakopywaniem 
zmasakrowanych zwłok, nadszedł gajowy, i 
stał się może mimowolnym świadkiem tej 

zbrodni. 
Wskutek zameldowania 0 morderstwie 

policji, jeszeze tegoż więczora cała „rodzin 
kęś aresztowano i osadzono w więzieniu. (C). 

Żałosny koniec komunisty. 
Onegdaj na terenie odcinka granicznego 

Mikoszewicze patrol K. O. P.-u lustrując pas 
graniczny natrafił na wyrzucone przez rzekę 
zwłoki jakiegoś mężczyzny. Przeprowadzene 
dochodzenie ustaliło, że jest to trup Micha- 
ła Cynamona, który przed niedawnym c€za- 
sem kierował akeją wywrotową jaczejek ko- 
munistycznych w niektórych  miejscowo- 
ściach woj. wileńskiego. 

Działalność jego zwróciła wreszcie uwag; 

WILEJKA 
+ Zawody kolarskie. W Wilej 

się pierwsze dotychczas zawody В 
urządzone staraniem powstałego tu niedaw- 

no T-wa cyklistów i motocyklistów. Obec- 
ność około 2 tysięcy osób świadczy o zainie- 
resowaniu publiczności. Do zawodów stanęło 
9 zawodników. Startowano trójkami. Trasa 
biegu. poprowadząca ulicami, wynosiła 7 

     

  

klm. Najlepszy wynik osiągnęli — sierżant 
K. O. P., który przybył do mety po 13 m. 
i 20 sek., p. Czarny — po 14 m. 54 sek,   
oraz p. Żółtko — po 15 m. 32 sek. Pierszemu 
z nich komisja sędziowska z p. Starostą ną 

<zele przyznała pierwszą nagrodę w postaci 

©pon do roweru. Pp. Czarny i Żółtko otrzy- 

mali drugą i trzecią nagrodę. Zawody ko- 
łarskie T-wa Cyklistów należy powitać jako 

władz bezpieczeństwa, które wpadłszy na 
trop wywrotowca miały go lada moment arc- 
sztować. Uchodząc przed pościgiem przedo- 
stał się na pogranicze połsko-sowieckie, usi- 
łując zbiec do Z. $. S. R. Ścigany przez żoi- 
nierzy K. O. P. zbieg podczas przeprawy 
przez graniczną rzekę wpadł na głębię i uto- 
nął. 

Zwłoki jego po kilku dniach wyrzucone 
zostały na brzeg. 

pierwszy krok do ruszenia sprawy z mart- 
wego punktu, gdyż naogół w Wilejce sport 
jeszcze stoi nisko. Jest np.w parku miejskim 
kort tenisowy, po którym tylko dzieci bie- 
gają. W innych dziedzinach sportu ten sam 
zastój, 

BIENICA 
+ WYKRYCIE POTAJEMNEJ GORZEL- 

Ni. W dniu wczorajszym organy władz bez- 

pieczeństwa wykryły we wsi Zaskiewieze, 

gminy bieniekiej, potajemną, gorzelnię, pro- 

dukującą w wielkiej ilości samogonkę. + 

Gorzelnia mieściła się w zabudowaniach 

mieszkańca tej wsi, Bazylego Osipowicza. 

Skonfiskowano większą ilość wypędzone- 
go samogonu. Osipowieza aresztowano. (C). 

Burda w Wydziale Opieki Społecznej 
Magistratu. 

Wdn. 20 lutego b. r. w lokału Wydziała 
Opieki Społecznej Magistratu m. Wilna miało 
miejsce burzliwe zajście, które ostatnio zna 
lazło swój epilog w sądzie. 

Oto do pokoju kierownika wspomnianego 
wydziału p. Majewskiego wkroczyło 
bezrobotnych z niejakim Zygmuntem Kuźni: 
kim na czele, żądając udziełenia świadczeń. 

  

        

Kiedy kierownik wydziału tłumaczył, 
nie może narazie zadość uc 

Kuźnicki wyjął ukryty zawczasu w kieszeni 
odłamek cegły i ugodził nim w gowę p. Ma- 
jewskiego. 

Napastnik usiłował zadać dalsze ciosy, 

ne 
             

lecz przeszkodził mu w tem personel wy- 

działu. 
Wezwana policj 

sprawcę napadu Kuźnickiego zatrzymała, a 

następnie przekazała go władzom sądowym 

W związku z tem Kuźnieki stanął przed 

Sądem Okręgowym który rozpoznawał spra- 

wę w trybie uproszczony 
Po ustaleniu przebiegu zajścia, Sąd w oso 

bie p. sędziego Józefa Zaniewskiego, uznał 

podsądnego za winnego dokonania inkrymi- 
nowanego mu czynu i skazał go na osadzenie 
w domu poprawczym przez 11/» roku z ogra- 
niczeniem w prawach stanu. 

` — Ка-ег. 

  

   

    

   

  

Pokątny doradca z Łużek, 
jego klijenci i pomocnicy. 

W ubiegłym roku władze zdołały zdema 
skować niebezpiecznego oszusta i fałszerza, 
Antoniego Kuca, który, pełniąc funkcje po 
kątnego doradcy w Łużkach pow. dziśnień 
skiego, w ciągu kilku lat 'sporządzał fałszy- 
we testamenty oraz preparował inne fikcyj- 
ne dokumenty, wciągając do tych spraw, ja- 
ko swych pomoeników, wielu włościan z oko 
licy. 

W rezultacie śledztwa ustalono, iż Kac 
w 1928 r. sporządził fikcyjny testament 
zmarłego w 1926 r. Justyna Spirkowicza, a 
następnie testament również zmarłego An- 
drzeja Kobiaki. : 

W mareu 1929 r. uszkodził złożony do 

   Łucji Hryniewiczowej, a następnie złośliwi 
oskarżył o to uszkodzenie dokumentu obroń- 
се sądowego Ant, Urbanowicza. 

Tegoż roku sporządził testament w imie 

niu zmarłej przed rokiem Marji Lisowskiej 
i wreszcie w końcu 1929 r. sfałszował w 
imieniu Zofji Zającowej skargę apelacyjnų. 
(Wraz z pomysłowym Kucem do odpo- 

wiedzialności sądowej pociągnięto osoby ko- 
rzystające z jego usług oraz osoby pomaga 
Jące mu w malwersacjach przez podpisywa- 
nie w charakterze adków spreparowanych 
dokumentów, i fałszywie świadczących przed 
władzami. Ё 

Sprawa ta znalazła się w końcu stycznia 
b. r. przed sądem okręgowym w Wilnie. 

Oobok głównego oskarżonego Antoniego 
Kuca zasiadło 15 innych osób. 

  

Sąd, po trzechdniowej rozprawie, uznał 

za winnych dokonania  inkryminowanych 

przestępstw i skazał: 

Antoniego Kuca na 3 lala domu poprawy, 

Pawła Špirkowicza, Mateusza i Pawła Mio 

tły, Antoniego Krawca, Wacława Lastowke, 

Aleksandra Sawickiego, Andrzeja Krywkq, 

Antoniego Kirsanowa i Mateusza Rymkę na 

półtora roku domu poprawy, Benedykta Ko- 
biaka na 2 lata domu poprawy a Justynie 

Spirkowiczowej wymierzył po. zastosowaniu 

ustawy o amnestji karę 3 mies. więzienia, 

zawieszając wykonanie tej kary na 5 lat. 

Skazani odwołali się do sądu apelacyjne- 

go, który wczoraj w składzie pp. sędziów: 

Bądzkiewicza, Suszczewicza i Borejki sprawę 

tę rozpoznawał. 

Oskarżał w.-prok. Parczewski domagając 

się zatwierdzenia wyroku. 3 - 

Oskarżeni prosili o złagodzenie wymie: 

rzonych im kar, a Kue powoływał się na swe 

usługi oddane państwu w czasie wojny. 

Sąd przychylając się do wywodów pro: 

kuratora, uznał wyrok sądu okręgowego 74 

słuszny i zatwierdził go. w całej rozciągłości, 

nie zaliczając na poczet kar odbytego pre 

wencyjnego aresztu między wyrokami obu 

instancyj sądowych. 

