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Demagogia przedwyborcza 
  

Bezustannie, do znudzenia niemal bo- 

ruszamy: samorząd ma zadanie gospe- 

darcze, wybory do samorządu odbywać 

się powinny pod hasłami gospodarcze- 

mi; rzeczy to jasne, proste, zrozumiałe 

zdawałoby się nietylko powtarzać 

mówić tego wogóle nie potrzeba — a je 

dnak nawet powtarzanie, wbijanie w gło- 

wę nie skutkuje, gdy się ma do czynie- 

nią z łbami tak zakutemi, jak naszej o- 

pozycji. My swoje — oni swoje. Oni po- 

wtarzają swoje zwroty, stosują swoje 

chwyty demagogiczne. 

  

  

  

Sprobójmy więc jeszcze raz ustalić 

istotną wartość tych haseł, któremi ope- 

ruje opozycja, przedewszystkiem ende- 

cja, wyklejająca płoty i mury odezwami, 

w których czegoż niema: i polskość i ka- 

tolicyzm i antysemityzm. Przedews 
kiem antysemityzm — takie to proste i 

łatwe podjudzać przeciwko Żydom i zy- 

skać w ten sposób patent na obrońców 

polskości. 

    

Endecja walczy. jak twierdzi o pol- 

skość miast. Więc chyba dbać powinna w 
pierwszym rzędzie o polskość rad miej- 

skich, więc chyba starać się powinna o 

to, by gospodarka samych miast była w 

palskich rękach. A oto „Gazeta Wa Е 

wska* jeszeze przed kilku tygodniami 

pisała (w art. „Sanacja przeciw Żydom 

z 7 maja r. b.). że nie chodzi wcale o 

ilość żydowskich mandatów w radz.ć 

miejskiej, że woli Żydów... Endeneja naj- 

chętniej łamie jedność narodową, o któ- 

rą niby tak jej chodzi. Byle mieć partyj- 

ny zysk. 

A może nawet paru radnych endec- 

kich przyczyni się do „spolszezenia“ mia 
sta? Mamy w tym przedmiocie došwia 1 
czenie. Mieliśmy już endecką Radę Miej. 

ską. Jak ona gospodarowała —- lepiej 

nie móv A jak walczyła z Żydami? 

Charakterystyczny tu jest jeden fakt: w 

okresie endeekiej Rady Miejskiej subsy- 

dja na szkolnictwo żydowskie wynosiły 

30—407%% ogólnej sumy subsydjów, wów- 

czas gdy odsetek ludności żydowskiej 

jest znacznie mniejszy. 

Zresztą endecja doskonale potrafi 

współpracować z Żydami. Nie trzeba na- 

wet przypominać osławionego Frydma- 

na i ogłoszeń żydowskich w „Dzienniku 

Wileńskim*. Do ostatnich czasów endek 
Stumdzis potrafił prowadzić endecką po- 
litykę w ..Gazecie Wileńskiej* (jest taka 

5-groszówka) pod komendą Żyda Win- 

nika. Jednakże Żydzi popierali przy wy- 

borach miejskich polskie listy gospodar- 

cze. popierali często wbrew własnym li- 

stom żydowskim. poprą zapewne i w 

Wilnie. Dlaczeg 

Bo endecja w swoim zapędzie dema: 

gogicznym sprzymierza się z najeiemniej 

szemi elementami. Endecja bierze pod 
swoje skrzydło t. zw. narodowych socja- 

listów i na liście endeckiej w III okręgu 

figuruje ich przedstawiciel — Henryk 

    

   

  

   

    

    

  

    

  

      

     
Rekść. A co to są narodowi socjaliści — 

mogliśmy się już przekonać. „Bij Żydów, 
  ratuj Polskę” — wołali ono w czasie de- 

monstracyj pierwszomajowych. Nie zdc- 
byli się na nic więcej, jak przetłumaczyć 

    

rosyjskie zawołanie programowe i przy- 
swoić pogromowe metody. Potrafili jes 
cze wybić szybę w „Kurjerze“, kamie- 

niem owiniętym w list, na napisanie listu 
bez błędów językowych i ortograficz- 

nych ich już nie było stać. Oto godni 

sprzymierzeńcy endeków. 

  

   

   

Nie dziwnego, że ludność żydowska 
woli wyrzec się części swych wpływów 
na losy miasta, byle przeciwstawić się 
wpływom zorganizowanej chuliganerji. 
Ale walkę z chuligańskiemi metodami 
prowadzić muszą wszyscy obywatele. 
Walczyć z niemi trzeba, jeśli nawet są 
przykryte hasłem polszczenia miast. 

A oto drugie hasło: katolicyzm. Endo- 
cy chcą zawsze mieć monopol na katoli- 
cyzm, afiszują: się nim. A w świetle fak- 

tów! 
W Łodzi, gdzie endekom udało się 

zdyskontować różne momenty i zdobyć 
większość w Radzie Miejskiej, połowa 

nowowybranych radnych z ich listy sie- 
dzi w areszcie. Siedzi za rozruchy w d 
3 maja, kiedy to ci patentowani katolic 
nie zawahali się urządzić demonstracji 
politycznej w katedrze. : 

Potępił ich zachowanie się biskup tó. 
dzki, W komunikacie Łódzkiej Kurji Bi- 
skupiej (podanym przez K. A. P.) czy- 

tamy: 
„Chować się «za głtarzem lub pod 

sztandar religijny i siać stamtąd niepo 

  

   

    

   

  

kój, a potem krzyczeć, że się jest prześla- 
dowanym za przekonania religijne jest 
to zwyczajny fałsz i obłuda”. 

Endecy wysłuchali tych mocnych 
słów dostojnika kościoła i dalej obła- 
dnie udają dobrych katolików, dalej roz: 
siewają swoje fałsze. Zawsze liczą na uło- 
wiehie naiwnych, których da się wziąć 
na lep frazesów. 

Dziś endecy urządzają nabożeństwo 
na intencję wyborów do Rady Miejskiej. 
Pana Boga chcą wciągnąć do swojej po- 
lityki. Faryzeuszostwo — czy gorzej? 

Dewotki, w stylu tych, o których mó- 
wi Balzac, że Papież dla nich jest zama- 
ło katolicki, cheą zmieszać w jedno wła- 
sną politykę i religję, nie wahają się ob: 
rażać uczuć religijnych ludzi, co są zbył 
głęboko wierzący, by szargać świętości 
w walce wyborczej. 
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Spekulacja na głupotę ludzką jest po” 

dobno niezawodna. Powinna jednakże w 
Wilnie zawieść. Demagogienezne wyczy- 
ny endecji powinne spotkać się z nale- 

żyłą odprawą. W. Solski. 

  

0 Polsce i Litwie 
w Berlinie i Kownie. 

RYGA, (Pat). Z Kowna donoszą: Organ 

chrześcijańskiej demokracji „Rytas“, 

przytaczając obszerne streszczenie arty 

kułu „Berliner Tageblattu* o stosunkach 

polsko-litewskich, wypowiada zdanie, że 

Niemcy są zainteresowane w ciągłem za- 

ostrzeniu stosunków między Litwą a 

Polską. Zdaniem „Rytasa* międzynaro- 

dowa sytuacji Polski nie jest tak pomy- 

k to przedstawia „Berliner Tage- 

blatt*. Zbrojenia niemieckie zagrażają 

jej poważnie, stosunki zaś z Francją ule- 

gły pewnemu oziębieniu, to też Polska bę 

dzie musiała „szukać przyjaciół wśród 

narodów. które, nie mając zamiarów ag- 

resywnych, są zainteresowane tylko w u- 

    

     

trzymaniu niepodległości zarówno swej 

jak i Polski*. 
Omawiając w dalszym ciągu przypu- 

   
     

   

szczenia .,„Berliner geblattu* o c 
niach Polski do unji з Litwą „Rytas“ pi- 
sze: Są może w Warszawie fantaści, m) 

ślący o unjj z Litwą, jednakże możliwość 

realizacji tych planów jest bardzo nikła 

ze względu na zainteresowanie Europy, a 

zwłaszcza Francji. w niepodległości 

państw bałtyckich, która to niepodlez 

łość jest podstawowym warunkiem poko 

ju na wschodzie Europy. W takich oko- 

licznościach okupacja jednego z. tych 
państw — unja bowiem to tylko łagod- 

niejsze słowo — byłaby niemożliwa. 

   

Projekt Związku Bałtyckiego 

bez Polski — pogrzebany 
. oświadczenie min. Seljamaa. 

RYGA. (Pat). Z Kowna donoszą; „ABC.“ ogła 

sza p. t. „Estonja wyrzeka Się związku bałtye- 

kiego” artykuł, w którym nawiązując rzecz do 

wizyty min. spraw zagr. Seljamaa i wzmocnienia 

polsko - estońskiej przyjaźni, twierdzi, że Poł 

ska wciągając Estonję w sterę swoieh wpływów 

chce przeprowadzić ideę związku bałtyckiego 

ze swoim udziałem. z 

Treść oświadczenia min. Seljamaa (w wywia 

dzie prasowym) uważane są przez oficjalne koła 

polskie za pogrzebanie projektu związku bałtycć 

  

BEEERZRAC RITWTZEZYWOKEWZO 

TELEŁ. OD WŁASN. KORESP. 

kiego bez Polski. W dalszym ciągu „ABC oma- 
wia oświadezenie Seljamaa, że Estonja gotowa 
jest do każdej współpracy, która nie będzie skie 
rowana przeciw innemu państwu i pisze: „żad 
ne porozumienie, żaden pakt w świecie kapita- 
listyeznym nie może być skierowany przeciwko 
komukolwiek, gdyż wtedy nie byłby paktem lecz 
zwykłą pozbawioną znaczenia deklaracją. Sło 

wa Seljamaa pod przykrywką pragnienia pokoju 

oznaczają wyrzeczenie się przez Estonję związ 

ku państw bałtyckich. 

Z WARSZAWY. 

Skazanie red. odpow. „Robotnika“ 
W. listopadzie r. ub. ukazał się w „„Roboini- 

ku* artykuł p. t. „Rozprawa sądowa przeciwko 

zawodowemu oszezercy wice-prezyd. m. Łodzi 

p. Wieliūskiemu“. Po ogłoszeniu tego artykułu 

dr. Wieliński skierował sprawę 0 oszczerstwa 

do Sądu Okręgowego przeciwko redaktorowi od 

powiedzialnemu „Robotnika“. 
Rozprawa rozpoczęła się jeszeze w ubiegłą 

sobotę. W czasie przewodu jednak obrońca о5- 

karżonego zaofiarował przeprowadzenie na włas 

ną rękę dowodu prawdy, wobec czego rozprawę 

przerwano do dn. 2 bm. Dziś rozprawę wzno- 

wiono i ogłoszono wyrok, mocą którego red. 

odp. „Robotnika” skazany został na 4 mies. wię 

zienia i 500 zł. grzywny. 

wyjazd p. Prezydenta 
do Mościc. 

KRAKÓW. (Pat). Dziś w godzi 
rannych prezydent Rzeczypospolitej wraz 
z małżonką i w otoczeniu świły wyjechał 
samochodem do Moście, gdzie zwiedził u 
rządzenia fabryczne. poczem był podej- 
mowany  Śniadaniem w mieszkaniu 
Kwiatkowskich. Popołudniu prezydent 0- 
becny był na poświęceniu kamienia wę 
gielnego pod budowę kolonji urzędniczej 
i robotniczej w Mościcach. Poświęcenia 
dokonał biskup Lisowski a akt erekcyj 
ny podpisał Prezydent. 

Min. Beck wyjedzie 
do Tallina w lecie 
WARSZAWA, (Pat). W zwiś 

legramem PAT-icznej z Tallina. zapowa- 
dającym na podstawie doniesień prasy 
estońskiej przyjazd ministra spraw zag 
raniecznych Becka do Estonji. PAT-iczna 
dowiaduje się, że istotnie minister Beek 
latem rb. rewizytował będzie estońskie- 
go ministra spraw zagranicznych w Tal- 
linie. : 

Delegacja Zw. Legjo- 
nistów w Rzymie. 

raj rano przybyła do-Rzy 
onisiów. w osobach 

jonistów posła Staża 
nu Dziadosza, posła Ge- 

А nego spraw zagra: 
1 Grabickiego, sekretarza generalnego 

- Osińskiego. е 3 
W niedzielę p. p. delegacja 1 

skich przyjęta będzie *'przez Mus 

U Papieża. 
MIASTO WATYKAŃSKIE 

o godz. 1-ej przyjął Ojciec Święty 
gólnej audjencji posłów na sejm Starza- 
ka, Brzęk-Osińskiego, Gosiewskiego, dyr. 
biura sejmu Dziadosza oraz prof. Jastrzę 
bskiego i radcę MSZ Grabińskiego. 

    

zku z te-     

  

  

    

   
   

   

     

  

  
  

   
onistów poż 
iniego: 

  

   
  

Wizyty min. Barthou.. 

  

LONDYN. (Pat). Z Genewy donoszą 6: 
-rażonym przez Bartfhou zamiarze od 

wiedzenia wkrótce Londynu. dla odby:' 
cia wyczerpującej rozmówy z Simonem: 

„Daily Telegraph" przypusze że 
Barthou zamie przez swój pobyt w 
Londynie osłabić wrażenie jakie wywo 
łały ustępy jego przemówienia w Gene- 
wie pod adresem Simona. 

PARYŻ. (Pat). Havas donosi. że mini 

ster Barthou uda się z oficjalną wizytą 
20 bm. do Bukaresztu a następnie 3 b. 

m. dó Białogrodu. W obu stolicach pobyt 

min. Barthou potrwa 3 dni. Podróż ta 

będzie rewizytą za wizytę ministrów Ti 

tulescu i Jevtvića w Paryżu. Wizyta Jet 
lica w Paryżu ustalona została na 11 i 12 

bm. Powrót min. Barthou do Paryża n 

stąpi 28 bm. 

   

    
    

  

› 

Komisja Główna Коп- 
ferencji Rozbrojeniowej 

odroczcną do środy. 

GENEWA. (Pat). Po wyczerpaniu li- 

sty mówców Henderson odroczył Komisję 

Główną do środy. Debata w Komisji 

Głównej zakoń a się energiczną ofeń 

zywą państw pragnących, aby konferen 

cja kontynuowała swoje prace poświęca 

jąc się niemal wyłącznie kwestji bezpie- 

czeństwa. 

   

      

  

   



„KURJER“ z dnia 3 czerwca 1934 г., 

NOWOŚCI LETNIE TYLKO U JABŁKOWSKICH 

  

Oredzie Roosevelta 
w Sprawie spłaty długów Ameryce. 
WASZYNGTON. (Pat). Oczekiwane 

oddawna 'orędzie prezydenta Roosevelta 
przesłane do Kongresu w dniu wczoraj- 
szym stwierdza, że wydawanie nowych 
ustaw w czasie obecnej sesji Kongresu 
nie jest ani potrzebne ani pożądane. Uży- 
wamy wszelkich środków — głosi orę 
dzie — celem przekonania wszystkich 
dłużników o świętości ich zobow 3 
jak również celem zapewnienia ich, 
gotowi jesteśmy, jeżeli tego pragną posz 
czególni dłużnicy. omówić z całą otwar- 

    

    

  

tością. wszystkie sprawy dotyczące szcze 

gółów spłaty. Naród amerykański nie 
chce obciążać dłużników zbyt wielkim 
ciężarem, jednak w celu uregulowania 
potrzebne są pewne ofiary. 

Orędzie kończy się, że ostateczna de 
cyzja zależy od Kongresu, który zawiadc 
miony będzie przez prezydenta o wszel- 
kich posunięciach. 

Członkowie obu Izb zapewniają, że 
nie będą wniesione żadne projekty no- 
wych usław dotyczące długów. 

  

  

Procesja Bożego Ciała w Krakowie z udziałem 
Pana Prezydenta Rzplitej 

  

W tegorocznej procesji Bożego Ciała w Kra- 
kowie wziął udział Pan Prezydent Rzplite|. 
Procesję prowadził ks. metropolita Sapieha. 

BEBE 

sie nasze przedstawia fragment procesji po 
yjściu z katedry na Wawelu. 

    

Zakończenie rokowań polsko-niemieckich 
w sprawie wzajemnej opieki 
WARSZAWA, (Pat). W ostatnich dn. za- 

kończone zostały w Berlinie rokowania 

łoczące się od dłuższego czasu pomiędzy 

rządem polskim a niemieckim w sprawie 

wzajemnego traktowania obywateli pol- 

skich i niemieckich w dziedzinie opieki 

społecznej. Ustalono w drodze prowizor 

jum, że obywatelom jednego państwa u- 
przystępnione będą w szerokim zakresie 

     Ostrzeżenie. 
MAGGlego kostki buljonowe 

znaje się łatwo po oryginalnem opakowaniu żółto - czerwonem 

z nazwą „MAGGI” i znakiem ochronnym krzyż-gwiazda 

społecznej nad obywatelami 
korzyści opieki społecznej drug "go pań- 
stwa i że z tytułu korzystania z tych 
świadczeń nie będą oni narażeni na ja- 
kiekołwiek ograniczenia co do praw pa 
bytu na obszarze państwa udzielającego 
tych świadczeń. Osiąs gnięcie porozumie- 
nia ma doniosłe znaczenie dla licznych 
rzesz obywateli polskich zwłaszcza ro- 
botników emigrantów w Niemczech. 

