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DRÓG! [I 
Przeładowanie szpalt prasy opozy- 

cyjnej i wszelakich dyskusyj zagadnie- 

niami drugo i trzeciorzędnemi, 'trak- 

towanemi w oderwaniu od całokształ- 

tu rzeczywistości i najczęściej ze zło- 

śliwą tendencją dostarczania wyobra- 

źni społeczeństwa karykatur, — ma 

za skutek niejaki chaos pojęć w opinji 

publicznej, sprawiający, iż drogi roz- 

woju naszego państwa straciły nieco 

na wyrazistości rysunku. 

Tymczasem zawsze, a zwłaszcza 

w okresach wymagających szczegól- 

nej harmonji społecznego wysiłku, jas- 

ność celów, do których się zmierza, 

jest nieodzownym warunkiem postępu 

ewolucyjnego. 

Zatem Polska, zmagająca się—jak 

wiele narodów—z licznemi skutkami 

olbrzymich wstrząsów wojennych i 

spowodowanych przez nie licznych 

przeobrażeń w całym układzie i orga- 

nizacji życia ludzkości, musi być ro- 

zumiana przedewszystkiem przez swo- 

ich obywateli co do istoty dróg roz- 

wojowych, po jakich zmierza, —dróg 

chrzczonych szablonowemi 

mianami, pozostającemi przeważnie w 

takim samym stosunku do rzeczywi- 

stości, w jakim wszelkie doktryny po- 

dobne są do bujnego, wspaniałego bo- 

gactwem możliwości, 

nurtu życia., 

różnemi 

przejawów i 

Nie trzeba przypominać, choć na- 

łeży pamiętać, że odnosząc wiekopom- 

ne zwycięstwo nad czerwoną Rosją 

w r. 1920-ym, stawiając tamę rewo- 

lucji bolszewickiej na linji Dźwiny i 

Zbrucza, łamiąc jej rozpęd do ogar- 

nięcia całej Europy, naród polski 

stwierdził kategorycznie, iż nietylko 

żyć pragnie, lecz posiada wolę i siły 

dla obrony swojej wolności, swojej 

kultury i zajęcia zpowrotem historycz- 

nego posterunku wschodniego bastjo- 

nu kultury europejskiej, oraz klucza 

europejskiego sklepienia, bez którego 

jego statyka, oparta na wolności 

ludów wschodniej Europy, jest nie do 

pomyślenia. 

Tak. Lecz mimo to warunki, w ja- 

kich Polska rozwijać musi swe życie 

wewnętrzne i układać drogi swego 

rozwoju, nie są swobodne. Nietylko z 

powodu straszliwych zniszczeń gospo- 

darczych, jakich dokonał przewalający 

się przez jej ziemie w ciągu sześciu 

lat huragan wojenny, nietylko z po- 

wodu krzywd, wyrządzonych życiu 

narodowemu przez straszliwą trójnie- 

wolę pod strażą bagnetu zaborczego 

trójszyliwacha. Również nietylko z 

przyczyny, iż odbudowa życia pań- 

stwowego musi być przez nas dokony- 

wana w czasie wielorakich kryzysów, 

trapiących całą ludzkość i wstrząsają- 

cych państwami, od wieków cieszące- 

mi się dobrodziejstwem nieprzerwanej 

stabilizacji politycznego bytu. Lecz 

warunki te zaostrza niezmiernie 1.407 

kilometrów otwartej granicy z Rosją 

sowiecką i 1.912 klm. również otwar- 

tej granicy z Niemcami, — a więc 

z mocarstwami, trapionemi przez sil- 

ne wstrząsy © fermenty wewnętrzne, 

szukające lub przynajmniej skłonne 

do poszukiwania wyjść z trudności 

wewnętrznych w próbach przykłada- 

nia siekiery do oliwnego drzewa po- 

koju, w imię takich lub innych, rze- 

  

komo międzynarodowych czy nacjo- 

nalistycznych, w jednym i drugim wy- 

padku imperjalistycznych haseł. 

W tych warunkach — głęboko i 

tradycyjnie pacyfistyczny naród pol- 

ski stoi wobec konieczności ścisłego 

uzgodnienia swoich dróg rozwojowych 

z koniecznością wzbogacenia swoich 

zdolności obronnych, oczywiście nie- 

tylko militarnych, lecź również w dzie- 
dzinie ekonomiki narodowej i stabi- 

lizacji politycznej, bez której zagad- 

nienie najlepszego wywartościowywa- 

nia zdolności rozwojowych narodu po- 
zostaje w dziedzinie pobożnych ży- 

IJ. 
czeń, wzbogacających być móże ob- 

szary wieczności, lecz nie ludzi, mie- 

szkających na polskim wykroju globu 

ziemskiego. 

Polska, Polska regime'u Piłsud- 

skiego, — rozumie, iż los odebrał jej 

przywilej będący własnością narodów 

politycznie szczęśliwiej sytuowanych, 

— przywilej spokojnego oczekiwania. 

aż w łonie dręczonej przez kryzysy 

ustrojowe ludzkości urodzi się dojrza- 

ły owoc reform, co ją orzeźwi, ukoi 

i uleczy. 

  

Zrozumiała ona również, iż przy- 

wiązanie i wierność dla, zaiste, nie- 

spożycie mądrych i twórczych zasad 
demokracji nie może prowadzić do 

dostarczania z siebie światu widowi- 

ska narodu rozdartego przez partje, 

państwa rozparcelowanego na domeny 

politycznych organizacyj nadużywają 

cych uprawnień będącego w ich po- 

siadaniu parlamentu, w sposób godzą- 

cy w interesy narodu, a mianowicie 

w stabilizację politycznych warunków 

życia i w sprawność rządów. 

Od pięciu lat Polska realizuje kon- 

sekwentnie tę podstawową zasadę swe- 

go rozwoju, ze skutkami powszechnie 

uznawanemi i widocznemi. Można spo- 

kojnie stwierdzić, iż naród odczuwa z 

ich powodu pełne zadowolenie, czego 

dowodów . możnaby słusznie chyba 

szukać w braku jakichkolwiek poważ- 

nych tendencyj do zmiany istniejącego 

stanu rzeczy, a co pod względem for- 

malnym potwierdził wynik wyborów 

parlamentarnych, obdarzający Mar- 

szałka i Jego obóz zdecydowaną więk- 

szóścią w Izbach. 

Nie pragniemy przechodzić obojęt- 

nie wobec faktów, iż pewne odłamy 

czy organy opinji publicznej, przez na- 

łóg upraszczania zjawisk i poszuki- 

wania łatwych analogij, chcą w pol- 

skiej próbie pogodzenia demokracji 

parlamentarnej z wartkim potokiem 

wymogów nowoczesnego życia widzieć 

nowe wydanie włoskiego faszyzmu, 

czy kopję niedawnej hiszpańskiej dyk- 

tatury, lub wogóle jakąś przez historję 

określoną i zarejestrowaną formę rzą- 

dzenia. 

Nie bardziej niemądrege nad po- 

dobne usiłowania. 

Rozumie to każdy, posiadający 

najogólniejszą chociażby 

centralnej postaci Polski dzisiejszej t. 

j. Marszałku Piłsudskim — i pobieżną 

przynajmniej znajomość Jego polityki, 

od chwili odrodzenia państwa aż do 

dnia dzisiejszego. 

Nikt silniej niż On nie wypowia- 

dał się dotychczas przeciw puszczeniu 

w ruch maszynerji dyktatury. Kieruje 

Nim tu oczywisty wzgląd na przysz- 

łość państwa, o którą trzebaby się jak 

najbardziej lękać, gdyby naród nasz 

nie nauczył się sztuki opanowywania 

indywidualnych ambicyj i popędów 

jednostek i grup na rzecz dobra spo- 

łecznego, a także gdyby nie przepoił 

się poczuciem  odpowiedzialności za 

własne losy. Dyktatura nie sprzyjala- 

by rozwojowi tych wartości, — oto 

powód, dla którego ma ona przeciw- 

nika w Marszałku. 

Polska dokonywa wielkiego wysił- 

ku nad zmodernizowaniem starej, 

przedwojennej demokracji parlamen- 

tarnej. Czyni to, przynaglona warun- 

kami, w nieco szybszem niż zachód 

europejski tempie, — oto jest prawda. 

Rozumie Polska, iż w ten sposób 

niesie ulgę całej ludzkości, —po pierw- 

sze: ponieważ przyśpiesza rozwiązanie 

powszechnego dziś w państwach par- 

lamentarnych kryzysu ustrojowego, 

powtóre: gdyż wzmacniając się sa- 

ma, wzmacnia stabilizację polityczną 

wschodu europejskiego, a tem samem 

utrwala pokój, ów klejnot cierpiącej 

ludzkości. ; 

wiedzę 0 

Habdank. 
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P. premjer wyjechał do Spały. 
WARSZAWA 13.6. Pat. — P. pre- 

mjer Prystor wyjeżdża w dniu 13 b. m. 
wieczorem do Spały na święto przyspa 
sobienia wojskowego. W święcie tem 
wezmą udział pp. marszałkowie Sejmu 
Świtalski i Senatu Raczkiewicz. 

Dodatni bilans handlowy 
za maj. 

Tel. od własn. koresp. z Warszawy. 
Saldo dodatnie bilansu handłu za- 

granicznego w maju r. b. wyniosło 
31.427 tys. zł. Wartość przywozu wy- 
nosi 137.140 tys. zł. wartość wywozu 
zaś 168.567 tys. zł. 1 

Nowy rektor Politechniki 
Warszawskiej. 

WARSZAWA 13.6. Pat. — W auli, 
Senatu Politechniki Warszawskiej od 
były, się wybory rektora na rok aka- 
demicki 1931-32. Rektorem wybrany 
został ponownie profesor zwyczajny 
budowy mostów dr. Andrzej Pszenieki. 

= 

Nowy Prezydent Francji 
przejmuje władzę. 

PARYŻ 13.6. Pat. —W sobotę po 
południu odbyło się uroczyste przeka- 
zanie władzy nowowybranemu prezy- 
dentowi Doumerowi. Szef gabin. woj- 
skowego prezydenta udał się samocho- 
dem do premjera Lavala, a następnie 
wraz z premjerem do prezydenta Da- 
umiera. Wzdłuż drogi, którą jechał pre- 
zydent, eskortowany przez dwa szwa- 
drony gwardji republikańskiej, utwo- 
zyły się olbrzymie tłamy publicznoś. 

ci, które gorąco witały nowego prezy- 
denia. Wiele domów udekorowano fla- 
gami. 

‚ O godzinie 14 min. 40 w pałącu E- 
lizejskim prezydent'dotychczasowy Do 
umergue, w otoczeniu ministrów i w 
obecności prezydjów obu izb parla- 
mentu, przekazał władzę Doumerowi. 
wygłaszając przy tej sposobności prze- 
mówienie powitalne, na które odpowie- 
dział prezydent Doumer. Jestem prze- 
świadezony — mówił prezydent Dou- 
mer — że Izby okażą mi pomoe w u- 
trzymaniu legalności republikańskiej, 
co stanowi warunek pokoju, zarówno 
wewnętrznego jak i zewnętrznego. 
Kraj, po tylu dotkliwych choć pełnych 
chwały stratach, jakie bohatersko prze 
niósł, więcej, niż kiedykolwiek przy- 
wiązany jest do pokoju. : 

  

  

Doumergue opuścił Pałac 
Elizejski. 

PARYŻ, 18. VI. (Pat). — O godz. 
15 m. 15 były prezydent Doumergue 
opuścił z całą prostotą w towarzy- 
stwie jednego ze swych przyjaciół 
Pałac Elizejski. W dniu 14 b. m. Dou- 
mergue odjeżdża do Tuluzy. 

Gabinet*Lavala pozostaje 
u władzy. 

PARYŻ, 13. VI. (Pat). — Prezes 
Rady Ministrów Laval wręczył dy- 
misję całego gabinetu prezydentowi 
Doumerowi, który prośby tej nie 
przyjął, wobee czego skład gabinetu 
„pozostaje bez zmiany. 

Drugi gabinet Lavala stanie we 
wtorek przed parlamentem, gdzie 
zwłaszcza w Izbie Deputowanych za- 
powiada się ostra walka. Przeciwniey 
Brianda wystąpią z ostrą napaścią na 
rząd, o ile w składzie jego pozostanie 
dawny minister spraw  zagraniez- 

nych. * 

Traktat handlowy austrjacko- 
węgierski. 

WIEDEŃ 13.6. Pat. — „Neue Fre- 
ie Presse“ donosi, že rokowania han- 
dlowe austrjacko-węgierskie zostały 
już ukończone. Podpisanie traktatu 
handlowego nastąpi w przyszłym ty- 
godniu. 

Próby wydobycia „Posejdo- 
na" trwają. 

WEI-HAI-WEI, 13. VI. (Pat). — Na miej. 
see katastroty łodzi podwodnej „Posejdon* 
przył dowócda floty angielskiej na wodach 
chińskich. Usiłowania, mające na celu pod- 
niesienie łodzi, trwają w dalszym ciągu. Po- 
łożenie jednak „Posejdona*, przy którem od- 
czuwa się nawet najmniejszy wiatr, powo- 
duje często przerwy w akcji ratunkowej 
nurków. 

Bank Rzeszy podwyższył 
stopę dyskontową. 

BERLIN, 13. VI. (Pat). — Bank 
Rzeszy z dniem dzisiejszym podwyż- 
szył stopę dyskontową o 2 proc. z 5 
na 7 proc. W tym samym stosunku 
podwyższył stopę lombardową z 6 na 
8 proc. 
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HUMANISTYCZNE 6 I M N A Z J U M KOEDUKACYJNE 

F WELERA 
ul. Dąbrowskiego 5, tel. 2-65 

Z PEŁNEMI PRAWAMI (A.) 

Egzaminy wstępne rozpoczynają się dnia 15-go czerwca. 

=     

          
  

-_3kl. Średnia Szkoła Handlowa 
dm. St. Staszica Marji Landsbergowej 

| ‚ \ Wilnie, ul. Dąbrowskiego 1. 
powiadamia, iż rok szkolny rozpoczyna się w dniu |-go września 1931 r. 
czego zapisy na li II kurs będą trwały do tegoż terminu. 

Wobec | 
Wymaganem jest ukoń- 

czenie 7 kl szkoły powszechnej lub 3 kl. gimnazjum, na drugi kurs mogą zapisy- 
| wać „się kandydaci, którzy ukończyli pierwszy kurs odpowiedniej szkoły handlowej. 
|. Oprócz przedmiotów objętych programem, mogą uczniowie pobierać dodatkowe 
|. lekcje języków: angielskiego i rosyjskiego. 

wych opłaca skarb państwa. 

  
Kancelarja czynna oprócz niedziel i świąt od 11—13. 

Та naukę synów urzędników państwo- | 
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KURSY GIMNAZJALNE im. Kochanowskiego 
ulica Oflarna Nr. 2 — Iil-cie piętro 

prowadzą naukę systemem przedmiotowym, dogoda. dla każdego przygotowania 
Prospekty gratis. Kance'arja czynna od godz. II do 13 i od 17,20 do 2i-ej. 
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Marszałek Piłsudski odjechał 
do Warszawy. 

W sobotę, 13 czerwca, o godz. 23 min. 15 Pan Marszałek Józef 
Piłsudski wyjechał pociągiem pośpiesznym zpowrotem do Warszawy. * 

Na dworzec przybyli na pożegnanie P. Marszałka: p. wojewoda 
Kirtiklis, dowódca O. K.-3 gen. Litwinowicz, który odjechał tym sa- 
mym pociągiem, dowódca garnizonu płk. Pakosz, dowódca 1 dyw. 
piech. ieg. płk. Stachiewicz i szereg innych wyższych oficerów gar- 

, nizony wiłeńskiego, rektor U.S.B. pror: Januszkiewicz, były minister 
prof. Staniewicz, prezydent miasta Folejewski, prezes Sądu Okrę- 
gowego Wyszyński, dyrektor Kolei Państwowych Falkowski i inni. 

Zebrana na dworcu publiczność żegnała P. Marszałka grom- 
kiemi okrzykami „Niech żyje!”. 

Z pobytu Marszałka Piłsudskiego w Wilnie. 
Wizyty pożegnalne. 

Pan Marszałek Piłsudski w ostat- 
nim dniu swego pobytu w Wilnie zło- 
żył po południu wizytę pożegnalną 

Korporacja „Piłsudja" u 
W dniu swego odjazdu p. Marsza-. 

łek Piłsudski przyjął między innemi 
na audjeneji korporację akademicką 
„Piłsudja*, Po audjencji odbyła się 

wojewodostwu  Kirtiklisom, a w 
w dn. poprzednich p. Marszałek od- 
wiedził rektorostwo Januszkiewiczów. 