W motywach swych sąd podkreślił, iż 
osk. Kuc nie zasługuje na żadne względy 
gdyż jemu to zawdzięczają inni podsądni, iż 
wmieszani zostali do sprawy i ponosić ma 
szą teraz konsekwencje. Ka-er. 

cie zlikwidowała, a 

K“ U R. JiE-R: 

A jednak są usterki... 
Uważnie śledząc polemikę wynikłą 

na tle odnowienia Świątyni Św. Tere- 
sy, z niecierpliwością oczekiwałem od- 
powiedzi Komitetu z wyjaśnieniem 
wszelkich wątpliwości w tej sprawie. 
Rzeczywiście komisja, złożona z du- 
chowieństwa profesorów, artystów i 
architektów, ogłosiła protokół posie- 
dzenia, odbytego w dn. 18 maja r. b. 
Protokół ten, jako odpowiedź na 
wszystkie zarzuty, wysunięte przez 
cech malarzy i sztukatorów, ma wido- 
cznie na celu uspokojenie opinji publi- 
cznej. Wszystko byłoby w porządku, 
gdyby nie małe „ale“. 

Przedewszystkiem rzemiosło nie 
miało swoich przedstawicieli w komi- 
sji, a przecież w wykonanych robotach 
przewagę właśnie miało rzemiosło; je- 
żeli nawet zgodzić się z tem, że artysta 
powołany jest wyrokować w sprawie 
rzemiosła bez udziału rzemieślników 
fachoweów, to nasuwa się pytanie, dla 
czego wśród członków komisji nie by- 
ło rzeźbiarza, a przecież zarzuty p. Ja- 
chimowicza dotyczące rzeźb należało 
zbadać, obejrzeć dowody rzeczowe, a 
nie przejść nad niemi do porządku 
dziennego. 

W redakcji protokółu zwracają na 
siebie uwagę drobne, lecz charaktery- 
styczne szczegóły, dotyczące restaura: 
cji kościoła. Zakończenie protokółu za- 
wiera podziękowanie kierownikowi ro- 
bót za „sumienne i umiejętne wywią- 
zanie się z zadania”, w punkcie zaś 
7-ym komisja uważa „że należy prze- 
prowadzić subtelniejsze wykończenie 
figur w malowanych niszach kaplicy 
Pociejowskiej*. Punkt 8-my zredago- 
wany mglisto opiewa: „Komisja nie 
widzi przeszkód przeciw: a) doprowa- 
dzeniu do większej równości koloru ró 
żowego stanowiącego tło ornamentacji, 
oraz obrazów na sklepieniu nawy głó- 

wnej;” 
b) przemalowaniu lamperji w koście- 

łe olejno z wierzchnią warstwą matową 
i uwzględnieniem architektury. o ile 
życzyłby sobie tego Komitet odnowie- 
nia świątyni. Już te dwa punkty stwier 
dzają, że jednak nie wszystko wykona- 
ne jest umiejętnie, a „doprowadzenie 
do wiekszej równ. koloru różowego 
na sklepieniu nawy głównej wymaga 
zbudowania rusztowań i pociąga za so- 
bą nowe koszty. Są więc pewne nie- 
domówienia i sprzeczności, które moż- 
na w rozmaity sposób interpretować. 

Jeżeli (punkt 6) „wszystkie środki 
wyczerpano w celu zabezpieczenia ma- 
lowideł ścien. w drugiem i trzeciem 
przęśle lewej nawy bocznej”, nie ro- 
zumiem, z jakich powodów łuszczy się 
i odpada farba na malowidle ołtarza. 
I jeszcze niedyskretne pytanie: dlacze- 
go w protokóle figuruje podpis osoby 
zainteresowanej kierownika robół p. 
Słoneckiego, natomiast brak podpisu 
profesora Rutkowskiego, na którego 
autorytet powołuje się w artykułach 
polemicznych p. W. Ch.? 

4 $. Hermanowicz. 
„ak 

6-dniowy kurs spółdzielczości 
dla nauczycieli. 

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku 
Nauczycielstwa Polskiego w Wilnie wspól- 
nie z Oddziałem Związku Spółdzielni Spoży. 

wców urządza dła nauczycielstwa szkół pow- 

szechnych miasta Wilna i powiatu wileńsko- 
trockiego sześciodniowy kurs spółdzielczy od 
dnia 10 czerwca do dnia 16 czerwca b. r, z 
następująym programem: 

10 ezerwca 1931 r. (środa). Wykłady od 
8 do 12. 

1) Cele i zadania spółdzielczości — 1 wy- 
kład. 2) Zasady handlu prywatnego a spć 
dzielczość — 2 wykłady. 3) Rodzaje spół- 

dzielczości, oraz spółdzielczość zagranicą —- 

1 wykład. 
“ Zwiedzenie sklepików szkolnych. 

11 czerwca 1931 r. (czwartek). Wykłady 
od 8 do 12. 

1) Zarys historji spółdzielczości w Połsce 
i jej stan obecny — 2 wykłady. 2) Znaczenie 
spółdzielczości w życiu gospodarczem Pań 
stwa i związek z obecnym gospodarczym kry 
zysem — 1 wykład. 3) Nauczyciel jako spół- 
dzielca na terenie — 1 wykład. \ 

Zwiedzenie sklepików szkolnych. 
12 czerwca 1931 r. (piątek), Wykłady oł 

8 do 12. 
1) Praca propagandowa nauczycieli poza 

szkołą — wykład. 2) Spółdzielczość jako 
czynnik uspołecznienia obywatela państw. 
— 1 wykład. 3) Uspołecznienie młodz 
szkolnej przez spółdzielczość — 1 wykład. 
4) Buchalterja — 1 wykład. 

Zwiedzenie sklepików szkolnych. 
13 czerwca 1951 r. (sobota). Wykłady oa 

9 do 12. 
1) Towaroznawstwo —1 wykład. 2) Bu- 

chalterja-— 2 wykłady. 
Zwiedzenie sklepików szkolnych. 
14 czerwca 1391 r. (niedziela). 
Zwiedzenie wystawy spółdzielczej „Spo: 

łem*. 
15 czerwca 1931 r. (poniedziałek). Wykła- 

dy od 9 do 12. 
1) Organizacja spółdzielni na terenie szko 

ły — I wykład. 2) Organizacja i sposób pro 
wadzenia spółdzielni wytwórczej — 1 wyk 

ład. 3) Organizacja i sposób prowadzenia 
spółdzielni kredytowej — 1 wykład. 

Zwiedzenie sklepików szkolnych, 
16 czerwca 1931 r. (wtorek). Wykłady od 

  

   

   

    

   

      

+9 do 12. 
1) Organizacja i sposób prowadzenia skle 

pików szkolnych — 3 wykłady. 
Zakończenie kursu > 
Wyklady odbywač się będą w lokalu Se- 

minarjum Nauczycielskiego Męskiego Wilne, 
ul. Ostrobramska 29. 

Zgłoszenia na 5 wolnych miejsce należy 
nadesłać pod adresem Zarząd Oddziału Po- 
wiatowego Z. N. P. w Wilnie, ul. 3-g0 Maja 

13 m. 7. * 
Na prelegenta zaproszony jest z Warsza 

wy znany spółdzielca p. Franciszek Dąbrow 
ski. 

  

   

=G= 

Dodatkowe pociągi. 

Dyrekcja K. P. w Wilnie ogłasza, iż zo- 
stały wprowadzone dodatkowe pociągi na 
okres m-ca czerwca na linjach Baranowicze- 
Nowojelnia-Nowogródek z powodu zapowie- 
dzianych Dni Mickiewiezowskich w Nowo- 
gródku. O uruchomieniu tych pociągów sta- 
cje wywieszą przy kasach biletowych i na 
widocznych miejscach szezegółowe ogłosze- 
nia do wiadomości podróżnych. 

W IE E ŃS K I > 
— 

Szczegóły likwidacji pożyczki angielskiej. 
Jak już podawalismy delegacja m. 

Wilna, bawiąca ostatnio w Londynie 
sfinalizowała pertraktacje z przedsta- 
wicielami obligacyj pożyczki m. Wilna 
z roku 1922. Naskutek działań wojen- 
nych obsługę tej pożyczki przerwano 
w roku 1915. Na mocy zawartej umo- 
wy 5 proc. pożyczka rublowa z 1912 r. 
będąca w. posiadaniu wierzycieli an- 
gielskich zostaje skonwertowana na 5 
proc. pożyczkę w funtach szterlingach 
przy obliczeniu 945 rubli za 100 £., 
przyczem zaległe procenty anulowano. 