  

MAGGlego przyprawę po- 

W handlu napotyka się na wyroby konkurencyjne, których 

opakowania są podobne do opakowań MAGGlego wyrobów. 

Naśladownictwa te sprzedaje się często jako MAGGlego wyroby, 

wprowadzając tem samem nabywcę w błąd. 

Ostrzegamy pp. gospodynie przed wszelkiemi naśladownic- 

twami i prosimy domagać się przy zakupie wyraźnie MAGGlego 

wyrobów, zważając przytem we własnym interesie na oryginalne 

opakowanie i na znaki ochronne. 

MAGGI 
SPÓŁKA Z OGR. ODP. 

Fabryka w Poznaniu 

  

      
W 

NIE WIERZCIE 
ZABOBONY... 
w  „szczęśliwe” siódemki 

w poniedziałki i w złamane 

podkowy... To wszystko na- 

iwne przesądy. Szczęście, 

fortunę i dobrobyt może 

przynieść tylko los loteryjny, 

nabyły w szczęśliwej kolek- 

turze A. Wolańska. Losy do 

1-ejklosy już przygotowaliśmy. 

Ciqanienie 19 czerwco r. b. 

AMOLANSKA 
WILNO, WIELKA 6. 

ZAMÓWIENIA ZAMIEJSCOWE ZAŁATWIAMY ODWROTNĄ POCZTĄ 
KONTO P.K.O. АЛ 

  

Lot poludniowo - zachodniej Polski. 
KRAKÓW. (Pat). Dziś z lotniska w Krako- 

wie w obeeności członków komisji Aeroklubu 
krakowskiego wystartowało 11 samołotów do 

W Kielcach. 
KRAKÓW. (Pat). Wszyscy uczestnicy lotu 

«krężnego połudn. Zachodniej Polski we. 
wali w Kieleach o godz. 8 min. 50 do godz. 9 
min. 40. Poczem odlecieli do nowego etapu San 
«domierza. 

W Sandomierzu. 
KRAKIÓW. (Pat). Między 10,23 a 11,27 wylą 

dowali na lotnisku w Sandomierzu wszyscy u- 
czestnicy lotu okrężnego południowo - zachod 

j Polski. Samołot aeroklubu krakowskiego z 
sierżantem pilotem Wieczorkiewiczem i obser- 
watorem Lewkowiczem ulegi lekkiemu uszko 
dzeniu. 

   

Wycofanie samolotu 
Buczyńskiego. 

KRAKÓW. (Paty. Samołot nr. 5 pilotowany 
przez lotnika lwowskiego Buczyńskiego, z po- 
wodu niemożności naprawienia uszkodzenia w 

okrężnego lotu południowo zachodniej Polski 
im kpt. Żwirki. 

ciągu pół godziny, został zgodnie z regulami- 
nem wycofany z zawodów. 

We Lwowie. 
LWÓW. (Pat). W godzinach popołudniowych 

wylądowały na lotnisku wszystkie samoloty bio 
rące udział w locie okrężnym południowo - za 
chodniej Polski z wyjątkiem aparatów piloto- 
wanych przez Buczyńskiego i Wieczorka. Samo- 
loty zostały wprowadzone do hangarów, gdzie 
zostaną przygotowane do następnego etapu. 
Start nastąpi jutro o godz. 7 rano. Lotnicy wy- 
poczywają obeenie w hotełu a w godzinach wie 

h będą podejmowani herbatą w aerokiu 
bie lwowskim. 

Nagroda dla zwycięzcy. 
KRAKÓW. (Pat). Prezydent miasta Krakowa 

ofiarował nagrodę dła zwycięzcy 6 lotu okręż- 
nego południowo - zachodniej Połski kilim pra 
eowni artystycznej Grotta o motywach wazonu 
z kwiatami na tle barw miejskich. 

  

Rewizje księgarń 
i bibijotek w Kłajpedzie 

RYGA. (Pat). „Elta* donosi z Kłajpedy. Wła 
dze bezpieczeństwa zarządziły rewizję księgarni 

„i bibljotek na terenie kraju kłajpedzkiego, ce- 
item usunięcia literatury, skierowanej przeciw- 
ko państwowości litewskiej i propagującej oder 
wanie Kłajpedy od Litwy. 

Stare 20-złotówki ważne 
są tylko do dnia 30.VI. 

Jak wiadomo Bank Polski przystąpił z dn. 
2 stycznia r. b. do wycofywania z obiegu biłe 
tów bankowych 20-złotowych II emisji z datą 
1 marca 1926 roku i I września 1929 roku. Bi- 
lety te będą prawnym środkiem płatniczym do 
dnia 30 czerwca r. b. a po upływie tego termi 
nu tracą charakter prawnego środka płatnicze- 

r yn ŁZY ABIJA 
OWADY 

PRADA (SLA, 
WILNO, KALWARYJSKA 21.TEL.20-14 

      

  

          

Kronika telegraficzna 
— W MUZAFFAPUR W ANGŁJI TRZĘSIE- 

NIE ZIEMI uszkodziła liczne domy nie czyniąc 
ofiar w ludziach. 

W| NAJROZMAITSZYCH CZĘŚCIACH 
STANÓW ZJEDNOCZONYCH wybuchają olbrzy 
mie pożary lasów, których stłumienie jest bar 
dzo trudne z powodu upałów i susz. 

— ZE WSZYSTKICH STRON FRANCJI sy 
gnalizują gwałtowne burze. Miasto Petite Ros- 
sele, niedałeko Metzu, zostało zalane przez wodę. 

— PRZYJECHAŁ Z MOSKWY DO TALLINA 
znany pisarz rosyjski Borys Pilniak. Podróżu- 
je on w t-wie żony. W Estonji ma zabawić ty 
dzień, następnie zaś uda się do Finlandji, Szwecji 

i Norwegji. 
— PREMJER FRANCJI DOUMERGUE wv- 

brany został jednomyślnie członkiem akademji 
nauk politycznych i moralnych. 

— W KATOWICACH ROZPOCZĘŁY SIĘ 
dziś 3-dniowe obrady 8 zjazdu inżynierów - 
mechaników polskich 

Giełda warszawska 

  

   

WARSZAWA. (Pat). Belgja 124.16 — 123.51. 
Berlin 207.67 — 206.63, Londyn 26.88 — 27.01 
— 26.76, Nowy York kabel 5.33 3/4 — 5.27 3/4 

KCJE. Bank Polski 88 — 87.50, Cukier w     
W-wie 19.50, Lilpop — 12, Starachowice 10. 

  

DO WIADOMOŚCI SZANOWNYCH ODBIORCÓW ! 
Niniejszem podajemy do łaskawej wiadomości, iż z dniem 15 maja r.b. 

objęliśmy reprezentację 

ZAKŁADÓW ELEKTRO- TECHNICZNYCH 

B-CIA BORKOWSCY S. A. 
WARSZAWA 

na woj.: Wileńskie, Nowogródzkie, Białostockie, Poleskie i Wołyńskie 
Z poważaniem 

Dom Handlowo-Komisowy 
„GALMA* N. P. AJZENBERG i SYN 

Wilno, ul. Wielka 52, tel. 11-96 
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Powyžszy temat byt przedmiotem ze 
brania dyskusyjnego, zorganizowanego 
staraniem Instytutu Naukowo-Badaw- 
czego Europy Wschodniej oraz Instytu 
tu Badań Spraw Narodowościowych. 

Na zebraniu, które się odbyło w dniu 
25 maja br. w kamienicy ks. Mazowiec- 
kich na Starem Mieście w Warszawie, 
zostały wygłoszone dwa niezwykle cie- 
kawe odczyty. 

Pierwszy odczyt wygłoszony  przeż 
4. M. Rektora Witolda Staniewicza roz- 
trząsał problem kolektywizacji z punktu 
widzenia gospodarczego. 

W zaraniu władzy sowieckiej, w ok 
resie rewolucji październikowej względy 
programowe musiały być podporządko 
wane taktyce rewolucyjnej, Chodziło o 
pozyskanie szerokich mas włościaństwa 
bez których poparcia nie utrzymywała- 
by się władza po zwycięskiej rewolucji. 
To też rząd sowiecki wbrew założeniom 
doktrynalnym bezpośrednio po rewo 
lueji oddał ziemię do korzystania włoś- 
cianom, tworząc w ten sposób masę nie 
dużych indywidualnych gospodarstw 
chłopskich na ziemiach  wywłaszczo- 
nych na rzecz państwa od dawnych wła- 
ścicieli — większych posiadaczy ziem- 
skich. Już jednak w swym pierwszym 
okresie pojawiają się pewne jaskółki 
dalszych posunięć doktrynalnych. W 
postanowieniach zjazdów lokalnych czę 
sto daje się spostrzec nawoływania do 
tworzenia komun rolniczych oraz Sso- 
wieckich gospodarstw rolnych. Władze 
dostrzegają iż podział ziemi i inwentarza 
żywego i martwego b. majątków ziem- 
skich oraz oddanie tego w.trwałe użytko 
wanie pracującym włościanom odpowia 
da interesom tylko zamożnej części wło- 
ściaństw „Dła biedoty — twierdzi je- 
den ze zjazdów sowietow“ — „jedyny 
ratunek to organizacje komun i prawid 
łowo zorganizowanych wielkich gospo 

di ustw wiejskich. To też nie należy nisz- 
czyć i dzielić wielkich majątków ziem- 
skich a tworzyć w nich komuny*. 

  

  

  

  

   

Ustępstwa na rzecz elementów kapi 
talistycznych cechuje okres NEP'u nie 
pozwalający na zrealizowanie na więk 
szą skalę tych postulatów. W latach 
Nep'u pewne znaczenia uzyskuje fylko 
jedna socjalistyczna forma organizacji 
produkcji rolnej — Sowchozy, t. j. wiel 
kie gospodarstwa rohie” znane pod naz- 
wą „fabryk zboża”. 

  

  

Wzorem do organizacji tych gospo 
darstw służyły duże gospodarstwa zbo- 
żowe w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
Półn. w okresie wojny światowej i ok- 
resie powojennym. Przesłanką do pow- 
stania tych gospodarstw było wprowa 
dzenie do rolnietwa motoru spalinowe- 
g0 w postaci traktoru oraz całego sze- 
regu poruszanych przy jego pomocy ma 
szyn rolniczych t. zw. „combiny”, dalej 

„FRANKMASONI“ 
(W olnoninikusao w świetle encyklope- 
dyj. Warszawa. Skład Główny. — Dom 

+ Książki Połskiej). 

„Kiedy byłam małą dziewczynką 
zamierzchłe to czasy drugiej połowy ze- 
szłego wieku). stare sługi w domu Ró- 
merów na Bakszcie Nr. 10, opowiadały 
mi, żegnając się ukradkiem, że kiedyś, 
nie tak znów dawno, tu, do tej dużej sa- 
li, schodzili się „farmazony* djabłu zap- 
rzedane i odprawiały dziwne obrzędy. 
do których pod groźbą śmierci nikt no 
sa wściubiać nie Śmiał. A oto ten pra- 
dziadunio z portretu wiszącego w salo- 
nie, chociaż był .święty człowiek i do 
kościoła co dzień chodził*, jednak tych 
farmazonów przyjmował tutaj i sam... 
sam... był wśród nich starszym!.. Zgro- 
zę. którą potęgowały szeptane zwierze- 
nia, że „nocyma* wracają w te komna- 
ly owe masony i spacerują wśród sta- 
rych mebli. uspakajały tłamaczenia oj- 
ca, że wolnomularze wileńscy walk z ko 
Sciołem nie prowadzili, ani w swym pro 
sramie antireligijnych celów nie mieli. 
Zdarząło mi się jednak nieraz, że nie 
Śpiąe w nocy, gdy światło księżyca zag- 

    

  

„KURJER“ z dnia 3 ezerwca 1934 r. 

Kolektywizacja rolnictwa w Z. S.R. R. 
z punktu widzenia gospodarczego i narodowościowego 

rozwój przemysłu chemicznego i związa 
nej z nim produkcji nawozów  sztucz- 
nych. 

W warunkach sowieckich rychło wy 
szło najaw., że organizacje tych Sowcho 
zów jest niezwykle kosztowne. potrzeb 
ne są duże wkłady na zakup mas 
traktorów. combinów, że organizacja 
pracy i rachunkowości także nastręcza 
poważne trudności. To też wzrosi ob- 
szaru ziemi oddany. do użytku Sow- 
chozom nie idzie w szybkiem tempie. 

Tymczasem na wsi. korzystając 
z dobrodziejstw Nep'u, wolności han- 
dlu, coraz silniej ugruntowuje się za- 
możne włościaństwo t. zw. „kułaetwo*, 
które faktem swego istnienia zaczyna 
niepokoić władzę sowiecką, Zarazem 
wskutęk przystąpienia do wykonania 
5-letniego planu rozbudowy przemysłu 
w latach 1929—30 odczuwa się gwałtow 
ny brak rąk roboczych w przemyśle. — 
Rolnictwo zorganizowane w małe gospo 
darstwa rolne gospodaruje nieekonomicz 
nie, zatrudniając dużą ilość robotników 

i tamując dopływ robocizny do miasta. 
Aby temu zapobiec, a jednocześnie za- 
dośćuczynić przynajmniej częściowo wy 
maganiom doktryny rząd przystępuje do 
realizacji wielkiego planu Stalina do 
kolektywizacji wsi. Zdaniem prelegen- 
ła pierwszy wpadł na pomysł kolekty- 
wizacji jeden z agronomów sowieckich 
niejaki Markiewicz, który zorganizował 
t. zw. stacje maszynowo-traktorowe, któ 
re zawierały dobrowolne umowy z wło- 
ścianami i za pewną część plonu doko 

nywały zarówno uprawy jak sprzętu 
oraz młócki w gospodarstwach włościań 

    

    

  

  

  

skich. Kolektywizacja była pomyślana 
jako zorganizowanie pewnych drużyn 
(artieli), któreby uprawiały pewien ob- 
szar ziemi, przyczem członkowie zespo- 
łu otrzymywaliby wynagrodzenie w za- 
leżności od wykonanej pracy. Obok tego 
jednostka gospodarcza „kołchoz* na za 
sadzie odpłatności korzystałaby z usług 
stacyj traktorowo-maszynowych. W ten 
sposób z jednej strony zlikwidowałoby 

   

  

się kapitalistyczne elementy wsi — ku- 
łactwo, z drugiej wobec bardziej eko- 
nomicznej maszynowej uprawy roli 
można byłoby. przerzucić do miast 
do przemysłu znaczną ilość rąk robo- 
czych, wreszcie wskutek bardz j eko- 
nomicznej uprawy roli oraz mniejszej 
konsumcji naskutek odpływu do miasta 
ludności — zapewnić polepszenie sta 
nu aprowizacji miast. Pierwsze lata 
kolektywizacji zawiodły oczekiwania. 
Produkcyjn gospodarstw zmalała 
władze tłumaczą to sabotłażem i wali 
klasową kułactwa. Jednak zdaniem pr: 
legenta nie można na zasadzie praklyki 
pierwszych lat ocenić wpływu kolektyw: 
zacji. Zbyt pochopny sąd mógłby być 
mylny. 

Prelegent podkreślił niezwykle cie- 
kawy specyficzny problem związany z 
kolektywizacją wsi. Problem walki po- 
między wsią a miastem w Sowiełach. 
Miasto jest w. sytuacji uprzywilejowa 
nej. Wieś jest eksploatowana. Kolekty- 
wizacja mająca m. in. na celu ułatwienie 
ściągania zboża ze wsi do miast miała 
być dalszym oghiwem w łańcuchu eks- 
ploatacji. Jednak skutki były wręcz od 
wrotne. Kolektywizacja zorganizowała 

  

   

  

      

ii SS mui i RSA] 

Zdobywcy Atlantyku 

  

Lotnicy francuscy por Rossi (z lewej) i por Cados, którzy dokonali w tych dniach brawu- 
rowego lotu z Paryża do 'Nowego Yorku. 

lądało po przez gałęzie topoli, słyszałam 
tam skrzyp podłóg i trzeszczenie mebli 
w dalszych pokojach i odczuwałam 
strach i ciekawość na myśl. że może ota 
schodzą się Dzieci Wdowy. Idą przez 
„zbę kroków zgubionych*, wen. w „iz- 

bie refleksji*, potem w sali przypasują 
owe dziwaczne fartuszki ze złotemi fren 
dzlami i wzywającBudowniczego Šwia- 
ta, oraz jego sługę Hirama, zasiadaja 

na narady. Braćmi się nazywają, wspo- 
magają ubogich, ksiądz Dłuski jest wiet 
kim mistrzem katedry loży Gorliwego 
iLitwina, potem Michał Rómer ten urząd 
piastuje, z Warszawą mają związki. 
więc z Filaretami mają koneksje, bo To 
masz Zan z niemi pracuje i na dzień św. 
Jana deklamuje wiersz, z pow tarza jącą 
się zwrotką: „Niechaj w mularzach znaj 

dzie przez naszą życzliwość, Bóg prawą 
cześć, kraj wsparcie, a ludzie szczęśli- 

wość'.... 
Później większa część „braci znalaz 

ła się w więzieniach i na wygnaniu, gdyż 
dziecinne obrządki tajemnic masoń- 
skich kryły ważniejsze prace konspira- 
cyjne, mające na celu oswobodzenie Oj- 
czyzny nie zaś walkę z kościołem. Ina- 
czej było we Francji i Włoszech, zwłasz 
cza w końcu zeszłego wieku. Tam loże 

  

   

wieś, która już nie indywidualnie, ale 
gromadnie w postaci kołchozów zaczę- 
ła bronić zboże przed zakusami miast. 
Walka między wsią a miastem wzmogła 
się. 

