
Do dzisiejszego Nr. załączamy „Dodatek ilustrowany" 

Rok WiIL Mr. 89 (2031). Wilno, Niedziela 18 Kwietnia 1931 r. 

Nałeżność pocztowa opłacona ryczałtem. 

Cena 20 groszy. 

  

KURJE 

  

NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

LENSKI 
  
REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno Jagiellońska 3. Telefony: Redakcji 79, Administracji 99. Redaktor naczelny przyjmuje od godz. 2 — 3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od godz. 1 — 3 ppoł. Administracja czynna od godz. 9 — 3 ppoł, Rękepisów Redakcja nie zwraca. 

Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od godz. 1 — 8 ppoł. Ogłoszenia są przyjmowane: od godz. 9 — 3 i 7 — 9 wiecz. Kento czekowe P.K.O. Ne 80.750. Drukarnia — ul. Ś-to Jańska 1, telef. 3-40. 

   

  

Monarchja w upadła. 

lecz formalnie istnieć jeszcze nie prze- 

Hiszpanji 

stała. Rewołucja dokonała sie tam bez- 

krwawo, bez żadnego oporu ze strony 

dotychczasowej władzy królewskiej. 

Jest ona skutkiem głosowania do ciał 

samorządowych niższych instancyj, a 

więc zjawiskiem k 

    

poni 

wem. Samorządowa kartka wyborcza 

obaliła niż 

gdziekolwiekbądź zakorzenioną instv- 

wiełowiekową, bardziej 

tucję monarchii „z Bożej łaski”. Ostai- 

ni jej piastun opuścił kraj pod opieką 

nowych władz republikańskich, nie re- 

zygnując jednak z tronu. W manifeś- 

cie, który został opublikowany już po   

jego wyjeździe, oświadcza m. i. Alfons 

XIII: 

  

  

Eks-król hiszpański Alfons XIII. 

„Wyhory niedzielne pokazały mnie jasno, 

że dz Moje 

sumienie mówi mnie jednak, że ta zmiana 

   
straciłem miłość mego narodu. 

  

nie będzie ostateczną, bowiem starałem się 

rė Hiszpanji jak najlepiej ...Mo    zawsze służ 

głem chwycić się różnych środków, aby mo 

ich praw krółewskich bronić i skutecznie 

zwałczać moich przeciwników. Chcę jednak 

unikać wszystkiego. coby moich rodaków 

pchnąć mogło do krwawej bratobójczej woj- 

my. Nie rezygnuję z żadnego z moich praw, 

są one bowiem dorobkiem historji, i z jegc 

użytku pewnego dnia będę musiał zdać ra- 

chunek. 

Oczekuję prawdziwego wyrazu opinji pu- 

blieznej ńarodu i zawieszam dobrowolnić wy 

konywanie mej władzy królewskiej na 

długo, aż naród się wypowie. W tym celu 

epuszczam Hiszpanję, uznając przez to, że jest 

ona jedyną panią swego losu". 

    

ak 

Odrzucając patos i frazeołogję, nie- 

zbędne w tego rodzaju enuncjacjach 

maieży wywnioskować z iego doku- 

mentu, że Hiszpanja wstępuje dopiero 

w ciężki okres wewnętrznego przeło- 

mu. Zarezerwowanie sobie przez Al- 

fonsa XIII-go praw do korony nietyl- 

ko nakłada na nowy rząd hiszpański 

miełatwe zadanie opanowania wszyst- 

kich trudności, w które wtrąciła kraj 

siedmioletnia dyktatura, i udowodnie- 

mia narodowi, że jest zdolny do wy- 

prowadzenia państwa na drogę po- 

myślnego rozwoju, ale ponadto zmu- 

szą go do wytrzymania konkurencji 2 

zawieszoną nad nim władzą królewską 

gotową wykorzystać każdy jego błąd. 

każdą słabość lub niepowodzenie, aby 
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Kapitulacja 
absolutyzmu. 

odzyskać u bezkrytycznej i niewyro- 

bionej masy utracone zaufanie. 

Wypuszczenie z granie państwa 

króla pomimo braku aktu abdykacyj- 

nego, jest pierwszą z tych słabości rzą- 

du republikańskiego p. Alecala Zamor- 

ry. poprzednio dwukrotnego ministra 

w rządzie królewskim. * 

Los monarchji hiszpańskiej jest 

symptomatyczny doby obecnej. 

Wymaga ona silnej władzy państwo- 

wej, daje ją w rękę ludziom, którzy 

dla 

swem życiem i czynami okazali się jej 

godni, niezależnie od tego gdzie i kto 

ich rodził. Nie znosi natomiast władzy 

absołutnej pochodzącej z następstwa. 

jako tytułu jej posiadania i sprawo- 

wania. 

Hiszpanja jest' krajem, w którym 

rozwój stosunków społecznych wyka- 

zuje opóźnienie o lat kilkadziesiąt w 

porównaniu z innemi krajami zachod- 

iej Europy. Obok ciemnej, w prymi- 

tywiźmie gospodarczym i cywilizacyj- 

nym pogrążonej masy ludności wiej- 

   

skiej, istnieje tam dość liczna klasa bo 

gaczy ziemskich i miejskich, rodów 

arysiokratycznych i potentatów prze- 

mysłu. Uzupełnia obraz niezwykle 

liczna biurokracja i rozpólitykowany 

korpus oficerski, kilkakrotnie liczniej. 

szy, niż potrzeby armji wymagają. 

Alfons XIII, ostatni panujący z dyna 

stji Burbonów. po mieczu praprawnuk 

Filipa Andegaweńskiego, wnuka Lud- 

wika XIV-go, po kądzieli potomek w 

linji łamanej Karola V-go i Filipa II-go 

najwybitnieszych monarchów hiszpań 

skich z czasów największej potęgi Hi- 

szpanji. rządził przez 29 lat faktycznie 

jak władca absolutny. Parlamentaryzm 

był pozorem, pod którym krył się nie- 

zachwiany system wszechwładzy biu 

rokratycznej i korupcji. Naród hisz- 

pański po niebywałej ekspansji swo- 

ich sił w XV i XVI stuleciu, był pogrą- 

żony w kwietyźmie i bezwoli. Stron- 

nietw politycznych w istocie rzeczy nie 

było. Krajem rządziły kliki zgrupo- 

wane dokoła poszczególnych, osób z 

pośród arystokracji obdarzanych ko- 

lejno zaufaniem króla, który ich zmie- 

niał jak rękawiezki. 

Fakty, które wpłynęły na zachwia - 

nie się tego tradycją uświęconego sy- 

stemu, były następujące: 

1) wprowadzenie powszechnej służ- 

by wojskowej, dzięki czemu powstał 

niezmiernie liczny i skazany na bez- 

czynność korpus oficerski, który za- 

pomocą junt (coś w rodzaju polskich 

konfederacyj) zaczął wpływać na poli- 

tykę rządów, : 

Ё 2) klęska w wojnie z Ameryką i 

spowodowany osobiście przez króla 

pogrom wojsk hiszpańskich w Marok- 

ku, 

3) silny wzrost dobrobytu i uświa- 

domienia politycznego ludności miej - 

skiej podczas wielkiej wojny, 
  

Po abdykacji króla 
Hiszpanii. 

Jak wiemy z depesz, król Hisz- 

panji, Alfons XIII, podpisał akt 

abdykacji, jednocześnie przeka- 

zując władzę admirałowi Azna- 

rowi, który zkołei powierzył 

misję tworzenia rządu republi- 

kaninowi Nieeto Aleala Za- 
morrze, uwidocznionemu na na- 

szej ilustracji. 

Odznaczenia greckie. 
WARSZAWA, 18. IV. (Pat). W dn. 

18 b. m. w południe poseł nadzwyczaj- 
ny i minister pełnomocny Grecji p 
Lagudakis wręczył p. prezesowi Rady 
Ministrów Waleremu Sławkowi wiel 
ką wstęgę orderu greckiego Zbawicie- 
la, następnie p. ministrowi Pierackie- 

"mu wielką wstęgę orderu Fenix. 

Nominacje w min. Spr. zagr. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 
Dowiadujemy się, że dotychczaso- 

wy zastępca naczelnika wydziału 
wschodniego w M. S. Z. dr. Edward 
Raczyński mianowany zostaje z dn. 
1 maja naczelnikiem wydziału ustro- 
jów międzynarodowych tego minis 
stwa. na miejsce dr. Sokołowskiego 
który został mianowany radcą amba 
sady polskiej w Waszyngtonie. 

  

Choroba marsz. Daszyńskiego 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dowiadujemy się, że stan zdrowia 
b. marsz. sejmu Daszyńskiego, od dłuż 
szego czasu chorego pogorszył się. 
Marsz. Daszyński cierpi już od dłuż- 
szego czasu na chorobę serca. Przy 
łóżku chorego wiele godzin spędza po 
seł Niedziałkowski. 

W stan spoczynku. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 
Ukazał się dziennik personalny M. 

S. Wojsk. z datą dnia 18 b. m. Dzien: 
nik ten przynosi między innemi za 
dzenie min. spraw wojsk. o przenie 
nie w stan spoczynku 85 oficerów słu- 
żby czynnej, w tem 1 pułk., 4 ppułk., 
5 majorów. 35 kapitanów, 39 por. i 1 
podpor. 

Poseł hiszpański w Warsza- 
wie podał się do dymisji. 

WARSZAWA. 184. Pat. -— -Pam 
Silvio Fernandez Vallin. minister pel 
nomocny Hiszpanji w Warszawie, zło 
żył ministrowi spraw zagranicznych 
Hiszpanji dymisję z zajmowanego sta 
nowiska. Dymisja ta została przyjęta 
Pan minister Ler Lerroux, wyrażając 
swój żał z powodu decyzji p. Vallina, 
prosił go o pozostanie na stanowisku 
aż do czasu mianowania następcy. 

4) rozwój ruchu autonomistyczne- 

go najbogatszćj i najbardziej uprzemy- 

sławionej z prowincyj hiszpańskich 

Katalonii. 

Dyktatura Primo de Rivery wyda 

ła się królowi środkiem dla ratowania 

uprawianego dotąd, a zagrożonego 

przez wzrost uświadomienia społecz- 

nego, systemu. Stało się inaczej. Primo 

de Rivera odsunął od rządów dawne 

kliki, lecz na ich miejsce nie potrafił 

stworzyć dla siebie oparcia w organi- 

zacjach społecznych. Jego. zabiegi o 

pozyskanie związków zawodowych 

zapobiegły walce ich przeciwko sobie, 

lecz zaprząc organizacje kierowane 

   

  

   

przez socjalistów do swego rydwanu 

oczywiście, nie zdołały.. 

Dyktatura upadła. ponieważ zde- 

zorganizowała to co było przed nią, 

a niczego trwalszego na to miejsce nie 

stworzyła. Kiedy Alfons XIII. doznaw- 

y zawodu, zapragnął powrócić do 

skazała się 

  

dawnego systemu, ciągłość 

zerwaną, a narastającą falę niezado- 

wolenia nie było czem powstrzymać. 

Uczticia ludności, podsycane przez in- 

teligencję republikańską, zwróciły się 

  

przeciwko królowi. 

Alfons XIII był ostatnim z monar- 

chów europejskich, który prowadził 

politykę dynastyczną. Będąc z natury 

człowiekiem inteligentnym i zręcznym 

dyplomatą, miał sukcesyjnie zwichnię- 

ty pogląd na zadania żwierzchnika no- 

woczesnego państwa, jakiem Hiszpan- 

ja pod jego rządami, choć zapewne 

wbrew jego woli, stawać się zaczęła. 

Zwolennik tradycyjnego centralizmu, 

nie umiał nawet użyć symbołu swej 

władzy królewskiej poto, aby ułatwić 

nieuniknione przekształcenie swego 

państwa w federację ludów iberyj- 

skich. 

Łzy, które płynęły z oczu kilkuna - 

słu dam arystokratycznych, żegnają- 

cych rodzinę królewską na dworcu w 

Escurialu z pewnością nie są dzisiaj 

wyrazem uczuć narodu hiszpańskie 

go do swego niefortunnego władcy. 
Testis. 
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Zwołanie nadzwyczajnej sesji Sejmu i Senatu WIADOMOSCI z KOWNA 
ma nastąpić w tym tygodniu. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W dniu wczorajszym odbyło się po 
siedzenie Rady Ministrów pod prze- 
wodnictwem p. premjera Sławka, na 
którem, jak się dowiadujemy, uchwa* 
lono przedłożyć Panu Prezydentowi 
Rzeczypospolitej do podpisu dekret o 
zwołaniu nadzwyczajnej sesji Sejmu i 
Senatu w ciągu nadchodzącego tygod- 
nia. W połowie przyszłego tygodnia 
można zatem spodziewać się posiedze 
nia Sejmu. 

Zwałanie sesji nadzwyczajnej ciał 

ustawodawczych spowodowane zosta- 
ło pomyślnym wynikiem rokowań o 
pożyczkę francuską, której umowa bę 
dzie przedmiotem prac w nadchodzą - 
cej sesji sejmowej. 

Jak można przypuszczać sesja ta 
ograniczy się jedynie do spraw ratyfi 
kacji pożyczki kolejowej, a zatem bę- 
dzie krótka i trwać będzie zaledwie 
kiłka lub kilkanaście dni. Zakończe- 
mia jej można się spodziewać jeszcze 
przed sesją Rady Ligi Narodów. 

Złośliwa płotka. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Kilka dzienników zagranicznych 
donosi jakoby 8 Brygada kawalerji. 
stojąca na Pomorzu, skoncentrowana 
była w okolicach Tczewa. Agencja „ts 

Parafowanie umowy 

kra“ upoważniona jest przez źródła 
miarodajne do stwierdzenia, że wiado 
mość ta jest złośliwym wymysłem, nie 
mającym nic wspólnego z prawdą. 

w sprawie pożyczki 
kolejowej. 

Teł. od wł. kor. z Warszawy. \ 

Zgodnie z naszą zapowiedzią w 

piątek w godz. wieczornych p. wiee- 

minister skarbu Adam Koc w imie- 

niu rządu polskiego dokonał w Pary 

żu parafowania umowy o warunkach 

finansowych pożyczki na budowę fi- 

nji kolejowej Górny Śląsk —Gdynia. 

Wobec tego, że jeszcze przed kilkuna 

stu dniami została parafowana umowa 

dotycząca warunków techniczno-kołe- 

jowych. rokowania o pożyczkę można 

uważać za zakończone. 

Jak słychać, dzierżawa linji kołejo 

wej Górny Śląsk—Gdynia, oddana 
specjalnie na ten cel stworzonej spół- 

ce akc. pod nazwą ,,Towarzystwo Ak- 

cyjne Kolei Górny Śląsk—Morze Bał 

tyckie” trwać m awedług umowy 45 

  

lat. Oprocentowanie pożyczki wynosi 

6,5 proc. rocznie. Wysokość zaś jej I 

miljard franków francuskich. 

Konferencja z markizem Graviną. 
Fel. od wł. koresp. z 

W dniu wczorajszym p. min. spr. 
zagr. Zaleski przyjął przed poludn. 
wysokiego komisarza Ligi Narodów 
w Gdańsku markiza Gravinę. Kon- 
ferencja dotyczyła sytuacji w Gdań- 
sku i jak słychać, p. min. Zaleski 

Warszawy. 

przedstawił komisarzowi Ligi stano- 
wisko Polski w sprawie ostatnich 
zajść na terenie Gdańska 

W dmu wczorajszym został wy- 
dany oficjalny komunikat Min. Spr. 
Zagran. 

