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Rok VIii. Nr. 147 (2089). 
Ii a i kad sona kaka asa OCZ 

BEDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno Jagiellońsi 
Dyrektor wydawnictwa przyjmaje od godz. 1 — 3 ppoł. Ogłoszenia są przyjmowane: 

GENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem de domu lub przesyłką pocztową 4 zł. Zagranicą 7 zł, CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetrowy przed te 

sm mm. jednoszp., ogłoszenia mieszkaniowe—30 gr. za wyraz. Do tych cen dolicza się: 

Za numer dowodowy 20 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-ciołamowy. 

  

и 

ka 3. Telefony: Redakcji 79, Administracji 99. Redaktor naczelny przyjmuje ed godz. 

od godz. 9 — 3 i 7 — 9 wiecz. Konto czekowe P.K,O. 

Wilno, Miedziela 28 Czerwca I981 r. 

  

za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 509/„ z zastrzeżeniem miejsca 250/,, w numera 

Należność pocztowa opłacona ryczałtem. 

ILENSK 
NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

Cena 20 "roszv. 

  

     

  

2 — 3 ppoł, Sekretarz redakcji przyjmuje od godz. 1 — 3 ppoł. Administracja czynna od godz, 9 — 3 ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

K, O. Ne 80.750. Drukarnia — ul. Ś-to Jańska 1, telef, 3-40. 
kstem 40 gr., w tekście I, H str.—30 gr., III, IV, V, VI-35 gr., za tekstem—15 gr., kronika redakc., komunikaty—70 gr. 

ch niedzielnych i świątecznych 25*/,, zagraniczne 100%/,, zamiejscowe 25%/,, Dla poszukujących pracy 309%, znizki, 

Administracja zastrzega sobie prawo zmiany termina druku ogłoszeń. 

  

BUDŻET M. WILNA 
NA R. 1931/32. 

Budżet miejski na r. 1931/32 ukła- 
dany' w pełni okresu kryzysowego, 
był szczegółniej trudny, o ile chodzi 
o tak zwane związanie dochodów z 
wydatkami, czyli o znalezienie pokry- 
cia dla wydatków. Skutkiem zastoju 
w życiu gospodarczem dochody mia- 
sta zmniejszają się, podczas gdy wy- 
datki wykazują tendencje do wzrasta- 
nia. Z jednej strony wzrost wydatków 
jest naturalnym objawem dla nor- 
malnie rozwijających się instytucyj 
miejskich, jak to: przedsiębiorstw, 
szpitali, zakładów opiekuńczych, akcji 
zabrukowania miasta, szkolnictwa, 
kultury i sztuki i t. p., - z drugiej 
zaś — w wyniku kryzysu, wzrastają 
szczególnie silnie wydatki miasta na 
opiekę nad ludnością niezamoźną 
lub biedną: opiekę lekarską, zapo- 
mogi, dożywianie, nareszcie — na 
zatrudnianie bezrobotnych. 

Sytuację finansową miasta w bie- 
żącym roku budżetowym szczególnie 
pogorszył deficyt wykonania bud- 
żetowego za r. 1930/31, wynoszący 
sumę zł. 592.063 — i pokrywany w 
budżecie r. 1931/32. Deficyt ten po- 
wstał skutkiem zmniejszenia się pre- 
liminowanych na r. 1930/31 dochodów 
z przedsiębiorstw (szczególnie z elek- 
trowni) oraz z powodu zredukowania 
przez władze państwowe subwencyj 
na zatrudnianie bezrobotnych. Należy 
zauważyć, że o ile chodzi o dochody 
podatkowe, to w ogólności wpłynęły 
one w r. 1930/31 w granicach preli- 
minowanych. 

W tych warunkach prace komisji 
budżetowej, prowadzonej przez prof. 
M. Gutkowskiego — doradcy finanso- 
wego Magistratu, prace samego Ma- 
gistratu, wreszcie-Komisii Finansowej 
Rady Miejskiej — za swe wytyczne 
przyjęły b. ostrożne preliminowanie 
dochodów miasta i możliwie daleko 
posunięte redukcje wydatków. Reduk- 
cje poszły po linji zmniejszenia wy- 
datków na personel, na remonty do- 
mów i lokali, na zakup inwentarza 
biurowego, na zakup przyborów kan- 
celaryjnych i t. p. Za podstawę do 
rozważań przyjęto cyfry budżetu na 

r. 1930/31, zakładając, że wydatki, 
preiiminowane na r. 1931/32 w żad- 
nym razie nie mogą przekraczać wy- 
datków z roku poprzedniego. Z ko- 
nieczności też zostały zredukowane w 
stosunku do pierwotnych zamierzeń 
wydatki na drogi i chodniki oraz 
niektóre świadczenia nieobowiązkowe, 
Dzięki wymienionej metodzie pracy, 
ogólna suma wydatków zwyczajnych 
miasta została zredukowana w wyni- 
ku prać Komisji prof. Gutkowskiego 
oraz Magistratu do kwoty 10.193 089 
zł., wobec 10.224.081 zł. preliminowa- 
nych na r. 1930/31 i rzeczywiście wy- 
datkowanych w tym roku 10.282.120 
złotych. Jeśli wziąć pod uwagę, sta- 
ły i znaczny wzrost wydatków miasta 
na spłatę długów, na oświatę, zdro- 
wotność oraz opiekę społeczną, któ- 
rych to działów nietylko nie można 
było redukować, lecz w których wy: 
datki z konieczności zwiększono wo- 
bec pauperyzacji ludności, — wysiłek 
w kierunku zredukowania budżetu 
okaże się w całej pełni. Dzięki temu 
też z sumy dochodów zwyczajnych, 
ustalonych przez wyżej wymienione 
2 organy miejskie na zł. 10.999.806 
po pokryciu wydatków  zwyczaj- 
nych, pozostało zł. 798.717 na wy- 
datki nadzwyczajne, wśród których 
figurują również wydatki inwestycyjne. 

Wprawdzie suma, przeznaczona 
na ostatnią kategorję wydatków jest 
w r. 1931/32 wyjątkowo skromna, 
niemniej dążenie miasta do utrzyma- 
nia tych wydatków jest objawem do- 
datnim. W braku wydatków inwesty- 
cyjnych, działalność miasta zreduko- 
wałaby się do opłacania personelu, 
zajętego wykonywaniem czynności 
administracji publicznej. Należy żau- 
ważyć, że miejskie wydatki inwesty- 
cyjne przeliminowane na r. 1931/32 
są przeznaczone przeważnie na wy- 
kończenie, lub kontynuowanie prac, 
fozpoczętych w latach poprzednich. 

Ujęty działarni budżet miasta na 
r. 1931/32 według projektu Magistra- 
tu, przedłożonego Komisji Finansowej 
Rady M., przedstawia się w sposób 
następujący (w tysiącach złotych). 

  

  

  

BO ARODZIRŁA | - 
Zwyczajne | Nadzwycz. | RAZEM 

1 Administracja ogólna . . . . 2.268.— 24.— | 2.292.— 

il Majątek komunalny —. .. 212— 130.— 342.— 
ji | Przedsiębiorstwa komunalne . — 1.058.— | 1.098.— 
jy | Spłata długów . . . . $ 1,439.— — 1.439.— 
V Drogi i place publiczne й 683.— 287.— 970.— 
Va Pomiary i plany rozbudowy 0,2 10 80.— 

VI OEM ZE zda ti 1127 — 5— | 1.132.— 

vil Kultura i Sztuka 261.— — 261.— 
viii | Zdrowie publiczne . ‚ 936.— 4— 940.— 

ix | Opieka Społeczna 2.390.— 373.— | 2763.— 
X Popieranie rolnictwa Ss =>] — Ho 

XI * przemysłu i handlu 58.— | — 58.— 

XII Bezpieczeństwo publiczne 695.— — 695.— 

xi | Różne « 2 « 1 « «/. ż 53.— 592.— 645.— 

Razem . 10.193.— | 2.523.— | 12.716.—   
Dochody zwyczajne (w tys. zł.) 

Majątek komunalny . . 432.— 
I. Przedsiębiorstwa (zysk) 3.150.— 
Il. Subwencje i dotacje . 16.— 
ВОЛа кка ра mel s. (1A3— 
V. Opłaty administr. ‚ . . 123.— 

VI. „ za korzystanie z urządzeń 
i zakładów dobra publiczn. 573— 

SA Dopłaty »-. 000: +7. - 60—=' 
VIII. Udział w podatkach państwo- 

WYOBZ aS a 00 
IX. Dodatki do podatków państwo- 

WYCENA a ‚ .3168.— 
X. Podatki samoistne ‚ 2.148.— 
EM "Różne п 218.— 

Razem 10.992.— 

Dochody nadzwyczajne (w tys. zł.) 

|. Ze sprzedaży i likwidacji makjąt- 
ku i przedsiębiorstw . 20 

  

М.  Subwencje i dotacje . 150.— 
Ш. Zwroty 15.— 
IV. Pożyczki Nao RE AGE 
V. Dopłaty (opłaty specjalne) — — 
VI. Podatki inwestycyjne JOSEF 
VII. Różne. . sai 21,273, 

Razem 1./31.— 

Dochody ogółem (w. tys. zł.) 
Zwyczajne 10.992.— 
Nadzwyczajne . 1.731.— 

a Razem 12.723— 

Pod względem wysokości wydatko- 
wanych surt..]-sze miejsce w budżecie 
miejskim zajmuje zdrowotność pub- 

liczna. Razem z wydatkami na opie- 
kę społeczną wydatki na zdrowie 
stanowią przeszło 32 proc. zwyczaj- 
nych wydatków miasta. Dalej idą 

  
wydatki na administrację ogólną 
(22 proc. ogółu wydatków zwyczaj- 
nych), wydatki na spłatę długów 
(13 proc. wydatków zwycz.), wydatki 
na oświatę (11 proc.), wydatki na 
bezpieczeństwo publiczne (7 proc.), 
wydatki na drogi i place publicz- 
ne (6,5 proc.) i t. d. 

O ile chodzi o dochody, to około 
55 proc. ogólnej sumy dochodów 
zwyczajnych dostarczają podatki, 
wśród których na pierwszem miejscu 
znajdują się dodatki do podatków 
państwowych, dalej idą zyski z przed- 
siębiorstw, preliminowane przez Ma- 
gistrat na 3.150 tys. zł, co stanowi 
28 proc. ogółu dochodów zwycz., 
wreszcie opłaty za korzystanie z 
urządzeń dobra publicznego, docho- 
dy z majątku komunalnego, zwroty, 
dochody różne i t. d. O ile chodzi 
o budżet nadzwyczajny, to po stro- 
nie dochodowej poza „nadwyżką bud- 
żetu nadzwyczajnego, figurują przele- 
wy z funduszów renowacyjnych 
przedsiębiorstw, pożyczki, podatek 
inwestycyjny i jedna tylko subwencja 
państwowa na cele drogowe. Wydat- 
ki nadzwyczajne dotyczą przeważnie 
renowacji 'przedsiębierstw,  pomo- 
cy bezrobotnym, budowy dróg, wresz- 
cie służą na pokrycie deficytu budże- 
towego z r 1930/31. Do analizy po- 
szczególnych pozycyj budżetu miej- 
skiego jeszcze powrócimy. 

PM 
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Pan premjer Prystor 
przyjmie we wtorek delegację 
Zw. Urzędników Polskich. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

W nadchodzący wtorek p. prem- 
jer Prystor przyjmie na audjencji de- 
legację Związku Urzędników Polskich 

Delegacja ta złoży p. premjerowi me- 

morjał w sprawie ostatnich redukcyj 
uposażeń, oraz ciężkiej sytuacji w ja- 

kiej znalazły się rzesze urzędnicze. 

Sytuacja budżetowa. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Ogólne dochody w maju r: b: wy- 

nosiły 199.601 tys. zł. wobec 229.053 

tys. zł. w kwietniu bież. r. a 232.363 

tys w maju roku zeszłego, wydatki zaś 

wynoszą w maju roku bieżącego 

211.656 tys., gdy w kwietniu bież roku 

250.198 tys. dyficyt budżetowy za maj 

wynosi przeto 12.055 tys zł. a za pier- 

wsze dwa miesiące nowego roku bud- 

żetowego 33.200 tys. zł. 

Słuszne załatwienie sprawy 

paszportów zagranicznych. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dowiadujemy się, że w Min. Skar- 

bu zalega blisko 5 tys podań o przyź- 

nanie ulgowych lub bezpłatnych pasz- 

portów zagranicznych. 

Jak się dowiadujemy wobec sytu- 

acji gospodarczej większość tych po- 

dań zostanie załatwiona odmnie. 

Otwarcie linji lotniczej 
Gdańsk — Saloniki. 

WARSZAWA 27.6. Pat. — W dniu 

dzisiejszym o godz. 8.30 w warszaw- 

skim cywilnym porcie lotniczym przy 

ul. Topolowej odbyła się uroczystość 

otwarcia komunikacji powietrznej na 

szlaku Gdańsk—Warszawa — Lwów 

— Bukareszt—Sofja—Saloniki. Na u- 

roczystość otwarcia przybyli p. mini- 

ster komiinikacji inż. Alfons Kuehn, 

poseł i minister pełnomocny Grecji La- 

goudakis, poseł i minister pełnomoc- 

ny królestwa Bułgarji Robeff, szef de- 

partamentu lotnictwa minist. spraw 

wojskowych płk. Rayski, naczelnik 

wydziału lotnictwa cywilnego Min. Ko 

munikacji płk. Filipowicz, dyrekcja li- 

nji lotniczej „Lot“ oraz licznie zapro- 

szeni goście. Otwarcia linji dokonał 

p. min. Kuehn, wygłaszając przytem 

przemówienie, w którem podkreślił 

wielkie znaczenie komunikacji powie- 

trznej na linji łączącej morza Baltyc- 

kie, Czarne i Egejskie, poczem wręczył 

poslowi greckiemu Lagoudakisowi sre- 

brny LAT z wodą z morza Bałtyckie- 

go. O'godz. 9 nastąpił start samolotów 

w drogę do Bukaresztu. W locie biorą 

udział przedstawiciele władz polskich 

z naczelnikiem Filipowiczem oraz czło 

nkowie poselstw greckiego, rumuń- 

skiego i bułgarskiego. 

Małżeństwo ambasadora 
Skrzyńskiego. 

RZYM 27.6. Papież przyjął na spe- 

cjalnej audjencji ambasadora Skrzyń- 

skiego z małżonką. Ambasador Skrzy- 

ński przed trzema dniami poślubił wdo 

wę po księciu Meiternichu, z domu Sil- 

va, pochodzącą ze znanej rodziny hi- 

szpańskiej. Ślubu udzielił generał je- 

zuitów Ledóchowski. 

5 milj. dolarów dla Austr. 

Banku Narodowego. 

WIEDEŃ. 27.V1. PAT. — „Reichs- 

post“ dowiaduje się, že National Bank 

w Nowym Yorku przekazał Fustrjac- 

kiemu Bankowi Narodowemu 5 mil- 

jonów dolarów. Jest to pierwsza za- 

liczka na kredyt do wysokości 100 

milj. szyl., przyznany Austrjackiemu 

Bankowi Narodowemu przez Bank 

Wypłat Międzynarodowych, 

Nowy lot dookoła świata. 

