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Niewiadomo dlaczego nagle prezes 

endeckiego klubu sejmowego profesor 

R. Rybarski na łamach swej prasy par- 

tyjnej wystąpił z artykułem na temat... 

„pogodzenia się* Narodowej Demokra- 

cji z Obozem Marszałka Piłsudskiego. 

Pan Rybarski twierdzi, że inicjatywa 

do tej „zgody* wychodzi jakoby... z 

obozu rządowego, której to inicjatywie 

on, p. Rybarski, z całą stanowczością 

przeciwstawia się. 

Mamy wrażenie, że prof. Rybarski 

nieco inaczej przedstawia stan rzeczy, 

aniżeli wygląda on w rzeczywistości. 

Nie możemy sobie bowiem ani rusz 

przypomnieć, aby na łamach prasy po 

pierającej Obóz Marszałka Piłsudskie- 

go kiedykolwiek rozległy się jakieś 

głosy nawołujące do „pogodzenia się 

z Narodową Demokracją. Nie rozle- 

gały się one z tej prostej racji, iż wszys 

cy dobrze wiemy, że jest to — niemo- 

žliwe. 

Niemożliwą jest zgoda z obozem, 

który od początku istnienia państwa 

polskiego wszystkiemi sposobami wal- 

czy z Marszałkiem Piłsudskim, — nie 

możliwą jest zgoda z obozem, który na 

tej walce buduje cały swój dorobek 

polityczny i który wciąż tylko czeka 

chwili, gdy będzie mógł skorzystać z 
tej czy innej klęski państwowej. 

Pamiętamy wszyscy zachowanie 

się Narodowej podczas 

wojny z bolszewikami. Kto wówczas 

judził opinję publiczną przeciwko 

Marszałkowi Piłsudskiemu za rzeko- 

mą jego „niechęć'* odsieczy Lwowa?— 

Narodowa Demokracja. Przed kim 

musiał konspirować Marszałek Piłsud- 

ski wyprawę na Wilno? — Przed Na 

rodową Demokracją. Kto demoralizo- 

wał wojsko z powodu niepowodzenia 

pochodu na Kijów? — Narodowa De- 

mokracja. Kto puszczał zbrodniczą 

plotkę, że Wódz Naczelny jest w kon- 

takcie z bolszewikami? — Narodowa 

Demokracja. Kto w chwili, gdy utrzy 

manie Warszawy w 1920 r. decydowało 

o bycie lub niebycie Polski, uciekał do 

Poznania i tam tworzył odrębny rząd, 

wojsko i drukował własne pieniądze? 

— Narodowa Demokracja. Kto w gru- 

dniu 1922 roku znieważył Zgromadze- 

nie Narodówe i uczynił zamach na 

Konstytucję 17 marca tylko co wcho- 

dzącą w życie? Narodowa Demo- 

kracja. : 

Rzadko do kogo može tak slusznie 

być zastosowane powiedzenie o zami- 

łowaniu łowienia ryb w mętnej wo- 

Demokracji 

  

dzie, jak do Narodowej Demokracji. 

Tam, gdzie jest źle, tam gdzie jest 

zamęt. — tam zawsze Narodowa De- 

mokracja podjudza, aby było jeszeze 

gorzej. Odpowiedzialności na siebie 

nie lubi brać, ale krytykować, złorze- 

czyć, szerzyć pesymizm, — to lubi i to 

umie robić. Jak hjena, — nie lubi 

brać udziału w walce, trzyma się zda- 

leka i tylko wyciem daje znać, że cze- 

ka na żer, którym ma być trup zwycię- 

żonego. 

I dziś też Narodowa Demokracja 

uprawia ten sam proceder. 

Za budżetem nie głosuje, — bo 

nie chce ponosić odpowiedzialności 

Ale zato krytykuje namiętnie wszystko 

i daje fałs 

Za poż 

cja nie głosuje, za pożyczką francuską 

na kolej Gdynia—Śląsk — nie chce 
również głosować i dopiero aż pod na- 

  

   
  ką zapałczaną ende- 

  

  

porem opinji publicznej — wstrzymu- 

je się od głosowania. 

Wiec pocóż Obozowi Marszałka 

Piłsudskiego zgoda ze stronnictwem, 

którego nie stać na nic oprócz brutal- 

nej, często cynicznie kłamliwej kryty- 

ki i negacji? Czy poto aby stronnictwo 

to nie krytykowało? Ależ właśnie 

niech krytykuje, — bo j Narodowa 

Demokracja w takich czarnych kolo- 

rach maluje sytuację, a rząd pomimo 

wszystko nadal trwa i daje sobie radę, 
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Obóz negacji. 
— to znaczy to, że rząd jest dobry i 

energiczny. 

Nieśmiałe głosy, nawołujące do 

„zgody*, wyszły skądinąd, a miano- 

wicie... z własnych szeregów Narodo- 

wej Demokracji a raczej z pośród sze- 

rokich kół jej sympatyków. 

Dla rozumniejszych, uczciwszych 

ludzi w tamtym obozie stało się rzeczą 

widoczną, że Polska przeżywa ciężki 

kryzys gospodarczy, który powstał 

nie z winy złej gospodarki krajowej, 

lecz który jest częścią organiczną ogól- 

noeuropejskiego, a raczej ogólnoświa- 

towego kryzysu. Dla ludzi tych sta: 

ło się rzeczą widoczną, że rządy Mar- 

szałka Piłsudskiego z największym wy 

siłkiem, energją i maksymalną dobrą 

wolą, mającą na względzie dobro pań- 

stwa i wszystkich jego obywateli, wal- 
czą z tym kryzysem. 

Nie też dziwnego, że wśród lepszej, 
uczciwej części obozu Narodowej De- 
mokracji rodzi się odruch sumienia i 
rodzi się pytanie, czy nie należałoby 
przynajmniej na okres tego kryzysu 
osłabić tempo walki politycznej z obo- 
zem Marszałka Piłsudskiego, a sku- 
pić całą uwagę na walce z kryzysem 
gospodarczym t. j. dopomagač rządo- 
wi w zwalczaniu tego kryzysu. 

„Wszyscy na front gospodarczy,— 
wszystko dla frontu gospodarczego — 
rzucił w Poznaniu hasło wiceminister 
Starzyński. Każdemu Polakowi nie- 
zaślępionemu partyjnictwem — takic 
hasło musi odpowiadać. Znalazło ono 

echo i w szeregach obozu Narodowej 
Demokracji. 

Zaniepokoiło to wysoce — oczy- 

wiście — wodzów endecji. 

Podczas debaty budżetowej, mini- 
ster rolnictwa p. Połczyński rzucił pod 
adresem ław Klubu Narodowego iro- 
niczną prośbę, że jeśli endecja zna se- 
kret walki z kryzysem rolnym, to 
niech go powie, a rady z wdzięcznoś- 
cią będą przyjęte. Na to z ław endee- 
kich padł okrzyk: — „wiemy, ale po- 
wiemy, gdy ministrem rolnictwa bę- 
dzie nasz człowiek...* 

Dziś jest to samo. Cóż z tego, że 
istnieje kryzys gospodarczy? Endecja 
jest zdania, że właśnie z tej chwili 
trzeba korzystać, aby utrudniać sytu- 
ację rządowi przez złośliwą krytykę, 

podburzanie bezrobotnych, 

przez spekulację na biedzie ludzkiej. 

Humow 

„Im gorzej tem lepiej“, — oto ha- 

sło prof. Rybarskiego. 

Bo tezą dla mas głoszoną przez Na- 

rodową Demokrację, jest to, że obecny 

kryzys istnieje dlatego, iż u władzy 

stoi obóz Marszałka Piłsudskiego, 

Niechby ten obóz ustąpił, niechby od- 

dał władzę endecji, — a odrazu... na- 

stąpi zmiana na lepsze. 

Oczyiwście, — prof. Rybarski i in- 

ni wodzowie endecji sami w słuszność 

tej tezy nie wierzą. Ale cóż im szko- 

dzi rzucać ją w masy, gwoli zyskania 

taniej popularności i gwoli utrudnienia 

walki z kryzysem gospodarczym: 0- 

beenemu rządowi? 

Cóż z tego, że tą taktyką endecy 

wyrządzają krzywdę państwu, bo osła- 

biają odporność i wytrwałość ogółu 

obywateli, gdyż kryzys należy przetr- 

wać i zwalczyć solidarnym wysiłkiem 

całego społeczeństwa? 

Z wielką przykrością, trzeba 

skonstatować, że wodzom endeckim 

tłucze się po głowach zbrodnicza myśl: 

  

ale 

— „nie mogliśmy obalić rządów Pił- 

sudskiego ani my, ani Centrolew, — 

to może je obali kryzys gospodarczy? 

A że rządy Piłsudskiego to klęska 

„narodowa, więc nie przeszkadzajmy 

pogłębianiu się kryzysu — bo spełnia 

zbožną „narodową“ pracę“... 

Tak rozumują wodzowie endecji. 

Sytuacja obecna psychologicznie 

bardzo przypomina rok 1920 przed 

bitwą pod Warszawą. Wówczas en- 

decja sądziła, że bolszewicy oddadzą 

jej władzę w Polsce — i czekali na to... 
w Poznaniu. 3 

Dziš zaš endecy sądzą, že odda im 

władzę — kryzys gospodarczy. A więc 

również czekają na uboczu, a gdzie 

mogą to i przeszkadzają. 

I dlatego to nikt z nas do „zgody* 

z takim obozem nie kwapi się. Daliś- 

my sobie radę w 1920 roku bez pomo- 

cy endecji, — to damy sobie radę i te- 
raz, w warunkach tysiąckrotnie łat- 

wiejszych i lepszych. 

Im bardziej Narodowa Demokra- 

cja sama siebie będzie spychać na 
margines polskiej rzeczywistości, tem 

lepiej dla państwa polskiego. 

I. 
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Premier Prystor u Pana 
Prezydenta. 

WARSZAWA  20.VI (Pat) Pan 
premjer Aleksander Prystor udał się 
w dn. 20 b. m. o godzinie 10 rano 
na Zamek, gdzie był przyjęty na kon- 
ferencji przez Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej, 

Min. Janta-Połczyński we 
Lwowie. 

LWÓW 20.VI (Pat) Na teren wo- 
jewództwa lwowskiego przybył w dn. 
20 b. m. w. godzinach rannych z 
Warszawy do Przeworska minister 
rolnictwa Janta-Połczyński celem do- 
konania inspekcji ośrodków rolniczo- 
przemysłowych oraz szkół i instytu- 
cyj rolniczych. W ciągu dnia dzisiej- 
szego -p. minister, w towarzystwie 
wiecewojewody lwowskiego Drojanow- 
skiego i inspektora Towarzystwa Rol- 
niczego Nowakowskiego zwiedził sze- 
reg instytucyj, szkół i ośrodków rol- 
niczo-przemysłowych w Przeworsku, 
Jarosławiu i innych miejscowościach. 

Min. Ref. Roln. na Polesiu. 
BRZEŚĆ LIT. 20.VI (Pat) W 

czwartek dnia 18 b. m. bawił w Brześ- 
ciu p. minister reform rolnych prof. 
Kozłowski. Pan minister zwiedził 
biuro meljoracji Polesia, poczem wy- 
jechał do Warszawy. Wizyta p. mini- 
stra na terenie Polesia miała na celu 
zapoznanie się z potrzebami, wcho- 
dzącemi w zakres meljoracji Polesia. 

Zniżka uposażeń kontrakto- 
wych pracowni. państwowych. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Na ostatniem posiedzeniu Rady Mi. 
nistrów zapadła uchwała dotycząca 
zniżki uposażeń kontraktowych pra- 
cowników państwowych. Jak słychać 
ma nastąpić rewizja umów z tymi 
pracownikami i propozycja zniżki po- 
borów. Ponadto zniżka uposażeń pań- 
stwowych pracowników  kontrakto- 
wych dotyczyć ma również dyrekto- 
rów kontraktowych i ekspertów, któ- 
rych pensje są bardzo wysokie a 
usługi niezbyt duże, Pensje pracowni- 
ków kontraktowych niższych kategoryj 
nie będą zniżone. 

Rada Ministrów uchwaliła również 
ręwizje nominacyj tak zw. państwo- 
wych pracowników prowizorycznych, 
którzy są mianowani na swe stano- 
wiska aż do odwołania. 

Instytut Badań Konjunktur 
Gospod. nie będzie zniesiony. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 
Jedno z pism warszawskich do- 

nosi, że na ostatniem posiedzeniu 
Rady Ministrów miała jakoby zapaść 
decyzja zupełnej likwidacji -Instytutu 
Badań Konjunktur Gospodarczych. 
Ageneja Jskra jest upoważniona do 
stwierdzenia, że wiadomość ta jest 
całkowicie nieprawdziwa. Na Radzie 
Ministrów sprawa likwidacji Instytutu 
Badań  Konjunktur Gospodarczych 
nie była nawet dyskutowana. 

Konferencja w sprawach 
przedsoborowych. 

Dn. 18 czerwca r. b. pod prze- 
wodnictwem J. E. Ks. Metropolity 
Dionizego w apartamentach Metro- 
polji prawosławnej odbyła się kolejna 
konferencja w sprawach, związanych 
z pracami Zebrania Przedsoborowego. 
W konferencji tej wzięli udział: J. E. 
Arcybiskup Fleksy Grodzieński, oraz 
członkowie Komisji Rządowej p.p. 
Wojewoda H. Józewski, Dyrektor De- 
partamentu Wyznań F. Potocki i Na- 
czelnik Wydziału Narodowościowego 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
H. Suchenek-Suchecki. (P. 1. P.). 
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ŚREDNIA 

SZKOŁA HANDLOWA 
WILNA 

Z PRAWAMI SZKÓŁ PAŃSTWOWYCH 

KURS NAUKI TRZYLETNI 

Do szkoły przyjmowani są kandydaci ze świadectwem ukoń- 
czenia 7-mioklasowej szkoły powszechnej lub 3-ch klas gimnazjum. 

Sekretarjat szkoły (Biskupia 4 m. 4) zapisy przyjmuje 
i informacyj udziela w dni powszednie od godz. 10 — 2 po poł. 

  

DRUSKIENIKI 
ZDROJOWISKO 
POŁOŻONE NAD NIEMNEM 

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

KĄPIEL 

i lekarzy-konsultantów. — 

STOWARZYSZENIA KUPCÓW i PRZEMYSŁOWCÓW CHRZEŚCIJAN 

-KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 

NOWE ŹRÓDŁO SOLANKOWE WYSOKIEJ WARTOŚCI 
HYDROPATJA—ELEKTROTERAPJA—INHALATORJUM 
Zakład zaopatrzony we wszystkie nowoczesne urządzenia Iecznicze, 
pozostaje pod stałą opieką Rady Naukowej złożonej z profesorów U. S. B. 

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

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

SPACERY ŁODZIAMI — RYBOŁÓWSTWO — GRZYBOBRANIE 
WYCIECZKI BLIŻSZE 1 DALSZE DO MALOWNICZYCH OKOLIC 
ROZLEGŁE LASY SOSNOWE, JEZIORA, WZGÓRZA I DOLINY 
ZDROWO, PRZESTRONNIE, ZACISZNIE I TANIO! 

Sezon trwa od 15-go maja do 30-go września. 
Wszelkich informacyj bezpłatnie udziela na miejscu i listownie 

Komisja Zdrojowa. 

  

  

SOLANKOWE 
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'3kl. Średnia Szkoła Handlowa 
im. St. Staszica Marji Landsbergowej 

w Wilnie, ul. Dąbrowskiego 1. 
powiadamia, iż rok szkolny rozpoczyna się w dniu |-go września 193] r. Wobec 
czego zapisy na | i II kurs będą trwały do tegoż terminu. Wymaganem jest ukoń- 

którzy ukończyli pierwszy kurs odpowiedniej szkoły handlowej. 
Oprócz przedmiotów objętych programem, mogą uczniowie pobierać dodatkowe 
lekcje języków: angielskiego i rósyjskiego. Za naukę synów urzędników państwo- 
wych opłaca skarb państwa. Kancelarja czynna oprócz niedziel i świąt od 11—13. 

czenie 7 kl. szkoły powszechnej lub 3 kl. gimnazjum, 
| wać się kandydaci, 

| 

na drugi kurs mogą zapisy- 

| 

EE TRS TTT TTT TS D TI WZ OTACZA 

ZAKOPANE. Perła uzdrowisk polskich daje emocjonujące 
widoki Tatr, tężyznę ducha i ciała, spokój, 

wypoczynek i zdrowie, a więc jedźmy do Zakopanego. 