Marszałka Piłsudskiego. 
wspólna fotografja korporantów na 
czele z p. Marszałkiem, który jest ho- 
norowym filistrem „Piłsudjić. 

Akcja rządu w dziedzinie ustawodawstwa 
gospodarczego. 

Dążenie do usunięcia niedomagań. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dowiadujemy się, że wszyscy  mini- 

strowie otrzymali okólnik prezesa rady 

ministrów w sprawie szczegółowego 

zbadania wszelkich niedomagań, jakie 

się dają odczuwać w ustawodawstwie 

gospodarczem i w dziedzinie admini- 

stracji państwowej. Okólnik ten pole- 

ca ministrom opracować - konkretne 

wnioski, zmierzające do usunięcia tych 

niedomagań. 

Dalsze oszczędności w budżecie państwowym 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W ciągu ostatnich kilkunastu dni 

w Prezydjum Rady Ministrów p. pre- 

mjer Prystor odbył cały szereg kon- 

fereńcyj z kierownikami poszczegól- 

nych resortów. 

Zgodnie z zapowiedziami rządu a 

między innemi z przemówieniem p. 

premjera Prystora w klubie BBWR. są 

czynione w dalszym ciągu kroki w kie 

runku kompresji budżetu. Jak słychać 

oszczędności budżetowe któreby miały 

być przeprowadzone zmniejszają wy- 

datki państwowe o 300 mil. zł. w sto- 

sunku do budżetu uchwalonego przez 

Sejm. 

Perfidna odpowiedź niemiecka na interpelację 
rządu polskiego w sprawie manifestacyi 

Stahihelmu. 
BERLIN, 13. VI. (Pat). — W odpo- 

wiedzie na interpelację rządu polskie- 
go w sprawie manifestacyj Stahlhel- 
mu we Wrocławiu rząd Rzeszy stanął 
na stanowisku, że Stahihelm jest orga 
nizacją o charakterze prywatnym. 
Rząd Rzeszy zastrzegł się przytem 

przeciwko ingerencji obcego państwa 
w sprawie stosunku rządu niemiec- 
kiego do tego rodzaju organizacyj. 
Pozatem odpowiedź niemiecka prze- 
ciwstawia manifestację wrocławską 
pochodowi narodowemu, jaki miał 
miejsce w dn. 3 V. r.b. w Katowicach. 

Sąd najwyższy rozpatruje protesty wyborcze 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. ? 

W nadchodzący poniedzałek Sąd 
Najwyższy rozpatrzy 3 protesty zgło- 
szone w poszczególnych okręgach prze 
ciwko ważności wyborów do Sejmu a 
mianowicie: protest zwolenników Cen- 
trolewu przeciwko wyborom do Sej- 
mu w okręgu Nr. 25 Biała Podlaska; 
z okręgu tego mandaty poselskie mają 
2 posł. kl. Narodowego, 1 z kl. BB i 
1 kl. ludowego; dalej protest przeciw 
wyborom w okręgu Nr 29 Tczew-Puck 

Protest ten złożyli przedstaw. mniej- 
szości niemieckiej, która w tym okrę- 
gu nie uzyskała mandatu. Mandaty z 
tego okręgu piastuje 3-ch posłów z kl. 
Narodowego, 1 poseł kl. NPR, i 1 po- 
seł z kl. BB. wreszcie Sąd Najwvższy 
rozpatrzy protest przeciw wyborom w 
okręgu Nrł 22 Sandomierz, w którym 
mandaty uzyskało 3-ch posłów z kl. 
ludowego oraz 2 posłów z kl. BB. 

  Odrzucenie kredytów 
naodszkodowanierosyjskiego 

T-wa Handlu i Żeglugi. 
PARYŻ 13.6. Pat. — Wczoraj pod- 

czas dyskusji w Izbie Deputowanych 
nad kredytami dodatkowemi na rok 
1930-31 wypłynęła sprawa byłego ro- 
syjskiego Towarzystwa Handlu i Że- 
glugi. Część statków tego Towarzystwa 
która wchodziła w skład t. zw. flotv 
gen. Wrangla, po ewakuacji wroku 
1920 była wydzierżawiona przez fran- 
cuskie ministerstwo marynarki han- 
dlowej. Kiłka z tych statków zatonęło 
na morzu Śródziemnem i rada zarzą - 
dzająca Towarzystwa Handlu i Žeglu- 
gi wytoczyła rządowi francuskiemu 
proces o odszkodowanie. 

Proces ten, ciągnący się kilka lat, 
zakończył się ugodą, na mocy której 
rząd francuski ma wpłacić rosyjskie- 
mu Towarzystwu Handlu i Żeglugi 10 
miljonów fr. Przeciwko tej ugodzie na 
wczorajszem posiedzeniu Izby wystą- 
pili socjaliści, żądając skreślenia z bud 
żetu dodatkowego sumy 23.500 tys. fr. 
w skład której wchodzi ' suma 1 Omilj. 
fr. przeznaczonych na wypłatę byłemu 
rosyjskiemu Towarzystwu Handlu i 
Żeglugi odszkodowania. Mimo sprzeci 
wu ministra marynarki, Izba propozy- 
cję socjalistów o zmniejszeniu kredy- 
tów przyjęła większością 261 głosów 
przeciwko 251. 

—0— 

  

Zmiany w armii sowieckiej. 

MOSKWA 13.6. Pat. — Diś ukazał 
się w prasie dekret w sprawie ważnych 
przesunięć personalnych na wyższych 
stanowiskach czerwonej armji. 

    

JAPOŃSKI PROSZEK 

KATOL 
radykalnie tępi muchy, komary, 
pchły, pluskwy, prusaki, 
msżyce na kwiatach i wszelkie 

= inne robactwo. 

+ KATOL sprzedaje się w Skła- 
dach Aptecznych i Aptekach. 

Informacje i prošpekty 

Luba Chait, Wilno 
Stefańska 23, te!. 689. 

    

Wypróbujcie nasz najnowszy przebój, 
wodę kwiatową „CRYNOLINE” 
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Giełda warszawska z dn. 13.VI. b. r. 

WALUTY i DEWIZY: 

  

ARRAS is 8,95—8,97— 8,93 
ВОа noc i, 124,16 — 124,47 — 123,85 
Boiandja . -889,09 —359,99—358,19 
Londyn . „ . . . . 43,811/,—43,48 43,26/, 
Nówywork SS 2 8,916—5,938—8,895 
Nowy York kabel - „8,92- 8.94 - 8,95 
Рг& „. . 34,92—35.01—34,84 
Piaga. i 25,42—26,48—26.36 
Szwajcarja . . . . . 113,22 — 173.85 — 172,79 
Wisdeń. . . . -. 125,86—124,67 - 125,05 
Berlin w obr.pryw. . - -. + +5. 1% 211,70 

PRPIERY PROCENTOWE: 

4% inwestycyjna . .. .. ‚ + -82,50 
8% dolarowa - . „ . . 71,50—72,0 
5% Konwersyjna . . » « « » . » „ 47,00) 
5% kolejowa —„ ‚ „.. . 46,(00—462» 
83, L.Z. B. G. K. i B.R., obl. B. G.a. . 940 
JB FAMA ae ks 83 5 

* + 70,00—70,2> 8% warszawskie. . . - 
6% Obl. m. Warsz. 8i9em.. . . . . . 4610 

RKCJE: 

Bank Handlowy « . « » « « « » + 1 100,00 
Bank Polski ' . . . . . . - . „120,00 
ООа s 6% EMO ORA 
JUDOD $ «49.0761. 0sS0E „ 15,00
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Pożar „Szklanego Pałacu". 
W dniu 6 b. m. o godz. 3.25 rano 

wybuchł w. słynnym „Szklanym Pa- 
łacu* w Monachjum pożar. W ciągu 
godziny pożar strawił olbrzymi gmach 
doszczętnie, tak, że o godz. 4.25 ze 
„Szklanego Pałacu pozostał jedynie 
żelazny, okopcony, załamany w wielu 
miejscach szkielet. Rola zawezwanej 
straży ogniowej ograniczyła się z ko- 

nieczności do zabezpieczenia  sąsied- 

nich budynków przed ogniem. Jak 

zwykle bowiem w podobnych wypad- 

kach powstał silny wiatr, który roz- 

nosił iskry z płonącego gmachu na kil- 

kaset metrów wdal. 
Mimo wczesnej godziny. wmig 

zgromadził się EGO ogromny tłum 
gapiów. Straż ogniowa niezwłocznie 

ewakuowała sąsiednie domy. 82 po- 

tężne hydranty wylewały strumienie 
wody na płonące wnętrze, by zapobiec 

roznoszeniu przez wiatr głowni. (Co 

chwila dawał się słyszeć trzask spada- 
jącej belki lub łamiącego się ruszto- 
wania. Jednemu ze strażaków odcięła 
spadająca żelazna belka palee u nóg. 

Pożar tak szybko strawił „Szklany 
Pałac” i zawarte w nim, z okazji wy- 
stawy, dzieła sztuki, że z ogólnej licz- 
by 3.090 obrazów i szkiców, zdołano 
ocalić niespełna 80 płócien. 

Jeden ze stróżów nocnych, który 

pełnił akurat służbę, zeznał, że zauwa- 

żył płomienie na górnem piętrze pół- 

nocnego skrzydła pałacu. Zanim jed- 

nak zdołał zbiec nadół, by zaalarmo- 

wać straż ogniową, cały budynek stał 

już w płomieniach. 
Na miejsce pożaru przybył nieba- 

wem bawarski minister oświaty dr. 

Goldenberger w otoczeniu wyższych 

urzędników. Nikt jednak nie umiał 

R wyjaśnić przyczyn niesz- 

eścia. Wobec tak gwałtownego roz- 

przestrzenienia się ognia, nasuwało się 

przypuszczenie, że pożar jest dziełem 

zbrodniczej ręki. Nie pewnego jednak 

w tej sprawie powiedzieć się nie dało. 

Policja monachijska gubi się w do 

mysłach. Wysunięto też hipotezę, że 

pożar powstał wskutek zapalenia się 

płótna, nasyconego terpentyną i ole- 

jem Inianym, a używanego w przed- 

dzień katastrofy przez robotników, za- 

trudnionych w „Szklanym Pałacu". 
Jednakże taką możliwość kategorycz - 
nie wyklucza malarz-dekorator, który 
owymi robotnikami dyrygował. Twier- 
dzi on, że w ciągu swej długiej, prze- 
szło 20-letniej praktyki nie miał ani 
jednego wypadku samorzutnego zapa- 
lenia się szmat płóciennych Szmaty, 
używane w przeddzień pożaru zostały 
zresztą — według zapewnien dekoTa- 
tora — starannie ułożone w osobnym, 
znajdującym się na parterze pokoju. 
Pożar zaś, jak wiemy, zaczął się na 
górnem piętrze. Przyczyna: pożaru 
wciąż więc okryta jest tajemnicą. Do- 
piero z biegiem czasu uda się ją może 
policji wyświetlić. 

A teraz rzecz najważniejsza. Co 
straciło Monachjum wskutek pożaru? 
Szem był „Szkłany Pałae*? Dlaczego 
poświęca się jego pożarowi tyle miej- 
sca? . 

„Szklany Palac“, jeden z najbar- 
dziej okazałych budynków w stolicy 
Bawarji, zbudowany został w latach 
1852—1854, a więc blisko sto łat te- | 
mu. Gmach składał się z żelaznego 
szkieletu i był cały oszklony. Stąd jego 
nazwa. Corocznie odbywały się w 
„Szklanym Pałacu* wystawy obra- 
zów. Wystawa w r. b. była bogatsza 
niż kiedykolwiek. Dzięki staraniom 
dyrektorów „Szklanego Pałacu*: Zim 
mermana i Wolffa, zgromadzono w 
nim w r. b. przeszło 3.000 obrazów, 
rysunków, szkiców najwybitniejszych 

malarzy niemieckich i innych. Wysta- 
wa tegoroczna miała przedewszyst- 
kiem zobrazować niemiecką szkołę ro- 
„mantyczną z ubiegłego stulecia. 

Straty są wprost nieobliczalne. 
Pomijając miljonową wartość samego 
gmachu, zginęły bezpowrotnie tysiące 
płócien, których wartości ocenić się 

   

nawet nie da. Nie też dziwnego, że 
przy płonącym gmachu rozegrywały 
się wzruszające sceny. Wielu malarzy, 
których jedynym dobytkiem były 
właśnie wystawione w „Szkłanym Pa- 

łacu* obrazy, przybyło na wieść o nie- 
szczęściu na miejsce pożaru i załamu- 
jąc ręce bezradnie się przyglądało, jak 
rozszałały żywioł pochłania ich pracę, 
w którą niejeden z nich włożył całą 
swą duszę. Dyrektor Zimmerman ze 
łzami w oczach usiłował kilkakrotnie 
rzucić się w płomienie, by coś jeszcze 
uratować. Strażacy gwałtem musieli 
odciągać oszalałego z rozpaczy czło- 
wieka. 

Nawet pobieżny rzut oka na listę 
strat wykazuje, jak ciężko dotknął los 
sztukę niemiecką i cały świat kultu- 
ralny. Z dymem poszły dzieła: mist- 
trzów szkoły romantycznej. 

Przedewszystkiem spłonął słynny 
obraz ,,Nas troje" Rungesa, arcydzieło 
malarstwa niemieckiego z XIX wieku. 
Spłonął też drugi obraz Rungesa „Lek- 
cja słowika”, znajdujący się donie- 
dawna w galerji hamburskiej 

Poszły następnie z dymem cztery 
głośne w świecie artystycznym obrazy 
Maurycego Schwinda: „Jazda rycerza 
Kurta, „Cudowny róg chłopca”, ,„Noc- 

na jazda* i „Wędrówka*. Odtąd je- 
dynie reprodukcje będą dawały po- 
jęcie o straconych bezpowrotnie dzie- 
łach Schwinda. 

Spłonęło osiem obrazów Dawida 
Fryderyka Caspara, stanowiących wła- 
sność prywatnych zbieraczy. Dalej 
strawił ogień cztery dzieła Piotra Cor- 
neliusa. Berlińska galerja straciła trzy 
obrazy mistrza małarstwa niemieckie - 
go Karola Blechena, w tej liczbie: 
„Blyskawicę“ i „„Dziewczynkę na wy- 
brzeżu morskiem'. Z dymem poszło 
dziewięć obrazów Antoniego Kocha. 

Spłonęło 67 obrazów Ottona Sżrii- 
tzela, większość obrazów - Hertericha 
i Sambergera, dwadzieścia dwa obra- 
zy Piotra Pawła Miillera, osiemdziesiąt 
dwa — Wenbau'a czter; 
dalej dzieła Lehmbruka, Augusta Ro- 

dina, Stucka. 
Z żyjących malarzy stracili w pło- 

mieniach swe obrazy: Hugon Lederer 
(Berlin), Ernest i Ferdynand Lieber- 
manowie (Monachjum), Ludwik Putz, 
Ferd, Staper, Angelo Jank, Spiro, Os- 
kar Kokoschka i wielu, wielu innych. 

Ogień nie ominął też dzieł arty- 
stów francuskich i włoskich. Spłonęły 
więc wszystkie dzieła malarza francu- 
skiego Cuno Amieta, Piccasa, Jakóba 

Blanche i in. 
Giężkic, bardzo ciężkie straty po- 

niosła sztuka i kultura. Tem cięższe, 

że nie da się ich wynagrodzić. Do ka- 
tastrof już ludzkość współczesna przy- 
wykła. Zbyt są bowiem częste. Ka- 
tastrofa monachijska jest tem strasz- 
niejszą, że jedyną w swoim rodzaju. 
Oby też była pierwszą i ostatnią. 

Сейе. 
EEE. 

Popierajeie przemys! krajowy 

CHORZY 
Żądajcie we wszystkich aptekach i składach 

aptecznych 

ZIÓŁ. LECZNICZYCH 

Oskara Wojnowskiego 
przeciwko: 

cierpieniom przewodu pokarmowego—,,lro- 
tan“, wymiotom i atonji kiszek—,,Gara““, 
chorobom płuc i blednicy—,„Elmizan““, reu- 
matyzmowi, artretyzmowi, podagrze i ischi- 
asowi—,,Artrolin'', chorobom nerek i pę- 

rotan'', niedomaganiom skrofu- 
Tizan'', chorobom nerwowym i 
„„Epilobin“, narządom trawienia 

i wątroby—,Chogal“, oraz kąpiele siarko- 
wo-rošlinne—,,„Sulfobal“. 