MOSKWA, 27. 6. (Pat). — Wylądował sa: 

molot ż amerykańskimi lotnikami Postem i 

Gatty, odbywającymi lot dookoła świata. Po 

krótkim postoju w Meskwie lotniey odlecą 

dalej w kierunku wschodnim, — zamierza- 

jąc zatrzymać się po drodze w Omsku, Ir- 

kucku, Czycie, Chabarowsku i Spaku. W roz- 

mowie z dziennikarzami obaj lotnicy wyra- 

żali nadzieję, że uda im się pobić 12-dniowy 

rekord podróży dookoła świata, ustalony 

przez „Zeppelin* i przebyć tę trasę w ciągn 

10 dni. 
IRKUCK, 27. 6. (Pat). — Lotnicy amery- 

kańsey Post i Gatty przybyli z Moskwy do 

Irkucka. 

IRKUGK, 27. 6. (Pat). — Post i Gatty 

odlecieli do Błagowieszczenska. 

BŁAGOWIESZCZENSK, 27. 6. (Pat). — 

Łotniey Post i Gatty przybyli tu o godz. 20. 

Spodziewają się oni wystariować w dalsza 

drogę do Chabarowska w niedzielę o 3 nad 

ranem. 
BŁAGOWIESZCZENSK, 27. 6. (Pat), —- 

Samolot Posta i Gatty w czasie lądowania 

stoczył się do rowu. Aparat usiłowano wy- 

dóbyć przy pomocy koni, ponieważ jednak 

nie udało się tego dokonać, użyto trakto- 

ra. — Lotnicy wyszli cało. 

  

   

Nota Watykanu do Litwy. 
Watykan grozi zerwaniem stosunków z Litwą. 

KOWNO, 27-VI. (Pat). Ministerstwo Spraw Zagranicznych otrzy- 

mało notę Watykanu w Sprawie wydalenia nuncjusza Bartoloni. 

Treść noty jest trzymana w tajemnicy. Ogłoszenie jej nastąpi do- 

piero w końcu lipca, po powrocie ministra Zauniusa z urlopu. 

Jedno z pism niemieckich komunikuje, że w nocie tej Watykan 

ostro zastrzega się przeciwko wydaleniu nuncjusza i oświadcza, że 

nie uznaje motywów wydalenia, podanych przez rząd kowieński. 

Pozatem Watykan oświadcza, że nadal uważa msg. Bartoloni za swe- 

go nuncjusza na Litwie i o ile Kowno nie zmieni swego stanowiska, 

Watykan zerwie stosunki z rządm litewskim. 

  

Zał. w r. 1916 Zał. w r. 1916 

ŚREDNIA 

SZKOŁA HANDLOWA 
STOWARZYSZENIA KUPCÓW i PRZEMYSŁOWCÓW CHRZEŚCIJAN 

m 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. 

    

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 

+ 

W okresach wiosennym i jesiennym ceny zniżone od 30 do 50*/, 

rozrywki towarzyskie i zabawę. 

Tel. 315. 

  

i lekarzy-konsultantów. — 

WYCIECZKI BLIŻSZE 1 

Smaczna, 

pożywna 

TT EEA 

r CZEKOLADA 
tabliczka | zł. 

  

DRUSKIEN 
ZDROJOWISKO 
POŁOŻONE NAD NIEMNEM 

prowadzone przez Departament Służby Zdrowia Min. Spr. Wewn. 

na zasadach zdrojowisk państwowych. 

KĄPIELE 
NOWE ŹRÓDŁO SOLANKOWE WYSOKIEJ WARTOŚCI 

HYDROPATJA—ELEKTROTERĄPJA—INHALATORJUM 

Zakład zaopatrzony we wszystkie nowoczesne urządzenia lecznicze, 

pozostaje pod stałą opieką Rady Naukowej złożonej z profesorów U. 5. B. 
Zakład stosowania słońca, powietrza i ruchu 

odpowiada wymaganiom współczesnej nauki i techniki. — — 

KĄPIELE KASKADOWE — JEDYNE W POLSCE. 

PLAŻA WZOROWO URZĄDZONA NA WYSPIE NIEMEŃSKIEJ. - 

SPACERY ŁODZIAMI — RYBOŁÓWSTWO — GRZYBOBRANIE 
DALSZE DO MALOWNICZYCH OKOLIC 

ROZLEGŁE LASY SOSNOWE, JEZIORA, WZGÓRZA I DOŁINY 

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. 

KI 

  

SOLANKOWE 
KWASOWĘGLOWE 
BOROWINOWE 

PREZYDENT 

       BLWTOSŚ 

  

[ią reumatyków i cierpiących na bóle nerwowe! 
Nikt z cierpiących na reumatyzm, poda 

i bółe nerwowe nie powinien wątpić w 

ość swego uzdrowienia, gdyż jhż ty- 

siące udręczonych odzyskało swe zdrowie 

przy pėmicy Togalu. O swych doświadcze- 

niach czynionych z Togałem donosi nam 

p. J. Szęrr, Lwów, Lindego 2/I m. i. co na 

stępuje:| od wielu lat cierpiałem na reuma- 

tyzm i|okropne rwanie w prawej nodze. 

Przez ten czas używałem niezliczonej ilości 

różnych| środków leczniczych, jako też dwa 

razy byłem w miejscowościach kąpielowych 

zagranidą. Skutek był jednakowoż _ tylko 

przjściowy, bóle zawsze wracały i nie od 

czuwałem poprawy. Przed około trzema mie 

siącami! zwrócił mi mój znajomy uwagę na 

Togal, który też natychmiast nabyłem w apte 

ce. Togal zażywałem codziennie trzy razy 

po 2 tabletki. Już w pierwszym tygodniu od- 

czułem znaczną ulgę, a w trzecim pozbyłen: 

   

  

   

  

   

się tej przykrej dolegliwości i czuję się jak 
nowonarodzony. Tabletki Togal będę każde- 
mu cierpiącemu gorąco polecał. Podobnie 
jak p. Sz. donosi wiele tysięcy, którzy przyj 
mowali Togal przy reumatyźmie, podagrze, 
rwaniu w siawach, bólach nerwowych, i głe- 
wy, przeziębieniach i pokrewnych niedomaga 
niach. Tabletki Togal są nieszkodliwe dla 
żołądka serca i innych organów. Togal nie- 
tylko natychmiast uświerza bóle, lecz usu- 

wa w naturalny sposób pierwiastki chrobo- 
twórcze, a więc zwalcza w zarodku te niedo- 
magania. Dlatego nawet w chronicznych wy- 
padkach osiągnięto przy pomocy Togalu nad- 
spodziewnie poinyślne rezuliaty. Jeśli wiele 
tysięcy lekarzy ordynuje ten środek, to każ- 
dy z pełnem zaufaniem Togal zakupić mo- 
że. Spróbujcie więc sami, lecz żądajcie tylko 
Togal. Niema nic lepszego! Do nabycia we 
wszystkich aptekach, już od Zł. 2— ` 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
LIKWIDOWANIE PLACÓWKI DYPLOMA- 

TYCZNEJ PRZY. WATYKANIE, 

Szef protokółu Ministerstwa Spraw Za- 
granicznych Girdwajnis wyjechał do Rzymu 
w związku z likwidacją litewskiej placówk* 
dyplomatycznej przy Watykanie. 

SMETONA WYJECHAŁ NA ODPOCZYNEK. 

Prezydent Smetona wyjechał dziś do Po- 
łągi na wypoczynek letni. 

PRZEWIDYWANY WYRĄB LASU 
NA 1933 R. 

Na 1933 rok przewidywane jest wycięcie 
1880 tys. festmetrów lasu, z czego przezna- 
czono: na potrzeby rolników 619 tys., na 
potrzeby handlu i przemysłu 631 tys., i na 
wytworzenie sortyńmentu 630 tys. Według 
okólnika departamentu leśnego, leśnicy, w 
których rewir. burza w 1930 r, powyrywała 
i poobalała drzewa, jeżeli poczynione szkody 
wynoszą więcej niż 15 procent rocznej nor- 
my, będą w ciągu 10 lat od 1933 do 1942 r. 
wycinali różnice normy odpowiednio zmnie; 

szone. 
"LRLS LLS LA Z ETEEBBA 

Wydalenie Wertyńskiego 
z Rumunji. 

CZERNIOWCE, 27. 6. (Pat). — Jak done- 
si prasa basarabska, władze policyjne naka- 
zały znanemu $piewakowi kabaretowemu ro- 
syjskiemu Wertyńskiemu natychmiastowe 
opuszczenie Rumunji. 

ANET INS DOE ADO ROS 

Dr. G. GIERSZUN 
(choroby skėrne i weneryczne) 

Dominikańska 7 — powrócił. 
2 

Roczne koedukacyjne 

KURSY 
HANDLOWE 

W WILNIE 
UL. DĄBROWSKIEGO 5. 

Sekretarjat czynny od g. 5—6. 

  

  

KOEDUKACYJNE KURSY 

PISANIA 

NAMASZYNACH 
w Wilnie, Dąbrowskiego 5. 

Sekretarjat czynny od g. 5—6 ej. 

  

   
CIA 

Wypróbujcie nasz najnowszy przebój, 
wodę kwiatową „CRYNOLINE'* 
    

    

JAPOŃSKI PROSZEK 

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

inne robactwo. 

2 KATOL sprzedaje się w Skła- 
dach Aptecznych i Aptekach.   
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Gloria 
znane ze swej 
dobroci pol- 
skie ostrze 
do golenia 

odznaczone medalami w kraju i zagranicą 

į WSZĘDZIE DO NABYCIA. 

    

  

  

  

    

WYCIECZKI 

„WYSTAWĘ 
KOLONIALNĄ 
(Dnia 11 lipca, | i 15 sierp- 
nia, 1 i 12 września). 

OD 480 ZŁ. 
„FIORDYI 
NORWESKIE 

(Dnia 18 lipca) 

©D 500 ZŁ. 
ORGANIZUJE 

ORBIS 
Bezpłatne prospekty i informacje we 
wszystkich oddziałach i agencjach 

Orbisu.    



  

W dniu zjazdu instytucyj 
oszczędnościowych. 

W dniu dzisiejszym do Warszawy 
zjechali z całej Polski przedstawiciele 

tkich niemal instyltucyj osczęd- 
nościowych na Zjazd Oszczędnościo- 
wy, któremu patronuje Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej. Jest on zkolei dru- 
gim zjazdem zjednoczonego ószczęd- 
nictwa polskiego, pierwszy bowiem 
zjazd oszczędnościowy odbył się w pa- 
ździerniku 1926 r. Okres łat pięciu, 
jaki dzieli oba zjazdy, jest czasokre- 
sem dostatecznym dla stwierdzenia, 
jakie wyniki osiągnęło społeczeństwo 
polskie w dziedzinie oszezędności, jak 
w tym czasie rozwinęły się instytucje 
—roztaczające pieczę nad oszezędno- 
šeiami polskiemi. 

Najlepszym sprawdzianem popula- 
ryzacji idei oszczędności i naležytego 
rozwoju kas oszczędności, jest z jed- 
nej strony, ogromny wzrost kapitałów 
oszezędnościowych w latach 1926- - 
1931, oraz zwiększenie się liczby osz- 
czędzających. Realny wyraz tego wzro 
stu uwidaczniają nam cyfry. Tak więc, 
gdy pod koniec 1926 r. stan wkładów 
oszczędnościowych w P. K. O., komu- 
nalnych kasach oszczędności i spół- 
dzielniach kredytowych wynosił załe- 
dwie niespełna 170 miljonów zł., to 
w ciągu następnych 4 lat wkłady osz- 
czędnościowe pomnażają się w sposób 
bardzo szybki i osiągają rta koniec 
1930 r. stan 1.133 miljonów złotych, 
oraz około 2'/, miljona oszczędzają- 
cych. Podobnie w szybkiem tempie na- 
stępuje w tym czasie rozbudowa sice- 
ci instytucyj oszczędnościowych. P. K. 
©. rozszerza znacznie swą działalność, 
dzięki uruchomieniu nowych ekspo- 
zytur i oddziałów oraz znacznej ilości 
zbiornic -— urzędów pocztowych, ko- 
munalne zaś kasy oszczędności—dro- 
gą postawania nowych placówek, 
szczególnie w woj. wsch. i central- 
nych. Powiększa się również wydatnie 
w tym czasie liczba spółdzielni kre- 
dytowych. Z początkiem 1931 r. po- 
siadamy już należycie rozbudowaną 
sieć instyt. i zbiornic oszczędnościo- 
wych, na którą składają się: P.K.0.— 
jej oddziały i ekspozytury oraz około 
4.000 urzędów pocztowych, 377 komu- 
nalnych kas oszczędności, a wreszcie 
47i1 spółdzielni kredytowych. Fych 
kilka cyfr wystarczy dla stwierdzenia 
zdrowego i szybkiego rozwoju oszczę- 

dności w Polsce. ' 
" Dzisiejszy Zjazd, prócz zamanife- 
stowania siły i konsolidacji ruchu 
oszczędnościowego w Polsce, ma po- 
nadto duże znaczenie natury propa- 
gandowej. Podobnie, jak organizowa- 
ny rok rocznie „dzień oszczędności*, 
tak i obeeny Zjazd — stawia.oszczęd- 
ność na czoło nowych zagadnień go- 

spodarczych i przykuwa uwagę całe- 

go społeczeństwa. Ponadto wystawa 

„oszczędnościowa, zorganizowana z0- 

'kazji Zjazdu, daje najbardziej naocz- 

ny i obrazowy pokaz naszego dorobku 

w dziedzinie odbudowy kapitałów ro- 

dzimych. 
Zjazd ten prócz znaczenia propa- 

gandowego będzie miał niewątpliwie 

duże znaczenie z punktu widzenia na- 

ukowego. Szereg głęboko przemyśla- 

nych referatów, jakie zostaną wygło- 

szone w dniu dzisiejszym na Zjeździe, 

oraz artykuły zamieszczone w „Księ- 

dze Pamiatkowej“, która ukazała się 

w dniu Zjazdu, będzie obfitym ma- 

terjałem zarówno naukowym jak i 

propagandowym. 

Należy również pamiętać, iż tego- 

roczny Zjazd Oszczędnościowy da 

możność również po raz pierwszy bez- 

pośredniego zetknięcia zagranicznych 

działaczy z naszymi działaczami na 

polu oszczędności i wykazania zagra- 

    

  

  

  

nicy naszego dorobku lat czterech. 
Będzie to możliwe dzięki odbywające- 
mu się w Warszawie posiedzeniu Mię- 
dzynarodowego Instytutu Oszczędno- 
ściowego. Delegaci zagraniczni tego 
Instytutu w liczbie kilkudziesięciu re- 
prezentantów najpoważniejszych kas 
oszczędności i banków z 10państw 
Europy przyjęli zaproszenie na Zjazd 
Oszczędnościowy i w dniu dzisiejszym 
będą obecni na obradach Zjazdu oraz 
na Wystawie Oszczędnościowej. 

Postępy, jakie osiągnęliśmy w dzie- 
dzinie kapitalizacji, dadzą niewątpli- 
wie należyty pogląd przedstawicielom 
zagranicy o zdrowych podstawach na- 
szego życia gospodarczego i państwo- 
wego. 
LOT AA a WR 

Dziesięciolecie Traktata 
Wersalskiego. 

Traktat Wersalski — młody i stary 
jubilat. — Od czego zależy trwałość 
traktatu. — Idea przewodnia trak- 

tatu, — Duch solidarności. 