* w 4 

P. Hleb Łazarewskij, podprokurator 
Sądu Najwyższego w Warszawie poru- 
szał inny moment —- skutki: kołekty- 
wizacji na Ukrainie z punktu widzenia 
narodowościowego. Prelegent w nił. 
że kolektywizacja na Ukrainie była wy- 
mierzona przeciwko ukraińskiemu rucho 
wi narodowemu, gdyż godziła w iniere- 
sy zamożniejszego włościaństwa. które 
reprezentowało ideę narodowo-wyzwo- 
leńczego ruchu 
wizacja niezwykle 
narodowościowe na ukrańskiej. 

Uświadomiona cz masy chłopskiej 
gospodarze zamożniejsi spotkali ko- 

lektywizację aktami sabotażu. Rząd so. 
wiecki stara się złamać opór tej częś 
włościaństwa i nie przebiera w 
kach. „„Rozpałonem żelazem < wytępia- 
my kontrrewolucję na wsi ukraiūskiej“ 

— tak oznajmia zjazdowi Sowietów Po- 
słyszew —- delegat Staliną na Ukrainie. 
Do kodeksu karnego ukraińskiego w la 
tach 1931—32 zostaje dodany cały sze- 
reg artykułów. przewidujących wysokie 
kary za sabotaż w rolnictwie. Mimo to 
chłop ukraiński walczy broniąc swego 
zboża. Płoną spichrze zbożowe i sterty 

   

ukraińskiego. Kolekty- 

zaostrzyła 
wsi 

stosunki 

  

   

  
  

    

siana na polach. Lata 1931-1932 — to 
lata beznadziejnej walki  włościaństwa 
ukraińskiego z władzą sowiecką. W 

tych latach Ukraina nie wypełnia planu 
produkcji rolnej. Rok 1934 jest rokiem 
przełomowym. Opór włościaństwa został 
przełamany. — Prelegent twierdzi, że 
rozpoczyna się okres rusyfikacji Ukra 
iny, gdyż ruch ukraiński jest identy- 
fikowany z ruchem kontrrewolucyjnym 

kulackim. 
Niezwykle ciekawe i z ekspresją wyg 

łoszone odcźyty wzbudziły ogromne za- 
inieresowanie słuchaczy, wśród których 
zauważyliśmy licznych przedstawicieli 
sfer intelektualnych stolicy oraz wielu 
znanych działac gospodarczych. Spóź 
niona pora jednak nie pozwoliła na sze 
rokie rozwinięcie dyskusji, która ograni 
czyła się tylko do momentów zasadni- 
czych. W dyskusji zabierali głos pp. doc. 
Świaniewicz, pos. Poniatowski, Szem- 

pliński i inni. 

   

    

  

  

"POLONIA" 

  

faktycznie taką walkę prowadziły, Na- 
tomiast w Anglji, Niemczech i w Pol- 
sce, charakter stosunków do Kościoła 

był obojętny lub przyjazny. 
Wydana ostatnio książka, reasumu- 

jaca wiadomości encyklopedyczne o ma 
sonach cz. wolnomularzach, stanowi pot 
rzebny przyczynek do ogłoszonych prac 
St. Lempickiego-Malachowskiego (o 
Wolnomularstwie na ziemiach W. Ks. 
Litewskiego w 1920 r.) oraz szeregu in- 
nych. Rozpoczyna się wyjątkiem z dzie 

ła ks. Archutowskiego, określającego za- 
sady wolnomularstwa, oraz jego począt 
ki, sięgające dalekiej starożytności wed 
ług legendy, a faktycznie powstałego oko 
ło 1717 r. w Londynie (jeśli nie brać pod 
uwagę Różokrzyżowców, od których się 
poniekąd wywodzą). W Polsce pierwsza 
loża powstała w Warszawie w 1770 r., 
mimo że już w 1738 r. została ta orga- 
nizacja potępiona przez papieża  Kle- 
mensa XII. Książka powyżej wymienio- 

na podaje zestawienie licznych artyku- 
łów i wyjątków z dzieł o masonach, róż 
nych autorów, różnych obozów  ideo- 
wych i religijnych. Poglądy sprzeczne 
przedstawione są bezstronnie, słyszymy 
tu głosy katolickie i protestanckie, ro- 
mańskie i anglosaskie, antymasońskie i 

  

masońskie. Całość daje objektywny ob- 
raz tego, czem było i jest naprawdę ma 
soństwo, dziś nie prześladowane więe i 
rozkonspirowane do pewnego stopnia. 
ale 0 którem zawsze szepczą tajemniczo. 
Książka taka była tembardziej potrzeb 
na, że mimo wpływu jaki wywarło ma- 
soństwo na różne zdarzenia społeczne i 
polityczne (u nas np. na Konstytucję 
Maja). literatura przedmiotu jest dość 
uboga. Widzimy w załączonej polskiej 
bibliografji zaledwie 14 dzieł, z tych ści- 
śle o wolnomularstwie sześć, z których 
Małachowskiego i nie zupełnie dokładne 
O. Załęskiego, jezuity, są najbardziej zna 
ne. 

Polskie wolnomularstwo zostało już 
dokładnie opracowane. Wiadomem jest 
że w okresie od 1738—1821, było ogó- 
łem lóż 316, z 5748 członkami. Znane też 
są nazwiska braci lożowych, rekrutują 
cych się z wszystkich warstw społeczeń 
stwa i wszystkich narodowości zamiesz 
kujących Rzeczypospolitę, antinacjona- 
lizm był bowiem jedną z dodatnich cecna 
Masonów. Spotykamy tu  najpierwsze 
nazwiska w Polsce: Baciarelli i Brodziń 
ski, Chodkiewicz i Chodźko, książęta 

      

    

   

Czartoryscy i i Czeczot Jan, gen. Dąbrow 
ski i Elsner, nauczyciel Chopena, Fred- 

 



LISTY Z WARSZAWY 

„KURJER“ z dnia 3 czerwca 1934 r. 

" SZTUKA CHODZENIA PO ULICY 
(o pewien czas władze warszawskie 

wpadają w 4zał pedagogiczny i uczą 
anieszkańców stolicy spółżycia. 

Regulowanie ruchu wielkomiejskic- 
go stało się dziś wszędzie zagadnieniem 
poważnem. Wprawdzie zdołano u nas 
znakomicie przetrzebić liczbę samocho- 
dów (nakładając na ich właścicieli zbyt 
wysokie podatki), ale mimo to pozostałe 
jeszcze taksówki miażdżą od czasu do 
czasu nłeuważnych przechodniów, co 
zresztą, potrafią również czynić nietyl- 
ko tramwaje, ale i najzwyczajniejsze 
dryndy. Nie dziwnego. Warszawa jesi 
jest jednem z najciaśniej zabudowanych 
miast na Świecie. Obszarem nie wiele 
większa od Wilna, ma ludności przeszło 
5 razy więcej, a ulice przeważnie wąs- 
kie, krzyżujące się pod kątami rozmai- 
temi. 

W tych warunkach spacerowanie, 
wymijanie się, przechodzenie przez je- 
zdnię, wysiadanie z tramwajów etc. sta- 
je się sztuką dość trudną — trudniejszą 
niż nawet w miastach daleko większych 
gdzie już oddawna włożono na policję 
obowiązek regulowania eyrkulacji. 

Nieprzyzwyczajony do tego, warsza- 
wianin dziwił się, gdy mu policjant pa- 
ryski nie pozwalał gawędzić ze spotka- 
nymi rodakami na środku trotuaru, a w 
jakiemś mieście niemieckiem kazano się 
trzymać prawej strony chodnika. Uwa- 
żał to nawet za ograniczenie swobody 
obywatelskiej. Złota wolność panowała 
nieprzerwanie na ulicach syreniego gro- 
du, 

Lecz oto skończ 
Ukazały się przed paru laty przepisy 

dla piechurów; jednocześnie zjawili się 
prelegenci, pouczający publiczność, jak 
chodzić powinna; gdzie niegdzie zrzadka 
eoprawda — umieszczono rozmaite zna- 
ki ostrzegawcze; a następnie zaczęto 

brać przechodniów na egzamin. 
Właśnie przeżyliśmy niedawno taki 

ciężki okres, 

Na ulice — zwłaszcza ruchliwe — 
wyłlegli policjanci, uzbrojone w kwitar- 
jusze i brali po złotówce od każdego źle 
chodzącego. W ciągu kilku dni zebrali b. 
poważną sumę, która wskazuje, że cała 

dotychczasowa nauka... poszła w las. 
Egzaminu Warszawa nie zdała. 

Więc na ten temat biadania: żeśmy 
niepojętni, nieposłuszni, znarowieni, że 
nam brak instynktów społecznych itd. 
itd. Odzywają się głosy, że należy mach 

nąć ręką na niepoprawne stare pokole- 
nie i całą energję zwrócić ku wyszkole- 
niu dziatwy: niechże ona -przynajmniej 
nauczy się porządnie chodzić po ulicy. 

Słyszy się jednak i zupełnie inne zda- 
nia. 

Eksperyment zawiódł, lecz nie dlate- 
go, że piechur warszawski jest wyjątko- 
wo niepojętny i do opanowania trudny, 
ale że w danym wypadku „uczył Marcin 
Marcina“ — przepisy są djabła warte. 

  

  

   

      

   

Warto poświęcić im kilka słów, bo 

ro i Godebski, Berko Josielewicz, Kniaź- 
nin j Tadeusz Kościuszko, Walerjan Łu 
kasiński, Lubomirski, marsz. wielki ko- 
ronny i Małachowski, marsz. Sejmu Cze 
roletniego, ks. Ogiński Michał hetman 
w. lit. Piłsudski Stanisław ob. z pow. tel 
szewskiego, książę Józef Poniatowski, 
sam król Stanisław i Król Leszczyński, 
Potockich cały klan, Kazimierz Pułaski, 
konfederat barski, duchowni: prymas 
Podoski, książe Puzyna, bis, wileński, 

Krukowiecki, generał Radziwiłł Domi- 
nik, pułk. wojsk polskich i ordynat nie 
świeski, Sołtyk, poseł na sejm 4-letni, 
artysta Jan Rustem, brat Maryli: Michał 
Wereszczaka, Tomasz Zan i tysiące in- 
nych. Zestawienie tych nazwisk świad- 
czy jaki zasiąg miała idea masońska, 

jak, powiedzmy, modną była i wiązała 
łudzi stojących па bardzo dalekich 
szczeblach drabiny społecznej imieniem 
braci i znakiem masońskiej rodziny. 

Najsławniejsi ludzie we wszystkich 

krajach Europy i Ameryki należeli do 
1óż, panujący, mężowie stanu i politycy, 

wojskowi, duchowni, uczeni, profesoro- 
wie poeci i pisarze (ze współczesnych 
Mark Twain, Kipling, Conan Doyle, Pre- 
vost, Catulle Mendes i słynniejsi w XVIII 
w. oraz w epoce romantyzmu). Muzy- 

  

Wilno dość często idzie śladem War- 
szawy; należy więc je ostrzec przed 
powtarzaniem jej błędów. 

Znam dużo miast zagranicznych i 
nie należę do warszawian, zaślepionych 
w mym rodzinnym grodzie. Otóż stwier 
dzam, że ogromna większość publiczno- 
ści chodzi dobrze, prawidłowo, co jest 
tem godniejsze podniesienia, iż czyniła 
to dotychczas bez żadnej nauki i naka- 
zów. Mamy jednak mniejszość, która 
nietylko chodzi źle, ale innym dobrze 
chodzić przeszkadza. 

Obserwując ulicę Warszawy, widzi 
się zawsze dwa prądy. tworzone przez 
przechodniów, trzymających się prawej 
strony chodnika. Z porządku tego wyła 
mują się tylko jednostki. Ale te nielic 
ne jednostki wystarczają, by cyrkulację 
utrudniać i wciąż wywoływać w niej za- 
mieszanie. Kręcąc się to z prawej, to z le 
wej strony trotuaru, co chwila wpada- 
ją na kogoś, potrącają to znów bywają 
w bok odrzucane, to tańczą przed kimś, 
nie umiejąc go ominąć... Jeszcze pół bie- 
dy, dopóki to się dzieje tylko na chodni- 
ku, ale na skrzyżowaniach ulic taki , 
wicowiec* bywa naprawdę niebezpiecz- 
ny. Często na samym środku jezdni po- 
poduje zator, właśnie gdy nadjeżdża 
tramwaj lub taksówka. 
Zdawałoby się, że pierwszym warun- 

kiem uporządkowania ruchu ulicznego. 
jest nauczenie ludzi chodzenia po tro- 
tuarze — tem bardziej, że zadanie jest 
stosunkowo łatwe: idzie o zmuszenie 
mniejszości, aby się do większości stoso 
wała. Należałoby tylko przekonać nie- 
sforne jednostki, że ulica nie jest wy- 
łącznie dla nich, że cyrkulacji tamować 
ani utrudniać niewolno. 

Tej drogi jednak nie obrano. 7aczę- 
to od końca — od nauki, jak trzeba cho- 

  

  

    

dzić po jezdni. Wydano przylem prze- 

  

pisy, z których tylko jeden wszyscy uz 
nają za dobry: by nie przechodzić ulicy 
na ukos. Rozporządzenie słuszne, bo 
właśnie takie ukośne przechodzenie by- 
wa powodem wpadania człowieka na 
człowieka. Nikt jednak nie może zro- 
zumieć, jaki ma sens zmuszanie ludzi 
do przechodzenia jezdni tylko na skrzy 
żowaniu ulic — t. j. tam, gdzie mogę 
być przejechany nie z dwu, ale z czte- 
rech stron. Gdy stoję daleko od rogu 
ulicy, spoglądam w lewo, spoglądam w 
prawo i wiem, czy mi coś grozi. Nato- 
miast przy samym rogu jest to często 
niemożliwe. Np. przy zbiegu Mazowie- 
ckiej, Królewskiej i pl. Marsz, Piłsud- 

skiego, albo na rogu Chmielnej, Zgoda, 
Szpitalnej i Brackiej — najostrożniej- 
szy człowiek może wpaść pod jakieś ko- 
ło. 

  

W dodatku przepis ten każe ludziom 
marnować czas. Ktoś, mieszkający, daj 
my na to, na Lesznie pomiędzy Żelazna 
i Solną, chcąc przejść na drugą stronę 
ulicy, musi stracić około 5 minut za- 

miast pół minuty. 

—. Te przepisy — słyszę głosy —- mu 
sieli układać panowie, którzy sami ni- 
gdy nie chodzą piechotą: mają albo a- 
uta urzędowe, albo bezpłatną jazdę tram 
wajami. Typowa robota przy zielonym 
stole. 

Rezultat jest ten, że dopóki policja 
pilnuje, warszawianie chodzą przepiso- 
wo, albo płacą kary. Skoro jednak tylko 
okres forsownego pilnowania mija, ca- 
ła nauka idzie w zapomnienie j znów 
cyrkulacja odbywa się bezładnie. 

Więc kiedy ją i w Wilnie porządko 
wać wypadnie, strzeżcie się raśladować 
stolicę. Wypracujcie sobie własne prze- 
pisy. Benedykt Hertz. 