Na żądanie broszurę o zioło-lecznictwie 
Ula BBANIE 

Biuro Sprzedaży Specyfików OSKARA 
WOJNOWSKIEGO, Warszawa, pl. Krasiń- 
skich 8. Telefon 298-79 
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Schronisko nad jeziorem Na- 
rocz a ruch Krajoznawczo- 

turystyczny. 

Na ziemiach polskich ruch krajo- 
znawczy jak i turystyczny jest bar- 
dzo słaby, a w porównaniu z ruchem 
krajoznawczym w Niemczech, czy 
Włoszech, prawie żaden. W czem 

tkwią przyczyny słabego ruchu i roz-_ 
woju tegoż?  Przedewsystkiem niska 
stopa życiowa nie pozwala na.rożwój 
ruchu; a następnie brak wogóle prze- 
wodników, nie mówiąc o ich warto- 
ści, oraz opłakany stan naszych hote- 
li, pensjonatów, a często i schronisk. 

Chcę poruszyć sprawę schronisk, 
a bliżej mówiąc, schroniska nad je- 
ziorem Narocz w pow. postawskim. 
Krajoznawstwo wogóle na  Wilen- 
szczyźnie słabo się rozwija. Jedyną 
atrakcją są jeziora w powiecie bra- 
sławskim i inne porozrzucane po ca- 
łej Wileńszczyźnie, oraz najwięks 
jezioro w Polsce Narocz, imponujące 
swym ogromem i malowniczością po- 

łożenia. 
Ruch wycieczkowy dotąd: był sła- 

by, ponieważ nie było schroniska 
gdzie wycieczki mogłyby przenoco- 
wać i znaleźć gorącą strawę. Zdawało 
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się że sprawę polepszyło, wybudowa- | 
ne w 1930 roku schronisko nad je- 

ziorem Narocz. 
Niestety! Pionierzy  krajoznaw- 

stwa mocno zawiedli się tutaj! Schro 
nisko to jest własnością Towarzystwa 
Przyjaciół jeziora Narocz, które ma 
swoją siedzibę w Wilnie. Zdawałoby 
się, że z chwilą wybudowania schro- 
niska ruch wycieczek wzrośnie, ale to 
nie może nastąpić, ponieważ trakto- 
wanie wycieczek w tem schronisku 
jest fatalne. 

Uczestnicy wycieczek nie mogą 
tutaj dostać nietylko gorącej strawy, 
lecz nawet samego chleba, odsyła się 
ich po ten chleb do miasteczka odda- 
lonego o 10 kilometrów. O obiedzie 

Trzeba przeprowa- 
dzać formalne konferencje z różnemi 
osobami, by wreszcie wykołatać ta- 
lerz zupy: Regulamin powiada, że 

schronisko jest przedewszystkiem dla 
członków Towarzystwa Przyjaciół 
Narocza, a potem dla innych! 

W takich warunkach ruch krajo- 
znawczy i turystyczny nietylko nie 
może się rozwijać, ale nawet ten, jaki 
dziś jest będzie stopniowo zamierał. 
A dlaczego? dlatego, że takich wspa- 
niałych porządków jak w schronisku 
nad jeziorem Narocz nie znajdzie się 
ani w Polsce ani w krajach zachod- 
nich. 

Uważam za stosowne, by prze- 
mianować schronisko to na pensjo- 
nat, dia ezłonków Tow: Przyjaciół 
Narocza, wtedy sprawa przedstawiać 
się będzie całkiem inaczej. A jeśli ma 
to być schronisko 'to niech szanowni 
gospodarze tegoż zmienią swoje usto 
sunkowanie się do wycieczek, przyby- 
wających nad Narocz. 

W każdym wypadku należy coś 
zmienić, Turysta Wileński. 

UVS 

Dyplomowana 
nauczycielka 

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

Ё nie. Przyjmuje od 11—14. 
Subocz 6a — 7. 

SZGRENCYRZAWICZCZĄ 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
— Machay, Ferd. Ks. — Rozwiązanie 

sprawy społecznej w ramach Akcji Katolie- 
kiej. (Na podstawie aktów urzędowych pa- 
pieży Piusa X i Benedykta XV). Nakład Ksie 
garni św. Wojciecha. (K. A. K. 11). Cena zł. 
5,— R. 1931. 

_ Autor bardzo starannie opracował temat 
powołując się głównie na pisma i mowy Pi- 
usa X, ojca Akcji Katolickiej, Z kart tej 
książki wieje obok głębokiego przekonania 
szczery zapał, którym autor pragnąłby na- 
tchnąć wszystkich braci kapłanów, mają- 
cych styczność z ludem. Uzasadnienia mo- 
ralne i uczuciowe pobudki do akcji społecz 
nej autor czerpie poza pismami Piusa X z 
dzieł wielkiego biskupa węgierskiego Otoka- 
ra Próchaszki, uprzystępniając w ten sposób 
nieznane dotąd piękne karty z jego utworów 
społeczno-ideowych. 
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Za 2 złote 85 gr. 
Wydawnictwo, MojaBibljoteka”' w Warszawie 

ul. Szczygla 7 
daje w prenumeracie miesięcznej 

CO TYDZIEŃ 

pierwszorzędną powieść najprzedniejszych autorów świata. Za tak 
niską cenę po wpłaceniu na konto P.K.O. Nr. 26.175 lub przeka- 

zem pocztowym, otrzymać można 

4 tomy powieści miesięcznie, 
tworząc tym minimalnym wydatkiem własną „Moją Bibljotekę“. 
Warunki prenumeraty wraz z przesyłką pocztową: miesięcznie 

Zł. 2 gr. 85, kwartałnie Zł. 8.—, rocznie Zł. 30.— 
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„Słabierz raójo na lefnisko — - 

cBędziesz miat stolicę Ślisfo. 
  

Projekty wzmożenia ruchu turystycznego 
w Polsce. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W Min. Skarbu prowadzone są pra 
ce nad projektowanem  rozporządze- 
hiem:o utworzeniu urzędu turystycz- 

nego i państwowej rady turysty cznej, 
których zadaniem byłoby podniesienie 
ruchu turystycznego w Polsce. 

Dla przysporzenia funduszu na ce- 
le organizacji i propagandy turystyki 
projektodawcy tego rozporządzenia 
zamierzają wprowadzić opłaty 50 zł. 
od normalnych paszportów zagranicz- 
nych czyli podnieść tę opłatę do wyso 
kości 150 zł., przyczem cena paszpor- 
tów ulgowych i handlowych pozosta: 
łaby niezmieniona. W ten sposób oby- 
watele polscy, wyjeżdżający zagrani- 

  

cę i popierający ruch turystyki zagra- 
nicą przyczyniliby się choćby 50-ciu 
złotową opłatą do rozwoju ruchu tury- 
stycznego w kraju. Podniesienie ceny 
kosztów, o ile ono nastąpi, nie będzie 
miało charakteru zarządzenia ograni- 
czającego obrót dewizowy pomiędzy 
Polską i zagranicą. 

Pozatem projektodawcy pragną 
przysporzyć funduszów na cele organi- 
zacji i propagandy turystyki przez 
wprowadzenie dodatku 15 groszowego 
na cele turystyczne do każdego biletu 
kolejowego klasy 1-ej i 2-ej. Oczywiś 
cie projekty te mogą ulec jeszcze róż- 
nym zmianom. 

Bolszewja niezadowolona z likwidacji strajku 
tramwajowego w Warszawie. 

MOSKWA, 13. VI. (Pat). — Wiadomość 
o likwidacji strajku tramwajarzy w War- 
szawie wywołała w tutejszych kołach partyj- 
nych duże niezadowolenie. Dzienniki moskie- 
wskie wczoraj jeszcze pisały o niezwykłych 
rozmiarach ruchu strajkowego i chełpiły się 
tem, że strajkiem dowodzi całkowicie zwią- 
zek rewolucyjny. 

Nawet tak stosunkowo poważne —pismo 
jak, „Izwiestja* widzi w strajku tramwaja- 

rzy „początek powszechnego ruchu strajko- 

wego, mogącego odegrać rolę przełomową 
o kołosalnej wadze politycznej”. 

„Prawda* zapewnia, że „strajk tramwa- 
jarzy stanie się punktem wyjścia dła zawo- 
jowania przez partję komunistyczną pro- 
letarjatu warszawskiego*. W sobotę o likwi- 
dacji strajku podały wiadomość tylko niek- 
tóre dzienniki, atakując przy tej sposobno- 
ści legalne polskie związki zawodowe. 

Sytuacja w Niemczech. 
Hindenburg akceptuje dotychczasową politykę wewnętrzną. 

BERLIN 13.6. Pat. — Kanclerz 
Bruening powrócił w dniu 13 b. m 
z Neudeck, gdzie złożył prezydentowi 
Hindenburgowi sprawozdanie o roko- 
waniach w Cheguers i o sytuacji par- 
lamentarnej. Wedle komunikatu biu- 
ra Wolffa, prezydent Hindenburg wy- 
raził zgodę na dotychczasowy kurs po- 
lityki wewnętrznej rządu. W rokowa- 
niach z przedstawicielami socjal -de- 
mokracji i frakcyj środka kanclerz po- 
nownie sprzeciwił się zwołaniu Reich 
stagu oraz rekonstrukcji gabinetu. W 
konferencji z przywódcami socjal de 
mokracji uczestniczył minister Steger- 
wald oraz przewodniczący partji cen- 
trowej prałat Kaas. Między innemi roz 
ważano projekt przekazania dekretu 

oszczędnościowego komisji budżetowej 
która miałaby przygotować ewentual- 
ne poprawki. Decyzję w tej sprawie о- 
droczono. 

Po południu kanclerz Bruening wy 
jechał do Hildesheimu, aby wziąć u- 
dział w niedzielnych obradach zarządu 
naczelnego i frakcji parlamentarnej 
partji centrowej. W ostatniej chwili 
kanclerz zrezygnował z wygłoszenia 
mowy na zebraniu publicznem. Zda- 
niem kół politycznych, kanclerz pra- 
gnął w ten sposób uniknąć zaostrzenia 
sytuacji. Rokowania z socjal-demokra- 
tami i partją ludową rozpoczną się w 
poniedziałek. W pierwszych dniach 
przyszłego tygodnia obradować będą 
poszczególne frakcje Reichstagu. 

Sytuacja wewnętrzno-polityczna w dalszym ciągu 
« niewyjaśniona. 

BERLIN 13.6. Pa. —  Sytuacia 
wewnętrzno-polityczna jest w dalszym 
ciągu niewyjaśniona. Pod wpływem 
poważnych ostrzeżeń prezydenta Ban- 
ku Rzeszy dr. Luthera część posłów 
ludowych skłania się do cofnięcia u- 

chwały frakcji, domagającej się zwo- 
łania Reichstagu Koła rządowe oczeku 
ją, że stanowisko to przeważy na po- 
niedziałkowem posiedzeniu” frakcji. 
Socjal-demokraci, którzy wysunęli kon 
kretny postulat w sprawie dekretu o- 
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szczędnościowego, zajmują w dalszym 
ciągu stanowisko wyczekujące. Koła 
polityczne wskazują na trudności po- 
godzenia rozbieżnych żądań ludow- 
eów i socjalistów. 

EO : 

Otwarcie wystawy prac 
Wojciecha Gersona. 

WARSZAWA, 13. VI. (Pat). — W dniu 
13 b. m. w południe odbył się w Zachęcie 

wernisaż ej wystawy, urządzonej przez 
Towarzystwo Zachęty z okazji 6 rocznicy 
urodzin Wojciecha Gersona, obejmujący za- 

równo prace mistrza, jak i jego uczniów. 

Wernisaż odbył się w obeeności prezyden- 
ta miasta Warszawy Słomińskiego i przy 
tłumnym udziale zaproszonych gości. 
REP AIRIROROZE ROR ZOOEKODZZ RZ WZA RTC RTZTZZOWK 

Rektorem U. S. B. wybrano 
ponownie prof. Januszkie- 

wicza. 
Wczoraj odbyło się ogólne zebranie 

profesorów U. S$. B. na którem dokona- 
no wyboru rektora na nowy rok aka- 
demicki. ‚ 

Rektorem ponownie wybrany zos- 
tał prof. dr. Januszkiewi 

Oświadczenie. 
Powracając, po kilkutygodniowej 

przerwie, do pracy w redakcji, widzę 

się zmuszonym położyć kres imputo- 

waniu mnie, względnie. .„Kurjerowi 

Wileńskiemu', przez osoby źle poin- 

formowane, nie bez udziału, zapewne, 

jednostek, 

tendencyj do solidaryzowania się lub 

też obrony stanowiska i działań dotych 

czasowego Zarządu Syndykatu Dzien- 
nikarzy na tle wynikłych wewnątrz 

Syndykatu w ostatnich paru tygod- 

niach incydentów. Osoby, które tego 

rodzaju informacje szerzą mogłyby so- 
bie oszczędzić tej zbytecznej fatygi. 

    

złej woli poszczególnych 

Uważam, że Zarząd Syndykatu do- 

puścił się ostatnio w swej działalności. 

szeregu błędów i wykroczeń formal- 

nych, za które ponieść musi odpowied- 

nie konsekwencje. Mam nadzieję, że 

najbliższe walne zebranie członków 

Syndykatu w prawomocnej uchwałe 

swoje stanowisko w tym sensie sformu 

łuje, załatwiając w ten jedynie właś- 

ciwy sposób całą sprawę definitywnie. 

Tych, którzy okazali zainteresowa- 

nie mojem stanowiskiem w tej spra- 

wie, proszę uprzejmie o przyjęcie do 

wiadomości niniejszego mego oświad- 

czenia. Nie potrzebuję też dodawać 
że stanowisko moje jest zarazem stano- 

wiskiem „Kurjera Wileńskiego", jako 

takiego. 

  

Kazimierz Okulicz. 

  

WŚRÓD PISM 
— 163.800, Taką sumę ni mniej ni wię- 

cej ma zapłacić koncesjonarjusz, linji auto- 
busowej Warszawa—Lublin, jako podatek 
w myśl wprowadzonego w życie Funduszu 
Drogowego.  Koncesjonarjusz ten, posiada 
trzy samochody, produkowane w kraju. Ileby 
musiał zapłacić wspomniany, skoroby posia- 
dał wozy obcej proudkcji i gdyby nie odli- 
czono mu 40 proc. zniżki, przysługującej wo- 
zom jowym i czy wogóle będzie w stanie 
zapłacić nawet tę sumę, na fundusz drogo- 
wy? 

Takie zapytanie, postawione jest czytelni- 
kom, w ostatnim numerze Autolotu, pod fa- 

tografją nakazu płatnicztgo, magistratu m 
st. Warszaw 

„Międzynarodo Wyścig Okrężny we 
Lwowie*, „Utopj samochodu — do ja- 
kiego zenitu dojdzie rozwój automobilizmu 
za lat kilka, omówienie wyników „Między: 
narodowego Raidu Motocyklowego Dookoła 
Polski*, Jak samemu zbudować radjowy od- 
biornik turystyczny, Za kulisami krótkofa 
lowych stac adawczych, „Wróżba”, Przer 
wana audycja — nowele 

Oto bogata treść, ostatniego numeru mie- 
sięcznika „Autolot*. Artykuły fachowe, feł- 
jetony i nowele najlepszych autorów, kilka 
dziesiąt ilustracyj zdobią to najciekawsze i 
najpopularniejsze, czasopismo sportowe w 
Polsce. 

Prenumerata roczna Aulolotu zł. 10, po- 
jedyńczy numer w sprzedaży 1 zł. Admini- 

    

    

      

stracja Autolotu — Warszawa, Wspólna 19, . 
tel. 8-91—17; 
Nr. 24,740. 

Konto Czekowe w P. K. O. 

Muzeum Sztuki Współczesnej 
w Wilnie. 