BRISTOL. Najtańszy reprezentacyjny luksusowy hotel- 
pensjonat w Zakopanem, daje pierwszorzęd- 

ny komfort i wygody, a w sezonach głównych codziennie 
rozrywki towarzyskie i zabawę. 

W okresach wiosennym i jesiennym ceny zniżone od 30 do 50/5 Tel. 315. 
ERRA LiL L OC COOE ZZO AARCO 

Wicepremier Pieracki — ministrem spraw 
wewnętrznych. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dowiadujemy się, że prośba min. 
spr. wewn. gen. dra Sławoj Skład- 
kowskiego o dymisję, została przez 
Pana Prezydenta Rzplitej przyjęta. P. 
min. Pieracki dotychczasowy wice- 
premjer obejmie tekę spr. wewnętrzn. 
i powraca z urlopu. Dnia 22 b. m. 

odbędzie się przekazanie min. Pie" 

rackiemu przez min. Sławoj.Skład- 

kowskiego Ministerstwa Spr. W. Jak 

już donosiliśmy, gen. Sławoj Skład- 

kowski obejmuje stanowisko wicemin. 

spr. wojsk. i szefa administracji armji. 

Rezultat wyborów w Kownie i Poniewieżu. 
KOWNO, 20 VI. PAT. — Oblicze- 

nia głosów w Kownie zostały już 
zakończone. Na 24 radnych, którzy 
zostali obrani, 13 radnych wchodzi 
z list mniejszości . narodowych. 
Polacy przeprowadzili 4 radnych, 
Zydzi 7, Niemcy i Rosjanie po 
jednym. 

„ W Poniewieżu Polacy otrzymali 
4 mandaty, zydzi—6, Rosjanie— 1, 

Litwini 11. Lista polska uzyskała 
15'/, wszystkich głosów, czyli o 
3'/, więcej niż w poprzednich wy- 
borach. 

Z listy polskiej do Rady Miejskiej 
Poniewieża wchodzą, jako radni 
pp. Aleksander Babiański, Włodzi- 
mierz Snarski, Teodor Ludkiewicz 
i Józei Tarasiewicz. 

Upały w Ameryce. 
NOWY YORK, 20. 6, (Pat). — W ostat- 

nich dniach w šrodkowo-zachodniej części 
Stanów Zjednoczonych zginęło przeszło 20 

osób wskutek upałów lub kąpieli. W cieniu 

temperatura dochodzi w dniu ostatnim do 
100 st. F. 

III, IV, V, VI-—-35 gr., za tekstem—15 gr., kronika redakc., komaniksty—70 gr. 
25*/,, w numerach niedzielnych i świątecznych 25*/,, zagraniczne 100%/,, zamiejscowe 25%, Dla poszukujących pracy 30%, zniżki. 

EDZZEPZUZEE 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
KONGRES NARODOWCÓW NIE ODBĘDZIE 

SIĘ, 
Centralny komitet partji narodowców one- 

gdaj rozważał kwestję zwołania kongresu or- 
ganizacyj narodowych. Podczas narady wy- 
jaśniło się, że niektóre organizacje zwołują 
konferencje rejonowe na których będzie obec- 
ny prezydent republiki. Wobec tego uchwa- 
lono w roku bież. kongresu nie zwoływać, a 
zorganizować poszczególne konferencje re- 
jonowe. 

FLAGA PAŃSTWA KOŚCIELNEGO NA 
WIEŻY KOŚCIOŁA W TELSZACH. 
W związku z kongresem eucharystycznym 

w Telszach z wieży miejscowego kościoła 
powiewała żółto-biała flaga Watykanu. Miej 
scowe pismo „Żemajtis* przy tej okazji za- 
mieściło następujący komentarz: 

„Może ktoś powie, że skoro obchodzone 
jest święto kościelne, słusznem jest wywiesić 
kościelną flagę, lecz nie jest to słusznem, gdy 
z powodu święta flaga obca wypiera litew- 
ską. Wywieszenie tej flagi jest demonstra. 
cją, która wskazuje, iż tym panom, którzy ją 
wywiesili, państwo watykańskie jest bliższe 
niż Litwa, W rzeczywistości są oni konsula- 
mi Watykanu w Litwie". 

BISKUPSTWO, JAKO INSTRUMENT 
POLITYCZNY. 

Rytas z 16 VI. w obszernym artykule na- 
wiązującym do mającego się odbyć dnia 20 
czerwca r. b. kongresu eucharystycznego w 
Koszedarach, podkreśla wiełkie znaczenie bi- 
skupstwa koszedarskiego dla dzieła rozwoju 
litewszczyzny we wschodnich ziemiach Litwy. 
Dziennik przyznaje, że pas pograniczny z Pol 
ską jest zamieszkany przez ludność polską 
i zaznacza, że tylko dzięki pracy koszedar- 
skich księży Litwinów, rozwój wpływów pof- 
skich nie postępuje w tak szybkiem tempie. 
Wkońcu dziennik nawołuje rząd litewski, 
by dał biskupstwu koszedarskiemu jako po- 
łożonemu na progu Wileńszczyzny, nietylko 
pełną swobodę działania, lecz by nawet dzia- 
łalność tego biskupstwa poparł. 

  

KOEDUKACYJNE KURSY 
PISANIA 

NAMASZYNACH 
w Wilnie, Dąbrowskiego 5. 

Sekretarjat czynny od g. 5—6 ej. 

    

Roczne koedukacyjne 

KURSY 

HANDLOWE 
W WILNIE 

UL. DĄBROWSKIEGO 5. 

Sekretarjat czynny od g. 5—6. 

  

Wypróbujcie nasz najnowszy przebój, 
wodę kwiatową „CRYNOLINE' 

        

JAPOŃSKI PROSZEK| 

KATOL 
radykalnie tępi muchy, komary, 
pchły, piuskwy, prusaki, 
mszyce na kwiatach i wszelkie 

inne robactwo. й 

KATOL sprzedaje się w Skła- 
dach Aptecznych i Aptekach. 

  

      

Giełda warszawska z dn. 20.VI. b. r. 

WALUTY | DEWIZY: 

  

r 8,95—8.97—8,93 
Holandja ..... 350,35 —360,25 — 348 45 
Londja į ss 43,411/,—43,52 43,31 
Nowy York kabel . . . 8,925—8,94>—8,9(5 
DY LS 34,94 — 35,03 — 34,85 
PRASAS asis A 26,44—26,49—76,37 
Szwajcarja - + 173,80 —173,78—173,87 
WIEGOŃ SG G 125,30—125,78—125,16 
Berlin w obr.ptyw. . . . « « « « . 211,85 

PAPIERY PROCENTOWE: 

4% inwestycyjna .. . . . : 82,25 — 62,60 
5% Konwarżyjna оее и ее 5 
7% Stabilizacyjna Luko a 79,75 
8% 1, & В. 9. К. 1 В. В. о 8 

  

- 94,00 
LS SAMA 0. R 900% 83.25 
41/,% L. Z. ziemskie . . .. . 47,75—47,25 
8% warszawskie. - . . 69,25—88,75—69,00 
8% Częstochowy + » . - . «. .  . . 60,50 
8% Łodzi . . . . . . 64,00—63,75—64 00 
6% Ob]. m. Warsz. VIII i IX em. « « 46,00 

AKCJE: 

Bank Handlowy +-+ ia „6 100,0 
Bank Polski . .. . . .. . „‚ 114,00 
BHPOP ZDARZA A 0203 « 18,00 
Starachowice . » « « « . « « « 7,75—810 

Popierajcie Ligę Morską 

= ji Rzeczną!! 

mom 
  

  

 



Polski kodeks karny įuž opracowanv. — 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Po jedenastoletniej pracy sekcja 
prawa karnego komisji kodyf kacyj- 
nei, zgodnie z zapowiedzią, zakończy- 
ła swoje przce nad redakcją kodeksu 
karnego. W ciągu lipca kodeks bę- 
dzie wydrukowany, zaś w ciągu wrze- 
śnia uchwalony przez komisję kody- 
fikacyjną i przedłożony min. spra- 

wiedliwości. 
Dowiadujemy się, że rząd złoży 

projekt kodeksu karnego sejmowi w 
czasie najbliższej sesji zwyczajnej. W 
projekcie kodeksu uwzględniono u- 
wagi i opinje nadesłane przez insty- 
tucje urzędowe spoleczno-prawne i 
wybitnych fachowców. 

„. Dodatkowe wybory do Sejmu w okręgu 
płockim. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dziś w okr. wyborczym Nr 9 
Płock odbędą się wybory uzupełnia- 
jące do Sejmu naskutek decyzji Są- 
du Najwyższego z dn. 9 b. m. unie- 
waźniającej wybory w tym okręgu z. 
dn. 16 listopada ub. r. Rozporządze- 
nie min. spr. wewn. w sprawie do- 
datkowych wyborów w okr. płockim 
przewiduje, że odbędą się one z 
uwzględnieniem tychr samych spisów 
wyborców i tych samych zgłoszonych 
list wyborczych, co i przy wyborach 

poprzednich. 
W wyborach z dn. 16 listopada 

w okr. Nr. 9 lista Nr. 1 zdobyła 2 
mandaty, zaś lista Nr. 7 (Centrolew) 
3 mandaty. Do obecnych wyborów 
dodatkowych staje 11 list. Jednakże 
walka wyborcza odbędzie się między 
tylko trzema listami: Nr. 1 BBWR, 
Nr. 4 Str. Narodowego, które w wybo- 
rach z dn. 16 listopada miało listę 
unieważnioną, i Nr. 7, Centrolewu. 

Ks. Seipe! zrezygnował. 
WIEDEŃ, 20-VI. PAT.—W sobotę 

po południu ks. Seipel, widząc że 
długotrwałe jego usiłowania utwo- 
rzenia gabinetu koncentracyjnego 
albo większościowego nie rokują 
żadnych madziei na powodzenie, 
złożył prezydentowi misję tworze- 
nia gabinetu. 

Prezydent Miklas wobec tego 
oświadczył, że uczyni ostatnią próbę 
utworzenia parlamentarnego gabi- 
netu większościowego i zwrócił się 
do naczelnika. Dolnej Austrji pos. 
Burescha, powierzając mu misję 
tworzenia rządu. 

Buresch utworzył rząd. 
Przypuszczalny skład gabinetu. 

WIEDEŃ, 20. VI. (Pat). Rokowania dr. Burescha celem utwotzenia 
gabinetu doprowadziły do pomyślnych 
szczańiskie, które wchodziły dotychczas w skład większości 

rezultatów. Stronnictwa mie- 
parlamten- 

tarnej, postanowiły wydelegować do nowego gabinetu swych  przedsta- 
wicieli. Na cele gabinetu stanie dr. Buresch, wicekanclerstwo i tekę mi- 
nistra spraw zagranicznych obejmuje ponownie Schober. Tekę minister- 
stwa skarbu — prof. dr. Redlich. Pozatem skład gabinetu jest ten sam 
co poprzedniego. Nowy gabinet złożył już na ręce prezydenta Miklasa 
Ślubowanie. Jak słychać, kanclerz Buresch zamierza tę część programu 
oszczędnościowego, która dotyczy obniżenia poborów urzędniczych 
i reformy ustawy o bezrobotnych, odłożyć do sesji jesiennej. 

Dakota kredytów dla Austrji. 
LONDYN, (Pat). Szerzone ze źró- 

deł niemieckich wiadomości, jakoby 
udzielenie przez Bank Angielski 4 mil- 
jonów f. st. zaliczki dla zakladu kre- 
dytowego w Wiedniu, miało być de- 
monstracją przeciwko francuskim po-% 

stulatom politycznym, wysuniętym 
przez Bank Francuski w toku roko- 
«wań pożyczkowych z Wiedniem, nie 
©odpowiadają prawdzie. 

Według miarodajnych informacyj, 
warunkiem udzielenia zaliczki jest to, 
że zostanie ona przez Bank Angiel- 
ski wycofana odrazu z pierwszej tran- 
sty uzyskanej w Paryżu pożyczki dłu- 
<goterminowej. Fż do czasu realizacji 
sej pożyczki, zaliczka angielska bę- 
sdzie prolongowana co tydzień. Ponie- 
waż z tych powodów Bankowi An- 
„gielskiemu zależy na jak najszybszem 
sfinalizowaniu rokowań o francuską 
pożyczkę, rząd brytyjski wywierać bę- 
„dzie wszelkiemi możliwemi drogami 

nacisk na Austrję, aby przyjęła fran- 
cuskie postulaty polityczne jako pod- 
stawę dla długoterminowej pożyczki, 

Przypuszczać należy, że wizyta 
Mac Donalda w Berlinie już 77 lipca 
stoi również w związku z chęcią uto- 

rowania drogi dła: pożyczki austr- 
jackiej w Paryżu przez wytłumacze- 
nie w Berlinie konieczności ułatwie- 
nia Austrji wyjścia z kłopotliwej: sy- 
tuacji, stworzonej rokowaniami o 
unję celną. 

W każdym razie w Londynie 
wszyscy zdają sobie sprawę z tego, 
że bez Paryża pożyczka długotermi- 
nowa dla Wiednia jest uniemożliwio- 
na, zwłaszcza wobec wyraźnego pod- 
kreślenia przez Mellona tego poglą- 
du w jego rozmowach tutejszych .. 
Postulaty francuskie są uznawane w 
kołach miarodajnych za naturalną 
podstawę dla powodzenia emisji po- 
życzki w Paryżu. 

Podpisanie protokółu niemiecko-sowieckiego 
nastąpi w ciągu przyszłego tygodnia. 

BERLIN, 20. VI. (Pat). Według 

informacyj prasy, podpisanie protokó 

łu niemiecko-sowieckiego, przedłuża - 

jącego ważność t. zw. traktatu berliń- 

skiego, nastąpi w ciągu przyszłego ty- 

godnia. Podstawowe zasady traktatu 

pozostać mają niezmienione. Umowa 

wprowadza nowe postanowienia, 

przyznające obu stronom prawo wy: 

powiedzenia traktatu na rok wcześniej 

„Frankfurter Ztg.* solidaryzuje się 

za stanowiskiem, zajętem we wczoraj: 
szym artykule „Germanji“, že traktai 
berliński straciłby dla Niemiec zna- 
czenie, gdyby Sowiety istotnie poczy- 
niły przyrzeczenia, wyrażające zgodę 
na Locarno wschodnie bez zwrócenia 
Niemcom Pomorza i Górnego Śląska. 
-Komunistyczny ,„Welt am Abend“ na- 
zywa artykuł „Germanji* próbą za- 
mącenia rokowań francusko-sowiec- 

kich. 

  

(Zaburzenia strajkowe w Ameryce. 
NOWY YORK, 20. 6. (Pat). — W okrę- 

gach górniezych Ohio i Pensylwanji, gdzie 

od kilku miesięcy strajkuje około 20 tysię: 

ty górników, ludność odczuwa w coraz 

większym stopniu głód. W Kentueky panuje 

pewnego rodzaju stan wojny pomiędzy straj 
kującymi a strażą kopalnianą. Donoszą 6 
kilku zabitych i wielu rannych. W kilku 
ośrodkach górniczych doszło do zaburzeń. 

Walka o miljardy „Króla Madagaskaru". 
Nie chodzi tu bynajmniej o na- 

szego Beniowskiego. Poniósł on, jak 

wiemy, śmierć od kuli francuskiej, 

broniąc swego madagaskarskiego tro- 

nu, lecz o ile wiadomo — nikomu 

skarbów w spadku nie pozostawił. 

Może ich zresztą nawet nie miał, Mo- 

że wystarczała mu sława i tytuł „Kró- 

la Madagaskaru*. Dość, że o innym, 

bardziej praktycznym „Królu Mada- 

gaskaru* będzie tu mowa. — 

W pierwszej połowie XVIII wieku — 
jeżeli wierzyć rewelacjom argentyń- 

skiej gazety „La Critica“ — wyemi- 
grował na wyspę Madagaskar pewien 
młody Katalończyk nazwiskiem Fran- 

cisco Bonet, pochodzący w miejsco-* 

wości Alcanar (Katalonja). Na Mada- 

gaskarze stosunki były wtedy nader 
miespokojne. Pomiędzy Francuzami, 

Anglikami a Portugalczykami toczyła 

się właśnie walka o posiadanie Ol- 

brzymiej i bogatej wyspy, Młody Fran- 
cisco Bonet, który dbał o swoję skó- 
rę i nie widział potrzeby jej naraża- 

nia dla czyichś pięknych oczu, wolał 
osiedlić się nie na samym Madaga- 

skarze, a tylko na położonej wpobli- 
żu niewielkiej, lecz urodzajnej i bo- 
gatej wyspie Santa Maria. 