Nieprzyjęcie dymisji min. Strassburgera. 
WARSZAWA, (Pat). Pan minister 

Zaleski wystosował do dr. Henryka 
Strassbutgera, komisarza generalne- 
go Rzplitej w. Gdańsku, następujący 
ist: 

Potwierdzam odbiór hstu Pana z 
dn. 13 b m., w którym Van przed- 
kłada mi swą prośbę o odwołanie 
ze stanowiska komisarza generalne- 
go Rzplitej Polskiej w Gdańsku i 
podaje Van motywy tego kroku. 
Rząd polski uznaje całkowicie słu- 

"sznošč motywów, przytoczonych 
przez Pana, jednak jest przekonany, 
że sprawy wymienione w pańskiem 
piśmie powstały niezależaie od pań- 
skiej działalności i że znajdą oedpo- 
wiednie załatwienie przez kompe- 
teatne organy Ligi Narodów. Dlate- 
go też. mając pełne zaufanie do 
Pana, do prośby o zwolnienie ze 
stanowiska komisarza generalnego 
Rzplitej przychylić się Nie mogę 

Minister (—) Zaleski. 

Życziiwy stosunek rządu do postulatów 
kolejowców. 

WARSZAWA. f8.4. Pat. — Dnia 17 
b. m. przyjął p. minister komunikacji 
prezesa Związku Organizacyj Rolni- 
czych p. Fudakowskiego w sprawie 
zwiększenia udziału przedstawicieli rol 
nictwa w nadchodzącej nowej kaden- 

cji Państwowej Rady Kołejowej. 
W ciągu ostatnich dni p. minister 

komunikacji przyjął przedstawicieli 
niektórych związków kolejowych, któ 
rzy wysunęli postulaty natury ekono- 
micznej i w związku z tem p. minister 
komunikacji: obiecał, iż przedewszyst 
kiem będą od 1 maja' skasowane re- 
dukcje dni pracy w warsztatach, któ- 
re wobec tego będą pracowały 6 dni 

w tygodniu. Odnośnie rewizji djet pra 
cowników kolejowych na podróże słu 
żbowe, będą one w mniejszym stop- 
niu zmniejszone, aniżeli pracowników 
państwowych, których djety dotych- 
czas były wyższe. Również będzie pod 
dane rewizji premjowanie pracy celem 
zastosowania bardziej równomiernego 
podziału. Pozatem pan minister о$- 
wiadczył przedstawicielom związków. 
iż są już w toku prace nad opracowa- 
niem odrębnych zasad  uposaženio- 
wych pracowników kolejowych. Z 
chwilą polepszenia się konjuktury go 
spodarczej na kolejach zasady te zosta 
ną wprowadzone w życie. 

Przesilenie gabinetowe w Rumunii. 
Rezygnacja Titulescu. 

BUKARESZT, 18. IV. (Patt. Titulescu złożył mandat tworzenia gabi- 

netu. 

Gabinet Jorgi. 
BUKARESZT, 18. IV. (Pat). Otrzy- 

mawszy misję utworzenia gabinetu 

Jorga ukonstytuował gabinet w skła- 

dzie następującym: prezes rady mini 

strów, oświata i sprawy wewnętrzne 

ad interim — Jorga, skarb i sprawy za: 

graniczne ad interim Argetojanu, prz.- 

: Wygrane z 

WARSZAWA. 18.4. Pat. — 18 b. 

m. w 30 dniu, ostatnim, ciągnienia 5 

klasy 22 Polskiej Państwowej Loterji 

Klasowej główniejsze wygrane padły. 

na numery: Wygrana 15 tysięcy zło- 

tych i premja złotych 300 tysięcy na 

Nr. 137.220; 250.000 tysięcy złotych i 

premja złotych 200.000 tysięcy na Nr. 

  mysł i handel Manuilescu, sprawie- 

dliwości — Hamania, sprawy wojsko 

we — gen. Stefanescu, rolnictwa —- 

Jonescu Siseti, zdrowie i praca — prof 

Cantatuzine, komunikacji —  Valko- 

vici. Nowy gabinet złożył przysięgę 

o godzinie 20 min. 30. 
= 

premiami. 
5.611; 250.000 tysięcy złotych i prem- 
ja złotych 100.000 tysięcy złotych na 
Nr. 112.612. 

Wygrana 15 tysięcy złotych na Nr. 
75.642, po 5 tysięcy złotych na Nr. 
66.089, 118.359 i 137.827; po 3 tysiące 
złotych na Nr. 21.126, 37.804, 86.651 
i 124.036. 

CO Z. TEGO WYNIKNIE? 

Pod tym tytułem „Liet. Aidas* zamieścił 
dłuższy artykuł, poświęcony krytyce dzia- 
łalności duchowieństwa. = 

Po zarzuceniu duchowieńswu agitacji 
przeciwrządowej w szkołach i świątyniach 
urzędówka nadmienia w końcu: 

Kto wiatr siej — zbiera burzę. Zaślepie- 
ni walką partyjną pracują nasi księża, ni- 
wecząc w społeczeństwie poszanowanie 
wszełkiego autorytetu, a ostatecznego re- 
zultatu tej zgubnej działalności, konsekwen- 
cji, jakie prowokowana stałe ludność z tej 

nauki wyciągnie nikt przewidzieć nie zdoła 

ZRÓWNANIE WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH 
POLAKÓW Z WIĘŻNIAMI KRYMINALNY- 

MI. 

„Lietuvos Żinios'* podaje, że więźniowie 
polityczni Polacy, osadzeni w więzieniu ko 
wieńskiem pod zarzutem szpiegostwa na 
rzecz Polski, zostali zrównani w prawachb 
z więźniami kryminalnymi. Dotychczas przy 
sługiwały im prawa więźniów politycznych. 

POWÓDŹ w KOWNIE. 

Dnia 17 b. m. Niemen nagle ruszył i 
potworzył olbrzymie zatory koło Kowna 
wskutek czego część miasta i przedmieście 
zostały załane. Do walki z powodzią zostały 
zaangażowane oddziały wojskowe wszystkich 
rodzajów broni: piechota z minomietaczam:, 
artyełrja i samoloty. Z samołotów rzucono 
około tysiąca bomb. 

Według ostatnich wiadomości, poziom 
Niemna zaczął się obniżać. Obecnie zalane 
są tylko miejscowości łeżące na brzegu Nie- 

ECHA HISZPAŃSKIE W KOWNIE. 

„Mem. Dampfboot* podaje, iż ostatnie 
wypadki w. Hiszpanji wywołały w Kowaie 
różne uczucia. W. kołach opozycji i zwłase-- 
cza wśród ludowców istnieje wielkie zado- 
wolenie z powodu abdykacji króla hiszpań- 
skiego i upadku rządu dyktatorskiego w Н:- 

szpanji. 

TROSKI OŁSZAUSKASA o SWE 
„DOCZESNE SKARBY*. 

W tych dniach b. prałat Konstanty OQł- 
szauskas znów nadesłał Prezydentowi Part 
stwa prośbę o zezwolenie mu na chwilowy 
pobyt w Litwie w celu uporządkowania 
swych spraw majątkowych. 

GIMNAZJUM W UCIANACH PUSTOSZEJE. 

„Rytas* donosi, iż z gimnazjum w Ucia 
pach usunięto 126 uczni. Pozostało jeszcze 0- 
koło 100 uczni. 

EMIGRACJA W MARCU. 

W przeciągu marca r. b. wyjechało z Lit- 
wy: do Argentyny 8 osób, do Brazylji — 12. 
do Afryki Południowej — 67, do Kanady — 
6, do Urugwaju — 23, do Stanów Zjednoczo- 
nych Ameryki Północnej — 58, do Meksyku 
— 1, do Palestyny — 18 i do Columbji — 5 
soby. Ogółem w marcu wyemigrowało z Lit. 
wy 197 osób, podczas gdy w lutym b. r. — 
138 osób. ‹ 

SYNDYKAT ZAPAŁCZANY WPŁACA 
PIENIĄDZE. 

Szwedzki syndykat zapałczany w tych 
, dniach wniósł de skarbu państwa 9,5 miłj. 

litów. Ogółem syndykat wniósł do skarbu 
około 30 milj. litów, a równa tej suma jesz- 
cze pozostała do wniesienia. Następny ter- 
min wpłaty przypada na 2 czerwca r. b. 

ZAMIAR ZLIKWIDOWANIA 4 POWIATÓW. 

W r. 1926 Ministerstwo Spraw Wewnętrz 
nych opracowało projekt o zmniejszeniu li- 
€czby powiatów. Według tego projektu liczix» 
24 powiatów miała być zredukowana do: 20. 
Obecnie projekt ten rozpatruje Ministerstwo. 
Spraw Wewnętrznych. Mają ulec zlikwido- 
wanin powiaty: Krentygowski (przyłączy si 
go do pow. telszewskiego), Jezioroski (do 
Uciańskiegoj, Możejkowski . (do Szawełskie 
go), oraz jeden z powiatów w kraju Kłaj- 
pedzkim. 

  

  

Pierwszorzędny damski zakład krawiecki 
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Giełda warszawska z dn. 18.IV. b. r. 

WAŁUTY 1 DEWIZY: 

DOW: . GRĘ FRA RSA 
Bukareszt. . . . « . . . Ėė 
kopenhaga :. . 
Londyn . .. 
Nowy York kabel . 
Paryż . . Ów 

  

8,048 —8,045 8,603 
+ + . 34,903/,—34,99— 34,81 

Praga ... .. . . 20,541/,—26,50—26 5 

dede dn PE Ia 132 
Włochy . +. + 40,70!/4— 46,07—46,64 
Berlin w obr.pryw. - . « « . . . . 212,53 

PAPIERY PROCENTOWE: 
3% premjowa pożyczka budowiana . 46,50 
Pożyczka inwestyc. : . . ... . 88,50 83 
Ta sama seryjna . . . . . . . 93,50 
5% Konwersyjua . « « * . 2 1» 49 — 49,20 
b% dolarowa. . . . . . . . . 71,45—72,25 
7% Stabilizacyjna .. . . . . . - 82,75 
10% kolejowa .. . « « . . « . . 104,50 
8% L. Z. B. G. K. 1 B. K., obl. 8. G. K. . 94,00 

  

m S E 30 Te same 7% . . . 

   

8/,% L. Z. ziemskie. . ‚ .. . . . . B2+5 
5% warszawskie bakas ae O 
5% warszawskie . . . . . . . 73,(0—7245 
8% Częstochowy . „..... 63,75 
5% Częstochowy .. . « « - | « « . 47,55 
5% Łodzi . S > a AL 
84. РНОа ОЕ Са + 65,50 
ba Plotikioma AL. JU0 47,50 
204, Sielioa + 1610 оо ч ĖS 

KICK Bi 

Bank Polski . . . . . . . - 125,(0—124,00 
Lilipop . . - LA TY 
Norblin . 2 anja ot akad a i BOBA 
Starachowi «RSA Alo a S 
Haberb a Nisa di vs In ŽIA a A



  

„ Zatrwažając 

Sytuacja szkolnictwa powszechne- 
go w Wilnie o ile nie zostaną przedsię 
wzięte kroki zaradcze, w przyszłym ra 
ku szkołnym może się okazać katast- 
rofalną. Już obecnie wszystkie szkoły 
powszechne na terenie Wilna są prze- 
łudnione do granic ostatecznych, zaś 
w roku 1931-32 do liczby już uczących 
się dzieci dojdzie jeszcze 3.551 dzieci, 
urodzonych w 1924 roku, a podlegają 
cych przymusowi szkolnemu. 

Jeżeli się nawet przypuści na pod- 
stawie praktyki z lat ubiegłych, że od 
ogólnej liczby rocznika 1924 odpadnie 
726 dzieci, kończących klasy 7-me, że 
300 — wstąpi do szkół średnich, że, 
wreszcie, nieznaczna zresztą część ulo- 
kuje się w prywatnych szkołach pow- 
szechnych — to i w tym wypadku po: 
zostanie 2.000 dzieci, dla których w 0- 
becnych warunkach niema ani lokali, 
ani nauczycieli. Stąd mimowoli nast- 
wa się smutny wniosek — cała ta rze 
sza dzieci skazana musi być na anal- 
fabetyzm, o ile nie znajdą się ' jakieś 
środki dla zażegnania katastrofy. 

Szkolnictwo stanęło wobec dwóch 
wielkich potrzeb — lokali dla szkół i 
zwiększenia etatu nauczycielskiego. 
Przeludnienie w szkołach jest olbrzy- 
mie, dzieci siedzą w salach wykłado- 

wych stłoczone niemożliwie. Naprzy- 
kład w szkołe powszechnej nr. 3 przy 
szczupłych rozmiarach sal uczy się 
720 dzieci. W szkole nr. 7 przeciąże 
nie jest maksymalne gdyż mieszczą się 
iam dwie pełne szkoły, a zajęcia odby- 
wają się od rana do wieczora. To sa 
mo się da powiedzieć o szkołach 9, 15 
i wiełu, wielu innych, szczególniej na 
peryferjach jak: Łosiówka, Nowe Mia 
sto i Nowy Świat, gdzie zreszią i przy 
rost dzieci jest największy. Z drugiej 
strony siły nauczycielskie liczebnie by- 
najmniej nie odpowiadają potrzebom 
już w roku bieżącym dał się odczuć 
brak nauczycieli, w roku zaś przysz- 
łym brak ten niewątpliwie będzie zna 

cznie większy. 

Rozstrzygnięcie zagadnienia pow- 
szechnego szkolnictwa bez nowych lo 
kali i zwiększenia etatów nauczyciels- 
kich jest niemożliwe. Sytuację, zresztą 
tylko minimalnie, można byłoby rato- 
wać, dodając. do każdej klasy np. po 

płaca A FSA sb V 
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a sytuacja szkolnictwa 
w Wilnie. 

5 dzieci, takie jednak rozwiązanie by- 
łoby kropłą w morzu, biorąc pod u- 
wagę ogromną ilość przyrostu dzieci w 
wieku szkolnym. Całkowite załatwie- 
nie wymagałoby otwarcia czterech no- 
wych szkół z 40-ma salami wykłado- 
wemi, nie licząc innych ubikacyj. Tył 
ko w ten sposób owe dwa tysiące dzie 
ci można byłoby rozlokować w szko- 
łach — innego wyjścia niema. 

Inspektorat szkolny miasta Wilna, 
zatrwożony nasuwającą się groźbą, po 
zostawienia parotysięcznej rzeszy dzie 
ci poza szkołą, zwrócił się do kurator- 
jum z prośbą o lokale i zwiększenie eta 
tu nauczycieli. 

Narazie niepodobna przewidzieć ja 
kie skutki to odniesie. Jedno jest tylko 
jasnem: o ile magistrat nie da lokali na 
szkoły — trzeba będzie albo zostawić 
bez oświaty dwa tysięce dzieci, albo 
nauczać je chyba pod otwartem nie- 
bem, na placach publicznych. wzorem 
starożytnej Grecji. 

Z sytuacji tej zdaniem p. inspekta 
ra szkołnego miasta Wiłnu p. Staroś- 
ciaka jest tylko jedno wyjście. budo 
wa domów jak najprościej, jak najo- 
szczędniej pomyślanych z uwzględnic 
niem tylko najprymitywniejszych po- 
trzeb, któreby nie pociągały za sobą 
olbrzymich kosztów a pozwalałyby na 
mnożenie takich budynków w miarę 
potrzeby. Za pieniądze które wydał 
magistrat na szkołę na Antokolu moż- 
naby zbudować kilka szkół skromniej- 
szych, a wówczas nie zachodziłaby po 
trzeba załamywania rąk nad zbliżają- 
cem się widmem analfabetyzmu. Na- 
wet zamożniejszą od nas Europę Za- 
chodnią nie stać na szkołę powszech- 
ną o stylowych klamkach, kunszto- 
wnych wieżyczkach, posadzkach i t. d. 
gdyż więcej tam zwraca się uwagi na 
cele praktyczne, podczas 'gdy u nas 
efekt zewnętrzny często góruje nad re- 
alnemi potrzebami z wyraźnym ich u- 
szczerbkiem. 