Obligacje pożyczkowe zarejestro- 
wane formalnie w roku 1925 przez po- 
siadaczy podlegają automatycznej za- 
nianie. Spłata pożyczki nastąpi w cią- 
gu 59 lat. Kupony płatne będą każde- 
go 15 maja r. b. Posiądacze niezareje- 
strowani w 1925 r., muszą wykazać, że 
obligacje pożyczkowe w dniu 21 maja 
1924 roku były w posiadaniu osób u- 
prawnionych do korzystania z przywi- 
leju polskiej ustawy waloryzący jnej 
Agentem fiskalnym pożyczki będzie 
Britisch Overseas Bank. 

Odroczenie otwarcia Muzeum i Wystawy 
Artystów Plastyków. 

Ze względów technicznych otwar- 
cie „Muzeum Sztuki Współczesnej w 
Wilnie im. Marszałka Józefa Piłsud- 
skiego* oraz otwarcie wystawy Insty- 
tutu Popierania Sztuki Polskiej i do- 
rocznej wystawy Wiłeńskiego Towa- 
rzystwa Artystów Plastyków, zapowie- 
dziane na dzisiejszą niedzielę 7 b. m. 

zostało na kilka dni odłożone. O ter 
minie otwarcia nastąpi specjalne za: 
wiadomienie. 

W związku z tem nie odbędzie się 
również „(Czarna kawa '', którą z oka- 

zji otwarcia Muzeum i wystaw wydać 
miał p. wojewoda wiłeński w tym sa- 
mym dnu. 

Rozprawa nożowa przy ulicy Wiłkomierskiej. 
Wczoraj w godzinach popołudniowych, 

na przechodzących ulicą Wiłkomierską Sta- 
nisława Pileckiego (ulica Lwowska Nr. 54) 
i Adolfa Pileckiego (ul. Fabryczna Nr. 32) 
napadło kilku osobników uzbrojonych w no- 
że, laski i inne „odpowiednie narzędzia”, 
którzy zaczęli napadniętych okładać niemi 
łosiernie kijami, poczem zadali Pileckiemu 

Dziś: Roberta. 

  

  

  

| Niedziela 

7 
czerwiec | Wrchód *łośce—c- 3 m. 18 

c uci] Zachod —g. 19 m.51 

Spestrzeženis Zakladu kieisorelogį! L. S. Г. 

w Wilnie z dala 6 VI —1931 rūku, 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 759 

Temperatura średnia -- 99 C. 

z najwyższe: +- 13° С. 

2 najniższa: - 2° С. 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: zachodni. 

Tendencja barom: stan stały. 

Uwagi: półpochmurno. 

ADMINISTRACYJNA. 
— Starosta Grodzki wileński ukarał: Bei- 

gmana Jefima (W. Pohulanka 23) za to, że 

nie stawił się na komisję poborową w wy. 
naczonym terminie, grzywną w kwocie 500 

zł. z zamianą na karę aresztu przez dni 30. 

Możejko Ludwika (Jelenia 21) i Stankiewi- 
cza Władysława (Folw. Witoldówka) za za- 
nieczyszczenie ulic Pohulanki i Zawalnej 

przez wyłanie zawartości beczek asenizacyj 
nych każdego na karę aresztu przez dni 5. 
Michałowskiego Antoniego i Mieczkowskiego 
Józefa, zag. we wsi Kropiwnica, za upra- 

„wianie prącederu asenizacyjnego z beczkami 
nieposiadającemi hermetycznego zamknięcia 

każdego aresztem przez dni 7. 

      

Jutro: Seweryna. 

  

  

        

MIEJSKA 
— Narada nad wydatkami kulturalno- 

oświatowemi. W celu omówienia wydatków 
w dziedzinie kulturalno-oświatowej w przy- 
szym budżecie miasta, zwołane zostało na 
dzień 9 czerwca posiedzenie miejskiej Ko- 

misji Kulturalno-Ošwiatowej. 
—Debaty budżetowe. Omówieniem nowego 

preliminarza budżetowego miasta na rok 
1931-32 zajmie się radziecka Komisja Finan 
sowa w dniach 11, 12 i 138 b. m. a 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Kurator Okręgu Szkolnego p. Szełą- 

gowski wyjechał na kilka dni w sprawach 
wach służbowych do Warszawy. - 

'— Dyrekeja Gimnazjum Państwowego im. 

E. Orzeszkowej w Wilnie niniejszem komu: 

nikuje o przeniesieniu egzaminów wstępnych 

na-dni następujące: egzamin do kl. IV na 

dzień 18 czerwca )badanie lekarskie 17 czer- 

wca od godz. 16), do kl. I na dzień 24 czer- 
wca (badanie lekarskie 23-go czerwca o godz. 
16:ej). 

— Podziękowanie. My, alsolwentki i ab- 

solwenci Kursów Polskiej Macierzy Szkolnej 
w Wilnie przy ul. Zarzecze 5, niniejszem 
składamy serdeczne „Bóg zapłać” Zarządowi 
Polskiej M zkolnej za zorganizowa: 
nie i utrzymanie kursów, a W. Panu Kierow- 
nikowi Kursów Janowi Popowiczowi, Przew. 
Ks. Prefektowi Florjanowi Niewierze, Pp 
Nauczycielstwu: p. Władysławowi Arcimo - 
wiczowi, p. Janinie Gadomskiej, p. Kaniew- 
skiemu Aleksandrowi, p. Wandzie Kozubow- 
skiej, p. Antoniemu Maciejewskiemu i p. To 
maszowi Tokajowi za ich owocną, go 
pełną poświęcenia pracę, którą umožliv 
nam zdobycie niezbędnej dla nas wiedzy 
uzyskanie świadectwa. 

48 absolwentek i absołwentów Kursów. 

GOSPODARCZA 
—# Izby Przemysłowo - Handlowej w 

Wilnie, Izba Przemysłowo-Handlowa w Wii- 
nie komunikuje, że w czerwcu b. r. Ogniska 
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dab 
rowie, pow. sokólski łącznie ze Związkiem 
Strzeleckim organizuje wystawę propagandy 
wytwórczości krajowej. 

Pomienione ogranizacje proszą firmy 
Okręgu [Izby Przemysłowo-Handlowej w 
Wilnie o nadsyłanie minjaturowych ekspo- 
natów, któreby umożliwiły propagandę pro 
dukcji Okręgu. 

Termin nadsyłania eksponatów upływa 
z dniem 10 czerwca. 

   
     

  

   

  

dwie rany nożowe. 
Krwawa bójka wywołała  zbiegowisku. 

Padły okrzyki: „Policja! Ratujeie!*. Napa 
stnicy, obawiając się przykrych następstw 
swego czynu, zbiegli. Rannych przewieziono 
do pogotowia ratunkowego, gdzie udzielo- 
no im pierwszej pomocy. Władze policyjne 
prowadzą dochodzenie. (C). 

  

— Kontyngenty przywozowe. Stowarzy- 
szenie Kupców i Przemysłowców Chrześcijan 
w Wilnie powiadamia, że Belgji i Grecji zo- 
stały przyznane kontyngenty przywozowe na 
winogrona świeże. Odpowiednie podania na- 
leży składać do Izby Przemysłowo-Handlo- 
wej w Wilnie w terminie do dnia 15 b. m. 

Z POCZTY. 
— W agencji pocztowej Hoża, powiatu 

grodzieńskiego, z dniem 2 b. m. zaprowadzo- 
no służbę telegraficzną i telefoniczną. 

Z KOLEL 
— Kolejowa Komisja śledcza wyjechała 

na miejsce katastrofy. Jak już donosiliśmy 
wewczorajszym n-rze „Kurjera Wileńskiego" 
na linji między Brześciem a Terespolem mia- 
ła miejsce onegdaj katastrofa kolejowa. W 
syniku katastrofy 3 kolejarze z obsługi po- 
ągu zostali ciężko ranni. Rannych przewie- 

ziono do B cia. Z Wilna zaś na miejsce 
katastrofy wyjechała specjalna Komisja ko- 
lejowa, która przeprowadzi na miejscu de 
chodzenie. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Komitet Woj. Wiłeński L. O. P. P. 

prosi swych członków o łaskawe uregulowa- 
nie składek członkowskich zaległych za rok 
1930 i I-szy kwartał r. b. Biuro K.tu mieści 
się przy ul. Marji Magdaleny 4 m. 1 czynne 
od godz. 9—14 w dnie przedświąteczne do 
godziny 13. 