ATS T TTT TI ITT NOTE 

WOBEC UPŁYWU MIESIĄCA MAJA PRZYPOMINAMY, 
że kto złoży w administracji 
wszystkie egzemplarze „Kurjera Wiieńskiego* 
otrzyma wzamian 

naszego pisma, ul. Biskupia 4, 
za maj r. b. 

bezpłatnie powieść 
p.t „Śmierć Dyplomaty" 

ERA LEDINIS 
TT IST NOY SEAT IS KS 

Jak długo wolno mówić teściowej ? 
W Budapeszcie przed sądem rozegrał się 

proces, który zainteresuje swoją treścią wiele 
młodych małżeństw. Młoda para zaślubionych, 
państwo Munkos, postanowiła już przed zamie- 
szkaniem pod wspólnym dachem, że matka 
panny młodej wprowadzi się również do domu 
małżonków. Wkrótee po ślubie stwierdził jed- 
nak pan Munkos, że pożycie z teściową pod 
jednym dachem jest niemożliwe. Starsza pani 
zatruwała mu dzień nieustannem gaworzeniem, 
gderaniem, uwagami, przycinkami. Zniechęcony 
tem Munkos postanowił udać się do sądu. Roz- 
prawa obfitowała w momenty humorystyczne. 

dzy innymi przewodniczący postawił takie 
nie: „Od której godziny rano zaczyna mó- 

wić teściowa? Kiedy przestaje mówić? Kiedy 
następują ewentualne pauzy? O której godzinie 
kładą się wszyscy spać, kiedy wstają? Jak długo 

   

mogli pozostawać młodzi małżonkowie sam na 
sam?“ 

Wreszcie sąd zawyrokował: „Teściowa ро- 
winna jak najmniej mówić, a bezwarunkowo 
nie powinna wtrącać się do spraw osobistych 
młodych małżonków”. Pana Mukosa wyrok nie 
zadowolnił jednak; przezorny małżonek prosił 
sąd o określenie dokładnie tege, co wolno mó- 
wić teściowej, gdyż inaczej spory i kłótnie roz- 
poczną się na nowo. Sędzia, człowiek jak widać 
doświadczony, ustąpił życzeniu skarżącego i 
sprecyzował swoją opinję a zarazem decyzję 
w tych słowach: „Teściowa, przebywająca stałe 
w domu swego zięcia, powinna ograniczać się 
«do powiedzenia rano „dzień dobry”, a wieczo- 
rem — „dobranoe*. Pozatem przysługuje jej 
tylko prawo odpowiadania na pytania*. aa- 
bleau! Or. 

  

Trenczyńskie Cieplice 
rodzime gorące źródła siarczane i mułowe, 

leczą radykalnie: 

REUMATYZM — ARTRETYZM 
ISCHIAS — NEURALGJĘ 

Tanie i dogodne leczenia ryczałtowe. 
Wyjaśnień udziela honorowe: Czechosłow. 
Biuro Informacyjne — Warszawa, Żabia 4 

Kłopoty z gwiazdką 
filmową 

W. filmie p. n. „Dziecko karnawału* główną 
osobą jest siedmiomiesięczne baby. W filmie 
jest też scena, w trakcie której baby powinne 
płakać. Wydawałoby się, że łatwo zmusić takie 
maleństwo do płaczu. Tymezasem niemowlę od- 
znaczało się tak niewzruszonym optymizmem 
zyciowym, taką wesołością i pogodą charakte 
ru, że nie nie mogło go wyprowadzić z równo- 
wagi a temhbardziej zmusić do płaczu. Gdy do- 
szło do setny płaczu, aktorzy i reżyser, ba, na- 
wet mechaniey próbowali wszystkiego, aby skło 
nić baby do płaczu. Napróżno! Nie pomogło 
straszenie dziecka: w odpowiedzi maleństwo 
śmiało się jak najweselej. Ktoś wpadł na po- 
mysł, aby połechtać baby piórkiem pod nosem. 
Fiasco kompletne! Wreszcie przypomniała sobie 
matka niemowlęcia, iż mały płakał kiedyś, gdy 
w pokoju było zupełnie ciemno. Pogaszono 
wszystkie światła i... stał się cud: małec zaczął 
istotnie zanosić się od płaczu. Zaledwie zaświe- 
cono spowrotem, aby kręcić scenę, mały aktor 
przestał jak na złość płakać i znowu śmiał się 
radośnie. Uratował sytuację pomysł reżysera: 
zaczął naśladować szezekanie psa. Fo poskut 
kowało. Baby zlękło się i zapłakało. 

Przypadek 

i systematyczność 
w grze na Ioterji 

Od czasu do czasu ukazują się w 
domości o tych, którym się poszcz: 
terji i wygrali jakąś wielką wygraną. I czasami 
do ijemy się z pewnem zdziwieniem  vd 
nich samych, że przypadek zdecydował o tem. 
że grali i wygrali. 

Weźmy dla przykładu zdarzenie z p. Koz 
łowską z Łodzi, współwłaści lką ćwiartki lo- 
su, na który padł miljon. Koleżanki namawiał 
ią, by kupiła z niemi ćwiartkę do spółki, a g: 
się temu opierała. Nic w tem dziwnego! C 
pracując cały dzień, zarabiała zaledwie 135 zł 
miesięcznie, więc nie chciała wydać kilku zło 
tych na „głupstwa”, jak sądziła. W tem kołekto 
rowi wyleciał los z ręki i upadł jej pod nogi. 
To zdecydowało. Ale gdyby kolektorowi los nie 
wypadł? Tamte panie byłyby grały i wygrały. 
bo były zdecydowane grać, a ona zostałaby na 
lodzie. Jakżeby tego żałowała po niewczasie! 

Albo weźmy znany przykład z Miechowa 
Pewna pani namówiła znajomego adwokata, by 
kupił ćwiartkę tego samego losu, na który ona 
grała. Adwokat systematycznie swoją iartke 
w każdej klasie odnawiał, a ona w czwartej 
klasie nie odnowiła. Adwokat wygrał 10.000 zł 
a ona nie. Spewno teraz tego żałuje. 

Trzeba przyznać, że w obu tych wypadkach 
za duże pole pozostawiono przypadkowi, z któ- 
rych jeden był dla grającej pomyślny, drugi 
nie. Tymczasem loterja wymaga gry tema 
tycznej. Zdrowy rozum uczy, że więcej szams 
wygrania ma ten, kto gra systematycznie, niż 
ten, kto przypadkowo kupi los. 

Więc pamiętajmy zatem, że 19 cz 
poczyna się ciągnienie pierwszej klasy 30-ej 
Loterji i trwa cztery dni. Główna wygrana wy 
nosi 100.000 zł, a wogóle jest w tej klasie 
12.080 wygranych na łączną sumę 1.5 
Wygrają tylko ci, którzy mają los. 

rasie wia- 
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Puccini, 
Rameau. 

cy: Sibelius, Elsner, Liszt, 
Haydn, Mozart, Meyerbeer, 
Malarze j rzeźbiarze, aktorzy... 

Polskie wolnomularstwo sięga swe- 

mi tradycjami czasów saskich, kiedy 

brat naturalny Augusta III hr. Rutow- 

ski, zakłada w Dreźnie lożę „Trzech 
Orłów Białych, a z niej filje w Warsza 
wie. Zamyka je bulla papieża Klemen- 
sa XII, jednak w 1742 r. Mniszech, z 
Andrzejem Mokronowskim i Konstan- 
tym Jabłonowskim zakładają lożę staro- 
szkocką na Wołyniu. Potem już idą sze 
regiem loże o tych dziwacznych, a uro 
czych nazwach: Dobrego Pasterza, Cnot 
liwego Sarmaty, Miecza Obosiecznego, 
Stałość Uwieńczona, Tarcza Północy, 
Gorliwy Litwin, Kościół Mądrości na 
wschodzie Wilna, Szczęśliwego Oswo- 
bodzenia na wsch. Grodna, Szkoły Mąd- 

rości na wsch. Poznania i t. p. 
„Każdy wolnomularz powinien być 

chrześcijaninem i wyznawać Wielkiego 
Budownika świata brzmią prawa kar- 
dynalne statutu polskiego, ludzie występ 

ni, oszczercy, bezbożnicy, wykluczeni na 
żawsze. Ukaz cesarza Aleksandra I z dn. 
12 sierpnia 1821 roku zamyka wszystkie 
wolnomularskie loże, „z powodu niepo 
kojów i nieporządków wywołanych 

  

przez tajne związki, które miały - się 
tylko dobroczynnością zajmować”. Za- 
granicą nie przestały loże pracować i 
Polacy do nich należeli. Zwłaszcza po 
wojnie 1831 roku, emigracja polska we 

Francji potworzyła loże (w Besanęon, 
w Avignon, w Le Puys (Enfants de Hi- 
ram Polonais), a w paryskiej 
Indivisible*, Polacy odegrywali wielką 
rolę. W 1846 r. w Londynie, utworzono 

Narodową Lożę Polską, w r. 18638 w 
szkole wojskowej w Cuneo, w Italji, po- 
śród oficerów powstaje również loża, w 
1810 r. Polacy, członkowie paryskiej lo 
ży „Rónovateurs*, założyli w Warsza- 

wie lożę „Wyzwolenie*, oczywiście ści- 
śle zakonspirowaną. Dalsze loże powsta 
ły w okresie 1910—1914 r. w Kaliszu. 
(„Świt*), w Wilnie i w Petersburgu oraz 
jeszcze jedna w Warszawie. W 1916 r. 
w Rzymie powstałą Wielka loża „Polo- 
nia”, którą narodowa masonerja włoska 
uznała za „wolną i niezależną”. Od tego 
czasu rozpoczęła normalnę pracę wed- 
ług Obrządku Szkockiego Dawnego Uz- 

  

nanego. Pierwszym wielkim mistrzem 

został senior polskich masonów 
dr. Rafał Radziwillowicz,  sekreta- 
rzem historyk Józef Dąbrowski, uzna- 
no najstarszą lożę „Kopernik* za lożę 

„ryzujących 

matkę. Po niej powstały po wojnie loże 
w Warszawie (siedem), w Łodzi, Sosnow 
cu, Lublinie, Wilnie (dwie) i koła wolno 
mularskie w Krakowie i Lwowie. Wiel- 
ka Loża Polska należy do Międzynaro- 
dowego Zjednoczenia  Wolnomularskie- 

go. 
Konstytucja Wielkiego _ Wschodu 

uchwalona w 1865 r. brzmi: „zasadami 
na których się opiera wolnomularstwo 
są: istnienie Boga, nieśmiertelność du- 
szy, i solidarność rodzaju ludzkiego, na 
zasadach tolerancji, braterstwa, wolno- 
ści i równości*, 

Po artykułach o polskiej masonecji, 
znajdujemy wiadomości zaczerpnięte od 
autorów francuskich, niemieckich, anglo 
saskich, amerykańskich i in. charakte- 

wolnomularstwo w odnoś- 
nych krajach. Książka nie zawiera oczy 
wiście żadnych wywodów krytycznych, 
jest bowiem tylko podręcznikiem do poz | 
nania, historji organizacji, mającej swo 
znaczenie w Świecie. 2 

Hel. Romer. 
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Obchód 500-lecia Śmierci Jagiełły Arcybiskup Teodozjusz 
Rozpoczął się uroczystym nabożeń- 

stwem w kościele św. Jana jako w tej 
akademickiej świątyni, która była opie- 
kunką uczelni, zapoczątkowanej w Kra- 
kowie przez Jadwigę i kontynuowanej 
tam przez jej męża. Mszę św. odprawił 
J. E. Arcybiskup Jałbrzj ski w asy- 
stencji J. E. Biskupa Michalkiewi - 
Odśpiewał też egzekwie przy katafalku, 
na którym leżałą korona i insygnia kró- 

lewskie. Podniosłe pienia wykonał chór 
Echo pod dyrekcją p. Kalinowskiego. Ka 
zanie okolicznościowe wygłosił ks. dziek. 
Sledziewski. Silne wrażenie wywoływa: 
ła obecność łudu wiejskiego, modlącego 
się gorliwie „za króla, który ochrzcił 

Litwę, tak serdecznie Go wspominając, 
jakby On wczoraj umarł. 

  

    
    

  

      

Po południu odbyła się Akademja w 
Auli Kolumnowej U. S. B. w obecności p. 
Wojewody, przedstawicieli władzy j du- 
chowieństwa Rozpoczęła się hymnem 
„Boga Rodzica* wykonanym 
ch6r „Echo“, poczem słowo wstęp- 
ne ze swadą wypowiedział J. M. Rektor 
Staniewicz. Zajmujący odczyt wygłosił 
prof. St. Zajączkowski, podając syntezę 
dziejów panowania króla Jagiełły i ce- 
chy charakterystyczne jego psychiki. 
Psalmami Gomółki zakończono podnio- 
sły obchód, który zgromadził elitę nasze 
go starego Wilna, grodu tak ukochanego 
przez wielkiego króla. wstępującego z 
królową Polski w stolicę Litwy z krzy- 
żem w dłoni. 

Uroczystości te zbliżyły postać Jagiełły 

  

   

przez - 

w Głębokiem. 
Driia 31 maja bawił w Głębokiem Ar- 

cybiskup Prawosławny Wileński Teodo- 
zjusz celem odbycia wizytacji kanonie 
nej we wszystkiesh parafjach prawosł: 
wnych powiatu dzieśnieńskiego. Na spo- 
lkanie Arcybiskupa wyjechał przedstawi- 
ciel Starosty Powiatowego ref. Białkow- 
ski w towarzystwie ks. Dziekana Ignato 

wieza. U wejścia do cerkwi czekało dos- 
tojnego gościa duchowieństwo z proce 
sją oraz liczni wierni. 

Dnia 1 czerwca Arcybiskup po nabo- 
żeństwie złożył wizytę Staroście Muzycz- 
ce, który go później rewizytował, Po po- 

łudniu odbył się w mieszkaniu ks. dzie- 
kana Ignatowicza obiad, w którym wzięli 
udział także przedstawiciele władz. Wie- 
czorem Arcybiskup odjechał do Zalesia 

   

        

  

P. Kownacki skazany 
za incydent uliczny i za zniesławienie 

P. KOWNACKI NA WĄSKIEJ DRODZE. 
P 

  

rwszy wyrok został ogłoszony wczoraj 
w Sądzie Starościńskim. Rozprawy karne w 
Starostwie są tajne, również wyrok ogłasza się 
przy drzwiach zamkniętych dla publiczności. 
Z tych też względów nie możemy podać ani 
zeznań p. Kownackiego i jego towarzyszy, ani 
obrony, którą wygłaszali przed Sądem. 

"W korytarzu przed salą posiedzeń Sądu 0- 
koło godziny 1-ej było już tłoczno. Na ławkach 
siedziało kilku młodzików, kilku spacerowało. 

    

  

Teatr muzyczny „LUTNIA* 
DZIŚ 

Dwa przedstawienia: 

o godz. 4-ej po poł. 

į „Noc w San Sebastiano“ į 
Ceny propagandowe 

© godz. 830 wiecz. 

ORŁOW 
z występem Janiny Kulczyckiej. 

Ceny letnie 

Bogumił Sykora 
Znakomity wiolonczelista p. Bogumił Sykora, 

bawiący w Wilnie w sprawach rodzinnych, jak 
już pisaliśmy na prośbę Zarządu Ligi Morskiej ; 
Kolonjalnej da koncert 5-go czerwca na Fundusz 
Obrony Morskiej. Szczegóły w zach. 

Bogumił Sykora, po ukończeniu z najwyższe 
mi odznaczeniami konserwatorjum muz. w Kijo- 
wie i Lipsku, koncertował chlubnie ze swym pro 
fesorem Kleugekem. Na zaproszenie prof. Głazu- 
nowa, grał w Petersburgu z niezwykłem powe- 
dzeniem i był zaproszony na występy dla rodzi 
ny cesarskiej. Od tego czasu koncerty B. Sykory 
były szeregiem tryumfów. i 3 

Na dalekim wschodzie dał 350 koncertów z 
któryc w Tokio 31 koncert z rzędu i tamże 
pońska rodzina cesarska oklaskiwała po raz pier 
wszy europejskiego artystę. Występy jego były 
sensacją > 

Oprócz niezliczonych utworów, od Bacha do 
współczesnych kompozytorów, granych zawsze z 
pamięci, posiada B. Sykora w repertuarze swoje 
kompozycje, częściowo opublikowane w Niem- 
czech i Rosji. Ożeniony z p. Załuską z Wilna, B 
Sykora ma spe lny sentyment do naszego mia- 
sta. Wiełki artysta posiada dużo wysokich odzna- 
"zeń honorowych za niezwykłe mistrzostwo gr 
ua wiolonczeli. Ciekawe są upominki i poważne 
zbiory muzealne, które przywiózł ze swych ar- 
tystycznych podróży po krajach egzotycznych i 
Ameryce. B. Sykora występował w Lipsku, Pe- 
lersburgu, Moskwie, Pradze Czeskiej, Wiedniu, 
Berlinie, Paryżu, Pekinie Tokio i 1. d. oraz w 
<ałej Ameryce Północnej, centralnej i Południo- 
wej, gdąie robią B. Sykorę genjalnym muzykiem 
i skąd obecnie przyjechał. Я 

‚ braku mi a podamy niżej zaledwie ki 
jątków z niezliczonych chwalebnych 

prasy, (w tłumaczeniu). 
„ Petersburg „Herold“: Sykora, to „pendant“ do 
Kubeli w iechnice, przewyższający go w mu 
zyce. 
(ag Post“, Berlin: B. Sykora jest niezrów 
*hym mistrzem wiolonczeli. 
s de Janeiro „0 Jornal por el Rodriguos 

oza: B. Sykora, to wielki artysta, o technice, 
jącej na wiolonczeli i finezyjny wyko- 
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nawca. 

The Evening Post (New York): Za lziwiający 
olonczelisia. Technika wspaniałoś 

lego ger 
Syko 
pre. 

wi 

   

      

    A ty tak z bogatą ex- 
sją. To jest wirtuoz pierwszej klasy. 