Wilno obok Warszawy i Krakowa 
jest dziś w Polsce najpoważniejszym 

ośrodkiem życia artystycznego w dzie- 

dzinie sztuk plastyczny ch. Na Wydzia- 

le Sztuk Pięknych, zorganizowanym i 

kierowanym przez prof. Ruszczyca, 

kształcą się liczne zastępy studentów, 

którzy uzupełniać będą szeregi arty- 

stów i rozpowszechniać kulturę arty- 

styczną. Wileńskie Towarzystwo Ar 

tystów Plastyków pod spręžystem 

przewodnictwem prof. Śleńdzińskiego 
stanowi organizację zwartą i stale się 
rozwijającą, czego najlepszym dowo- 
dem mogą być doroczne wystawy To- 
warzystwa w Wilnie i częste wystawy 
w innych miastach Polski oraz udział 
wielu członków Towarzystwa, jak 

Slendziński, Jamonit, Kwiatkowski, 
Hoppen, Rouba i in., w wystawach re- 

prezentacyjnych sztuki s. zagra- 

nicą. 
Wilno może szczycić się twórczo- 

ścią swych artystów plastyków, którzy 
godnie reprezentują życie artystyczne 
Wilna nietylko wobec własnego spo- 
łeczeństwa, ale i wobec licznie do Wil- 
na przybywających turystów cudzo- 
ziemskich. Dziwnem wobec tego móże 
się wydawać, że nie powstała tu do- 
tąd stała wystawa sztuki i że w Wil- 
nie nietylko turyści, ale i wilnianie po- 

zbawieni byli możliwości zapoznania 
się z działalnością wiileńskich arty- 
stów, których dzieła — i to zwykle 
wyłącznie dorobek ostatniego roku — * 
oglądać można było tylko na krótko- 
trwałych wystawach dorocznych. Za- 
dania tego nie mogło wypełnić Mu- 
zeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 
które ma charakter raczej retrospek 
tywny, a przytem w obecnych swych 
ramach nie pomieściłoby obszerniej: 
szego działu sztuki współczesnej choć- 
by ze względu na brak dostatecznego 
lokalu. 

Chęć zapełnienia dotkliwej luki w 
muzealnictwie wileńskiem oraz pozo- 
stawienia przyszłym pokoleniom ko- 
lekcji dzieł wszystkich wybitniejszych 
dzisiejszych artystów wileńskich skło 
niła p. wojewodę Stefana Kirtiklisa 
do powzięcia w lutym r. b. inicjatywy 
utworzenia w Wilnie Muzeum Sztuki 
Współczesnej. Członkami założyciela- 
mi Muzeum byli: Wojewoda Kirtiklis, 
prezydent Folejewski, prof. Ruszczyc, 
prof. Sleńdziński, art. mal. J. Hoppen 
i kons. Lorentz, którzy dokooptowali 
do swego grona senatora Jundziłła, 
redaktora Okulicza, art. mal. M. Rou- 
bę i art. mal. E. Kazimierowskiego. Za- 
rząd ukonstytuował się w sposób na- 
stępujący: prezes — wojewoda Kirtik - 

lis, wiceprezes — prezydent Folejew- 
ski, sekretarz — art. mal. M. Rouba. 
skarbnik — sen. Jundziłł, kustosz —- 

art. mał. J. Hoppen. Według statutu 
Muzeum, wzorowanego na statucie 

Instytutu Popierania Sztuki Polskiej, 
liczba członków czynnych Muzeum 
nie może przenosić 15 osób, dobiera- 
nych przez kooptację. Miłośnicy sztuki 
którzy pragną przyjść z pomocą Muze- 
um, zapisywać się mogą na członków 
wspierających, wpłacając składkę w 
kwocie 100 złotych. 

Zadaniem Muzeum jest zobrazowa- 
nie dzisiejszego stanu sztuk plastycz- 
nych w Polsce ze specjalnem uwzglę- 
dnieniem twórczości artystów  wileń- 
skich. Oczywiście narazie nie mogło 
być mowy 0 dokonaniu poważniej- 
szych zakupów. Zarząd Muzeum zaa- 
pelować więc musiał do ofiarności ar- 
tystów, którzy odni się do wezwa- 
nia w sposób jak najprzychylniejszy, 
składając dla Muzeum dzieła swe w 
charakterze darów bądź depozytów: 
Muzeum posiada obecnie prace nastę- 
pujących artystów wileńskich: Rusz- 
czyca, Ślendzińskiego, Kwiatkowskie- 
go, Jamontta, Rouby, Kubickiego, Ku- 
leszy, Kazimierowskiego, Dąbrowskiej 
Schrammówny,  Adamskiej-Roubiny, 
Niesiołowskiego, Karnieja, Skangiela, 
Dawidowskiego, Kairuksztisa, Fleury, 
Wróblewskiej, Reicherowej, Miedzy- 
blockiego, Szera, Szwanebacha, Hory- 
da, Załkinda i Znamierowskiego. W 
dziale grafiki: J. Hoppena, Stankiewi- 
czówny, Dziewulskiej, Kulisiewicza i 

    

Bałzu- 
Szczepano- 

Kaliszczaka, W dziale rzeźby: 
kiewicza, Jachinowicza, 
wiczowej i Hermanowicza. 

W celu umożliwienia zapoznania 
się przez wilnian choćby pobieżnie z 
całokształtem współczesnej twórczoś- 
ci polskiej w zakresie plastyki Zarząd 
Muzeum zwrócił się do Dyrekcji Pań- 
stwowych Zbiorów Sztuki z prośbą o 
złożenie w Muzeum w charakterze de- 
pozytu wyboru dzieł wybitniejszych 
polskich artystów, pracujących w in- 
nych środowiskach. Dyrekcja Zbiorów , 
w porozumieniu z Zarządem nadesła- 
ła obecnie prace następujących artys- 
tów: Fałata, Pankiewicza, Pruszkow- 
skiego, Boznańskiej, Skoczylasa, Rem- 
bowskiego, Wankiego, Borowskiego, 
Strzemińskiego, Ślewińskiego, Uziem: 
bły, Podoskiego, Rubczaka, Janowskie 
go, Polówny i Zawadowskiego. Co pe- 
wien okres czasu dzieła, wchodzące w 
skład depozytu Dyrekcji, będą wymie- 
niane na inne, wskutek czego ten dział 
Muzeum będzie miał charakter stałej 
wystawy. 

Może w przyszłości prócz działu ma- 
larstwa, rzeźby i grafiki zorganizowa- 
ny zostanie dział architektoniczny, 0- 
bejmujący projekty rysunkowe i mode 
le. Zaznaczyć jednak należy jak naj- 
mocniej, że w Muzeum gromadzone 
będą. wyłącznie dzieła artystów współ- 
czesnych, a nie dzieła sztuki epok daw 
niejszych, Muzeum to więc nie będzie 
wchodziło w drogę Muzeum Towarzy- 

_ stwa Przyjaciół Nauk, co dla sprawy 

muzealnictwa w Wilnie byłoby oczywi 
ście bardzo szkodliwe. 

Najpoważniejsze trudności: spra- 
wa lokalu i przystosowania go do po- 
trzeb muzealnych — zostały rozwiąza - 
ne pomyślnie. P. Wojewoda Kirtiklis 
oddał do dyspozycji Muzeum oddziel- 
ny budynek na dziedzińcu Pałacu Re- 
prezentacyjnego, od szeregu lat stoją- 
cy pustką — dawną kordegardę, a Dy- 
rekcja Robót Publicznych budynek ten 
gruntownie odremontowała. Do urzą- 
dzenia wnętrza Muzeum wybitnie przy 
czynił się Magistrat m. Wilna, którego 
staraniem wykonane zostały boazerje 
i drewniane okratowania ścian, obcią- 
gnięte płótnem, na których umieszczo- 
ne zostały obrazy i sztychy. Zapisanie 
się, na członków wspierających sze- 
regu osób, do których zwrócił się Za- 
rząd Muzeum, umożliwiło pokrycie ze 
składek pozostałych kosztów organiza- 
cyjnych. 

Zbiory Muzeum rozmieszczone są 
w hallu i trzech salach. W hallu wmu- 
rowano płaskorzeźbę prof. Bałzukiewi- 
cza, znaną z zeszłorocznej wystawy 
Wil. Tow. Art. Plastyków, a przedsta- 
wiającą głowę Marszałka Piłsudskiego. 
Na ścianach hallu umieszczono część 
sztychów. W wielkiej sali na lewo od 
hallu zgrup. obrazy i rzeźby artystów 
wileńskich w liczbie 45 dzieł. Małą sa- 
lę na prawo od hallu przeznaczono na 

grafikę, a wreszcie w ostatniej podłuż- 
nej sali rozwieszono obrazy, stanowią - 
ce depozyt Dyrekcji Państwowych 
Zbiorów Sztuki. 

Przed dwoma tygodniami, kiedy 
organizacja Muzeum stała się faktem 
dokonanym, Zarząd Muzeum zwrócił 
się do Pana Marszałka Piłsudskiego. 
wskrzesiciela ośrodka nauki w Wilnie 
— Wszechnicy Batorowej, z prośbą o 
objęcie protektoratu nad Muzeum, któ. 
re winno stać się w Wilnie ośrodkiem 
współczesnych sztuk plastycznych. P. 
Marszałek odniósł się przychyłnie do 
prośby Zarządu i zezwolił na nadanie 
Muzeum nazwy: „Mūzeum Sztuki 
Współczesnej w Wilnie imienia Mar- 
szałka Józefa Piłsudskiego". 

W czasie dzisiejszej uroczystości 
otwarcia Muzeum przemawiać będą: 
Wojewoda Kirtiklis, Prezydent Fole- 
jewski, Dyrektor Państwowych Zbio- 
rów Sztuki dr. A. Lauterbach, prof. 
F. Ruszczye w imieniu Wydziału Sztuk 
Pieknych” U. S. B. i prof. L. Ślendziń- 
ski w imieniu Wileńskiego Towarzy- 
stwa Artystów Plastyków. Dzień dzi- 
siejszy jest Świętem wileńskich arty- 
stów plastyków. Bezpośrednio po о- 
twarciu Muzeum nastąpi otwarcie 2-ch 
wystaw, urządzonych w salach I pię- 
tra Pałacu Repr. doroczn. wyst. Wil. 
Tow. Art. Plast. i wystawy Instytutu 
Popierania Sztuki Polskiej, na którą 
nadesłano około 80 prac z salonu wio- 
sennego im. Marszałka J. Piłsudskie- 
go w kamienicy Baryczków w Warsza- 
wie. 
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Dzień spółdzielczości. 
Dzień spółdzielczości nie jest tylko 

uroczystością odświętną. Powinien być 

dniem przeglądu sił i zdobyczy, doku- 

mentujących potencjonalną wartość 

ruchu spółdzielczego. Na podstawie 

objektywnej oceny tej wartości Dzień 

ten powinien przekonywać i zdoby- 

wać. 

Historycznie rzecz biorąc przeży- 

wany: kryzys światowy sprzyja roz- 

wojowi spółdzielczości, przynajmniej 

pod względem organizacyjnym. A to 

jest najważniejsze. (Spółdzielnie to są 

dzieci nędzy). Największe i najmoc- 

niejsze placówki spółdzielcze na ca: 

łym świecie rodziły się, powstawały, 

w okresie burz i nawałnic gospodar- 

czych. Tak było w Hamburgu, tak 

było w Helsinkach, tak było w zara- 

niu dziejów całej spółdzielczości an- 

gielskiej. Sytuacja klęskowa w rolnic- 

twie w latach osiemdziesiątych ubieg- 

łego stulecia była bodźcem dla uprze- 

mysłowiania przez spółdzielczość rol- 

nictwa duńskiego. 

Historyczny rozwój spółdzielczości 

duńskiej *) stał się konstruktywnym 

wzorem dla odbudowy zagrożonego 

rolnictwa i w innych krajach. 

„Cieplarnie ruchu spółdzielczego” 

w Danji — uniwersytety ludowe, wy- 

chowujące kwiat inteligencji spółdziel- 

czej od dołu do góry — są ideałem 

wychowania społecznego i gospodar- 

czego. 
I u nas największy ucisk ekono- 

miczny zaborców naszych gruntował 

podwaliny samodzielności gospodat- 

czej ludu polskiego, na zasadach so- 

lidarności społdzielczej i wzajemności. 

W okresie niewoli prześladowane 

spółdzielnie polskie były budulcem 

niepodległości. A Adzisiaj? Dzisiaj, po 

wyzwoleniu politycznem panuje jesz- 

cze dalej ucisk ekonomiczny, podwa- 

żający podstawy niezależności gospo- 

darczej naszego kraju, rujnujący jego 

samowystarczalność w dobrach naro- 

dowych. Jesteśmy obecnie w depresji 

gospodarczej, na pewnych odcinkach 

życia gospodarczego panuje groźny de- 

fetyzm. wytwarzający panikę lub stan 

apatji bezwzględnej. Poszukujemy 

dróg naprawy gospodarki narodowej 

i nie widzimy tego szerszego gościńca. 

który. leży przed nami odłogiem, a pro 

wadzi do ideału gospodarczego. 

W dziedzinie spółdzielczości na te- 

renie pracy organicznej, opartej na 

współdziałaniu i współwzajemności 

osiągamy porozumienie w takich roz- 

bieżnościach i konfliktach gospodar- 

czych, które na innych odcinkach roz 

woju stosunków społecznych są nie 

do rozwiązania. 

  

  

Patrž“ Haralv* Faber _„Spółdzielczość 

rolnicza w Danji* przekład polski. 

Już znakomity polski spółdzielca, 

doby przedwojennej — Edward М! 

lewski zauważył, że ceńiąc kooperacje 

jako organizacje sprawiedliwości go0- 

spodarczej — nie możemy pogodzić 

się z tem aby obrona interesów kon: 

sumenta miała przyćmiewać obowią- 

zek przestrzegania jednocześnie inte- 

resów wytwórczości. 

Na terenie międzynarodowym do- 

chodzą spółdzielcy do uzgodnienia 

tych interesów we wzajemnych sto- 

sunkach handlowo-gospodarczych z 

największą pomyślnością dla jednej i 

drugiej strony. I to jest niesłychanie 

ważne. | 

Dzień spółdzielczości jest dniem 

spółdzielczości powszechnej, wszyst- 

kich form. Już przez to samo manife- 

stujemy wspólną łączność i wspólne 

pragnienia wszystkich grup i warstw 

ekonomicznie słabych i szukających 

pomocy w zbiorowej gospodarce spo- 

łecznej. 

W tych tendencjach uczymy się 

i rozwijamy. Polska opinja publiczna 

nie ocenia tych tendencyj wychowaw- 

czo-rozwojowych. Pożąda efektów w 

korzyściach doraźnych, zaraz, natych- 

miast. A takie korzyści są istotnie ni- 

kłe, nie przyciągające. 
Nie może być inaczej. Placówki 

spółdzielcze nasze, szczególnie na „te- 

renie wiejskim są małe, nie mają do- 

świadczenia, nie mają. ludzi wychowa- 

nych społecznie. Ludzie ci popełniają 

zazwyczaj jden wielki błąd: 

Za wiele obiecują i za wiele żądają. 

Nie dając nie z siebie oprócz mecha- 

nicznych czynności wymagają ой о- 

gółu zaufania na kredyt. 

Ale dobycie kredytu moralnego jest, 

trudniejsze. Łatwiej uzyskać towar 

bez pieniędzy, niżeli zaufanie i moral- 

ne poparcie członków stowarzyszo- 

nych. To jest dziedzina uczuć. Dar 

uczuć jest skarbem najdroższym. Nie- 

jeden odda swój grosz na udział, ale 

bez szczypty uczucia. 
Dał ze swej mniej czy więcej pu- 

stej czy pełnej kieszeni, ale nie z sie: 

bie. A spółdzielczość chce mieć i musi 

mieć całego, pełnego członka. 

Takie zadanie przed Dniem Spół- 

dzielczości. Spółdzielcza manifestacja 

przeglądowa musi zdobyć człowieka, 

"To jest konieczne. W roczniku czaso- 

pisma spółdzielczego lwowskiego w 

roku 1909 p. t. „Odrodzenie znajdują 
się te piękne słowa: 

„Społem to hasło nasze, odrodze- 

nie, odzew. Niech hasło nasze nie zo- 

stanie słowem jeno polotnem, niech 

w piersiach naszych tkwi tak głęboko 

by go z nich nie wydarła najgorsza 

ze złych -mocy — zwątpienie”. 

» 

Edmund Zalewski. 

Atak nieprzyjacielskiej eskadry lotniczej 
na dworzec wileński. 

Staraniem Wojewódzkiego Komi- 

tetu Kolejowego L. O. P. P. w dniu 

dzisiejszym w godzinach między 12 

a 14 odbędzie się próbny atak gazowy 

na dworzec kolejowy. Komitet Kole- 

jowy chce bowiem pokazać w przy- 

bliżeniu. z okazji VIII tygodnia lot- 

niczego, jak będzie wyglądała walka 

gazowa i co czeka to społeczeństwo, 

które do niej nie będzie należycie przy 

gotowane. Tak też mniej więcej po- 

myślane jest dzisiejsze widowisko po- 

kazowe. 