28 czerwea r. b. obchodzi traktat 
wersalski dziesięciolecie swoich uro- 
dzin, tego dnia bowiem w roku 1921 
ujrzał światło dzienne — względnie 
został uprawomocniony podpisami 
delegatów państw, prowadzących woj 
nę w wielkiej i wspaniałej Sali 
Zwierciadlanej pałacu wzniesionego 
przez Ludwika XIV w Wersalu. Wiek 
solenizanta jest względnie młody, ale 
w dobie coraz to bardziej rozwijącej 
się szybkości środków komunikacyj- 
nych, lata nietylko wojenne, ale i po- 
wojenne, mogą się liczyć nie podwój- 
nie, ale nawet dziesięciokrotnie, tyle 
bowiem zawierają w sobie skonden- 
sowanej treści prących naprzód wy- 
padków. Można się więc z ogólnego 
punktu widzenia zastanowić nad cha- 
rakterem i następstwami młodego, a 
tak doniosłego historycznego faktu. 

Pokój jest kropką, położoną w 
księdze dziejów po zdaniu opiewają- 
cem wojnę. Ręka dziejów pisze dalej, 
a znaczenie kropki i wpływ jej na 
treść księgi może być rozmaity. 
Trwałość pokoju. zależy i od idei, 
którą twórcy trakt. włożyli w prowa-- 
dzenie wojny i od zgodności tego trak 
tatu z duchem czasu, od umiejętności 
przystosowania się do niego 

  

Wojna światowa w duszach roz- 
strzygających o jej losach mas, była 
walką idei. Miała być zwycięstwem 
ducha wolności nad duchem ucisku. 
Miała ugruntować tę wolność i zabez- 
pieczyć oparty na wolności pokój za 
pomocą wcielenia w życie wielkiej 
idei — Ligi Narodów. Wynik wojny 
światowej i oparty na niej pokój, dał 
początek wskrzeszonemu lub zjedno- 
czonemu bytowi wielu państw, po- 
czął ugruntowywać przekonanie soli- 
darności wszystkich narodów, a w 
ściślejszym kręgu narodów europej- 
skich. 

Wojna była jakby olbrzymim о- 
krętem, który przeciął fale dziejowe. 
Fale te kołyszą się dotąd, a my wraz 
z niemi. Organizm światowy po takim 
upływie energji nie doszedł jeszcze 
do równowagi. Warunki ekonomicz- 
ne nie ustabilizowały się jeszcze, a 
występująca w wielu miejscach myśl 
o rewanżu, o powrocie do układu sił 
przedwojennego, może również  za- 
kłócić równowagę polityczną. Jedy- 
nie idea solidarności międzynarodo- 
wej, przekonanie о konieczności 
współpracy wszystkich ze. wszystki- 
mi jest zdolne utorować definitywną 

VIII doroczna wystawa Wileńskiego 

Towarzystwa Artystów Plastyków 
oraz Instytutu Propagandy Sztuki 

z Warszawy 
w Pałacu Reprezentacyjnym w Wilnie. 

Ósma zkolei wystawa Artystów 
Plastyków w Wilnie — jeszcze raz 
świadczy o tem, jak szybko i zwycię- 

sko rozwija się sztuka wileńska. To 

wrażenie szczególnie się potęguje — 

w chwili, gdy widz zmęczony gamą 
tonów szaro-białych, biało-czarnych 
(Stażewski Heryk. Kompozycje...,), 0- 
wem  błądzeniem w poszukiwaniu 
form nowych oraz skrajnym, aż do 
zatracenia smaku posuniętym indy- 
widualizmem (Palestra W. Teatr) 
przechodzi z pierwszych dwu sał wy- 
stawy Instytutu Propagandy Sztuki— 
do sal następnych. Wzrok zmęczony 
pstrokacizną _ niezharmonizowanych, 
jakgdyby  nonszalancko  wyrywają- 
cych się tonów, —spoczywa z radością 
i ulgą na obrazach wileńskich arty- 
stów plastyków. Niema tu niepokoju. 
dysharmonji, niedbałego nieliczenia 
się z widzem, niema owej szalonej 
<iysproporcji talentu i wysiłku, niema 
pozy, blagi, zakłamania, sztucznego 
bicia na efekt, niezrozumiałości—lecz 
piękne, radosne odnalezienie siebie 
drogą usilnej i rzetelnej pracy. 

Jesteśmy tutaj jakgdyby pośród 
grona najbliższych znajomych, którzy 
po dłuższej nieobecności mają nam 
tyle do powiedzenia. Więc słuchamy 
i patrzymy. 

Z pośród prac—tym razem z przy- 
jemnością należy stwierdzić dąsyć 
licznych — prof. Ludomira Śleńdziń - 
skiego wysuwa się na czoło portret 
dyrektora Zelwerowicza. Moeno pod- 
kreślony charakter, twarz pełna eks- 
presji, życia, tło ciekawie skompono- 
wane z kotar, z lekkiem naszkicowa- 
niem teatru, — wszystko to razem daje 
kompozycję pełną wyrazu i siły. Dru- 
gi portret p. J. T., niezwykle płastycz- 
ny, — świadczy o wysiłku w kierun- 
ku rozwiązania zadania światłocienio- 
wego. Efekt jest niezwykły. Ma się 
złudzenie, że twarz występuje z tła, 
że żyje i przemawia. | 

Portret Matki, płaskorzeźba w 
drzewie polichromowanem temperą, 
mocny, pełny wyrazu — przykuwa 
wzrok na długo. Twarz przedziwnie 
spokojna, w tonie ciepłym przyjemnie 
odbija od tła srebrzystego, jakby utka- 
nego z mgieł i powietrza. 

Portrety: Księdza Rektora Falkow- 
skiego, traktowany syntetycznie w 
barwie i wyrazie,—i drugi prorektora 
K. Sławińskiego, ujęty realistycznie,—- 
oba harmonijne, kompozycyjnie do- 
skonale związane, a tak do siebie nie 
podobne, świadczą o tem, jak różno- 
rodna, niemonotonna i zawsze inna 
jest droga tego wielkiego talnetu. 

K UR JE R WOFZŁOEWNOS KT 

Dokoła propozycji foovera. 
Sprawa propozycji Hoowera w francuskiej 

izbie Deputowanych. 
PARYŻ. 27.VI. (Pat.). Posiedzenie Izby Deputowanych rozpoczęło 

się wczoraj o godzinie 3 po południu odczytaniem przez premjera La- 

vala noty Stanów Zjednoczonych, odpowiedzi francuskiej oraz odpowie- 

dzi amerykańskiej, poczem premjer Laval zszedł z trybuny, pozostawia- 

jąc wypowiedzenie się 12 zapisanym do głosu interpelantom. Nie obe- 

szło się jednak bez licznych interwencyj rządu. Dyskusja przeciągnęła 

się do samego rana. Posiedzenie Izby zakończyło się o godz. 6 min. 30. 

Rezultat głosowania nad porządkiem dziennym dep. Fourgers był na- 

stępujący: 386 głosów za rządem i 189 w bpozycji, czyli że debata za- 

kończyła się votum zaufania dla rządu, przyjętem większością 197 głosów. 

Historyczne 

PARYŻ, 27. 6. (Pat). — Posiedzenie izby 
Deputowanych, poświęcone rozważaniu pro: 
pozycji amerykańskiej, można nazwać hi- 
storycznem. Z tonu interpełacyj, z zachowa- 
nia się poszczególnych zgrupowań, z uwa 
gi, z jaką śledzili depatę przepełniający sa- 
ię obrad deputowani widać było wyraźnie. 
że była to chwila decydująca z polityce i 
każdy zdawał sobie sprawę z doniosłości 
sprawy. — Trybuny zarezerwowane dla se- 
natorów były przepełnione, jak również try- 
buna dyplomatyczna, w której zasiedli pra- 
wie wszyscy przebywający w Paryżu przed- 
stawiciele mocarstw zagranicznych. Rząd 
franeuski przewidział wszystkie ewentualne 
ści z wielką zręcznością. Zgodnie z syste- 
mem, zaproponowanym przezeń w odpowie- 
dzi na propozycje amerykańskie, plan Youn- 

posiedzenie. 

ga funkcjonuje w dalszym ciągu i zagwaran 
towane są nienaruszalne prawa Francji, 
uznane niegdyś w dokumencie, zaopatrzo- 
nym w podpisy 28 mocarstw, iecz rząd fran- 
cuski nie może pozostać obojętnym na wez- 
wanie, wystosowane do niego przez prezy- 
denta Hoovera i zgadza się na poczynienie 
pewnych ofiar dla uratowania Niemiec od 
bankructwa. Gest ten ze strony Francji po- 
winien być przez Niemey zrozumiały. Rzecz 
prosta, że w odpowiedzi na szlachetne sta- 
nowisko, zajęte przez Francję, Niemcy po- 
winny dać pewne gwarancje. Szeroko mó: 
wiono o tem wczoraj w lzbie. Przełomową 
chwiłą w tej kwestji będzie, oczywiście, wi- 
zyta kanclerza Brueninga i ministra Curtiu- 
sa w Paryżu. 

Narady w sprawiejpropozycji Hoovera. 

PARYŻ 27.6. Pat. — Narady w 
sprawie propozycji Hoovera i odpo- 
wiedzi frantuskiej na tę propozycję 
rozpoczęły się w dn. 27 bm. o godz. 
15 min. 15 i trwały do godziny 18-ej. 
W naradach brali udział premjer La- 
val, Briand, Flandin, Pietri i Francois 
Poncet. Następna konferencja odbę- 
dzie się w poniedziałek. Po zakończe- 
niu sobotniej konferencji premjer La- 
val przyjął ambasadora niemieckiego 
von Hoescha. 

Rezerwa 
BERLIN 27.6. Pat. — w Urzędzie 

kanclerskim odbyła się w sobotę pod 

przewodnictwem kanclerza Bruenin- 

ga narada ministrów. Omawiano о- 

becny stan akcji Hoovera i sytuację, 

jaka się wytworzyła po uchwaleniu 

votum ufności przez parlament fran- 

cuski dla rządu Lavala oraz pełnomo- 

cników do dalszych rokowań rządu 

z Mellonem. 

PARYŻ 27.6. Pat. — Rozmowa, ja- 
ką odbył premjer Laval z ambasado- 
rem niemieckim von Hoeschem, do- 
tyczyła propozycyj Hoovera oraz 
spraw, które są z niemi związane. La- 
val przedstawił ambasadorowi stano- 
wisko, jakiemu dał wczoraj wyraz w 
Izbie Deputowanych w sprawie wizy- 
ty w Paryżu Brueninga i Curtiusa. 
Podczas rozmowy Lavala z von Ho- 
eschem obecni byli Briand i Francois- 
Poncet. 

Niemiec. 

Według informacyj biura Conti, 

niemieckie koła polityczne wobec tej 

sytuacji zachowują w dalszym ciągu 

rezerwę, wyczekując przebiegu dzi- 

siejszych rokowań Mellona z rządem 

francuskim. Przed ogłoszeniem wyni- 

ków tych rokowań nie należy oczeki- 

wać żadnej akcji ze strony rządu nie- 

mieckiego. | 

Oświadczenia Herriota 
i Lavala. 

PARYŻ 27.6, Pat. — W uzupełnie- 
niu sprawozdania z posiedzenia Izby 
Deputowanych zaznaczyć należy, że 
Herriot w przemówieniu swem oświad 
czył: Radykali społeczni będą głoso- 
wali przeciwko projektowi odpowie- 
dzi na propozycję Hoovera. Nie nale- 
ży mieć złudzeń co do reparacyj — 
mówił Herriot — jeżeli pójdziemy w 
danym wypadku w myśl wskazań 
rządu. Dążenie do polepszenia sytua- 
cji gospodarczej Niemiec jest rzeczą 
dobrą, sumy przeznaczone na to nie 
powinny jednak być ściągnięte z sum 
reparacyjnych. Domagamy się prawa 
porozumienia z naszymi bezpośredni- 
mi sąsiadami. Nie będziemy głosowali 
za porządkiem dziennym, który nie za- 
pewni poszanowania zawartych u- 
mów. Premjer Laval oświadczył, że 
Francja może przyjąć propozycję Ho- 
overa lub ją odrzucić. Rząd przyjął 
tekst odpowiedzi, zawierający zastrze- 
żenia. Gdyby rokowania zostały przer- 
wane, Niemcy domagałyby się mora- 
torjum. Premjer zaznaczył, że wystą- 
pienie jego jest odpowiedzią na apel 
Brueninga. Święte prawa Francji nie 
zostaną naruszone. Ażeby jednak roz- 
winąć politykę współpracy z Niemca- 
mi, należy rozwiać ciężką atmosferę, 
przytłaczającą obecnie Niemcy. Istnie- 
je duża sprzeczność pomiędzy mani- 
festacjami Stahlhelmu a obecnemi za- 
biegami Niemiec. Francja zdecydowa- 
na jest pomóc Niemcom pod warun- 
kiem, że 10 miljardów dol. z których 
odciąży się budżet niemiecki, nie bę- 
dą użyte na zbrojenie przeciwko Fran- 
cji i przeciwko pokojowi świata. W za- 
kończeniu Laval oświadczył: Pragnie 
my ażeby Niemcy i Francja, dwa wiel: 
kie narody, osiągnęły znowu dobro- 
czynny spokój. Laval przyjmuje po- 
rządek dzienny, zaproponowany przez 
dep. Fourgers, w myśl którego Izba 
aprobuje odpowiedź francuską, na pro 
pozycję Hoovera, żądającą zachowa- 
nia zobowiązań przyjętych w Hadze. 
Blum zapowiedział, że partja socjali- 
styczna będzie ERA. za rządem. 
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drogę pokojowemu rozwojowi świa- 
ta Egoizm, zasklepianie się w rozpa- 
miętywaniu rzekomych krzywd i w 
marzeniu o zemście szkodzi wielkiej 
rodzinie narodów, szkodzi jeszcze bar 
dziej temu, kto tego rodzaju myśli 
żywi. ; 

Duch postępu w dziedzinie myśli 
ludzkiej i dziedzinie czynu ludzkie- 
go, na polu techniki, czyni z globu 
ziemskiego solidarną, choć różnobar- 
wną i urozmaiconą całość. Koniecz- 
ność współdziałania ekonomicznego 
toruje sobie coraz głębiej drogę w my 
Śli państw i narodów. Ostatni krok 
Stanów Zjednoczonych, zrywający z 
polityką izolowania się dowodzi w 
sposób wymowny, iż proces ten usta- 
wicznie się rozwija. W ślad za tem 
i obok tego winno krzewić się prze- 
konanie o konieczności solidarności 
politycznej, wysuwającej to co łączy, 
a niweczącej to co dzieli. Tak jak 
wojnę wygrały narody hołdujące no- 
wej idei, podobnie i w okresie pracy 
pokojowej wysuwają się na czoło ci, 
którzy myślą o całości, pracują dla 
całości i dobro własne widzą w utr- 
waleniu harmonji zbiorowej, a nie w 
jej zakłóceniu. 750.3 

Pejzażysta _ Jamontt — ' rozwija 
przed nami cały szereg nowych kom- 
pozycyj. Jest to tałent niezwykły, na- 
wskroś poetycki, niespokojny, wiecz- 
nie dążący do doskonałości drogą nie- 
skończonych zmian i ewolueyj... W 
jego zaułkach, uliczkach, w upiornie 
wygiętych drzewach (Krajobraz je- 
sienny, zakupiony do zbirów państ-. 
wowych), w skotłowaniu przewałają- 
cych się ociężale obłoków —- w ka- 
mieniach szarych, ugornych, uporczy- 
wie wżerających się w ziemię—tkwi 
jakby nieustanna gorączka życia, 
zmian, ruchu, powstawania i prze- 
kształcania się. Jest to artysta wiecz- 
nie niezadowolony z siebie, gorączko- 
wo poszukujący piękna i odnajdujący 
to piękno.w coraz nowych formach, 
w coraz nowych, pozornie kapryśnie 
wygiętych, a swój głęboki sens mają- 
cych linjach. 

