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W dniu dzisiejszym  spOldzielczošė 
święci swe doroczne Święto. Dzień ten 

spółdzielcy przeznaczają na to, by, oder- 
wawszy się od codziennego znoju, poli- 

czyć swe szeregi, zbadać dorobek i skie 

rować uwagę wszystkich obywateli na zna- 

czenie tego ruchu dla dokonującej się Od- | 
budowy Świata. 

Pracujące warstwy ludności na wsi i 
w mieście tworzą bogactwa krajów trudem 
swych głów i rąk. Ale ta produkcyjna i 

czynna rola klasy pracującej nie odpowia- 

da bynajmniej jej udziałowi w dochodzie 
społecznym. Walka tej klasy o swoje pra- 

wa, o udział w majątku społecznym @- 

powiadający jej twórczej roli w gospodar- 

stwie krajów, toczona na terenie połlitycz- 

nym i zawodowym daje dotychczas rezu|- 
taty bardzo nikłe. 

"Dopóki bowiem istnieje obecny sy* 
stem gospodarczy, Oparty na zysku z ka 

pitału, dopóty zapewnia on nielicznej kla- 
sie posiadającej przeważający udział w do- 
chodzie i majątku społecznym, 

Ą społeczeństwo nie może pozostać 

bez pewnego systemu czy ustroju gospo- 
darczego, gdyż inaczej zgińęłoby w roz- 
przężeniu, 

Dlatego, chcąc obalić istniejący ustrój 

gospodarczy, trzeba wybudować inny lep- 

szy, doskonalszy. Droga to ciężka i mo- 
zolna, ale jedyna. 

Budową nowego systemu gospodąr- 
czego jest tworzenie przez lud pracujący 
na wsi i w mieście własnych organizacyj 

spółdzielczych. Organizacje te usuwają 
zysk czyli dochód bez pracy ze stosun- 

ków gospodarczych, a z nim główne źró- 
dło niesprawiędliwości przy podziale do- 

chodu społecznego. 
Tworząc zatem organizacje spółdziel 

cze, budujemy jednocześnie nowy ład spo- 

łeczny na sprawiedliwości i wzajemnej po- 
mocy oparty, a rządzący się zasadami de- 
mokratycznemi. 

Kooperacja jest organizującą się go- 

spodarczo demokracją. Drobne organiza 

trzecim dniu wyścigów konn 
w Pośpieszce z totalizatorem odbędzie się 
Początek konkursów hippicznych dla podoficerów o godz. 
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 spółdzielń kredytowych 107 

Biorąc pod uwagę spółdzielnie idące 

%па powiedzieć, że posiadamy na terenie 
województwa 

ców. Obroty handlowe tych spółdzielń 
przekraczają 12 miljonów złotych rocznie, 

wydane pożyczki 7 miljonów złotych. 

Rola i znaczenie spółdzielczości dla 
społeczeństwa i państwa są olbrzymie. Czy 
to w dziedzinie walki z pośrednictwem 

nictwa, czy—przedewszystkiem—w dziedzi- 

nie wychowania obywatelskiego. 

małem wzniesieniem, z którego zniszczony 
przez wojnę, łupiony przez spekulację, 
poszturchiwany przez niezliczone nakazy i 

zrozumieć, Opuszczony i 

wzrokiem i dostrzega rzeczy, 

działania i zorganicewani gospodarczo sta- 
nowią oni olbrzymią siłę. Uczy się sztuki 

rządzenia. Budzi się wola, dążąca Świado- 

mie do lepszego, szlachetniejszego i wol- 
nego życia. 

stwa od góry idzie opornie i ciężko. Do- 

brobyt kraju i szczęście przyszłych poko- 
leń leży w rozwoju ludowych organizacyj 
gospodarczych. One tworzą fundamenta 

przyszłej organizacji państwowej, ma spra- 
wiedliwości i istotnej równości opartej, 
która tylko od dełu może być zbudowana. 

I jeszcze jedną, bardzo ważną cechę 

ruchu spółdzielczego podkreślić należy. Tą 
cechą jest jego pokojowość. Organizacje i   cje spółdzielcze — to małe cegiełki tej 

wielkiej budowy. 
A budowa tó już wielka i potężna. 

Stale wzrastając we wszystkich krajach, 
ruch spółdzielczy rozwinął się do tego 
stopnia, iż wpływa bezpośrednio na go- ' 
spodarcze życie narodów, a nawet odgry- 

wa coraz większą rolę w rozwiązaniu za- 
gadnień o skali agólno Światowej. | 

Międzynarodowy wiązek Spółdziel- 
czy obejmuje obecnie 45 miljonów człon- 
ków — udziałowców, przeważnie głów ro” 
dzin, wobec czego może słusznie chlubić 
się pokojową armją ewolucyjną, liczącą 
nie mniej niż 200 miljonów uczestników. 

' Prócz tego, znajduje się poza Związkiem 
spora liczba spółdzielców owianych tym 
samym duchem ustalenia nowego porząd- 
ku Świata na zasadach pokoju i ekono- 
micznego wyzwolenia. 

Polska, formująea dopiero swoją go- 
spodarkę, w rozwoju spółdzielczości, jak i 
pod wielu innemi względami, została wy- 
przedzona przez inne kraje. Jednak, wśród 
olbrzymiej armji 200 tys. Spółdzielń całe- 
go świata, tworzących nówą cywilizację 

społeczeństw, znajduje się 10 tys. polskich 
spółdzielń i dwa miljony rodzin w nich 
zrzeszonych, które zjednoczą swe myśli i 
uczucia w dniu Święta Spółdzielczego. 

Ziemia wileńska należy do dzielnic 
najbiedniejszych 1 najsłabiej rozwiniętych 
gospodarczo. Stratowana jest przez wojnę, 
nękana przez analfabetyzm, nędzę i waś- 
nie narodowościowe. A jednak i ta gleba 
błedna wydała bujny plon spółdzielczy. 
Wg. danych trzech tylko związków spół- 
dzielczych: Zwiążku 'Rewizyjnego Polskich 
Spółdzielń Rolniczych, Zwiążku Spółdzielń 
Spożywców Rzplitej Polskiej i Związku 
Spółdzielń Polskich, działa obecn'e na te- 

renie województwa wileńskiego: 

związki spółdzielcze skupiają ludzi wszel- 
,kich narodowości i przekonań politycznych. 

Są żywym przykładem wspólnej pracy 

twórczej żywiołów pokłóconych ze sobą na 
innych terenach. 

W skali ogólnoświatowej ruch spół- 
dzielczy jest jednym z ważnych czynników 

pracujących szczerze dla idei pokoju pow- 
szechnego. Uwidocznia się to w odezwie 

Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, 
wydanej z Okazji Dnia Spółdzielczości, 
która kończy się następującem wezwaniem 
do spółdzielców całego Świata:   
Wasze—umacniajcie Wasze zdobycze gospo- 
darczę i krystalizujcie ideały Wasze w ja- 

sną otwartą politykę gospodarczą, która 
powinna stać na czele—a nie na tyłach— 
dokonującej się Odbudowy Świata. Zama- 
nifestujcie w tym roku także tradycyjne 
przywiązanie spółdzielców do sprawy Po- 
koju Światowego i natchnijcie wszędzie 
masy członków 'swych nadzieją na rychłe 
tegoż Pokoju nadejście; głosem swym i siłą 
Waszą zróbcie nacisk narządy swoich kra- 
jów, aby one czynnie pracowały dla spra- 
wy Międzynarodowej Jedności Gospodar- 
czej i Pokoju Powszechnego”. 

jeśli przynajmniej w tym jednym dniu w 

roku, w Dniu Święta Spółdzielczego, jak" 

łami i pomnoży szeregi czynnych spół- 

dzielców, w zrozumieniu, że w ten sposób 

staje па szeroką drogę, prowadzącą ku 
lepszej przyszłości. 

| Antoni Łoziński.   

m. 30 popołudniu. 
А ša EE н 

” mleczarskich 58 
= spożywców 37 

„ roln.-handlow. 17 } 
» budowlanych 5 
* innych 4 

luzem i znajdujące się w organizacji, mo- 

przeszło 300 spółdzielń, : 
zrzeszających około 80 tysięcy udziałow- | я 

handlowem i paskarstwem, czy—zwalczania ; © 

fichwiarstwa i współdziałania w rozwoiu rol- | S$ 

Organizacja spółdzielcza jest jskby | 

zakazy, których celu i potrzeby nie może 

nieszczęśliwy 
szary współwłaściciel państwa sięga dalej 

których się 

nawet nie domyślał. Spostrzega, że takich 
jak on jest miljony, że związani ideą współ- 

„Skupiajcie wespół wszystkie siły |- 

Spełnią się pragnienia spółdzielców, 

największa ilość obywateli zainteresuje się | 14c 
ruchem spółdzielczym, przejmie jego idea* | 
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WNZNZNZNZNANYE 

Do wynajęcia 

Braci JABŁKOWSKICH 
całe 2-gie i 3-cie piętro razem lub oddzielnie 

z wejściem od ul. Mickiewicza 18 i Jagiellońskiej 2 

od dnia 1-80 września r. b. (po dokonaniu przeróbek). 

Bliższych informacyj solidnym reflektantom udziela: 

Biuro—Jagiellońska 2, tel. 7-33. 
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Fab. W. Fitzner i K. Gamper w Sos 
' koily parowe, przewody rurowe, 

Fab. K. Rudzki i S-ka w War 
wodne syst. FRANCIS'A. 

Fab. T-wo Akc. Kazimierz Grauzow w Ka- 
_ WENCZYNIE — gpyry kamionkowe kanalizacyjne. 

Oferuje Inż. WIKTOR NIEWODNICZ 
" Wilno, Jagiellońska 8 m. 16, tel. 7—65. 
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Die w Sprawie „ia Spłkelznk 
W związku z  dzisiejszem  śŚwię- 

tem „spółdzielczości* Centralny Komitet 
Widzimy wszyscy, że budowanie pań. | Dnia Spółdzielczości wydał następującą. 

odezwę: 
Oto wstaje nas wolna gromada 
Budowniczych tworzących swój świat!!! 

. W niedzielę, dnia 3 czerwca spół- 
dzielczość polska šwiecič będzie swe do- 
roczne Święto. 

Z pośród olbrzymiej armji 200.000 
spółdzielń i więcej niż stu miljonów ro- 
dzin zrzeszonych w spółdzielniach na całej 
kuli ziemskiej, 10.000 polskich spółdzielń 
i dwa miljony rodzin w nich zrzeszonych 
zjednoczą w tym dniu swoje myśli i uczu- 
cia. Rozwiną się tęczowe sztandary brater- 
stwa ludów i ludzi i załopocą na wiatrze 
ponad głowami szeregów, załączonych ideą 
radosną wspólnej pracy wszystkich dla 
dobra wszystkich. 

Miljony ludu pracującego we wsiach 
ti miastach, znojnym trudem swych rąk i 
głów tworzących bogactwa i dośtatki, wi- 
dzą w spółdzielczości szeroką drogę, pro- 
wadzącą ku lepszej przyszłości. 

Własnetmi rękami budujemy we wspól- 
nym wysiłku w ludowych organizacjach 
spółdzielczych dobrobyt kraju i szczęście 
przyszłych pokoleń! Budujemy nowy świat, 
wolny od wyzysku i krzywdy, na Ssprawied- 
liwości, braterstwie i harmonii oparty. 

Nikogo nie powinno zabraknąć przy 
tej budowie. 

W dniu Święta naszego wyriągamy 

i towarzyszy pracy z wezwaniem: 
Wszyscy do bratnich szeregów spół- 

dzielczych! 
Wszyscy do spółdzielni! 

Centralny Komitet 
'Dnia Spółdzielczości w Polsce. 

Warszawa, 1928 r. 

KWl-ty Zjszd Związku Spółdzielń Špo- 
żywców Rzeczypospolitej Polskiej. 

9 i 10 czerwca b. r. w sali Związku Za- 
wodowego Pracowników Kolejowych przy 

rządek obrad obejmuje punkty następu- 

wozdaniem, podział nadwyżki, zatwierdze- 
nie budżetu i planu działań, upoważnienie 
do zaciągania pożyczek, -wyborydo Rady. 

W drugi dzień obrad wygłoszone bę- 

spółdzielń związkowych, wygłosi dyr. J.   cowników spółdzielczych, wygłosi Fr, Dąb- 
rowski. 

ręce do wszystkich naszych współobywateli.. 

W Warszawie odbędzie się w dniach | © 

ul. Czerwonego Krzyża 20. XVI Zjazd|3 
Związku Spółdzielń Spożywców R. P. Po- || 

e: i 

Otwarcie Zjazdu, odczytanie uchwał | $ 
Zjazdu poprzedniego, sprawozdanie Zarzą- | £ 
du i Rady Nadzorczej, dyskusja nad spra- | (i 

dą 2 zasadnicze referaty na temai: Stan| 

Zerkowski i Wykształcenie zawodowe pra- |- 

bycie przedstawiciele kooperacji zagranicz- 
nej am. p. p. Ernest Peisson, August 
Clouet i Gaston Lovy, członkowie Zarządu 
„Federacji Narodowej Francuskich Spół- 
dzielń Spożywców” w Paryżu oraz p. Ho- 

narodowego Związku Kobiet Kooperatystek. 
Na Zjazd przybędą przedstawiciele 

870 spółdzielń, należących do Związku 
Sp. Spoż. Rz. P. 
  