Rządy na tej wyspie sprawował 
wtedy możny kacyk murzyński, pan 
życia i śmierci swych licznych podda- 
nych, a przytem posiadacz ogrom- 
nych skarbów w złocie, kości słonio- 
wej i drogich kamieniach. Tu właśnie 
zaczyna się historja, jak z bajki. Moż- 
ny kacyk z Santa Maria miał piękną 
córkę, która się zakochała w młodym 
emigrancie i wyszła zań  zamąż. 
O lepszej partji nie mógł chyba, Ka- 
talończyk marzyć. Piękna murzynka, 
o ile murzynka może być piękną, 
godność zięcia królewskiego, zasobny 
w klejnoty skarbiec, poddani i życie 

bez troski w egzotycznym kraju o 

przepysznej roślinności. 

W jakiś czas potem umarł władca 
Santa Marji, a za nim odeszła też 
w zaświaty jego córka. Francisco Bo- 
net odziedziczył tytuł „Króla Santa 
Marji i Madagaskaru" i niezmierzone 
bogactwa. -yłby też może dalej w 
przepychu i wylegiwał się w hama- 
ku, osłaniany przed palącemi pro- 
mieniami podzwrotnikowego słońca 
wielkiemi wachlarzami z piór stru- 
sich, poruszanemi przez czarne nie- 

wolnice. Jednak przeszkodzili mu w 
tem Francuzi, który z sąsiedniego 
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Zjazd mniejszości rosyjskiej 
w. Polsce. 

(Tel. od własn. koresp. z Warsz.) 

W dn. 28 i 29 b. m. odbędzie się 
w Warszawie zjazd mniejszości rosyj- 
skiej w Polsce. Na zjeździe tym będzie 
powołany do życia związek rosyjskich 
organizacyj mniejszościowych. 

Wyjazd delegacji polskiej do 
Genewy na posiedzenie Ko- 
mitetu Studjów Unii Europej- 

skiej. 

W niedzielę dnia 21 b.m. wyjeżdża 
do Genewy delegacja polska na po- 
siedzenie Komitetu Studjów Ulnji Eu- 
ropejskiej w składzie następującym: 
dyr. A. Rose, nacz. Roman, dr. Ły- 
chowski i p. Stebelski. Ponadto wy- 
jeżdżają pp. prezes rady państwowe- 
go instytutu eksportowego p. Min- 
kowski i b. m. przemysłu i handiu 
inž. Kwiatkowski. 

Na posiedzeniu Komitetu Studjów 
omawiane będą sprawy, dotyczące 
zagadnień karteli przemysłowych oraz 
sprawy polityki zbożowej. 

Eskadra francuska w Gdyni. 

GDYNIA 20.VI (Pat.) W sobotę 
zawinęły do portu wojennego dwa 
kontrtorpedowce francuskie „Bison* 
i „Lion* z admirałem Laborde, do- 
wódcą | lekkiej eskadry, na czele. 
Po obustronnej wymianie przępiso- 
wych strzałów honorowych na 
cześć obu - dowódców 
francuskiego, złożono obustronne 
wizyty, poczem dowódca floty pol. 
skiej kom. Ulnrug podejmował gości 
w kasynie oficerskiem śniadaniem. 
Wieczorem admirał Laborde z 7 ofi- 
cerami odjechali do Warszawy, na 
zaproszenie p. ministra spraw woj- 
skowych. 

polskiego i 

Zjazd związków lokatorów. 

WARSZAWA, 20. 6. (Pat). — W dniu 20 

b. m. przed południem, w sali rady miej- 
skiej, rozpoczęły się dwudniowe obrady wal- 

nego zjazdu Zjednoczenia Związków Loka- 
torów i Sublokatorów R, P. Na zjazd przy- 
byli: przedstawiciel M-stwa Spraw Wewnęt- 
rznych Brzeziński, Ministerstwa Robót Pub- 
licznych inż. Kania. W obradach brali udział - 
liczni delegaci z większych miast Rzeczypo- 
spolitej. 

Na zjeździe omawiane są sprawy budo- 
wy nowych tanich mieszkań, nowelizacji 
ustawy o ochronie lokatorów, zagadnienie 
organizacji lokatorów, lichwy mieszkanio- 
wej, oraz sprawa remontu domów i miesz 
kań 

Dokoła sprawy Polaków 
łotewskich. 

Dziennik niemiecki w  Libawie 
„Libausche Zeitung* w artykule wstę- 
pnym p. t. „Die polnische Frage“ 
występuje energicznie w obronie £a- 
grożonych interesów mniejszości na- 
rodowych na Łotwie. Dziennik wyka- 
zuje, że sprawa Polaków pow. iłłuk- 
sztańskiego nie jest tylko sprawą 
polską, lecz sprawą wszystkich mniej- 
szości narodowych; dalej dziennik 
pisze, że „heca antypolska* jest wy- 
nikiem nastrojów  nacjonalistycznych 

i intryg politycznych, które w każdej 
<hwili mogą równie dobrze dać się 
we znaki innym mniejszościom, wre- 
szcie podkreśla, że cała procedura 
amianowania komisji sejmowej dla 
zbadania akcji polskiej w  Letgalji, 
bez udziału w tej komisji reprezen- 
tanta mniejszości polskiej, jest bez- 

. prawiem i odbiera kornisji nawet po- 
zory bezstronności, pozatem niezgo- 
dne jest to z duchem konstytucji i 
z dotychczasową polityką łotewską. 

„Lietuvos Aidas“ w koresponden- 
<ji z Rygi zamieszcza doniesienie ło- 
tewskiego pisma „Socialdemokrats“, 
wg. Którego kornisja sejmowa dla 
zbadania akcji polskiej w  Letgalji 
ma zażądać na najbliższej sesji sej- 
mu łotewskiego wydalenia z Łotwy 
wszystkich księży — Polaków, wmie- 
szanych do akcji polonizacyjnej na 
Łotwie. 

Silne lotnictwo 

te potęga Państwa! 
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Prezydent Hoover troszczy się o sytuację 
Niemiec. 

WASZYNGTON, 20 VI. PAT.— 
Prezydent Hoover oświadczył, iż 
*konferował w daiu wczorajszym 

z przywódcami obu stronnictw po- 
litycznych w sprawie pewnych za- 
rządzeń, jakie możnaby podjąć w ce- 
lu przyczynienia się do podniesienia 
gospodarczego kraju i zagranicy. 
Rozmowy te dotyczyły w szczegól- 
ności groźnej sytuacji Niemiec, jed- 
nakże dotychczas nie ustalono ja- 
kiegoś planu i nie powzięto osta- 
tecznych decyzyj. 

BERLIN, PAT. — Cała prasa 
poranna przynosi iniormacje z Wa- 
szyngtonu o rzekomej zmianie sta- 
nowiska Hoovera w stosunku do 
zagadnienia reparacyjnego. Dzien- 
niki wyrażają przypuszczenie, że 
Ameryka gotową jest obecnie wziąć 
czynny udział 'w dyskusji repara- 
cyjnej. 

WASZYNGTON, 20 Vi. (Pat). Cho- 
ciaż prezydent Hoover miał podkre- 
ślić, że ostatęczne plany nie zostały 
jeszcze powzięte, mówią, że rozważa- 
ne są obecnie dwie propozycje, z 
których jedna przewiduje odroczenie 
na okres 1 lub 2 lat międzysojuszni- 
czych spłat dla Stanów Zjednoczo- 
nych, co spowodowałoby również 
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odpowiednie odłożenie spłat nie- 
mieckich, druga zaś przewidu- 
je zawarcie układu, na podstawie 
którego Bank Stanów Zjednoczonych 
przyznałby długoterminowy kredyt 
Rzeszy Niemieckiej, zabezpieczony na 
niemieckich rezerwach skarbowych. 

BERLIN, 20. VI. (Pat). Prasa nie- 
miecka niezwykle żywo interesuje się 
wiadomością o oczekiwanej rzekomej 
interwencji Ameryki na rzecz Niemiec. 
Dzienniki w depeszach z Nowego Yor- 
ku i Londynu przynoszą informacje 
na temat długów międzysojuszniczych 
z problemem reparacyj niemieckich. 
Według doniesień z Nowego Yorku 
Owen Yiung przedłożyć miał Hoovero- 
wi plan pomocy dla Niemiec. Dzien- 
niki powtarzają tu wiadomość „Eve- 
ning Star', że rząd amerykański za- 
proponować ma macarstwom sojusz- 
niczym zawieszenie długów międzyso- 
juszniczych na pewien czas, pod wa- 
runkiem jednak, że mocarstwa te 
zgodzą się odroczyć na taki sam okres 
spłaty reparacyjne niemieckie. Rów- 
nocześnie koła finansowe Nowego 
Yorku mają popierać projekt udziele- 
nia Bankowi Rzeszy za pośrednictwem 
Federal Reserwe Banku kredytu w 
wysokości 300 miljonów dolarów. 

YYYYYYYYYYYTYYYYYYYYVZEJ 

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

prowadzą naukę systemem przedmiotowym, dogodn. dła każdego przygotowania 4 

Prospekty gratis. Kance'arja czynna od godz. li do 13 i od 17,20 do 2l-eį. 
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Wielki 4-masztowy 

CYRK 
STANIEWSKICH 

ul. Mickiewicza 55. WiELKI 
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Dziś w niedzielę 21 czerwca. 

2 PRZEDSTAWIENIA ':: 
20 ATRAKCYJ! 

  

CYRK. 
Miał kiedyś, miniony dziś już bezpowro- 

tnie, okres świetności. Zapełniała jego uprzy 

wilejowane miejsca elita towarzyska, było 

nawet jednem z wymagań dobrego tonu u. 

częszczanie na jego premjery, nietylko na 

nie zresztą. Było to jeszcze nawet tak nieda- 

wno! Któż z nieco starszego, „balzakowskie 

go* pokolenia nie pamięta pięknych dni cyr 

ku Cinisellego w Warszawie, w osatnich la 

tach przed wojną. Czego tam nie było, na- 

wet — satyra polityczna. Przecież raz wy- 

stawione zostało całe posiedzenie... peters- 

burskiej Dumy. Deputowanych 

groźne chanteclair'y (prawica rządowa) i 

potulne bażantki (lewica) o ile sobie przy- 

pominam. Tematem akcji był jakiś incydent z 

imitowały 

Puryszkiewiczem wymyślającym srodze i wy 

rzucanym przez dwa tęgie, uzbrojone chan- 

teclair'y ze straży parlamentarnej, z sali o- 

brad, jako wykluczonego na kilkanaście po- 

siedzeń. Podobno dyrekcja cyrku otrzymała 

za ten — jakbyśmy dziś powiedzieli — 

sketch, rozkaz natychmiastowego wyjazdu 

Nie pomnę już jak to się skończyło. 

Na ówczesnej władzy używali sobie czę 

sto gęsto klowni, stojący niejednokrotnie na 

wysokim poziomie artystycznym a nawet in- 

telektualnym wogóle. Wyróżniała się słyn- 

na para Bim i Bom swemi uciesznemi po: 

staciami i dykteryjkami. Jakie pyszne a żło- 

śliwe kawały urządzano np. obecnym na przed 

stawieniu oficerom rosyjskim, ku niesłycha 

nej uciesze całej widowni. A słynny klown 

Durow, niezmiernie a wszechstronnie utalen- 

towany, dowcipny, aż zjadliwy, za co go po- 

no mimo wielkiej estymy, w jakiej mieli jego * 

talent, bolszewicy — zamknęli na Butyrkach 

Kończy się już dziś ten rodzaj widowiska 

najoczywiściej. Minęły te czasy, kiedy czaro 

dziejskie słowa: „Cyrk przyjechał** — elektry 

zowały miasta, miasteczka i wioski, porusza 

ły wszystkich ich mieszkańców, budziły dre 

szcze romantycznego zainteresowania w mło- 

dzieży, miłe wspomnienia u starszych. Po- 

chłonęła je i zabalsamowała na wieki litera 

tura mniej lub więcej piękna i tam już tyl- 

ko kwitnie bujne, cygańskie, błyskotliwej 

biedy i ciężkich dramatów, a nawet trage- 

dyj czesem pełne — życie cyrkowych ludzi 

i.. zwierząt. Powieść, dramat, opera — przed 

stawiły nam go tylekrotnie, ukazały ten 

wdzięczny dla nich wielce, temat z tylu naj- 

rozmaitszych stron — że niema obawy aby 

pamięć o nim zaginęła kiedykolwiek, w ca- 

łem mnóstwie przeróżnych drobiazgów. 

Jakżesz go wyzyskało kino, na którego 

ten, przyznać należy — trochę... 

barbarzyński przeżytek — ustępuje. Prze- 

cież w ciągu ostatnich dwóch lat najmniej z 

  

korzyść 

dziesięć filmów na tematy cyrkowe ukazywa 

ło się na ekranach kin w Wilnie. Notabene, 

mówię o premjerach, a z dawnych? A „Cyrk* 

którego nikt nie zapomni: 

„A Chaplin smutny i szczęśliwy, 

w mełonie starym, w butach krzywych, 

wyszedł i patrzy, cyrk już jedzie, 

wozy odchodzą coraz dalej, 

tych dwoje razem, tam, na przedzie, 

czy teraz cieszyć się, czy. żalić? — 

Zostało puste czarne koło, 

zostało puste białe płótno, 

uśmiechnąć można się już smutno, 

uśmiechnąć można się wesoło”. 

..a którego Kazimierz Wierzyński tak prze- 

cudnie w tym wierszu uwiecznił. 

Niewątpliwie jest wyrazem postępu ludz- 

kości fakt zamierania cyrku, rzekłem: bar- 

barzyńskiego mocno widowiska. Jest w niem 

tego pierwiastku dużo, pozostałego jeszcze z 

dawnej pogańskiej przeszłości. Owo szafo- 

wanie życiem ludzkiem w karkołomnych ig- 

rach pod wysoką kopułą, owo okrutne drę- 

czenie zwierząt w straszliwej tresurze... Czy- 

tajcie przepiękną i tragicznie smutną niekie- 

dy książkę Londona: „Mik', a żaden z was 

już nie uśmiechnie się nawet na mgnienie 

na widok pozornie tak uciesznych niejedno- 

krotnie, poruszeń zaopatrzonego zresztą w 

mocny kaganiec, niedźwiadka brunatnego 

Przykry jest widok i tych koni tak „zabaw. 

nie* wyuczonych Nawet nie znający „Mika“, 

a nieco wrażliwszy widz, ze Ściśniętem, pa- 

trzy na to, sercem. 

Niestety sporo jest śmiejących się serde- 

cznie z tego widowiska. Siedzi przedemną w 

towarzystwie swoich kolegów jedna z naj- 

milszych osóbek, jakie się kiedykolwiek zja- 

wiały na scenie wileńskiej. Śmieje się żywo 

i szczerze. „To doskonałe*! — powiada. Po- 

nury, brunatny niedźwiadek spada po kilka 

razy z kuli, na której się toczy, zmuszany do 

powrotu — niekoniecznie... pieszczotą. Bun- 

tuje się, wyrażając to głuchym rykiem. U- 
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dziela się nam coś z upokorzenia tego zwie- 

rzęcia, żyjącego w ustawicznym przymusie. 

Schwytał je człowiek bujające na wolności 

w Karpatach czy innych lasach i zmusza te- 

raz do rozśmieszania gromady bezmyślnych 

gapiów jego męką. Wydaje się, że dzikość te 

go leśnego mieszkańca jest niczem wobec 

dzikości jego gnębiciela. Miłej pani, śmieją- 

cej się z tego, zaiste „uciesznego* obrazka 

bardzo gorąco radzę przeczytać wspomniane 

go „Mika“, a dowie się rzecy naprawdę stra- 

szliwych, dziejących się za kulisami tych 

„wesołych* widowisk. Może to przemówi jej 

do serca mocniej niż sam widok udręki i 

smutku, mechanicznie odrabiających swoje 

„numery, w tępej rezygnacji zwierząt. Oby 

już jak najprędzej znikły te produkcje ze 

wszystkich łokali widowiskowych na świe- 

cie, przynosi to wstyd ludzkości, jak wstyd 

przynosi nam istnienie t. zw. menażeryj, bę- 

dących prawdziwemi mordowniami zwierząt, 

to byłaby najsłuszniejsza dla nich nazwa, jest 

to bardzo wdzięczne zadanie do wykonania 

dla towarzystw opieki nad zwierzątami, gdzie 

kolwiek one są, przeprowadzenie likwidacji 

tych instytucyj. 