„.Z koncertu w Uniwersytecie Ludowym Poł- 
sim w Chicago. Dziennik Polski Ludowy. Zgro- 

wiedziała i zrozu- 

    

   

  

   

    

   

i, uznanego przez cały muzyczny 
zapartym oddechem słuchał cu- 
wydobywanych z instrumentu 

ora jest jednym 
х półczesnych, o 

x j 2 sposobie inter- 
ę nie ma sobie równego, Ar- 
był przez publiczność burzą 

    

  

  

iej bliskości stało dwóch poli- 

  

Młodzież zachowywała się nerwowo. Prze 
ważnie byli w mundurkach „radykalistów na 
rodowych*, dość brudnych i poplamionych. To 
jak się później dowiedziałem, przyprowadzona 
nową grupę jegomościów narodowych, którzy 
wczoraj o 3-ej w nocy urządzili gdzieś burdę. 
Kolejno znikali za drzwiami sali. Odbywało się 
właśnie ich przesłuchanie. 

W gromadce dyskutowano. Zatrzymałem jed 
nego ze znajomych. 

— Jaki wyrok? 

— Kownacki dostał 20 złotych grzywny resz 
ta po 10 lub 15-cie. 

Sprawdzam Rzeczywiście, tak jest. Pan sta- 
rosta Kowalski ukarał rozpolitykowanych en- 
ddeków po ojcowsku. 

Wyrok jest narazie ostrzeżeniem, że... po 
wąskich drogach chodzić swawolnie i bezkas- 
nie nie można, 

  

P. KOWNACKI ZNIESŁA WIAŁ. 

Wczoraj o godz. 14-ej Sąd Okręgowy ogłosił 
wyrok w sprawie Piotra Kownackiego z oskar- 

nia p. Topór-Wąsowskiego. 
Rozprawa wczorajsza rozpoczęła się od od- 

czytania zeznań dwóch jiadków, zbadanych 
w drodze rekwizycji w Warszawie. Zeznania 
te nie nowego nie wniosły. Przed zamknięciem 
przewodu mee. Szyszkowski złożył Sądowi od 
pis pisma Ministerstwa W. R. i O. P. do p. ku- 
ratora Szelągowskiego, w którym czytamy: 

„W związku z ustnem oświetleniem przez 

Pana Kuratora sprawy p. Topór-Wąsowskiega 
i dodatnią oceną kierunku ideowego jego pracy 
Ministerstwo podziela w zupełności zajęte pr. 
Pana Kuratora stanowisko co do użyteczności 
pracy wychowawczej i nauczycielskiej p. Wą- 
sowskiego w Instytucie Nauk Handlowo-Gospo 
darczych w Wilnie. Uważa ze wszechmiar za 
wskazane dalsze zatrudnienie p. Topór-Wąsow- 
skiego w Instytucie Nauk Handlowo-Gospodar- 
czych”. 

   

   

    

Następnie rozpoczęły się przemówienia stron 
i trwały parę godzin. 

Sąd uznał winę red. Piotra Kownackiego za 
całkowicie udowodnioną i skazał go za znie- 
sławienie w druku p. Tadeusza Topór-Wąsow - 
skiego na karę 2 tygodni aresztu i 100 złotych 
grzywny oraz za znieważenie na 2 tygodnie 
aresztu i 200 złotych grzywny, wymierzając mu 
łączną karę w okości 2-ch tygodni aresztu 

i 300 złotych grzywny. 

Ponadto Sąd postanowił ogłos 
roku na koszt skazanego w dzie: 
Wileński", „Dziennik Wilenski“, „ 
zeła Warszawska”. 

Obrońca p. Kownackiego zapowiedział ape- 
lację. 

Starostwo karze. 
Razem z p. Kownackim w dniu wczorajszym 

zostali ukarani przez Starostwo Grodzkie 
grzywną: 

I za zakłócenie spokoju publicznego i tamo 
wanie ruchu: Rudowiez Stanisław — 10 zł., Bie 
laczyc Jan — 10 zł, Kasaścik Adolf — 15 zł. 

П, 7а tamowanie ruchu publicznego przy 
sprzedaży „Sztatety*: Orłowski Tadeusz — 10 
zł., Czepułkowski Michał — 10 zł. 

1. Rozpatrywano sprawy za opilstwo i awan 
turowanie się w ogrodzie Bernardyńskim w 
dn. J czerwca o g. 2 w południe: Gryciuka Mie 
czysława — członka Klubu Młodych, Chołewy 
Stanisława — stud. prawa, Karwowskiego Tade- 
usza — stud. prawa, Wyszomirskiego Stanisła 
wa. 

М. Za znajdowanie się w stanie pijanym w 
miejseu pubłicznem i awanturowanię, Się w 
dn. 1 czerwca na rogu ul. Orzeszkowej i Wileń 
skiej narodowych socjalistów z pod znaku „Bły 
skawiey*: Kulewicza Walerjana — buchaltera 
i Sabsaja Profima — elektromontera. 

Orzeczenie zostanie ogłoszone jutro. 
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Niedziela w sporcie 
Dziś o godz. 16 min. 45 odbędzie się 

nadzwyczaj ciekawy mecz międzynaro- 
dowy piłki nożnej między reprezentacją 
Rygi. a reprezentacją Wilna. 

Mecz zapowiada się jako wielkie wy 
darzenie sportowe a biorąc pod uwagę 
że w Wilnie zawody międzynarodowe 
należą niestety do rzadkości, zaintere- 
sowanie tym meczem zdaje się być re- 
kordowe. 

Łotysze przyjechali w swoim  naj- 
silniejszym składzie mając szereg rep- 

    

  

  

  

    

rezentacyjnych graczy Łotwy, którzy 
już dwa razy walczyli w Warszawie 

  

przeciw reprezentacji Polski. Łotysze 
oba mecze przegrali. Pierwsze spotkanie 
zakończyło się ich wielką kl 6:0, ale 
drugi mecz był o wiele ciekawszy, a Pol 
sce w osłatnich dopiero minutach gry 
udało się zdobyć decydującą o zwycięst 
wie bramkę. Łotysi przegrali wówczas 
tylko 1:2, demonstrując piękną, a pełna 
życia grę, którą niewątpliwie podziwiać 
będziemy dzisiaj. | 

Podajemy jeszcze raz skład repre- 
zentacji Wilna: Rogow. Lepiarski, Kol- 
łowski, Ballosek, Wysocki, Cz. Godlew- 
ski, Naczulski, Pawłowski, Zbroja, Drąg 
i Antokolec. 

Mecz rozegrany zostanie na Sładjo- 
nie W. K. S. przy ul. Werkowskiej. 

+ 

      

   

    

Tenisiści mają dzisiaj mecz towarzyski A. Z.     

k K. T. 5. Prawnikow. Mecz odbędzie się na 
odbywa * kortach przy ul. Dąbrowskiego. Gr; 

się będą od 11 i cd 15.30. 

Wicczorem na plac Katedralny 
będą motocykliści z raidu Wilno — 
Wilno. Start do raidu odbył się wczoraj ra 
Idział w raidzie bierze kolo 20 zawodników. 

  

     

    

Ciekawie powinny wypaść dzisiej 
ostwo Ligi. Pogoń gra z Legją, Polon 

Warta z Ł. K. S., Strzelee z Wisłą, 
i a Garbarnia ź Ru- 
zapowiada się właśnie ten 

ostatni mecz. Obie durżyny prowadzą obecnie 
w tabeli ligowej. 

  

       

      

Z imprez lekkoatle 
mecz : 

Krakowie o puhar „IKC*. 
We Włoszech rozegrane zostaną półfinały 

mistrzostw piłkarskich świata. W Meljolanie 
Włochy walczą z Austrją, w Rzymie zaś Niem 
cy z Czechosłowacją 

W Paryżu nastąpi finał turnieju tenisowego 
a mistrzostwa Francji. W finale spotkają się 
Cramm i Crawford. 

W Tallinie gra w tenisa Wittman, który bro 
ni tytułu mistrzowskiego Estonji. 

Piłkarska reprezentacja Rygi 
wyjechała do Wilna. 

RYGA. (Pat). Piłkarska reprezentacja Rygi 
wyjechała dziś o godz. 15,10 do Wilna, W skła 
dzie drużyny ryskiej zaszła zmiana, mianowicie 
zamiast gracza Jenieka pojechał Taurin. 

nienić warto 
ogrodowy w 

  

    

          

Rewolucja w lokalu i organizacji 
„Narodowych Socjalistów" 

Wezoraj w godzinach wieczornych, 
do lokalu „Narodowych  Soejalistów* 
przy ul. Wileńskiej, wkroczyła grupa t. 
zw. bielszczyków, t. j. innego odłamu tej 
samej organizacji, podporządkowujące - 
go się katowickiej centrali jej, a wystę- 
pująca przeciwko endecji 

Grupa ta opanowała całkowicie lokal 

usuwając z niego obecnych tam przed. 
stawieieli grupy sprzyjającej endecji, or- 
ganizując wybory nowego zarządu. 

Zwycięzcy natychmiast wysłali depe- 
szę do katowickiego Środowiska, z ośŚ- 
wiadczeniem, iż „nie pozwolą, aby robot. 
niey poszli na pasku endecji przeciwko 
Marszałkowi Piłsudskiemu*. 

Ponieważ usunięci z siedziby organi: 
zacji, przedstawiciele filoendeckiego od- 
łamu, złożyli skargę do policji za wyck- 
smitowanie ich z tego lokalu, przybyła 
na miejsce zajścia, policja sprawdziła le- 
gitymację nowych gospodarzy i stwier- 
dziwszy, że wszyscy są członkami orga- 
nizacji, pozostawiła ich w spokoju. 

Pies policyjny wykrył ponurą zbrodnię 
Dnia 29 ub. m. w godzinach porannych re 

erat śledczy powiatowej komendy Polieji w 
Brasławiu zaalarmowany został wiadomością » 
ponurej zbrodni dokonanej w kolonji Lipołaty. 
gminy widzkiej, 

Jak wynikało z meldunku, tegoż dnia w 40- 
dzinach porannych znaleziony został w swej 
stodole z całym szeregiem rąbanych ran na 
głowie i tułowiu mieszkaniec tej kolonji 37-letni" 
Feliks Paszkowski. 

Znaleziono go martwego w kałuży skrzepiej 
krwi. Obok porąbanych zwłok leżała pokrwa- 
wiona siekiera. 

ŚLADAMI ZBRODNIARZA. 
Po otrzymaniu tego meldunku na miejsce 

wypadku przybyli niezwłocznie przedstawiciele 
władz śledczych. 

Podczas oględzin miejsca wypadku wywia- 
dowcy zauważyli na rozmiękłej od deszczu zie- 
mi, ślady nóg. 

Ślady prowadziły do lasu, gdzie gubiły sie, 
Wobec tego zadecydowano sprowadzić z Bras- 
ławia psa policyjnego Forysia, który oddał 
władzom śledczym w tym wypadku ogromną 
przysługę, oddając zbrodniarza w ręce spra 
wiedliwości. 

  

  

Ogólne zebranie 
członków Instytutu N.- 

  Dziś o godz. 10-ej rano odbędzie się 
w lokalu Instytutu przy ul. Arsenalskiej 
posiedzenie Rady Administracyjnej, po. 
czem tegoż dnia o godz. 5-ej po poł. do- 

B. Europy Wschodniej. 
roczne Ogólne Zebranie członków Insty- 
tutu. Spodziewany jest przyjazd człon- 
ków zamiejscowych Instytutu. 

  

Po „osadzeniu* na śladzie, pies odrazu 
wpadł na prawdziwy trop i doprowadził do 

odległej © pół kilometra od miejsca zbrodni 
kołonji, zatrzymując się przy domu siostrzeńea 
zamordowanego Aleksandra Paszkowskiego. 

TEN JEST MORDERCĄ... 
Po wkroczeniu do środka pies rzucił się na 

Aleksandra Paszkowskiego, który rozmawiał z 
dwoma sąsiadami. 

Przy ęty do muru Aleksander Paszkow- 
ski przyznał się do zabójstwa, oświadczając, że 
zarąbał go w czasie snu. 

POWÓD ZBRODNI. 

W świetle przeprowadzonego dochodzenia 
policyjnego wynika, iż pomiędzy zawodowym 
Feliksem Paszkowskim a mordercą wynikły 0- 
statnio nieporozumienia, ponieważ zamordowa 
ny przeciwny był poślubieniu przez siostrzeń- 
ea jego pasierbiey. 

Aleksander Paszkowski przyrzekł zemstę i 
groźbę swoją zrealizował w wyżej przytoczony 
bestjalski sposób. 

NA LUKISZKACH. 

Mordereeę odeskortowano do Wilna i osadzo 
no w więzieniu na Łukiszkach (e) 
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Przed wyborami do Rady Miejskiej 
Egzamin obywatelskiej "O al maja 

Okręg I-szy (Zwierzyniec — Snipiszki) 

Już tylko tydzień dzieli nas od egza- 
i minu jaki ma złożyć Wilno w zbliżają. 
_eych się wyborach do samorządu. Ma ja- 
sno i zdecydowanie wypowiedzieć się 
czy woli partyjne rządy kliki demagogów 
i karjerowiczów, czy mrówczą pracę nad 
gospodarczem odrodzeniem naszego mia- 
sta, reprezentowanem przez listę Nr. 1. 
Nastroje przedwyborcze nie pozostawia- 
ja pod' tym względem żadnych złudzeń. 
Dla każdego jest jasnem, że w dniu 10-go 
czerwca przytłaczająca większość wybor- 
ców rzuci do urn numerki Błoku Gospo- 
darczego Odrodzenia Wilna, — jedynej 
listy, idącej do wyborów z hasłami po- 
zytywnej twórczej pracy dla dobra mia- 
sta i państwa, dla dobra ogółu obywateli, 
Przed tym decydującym egzaminem 
warto raz jeszcze zapoznać się z ogólną 
techniczną stroną wyborów. 

KTO MA PRAWO GŁOSOWAĆ? 

Jak wiadomo Wilno ma 103000 wy- 
boreów. W cyfrze tej zajdą jednak praw- 
dopodobnie zmiany in plus. Dojdą bo- 
wiem wyborcy omyłkowo pominięci w 
spisach i wciągnięci dodatkowo na listę 
po złożeniu reklamacyj. W najbliższych 
już dniach będą znane ścisłe cyfry, 
dotyczące reklamacyj i uzupełnień po- 
czynionych przez Komisję Wyborczą. W 
iej chwili trwają właśnie obliczenia co 
do ilości złożonych i uwzględnionych re- 
„klamacyj. 

Trzeba tu przypomnieć, że prawo gło- 
su w myśl nowej ordynacji mają ws: 

cy mieszkańcy Wilna, którzy do chwili 
rozpisania wyborów, a więc do dnia 2-go 
maja ukończyli 24 lata ia (poprzednio 
21), przyczem zamieszkują na terenie 
miasta przynajmniej rok, licząc wstecz 
od dnia rozpisania wyborów. Trzeba je- 
dnocześnie zaznaczyć, że warunek jedno- 
rocznego zamieszkania nie dotyczy fun- 
kcjonarjuszów państwowych, samorządo 
wych (gospodarczych i miejskich) ducho- 
wieństwa i zawodowych wojskowych 
służby czynnej, jak również członków ro 
dzin wszystkich wyżej wymienionych ka- 
tegoryj pracowników. 

UWAGI OGÓLNE. 

Zkolei należy przypomnieć, że Wilno, 
jako miasto liczące ponad 200000 miesz- 
kańców wybiera 64 radnych. Miasto roz- 
dzielone zostało na 6 okręgów. Głosowa- 
nie odbywa się w poszczególnych obwo- 
dach danego okręgu. Każdego wyboreę o 
miejscu jego głosowania jnformują pla- 
katy rozklejone po ulicach miasta, poda- 
jące szzcegółowo rozmieszczenie ulic i 
domów wraz z adresami Komisyj Obwo- 
dowych i Okręgowych. 
Wybory odbędą się na podstawie pow- 
szechnego, równego, tajnego j bezpośre- 
dniego systemu głosowania i stosunko- 
wego rozdziału mandatów. Ten stosunko 
wy rozdział mandatów wypływa z po- 
działu miasta na okręgi. 

TECHNIKA GŁOSOWANIA. 

Głosowanie odbywać się będzie za po- 
mocą kart do głosowania. Karty, czy kart 
ki nie mogą być innego koloru jak biały. 
Karta winna zawierać numer ważnie 
zgłoszónej i zatwierdzonej listy, ewentu- 
alnie jej nazwę oraz nazwisko lub naz- 
wiska kandydatów, na których wyborca 
oddaje głos. Brak numeru nie powoduje 
nieważności karty o ile wszyscy kandy- 
daci wpisani na karcie pochodzą z jednej 
listy lub gdy karta zawiera nazwisko je'l- 
nego tylko ważnie zgłoszonego kandyda- 
ta. Karta zawierająca tylko nazwę i nu- 
mer listy bez conajmniej jednego nazwi- 
ska jest nieważna. 