     

  

    

  

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Z T-wa Eugenicznego. (Walki ze zwy 

rodnieniem rasy). 11 czerwca w lokalu Po- 
radni Eugenicznej (ul. Żeligowskiego 4) Dr. 
Hanusowicz wygłosi odczyt na temat „Współ 
czesne poglądy na choroby weneryczne”, Po 
czątek o godz. 5.30 w. Wstęp wolny. 

— Z Towarzystwa Prawniczego im, Igna- 
cego Daniłowicza w Wilnie. Zarząd T-wa 
uprzejmie zawiadamia, że w dniu 9 czerwca 
1931 r. o godz. 19 m. 45 (7 m. 45) odbędzie 
się w Gmachu Sądowym (Mickiewicza 36) 
odczyt p. Władysława Studnickiego p. t 
„Problemy reformy Konstytucji". 

Ze względu na ważność tematu upre 
się o jaknajliczniejsze przybycie. 

Goście mile widziani. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. 
— Chór Rzemieślniczy. Przy Resursie 

został zorganizowany Chór Mieszany. Dalsze 
zapisy przyjmuje Kierownik 5 Ś 

   

     

  

uż 

  

  

ji $piews. 
czej od godz. 7.30 do 9 wiecz. w poniedzia- 
łki i czwartki w lokalu Resursy ul. Niemiec- 
ka Nr. 25. s 

SPRAWY ROROTNICZE. 
— Rekrutacja robotników rolnych do Ło- 

twy. Obecnie bez przerwy w Brasławiu i 
Głębokiem odbywają się rekrutacje roebotni 
ków botnie rolnych na wyjazd do Łotwy. 

Poczynając od 9 b. m. rekrutacja będzie 
przeprowadzana również w Święcianach. W 
przewa ej części rekrutowane są kobiety. 

Do chwili obecnej zrekrutowanych zost 
ło już 3.000 osób. Rekrutacje potrwają jes. 
cze przez czewriec i połowę lipea. Ma b, 
zrekrułowanych jeszcze około 1.00 osób. 

ŻYCIE LITEWSKIE. 
— Projekt litewskiego syndykatu rolni- 

czego. Miejscowa prasa lilewska ostatnio 
wysunęła myśl zorganizowania litewskiego 
syndykatu rolniczego. Celem lego syndykatu 
byłoby z jednej strony uniezależnienie wło- 

   
  

  

  

  

  

  

  

   
     

   

  

    

    

   

  

šcian-Litwinow od różnych przekupniów, z 
drugiej strony syndykat objąłby różne 
dostawy, zaopatrywał rolników w nazozy 

  

szłuczne i maszyny, skupywał od nich pro- 
dukty, pobudzając tem do wydajniejszej pra- 
cy, a w rezultacie wielu ludzi znalazłoby za- 
trudnienie. 

  

A RÓŻNE 
— Sprostowadnie. W ogłoszeniach „Mie- 
aniowe Centralne Ogrzewanie ESWU     

Dla reumatyków ' cierpiących na bóle nerwowe! 
Nikt z cierpiących na reumatyzm, poda 

grę i bóle nerwowe nie powinien wątpić w 
możliwość swego uzdrowienia, gdyż już tv- 
siące udręczonych odzyskało swe owi 
przy pomocy Togalu. O swych doś 
niach poczynionych z Togalem donosi nam 
p. J. Szerr, Lwów, Lindego 2/il m. i. co na- 
stępuje: od wielu lat cierpiałem na reum 
tyzm i okropne rwanie w prawej no 
Przez ten czas używałem niezliczonej ilości 
różnych środków leczniczych, jako też dwa 
razy byłem w miejscowościach kąpielowych 
zagranicą. Skutek był jednakowoż tylko 
przejściowy, bóle zawsze wracały i nie od- 
czuwałem poprawy. Przed około trzema mie- 
siącami zwrócił mi mój znajomy uwagę na 
Togal, który też natychmiast nabyłem w apte 
ce. Togal zażywałem codziennie trzy razy 
po 2 tabletki. Już w pierwszym tygodniu od- 
czułem znaczną ulgę, a w trzecim pozbyłem 

  

   

   

    

się tej przykrej dolegliwości i czuję się jak 
nowonarodzony. Tabletki Togal będą każde 
mu cierpiącemu gorąco polecał. Podobnie 
jak p. Sz. donosi wiele tysięcy, którzy przyj: 
mowali Togal przy reumatyźmie, podagrze, 
rwaniu w stawach, bólach nerwowych i gło: 
wy, przeziębieniach i pokrewnych niedomaga 
niach. Tabletki Togal są nieszkodliwe dla 
żołądka, serca i innych organów. Togal nie- 
tylko natychmiast uśmierza bóle, lecz usu 
wa w naturalny sposób pierwiastki chorobo- 
twórcze, a więc zwalcza w zarodku te niedo- 
magania. Dlatego nawet w chronicznych wy. 

  

padkach osiąginęto przy pomocy Togalu nad* 
spodziewanie pomyślne rezultaty. Jeśli wiełe 
tysięcy lekarzy ordynuje ten środek, to każ- 
„den z pełnem zaufaniem Togal zakupić mo- 
że. Spróbujcie więc sami, lecz żądajcie tylko 
Togal. Niema nic lepszego! Do nabycia we 
wszystkich aptekach, już od Zi. 2.— 

U kobiet w eiąży i młodych matek, stoso* 
wanie naturalnej wody gorzkiej „Franeiszka- 
Józefa* wzmacnia prawidłowość funkcji żo: 
łądka i kiszek. Żądać w aptekach. 

my. St. Weigt i S-ka w Łodzi, które się uka- 
zywały w miesiącu maju r. b. zaszła omyłka 
w nast. zdaniu — Zakładajcie wszyscy kon: 
cesjonowani instalatorzy — winno być — 
ZI wszyscy koncesjonowani instala. 
orzy. я 

= Redziękowanie. Składam najserdecz- 
niejsze podziękowanie, naczeliemu doktoro- 
wi, wydz. wewnętrznego przy Szpitalu Sa- 
wiez, p. Pawłowskiemu za troskliwą opiekę, 
niezrównaną - dobroć i uprzejmość Siostrze 
Czerniewskiej jak również całemu zatrud- 
nionemu personelowi. 

Dzięki tej opiece córka moja została ura- 
towaną po zatruciu, za co wdzięczną pozo- 
staję na zawsze 

M. Neromska. 
— Choroby zakaźne. Podług danych miej- 

skich władz samitarnych w ciągu ubiegłego 
tygodnia na terenie m. Wilna na choroby za- 
kaźne chorowało ogółem 95 osób, w tej li- 
czbie na ospę wietrzną 8; tyfus brzuszny 1; 
płonicę 9; błonicę 3 (w tem 1 zgon); odrę 2; 
ksztusiec 1; grypę 1; gruźlicę 9 (7 zgonów): 
jaglicę 52; świnkę 7; różę 1. 

Uderzającym jest nagły wzrost zapad- 
nięć na jeglicę. W stosunku do tygodnia 
poprzedniego iłość zasłabnięć na tę chorobę 
wzrosła zgórą o 50 proc. 

WYCIECZKI. 
— Przyjazd do Wilna wycieczki. Onegdaj 

przybyła do Wilna wycieczka w ilości 150 
osób zorganizowana przez rejenta łódzkiego 
Bułharowskiego. W skład wycieczki wchodzą 
mieszkańcy różnych dzielnic Polski. 

Na dworcu wycieczkę powitali przedsta- 
wiciele władz miejscowych. 

Wycieczka ma charakter krajoznawczy. 

ZABAWY. 
— Czy wiesz gdzie możesz dziś mile czas 

spędzić? Tylkc w parku na Zakrecie! Na 
festynie i na maskaradzie letniej którą urzą- 
dza Związek. Legjonistów ' Polskich. 