Po dłuższej podróży (Włochy, Af- 
ryka Północna) portrecista Kazimierz 
Kwiatkowski przywozi z sobą doro- 
bek w postaci nowych portretów. Jego 
Przekupień z Tenisu (zakupiony do 
zbiorów państwowych) przedstawia 
postać młodego Araba o młodej i jak- 
by nieco naiwnej twarzy. Niezwykle 
ciepły ton — charakter typu nieskazi 
telnie czysty — ciekawy w ujęciu, 
kolorystycznie nadzwyczaj przyjemny 
dla oka — świadczy o-ciągłym. nie- 
ustannym postępie talentu tego rzetel- 
nego i pracowitego artysty. Portrety 
chłopaka z arabskiej kawiarni « Arab- 

"ki przyciągają wzrok gamą bronzo- 
wo-złotych gorących tonów. Portret 
pani H. D. — swobodny w ruchu, 
mocny, niezwykle płastyczny, cały w 
tonie błękitno-szarym, doskonały w 
rysunku, uderza doskonałością formy. 

Wielki 4-masztowy | 
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parlamentarnej grupie 
liberalnej. 

LONDYN 27.6. Pat. — 12 posłów 
z sir Johnem Simonem na czele posta- 
nowiło wystąpić z parlamentarnej 
grupy liberalnej. Nie przejdą oni do 
partji konserwatywnej, lecz występo- 
wać będą jako liberałowie niezależni. 
Ta secesja w łonie partji liberalnej, 
która zapowiadała się już od dłuższego 
czasu, nabrała charakteru definityw- 
nego wskutek — jak oświadczył Si- 

wielkiem zdecydowaniem i zrozumie- 
niem. Oglądając także pozostałe por- 
trety: p. Bagińskiego i p. M. B. — o 
doskonałej harmonizacyjnej i spokoj- 
nej kompozycji, przyjemnie jest 
stwierdzić ciągłe dosoknalenie się tego 
nieprzeciętnego talentu. 

Gdy się patrzy na prześliczną, spo- 
kojną w rysunku, pogodną w kolory- 
cie Katedrę wil. Jerzego Hoppena — 
mimowoli nasuwa się pytanie: czemu 
tak mało? Dłaczego tak mało się wi- 
dzi obrazów tego ciekawego poety 
małarza. Przecież jego akwaforty, je- 
go pejzaże to nieskończona poezja 
miasta, to łagodna, pełna nastroju 
mowa murów, kamieni, nierównych 
bruków i dachów połamanych w nie- 
kończące się. wygięte linje. Widzimy 
także kilka takich akwafort w Mu- 
zeum Sztuki, przepięknych opracowa- 
nych z godną podziwu precyzją i umi- 
łowaniem przedmiotu. 

Michał Rouba — wyzwala się po- 
woli z szablonu prac gobełinowo-fan- 
tazyjnych. Talent jego ożywił się. 
Czerwone mury w księżycu, ciekawe 
kołorystycznie, pełne są nastroju, ci- 
szy i tajemniczości. Nastrój ten zaczy- 
na emanować z jego pejzaży i jakby 
przemawiać nowemi słowy do widza. 

Karniej Edward — to ciekawy, sa- 
morodny, szybko rozwijający się ta 
lent. W jego pracach widoczne jest po- 
szukiwanie siebie przez drugieh, stąd 
pewne naśladowanie, niepewność, nie- 
wiara i jakby wysiłek w kierunku wy- 
zwolenia się. Łucznicy — obraz dosyć 
harmonijny w rysunku, lecz nieco 
ciemny i niezdecydowany w kolorycie, 
razi także .sztucznością ugrupowania. 
Brak zwartości kompozycyjnej świad- 

mon -— nagłej zmiany' stanowiska 
partji liberalnej i jej leadera Lloyd 
George a wobec kompromisu co do 
nieporozumienia między rządem a li- 
berałami w sprawie podatku grunto- 
wego. Pozatem Simon i jego towarzy- 
sze partyjni poczuli się upokorzeni le- 
keeważącem stanowiskiem Snowdena 
wobec liberałów. 

czy jeszcze o tem, że ten ciekawy, 
utalentowany artysta ma przed sobą 
jeszcze długą drogę rozwoju. 

Pani K. Adamska Rouba porzuciła 
pejzaże i drobne dekoracyjne prace 
i przerzuciła się do rzeczy figural- 
nych. Jej portrety świadczą o dużej 
śmiałości w zdobywaniu formy (Nar- 
ciarz i Dziewczynki), w zwartości i 
śmiałości rysunku, natomiast szwan- 
kują w kompozycji i kolorycie. 

Talent Marjana Kuleszy — owego 
typowego przedstawiciela akademiz- 
mu, ma cechy jakby pewnego zamie- 
rania. Jego wnętrza (kościół św. Jana 
i sała Uniwersytetu) doskpnałe w ry- 
sunku, przyjemne w kolorycie — są 
jednak jednostajne i monotonne. Por- 
tret artysty Schwanebacha, opraco- 
wany niezwykłe starannie, realistycz- 
nie, ujęty jest nieco sztywno i blado. 
Talent ten nie może. albo nie chce 
przekroczyć pewnych, ściśle zakre- 
ślonych granic. 3 

Pejzaże Adama Międzybłockiego 
niezwykle harmonijne, zdecydowane 
w rysunku, spokojne świadczą o du- 
żej pracy, lecz także i o pewnej mono- 
tonności ujęcia. 

Skangiel Juljan dał kiłka dobrze 
tonalnie rozwiązanych portretów. 
Brak w nich jednak swobody i znać 
jakby pewne niezdecydowanie. | 

Pejzaże i portrety Horyda — od- 
cinają się od ogólnego tła wystawy 
pewną bladością kolorytu. W pracach 
artysty jest dużo pretensjonalności i 
pewności siebie, niezawsze dobrej dla 
talentu. Rysunek wymuszony — kolo- 
ryt zbyt zimny i jakby mariwy. 
Znacznie ciekawiej przedstawiają się 
jego kompozycje dekoracyjne. Widać 
w nich znamię oryginalności. 
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Rozruchy w Hiszpanii. 
Bunt w obozie lotniczym. 
MADRYT. 27.VI, PAT. — W obo- 

zie lotniczym w Tablada, gdzie у - 
obecnej chwili znajduje się znany 
łotnik major Franco, wybuchł bunt. 
Zdaje się, že major Franco jest 
inicjatorem tego ruchu. Siły lotni- 
cze, znajdujące się w  Tablada, 
wzmocnione przez lotników, którzy 
przybyli z zewnątrz, uiortyfikowały 
się w obozie. Część garnizonu se- 
wilskiego, udała się w kierunku 
lotniska, 

Major Franco organizował 
spisek. 

MADRYT. PAT. — Dziennik „La 
Boz* donosi z Sewilli, że major 
Franco usiłował przeprowadzić spi- 
sek па lotnisku tamtejszem opie- 
rając się na garnizonie sewilskim. 
Celem mjr. Franco było prokłamo- 
wanie republiki andaluzyjskiej. 

Rozruchy w Orense. 
MADRYT 27.6. Pat. — W miejsco- 

wości Orense doszło do rozruchów. 
Ludność niezadowolona ze stanowiska 
wadzącej do Orense, wdarła się do pa- 
łacu gubernatora, czyniąc tam znacz- 
władz w sprawie budowy kolei, pro- 
ne szkody. Na szczycie pałacu zawie- 
szono chorągiem galicyjską. Na jutro 
zapowiedziano strajk generalny. 

Komunistyczne ekscesy 
w Madrycie. 

MADRYT, 27. 6. (Pat). — Grupa robotni- 
ków usiłowała wtargnąć dó ratusza, żąda- 
jąc ustąpienia zastępcy: burmistrza Madrytu. 
Policja rozproszyła manifestantów, którzy 
zaczęli przebiegać ulice miasta, krzycząc: 
„Precz z republiką mieszczańską, nieci: żyje 
komunizm*, — Ludność ogarnęła panika. 
Sklepy zamknięto. Wreszcie szarża gwardji 
obywatelskiej położyła koniec zajįšeiom uli- 
eznym. 

Urzędowa wiadomość. 
MADRYT 27.6. Pat. — Donoszą 

urzędowo o skasowaniu funkcji do- 
wódcy naczelnego sił lotniczych. U- ||| 
kazał się dekret, przenoszący mjr. i 
Franco w stan rozporządzalności. Za- 
morra oświadczył przedstawicielom | 
prasy, że w całej Hiszpanji panuje naj | 
zupełniejszy spokój. Dlatego tez ze 
zdziwieniem dowiedział się, że lotnicy | 
w Tablada odmówiłi wydania samolo- | 
tów, a następnie zbuntowali sie, Za- | 
morra odmówił udzielenia wyjaśnień 
w sprawie stanowiska rządu wobec 
mjr. Franco. Rząd otrzymał telefoni- ię 
cznie wiadomość, że w Sewilli panuje EB 
spokój. Depesze wysyłane zagranicę 
poddawane są surowej cenzurze. W 
Santiago de Compostelle i Orense wy- 
buchi strajk powszechny. Rokowania | 
między rządem a delegacją galicyjską 
doprowadziły do porozumienia, poz- 
walającego zlikwidować konflikt pra- 
cowników kolei wpobliżu Orense. 
SABRE PSY ESA KUAR KODA EAZOREWOWKETAAE DR TCTEOE 

Nienadzwyczajny rozwój 
„Kołchozów". 

, MOSKWA, 27.VI. (Pat). Według 
oficjalnych danych statystycznych, kr 
13.499 miljonów gospodarstw wiejs- ® 
kich zostało skomasowanych w kole- 
ktywach stanowi to 54,7 proc. wszyst- 
kich gospodarstw wiejskich w Zwią- 
zku Sowieckim. Kołehozy oparte są 
na zasadach pracy akordowej, ściśle 
unormowanej przez specjałne statys- 
tyki pracy. О 

Jak zapowiada się urodzaj 
w pow. wileńsko-trockim? 
Według wiadomości z powiatu wileńsko - . 

trockiego tegoroczny urodzaj ziemniaków, ; 
zbóż, jarzyn, a tak samo koniczyny zapawia- : 
da się dobrze. 

Gorzej natomiast przedstawia się sprawa 
żyta którego w roku bieżącym będzie o 50 
proe. mniej, gdyż znaczne obszary zboża z 
różnych przyczyn uległy: zniszczeniu. 
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Kompozycje na szkle p. Schramó- 
wny są niezwykle harmonijne, cieka- 
we w rysunku i przyjemne w kolo- 

rycie. a 

W pejzażach Dawidowskiego wi- | 
dać dużo spokoju i jakby zadowolenia 
z szczęśliwie osiągniętych rezultatów. 

Prac rzeźbiarskich na wystawie - 
jest bardzo niewiele i niewiele o nich * 
można powiedzieć. W pracah Jachi E 
mowicza widač dužo sily, zdecydowa- 
nia, lecz przytem jakby pewnej po- 
wierzchowności oraz wpływu secesji 
wiedeńskiej. Znacznie ciekawsze były | 
prace jego na wystawach z lat ubieg- 
łych. Nasuwa się pytanie dłaczego ten 
utalentowany rzeźbiarz nie zechciał 
wziąć większego udziału w wystawie 
obecnej. 

Na zakończenie należy wspom- 
że pracownie artystów Ślendziń- | 

skiego, Kwiatkowskiego, Jamontia i 
Karnieja zwiedzili w celu wyszukania 
obrazów na wystawę międzynarodo 
wą w Pittsburgu panowie Homer Saint 
Gaudens Director of Fine Arts Car- 
negie Institute i p. Guillaume Lerolle. 
Dowodzi to zainteresowania Ameryki 
sztuką wileńską. › 5 

Bardzo byłoby pożądanem, aby | ы 
wystawę darzyli większą frekwencją As 
także wilnianie. Jest ona ciekawa z tag? 
wszech miar i godna parokrotnego | 
zwiedzenia, a w rywalizacji z War- || 
szawą osiąga piękne i wałne zwyci 

stwo. 
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WIEŚCI I OBRAZKI Z KRAJU 
Śledztwo w sprawie odnalezienia ma- 
Szyny piekielnej na torze Nowo-Wi- 

lejka — Bezdany. 
W uzupełnieniu wczorajszej wiadomości o maszynie piekielnej, zna- 

lezionej przez robotników kolejowych na torze Nowo Wilejka—Bezdany 

w odległości 5 kilometrów od Nowo-Wilejki dowiadujemy się następujących 

szczegółów: 
Informują nas, że maszyna piekielna była naładowana piroksyliną i 

posiadała mechanizm zegarowy. Ponadto cała maszyna była zaopatrzona 

w specjalnej budowy przycisk, który również mógł spowodować wybuch 

działając na odpowiedni zapalnik. Cała maszyna była zagłębiona w ziemi 

w ten sposób, że z bliskiej nawet odległości nie można było ją zauwa- 

żyć. Maszyna piekielna skonstruowana przez fachowców posiadała jednak 

braki, a stwierdza to ten iakt, że nim maszynę znaleziono przeszły po 

tym torze lokomotywa i pociąg i jednak wybuch nie nastąpił, Cały ten 

wypadek nasuwa przypuszczenia, że niewykryci narazie sprawcy, którzy 

maszynę piekielną umieścili, uczyn ili to nie tyle w chęci spowodowania 

wybuchu, ile w celach demonstracyjnych. Przedstawiciele władz śledczych, 

którzy wyjechali na miejsce wypadku, prowadzą dalsze dochodzenie na 

miejscu i dotychczas nie powrócili do Wilna. Szczegóły sledztwa narazie 

ujawnione być nie mogą. (C). 

Zbrojna walka czterech wsi. 
Niezwykłe zajście w powiecie wołkewyskim. 

Onegdaj między mieszkańcami wsi Pa- 

synki, Miliki i Dzięciołowicze, a mieszkań: 

eami wsi Krzywonosy powiatu wołkowy- 

skiego wynikł krwawy zatarg na tle podzia- 

łu pastwisk. Mieszkańcy pierwszych trzech 

wsi na czele z Siemakiem Władysławem i 

Ciotkiem Juljanem, uzbrojeni w rewolwery 

i obrzezanki, zajęli pasące się na łąkach by- 

dło, należące do mieszkańców wsi Krzywo- 

nosy. 
Mieszkańcy wsi Krzywonosy po skonsta- 

towaniu iaktu zajęcia ich mienia, gremjalnie 
zgłosili się po swój inwentarz prosząc łago 
dnie o zwrot zajętego bydła. W odpowiedzi 
na to posypały się wystrzały i kamienie ze 
strony mieszkańców wspomnianych na wstę 

pie wsi. Strzałami i kamieniami zranione 

kilka osób. Widząc to mieszkańcy wsi Krzy- 

wonosy również odpowiedzieli strzelaniną. 