Obeeność cyrku Staniewskich w Wilnie 

dała mi asumpi do powyższych rozważań. 

Dobrze prowadzony, poprawny, ma naogół 

wszystkie zasadnicze cechy, wymagane od te- 

go rodzaju zakładu. Dobrzy akrobaci, do- 

prawdy — świetnie wyrobiony komplet — 

„Orlando—Waldemar* czy „Czterech djab.. 

łów”. Dowcipni i pomysłowi klowni (słoń — 

doskonały, t. s. numery 2 instrumentami 

etc.), przysiojne i zgrabne woltyżerki, dobre 

popisy konnej jazdy i inne niezłe, efekiowne 

atrakcje. Zastrzeżenia swoje co do popisów 

z tresowanemi zwierzętami już wypowiedzia- 

łem i podtrzymuję je nadal, jak zawsze zre- 

sztą. lestem pewien, że produkcje te już w 

najbliższym czasie zostaną zniesione w myśł. 

notabene obowiązujących ustaw. 

Dużo już prźecież z barbarzyńsiwa cyr- 

ków dawnych zostało usunięte. Akrobaci wy- 

czyniają swoje przerzuty i skoki na trape- 

zach pod „kopułą* cyyrku, mając na dole 

dobrze naciągniętą siatkę, nie jak dawniej, 

gwoli większej emocji widzów — tylko twar- 

de podłoże areny, na którem iluż z tych ów- 

czesnych śmiałków — skończyło żywot. 

„A jednak się porusza* — zatem, przecież 

idziemy naprzód wbrew posępnym opinjom 

pesymistów, niemniej, czasem djablo — po- 

woli. 

  

Litwinow odwiedzi Curtiusa. 

BERLIN, 20-VI. (Pat.). - „Tele- 

graphen (lnion* podaje pogłoskę, krą- 

żącą rzekomo w kołach moskiew- 

skich, iż komisarz ludowy spraw za- 

granicznych Litwinow, który bawi o- 

becnie w Karlovych Varach, w dro- 

dze powrotnej zamierza złożyć wizy- 
tę ministrowi Curtiusowi w, Berlinie. 

| POSZUKUJĘ POSADY | 
RZĄDCY DOMU 
w domach rządowych lub prywatnych. - 

Posiadam dobre świadectwa. Łaskawe 

oferty proszę nadsyłać do Redakcji 
„Kurjera Wileńskiego* pod Nr. 87871 

dla W. S. 

  

   
   

  

   
      

Sto lat temu. 
W Warszawie panowała panika z powo- 

du wiadomości o ruchach wojska rosyjskiego, 
zwłaszcza o zamierzonem przeprawieniu się 
na lewy brzeg Wisły. O klęskach poniesio- 

nych w bitwie pod Budziskami i pod Wilnem 

nic jeszcze nie wiedziano. Zdziwienie wy- 

wołał rozkaz naczelnego wodza, ogłaszający 

w takiej chwili liczne awansy, zwłaszcza 
zamianowanie nowych jedenastu generałów. 

Panika panowała również w głównej 
kwaterze naczelnego wodza, gdzie sądzono, 

że po zajęciu przez Rosjan Płocka, ich główne 

siły skierują się ku Warszawie. Wydano sze- 

reg rozkazów, nakazujących marsz naszych 

oddziałów do Modlina. Zaledwie jednak 
oddziały te dotarły do Jabłonny i Nowego 

Dworu, cofnięto je zpowrotem ku Warszawie. 

W ten sposób i to bez istotnej potrzeby 

wyczerpano fizycznie i podważono moralnie 
żołnierza. * 

Na litewskim teatrze wojny, po przegra- 

nej pod Wilnem, nasza piechota cofała się 

w zupełnem rozprzężeniu, mimo, że wojsko 

rosyjskie jej nie ścigało. Natomiast osła- 

niająca odwrót nasza kawalerja potykała się 

z kawalerją rosyjską i tak zręcznie się spra- 
wiała, że zdołała powstrzymać pościg rosyj- 

ski i uratować resztki sił Giełguda. O tem 

co dalej należy czynić, miała zdecydować 

rada wejenna. 
Prasa warszawska donosi, że do Gdańska 

przybyło 30 okrętów z żywnością dla wojska 
rosyjskiego oraz że w Anglji ładuje się dwa 

okręty, które mają przywieźć do Polski broń 

i działa. Prawdziwą, niestety, była jedynie ' 

wiadomość pierwsza. 

WATER 
NEO 

Madagaskaru patrzyli zazdrosnem ©- 
kiem na bogactwa "hiszpańskiego 
emigranta. Zwłaszcza, że ten ostatni 
używał najspokojniej w świecie tytu- 
łu „Króla Madagaskaru", co drażniło 
władze francuskie, roszczące niepo- 
dzielne pretensje do wyspy. 

. Nec Hercules contra plures. Skoń- 
czyły się dla młodego szczęśliwca 
złote dni Franjuezu. Musiał zbierać 
manatki i wędrować w świat. Szczę- 
ście sprzyjało mu dalej o tyle, że 
zdołał  przetransportować większą 
część swych skarbów na wyspę św. 
Maurycego, wpobliżu Indyj Wschod- 
nich, gdzie się też osiedlił. Nie chcąc 
już powracać do Europy, spędził na 
wyspie ś. Maurycego resztę życia, a 
umierając, zapisał cały swój wielki 
majątek rodzonemu stryjowi Klaudju- 
szowi Franciszkowi Bonet, mieszkają- 
cemu stale w La Cenia w Hiszpanii. Ten 
ostatni zmarł bezdzietnie, a w testa- 
mencie zawarował, że cały spadek 
po nim przechodzi na potomków 
dwojga najbliższych jego krewnych 
dopiero po upływie 140 lat po jego 
śmierci. Śmierć ta nastąpiła w 1792 r. 
Przed śmiercią, spieniężył stryj „Kró- 
la Madagaskaru* wszystkie odziedzi- 
czone ruchomości 
deponując uzyskane w ten sposób 
kapitały w kilku najpoważniejszych 
ówczesnych bankach angielskich. 

i nieruchomości= 

Wraz z procentami składanemi, spa- 
dek wynosić ma obecnie około 3-ch 
miljardów złotych. Jest więc o co za- 
biegać. 

M pretendentów znalazło się sporo. 
W samej Katalonji przebywa około 
1000 potomków owych najbliższych 
krewnych. Blisko 1000 katalońskich 
Bonetów pretenduje tedy do miljar- 
dów „Króla Madagaskaru*. Gdyby 
zresztę podzielć owe 3 miljardy po- 
między ten tysiączny tlutn spadko- 
bierców, to starczyłoby dla każdego 
z nich bez krzywdy. Niestety, liczba 
powołujących się na swe pokrewień- 
stwo z „królem Madagaskaru* Bo- 

netów nie ogranicza się do Katalonii. 
Z pretensjami występują też Włosi. 
Dowodzą oni, że w 1700 r. pewien 

młodzieniec, nazwiskiem da Re-Bon- 

net pokłócił się z matką i zbiegł z 
domu rodzinnego w miejscowości 
Santa Augusta Piadera (Lombardja) 
do Wenecji. Tu, dzięki poparciu 

jednego z bogatych armatorów, do= 

szedł do znacznego majątku. Syn 

jego, Klaudjusz Franciszek da Re- 

Bonnet, żywił od dzieciństwa zamiło- 

wanie do podróży i zwiedził w wieku 

dojrzałym cały świat. Wkońcu przybył 

na Madagaskar, gdzie poślubił córkę 
miejscowego księcia Ranavellę. Czarna 
małżonka uprzykrzyła sobie szybko 
białego towarzysza i bez żadnych 

skrupułów pozbyła się go przy po- 
mocy trucizny. Re-Bonnet zdążył 
jednak przed śmiercią zapisać swym 
„nigdy niewidzianym i zupełnie nie- 
znanym krewnym, żamieszkałym wpo- 
bližu Santa Augusta we Wloszech“ 
cały ogromny majątek. Testament 
Re Bonneta nie zawierał przytem żad- 
nej klauzuli co do terminu objęcia 
spadku w posiadanie. 

Tak brzmi wersja włoska historji 
„Króla Madagaskaru* i jego skarbów. 
Kto więc ma rację: Katalończycy czy 
Włosi? Czy „Królem Madagaskaru" 
był Bonet z Filcanar czy też Re-Bonnet 
z Santa Augusta Piadera? 

Sprawę komplikuje ponadto fakt, 

że liczba pretendentów włoskich zna- 

cznie przewyższa liczbę pretendentów 
hiszpańskich. W Katalonji Bonetów 
jest 1000. Natomiast we Włoszech, 
jak kraj długi i szeroki, od Friaul i 
Genui na północy do Neapolu i Sy- 
cylji na południu odzywają się ludzie, 
podający się za potomków awantur- 
nika Re-Bonneta z XVIII w. Co wię- 
cej, wypływaja również na widownię, 
znęceni tłustym kąskiem pretendenci 

francuscy. O ile jednak między pi- 
sownią nazwisk hiszpańskich Bone- 
tów i włoskich Bonnetów zachodzi 
jedynie nieznaczna różnica, o tyle 
wśród Francuzów rozbieżności są wię- 

ksze. Do spadku pretendują ludzie 

o nazwiskach: Bonned, Bonet, Bon- 

net, Bonetti, Bonetto, a nawet Bru- 

net. Twierdzą oni, że w czasach da- 

wniejszych pisowni tak ściśle nie 

przestrzegano i dzisiejszy Brunet mo- 

że być z powodzeniem potomkiem 
dawnego Boneta. 

Fżeby wyczerpać liczbę prawdzi- 

wych czy domniemanych potomków 

„Króla Madagaskaru* należy jeszcze 

wspomnieć o argentyńskich Bone- 
tach, którzy, nie chcąc pozostawać 
wtyle za Katalończykami, Włochami 
i Francuzami, wysłali nawet nieda- 

wno delegację do Londynu, w celu 

zbadania na miejscu wszystkich mo- 

żliwości wyprocesowania od banków 

angielskich miljardowej sumy. Inte- 

resów  Bonetów katalońskich broni 
znów pewien wielki bank w Barce- 

lonie. Stosunkowo najgorzej zorgani- 
zowani są Re-Bonnetowie włoscy i 
pretendenci francuscy. 

Spodziewany proces o miljardy 
„Króla Madagaskaru* budzi wśród zain- 

teresowanych zrozumiałą sensację. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Pożegnanie wojewody Beczkowicza 

w Nowogródku. 
NOWOGRÓDEK, 20. VI. (Pat). W 

związku z powołaniem wojewody no- 

wogródzkiego Zygmunta Beczkowicza 

"na stanowisko wojewody wileńskiego, 

w sobotę 20 b. m. rano odbyło się w 

sali recepcyjnej nowogródzkiego urzę: 

du wojewódzkiego uroczyste pożegna- 

nie wojewody Beczkowicza przez u- 

rzędników województwa i poszczegól- 

nych starostw. 

O godz. 9 wiecz. odbył się raut, w 

którym wzięło udział około 500 osób 

przedstawicieli władz i społeczeństwa 

z całego terenu Nowogródczyzny. W 

imieniu komitetu obywatelskiego po- 

żegnania p. wojewody Beczkowicza, 

który ukonstytuował się przed kilko- 

ma dniami, przemówił prezes Sądu 

Okręgowego w Nowogródku p. Mura- 

szko, który w przemówieniu swem pod 

kreślił wielkie zasługi wojewody Be: 

„ezkowicza w ciągu kilkuletniej pracy 

administracyjnej na terenie Nowo- 

gródczyzny, zwłaszcza w dziedzinie 

odbudowy zniszczonych terenów, roz- 

budowy sieci komunikacyjnej, wznie- 

sienia całego szeregu nowych gma- 

chów. Mówca podkreśli również ce- 

chującą wojewodę Beczkowicza ob- 

jektywność w traktowaniu obywateli 

bez różnicy wyznania i narodowości. 

Zkolei nastąpiły przemówienia 

przedstawicieli duchowieństwa, po- 

słów i senatorów ziemi nowogródzkiej, 

przedstawicieli miasta i szeregu orga- 

nizacyj. 

Nowomianowany wojewoda wileń- 

ski Zygmunt Beczkowicz w poniedzia- 

łek o godzinie 9-ej wyjeżdża z Nowo- 

gródka, żegnany przez szerokie sfery 

społeczeństwa nowogródzkiego. Po 

drodze, we wszystkich wsiach i mia- 

steczkach, leżących wzdłuż trasy prze- 

jazdu p. wojewody, żegnać go będzie 

miejscowa ludność. 

  

Wycieczka dziennikarska w Nowogródku. 

NOWOGRODEK, 20. VI. (Pat). W 

dniu 20 b. m., w związku z dniami 

miekiewiezowskiemi, przybyło do No- 

wogródka 12 dziennikarzy, członków 

Klubu Sprawozdawców Parlamentar- 

nych w Warszawie, oraz dwóch dzien- 

nikarzy z Wilna, którzy zwiedzili prze- 

dews y kiem kopiec, wznoszony na 

cześć Mickiewicza, wystawę mickie- 

    

wiczowską, dom Mickiewicza, kościół 

farny, zamek Mały i Wielki. Po obie - 

dzie, którym podejmował wojewoda 

Beczkowicz dziennikarzy w salonach 

Ogniska, wyjechali oni na Świteź, 

gdzie spędzą noc, by w niedzielę po- 

wrócić do Nowogródka i wyjechać na 

stępnie w drogę powrotną. 

Tragedja nieznającego się rodzeństwa. 

Ojciec na wieść o ślubie 
z jego córką, 

W miasteczku Duksztach mieszkał przed 

20 laty zamożny kupiec G, Digulson wraz z 

żoną i trojgiem dzieci. Życie tej rodziny pły- 

nęło zupełnie spokojnie. Los jednak chciał, 

że szczęście tej rodziny zostało zakłócone 

przez kobietę, która jednego dnia przyje- 

chała w gościnę do Digułsonów. Była to 

śliczna wilnianka Biirowicz Chaja. 

W krótkim czasie zawiązał się między 

Digulsonem, a Biirowiczówną poważny ro- 

mans, który doprowadził do tego że Digul- 

sonowie się rozeszli a zakochana para wy- 

jechała do Wilna. Od tego czasu upłynęło 

20 lat. Najstarsza córka Digulsona Ira ba- 

wiąc w Wołożynie u swojej koleżanki za- 

poznała się z młodym maturzystą. Między 

młodymi nawiązał się serdeczny Stosunek, 

swego syna nieślubnego 
odbiera życie. 
który doprowadził do tego że 20-letni mło- 

dzieniee udał się do matki ukochanej z pro- 

śbą o rękę córki. 

Matka za namową córki przyjęła oświad- 

czyny studenta i naznaczono zaręczyny a po 

tem i ślub. 

W dniu ślubu przyszła nagle depesza 

od Digulsona, który od 20 lat nie dawał 

znaku życia, wzywająca do wstrzymania 

ślubu aż do jego przyjazdu, 

Na drugu dzień kiedy Digulson przyje- 

ehał i dowiedział się, że już za późno, gdyż 

ślub się odbył, porwał ze stołu nóż i przebił 

nim gardło ponosząc śmierć na miejscu. Jak 

się okazało, młody małżonek był jego nie- 

ślubnym synem z dawną kochanką, która 

złamała mu życie i szezęście rodzinne. (C). 

Zastrzelenie komunisty na granicy sowieckiej. 
W dniu 18 bm, o północy na graniey 

rosyjskiej w rejonie gminy dokszyckiej pa- 

4rol K.O.P. zauważył trzech osobników, któ- 

rzy na okrzyk „Stój* poczęli uciekać wzdłuż 

granicy. Do uciekających oddano kilka 

strzałów, które dosięgły jednego z niezna- 

Зотуей, dwaj inni zbiegli. Zabitym okazał 

się Judel Kuźniec, mieszkaniec pow. piń- 

skiego. Jak pozwoliło ustalić pierwiastkowe 
dochodzenie jtdjemniczymi osobnikami о- 
kazali się łączniey KPZB. Usiłowali oni prze 

dostać się do Rosji sowieckiej, niosąc z so- 

bą tajne okólniki i szyfry od jaczejek ko- 
munistycznych działających na terenie Pol- 
ski. 