Kardynalną inowacją nowego regula- 
minu jest postanowienie, że wyborca roz- 
porządza tylu głosami ilu radnych wybie 
ra w swoim okręgu. Ma jednak prawo 
oddać wszystkie rozporządzalne głosy na 
jednego tylko kandydata, wówczas naz- 
wisko jego wypisuje tyle razy jle kandy- 

     

    

          

datów wybiera dany okręg wyborczy. Mo 
że natomiast oddać na jednego kandyda- 
ta część głosów (naprz. 5) pozostałe zaś 
na innych, zależnie od tego ile chce gło- 
sów oddać każdemu z nich — rzecz pro- 
sta — w ramach liczby przypadających 
na dany okręg mandatów. 

Błędy i niedokładności w pisowni nie 
powodują nieważności głosu, o ile nie za- 
chodzi wątpliwość, co do tożsamości kan 
dydata. Skreślenie nazwiska kandydata i 
dopisanie innego nie powoduje również 
nieważności karty głosowania. 

Jeżeli karta zawiera nazwisko jedne 
go tylko kandydata, przyczem nazwisko 
wpisane jest tylko raz jeden to uznaje 
się, że wyborca głosując taką kartą 
chciał oddać jeden tylko głos. 

  

  

    

  

  

SPRAWDZANIE SPISÓW 
ZAKOŃCZONE. 

Z dniem wczorajszym upłynął termin 
sprawdzania spisów wyborczych wył 
nych dotychczas do publicznego pr. 
rzenia w lokalach Komisyj Obwodowych 
i Okręgowych. W ostatnim dniu spraw 
dzania frekwencja wyborców w stosun- 
ku do dni poprzednich była rekordowa. 
We wszystkich obwodach panował oży- 
wiony ruch. Wniesiono sporą ilość rekla- 
macyj, to też biuro reklamowe urucho 

mione specjalnie w tym celu w lokalu ma 
gistratu miało pełne ręce roboty, wyda- 
jąc wyborcom zaświadczenia, które zko- 
lei składali oni w Komisjach Wybor- 
czych dla sprostowania błędu i ponow- 
nego wciągnięcia na listę. 

Wobec ukończonego już sprawdzan'a 

  

   

    

  

Kandydaci Bloku Gospodarce 
nia Wilna w nadchodzących v» 
dv Miejskiej są to ludzie znani i ogólnie powa 
żani w Wilnie. Ponieważ jednak wśród wybor 
ców niewątpliwie znajdą się tacy, którzy ni 
znają którychś z p złych radnych mi 
przeto podajemy krótko kolejne charakterysty 
ki każdego z nich z podaniem środowiska, w 
którem działają 

1) P. Kazimierz Niżyński — prezes Akcji Ka 
tolickiej w Wilnie, b. ceniony w swoich kołach, 
bankowiec. Przyszła Rada Miejska niewątpliwie 
dużo skorzysta z jego doświadczenia w spra 
wach finansowych, a także i w pracy społecz 
nej. 

2) p. Jan Czystowski — naczelnik Wydziału 
w 'Kuratorjum Szkolnem będzie przedstawicie- 
lem i znawcą spraw szkolnictwa, w którem dzię 
ki swemu stanowisku w Kuratorjum będzie do- 
skonałym łącznikiem między Zarządem Miasta. 
a temi władzami szkolnemi. 

3) p. Dr. Janina Hurynowicz -- pierwszy le 
karz na naszej liście, a jednoc ie znana d 
łaczka społeczna, wysunięta, „jako kandyda! 

radną miejską z ramienia organizacyj 
о znaczeniu OH kobiet w 

go Odrodze 
yborach do Ra 

  

       

    

     
  

   

  

   
      
   

   

  

    lamy aiškų naszej kandydatki 
Problem tak poważny jak zdrowie mia 

sla wymaga jak najwięcej jego znawcy w przy 
szłej Radzie. 

4) p. Piotr Hermanowicz — artysta rzeź 

  

  

spisów z dniem dzisiejszym  zwinięto__"iarz i majster murarski, znany działacz na t»- 
Z g asmrenie rzemieślniczym b. lubiany i popularny 

miejskie biuro reklamowe. wśród wileńskiego rzemiosła 
а z 5) p. Janina Fieldorfowa — również znana 

WAŻNOŚĆ LIST KANDYDACKICH. działaczka społeczna na terenie organizadzj ko 

Jak się dowiadujemy, Główna Komi- 
;ja Wyborcza zbierze się w dniu 4 b. m. 
wieczorem, by ostatecznie już zadecydo 

* które ze zgłoszonych list kandyda- 
tów odpowiadają stawianym przez ordy 
nację wyborczą warunkom i w związka 
z tem ulec zatwierdzeniu i ogłoszenia. 
Oficjalne obwieszczenie Gł, Kom. Wyb. 
ukaże się prawdopodobnie w dniu 6 naj- 
wcześniej zaś w dniu 5 b. m, 

SZYKOWANIE LOKALI 
DO GŁOSOWANIA. 

W związku z bliskim już terminem 
głosowania (niedziela 10 czerwca) lokale 
Komisyj Obwodowych zostaną przyszy- 
kowane do przyjęcia większej ilości gło: 
sujących, poustawiane urny, stoły i t. p. 

DZIEŃ 10 CZERWCA 
ANTYALKOHOLOWY! 

Dowiadujemy się, że władze admini- 
stracyjne wydadzą zarządzenie zakazują - 
ce w dniu głosowania (10 czerwca) sprz2- 
daży w restauracjach, barach i in. 
kładach napojów wyskokowych. Pijani 
spotykani w tym dniu będą pociągani do 

surowej odpowiedzialności karnej. 

CIECHOCINEK 
ZA 191.— ZŁ. 

TANI SEZON RYCZAŁTOWY 

ORBISU 
OSTATNIE DNI ZAPISU 

    

    

    

  

  

  

  

biecych. 
6) i  Ślu sarski — drugi już na ra 

usarz z zawodu, wy 

   

     nięty przez Z echów i Izbę Rzemieśln 
Trzeba zaznac: że jak to poniżej jeszcze p 
pominamy, rzemiosło ma swoje dosy Ka 

  

przedstawicielstwo na nas 
kich. 

7) Leonard Taraszkiewicz — kupiec, cukier 
nik, wysunięty przez liczną re Zw. 
nych Kupców i Przemysłowców Chrześcijan. 
Interesy tych sfer b. potrzebują swojej reprezen 
tacji ną terenie Rad; Miejskiej, to też będą mia 
ły na naszych listach jeszcze niejednego przed- 
stawiciela. 

8) p. Henryk Niewodniczański —- docent U. 
S$. B., pierwszy przedstawiciel uniwersytetu na 
Wszechnica ma b. dużo do powiedzenia w spra 
wach miejskich, jako przedstawicielka ścisłej 
naszych listach. Oczywiście nasza Batorowa 
nauki nie mówiąc już o osobistych walorach 
swoich przedstawicieli. 

9) p. Dr. Bagiński Stefan — drugi z kolęi le 
karzy na naszej liście, b. ceniony w swoim za- 
wodzie specjalista. Poprzednia Rada Miejska 
nie miała nadmi aru lekarzy, dawniejsza miała 
ich jeszcze mniej, dla tego wtedy sprawa zdro 
wotności miasta stała tak nisko. Niewątpimy, 
że w tej IRadzie Miejskiej dzięki Radnym z na- 
szej listy lekarzom znacznie się podniesie. 

10) p. Jan Rubel — sędzia Sądu Okręgowe- 
go, wysunięty przez Zw. Właśc. Drob. i Średn 
Nieruch. oraz Zjedn. Ghrześc. Społeczne, j 
pierwszym przedstawicielem prawa na naszych 
listach. 

11) p. Maciej Kiiełmuć — kupiec i wł. nie- 
ruchomości, łącz(/” w sobie przedstawicielstwo 
dwóch środowisk. Jeśli idzie o właścicieli nie- 
ruchomości, to jest on pierwszy ich przedstawi 
cielem na naszej liście. Są oni czynnikiem b. 
ważnym w życiu miasta, będącym jakgdyb, 
go współwłaścicielem, dlatego też będzie niał 

jeszcze nie jednego reprezentanta na naszych 
listach w każdym okręgu. 

12) p. Dr. Adam Maciurzyński — profesoi 
gimnazjam, wysunięty przez dzielnicę Śnipisz- 
ki, drugi z kolei reprezentant szkolnictwa. 

13) Leon Radziwanowski — nauczyciel, wy- 
sunięty przez Zw. Nauczycielstwa Polskiego. 

14) p. Konstanty Walukiewicz — pierwszy 
przedstawiciel sfery robotniczej na naszej liś- 

ych listach 

    

     

   

  

   

        

    

Świętokupstwo endecji 
Endecja jest słynna z frymarczenia 

świętościami dla osiągnięcia najrozmait- 
szych, doraźnych, czy nieco dalszych ce- 
lów, natury, przeważnie nie wspólnego 
nie mającej ze świętością. Znane są ogół 
nie fakty nadużywania przez endecję naj 
rozmaitszych momentów natury religij- 
nej, jak kościół, modlitwa, czy jakiekoi- 
wiek przedmioty kultu chrześcijańskiego 
ściślej katolickiego, poczynając od sa- 
mych nazw: chrześcijański, katolicki. O- 

becnie mamy okazję napiętnować *jesz 
cze jedno takie posunięcie rzekomo na- 
rodowych i rzekomo katolickich dema- 
gogów. Jest niem ogłoszenie w „Dzienni- 
ku Wileńskim* o nabożeństwie o wynik 

wyborów. i 
Zdawałoby się, że taki akt jak zorga- 

nizowanie modłów o jakiś główny rezul- 
tat, niema w sobie zasadniczo nie zdroz- 

nego. W danym wypadku byłoby tak is- 
totnie, gdyby chodziło tu o dobro miasta 
samo w sobie. Niema tu o tem jednak, 
mowy. Nikt niema wątpliwości, ani też 
sama endecja z tem się nie kryje, że u- 
rządza modły za pomyślność swojej wła- 
snej partyjnej akcji. Mieszanie Boga w 
sprawy czysto ludzkie, sprawy zasadni- 
czo sporne, chociażby każda ze stron by- 
ła przekonana o jak największej swojej 

słuszności, jest jak najbardziej demagogi 
cznym cynizmem, na który może się zdo 

być tylko endecja, ta sama endecja, któ- 
ra kiedyś dla celów czysto partyjnych 
nie cofnęła się przed gloryfikacją i osten. 
tacyjnem demonstrowaniem środkami 
kultu religijnego, swojej czci dla morder. 
cy Pierwszego Prezydenta, a ostatnio 
przed bezczeszczeniem świątyń katolic- 
kich, przez dzikie burdy. 

  
   

    

   

   

  

cie z zawodu garbarz, wysunięty 
Roboln. Zw. Zawodowych. 

15) p. Fortunat Witkowski — kupiec w, 
nięty przez Stowarz. Kupców i Przem. Ch 
oraz dzielnicę Śnipiszki. 

16) p. Józef Uziałło — rzeźnik 
stawiciel rzemiosła, wysunięty pr: 
i Zw. Cechów. 

17) p. Władysław Lemanowicz — kierownik 
Szkoły Powsz. w Jerozolimce, znany tam i po- 

ny przez całą tę dzielnicę wielkiego miasta 
а 

przez Zjedn. 

u 

  

     

trzeci przed 
ez Izbę Rzem 

  

  

   
18) Lucjan Łempieki — wysunięty przez Zw. 

Spożywców, wielką organizację mającą na cela 
obronę interesów przeciętnego spożywcy, drob 
nego klijenta, codziennego kupującego, który b 
często potrzebuje obrony swoich interesów . 

"18) p. Luejan Łempieki—wysunięty przez 
Rada Miejska stykającą się codziennie ze sp 
wami handlowemi bądź w charakterze jednej ze 
stron, bądź jako czynnik nadrzędny musi mieć 
znawców w tej dziedzinie. Pan Walczykowsk 
ponadto jest przedstawicielem Spółdzielczego 
Syndykatu Rolniczego czyli jednege z żywi 
naszego miasta. 

20) p. Kazimiera Lepieszyna — jest trz 
kobietą na naszej liście, oraz również zna: 

iałaczką społeczną wysuniętą przez org 
kobiet. 

р. \‘Иші,зпш Tejszerski — jak i na 
stępny kandydat 22) Dawid Mikołajun są przed 

elami b. żnej organizacji bo w Zw. 
Pracowników Miejskich, którzy niewątpliwie tak 

mieć swoją veprezentację w Radzie 
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   ) p. Wiktor Gryglewski — wizytator szkoł 
powsz. k wiadomo szkolnictwo powszechne 
na terenie Wilna jest poc opieką Zarządu Miej- 
skiego, dlatego też obecność takiego specjalisty 
w danej dzi nie jak p. Wizytator będzie у 
Radzie Mi ej bardzo pożyteczna. 

Wacław Mołodecki tapicer, jest już 
olei przedstawicielem rzemiosła na 

    

    

  

  

25) p. Jan Rusieeki — działacz społeczny. 
. nieruch., b. czynny i b. popularny w 

dzielnicy Śnipiszk j na Łosiówce, która 
go wysunęła. Znany jest szczególnie ze swojej 
zapobiegliwości i umiejętności w gospodaro 
niu, co niewątpliwie ka dla dobra miasta 
na terenie przyszłej 'Rady Miejskiej. 

26) p. Władysław Trębacz — liczna rzesza 
nieodłączonych od oblicza Wilna dorożkarzy 
dziś w ogólnem przesileniu gospodarczem bęc 
cych w ciężkich warunkach, nie miała dotych- 
czas swego przedstawiciela. Blok Gospodar: 
uznając to jako niesprawiedliwość umieścił na 
swojej liście p. Trębacza, wysuniętego przez Zw. 
Dorożka rowceów, organizację obej 
mującą ta ścicieli wozów ciężarowiych. 

27) p. Efim Prokofjew — jest jeszcze jed- 
nym wł. nieruchomości na naszej liście. 

Powyższa lista obejmuje kandydatów Bloku 
Gospodar czego wyłącznie w 1-y Okręgu, obej- 
mują a dwie b. poważne i rozległe dzielnice 
Wilna, t. j. Zwierzyniec i Śnipiszki wraz z ca 
łym a. brzegiem Wilji. Jak doskonale to 
widać, grupuje ona dosyć starannie i możliwie 
jaknajszerzej wybrane przedstawicielstwo tych 
dzielnic, uwzględniając dosyć wyczerpując wszy 
stkie sfery ich społeczeństwa. Jest to gwaran 
że dobro tych sfer będzie, w z dobrem m': 
sta przez przyszłą Radę Miejską odpowiednio 
uwzględniane. Fachowe i osobiste zaleł, tych 

przyszłych radnych odpowiednio ich do tego 
przyspasabiają. 

      

     

  

   
  

  

    

  

     

  

  

    

   

  

     

    

MOTOCYKLE 
NAJNOWSZE MODELE NA SKŁADZIE 

Dogodne warunki = === 
Zastępstwa we wszystkich większych miastach. 

Prospekty i cenniki na żądanie. 
NAJWIĘKSZY SKŁAD części zamiennych. 

Przedstawicielstwo 
Wilno, ul. Mickiewicza nr. 9. 

Robią się męczennikami 
Mydlenie oczu wzmaga się. 
Endecy już rozpoczynają robić „atmosferę*. 

Przygotowuje się grunt pod spodziewaną klęskę 
i ewentualne protesty wyborcze. W tym celu 
„Dziennik Wileński* uderza w równie hałaśl:- 
wy, jak fałszywy alarm co do rzekomych trud. 
ności robionych przez Komisje Obwodowe, Ma 
gistrat i wogóle władze wyborcze. Sprawdziliś 
my te wersje grutownie i przekonaliśmy się. że 
są to czcze wymysły, sfabrykowane w celu wy- 
tworzenia dokoła wyborów, atmosfery prześlado 
wania endecji, a także wogóle, złego funkejo- 
nowania i organizacji aparatu wyborczego. 

 



Dziś przypada międzynarodowe świę 

to „Dnia Spółdzielczości. Ruch spół 
dzielczy u nas nie zyskał jeszcze popu- 
larności, jaką się cieszy w innych kra- 
jach, a szezególnie na Zachodzie Euro- 
py. Najgłówniejszą przyczyną tego jest 
powszechna w naszem społeczeństwie 

nieświadomość zasad i celów ruchu spół 
dzielczego, a nawet osiągniętych już go 
spodarczych wyników. Celowem przeto 

będzie, z okazji święta „Dnia Spółdziel- 
czości* zwrócić uwagę na wielkie zna- 
czenie tego ruchu w życiu społecznem. 

  

Żyjemy w okresie panowania ustro- 
ju kapitalistycznego. Ustrój ten niewąl- 
pliwie bardzo się przyczynił do osiąg- 
nięcia przez ludzkość ogromnych zdoby 
czy na polu gospodarczem i kultura]- 
nem. Kolosalny rozwój produkcji wszel- 
kich dóbr. stał się możliwy nietylko 
dzięki zastosowaniu epokowych wyna- 
łazków i wprzągnięciu w służbę człowie 
ka ujarzmionych sił przyrody, ale rów 
nież dzięki szczególmemu układowi sto 
sunków społecznych, dających jednost- 
kom wielką swobodę do rozwinięcia 
przedsiębiorezości i twórczej inicjaty- 
wy. 