Przed międzynarodowym Kongresem pokoju 
W. Warszawie. 

łanego do Warszawy w dniach od 25 do 
29 czerwca r. b., postępują szybko naprzód. 
Kongres będzie obradował w sali Rady 
Miejskiej. 

(/W otwarciu Kongresu wezmą udział 

czem przemówienie wygłosi p. minister 
Spraw zagranicznych, Zaleski. Pozatem na 
powitanie uczestników Kongresu chór dzieci 
odśpiewa „Pieśń zgody* Kachanowskiego 
(muzyka Niewiadomskiego). Na raucie wy- 
stąpią soliści ze śpiewami ludowemi. W 
związku z ostatecznemi przygotowaniami 
i ustaleniem ścisłego programu Kosgresu, 
prezes komitetu organizacyjnego poseł 
Thugutt wyjechał w dniu 21 maja r. b. w 
sprawach Kongresu do Paryża. 
3 Zainteresowanie Kongresem zagranicą 
jest znaczne. Dotychczas zgłosiło już swój 
udział w Kongresie około 100 pacylistów 
z różnych części świata. Wszyscy uczest- 
nicy Kongresu zaopatrzeni zostaną w bro- 
szurę prezesa Polskiego Stowarzyszenia 
Przyjaciół Pokoju, dr. J. Polaka, p.t. „Krót- 
„ki przyczynek do dziejów pacyfizmu w Pol- 
sce'. Broszura ta wyszła już z druku w 
oddzielnych wydaniach w trzech językach: 
połskim, francuskim i angielskim. 
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POWIEŚĆ REGJONALNA! 

„MANIGNICA 
u ЗТЯ BRAMĄ” 

WAŃBY NIEDZIAŁKOWSKIEJ-DOBACZEWSKIEJ. 

Cena zł. 3,50. 
Do: nabycia we wszystkich księ- 
garniach i w Administracji „Kur- 

jera Wileńskiego". 

POWIEŚĆ REGJONAŁNA! 1 
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ścigów o godzinie 4-ej popołu 

nora Enfeld, sekretarka generalna Między- 

Prace przygotowawcze do XXVI-go, 
Międzynarodowego Kongresu Pokoju, zwo-. 

przedstawiciele rządu i dyplomacji, przy- 

I | politechniki 

Ер 
a B 

przy zakładz e 

+“ 

Vai ny KWaSOWĘUIOWO elekiro-re rtęe - 

nologicznym D-ra Iwantera, 
Mickiewicza 24. W.Z.P.Nr.27 1781 

Dzień polityczny. 3 
(Tel. od wł. kor. s Warszawy). 

Dowiadujemy się, że prezes rosyj- 
skiego komitetu emigrzcyjnego w Polsce 

| Wiktor Siemionow, aresztowany po zama- 
chu na radcę handlowego poselstwa Z. S. 
R. R. Lizarewa, na żądanie władz polskich 

|opuszczą granice Polski. 
* 

Wyznaczony na poniedziałek zjazd 
wojewodów został odroczony na piątek. 

* ; 

Poselstwo Republiki Czesko-Słowackiej 
upoważnione jest jak donosi P. A. T. z 

| Warszawy do zaprzeczenia wszystkim wia- 
domościom, jakie ukazały się w ostatnich 
dniach w prasie europejskiej, jakoby mini- 
ster Benesz, podczas swej bytności w Ber- 
linie oświadczył się za przyłączeniem Au- 
strji do Niemiec i za stworzeniem jakiego-_ 
kolwiek politycznego związku państw suk- 
cesyjnych. Dotychczasowa linja zagranicz- 
nej polityki czechosłowackiej w obu tych 
sprawach nie doznała z powodu wizyty 
Benesza w Berlinie żadnej zmiany. (Pat.) 

Śląska pożyczka inwestycyjna. 
KATOWICĘ. 2. VI. (Pat.) W. dniu 

wczorajszym aż do północy toczyły się w 

  

jurzędzie wojewódzkim końcowe pertrak- 
tacje w sprawie sinalizowania śląskiej po- 

Na Zjazd ten zgłosili już swoje przyż: 
życzki inwestycyjnej. Na mocy ustawy 
'seįmu Śląskiego z dnia 28 lutego 1928 ro- 
ku zaciąga się pożyczkę ed występujących 
tu wspólnie .ddwóch amerykańskich firm 
bankowych w wysokości 11.200.000 dola- 
rów. W sprawie tej bawił p. wojewoda 
Gryżański w Warszawie i użyskał zgodę p. 
ministra skarbu na przedstawiony projekt 
pożyczki. Wczeraj przybył do Katowic 
przedstawiciel amerykańskich firm banko- 
wych oraz delegat M-stwa Skarbu, którzy 
wraz z przedstawicielem śląskiego urzędu 
wojewódzkiego i prokuratorji generalnej 
uzgodnili tekstu mowy pożyczkowej. Dzisiaj 
zbiera się w tej sprawie sejm Śląski na 
nadzwyczajne pesiedzenie, poczem nastąpi 
podpisanie tej umowy. 

Z całej Polski. 
— 10 lecie 19 p. p. we Lwowie. W 

dniu 1 czerwca b. r. 19 pułk piechoty od- 
|sieczy Lwowa obchodził 10-lecie swego ist- 

nienia oraz uroczystość poświęcenia sztan= 
daru ofiarowanego pułkowi przez obywa- 
teli miasta. Na uroczystość przybył jako 
reprezentant Pana Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej i Marszałka Piłsudskiego gen. Rydz- 
migły. W przeddzień uroczystości 

odbyło się nabożeństwo żałobne na cmen- 
tarzu obrońców Lwowa za poległych i 
zmarłych żołnierzy 19 p. p. Przed bramą 
cmentarną ustawiła się kompania chorą- 
gwłaha tegoż pułku z orkiestrą, korpus 
oficerski, przedstawiciele władz rządowych | 
i samorządowych oraz delegacje. Wkrótce 
potem przybył gen. Rydz-Smigły, inspektor 
armji gen. Norwid-Neugebauer oraz do- 
wódca O. K. gen. Popawicz. Po odebraniu 
raportu udano się na cmentarz obrońców 
Lwowa gdzie po nabożeństwie odczytano | 
nazwiska poległych żołnierzy 19 p. p. W 
uroczystościach wzięła również udział de- 
legacja oficerów 19 pułku rumuńskiego z 
Bukaresztu, pierwszy organizator pułku 
gen. Skrzyński, pierwszy dowódca pułku 
pułk. Dąbrowski. 

Ze świata. 
— Uczczenie Prezydenta Rzplitej 

|Polskiej przez studentów czeskich. W 
Pradze Czeskiej odbyło się onegdaj walne 
zgromadzenie koła studentów—chemików 

praskiej, na którem zostali 
mianowani członkami honorowymi koła 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy 
Mościcki, oraa Prezydent Republiki Czecho- 
słowackiej Massaryk. Po zakończeniu ze- 

j| brania, w którem wzięli udział w imieniu | 
Prezydenta Mościckiego poseł Rzplitej Pol- | 
skiej w Pradze dr. Grzybowski 
stępca prezydenta  Massaryka 

oraz Z8- 

denta Mościckiego oraz scharakteryzował 
a jego wybitnej działalności nau- 

owej.   minister | 
'Primpl, prot. Krauss wygłosił referat, w | 

J| którym podał krótki życiorys Pana Prezy- 

Zgromadzenie wysłało telegramy | 
j! hełdownicze do obu Panów Prezydentów. i 

 



    

SEJM. 
Plenarne posiedzenie. 

Echa incydentu w czasie dyskusji nad 
budżetem Min. Reform Roln. — Oświad- 
czenie posła Polekiewicza w sprawie nic- 
kulturalnego zachowania się pos. Wyrzy- 
kowskiego. — Dyskusja nad kudżetem 

Min. W. R. i O.P. 

WARSZAWA, 2-VI. (Pat). 15 posiedzenie 
Sejmu w dniu 2-VI. Przed porządkiem dzienny m 
dzisiejszego posiedzenia zażądał głosu pos. Pola- 
kiewicz (BBWR) i złożył następujące oświadcze- 
nie: Wysoka Izbo, Panie Marszałku! Wczoraj za- 
szedł na plenarnem posiedzeniu Sejmu niebywały 
fakt, który w interesie powagi Sejmu, autorytetu 
reprezentacji narodowej i w imię czystości i ucz- 
ciwości życia powinien być w ciągu kilkudziesię- 
ciu godzin zlikwidowany. W dyskusji szczegóło- 
wej nad preliminarzem budżetowym M-stwa Re- 
form Rolnych zabrał głos w imieniu Wyzwolenia 
pos. Henryk Wyrzykowski i wobec całej Wyso- 
kiej Izby, a podczas nieobecności Pana Marszał- 
ka użył następującego zdania zwracając się do p. 
ministra Reform Rolnych: „Teraz jeżeli chodzi 
o budżet M-stwa Reform Rolnych, który przez 

* nieporozumienie przypuszczsm nazywa się Mini- 
sterstwem Reform Rolnych, a właściwie powinno 
się nazywać „Ministerstwem tamowania i niszcze- 
nia reformy rolnej*. Przeciw temu zwrotowi za- 
gos Odrazu Z law -rządowych p. minister 
taniewicz, oraz część Wysokiej izby, poczem w 

swem przemówieniu powtórnie zareagował prze- 
ciw temu p. minister Reform Rolnych. Incydent 
stał się powodem enucjacji p. marszałka Sejmu, 
który za podstawę swego przemówienia wziął do- 
starczoną mu przez pos. Wyrzykowskiego odbit- 
kę stenogramu. Wobec jawnej sprzeczności z do- 
starczonej p. marszałkowi odbitki z wypowie- 
dzianemi przez pos. Wyrzykowskiego słowami 
pozwoliłem sobie odrazu z moimi kolegami z 
Bezpartyjnego Bloku i z innych klubów zareago- 
wać z miejsca, Pan marszałek powołał się na do- 
kument, Pos. Wyrzykowski zaś miał odwagę 
krzyknąć pod moim adresem: „Pan kłamie" i sia- 
dając powiedział pod adresem moich kolegów: 
„Łgarze*. Wobec tego przedkładam niniejszem p. 
marszałkowi oryginał stenogramu ze słowami: 
„Diszczenie reform rolnych" i wnoszę: 

1) o zbadanie, kto dopuścił się fałszerstwa 
dokumentu sprawozdania z obrad. Ponieważ 
sprawa cała rozegrała się na plenum, tutaj mu- 
my odrazu sformułowsć oskarżenie, które w 

imieniu Bezpartyjnego Bloku czynię. Pos. Wy- 
rzykowski dostarczając p. marszałkowi sfałszo- 
wanego dokumentu wprowadził świadomie w 
błąd p. marszałka, jak i Wysoką Izbę; 

2) rzucił na ministra Reform Rolnych nie- 
uzasadnione oskarżenie w formie uwłaczającej; 

3) mijając się z prawdą sam usiłował za- 
rzucić kłamstwo mnie i innym kolegom. Wysoka 
Izbo, nie chcę ani wydawać wyroku, ani wysnu- 
wać ogólnych wniosków przed zakończeniem 
sprawy. Ograniczę się do stwierdzenia stanow- 
czego, że uważam całą sprawę za stojącą poza 
słerą polityczną i nie obciążam nią w żadnej 
mierze klubu Wyzwolenie. 

Bezpośrednio po tem oświadczeniu zabrał 
ga pos. Woźnicki (Wyzw.), który przedstawił 
opię stenogramu stwierdzając, że w. pierwotnym 

stenogramie nie było wyrazu „niszczenia" i że 
wyraz ten został dopisany później ołówkiem na 
miejsce słowa „tamowania*, które zostało prze- 
kreślone. Pes, Woźnicki prosi p. Marszałka o 
przeprowadzenie śledztwa, jakim sposobem zmia- 
na taka w biurze stenograficznem mogła się 
zdarzyć. 

Zkolei zabrał głos Marszałek Sejmu Da- 
Szyński, oświadczając, że jego zdaniem wielkość 
faktu, który się wczoraj zdarzył nie zasługuje na 
to, ażeby tracić zimną krew wobec samego faktu. 
Wobec złych warunków akustycznych możliwe 
jest pewne przesłyszenie się, tembardziej, że ta 
sama mowa słyszana jest w różnych miejscach 
dalszych inaczej. Marszałek zapowiada, źe zarzą- 
dzi śledztwo w powyższej sprawie i o wynikach 
izbę zawiadomi. 