Program Zabawy: Gry różne, tańce lu- 
dowe i charakterystyczne, oraz kuplety sło- 
no-wesołe, które wypowie p. Lorenz — pro- 
dukcje magiczne będą wykonane przez pro- 
fesora magji i iluzjonistę p. Alkowarsza- 
Beja. 

Słynna Miss Milli, ulubienica publiczności 
warszawskiej wykona eksperyment cyrkowy 
jako kobiela-wąż. 

Pamiętaj nałóż maskę a za oryginalny 
ubiór otrzymasz nagrodę. Najpiękniejsze 
Panie prosimy przybyć gremjalnie gdyż od- 
będzie się konkurs na najpiękniejszą. Gło- 
sowanie odbędzie się za pomocą kwiatów. 

` NADESŁANE. 

Dr. B. EDELMAN 
ordynuje jak zwykle 

w Krynicy, Willa „URSZULA 

  

  

Popierajcie Ligę Morską 

SPORT 
— Wyścigi Cyklistów. Dzisiaj o godz. 11 

rano, na szosie Niemenczyńskiej odbędą sie 
wyścigi kolarskie. Start i meta koło toru wy- 
ścigów konnych w Pospieszce. 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
ZATRUCIE SIĘ DENATURATEM. 

Wczoraj wieczorem na chodniku przy ul 
ang znaleziono nieprzytomnego o0sob- 
nika. 

Zawezwane Pogotowie Ratunkowe prze- 
wiozło go do szpitala Żydowskiego, gdyż 
ustadono, że uległ on poważnemu zatruciu 
się denaturatem. 

Ze znalezionych przy nim dokumentów 
ustalono, że jest to niejaki Antoni Łubniew- 

Ski. (G). 

  

   

PORZUCONE DZIECKO. 

W dniu 5 b. m. w ce schodowej do- 
mu Nr. 10 przy ul. Pióromont znałeziono 
podrzutka płci męskiej w wieku około + 
tygodni, kiórego umieszczono w przytułku 
Dzieciątka Jezus. 

KRADZIEŻE = 

Rucińska Bronisława, zam. we wsi Jero 
zolimka, zamełdowała, że nieznani sprawcy 
skradli z jej sklepu spożywczego futro daru- 

  

    

     Skie, oraz artykuły spożywcze, łącznej wac- 
tości 378 zł. 

Lwow (Chaja (Kozia 16) zameldow 
     że przed dwoma tygodniami na 

wnym skradziono jej z kieszeni ь 
gotowką. Ustalono, že kradzi tej dokė 
nała zawodowa złodziejka Dmowska Kata- 
rzyna (Raduńska Nr. ), którą zatrzymano. 
S$kradzionych pieniędzy nie odnaleziono. 

ZA DOBĘ. = T 

Od dnia 5 b. m. do dnia 6 b. m. zanołto- 
wano wypadków 46, w tem kradzieży 4. opil 
stwa i zakłócenia porządku publicznego 11. 
innych przekroczeń administracyjnych 17. 

List do Redakcji. 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

    

W związku z artykułem z dnia 4 czer- 
wca 1931 r. „Kurjera Wileńskiego” Nr. 127 
„Tragiczna przygoda trzech Seminarzystek 
na jeziorze Trockiem* jako nieścisłym i w. 
olbrzymiającym wypadek, podaję poniżej 
opis wypadku jako naoczny świadek „i pro- 
szę o łaskawe sprostowanie. 

Dnia 1 czerwca 1931 r. zawiadomiono mię 
o przewróceniu się łodzi żaglowej Sem. Na! 
czycielskiego Żeńskiego na jeziorze Salv 
obok ruin zamku 350—400 metrów od brze- 
gu Schroniska Ligi Morskiej i Kolonjałne; 
Na pomoc wyjechałem łodzią  wiosłową 
(a nie „Mewą), — osobiście. 

Pierwszej pomocy dwóm seminarzystkom 
udzieliły znajdujące się jeziorze  uczenni- 
ce Szkoły Przemysłowo-Handlowej z Wilna 
klasa II-b. 

Jedną uczennicę Semin. zabrałem ja na 
łódź wiosłową. Wyjazdu „Mewą*, ani też 
statkiem żaglowym mniejszym, nie można 
było dokonać z tej przyczyny, że założenie 
wzgl. podniesienie żagla zajęłoby znaczną 
ilość czasu. 

Wypadek został spowodowany, wskutek 
silnego wiatru i wyjścia z portu Seminarjum 
na pełnym żaglu, przez» niekwalifikowane 
sterniczki, — przez Ligę Morską i Kolonjał- 
ną. Е 

Kreślę się z głębokim szacunkiem 

    

    

    

    

   

    

J. Huss por. w st. sp. 

Nowe Troki 5 czerwca 1931 r. 

Ofiary na powodzian. 
Grono nauczycielskie, maturzystki oraz 

uczenice klas siódmych gimnazjum im. Elizy 
Orzeszkowej na powodzian składają 109 zł. 

Koło Czerwonego Krzyża przy Państw. 
Gimnazjum Żeńskiem im. Em. Szczanieckiej 
w Łodzi zł. 10.



———"— 

Rozrywki umysłowe. 
106. Magiczny sznurek 

uł. H. Stella. 

  

Po odpowiedniem pociągnięciu sznurka  ułożą, że otrzymamy rozwiązanie znaczenia 

(linja łącząca litery), podane litery tak się podanego rysunku. 

2 Jak to zrobić? 

Za rozwiązanie 10 pkt. w kl, l-ej. 

107. Mozaika rysunkowa 
ul. Z. Walski. 

  

ukladając litery wypisane na rysunku pio- 
nowo. 

Z podanych częšci uložyč rysukek zna- 
negc przedmiotu. Nazwę jego odczytamy 

Za rozwiązanie 10 pkt. w kl. Il-ej. 

  

KUR JE R 

108. Sylabówka 
ul. Tolek Sulima. а 
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Za rozwiązanie 10 pkt. w kl. l-ej. 

109. Szarada 
uł. Zbigniew Zawada. 

Pierwsza — litera, zaś pierwsza — druga 

To kolor w kartach. Szarada niedłuza, 

Więc jeszcze: trzecia — lekarstwo inaczej. 

Całość zaś imię chłopaka oznacza. 

Za rozwiązanie 8 pkt. w kl. I-ej. 

110. Bilety wizytowe 
uł. Z. Chmielewski. 

1 Jan Taprew 

2) Jan Sagot 
3) Leon Wajawik 

Znależć po przestawieniu liter miejsce 
zamieszkanie tych panów. 

Za rozwiązanie wszystkich 15 pkt. w kl. Il-ej. 

  

« 

а Cena bil.: Parter 60 gr., Balkon 30 gr. e e Sztuka w im Biejskie | tzu zzai» Urwis dziewczyna . 
SALA MIEJSKA W roli główne: Mia Mara NAD PROGRAM: Zginą! narzeczony с° 

$sizobramska 5. | k,,, czynna od godz. 5 min. 30. Początek seansów od godz. £9 ae program: Dziewica orieańska 

Dźwiękowy Dzis! konka J d k k ^ l ft 
KROIATE (| naskój den JEdYNACZKA KrOla Narty „AELIOS“ 

Wileńska 38, tel. 9-28 

W roli głównej pełna temperam. paryżanka Fifi Dorsay, słynny amant Willy Rogers i Marguerit Churchill. 

Fontanna humorul Kaskada. śmiechul Ceny zniżone: 
zestałe seansy: Balkon 60 gr., Parter od | zł. 

Na |-szy seans: Balkon 50 gr,, Parter 80 gr.; na pó- 

Ostatni seans dziś o godz. 9-ej wiecz. 

Tylko dziś! DLA KOBIET w kinie „Hollywood“ o godz. 1 pp. DLA MĘŻCZYZN w kinie „Helios“ 

Nadzwyczajne przedstawienie filmowe o godzinie 12.30 pp. i o godzinie 10.30 wiecz. 

PROSTYTUCJI 

Wesele w Hollywood 

WALKA 
DŹWIĘKOWE KINO 

„U0LLYWOI“ 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

Dźwiękowe Kino 

CGUIN 
ul. Wielka 47, tel. 15 41 

Kino Kolejowe 

OGNISKO 
ebsk dworea kolejow.) 

ze 
skutkami 

Dziś przecudna operetka 
dźwiękowa 

Oskara Straussa p. t. 