Stacja nasza, która jak wiadomo 

jest ważnym węzłem kolejowym, ma 

być zaatakowana bombami wrogiej 

eskadry lotniczej, która będzie się 

starała zniszczyć składy i urządzenia 

stacyjne oraz wytruć gazami służbę 

kolejową. 
Że strony zaś obrony nie- będzie 

należytego zorganizowania: tak np. 

stacja nie będzie broniona przez arty- 

lerję przeciwlotniczą, wojska również 

będzie mało, czyli mniej więcej tak 

jak się zwykle dzieje, gdy społeczeń- 

stwo nie jest należycie przygotowane 

do odparcia ataku. W chwili ukaza- 

nia się na horyzoncie aeroplanów nie- 

przyjacielskich wszystkie syreny i 

gwizdki kolejowe będą dawały alar- 
mowe sygnały, oznaczające niebezpie- 

czeństwo gazowe. Służba kolejowa 

znajdująca się w tym momencie na 

stanowisku, tak się będzie zachowy- 

wała jak gdyby się odbyć miał praw- 

dziwy atak gazowy. 
A więc zgodnie z instrukcjami, 

wszystkie służby i organa kolejowe 

onywać będą przewidziane w tej 

chwili czynności. Uzbrojeni w maski 
i sprzęt przeciwgazowy, czynią przy- 

gotowania do odparcia ataku: 
Ponieważ artylerji niema, przeto 

odparcie polegać ma na ochronie ob- 
jektów kolejowych od zniszczenia, 

a ludzi od zatrucia gazowego. Nawia- 
sem mówiąc, służba nie wie że jest 
prawie bezbronną, oddaną na łaskę 

i niełaskę wrogiej eskadry lotniczej. 

Wszystkie przeto ważniejsze punkty 
obstawione zostaną odpowiednią: 0- 
chroną, straż ogniowa w rynsztynku 
przeciwgazowym gotowa do ratowa- 

nia płonących budynków; drużyny ra 
townicze szykują się do niesienia po- 
mocy rannym, zaś drużyny odkaża- 
jące do odkażania terenów zagazo- 

wanych. Wiadomo bowiem, że niek- 

tóre gazy są bardzo niebezpieczne 

przez dłuższy czas po odlocie nieprzy- 

jacielskim lotników, które trzeba 

przez odpowiednie środki odkaża- 

jące zniszczyć i w ten sposób uczy- 
nić teren znowuż nadającym się do 
normalnego ruchu. 

Pokaz dzisiejszy poza momentem 

  

propagandowym, to znaczy poza chę- 

cią pokazania jak instytucja pod naz- 

wą ligi obrony przeciwlotniczej i prze 

ciwgazowej przygotowuje społeczeń- 

stwo do obrony, również ma za zada- 

nie pokazać jaka czarna przyszłość 

rysuje się przed społeczeństwem nie. 

zorganizowanem. Z drugiej zaś stro- 

ny władzom kolejowym, wojskowym 

i organizacyjnym da możność stwier- 

dzić stopień przygotowania i spraw- 

ności kolejarzy na wypadek rzeczywi- 

stego niebezpieczeństwa. Ponadto po- 

zwoli to zauważyć niedociągnięcia i 

braki, które teraz można usunąć, a 

które w razie faktycznego niebezpie- 

czeństwa mogą spowodować nieobli- 

czalne szkody. \ 

Nadmienić wypada iż pomoc w 
zorganizowaniu pokazów zaofiarowa- 

ły oprócz organizacji kalejowych, Ko- 

menda miasta i II pułk lotniczy z Li- 

- dy. 

Wszyscy którzy chcą się przeko* 

nać jaki wielkie niebezpieczeństwo 
grozi tym, którzy nie są należycie 
przygotowani, niech przyjdą dziś w 

godzinach między 12 a 14 w okolice 

dworca kolejowego, a zobaczą jak 

wielką potrzebą jest należyte przygo- 
towanie się przeciwgazowe i przeciw- 
lotnicze. 

W razie deszczu pokaz nie odbę- 

dzie się. 
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ROWERY ? męski 
PIRWSZORZĘDNEJ JAKOŚCI 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
WILNO, ZAWALNA 11-a. 

Ceny niskie, dogodne warunki wypłaty. 

— ŻADAJCIE CENNIKÓW. — 

WIEZY TOON R NSA ROSSTDCTREDOACZ. WRKGEKOSREORNIA 

Garść ziemi wileńskiej na 
kopiec A. Mickiewicza. 

W dniu 15 b. m. wyrusza do No- 
wogródka wycieczka Kółka Krajoz- 
nawczego przy szk. pow: Nr. 5 w Wil- 

nie. 

Wycieczka wiezie ze sobą garść 
ziemi z Markuć, Hrybiszek i Burbi- 
szek t. j. z miejscowości do których 
często uczęszczał Wielki Wieszcz na- 
szego narodu Adam Mickiewicz. Zie- 

mię, po której stąpał poeta, wyciecz- 
ka złoży na kopcu sypanym w Nowo- 
gródku, jako dowód hołdu najmłod- 
szego współczesnego 'pokolenia dla 
„Wodza Duchowego narodu, genjusza 
A. Mickiewicza. Niech fakt ten będzie 
pięknym pomnikiem pamięci dla te- 
go, który kochał za miljony. 

КОНЕ 

Komunikat Zarządu Oddziału | 

Zarząd Oddziału Z. L. P. (Związ- 
ku Legjonistów Polskich) nie miał za- 
miaru reagować na notatkę ,„„Ekspessu 
Wileńskiego” z dn. 20.5. r. b. zamiesz- 
czoną na 4-ej stronicy p. t. „„Rewja...*,, 
wobec jednak zapytań naszych sympa- 
tyków — uważamy za stosowne dać 
poniższe wyjaśnienie. 

Notatka „Ekspessu'* jest dowolnem 
zestawieniem dwu faktów, nie mają- 

cych ze sobą żadnego związku. 
Zarząd O. Z. L. P. bowiem nie wy- 

syłał i nie mógł wysyłać ani do Proku- 
ratury a tem bardziej do Sądu żadnych 
pism w sprawie rozprawy kpt. Śnie- 
chowskiego, która się odbyła w dniu 
LAS 

W sprawie zaś wytoczonej przez 
kpt. Śniechowskiego „członka naszej 
organizacji przeciw niektórym šwiad- 
kom strony oskarżającej o fałszywe 
zeznania z art. 158 K. K., Zarząd O. 
Z. L. P. kierując się postanowieniami 
statutu Z. L. P., zatwierdzonego przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 
dn. 15.1. 23 r. który mówi o udzielaniu . 
swym członkom pomocy materjalnej 
i moralnej (par. 3 p. b) udzielił Pro- 
kuraturze Okręgowej w Wilnie swojć 
opinji co do osoby ob. kpt. Šniechow- 

skiego. 

W końcu Zarząd O. Z. L. P. oświa- 
dcza, że w związku z tą notatką nie bę- 
dzie więcej reagował w drodze praso- 
wej, w razie zaś potrzeby skieruje 
sprawę na inną drogę. 

Wilno, dnia 9 VI 31 r. 

(Następują podpisy). 
P 

Maleńki warunek koniecza! 
W pewnem towarzystwie powstała 

ciekawa ankieta. 
Jedna z pań zwróciła się do mło- 

dego pedagoga z zapytaniem: coby 
pan zrobił, wygrywając na. loterji... 
dajmy na to — miljon? Profesor za- 
czął roztaczać przed zebranymi cu- 
downą wizję szkoły w parku, rados- 
nej, mądrej szkoły, jakąby założył dla 
ukochanej młodzieży... Entuzjazm roz- 
płomienił mu policzki, roziskrzył o- 
czy... Zkolei zwrócono się z tem samem 
pytaniem do lekarza-społecznika. I 
znowu roztoczyły się przed tem gro- 
nem zasłuchanych osób miraże wspa- 

    

  

„ nialych kolonij letnich dla dziatwy, 
domów dla starców, ambulatorjów, 
instytucyj do walki z gruźlicą i t. p. 
A pan, panie radco? Pan radca, wy-' 
godny zażywny pan w średnim wieku 
odpowiedział poprostu: nie jestem spo - 
łecznikiem, mam liczną rodzinę, czwo- 
ro dziatwy w szkołach... Niewielka 
pensja nie pozwala związać końca z 
końcem... Gdybym wygrał wielką su- 
mę „wiedziałbym co z nią zrobić! 
Ustąpiłbym swoje miejsce innym. 
młodszym... Kupuję maleńki folwar- 
czek... Ogródek, rzeka, wygodny dwo- 
rek „konie, może, auto... Kształeę dzie- 
ci, wysyłam zagranicę... A i sam z żoną 
raz do roku na szeroki świat! Ech, 
dajcie pokój... żyć nie umierać... 

Posypały się koncepcje, pomysły 
panów i pań, marzenia i projekty 
zmieniały się, jak szkiełka w kalejdo- 
skopie... 

- Wtem... jak zgrzyt żelaza po szkle, 

  

  

padło zimne pytanie jednego z uczest- - 
ników, który dotychczas nie brał u- 
działu w tej dziwnej ankiecie. Bardzo 
to piękne projekty, moi państwo, ale 

powiedzcie, proszę. kto z was gra na 

loterji, by mógł ten miljon wygrać?... 

Salon zaległa cisza, a na twarzach 
obecnych odbiło się wyraźne zakłopo- 
tanie, a potem smutek, melancholja. 
Okazało się, że tylko jeden z panów 
ma ćwiartkę losu, a reszta to bezpłod 
ni marzyciele, którzy zapomnieli o tej 
małej konieczności — grać na loterji, 
by móc zrealizować piękne marzenia... 

Kto ma los — może, oczywiście 

wygrać wielką wygraną, bo przecież 
inni wygrywają. Ale kto losu nie po- 
siada, na loterji nie gra — nie wygra 
napewno! 

M. Cz. 
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Otwarcie Muzeum Sztuki Współczesnej. 
Dzisiaj w niedzielę, dnia 14 czer- 

wca o godz. 12.30 odbędzie się w pa- 

łacu Reprezentacyjnym uroczystość 

otwarcia Muzeum Sztuki Współcze- 

snej, a o godz. 13.30 otwarcie wysta- 

wy Instytutu Popierania Sztuki Pol- 

skiej oraz otwarcie Dorocznej Wysta- 

wy Wileńskiego Towarzystwa Arty- 

stów-Plastyków. Wstęp za zaprosze- 

niami, wystosowanemi na niedzielę 

ubiegłą. 
„Czarna kawa* u p. Wojewody 

Wileńskiego z okazji otwarcia wysta- 
wy nie odbędzie .się. 
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Spostrzeżenia Zakładu Moteoroicgii U.S. B 

w Wilnie z dnia 13 VI —1231 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 758 

Temperatura średaia +- 150 С. 

я najwyžaza: > 189 C. 

ч najnižeza: - 11° С 

Jutro: Modesta m. 
  

  

Opad w milimetrach: 0.6 

Wiatr przeważający: zachodni. 

Tendencja barom. bez zmian. 

Uwagi: półpochmurno, przelotne deszcze. 

Od redakcji. Redaktor naczelny naszego 

pisma, p. Kazimierz Okulicz, z dniem: wczo- 

rajszym zakończył swój kilkutygodniowy 

urlop i powrócił do normalnej pracy w re- 

dakcji. 

  

URZĘDOWA. 

— Pan Wojewoda St. Kirtiklis wyjež 

w niedzielę wieczorem na kilka dni w spra- 

wach służbowych do: Warszawy. 

ADMINISTRACYJNA. 

— Przedsiębiorstwa prowadzone przez 

osoby nie posiadające obywatelstwa polskie- 

go zostaną zlikwidowane. Jak już w swoim 

czasie podawaliśmy, w Wilnie istnieje dużo 

przedsiębiorstw przymysłowych i handło- 

wych oraz zakładów rzemieślniczych pro- 

wadzonych przez osoby nie posiadające oby- 

watelstwa polskiego, co jest sprzeczne z usta 

wą przemysłową. W wypadkach takich 050- 

by zainteresowane winy są wykazać zezwo- 

leniem Min. Przemysłu i Handlu. Jak stwier 

dzono jednak większość nie może się wyka- 

zać się ani obywatelstwem, ani zezwoleniem 

Min. P. i H. na prowadzenie przedsiębior- 

stwa. 

Sprawa ta była już kilkakrotnie przed- 

miotem narad miarodajnych czynników i 

obecnie została ostatecznie rozstrzygnięta. 

Magistrat postanowił stan ten tolerować je 

szcze w ciągu 3 miesięcy t. j. do dnia t5 

września r .b. Po tym terminie wszystkie 

wyżej podane przedsiębiorstwa ulegną zlik- 

widowaniu. 
O powyższem ludność zostanie powiado 

miona specjalnemi obwieszczeniami, które w 

najbliższych dniach ukażą się w mieście. 

MIEJSKA. 
—- Budżet miasta w Komisji Finansowej. 

Posiedzenia Radzieckiej Komisji Finansowej 

dla rozpatrzenia nowego budżetu miasta 

wyznaczone zostały na dzień 17, 18 i 19 b.m. 

Pod obrady Rady Miejskiej budżet wpły- 

nie w pierwszych dniach lipca, w najlep- 

szym zaś wypadku w końcu czerwca r. b. 

Mimo więc przynagleń Urzędu Wojewódz 

kiego i tym razem Magistrat grubo się spóź- 

nił z. przedłożeniem władzom nadzorczym 

nowego preliminarza budżetowego. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Podziękowanie. Konferencje akademi- 

ków i akademiczek Tow. św. Wilncentego 

A Paulo składają serdeczne podziękowanie 

Sz. P. P. Artystom: W. Biszewskiej, pr. Z, 

Plejewskiej-Monkiewiczowej, J. Sumoroko- 

wej, pr. Z. Dabrowskiej, M. Jelcowi, E. Jew- 

cowi, M. Jakimcowi, J. Kropiwnickiemu, M. 

Telmaszewskiego i L. Kacowi za łaskawy 

występ na „Wieczorze Pieśni i Słowa” dnia 

3 czerwca r. b. w sali Gimnazjum im. J. Le- 

lewela oraz p. dyr. St. Paszkiewiczowi 7a 

uprzejme udzielenie sali, Sz. Redakcjom: 

Rurjera Wileńskiego, Słowa, Dziennika Wi- 

leńskiego i Radja Wileńskiemu za bezintere- 

leńskiemu i Radju Wileńskiemu ze bezintere 

niom Gimn. J. Lelewela jak też i wszystkim 

którzy się przyczynili do uzyskania 216 zł. 

na półkolonje letnie dla najbiedniejszych 

dzieci Wilna. > 

  

SPRAWY SZKOLNE. 

$, — Lieeum Handłowe i Liceum im. Filo 

matów w Wilnie (z prawami szkół państwo- 

wych) przyjmują zapisy codziennie od godz. 

10 do 2 (ul. Żeligowskiego 1 m. 2). 

Egzamina wstępne w Liceum ogólnoksział 

cącem do klas od wstępnej do VI włącznie 

odbędą się w dniach od'24 do 26 czerwca 

1931 r. 
Dla życzących od kl. IV nauka łaciny 

według pragramu gimnazjalnego i od kl. * 
nauka pisania na maszynach. 

Kandydatki do Liceum Handlowego win: 

ny wykazać się świadectwem ukończenia 6 

klas szkoły średniej. 
— Dyrekeja Gimnazjum im, Lelewela ko- 

munikuje, iż egzaminy wstępne do klas i, 
II, III, V, VI i VII odbędą się w dnach 24— 
27 czerwca b. T. 

Podania będą przyjmowane do dnia 20 b. 
m. włącznie. 

Egzaminy do kl. IV odbędą się w dniach 

18—23 czerwca b. r. 

  

  

Krwawy samosąd złodziejski. 
Nóż narzędziem 

Wczoraj o godz. 12 w nocy wpobliżu 

knajpy Arki Romerowskiego, przy, ul. Szkła- 

nej Nr. 6, stanowiącej miejsce zbiórek ele- 

mentów przestępczych, znaleziono zasztyle- 

towanego mężczyznę dającego słabe oznaki 

życia. Zewezwane pogotowie ratunkowe od- 

wiozło go do szpitala św. Jakóba, lecz w 
drodze do szpitala ranny zmarł. 

Ze znalezionych przy umarłym dokumen- 

tów ustalono że jest to Tomasz Rondomań- 

ski bez stałego miejsca zamieszkania, 

Na miejsce wypadku przybyli przedsta- 

wiciele policji śledczej w osobach kierowni- 

ka I-szej brygady Wydziału śledezego p. 

pkm. Mroczka, st. przodownika p. Wasilew- 

skiego i wywiadowcow p. p. Bombela i Kas- 

perowicza, którzy wszczęli energiczne do- 

chodzenie, jeszcze tej nocy zakończone po- 

zytywnym wynikiem. 
Przedewszystkiem ustalońo że zamordo- 

wany, Rondomański znany jest policji, jako 

zawodowy złodziej i oszust. Skazany ostat- 

nio na 6 lat ciężkiego więzienia i osadzony 

w więzieniu w Grudziądzu, zbiegł stamtąd 

i był poszukiwany przez władze śledeze. 