Należałoby przypuszczać, że teraz 
przynajmniej w tak zatrważających 
warunkach magistrat zechce pójść po 
linji najmniejszych wydatków i naj 
większych korzyści dla dorastającego 

pokołenia. ‹ 
    

    

Frazesy zamiast argumentów. 
Nu marginesie artykułu „Larwa* („Słowo* Nr 61), 

Cech Murarzy i Malarzy wileńskich 
powtórnie uważa za niezbędne zabrać 
głos w sprawie odnowienia kościoła 
Ostrobramskiego, przez p. Słoneckie- 
go i S-ka. Nie wdając się w szczegóło- 
wą połemikę z autorem artykuliku w 
„Słowie, usiłującym formą literacką 

stąpić rzeczowe argumenty, zazna- 
czamy, że wszystkie zarzuty podejrze- 
nia oraz obliczenie rzeczywistej warto- 
ści dokonanych prac w kościele Ostro 
bramskim zostały ogłoszone po szcze- 
gółowych oględzinach, dokonanych 

przez komisję, składającą się z dziesię 
ciu wybitniejszych mistrzów cechu. 
którzy dziesiątki łat zawodowej, samo 
dzielnej pracy, już mają za sobą; spra 
wozdanie komisji zostało przyjęte na 
«alnem zebraniu, artykuł zaś, zamiesz 

<zony w „Kurj. Wil.“ w oryginale pod 
pisało 20-cia osób członków cechu 
więc napróżno autor „Larwy nazy- 

wa artykuł ten anonimem! Przytem 

cech jest organizacją legalną, zatwier- 

dzoną przez władze. 
Również zbytecznie autor wylewa 

łzy krokodyle nad brakiem etyki, en- 

tuzjazmu nad ciemnotą, analfabetyz- 

mem i partactwem fachowców Wilna. 

przeciwstawiających się importową- 

nym jednostkom twórczym, talentom 

przepojonym entuzjazmem, czynem i 

1. d.i t. d. Tu komentarze zbyteczne... 

O tej „twórczości* najlepiej przema- 

wiają do przekonania nietylko znaw- 

ców, ale i laików sklepienia, ściany i 

ołtarze kościoła Ostrobramskiego oraz 

ogromna suma pobrana z *entuzjaz- 

mem i zapałem* za wykonane „arcy- 

dzieła'. 
Wilno prawdziwą twórczość'i talen 

ty umie odróżnić od partactwa i po- 

trafi je należycie ocenić, szanując i pie 

    

lęgnując zabytki sztuki i arcydzieła, 
czy to importowane, czy miejscowe, a- 
le prawdziwe. Lecz dla miernot i blagi 
zwłaszcza importowanej, Wilno jest 
rzeczywiście surowem, bo nie pochle- 
bia, nie chwali, a demaskuje bezwzg- 
łędnie. : 

Dając rzeczową odprawę obrońcy 
p. Słoneckiego i 5-ka w „Słowie cech 
malarzy domaga się tą drogą od ko- 
mitetu odnowienia kościoła i czynni- 
ków miarodajnych utworzenia komisji 
bezstronnych rzeczoznawców, któraby 
zbadała szczegółowo te prace na pod- 
stawie naszych zarzutów dotyczących: * 
a) jakości wykonania naprawy tyn- 
ków i malowania ogólnego, b) celowo- 

,Ści i praktyczności zastosowania farb 
wodno-olejnych i gruntu pokostowo- 
terpentynowego, c) zawartości pozło- 
ty — czy nie był tu częściowo użyty 
metal małowartościowy zamiast szcze- 
rego złota (co do czego istnieją uza- 
sadnione podejrzenia) i wielu innych 
usterek, które będą wskazane komisji. 

Nie wątpimy, że czynniki miaro- 
dajne zainteresują się tą sprawą i ze- 
chcą ją wyświetlić, by na przyszłość u- 
niemożliwić na terenie Wileńszczyzny 
przeprowadzanie podobnych. bardzo * 
kosztownych praktyk i eksperymen- 
tów przez ludzi nieznanych, chociaż i 
gorąco protegowanych które pozatem 
pozbawiają pracy miejscowe, uczciwe 
siły fachowe malarskie i pozłotnicze, 

będąc przybyszami nieodpowiedzia- 
Inymi o bardzo wątpliwych kwalifi- 

„ kacjach zawodowych. 

Zarząd Cechu: 

Starszy Cechu Piotr Hermanowicz 
Podstarszy cechu Jan Bieńkuński 
Podstarszy Cechu Zygm. Packiewicz. 

„Sztuba” w Krakowie. 
Dużo, może aż za dużo, pisano i dy- 

skutowano w Wilnie na temat sztuki 

pana Leczyckiego. Autorowi przypisy 

wano i zarzucano najprzeróżniejsze in 

tencje, wyolbrzymiano znaczenie u- 
tworu i przeceniano łub niedoceniano 

jego wartości społeeczne i literackie. 

lecz chyba nikomu z tych co zabierali 

głos w sprawie „Sztuby* nie przyszło 

do głowy tak genjalne rozwiązanie za- 

gadnienia wewnętrznego sensu utwo- 

ru, jak nieznanemu recenzentowi „Il. 

Kurjera Codziennego*, który w nume- 

rze 103 tego pisma, z dnia 15 b. m. a- 
mieścił artykuł sprawozdawczy o pre- 

mjerze „Sztuby” w teatrze krakows- 

kim pod wymownym i charakterysty- 

cznym tytułem: „Zachód przeciwko 

Wschodowi w walce o szkołę polską* 

Czytamy tam: 
Jizytator z Wa 

  

   

wy, którego auior 
ja go w sporze między 

jem i dyrektorem, między zachod- 

niem i wschodniem pojmowaniem zadań pe- 

dagogji nie zajmuje stanowiska zbyt zdecy 

dowanego.. Musi pogodzić się z faktem, że 

(szkoła) będzie prowadzona nadal w myśl 
zoschodniej zasady, że każdą indywidualność 

należy schować pod wspólnym strychulcem 
i że rozbijanie jej jest szkodliwe bo może pro 
«adzić do zawodów i rozczarowań życio- 
wych. Sprawa Zachodu — ciągnie dalej swe 
wywody recenzent — reprezeńtowanego przez 

    

  

nauczyciela wygrywa w konkretnym przy- 
padku, ale przegrywa w zasadzie stosowanej 
przez władze w stosunku do szkół kreso. 
wych. 

A więc jakże to? dyrektor ,„Sztu- 
by“ w którym Leczycki — jak sam o- 
świadczył — widział uosobienie porzą 
dku, ładu, karności i serca, ma być 0- 
wym przedstawicielem „wschodniej za : 
sady“? a jeżeli tak to jakiej i z jakich 
czasów? bo wszak wiemy, że dziś ze 
wschodu idą ku nam wręcz odmienne 
„zasady'* i hasła, raczej takie, których 
reprezentantem” jest właśnie ten roz- 
wichrzony i mało solidny nauczyciel 
Stanisław, jeden z najsłabiej ujętych w 
„Sztubie* typów, a wywołujący zach- 
wyt u sprawozdawcy „Kurjera“. A ja- 
kąż to znowu niczem niewytłumaczo- 
ną bezsiłę wykazuje — zdaniem „Киг- 
jera— wobec tej barbarji kresowej 
nasze Ministerstwo W. R. i O. P. w o- 
sobie swego wizytatora, co za niezwy- 
kła kapitulacja wobec tej „wschodniej 
doktryny”, triumfującej w szkolnic- 
twie naszych nieszczęsnych, upośledzo 
nych „Kresów? zy” 

I oto szkoła polska na tych t. zw. 
„„Kresach Wschodnich”, stworzona i 
pracująca w warunkach ekonomicz- 
nych i społecznych najgorszych o ja- 

KU R J E R 

kich pojęcia nie mają mieszkańcy na- 
szego „Zachodu, szkoła, która się z 
roku na rok doskonali i nieraz imponu 
je przybyszom z dalekiego prawdziwe- 
go Zachodu, oglądającym ją bez u- 
przedzeń i zgóry powziętej niechęci, 
została nagłe sdyskwalifikowana w 0- 
czach tamtejszego społeczeństwa do te 
go stopnia że — jak można wnosić ze 
słów recenzenta kurjerkowego — wo 
bec niej nawet szkoła przedwojenna 
austrjacko-galicyjska była niemal do- 
skonałością i tylko „rzekomo biurokra 
tyczna”, a jej nauczyciele mieli tylko 
markę „srogich“ a w rzeczywistości 
byli wcielonymi aniołami, pełni dobrej 
woli, miłości i t. p. cnót i zalet, jednem 
słowem raj, idyla... nie tak jak to —- 
wedle słów pana recenzenta dzieje się 

dziś : 
-.„na wschodzie kraju na naszych olb- 

rzymich, słabo ucywiłizowanych kresach. 
gdzie kontakt z kutlurą zach. jest minimal: 
ny a nacisk wschodniej doktryny (?!) szkol- 
nej tak przygniatający”. 3 

Biedna szkoła polska „kresowa“ 
A tyle przecież miała nad sobą kultur- 
trigerówi... eX Galiciae lux za mało je 
szcze widocznie oświeciło ciemne mó- 
zgi litewsko-białoruskiel.. jeszcze są 
tam potrzebni „przedstawiciele kul- 
„łury zachodu” na tych „Kresach“, tej 
Sybecji polskiej w „tym kraju gdzie pa 
nuje ciemnota i „wschodnia doktryna” 
-— rozumuje poczciwy krakowianin, 
czytając swego „Kurjerka* i wzdycha 
ciężko i do misyjnej, apostolskiej szy- 
kuje-się podróży. ` 

Zaiste, chyba gorszą przysługę tru- 
dno było wyświadczyć autorowi, któ- 
rym — należy sądzić — zgoła odmien 
ne pobudki kierowały, gdy zasiadał do 
pisania swej „Sztuby”, a który może 
chyba teraz wyrzec sentencję: „Boże 
chroń mnie od przyjaciół i życzliwych 
recenzentów, bo nieprzyjaciół sam po 
trafię pokonać”, A. N. 

SA 

(Żydowski instytut 
Naukowy. 

Prezydjum Ž. I. N. zaprosiło w dn. 
17 kwietnia grono osób ze społeczeń- 
stwa polskiego, by się podzielić wiadc 
mościami o swym dorobku prac nau- 
kowych i propagandowych. 

* Przybyłi rektor Januszkiewicz. 
prof. W. Staniewicz, prof. Rydzewski, 
prof. Limanowski, W. i WŁ. Studnic- 
cy, prof. Zdziechowski, p. W. Charkie- 
wicz, mecenasi: Krzyżanowski, Klott, 
Bagiński, pos. dr. Brokowski i in. Z 
pań, radna p. [waszkiewiczoówa i p 
H. Romer-Ochenkowska. 

Zagaił zegranie dr. Szabad, b. se- 
nator, informując zebranych o organi 
zacji, która zapoczątkowana przed kil 
ku laty, w 1929 r. ustaliła się ostate. 
cznie w obecnej fomnie. Organizacja 
nauki żydowskiej na sposób nowoczes 
ny jest rzeczą niedawną, ale już pow 
stały w 17 krajach sekcje Instytutu, 
którego centrala znajduje się w Wil- 
nie. Inna centrala (tyłko na Rosję) is- 
tnieje w Moskwie, różni się zasadami 
społecznemi i dążeniami. Trzecią cen 
trałą ruchu naukowego jest Jerozoli- 
ma, ale ta objęła świat hebrajszczyz- 
ny, podczas gdy tamte dwie operują 
w języku żydowskim i na nim opiera- 
ją swój rozwój. Instytut posiada czte- 
ry sekcje:  fiłologiczną, historyczną, 
ekonomiczno-statystyczną i pedagogi- 
czno-psychołogiczną, oprócz tego po- 
siada Inst. centralę bibljograficzną, 
bogatą bibijotekę, muzeum (folklor 
posiada już sto tys. numerów), książek 
przychodzi rocznie 1000—1200, a jest 
ich 27 tysięcy tomów, 6 tys. roczników 
na świecie wychodzi 400 wydań per- 
jodycznych żydowskich. 

Przy uł. Wiwulskiego wykańcza 
się własny gmach, gdzie znajdą pomie 
szczenie zbiory (Muzeum Teatrologi- 
czne im. R. Kamińskiej), zapewne Bi- 
błjoteka Straszuna i in. Samorządy 
mieskie miast polskich i gminy wyzna 
czyły na cełe Inst. subsydja od 100 do 
3000 zł. a Rada Miejska warszawska 
w roku bieżącym udzieliła 10 tys zi. 
Inst. wydaje Biułetyn p. tyt. „Jedies*, 
wyszło 28 numerów, oraz broszury in 
formacyjne, monografje, prace filoło- 
giczne, a niebawem zacznie wycho- 
dzić miesięcznik jako wspńłny organ 
wszystkich sekcyj. 

Po dr. Szabadzie zabrał głos p. Czer- 
nichów, mówiąc o sołidarności całej 
prasy żydowskiej w popieraniu zadań 
Instytutu, o pierwszej żydowskiej ga- 
zecie w Amsterdamie w XVII w., ©' 

propagandzie oświatowej w nowym 

styłu przez szkołę i teatr, o pierwszym 

zjeździe nauczycieli żydowskich w Wil 
nie w 1907 r. naskuiek którego ucze- 
stnicy znaleźli się na Łukiszkach i za 
kraią dokończyli swych pokojowych 

narad. Inst. wiłeński jest ośrodkiem 

kultury, dla całego świata żydowskie 

go, więc dla skupień we wszystkich 

częściach świata (Abisynji, Kapiandu, 
Australji, Marokko, obu Ameryk. 

Chin i t. d.). Historja o Żydach pisa- 

ną była dotąd filo- lub anti-semicko, 

a teraz musi stanąć ną podstawach na 

ukowych. й 
P. Weinreich, kierownik naukowy 

Instytutu mówił o tem, że naród ży- 

dowski o całym Świecie jest poinfor- 
mowany we własnym języku przez 

Żydów zamieszkujących dane kraje 
Prace Inst. zainteresowały uczonych. 
pisze © nich prof. Bystroń i prof. An- 
dersen w Dorpacie, znany folkłory: 

stą. ; 
P. Weinig, mówił o wielkiej ofiar- 

ności licznych zbieraczy  folkłoru, © 
przenikaniu zamiłowania do prac Inst. 
aż do najmniejszych miasteczek, o 
współpracy szarych mas, które skrzęt 

W ILE RSE | 

nie gromadzą materjały i dane staty- 
styczne, zabytkowe, obyczajowe i t. p. 

Po wysłuchaniu zajmujących prze 
mówień, zebrani z zaciekawieniem og- 
lądali piękne wydawnictwa amerykań 
skie i rosyjskie dla dzieci, ilustrowane 
albumy artystyczne, ciekawą książecz 
kę Worobiejczyka Ein Ghetto in Os- 
ten (Wilna) (dlaczego nie Wiłno?) z 
przedmową Sznura, wileńskiego po- 
ety, z licznemi fotografjami żydow- 
skiej dzielnicy w naszem mieś 

  

   

Widzieliśmy również *tłumaczenia: 
Sienkiewicza, Orzeszkowej, Prusa, 
Wyśpiańskiego, Słowackiego, Reymon 
ta, Berenta „Próchno*, Żeromskiego 
„Przedwiośnie*, Zapolskiej i Sewera, 
Jasieńskiego ,Palę Paryż” i Wilczyń- 
skiego „Typy Żydów w literaturze pol- 
skiej“. 

Na oglądaniu dokumentów, sia- 
rych druków i fotografij zakończono 
ten interesujący pokaz. 

H. R. 

W republice hiszpańskiej. 
Konstytuanta rozstrzygnie kwestję 

katalońską. 
MADRYT, 18-1V. :Pat). Po wczorajszem posiedzeniu gabinetu mini- 

strowie stwierdzili, że w kweęstji katalońskiej osiągnięto zupełue poro- 

zumienie. 
tuantę. 