Wywiązała się prawdziwa walka. Kres zaj. 

ściu położyła zaałarmowana palicja, której 

cały oddział przybył wkrótce na miejsce wy- 

padku. Przeprowadzone dochodzenie ustaliło, 

że zatarg pomiędzy wspomnianemi wsiami 

wynikł na tle zemsty z powodu wyrażenia 

zgody przez mieszkańców wsi Pasynki, Mi- 

liki i Dzięciołowicze na przeprowadzenie 

komasacji. Rannych przewieziono do szpi- 

tala. 
Prowodyrów zbrojnej walki aresztowano 

i osadzono w więzieniu powiatowem. — (e). 

Pożary w pów. wileńsko-trockim. 
W majątku Czerniszki, gminy worniań- 

skiej, pow. wileńsko-trocki, spalił się doin, 

należący do właściciela tego majątku Wzio- 
dzimierza Szmidta. Strata wynosi 40 tys. zł.    

  

We wsi Słare Międzyrzecze, gminy ru- 

dziskiej, pow. wileńsko-trockiego, spaliły się 

dwa domy mieszkalne. Szkoda wynosi 13 

tys. zł. 

Ujawnienie w lesie pogranicznym masówki 
komunistycznej. 

W rejonie odcinka granicznego Piszewi- 
cze na terenie pow. baranowickiego władze 
K. O. P-u ujawniły w okolicznym lesie mMu- 
sówkę komunistyczną w ilości 6 osób. 

W chwili niespodziewanego wkroczenia 

patroli K, O. P-u odbywała się narada nad 
najbliższym programem wywrotowej działal- 
ności wśród ludności pasa pogranicznego. 

Komunistów przekazano do dyspozycji 
władz śledczych. 

  

   

LIBA 
+ Fala pożarów: W ostatnich dniach 

bieżącego tygodnia powiat lidzki nawiedziła 
nowa fala pożarów. « We wsi Brzozówka, 
gminy wawiorskiej, spłonęło prawdopodob- 
nie z podpalenia 5 gospodarstw. Straty się: 

gają 40 kilku tys. zł. We wsi Sanulewicze, 

gminy iwiejskiej, spaliły się trzy domy mic- 

szkalne wartości 15 tys, zł. i po jednym do 

mu w osadzie Skarbowszczyzna i Nowako- 

wicach, gminy cjszyskiej. Straty około ty 
tys. zł. 3 

` + Silna burza. W dniu wczorajszym 

przeciągnęła nad powiatem lidzkim silna bu- 

rza z piorunami. W Dokudowie od uderze- 
nia pilorunu spłonął jeden budynek warto- 
ści około tys. zł. Ogień zlokalizowano. 

+ „Reruta* w Lidzie, W dniu 23 b. m. 

zespół „Reduty” na czele z Osterwą odegrał 
w Lidzie w kinie „Nirwana* z wielkim po: 

wodzeniem trzyaktową sztukę p. t. „Ładna 

kistorja“. 
+ Manewry P. W. W dniach 23 i 24 b. 

mm. z inicjatywy pow. komendanta P. W. por 
Barona przy wydatnej pomocy pow. komi. 
tetu Czerwonego Krzyża, a zwłaszcza jego 
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Opad w milimetrach: — 
Wiatr przeważający: północny. 

Tendencja baroma wzrost, potem spadek. 

  

> najniższ: 

Uwagi: pogodnie. 

URZĘDOWA. 

— Prezes Prokuratorji Generalnej w 

Wilnie, p. Jan Ilłaszewicz, powołany na to 

stanowisko niedawnym reskryptem p. Prezy- 

denta Rrzeczyspolitej, objął w sobotę dnia 

27 b. m. urzędowanie. 

ADMINISTRACYJNA. 

— Żaświadezenia moralności. Wobec bez 
przerwy napływających podań do Starostwa 
Grodzkiego Wileńskiego w spawach wyda- 
nia zaświadczeń moralności Starosta Grodz- 
ki komunikuje, iż zaświadczenia tego rodzaju, 
będą wydawane li tylko w wypadkach prze- 
widzianych przez odnośne ustawy lub roz- 
porządżzenia. Przeto dla uniknięcia zwłoki 
w załatwieniu wzywa. się osoby zainier., 

by w podaniach składanych do Starostwa 
wskazywały w/w podstawy prawne oraz 
urząd, dó którego dane zaświadczenie ma 
być złożone. Podania bez wskazania podstaw 
prawnych oraz urzędu będą załatwiane od. 
mownie. 

  

— Opłaty za ogierów. Jak się dowiadu- 
jemy, termin wnoszenia opłat od ogierów 
nieposiadających świadectw uznania, który 
upłynął z dniem 1 czerwca r. b. przedłu- 
żony został do dnia 1 września r. b. 

Opłata wynosi 50 zł., od opłaty wolne 
są ogiery, które nie osiągnęły jeszcze 3 lat 
oraz mające ponad 15 lat życia. 

Wszyscy właściciele ogierów winni są 
złożyć o tem powiadomienia 'w referacie 
wojskowym Magistratu m. Wilna do dnia 
1 lipca. 

Za opóźnienia opieszałych właścicieli o- 
gierów czekają kary wymierzane w drodze 
administracyjnej. 

  

prezesa zastępcy starosty lidzkiego p. Dzia- 
dowicza, odbywały się dwudniowe manewry 
członków P. W. lidzkich hufców szkolnych. 
w kiórych wzięło udział około 200 osób. -— 
Manewry odbywały się wzdłuż szosy Lida— 
Grodno nad rzeką Dzitwą. 

+ Międzynarodowy raid samochodowy. 

W dniach 27 i 28 b. m. przez teren powiatu 

lidzkiego przejdzie międzynarodowy raid 

samochodowy „A. P.*. Trasa raidu biegnie 
przez Ostrynę, Zabłoć, Raduń, - Ejszyszki, 
Wiłno i zpowrotem: Wilno, Bieniakonie, Li- 

da, Nowosiółki i Grodno. 

+ Ilość straży pożarnych. Dzięki wysił- 

kom prezesa okręgowego Zw. Straży Poż. w 

Lidzie p. starosty Bogatkowskiego, zarządu 

okręgu oraz instruktora p. Paska, liczba stra: 

žy ogniowych na terenie powiatu lidzkiego 

osiągnęła cyfrę 64. Obecnie straże ogniowe 

na terenie powiatu lidzkiego odbywają za- 

wody rejonowe, które przyczyniają się w 

    

znacznym stopniu do propagandy rozwoju 

pożarnictwa i podniesienia stopnia wyszka- 

lenia straży ogniowych oraz pobudzają spo- 

łeczeństwo do wzmożonej akcji samoobrony 

przed klęską pożarów. 

    

А 
MIEJSKA. 

— Bezpodstawna zwyżka cen na mięso. 
Ostatnio w Wilnie dała się zauważyć rap- 
towna zwyżka cen na mięso i wędliny. Ce- 
ny wzrosły na artykuły od 10 do 80 gr. za 
klgr. 

Powyžsza zwyžka cen jest niczem nieuza- 
sadniona i jest bezprawna, gdyž wladze ad- 
ministracyjne nie opracowały dotychczas 
nowego cennika. 

— Choroby zakaźne. Podług danych 
władz miejskich w bieżącym tygodniu na 
choroby zakaźne zapadło ogółem 83 osoby, 
w tej liczbie zanotowano 4 wypadki śmierci. 

Z chorób zakaźnych zanotowano nastę- 
pujące: tyfus brzuszny 15; płonica 7; błoni- 
ca 3; krztusiec 1; gruźlica 18 (w tem 4 zgo- 
ny); jaglica 23 i świnka 6. 

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, kto- 
re ściągają codziennie wielu zwiedzających 

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

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

— Wystawa sprawozdawcza Szkoły Rze- 
miósł Artystycznych Wileńskiego T-wa Ar 
tystów-Plastyków ul. św. Anny 138, otwarta 
dla zwiedzających codziennie od godz. 1% 
do 17 — w międzyczasie od 28 czerwca do 
2 lipca b. r. 

Wejście bezpłatne. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Il-gi sezon kolonij letnich w Leonisz- 
kach. Obecnie od 1 czerwca przebywa na ko 
lonji letniej w Leoniszkach 300 dzieci ze 
szkół powszechnych, wyznaczonych przez !e- 
karzy szkolnych. Pobyt dzieci będzie trwał 
do 15 lipca. Od tego terminu rozpocznie się 
Ii-gi sezon kolonij dla nowych — 300 dzieci 

Dzieci wyznaczone na drugi sezon winny 
się zgłosić na dziedzińcu Magistratu m. W:l- 
na o godz 9 rano dnia 15 lipca dla sporzą: 
dzenia ostatecznego wykazu kandydatów. 

  

GOSPODARCZA 
— Warunki eksportu bitych cieląt do 

Austeji. — Zainteresowani w eksporcie bi- 
tych cieląt do Austrjj mogą przeglądać w 
Izbie Przemysłowo-Handlowej w Wilnie, 
przy ul. Trockiej Nr. 3, tel. 17-25, odpis no- 
ty austrjackiego związkowego Ministerstwa 
Rolnictwa i Lasów, skierowanej do gremjum 
handlarzy bydła w Wilnie, w której zawarte 

KU RJ E R 

są nowe warunki eksportu bitych cieląt do 
Austrji. 

WOJSKOWA. 
— Posiedzenie dodatkowe Komisji po- 

borowej. Z dniem 15 lipca r. b. ma się 

rozpocząć w Wilnie cykl posiedzeń dodat- 

kowej Komisji poborowej. Posiedzenia Ke- 

misji będą odbywały się co dwa tygodnie 
w lokalu przy ul. Bazyljańskiej 2. 

Obowiązek stawiennictwa spoczywa na 
wszystkich mężczyznach, którzy z jakichkol- 
wiek względów nie uregulowali we wł: 
'wym czasie swego stosunku do wojska 

— Podoficerowie rezerwy nie mogą być 
narazie przyjęci do służby zawodowej. W 
ostatnich czasach w dużej ilości napływają 
do władz wojskowych padania od podofice- 
rów rezerwy i powołaniu ich do służby za- 
wodowej. 

Ponieważ Ministerstwo Spraw  Wojsko- 
wych wydało zakaz przyjmowania podofi 
cerów rezerwy do służby zawodowej nadsy- 
łanie takich podań jest obecnie bezcelowe. 

O ewentualnem cofnięciu tego zakazu zo- 
staną powiadomione wszystkie P. K. U. i 
one udzielać będą wówczas informacyj. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Sekeja Kult. Oświat. Związku Leg. i 

Stew. Rez, trządza w poniedziałek dnia 29 
czerwca, dla swych członków oraz ich ro- 
dzin wycieczkę krajoznawczo-historyczną de 

Trok. 
Zbiórka o godz. 8-ej w skwerku na pia- 

cu Orzeszkowej. 

— Ostatnie przedwakacyjne zebranie Za- 
rządu Koła Wileńskiego Peowiaków odbę 
dzie się w dniu 30 czerwca we wtorek o godz. 
17 w lokalu Federacji, Żeligowskiego 4. Obec- 

ność wszystkich członków Zarządu koniecz- 

na. 

Jednocześnie Sekretarjat Koła powiada: 

        

"mia, iż z powodu okresu wakacyjnego bę- 
dzie nieczynny od dnia 1 lipca do 1 wrześ- 
nia. 

— Zarząd Oddziału Związku Legjonistów 
Polskich na zasadzie par. 67 pkt. a) statu- 
tu zwołuje na dzień 28 czerwca 1931 r. do 
lokału przy ul. Ofiarnej 2 m. 16-a, na godz. 
1i-tą Nadzwyczajne Walne Zebranie Człon- 
ków Oddziału Wileńskiego z następującym 
porządkiem obrad: 

1) Odczytanie protokółu z poprzedniego 
Zwycz. Walnego Zebrania; 2) Sprawozdanie 
Zarządu Oddziału; 3) Referat o sytuacji bie 
żącej; 4) Wnioski, interpelacje. 

W. razie braku prawomocnej obeeności 
członków w pierwszym terminie, następne 
Nadzw. Waln. Zebr. odbędzie się w dru 
gim terminie o godz. 11 m. 30 w tym samym 
dniu i miejscu. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
W odpowiedzi na depeszę hołdowniczą, 

wysłaną przez Zjazd Kół Żydowskiego Klu- 

bu Myśli Państwowej w Województwie Wi. 

leńskiem, Sekretarjat osobisty Pana Mar- 

szałaka Józefa Piłsudskiego przesłał Zarzą- 

dowi Klubu podziękowanie. 

RÓŻNE. 
— Uzupełnienie. W. artykule: „Listy & 

Warszawy wydrukowanym w Nr. 137 „Kur- 
jera* z dnia 17 czerwca, powiedziano, że 
jedynym człowiekiem, który uczcił pamięc 
majora Idzikowskiego, jest p. Edward Si- 
mon. 

Otóż ten ostatni prosi nas o zaznaczenie, 
że umieszczenie plakiety pamiątkowej w wi- 
niarni firmy Simon i Stecki nie jest jego wy 
łączną zasługą. Myśl uczczenia bohaterskiego 
lotnika powstała z inicjatywy obu wspólni- 
ków firmy t. j. Józefa Jordana i Edwarda 
Simona. - 

— Na uroczystości Miekiewiezowskie do 
Nowogródka. Na uroczystości Mickiewiczow- 
skie w Nowogródku wyjeżdżają J. E. ks. bi- 
skup Władysław Bandurski, vice-minister W. 
R. i O. P. ks. Żongołłowicz oraz senat U. S. 
B. in corpore z rektorem prof. Januszkiewi- 
czem na czele. 

— Prośba © zabawki. Komitet Kolonij 
letnich przy W. T. Przeciwgruźliczem, które 
prowadzi kolonję dla dzieci w wieku przed 
szkolnym (do lat 7) odczuwa dotkliwy brak 
zabawek dla swych pupilków. 

Przeto zwraca się do wszystkich  milu- 
sińskich oraz ich rodziców z prośbą o ofia 
rowanie zbędnych zabawek, o które łatwe 
tak w każdym prawie domu, szczególnie te: 
raz kiedy przed wyjazdem na letnisko, pa 
generalnym przeglądzie, mnóstwo zabawek 
zostaje wprost wyrzuconych. Ofiary prosi: 
my składać w godz. rannych do Poradni 
W. T. P. Wilno ul. Żeligowskiego 1-—16 tel. 
8-58. 

— Kolarski obóz wędrowny. Państwowy 
Urząd W. F. i P. W. zarządził w roku bie- 
żącym zorganizowanie wędrownego obozu 
kolarskiego dla młodzieży szkolnej w czasie 
od 8 lipca do 8 sierpnia 1931 r. Udział w 
obozie mogą wziąć uczniowie Szkół Śred- 
nich członkowie Obwodu P. W. 1 p. p. Leg. 
posiadający ukończony II stopień P. W. 

Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Ko- 
menda Obwodu P. W. 1 p .p. Leg. w Wilnie 
Dominikańska 13 do dnia 30 czerwca 1931 
roku. 

Kandydaci winni posiadać świadectwo 
lekarskie o zdolności do wyż. wym. obozu 

Rowery, wyżywienie i kwatery bezpłatne. 
O szczgółowych warunkach dowiedziec 

się można w Kamendzie Obwodu P. W. 