Czar melodji i romansów cygańskich! 
W rolach 
głównych: 

Dziś ostatni dzieńł 
Najwięksi ulub. starych i młodych 
szą i najdowcip- 
alez ę 

jako 

Jutro 
premjerai 

Dziś i dni następnych! 

Świetny program p. t. 

Imponujący przepych wystawy! 

Norma Terris i J. H. Murray, Nap. PRockaw; Tygodnik dźwiękowy Paramóuntu, 

PAT i PATACHON 

STRZELCY 
NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. Początek o g. 4-ej, Nast, program: Statek komedjantów 

Laura ia Piante 
Partnerem jej jest popul. amant ekranu i sceny Józef Schildkraut. 
udział biorą słynne chóry murzyńskie w 100% przeb. filmie dźwięk.-śpiewu. 

- Statek komedjantów. 
Początek o godz. 4-ej 6 8 i 10'15, w dnie świąt. o godz. 2-ej. 

Pani nie chce dzieci 
W rolach głównych: Harry Liedtke, Marja Corda : m». 

cudownym swym śpiewiem i grą 
na banjo oczar. widzów i słuch. 

NAD PROGRAM: Wszechświat, 
dodatek dźwiękowy „„Fox'a'', 

Największy film seksualny. Film poprzedzi 

odczyt D-ra Med. Marty Grabowskiej. 
Wejście dla pań i panów od 18 lat. 

Rewelacja ruchu, dźwięku i harmonii. 

rozśmieszą nawet głazy swcją 
ostatnią przebajeczną najnow- 

Dowcipna parodja 

Wilhelma Tella. 

Pozatem 

  

Ceny zniżone. 

Wspaniały dram. 
erotyczno-życiowy 

w 8 aktach. 

Wspaniała wystawa. 
Ciekawa treść. 

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

* KINO -TEATR 

STYLOWY 
ulisa Wielka 36. 

Kino - Teatr 

LUX 
Miskiewicza 11, t.15-62 

DZIŚ gościnne występy solistów i chóru cygańskich romansów, wykonany będzie 
a szereg cygańskich romansów: 

ne żaru; 4) Kazbek i inne do film 

1) Leć głosie po rosie; 
jak szampańskie—niema pieśni jak cygańskie; 3) Kiedy serce peł- 

Lwa Tołstoja p. t. u w-g powieści 

2) Niema wina 

Bigamija 
Potężny dramat w 10 aktach z życia rosyjskiego. W rolach głównych: Alfred Abel, Reinhold Szyncel oraz 

Lilly Alexandra. 

Dziši Dziś! 
Superfilm erotyczny! 
Rewelac. arcydzieło! 

W roli głównej najbardziej 
wyrafinowana artystka świata 

UWAGA: Wkrótce rozpoczniemy wyświetlanie dźwiękowców na aparatach Philipsa. 

MAŁŻEŃSTWO 
Brygida Helm i Jack Trevor. 

Kobieta doby obecnej. 
Wielki dramat przeżyć, 
wrażeń i miłości. 

NAD PROGRAM: Arcywesoła komedja w 2-ch aktach. Początek o godz. l-ej. Ceny od 40 gr. 
  

  

jest firma - 

  
P. L A c K A pdg eh 

Niniejszem mamy zaszczyt zawiadomić szanowną kljentelę, iż jedynym 
przedstawicielem naszych oryginalnych 

Rowerów „WANDERER” 
na Wilno i okolice Wielka Nr. 5. 

Nr. 12-31. 
Za wszystkie rowery nasze nabyte w wyżej wymienionej firmie gwarantuje- 
my i odpowiadamy za ich użyteczność, 

dziej, nie bierzemy odpowiedzialności za ich użyteczność, 
Za rowery nasze kupione gdziein- 

Z poważaniem „„WANDERER” 
Fahrrad-Werke Schónau bei Chemnitz. 
  

  

      
piate 

Vowano” 
simy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej 'sławy Ę 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

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

OSTRZEŻENIE! 
Pewna firma w Wilnie rozlewa 

0 wartościowe piwo w używane butelki „Patent* 
ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU W ŻYWCU 
i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. 

Przeto ostrzegamy przed falsyfi 

swoje mało- 

ikatami i pro- 

  
  

, Wydawnictwo „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp. 

  

OSTRZEŻENIE! | 
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HURTOWA SPRZEDAŻ 

CEMENTU 
Syndykatu cementowień polskich 

PO CENACH FABRYCZNYCH 

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

Składy: Słowackiego 27, tel. 14-46. I
A
T
A
 

ELCOECEEEEEECEECELH 
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Ne. 129 (2071) 
  

Nagrody 

Chcąc umożliwić uzyskanie nagród i tym, 
którzy stale nadsyłając rozwiązania zadań 
umysłowych wskutek rozstrzelenia punktów 
w różnych klasach bodaj nigdy nie mogliby 
żadnej nagrody otrzymać, za miesiąc kwie- 
cień i maj urządziliśmy losowanie ogólne; 
rzucając do urny nazwiska wszystkich tycł:, 
którzy rozwiązania stale nadsyłają. Dlatego 
to właśnie nie drukowaliśmy nazwisk nad 
syłających rozwiązania i nie podawaliśmy ru 
związań zadań w tych miesiącach w „Kur- 
jerze* drukowanych. Na miesiąc czerwiec 
obowiązywać będzie system stary. 

NAGRODY OTRZYMALI: 

Pp. Edmund Piotrowski (Wilno). „W żar- 
nac żhycia* Józefa Zemły (powieść). 
W. Bohdziewicz (Wilno): „Ajent wywiadu 
Sydney Horles'a (powieść); Al. Giro-Syryjski 
(N. Święciany) „Szach królowej" Henryka 
Roberta (powieść); Anatol Kaszezuk (N. Świę 
ciany) „Tajemnica człowieka* Franciszka 
Werfel'a (nowele). M. Jeliński (Mołodeczno) 
„Babel* (powieść). H. Skinder (maj. Szale- 
wo) „Półmężczyzna* Michała Rusinka (po- 
wieść), 

Książki do odebrania są w readkcji od 1 
do 3 ppłd., i od 7—9 wiecz. Zamiejscowym 
nagrody wyślemy pocztą. 

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

8,15 ukaże się kapitalna komedja L. Verne- 
uil'a „Młode małżeństwo', ciesząca się ogro 
mnem powodzeniem dzięki dowcipnej tre. 
ści i doskonałej grze obsady z Eichlerówną, 
Severinówną, Kreczmarem, oraz Wyrwi- 
czem-Wichrowskim na czele. Reżyserja H. 
Zelwerowiczówny. 

Ceny miejsc znacznie zniżone. 
Jutro o godz. 8.15 w. „Młode małżeń 

stwo”. 
— Teatr Letni w ogrodzie po-Bernardyń- 

skim. Dziś o godz. 8.15 w. ujrzymy doskona 
łą, sensacyjną sztukę amerykańską „Tajem 
nica stacji radjowej*. Niezwykle zajmująca 
la nowość, świetnie wyreżyserowana przez 
R. Wasilewskiego, otrzymała doskonałą ob- 
sadę, w której główne role otwarzają: Lewi- 
cka, Ciecierski, Wyrzykowski oraz Żurowski. 
Tańce i śpiewy ożywiają emocjonującą ak- 
cję. 

Ceny miejsc znacznie zniżone. 
Jutro o godz. 8,15 w. „Tajemnica stacji 

radjowej“. 

— Jutrzejszy koneert popularny w ogro- 
dzie po.Bernardyńskim. Jutro o godz. 8,30 
w. odbędzie się w ogrodzie po-Bernardyń 

  

   
  

skimkoncert popularny z udziałe: * orkiestry 
wojskowej, oraz artystów Teatrów Miejskich. 
Niwińskiej, Karpińskiego, oraz Łubiakow- 
skiego, którzy wystąpią w oryginalnych pro- 
dukcjach śpiewnych; tanecznych, oraz mono- 
logach. 

— 

RABJO 
NIEDZIELA, dnia 7 czerwca 1931 r. 