Kwestja ta zostanie ostatecznie rozstrzygnięta przez konsty- 

Nowa wizyta nuncjusza min. spraw zagr. 
Hiszpanii. 

MADRYT, 18. IV. (Pat). Nuncjusz 
'apostolski złożył po raz trzeci wizytę 

ministrowi spraw zagranicznych Ler- 

roux. 

Aresztowanie gen. Berenguera.. 
MADRYT 18.4. Pat. — Były premjer Be- 

renguer zgłosił się do władz republikańskich 

w Madrycie, które podobno wydały nakaz 
aresztowania g0. 

Powrót do normalnego życia. 
MADRYT. 18.4. Pat. — W całej 

Hiszpanji panuje zupełny spokój. 

Wszędzie powracają do normalnego 
życia i zwykłych zajęć. 

Atika kiai вач 

Łączność Kominternu z Politbiuro. 

RYGA. 18.4. Pat. — Jak donosi 
prasa, straż graniczna ujęła w okoli- 
cach Libawy dwóch emisarjuszy Ko- 

minternu, w chwili, gdy usiłowali prze 

kroczyć granicę lotewsko-sowiecką. 

Emisarjusze, aczkolwiek uzbrojeni w 
rewolwery, musieli się poddać. Znale 

ziono przy nich bardzo ważne doku- 

imenty, ujawniające tajną łączność Ko 

minternu i Politbiura moskiewskiego 

nietyłko na Łotwie, ale i w innych kra 

jach Europy. Emisarjusze przybyli 

nielegalnie z Rosji przed dwoma ty- 

godniami. 

Francja chce zorganizować zakup zboża 
w państwach naddunajskich. 

PARYŻ. 18.4. Pat. — Jak donosi 

„Le Matin", na wczorajszej konferen- 

cji w Prezydjaum Rady Ministrów о- 
mawiana była sprawa zakupu zboża 

przez kraje, które odczuwają jego 

brak, u państw naddunajskich, które 
mają nadmiar zboża. Pozwoli to tym o 

statnim pozbyć się posiadanego nad- 

miaru zboża i zdobyć środki na zorga, 

nizowanie kredytu. Rozpatrywano też. 

posunięcia, mające na celu racjonali 

zację produkcji roluej w Europie : 

obronę przeciwko dumpingowi sowiec 

kiemu. 

ASTA 

Znów. trująca mgła. 
BRUKSELA 18.4. Pat. — Dolinę Mozy 

nawiedziła ponownie trująca mgła. Od ezwar 
tku mieszkańcy Selessin, Ougree i Tilleur 54 

narażeni na działanie zabójczej mgły, Któ- 

rej przyczyny mie możaa wyjaśnić. Mgła 

działa również i na bydło. Kilka sztuk bydła 

Proces „Wampira 
DUSSELDORF 18.4. Pat. — Na rozprawie 

przeciwko Kiirienowi w dniu 18 b. m. od- 

ezytane zostało pisemne zeznanie rozwie- 

dzionej żony zbrodniarza. Pismo to oświad- 

cza, że Kiirten, czytając w dziennikach opi- 

sy dokonanych przez siebie morderstw, z 

padło z powodu zatrucia. Z Leodjum wyje- 

chał specjalny rzeczoznawea w celu zbada- 

nia przyczyn pojawienia się mgły. W po- 

łudniowej Bełgji panuje zrozumiałe zanie- 

pokojenie. 

dūsseidorfskiego“. 
eynizmem wyrażał się, że rysopis zbrodnia- 

rza zupełnie odpowiada jego własnemu wy- 

glądowi. W przeddzień aresztowania po 

przyznaniu się do morderstw Kiirten grozit 

swej żonie zabiciem, jeżeli go zdradzi. 

Świętokradzki wybryk komunistów. 
POZNAŃ 18.4. Pat. — W związku z roz- 

poczynającą się agitaeją komunistyczną 

przed 1 maja niewyśledzeni narazie człon- 

kowie partji komunistycznej zamalowali 

wczoraj wieczorem front kościoła parafjal- 

Katastrofa 
* 
LUBLIN 18.4. Pat. — W dniu 17 b. m 

o godzinie 3-ej nad ranem pociąg pośpieszny 

Warszawa—Zdołbunów na stacji Kanie na- 

jechał na tył pociągu towarowego, stojące- 

go na stacji. Skutkiem tego 5 wagonów po- 

ciągu towarowego zostało rozbitych, zaś pa- 

rowóz oraz wagony pocztowy i bagażowy po 

ciągu p: śpiesznego silnie uszkodzone. Z     
    

    

Bez wrażenia. 
RZYM, 18. IV. (Pat). Wiadomość 

o proklamowaniu w Hiszpanji roz- 

działu Kościoła od państwa nie wywo- 

łała w kołach watykańskich zdziwie- 

nia. Koła te uważają, że wizyta nun 

cjusza apostolskiego, złożona nowemu 

rządowi w Madrycie, świadczy o tem, 

że stosunki pomiędzy Kościołem a pań- 

stwem, oparte na nowej podstawie, 

pozostaną w dalszym ciągu doskona- 

łe. Obecna rezerwa Stolicy -więtej nie 

świadczy bynajmniej © wrogim sto- 

sunku do nowego ustroju Hiszpanii. 

Instytut Kredytu Rolniczego. 

GENEWA, I8:IV. (Pat). W po 

niedzialek zbierze się specjalna pod- 

komisja, która ma przedstawić Ra- 

dzie Ligi Narodów program organi- 

zacji lostytutu Kredytu Rolniczego. 

W skład podkomisji wchodzą przed- 

stawiciele Niemiec, Bułgerji, Danii, 

Wiełkiej Brytanii, Francji, Węgier, 

/ Włoch, Holavdji, Polski, Rumunji i 

Szwecji. Projekt konwencji przewi- 

duje, że rządy, które podpiszą tę 

konwencję, udzielą wszelkiej pomo- 

(ey T-wu dla międzynarodowego kre- 

dytu rolnego. "Towarzystwo to u: 

dzieli długoterminowych pożyczek 

Instytutowi kredytu hipotecznego i 
wypuści obligacie do wysokości, od- 
powiadającej wierzytelaościom. Ka- 
pitał Tawarzystwa ustalony ma być 

na 50 miljonów delarów, przyczem 
5 miljonów akcyj wypuszczonych 
będzie z chwilą wejścia w życie 
konwencji. Rządy udzielić mają To- 
warzystwu zaliczek, króre stanowić 

będą specjalną rezerwę. Towarzy- 

stwo pożyczać będzie kapitały, ze- 
brane drogą emisji obligacyj. Z u-. 
wagi na konieczność ratyfikacji kon- 
wencji subskrypcja kapitału zakła- 

nego w Winiaraeh pod Poznaniem farbą i 

napisami: „Nieeh żyje 1 maj”, „Niech żyje 

partja komunistyczna. Akt ten wywołał 

wśród łudności ogromne oburzenie. 2 

kolejswa. 
pośród pasażerów pociągu pośpiesznego 70- 
stało lekko rannych 6 osób. Z obsługi po- 
ciągu pośpiesznego został ciężko poraniony 
pałacz Michał Gwiazda, którego stan jest 
ciężki. Na miejsce wypadku przybył pciąg 
ratowniczy z Chełma, udziełając pomocy 
rannym. Pociąg pośpieszny po dwugodzinnej 
rzerwie odszedł do Zdołbunowa      

dowego, jak przypuszczają, nie na- 
stąpi przed jesienią. 

Wystawa jugosłowiańska. 

WARSZAWA, 18. IV. (Pat). W so- 

botę w południe w sali kina „Kolose- 

um* odbyło się uroczyste otwarcie wy- 

stawy turystycznej jugosłowiańskiej, 

zorganizowanej przez specjalny komi- 

tet pod protektoratem posła nadzwy- 

czajnego i ministra pełnomocnego p. 

Branki Lazarewicza, przy współudzia- 

le Izby Handlowej Polsko-Jugosło- 

wiaskiej i T-wa Polsko-Jugosłowiań- 

skiego w Warszawie. Do zgromadzo- 

nych przedstawicieli władz i zaproszo- 

nych gości przemówił prezes Izby b. 

minister Szydłowski, poczem poseł La- 

zarewicz dokonał otwarcia wystawy. 

Zjazd Y. M. C. A. 

WARSZAWA, 18. IV. (Pat). W dn. 

18 b. m. rozpoczęły się w Warszawie 

obrady 9-go walnego zebrania delega- 

tów polskiej Y. M. C. A. z całego kra- 

ju. Na otwarcie zjazdu przybyli 

przedstawiciele poszczególnych mini- 

sterstw, wicemarszałek Sejmu Jan Pi- 

sudski oraz wiceprezydent miasta p. 

Błędowski. W niedzielę drugi dzień 

zjazdu. 

Muzeum antyreligijne 

w isakjewskim soborze. 

MOSKWA. 18.4. Pat. — W byłym 

soborze św. lzaaka w Leningradzie 

otwarte zostało muzeum antyreligijne 

współczujący burmistrz. 

Paryż, 17.IV. Podczas podróży b. króla 
Alfonsa na krążowniku wojennym z Cartage- 
ny do Marsyłji, nazajutrz po abdykacji, sta- 
cja iskrowa krążownika otrzymała depeszę 
od burmistrza miasta Los Angeles zaadreso- 
waną do króła. 

Ne. 89..2031) 

W depeszy tej burmistrz pisze dosłownie: 
„Prosimy serdecznie waszą królewską wy- 
sokość o przyjazd do nas na uroczystość 
150-lecia założenia miasta. Podczas karna- 
wału, i festynów w naszem mieście zapomni 
Wasza Królewska Wysokość 0 drobnych 
przykrościach, które go ostatnio spotkały”. 

Zagadkowy zamach. 

POZNAŃ 18.4. Pat. — Prasa donosi że 
z czwartku na piątek w mocy dokonali nie 
znani złoczyńcy zamachu bombowego na mie 
szkanie Piaseckiej w Turzu pow. wągrowie- 
ekiego. Na okna mieszkania pani Piaseckiej 
wypuszczono glinianą rurę, napełnioną ma- 
terjałem wybuchowym. Do tej rury przyłą- 
czony był lont, który jednak przed wybu- 
chem zgasł. Przyczyna zamachu niewyjaśnio- 
na. 

  

  

Nasiona warzyw i kwiatów, naj- 
wyższej wypróbowanej 

dobroci poleca firma Zygmunt Nagrodzki, 
Wilno, Zawalna Nr. tl-a. 

Uwaga. Skład posiada własny sparat 
do próbnego kiełkowania nasion. 

  

  

Zjazd delegatów kolejowego 
L. 0, P. P, 

Dziś do Wilna zjadą się delegaci z 
obszaru Dyrekcji wileńskiej, reprezen 

] kie oddziały LOPP. Ob 
ać się będą w sałach Ogni- 

ska Kolejowego. Organizacja o maso- 
wej ilości członków nie może swych 
spraw inaczej załatwić, jak przez re- 
prezentantów. Komitet kolejowy L. O. 
P. P. liczy w chwili obecnej ponad je- 
denaście tysięcy członków, a każdy 
członek ma prawo wpływać na bieg 
spraw organizacji. Skutkiem tego miej 
scowe koła LOPP. delegują swych 
przedstawicieli, wybranych na ogó!- 
nem zebraniu koła, na zjazd t. zw. od- 

działowy. Zjazdy oddziałowe odbyws- 
ja się w Królewszczyźnie, Lidzie, Ba- 
ranowiczach, Wołkowysku, Brześciu. 
Łapach, Białymstoku i Grodnie. Wyb- 
rani delegaci na zjazdach oddziało- 
wych stanowią gremjum zjazdv okrę- 
gowego, który właśnie ma się odbyć w 
niedzielę w Wilnie. 

Zjazd wileński wyłoni z pośród sie 
bie delegację na zjazd ogólnopolski L. 
O. P. P. do Warszawy. Ta podwójna 
selekcja ma ważne znaczenie, ponie- 
waż na zjazd do Warszawy, który jest 
najwyższą władzą prawodawczą ог- 
ganizacji może trafić tyłko najbardziej 
odpowiedni zespół. Tem się też Нита - 
czy iż L. O. P. P., liczący ponad trzy 
czwarte miljona członków jest jednc- 
cześnie najbardziej jednolitą i naj- 
mocniej zmontowaną organizacją. 

Zjazd wileński będzie miał charak- 
ter sprawozdawczy w odróżnieniu od 
tak zwanego zjazdu budżetowego, zwo 
ływanego przed końcem roku budżeto 

wego. 
Obok szeregu drobniejszych spraw 

głównem zadaniem zjazdu w Wilnie 
jest wybór delegatów i ich zastępców 

  

do Warszawy; kandydatami są pp. “ 
Markiewicz, Romaszko, Trynkiewicz. 
Dudycz, Niedziołko, inż. Witort i Pa- 
szkiewicz. Dodać należy iż statutowo 
wskład każdej delegacji wchodzi miejs 
cowy prezes. Z Wilna np. pojedzie inż. 
Budkiewicz, jako prezes komitetu. 

Ponadto Zjazd w Wiłnie ma odświe- 
żyć skład zarządu przez wybór trzech 
członków i dwóch zastępców oraz ko- 
misji rewizyjnej. Kandydatami do za- 
rządu są pp.: Trynkiewicz, Wyszkow- 
ski, inż. Stankiewicz, Gliński, Filemo- 
nowicz, Gładysz, dr. Świeżewski, Bor- 
kowski, Myśliński, Małyszko. 

Do komisji rewizyjnej pp.: Hry- 
niewiecki, inż. Żemojtel, Sadowski, 

Kuczyński, Ziembieki. 

  

Kowski Jan. 

  

Popierajcie Ligę Morską 

TEATR i MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohułanee. Dziś Te- 

atr czynny dwukrotnie. Po południu o godz. 
3 m. 30 ukaże się po raz ostatni po cenach 
zniżonych aktualna sztuka Kazimierza Le- 
czyckiego ..Sztuba*, grana obecnie z ogrom- 
nem powodzeniem w Krakowie. Niezwykle 
frapująca ta sztuka ze wzgłędów repertuaro- 
wych schodzi z afisza w pełni powodzenia 
Wieczorem o godz. 8-ej „W nocy ze Środy 
na czwartek', niezwykle emocjonująca sztu- 
ka Leo Lenza. Publiczność śłedzi x zapar- 
tym tchem perypetje szybke toczącej się ak- 
cji. Oryginalne dekoracje J. Hawryłkiewicza 
przyczyniają się niemało. do powodzenia 
sztuki. 

Jutro „W nocy ze środy na czwartek”. 
Wszystkie bilety sprzedane. 
— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś o godz. 

8-ej wiecz. „Koniec i początek”, pełna humo- 

ru komedja Marjusza Maszyńskiego, w bra- 
wurowem wykonaniu H. Dunin-Rychłow 
skiej, I. Jasińskiej - Detkowskiej, C. Szur- 

szewskiej, J. Łubiakowskiego, M. Wyrzykow- 
skiego, oraz K. Wyrwicza- Wichrowskiego. 
zarazem reżysera sztuki. 

Dyrekcja Teatrów Miejskich zawiadania, 
że zniżki ważne są tylko do t-go maja, po 
tym terminie zaś zostaną zupełnie zniesione. 

— Występy Marji Modzełewskiej i Alek- 
sandra Węgierki. We' wtorek: dnia 21-go b. 
m. rozpoczynają w teatrze „Lutnia“ trzy- 
dniowe wystepy znakomici artyšci warszaw- 
всу:: Marja Modzelewska i Aleksander Wę- 
gierko. Ulubieńcy publiczności stołecznej 
odegrają pełną napięcia dramatycznego ory- 
ginalną sztukę Verneuilla „Pan Lambethiex '. 