Przed porządkiem obrad zabrał jeszcze głos 
gos, Chrucki (Kl. Ukr.) w sprawie konfiskaty prze- 
mówienia prezesa klubu ukraińskiego, wygłoszo- 
nego podcząs rozprawy budżetowej, a wydruko- 
wanego mastępnie w dzienniku lwowskim „Diło*. 

Następnie aa przystąpił do obrad nad bud- 
żetem M-stwa W. R. i O. P. Sprawozdawca pos. 
Stypiński (BBWR) podnosi, że M-stwo do dzisiaj 
nie ma przepisów prawnych, regulujących ustrój 
władz i zarządów szkolnych, posiłkując się do- 
tychczas tylko ustawą ramową. 2 

Zkolei przemawiał pos. Czapiński (PPS). 
Mówca widzi, že budżet oświaty jest niedostate- 
czny i wypowiada się za zwiększeniem tego bud- 
żetu w poszczególnych pozycjach, poczem obszer- 
nie omawia sprawę wyznań religijnych. 

Następny mówca pos, Jędrzejewicz (BBWR) 
z ubolewaniem stwierdza, że roczątek rozbudo- 
wy oświaty w Polsce nie był takim, jakim być 
powinien, jakiego można się było spodziewać. 
Wzięliśmy bowiem za podstawę wzory obce za- 
borcze a nie Komisję Edukacyjną. 

Pos. Kalinowski (Wyzw.) twierdzi, że zwięk- 
szenie budżetu oświaty jest iluzoryczne, gdyż 
wartość złotego jest dziś mniejsza niż w 1925 
roku. Mówca podnosi, że w innych państwach 
wydatki na oświatę są znacznie większe. 

Po tem przemówieniu marszałek zarządził 
przerwę do godz. 15 m. 30. 

Popoludniowe posiedzenie. 

Po przerwie odbywała się dalsza dyskusja 
nad budżetem M. W. R.i O. P. Przemawiali prze- 
ważnie posłowie mniejszości narodov ych w sprz- 
wie szkół mniejszościowych. 

Na zarzuty stawiane przez posłów ukraiń- 
skich, białoruskich i żydowskich Odpowiadzł mi- 
nister Dobrucki. BU, 

Przy końcu obrad przemawiali jeszcze pos. 
Nowicki (Wyzwolenie), Werschler (Piast), Jawor- 
ska (B.B.). Dałszy ciąg rozpraw odroczono. Po 
załatwieniu nagłego wniosku w sprawie pomocy 
doraźnej dla ludności dotkniętej gradobiciem w 
woj. lubelskiem marszałek zamknął posiedzenie. 

.., Następne posiedzenie w poniedziałek 0 go- 
dzinie 12 w południe. 3 
  

Wažne dla pan į 
wyjeżdżających na wywczasy letnie 
trwałą ondulację 

wykonuje tylko Zakłąd Fryzjerski 
KAZIMIE 

| Wilno, RRIOWRAKĆ zaa A 

  

Ważne dla p. p. urzędników! 
Na RATY 10-cio miesięczne 

ROWERY six! „STEŃR” 
Wyłączna sprze- 

daż w firmie N. Glezera 
Gdańska 6, tel. 421. 1563       

KURJER W l: 

Dookoła sprawy polsko-litewskiej. 
Konferencja Chamberlaina z Briandem w sprawie zatąrgu polsko- 

litewskiego. 

PARYŻ. 2. VI. (Pat.). „Petit Parisien* donosi, że przedmiotem 
rozmowy Chamberlaina z Briandem w czasie dzisiejszego ich spot- 
kania w Paryżu był zatarg polsko-litewski, który z powodu stano- 
wiska zajętego przez Woldemarasa przybiera formy drażliwe, 

Sprawa ta, która została oficjalnie w marcu postawiona na po- 
rządek dzienny czerwcowej sesji Rady Ligi będzie przedmiotem spe- 
cjalnego ekspose. : 

Možliwem jest —pisze dzlennik—že Polska nie będzie nalegała 
na powzłęcie definitywnej decyzji na tej sesji Rady Ligi, gdyż praw- 
dopodobnie min. Zaleski, który dotychczas wykazywał tyle cierpli- 
wości będzie wołał zaczekać na zgromadzenie plenarne Ligi, ażeby 
przedstawić dowody złej woli, jaką wykazywał od grudnia dyktator 
kowieński. 

Liga Narodów energicznie zajmie się sprawą polsko-litewską. 

PARYŻ, 2.VI (Pat). W pismach tutejszych ukazała się agencyjna depesza z Ge- 
newy o charakterze oficjalnym, donosząca, że w kołach dyplomatycznych w Genewie 
przywiązują wielką wagę do komentarzy prasy francuskiej nalegających na zajęcie w 
przyszłym tygodniu przez Radę Ligi Narodów energicznego stanowiska w sprawie 
polsko-litewskiej. 

Depesza podkreśla przykre wrażenie jakie wywarło w Genewie dotychczasowe po- 
stępowanie Woldemarasa. Ostatni krok jego w sprawie Wilaa nakłada—zdaniem 
wielu osób miarodajnych—obowiązek na Radę Ligi zażądania od premiera litewskiego 
stanowczych wyjaśnień. 

Polska dąży do ustanowienia dobrych stosunków z Litwą. 
RYGA, 2.VI (Pat). Z Kowna donoszą, że „Liet. Aidas", oficjalny organ, zsmieścił 

wywiad członka swej redakcji Bagdonasa z min. Zaleskim. Min. Zaleski oświadczy 
Bagdonasowi, że celem Polski jest ustanowienie dobrych stosunków sąsiedzkich z 
Litwą, opartych na niezależneści obu państw. 

Niepodległość Litsy jest koniecznością dla Polski, szczerze pragnącej rozkwi- 
tu Litwy. Żadnych agresywnych zamiarów wobec Litwy Polska nie posiada. 

Na zapytanie Bagdonasa co do zamiarów odnośnie do stworzenia bloku bałtyc- 
kiego min. Zaleski odpowiedział, że Polska zamiarów takich nie posiada, że wszyst- 
kie siły Polski zmierzają do utrzymania pokoju. 

Co do pertraktacyj polsko litewskich min. Zaleski wypowiedział się optymi- 
stycznie, jakkolwiek istnieje cały szereg peważnych przeszkód, a najpierwszą z 
nich jest pońowne wystawianie przez Litwę zagadnienia wileńskiego, więcej dla 
Polski nie istniejącego. 

Dalej minister oświadczył, że Polska nie zamierza przeszkadzać kulturalnemu 
rozwojowi Litwinów na Wileńszczyźnie i że konflikt wynikły w sprawie szkół li- 
tewskich jest tylko wynikiem chwilowych zarządzeń. Zagadnienie to ostatecznie 
będzie zlikwidowane na najbliższej sesji Rady Ligi Narodów, W Genewie—oświad- 
czył min. Zaleski — spotkam się z premjerem Woldemarasem i wtedy ostatecznie 
będą wyjaśnione perspektywy dalszych polsko-litewskish pertraktacyj. 

„Germania* o konstytucji litewskiej. 
BERLIN, Ż.VI (Pat). „Germania* w korespondencji z Kowna omawia nowoogło- 

szoną konstytucję litewską. Ogłeszenie konstytucji w drodze rozporządzenia dowodzi, 
że parije opozycyjne zajmują nieprzejednane stanowisko wobec czego Woldemaras obrał 
drogę rozporządzenia. 4 

Woldemaras pozbawił wszelkiego prawa głosu opozycję i cały kraj. Musi być jed- 
nak widocznie zgóry pewny swego sukcesu. ' 

Pomimo, iż Woldemaras w okresie rokowsń z Polską forsuje konflikt wilzński, 
to jednek wiele okoliczności wskazuje na to, że Woldemaras uważa za pożyteczne dla 
siebie prowadzenie nadał rokowań z Polską i że spodziewa się po tych rokowaniach 
sukcesów dla siebie przez uregulowanie pewnych kwestyj komunikacji handlowej. 

  

* e e e 

Na froncie chińskim. 
Pod bramami Pekinu. 

Czang-Tso-Lin cofa się ku Mandżurji. — Stan wojenny w Pekinie. 
LONDYN, 2.VI (Pat). Ze źródeł rzymskich donoszą, że ustąpienie wojsk mar- 

szałka Czang-Tso-Lina z Pekinu jest kwestją tylko kilku dni. Armja Czaug-Tso- 
Lina cofa się pod naciskiem wojsk południowych ku Mandżurji. Marszałek powie- 
rzył dowód:two nad oddziałami frontowemi gen. Yang-Fu-Sangowi i Czang-Fe- 
Liangowi, którzy czuwać mają nad porządkiem wśród wojsk, postępujących z linji 
Pekin Tien-Tsin. 

Dowództwo armji Czang-Tso-Lina poleciło swym strażom tylnym wstrzymy- 
wanie nacisku sił południowych. Przedstawicielom mocarstw zagranicznych marsz. 
Czang-Tso-Lin oświadczył, że jakakolwiek byłaby sytuacja wojskowa, te Pekin i 
Tien-Tsin znajdą się poza strefą działań wojennych. 

W imieniu korpusu dyplomatycznego minister pełnomocny Holandji dziękował 
marszałkowi za opiekę nad cudzoziemcami. 

TOKJO, 2.VI (Pat). Według doniesień z Pekinu ogłoszono tam 
stan wojenny. W mieście panuje atmosfera naprężona. Garnizony 
cudzoziemskie i poselstwa przygotowują się na wszelkie ew« ntual- 
ności. Koła wojskowe w Tokło, aczkolwiek zaniepokojone obecną sy- 
tuacją w Chinach, sądzą, że nie zajdzie potrzeba podjęcia nowych 
zarządzeń wojskowych ze strony Japonii. 

Bandyci chińscy zamordowali oficera japońskiego. 

TOKIO, 2.VI. (Pat). . Jak donoszą dzienniki policjanci, którzy Ścigali bandytów 
chińskich wykryli okaleczonego trupa porucznika japońskiego Wakabajaki. Oficer ten, 
jak wiadomo, został uprowadzony przez baudytów mandżurskich, którzy wtargnęli na 
terytorjum Korei. Na miejsce gdzie znalezłono zwłoki porucznika wysłany został ba- 
taljon wojska japońskiego z żądaniem od władz chińskich aby wydały trupa. 

  

Odprężenie w stosunkach włosko-jugosło- 
wiańskich. 

Odpowiedź Jugosławji na notę włoską. 

BIAŁOGRÓD, 2.VI (Pat). Poselstwo włoskie w Białogrodzie złożyło z polecenia 
swego rządu w tutejszym ministerstwie Spraw Zagranicznych notę, w której domaga 
się odszkodowania o charakterze moralnym i maierjalnym za szkody wyrządzone in- 
stytucjom i obywatelom włoskim w czasie ostatnich demonstracyj aniywłoskich w 
Jugosławji. ; 

W odpowiedzi Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyrażając ubolewanie rządu 
jugosłowiańskiego z powodu wypadków jakie się zdarzyły, zawiadomiło poselstwo 
włoskie, że rząd królestwa serbsko-chorwacko'słowiańskiego dowiedziawszy się o tych 
wypadkach wydał natychmiast zarządzenia ażeby sprawcy rozruchów zostali surowo 
ukarani, ażeby ustalona została ewentualna odpowiedzialność przedstawicieli władz, 
którzy nie umieli zapanować nad sytuacją, ażeby zostały obliczone wyrządzona szkody 
oraz ażeby uniemożliwiono na przyszłość powtórzenie się podobnych wypadków, 
40 maenifestantów aresztowanych w następstwie starcia studentów z policją w Biało- 
grodzie skazanych zostało na 15 dni więzienia, a co do 25 studentów wdroż_ne zo- 
stało szczegółowe Śledztwo. Agencja Avala stwierdza, że ogłoszone przez prasę zagra- 
niczną wiadomości jakoby manifestacje w Ssbenico i Spilcie (Spalato) wywoł:ne były 
przez decyzję rządu przedstawienia w parlamencie wniosku o ratyfikowanie konwencji 
z Nettuso nie odpowiadają rzeczywistości. Manifestacje te wywołane zostały przez 
wiadomości o demonstracji antywłoskiej w Zadarze, które nabrały następnie charak- 
teru poważnego i spowodowały wystąpienia przeciwko konsulatom włoskim oraz ma- 
gazynom obywateli włoskich. Było to więc wynikiem nieścisłych i być może tenden- 
cyjnych pogłosek o napaści na konsulaty jugosłowiańskie oraz o gwałtach popełaio- 
nych na personelu konsulatu w Zadarze. 