Zabójstwa dokonano przy następujących 

okolicznościach: 

sprawiedliwości. 

Około godz. 12 w nocy  Rondomaūski 
wywołany został z kawiarni Romerowskie 
go na ulicę. Przy wyjściu z herbaciarni «0. 
stał napadnięty znienacka, przez jakiegoś 
osebnika, który wbił mu z całej siły nóż w 
piersi, poczem zbiegł. 

Dalsze dochodzenie ustaliło, że zabój- 
stwa dokonał na tle porachunków osobistych 
również zawodowy oszust i złodziej, Józef 
Lubczyński (ul. Pokój Nr. 24). Po dokona- 
niu przestępstwa Lubczyński zbiegł na Ros-- 
sę i skrył się w melinie złodziejskiej Piotra 
Dzica, gdzie policja znalazła go po 4-godzin- 
nych mozolnych poszukiwaniach. W chwili 

wkroczenia policji do kryjówki, Lubczyński 
pogrążony był w głębokim śnie. 

Badany przyznał się do zabójstwa Ron: 
domańskiego, oświadczając, że zamordował 
go gdyż Rondomański popełnił przestępstwo 
przewidujące w niepisanym kodeksie Świata 
przestępczego — karę śmierci. 

Dalsze dochodzenie ustaliło, że pomoeni- | 
czą rolę w zabójstwie odegrywali Antoni 
Szypień Cygan, i Gedalja Bojarski. 

Zabójeę i jego pomocników osadzono w 

areszeie centralnym. (e). 

— Dyrekcja Gimnazjum im. ks. A. J. 

Czartoryskiego w Wilnie podaje do wiado- 

mości, że egzaminy do kl. I rozpoczną się 
dnia 24 czerwca 1931 r. o godz. 9. 

Podania przyjmnuje kancelarja do dnia 

20 czerwca r. b. 
— Dyrekcja Gimnazjum im. Kr. Zygmu 

ta Augusta w Wilnie podaje do wiadomości: 

1) egzaminy wstępne do klasy IV dla absol- 

wentów szkół powszechnych (chłopców) od- 

będą się w terminie od 18 do 23 czerwca 

r. b. (początek o godz. 8). Podania przy jmu- 

je kancelarja Gimnazjum do dnia 15 czerw- 

ca (M. Pohulanka 7). 2) Egzaminy do klas 

I V, VII odbędą się w terminie od 24 do 

27 czerwca (początek o godz. 8). Podania 

przyjmuje kancelarja Gimnazjum do dnia 20 

czerwca b. r. Dyrekcja. 

— pyrekeja Gimnazjum Zgromadzenia 

Sióstr Najśw. Rodziny z Nazaretu w Wilnie 

powiadamia niniejszem, że egzamina wstęp- 

ne do klas od pierwszej do czwartej włącz-- 

nie rozpoczną się dnia 22 czerwca o godz. 

9 rano. 
Do powyższych klas gimnazjalnych kandy 

datek do egzaminu Dyrekcja nie przyjmuje. 

Przypomina się, że od I-ej do Ili-ej kla 

sy włącznie obowiązują dwa języki nowożyt- 

ne, mianowicie język francuski, a między 

niemieckim i angielskim — wolny wybór. 

— Zmiany personalne w szkolnictwie. 

Zarządzeniem władz szkolnych przeniesiony 

został w stan spoczynku inspektor szkołny 
w Mołodecznie p. Alfons Erdman. 

SĄDOWA. 

— Egzamina aplikantów W dniach 10 - 12 

b. m. odbyły się w Sądzie pod przewodnic- 

twem Prezesa Sądu Apel. p. Bzowskiego, 

egzamina aplikantów, które zdali następu- 

jący aplikanci: 

Stefan-Józef Boratyński, Mikołaj Bohdan, 

Jerzy Bielice, Stanisław Gołkowski, Wincenty 

Hermanowicz, Moszek Kelman Kotlar, Bob 

„dan Kawecki, Szymon Murza-Murzicz, Bo- 

rys Majmeskuł, Mirosław Nowicki, Kazi- 

mierz Okolicz, Zygmunt Pawluć, Zygmunt 

Pass, Jan Śliwiński, Stanisław Sipowicz, 

Wieńczysław Sajkowski, Michał Willamowicz 

        

Stanisław Zienkiewicz, Wacław Walkiewicz, . 
Antoni Bielewicz, Wincenty Ostrowski, Sta- 
nisław Malinowski, Stefan Skorupski, Da- 

niel Wojtkiewicz, Chaja-Blima Wejsbremo- 
wa, wszyscy z Sądu Okręg. w Wilnie, Eugen - 
jusz Tukałło z Sądu Okręgowego w Gro- 
dnie, Wiktor-Józef Kuczyński z Sądu Okręg. 
w Pińsku i Mojżesz Messite z Sądu Okręg: 

w Nowogródku. 
— Nominacja. Pan Prezydent Rzeczypo 

spolitej reskryptem z dnia 26 maja b. r. 
mianował sędziego Sądu Apelacyjnego w 
Wilnie p. Jana Hlaszewieza prezesem Oddzia- 
łu Prokuratorji Generalnej w Wilnie w -1V 
stopniu służbowym. Objęcie nowego stano- 
wiska przez p. prezesa Illaszewicza nastąpi 
po zwolnieniu go ze służby w sądownietwie. 

Działalność Wileńskiego Oddzia.łu Pre- 
kuratorji Generalnej rozciąga się na teren 

  

województw wileńskiego, nawogródzkiego, 
białostockiego i poleskiego. 

3 WOJSKOWA. 

  

   
— Wypłata zasiłków rodzinom: rezerwi- 

stów. W najbliższym czasie ukaże się o 
jalne zarządzenie w sprawie wypłaty zasii- 
ków rodzinom rezerwistów powołanych na 
ćwiczenia. Zasiłki w roku bieżącym wypła- 
cone będą tylko pracownikom fizycznym, 
gdyż pracownicy umysłowi przez cały czas 
ćwiczeń otrzymują wynagrodzenie od przed- 
siębiorstwa, w którem są zatrudniani. 

Wysokość opłat uzależniona jest od ilo- 
ści członków rodziny i została ustalona w 

sposób następujący: 90 groszy; I zł. 10 gr. 

i 1 zł 30 gr. dziennie. 

'OPIEKA SPOŁECZNA. 
— Subwencja miasta na rzecz instytucyj 

dobroczynnych. Na ostatniem posiedzeniu 
Magistratu postanowiono wyasygnować na 
rzecz instytucyj dobroczynnych 82.300 zło- 
tych. 

„Zaznaczyć nałeży, że w ciągu osłalnich 
dwóch miesięcy subwencje miasta na cele 
dobroczynne uległy dość znacznej redukcji 
w związku z oszczędnościami, jakie stosu- 

je obeenie samorząd we wszystkich działach 

  

swej gospodarki. 

SANITARNA. 
— Kontrola sanitarna jadłodajni i pi- 

wiarni. Sekcja Zdrowia Magistratu w niedłu 
gim czasie zamierza przystąpić do przepro- 
wadzenia wyczerpującej kontroli sanitarnej 
jadłodajni i piwiarni na terenie miasta. 

Specjalna uwaga podczas kontroli zwra- 
cana będzie na urządzenia, aparaty i naczy- 

nia do picia, 

   

  

   

Z POLICJI 

— Kolonje dla dzieci policjantów. Rodzi- 
na: policyjna organizuje kolonje letnie dla 
sierot po policjantach oraz dła dzieci naj- 
biedniejszych funkcjonarjuszy policyjnych 

związku z tem organizatorzy zwrócili 
się do Magistratu m. Wilna z pr finan- 
sowego poparcia ich przedsięwzięcia. 

Na ten ceł Magistrat postanowił wyasy- 
gnować 1000 zł. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Artyści-malarze na rzecz 85 p.p. Strzeł 

ców Wileńskich. T-wo Przyjaciół '85 p. p. 
strzelców wileńskich powstało, aby działal- 
nością swoją ugruntować pamięć społeczeń- 
stwa o żołnierzu-obrońcy Wilna, a pracą 
swoją rozwija akcję  kulturalno-oświatową 
nad szeregowcami tego pułku. 

Miejscowi artyści.malarze, chcąc przyczy- 
nić się do uzyskania przez T-wo potrzebnych 
środków, wystąpili z projektem urządzenia 
loterji artystycznej, ofiarowując na ten cel 

swoje prace. 
Dzięki łaskawej uprzejmości, Pana Wo- 

jewody Stefana Kirtiklsa — T-wo uzyskało 
małą salę Pałacu Reprezentacyjnego, gdzie 
odbędzie się pod koniec września Wysława- 
Loterja w połączeniu z pokazem kwiatów je- 

siennych. 
Dotychczas ofiarowali obrazy:  Artyści- 

malarze p. p. Bałzukiewiczówna „Z okolic — 
Wilna”, Borowski „Koścół św. Jakóba*, Da- 
widowski „Szkie*, Hermanowicz „Poranek*, 

Stanisław Jarocki „Głowa Szopena*, Schwa- 
nebach Teodor „Widok morski“. 

Wszystkim w/w ofarodawcom Zarząd To- 
wa Przyjaciół 85 p. p. Strzelców Wi- 

leńskich, skałada tą drogą seredczne „Bóg 
zapłać”, za tak wybitne okazanie poparcia. 

Jednocześnie Zarząd zwraca się do wszy- 
stkich p.p. Artystów prosząc o ofiarowywa- 
swych prac. 

Zgłoszenia przyjmuje członek Zarządu 

      

  

  

Uczucie przepełnienia, bóle kiszkowe, bó- 

le w bokach, ucisk w piersiach, bicie serca, 
usuwa stosowanie naturalnej wody gorzkiej 
„Franciszka-Józefa*, usuwając zbytnie prze- 

krwienie mózgu, w oczach, w płucach i ser- 
cu. Żądać w aptekach i drogerjach. 

E salies Li S ia 

Twa, p. Stanisław Jarocki — Montwiłłow- 

ska 11, codziennie od godz. 4 do 5 p. p. 

— Zarząd Oddziału Wil. Zw. Leg. Pot. 

zawiadamia ezłonków, że urzęduje obecnie 

w lokalu przy ul. Orzeszkowej 3 m. 15, co: 

dzień od godz. 19—21. 
— Zarząd Zw. Zaw. Pracowników Samo- 

chodowych w Wilnie niniejszem powiadamia 

że p. Stanisław Gryto były członek i sekre- 

tarz Związku, został zwolniony ze swego sta- 

nowiska, jak również cofnięte zostały wszy- 

stkie pełnomocnietwa od dnia 18 maja 1931 

roku. 

— Kursa iotografiezne. Na inaugurację 

nowego, własnego już lokalu Wiłeńskie T-wo 

Miłośników Fotografji organizuje krótki kurs 

teoretyczno-praktyczny dla początkujących 

fotografów-amatorów. ” 
Kurs odbędzie się w dniach 18—22 czer- 

wca, otwarcie we czwartek 18 czerwca o 6 

wiecz. w lokalu T-wa ul. Mickiewicza 15 m. 

9, parter w podwórzu. Zapisy przy otwarciu 
i w firmach: Polfot (Mickiewcza23), Kołysz 

(Mickewicza 4) i Fotoskład  Rabinowicza 

(Wielka 8). 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Zebranie członków Tow. Opieki nad 
Dziećmi. Na podstawie $ 31 Statutu Wileń- 

skiego Towarzystwa Opieki nad Dziećmi, Za 
rząd Towarzystwa zwołuje na dzień 14 czer- 

wca 1931 r. o godz. 11.30 do Sali Schroni- 
ska Imienia Zubowicza, ul. Jakóba Jasin- 
skiego 20-22 Zwyczajne Walne zgromadzenie 

Członków Towarzystwa. 
W razie niedojścia do skutku Zgromadze- 

nia w powyższym terminie, z powodu braku 
quorum, Zgromadzenie w II terminie, bez 
względu na ilość obecnych Członków Towa- 
rzystwa, odbędzie się w tymże dniu o godz. 

   

12.30. 
— Z T-wa Eugenicznego. (Walki ze zwy- 

rodnieniem rasy). 18 czerwca w lokalu Po- 
- radni Eugenicznej (ul. Żeligowskiego 4) .Do- 

cent Dr. I. Hurynowiczówna wygłosi odczyt 
na temat „O przyczynach i zapobieganiu 
nerwic u dzieci*. 

Początek o godz. 5.30 w. Wstęp wolny. 
— Wałne Zgromadzenie Szewców odbę- 

dzie się w poniedziałek 15 czerwca r. b. o 
godz. 6 wiecz. punktualnie w sali przy ulicy 
Domnikańskiej 4. ° 

— Z Towarzystwa Prawniczego im, Ign. 
Danilowieza w Wilnie. Zarząd T-wa Praw 

niczego zawiadamia, ż w dniu 19 czerwca 
1931 r. o godz. 20 (8 wiecz.) w Gmachu Są- 

  

"dów (lokal Rady Adwokackiej) odbędzie się 

odczyt p. Jana-Pawła Paleckiego — Adwo- 
kata z Paryża — Doradcy Prawnego naszej 
Ambasady na temat „Sprawy polskie przed 
sądami francuskiemi*. 

Goście mile widziani. 
— Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddzia 

łu Związku Łegjonistów Polskich w Wilnie 
odbędzie się dnia 28 czerwca 1931 r. w pier- 
wszym terminie 0 godz. 10 w drugim o godz. 
11.30 z ważnością uchwał bez względu na 
ilość obecnych członków w lokalu przy ul. 
Ofiarnej 2 m. 16-a z następującym porząd:, 
kiem obrad: 1) Odczytanie protokółu. 2) 
Sprawozdanie Zarządu. 3) Referat o sytu- 
acji bieżącej. 4) Wnioski. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Bezrobocie. Podług ostatnich danych 
stan bezrobocia na terenie m. Wilna uległ 
rą 3.000 bezrobotnych. 

* ŻYCIE LITEWSKIE. 

— Nowi nauczyciele i abiturjenci gimn. 
litewskiego. W r. b. seminarja nauczyciel. 
skie w Połsce uczyńczyło 7 Litwinów, w tej 
liczbie 1 w Trokach, 2 w Wilnie, t w Łom- 
ży, 1 w Łowiczu i 2 w Święcianach. 

Egzamina, maturalne w wileńskim gim. 
nazjum litewskiem złożyło 38 osób, w Świę- 

cianach 4 osoby. 

RÓŻNE. 

— Podziękowanie. Niżej podpisani absoi- 
wentki i absolwenci Szkoły dla dorosłych Z. 
P. N. Sz. P. w Wilnie składamy serdeczne 

podziękowanie Związkowi Nauczycielskiernu 
za zorganizowanie Szkoły dla dorosłych oraz 
ks. Romejce, i p.p. Kosarskiemu Marjanowi, 
Czerwińskiemu Zbigniewowi, Wójcikowo Wła 
dysłowowi, Kątnikowi Janowi, Dyrmie Jo- 
zefowi i Szkarłatowi Władysławowi za pracę 

jaką położyli w ciągu roku szkolnego 1930- 
1931. 

Uczęszczało nas w roku 1930-31 70 osób. 
z czego do egzaminu końcowego przystąpi?» 
30 osób, z któfych wszyscy złożyli egzamin 
z wynikiem pomyślnym. 

Następuje 30 podpisów. 
— Choroby zakaźne. W tygodniu ubie. 

łym zanotowano następujące wypadki za* 
słabnięć na choroby zakaźne: ospa wietrzna 
1; tyfus brzuszny 3; błonica 6; odra 7; róża 
7; gorączka połogowa 1 (zgon); gruźlica 14 
(w tem 4 zgony); jaglica 55: świnka 6; tężec 
1 i cholera nostras 1. 

Ogół em chorowało 100 osób; w tej licz- 
bie 5 śmiertelnie. 

  

ZABAWY. 
— Wielka Zabawa Ogrodowa w Bernar- 

dynce. Staraniem Koła Przyjaciół Harcer- 
stwa przy Czarnej Trzynastce Wil. Druż 
Harc, zostanie urządzona w niedzielę dr 
14 czerwca zabawa ogrodowa w ogrodzie 
po-Bernardyńskim. 