Bilety już można nabywać w kasie zama- 
wiań od godz. 11—9 w. 

— Występy rosyjskiego Teatru Drama- 
tycznego z Rygi. 24 b. m. rozpoczyna w Te- 
atrze „Lutnia“ szereg gościnnych występów 
zespół rosyjskiego teatru dramatycznego w 
Rydze. Występy te wyłołały w Wilnie wieł- 
kie zainteresowanie ze względu na bogaty 
i nader urozmaicony repertuar, świetne wy- 
konanie aktorskie, oraz wysoki artystyczny 
poziom widowisk. 

Bilety już są do nabycia w kasie zama- 
wiań od godz. 11—9 wiecz. 

— Występy J. Kurnakowieza. W ponie- 
działek 27-go b. m. rozpoczyna w Teatrze na 
Pohulance występy gościnne znakomity arty” 
sta scen stołecznych, ulubieniec publiczności 
warszawskiej, rodowity wilnianin, Jan Kur” 
nakowicz. Świetny artysta wystąpi w dosko” 
nałej komedji W. Rapackiego „W czepkt 
urodzony”. у 
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WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
Perspektywy urodzaju. 

Długo trwające chłody odbiły się 
fatalnie na stanie zbóż ozimych. W 
szeregu gminach pow. wileńsko-troc- 
kiego, jak w gminie orańskiej, olkieni 
ckiej i innych oziminy doszczętnie wy 
marzły, tak że trzeba będzie na nowo 

zaorywać i obsiewać. 
Roboty na roli nigdzie jeszcze nie 

zostały rozpoczęte, według ogólnych 
przypuszczeń początku ich należy o- 
czekiwać w pierwszych dniach maja. 

Pochwycenie kontrabandy przeznaczonej 
dła „Króla” przemytników. 

Nocy wczorajszej patrołe K. O. P-u na 
pograniezu polsko-litewskiem w rejonie Pod- 
prodzia zauważyły łódkę sunącą w mro- 

kach nocy pe granieznej rzece ze strony li- 
tewskiej na polską. Żołnierze niezwłoeznie 
powiadomili dowództwo strażnicy i po kilku 
minutseh na tajemniczych gości urządzona 
została zasadzka pod kierownictwem kpt. 
Gęsiora. 

Gdy łódź przybiła do brzegu, wypadło z 
niej dwóch mężczyzn przyczem jeden z nich 

(izdał. Był to napewno znak omówiony. 
Wspólnik jednak nie odzywał się, spłoszony 

uwtdopodobnie przez kopistów. Widząc 
'teezn. wysiłków tajemniczy goście 

zamierzałi już powracać. Wtem padły sło. 
do gór z przybrzeżnych krze- 

wów skierowało na przybyszów 10 lut 
karabinowych. Jeden z osobników, siedzący, 
już w łodzi, na okrzyk momentałnie przewró 
«ił łódź i chciał płynąć do Litwy, drugi usi- 
jował sałwować się ucieczką wzdłuż brze- 
gów, jednak energiczna postawa żołnierzy 

  

   
    

   

zmusiła obu pozostać na miejseu. 
Z przewróeonej łodzi wysypały się wo- 

reczki i paczki. Po wyłapaniu wszystkich 
paczek z wody okazało się, że zawierają one 
40 kigr. tytoniu litewskiego „Zefir* i 20 klgr 
sacharyny. 4 

Obu przemytników pod eskortą odprowa- 
dzono do strażnicy, po drodze jednak jeden 
uciekŁ Drugim okazał się Josel Medański ze 
wsi Dukrzeki gm. giedrojckiej pow. wiłko- 
mirskiego z Litwy. Medański oświadczył, że 
w łodzi było nie 40, lecz 500 kigr. tytoniu i 
że cały przemyt przeznaczony był dla ,kró- 
ła* przemytników Jodki Jawicza z Podbro- 
dzia, karanego już blisko 30 razy grzywną 
na sumę około 30.000 złotych i kilkakrotnie 
więzieniem. 

Ostatnio Jawicz skazany został na 2 i pół 
łata więzienia za notoryczne uprawianie 
przemytu uciekł jednak do Litwy. „Przed- 
siębiorstwo* jego jednak pozostało i nadal 
uprawia swój występny proceder. 

Samobójstwo z powodu przerwania studjów. 
W zaścianku Miżany (gm. solskiej, pow. 

<oszmiańskiego) usiłował popełnić samobój- 
stwo strzelając w sobie z karabinu 21 łetni 
Władysław Szawlis. 

W stanie beznadziejnym przewieziono go 

do szpitala powiatowego w Oszmianie. 
Powodem zamachu samobójczego było 

przerwanie stndjów, z powodów natury ma- 
terjalnej w szkole rolniczej w Żurowicach. 

(c). 

Powódź. 
Onegdaj na terenie odeinka granieznego 

Mikołajewszezyzna wody Niemna tak wez- 
brały, że rzeka wystąpiła z brzegów. Woda 
podniosła się o 4.20 mtr. ponad normainy 
poziem. Sytuację ratują nieco wysokie brze- 

Bibijoteka broszur 
Podczas szukania potajemnej gorzelni w 

mieszkaniu Władysława Szczęsnego w Smor- 
goniach, polieja natrafiła na obszerną bibljo - 

  

   

gi mimo to jednak okoliczne wsie zostały 
zalane. 

Obeenie oddziały saperów K. O. P. przy- 
stąpiły do rozsadzania zatorów lodowych. 
gdyż rzeka wzbiera w dalszym ciągu. 

komunistycznych. 
sądowych Szczęsnego natychmiast 

sadzono w więzieniu. 

e Szczęsny był członkiem K. 

władz 
aresztowano i 

Są poszlaki    
tękę składającą się wyłącznie z dzieł i bro-  P. Z. B. Dalsze dochodzenie w toku. ie) 
szur komunistycznych. Naskutek polecenia 

EBTI TSZT 

TURMONT 
+ Koncert w Ognisku Kołejowem. Dnia 

29 r. b. odbył się w sali dworca kolejowego 
koncert religijny zespołu wokałno-muzycz- 
nego Wileńskiego Ogniska Kołejowego pod 
dyrekcją p. A. Czerniawskiego przy współ- 
udziale znanych i cenionych solistów p. Zo- 
fji Plejewskiej — Monkiewiczowej i p. Mie- 
<zysława Worotyńskiego, na którym wyko- 

nano Galję Gounoda oraz oratorjum Rossi- 
niego. ' 

Wykonanie powyžszych utworow w kaž- 
dym szczególe było bardzo staranne i stało 

kim poziomie artystycznym, znać 
ówno dyrygent, jak cały zespół, 

y się podobnie wyłącznie z sił ama- 
położyli niemało trudu nad przy- 

   

    

  

  

  

torskich 
gotowaniem tych dzieł. 

Zaznaczyć wypada, 
moncka nie zawiodła i nie zważając na czas 

że publiczność tur- 

przedświąteczny oraz wczesne rozpoczęcie 
się koncerłu licznie stawiła się, zapełniając 
salę po brzegi i darząc wykonawców hucz- 
nemi entuzjastycznemi oklaskami, a po 
skonczonym koncercie długo nie chciała się 
rozejść, żądając powtórzenia wykonanycł: 

  

utworów i dowodząc tem samem, jak bar- 
dzo odczuwa tu na zapadłych kresach brak 
godziwej kulturalnej rozrywki i jak bardzo 
pragnie, aby podobne imprezy odbywały się 
jak najczęściej. 

Nie omylę się chyba, jeśli w imieniu 
wszystkich obecnych w dniu koncertu na 3a- 

li złożę placówce wileńskiej życzenia jak 
najpomyślniejszego rozwoju na połu kultu- 
ralnem i wyrażę nadzieję usłyszenia jej w 
niedalekiej przyszłości, co przy łaskawem 
poparciu Prezesa Dyrekcji Wileńskiej inż. 
K. Fałkowskiego, dbającego o kulturę ducho 
wą szrokich mas kolejarskich, nie będzie 
prawdopodobnie zbyt trudneni do urzeczy- 
wistnienia. J. J. 

USZMIANA 
+ Zakup koni w powiecie oszmiańskim. 

Onegdaj bawiła w powiecie oszmiańskim 
wojskowa komicja remontowa, która doko- 
nała zakupu koni, płacąc od 750 do 1000 
złotych za konia. Ceny te są niższe od ze- 
szłorocznych, chociaż wyższe od obecnych 

cen rynkowych. 
Ogółem zakupiono 30 koni. 

  

  

  

PTA KAAT ANSI AT DDR SLK IST I 

Czy reumatyzm i podagra są uleczalne? 
W. tej kwestji niezmiernie dla wszystkich 

«cierpiących ciekawym przyczynkiem jest 
list p. Szerra, Lwów, ul. Lindego 2 II p 

ktorym p. S. pisze nam m. in.: od lat kil 
kunastu cierpiałem na reumatyzm oraz okro- 
pne rwanie w prawej nodze. Przez ten czas 
używałem niezliczonej ilości różnych środ 
ków leczniczych, jakoteż dwa razy byłem 
w miejscowościach kąpielowych zagranicą, 
Skutek był jednakowoż tylko przejściowy, 
bółe zawsze wracały i nie odczuwałem po 
prawy Przed około trzema miesiącami zwró- 
cił mi mój znajomy uwagę na Togal, który 
natychmiast nabyłem w aptece. Togał za- 
żywałem codziennie trzy razy po dwie tablet- 
ki. Już w pierwszym tygodniu odczułem 
„znaczną ulgę, a w trzecim pozbyłem się tej 
przykrej dolegliwości i jestem jak nowona- 

   

    

rodzony Tabletki Togal będę każdemu cier- 
piącemu chętnie polecał. Podobnie jak p. 
S. donosi wiele tysięcy, którzy przyjmowali 
Togal nietyłko przy reumatyzmie, bólach i 
rwaniu w stawach, lecz przedewszystkieiu 
także przy podagrze, bólach nerwowych i 
głowy, grypie i przeziębieniach. Togal bo- 
wiem uśmierza natychmiast najsroższe bóle 
i usuwając w naturalny sposób pierwiastki 
chorobotwórcze, w zarodku zwalcza te nie- 
domagania. Tabletki Togal są nieszkodliwe 
dla serca, żołądka i innych organów. Prze- 
szło 6000 orzeczeń lekarskich. Wypróbujcie 
więc sami dziś jeszcze, lecz żądajcie zawsze 
we własnym interesie oryginalnych table- 
tek Togal. Niema bowiem nic lepszego! Do 
nabycia, we wszystkich aptekach. 

Sytuacja na Wilji 
Obeenie poziom wody na Wilji wynosi 

428 ctm., a więe o 172 etm. wyższy od stanu 
normalnego. 

Groźba powodzi na terenie miasta jest 
narazie minimalna, nieeo gorzej natomiast 
przedstawia się sytuacja na prowincji gdzie 

staje się groźna. 
spodziewane jest jeszcze bardzo znaczne we- 
zbranie wody naskutek gwałtownie topnie- 
jącego Śniegu. Koło Michaliszek w powie- 
cie wileńsko-trockim gęsto płynąca kra znio- 
sła ustawiony na rzece łamacz lodów. 

Zuchwały napad 4 opryszków 
na policjanta. 

Wczoraj późnym wieczorem przecho: 
qdzącego uileą Pierwszej Baterji posterun- 
"kowego III komisarjatu zaezepiło 4 jakiehś 

› osobników którzy mieli w rękach kastety. 
Gdy policjant przywołał ich do porządku, 

osobnicy ct rzucili się na niego z pięściami 
usiłująe obalić na ziemię. 

Widząe, że sytuacja jest groźną, polie- 
jant wydobył rewołwer i oddał dwa strzały 
na postrach, a gdy i to nie poskutkowało 
strzelił w kierunku napastników trafiając je- 

    

          NAJWYŻSZEJ 
JAKOŚCI OBUWIE 

„CETANJA“ 
Do nabycia wyłącznie w sklepach następujących : 

R. Kabacznik, ul. Wileńska 32 
6. Szames, ul. Wileńska 17 

dnego z nich w nogę. Ranny zatrzymał się, 
zaś inni zbiegli. 

Rannego którym okazał się Aleksander 
Sakowicz (Lwowska 57) policjant zaopieko- 
wał się i przewiózł do szpitala św. Jakóba. 

W trakcie dalszego dochodzenia ustalono 
również nazwiska reszty napastników, któ- 
rymi byli bracia Raubo (Wiłkomierska 20) 
i Jan Wączyk (Wiłkomierska 6), których 
zatrzymano. (e). 

„Bezet“, ul. 
„Un Chic Soulier“, ul. Wilenska 24 

КОВЕ ТЕН 

Konferencja w sprawach 
gospodarczych Wileńszczyzny 

i Nowogródczyzny. 

W dniu 16 b. m. odbyła się w Iz- 
bie Przemysłowo-Handlowej w Wilnie 
wspólna konferencja przedstawicieli 
Wydziałów Wojewódzkich z Wilna i 
Nowogródka oraz sfer gospodarczych 
województw wileńskiego i nowogródz- 
kiego, reprezentowanych przez Izbę 
Przemysłowo-Handlową w Wilnie, 
Wojewódzkie Organizacje Kółek Rol- 
niczych i Związki Ziemian oraz Izby 
Rzemieślnicze w Wilnie i Nowogród- 
ku. : 

Konferencja zaakceptowala osta- 
teczny tekst obszernego memorjalu w 
sprawie stanu gospodarczego i najważ 
niejszych potrzeb Wileńszczyzny i No 
wogródczyzny, opracowanego przez 
Izbę P.-H. w Wilnie w porozumieniu 
ze sterami rolniczemi. rzemieślnicze- 
mi i z Wydziałami Wojewódzkiemi. 

Memorjał, który liczy 165 stron pi 
sma maszynowego, będzie wydruko- 
wany i przedstawiony czynnikom rzą 
dowym. 

Na konferencji przewodniczył p. 
poseł Staniewicz, b. minister. 

Tysiące cierpiących na reumatyzm i po- 
. dagrę wyraziło swe wysokie uznanie dla n'e- 
zwykłej skuteczności działania Togalu. Gdv 
inne środki zawiodły, osiągnięto przy zasto- 
sowaniu Togalu nadspodziewanie dobre re- 
zultaty. Nieszkodliwe dla serca, żołądka i ia 
nych organów. Zaopatrzcie się więc natych- 
miast w najbliższej aptece w Togal—niema 
bowiem nie lepszego ! ‹ 

Pepierajeie przemysł krajowy 
  

  

Dziś: Tymona m. 

Jutro: Krzysztofa m. 

  

„4 m. 32. 

—g. 18 m. 38. 

Spostrzeżenis Zakladu Meteorologį! U.S. M. 
w Wilila 2 dala 181V—1931 roku, 
Cišnienie šrednie w milimetrach: 762 

Temperatūra średnia -|- 29 C. 

+ naiwyžeza: - 5* C. 

° najniżoza: => 59 C. 

   

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: północnowsch. 

Teńdencja barom: wżrost, potem spadek. 

Uwagi: pogodnie. 

KOŚCIELNA. 

— W sprawie Kongresu Eucharystyczne- 
go w Wilnie. Związki i stowarzyszenia, któ- 
re pragną wziąć udział w Kongresie Euciia- 

rystycznym w Wilnie: czy to w adoracji w 

Ostrej Bramie, czy też w uroczystem nabo- 
żeństwie na placu Katedralnym, zechcą zgło- 
sić swój udział u przewodniczącego sekcji 
ilturgiszno-pochodowej Kongresu ks. kan. 
Cichońskiego dn. 20 lub 21 kwietnia o godz. 
5—6 wiecz. (ul. Metropolitalna 1). — Panie 
adorują od godz. 15 w piątek 8 maja, przez 
całą noc i w sobotę do godz. 15. Panowie zas 

od godz. 15 w sobotę przez całą noc następ- 
ną i w niedzielę do godz. 9 z rana. 