WERZEZTORZOOOZEOWZZTTOREICIZI, O ZOWIOROZO WZ DW OCCZCWEWWACT TU W DADZCTZE REKE PREZESA 

Środa literacka. min niedaleki i pora do opraco *ywania 
czegobądź nieodpowiednia, Zaraz się zacz- 

WIEDEŃ. 2.VI. Pat. Prasa wiedeńska 
stwierdza, że stosunki polsko-litewskie do- 
znały niebezpiecznego zaostrzenia z powo- 
du proklamowania Wilna stolicą Litwy. 
„Reichspost* pisze, że rokowania polsko- 
litewskie zostały skutkiem tego kroku Wol- 
demarasa poważnie zagrożone. Przedstąwi- 
ciel dziennika „Reichspost* Karol Begholm 
miał przed ogłoszeniem dekretu Woldema- 
rasa rozmowę z min. Zaleskim na temat 
stosuaków polsko-litewskich. Dzieanik za- 
znacza, że oświadczenia Zaleskiego nie są 
nieaktualne, ponieważ przedstawiają zasad 
nicze stanowisko rządu polskiego w kweę- 
stji wileńskiej. Ażeby zaspokoić Litwę — 
powiedział Zaleski — pójdziemy w ustęp- 
stwach tak daleko, jak tylko wogóle jest 
to możliwe. Polska gotowa jest utworzyć 
tak wielką strefę graniczną, żeby Lite ini mo” 
gli przybywać do Wilna i pobliskich okolic 
bez paszportów. Gotowa jest Polska utwo- 
rzyć z Litwą stosunki pocztowo-te egra- 
ficzne, jako też lokalną komunikację grani- 
czńą w myśl życzeń litewskich, 

Także wobec żądań mniejszości litew- 
skiej min. Zaleski zapowiedział jak naida- 
lej idące ustępstwa. Polska pragnie zabez- 
pieczyć byt państwowy Litwy i przyczynić 
się do tego ze swej strony. W tej myśli 
został zaproponowany rządowi kowieńskie- 
mu projekt paktu o nieagresji. Zdemilitary- 
zowaniu strefy wileńskiej sprzeciwił się 
min. Zaleski dlatego, ponieważ strefa ta 
jest tak wąska, iż zdemilitaryzowanie jej 
stworzyłoby nietylko granicę zachodnią wo- 
bec Litwy, ale także i granicę wschodnią 
wobec Sowietów. W końcu wyrsził mini- 

  

nym właścicielom kopalń 
ku charkowskim. 

MOSKWA. 2. VI. (Pat,). Kalinin w 

Prasa wiedeńska o stosunkach polsko-litewskich. 

ster wobec przedstawiciela  „Reichsposi“ 
nadzieję, że porozumienie da się osiągnąć 
być może za pomocą bezpośrednich roko- 
wań bez przedkładania sprawy Lidze Na- 
rodów. Minister gotów jest w danym razie 

udać się do Ligi Narodów, wogóle obrać 
wszelkie możliwe drogi, które doprowadzi- 
łyby do pomyślnego rozwiązania sporu, 

„Neues Wiener Tageblatt" w artykule 
wstępnym wskazuje na to, że obok Bałka- 
nów znajduje się drugie centrum  zagraża- 
jące pokojowi europejskiemu. Przyparty do 
muru przez Marszałka Piłsudskiego odpo- 
wiedział Woldemaras na pytanie „Pokój 
czy wojna”—słowem „pokój*, Następnie 
wdrożono rokowania polsko-litewskie i 
oto Woldemaras wyrwał się ze swoim de- 
kretem, ogłaszającym Wilno jako stolicę 
Litwy. Rząd polski dążył szczerze do znie- 
sienia nienormalnych stosunków między 
obu państwami. Minister Zaleski wyjechał 
prędzej niż zamierzał do Geaewy, ażeby 
udzielić tam wyjaśnień o niebezpieczeń- 
stwie dyktatury litewskiej dla pokoju. 

Warszawa sądzi, że państwa zachod- 
mie interwenjować będą w sprawie litew- 
skiej. Pobyt Woldemarasa w Londynie i 
przyjęcie go tam przez sfery angielskie 
mogło dać powód do fałszywych przy” 
puszczeń, iż taktyka jego jest pobłażliwie 
traktowana przez rząd angielski. 

Że tak nie jest dowodzi niedawny ar- 
tyku! „Timesa“, który pisał, że krzyk Lit- 
wy o Wilnie nikogo już nie lateresuje. 
Należy spodziewać się, że mocarstwa w 
Genewie potrafią skłonić Litwę do umiar- 
kowania.   

Proces szachtyński. 
Dziwnie wszyscy się przyznają — oświadczenie Kalinina. 

MOSKWA. 2. VI. (Pat.). Agencja Tass donosi o procesie szachtyūskim, że 
prowadzono dalej badanie inżyniera Baszkina, który przyznał się, że od wyższych inży- 

„|nierów otrzymał 6 tysięcy rubli tytułem wynagrodzenia za działalność destrukcyjną 
i że pod pretekstem misji rządowej miał udać się zagranicę celem przedstawienia daw- 

sprawozdania o pracach destrukcyjnych dokonanych w ośrod- 

przemówieniu wygłoszonym na kongresie 
kolektywnej eksploatacji gruntów włościańskich oświadczył w sprawie procesu szachtyń- 
skłego, że w Sowietach nie dopatrują się żadnego związku pomiędzy akcją aresztowa- 
nych inżęnierów niemieckich, a przemysłowemi firmami niemiecklemi. Nie ma się 
bowiem żadnej podstawy do podejrzewania tych firm © udział w przestępstwach inkry- 
minowanych aresztowanym inżynierom. Proces szachtyński nie wpływa na zmniejszenie 
ilości inżynierów oraz fachowców niemieckich zapraszanych do pracy na terenie 
Związku Sowietów. Dowodzi to raz jeszcze, że Związek Sowietów nie łączy indywi- 
dualnego wypadku ściągania przez władze sądowe inżynierów niemieckich ze sprawą 
stosunków sowiecko-niemieckich. 

Wydalenie dyrektora „Memeler Dampfboot* 
‹ ' z Kłajpedy. 

BERLIN, 2-VI. (Pat).,,Vossische Ztg” | meler Dampfboot* Ruemler otrzymał od 
donosi z Kłajpedy, że techniczny dyrektor | gubernatora pismo z poleceniem, ażeby w   niemieckiego dziennika w Klajpedzie „Me !w ciągu 7 dni opuścił terytorjum Kłajpedy. 

Mimo, że sezon „Śród* już się zbliża 
ku koficowi, frekwencja jest zawsze liczna. 
Właściwie odzywają się nieśmiałe głosy 
czy wobec zimnej aury i wyrzźnie złej po- 
gody odstrzszającej ludzi od wsi, nie nałe- 
żałoby sezonu przeciągnąć? Ala bodaj, że 
się to nie da zrobić, Więc jeszcze dwie, 
trzy i będzie koniec. A finałem zamkniemy 
nie lada, bo przyjedzie na finish najbar- 
dziej dziś znana poetka polska liłakowi- 
czówna, autorka nastrojowych wierszy o 
księdzu Butkiewiczu, sekretarka osobista 
Marszałka Piłsudskiego, rodem z Mińszczy- 
zny. Na Środzie odczyta nam swoje utwo- 
ry, będzie mizła wieczór autorski w jednej 
z sal w mieście i audycję radjową. 

| Przyznać każdy musi, że Zarząd Związ- 
ku Literatów wykazuje ożywioną działal- 
ność w dostarczaniu bywalcom klubu zaj- 
mujących i kulturalnych rozrywek w coraz 
to nowych gościach i tematach do dysku- 
sji. Jeśli się zwłaszcza porówna do zupeł- 
nej martwoty Syndykatu Dziennikarzy, 
który ani przyzwoitych norm płacy, ani 
stosunku pracowników do pracodawców, 
ani żadnych ulg w jakiej bądź dziedzinie 
nie zdołał wywalczyć, nie dsł znaku życia 
pod względem kulturalnym, niczego nie 
reprezentuje faktycznie, tylzu nominalnie 
służy jedynie za tytuł poszczególnym je- 
dnostkom, to zastanowić się należy co jest 
większe: czy bezcelowość takiego Syndyka- 
tu, czy cierpliwość jego członków? 

Ale wracajmy do Śród. Ostatnia, 
poświęcona była żywotaemu zagadnieniu 
teatru: Autor—aktor— publiczność, te trzy 
teatru elementy, o celach iinteresach krzy- 
żujących się i współdziałających, były te- 
matem roztrząsanym bardzo umiejętnie z 
dużą dozą subjektywnych obserwacyj przez 
p. Nowakowskiego, architekt wojewódtzwa, 
świeżo przybyłego do Wilna. W ożywionej 
dyskusji, jaka się potem nawiązała, brali 
udział: p. Nowakowska artystka Reduty, 
p. Kostkowska, prof. Cywiński, dr. Rackie- 
wicz, p. Szeligowski, p. Hulewicz, p. H. 
Romer, p. H. Hohendlingerówna. Późną 
nocą kilkadziesiąt osób opuściło mury Ber- 
nardynki prowadząc dalej zaczęte, zajmu- 
jące rozmowy. H. R. 

Święto Matki. 
Z powodu niedoszłej do skutku Wy- 

cieczki amerykańskiej Polek, odbyło się 
zebranie przedstawicielek wszystkich orga- 
nizacyj kobiecych w Wilnie. Dało to asumpt 
do bardzo pożądanego zrzeszania się w o- 
gólną organizację t.zw. Związek Związków, 
bez którego wiele wysiłków idzie na mar- 
me wskutek konkurencji i nie skoordyno- 
wania pracy. 

Obecnie takie przedstawicielstwo dzia- 
łalności kobiety w Wilnie ma dwa pilne 
zadania. Pierwsze przygotować na czas. 
Targów Północnych wileńskich dział in- 
formacyjny i wystawowy swych prac, a to   wyńńiaga szybkiego przygotowania, bo ter- 

ną rozjeżdżać na wakacje. 
Drugą piiną sprawą jest zalęcie się 

ogłoszonem jaż „Świętem Matki*, Myśl 
takiej uroczystości przyszła nam z Amery- 
ki, gdzie jest to Święto narodowe. W War- 
szawie z ramienia Rxdy Narodowej Polek. 
będącej częścią Międzynarodowej Rady Ko- 
biet, wyszedł projekt, by ograniczyć się do 
poważnych manifestacyj na cześć matek. 
Mają być nabożeństwa w kościołach wszysi- 
kich wyznań z odpowiednią nauką, akade- 
mje o charakterze literackim i artystycz- 
Dym, zawierające utwory uczuciu i postaci 
matki poświęcone. Po wsiach obowiązek 
przemówienia do dzieci i urządzenia odpo- 
wiedniego dnia spadłby na nauczyčielstwo. 
Kina i teatry musiałyby wziąć udział, wy- 
stawiając odpowiednie sztuki i flmy. 

Publiczne, bezpłatne odczyty O pra- 
wach matki w rodzinie, przydałyby sie 
bardzo w naszem społeczeństwie. Staruszki 
w przytułkach mogłyby otrzymać dary i 
zapomogi. W życiu prywatnem znalazłaby 
się niejedna uboga, a dobra matka do ©b- 
darowania. 

Ale czas lecil Co myślą o tem wil- 
nianki? Co myślą organizacje kobiece? 
Pora jest zebrać się i naradzić. Kobiety w 
Wilnie pracują dużo i owocnie, trzebaż się 
tem pochwalić, trzeba. H. R. 

  

Kronika telegraficzna. 
. = Minister Briand przyjął wczorzj amba- 

sador aniemieckiego w Paryżu von Hoescha, jak 
dzienniki przypuszczają w sprawie nadchodzącej 
sesji Rady Ligi Narodów. 

= Trzęsienie ziemi odczuto wczoraj wiKo- 
ryncie. 

= Nową operę tworzy obecnie znany mu- 
zyk wiedeński Lehar. Libreto napisali dwaj libre- 
cści włoscy. Opera ma być wystawiona w Me- 
djolanie z Janem Kiepurą w głównej partji. 

= W Rostowie nad Donem wykryto wiel- 
kie nadużycia wśród urzędników urzędu skarbo-- 
wego, z których połowa. zajmowała s'ę łapownic- 
twem. Aresztowano kilkunastu urzędników. 

= Król norweski Haakon przybył wczo- 
raj do Helsingforsu na pokładzie okrętu wojen- 
nego „Norge“. Król pozostanie w Helsingforsie 
kilka dni jako gość prezydenta Rellandera. 

== Wyjechał wczoraj do Genewy Chamber- 
lain i jak donosi „Times* odwiedzi on prawdopo- 
dobnie w Paryżu Brianda. 