  

NADESŁANE. 
— (Czekolada „Piutos“ @а djabetyków 

(dla chorych na cukrzycę) sporządzana jest 
z najprzedniejszych ziaren kakaowych i sor- 
bitu, bez żadnej domieszki cukru i sachary* 
ny. 

Czekolada ta zaspakaja w wysokim stop- 
niu niezbędną potrzebę częstego odżywiania 
chorych na cukrzycę, gdyż zawiera wysoka 
wartość kaloryczną, a przytem nie zwiększa 
zawartość cukru ani we krwi ani w moczu 

Uzasądnianie naukowe stosowania cze- 
kolady dla djabetyków zawdzięcza się licz- 
nym badaniom doświadczalnym i  klinicz- 
nym, znanych w świecie powag lekarskich, 
jak: prof. Tannhauser, Meyer, Norden, Kau- 
fmann, Reinwein, Freis, Walent, Heidprieri 
1 inni. 

TEATE | MIZYM: 
— Teatr Miejski w „Lutni*, Dziś o godz. 

8.15 w. ukaże się po raz drugi kapitalna 
krotochwila Wincentego Rapackiego (syna! 
p. L „Cichy wspólnik*, która wywołała na 
premjerze szczery, niefrasobliwy Śmiech na 
rozbawionej widowni. Publiczność oklaskuje 
zarówno arcydowcipne sytuacje, jak i dosko- 
nałą grę Sawickiej, Zelwerowiczówny, Bal. 
cerzaka, oraz Wyrwicza, zarazem reżysera 
sztuki, który nadał jej prawdziwie komedjo- 
we tempo. Melodyjna piosenka: „Zawsze bę- 
dę cię kochała*, śpiewana przez S$. Sawic- 
ką, wyłołała burzę oklasków. Pomysłowe 
urządzenie wnętrza przez p. J. Hawryłkie- 
wicza, oraz efektowne tualety pań, wykona- 
ne w pracowni teatralnej, stwarzają barwne 
ramy dla tej doskonałej komedji. 

Jutro o godz. 8.15 w. „Cichy wspólnik*. 

— Teatr Letni w ogrodzie po-Bernardyń 
skim. Dziś o godz. 8.15 w. ukaże się po raz 
drugi głośna sztuka berlińskiej autorki Vie- 
ki Baum, p. t. „Ludzie w hotelu". Wczoraj- 
sza premjera tej arcyciekawej nowości, gra: 
nej z dużem powodzieniem na wielu sce- 
nach europejskich, była prawdziwym ewe- 
nementem dla publiczności wileńskiej. Za- 
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Dla oezyszezenia krwi, pijcie rano przez 
kilka dni z rzędu szklankę naturalnej gorz 
kiej wody „Franciszka-Józeta*, Żądać w 
aptekach i drogerjach. 

równo fascynująca treść, jak i oryginalna 
konstrukcja sztuki spotkały się z dużem 
uznaniem. Nowość tę wprowadził na scenę 

„wileńską reżyser R. Wasilewski. Cały zespół 
"Teatrów Miejskich z Eichlerówną, Niwińską, 
Rychlowską, Ciecierskim, Jaškiewiczem, Kre- 
czmarem, oraz Wasilewskim na czele, zna- 
lazł wdzięczne połe do popisu aktorskiego z 
całym szeregiem ról, przedstawiających bac- 
wny tłum typów wielkomiejskich, przewija- 
jących się przez pokoje wielkiego, iuksuso- 
wego hotelu. Niezwykle pomysłowe dekora- 
cje projektu J. Hawryłkiewicza, oraz opra- 
wa świetlna i dźwiękowa tworzą z wi 
ska tego wysoce artystyczną całość o nieza- 
pomnianem wrażeniu. 

Jutro o godz. 8.15 w. „Ludzie w hotelu". 

— Dzisiejszy koneert popularny w ogro- 
dzie po-Bernardyńskim. Dziś o godz. 8.30 w. 
odbędzie się w ogrodzie po-Bernardyńskim 
koncert popularny z udziałem orkiestry 85 
pułku pod batutą por, T. Wołoszczuka, oraz 
artystów Teatrów Miejskich. 

EABJO 
NIEDZIELA, dnia 28 czerwca 1931 r. 

10.15: Tr. nabożeństwa z Krakowa. 11.37: 
Odczyt misyjny. 11.58: Czas. 12.10: Tr. z 
Benjaminowa. 13.10: Kom. meteor. 1 > 
Pogadanki i muzyka. 15.05: „Szkodliwość 
pasania bydła w lesie'* — odcz. 15.25: Audy 
cja rolnicza. 16.00: Audycja żołnierska, 16.40: 
Audycja dla dzieci. 17.15: Kom. 17.20: Tr. z 
Tarnopola audycji reportażowej. 18.40: ,.C» 
Mieczysław Limanowski. 19.00: Tr. z wszech 
słowiańskiego złotu skautów w Pradze. 19.30: 
Program na poniedziałek i rozmaitości. 
19.40: Skrzynka techniczna. 19.55: Kom. me- 
teor. 20.00 „Wiadomości przyjemne i po- 
Żyteczne*. 20.15: „Mikado* — opera komi- 
czna w 2 aktach Ariura Seymoura Sulliva- 
na w wyk. zesp. opery londyńskiej. Objas- 
nienia pióra prof. Michła Józefowicza. W 
przerwie Wileński kom. sportowy. 22.06: 
Uwagi o turystyce — felj. 22.15: Kom. 22.36: 
Recital Hołyńskiego. 23.00: Muzyka tanecz- 
na. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 29 czerwca 1931 roku 

10.15: Tr. nabożeństwa z Poznania. 11.58: 
Czas. 12.05 Muzyka operowa (płyty). 13.10: 
Kom. meteor. 13.20: Muzyka i pogadanki. 
15.00: Audycje rolnicze. 16.40: Audycja dla 
dzieci. 17.10: Przerwa. 17.40: Koncert. 19.00: 
Program na wtorek i rozmaitości. 1915: Mu- 
zyka rosyjska (płyty). 19.40: Pogadanka ra- 
djotechniczna. 19.55: Kom. meteor. 20.00: 
„Wiadomości przyjemne i pożyteczne”. 2015: 
„Miasto i wieś* fel. 20.30: Operetka z Warsz. 
(„Panna z lałką* Falla). 22.30: Kom. 22.45: 
Wileński kom. sportowy. 23.00: Muzyka: la- 
neczna. 

WTOREK, dnia 30 czerwca 19381 r. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka taneczna (pły- 
ty). 13.10: Kom. meteor. 16.40: Program 
dzienny. 16.45: Kom. -dla żeglugi. 16.50: 
„Mózg a intelektualizm* —  odcz. 17.10: 
„Uśmiechy życia** — felj. z Warszawy wygł. 
I. Dehnelówna. 17.25: Utwory Ryszarda Stra- 
ussa (płyty). 17.35: „Wrażenia z podróży do 
Szwajcarji* — cz. II — odcz. 18.00: Koncert 
popularny. 19.00: Radjowa gazetka rzemieši- 
nicza. 19.15: „Wewnętrzna sytuacja na Lit- 
wie” — VI djalog aktualny. 19.40: Program 

    

   

   
  

    

  

   

na środę i rozmaitości. 19.55: Kom. 20.14: 
Muzyka łekka. 21.30: Słuchowisko. 22.00: 

„Śród bagnisk i moczarów* —  feljeton. 
22.15: Kom. 22.30: Koncert solisty. 23.00: 
Koncert symfoniczny (płyty). 

NOWINKI RADJOWE. 
Z TWÓRCZOŚCI ZOFJI NAŁKOWSKIEJ. 

Jedną z najwybitniejszych i najbardziej 
popularnych postaci w literaturze współeczes- 
nej jest niewątpliwie Zofja Nałkowska. Któż 
nie zna „Niedobrej miłości* lub „Romansu 
Teresy Hennert?* W ostatnich latach spró- 
bowała autorka swych sił w kierunku dra- 
matycznym, osiągając wielkie powodzenie w. 
wystawionym przed rokiem „Domu kobiet". 

Twórczość jej odznacza się bystrą inteligen- 
cją, zmysłem obserwacyjnym oraz ciekawą 
analizą psychologiczną. Polskie Radjo, w zro- 
zumieniu zasług wielkiej literatki, niejedno- 
krolnie zapraszało ją przed swój mikrofon, 
oraz nadawało wyjątki z jej dzieł w dziale 
„Radjowych kwadransów literackich*. Tym 

razem, dnia 28.VI. w przerwie koncertu wie- 
czornego odczytana zostanie piękna nowela 
ze zbioru p. t. „Ściany Świata”, osnutego na 
tle badań i obserwacyj duszy zbrodniarzy 
i kryminalistów, ujmując je z punktu widze- 
nia ludzkiej niedoli i ciążącego nad nią „fa- 
tum“. W noweli p. t. „Szczęście* przedsta- 
wiony jest smutny los niesprawiedliwie u- 
więzionego człowieka, w którego niewinność 
uwierzono — niestety zbyt późno. 

OPERA KOMICZNA. : 

Minął już czas, kiedy Japończycy narówni 
z innemi egzotycznemi ludami byli przedmio- 
tem spontanicznego śmiechu białych. Impo- 
nujący rozwój kulturalny i techniczny tego 
narodu przejmuje nas raczej poważnym po- 

dziwem. Niemniej jednak można się czasem 
pośmiać na temat japoński, szczególniej jeśli 
jest on ujęty w tak artystyczną formę, jak 
opera komiezna Artura Seymoura: Sullivana 
p. t. „Mikado*, którą radjostacja wileńska 
nadaje z płyt gramofonowych z objaśnienia- 
mi profesora Michała Józefowicza. 

TRÓJMECZ BAŁTYCKI. 

Niedziela i poniedziałek, ostatnie dni czer 
уеа stanowią poważną pozycję w kalend 
sportowym. W dniach tych rozgry 
w Wilnie międzynarodowe zawody lek 
letyczne p. n. „Trójmecz bałtycki*, w któ- 
rych biorą udział czołowi zawodnicy Łolwy, 
Estonji i Polski. Rozgłośnia wiłeńska będzie 
informowała słuchaczy o wynikach i przebie 
gu zawodów w specjalnych komunikatach 
sportowych które w si w niedzielę i po: 
niedziałek o godz. 22-ej red. Jarosław Nie- 
ciecki. 

WRAŻENIA SZWAJCARSKIE. 

Szwajcarja stanowiła zawsze w oczach E- 
uropy oazę wolności obywatelskiej i pa 
stycznych nastrojów. Temu też zawdzi 
przydzielenie jej siedziby Ligi Narodóv 
wsze największą atrakcją jest, w 
odbiła się podróż do Szwajcarj. 
tak wybitnego znawcy prawa karnego, 
jest prof. U. S..B. Stefan Glaser. Dowiemy się 
zapewne o tem z drugiej jego pogadanki na 
temat wrażeń szwajcarskich. 

JESZCZE TEMATY LITEWSKIE. 

Litwa Kowieńska, kraj powiązany z Wil. 
nem niemal węzłami rodzinnemi, jest naogół 

w osłatniej fazie swego rozwoju nieznana 
wilnianóm. Wszystko co dotyczy Litwy jest 
nowe, ciekawe i frapujące. Jedną ze stron -ży- 
cia młodego państwa litewskiego oświetli VI 
djalog aktualny pióra p. Marjana Beuerman- 
na p. t. „Sytuacja wewnętrzna na Łitw 
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Przez bagna pińskie 
do Wilna. 

Wczoraj po południu liczni przechodnie 
ul. Wielkiej przygłądałi się transportowi kn- 
jaków na dworzec, nie przypuszczając chy 
„ba, by miały one odbyć tak znaczną drogę 

  

3 

Z OSTATNIEJ CHWILI 

Marszałek Piisudski przyjeżdża 
do Pikiliszek. 

Podług uzyskanych przez nas wiadomości, we wtorek wyjeżdża z 

Warszawy Marszałek Piłsudski, udając się do Pikiliszek, gdzie zamierza 

  

spędzić swój urlop wypoczynkowy. 

  

Wiadomość .ta jednak wymaga potwierdzenia. 

  

Odnalezienie prochów Tadeusza Reytana. 
Dnia 20.VI. r. b. odbyło się w War: 

szawie w sali instytutu naukowego 
antropolog. pod przewodnietwem p. 
Zygmunta Czarnockiego posiedzenie 
Komitetu „Poszukiwania Prochów Ś.p. 
Tadeusza Reytana* z udziałem eks- 
pertów w osobach pr.  Antropogloji 
Kazimierza Stołyhwy i konserwatora 
wileńskiego dr. Lorenza oraz proszo- 
nych gości. Na zebraniu tem ustalono 
ostatecznie po zbadaniu  materjalow 

dowodowych iż mogiła odnaleziona w 
Hroszówce pow. Raków maj. rodzi- 
mym Reyłanów jest mogiłą š. p. Ta- 
deusza Reytana, a odnalezione w niej 
szezątki szczątkami śp. Tadeusza Rey- 

tana. 
Na zebraniu tem postanowiono 

stworzyć Komitet Główny oraz Wyko- 
nawczy, które się zajmą uezczeniem 
pamięci tej świetłanej postaci history- 
cznej oraz pochowaniem jego zwłok. 

Akcja coszczędnościowa rządu. 
Obniżenie płac prezesom, wiceprezesom, dyrektorom 

i wicedyrektorom banków państwowych. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Komitet ekonomiczny ministrów 

na ostatniem posiedzeniu postanowił 

obniżyć płace prezesów i wicepreze- 

sów oraz dyrektorów i wicedyrekto- 

rów wszystkich banków państwowych 

to znaczy Banku Polskiego Banku Go- 

spodarstw Krajowych, Państwowego 

Projekt redukcji pewnych 

Banku Rolnego, oraz P. K. O. Obniżka 

ta wahać się będzie między 45 a 55 

procentami. Uposażenie prezesa Ban- 

ku Polskiego wynosiło około 5 tys. zł. 

miesięcznie obecnie po 50 proc. zniż- 

ce wynosić ono będzie 2.500 zł. 

urzędników państwowych. 

(Tel. od własn. koresp. z Warsz.) 

W Warszawie krąży pogłoska, że 
w łonie rządu istnieje projekt przepro- 
wadzenia pewnych redukcyj urzędni- 
ków państwowych. Projekty te mają 

być oparte mą opinji komisji do uspra- 
wnienia administracji państwowej i są 
obceńie badane przez czynniki rządo- 

we. 

Plan polityki zbóżówel. 
Tel. od wł. kor. ż Warszawy. 

W przedwczorajszem posiedzeniu 
komitetu ekonomicznego Rada Mini- 
strów uchwaliła między innemi plan 
polityki zbożowej na rok 1981-32. 
Między innemi plan przewiduje mobi- 
lizację kredytów zastawowych na zbo- 

że, zwrot ceł, ustała rozmiar ekeji in- 
terwencyjnej rządu w dziedzinie cen 
na zboże, przewiduje dalszą akcję w 
kierunku porozumień międzynarodo- 
wych w zakresie eksportu zboża. 

Oddałenie protestów wyborczych. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Sąd Najwyższy oddalił wczoraj 
dwa protesty przeciwko wynikom wy- 

borów do Sejmu Nr. 40 — Cieszyn i 
okręg Nr. 61 — Nowogródek. 