Krwawa walka między rzeźnikami. 
4 osoby ranne. 

W Chocieńczycach na tle zatargu po- 
między rzeźnikami żydowskimi, sprzedają- 
cymi mięso koszerne i nie koszerne wynikł 
zatarg, który doprowadził w dniu wczoraj- 

. szym do zaciętej walki nożowej pomiędzy 
- konkurentami, 

Wykrycie nadużyć 

Podczas bójki zostali ciężko ranni A- 
bram Berman i Mejer Lewin, zaś lżej ran- 
ni M. Figer i Josel Kunecki, 
Dwu cięźko rannych przewieziono do Szpi- 
tala w Domaniewie, zaś lekko rannych do 
Szpitala powiatowego w Wilejce. (€) 

w Kasie Stefczyka 
w Oranach. 

W czasie rewizji w Kasie Stefczyka w 
QOranach wykryto poważne nadużycia pie- 
niężne. Przedewszystkiem ustalono, że w ka 
sie brakuje 1.200 złotych w gotówce, a po- 
zatem stwierdzono, że żadnej księgowości 
Kasa nie prowadziła, od października 1930 

9 gospodarstw 
W dniu 18 bm. o północy we wsi Czyn- 

<zynięta gm. wiśniewskiej pożar zniszczył 

roku. 
Podejrzenie o dokonanie nadużyć padło 

na prezesa miejscowego oddziału Kasy u- 
rzędnika kolejowego Borusiewicza, którego 
zatrzymano. Dalsze dochodzenie w toku. 

(€). 

w płomieniach. 
9 gospodarstw oraz częściowo 
żywy. 

inwentarz 

Polsko-litewskie konferencje 
graniczne. 

Przed kilku dniami na terenie odcinków 

granicznych Kalety i Druskieniki odbyły się 

"dwie polsko-litewskie konferencje graniczne. 

Przedmiotem narad była sprawa uregulowa 

nia t. zw. małego ruchu granicznego. Litwi- 

ni ostatnio sprzeciwili się  przepuszczaniu 

przez granicę więcej niż 100 rolników. Spra 

wa ta również była poruszona na konferencji 

kióra w rezultacie doprowadziła do porozu- 

mienia. 

BRZEŚĆ LITEWSKI 
— Tragiczny wypadek. Wczoraj w Brze- 

ściu wydarzył się tragiczny wypadek. Około 
godz. 3 pp. w nurty Bugu rzucił się 26 letni 
Zabadała Michał, zamieszkały w Brześciu 
przy ul. Piotrowskiej 46. Pomimo energicz- 
nego ratunku z wody wydobyto zimne już 
zwłoki topielca. Jak wykazało śledztwo — 
Zabadała po utracie posady oświadczył swej 
żonie, że jeżeli nie dostanie jakiejkolwiek 

pracy, to musi ze sobą skończyć. Krytyczne- 
go dnia pożegnał się z żoną i wyszedł z do- 
mu — by więcej nie wrócić. Powyższe wy- 
wołało zrozumiałe poruszenie pośród miesz 
kańców Brześcia — szczególnie  bezrobot- 
nych. 

— Przesłuchanie mordercy ofiecerów-płat- 
ników w pociągu. W związku z ujęciem 
przez policję województwa. połeskiego groź- 
mego bandyty Pugacza Bazylego, sprawcę 
bestjalskiego morderstwa dokonanego na ś. 
p. kpt. Łopatce i sierż. Brojce, już drugi 
<dzień trwa przesłuchiwanie zbrodniarza. Pu- 

acz z całym cynizmem zeznaje o swych spra 
wkach. Po ukończeniw śledztwa bandyta zo- 
stanie przewieziony do Równego — gdzie po 
*onfrontacji z 2-ma pozostałymi wspólnika: 
mi krwawych zbrodni pod Rafałówką i Łach 
wiczami przekazany będzie władzom sądo 
wym. Proces ze zrozumiałych względów bę- 

«dzie nader sensacyjny. 

    

-+ Autobus w rowie. Na szosie między 
wsią Kuźnica Mała, pow. brzeski, a Kamie- 
niem Lietewskim wydarzyła się katastrofa 
samochodowa. Autobus, mijając dwie fur- 
manki, spadł do rowu. Dwie osoby odniosły 
rany, Samochód rozbity. (Pat). 

DRUJA 
-+Strajk robotników zatrudnionych przy 

budowie kolei Woropajewo—Druja, Jak się 
dowiadujemy robotnicy zatrudnieni przy bu- 
dowie kolei Woropajewo—Druja zastrajko- 
wali. 

Strajk ma podłoże ekonomiczne. 

KOZŁOWICZE 
-- Zakrawa na żart. Do posterunku po- 

licyjnego w Kozłowiczach zgłosiła się w 
dniu wczorajszym 60-cioletnia mieszkanka 
wsi Łaski (gminy kozłowskiej) Paulina Kra- 
wcowa która zameldowała, że w lesie, gdy 
wracała do wsi napadnięta została przez 
swego sąsiada trzydziestoletniego Edwarda 
Draguna, który dopuścił się na jej osobie 
ohydnego gwałtu. 

Policja wdrożyła w tej sprawie docho- 
dzenie. (C). 

Z POGRANICZA 
-- Wysiedienia. W rejonie odcinka gra- 

nicznego Raków władze sowieckie wysiedli- 
ły na teren polski 3 robotników stałych 
mieszkańców Łodzi, zatrudnionych ostatnio 
w fabrykach na terenie Białorusi sowieckie. 

Również w rejonie Stołpców wysiedlono 
do Polski 2 robotników z zawodu elektro- 
monterów. 

      

Popierajcie Ligę Morskę 
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KU RJ E R М ТЕ КЕ КТ 

Dokoła zmian w sądownictwie 
Prezes apelacji p. Bzowski przekazał swe urzędowanie. 

W związku z naszemi poprzed- 
niemi doniesieniami o zmianach na 
wyższych stanowiskach w sądowni- 
ctwie wileńskiem, p. prezes sądu 
apelacyjnego Kazimierz Bzowski wo- 
bec nieobecności w mieście dotych- 
czasowego prezesa sądu okręgowego 
p. Wacława Wyszyńskiego, który zo- 
stał mianowany prezesem apelacji 
wileńskiej przekazał swe czynności 
wice prezesowi wydziału karnego sądu 

apelacyjnego p. Władysławowi Dmo- 
chowskiemu. 

Po poźegnaniu się z personelem 
sądu p. prezes Bzowski odjeżdża do 
Warszawy, by objąć stanowisko sę- 
dziego Izby Karnej Sądu Najwyższego. 

Dotychczas nie wiadomo komu 
powierzone zostaną opróźnione sta- 
nowiska prezesa sądu okręgowego 
po p. Wyszyńskim i prokuratora przy 
tymże sądzie po p. Dębickim.  (%). 

  

i Kongres Robotniczych Związków 
Zaw. województw półn.-wschodnich. 

Ze sfer bliskich dzisiejszemu kongre- 
sowi Zjednoczenia Rob Zw. Zawod. 
otrzymujemy poniższy artykuł. — (“Жеа.), 

W dniu dzisiejszym odbywa się 
w Wilnie kongres organizacyjny 
Zjednoczenia Zw. Zaw. Ziem Półn. 
Wsch. Młoda, bo zaledwo trzy mie- 
siące licząca organizacja, wstępuje w 
nowy okres swej działalności. Już 
prace wstępne tej organizacji wyka- 
zały całkowicie jej żywotność, palącą 
potrzebę odpartyjnienia ruchu zawo- 
dowego. Młoda organizacja, powstała 
z istniejących na terenie Wilna Gosp. 
Zw. Zaw. bodajże pierwsza przystąpi- 
ła w Polsce do realizacji wskazań 
grupy robotniczych posłów B.B.W.R. 
Praca ta niemal odrazu dała pozy- 
tywne wyniki zarówno w płaszczyźnie 
organizacyjnej jak i w obronie po- 
ważnie zagrożonych dzięki kryzysowi 
warunków bytu robotników. W dzie- 
dzinie organizacyjnej równolegle do 
przebudowy już istniejących szła pra- 
ca przejmowania całych organizacyj 
zawodowych, które dzięki rozbiciu 
dotychczasowemu ruchu zawodowe- 
go stały poza jakiemikolwiek centra- 
lami ruchu zawodowego, przerabiając 
jednocześnie poważną ewolucję ideo- 
logiczną w kierunku pogodzenia inte- 
resu klasy robotniczej z interesem 
państwa jako całości. 

W ten sposób znalazły się w sze- 
regach Zjednoczenia poważne for- 
macje zawodowe, ongiś będące do- 
meną tak zw. niezależnych socjalis- 
tów. Z innej strony przeszedł do 
Zjednoczenia cały szereg formacyj 
dotychczas należących do PPS-owskiej 
Komisji Okręgowej i niewątpliwem 
jest, że proces ucieczki mas i całych 
organizacyj zawodowych pogłębi się. 
A doprawdy charakterystycznym jest 
ten kryzys ideologji socjalistycznej, 
którego wynikiem jest to, że w Zjed- 
noczeniu czynnych jest sporo zasłu- 
żonych na terenie Wilna dawnych 
działaczy socjalistycznych, którzy swo- 
je maksymalne ideały polityczne od- 
łożyli na bok w imię dobrze zrozu- 
mianego interesu klasy robotniczej 
w ramach interesu państwa. 

Z innej strony w przeciwieństwie 
do partyjnych związków zawodowych, 
nie wykazujących na polu akcji eko- 
nomicznej żadnej aktywności i zgó- 
ry ustępujących inicjatywę komuni- 
stom, zademonstrowało Zjednoczenie 
swój aktywny stosunek do codzien- 
nych walk ekonomicznych robotni- 
ków. Dowodem tego było, że dwa 
jedyne w ciągu ostatniego miesiąca 
poważne zatargi między robotnikami 
i pracodawcami: na hutach wileńskich, 
już zakończony i w cegielniach, zbli- 
żający się ku rozwiązaniu, były pro- 
wadzone pod kierownictwem Zjedno- 
czenia. Oba konflikty obracały się, 
rzecz symptomatyczna, około sprawy 
obniżki płac, już dokonanej, czy też 
zamierzonej i w obu wypadkach sta- 
nęło Zjednoczenie na stanowisku 
obrony dotychczasowych warunków 
pracy i płacy. Także w tym zakresie 
złożyła młoda organizacja egzamin 
zarówno pod kątem widzenia robo- 
tnika jak i państwa pomyślnie. Obok 
odpornej na agitację komunistyczną 
postawy robotników niepoślednią rolę 
odegrała tu działalność propagando- 
wa Zjednoczenia. To samo znaczenie 
posiadała akcja Zjednoczenia na te- 
renie bezrobotnych, chociaż nie zo- 
stała należycie pogłębiona, skutkiem 
czego doszło do pewnych wystąpień 
tychże w bieżącym miesiącu. Jak 
widzimy, nowa organizacja zawodo- 
wa okazała swą żywotność w walce 
o masy robotnicze, w- neutralizowa- 
niu wpływów szkodliwych dla klasy 
robotniczej i państwa. 

Kongres dzisiejszy, jako punkt 
przełomowy, od którego rozpocznie 
Zjednoczenie działalność unormalizo- 
waną, a oby niemniej owocną, niż 
dotychczas — należy powitać z całem 
uznaniem. 

Ale będzie ten Kongres posiadał 
jeszcze jedno znaczenie. Stanie się 
on poważną demonstracją świadomej 
swych celów klasy robotniczej, orga- 
nizującej swe siły nie w walce z pań- 
stwem, lecz w ramach państwowości 
polskiej. I jako taki jest dzisiejszy 
Zjazd odpowiednikiem Kongresu 
Związku Związków Zawodowych w 
Polsce, jaki się odbył 25 maja w War- 
szawie — jest niejako jego rozwinię- 
ciem lokalnem na terenie Ziem Pół: 
nocno-Wschodnich. To też jedną z 
czołowych spraw dzisiejszego Kon- 
gresu jest przystąpienie do 
Związku Związków Zawodowych w 
Polsce. Uważamy, że przystąpienie to 
nie powinno być rozumiane jako za- 
mach na autonomiczny charakter 
Zjednoczenia, gdyż podzielamy  cał- 
kowicie stanowisko, uwypuklone w 
deklaracji ideowej tegoż, że 

„Tworząc odrębne Zjednoczenie 
Zawodowe Ziem Północno-Wschod- 

nich, postępujemy zupełnie celowo, 
gdyż uważamy, że przed klasą ro- 
botniczą kresów północno-wschodnich 
stają specyficzne zadania dzięki specja|- 
nym warunkomgospodarczym naszych 
ziem. Będziemy więc walczyli o nale- 
żyte uwzględnienie naszych regjonal- 
nych postulatów*, 

(lważamy, że winna być uregulo- 
wana sprawa wyjścia Zjednoczenia 
poza obręb woj. wileńskiego na obszar 
4 województw półn.-wsch., przewi- 
dziana w statucie — w drodze wy- 
kluczenia na tym terenie ingerencji 
bezpośredniej Wydziału Wykonaw- 
czego Związku Związków i uznania 
za jego ekspozyturę na tym terenie 
Rady Zjednoczenia. 

Nie wątpimy, że w dalszym  roz- 
woju państwowo-twórczego ruchu za- 
wodowego w całej Polsce odegra 
Zjednoczenie Wileńskie niepoślednią 
rolę. Bo przecie w zapoczątkowaniu 
akcji realizacyjnej scalania państwo- 
wo-twórczego ruchu zawodowego kro- 
czyło Wilno na czele, a i wogóle nie- 
jedno śmiałe poczynanie nieraz o 
znaczeniu ogólno-państwowem w Wil- 
nie miało swój początek. 

ges. 

    Dziś: Alojzego. 

Jutro: Paulina. 
| Niedziela | 

| Crenijes Wachėd slošca—g 3 m, 15 

EH -ZachOA + —g 19 m. 59 

Spostrzeżenia Zakładu Moteoroiczj! U. S. B 

w Wilnie z dnia 20/VI—1931 rekt. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 763 

Temperatura średnia -- 219 C. 
s najwyższa: -|- 24 C. | 

ę najniższa: Ą- 8? C. 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: południowy. 

Tendencja baromu wzrost, potem spadek. 

Uwagi: pogodnie. 

  

  

  

OSOBISTA 

— Prezes Okręgowej Izby Kontroli Pań- 
stwa w Wilnie p. Jan Pietraszewski po pa- 
rudniowej bytności w Warszawie w spra- 
wach służbowych powraca w dniu dzisiej- 
szym dó Wilna. 

MIEJSKA 
— Lustracja składów aptecznych. One 

gdaj na terenie miasta specjalna komisja 
dokonała szczegółowej lustracji składów а- 
ptecznych i zakładów aptekarskich. 

Kilku właścicieli składów za nieprzestrze- 
ganie przepisów sanitarno-technicznych 70- 
stało ukaranych w trybie administracyjnym. . 

— (Choroby zakaźne. W tygodniu ubie- 
głym w Wilnie zanotowano następujące wy- 
padki zasłabnięć na choroby zakaźne: 

Ospa wietrzna 1; tyfus brzuszny 4 (w term 
1 zgon); płonica 6; błonica 4; odra 2; krztu- 
siec 8; gruźlica 6 (zgony 3); jaglica 43; świn 
Ка 9; tężec 1 i drętwica karku 1, 

Ogółem chorowało 85 osób. Z liczby tej 
4 osoby zmarło. 

— Magistratowi udało się zaciągnąć no- 
wą pożyczkę. Jedną z najbardziej absorbu- 
jących obecnie Magistrat spraw jest kwestja 
walki z bezrobociem. W tym kierunku samo: 
rząd czyni najdalej idące wysiłki. Ostatnio w 
ciąku kilku dni interwenjował w Warszawie 
vice-prezydent Czyż, czyniąc starania o uzy- 
skanie potrzebnych kredytów na zatrudnienie 
bezrobolnych. Jak się dowiadujemy, udało się 
narazie uzyskać jedynie w Banku Gosp. Kra- 
jowego pożyczkę w wysokości 150.000 złotych, 
która zostanie użyta na rozbudowę elektrowni 

miejskiej. 
W każdym razie na robotach tych 

bezrobotnych znajdzie zatrudnienie. 