= Ministrem pracy we Francji został miano- 
wany Loucheur b. min. finansów. 

dona posła Griintanma, kawior i hibała. 
Przed kilku dniami żona posła Griunbauma 

powracając do Polski a wycieczki do Rosji s0- 
wieckiej, przywiozła z sobą kawior i jako doda- 
tek, paczkę propagandowej literatury belszewic- 
kiej. 

| Władze celne, które mają brzydki zwyczaj 
zaglądania do bagaźu nawet żony posła, poleciły 
kawior oOclić, ale pani posłowa uznała to jako 
naruszenie nietykalności poselskiej i zapłaty Od- 
mówiła. Kawior więc skonfiskowano. Gorzej było 
z literaturą, bo policja nie chciała uznać jej za   artykuł e 4 się do importu — nawet za 0- 
płatą cła — i poprostu paczkę skonfiskowała. 
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Życie gospodarcze. 
-" Drugi dzień obrad Zjazdu Kółek i Org. Rol- 

niczych. 
Na wstępie do sprawozdania z dru- 

giego dnia obrad poczuwamy się do miłe- 
80 obowiązku wyszczególnienia wczoraj 
szego przemówienia p. Wieleckiego, przed- 
Stawiciela Litewskiego Towarzystwa Rolni- 
czego. P.Wielecki w gorących słowach 
Wskazał na konieczność współpracy nad 
podniesieniem dobrobytu tutejszych ziem, 
Opartej na przeświadczeniu, że wszyscy je” 
steśmy synami tego kraju. Przemówienie 
to przyjęto hucznemi, długo niemilknące- 
mi oklaskami. 
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niewicza i innych przystąpiono do przed 
stawienia planu pracy i budżetu na rok 
1928. Plan obejmuje szereg działów. W 
dziale ogólno-organizzacyjnym na plan pierw- 
szy wysuwa się konieczność wzmocnienia 
więzi organizacyjnej i usprawnienia pracy. 
Na uwagę zasługuje tutaj opracowanie ty- 
pu księgi rachunkowości, który na terenie 
Kółek Rolniczych zostanie zaprowadzony. 

W dziale oświatowym podkreślono 
I ogromnie doniosłą rolę agronomów po- 
„wiatowych. Przyczem, jeśli chodzi o dro- 

W drugim dniu obrad przystąpiono gi krzewienia oświaty rolnej, to w dalszym 
do dyskusji nad sprawozdaniami. W dy:: 
skusji zabierały głos następujące osoby: 
Pp. Jurasow, Genjusz, Jurgiel, ks. Stefa- 
nowicz, Aleksandrowicz, Kurnosow i inni. 
Oruszono cały szereg bolączek życia go: 

Spodarczego wsi, jak brak solidarności, 
tóry niejednokrotnie powoduje rozdźwięki. 

niedostateczna ilość instruktorów rolnych, 
brak regulaminów przy spółkach maszy- 
nowych i t. p. Przyczem zwrócono uwagę 
Ba konieczność zwiększenia propagandy 

 meljoracyjnej przez rozpowszechnienie li- 
 teratury rolniczej, tembardziej, że kredyty 
na ten cel są przeznaczone. Pozatem 
Wskazano na konieczność ulepszenia dzia- 
łalności Kółek Rolniczych np.: przez pro- 
wadzenie prawidłowej rachunkowości, na- 
Wiązanie bliższego kontaktu z seįmikami 
i tp. Ożywioną dyskusję wywołała akcja 
Sprowadzania drzewek owocowych, która 
niejednokrotnie zawiodła. To też wysunęła 
Się sprawa zakładania własnych szkółek 
rzewek owocowych Oraz popieranie już 

istniejących, nawet prywatnych, o ile są 
- yne racjonalnie prowadzone. 

Wyczerpujących wyjaśnień i odpowie 
dzi udzielili p. Krywko i p. poseł Tauro 

 giński. Poczem przyjęto sprawozdania do 
zatwierdzającej wiadomości i do udzielenia 
ustępującemu zarządowi absolutorjum. Na- 
stępnie na wniosek p. Jasińskiego zebrani 
na zjeździe delegaci wyrazili serdeczne po- 
dziękowanie p. posłowi Taurogińskiemu 
za jego planową i wydajną pracę nad pod- 
niesieniem stanu gospodarczego ziem pół: 
nocno wschodnich. 

Wreszcie, po odczytaniu depesz pe- 
Witalnych p. ministra Reform Rolnych Sta- 

  

  

ciągu będą organizowane kursa rolnicze, 
kursa gospodarstwa wiejskiego (6—8 tyg.), 
odczyty radjostacji wileńskiej, wycieczki 
do Kongresówki i na Pomorze, wystawy 
rolnicze i t. p. 

W dziale rolnym na czoło wszelkich 
spraw wysuwają się prace doświadczalne, 
które idą w 2 kierunkach: 1) ścisłe prace 
doświadczalne w celach naukowych prowa- 
dzone przez agronomów i 2) pokazowe, 
uproszczone prace przy Kółkach Rolni- 
czych. Oprócz tego zostanie rozszerzona 
propaganda odkażania zbóż (np. od pleśni 
zbożowej) zapomocą chociażby sublimatu. 
Pozatem będą zakładane stacje czyszczenia 
nasion, wypożyczalnie maszyn, spółki ma- 
szynkowe i t. d. 

Celem udostępnienia i zachęcenia rol- 
ników do przeprowadzania meljoracji, Zo- 
stały już poczynione starania w M-stwie 
Ref. Roln. o stworzenie przy Związku wy- 
działu meljoracyjnego, któryby udzielał fa- 
chowych porad i wyjaśnień odnośnie meljo- 
racji, ewentualnie dawał inicjatywę do za- 
kładania spółek wodnych. 

Dział budownictwa ogniotrwałego wy- 
suwa 316 dziś na czoło zainteresowań „dro- 
bnego rolnictwa, gdyż coraz bardziej od- 
czuwa się brak taniego budulcu. Ustępują- 
cy zarząd uważa za Odpowiednie zakupy- 
wanie maszyn do wyrobu dachówek ce- 
mentowych i pustaków. 

Niestety brak miejsca nie pozwala 
nam podać w dzisiejszym numerze całości 
obrad wczorajszego zjazdu, toteż niniejsze 
sprawozdanie zakończymy w następnym nu- 
merze. | p. d. J. 

KRONIKA. 
| Dziś; Świętej Trójcy. 

Jutro: Franciszka. 

Wschód ałońca—g. 2 m. 56 
Zachód > $, 19 m.36 

METEOROLOGICZNA. 

— Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi- 
cznego U. S. B.z dn. 2. VI. b. r. Ciśnienie 
średnie w : milimetrach 755. Temperatura średnia 
+ -. Opad w miliraetrach 8. — Wiatr przewa- 

Cz: rwca 
>— us   

żający północno - zachodni. Pochmurno. Śnieg i 
deszcz. Maksimum na dobę4-9C, | 

„Tendencja barometryczna — spadek, na- 
stępnie wzrost ciśnienia. | 

URZĘDOWA. 
— Przyjęcia u p. wojewody. W dniu 2 b. 
an wojewoda przyjął następujące osoby: 

Mie...) Pp. Stanisława Miklaszewskiego Jana 
Ierzejewskiego w sprawie lustracji organizacyj rol- 

ra, Sch na terenie województwa wileńskiego, 0- 
s, dalszej subwencji tych instytucyj przez Mini- terstwo Relnictwa, 
Spr 12) P- dr. Kruczka, delegowanego przez Min. 
> Wewn. celem przeprowadzenia inspekcji sa- 
itarnej miasta Wilna, kilku miasteczek i wiosek 
a terenie województwa, jak również przekona- 

Nią się o postępach osiągniętych w tym kierunku, 
3) prezesa O. U. Ź. p. Łączyńskiego, 

MIEJSKA. 

Try. ; Zerwanie pomostu W. K. S. Pogoń. 
Iwające od kilku dni deszcze, a w kilku miej. 
Owościach lejąca jak z cebra ulewa spowodo- 

wały podniesienie się wody na Wilji o 1,50 mtr. 
Ponad normalny poziom. Wczoraj wezbrane fale 

Wilji zęrwały pomost pontonowy W, K. S. Po- 

m. p 

PE ZAC ZK O OTOZ 

OGŁOSZENIE. 
Wydział Powiatowy w Brasławiu 

poszukuje kierownika Apteki Sejmikowej w Brasławiu. 
Warunki wynagrodzenia do umówienia. Posada może 

być do natychmiastowego objęcia, 
= winni przedłożyć: 

1) Życiorys własnoręcznie napisany, 
2) dowód obywatelstwa polskiego, 
3) odpis dyplomu, 
4) metrykę urodzenia, 
5) odpis świadectwa z poprzedniej pracy. ty 

(—) Z. Januszkiewicz, : 
Przewodniczący Sejmiku Brasławskiego. 1771/447/1 

        Sprawy handlu, eksportu, obróbki, 
lasów i drzewa     

   

Traktuje tylko 
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kupna i sprzedaży 

Informacje z rynków drzewnych całego świata 
Rozporządzenia władz w sprawach leśnych i drzewnych 
Całokształt leśnictwa, przemysłu drzewnego 

DRZEWO POLSKIE 
| Jedyny wielki fachowy organ Polski. Nr. próbne gratis. 

| Warszawa, Piękna 13, Telefon 112-96, 

wędki składane 
oraz w formie LASKI, 

Żyłki, sznury, haczyki i t.p. w sklepie materjałów piśmien. 
I. Arkina, Wilno, ul. Wileńska 32. 

goń, który uderzył w tabor, niszcząc 1 łódź 2 
cerową doszczętnie oraz 3 łodzie zatapiając. Po- 
zostałe łodzie popłynęły z prądem i trzeba było 
dopiero pomocy wojska, by je wyłowić i spro- 
wadzić z powrotem na miejsce, Ponton pochwy- 
cony został dopiero koło Zwierzynieckiego mostu. 

Straty, jakie W. K. S. Pogoń poniósł prze- 
kraczają sumę 2000 zł. 

— Konkurs. Jak się dowiadujemy, Magi- 
strat m. Wilna w najbliższym czasie zamierza o. 
głosić konkurs na zdobienie okien i balkonów. 

— Urlop zdrowotny. Szef Sekcji Rzeźni i 
Rynków i Wydziału Szkolnego Magistratu ławnik 
Łukucjewski z dniem 4 b. m. rozpoczyna mie- 
sięczny urlop zdrowotny. Zastępstwo obejmuje 
ławnik dr. Maleszewski. 

— Reorganizacja w pogotowiu ratunko- 
wem. Wczoraj specjalna komisja miejska na cze- 
le z prezydentem m. mec. Folejewskim i ławni- 
kiem Łokucjewskim dokonała szczegółowej lu- 
strącji lokalu pogotowia ratunkowego. W wyniku 
oględzin uznano za konieczne dokonać grunto- 
wnego remontu całego lokalu, zajmowanego 
przez miejskie pogotowie ratunkowe i zaopatrzyć 
je w niezbędne przyrządy, ' Е 

— Szoferzy Straży Ogniowej żądają pod- 
wyżki. Szoferzy miejskiej straży ogniowej zażą- 
dali 2 podwyższenia dotychczasowych 
swych płac. Ządają oni zrównania swych pobo- 
E z płacami szoferów zatrudnionych na auto- 
usąc ° 

„— Delegacja bezrobotnych w Magistracie. 
W dniu wczorajszym do Magistratu zgłosiła 
delegacja bezrobotnych. W zastępstwie bawiącego 
w Warszawie wice - prezydenta Czyża, 
przyjął kierownik Wydz. Opieki Społecznej p. Kej- 
zik. Wobec krytycznej sytuacji materjalnej wię- 
kszości bezrobotnych — delegacja zwróciła się do Magistratu z prośbą zatrudnienia jaknajwiększej ilości bezrobotnych na robotach miejskich. Spra- wa ta konkretnie zostanie załatwiona po powro- cie wice-prezydenta Czyża z Warszawy: 

KUR J ER 

się ; 

delegację ` 

  

— Pomoc dla bezrobotnych. Celem przyj- 
ścia z pomocą bezrobotnym — Wydział Opieki 
Społecznej Magistratu m. Wilna przystąpił ostat- 
nio do przeprowadzenia wywiadów o stanie ma- 
terjalnym tej kategurji bezrobotnych pracowni- 
ków umysłowych, którzy ostatnio pozbawieni 
zostali prawa pobierania zapomóg. 

— Sobotnis poranki muzyczne w ogrodzie 
Bernardyńskim. Żydowskie Towarzystwo Gimna- 
styczno-Sportowe „Mskabi* zwróciło się onegdaj 
do Magistratu m. Wilna z prośbą o zezwolenie 
na urządzerie w ogrodzie Bernardyńskim w sc- 
boty — bezpłatnych poranków muzycznych. Ma- 
gistrat celem powzięcia decyzji sprawę tę skiero- 
wsł dla zaopinjowania do miejskiej Komisji 
Ogrodowej. 

‚ — Upiększenie placu im. E. Orzeszkowej. 
W dniu wczorajszym Magistrat wileński podjął 
prace celem urządzenia na środku placu im, E. 
Orzeszkowej kwietnika. 

‚ ‚ = Superlustracje sanitarne. Jak się do- 
wiadujemy, właściciele domów zajezdnych roz- 
poczęli starania u odnośnych władz administra- 
cyjnych o wyznaczenie superlustracji 
tych zakładów, które w myśl orzeczenia komisji 
sanitarnej mają ulec zamknięciu. 