URZĘDOWA. 
— Za zasługi na polu pracy niepodle- 

głościowej, zarządzeniem Pana Prezydeuta 
Rzplitej z 13 kwietnia r. b. (Monitor Nr. 
87, 16. IV. 31) zostały odznaczone następu- 
jące osoby: Krzyżem Niepodległości z mie 
czami — komisarz Kasy Chorych płk Ka- 
zimierz Hertel, urzędnik w Zakładzie Ubez- 
pieczeń Karol Przegaliński, Krzyżem Niepod- 
ległości — mjr. Bąbiński Kazimierz, Józef 
Małowieski, naczełnik wydziału w Kurator- 
jum, Stefan Mydlarz — starosta święciański 
Irena Mydlarzowa — przewodnicząca Łk 
O. K. w Święcianach. Jerzy Ołdakowski — 
burmistrz w Nowej Wilejce, medalem nie- 
podległości — Jułjusz Narkowicz, naczelnix 
wydziału w Dyrekcji Okręgowej P. K. r. 

— Za ratowanie ginących. P. minister 
spraw wewnętrznych w dniu 9/IV r. b. na- 
dał po raz pierwszy medal za ratowanie gi- 
nących aspirantowi straży pożarnej w Wil- 
nie Zygmuntowi Kaleńskowi i Janowi Sergja 
lisowi, starszemu strażakowi tejże straży po- 

żarnej. Wymienieni odznaczeni zostali za 
wyratowanie z narażeniem życia kobiety i 
dziecka z płonącego domu w lipcu 1930 r. 
w cząsie pożaru przy ul. Zamkowej. Takiż 
medal został nadany 11 kwietnia Józefowi 

Majce za uratowanie tonącej kobiety w dniu 
4 stycznia 1930 r. 

ADMINISTRACYJNA. 
— Kłopot 4 cudzoziemeami. Onegdaj w 

urzędzie wojewódzkim odbyła się konferen- 
cja poświęcona sprawie pracy dla cudzo- 
ziemców w Wilnie. Stwierdzono, że na tere- 
nie m. Wilna jest przeszło 10.000 obywateli 
państw obcych którzy w większości są bez 
pracy lub mają pracę dorywczą i niezmier 
nie utrudniają odciążeniu bezrobocia. 

Ze względu na doniosło: prawy, konre- 
rencja nie doszła do konkretnych rezulta- 
tów. 

Spruwie tej ma być wobec tego poświę- 
cona jeszcze jedna konferencja. 

MIEJSKA 
— Kwesta na rzeez Polskiego Tow. O- 

pieki nad grobami Bohaterow. W dniu dzi- 

  

      
Niemiecka 24      

      

    

WIEENSKI 

  

WIESZCZENIE 
NAGRODY 25 ZŁOTYCH 

za wskazanie przekupnia sacharyny 

NAGRODY 75 ZŁOTYCH 
za wskazanie sklepu, sprzedającego nielegalnie sacharynę. 

Używając sacharynę zamiast cukru, oszukujesz samego siebie. 
Sprzedaż sacharyny dozwolona jest jedynie za receptą lekarską. organizmu bez wartości. 

Sacharyna jest dla 

Tymczasem po jarmarkach i po wsiach kręcą się przekupnie, sprzedający 
sacharynę. Sprzedają ją też po sklepach nieuczciwi kupcy. 

Policja na kazde wezwanie obowiązana jest oskarżenie sprawdzić, spisać protokół 
i skierować sprawę do władz skarbowych, dla przekazania sprawy Sądowi, który wymierza 
na zasadzie Rozporządzenia Pana Prezydenta Rzplitej z dnia 7 października 1927 r., karę 
w wysokości od 200 do 2.000 złotych, a oprócz tego 2 tygodnie do pół roku aresztu. 

Każdy obywatel, który przyczyni się do ujęcia handlarza sacharyną, otrzy- 
ma 25 złotych nagrody, a kto wskaże sklep, w którym znajdą sacharynę, otrzyma 
75 złotych. 

  

siejszym szereg kwestarek wyjdzie na miasto 
zbierając na widome dowody wdzięczności 
społeczeństwa dla tych którzy nie wahali 
się złożyć ofiary z życia za wolność wa- 
szą i przyszłych pokoleń. 

Niechże nikt nie odmawia kwestarkoin 
niechaj każdy dołoży grosz swój a nabytym 
znaczkiem zaświadczy, że zdaje sobie spra- 
wę z obowiązku wdzięczności, jaki niespła- 
cony na nas ciąży, dla tych którzy odeszli. 

— Regulacja ułie. Magistrat m. Wilna w 
najbliższym czasie zamierza przystąpić da 
regulacji szeregu ulic i uliczek okalającyc! 
mury po-Franciszkańskie, dokąd w połowie 
maja zostanie przeniesione «niejskie pogo- 
towie ratunkowe. Jednocześnie ua ulicach 
tych zostanie uregulowaity rich kołowy. Ma 
to na celu zapewnienie szybkości i spraw- 
ności funkcjonowania karetce pogotowia, 
która w ten sposób zawsze będzie miała 

"pzefam r pzefa Aupoqoms 

— Budowa nowej rzeźni natrafia na nie- 
przezwyciężone trudności. Sprawa budowy w 
Wilnie nowej rzeźni miejskiej napotyka na 
nieprzezwyciężone trudności z powodu bra- 
ku odpowiednich kredytów. Prowadzone w 
tej sprawie pertraktacje z Bankiem Rolnym 
mie doprowadziły dotychczas do konkretne- 
go rezultatu. 

Plany budowy i kosztorysy zostały już 
opracowane w najdokładniejszych szczegó- 
łach. 

  

Biorąc jednak pod uwagę trudności na- | 
tury finansowej, nałeży silnie wątpić, czyć 

realizacja tego projektu nastąpi w nowym 
roku budżetowym. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— „Shelly“s Institut, (kurs języka angiel- 
skiego) został otwarty dnia 18 kwietnia za 
zezwoleniem Kuratorjum Okręgu Wileńskie- 
go. Zapisy przyjmowane będą codziennie od 
godz. 4—5 w gmachu gimnazjum Lelewela. 

GOSPODARCZA 
— O złożeniu zeznań o dochodzie Za 

rząd Związku Piwiarń, Kawiarń i Jadłodaini 
komunikuje iż z dniem 1-go maja upływa 
Sa złożenia zeznań o dochodzie za ub. 
rok. 

Zeznania można wypełnić i złożyć przez 
Związek przy ul. Stefańskiej 42 m. 1. 

— Wzrost zadłużenia podatkowego rolni- 
ków. Przeżywany obecnie ciężki kryzys go- 
spodarczy bodaj najdotkliwiej odbił się na 
szerokich sferach rolniczych. W związku z 
tem do władz skarbowych masowo napływa- 
ją podania rolników o umorzenie zaległoś- 
ci podatkowych. 

Większość jednak tych podań załatwia 
ją władze negatywnie i w ten sposób zwię- 
ksza się zadłużenie rolników a jednocześnie 
problematyzuje się ich uiszezalność. 

— Zarząd Wileńsko-Nowogródzkiej Izby 
Lekarskiej przypomina p. p. lekarzom. 
zamieszkałym: na terenie m. Wilna, że zez- 
nanie o dochodzie, osiągniętym przez nich 
w roku 1930 mależy złożyć w odnośny 
Urzędach Skarbowych do dnia 1 maja b. r. 
wpłacając jednocześnie do kasy Skarbowej 
zaliczkę na poczet podatku dochodowego w 
wysokości połowy należnej kwoty. 

— Podatek przemysłowy. W dniu 15.IV 
Urzędy Skarbowe przesłały do Urzędów Gm 
oraz Magistratów, dla doręczenia płatnikom 
nakazy płatnicze na podatek przemysłowy 
od obrotu za rok 1930 który winien Hyć 
wpłacony do miejscowej Kasy Skarbowej w 
terminie do dnia 15 maja 1931 r. 

Do tegoż terminu płatnicy nogą się in- 
formować w Urzędach Skarbowych oraz 
gminnych o sumach ustalonych obrotów i 
przypadającego podatku oraz wnosić od wy- 
miaru odwołania do Komisji Odwóławczej 
na ręce władzy, która podatek wymierzyła. 

Z POCZTY. 

— Prezes Dyrekeji P. i T. w Wilnie inż. 
K. Żuchowicz wyjechał w sprawach służ 
bowych do Warszaw Zastępuje prezesa 
Dyrekcji inż. Nowicki. 
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Z KOLEI. 

— Zmniejszenie się ruchu towarowejo. 
Podług zaczerpniętych przez nas informacyj, 

w ostatniej dekadzie ruch towarowy na te- 
renie Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej uległ 
znacznemu zmniejszeniu się, bo aż o 15 pro- 
cent. W porównaniu z ubiegłą dekadą, w 
łano przez sta graniczne o 125 wagonów 
mniej. Zmniejszyła się również ilość ładun 
ków towarowych. 

— Dyrekcja Okręgowa P.K.P. w Wilnie, 
podaje do wiadomości, że dla przyśpiesze- 
nia przewozu przesyłek drobnicowych, jak 
również całowagonowych zwierząt żywych i 
towarów łatwo psujących się, nadawanych 
za listami przewozowemi tak szybkości zwy 
czajnej, jak pośpiesznej, z dniem 20 kwiet- 
nia b. r. uruchamia się tytułem próby na 
odcinkach Wilno—Grodno—Białystok jedną 

   

      

parę lekkich pociągów towarowych o szyb- 
kości 50 km., według następującego rozkia- 
du jazdy: 

Pociąg Nr. 788 — odjazd z Wilna g. 11, 
przyj Grodno 15.42, odj. 16.22, przyj. Biały- 
stok—-18.5. 

Nr. 787 — odj. z Białegostoku 9.45, przyj- 
Grodno 12.22, odj. 13.02, przyj do Wilna 
17.43. 

Wskazane pociągi są w Białymstoku sko 
munikowane z odpowiedniemi pociągami Dy 
rekcji O.K.P. Warszawa, kursującemi we- 
dług nast. rozkładu jazdy: 

Pociąg Nr. 782 — odj. z Białegostoku g. 
20, przyj. do Warszawy-Pragi 2.35, 

Powrót pociągiem Nr. 9393 — odjazd 
z Warszawy — Pragi 21.20, przyj. do Bią- 
łegostoku 6.55. 

Dzięki. temu przewóz przesyłek będzie 
trwał z Wilna do Warszawy 18 godz. 35 min 
i z powrotem 20 godz. 23; min. Wszystkie 
przesyłki drobnicowe, nadane na stacjach 
dną godzinę przed odejściem lekkich pocią- 
gów towarowych będą wysyłane w tymże 
odcinków Wilno—Grodno—Białystok na je- 
dniu wskazanym pociągiem. Pierwszy po 
ciąg Nr. 788 odejdzie z Wilna 26 b. ra 
a pociąg 787 z Białegostoku 25 b. m. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Akademja na Dar Narodowy. W dniu 

3-cim maja 0 godzinie 8-ej wieczorem, w 
teatrze Miejskim przy ul. Pohulanka odbę- 
dzie się Akademja na Dar Narodowy 3-g0 
maja Polskiej Macierzy Szkolnej. 

Bilety po cenach b. niskich można naby- 
wać w biurze Zarządu P. M. S przy ulicy 
Wileńskiej 23 m. 9 od 9 rano do 3 po poł. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Walne zgromadzenie właścicieli pi- 
wiarń, kawiarń i jadłodajni. W poniedziałek 
dnia 27 kwietnia r. b. o godz. 5-ej wiecz. od 
będzie się w lokalu Centr. Zw. Drobnych 
Kupców przy ul. Wielkiej 83 walne zgroma- 
dzenie właścicieli piwiarń, kawiarń i jadło- 
dajń z bardzo ważnym porządkiem dzien- 
nym. Stawcie się jak najliczniej. 

— Chrześcijański Uniwersytet Robotni- 
czy w Wilnie powiadamia, że w niedzicię 
dnia 19-go kwietnia r. b. o godz. 1-ej po poł. 
odbędzie się w sali Chrz. Domu Ludowego 

przy ul. Metropolitalnej Nr. 1. Odczyt p. t. 
„Strajk“ (z cyklu „Encyklika Rerum No- 
warum*j. Wstęp wolny. 

— Zarząd Patronatu Więzienaego zawia- 
damia, że w dniu 5 m r. b. o godz. 7-ej 
wieczorem w lokalu du Apelacyjnego 
odbędzie się Walne Zebranie, na które zap- 
rasza wszystkich Członków. 

Porządek dzienny: 
1) Ustalenie prawomocności zebrania i 

wybory przewodniczącego i sekretarza. 
2) Sprawozdanie Zarządu. 
13) $prawa nabycia domu przy ul. Mysiej. 
4) Wolne wnioski. 

— Czarna Kówa Klubu Społeczno - Poli- 
tyeznego. Dzisiaj w niedzielę 19 kwietnia 
o godz. 18 odbędzie się w małej sali pałacu 
'Reprezentacyjnego czarna kawa na której 
p. Władysław Wielhorski wygłosi referat pl 
„Moment obecny w sporze połsko-litewskim'” 

RÓŻNE 

— Podziękowanie. J. W. Panom Woje- 
wodzie, Staroście Grodzkiemu, księdzu pre- 
fektowi Puciacie, księdzu doktorowi Tysz- 
kowskiemu, Niższym Funkcjonarjuszom Pań- 
stwowym Paniom i Panom  urzędnikoni 
Urzędu Wojewódzkiego i wszystkim przy- 
jaciołom i znajomym za okazaną pomoc i 
ostatnią posługę ś. p. Konstantemu Mar- 
kiewiczowi tą drogą składam serdeczne „Bóg 
zapłać.  Stroskana żona. 

-- Komunikacja lotnicza. Odlot ostatnie- 
go samolotu z Amsterdamu do Indyj Holen- 
derskich (Amsterdam—Batawja—Bandoeng), 
mającego połączenie z jednorazowym prze- 
łotem z Indyj Holenderskich do Australji 
(Batawja—Melbourn) odbędzie się w dniu 
30. IV r. b. Przesyłki lotnicze do Australji 
mogą być przyjmowane tylko do dnia 27.IV 
r. b, włącznie. Za przesyłki te będzie pobie- 
rana następująca opłata za kartę 4.20, za 
listy i inne przesyłki także 4.20 gr., za każ- 
de 10 g. wagi lub część tychże. 

     

    

  

  

    

      

ZABAWY. 
— Dzisiejszy daneing w cukierni B. 

Sztralła. Już dzisiaj w pięknie przystrojo- 
nym zielenią lokalu cukierni B. Sztralla 
(czerwony) odbędzie się dancing urządzony 
staraniem T-wa Przyjaciół 85 p. p. strzelców 
wileńskich. 

Wieczór pozbawiony najmniejszej karo 
ty pozwoli na spędzenie kilku miłych godzin 
przy dźwiękach doskonałej orkiestry, przy- 
grywającej do tańca. 

Wstęp — 2 zł. Początek dancingu o godz. 
23-ej. 

RT NA ARS 

  

Przy braku apetyłu, zepsutym żołądku, 
upośledzonem trawieniu obstrukcji, zaburze- 
niach przemiany materji, pokrzywce i swę- 
dzeniu, naturalna woda gorzka „Franetszka 
Józefa* usuwa z organizmu substancje gnil- 
ne zatruwające organizm. Żądać w aptekach 
i drogerjach. 

Urząd Skarbowy 

Akcyz i Monopolow Państwowych. 

RABJOG 
* NIEDZIELA, dnia 19 kwietnia 1931 r. 