— Komisja finansowa sprzeciwia się pod 
niesieniu podatku od nieruchomości, Onegdaj 
odbyło się posiedzenie miejskiej Komisj 
Finansowej poświęcone rozpatrywaniu proje 
ktu nowego preliminarza budżetowego. Mię- 
dzy innemi na posiedzeniu tem rozważano 
projekt Magistratu podniesienia o 7 i pół 
procent podatku od nieruchomości. Zwyżka 
ta w myśl zamierzeń Magistratu ma być 
zastosowana jedynie do właścicieli  wiek- 
szych nieruchomości (kat. III). 

Jak się dowiadujemy, Komisja Finanso- 
wa wypowiedziała się przeciwko realizacji 
tego projektu. 

— Lustracja sanitarna miasta, W przy- 
szłym tygodniu władze wojewódzkie prze- 
prowadzą inspekcje sanitarne na terenie 
poszczególnych komisarjatów m. Wilna, ce- 
lem stwierdzenia wyników akcji sanitarno 
porządkowej, przeprowadzonej w ciągu wio- 
sny w posesjach prywatnych i zakładach 
publicznych. 

— Wilno uzyska nieznaczny kontyngens 
budowlany. Jak już podawaliśmy bawiła 
w Warszawie delegacja Komitetu Rozbudo- 
wy m. Wilna,ektóra u miarodajnych czyn- 
ników czyniła starania o przydział dla Wrl- 
na kredytów budowlanych, W związku z 
temi staraniami przybył przed kilku dniami 
do Wilna dyrektor departamentu Banku 
Gospodarstwa Krajowego p. Gorbusiński. 
który odbył w Magistracie w tej sprawie kil 
ka konferencyj, ustalając w ogólnych za: 
rysach możliwości kredytowe Banku. 

Uwzględniając specyficzne warunki m. 
Wilna i konieczność poparcia ruchu budow- 
lanego władze centralne zgodziły się wyjąt- 
kowo przydzielić naszemu miastu nieznacz- 
ny kontyngens budowlany, 

Dla ostatecznego porozumienia i ustałe 
nia ścisłej sumy kredytów w najbliższych 

część 

  

   

  

Z deszczu pod rynnę. 

W Wilnie otrzymano informacje iż w 
Mińsku zostali aresztowani Marjan Mała- 
chowczyk i Zygmunt Owsiej wybitni dzia- 
łacze komunistyczni i mężowie zaufania 
PPS lewicy i KPZB. Powodem aresztowa- 
nia było opuszczenie stanowisk komunisty- 
cznych w Polsce, 

Eksport towarów polskich 
do Z.S.S.R. 

Onegdaj przez stacje graniczne Stołpce i 
Olechnowicze: przeszło do Rosji sowieckiej 
30 wagonów manufaktury i 20 maszyn rolni 
czych zakupionych przez misję handlową 

sowiecką w Polsce, 

Przez te stacje w ubiegłym tygodniu prze 
wieziono do Rosji 25 wagonów superfosfa- 
tu, cyny i blachy. $ 

Ze Związku Sybiraków. 
Rejestracja zasłużonych w walce 

o niepodległość. 

W nowym lokalu (ul. Jagiellońska Nr. 1 

m. 4) Związku Sybiraków odbyło się w tych 
dniach doroczne walne zebranie członków, 
na którem obecny był delegat głównego za- 
rządu z Warszawy. 

Między innemi walne zgromadzenie do- 

konało uzupełniających wyborów do zarzą- 

du Związku, powołując dodatkowo do władz 

instytucji p. p. Kazimierza Berezowskiego, 
Władysława Woronicza i Piotra Gulewicza. 

Wobec tego zarząd Związku ukonstytu- 

ował się jak następuje: P. sędzia sądu apela- 

cyjnego Kazimierz Kontowtt — prezes, p. in- 
żynier Józef Sobolewski — wiceprezes, p. 

Władysław Woronicz — sekretarz, p. Ja- 

dwiga Piotrowska — zastępca sekretarza oraz 

członkowie zarządu pp.: naczelnik Kazimierz 

Berezowski, dyrektor Ignacy Mackiewicz i p. 

Józef Dowgielewicz. 

Zarząd Związku Sybiraków za naszem po- 

średnictwem zaprasza wszystkich tak zrze- 
szonych jak i niezrzeszonych dotąd Syb 

ków do zgłoszenia się w sekretarjacie Zw 

ku celem zarejestrowania tych Sybiraków, 

którzy ponieśli zasługi w walce o nie- 

podległość, Da to możność zarządowi przed- 

stawienia odpowiednich wniosków do właś- 

ciwych władz w sprawie odznaczenia zasłu- 

żonych na tem polu „Orderem Niepodległoś- 

ci“. 

   

  

cyj udziela 
1 m. 4) 

Zgłoszenia przyjmuje i ога 
sekretarjat Związku (ul. Jagiellons 
we wtorki i piątki o godz. 18—11 

  

  

  

   

(K.). 

  

KRONIKA 
dniach udaje się ponownie do Warszawy 
delegacja Komitetu Rozbudowy m. Wilna. 

— Zamierzona likwidacja robót wodocią- 

gowo-kanalizacyjnych. Wyjątkowo ciężka 

sytuacja finansowa miasta stawia Magistrat 

przed koniecznością o ile nie zlikwidowa- 
nia, to w dym razie przeprowadzenia re 
dukcji na robotach wodociągowo-kanaliza- 

cyjnych. 
Zamierzenia te samorządu dotarły do za- 

interesowanych robotników, wywołując u 
nich niepokój o swój los: W związku z tera 
w dniu wczorajszym wysłali oni delegację 
do vice-prezydentia Czyża, która prosiła Ma- 
gistrat 'o nieprzyrywanie i utrzymanie ich 
w dotychczasowych rozmiarach. 

Ponieważ sprawa ta leży również na ser- 
cu Magistratowi zwołana została na dzień 
22 b. m. konferencja dla omówienia możli= 
wości utrzymania dotychczasowego status 
quo. 

   

  

   

      

SPRAWY PRASOWE. 
— Zatwierdzenie konfiskat. Sąd Okre- 

gowy w Wilnie , zatwierdził areszt 
nałożony przez wileńskie Starostwo Gro 
dzkie na Nr. 108 czasopism 
Tog“ za artykuł „Walka o szko 
i Nr. 101 „Owent Kurjer* za arty „Nowy 
kurs wileńskiego kuratorjum szkolnego”. 

ARTYSTYCZNA. 
— Wystawy. Otwarte są obecnie dwie 

wystawy obrazów i rzeźb Wil. Tow. Art. 
Plastyków, oraz Instytutu Propagandy Sztu- 
ki z Warszawy, a także Muzeum Sztuki 
Współczesnej im. Marsz. Piłsudskiego, któ- 
re ściągają codziennie wielu zwiedzających. 

Wystawy i gmach muzealny mieszczą się 
w podwórzu Pałacu Reprezentacy jnego przy 
ulicy Uniwersyteckiej 8. 

Bilety po 1 zł., dla młodzieży uczącej się 
50 gr., wycieczki po 25 groszy od osoby, 

— Wystawa obrazów. 23 czerwca 0 godz, 
4 p. p. nastąpi otwarcie wystawy obrazów 
art. - malarza Witolda Kajruksztisa oraz 
4 jego b. uczniów (przegląd retrospektywny) 
w lokalu parterowym domu p. T. Szwane- 
bacha, przy ul. Jakóba Jasińskiego 6. Wy 
stawa będzie czynną do 3 lipca codziennie 
od godz, 10 do 6-ej p. p, Wstęp bezpłatny. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Konkurs. Zarząd Kasy Zapomogowej 

Medyków Połaków Stud. U. 5. В. na podsta- 
wie par. 3 p. B., oraz par. 25 p. C Statutu К. 
Z. ogłasza dla Członków Kasy Konkurs na 
prace naukowe. > 

Pod ocenę przyjmowane będą prace: 
1. — kliniczne — opracowane na mater- 

jale statystycznym w klinikach i szpitalach 
woj. wileńskiego i nowogródzkiego. 

Il. — teorytyczne — z dziedziny Medycy 
ny Społecznej, Higjeny, Farmakologji, Pa- 
tologji i t. p. 

Warunki Konkursu: 
1) Prace winny być nadsyłane najpóźniej 

do dnia 15 listopada 1931 roku do Wydziału 
Lekarskiego, na ręce Komisji Konkursowej. 

2) Po terminie prace mogą być przyjęte 
tylko za zgodą Komisji Konkursowej. 

3) Prace nagrodzone na innych konkur- 
sach nie mogą podlegać ponownej ocenie, 
jak również i prace odrzucone o ile temat 
pracy na nowo nie zostal opracowany 

4) Za najcelniejsze prace Zarząd Kasy wy 
znacza trzy nagrody: 

I. nagroda 250 zł. (dwieście pięćdziesiąt 
złotych). 

II. nagroda 150 zł. (sto pięśdziesiąt zł.). 
III. nagroda 100 zł. (sto zł.). 
5) Nagrody nie przyznane przez Komisję 

Konkursową będą przekazane na konkurs 

następny. 

  

   

    

  

    

   

  

SPRAWY SZKOLNE. 

— Kursy Handlowe A. Biłdziukiewicza, 
W ub. tygodniu, po przeprowadzeniu egza 
minów końcowych nastąpiło rozdanie šwia- 
dectw z ukończenia Kursów 32 absolwen- 
tom. 

Zapisy na następny rok szkolny, oraz 
wszelkich informacyj udziela Sekretarjat Ku 
rsów (ul. Dąbrowskiego 5) w godzinach od 
5 do 6-ej. 

Na prowincję wysyła się prospekty i 
blankiety podaniowe po otrzymaniu 25 gr. 
znaczkami pocztowemi. 

— Ferje letnie w seminarjum duchow- 
nem rozpoczną się w dniu 28 b. m. i trwać 
będą do 3 września r. b. , . 

3 

U dorastającej młodzieży, stosuje się ra- 
no szklaneczkę naturalnej wody gorzkiej 

„Franciszka-Józefa* i przy użyciu takowej 

jej czyszczące działanie na krew i naprawa 

fukcji żołądka i kiszek u dziewcząt i chło- 

pców, daje zbawienny skutek Žądač w apt. 

PIT RES TTT ATS AN SESI 

HARCERSKA. 

— Harcerze wileūsey na złocie skautów 

słowiańskich w Pradze Czeskiej. W czasie 

od 25 czerwca do 4 lipca b. r. odbędzie się 

w Pradze Czeskiej Złot Skautów Słowiań- 

skich w którym ma wziąć udział około 2 

tysięcy harcerzy i harcerek z Polski. 

Udział w Zlocie zgłosili: Czesi, Bułgarzy, 

Jugosłowianie, Rosjanie (na emigracji! A 

Polacy. Prócz organizacyj słowiańskich, któ- 

re wysyłają silne liczebnie reprezentacje ma 

ja wziąć udział w Zlocie delegacje prawie 

wszystkich organizacyj skautowych Europy. 

Wileńską Chorągiew Harcerzy będzie 

reprezentowała „Czarna Trzynastka” Wii. 

Druż, Harc., która jedynie z drużyn Chorą- 

gwi zgłosiła swój udział w tej imprezie. 

Prócz urządzenia wzorowego obozu wła- 

snego, „Czarna Trzynastka” urządza regjo- 

nalną świetlicę wileńską mającą na celu pro 

pagandę Wilna i Wileńszczyzny, bierze 

udział w pokazach, buduje maszt główny 

Wyprawy Polskiej, urządza namiot Naczel- + 

nika Harcerzy i t p. 
Wyjazd z Wilna do obozu próbnego pod 

Katowicami nastąpi w niedzielę dnia 21 b. 

m. o godz. 8 min, 55 rano. 
Udział „Czarnej Trzynastki* w 

Skautów Słowiańskich to pierwszy 
Zlocie 
punkt 

programu obchodu dziesięciolecia istnienia 

drużyny. Poprowadzi drużynę na Złot hm. 

J. Czarny Grzesiak. 
Po Zlocie drużyna będzie dłuższy czas 

obozowała w Beskidach Zachodnich zapu- 

szczając zagony swoich wypraw aż do Kra- - 

kowa. 

  

Z POLICJI. 
— Zmiany w policji śledczej. Dotych- 

czasowy naczelnik wojewódzkiego urzędu 

śledczego nadkomisarz  Korneljusz Dister- 

hoff został przeniesiony rozkazem Komendy 

Głównej P. P. na identyczne stanowisko do 

Łucka. 
Stanowisko naczelnika wydziału śled- 

czeko w województwie wileńskiem obejmuje 
z dniem 27 b. m. p. Szafrański, dotychcza- 
sowy kierownik wydziału ślędczego w Łu- 
cku - 

  

    

  

  

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

rodnieniem rasy), 25 czerwca w lokalu Pora 
dni genicznej (ul. Żeligowskiego 4) Dr. 
Kosiński wygłosi odczyt na temat „Biolo- 
giczne podsetwy higieny indywidualnej” 
początek o 5.30 w. Wstęp wolny. 

— Ostatni piątek dyskusyjny przed wa- 

kacjami w Związku Pracy Obywatelskiej 
Kobiet, W dniu 19 czerwca w lokalu Z. P. 
O. K. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebra- 
nie w połączeniu ze zwykłym „Piątkiem Dv- 
skusyjnym*, mające na celu wybory: delega- 
tek z m. Wilna na Walne zgromadzenie Zrze- 
szenia Wojewódzkiego Zw. Pr. Obyw. Kobiet 
w dniu 29 b mies. 

Zebranie zagaiła Prezeska tymczasowego 
Zarządu p. J. Rostkowska. Członkinie zebra- 
ne w liczbie 20 wybrały na delegatki panią 
Zatorską i panią Sokołowską. 

Pani Hillerowa odczytała artykuły pos- 

łanki Jaworskiej i pani Prezydentowej Moś. 
ciekiej na temat „Wychowania Obywatelskie 
go* i zagaiła ożywioną dyskusje. Większość 
zebranych pań wypowiedziała się na ten te- 
mat. Po powzięciu uchwały opracowania 

przez panie referatów o „Wychow. Obywatel- 
skiem młodzież 1 nas we Włoszech, Rosji 
Sowieckiej i Anglji, Przewodnicząca Zebrania 
zamknęła wyznaczając następne aż po wa- 
kacjach. 

    

    

    ki 

  

  

    

  

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Kongres Robotniczych Zw. Zaw. Z. 

Półnoeno.-Wschodnich. W dniu 21 b. m. a 
godz. 10 rano w Małej Sali Miejskiej przy 
ul. Końskiej 1 odbędzie się Kongres Robot 
niczych Związków Zawodowych Ziem Pół- 
noeno-Wschodnich, z następującym posząd- 
kiem dziennym: 

1)Zagajenie i wybór prezydjum, 
2) Sprawozdanie Tymczasowej Rady Ro- 

;ch Zw. Zawodowych. 
ybór Rady Głównej. 

  

  

   

  

   

   

  

4) Sprawa przystąpienia do Związku 
Zwiążków Zawodowych w Polsce, 4 

5) Wolne wnioski, EZR 
E 8 

RÓŻNE. 
-— Pożegnanie naczelnika. W dniu wczo- 

rajszym w lokalu restauracji George'a, od- 

było się zebranie koleżeńskie naczelników 

i wyższych urzędników Izby Skarbowej z 

Prezesem p, Edwardem Ratyńskim na cze- 

le, w celu pożegnania przechodzącego w 

stan spoczynku naczelnika wydziału p. Szy- 

mona Czarnockiego. i 
P. S. Czarnocki, po zwolnieniu go ze 

służby państwowej zamierza kontynuować 

przedwojenną swoją działalność publicysty 

czno-społeczną i liieracką z której znany 

był pod pseudonimem Władysława Rener- 

da. 

— Wyjazd dzieci zagrożonych gruźlicą 
„na kolonje letnie. Dnia 19-go czerwca wy- 
jechało 30-ro dzieci w wieku przedszkolnym 
na kolonję letnią pod Wilnem zorganizowaną 
przez Komitet Kolonij letnich przy Wileń- 
skiem Tow. Przeciwgruźliczem. Dzieci te re- 
krutują się z najbiedni ych sfer i przeważ 

nie ze środowisk gruźliczych. 
Kolonja powyższa od 3-ch lat, rok rocz- 

nie powstaje z dobrowolnych ofiar społeczeń 
stwa, oraz subwencji udzielanej przez Woj. 