— Częściowe wstrzymanie robót. Na sku- 
tek trwających bez przerwy prawie deszczów, 
Magistrat wileński zmuszony był de wstrzyma- 
nia w wielu miejscach robót ziemnych. M. inne- 
mi w dniu wczorajszym przerwano roboty ziem- 
ne przy ul. Kalwaryjskiej w rejonie tak zw. Górki 
Kalwaryjskiej, 

SPRAWY PRASOWE. 

kiego skonfiskowano wczorajszy nakład czasopis- 
ma białoruskiego „Bialoruskaja Krynica“ z datą 
3 b. m. za umieszczenie artykułu wstępnego p. t. 
„Po sądzie nad Hromadą*, kolidującego z arty- 
kułami: 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej 50 prawa prasowego i 154 k. k. 

WOJSKOWA. 

— Pobór. Dnia 4 b. m. komisja poborowa dokona przeglądu Po 1) zamieszkałych 
na terenie III, [V, V i VI komisarjatów policyj- nych, których nazwiska zaczynają się na literę „ 2) zamieszkałych na terenie wszystkich ko- misarjatów policyjnych, których nazwiska zaczy- 
nają się na literę U. i 3) zamieszkałych na tere- nie I komisarjatu policji, których mazwiska za. czynają się na literę W. Przegląd poborowych r. 1907 trwać będzie do dnia 8 b. m. poczem komi- sja poborowa przystąpi do przyjmowania ochot- ników oraz innych roczników, 

Dopiero dnia 25 b. m. dokomsny będzie 
przegląd poborowych z r. 1907, który z jakich- 
bądź przyczyn nie mogli się stawić w terminie 
właściwym. 

ZĘ ZWIĄZ, I STOWARZ. 
— Zjazd delegatów związku Zawodowego Pracowników Kolejowych. Dziś i jutro w lokala przy ul. Kijowskiej 19 odbędzie się zjazd delega- tów Związku Zawodowego Pracowników Kole 0- wych Okręgu Wileńskiego. Na porządku dzien- nym: 
1) Wybory nowego Zarządu. 
2) Sprawozdanie ustępu ącego zarządu z działalności za dwa ubiegłe lata, 

Wil. T-wo Muzyczne „Lutnia*, Zwycza- 
jem lat ubiegłych Chór Wil. T-wa Muzycznego „Lutnia* i w roku bieżącym weźmie udział w do- 
rocznej uroczystej procesji Bożego Ciała i w po- 
dniostych pieniach religijnych przy ksżdym ołta- 
rzu pod dyr. J. Leśniewskiego. 

Zarząd „Lutni* Wileńskiej zwraca się z 
prośbą do wszystkich chórów miejscowych oraz 
do poszczególnych osób, które dotąd brały udział 
w tej uroczystości o jaknajliczniejsze przybycie 
na jedną tylko próbę, która się odbędzie we Śro- dę 6-z0 b. m. o g. 7 wiecz. w sali prób „Lutni* 
(A. Mickiewicza 6) 

UROCZYSTOŚCI i OBCHODY. 

— Obchód 500-lecia zgonu Zawiszy Czar- 
nego. Staraniem Czarnej Trzynastki Wil. Druż. EHarc. im. Zawiszy Czarnego, Odbędzie się w nie- 
dzielę dnia 3-go czerwca b. r. pod protektoratem 
J. E. ks. bisk. Władysława Bandurskiego uroczy- 
sty obchód, ku uczczeniu Zawiszy Czarnego w 
500-lecie Jego zgonu. W obchodzie wezmą udział 
wszystkie drużyny wileńskie żeńskie i męskie. 

Program obchodu: godz. 10.30 Msza Św: ce- 
lebrowana przez J. E. ks. bisk. W, Bandurskiego 
w kościele św. Jana; godz. 11.30 — defilada dru- 
żyn harcerskich przed władzami harc. (koło Ban- 
ku Polskiego). (Tylko w razie pogody); godzi- 
na 12.30 — Akademja w sali aktowej gimn. im. 
A. Mickiewicza (ul. Dominikańska 3). 

Sympatycy i one Harcerstwa prosze- 
ni są o wzięcie udziału w uroczystości ku uczcze- 
niu Wielkiego Rycerza. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Egzamina w wil. Seminarjum Nauczy- 
cielskiem. Dyrekcja Państw. Seminarjum Naucz. 

| męskiego w Wilnie (Ostrobramska 29) podaje do 
wiadomości, że egzaminy wstępne do Seminarjum 
rozpoczną się 23 czerwca r. b. Podania przyjmu- 
je kancelarja Seminarjum cedziennie do 20-go 

; Czerwca. : ь 
į ‚ — Dyrekcja gimnazjum im. J. Lelewela 
; podaje do wiadomości, iż są wolne wakansy w 
, klasach od I do VI włącznie. Podania o przyjęcie 
| do gimnazjum należy wnosić w godzinach od 11 

  

sanitarnej ; 

— Konfiskata. Decyzją Starostwa Grodz- : 

  

WILEN SKI 

do 13; do К! I do dn. 25 czerwca b. г. 40 К!. 
И — VI włącznie do dn. 10 czerwca b. r. Egza- 
miny wstępne odbędą się: do kl. I w dn. 27 i 28 
czerwca b. r., zaś do klas od Il do VI włącznie 
od dn. 15 czerwca b. r. 1746. 

— 8 klasowe koedukacyjne gimnazjum im. 
J. 1. Kraszewskiego (Tatarska 5 w nowym odre- 
montowanym lokalu) typu humanistycznego (z 
łaciną). Podania o przyjęcie wraz z dokumentari 
przyjmuje kancelarja codziennie od 9 do 2. 

i sri wstępne Od kl. II — VII о4 15 
do 30.VI i do kl. I dn, 27.VI o godz.8 i dn. 28 VI 
o godz. 10. 

Gimnazjum posiada internat dla dziew. 
czynek. 1724. 

— Żeńska Szkoła Zawodowa im. św. Jó- 
zefa podaje do wiadomości, iż egzamina wstępne 
odbędą się dn. 14 czerwca o godz. 2 popoł. 

Podania przyjmuje karcelarja codziennie 
od godz. 11 — 1 (ul. Ostrobramska Nr. 29). 1717 

ARTYSTYCZNA. 
— VI Doroczna Wystawa Obrazów i Rzeźb 

Wil. Tow. Artystów Plastyków otwarta codzien- 
nie w Pałacu Reprezentacyjnym (Plac Napoleona, 
wejście od Uniwersyteckiej drugie drzwi w głębi 
podwórza) od godz. 10 rano do 7 wieczorem. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 

— Pomoc dla bezrobotnych. Na skutek 
ostatnich zabiegów bezrobotnych umysłowo pra- 
cujących samotnych i bezdzietnych, którym, w 
liczbie 212 osób, wstrzymane zostały zasiłki, u- 
rząd wojewódzki zwrócił się do władz minister- 
jalnych z prośbą wyasygnowania kredytów na 
jednorazową wypłatę zapomóg. Obeenie wobec 
uwzględnienia przez władze wniosku, urząd woje- 
wódzki przystąpił do przeprowadzenia wywiadu 
celem ustalenia faktycznego stanu materjalnego 
ubiegających się o pomoc bezrobotnych. Wszyscy 
co do których będzie stwierdzono, iż znajdują 
się w ciężkich warunkach materjalnycn, otrzymają 
odpowiednie zapomogi. 

Z POGRANICZA. 

— Olbrzymi pożar lasu. Na skutek silcej 
burzy z piorunami, jaka przeszła w rejonie Dok- 
szyce — Prozoroki zapalił się las położony na pograniczu polsko-sowieckiem. Mimo energicz- 
nych wysiłków jak z jednej tak i z drugiej stro- 
ny granicy w kierunku zlokalizowania pożaru — 
doszczętnie spłonęło 150 hektarów przewaźnie 
młodego lasu. 

— Wysiedlenia. Onegdaj na odcinku Ru- 
dziszki władze litewskie ponownie wysiedliły na 
terytorjum polskie 4 osoby. Z pierwszą pomocą 
wysiedleńcom pośpieszył Oddział Polskiego Czer- 
wonego Krzyża. 

„  — Czyżby handel żywym towarem? Oneg- 
daj patrot K O. P-u zatrzymał w rejonie Wie- 
źejn 3-ch podejrzanych osobników. Jąk się póź- 
niej okazało są to niejacy: Witkowski Włady- 
sław, Szymon Winter i Jan Żystan. Usiłowali 
oni pod osłoną nocy przeprowadzić na stronę li- 
tewską dwie młode dziewczyny. Zachodzi podej- 
rzenie, iż są to handlarze żywym towarem, usi- 
łujący uprowadzić swe'ofiary do Litwy w celach 
sprzedaży. 

RÓŻNE. 
— W sprawie zwyżki "e na drzewo 

eksportowane z Wileńszczyzny. Jak się dowiadu- 
jemy, eksporterzy drzewa z Wileńszczyzny wszczęli 
ostatnio starania u odnośnych władz kolejowych 
o wyeliminowanie terenu Wileńszczyzny ze wzglę- du na jej specyficzne warunki od mającej wkrótce 
nastąpić zwyżki taryfowej na drzewo eXsporto: 
wane z Wileńszczyzny. 

— Instytut Nauk Handlowo-Gospodarczych w Wiinie został Kł cze do nowego, obszer- 
niejszego lokalu przy ulicy Ad. Mickiewicza 
Nr. 18, czwarte piętro, dom firmy Tow. Akce. 
B-cia Jabłkowscy. Narazie wejście dla publiczno- 
ści od ul. Jagiellońskiej. 1772 

— Wileński Komitet Przyjęcia Dzieci Pol- 
skich na Kolonje Letnie z Niemiec, Gdańska i 
Górnego Śląska. Wskutek zgłoszenia Komitetu 
przyjęcia dzieci polskich z Niemiec, Gdańska i 
Górnego Sląska przy Związku Obrony Kresów 
Zachodnich powstał podobny komitet w Wilnie 
od przewodnictwem p. wojewodziny Jadwigi 
aczkiewiczowej, do którego weszli przedstawi- 

ciele miasta, starostwa powiatowego i organizacyj 
społecznych. Wybrano prezydjum w składzie: 
prezeska p a J. Raczkiewiczowa, wi- 
ce-prezeski p. J. Burhardtowa (N. O. K.), J. Kir- 
tiklisowa (Praca Społ. Kobiet), skarbniczka 
Miecznikowska, sekretarką p H. Chocianowiczo- 
wa, członkowie: p. W. Głowińska (Opieką Polska 
nad Rodakami na obczyźnie), p. dr. Świerzynski 
(Komitet Chleb Dzieciom). у 

Dotąd zostały zgłoszone oferty: miasta na przyjęcie 10 dzieci na kolenje w Jeruzalimce, 
sejmiku wil.-tr., na przyjęcie 15 dzieci na kolonje 
w Czarnym Borze i p, Bohdanowicza na przyję- 
cie $ dzieci na kolonje w Rejówce. Towarzystwo 
kolonij letnich dla szkół powszechnych i centrala 
opiek szkolnych szkół średnich ofiarowały pewną 
ilość miejsc, ale z powodu braku funduszów i nie 
chcąc krzywdzić dzieci naszych musi pobierać 
opłatę. Ilość dzieci polskich wynarodowiana w 
szkołach nam wrogich, którym można byłoby 
dać poznać Ojczyznę jest zależna od zebranych 
przez komitet — pieniędzy. Mamy więc nadzieję, 
że społeczeństwo wileńskie zawsze tak ofiarne 
przyjdzie z pomocą i tym razem składając datki 
w redakcjach pism naszych. Dotąd wpłynęło do 
komitetu: od p. Hipolita Giecewicza—25 zł, pp. 
Janostwa Bakszewiczów — 10 zł. i od p. inż, 
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Folwarki 
mniejsze i większe do- 

godnie sprzedamy 
Wileńskie Biaro 1785 2 
Komisowo-Handlowe 

Mickiewicza 21, tel. 152. 
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   Akuszerka 

Marja Brzezina 
przyjmuje od 9rano do 7 w. 
ul. Ad, Mickiewicza 30 m. 4. 

1642 5 w, Zaę. Nr 3093 1491 
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Bez kosztów 
załatwiamy lokaty najpewniej 

Wileńskie Biuro Z Z Komisowo-Handlowe 
я Mickiewicza 21, tel. 152 ° Rozwód,       

Letnisko 
do wynajęcia Mickiewicza 

koło nień Jezior, 5 Skłej 9—2 

Paiva £ 
niskoprocentowe załatwia 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlowe 

Mickiewicza 21. tel. 152. 

Dr. I. (bóGINO 
zerowy 

Przyjmuje w Lecznicy Li- 
tewskiej (ul. Wileńska 28). | 
Od 11—1 popoł. 