10,15: Nabożeństwo z Poznania 11,05: Czas 
12.15: Poranek z Filharmonji Warszawskiej 
14.00: „Uprawy wiosenie* — odczyt. 14.23: 
Odczyty rolnicze i muzyka 15,40: Audycja dla 
dzieci 15,50: Audycja dla dzieci znłodszych 
16,40: „W rocznicę Raszyna” — odczyt 17,15: 
„Prorok roli i wolności “ — feljeton 17,30: 
Wieczór spisko-orawski 18,10: Koncert pe- 
pułarny 18,30: „Co się dzieje w Wilnie* — 
pogadanka 19.15: „Papier i życie na scenie“ 
— djalog 19,40: Program na poniedziałek i 
rozmaitości 20,00: Słuchowisko kabaretowe 
20,30: VI Niedzieła kameralna 21,20: „Manja 
tworzenia* -— feljetop 22,15; Koncert solisty 
23,00: Kom. i muZyka taneczna 

PONIEDZIAŁĘK, dnia 20 kwietnia 1931 +. 

11.58: Sygnał czasu z Warszawy. 12.05: 
Muzyka operowa (płyty). 13.10: Komunikat 
meteorologiczny. 14.50: Lekcja francuskiego. 
15.15: Program dzienny. 11.30: Odczyty dla 
maturzystów. 16.10: Komunikat dla żeglugi. 
16.15: Audycja dla dzieci. 16.45: Koncert dla 
młodzieży (płyty). 17.15: „Wyzwolenie Wił 
na” odczyt. 17.45: Muzyka lekka. 18.25: Wi. 
leński komunikat sportowy. 19.00: Prograu: 
na wtorek i rozmaitości. 19.10: Kom. rolni- 
czy. 19.25: Komunikat Związku Młodzieży 
Polskiej. 19.40: Prasowy dziennik radjowv. 
20.00: „Powitanie wiosny” fełjeton. 20.10: 
Odczyt aktualny. 20.20: Odczyt muzyczny. 
21.00: Operetka „Frasguita“ Lehara. 23.60 
Komunikaty i muzyka taneczna, 

WTOREK, 21-g0 KWIETNIA 1931 R. 
11.58: Czas. 12.05: Muzyka taneczna (pły- 

ty). 18.10: Kom. meteor. 1450: „Zagadki Ży- 
cia* odczyt. 15.50: Odczyt dla maturzystów. 
16.10: Kom. dla żeglugi. 16.23: Program dzien: 
ny. 16.30: Utwory Griega (płyty). 17.15: 
„Trudności przy wprowadzaniw naukowej oc 
ganizacji* odczyt. 17.43: Koncert symfonicz- 
ny. 18.45: Radjowa gazeta radjowa. 19.00: 
Tygodnik artystyczny. 19.15: Program na śro 
dę i rozmaitości. 19.35: Prasowy dziennik 
radjowy. 19.50: „Laureat m. Warszawy E. 
Dębicki feljeton. 20.05: Lekkie piosenki w wy- 
konaiu chóru Dana. 20.30: „Cyganerja* ope- 
ra O. Pucciniego (płyty). Po operze komuni- 
katy. 23.00; Kabaret (płyty). 

EUR 2 

NOWINK! RADJOWE. 
DZISIEJSZY SZARY PUNKT. 

Jak wszystko na świecie i niedzielny pro- 
gram radjowy ma swój szary punkt. Jest to 
tytuł pogadanki dla dzieci którą o godz. 15.50 
wygłosi p. Zula Minkiewiczówna. Sama po- 
gadanka nie będzie zapewne ani szara ani o- 
bracająca się dokoła jednego punktu. 

VI NIEDZIELA KAMERALNA 

VI niedziela kameralną (g. 20.30) w wyko- 
naniu zespołu kameralnego im. Stanis 
Moniuszki przyniesie szereg ciekaw) 
rów muzycznych z XVI i XVII wieku. 

Walka społęczeństwa i rządu 
z klęską sacharyny. 

W dzisiejszym numerze zamieszczamy 
obwieszczenie Urzędu Skarbowego o nagro- 

yznaczonych przez Ministerstwo Skar- 
a wskazanie przekupnia (zł. 25), lub 

*|zł. 75), sprzedającego sacharynę, 
zem osoba informatora nie będzie uja- 

   

      

  

   
   

Zarządzenie to dopełnia wielką akcję, 
wszczęłą przez nasze organizacje nauczycie- 
li szkół powszechnych, harcerzy i Związek 
Pracowników Administracji Gminnej w kie- 
runku pouczenia ludności o dużem znacze- 
niu spożywania cukru. W tym celu są sze- 
roko po kraju kołportowane barwne afisze 

Ziemie byłego Ober-Ostu są terenem, je- 
szcze z czasów wojny, największego spoży- 
wania sacharyny. 

Bezlitośnie należy tępić szmuglerów i 
wszelką opieką otoczyć akcję naszych orga- 
nizacyj społecznych, zmierzających do uzdro- 
wienia i podniesienia trybu życia najszer- 
szych warstw ludności. | 

Wszelkich informacyj udziela oraz bez- 
płatnie materjały propagandowe przesyła po- 
wałane potrzebą chwili do życia Biuro Pro- 
pagandy Konsumcji Cukru, (Warszawa, Ka 
rowa 20)._- 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
WYKRYCIE SPRAWCZYNI KRADZIEŻY 

PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. 

W dniu wezorajszym donosiliśmy o do- 
konaniu zuchwałej kradzieży i akeyj banko- 
kowych wartości ponad 46 tysięcy złotych. 
Dzięki energicznej akcji policji śledczej kie- 
rowanej przez p. pkm. Mroczka, kradzież 
wykryto w ciągu 24 godzin. Sprawczynię kra- 
dzieży zatrzymano i wszystkie akeje odna- 
leziono. (e). 

    

    

  

kais 

OFIARY. 
Na najbiedniejszych. Dla uczczenia pa- 

mięci ś. p. Emilji Witwińskiej w pierwszą 
rocznicę śmierci — rodzina zł. 20. 
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79. Szarada ЕИ ее с о е ozrywki umysłowe. a: мтч rę zaczwowić 
i Część pierwsza bez końcówki — Nr. T * 76. Logogryf 77. Mozaika to dzikie zwierzę leśne, a wysyłamy Państwu człowieka, dla przyjęcia 

$ uł. Z. Wolski. uł. H. Stella. 
Część druga — zwykły krzyk woźnicy 
Całość — miasto niegdyś cierpiące, 
Dziś wiele znaczące. 

Za rozwiązanie 10 pkt. w ki. I-ej. 

80. Figielek zoologiczny 
ul. W. Sienkiewicz. 

  Litera pewna w tej samej literze, 
Ghoć kłów nie posiada, lecz zato ma 

pierze. 
Za rozwiązanie 15 pkt. w ki. II-ej. 

gs 

Rozwiązanie zadań 
z dmia 29 marca b. r. 

Nr. 58. Mozaika. 
Penelopa. Wyraży: Prakseda, estetyka, 

Wapełeon, epidemja, latawiec, oleodruk, 
pszczoła, Afrodyta. 

  

Zamiast trójkątów 

lak, żeby wyrazy poziome miały 

należy wpisać litery 
znaczenie 

  

następujące: 

1) Dzikie zwierzę, 2) Duży pokój, 3) Płyn 
łatwo palny, 4) Olbrzymi zbiornik wody, 5) 

Nr. 59. Zadanie rysunkowe. 
Rysunek nałeży odwrócić do góry. Ry- 

bak siedzi u góry rysunku w lewej jego Uważajcie na ory- nazwę firmy     

  

Rozporządzenie z mocą obowiązującą, 6) Pot- stronie. 
wór mitołogiczny, 7) Rodzaj grzyba, 8) Przy- 

Nr. 66. Labirynt. rząd spotrowy, 9) Kwiat. 
zdac i = > Wejści i j > 

Trójkąciki większe odezytane Z BORY: Da Z podanych części wyrazów ułożyć rozwią ias i trafne jest z prawej strony ry 
dół w kolejności wierszy dadzą rozwiązanie. zanie. 

Za rozwiązanie 10 pkt. w ki. ll-ej. Za rozwiązanie 10 pkt. w ki. 1-ej. > „Nr. 61. Szarada aktualna. 
Capone. 

78. Krzyżykówka 
uł. L. Kitowski 

„Nr. 62. Bilet wizytowy. 

Admirał w stanie spoczynku. 

Trafne rozwiązania powyższych za- 

dań wadesłali: 

Pp. W. Szewczyk (zadanie rys., labirynt. 
4 5 szarada), J. Zdrojewski (szarada, zadanie 

rys., labirynt), L. Nikiforowski (zadanie rys.) 
13 A. Wojtalik (mozaika, zadanie rys., łabirynt. 

8 g 3 szarada), Z. Warywoda (zadanie rys:, labi 
rynt). M. Kulikowski (wszystko), Z. Wožnic- 
ki (zadanie rys., mozaika, szarada). J. Popie- 
łyginówna (zadanie rys., labirynt), S. Kier 
snowski (zadanie .rys., labirynt), J. Bławdzi 
wicz (zadanie rys., labirynt), T. Bobki 
czówna (labirynt), G. Pawłowicz (mozaika, 
zadanie rys. labirynt, szarada), A. Pluta (la- 
birynt), A. Łapin (zadanie rys., labirynt), M. 
Jeliński (mozaika, labirynt, szarada), J. Łu- 
kaszewicz (mozaika, zadanie rys., labirynt. 
szarada), W. Bohdziewicz (mozaika, zadanie 

rys., labirynt, szarada), Z. Harasimowicz 
įszarada, zadanie rys., labirynt), J. Popław. 
ska (mozaika, zadanie rys., labirynt, szara- 
da), E. Piotrowski (mozaika, zadanie rys, 
łabirynt, szarada), B. Gładki (zadanie rys., 
łabirynt), A. Samujło (mozaika, zadanie rys., 
labirynt, szarada), L. Zmirewicz (wszystko), 
W. Gawlewicz (zadanie rys., labirynt). 
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ZNACZENIE WYRAZÓW: Pionowych:: 3)Wór (wspak), 4) Kwiat. 
ZAB: 

Poziomych: 1) Marynarka, 2) Rzega w 11) Zaimek, 12) Oprawca, 17) Miasto w Poi 
Polsce (wspak), 3) Miasto w Finlandji, 4) Ste (wspak), 27) Śsak owadożerny (wspak), N d 
Kolor (wspak), 5) Biala zasłona (wspaki, 25) Święta księga, 29) Ciężarek do kosztow- agrody 

ności, 30) Stolica państwa europejskiego 
(wspak), 31) Miasto w Polsce (wspak), 32) 
Przerwie nić żywota (wspak), 33) Jeden z 
bohaterów Dumas'a, 34) Kwiat, 35) Hotel'w 
Londynie, 36) Autorka szwedzka XIX w.. 
37) Jeden i drugi, 38) Rzeka w Europie, 
39) Ryba, 40) Imię chłopca (zdrobn.), 41) 
Część, 42) Paliwo (wspak), 43) Broń staro- 
żytnych (wspak), 44) Ptak (wspak), 45) Kon- 
stelacja, 46) Cel, 47) Biała suknia kapłańska 
(wspak). 

6, Wrzątek (wspak), 7) Wulkan (wspak), 
%) Dzieło Sienkiewicza, 9) Rzeka we Wło- 
szech, 10) Przebieg, 11) Posiłek dziecięcy, 
12) Składowa część maszyny parowej (wspak) 
13) Wyspa, 14) Wyspa, 15) Nabożeństwo (bez 
pierwszej litery), 16) Małpa europejska 
(wspak), 17) Roślina, z której wyrabia się 

opjum; 18) Firma zegarków, 19) Typ samo- 
łotu, 20) Litera grecka (wspak), 21) Ofiara, 
22) Wyspa, 23) Imię męskie, 24) Rzeka w E- 
uropie, 25) Mgła, 26) Część Mszy Św. 

Za rozwiązanie 10 pkt. w ki. I-ej. 

za trafne rozwiązania zadań 

w marcu r. b. otrzymali: 

łnagroda — p. Aleksander Wojtalik, 

Gustaw Meyrink „Golem” (powieść), L. Pe- 

rutz „Narodziny Antychrysta" (powieść). 

il nagroda — A. Samujło, Sydney Hor- 
ler „Władnym nocy” (powieść). 

Mi nagroda — J. Popietyginėwna, H. R. 

Berndarff „Szpiegostwo“ (powiešė). 

Gwiazdzista eskadra 
Dramat miłości i poświęcenia. Aktdw 18. 

W ralach głównych: Urocza Baśka Orwid, Jana R Janusz Kalay i Jeż Kobusz. 
Kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od godz. 4-ej. Następny program: Wiosna uczuć. 

  

€ena IŃl: Parter 60 gr., Bałkon 38 gr. 
© dnia 15 do 19 kwietnia 1931 roku 
wiłłęcznie będą wywietane filmy: 

D @1 & 1 Szampański przebój dźwiękowył Mastrój... Urok... Czec... budzą 

w czarującym tebe Willi FritsCh sios oraw Liljana Harvey "zie 
Udział biorą: Julija Serda, Hans Junkiermann, 6. Aleksander. 

Walc m Hości NAD PROGRAM: Wszechświat. przegląd dźwięk. „Foxa'' (ost, 
now.), międży in. Polska — Wesela góralskie. 

ginalny stempel: 

  

(HLUBĄ POLSKIEGO PRZEMYSŁU POŃCZOSZNICZEGO 
jest elegancka. wspaniała, praktyczna, a precyzyjnie wykonana 

Pończocha „Bemberg” 
Wystrzegać się licznych falsyfikatów! 
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* romano“ 

simy uwažač przy kupnie prawdziwego wszechšwiatowej slawy 

PIWA ŽYWIECKIEGO 
na ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK z firmą 

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

KORDARROCZAAWEK 

OSTRZEŻENIE! 
Pewna firma w Wilnie rozlewa swoje mało- 

Ó) wartościowe piwo w używane butelki „Patent” 
ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU W ŻYWCU 
i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów. 

Przeto ostrzegamy przed falsyfikatami i pro- 

  

PRZETARG. 
Fundusz Kwaterunku Wojskowego ogłasza nieograniczone 

przetargi na wykonanie następujących robót: 
w WILNIE dla budynku oficerskiego przy ul. Wileńskiej, 

1) instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i gazowej. 
2) instalacji elektrycznej, 
3) dostawę stolarszczyzny (kompletów okien i drzwi).- 

w PŁOCKU dla „budynku oficerskiego i podoficerskiego przy 
szosie Warszawskiej, 

1) 
2) instalacji elektrycznej. 

instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej, 

Oferować można oddzielnie na każdą z wyżej wymienionych 

robót. 
Termin składania i otwarcia ofert ma roboty w Wilnie dnia 

30 kwietnia 1931 r. o godz. 11 rano, na roboty w Płocku tegoż 
12; dnia o godz. 

Wadjum w wysokości 3 proc. oferowanej sumy w gotówce 
należy składać do Banku Gospodarstwa Krajowego na konto 
Nr. 1288, zaś w papierach wartościowych, objętych okólnikiem Mi- 

nisterstwa Skarbu z dn. 10 września 1927 r. do kasy F. K. W. 

Roboty zostaną oddane za ceny jednostkowę, stałe przez 

cały czas budowy. 
Plany, kosztorysy i warunki szczegółowe można otrzymać 

w kancelarji F. K. W. Warszawa, Żolibórz, ul. Śmiała 31. 
166-VI-2 

wszelkiego rodzaja garderoby do czyszczenia 
i prasowania, przyczem tegoż jeszcze dnia do- 
starczamy do mieszkania tęż garderobą OCZYSZ- 

czoną i wyprasowaną, jak nową. 

Farbiarnia i pralnia chemiczna 

„EXPRESS“ 
Alina, Wielka 31 (róg Szklanej) 

Na żądanie Sz. Klijentów zostają ubrania repe- 
rowane w naszej pracowni. 