Zamówienia sowieckie. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W tych dniach została zawarta u- 
mowa przedstawicielstwa handlowego 
ZSRR w Warszawie z hutami polskie- 
mi na dostawę kilkuset wózków pod 
wagony towarowe o dużej sile nośnej 
z terminem wykonania na 1 paždzier- 

nika. Zamówienia te wynoszą 181.500 
dol. Ponadto zawarto również umowę 

na dostawę łączników do zczepiania 
wagonów na 111.500 dol. Zamówienia 
te mają dla naszego przemysłu meta- 
lurgicznego wielkie znaczenie, gdyż 
jak dotychczas Sowiety zakupywały 
w Połsce wyłącznie surowce, zaś wy- 
roby gotowe były zakupywane prze- 
ważnie w Niemczech. 

  

Sensacylne aresztowanie. 
BERLIN, 27. 6. (Pat). — Wielką sensację 

wzbudziło aresztowanie właściciela fabryki 
karabinów b. majora cesarskiego Maxa Ba- 
rella, który w ostatnich czasach był urzę- 
dowym rzeczoznawcą rusznikarskim. Barella 
oskarżony jest o szereg oszustw na ogólni! 
sumę około 1 miljona marek. Wśród poszko 
dowanych m. in. znajduje się skarb Rzeszy. 

Jak pisze „Vossiche Ztg.*, Barelia na zle- 
cenie władz niemieckch powinien był do: 
starezyć do Afganistanu 5 tysięcy karabinów 
500 milj. naboi wartości około pół miljona 
nistanie i upadku Amuliaha dostawa ta nie 
była uskuieczniona, karabiny i amunieja 
marek, z powodu jednak ręwelucji w Afgx- 

natomiast zmagazynowane zostały w Ham- 
burgu. 

W istocie okazało się, iż w Hamburgu 
zostawione tylko część ładunku, resztę zaś, 
według szerzonych tu pogłosek, wywieziono 
zagranieę. 

Przed kilku dniami Barella ogłosił upad- 
łość swej fabryki amunicji. Zarządzenie to 
umotywowane było ciężkiemi warunkami 
eksportu broni, który utrudniają wysokie 
eła ochronne i konkurencja. Wdrożone do- 

chodzenie ujawniło, że ogłoszenie upadłości 
nastąpiło w sposób nieprawidłowy. Barelła 
zosatł z polecenia władz sądowych aresztu- 
wany i osadzony w więzieniu śledczem. 

Traktat handlowy rumuńsko-niemiecki. 
BERLIN. 27.Vi. PAT. — Danoszą 

z Genewy, że traktat hanałowy mię- 
dzy Rumunią a Niemcami podpisany 
został 27 b m. w południe w Giene- 

strony wie. Ze niemieckiej traktat 

podnisał dyrektor min'sterjalny Post, 
ze strony rurauń kiej — główny de- 
legat deleg:cji rumuńskiej sekretarz 
stanu Popescu. 

  

wodną, bo ponad 1200 kilometrów. To dru- 
żyna harcerska Błękiina Jedynka Żeglarska 
rozpoczęła dorocznym zwyczajem obóz węt- 
drowny, tym razem zakrojony już na szersz: 
skalę. Harcerze-żeglarze wyruszają koleją 
przez Lwów do st. Brody, skąd kajakami 

zamierzają powrócić drogą wodną do Wilna 
Trasa jest niezmiernie uciążliwa; przechodzi 

ść Wołynia, bagna poleskie, nowo- 
Wileńszczyznę, licznemi rzekami 

jem, Prypecią, Piną, Szczarą w gór 

          

    
   

  

   
Ze względu na ogrom przedsięwzięcia 

zygotowania do tej wędrówki, jak 
nie kajaków, dobór odpowiednich ludz 

gdyż w tymże czasie B. J. Ż. urządza obóz 
w Trokach, trwały od dłuższego czasu, Obóz 
ten ma nacelu wyrobienie ; 
skiej, poznania najmniej znanych zakątków 
kraju, propagowanie turystyki wodnej, wy- 
próbowanie i dostosowanie kajaków do dal. 
szych wędrówek wodnych oraz propagan- 
dę cukru wśród Poleszuków. W dziejach zaś 
wileńskiego sportu wodnego obóz żegiar- 
ski B. J. Ź. będzie niewątpliwie chlubną ka: 
tą, albowiem już teraz żadna impreza wod- 
na śmiałością przedsięwzięcia, poza wędró- 
wką Włóczęgów, nie może być porównaną 
z tą wyprawą. Niewątpliwie więc liczne rze- 
sze amatorów wody z niecierpliwością ocze- 
kiwać będą 30 lipca powrotu dzielnych mi- 
łośników wody, by słyszeć za pośrednictwem 
prasy i radja o ich kłopotach i przygodach, 
oraz o Polesiu, błocie, bobrach i poleszu- 

SPORT 
DZISIEJSZY TRÓJMECZ BAŁTYCKI. 

Trójmecz bałtycki, jak i należało spo- 
dziewać się, wzbudził duże zainteresowanic. 
ŚRazki z przedsprzedaży biletów, wyjątko: 
wa ła zresztą u nas impreza międzynarodo- 

wa ma zapewnione powodzenie, tem bar- 

   

   

        

   

emnem i Berezyną, wreszcie Wilją do | 

w trójmeczu wystawiają swe 

składy, 
równaną. 

Reprezentącja Estonji przybyła do Wil- 
na już onegdaj wieczorem. Wczoraj zas 
przybyły reprezeniacje Łotwy i Polski. W 

dzie naszym zabrakło jedynie Piniako- 
iego, który z przyczyn od niego nieza: 
ych udziału w zawodach wziąć nie mo- 

że. Biniakowskiego w biegu na 400 mtr. za- 
stąpi prawdopodobnie Piechocki. 

Na mecz przybędą również konsułowie 
Łotwy i Estonji, jak również naczelnik wy- 
działu prasowego w Ministerstwie Spraw 
Zagr. p. Leon Chrzanowski, który reprezen- 

najsilniejsze 
o zapowiada wałkę zaciętą i wy- 
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WŚRÓD PISM 
„Świat Kobiecy*. Gdy się przegląda naj- 

nowszy & ]. lipeowy numer tego pożytecz- 
nego czasopisma, gdy się widzi ile przynosi 
dobrych aktualnych rad w sprawach najbar- 
dziej kobiety obchodzących, — to mimowoł* 
nasuwa się paradoksalna myśl, że każda 
kobieta pragnąca robić oszczędności w dzi- 
siejszych czasach, musi zacząć przedewszy - 
stkiem od wydawania kilku złotych miesię- 
cznie na prenumeratę „Šwita Kobiecego“. 
Najgorsza zaś forma oszczędzania — to wy- 
rzeczenie się prenumeraty tego czasopisma! 
— ОЮю zawartość Nr. 13: około sto jedno- 
barwnych modeli 'skromnych a wytwornych' 

„sukien letnich sportowych, ogrodowch, da- 
lej szykownych płaszczów nowoczesnych, 
szlafroków, pyjam i kostjaumów  kąpielo- 
wych, wreszcie — sukienek dziewczęcych i 
dziecięcych; pozatem artykuły o modzie, hi- 
gjenie i kosmetyce, o gimnastyce, nowela 
anegdody o rozwodach, kącik. praktyczny, 
Dobra gospodyni i Odpowiedzi redakcji. 

     



Rozrywki umysiowe. 
116. Kołówka -logogryf 

uł. H. Stełla. 

  

Be kół zamiast trójkącików wpisać po 
dwa pionowe wyrazy o podanem niżej zna- 
czemiu. Wyrazy pierwsze od góry są 5-cioli- 
terowe, wyrazy dolne 4-roliterowe, przy- 
czem ostatnia litera wyrazu pierwszego jest 
początkową wyrazu drugiego. Litery posta- 

wione na miejscu trójkącików większych 
(koła | i 7) dadzą rozwiązanie, przyczem li- 
tera E w środku jest końcową rozwiązania. 

Znaczenie wyrazów : 

Wyrazy 5-cloliterowe. 
1. Imię żeńskie. 2. Duch z nieba. 3. Ma- 

terja twarda często spotykana. 4. Zwierzę 
domowe. 5. lmię męskie dziś historyczne. 
$. lnaczej twarz. 7. Imię żeńskie. 8. Ja- 

rzyna dojrzewająca w jesieni. 9. Trawa za- 
rastająca brzegi jeziora. 10. Gleba. 11. Umo- 
wa  |]2. Narodowość. |3. lmię żeńskie. 
14. Zwierzę domowe. 

Wyrazy 4-roliterowe. 

1. Szata kapłańska. 2. Część ciała zwie- 
rzęcia. 3. Monarcha. 4. Imię żeńskie. 5. 
Krupa. 6. Litera alfabetu greckiego 7. Sta- 
tek wodny z zamierzchłych czasów. 8. Ptak 
domowy. 9. Kwiat. 10. Napój. 11. Jednostka 
czasu. |2. Miejsce rozrywkowe. 13. Zwierzę 
czczone przez jeden z narodów starożytnych. 
14. Narodowość. 

SZa rozwiązanie 12 pkt. w kl. l-ej. 

117. Arytmograf - rebus 
UŁ. Tolek Sulima. 

K. U, R. J, E.R 

118. Szarada - arytmograf 

(Aktualjum) 

ut. £. Chmielewski. 

4, 7, 5, 6, 7, — to grupa społeczna, 
Do której wstęp obcym jest srogo wzbroniony; 
72, 10, 3, 1, 10 — dla ezłeka konieczne, 
Jest bowiem uezuć wszelakich siedliskiem; 
11, 10, 3, 13, 9, — urocze letnisko, — 
Wilnianin tam płynie po pracy strudzony; 
15, 16, 14, 8, 2 — to państwo jest duże, 
© wysokiej przed laty, dziś niskiej kulturze 
SKolejno, gdy wszystko czytelnik odczyta, 
Już łatwo odgadnie on treść tam ukrytą; 
Do redakcji żywo niech da rozwiązanie, 
A sam niech tam śpieszy, bo GO jutro nie 

stanie. 
UWAGA: Cyfry oznaczają litery, które 

postawione w danej. kolejności dają słowa. 
Rozwiązanie otrzymamy pe uszeregowaniu 
liter w kolejności podanych cyfr |, 2, 3, 4,5 
it d. 

Za rozwiązanie 15 pkt. w kl. lej. 

* 119. Zagadka 
uł. £. Ciesielski. 

Trzecia sylaba i pierwsza razem, 

Dają Ci meżność być przed obrazem, 

Sylaba druga na miejscu stoi — 

Bierzesz ją wówczas, gdy się coś kroi. 

Za rezwiązanie 16 pkt. w kł. Ill-ej. 

120. Bilety wizytowe 
ai. L. Kitowski 

1. Jan Celfor 
2. Leon Carab 

3. Jan Soldarek. 
Pe przestawieniu liter w nazwiskach tych 

panów, należy wskazać ich miejsce zamiesz- 

kania. 

&а rozwiązanie 8 pkt. w kl. lll-ej. 
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CHLUBĄ POLSKIEGO PRZEMYSŁUZPOŃCZOSZNICZEGO 
jest elegancka, wspaniała, praktyczna, a precyzyjnie wykonana 

Pończocha BEMBERQG 
im równomierniejsza przędza — tem ładniejsza pończocha. 

Tylko zupełnie równomiernie wyprzędzona nitka umożliwia całkowicie 
jednakowy deseń pończochy, od którego zależny jest elegancki jej wy- 
gląd. Przędza Bemberg przewyższa pod względem równomierności jed- 
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Nr. 147 (2089, 

KONCESJONOWANY ELEKTROMONTER 

STANISŁAW PIÓREWICZ 
UL. OFIARNA Ne 4, m. 9. 

WYKONY WA: instalacje elektryczne 
według wymagań technicznych, oraz 
dzwonki sygnalizacyjne. 

USTAWIA: aparaty radjowe i telefony. 

B A S 
—-—- Žž 

  

      
KURJER WILENSKI 
Spółka ® ogranicz, odpowiedz. 

DRUKARNIA T AOLIGATORHA 
ZNICZ: 

WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL. 3-40 

Dzieła książkowe, dru- 
ki, książki dla urzędów 
państwowych. samorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
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ki we, prospeźty, zapro- = suka EE ЕЕ 
kiego rodzaju roboty ae 
w zakresie drukarstwa a н 

= EE] PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 
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Ši MAME 
Druskieniki | Ir, Blumowiez 

    

    
      

      

       

  

            

  

    

Każdy z pojedyńczych 
oznaczony, jak widzimy, cyfrą, która wska- 
zuje kolejność słów, które po odgadnięciu 
należy wpisać pionowo w prostokąt. 

  

wab naturalny, ponieważ jest ona tkaną maszynowo. 

    
    
     

      

   
   

Prawdziwąprzyjemnością 
jest noszenie obuwia 
z obcasami gumowemi 
BERSON. Najdłuższa 
wytrzymałość, trzy ra- 
zy trwalsze i tańsze 
od skóry, chroni przed 
zmęczeniem. 

Więcej oczywiście 
nie można wymagać 5 
od obcasa gumowego. 

A więc tylko 
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postawione na miejscu krzyżyków dadzą roz- 
wiązanie. 

Za rozwiązanie 15 pkt. w ki. l-ej. 

rebusików jest Silne lotnictwo 

to potęga Państwa! Litery 

  

Klim Miejskie 
SALA MIEJSKA 

Qstrobrameka 5. 

Od dnia 26-go do 29-go O d ° e e e 
czerwca 1931 r. włącznie d d k 

będą wyświetlane filmy: aj c 1 e m 1 z 1 e c O 

Dramat w 10 aktach. Film osnuty ma tle głośnej powieści Elizy Cooper. 
ы W roli głównej genjalna Mary Carr. 

Kasa czynna od godz. 5 m. 30. 
  

NSA 
„HELIOS” 
Wileńska 38, tel. 9-26 

DŹWIĘKOWA KINO 

„НУ 
Mickiew. 22, tel. 15-28   

Początek seansów od godz. 6-ej. Następny program: Barjera śmierci. 

Dziś! Film mówiony po polskuł pa sr Maed ZOFII BATYCKIEJ 
Kobieta, która się Śmieje x miuzswa: W: siegański 7: 

NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.30. 
Ceny zniżone: Na |-szy seans Balkon 50 gr. Parter BO gr., na pozostałe seansy Balkon 60 gr. Parter od | zł. 

Dziś! Słynna i okrzyczana CJANKALI GQ k Wstrząsająca i wzruszająca 
przerobiona na wspaniałe arcydzieło wWoóCc ża azany tragedja nieuświadomionych 

młodocianych kochanków. W rolech główn.: szesnastoletnia Albertini Tamara, dwudziestoletni Roland Varno 
oraz Ina Elben. Film ten jest najbardziej drastycznem i często spotykanem wydarzeniem XX wieku. Film ten 
jest odźwierciadleniem przeżyć tysięcy dziewcząt. — NAD PROGRAM: Komedja rysunkowa i Tygodnik 

w najnowszem arcy- 

dziele „Paramountu" 

  

Dźwiękowe Kino 

CGUINO 
ul. Wielka 47, tel. 15 41 

Kino Kolejowe 

0GNIS KO 
(ebek dworea kolejow.) 

Dźwiękowy Kino-Teatr 

dźwiękowy „Paramountu'*. Na |-szy seans ceny zniżene. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.30. 