DOKTÓR MEDYCYNY 

Choroby weneryczne i skórne. 
Elektroterąpja,  diatermja, 

słońce górskie. 

| Dr. Benigsherg | 
CHOROBY WENERYCZ- 
NE i SKÓRNE. Przyjmuje 

0—12 i 4—8. 
Mickiewicza 4. Tel. 1090. 
W.Z.P. 39 1490 
  

Perlmuttera Ultramaryna 
jest bezwzględnie najlep- 
wał i  najwydatniejszą 
farbą do bielizny, wapna | 

celów malarskich. 
Odznaczona na wysta- 
sdi w ah "a ma 

olanie i Paryżu złotym 
medalami. Ś 

|_ Wszędzie do_nahycia. 

Pianina 
do wynajęcia. Reperacja i 

ucha, 
nosa.       

1734 

  

unieważnienie małżeństwa we- 
dług obowiązujących obecnie 
ustaw .w Polsce. Droeda 
adwokat Dr. Elkon gulies 

  

klm. od Werek. Dowie- 
dzieć się: ul. Niemiecka 3, 
m. 8, od g. 5 do 7 wiecz. 

1767+1 

Unieważnia się 
zgubiony Index lectionum za 

r. 576, Mankowiczówna De- 
bora, stud. farm, U, S. B, 1758 

1 2, róg Tatar aty „Pow, i ulica Pom 

я ЕЛЕ ЛСа ББОСАНАЕ Ь СОИ КЕЙЕа RZA 

Popierajcie 
Ligę Morską i Rzeczną. 
A RAID I 

p. | Mieczkowska 
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Kuklińskiego — 150 zł. Podkreślic należy inicja- 
tywę cechów, które na ten cel postanowiły zao- 
fiarować 100 zł. i zebrać jeszcze więcej. 

Teatr Ii muzyka. 
— Teatr Polski sala „Lutnia*, Ostatnie 

występy Elny Gistedt. Dziś urocza artystka Elna 
Gistedt wystąpi w nowej swej kreacji w świetnym 
wodewilu Kollo „Gwiazda filmu", : 

Obok znakomitej srtystki wystąpią M. Szczę- 
sna i.S. Marjański w otoczeniu wybitniejszych sił 
zespołu Teatru Pelskiego. : 

Wystepy świetnej artystki Elny Gistedt do- 
biegają końca, pozostawiając wśród licznych wiel- 
bicieli wielkiego talentu żal prawdziwy. 

Kasa czynna dziś w ciągu dnia całego 11—9 
wieczorem. 

Radjo. 
PROGRAM STACJI WILBŃSKIEJ. 

Pala 433 mtr. 
NIEDZIELA 3 czerwca. 

10 15. Transmisja nabożeństwa z Katedry 
Wileńskiej. 12.00. Transmisja z Warszawy. Sygnał 
czasu, hejnał z wieży Marjackiej w Krakowie, ko- 
munikat lotniczo-meteorologiczny oraz nadprogram 
14.40—15.25. Audycja z okazji „Dnia Spółdziel- 
czości w Wilnie*. 15.30—16.00. Transmisja z War- 
szawy. Odczyt z okazji „Dnia Spółdzielczości. 
16.60—17.00. Transmisja z RZE Odczyty 
rolnicze. 17.00—18.30. Transmisja z Warszawy. 
Transmisja ze Związku Zawodowego Pracowni- 
ków Kolejowych Akademji Obchodu „„Dnia Spół- 
dzielcześci*. 18.35—19.00. Odczyt w języku litew- 
skim wygłosi Józet Kraunajtis. 19,00—19.20. Muzy- 
ka z płyt gramofonowych firmy J. V'eksler w War- 
szawie ul. Marszałkowska 132.19 20—19.45. „Fran- 
cja Ludwika XIV* odczyt wygłosi prof, U. $.B.dr 
Iwo Jaworski. 19.50—22.00., Transmisja opery z 
Poznania. 22.00—22.30. Transmisja z Warszawy. 
Sygnał czasu, komunikat P. A. T. policyjny, spor- 
towy i inne. 22.30—23.30. Transmisja muzyki ta- 
necznej z restauracji „Oaza” w Warszawie. 

PONIĘDZIAŁEK 4 czerwca. 

12.00. Transmisja z Warszawy. Sygnał cza- 
su, hejnał z wieży Marjackiej w Krakowie. 17.00— 
17.15. Muzyka z płyt gramofonowych firmy J. Wek- 
51ег w Warszawie ul. Marszałkowska 132. 17.15— 
17.30. Chwilka litewska. 17.30-—-17.45. Komunikat 
Związku Młodzieży Polskiej. 17.45—18.10. „Losy 
jaśni wiekuistej* odczyt XVI z cyklu „Filozofja 
narodowa" wygłosi prof. U. S. B. dr. Wincenty 
Lutosławski. 18.15—19,00. Transmisja muzyki lek- 
kiej z kawiarni B. Sztralla w Wilnie. 19.05—19.30. 
Audycja dlą dzieci. „W królestwie pani pszczoły* 
wyglosi Halina Hohendlingerówna. 19.30—19.55, 
„Wrażenie szkolne” odesri z działu „Wychowa- 
nie" wygłosi Eugenja Masiejewska. 19.55. ozmai- 
tości i komunikaty. 26.15—22.00. Transmisja z 
Warszawy. Koncert poświęcony muzyce polskiej. 
22.00—22.30.Transmisja z Warszawy. Sygnał czasu, 
komunikaty P. A. T., policyjny, sportowy i inne, 

WTOREK 5 czerwca, 

12.00. Transmisja z Warszawy. Sygnał cza- 
su, hejnał z wieży Marjackiej w Krakowie. 17.00— 
17.15. Muzyka z płyt gramofonowych firmy J. Wek- 
sler w Warszawie ul. Marszałkowska 132. 17.15— 
17.30. Chwilka litewska. 17.30—17.45. Komunikat 
Zw. nero Polsk. Spółdzielń Rolniczych. 
17.45—19.10. „Berek Joselewicz* odczyt z działu 
Historja* wygłosi dr. Adolf. Hirschberg. 18.15— 

19.60. ransmisja muzyki lekkiej B. Sztralla w 
Wilnie. 19.05—19.20. Audycja literacka poświęcona 
twórczości H. Sienkiewicza w wykonaniu Janiny 
Sumorokowej. 19.30—19.55. Pogadanka radjote- 
chniczna. 20.15—22.00. Transmisja koncertu or- 
kiestry Filharmonicznej z Doliny Szwajcarskiej w 
Warszawie. 22.00—22.30. Transmisja z Warszawy; 
Sygnał czasu, komunikaty P. A. T., policyjny, 
sportowy i inne. 

ia wileńskim bu. — 
— Amator drzewa osikowego. Mieczysław 

Łąkopolański ul. Zawalna 16, zameldował, że na 
jego szkodę dokonywana jest systematyczna kra- 
dzież drzewa osikowego w czasie przewożenia ze 
stacji towarowej do fabryki tkaniny drzewnej na 
Zwierzyńcu. Ogółem brakuje 24 mtr. „drzewa 
wart. 2150 zł. Przeprowadzone dochodzenie usta- 
liło, że kradzieży dokonywał systematycznie An- 
toni Bohdanowicz ul. Klonowa 30, 

— Młoda desperatka. Wystrzałem z rewol- 
weru w A pozbawiła się życia Tatjana 

t20 zam. przy ul. Mostowej 11 
m. 1. Trupa przewieziono do kostnicy szpitala 
św. Jakóba. : 

— Wypadek na wyšcigach konnych. Pod- 
czas wyścigów konnych w Pośpieszce spadł z 
konia por. 21 p. uł. Franciszek Suchecki, który 
złamał sobie lewy obojczyk. Pogotowie ratunko- 
we przewiozło por. Sucheckiego do szpitała na 
Antokolu. | : ; 

— Wykolejenie się wsgonu. W czasie ma- 
newrowania pociągu na stacji żosobowej Wilno 
przewrócił się na bok wagon towarowy pusty, 
Wypadek został spowodowany uszkodzeniem re- 
soru. Straty zupełnie nieznaczne. й ‚ 

— Pomysłowa matka. Intendent szpitala 
żydowskiego Kahan zawiadomił, że została przy- 
jęta E, S. rzekomo zam. przy ul. Nowogródzkiej 
15. S. powiła w szpitalu dziecko i wypisała się 
stamtąd na własne żądanie wychodząc niespo- 
strzeżenie i pozostawiając swoje dziecko w szpi- 
talu. Po sprawdzeniu przy ul. Nowogródzkiej 15, 
okazało się, że S. tam nie zamieszkuje. 

— Obława na żebraków. Wczoraj w go- 
dzinach rannych władze policyjne dokonały obła- 
wy na wałęsających się po mieście żebraków. W 
wyniku obławy zatrzymano 16 osób. 

SPORT. 
— Wielkie święto sportowe na torze wy- 

ścigowym w Pośpieszce. W trzecim dniu wyści- 
ów konnych w Pośpieszce odbędzie się Wielki 
teeple-Chase Armii z 1 nagrodą 7000 zł. — 

Ze względu na udział w tych wyścigach znanych | 
eżdźców jak ppłk. K, Rómmel, mjr. Toczek, mir. 
alewicz, rtm. Kapiszewski — wynik oczekiwany 

jest z wielkiem zainteresowaniem. Niewątpliwie 
w dniu tym na trybunach spotka się cała elitą 
Wilna i okolicy. 

Zawody bokserskie zapowiedziane przez 
nas w poprzednim numerze odbędą sių w razie 
niepogody w dniu dzisiejszym o godz. 17 w ujeż- 
dżalni obok kasyna garnizonowego. 

Pływactwo. 

Otwarcie sezonu letniego w W. T. W. 
„_W dniu 3 b. m. w obecności przedstawi- 

cieli władz miejscowych nastąpi uroczyste otwar- 
cie sezonu letniego i podniesienie bandery w 
Wileńskiem Towarzystwie Wioślarskiem, Na pro- 
gram uroczystości złożą się. 

Godz. 9 m. 30 nabożeństwo w kościele 
po-Bernardyńskim , - 

Godz. 11 m. 20 defilada łodzi. 
Godz. 12-ta wycieczka do Werek. 

Popierajcie Ligę | 
Morską i Rzeczną! 
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в 1 ® 2 a kl Się ь o szen * s Wilno, ul. Wileńska 28. 
LECZNICA Litewskiego Stowarzyszenia Pomocy Sanitarnej Taco N.s«6 | Pamięć Ssawa, ani: 

W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby wewnętrzne od 11 — Z; chirurgiczne od 1 — 2; kobiece 11 — 1; oczu 12—2; uszu, nosa i gardła od 11—1 popoł. ста 1 п‹!ов&оміі A m 

zębów 10—11; skėrne i weneryczne od 2—2!72; nerwowe 1—2; dziecigče 0d11 — 12 i 0d 2—2V2. D. FAJNSZTEJN Wilno, Zawalna 15, tel. 12—73, ktėry ma 

W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, „ginekologiczny wyłączne prawo wykładznia mnemoniki według tej metody. 

eczenie promieniami, fotografowanie, prześwietlanię. Diatermia. Kwarcowa lampa. Solux. Dzięki metodzie mnemoniki prof. Fajnsztėjna, opertej 

Gabinet Roentgena i elektro-leczniczy. ое ы Elektryczne i: Laboratorjum analityczne. 1751 na prawach psychologji, logiki, i pedagogiki, PAMIĘĆ | 
1 A. Aa! ią zy bolepiskiaie й 

z i, 5 i i * u mających złą i udoskonala się u obdarzonyc obrą, 

Kino-Teatr Parter оё 1 zł. Balkon 70 gr. Kobiety, wino, śpiew! Szał dancingów i ba- аволишнини ( 257705755777570505770070505073 GOEEOSTERAENO | nrzyczem usuwa się roztargnienie, wzmacnia się wola i 

polepszają się wszystkie zdolności umysłowe u osób każ- 

HELI $ 44 | Jowych sal! Pikantna, wytworna, ekscentryczna, przepiękna BILLIE DOJVE, jako panna Światowej sławy kurorty || RAPER zera do ao et a kai 

” 
  

XX wieku we wspznizł. 2 Zatonięcie jachtu luksusow, na została trzykrotnie premjowana przez akademię pary- 

filmie erotycznym p. t: Córka szatana. Szaleństwa i hulanki młodej | A dem y wypoczyn kowe. a aaa Ć RZIC tia e złe 
  

  

ul. Wileńska 38. d ! . ) : 
ziewczyny. Olšniewajaca wystaval 1777 . у wierające łstwe i przyjemne ćwiczenia umysłowe, sprzyja- 

PARTER OD 80 GR. Dziś. Dramat w 10 akt. niezbadanych tajników duszy Pensjonaty imernaty, dla dziewcząt | chłopców. Ao w nę rze 
3 S akt. ÓV s aterja : , historii, afji, х 

zB, Dramat w Cena całego utrzymania dla dzieci wy- mografii fizyki, chemii i farmakonei, nomenklatury, wyra- 
KINO Ž aa i : . 