Obok tych bezsprzecznie wielkich za 
let, ustrój kapitalistyczny w porówna- 
niu z poprzednim ustrojem feudalno-sta 
nowym ma również ogromne wady. Roz 
winął on wprawdzie niesłychanie możli- 
wość wytwarzania dóbr, ale jednocześnie 
nie dał możliwości korzystania z tych 
dóbr dla większej części ludzkości. Po- 
głębił istniejące różnice społeczne, poz- 
wolił niektórym jednostkom zgromadzić 
ogromne bogactwa, a pozostawił w nę- 
dzy szerokie masy. 3 

Głosząc hasła swobody jednostki w 
rozporządzaniu swą własnością, umoż- 

liwił wyzysk warstw ekonomicznie sła- 
bych. na rzecz warstw posiadających, 
rozwijając w tych ostatnich instynkty 
sprzeczne z zasadami współżycia społe 
cznego. 

Te wady ustroju kapitalistycznego 
ciągle zmuszają ludzkość do poszukiwa 
nia środków zaradczych. Ze strony 
warstw uspośledzonych wzmaga się re- 
akcja przeciwko niesprawieliwemu po- 

działowi dochodu społecznego, przejawia 
jąc się w formie różnych ruchów społe 

cznych, które, jak już dziś możemy zau 
ważyć, w niektórych krajach doprowa- 
dziły do poważnych zmian ustrojowych. 
Ruchy społeczne przejawiają się albo w 
formie gwałtownej, dążącej do rozwią- 
zania problemów społecznych drogą re 
wolucji, któraby oddała władzę w ręce 
ludu i pozwoliła narzucić przymusowo 
ustrój odpowiadający interesom warstw 
dotychczas upośledzonych, albo też ła- 
godnej, dążącej do przeprowadzenia re- 
formy ustroju w drodze ewolucyjnego 
przekształcania stosunków społecznych. 

Kooperacja, czyli spółdzielczość, jest 
właśnie ruchem ewolucyjnym. Uznaje 
ona, że źródłem niesprawiedliwości jest 
panowanie nieokiełzanych namiętności 
ludzkich, a szczególnie egoistycznej żą- 
dzy zysku, przeto uważa za niemożliwe 
stworzenie sprawiedliwszego / ustroju, 
bez umoralnienia jednostek tworzących 
społeczeństwo. Rewolucja nie uszla- 
chetnia natury ludzkiej, a odwrotnie, mo 
że tylko rozpętać antyspołeczne instyn- 
kty mas: chciwość, zazdrość, okrucień 
stwo, wprowadzić panowanie brutalnej 
siły i tyranji. Dlatego spółdzieleczość sta 
wia sobie za zadanie wychowanie i uspo 
łecznienie jednostek, obudzenie w nich 
poczucią solidarności i braterstwa przez 
uzgodnienie ich dążeń w zaspakajaniu 
potrzeb gospodarczych. 

Spółdzielezość nie jest teorją nauko- 
wą, a wprost realnym przejawem życia. 
Jest ona zastosowaniem odwiecznej i 
przyrodzonej naturze ludzkiej metody 
postępowania pomocy wzajemnej i współ 
pracy nad osiągnięciem wspólnego ce- 
lu, a przytem jest bronią warstw gospo 
darczo upośledzonych przeciwko ucis- 
kowi ekonomicznemu ze strony warstw 
posiadających. Działa ona przedewszy- 
stkiem w dziedzinie potrzeb gospodar- 
czych, wychodząc ze słusznego założe- 
nia, że potrzeby te w życiu przeciętnej je 
dnostkj odgrywają najgłówniejszą rolę. 

„KURJER'** z. dnia 3 czerwca 1934 r. 

ŚWIĘTO IDEI BRATERSTWA 
Na połu gospodarczem - spółdziełezość 
występuje w postaci różnego rodzaju 
przedsiębiorstw, których wspólną cechą 
odróżniającą je od przedsiębiorstw ka- 
pitalistycznych jest dążenie da podpo- 
rządkowania interesów kapitału intere- 

  

som pracy, do zapewnienia istotnego 
zwierzchnictwa człowieka nad siłami 
materjalnemi. Spółdzielnie zmieniają 
praktykowany dotąd sposób prowadze- 
nia przedsiębiorstw, wprowadzając no- 
we nakazy moralne: człowiek powinien 
być panem, a kapitał najemnikiem, nie 
zaś odwrotnie; produkcja powinna mieć 
na celu najbardziej ekonomiczne zaspo 
kojenie potrzeb ludzkich a nie zysk pie- 
niężny; ceny towarów powiny być spra 

wiedliwe: w stosunkach między ludzmi 
powinno panować braterstwo społecz- 
ne, a nie antyspołeczna walka o byt. 

Struktura spółdzielni, pomimo jej z 
nętrznego podobieństwa do przedsiębior 
stwa kapitalistycznego, jest całkowicie 
odrębna. Nie istnieje w niej przeciwieńst 
wo interesów właściciela i klijenta, gdyż 
klijencj są jednocześnie właścicielami. 
Każdy, kto odpowiada przewidzianym 
przez statut warunkom, może w dowol- 
nym czasie do spółdzielni przystąpić, 
korzystać z jej usług i brać udział w za 
rządzaniu jej sprawami, przyczem nie 
zależnie od wpłacanych kapitałów, ma 
równy wszystkim członkoma głos w za- 
rządzaniu. 

  

  

Hymn Spółdzielców. 
Oto staje nas lna gromada 
budowniczych, "tworzących swój świat, 
w którym złoty cielec już nie włada 
a nowego w nim życia tkwi ład. 

Niech się niesie ten nasz bratni śpiew 
do miast. wszystkich, do siół i do gmin 
i niech woła jak zew, 
że kto ziemi tej syn, 
ten niech staje w nasz szereg jak brat 
z prochu dźwignąć ku słońcu ten świat. 

Nam nie trzeba ni władzy, ni złota 
bowiem duch nasz sprawuje nam rząd 
Prawem naszem braterska spólnota, 
wszelki wyzysk wyniszczym jak trąd. 

Niech się niesie ten nasz bratni śpiew i t. d. 

Z dłonią w dłoń, jak żywe ogniwa, 
świat opleciem łańcuchem swych rąk, 
krzywdę miłość zagładzi prawdziwa, 
w radość pracy nam zmieni znėj mak 

Niech się niesie ten nasz bratni śpiew i t. d. 

OBYWATELE! 
Żyjemy w czasach wielkiego przeło- 

mu. 

W życiu narodów i społeczeństwa 
wre ij kipi, jak w kotle na gorejącem 
ognisku. 

Zawodzą stare, wypróbowane syste- 
my, nie udają się często i nowe doświad 
czenia. Ludzkość szuka drogi wyjścia, 
dąży do zmiany obecnych nieznośnych 
stosunków. 

Dość nędzy, głodu i bezrobocia! 
Dość wojen i walk wzajemnych mię 

dzy narodami! 
Dość wyzysku, bezprawia, przemocy 

i gwałtów jednych nad drugimi! 
Obecny system gospodarki społecznej 

zawiódł, wprowadził ludzkość na cierni 
ste manowce. Musi przyjść system по- 
wy. Musi nastąpić zmiana. 

Nie można jednak biernie oczekiwać 
upragnionej zmiany. Należy nad jej 
sprowadzeniem pracować. 

Należy nową gospodarkę społeczna 
tworzyć! : 

Do tego tworzenia powołani są wszy 
scy obywatele, którzy ciężary obecnego 
porządku rzeczy odczuwają i zmienić go 
pragną. p 

Nie wszyscy jednak wiedzą, jak się 
do tego zabrać, wielu zaś nie może zdo 
być się na wysiłek, aby do szeregów 
tworzących nowy porządek świata się 
przyłączyć. 

Do nich to zwracamy się, jak co ro 
ku, z okazji Dnia Spółdzielczości: 

Wzywamy Was pod sztandary spół- 
dzielcze! 

Spółdzielnie są samorządnem; orga- 
nizacjami gospodarczemi szerokich mas 
ludności, zarówno wiejskiej, jak i miej 
skiej. 

W interesie tych mas organizują 
spółdzielnie życie gospodarcze. Tworzą 
wspólne warsztaty, kasy, banki, sklepy, 
przedsiębiorstwa, będące własnością ogó 
łu zrzeszonych i dla nich pracujące. 

Tworzą one stopniowo nowy, wielki 
system gospodarczy w interesie szero- 
kich mas prowadzony i przez przedstawi 
cieli tych mas zarządzany. Wynikiem 
jego działalności musi być podniesienie 
dobrobytu tych mas, zwiększenie ich 
spożycią i siły nabywczej, usunięcie bez 
robocia i stopniowa zmiana obecnej go 
spodarki na inną, lepiej interesom całego 
społeczeństwa odpowiadającą. 

Obywatele! Jeżeli chcemy dla siebie 
i dla naszego kraju lepszej przyszłości, 
musimy ją stworzyć własną pracą, orga 
nizacją j solidarnym wysiłkiem! 

Do czynu wzywamy Was! Do wytr- 
wałego, stałego i mądrego wspólnego 
działania, do pochodu w przyszłość na 
zdobycie lepszego jutra. 

Do tego czynu wzywali nas wielcy 
pionierzy spółdzielczości. W tym roku 
upływa 10 lat od śmiercj jednego z nich 
— Franciszka Stefczyka, twórcy i wo 
dza spółdzielczości rolniczej. Uczcijmy 
Jego pamięć przez wierną służbę zasa 
dom i ideałom, jakie głosił pospołu z 
innymi wielkimi duchami naszej spół- 
dzielczości. 

Pod tęczowemi sztandarami spół- 
dzielczości, w świadomych, zorganizo- 
wanych szeregach spółdzielców jest 
miejsce dla wszystkich. 

W bierności — kłęska, w działaniu 
— zwycięstwo. 

Centr. Kom. Dnia Spółdziełczości 
w Polsce. 

Dnia 3 czerwca 1934 r. 

PROGRAM OBCHODU 
„Dnia Spółdzielczości" w Wilnie. 

Godz. 12.30: Uroczysta Akademja w sali Kon 
serwatorjum Muzycznego ul. Końska 1. Na pro- 
gram złożą się: hymn spółdzielczy, odczyt » 
spółdzielczości p. B. Paździora, wreszcie dział 
koncertowy w wykonaniu artystów opery i dra- 
matu pod kierownictwem prof. A. Ludwiga. 
Pożądany jest jak najliczniejszy udział pań 
domu i młodzieży szkolnej. Wstęp bezpłatny. 

Godz. 15.30—16.05 radjostacja wileńska tran 

smitować będzie z Warszawy specjalną audycję 
z okazji „Dnia Spółdzielczości*. Program audy- 
cji obejmuje hymn spółdzielczy w wykonanin 
orkiestry 30 p. p., przemówienie prezesa Towa- 
rziystwa Kooperatystów p. St. Thugutta, popisy 
chóru Konserwatorjum Muzycznego pod dyrek- 
cją prof. S. Kazury, recytacje wierszy przez p. 
H. Ładosza i na zakończenie hejnał spółdzielczy 
w wykonaniu orkiestry. 
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Wartość społeczna spółdzielni polega 
na tem, że one jednoczą warstwy ludno 
Ści ekonomicznie najsłabsze, Wciągają 
je do aktywnego udziału w życiu gos- 
podarczem, wtajemniczają w  przehieg 
procesu wytwarzania i wymiany, wyra- 
biają w niech oprócz solidarności społe- 
cznej także dzielnoś gaspodarczą. Ma 
to wielką doniosłość dla całości społe- 
czeństwa. gdyż podnosi ogólny dobro- 
byt. Dlatego też należy uważać za cał- 
kowieie usprawiedliwione, że nowoczes- 
ne państwa poświęcają ruchowi spół 
dzielęzemu dużo uwagi i otaczają go 
opieką. 

Ruch spółdzielczy ma jednak potęż- 
nych wrogów. Przedewszystkiem są ni 
mi: przemysłowcy i kupcy. Obawiają się 
oni, zresztą nie bez racji, że ruch ten 
jednocząc z jednej strony konsumentów, 
a z drugiej drobnych wytwórców — rze 
mieślników i rolników w silne organi- 
zacje przeciwstawi się wyzyskowi pra- 
cy na rzecz kapitału. Sami oni jednak 
dobrze znają potęgę organizacji, gdyż 
wykorzystują ją w celu zwiększenia 
swych zysków. tworząc kartele, syndy. 
katy, trusty, zmowy kupieckie i t. p. zrze 
szenia. Ponieważ warstwa społeczna rep 
rezentująca kapitał, rozporządza nietyl 
ko ogromnemi środkami materjalnemi, 
ale i kulturalnie stoj znacznie wyżej od 
przeciętnego ogółu, przeto wytwarza w 
psychice społecznej nieprzychylny dla 
ruchu spółdzielczego nastrój. 

Z wielką skwapliwością rozgłasza 
fakty chwilowych niepowodzeń w orga 
nizowaniu spółdzielni przez masy, nie 
przychylnie ustosunkowuje się do poli 
tyki państwowej, popierającej ruch spół 
dzielczy. W gruncie rzeczy jednak, ta 
polityka świata kapitalistycznego jest 
bardzo krótkowzroczna. Przeciwstawia- 
jąc się rozwinięciu sił twórczych dolnych 
warstw społeczeństwa, hamuje rozwój 
ekonomiczny kraju, niszczy dobrobyt 

i siłę nabywczą szerokich mas konsu- 

mentów, a tem samem uniemożliwia 
zbyt własnych wytworów, czyli podcina 

podstawy swego istnienia, wyrazem cze 
go jest znany dobrze wszystkim kryzys 
gospodarczy. Dużo racji mają ci, co 
twierdzą, że wchodzimy w epokę zmierz 
chu kapitalizmu. Co po nim nastąpi — 
jeszcze niewiadomo. 

  

St. Turło. 

„Dzień Spółdzielczości" 
w wojsku 

Na zasadzie zarządzenia II Wicemi- 
nistra Spraw Wojskowych obchód ,,Dnia 
Spółdzielczości* w wojsku odbędzie się 
jednolicie we wszystkich oddziałach i 
garnizonach według programu. opraco- 
wanego przez Związek Rew. Spółdz 
Wojsk. w porozumieniu z Wojsk. Insty- 
tutem Naukowo-Wydawniczym. w któ- 
rym koncentruje się obecnie wszelka pra 
ca oświatowa i propagandowa w wojsku 

Według tego programu Dzień Spół 
dzielczości obchodzony będzie przez żoł- 
nierzy oddzielnie od ludności cywilnej, 
jednak w przemówieniach, które beda 
wszędzie wygłaszane, ma być zaznaczo- 
ny związek ideowy, łączący kooperację 
wojskową polską z ogólnoświatowym i 
polskim ruchem spółdzielczym. Materja- 
łów propagandowych, plakatów, filmu 
spółdzielczego p. t. „Pod Tęczowym 
Sztandarem“ i t. p. dostarcza Związek 
Rewizyjny Spółdz. Wojskowych. Docho- 
dzi do tego specjalna audycja radjowa 
dla żołnierzy, poświęcona zagadnieniom 
propagandy spółdzielczości w wojsku, 
która będzie wygłoszona przez dyrektora 
Zw. Rew. Wojsk p. kpt. Inlendera. dnia 
3 czerwca b. r. o godz. 11.45 do 11.55. 

Żołnierze tych formacyj, w których 
istnieją spółdzielnie otrzymają dnia 3-go 
czerwca b. r. lepszy posiłek na koszt 
spółdzielni. 

Na uroczysty obchód Dnia Spółdziel 
czości w każdym oddziale złożą się pr6ez 
tego zagajenia dowódców formacyj, od- 
czyt, wyświetlenie filmu spółdzielczego. 
lub przezroczy, część koncertowa, ode- 
granie sztuki na tematy spółdzielcze. 
W dniu tym odbędą się. również zawody 
sportowe z rozdzieleniem nagród prze 
znaczonych przez spółdzielnie wojskowe.
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   Pracownicy Wilenskiej Dyrekeji Ko- 
lejowej uchodzą, i to poniekąd sake, 
za element biorący chętnie udział w ży 
ciu społecznem. Biorą wcale pokaźny 
udział w życiu politycznem, są zgrupo- 
wani w kilkunastu organizacjach zawo- 
dowych, nie brak ich w organizacjach 
kulturalno-oświatowych. humanitarnych 
i sportowych. 

Stan organizacyjny naszych koleja- 
rzy nie można uważać za ustabilizowa 
ny: powstają bowiem wśród nich nowe 
organizacje, ulegają przekształceniu sta - 
re. Nierzadko spotkać można w prasie 
artykuły i okolicznościowe wzmianki, 
dające możność pewnej orjentacji o ży- 
ciu społecznem kolejarzy. 

Naogół głucho jest jednak w prasie 
© ruchu spółdzielczym na omawianym 
terenie. Korzystając z obchodzonego w 
dniu dzisiejszym „Dnia Spółdzielczości** 
chcieliśmy kilka słów poświęcić ruchowi 
spółdzielczemu na odcinku kolejarskim. 