W programie: Koncert Chóru „Hasło* 
pod batutą p. prof. Jana Żebrowskiego i wy- 
świetlenie filmu pod gołem niebem. Е 

W czasie zabawy koncert orkiestry woj- 
skowej. 

Początek zabawy o godz. 19. Wstęp 59 
gr. (dla dzieci do 10 lat 30 gr.). 

Dochód z zabawy prz aczony na udział 
„Czarnej Trzynastki* Wil. Druż. Harc. w 
Zloc kautów Słowiańskich w Pradze Cze- 

   

  

   
   

  

NADESŁANE. 

Dr. B. EDELMAN 
ordynuje jak zwykle 

w Krynicy, Wilia „URSZULA“ 

— Pończochy na miarę? Kito posiada 
trzewiki numer 40, ten oczywiście nie może 

ić pończochy, przeznaczonej na o wiele 
szą nogę. Dlatego też przy zakupywa- 

niu pończoch klijent stale jest zapytywany o 
numer swych trzewików, lub też wielkość 
jest ustalona drogą owijana stopy dokoła 
zaciśniętej pęści. Ale przecież różne są nie- 
tylko stopy i podbica, ale i całe nogi. Rozm 
itość w tej dziedzinie jest tak wielka, że gdy: 
by się chciało uwzględnić wszystkie odmia- 
ny, czyli mieć na skaładzie pończochy na 
wszelkie nogi, to konieczne byłyby olbrzy- 
mie składy. 

Na szczęście zagadnienie to jest tylko 
pozorne. Mianowicie pończochy Bemberg po- 
siadają zadziwiającą własność niezwykłej 
elastyczności, tak że w idealny sposób przy- 
stosowują się do kształtu nogi. Nawet na 
najszczuplejszej nodze pończocha ta nie daje 
fałd, ani w łydce, ani w najczulszem miej- 
scu, a mianowicie tuż nad kostką. Eleganckie 
kobiety znają tę tajemnicę i dlatego są ta- 
kiemi zagorzałemi zwolenniczkami pończoci 

Bemberg. 
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TEATR I MUZYKA 
— Teatr Mejski w „Lutni*. Dziś o godz. 

8 m. 15 w. „Ulica* L. Rice'a, najlepsza współ 
czesna sztuka amerykańska, w reżyserji i z 
udziałem R. Wasilewskiego. Publiczność śle- 
dzi z napięciem emocjonującą akcję, przed- 
stawiającą życie wielkiej kamienicy w ubo- 
giej dzielnicy Nowego-Yorku. W sztuce wy- 
stępuje cały zespół prawie Teatrów Miej- 
skich z Malinowską, Szurszewską, Zagroh 
ską, Wyrzykowskim, oraz Żurowskim na cze- 
le. Pomysłowa oprawa dekoracyjna, efekty 
świetlne oraz dźwiękowe oddają wiernie du- 
szną atmosferę wielkiego miasta. 

Jutro o godz. 8 m. 15 w. „Ulica*. 

— Teatr Letni. Pożegnalny występ Mo- 
skiewskiego Teatru Artystycznego. Dziś zna- 
komity zespół Teatru Artystycznego (grupe 
praska) występuje w mieście naszem po raz 
ostatni. Znakomici artyści rosyjscy dają dziś 
dwa przedstawienia: po południu o godz. + 
odegrana będzie nieśmiertelna komedja Mi- 
kołaja Gogola: „Rewizor*. 

Wieczorem o godz. 8 m. 15 ujrzymy jed- 
ną z najciekawszych współczesnych sztuk ro 
syjskich „Białą gwardję* M. Bułgakowa. 

— Rewja Murzyńska w Teatrze Letnim. 

Jutro, w poniedziałek 15 b. m. odbędą się w 
Teatrze Letnim o godz. 7 m. 30 i 9 m. 15 
wieczorem dwa przedstawienia słynnej rewji 
murzyńskiej pod dyrekcją znakomitego ar- 
tysty L. Douglas'a. Świetny zespół ten, posia 
dający obok L. Douglas'a szereg wybitnych 
solistek i solistów, czarne girlsy, czarny jazz- 
band, oraz zespół rewelersów — odbywa o 
becnie triumfalne tournće po całej Europie. 
Egzotyczni artyści wystąpią z poniedziałek 
w arcywesołej, Rad rewji p. t. „Gorąca 

kawa”. 

— Najbliższa eis w Teatrze Let- 
nim. W najbliższy wtorek dnia 16 b. m. od: 
będzie się w Teatrze Letnim premjera prze- 
zabawnej krotochwili Z. Geyera p. t. „Sza- 
lona okazja*. Nowość ta ukaże się w reży- 
serji Karola Wyrwicza, który zarazem objął 
jedną z głównych ról. Resztę obsady stano- 
wią: Niwińska, Kamińska, Eichlerówna, Bu 
dzyński, oraz Jaśkiewicz. Arcywesołą całość 
ożywają, liczne wkładki muzyczne, oraz pio- 
senki w wykonaniu Z. Niwińskiej. Wytworne 
urządzenie aucužą skomponował J. Hawrył- 
kiewicz. 

Kierownictwo muzyczne objął E. Dziewui- 

ski. 

— Audycja Polskiego Towarzystwa Muzy- 

E-U-B_J_E-R 

dzisiejszym w lokalu Zawodowego Związku 
Literatów (Ostrobramska 9) odbędzie się o 
godz. 8 wiecz. audycja Towarzystwa Muzyki 
Współczesnej. Interesujący program zawiera 
nieznane utwory na 2 fortepiany Ravela i 
Gershwna, utwory fortepianowe Eugenjusza 
Dziewulskiego i pieśni Poulenc'a i Gabrjela 
Faurć. W audycji udział biorą: p. p. Cecyl- 
ja i Fanny Krewer, Święcicka i Eugenjusz 
Dziewulski. 

RABJO 
NIEDZIELA, dnia 14 czerwca 1931 r. 

10.15: Tr. nabożeństwa z Katowic. 11.58: 
Czas. 12.05: Koncert popularny (płyty). 18.10. 
Kom. meteor. 13.20: Pogadanki i muzyka. 
14.30: Akademja spółdzielcza. 15.20: Muzyka. 
15.30: „Tępienie robactwa domowego* — 
odczyt. 15.50: Odczyty rolnicze i muzyka 
16.40: Audycja dla dzieci. 17.40: Koncert po 
pularny. 18.40: Zawody międzynarodowe pił 
ki nożnej Polska—Czechosłowacja. 19.00: 
Kukułka wileńska — mówiony dwutygodnik 
humorystyczny. 19.20: „O dniu spółdzielczo - 
šei“ — pog. 19.35: Program na poniedziałek 
19. 40: Skrzynka techniczna. 19.55: Kom me- 
teorologiczny. 20.00: „Wiadomości przyjemne 
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i požyteczne“. 20.15: Koncert Polskiego To- 
warzystwa Muzyki Wspėlczesnej. 22.00: „Sa- 
molotem Wenecja—Wieden“ — felj. 22.20: 
Koncert solisty. 22.50: Kom. i muzyka tanecz 
na. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 15 czerwca 1931 r. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka operowa (pły- 
ty). 13.10: Kom. meteor. 15.25: „O chałupnie- 
twie w Polsce wystawa pracy chałupniczej 
w Warszawie“ — odcz. 16.40. Program dzien. 
16.45: Kom. dla żeglugi. 16.50: „Prelekcje w 
języku francuskim F. Bandhuin, prof. Uniw. 
„Lonvain*. 17.10: Utwory Saint-Saensa (pły- 
ty). 17.25: „Legendy polskie* — odcz. 18.00. 
Muzyka lekka. 19.00: Wileński Kom. sporto- 
wy. 19.15: Program na czwartek i rozmaito- 
ści. 19.30: Rezerwa. 19.40: Kom. rolniczy. 
19.55: Kom. meteor. 20.00: Pras. dzien. radj. 
20.15: Pogadanka  radjotechniczna. 20.30: 
Operetka „Zemsta Nietoperza”. 22.30: Począ- 
tek tradycji — felj. 22.50: Kom. i muzyka ta- 
neczna. 

WTOREK, dnia 16 czerwca 1931 r. 

Fala 244 m. 21,5 Kw. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka baletowa 
taneczna (płyty). 13.10: Kom. meteor. 15.25: 
„O zawodzie inżynierskim* — odcz. 16.40: 
Program dzienny. 16.45: Kom. 16.50: „Plany 

  

wojenne na ziemiach polskich przed rokiem 
1914' — odcz. 17.10: „Brat spracowany“ — 

     

felj. 17.25: Muzyka francuska współczesna 
(płyty). 17.35: „Rybołówstwo na polskiem 
wybrzeżu* — odcz. 18.00: Koncert symfoni- 
czny. 19.00: Radjowa gazetka rzemieślnicza 
19.15: „Przyczyny powodzi wileńskiej 
odcz. 19.30: Kom. tow. gimnast. „Sokół 
19.45: Program na środę i rozmait. 19.55: 
Kom. meteor. 20.00: Pras. dzien. radj. 20.15: 
Koncert popularny. 21.15: Kwadrans literac 
ki 21.30: Pogadanka i koncert. 22.50 Kom. 
23.00: Koncert symfoniczny (płyty). 

NOWINKI RADJOWE. 
KONCERT Z TOWARZYSTWA MUZYKI 

WSPÓŁCZESNEJ. 

Mikrofon Rozgłośni Wileńskiej wybiera 
się w niedzielę o godz. 20.15 do dobrze zna- 

nej ze śród literackich sali Związku Zowo- 
dowege Literatów  Wileńskich w murach, 
pobazyljańskich na koncert Oddziału Wileń- 
skiego Polskiego Towarzystwa Mtuzyki Współ 
czsnej. Koncert ma objąć utwory Gershwina, 
odznaczającej się nowoczesnym smakiem, hę 
dącym zlekka refleksem jazz-bandu na mu- 
zykę poważną, Ravela, pieśni Poulenc'a oraz 
utwory Eugenjusza K. Dziewulskiego, które 

Nr. 135 (2077) 

wykona sam kompozytor. Jako śpiewaczka 
bierze udział p. Konstancja Święcicka, przy 
fortepianie zasiądą pp. Cecylja i Fanny Kre- 
wer. Koncert z udziałem samych profesorów 
Konserwatorjum Muzycznego stoi na bardza 
wysokim poziomie. 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
KANCELISTA DEFRAUDANTEM. 

Józef Kruszyński, notarjusz przysięgły 
przy Sądzie Okręgowym w Wilnie na pow. 
postawski, zameldował policji, że kaneelista 
jego Władysław Mikuliński po podjęciu w 
urzędzie poeztowym w Postawach większej 
sumy pięniężnej, przywłaszczył sobie 500 
złotych. 

Notarjusz Kruszyński zwolnił niesumien- 
nego kaenelistę z posady, zaś władze śled- 
eze wdrożyły przeciwko niemu dochodzenie 
karne. (e). 

DOROŻKARZ — ZŁODZIEJEM. 
Kulewicz Jakób (Wiłkomierska 94) za- 

meldował, że w czasie jazdy dorożką w sta- 
nie nietrzeźwym skradziono mu 400 zł. 
Doeodzeniem ustalono, że kradzieży tej 
dokonał dorożkarz Smolar Chaim (Kowal- 
ski 19), który Kulewicza wiózł. Smolara za- 
trzymano. Gotówki nie odnaleziono, ki Współczesnej. Przypominamy, że w dniu 

  

  

  

  

  

  

    

  

              

  

                 

i 113. Ukryta myśl 
Ozrywki umyssowe. UL W анн 

Z podanych wyrazów wyeliminować po 

112. Szarada dwie obok siebie stojące litery i po zsumo- 

UŁ. Tolek Sulima. waniu ich odczytać myśl St. Wyśpiańskiego. 

Pierwsza wstecz nam coś przysporzy, Trzeci wprost ucina głowy. NAWA pa Seneka; ży ha 

Druga z pierwszą wstecz złączona Wstecz — potwierdza zapytanie. dode S ZD Kaprys; Prezent; 

Jest w pragnieniu — upragniona, Wszystko spełni swe zadanie Roza Twierdza; Stolica. 

Kuli ziemskiej większość tworzy; Łącząc z wiedzą dar wymowy. Za rozwiązanie 10 pkt. w kl. 1-ej. 

Za rozwiązanie 8 pkt. w kl. I-ej. z 114. Zadanie literackie 
112. Konikówka Ut L. Kitowski. 

UŁ. Witold Bohdziewicz Z podanych wyrazów ułożyć wiersz zna- 

nego poety: 

Į ' A; Bogu; bół; iść; naprzód; nie; polecić; 

| džie rzuć dzie | chcesz się | ma pomogą; próżne; samemu; swój; świecić; 

trza; trzeba; wciąż; wytrwale; żale. 

a śli 8 ża ы 5 | 3 = Za rozwiązanie 10 pkt. w kl. Il-ej. 

115. Bilet wizytowy 
ło po kie mieć ślań nie | dłu wy Ut. Tolek Sulima. 

i 

có i i i | k 5 . 

2 л ы AS Rz e | Tadek Solnicz-Larski 

: e ь | ea 
ze = > z „= E | ge | sich Po przestawieniu liter odczytać zawód tego 

| pana. - 

do glup dru śli śli su | mo czysz Za rozwiązanie 15 pkt. w kl. Ili-ej. 

! ETO RAIT TEST SI 

je nie lu cy się | je | я —_—*——*—‘.— 
. 2 Е 

. Rabka-pengjonet „LOMICZAMKA 
Ruchem konika szachowego odczytać roz wiązanie. I „ . 

Eo OTWARTY CAŁY ROK 
Za rozwiązanie 10 pkt. w kl. Il-ej. AE ah   

  

      

Dramat sensacyjny w 8 aktach. 

«=: Tom Tyller NE 

Od dnia 13-g0 do 15-go 
czerwca 193! r. włącznie 
będą wyświetlane filmy ilu Miejskie Książę wśród cowboy'ów * 

  

„BONICOT 
„Korzystne oddziaływanie t. zw. 

Bonicotu na organizm zostało nie- 
zbicie stwierdzone przez liczne do- 
świadczenia chemiczne i biologicz- 
ne, a mianowicie udało się, przy 
właściwym użyciu Bonicotu zmniej- 
szyć ilość wchłanianej przez usta, 
gardło i płuca nikotyty o 70%. Przy- 
tem aromat tytoniu nie ulega znia- 

  

nie, co zresztą łatwo stwierdzić". 

Prof. Uniw. Dr. Ernest Wintersteln, 
Zurich. 

W Polsce nabyć można Bonicot we firmie: 
Polskie Tewarzystwo Handlowe „BONICOT* Sp.z0.0. 
Kraków, Ziełona 10. Tel. 16841 i 14676. 

Upały są okropne! 
Chcesz się odświeżyć —do rzeki jest dalekol... 
W centrum miasta przy ulicy Niemieckiej 6 
w dużym przewiewnym lokalu urządzone są 

ZIMNE TUSZE oraz baseny 
orzeźwiające dla kąpieli. 
Tamże również WANNY oraz ŁAŹNIE 

dla kobiet i mężczyzn. 

  

OSTRZEŻENIE! 

TTLKO ORTGINALKA 
ZNANA OD 28 LAT 
  

O Je: ZYS 

jį? ‚ ZE; 
aa dubu bryczny 
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SALA MIEISKA NAD PROGRAM: Komedja w 2 NAD PROGRAM- 1) Groźne niebezpieczeństwo Aktów 2. 2 Wojna z Indjanami "xi. 
taisabramska 5. K. czynna od godz. 5 m. 30, a seansów od godz. 6-ej. o Wojn Ls Ind) ZIELONA SRYGADA. 

Dźwięk: : Е ф | r m NĄ] ŁAWIE HAŃBY 2. || —— A wspolczesny 
    

Nad program: HELIOS" 
Wileńska 33, tel. 9-26 

W roli głównej: Betty Compson i Eddie Dowiing. Ktrakcje dźwiękowe. 
Ceny zniż.: Na | seans: Balkon 50 gr. Parter 80 gr., na pozostałe seansy: Balkon 60 gr., Parter od | zi. S68N8) 0 £. 4, „6; 8110,30 

Dziś! Dziś! W/g sztuki scenicznej „Artyści 

Wo peel Bank 93 A RT y = c į > George'a Mauker 

Solistów NĄNCY CARROL i HALL'A SNELL 
Nad program: Tygodnik dźwiękowy Paramountu. 

Dziś 
ostatni dzień Laura la Plante na banjo oczar. widzów i słuch. 
Partnerem jej jest popul. amant ekranu i sceny Józef Schildkraut. Pozatem. 
udział biorą słynne chóry murzyńskie w 100% przeb. filmie dźwięk.-śpiewn. 