o Miłości) Obraz rysuje nam jak matka sprze . ч я 1 оре! r 

POLONII” NA FALI YCIA Safe” swą ah córką miljarderowi nie patrzącnato, | nosi 140 fr. szwajcarskich miesięcznie. | | zów obcych. tadas, „gramatyki „| овн ресву, Pk 

” Хё ЁКОЁЗТИЁОБПЁЕ& W rolach tytułowych przepiękna BOA COSTELLO AEO CA NO, Dia dorosłych 150 fr. szw. 2 s czte- potreškię = każdego z ok Z ZE = ma- 

Mickiewicza 22. | BA RA, urocza BETTI BLYTHE, MALCOLM MAC GREGOR i WARNI ND, | rech kurortów przy tygodniowych zmia- | | turzystów 1 eksternów. | ole psłuości ustue wykłed rle 

Nad program: Arcywesoła komedja w 2 akt. „Antek czy nie Antek nach są ważne. Referencje przeszło od Siena ia aa pg EA Rek 

Początek seansów o gośz. 5 30, 8. i 10.25 wiecz. 1776 tysiąca rodzin. Prospekty na Żądanie. igrup ulgowe warunki. Informacje od 5—6 papeł. co- 
        dzien ie. Szczeg. prospekt (16 str.) wysyłam zamiejsccw; m 

UWAGA: Po gruntowrem odremontowaniu i odnowieniu całego gmachu OTWARCIE se- Bureau der Pensionnaten Pestalozzi za 50 gr.zn.poczt.. Zupełna gwarancja 

Kino zónu letniego. Dziś dla otwarcia demonstrujesię najlepszy film sezonu 1928r. Poraz pierw- (Federation Internationale des Pensiennats 

- aasti,”| 527 w Wilnie! Harry Liedtke i Ossi Oswald w najlepszych swoich kreacjach p. t.: Europeens) Budapest, V., Alkotmany strac- я оСи от 

ипшшиу Dzi huśtawki *** dm 12 wiełk. akt. Przepych i wystawa, se 4. I. (Telephon: Tcrez 242 36) 

” ewWCZĘ Z RU w erotyka i sensacja, Wesoła historja z nocnego życia | KURORTY i DOMY WYPOCZYNKOWE. NA SEZON 

Wielka 42. | Berlina. Wspaniały film grany z wielk. talentem i temperament., który Ossi Oswald osdaje, | Ną Węgrzech: Budapeszt, Siófok, W Szwaj- 

Nadprogram: Arcywesola komedja w 4 akt. Wielka orkiestra z Jazz-Bandem. Ceny nie = ai Aves, Ioanas, Neuchatel“, PE 

: d g. 3.30, ieta © 8. 1-ej. 1778 , 

myższone. Poczatek cd g. 3.30, w Świeta O E Tel cerno, Montreux*, Zurich*, Lugano, St. Mo- ° 

Mieiski Kinemstograi Od da. 30 maja do 3 czerwca r. b, włącznie będą wyświetłane filmy: ritz. We Francji: Paryż”, Deauville, Trouvlle, ' 

6% dramat z życia pewnego psa w T sktach. | Biaritz, Ax-les-Bains, Grenoble*, Evian 
e ® 

“'"'"'"'М'Шд" „Pies z Huxville Režyser: I. G. Blysione—w roli głównej nie- (Genewskie-jezioro), Chamonix. Na Fran- 

zrównany „ROLF* młody rywal słynnego Rin-Tin-Tina. Nad program: „FABRYKA cuskiej Riwierze: St. Raphael Canne, Niz- 

SALA MIEJSKA DESZCZU*—komedja w 2 aktach. 2) „Arena zaginionych ras“—ruiny miast w ы 

Kolorado, w 1 akcie. Orkiestra pod dyr. p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od g. 5.30, w nie- za, Juan-les-Pins, Monte-Carlo, Mentona. W. 

  

otrzymaliśmy 

  

_ (Ostrobramska 5) dziele i święta od godz 3.30. Początek seansów o godz. Ó-ej, w niedziele i święta o godz.4ej. | Anglji: Londyn*, Cambridge*, Brigthon, towary najnowszych deseni 

: Nak.epny program: „KORSARZE PUSZCZY“. 118 | Polkstone. We Włoszech: San-Remo*, _ 

KINO |Ceny znižone od 40 gr. Spieszcie ujrzeć! Dziś wielki film osnuty na tle rewolucji | Nerwi, Wenecja, Bordighera, Abbazia, Ric- RAZIMIERZ MITROWSKA 

` : 
cione, Rzym, Neapol*, Palermo, Meran. W 

„LUX' |. DZIECIĘ FRANCJL LS | sowę” W Niemczech: Bern” i). DOMAGALA 
Mickiewi ; „ 3-ej. W Belgii: Ostenda. W Afryce: Algier, Tunis. 
Mickiewicza 11. Przepiękna wystawa. Walka na ulicach Paryża. Początek o godz 1 1279 ywo Aa pkn internaty WIELKA 47, telef. 1402. 

ielki iłości i „ti dla chłopców i dziewcząt, oraz dla dorosłych, są otwarte 
Dziś wspaniały program! Wielki dramat miłości i cierpienia w 10 duż. aktach p. t: AWA Ie ać korki karo otłatie 54 zyikó a > al 

6е 0-1. 

- Peaeary ofertowy 
twiązek Spółdzielni Spożywców Raeczynospoliej | 
Palko), Oddział w Lide, ul. $uwakka gó, | 

niniejszem ogłasza przetarg ofertowy na bu- 
dowę murowanego składu towarowego oraz 
pomieszczeń biurowych i mieszkalnych o ku- 
baturze około 2150 mtr.? na placu własnym | 
w Lidzie. Warunki przetargu, odbitki pro- 

Kino Kolejowe z cały rok. Jnne pet 
z 

u lipez, sierpnia i września. - 

Ognisko" TYLKO ONA. "ies OBRIEN | pumos Gan vaid 
" 

ё GN. manowskie wagony. Cena utrz ! u Е 

я, SE | R 5 od 15 września) wynosi 110 fr. szwajc, miesięcznie. 

уе 
— STARO REDS OOBE COZZA 

kolejowego). | Piękne widoki Wschodu! Wspaniała grz. Pocz. seans. o 6. w niedzielę i św. 0 4 pp. 1769 KORERCZWIECCZZNZKOZEZZA 1578 

W sezonie LETNIM 
| Ameryka, Indje, Japonjafijcała zachodnia Europa noszą tylko 

PANTOFLE LETNIE, JY 

      

  

    

  

Ę z 
Światowej sławy 

AKUMULATORY 
do radja, samochodów, siły, światła i t. p. 

z najlepszych materjałów wyrabia 

POLSKIE TOW. AKUMULATOROWE, 6. A. 
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DAMS 

    
  

IRĘSKIE 3 Biala k/ Bielska. jektów budowy, ślepy kosztorys i t. p. moż- |- 

w 12 rozmaitych kolorach i najmodniejszych fasonów. | Wykonanie wykwintne, solidne, trwałe. Najwyższe odznaczenia na Targach Wschodnich na otrzymać za opłatą w _ Biurze Oddziału 2: 

(Ze stemplem „BATA% na każdej parze) . we Lwowie 1926 r. i Ani KŁ O A = m i złote medale Związku. > 

PO ZA KONKURENCJA! — : — TANIO i ELEGANCKO! a = af jeż S = = I Oferty w zapieczętowanych i zalakowa- 

WYKWINTNE i WYGODNE Gan ar alten ęg . jyayjA nych kopertach z napisem. „Do Oddziału 
DO nabycia we wszystkich wileńskich sklepach obuwia. В 8 : i Związku Spółdzielni Spożywców w Lidzie na 

Specjalne biłe luksusoww OBUWIE TENISOWE Przedstawicostwo, skład. tebnyczny, watstaty repoacyje, ładowanie aku. || przetars na budowę składu" należy składać „ 
w Biurze Oddziału Żwiązku do dn. 19 czerw- 
ca r. b. do godz. = = ko | 
pert nastąpi tegoż dnia o godz. 11-ej rano. 

_WILNO, SZOPENA 8. Do oferty należy dołączyć kwit na wpła: | 
EE cone do Kasy Oddziału. Związku wadjum | 

Cierpisz na: REUMATYVZM,EAMANIE IEP. | AAA NN rei ы Еносг 3000 @) 

SPRZEDAŻ B. RIMINI, Radnicka 6, tel: 12—20. 1774 MICHAŁ GIRDA 

elektrotechnik, b. technik i rewizor akumulatorów w „P. T. A.".     

  

    

   
    
    

    

Oddział Związku Spółdzielni Spożywców 

SAPOMENTHOL MATULE TB zeczypospoliteį Polskiej w Lidzle. sr 

SE OE O ma |4 OBUWIE rdwin jada Į 
T 4 Wytwórca: EUGENJUSZ MATUŁA LU: A 

FABRYKA SRODKOW LECZNICZYCH W KRAKOWIE. 18843 | ao 
DLA p x B mn NY ŻA 

ŽŽ, 

KL/AWIOL НВ 
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SZKŁO WODNE 
(Natrum Wasserglas) 

   

    

   

Najlepsze Teodolity | R : | — SE 1 
; A sono . Ba ZAD W STRZEC CH MAZELY NACH ROWERY | 

‚ . : a 1 

UNS [NNER V astrolabje, | o „WITTLER“ į częś A do nich poleca 

GG USU , WOJSKOWE SPÓŁDZIELNIE "": || DOM * dobrym N. GLEZER, Sitis “10661 

GEODEZYJNE DOMARTY, I DOSTAWCY WOJSKOWI! КЕ Чна 1 - м 
: lanimetr Kawę zbożową świeżo mieloną sprzedacjy. 24, 1.200 dpiarów. | | wow ciesiikiiy " ‘ 

e i etc. y najlepszej jakości luzem i w opakowaniu 4 Mieńskie Biuro "KAPELUSZE msi | 

: 2 1 i . 

з 4 = Wytwórnia artykułów gospodarczych „ENWE* Mickiewicza . 21. tel. 152 | filcowe i słomkowe | 4 

powszechnie ; в Nauma Wainsztejna, Wilno ul. Trocka 9. Tel. 500. 78412 | czyści, farbuje i siai a najnow- | 

ŹRańiżj Ró ||| au MCZNO Samochód specjalna pracownia kapeluszy 

, э Ii ŁAM i SYN 
WIELKA 52 (obok kościoła św. Kazimierza). 

„Cadillac“ | 
8-mio cylindrowy, 6-cio 0- 
sobowy torpedo, po grun- | 

  

    

  

   

również TĄŚMY MIERNICZE i RULETKI w WIELKIM WYBORZE 

tylko w fabrycznym składzie 'optyczno-okulistycznym 

      

66 ® zak Só: w wyńdiowym: Gtudk townym remoncie w zna- | CHEMICZNE ! 

„OPTYK RUBIN , Wilno, poleca ryka Brzetworów Chemicznych: | SOO Bianie, akis na | CZYSZCZENIE 
4 _ Dominikańska 17, telefon 10-58. DYONIZY MYŚLIBÓRSKI I S-ka sprzedania. —- Wiadomość: | -1505:2 PANAM. 

- Najstarsza firma w kraju (egzyst. od 1840 T..) 1719 „. ŁÓDŹ, Kilińskiego 86. Tel 20-78. | gold T Orański, Warsza , Zielo Er— ю 
na 24, tel. 408-36. 1594-9 

  

Przy zakupach prosimy naszych Szan. Czytelników powoływać się na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim*, 

„ 10 do 10.30 przed połud. we wtorki i piatki, Rękopisów Redakcja” nie dra 
Redakcja | Administracja jsglellcńska 3. Tėl. 99. Czynne оё godz: 9—8 ppał. Naczelny redaktor przyjmuje od 2—3 ppoł. Redaktor działu gospodarczego przyjmuje od 

Administrator przyjniuje od 9—2 ppoł, Ogłoszenia przyjmują się od 9 = ppoł, I 7 — 5 wiecz, Kośtć ka P.K. О. 80.450, Drukarnia — ul. św. Ignacego 5. Tel. 

CENA * ezzeniem do damų : 1:1. CENA OGLOSZEN łersz milim rzed tekstem—25 tektsie I I II str. — 80 gr., III i IV śtr. — 25 tekstam—10 4 

a Askas tei salis A ak a i aj jszukujących ac =S040 SUB sa” oytrósró it i ištis 4 й, жод.ді. Ggł. Z ma miejsca 109/0 a okiie Kaz 

@' B, tet. osłoszeń 3-cło mowy, ma stromie IV $-mie łamowy. Administrazja zastrzega szebie prawo kiniany tormixu druku ogłoszeć. i 

Wydawss: „Kurjer Wileński”, s-ka z egr. odp. Tow. Wyd. „Pegeń”, Druk. „Pax“, ul šw. Ignacego 5. : Redskter odpowicdaiainy Jėzef Jurkiewicz 

| 

 