10.15. Tr. nabożeństwa z Wielkich Pie- 
kar. 11.58: Sygnał czasu. 12.15: Koncert po.. 
pularny (płyty). 12.10: Tr. z Pałacu Repre- 
zentacyjnego uroczystego otwarcia Muzeum 
Sztuki Współczesnej w Wilnie. 13.10: Kom. 
Meteor. 13.20: Muzyka i pogadanka. 15.00: 
Odczyt rolniczy: „Walka z chwastami“. 
15.20: Audycja rolnicza. 16.40: Konkursy hip- 
piczne. 17.30: Tr. ze Lwowa wyścigów samo- 
chodowych. 18.00: Aud. dla dzieci. 18.15 
Koncert popułarny. 19.20: „Kukułka wileń- 
ska“. 19.40: Pogadanka  radjotechniczna. 
19.55: Program na poniedziałek. 20.00: „Psał 
terz Florjański powrócił do Polski“. 20.15; 
Koncert wieczorny. 22.00: Feljeton prof. T. 
Zielińskiego. 22.20: Koncert. 22.45: Kom. mn. 
zyka taneczna, 

PONIEDZIAŁEK, dnia 8 czerwca. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka operowa (pły- 
ty). 13.10: Kom. meteor. 15.25: „Jak uczą do 
rosłych w Anglji* — odcz. 16.40: Program 
dzienny. 16.45: Kom. dla żeglugi. 16.50: Lek 
cja francuskiego. 17.10: „Strzeliste wieže“ — 
felj. 17.25: Muzyka popularna (płyty). 17.35: 
„Trypolis, miasto palm** — odcz. 18.00: Mu- 
zyka lekka. 19.00: Wileński Komunikat spor 
towy. 19.15: „Rys historyczny powstania i 
rozwoju organizacyj rzemieślniczych w Wil. 
nie“ — odcz. 19.30: Aud. organizowana przez 
Akad. Koła Esperantystów. 19.50: Program 
na wtorek. 19.55: Kom. meteor. 20.00: Pras. 
dzien. radj. 20.15: Skrzynka techniczna. 
20.30: Koncert. 22.00: „W mojej okolicy* — 
felj. 22.15: Kom. i muzyka taneczna. 

WITOREK, dnia 9 czerwca. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka baletowa i ta- 
neczna (płyty). 13.10. Kom. meteor. 15.25: 
Oodczyt z Warsz wygł. por. Malinowski „No 
wy tom pisma Piłsudskiego*. 16.40: Program 
dzienny. 16.45: Kom. dla żeglugi. 16.50: „Idź- 
cie do szkół zawodowych* —odcz. 17.10: 
Utwory Haydna (płyty). 17.35: „Grzyby .owa- 
dobójcze* — odczyt. 18.00: Koncert. 19.00: 
Kom. Aeroklubu Akadem. 19.15: Tygodnik 
artystyczny. 19.30: Program na środę i roz 
maitości. 19.40: Kom. rolniczy . 19.55: Kom. 
meteor. 20.00: Prasowy dziennik  radjowy. 
20.15: Koncert. 2200: „Urocze miasto Sewilla'* 

feljeton. 22 Kom. 23.00: Kabaret (płytyj 
z konferansjerką Karola Wyrwicza Wichrow 
skiego. 

  

  

NOWINKI RADJOWE. 
OTWARCIE MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZE- 

SNEJ ODWOŁANE. 

Wobec odwołania uroczystego otwarcia 
Muzeum Sztuki Współczesnej w Kordegar- 
dzie Pałacu Reprezentacyjnego zapowiedzia- 
na trasmisja uroczystości z reportażem pp. 
J. Piekarskiej i A. Bohdziewicza nie odbę- 
dzie się również. Powstałą w ten sposób lukę 
w programie wypełnią płyty gramofonowe. 

HISTORJA ORGANIZACYJ  RZEMIEŚL. 
CZYCH. 

Rzemiosło wileńskie i dzisiaj jeszcze w 
pewnych gałęziach słynie poza granicami 
terytorjalnego zasięgu miało ciekawe i boga- 
te karty w przeszłości. Niejedno zdarzenie 
wagi historycznej wykluło się lub dojrzało 
w życiu cechów wileńskich. Ciekawy jest 
przebieg ewolucyjnego kształtowania się 
form organizacyjnych i znaczenie ograniza- 
cyj rzemieślniczych od dawnych cechów aż 
do współczesnego samorządu zawodowego 2 
Izbą Rzemieślniczą. Rozwój ten omówi w 
poniedziałek p. Henryk Zabielki w odczy- 
cie p. t. „Rys historyczny powstania i roz- 
woju organizacyj rzemieślniczych m. Wilna". 

EGZOTYCZNE SŁUCHOWISKO. 4 

Staraniem Akadmickiego Koła Eksperan- 
tystów, jedynej bodaj ruchliwszej tego ro- 
dzaju organizacji w Wilnie odbędzie się w 
poniedziałek ciekawa audycja o egzotycz- 
nym charakterze. Bawiący obecnie przejaz- 
dem w Wilnie w podróży po Europie z od- 
czytami o nowoczesnych Indjach p. Lakshmi 
swar Sinha, lektor i stypendysta Instytutu 
im. Rabindranath Tagore'go w Santiniketan 
pod Kalkutą weźmie udział w audycji espe 
ranckiej, w charakterze solisty i recytatora. 
P. Lakshmiswar Sinha jest bowiem nietylko 
uczonym, ale stosownie do przyjętego w In- 
djach zwyczaju poetą i tancerzem zarazen*. 
Występ hinduskiegogościa poprzedzi przemó- 
wienie prof. Jana Muszyńskiego, po którem 
nastąpi przemówienie gościa w języku espe- 
ranto, tłumaczone przez prof. Muszyńskieg» 
na polski. Główną i najbardziej atrakcyjną 
część programu stanowi jednak śpiew i re- 
cytacje w wykonaniu poety w języku ben- 
galskim, sanskryckim i esperanto. 

Liczni u nas znawcy sanskrytu będą mie- 
li niemałą przyjemność rozpoznawania ży- 
wych dźwięków tej mowy. 

      

Pópierajcie Ligę Morską 

=== ; Rzeczną !! 

  

»   

      

  

PALENIE JUŽ NIE SZKODZI 

wego działania nikotyny. 

  

Polskie Towarzystwo Handlowe „BONICOT* 

Dwie krople „BONICOTU* 

wstrzyknięte do papierosa, cyga- 

ra lub fajki chronią gardło, płu- 

ca, żołądek i jelita od szkodli- 

usuwa według ocen lekarzy do 

75% nikotyny nie zmieniając 

8p.z0.0 

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

„„Bonikot'* preparat zł. 3— 

i Ё kawka „ „Bonikot“ strzykawka 450 T“ 

Komplet . . *. . zł. 7.50 binetowe, kredensy, 
stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

na dogodnych warunkach 
Kraków, Zielona 10. Tel. 16841, 14676. I NA RATY. 

Żądajcie wsżędzie. Żądajcie wszędzie. NADESZŁY-NOWOŚCI. 

1178 |     

Upały są okropne! 

w dużym przewiewnym lokalu urządzone 

ZIMNE TUSZE 
orzeźwiające 

dla kobiet i mężczyzn.   

Chcesz się odświeżyć —do rzeki jest dalekol... į 
W centrum miasta przy ulicy Niemieckiej 6 

są 
oraz baseny 
dla kąpieli. 

Tamże również WANNY oraz ŁAŹNIE 

  

   
  

KURJER WiLEŃSKI 
Spółka z ogranicz. odpowiędz. 

GAUK A IATROLIGATORAA 
"ZNICZ: 

WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL. 3-40 

Dzieła książkowe, dru- 
ki, książki dla urzędów 
państwowych. samorzą- 
dowych: zakładów nacć 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wszel- 

kiego rodzaju roboty 
w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE   

ŽK M      

    

  

„l Jie 

  

Druskieniki 
pensjonat „KALINA““, 

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

ceny zniżone. 

Jastrzębia bėra 
nad pełnem morzem. 
Pensjonat „Polesie“ 
Heleny Proficowej 
Ceny przystępne. 
Kuchnia litewska. 

Dojazd stacja Łebcz. 

DRUSKIENIKI 
ul. św. Jakóba 16. 