Wydział Pracy i Opieki Społecznej. Dzięki 
usilnym staraniom grona Pań era: wicikim 
nakładom pracy, lecz szczupłemi środkami 
materjalnemi od 3-ch łat powstałe ze wszech- 
miar pożądana instytucja. 

— Przyjazd słynnego komika, Jak nas 
informują we wtorek przybywa do Wilna 
słynny komik francuski pan Gaston Tirelan- 
gue, który przyrzękł udział w zabawie nocy 
Świętojańskiej urządzanej 23 b. m. w ogro- 
dzie bernardyńskim. 

Pan Tirelangue wykona szereg popisów 
wśród publiczności, oraz weżmie udział w 
ogólnej zabawie i podziwiać będzie, wraz z 
innymi, piękny balet p. Winogradzkiej, . po- 
pisy artystów teatrów, popisy chóru poczto- 
wego pod dyrekcją prof. Leśniewskiego i kon 
certu orkiestr,, z których jedna 6 p, p. leg. 
pod batutą prof. Reszkę. 5 

Gość nasz przywiezie ze sobą wspaniałe 
ognie sztuczne i zademonstruje je przed wszy 
stkimi, którzy zbiorą się na zabawie. 

Szereg niespodzianek urozmaici i wypeł- 
ni program zabawy, jaka powtórzy się do- 
piero za rok. Ażeby później nie było próż- 
nych żałów, niechaj nikogo na zabawie nie za- 
braknie. 

— Statki kursują między Wilnem a Wer- 
kami z przystankami w Pospieszce, Woło- 
kimpji Plaży, Piaskach i w Kalwarji (Try- 
nopol od dnia 15 czerwca kursują w godz: 
odjazd z Wilna o godz. 8, 10, 12, 14.30, 16, 
17, 18, 19.30, 20, Odjazd z Werek o godz.: 
7, 8, 9.30, 11.30, 13.30, 16, 17.30, 18.30, 20 
(ostatni). W niedzielę i dni świąteczne od 
godz. 7 r, co godzinę, ostatni statek odcho- 
dzi z Werek o godz. 21. W razie wiekszej 
frekwencji publiczności statki bedą Kurso- 
wać dodatkowo co pół godziny: W razie 
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zaś złej pogody statki będą kursować wed- 
ług rozkładu na dzień powszedni, W dni 
powszednie wolne są statki dla wycieczek. 
Wszelkie imformacje udzielane są na: przy- 
stani statków 'przy ul. Tad. Kościuszki. 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś o godz. 
8 m. 15 w. „Ulica*, nastrojowa sztuka z 
życia wielkiego miasta amerykańskiego. Po- 
mysłowa reżyserja R. Wasiłewskiego, kon- 
eertowa gra całego zespołu, oraz arcycie- 
kawa oprawa dekoracyjna, świetlna, i dźwię 
kowa, sprawiają że sztuka ta cieszy się nie- 
słabnącem powodzeniem. 

Jutro po raz If-ty „Ulica“ E. Rice'a, 

— Teatr Letni w ogrodzie po - bernar- 
dyńskim. Dziś o godz. 8 m. 15, w. przemiła 
lekka Kkrotochwila Z, Geyera, „Szalona oka- 
zja* w świetnem wykonaniu  Eichlerówny, 
Kamińskiej, Niwińskiej, Budzyńskiego, Jaš- 
kiewicza „oraz Wyrwicza - Wichrowskiego. 
Publiczność gorąco oklaskuje przezabawną 
akcję, dowcipne sytuacje, jak również wkła- 
dki muzyczne i piosenki w wykonaniu Z. 
Niwińskiej. 

Jutro o godz. 8. m. 15 w. „Szałona Oka- 
zja”. 

— Dzisiejszy ostatni występ orkiestry 
jazz-bandowej H. Golda w muszli Копеет- 
towej. Dziś o godz, 8 m. 30 w. na koncercie 
popularnym w muszli w ogrodzie po-bernar- 
dyńskim: wystąpi po raz ostatni „znakomita 
orkiestra jazz.bandowa H. Golda, Bogaty. 
program zawiera szereg najnowszych prze- 
bojów. Niemałą atrakcją będzie też niewą- 
tpliwie udział w koncercie tym świetnego 
artysty scen stołecznych, Tadeusza Fali- 
szewskiego, który czarować będzie wyko- 

.naniem najnowszych piosenek. 
Wejście na koncert 0.40 gr., dla dzieci 

0.20 gr.. miejsca siedzące przed estradą 
1.00 zł. 

NIEDZIELA, dnia 21 czerwca 1931 r, 

10.15: Tr. nabożeństwa ze Lwowa. 11.58: 
Czas. 12,05: Koneert popularny (płyty). 13. 10 
Kom. meteor. 13.20: Muzyka i pogadai : 
15.00: „Rola pastwiska w żywieniu świń” 
— odcz. 15,20: Aud. rolnicza. 16.40: Aud. dia 
dzieci. 17.10: Przerwa, 17.40: Koncert po- 
południowy. 19.00. „Co się dzieje w Wii- 
aie?“ — pog. 19.20: Program na poniedzia- 
łek i rozm. 19.40: Skrzynka techniczna. 
19.55: Kom. meteor, 20.00: Odczyt. 20.15: 
Koncert. 22.00: Feljeton, koncert solisty, ko: 
munikaty i muzyka taneczna. 

    

zulai 

£im Miejskie 
SALA BIEISKA 

*strebramska 5. 

  

będą wyšwietlane K 

NAD PROGRAM: 
  

Od dnia 20-go do 22-go 
czerwca 193! r. włącznie 

PONIEDZIAŁEK, dnia 22 czerwca 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka operowa (pły- 
ty). 13,10: Kom, meteor. 16.40: Program dzie 
nny. 16. Kom. dla żeglugi. 16.50: Lekcja 
fracuskiego. 17.10: Utwory Beethovena (pły- 
ty). 17.35: „Go nam dał naprawdę Tutank- 
hamon* — odczyt. 18.00: Koncert, 19,00: 
Wileński kom. sportowy. 19.20: „Tylko za 
gotówkę* — felj. 19.35. „Wiedeń — Welie- 
cja — Rzym* — felj. 19.50: Program na 
wtorek. 19.55: Kom. 20,15: Pogadanka te- 
chniczna, 20.30: Pogadanka o operze i o 
pera („Flis“ — St. Moniuszki). 22.00: Do- 
datek do pras. dzien. radj. 22.05: Tr. z „„Mor- 
Skiego oka“ — rewja „Miljon złotych”. 0,15: 
Kom. 

    

WTOREK, dnia 23 czerwca, 

11.58: Czas. 12,10: Muzyka taneczna (ply- 
ty). 13.10: „Kom. meteor. 16.40: Program 
dzienny. 16.45: Kom. dla žeglugi, 16.50: „O 
zawodzie lekarskim '—odczyt. 17.10: „Pro- 
wincja warszawska“ — felj, 17.25: Utwory 
Chopina (płyty). 17.35: „Owady a my* 
odczyt. 18.00: Popularny koncert symfoni- 
czny. 19.00: Kom. Akadem, Aeroklubu. 19.15: 
„Tygodnik artystyczny* — prowadzi — Je- 
rzy Wyszomirski. 19.30: Program na środę. 
19.35: Pras, dzien. radj. 19.50: Opera z 
Warszawy („Noc w. Wenecji* — J. Strausa). 
Po operze kom. 23,00: Kabaret (płyty). Kon- 
feransjerka Karola Wyrwicza Wichrowskie- 
go. 

KONKURSY HIPPICZNE W LUBLINIE. 

W dniach 2, 3 i 4 lipca b. r. odbędą się 
w Lublinie zawody, organizowane przez 
D. O. K. II, na torze 8 p. p. leg, 

Program zawodów przedstawia się niez 
miernie interesująco: 

W dniu 2 lipca — konkurs władania 
białą i palną bronią z konia. W dniu 3 lip. 
ca — bieg długodystansowy na przestrzeni 18 
klm. A w dniu 4 lipca — właściwy konkurs 
hippiczny na torze z przeszkodami. 

W zawodach biorą udział oficerowie puż- 
ków 19 u., 21 i 24 uł., 2 p. strz. kon. 

W wyniku zawodów wyeliminowany. zo - 
stanie zwycięski zespół, który reprezentować 
będzie D. O, K. II na tegorocznym konkur- 
sie o mistrzostwo Armji w Wilnie. (Pat). 

ANGLJA—CZECHOSŁOWACJA W FINALE 
WALK O PUHAR DAVISA. 

Półfinałowe rozgrywki w strefie europej- 
skiej o puhar Davisa zostały już ukończo- 
ne. Po zwycięstwie Anglików nad Japon- 
czykami i Czechami nad Duńczykami w pół- 
finałach, mecz finałowy rozegrany zostanie 
pomizdzy Anglją i Czechosłowacją. 

ilmy: W obronie kobiety 
„Mik i Jerry na wywczasach“. 

Kasa czynna od godz. 5 m. 30. Początek seansów od godz. 6-ej. Następny program: CÓRKA KAPITANA. 

KB RF BR W. 

Zwycięzca meczu tego, którym niewąt- 
pliwie będzie Anglja, spotka się ze Stanami 
Zjednoczonemi, które zajęły pierwsze miej. 
sce w rozgrywkach strefy amerykańskiej. 
Będzie to finałowy mecz międzystrefowy 
Zwycięzca tego spotkania stoczy ostateczną 
batalję o zdobycie na ten rok puharu Da- 
visa z reprezentacją Francji, która zdobyła 
puhar w roku ubiegłym. (Pat). 

TENISOWE MISTRZOSTWA POZNANIA. 

W. tenisowych rozgrywkach o mistrzo- 
stwa Poznania para Hebda — Nawratil po- 
konała parę Tyrakowski—Kwieciński 6:3, 
6:1, oraz parę Woźnicki—Pawłowski 9:7, 
6:0, (Pat). 

ZAWODNICY POLSCY UPRAWNIENI DO 
STARTU W STRZELECKICH MISTRZO- 

STWACH POLSKI. 

Do brania udziału w eliminacjach VI Na- 
rodowych Zawodów Strzeleckich upoważnie 
ni zostali zawodnicy posiadający klasę wy- 
borową odznaki strzeleckiej, a mianowicie: 

Edmund Rutecki (Legja) mistrz Polski 
w karabinie wojskowym, dowolnym i mało: 

  

kalibrowym, Kpt. J. Różański — mistrz 
Polski w pistolecie dowolnym, mjr. J. Wrzo 
sek — mistrz Polski w pistolecie wojsko- 
wym, Stefa Boye, Jan Borowski, kpt. Po- 
doski, por, K. Zalewski oraz 156 innych 
zawodników, posiadających klasę I odznaki 
strzeleckiej, w tem 50 wojskowych, wyzna- 
czonych jako reprezentacja armji. (Pat). 

„Legja” zwyciężyła „Polonię”. 
WARSZAWA, 20. 6, (Pat). — Sobotni 

mecz ligowy między drużynami „Legji i 
„Polonji* zakończył się zdecydowanem zwy- 
cięstwem „Legji* w stosunku 8:1 (4:0). 

Dzielne sportsmenki z A.Z.S. 
WARSZAWA, 20. 6. (Pat). — W sobotę 

w parku Sobieskiego został rozegrany fina- 
łowy mecz lekkoatletyczny o drużynowe 
mistrzostwo Warszawy pań. Walczyły dru- 
żyny A, Z. S. i Grażyny. Po zaciętej walce 
zwyciężył. A. Z. S. w stosunku 62:57, zdo- 
bywając w ten sposób tytuł mistrza dru- 
żynowego Warszawy. 
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Kryzys wkrótce się skończy? 
Donoszą z New-Yorku, że znany ze 

swoich trafnych przepowiedni, statystyk Ro- 
bert Babson, który w swoim czasie przepo- 
wiedział m. in. krach giełdowy z r. 1929, 
nadesłał w dniu 17 b. m. depeszę, obradu- 
jącej w New-Yorku konferencji fachowców 
ogłoszeniowych, w której oświadczył, że 
depresja osiągnęła swój największy poziom 
i zbliża się tersz szybko fala „prosperity*. 

  
Komedjo - dramat w 8 aktach. 

dsk Jackie (00gan. 
Komedja 

w 2 aktach. 

  

  

    
GRA 

LIÓS" 
gr. Parter 80 gr., na 

Balkon 60 gr. 

Ceny zniżone: Na I seans Balkon 50 
pozostałe seansy 
Parter | zł. Tajemniczy Dżems 
  

н Przeboj džwiękowy —^ ®® . + 
Ue 89, tel. 9-26 | głównej. LL Barymóre, William Haines i Karol Dane (Slim). Po" zg" о водеые 

DŹWIĘKOWE KINO Dziś! arczwałoła: kon edja 

„OOLLYWOÓŃ 
Mickiow. 22, tel. 15-28   Śmiech! Humor! 

Dowcip! 

z Buster Keaton'em ». «. 
NAD PROGRAM: 
  

  

Rozkosze gościnności 
Tygodnik Dźwiękowy „Paramonniu”. Pocz. o g. 4,6,8i 10.15 

Ceny zniżone. 
  

Dźwiękowe Kino Dziś! Karkołomne zakręty. 

  

  

CGI IN 8 Wielki dramat życiowy I 

W rolach głó h i Di Nad : \ hšwi y MOM ma Sa Lasa CLARA BOW ! Я0 АН ^ аее аст 
až „tel. Początek seansów o g. 4, 6, 8 i 1030. W dnie šwiąt. o godz.2-ej. — — — Ceny zniżone. 

Wkrótce: „DYNAMIT' w roli głównej Conrad Nagel. 

KINO-TEATR_ | Dziśj peżeóij orm, CHARLIE CHAPLIN i Jaoguo (ogan ""=epcyie 
iw B R Z D K Na widowni wywołują nieustanne wybuchy śmiechu, oraz 

Ja] znany fl” Mogiła Nieznanego Żołnierza. 
Miokiowicza 9. w roli głównej: M. Malicka, M. Gorczyńska i Jeržy Marr. 

Kino Kol DzISI Wielki film, ilustrują d | wa z ielki film, ilustrujący życie podziemne i 4 
© 010'2 Nowego Yorku, Palais Gażkiętm kalisz ZBŁ KANA MŁODOŚC 

0GNIS KO | nie walkę bandytów ix policją kryminalną p. t. 
Wspaniały dramat sensacyjno-erotyczny w 10 akt., June Goli 67 Don Tarp i And g R d I 

lizacja Raula Walsh'a. W rolach głó h: yėl, y r anū0li, 
ebek dworaa kolejow.) Boicie = a Niedz. Roz de Następny program: Młyn w Sans - Souci (Fryderyk IV). 
  

  

patent. aparat. 

Na koszta bezpł. naukowej broszu- 
ry załączyć 50 groszy w zn. poczt.   
Mężczyźni! Nowe siły 

Skuteczność gwarantowana — dozwolony przez władze adm.-lek. 

46 Lwów, Jagieliońska 20. 
oddz. 14, „Inwentus 

zwraca jedynie 
Nr. 111 

2 mieszkania 
3-pokojowe do wydzierža- 
wienia lub odsprzedania 
od 1 lipca, ze wszystkie- 
mi wygodami, kuchnia ga- 
zowa, 4 pietro. Mostowa 
3. Spėldzielnia, Informacje 

u dozorcy. 
  

  

ARCYKSIĄŻĘCEG     
Vowaso a 

simy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWA ŻYWI 
na ORYGINALNĄ ETYKIET 

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

OSTRZEŻENIE! 
Pewna firma w Wilnie rozlewa swoje mało- 

wartościowe Zet w užywane butelki „Patent“ 

i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. 
Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i pro- 

  

0 BROWARU W ŻYWCU 

ECKIEGO 
Ę i KOREK z firmą 

  
  

Locznita Litewskiego Stow. POMOCY $ 
Przyjęcia 10 — 3 pp. 

czynny 11 — 6 pp. 

Opłata za leczenie i utrzymanie w lecznicy o   
Wilno, ulica Wileńska 28, telefon 846. 

GABINET RENTGENOWSKI 

wszelkie zabiegi lekarskie i rentgenowskie zosiała obniżona. 

ali. 

raz za 

  

Tylko u Głowińskiego 
dostać można płótna lniane surowe do ro 

markizet deseniowych oraz krepe moteor, 
orgette, mongol i jedwabi surowych.   
  