Dziś! Przebój dźwiękowy! Ww ž 

Porywający dramat žyciowy rež. rol. ał Julja Faye 

znakomitego Cecil de Milles DYNAMI i Conrad Nagel. 
NAD PROGRAM: Wszechświatowy dodatek dźwiękowy Foxa. 

Początek seansów o g. 4, 6, 8 i 10.30. W dnie świąt. o godz. 2-ej. — — — — Ceny zniżone. 
JUTRO PREMJERA! Przepiękn. filmu dźwiękow.-śpiewn. prod. szwajcarskiej Student z Sztokholmu. 

Program od od 24 do 29.VI. włącznie. Świetny dramat kostjumowy w 10 aktach p. t. 
©  Wrolach głównych: Niezrównany Otto 

Gebuehr, urocza Olga Czechowa, Młyn w Sans-Sousi $5;::: 
Rrzecz dzieje się za czasów Fryderyka Wielkiego. Krół, czy żebrak, przed ustawą wszyscy są równil 

Pocz. seansów o godz. 6, w niedz. i św. o g. 4 pp. Następny program: Dziewczyna ze spelunki 

Najlepsza aparatura w Wilnie! P i eš n Ž y io 16 

Dziš! Wybitnie artystyczne 
100% dźwiękowe arcydzieło p.t. 

Potężny dram. 

meksykański, STYLOWY 
uliea Wielka 36. 

5.0 
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WYLECZY NAJLEPIEJ, NAJSKUTECZNIEJ 

choroby reumatyczne, artretyczne, przymiot i jego następstwa, choroby skórne, 

zołzy, krzywicę, choroby nerwowe, zapalenie stawów i kości, zatrucia metalami. 

Najsilniejsze w Europie wody siarczano-słone i pierwszorzędne kąpiele mułowe. 

Sezony od1i-go maja do 30-go września. Poczta i telegraf Solec—Zdrój. 

Informacje i prospekty w każdej chwili na żądanie odwrotnie. 

  

  

  

W rolach głównych: Cary Cooper i Lupe Velez wykonają szereg przepięknych melodyjnych pieśni i romansów. 

NAD_PROGRAN: Najnowszy tygodnik Paramountu, ostatnie aktualności całego Świata, 
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    ARCYKSIĄ 

: \—_-в" 

OSTRZEŻENIE! | 
Pewna firma w Wilnie rozlewa swoje mało- 

$ wartościowe piwo w używane butelki „Patent" 
ŻĘCEGO BROWARU W ŻYWCU 

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

simy uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy 

PIWA ŻYWIECKIEGO 
na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

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

  

ORTIN 
/PRIMA/ 

w BŁASZANYCH PUDEŁKACH,       
   
      

" 
NISZCZY DOSZCZĘTNIE. 

KARALUCHY, 
ak PLUSKWY, 
е MUCHY, MOLE 

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

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

Uwaga — Wileńska 27. 

  

  

OSTRZEŻENIE! 

  

  

  
    

mew 
naślachowiniczu, й 

S = nagi fobcyczny 
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  L 
Od roku 1843 istnieje 

С Wilenkin 
E, ul. TATARSKA 20 

jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka itd. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 
  

Na koszta bezpł. naukowej broszu- 
ry załączyć 50 groszy w zn. poczt. 

Mężczyźni! Nowe siły 
patent. aparat. Skuteczność gwarantowana: — dozwolony przez władze adm.-lek. 

66 Lwów, Jagiellońska 20. 
oddz. 14, „Inwentus 

zwraca jedynie 
na dogodnych Wartnkach   I NA RATY. 

Nr. 111 NADESZŁY NOWOŚCI. 
1173 

  

  
Newootwarty Warszawski Skład Tapet | 

„е „ТАРЕТА“ Wilno, 

|| 
Ё 

Z. korjalit i papę do dachów. Wszelkie materjały bu- 
poleca najnowsze desenie po cenach | A a 

j 
ne, z 2\1а. 

konkurencyjnych. I e © 

mani A i 

D.H. L Ichnatowicz i S-ka 
ul. Zawalna Nr. 21, tel. 841. 

POLECA z okazyjnego zakupu niżej cen fab- 
rycznych: kafle majolinowe, białe, cegłę ogniotrw.,   

  

  

  

Zawiadomienie. 
Okręgowy Urząd Budowlany Nr. Ill zawiadamia, 

że w dniu 3-go lipca 1931 roku godz. 10 odbędzie się 

Obwieszczenie. 
Konior Sądu Bowietónógo m Wilnie. żew lego, 

zamieszkały w Wilnie przy ul. Sawicz Nr. 16/6 na za- 
sadzie art. 1030 U.P.C. ogłasza, że w dn. 6-go lipca 

Szczenięta 
Ceter-Irlandzki 

5-ciotygodniowe, do na- 
bycia— Jezuicka 8—8 w Grodnie przetarg nieograniczony na budowę garażu 

samochodowego żelbetonowego, względnie żelaznego 
© kubaturze około 4500 m” w Lidzie, Szczegółowe 
ogłoszenie ukaże się w „Monitorze Polskim" i „Prze- 
glądzie Technicznym* w Warsząwie. 

Okręgowy Urząd Budowlany Nr. Ii! 
Grodno " 

L. dz. 4143/Bud.   607/V1 

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

1931 roku od godz. 10 rano w Nowej - Wilejce przy 
ul. Objazdowej 4, odbędzie się sprzedaż z przetargu 
publicznego, ruchomości, należących do Eljasza Rez- 
nika, składających się z mebli, nakrycia stołowego, 
ubrań męskich, fortepianu, maszyny do wyrabiania 
wód gazowych, butelek, koni -wałachów, platformy, 
sieczkarni, oszacowanych na sumę zł. 1886. 
615/V1 Komornik Wł. Matuchniak.     Z książ. wojskową, 

kartę mob., wydane 
przez P. K. U. Lida na 
imię Chaima Lejby Ber- 
kowicza, rocznik 1904 — 
unieważnia się. 

p 

  
OGŁOSZENIA 

do wszystkich pism umieszcza tanio i punktualnie 

FACHOWE BIURO OGŁOSZEŃ 

E. SOBOLA, *"reteFon tee. + 

ZAKŁAD KRAWIECKI DAMSKI 
A. WISZNIEWSKI 

Wilno, Zamkowa 20-a (wejście z zaułka św. Michała I 
przyjmuje roboty fantazyjne i angielskie, 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, rewiru II, 

z siedzibą w Wilnie, przy uł. Lubelskiej Nr. I, 
zgodnie z art, 1030 U. P. С. podaje do wiadomości 
publicznej, że w dniu 30 czerwca 1931 roku, od godziny 
10-ej rano w Wilnie, przy ul. W. Stefańskiej pod Nr. 
3 w sklepie, a następnie pod Nr. 25 w miesżkaniu 
odbędzie się sprzedaż z licytacji, należącego do Abra- 
ma Prużana majątku ruchomego, składającego się z 
worków i umeblowania mieszkania, oszacowanego na 
sumę zł. 6.295. 
560/У1 

  

    

Komornik Sądowy (—) H. Lisowski. 

PRZETARG. 
Zarząd Oficerskiego Kasyna Garnizo- 

nowego ogłasza przetarg na roboty konser 
wacyjno-budaowlane w budynku Oficesrkie- 
go Kasyna Gernizonowego— Mickiewicza 13. 

Informacyj dotyczących przetargu i ro- 
bót udzieli Referent Administracji Koszar 
w Komendzie Placu Wilno, ul. Kościuszki 
7, pokój Nr. 29, gdzie można nabyć ślepe 
kosztorysy. 

Oferty w zalakowanych kopertach na- 
leży składać w -Komendzie Placu pokój 
Nr. 29, do dnia 9 lipca b. r. godz. 10. 
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   FE” Młoda 
panna inteligentna 
poszukuje posady 

jako biuralistka, ma- 
szynistka — pisze po- 
prawnie i biegle na 
maszynie, lub może 
dawać początki na- 
uki dzieciom młod- 
szym, chętnie wyje- 
zdie. Zgłoszenia do 
Administracji „Kurj. 

Wil." pod A. D. 

  

Wyjechałbym 
na wieś 

Jako korepetytor 
(bez niemieckiego). 

Łaskawe oferty do admi» 
nistracji „Kurjera Wil.“ 

pod „Student“, 

Abselwent 
Humanlstyki U. S. B. 

udziela 

korepetycyj 

  

na warunkach b. dogodn. 
ul. Kwaszelna 23 m. 1. 

ZIOŁĄ LECZNICZE 
według przepisów sław- 
nych lekarzy przeciw cho- 
robom żołądka, kiszek, 
płuc, nerwów, wątroby, 
nerek, pęcherza, hemo- 
roidom,upławom, obstruk- 
cji, kamieniom żółciowym, 
kaszlowi, astmie, bledni- 
cy, sklerozie, artretyzmo- 
wi, reumatyzmowi etc. 
Żądajcie bezpłatnej 

breszury pouczającej ! 
Adres: Liszki, Apteka. 

  

Uratowane miljony 
futer i dywanów najdo- 
skonalszym patentowanym 
workiem „Mormitstahl“ 
et metycznie zamkniętym 
hichemicznie spreparowa- 
nym przeciw molom. Cena 
2.50. Wysyłamy za zali- 
czeniem od 4 sztuk. 

Poszukiwani  odsprze- 
dawcy. Worki do naby- 
cia w sklepie „Janina“ 
Wilno, Wielka Pohulanka 
9, tamže do wynajęcia je- 
dnopokojowe mieszkanie. 

Kasę 

1000 sai. ziemi 
na Zwierzyncu 

za gotówkę. Oferty 
pisemne proszę nad- 
syłać do Redakcji 

„Kurjera Wilenskie- 
go“ pod Nr. 8628 
dla S. M. N. Z. 

  

  

asowe drożdże i rurki 
fermentacyjne do wy- 

robu win owocow. świeżo 
otrzymane w składzie apt:, 
perfum. i kosmet. prow. 
farm. WŁAD. NARBUTA 
Ś.to Jańska II, tel. 4-72 

i 
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pensjonat „KALINA“, 
Jasna 1. Komfortowe po- 
koje, z całodziennem u- 
trzymśniem, fortepjan na 
miejscu, radjo. W czerwcu 

ceny zniżone. 

Druskieniki 
Pensjonat „Niemen* 

tuż przy parku Ceczeta, 
Kuchnia wykwintna. 
Ceny przystępne. 

Druskieniki 
„Willa Nasza” 

ul. Jasna Nr. 13. 
Pokoje do wynajęcia. 
Wiadomość na miejscu. 

Druskieniki 
pokoje 'd6/ wynajcćia, 

przytem ogród. 
Ś-go Jakóba 21, 
p. Jerzykiewicz. 

Druskieniki 
Hotel Eurepejski, 

pensjonat Z. Glińskiej. 
Pokój i całodzienne utrzy- 

manie 12 zł. 
Kuchnia wykwintna, 

DRUSKIENIKI 
Willa „Riwjera“, Jagiel- 
lońska 15, wł. ]. Święto- 
rzecka. Pokoje do wyna- 
jęcia słoneczne z weran- 
dami. Kuchnia wyborowa. 
Ceny znacznie zniżone. 

DRUSKIENIKI 
Pensjonat „Marysieńka* 
ul. I] Listopada Nr. ll, 
malowniczo położony nad 
uroczem jeziorem Drusko- 
nie. Willa nowoczesna, 
czysta, widna i słoneczna, 
radjo na miejscu. Kuchnia 
wykwintna jarska i mięs- 
na. Ceny u. arkowane. 

  

  

  

DRUSKIENIKI 
Pensjonat „Druskonie* 
ul. Il Listopada 22, pok. 
z całodziennem utrzyma- 
niem 9—10 zł. Kuchnia 

wykwintna. 

DRUSKIENIKI 
Pensjonat w willi „Orle 

Gniazdo* na Pogance. 
Pokoje słoneczne komfor- 
towo umeblowane. Dobra 
wykwintna kuchnia. Ceny 

zniżone. 

PENSJONAT 

„Wilnianka” 
w Druskienikach 

ul. Św. Jakóba 16 (obok 
Kościoła) w ogrodzie. 

Piękne słoneczne pokoje, 
werandy. 

Doskonała kuchnia. 
Blisko parku i kąpieli. 

Letniska 
z utrzymaniem w ma- 
jątkach ziemskich. 
Informacje: Firma 
„Inż. Kiersnowski 

i Krużołek S-ka", 
Wilno, Ad. Mickie- 
wicza 23, tel. 5 60. 

Dužy ! 

pokój 
z balkonem, 

osobnem wejściem 

do wynajęcia 
dla solidnego pana 

ul. Mickiewicza 15 m. 20 

  

  

  

  

  

Sprzedaje się 

rower 
z motorem. 

Piłsudskiego 33—9. 

Poszukuje się 
ludzi ustosunkowanych 

w świecie lekarskim i za- 
wodach pokrewnych. 

Zgłoszenia z ewentual- 
nem podanien: numeru 
telefonu przyjmuje Admin. 

pod „Propaganda”. 

  

  

  

Choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowe, 

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

W. Z. P. 29. 

H Kenigsberg 
Charoby skórne, 

weneryczne | 

  

„... 1 moezopłciowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 1 4—8, ‚ 

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne i moczopłciowe 

Wileńska 3 
od godz. 3—1 i 4—8, 4 

tel. 567. 

l. |. DANETMAN 
choroby żąłądka i kiszek 

8—9 i 5—7 
Zawalna 24 — Tel. 12-64 

Doktor 

F. Nejman 
Choroby nerwowe. 

9—12 i 5—7. 

LEKARZ-DENTYSTA 
L. FRYDMAN 
Wilno, Zawalna 24. 

Laboratorjum techniczno- 
dentystyczne. 

Koronki porcelanowe. 

Akuszerka 

Marja Lainotova 
przyjmuje od 9 do 7 wiecz. 

Kasztanowa 7, m. 5. 

Akuszerka 
s 7 4. 

Miatją Drzeżina 
"przejwiowodźlia sių“ ! 
ul. Mickiewicza 46, m. 1. 

W. Zdr. Nr 3093. ‘ 

I. Bvrszteįn 
Wileńska 7 

Poleca rowery „Dirkopp'”, 
„Wandersr*,  „Łucznik* 
i inne różnych firm kra* 
jowych i zagranicznych. 

Zgubiony 
weksel in blanco na 
zł. 1000, z wystawie- 

nia Wydawnictwa 
„Kurjera Wileńskie- 
go" Nr. 10/gr., unie- 

ważnia się. 

lakłań krawiecki 
M. Orłowski 
Wilno, ulica Kalwaryjska 27.. 
WYKONANIE SOLIDNE. 
— CENY DOSTĘPNE. — 

UDZIELAM 
korepetycył 

Specjalność matematyka. 
Zgłoszenia do administr. 

drewniany 

dla W. K. 

do sprze- 
D 0 dania: 
w dobrym stanie. w ruc 
liwej miejscowości przy 
ulicy Jerozolimskiej Nr. 12 
(dawniej Nr. 46), o warun= 
kach dowiedzieć się na 

miejscu u właściciela. 

        

  

    

  

  

gubione pozwolenie na 

Z kupno broni, wydane 
przez Dyrekcję Lasów 
Państwowych w Wilnie, 
na imię Molodeckiego 
Edwarda, leśniczego — 
unieważnia się, 

Nauczycielka 
gimnazjum poszukuje 
lekcji lub kondycji. 

Witoldowa 14, godz. 10 

  
  

 