Grempłowanie materjałów na poczekaniu. 

  

  

Na raty—5 zł. tygodniowo! 

Wyżymaczki oosoonowane, 
oraz wszelkie wyroby platerowane 

Norblina i Frageta. 
F-ma „Wygoda“ W. Pohūlanka 18 m. 38 

Przetarg. 
Wileński Urząd Wojewódzki (Dyrekcja Robót Pu- 

blicznych) ogłasza przetarg ofertowy na następujące 
ogrody warzywno-owocowe: 

  

    

1) WI. Młynowa Nr. 2, 
2) .„. Ostrobramska Nr. 9, 
3) Ww. Pohulanka Nr. 21, 
4) - W. Pohulanka Nr. 38. 
Przetarg odbędzie się w dn. 25 kwietnia 1931 r.. 

o godz. 10-ej w Dyrekcji Robót Publicznych w Wilnie, 
przy ul. Magdaleny 2 (pokój Nr. 78). 

Pisemne oferty oddziełnie na każdy ogród winny 
być złożone w tymże dniu do godz. 9 i pół w Kan- 
celarji Oddziału Budowlanego Dyrekcji Robót Publ. 
Pokój Nr. 92 łącznie z pokwitowaniem Kasy Skarbo- 
wej na wpłacone wadjum przetargowe po 20 ziot od 
każdego: objektu. 

Rozpatrywane będą oferty tylko fachowców. 
Bliższe informacje o objektach oraz warunkach 

dzierżawy otrzymać można w Dyr. Rob. Pubi. pokój 
NR 98 w godzinach urzędowych od 12 do 13. 

Za Wojewodę 
Kierownik Oddziału Budowianego 

R. Przygodzki. 

Ogłoszenie. 
Urząd Celny w Wilnie podaje do publicznej wia- 

domości, że w dniu 11 maja 1930 r. o godz. 10 od- 
będzie się sprzedaż licytacyjna towarów skonfiskowa- 
nych, niewykupionych w terminie oraz zdeponowa- 
nych przez podróżnych, a mianowicie: cukier, rodzyn- 
ki, wyroby kosmetyczne, włókiennicze, skóry bydlęce, 
zabawki dziecinne, wyroby nożownicze, gumowe, me- 
talowe, papier, maszyny, konserwy rybne i t.p. 

W razie niesprzedania towarów w dniu 11 maja 
powtórna licytacja odbędzie się w dniu 26 maja r. b. 
o godz. 10. 

Szczegółowe dane o towarach mogą zaintereso 
wani otrzymać w (lrzędzie Celnym w Wilnie — stacja 
towarowa. 

Wilno, dn. 18 kwietnia 193! r. 

Kierownik Urzędu 
Inspektor Celny I. Minczewski. 

Przetarg. 
Niniejszem Kasa Chorych m. Wilna podaje do 

wiadomości. że w dniu 24 kwietnia 1931 r. © godz. 
ł2 po poł. odbędzie się przetarg na sprzedaż cegły, 
a mianowicie: 

4 cegły nowej 2/4000 sztuk, 
„ Starej całej 310.000 sztuk. 

5 < „  w polėwkach 184.000 sztuk. 
Cegła może być sprzedana tylko większemi par- 

tiami lub w całości, osobno stara i osobno nowa. 
Osoby stające do przetargu winny złożyć kaucję: 

w kasie Kasy Chorych m. Wiłna, w wysokości 10 proc. 
oferowanej sumy i kwit załączyć do oferty; złożona 
kaucja w razie przyjęcia oferty pozostanie jako za- 
datek. 

Kase zastrzega sobie prawo wywołania przetargu 
ustnego, wyboru oferenta, względnie nieprzyjęcia ża- 
dnej ze zgłoszonych ofert oraz zatwierdzenia przetargu 
przez Wwiodze Nadzorcze nasy. 

informacje oraz zezwolenie na obejrzenie cegły 
udziela Referat Gospodarczy Kasy, ul. Dominikańska. 
Ns 15 w godz. urzędowych. 

181-V1 
  

178-V1-2 
  

  

  

Na pierwszy seans ceny zniżcne. 

Wkrótce ©*i*- przeb. 
wszechświat. 

Pocaątek o godz. 4, 6, 8 i 1030 

„Biała Tala*, „Na zachodzie bez zmian* i „Monte Carlo"   

  

DŹWIĘKOWA KINO 

„МИ 
Mickiew. 22, tet. 15:26 

Dźwiękowe Kino 

@2151 Arcysens, prze- 
bój dźwiękowy! Potężne 
R Abia Gance'a 

rołach 
as Abel Gando, 

Początek seansów o Ri 

Wkrótce 

Podług idei Flammariona. 
Dramat miłosny i tragedja Koniec świata Gm wee 

Goilete Darfonil: mi. NAD PROGRAM: Tygodnik dźwiękowy „Fora, 
4, 6, 8 i 1030, w dnie świąteczne o godz. |-ej. 
  

Ma l-szy seans ceny zniżone. 

największe 
przeboje „eee. ta zachodzie bez zmian i Pod dachami Paryża 

szi5! Charles Bickford, Fred Kohien, Rymond Hatton 

k 4 t T 6 P. BOROWSKIEGO 
SZ oda aliCÓW uł. Trocka Nr. 2 m.5. 
Za wyuczenie 4-ech najnowszych tańców tylko 10 zł. 

za mazura 5 zł. Kurs rozpoczyna się we wtorek 

21 kwiet. o godz. 7-ej wiecz. (w dnie świąteczne grupy 

praktyczne). Zapisy codziennie 10 — 12 i 4 — 6. 

STAŁA EGZYSTENCJA | 

| dla kilku intelig. panów jest zapewniona 
| w poważnej sp. akc Zdolni otrzymają 

| 
| 

i 

    

    

niach pracy. Działalność akwizycyjna. 
Zgłosić się z dowodami w dn. 20 i 21 
b. m. od godz. 10 — 12 i od 16 — 17. 

| 

| 
stanowiska wyższe już po 4 tygod- | 

MICKIEWICZA 28 — 3.. | 

  

CGUIIN6G 
ul. Wielka 47, tei. 15 41 

zaprezentują się naszej Sz. Publ. Trzej chrzestni ojcowie W-g pow. 
w zaroekranow. dźwięk. p. t. B. Kyna. 

Film ten demonstruje się jednocz. w Warszawie. NAD PROGRAM: Rewelac. dodateki dźwiękowe 
Ddla młodz. dozwolone. Początek o godz. 4-ej, w dnie ówiąt. o g. 2-ej. Ceny zniżone na l-szy seans IATA 
  

KINO-TEATR Hallo! | Halle! į d = ki b = za Di nawickeiy (la świa! Wszech. 
Dwa słowa— Tysiąc wrażeń! n VIS i gro owiec światowy szlagier! Wznowienie! W no- 

„P A N“ wem literac. opracow.! Nowa kopja! Nowa edycja! Niešmiest. daieto Joe May. Wielka epopea milošci i pošwiecenia. 
W rolach główn. 7 asėw ekr.: Mia May, Conrad Veidt, Lia de Puti, P. Richter, B. Goeizke, Erna Morena | 

WIELKA 42 i Olaf Fons. Ilustracja muzyczna Orkiestry symfonicznej pod batutą prof. A. Jadłowkera. Początek o go- 
dzinie 3-ej, w dnie ówiąteczne o godz. |-ej. Ceny zniżone tyłko na pierwszy seans. 
  

Bilety honorowe niewaźne. 

Dziś i dni następnych! 

Wielki |2-aktowy dramat ludzkiego w-g słynnej 
polskiej produkcji Zi Ie m i a O bi 1 e ca n a powieści Reymonta. 

W rolach głównych: JĄdWi$A Smosarska, Junosza-Stępowski, Solski, Gorczyńska, Modzelewska. 
Rzecz dzeje się w Łodzi i jej okolicach. 

Kino Kolejowa 

OGNISKO 
sbek dyorea kolajow.) 

Imponująca wizja žycia 

Początek seansėw o godz. 5-eį, w niedziełe i święta o godz. 4-ej pp. 
  

  

KINO-TEATR Dziś! Fierńszy raz w Wilnie! Najnowsze arcydzieło prad. 1931 roku. Nade film niezrówn. królów humoru 

Światowid PAT i PATACHON wśród ludożerców 
ь 9. Film ten zrealizowany podczas specjalnej ekspedycji do Afryki przewyższa wielokrotnie wszystkie poprzednie 
Mickiewicza 9. filmy Pata i Patachona. — Dla młodzieży dozwolone. 

Kino - Teatr Dziś! Triumf Wstrząsająca tragedja istot szukających 
i cud techniki szczęścia i ukojenia pośród niebosięž- 
i gry filmowej! BIAŁE PIEKŁO 55m EE 

oraz zna- W rolach głównych: Lui Riefenstail, Gustaw Diessl, Rrnest Potersen, 2г ое Ernest Ude 
Początek o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz. 1-ej. Dla młodzieży dozwolone. 

Leiznita Lilewskiego Stow. Pomocy Sani. 
Wilno, ulica Wileńska 28, telefon 846. — 

Przyjęcia 10 — 3 pp. 

GABINET RENTGENOWSKI į 

LUX 
Młekiowicza 11, t:15-62   Geny miejsc od 40 gr. 

  

  

Czy chcesz się dowiedzieć co powie o Twoich zdolnościach, 
przeznaczeniu słynny Psycho-grafolog Szyller-Szkolnik. Czy £ 
chcesz wiedzieć, jak żyć, czynić i postępować, aby zwycięs- 
ko przeciwstawić się losowi? Napisz imię, rok i miesiąc uro- 
dzenia, otrzymasz analizę charakteru darmo. Poznasz kim jes- 
teś, kim być możesz. WARSZAWA — Psycho - Grafolog 
SZYLLER-SZKOLNIK, Nowowiejska 32. 75 gr. znaczkami 
pocztowemi na przesyłkę załączyć. Analiza szczegółowa, 

odpowiedzi słynnego medjum Evigny-Rara zł. 3.— 

czyany ll — 6 pp. 

Opłata za leczenie i utrzymanie w lecznicy oraz za   
  

wszełkie zabiegi lekarskie i rentgenowskie została obniżona. į 
    

   

we. 

kiego   

KURJER WILEŃSKI 
Spółka z ogranicz. 

GAUKAKMA i ĮKEKOLiGAT ORKA 
ZNICZ: 

WILNO, Š-TO JANSKA I, TBL.8-40 

Dziela keiąžkowe, dru- 
ki, książki dla urzędów 
państwowych. samorzą- 
dowych, znkładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 

prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wszel- 

rodzaju 
w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 
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FOLWARK 
obszaru 53!/, dzies. poło- 
żony przy szosie przy gra- 
nicy miasta Wilna sprze- 
daje się, ewentualnie wy- 
dzierżawia się. O warun- 
kach dowiedzieć się: Ko- 
źlakowski, Wilno—Zarze- 
cze, ul. Filarecka 21—l, 
codziennie od g. 9 rano 

do 6 wieczór. 

A    
Ji 

Dobry buchalter 
poszukuje zajęć wieczor. 
Wymagania skromne. Ła- 
skawe oferty do redakcji 
„Kurj. Wił.* pod Nr. 3872 

Do sprzedania 
natychmiast 

urządzenie sklepowe 
ulica Kalwaryjska 27 m. 7 

  

  

Od roku 1843 istnioje | 

Wilenkin 
ui. TATARSKA 20 

Jadalne, sy piałne i ga- 
binetowe, kredeney, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO,i 

ua dogodnych warankad | 
I NA RATY. į 

NADESZŁY NOWOŚCI. | 
1178 3 

Jaja wylęgowe 
Złoty Orpington — | zł., 

Karmazyny — (zb 
Leghorny — 80 gr., 
Wyandotty białe — 80 gr., 
Plymouth Rocki — 70 gr., 
kaczki Pekiny ! zł. 

za sztukę. 
Wysyłki zaliczka—opako- 
wania w koszykach | zł. 
Zarodowa Hodowla Kur 

F. Marcin Reibe 
Nowa Wieś, p. Dabrowa, 

k. Mogilno. 
4 koguty Orpington Złoty 
po 30 zł. jeszcze do od- 

dania. 

Tysiące chorych 
na katar żołądka, wzdę- 
cia, kurcze, bóle, niestra- 
wnošė. zgagę, nudność, 
wymioty, brak apetycu, 
ogólne osłabienie, ecetera 
odzyskało zdrowie 

używając ziółka sławnego 
na cały świat Dr. Dietła 
profesora Uniwersytetu Ja” 
giełłońskiego. Żądajcie 
bezpłatnej broszury po- 

uczającej. 
Adres: Liszki — Apteka. 

Komisarz Zarządzający: 

inż. K. Hertel. 

do sprze- DOM ii 
wniany, w 

dobrym stanie, w ruchii- 
wej miejscowości przy uł. 
Jerozalimskiej dawn. Nr. 46 
obeenie 12, o warunkach 
dowiedzieć się na miejseu 

Dr. GINSBERG 
eboroby skórne, wene 
ryczne i moczopłciowe 

Wileńska 3 
od godz. 8—1 1.4—5, 

tel. 587. 3435 
  

„Araki don 
(SiSbniaE) na Zwierzyńcu 
z wygodami, z wolnem 
mieszkaniem. Dowiedzieć 

się: ul. Stara 21—2. 

  

DO WYNAJĘCIA 

Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe, 

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

W. Z. P. 29, 
  

Akuszerka SKLEP 
za zwrotem kosztów re- 

mentu i urządzenia. 
Adres w Administracji. 

Marja Artozina 
przyjmuje od 9 rano de 
7 wiecz. ul. Mickiewicza3% 
m. 4. W. Zdr. Nr 3093. 

Poszukuję posady 

Londnkigra 
mogę na wyjazd, złożę: 
kaucję zł. 500. Dowiedzieć: 
się w Redakcji „Karjera 
Wileūskiego“, ul. Jagiel- 
lońska 3, pod Nr 6723. 

Intelgentny człowiek 
średnich lat, nie pijący.. 
b. dobrej opinji szuka po” 
sady szofera do majątku, 
lub na prywatnych i cię-- 
żarowych maszynach. Jest 
pierwszorzędn. tokarzem- 
mechanikiem. Adres: Wil- 
no, Szwajcarski zaułek d. 

Nr. 3 m. |-b & М. B. 

UDZIELAM 
korepetycyj. 

Do wynajęcia 

pokój 
z werandą i wszelkiemi 
wygodami, ew. z korzy- 

staniem z fortepjanu. 
Wiadomość w Administr. 
Ne: Pajesakiege:: 

Do wynajęcia 2po koje 
z prawem korzyst. > ku- 
chni—Pilsudskiego 2—17. 

Różne 

ralį anot 
dosprzedania 
z powodu nagłego wyjaz- 
du. Obejrzeć można przez 
cały dzień Plac Katedral- 
ny Nr. 2 (Urząd Woje- 
wódzki) u p. Markiewi- 

czowej. 

  

  

  

  

Sprzedaje się 

kamienica 
w śródmieściu o 29 miesz- 
kaniach, dochód roczny 
31.000 złotych. Informacje 
Gimnazjalna 6—15, godz. 

4—6 po poł.     Specjalność matematyka. 
Saka do adininiscja 

dla W. K. 

RIEDROGO 

LEKCJE; 
korepetycje jężya.: 
franc. niemieck.. polsk... 

Słowackiego 4—6. 

KUPIĘ 

gabinet 
dentystyczny 

niedrogi ew. fotel 
Oferty do Adminietracji 
„Kurjera Wileńskiego" 

pod „Gabinet”.   
  

Miydawaictwe „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. Bruk. „Zmicz*, Wiłmo, uł. Ś-to Jańska 1, telefon 3-46 Redzkfer odpewiedziałny Władysław Monkiewicz