Statek komedjantów. Noże SR oszechświat. 
dodatek dźwiękowy „Fox'a". 

Początek seans. o godz. 4,6,8 i 10.30 w., w dnie świąt. o g. 2. Ceny zniżone. 

    

BŽWIĘKOWA KINO 

„OLD 
Mickiew. 22, tel. 15-28 

którzy śpiewają i mówią 

w języku polskim. 
    

cudownym swym śpiewiem i grąl 

Dźwiękowe Kino 

CGIJING 

  

  

  

łą: Jutro rem era! K k ł k 
„Wielka 47, tel 1541 | Sy „ae as, Karkołomne za ręty. 

W polach łówych CLARA BOW i Richard Arlen. SAS azwiokowy „Foze”. 
Początek seansów o g. 4, 6, 8 i 10.30. W dnie świąt. o godz. 2-ejj — — — — Ceny zniżone. 

KINO -TEATR |Dziš! Najwspanialsze Monumentalny dramat w 10 aktach 
W roli głównej: CHARLES MORTON 

5 GLOS Z ODDALI i LEILA HYAMS. 

NICKA s zainowazej komedii pi PAN WACHMISTRZ NA URLOPIE. 
Huragany śmiechu IQ akt.bez przerwy, — — W roli głównej: Patachonicha i Farrel Mc-Donald. 

UWAGA: Wkrótce rozpoczniemy Sidas dźwiękowców na aparatach Philipsa. 

m==m=u dzieło filmowe w/g głośnej po- sous kekės „ŻYWY TRUP* 
10 dużych aktach w rolach głównych: M. Pudowkin, Marja Jacobini i Natasza Wacznadze. ilustracja mu- 
zyczna, aparaturą dźwiękową sciśle dostosowaną do filmu. NASTĘPNY PRORRAM: Zbłakana młodość 

—>————— Ъ > Pocz. seansów o godz. 6, w niedzielę i św. o godz. 4 pp. 

SPRAWOZDANIE RACHUNKOWE 
Wycieczki Akademickiej Drużyny Harcerskiej U. S. B. w Wilnie do Łotwy. Ilość uczestników 19, czas trwania 

wycieczki 2, 3, 4, 5, 6, 7 maja 1931 roku. DOCHODY " Н WYDATKI 

dwa liny 1031 © 
Po raz pierwszy w Wilniel 
NAD PROGRAN: Dawno niewidziana PATACHO- STYLOWY 

alies Wielka 38. 

  

  

  

(Odwieczny trójkąt mał- 
żeński). Potężny o silnem 
napięciu dramat życiowy w 

Kino Kslejawe Dziś i dni następnych. Wielkie arcy- 

OGNISKO 
(obek dworca kolejow,) 

      

  
  

Zł. gr. | Zł. gr. 
1. Fundusze własne . . « . « « « : . Р 65900 | 1. Koresp., wožni, portjerzy, depesze . . . . . 197.86 
2. Subwencje: | 2. Opłaty stempl. podań, blankiety i t. p. . . 63.20 

Rektor U.S B. . RA Z S e O 200.00 || 3. Kostjumy, peruczki, szminki. . . . . : 148.94 
Pan Wożewódź SGleńeki: Rr A оя П 150.00 4. Przejazdy, wycieczki, kolej, autobus . 542.08 
Magistrat miasta Wilna . . й 300 00 SPORE Ne. a AS 202.44 
Zarząd Oddz. wileńskiego Z. a: "P. 200.00 (Lia ACE OC PRCRZ GOA 422.93 
Rada Organizacyj Polaków zagranicą (M. 5 zj” 200.00 1-.Saldo kseowe? 000 WSR a CE 131.55 

BAZA e 1709.00 
rear   

Kwota pozostała ma być użyta na wydatki w związku z likwidacją wycieczki odbytej i przygotowywaniu następnej. 

Wilno, dn. 26 maja 1931 roku. (—) Mgr. Ludwik Bar, Harcmistrz Z. H. P. 

Mężczyźni! Nowe siły 
Skuteczność gwarantowana — dozwolony przez 

Kierownik wyprawy i drużynowy A. D. H. 

  

KAMIENICA 
darmo prawie, gdyż 
za bezcen, oraz inne 
domy dochodowe od 

8.000 zł. 
Wielki wybór okazyj- 
nych objektów poleca 

Dom H.-K. „Zachęta" 
Mickiewicza |, tel. 9-05 

Druskieniki 
pensjonat „KALINA, 

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

ceny zniżone. 

zwraca jedynie 
Nr. 111 

patent. aparat. władze adm.-lek. 

Na koszta bezpł. naukowej broszu- 66 Lwów, Jagiellońska 20, 
ry załączyć 50 groszy w zn. poczt. „inwentus oddz. 14, 
  

  

  

Tylko u Głowińskiego 
dostać można płótna lniane surowe do robót 
ręcznych we wszystkich szerokościach oraz 
wielki wybór kreponów, muślinów, jedwabi, 
markizet deseniowych oraz krepe moteor, ge- 
orgette, mongol i jedwabi surowych. 

Uwaga — Wileńska 27. 

D.H. I. Ichnatowicz I S-ka 
Wilno, ul. Zawalna Nr. 21, tel. 841. 

POLECA z okazyjnego zakupu niżej cen fab- 

rycznych: kafle majolinowe, białe, cegłę ogniotrw., 

kozjalit i papę do dachów. Wszedłkie materjały bu- 

dowlane, okucia i narzędzia.     
HURTOWA SPRZEDAŻ 

CEMENTU 
Syndykatu cementowień polskich 

PO CENACH FABRYCZNYCH 

M. DEULL 
Biuro: Jagiellońska 3, tel. 81!. 

Składy: Słowackiego i27, tel. 14-46. 

[E-IE=C=JC=JC-JC=IL=IC=IL=IL=ILEICEIL-IL2] 
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W BLASZANYCH PUDEŁKACH. 
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NISZCZY DOSZCZETNIE 
KARALUCHY, 

2 PLUSKWY, 
„ MUCHY MOLE 

PCHŁY i T.P.. 
Cena blaszanego pudełka zł. 1.20. 
  

Fakty przekonają każdego 
Kto zamówi w firmie naszej niżej wymienione kom- 
plety, zaoszczędzi dużo pieniędzy. Wysyłamy pocztą 
po otrzymaniu listownego zamówienia za pobraniem 
następujące bezkonkurencyjne komplety. 

Za zł. 20 
Wysyłamy: 3 i pół mtr. jedwabiu (Crepe satin) na eler 
gancką suknię damską (kolor wg. życzenia) lub 4 mtr. 
jewebni (GSM W picknych deseniacha len Balowe“ 
biały czysto-jedwabny z gustownym szlaczkiem, |-ną 
koszulę damską strojną (Toledo) z jedwab., |-ną parę 
reform damskich letnich w dobrym garunku, |-ną parę 
pończoch jedwabnych i 3 chusteczki do nosa białe— 
opalowe z kolorowym hafcikiem, to wszystko razem 
wysyłamy tylko za zł. 20, za zaliczką pocztową, koszta 
przesyłki 2.50 płaci odbiorca. 

Za zł. 24.75 
Wysyłamy: 3 mtr. materjalu wełnianego na ubranei 
letnie męskie w modne desenie, l-ną koszulę mąską 
sportową z kołnierzykiem i krawatem z tego samego 
materjału w b. dobrym gatunku lub koszulę zefirową 
z 2-ma kołnierzykami, |-ną koszulą siatkową, |-ną 
parę kalesonów letnich trykotowych, 2-ie pary skar- 
petek jedwabnych w modnych wzorach, 1-en zamszo- 
wy pasek do spodni, |-ną parę podwiązzek męskich 
kimół choc BREE: | JoeRusteczkddjnoca BIAŁE 
z kolorowemi obwódkami. to wszystko razem wysy- 
łamy za zł. 24.75, za zaliczką pocztową, koszta prze” 
syłki zł. 2.50 płaci odbiorca. 

: Za zł. 38.50 
Wysyłamy: |-en obrus jedwabny na stół w piękne de- 
senie z frendzlami jedwabnemi najmodniejszego wy- 

robu, |-ną sztukę płótna białego 17 mtr. w dobrym 
gatunku, 3 duże ręczniki waflowe z ładnym szlakcziem, 
Jeń obraz żcienny cobebnowy 2 a 
stawie piękne widoki). Powyższy komplet jest nie- 
zbędny dla każdej gospodyni, to wszystko razem wy- 
syłamy tylko za zł. 38,50, koszta p rzesyłki zł. 3.25 
płaci odbiorca. 

Wymienione komplety wysyłamy za zaliczką po- 
cztową, po otrzymaniu listownego zamówienia. Za- 
znaczamy, iż kupujący nic nie ryzykuje, gdyż o ile 
towar się nie podoba, przyjmujemy go z powrotem 
i pieniądze natychmiast zwracamy. 

Zamówienia prosimy adresować: 
„Polska Oszczędność Włókiennicza'', 
skrz. poczt. 237, konto P.K.O. 68.793. 

UWAGA: Na żądanie wysyłamy bezpłatnie cen- 
niki na wszelkie towary oraz na konfekcję mąską. 

P.S. Do każdego kompletu dodajemy kupon pre- 
mjowy. 

FEEFEEFEFEFEEEFCFEFE | | 

Łódź (K) 

  

Wydawnictwo „Kurjer Wilenski“ S-ka z ogr. odp. Druk. „Znicz*, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie V-go rewiru 

Juljan Mościcki, zamieszkały w Wilnie, przy ul. Wileń- 
skiej Nr. 25, m. 10, zgodnie z art. 1030 U. P. C. po- 
daje do wiadomości publicznej, że w dniu 15 czerwca 
1931 roku, od godz. 10 rano, w Wilnie, przy ul. Nie- 
mieckiej Nr. 3 m. 18, odbędzie się sprzedaż z licytacji, 
należącego do Hermana i Eljasza Szurów majątku ru- 
chomego, składającego się z urtykułów malarskich, 
oszacowanego na sumę zł. 1800 na zaspokojenie pre- 
tensji Szaji Orkowicz i innych wierzycieli w sumie 
zł. 4692 z %% i kosztami. Licytacja odbędzie się ni- 
žej oszacowania zgodnie z art. 1070 U.P.C. Nr. 507/VI. 
507/V1 Komornik Sądcwy |. Mościcki. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie V-go rewiru 

Juljan Mościcki, zamieszkały w Wilnie, przy ul. Wi- 
leńskiej Nr. 25 m. 10 zgodnie z art. 1030 U.P.G. po- 
daje do wiadomości publicznej, że w dniu 19 czerwca 
1931 r. odgodz. 10 rano w Wilnie, przy ul. Straszuna 
Nr. 6 odbędzie się sprzedaż z licytacji należącego do 
Abrama Chazanowicza majątku ruchomego, składają- 

cego się maszyn do krajania papieru, oszacowanego 
na sumę zł. 800 na zaspokojenie pretensji F-my „B cia 
Turkieltaub* Sp Akc. w sumie zł. 739 z %% ikosz- 
tami. 

508/V1 

  

Komornik Sądowy J. Mošcicki. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie V-go rewiru 

Juljan Mościcki, zamieszkaly w Wilnie przy ul. Wileń- 
skiej Nr. 25 m. 10 zgodnie z art 1030 Ust. Post. Cyw. 
podaje do wiadomości publicznej, że w dn. 18 czerwca 
1931 r. od godz. 10 rano w Wilnie przy ul. W. Ste- 
fańskiej Nr. 1, odbędzie się sprzedaż z licytacji, na- 
leżącego do Chaima Lewina majątku ruchomego, skła- 
dającego się z urządzenia domowego, oszacowaneżo 
na sumę zł. 1948 na zaspokojenie pretensji Zelika 
Szyndelmana i innych wierzycieli w sumie zł. 3414 
gr. 59 z %% i kosztami. 
Licytacja odbędzie się 
z art: 10700 P. C: 

509/V1 

niżej oszacowania zgodnie 

Komornik Sądowy 1. Mościcki. 

PRZETARG 
Dyrektor Szpitala Państwowego w Wilejce ogła- 

sza publiczny przetarg za pomocą ofert pisemnych na 
kapitalny remont gmachu Spzitala Państwowego w Wi- 
lejce. 

Oferty w zapieczętowanych kopertach z napisem 
„Oferta na kapitalny remont gmachu Szpitala w Wi- 
lejce", należy składać w kancelarji Szpitala do dnia 
26 czerwca 1931 r., w którym to dniu o godz 10-ej 
nastąpi otwarcie ofert. 

Do oferty należy dołączyć: pokwitowanie Kasy 
skarbowej ze złożenia wadjum w wysokości 5% sumy 
oferowanej. 

lepe kosztorysy można nabyć w kancelarji Szpi- 
tala za opłatą 10 złotych od dnia 22.VI 193| r; tamże 
przeglądać można w godzinach urzędowych projekt 
robót, oraz otrzymać szczegółowe informacje, doty- 
czące projektowanych robót. 

Zastrzega się wolny wybór oferty bez 
na wysokość sumy oferowanej, oraz 
częściowo. 

  

względu 
oddania robót 

D-r med. Alfred Krauss 
Dyrektor Szpitala. 

M. Wilejka, dnia 11.V1.1931 r. 

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

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

  

Bacznošč! 
Kwatermistrzostwa 

  

i Spółdzielnie Wojskowel 

Wyrabiam specjalne nici 
chaki dla wojska, czarne 

i białe gwnrantowane 

1000 jard, M. Mełamed. 

Wilno, Nowogródzka 7, 

telefon 734. 
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Uważajcie na огу: 

ginalny stempel, 

  

im delikatniejsza przędza 

Przędza wyrobu „Bemberg” 

axe) UA 000 netoralnego ausis   
'9—]| i 5—8 wiecz.   

  

RAE MIO 

„RZN ZGNES GRE WE 

CHLUBĄ POLSKIEGO PRIEYSŁUZPOOZOSZNICZEGOR EE 
jest elegancka, wspaniała, praktyczna, a precyzyjnie wykonava Ё 

Pończocha BEMBERCI 
— tem elegantsza pończocha. 

jest ze względu na swą delikatność najbar- 

Dzięki temu umożliwiona zo- 

staje największa precyzja tkaniny, budząca podziw każdej damy. 

аСа СЫ Са аСаа Са) Са ) а1С а]а а] а1С а]а ее а1С а1Е =3 

    

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
na dogodnych warunkach 

I NA RATY. 
NADESZŁY NOWOŚCI. 

1173 

  

Majątki 
ziemskie, place, ośrod- 
ki prawdziwie okazyj- 
nie sprzedamy przy 

małej gotówce. 

Dom H-K „Zachęta 
Mickiewicza |, tel. 9-05 

LETNISKO 
o pokojach słonecznych. 
z całodziennem utrzyma- 
niem (5-razowem) od 4 

do 5 zł. Kuchnia pierw- 
szorżędno, na żądanie Ajo“ 
tetyczna, mleko bez ogra- 
niczenia, Do dyspozycji 
konie. Miejscowość b. ład- 
na. Las. Rzeka. . Ryby. 
Grzyby. Stacja Orarianeh 
poczta Dokurniszki. Mic- 
kiewiczowa, m Dziagowce- 

ZIOŁĄ LECZNICZE 
«edług poepisór słóG> 
nych lekarzy przeciw cho- 

    

    

rebom żołądka, kiszek,. 
płuc, nerwów, wątroby, 
nerek, pęcherza, hemo- 
roidom, upławom, obstruk- 
cji, kamieniom żółciowym, 
kaszlowi, astmie, bledni- 
cy, sklerozie, artretyzmo- 
wi, reumatyzmowi etc. 
Żądajcie bezpłatnej 

broszury pouczającej£ 
Adres: Liszki, Apteka. 

  

Tanie źródło. E. Mace- 
wiczowej, Wilno, ul. Wi- 
leūska Nr. 22. Možna na- 
być towary piśmienne, ga- 
lanteryjne i zabawki dzie- 

cinne. Ceny dostępne. 
Prosimy się przekonać. 

Mieszkanie 
6-ciopokojowe ze wszel-- 
kiemi wygodami do wy- 
najęcia przy ul. Kolejo- 
wej l3. Dowiedzieć się 

tamże, m. 3. 

DOKTOR 

Zeldowicz 
powrócił 

chor. skórne, weneryczne,. 
narządów moczowych, od: 

Mic- 
kiewicza 24, tel. 277. 

T wyna- 
Pianino jęcia. 

Wiłkomierska 3—20. 
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Redaktor odpowiedzialny Władysiaw Monkiewicz 
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