  

  

pod dobrym nadzorem. 

PENSJONAT 
w majątku „ŁOSZA” przy- 
stanek i poczta Szumsk. 
Dobre utrzymanie 5 zł. 
dziennie.Sosnewy las, rze- 
ka. Otwarcie nastąpiło 

| czerwca. 

SÓL 
Ciechocińska i Inowro- 
tławska do kąpieli oraz 
wody mineralne świeże. 
S$. Załb, skład apteczny 
Wilno, Mickiewicza 42. 

  

  

  

NAJTANIEJ 
kupuje się towary gwa- 
rantowanej dobroci u 

| 
Giowinskiego 

Polecamy tweedy na kostjumy i suknie, jedwabie 
sukniowe, paltowe i jedwabie surowe, perkale de- 
seniowe i materjały mundurkowe. 

ZiOŁĄ LECZNICZE 
według przepisów sław- 
nych lekarzy przeciw cho- 
rebom żołądka, kiszek, 

,| płuc, nerwów, wątroby, 
; | nerek, pęcherza, hemo- 

UWAGA — WILEŃSKA 27. 
  

  

F |aczata Uiewskiego dłon. Domar (ant 
Wiino, ulica Wileńska 28, telefon 846. 

Przyjęcia 10—3 pp. 2 

czynny 11] — 6 pp. 

GABINET RENTGENOWSKI, 

Opłata za leczenie i utrzymanie w lecznicy oraz za 

wszelkie zabiegi lekarskie i rentgenowskie została obniżona. 
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   i innych pism najtaniej 
załatwiać za pośrednictwem 
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STEFANA GRABOWSKIEGO 
W WILNIE, GARBARSKA 1, tel. 82. 

   

Druk. „Znicz*, Wilno, uł. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40 

  

OGŁOSZENIA 
do „KURJERA WILEŃSKIEGO" 

BIURA REKLAMOWEGO 

    
   

    

  

reidem, upławom, obstruk- 
cji, kamieniom żółciowym, 
kaszlowi, astmie, bledni- 
cy, sklerozie, artretyzmo- 
wi, reumatyzmowi etc. 
Żądajcie bezpłatnej 

broszury pouczającej ! 
Adres: Liszki, Apteka. 
  

Palacze !!l 

tutki Herbewo 
s wajhicjeniczaścjazć; 
Poleca sklep tytuniowy 

przy ul. Wileńskiej Nr. 12. 

  

S. Weksler 
uiica Gdańska Nr. 1. 
    

Pracownia Klektrotechniczna 
elektro - auto. 

Specjalność: ładowanie i 

naprawa akumulatorów; 
dynamo, magneto, insta- 

lacje i t. p. 
ul. Jagiellońska Nr. ll:   

Warsztat reperacyjny 
maszyn do pisania, racho- 
wania, szycia, kas ognio- 
trwałych, kas kontrolnych. 

S. Peneusow 
ulica Wilenska Nr. 10, 

Pracownia i sklep obuwia 

I. Borowski 
Wilno, ul. Wileńska 30. 

Przyjmuje obstalunki i re- 
peracje. Duży wybór go- 
towego obuwia własn. 
wyrobu. Ceny umiarkow. 
  

Krawiec męski Antoni 
Kaleczyc, Wilno, ul. Ta- 
tarska Nr. 3, przyjmuje 
wszelkie obstalunki w za- 
kres krawiectwa wchodzą- 
ce. Po cenach przystępn. 
Dla ucz. się młodz. rabat. 

Zakład Stolarski 
trumny po najtańszych ce- 
nach oraz wykonuję wszel- 
kie roboty stolarskie szyb- 
koisolidnie A. Nowicki 

ul. Tatarska Nr. 22. 
  

Salon Damsko-Męski - 
POL i KLEMENS 

Wilno, ulica Wielka 14. 
Poleca prace w dziedzinie 
fryzjerskiej, jak farbowa- 
nie włosów, perukarstwo 
i elektryczną ondulację. 
Dia ufzedniczek 4007 20. 

Zakład 
fryzjerski „TR i 0 ее 

salony: damskie i męskie 

S lens gel ac 

  

w zakres fryzjerski 

  

Wilia. „Wilnianka* — pen- wchodzące. 
sjonat. Piękne słoneczne 
pokoje, ogródek, kuchnia | FRYZJER 

wykonuje roboty solidnie 
i fachowo, po cenach 

przystępnych | 
ul. Kalwaryjska Hr. 11. 
Potrzebny terminator. 
  

General. przedstawiciel 
fabryki wstążek firmowych 

„Deha“ Kraków 

ilja Sznajder 
ul. Sawicz 9 m. 2. 

Pracownia 
Elektro - Mechaniczna 

A. JANKOWSKI 
Wilno, Portowa 6 

wykonanie solidne, ceny 
dostępne. 

Ingtałaje gloktiyCZn8 
dzwonki sygnalizacyj- 
ne, ustawienie aparatów 
radjowych i telefonów 
wykonywa koncesjonowa- 

ny elektromonter 

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

Wulkanizator 
parowy w dobrym stanie 

do napraw. gum sa- 

mochodowych sprze- 
dam okazyjnie. 

Ul. Szopenowska Nr 2 

  

  

i Kapłan. 
Grawerowanie p 

chemiczne Pracownia 

ręczne Tapic>rsko - Dekoracyjna 

A. Gajgałowicz 
Wilno, ul. Portowa 3 m.15 
  

Już otwarta 
Włoska wytwórnia 
znakomitych lodów 

otweria od9 rano 
do 1 wieczór. 

ULICA MICKIEWICZA 6.     

Ogłoszenie. 
Maszynistka poszukuje ste 
łej pracy, obecnie przyj- 
muje wszelkiego rodzajw 
przepisywanie na maszy- 
nie do domu, oraz pisze 

podania. 
Wielka 26 m. 7. 

przyjemnie 
Chcą spędzić lato 
młode małżeństwo ziemia- 
nie pragną przyjąć jeszcze 
kilka osób grających w 
bridge'a, lubiących jazdę 
autem za zwrotem kosz- 
tów. Poczta Lachowicze 

koło Baranowicz maj. 
Waszkowce. 

z 3 pokoż Mieszkanie pets 
kiemi wygodami nowocz. 

do wynajęcia. 
Popławska 28 m, |. 

  

  

  

Poszukuję mieszkania 
4 względnie 5 pokoj owe 
go, suchego i słonecznei. 
go, możliwie z wygodam,. 
w rejonie ulic Mostowej 
Królewskiej, Św Anny- 
Oferty pod  „okaziciel 
kwitu 165“. 

Pokój na letniskw 
z całodzien- 

nem utrzymaniem, w so- 

snowym lesie przy rzece. 
St. Gudogaj, fol. „Gėkra“ 

p. Cybulinowa. 

  

  

do Рокб] *ч cia zužywal- 
nošcią lazienki i salonu, 

Kasztanowa 5 m. 7 
až оер р 

  

Do wynajęcia 

pokój 
ze wszelkiemi wvgodamš 
ulica Wileńska 32 — 5. 
Oglądać od godz. 3 do7.. 

poleca wędliny świeże 
własnego wyrobu, ceny 

przystępne. 

Władysław Konoplin. 

  

mięsa 
i wędiin 

    

Zakład Roentgenologiczny 

D-ra S. Margolisa 
Wilno, Wileńska 39, róg: 
Mostowej, tel. 920 Prze- 
świetlania, zdjęcia i le= 
czenie prom. Roentgena- 

Akuszerka 

Marja BIZEUMA 
przyjmuje od 9 r. dc 7 w. 

przaprowadziła się 
ul. Miekiewicza, 46, m. 1. 

W. Zdr. Nr 3093. 

Akuszerka 

  

Mora Lainerowa 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 

Kasztanowa 7, m. 5. 

do sprze- DOM «z: 
w dobrym stanie. w ruch- 

liwej „miejscowości przy 
ulicy Jerozolimskiej Nr. 12 
(dawniej Nr. 46), o warun- 
kach dowiedzieć się na 

miejscu u właściciela. 

UDZIELAM 
korepetycyj 

Specjalność matematyka. 
Zgłoszenia do administr. 

dla W. K. 

  

drewniany 

  

Redaktor odpowiedzialny Władysławaorywu Ń 342