GPRS 

Wydavnictwo „Kurjer Wilenski“ 

  

tęcznych we wszystkich szerokościach oraz 
wielki wybór kreponów, muślinów, jedwabi, 

Uwaga — Wileńska 27. 

Biuro: Jagiellońska 3, 
bót 

Е
Е
Е
 
ЕЕ
 

ge-     
  

S-ka z ogr. odp. 

OGŁOSZENIA 

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

  

Kotły parowe 
Oglądać: ul. Popławska 22. 

a: 
HURTOWA SPRZEDAŻ 

CEMENTU 
Syndykatu cementowień polskich 

PO CENACH FABRYCZNYCH 

M. DEULL 
Składy: Słowackiego 27, tel. 14-46. 

ELNELELLEELEEEEELEELTLI 

Czy jesteś już członkiem LOP-u. 
  

„KURJERA WILEŃSKIEGO" 
i innych pism najtaniej 
załatwiać za pośrednictwem 

żelazne zbior- 
niki różnych 
rozmiarów oraz 

transmisje tanio do sprzedania. 
Informacje u dozorcy. 

URE 

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Meble: 
jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szaty, Łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 
NIEDROGO, 

ne dogodnych warunkach 
I NA RATY. 

NADESZŁY NOWOŚCI. 
1173 

  

tel. 811. 
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I BEAXS KI 

Z OSTATNIEJ CHWILI 
  

Odezwa socjalistów niemieckich. 
BERLIN, 20.VI. (Pat). Zarząd par- 

tji socjal-demokratycznej ogłasza o- 
dezwę, nawołującą do walki przeciw- 
ko antysocjalnym postanowieniom 
dekretu oószczędnościowego.  Nato- 
miast hitlerowcy, niemiecko-narodowi, 
Landvolk i niemiecka partja ludowa, 
występując również przeciwko dekre- 
towi, dążą do utworzenia rządu pra- 
wicy. Rząd taki byłby tylko wstępem 

Nagły wzrost, 
BERLIN, 20-IV. (Pat). Pod wpły- 

wem wiadomości o spodziewanych 
kredytach amerykańskich dla Nie- 
miec, wedle doniesień prasy, kursy 
na giełdzie berlińskiej wykazywały 
z początku silną tendencję zwyżko- 
wą, która jednak pod koniec zebra- 
nia giełdowego się załamała, kursy 
zaś powróciły do pierwotnego po- 
ziomu. Nastąpiło to wskutek wiado- 
mości o skreśleniu notowań prywat- 

nej stopy dyskontowej na giełdzie 
berlińskiej. Zarządzenie to podjęto 
w następstwie wzmożonego odpły- 

do faszyzmu w Niemczech. W dąże- 
niach tych pomagają stronnictwom 
prawicowym komuniści. Frakcja so- 
cjal-demokratyczna, która nie zgo- 
dziła się na zwołanie Reichstagu w 
chwili obecnej, działała słusznie, krzy- 
żując w ten sposób plan koalicji fa- 
szystowsko-komunistycznej w Niem- 
czech. 

potem spadek. 
wu dewiz z Banku Rzeszy, który to 
odpływ w piątek wynosił 60 miljo- 
nów mk., a w sobotę doszedł do 70 
miljonów. Bank Rzeszy oficjalnie za- 
wiadomił, że weksle do dyskonta 
zgłaszane mają być tylko do jego 
kas. Zarządzenie to równa się po- 
średnio restrykcjom kredytowym. 
Dyrekcja Banku Rzeszy obraduje 
w dalszym ciągu nadsprawą ewen- 
tualnego podjęcia nadzwyczajnych 
zarządzeń. Prasa liczy się z możli- 
wością dalszego podwyższenia dy- 
skonta o 1%, czyli z 7 na 80/4. 

  

Zderzenie w powietrzu. 
BRINDISI, 20. 6. (Pat), — Nad tutejszym 

portem lotniczym zderzyły się dwa hydro- 
plany, przyczem jeden z nich spadł na zie- 

mię. Z pośród 6 osób, znajdujących się w 
hydroplanie, 5 poniosło śmierć, jedna od 
niosła rany. 

Katastrofa lotnicza. 
WARSZAWA, 20, 6. (Pat). — W dniu 29 

b. m. przed południem wydarzyła się na lot- 
nisku w Ławicy katastrofa lotnicza. Mia- 
nowicie, podczas lotu ćwiczebnego zderzyły 
się dwa samoloty i oba zaczęły spadać. Kap: 
ral-pilot Napierała wyskoczył z samolotu, 
przy wyskakiwaniu jednak zaplątał się w 
linkach aparatu, tak że aparat pociągnął go za 
sobą wdół. Kapral Napierała zginął na miej- 
seu pod szczątkami samolotu. Por. pilot 

Nr. 141 (2083) 

Odkrycie naukowe polskiego 
uczonego. 

WIEDEŃ, 20, 6. (Pat). — Prymarjusa 
wiedeńskiego instytutu badań raka lekarz 
polski dr. Edelman dokonał, jak  donosi 
„Wiener Klinische  Wochenschrift*, waż- 
nego odkrycia naukowego. Stwierdził om 
mianowicie, że w krwi osób normalnych ł 
chorych obok ciałek białych i czerwonych 
znajduje się jeszcze jeden, nieznany dotyeh- 
czas, składnik, nazwany przez odkrywcę 
kinetoeytem. W  milimetrze szešciennym 
krwi ludzkiej znajduje się 40 tys. kinetoey- 
tów. Kinetoeyty odznaczają się nadzwyczaj- 
ną ruehliwością. Według badań dr. Edel- 
mana, kinetocyty odgrywają ważną rolę przy 
krzepnięciu krwi. 

Przyszła konstytucja 
hiszpańska. 

PARYZ, (ATE). W prasis hiszpań- 
skiej opublikowane zostały najważ- 
niejsze postanowienia projektu przy- 
szłej konstytucji hiszpańskiej. Projekt 
ten przewiduje, iż republika hiszpań- 
ska jest państwem jednolitem, jed- 
nakże poszczególne prowincje korzy- 
stać mogą z autonomii, jednakże w 
granicach ustaw, uchwalonych przez 
zgromadzenie narodowe. Przyszła kon- 
stytucja poświęca dużo miejsca po- 
stanowieniom, dotyczącym polityki 
społecznej oraz wprowadza szeroki 
samorząd gospodarczy. Równoupraw- 
nienia kobiet i mężczyzn pod wzglę- 
dem praw wyborczych nowa konsty- 
tucja nie przewiduje. 

A KĄ 

„Bibljoteka (Nowości 
Plac Orzeszkowej 3. 

« 

Zanoziński, pilotujący drugi aparat, próbo- 
wał doprowadzić go do równowagi, eo jed- 
nak się nie udało, Wobec tego wyskoczył, 
posługując się spadochronem. Odległość od 
ziemi była jednak już za mała tak, że spa- 
dochron nie otworzył się i porucznik upadł 
na ziemię, ciężko się raniąc. W stanie groź- 
nym przewieziono go do szpitala. Oba apa- 
raty są zniszczone doszczętnie. 

  

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., 

korjalit i papę do dachów. Wszelkie materjały bu- 

dowlane, okucia i narzędzia. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, II rewiru, 

zamieszkały w Wilnie, przy ul.Lubelskiej pod Nr. I 
zgodnie z art, 1030 U.P.C. ogłasza, że w dniu 2 lipca 
1931 roku, o godzinie I0-ej rano w Wilnie przy ul. 
Mickiewicza pod Nr. 34 odbędzie się sprzedaż z licy- 
tacji publicznej majątku ruchomego firmy K. Zdanow- 
ski i s-ka, składającego się z wyrobów żelaznych, 
piecyków kaflowych przenośnych, kałel pojedyńczych 

i wapna, oszacowanego do licytacji na ogólną sumę 
820 złotych. 
583/V1 Komornik Sądowy (—) H. Lisowski. 
  

Ogłoszenie. 
Zarząd Towarzystwa Łowieckiego Ziem Wschod- 

nich niniejszem powiadamia p.p. Członków T-wa. że 
na podstawie $ 29 statutu z dn. 8 lipca b. r. w Wil- 
nie w małej sali konferencyjnej Urzędu Wojewódz- 
kiega (ul. Magdaleny 2) o godz. 7. w. odbędzie się 
zwyczajne walne zebranie T-wa z następującym po- 
rządkiem dziennym: 

1) wybór przewodniczącego zebrania, 

2) sprawozdanie zarządu: 

a) ogólne — ref. prezes T-wa, 
b) o załatwionych sprawach—sekretarz T-wa, 
c) kasowe — skarbnik T-wa, 

3) zatwierdzenie preliminarza na rok 1931/32, 

4) działalność propagandowo-prasowa T-wa — ref. 
członka zarządu T-wa, 

5) wolne wnioski. 

Jeżeli na pierwszem zebraniu nie zbierze się WY- 
magana ilość pp. Członków T-wa, to powtórne 
Sabėdaie kia Ya 3 day a kau S TI6kalu: o godz. 
7 i pół wiecz. i będzie prawomocne bez względu na 
ilość obecnych Członków. 

  

KURJER WILEŃSKI 
Spółka z ogranicz. odpowiedz. 

RUKARNIA INTROLIGATORNIA 

"ZNICZ: 
WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL.3-40 

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

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

  

  

ZARZĄD. 

AMATORA f
r
 

        

     
       
    

        

        

            

         
    
  

  

  

  
        

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

  
  

    

Kompletna beletrystyka do os- 
tatnich nowości w języku pol- 
skim oraz w obcych. 
tura szkolna. 
wy. — Każdy abonent otrzyma 

premjum. 

Czynna od godz. Il-ej do 18-ej. 

Kaucja 5 zł. 

— Lek- 
— Dzial nauko- 

Abonament 2 zł 

E
,
 

J O 

    
NISZCZY DOSZCZĘTNIE 
KARALUCHY, 

2, PLUSKWY, 
2 MUCHY, MOLE 

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

    
   

1.20. 
  

Zawiadomienie. 
% b3 Okręgowe Szefostwo Budownictwa zawiadamia, 
że w dniu 2 lipca 1931 r. o godz. 10 odbędzie się 
w Grodnie przetarg nieograniczony na budowę muro- 
wanego budynku koszarowego 
w Porubanku pod Wilnem, 

o kubat. 6000 m* 

Szczegółowe ogłoszenie ukaże się w „Monitorze 
Polskim" i „Przedłądzie Technicznym* w Warszawie. 

3 Okręgowe Szefostwo Budownictwa 
562/V1 L. dz. 4001/Bud. 

  

Šprzedaje się 
nowe 

pianino salonowe 

meble : »-. 
Połocka Nr 4 m. 12. 

Maszynę 
do pisania firmy „Royal'* 

prawie nową spizEdkm 
ul. Szopena 3, m. -26. 

    

Poszukuję posad 
ekspedjentki й 

w sklepie lub w kawiarni 
czy restauracji. 

Oferty upraszam złożyć 
w Kurj. Wil. dla H. K. N. 
—— 

Poszukuję posady 
kucharki 

chętnie na wyjazd, posia-- 

dam dobre świadectwa, 
ul. Tatarska 8 

p. Jurgilanis w g. 6: — 8 
  

ZIOŁĄ LECZNICZE 
według przepisów sław- 
nych lekarzy przeciw cho- 
robom żołądka, kiszek, | Jasna |. 
płue, nerwów, wątroby, В 
nerek, pęcherza, hemo- | trzymaniem, 
roidom,upławom, obstruk- 
cji, kamieniem żółciowym, 
kaszlowi, astmie, bledni- 
cy, sklerozie, artretyzmo- 
wi, . reumatyzmowi etc. 

Żądajcie bezpłatnej 
broszury nauczojarėii 

  

skonalszym patentowanym 
workiem  „Mormitstahl“ 
er metycznie zamkniętym 
hichemicznie spreparowa- 
nym przeciw molom. Cena 
2.50. Wysyłamy za zali- 
czeniem od 4 sztuk. 

Druskieniki 
pensjonat „KALINA, 

Komfortowe po- 
koje, z całodziennem u- 

fortepjan na 
miejscu, radjo. W czerwcu 

„ ceny znižone. 

Jastrzębia ВОГа 
nadpełnem morzem. Pen- 

  

Adreg Liszki, Aplet je joasr FPolesiaś l Heleny. 
11: Proficowej. Ceny przy- 

= Uratowane miljony stępne. Kuchnia litewska, 
Ё й 2 Dojazd stacja Łebcz. 

futer i dywanów najdo- 

  

Letniska 
w frokach 

na lipiec i sierpień, do- 
wiedzieć się Artyleryjska 

  

Poszukiwani  odsprze- 14 m. 2. 
dawcy. Worki do naby- = 
cia w sklepie „Janina“ L t k 
Wilno, Wielka Pohulanka e nis 0 
9, tamže do wynajęcia je- 
dnopokojowe mieszkanie. 

5061-1 
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Otrzymano duży wybór 

czepków kąpielowych 

i siatek damskich. 
Skład apteczny, perfume- 

ryjny i kosmetyczny 

prow. Wł. Narbuta Wilno, 
św. Jańska 1!, tel. 4-72. 

Podręczniki 
szkolne używane 
kupuje księgarnia 
Józ. Zawadzkiego 

Zamkowa 22. 

Studentka 
2 MI" roku Kumaniatyki 
chętnie wyjedzie na kon- 

dycję. Łaskawe zgłosze- 
nia składać w Adm. „Ku- 
xjera* p. t. „Kondycja”. 

    

Redaktor odpowiedzialny 

  
4 klm. od stacji, w su- 
chym sosnowym lesie, 
rzeka, grzybobranie, miej- 
scowość śliczna, z cało* 
dziennym utrzymaniem 
(5 razy dziennie) dla do- 
rosłych 5 zł., dla dzieci 
3d: dziennie. Adrca: Gu- 

dogaje, folw. Górka 
A. Kudzianowska. 

Artysta rzeźbiarz 
wykonywa roboty arty- 
styczne jak: figury, ołta- 
rze, wszelkie sprzęty ko- 
ścielne, w gipsie, drzewie, 
cemencie, stiuki, klejenie 
figur, marmurów, malowa- 
nie stylowe lub dekora- 
cyjne i sporządza projek- 

ty ołtarzy. 

  

„Wilno, Piwna 11 m. 2. 

  

  

1000—1500 dolarów 
pożyczki poszukuję na 
dobry procent do rozsze- 
rzenia zyskownego przed- 
siębiorstwa, Możliwy po- 
nadto udział w zyskach. 
Zabezpieczę hipotecznie 
na pierwszem miejscu po 
banku. Poważne propo- 

zycje pod „A. Z.“ 
do Administracji. 
  

W dobrym stanie 
sprzeda- : ы 

je się MASZYNA 
do szycia ręczna. 

Dow.: vl. Ułańska 27—2. 
Sadowska Stanisława.   

Do wynajęcia 
przy ul. Mostowej 9 

5 pokojowe mieszk. 
luksus. z wszelkiemi wy- 
godami oraz 3 pokojowe 
mieszkanie. Dowiedzieć- 

się, telefon 274 lub 
u dozorcy. 

SERA ZZ, 
suchy, Lokal daży, żjesz:,. 

ny, wygodny, składający 
się z 10 pokoi do wyna- 
jęcia na godz. popołudn.. 
od 2 i pół przy ul. Troc-- 
kiei 7—4. O obejrzenie lo- 
kalu zwracać się do do-- 
zorcy. Bliższe informacje- 
u właściciełki: Zarzecze: 

zauł. Ponarski 2 — 1 
od 4 — 6 pp. 

  

Poważna firma poszukuje 
dużego, dobrze umeblo- 

"<a pokoju na biuro, 
z osobnem wejściem. Ofer- 
ty sub „Pokėj“ Bialystok, 
ul. Polna 20a, Robert 

Malich. 

  

Psa pokojowego (szcze- 
nię) niezwłocznie kupię. 
Pożądany foksterjer. taks. 
Gradowska tel. 15-68. 
Piaskowa 3. 

M. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe,. 

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

W. Z.P. 29. 

M Renigskerg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
i moc pieiuwe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 1 4—8. 

Akuszerka 

Marja ЭИ 
przyjmuje od 9 r. de 7 w. 
przeprowadziła się 

ul. Mickiewicza 46, m. 1. 
W. Zdr. Nr 3093, 

az Akuszerka 

DKA LANNETOWA 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz.. 

Kasztanowa 7, m. 5. 

  

  

  

Władysław Monkiewicz. 
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