Cały ruch spółdzielczy ześrodkowany 
jest wśród kolejarzy. pracujących w Ok 
ręgu Dyrekcji Kolejowej Wileńskiej, w 
jednej organizacji spółdzielczej pod na- 
zwą „Krajowa Spółdzielnia Spożywców 
Kolejarzy '(K. S. S. K.). spółdzielnia z od 
powiedzialnością udziałami, mającej sie 
dzibę centralnego zarządu w Warszawie 
i obejmującej całą Polskę, podzieloną na 
lokalne obwody spółdzielcze z radami 
obwodowemi na czele. terenie Dyrek 
cji Kolejowej Wileńskiej czynne są obec- 
nie obwody: w Wilnie, Brześciu, Cze 
temsze, Łunińcu, Lidzie, Łapach, Kró- 

lewszczyźnie i w Wołkowysku. Obwody 
te prowadzą 21 sklepów spółdzielczych, 

        

  

  

„KURJER* z dnia 3 czerwca 1934 r. 

Spółdzielczość na terenie 
Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej 

możliwości ruch spółdzielczy rozwinięty 
jest wśród naszych kolejarzy dość słabo. 
Są znaczne ośrodki kolejarskie, jak Bia: 
łystok, Grodno, Pińsk w którycih obwa 
dy spółdzielcze wogóle nie zostały zor- 
ganizowane, w innych z sklepy spół- 
dzielcze nie stoją na należytym pozio- 
mie. Jeżeli przyjąć pod uwagę rozległy 
teren Dyrekcji W ileńskiej, liczne osiedla 
kolejarskie — to podkreślić trzeba. iż 
w tej dziedzinie jest bardzo dużo do zro 
bienia. Może niesłusznym byłby zarzut, 
iż nasi kolejarze nie popierają swoich 
sklepów spółdzielczych, zato słusznym 
będzie zarzut, iż uchylają się od zapisy- 
wania się na udziałowców Spółdzielni 
i od pokrywania udziału członkowskie. 
go, mimo, ten udział, wynoszący 60 
zł., może b; spłacony wciągu pięciu lat, 
po I zł. miesięcznie, a odpowiedzialność 
członka za zobowiązania Spółdzielni nie 
przekracza wysoki jednego udziału. 

Drugą słabą stroną kolejarskiego ru- 
chu spółdzielczego jest okoliczność, iż 
praca w radach obwodowych i komite 
tach sklepowych leży na barkach nie- 
licznej garstki „zapaleńców idei spół 
dzielczej i z trudem udaje się im wciąg- 
nąć do roboty szersze grono kolejarzy 

   

      

     
   

Kolejarze również bardzo niechętnie 
uczęszczają na zebrania spółdzielcze. 
Jako przykład jaskrawy, możnaby wska 
zać na osłatnie zebranie roczne obwodu 
wileńskiego, na którem, mimo 1500 człon 
ków obwodu było raptem... kilkadziesiąt 
osób. 

To też nasi spółdzielcy kolejowi uwa 
„ają za swój obowiązek na okres najbliż 

ożywienie i umasowienie ruchu spół    

Z Okręgowego Towarzystwa 
Organizacyj i Kółek Rolniczych w Wilnie 

Dnia 29 b. m. odbyło się posiedzenie 
Rady O. T. O. i K. R. na powiat wileń- 
sko-trocki. Na zebraniu tem dokonano 
uzupełniających wyborów do Zarządu 
T-wa, skład którego po ukonstytuowa- 
niu przedstawia się, jak następuje: pre- 
zes — p. Taurogiński Edward, rolnik. 
wiceprezes — p. Żukowski Stefan, rol- 
nik, członkowie: p. Ślizień Jan -— zie- 
mianin, p. Kowalski Jan — rolnik i p 
Jarzyna Tadeusz kier. powsz 
Następnie rozpatrzono wnioski uchwalo- 
ne przez Walny Zjazd w ub. miesiącu. 
z których ważnie przedstawiają się. 

jak nasiępuje: 
1. Walny- Zjazd O. TF. O. i K. R. wzywa Spół- 

dzielcze Centrale Rolniczo-Handlowe, by brały 
udział w dostawach do wojska —- a tem samem 

stale ingerowały na rynku wileńskim w kierun- 

  

  
    

  

ku podciągania ceny płodów rolnych do granicy. 
godziwych zysków pośrednika. 

2. Zjazd uchwala zorganizować Kurs dla na- 
uczycielstwa szkół powszechnych z powiatu, 
celem dokładnego zapoznania go z pracą Spo: 
łeczno-rolniczą, co ułatwi nauczycielstwu pracę 
w Kółkach Roln., oraz w szkole w związku 
z nowemi programami nauczania. 

3. Zjazd wyraża głębokie ubołewanie pod ad 
resem członków Wydziału Powiatowego, że po- 
mimo stanowiska centralnych władz państwo- 
wych, pomimo rozporządzenia P. Prezydenta 
© Izbach Rolniczych, które rolniczą pracę fa- 
chową opierają na Okręgowych Towarzystwack 
rolniczych, przez nieuzasadnione wstrzymywa- 
nie, lub cofanie subweneji Sejmiku, pracę O. T. 
O. i K. R. niezwykle utrudn i hamuj 
rozwój. 

Jednocześnie Zjazd wyraża gorące podzię- 
kowanie p. Staroście de Tramecourtowi za je: p 
przychylny stosunek do poczynań T-wa, wie- 
rząe głęboko, że p. starosta dołoży zelkich 
starań do przywrócenia normalnych stosunków 
pomiędzy Wydzia Powiatowym a T-wem 
Kolniczem i nie dopuści do dalszego hamowa- 
nia tak dziś niezbędnych zwłaszcza dla drob- 
nego rolnictwa prac O. T. O. i K. R. 

4. Walny Zjazd Delegatów Kółek Roln. wzy- 

  

     

            

zapisywania się do Kółek. Zebrani delegaci ze: 
swej Strony przyrzekają dołożyć wszełkich sta- 
rań do organizowania Kółek w każdej groma- 
dzie i wciągnięcia do nich jak najwięcej ezłon - 
ków. Równocześnie wzywa władze O. T. 0: 
i K. R. do pomocy w tej sprawie i dopilnowa- 
nia, by rocznie przybywało najmniej 20 nowyet: 
Kółek, ażeby w r. 1940 wszystkie gromady były 
już zorganizowane w Kółka. 

    

Rozpatrzono również wnioski w spra 
wie organizacji zbytu mleka, wciągnięciw 
do pracy absolwentów szkół rólniczych. 
zaopiekowania się wsiami  scalonemi i 
sealanemi, w sprawie zmniejszenia opłat 
rynkowych. opłaty za radjo i innych 
oraz wzięcia w opiekę rolników z terenu: 
w. m. Wilna. 

  

Na zebraniu Rady przyjęto również 
wniosek p. Bortkiewieza. by domagać się 
wprowadzenia na wsi szkół o możliwie 
najwyższym stopniu organizacyjnym, 
gdyż obecny stan nie odpowiada warun 
kom w jakich żyjemy. 

Po zebraniu Rady odbyło się posiedze- 
nie nowego Zarządu. 
L Lu OSO TEZIE) 

RADJO 
WILNO. 

EDZIELA, dnia 3 czerwca 1934 roku. 
Czas. Muzyka. Gimnastyka. Muzyka.. 

por. Chwilka gospod. domow 
Program dzienny. 10.00: Na 

  

  

   
   

Dzien. 
Ми         

   

      

   
  

ženstwo. 11.45: Audycja. 11 Czas. 5; 
Kom. meteor. 12.10: Poranek muzyczny. 13. 00 
Pogad. 13.15: D. poranku. 13. 
Gd Audycja dla wszystkich. 15.00: 
„Zbić zenie siana* odczyt. 15.15: Pieśni 
(płyt : Przegląd produktów roln. 15.30: 

    - 16.05: Koncert chóru na- 
uczycielskiego Okręgu Szkolnego Wile skiego 
pod dyr. Bronisławy Gawrońskiej. 16.45: Kwad 
rans wiolonczeli (plytyj. 17.00: Pogad. Poczt. 

        

   

> sięga PER EAT R y ć ы E ‚ - iczniełszeć Przysposob. Wojsk. 17.05: Prog ied 
w szczególności w Wilnie sklepów. Spa Aka NE 5 wa wszystkich członków do energiczniejszej ob MU J Э: ram na poniedz Skle V Wadi miešci sie we Be dzielczego p: AB d RE nowych rony swych zawodowych interesów przez stwo- 17.10: Koncert muzyki polskiej. 18.00: „Od dziś Neji Žž OM *> obwodów spółdziełczych i założenie not enie silniejszego frontu rolniczego, co da się za tydzień” pogad. 18.15: Koncert. 18.45: Felje nym gmachu. Obroty tych sklepów wy- wych sklepów spółdzielczych. р (osiągnąć na drodze organizowania i masowego ton W godz. 18.15—19.15 przewidz. jest transm. niosły w roku ubiegłym zgórą 1.200 ty- ERSGEA zakończ. meczu piłki nożnej  Wilno—Ryga sięcy, wykazując, mimo kryzysu gospo 19. 15: Muzyka lekka. 20.00: „Myśli wybrane*. 
darczego, nieznaczne osłabienie w 5- 
sunku do roku 1932. Sklepy spółdzielcze 
zaopatrują się przeważnie w Związku 
Spółdzielni Spożywców Rzeczypospolitej 
Polskiej lub też w zakładach wytwór 
czych tegoż Związku. Pewien asorty- 
ment towarów K. $. S. K. skonieczności 
kupuje na rynku prywatnym — zwłasz- 
cza jeżeli 'chodzi o takie artykuły, jak 
pieczywo, wędliny, nabiał, tytonie, sól 
i tłuszcze. Nabyweami w kolejowych 
sklepach spółdzielczych są przeważnie 
kolejarze — czynni i emerytowani. W 
ten sposób: sklepy spółdzielcze grają rolę 

      

  

  

  

  

Mecz piłki nożnej Liga — Lipsk 

  

    

  

  

Bao aktualny: * 
20.50: Dzien. wiecz. 

D. 
21.00 

     muzyki 

    
   

  

   

  

      

    

    

i EA: z Gdyni. 21.02: Wesoła . 22.00: 
Skrzynka techniczna. 22.1 Wiad. sport z Roz- 
głośni. 22.30: Godzina 3 2 
Kom. meteor. 5: D. 
ty). 23.30: Muzyka tanec 

PONIEDZIAŁEK, dnia 4 czerwca 1934 roku. 
630: Czas. Gimnastyka. Mu Dzien. por. 

ilka gosp. dom. it. Czas. 12. UL 
12.05: Kiom. meteor. Przegląd a 

2.10: Puccini „Cyganerja* opera (płyty). Dak, 
poł. D. c. opery. 14.00: Wiad. o eksporcie i gieł- 
da roln. 15.45: Program dzienny Pogad. 
łowiecka. 16.00: Koncert. 16.4 ecital śpiewa- 
czy. 17.00: Program dła dzieci. 17.15: Koncert 
kameralny. 18.00: „„.Jak możnaby przedłużyć wa- 

   

  

    

  

    
   

    

pośrednika między hurtowniami i wy: kacje* pogad. 18.15: Muzyka z płyt. 18.20: Aud. twórniami spółdzielczemi a rzeszą kole- RISIA. A Pogad. B Wc dk jarską, wspėlpr: jąc na tem, jak i na rogr. na wtorek i rozm. 19. Ą litewskich a: za L Mik 5 : 1]( ОЕ 
spraw aktualnych. 19.15: Koncert dla miodzie- imnych po. ac” z ogólnym ruchem spó 
ży (płyty) „Klaudjus Debussy”. 19.40: Wil. dzielczym w Polsce. 
kom. sport. 20.00: ‚ i wybrane“. 20.02: „Pa- Ilostan udziałowców wynosi w wy- chwała entuzjazmu” felj. 20.12: Muzyka lekka. salt > 
20.50: Dzien. wiecz. 21.0 Transm. z Gdyni. zcze, p obwodach  zgórą 3000, : 2 kk > У RÓWNY ŻE Ę В bsad & aa kicz Na stadjonie Wojska Polskiego wobec 8.003 nem zv em drużyny polskiej w stosunku 21.02: Godz. ode. pow. 21.12: Koncert. 22.00: w szczególności obwodu wileńskiego widzów rozegrany został” międzynarodowy mecz 5:0, 4:0. ęciu z lewej — fragment meczu, „Dwie nowe powieści” felj 15: Muzyka tan. 1500. piłkarski pomiędzy reprezentacją Ligi PZPN z prawej — ekipa niemiecka przed” grobem Nie 22.45: „Program inwestycyjny miasta Wilna* „Zaznaczyć należy, iż w stosunku do a reprezentacją Lipska zakończony zdecydowa: znanego Żołnierza. pogad. 23.00: Kom meteor. y , ja Lip 3 g 

. WBD AERO 

PETER KRAYE 20 | Jak mogła myśleć, że strój jeszcze bardziej podkreśli strony są nieżem innem, jak odbitką tego, co widziały 

TRZY PERŁY 
Przekład autoryzowany Eugenjusza Bałuckiego. 

Jack Pelton siedział nieruchomo i patrzał w prze- 

strzeń. Dolna warga obwisła i nadała jego twarzy wy- 
raz. tępej beznadziejności. 

  

Tego wieczora Elma ubierała się ze szczególna 

slarannością i uwagą; można było pomyśleć, 

wybiera na wielki bal do gubernatora. 

wieczoro 

gdy otrzymała straszną wiadomość o pożarze 

że się 

Wzięła suknię 

7ą, tę samą, w której była u van Diemenów. 

„Maia- 
bara* na szyję włożyła stary klejnot familijny, sznur 
bladych pereł, przedzielonych w środku łagodnie po- 

łyskującym rubinem indyjskim, koloru krwi gołębiej. 

Ogarnęło ją silne podniecenie, ręce drżały. palee 

omawiały posłuszeństwa i. zdawało się, bez pomocy 

służącej nie zapnie sznura pereł. Wkrótce opanowała 

się, usiadła przed lustrem, nałożyła delikatną warst- 

wę różu, upudrowała się, przyjrzała się sobie badaw- 
CZO. 

Raptem przyszło otrzeźwienie i Elma prawie na- 
straszyła się. W jakim eelu urządzała tę maskaradę! 
Czy jej sprawa rzeczywiście wymagała aż takich przy- 
gołowań dla ukazania się w niewłaściwem miejscu? 

  

powagę jej zamiarów? Jeśli już uważała za nieodzo- 

Hotelu Legotto*, aby się rozmówić 
z Peerem Jesperem. byłoby znacznie lepiej zrobić to 

wne pojechać do .. 

w sposób prosty, rzeczowy i nie rażący. 
Oparła głowę na dłoniach i uważnie przypatry- 

wała się sobie. Z lustra spoglądała na nią obca ko- 

bieta o nieprzeniknionej twarzy. 

Elma prędko wstała, był najwyższy czas jechać. 

Samochód dawno czekał przed hotelem, szofer już 
wiedział, dokąd ma się udać i tylko skinął głową, gdy 
wymieniła ulicę. 

Droga wydała jej się krótszą, niż sądziła, polega- 
jąc na pamięci, ale jednocześnie bardziej niezwykłą 
i o wiele barwniejszą. Teraz wieczorem połączenie 
Europy z dalekim Wschodem stwarzało jaskrawą d 

harmonję, miała uczucie właściwe większości Euro- 

pejczyków, którym się zdaje, przy warunkach naj- 
mniej temu sprzyjających, że się wciskają przemoca 
w egzotyczną atmosferę. 

Przytem nic nie robiło wrażenia czegoś zupełnie 
obcego; w istocie ani jeden z barwnych obrazów nie 

przykuł jej wzroku; mijały jak cienie. Uświadomiła 
sobie przyczynę tego dziwnego zjawiska. To był film, 
kino, które zgóry usuwa wszelkie iluzje; które obe- 
cnie w zimnej Europie na różne sposoby i manjery 

demonstruje zdjęcia z dalekich krajów. Z jednej stro- 

ny obrazy wiernie oddają rzeczywistość, z drugiej 

    

  

szklane martwe oczy objektywu, który się obraca na 
wszystkie strony razem z aparatem odbiorczym i chwy 
ta, co się da. 

Jak często widziany i dawno przebrzmiały, prze- 
winął się cudowny obraz przy akompanjamencie wrze- 
szczącego głośnika, Zdjęcie mogło być mierne, mogło 
nawet w przybliżeniu nie oddać rzeczywistości, ale z 
drugiej strony film zniósł odległość, udostępnił taj- 
niki biegunów i równika... 

Te rozmyślania znalazły oddźwięk w jakichś nie- 

zajętych i dotąd bezczynnie obserwujących komór- 

kach mózgowych. Wydawało się dziwne, że usiłowa- 
ła sformułować porównanie i zbadać przyczynę zni- 

komego zainteresowania otoczeniem właśnie teraz 

kiedy miała przed sobą ważne zadanie. 
Łańcuch myśli urwał się. Z książki, czy z odczytu 
/pomniała sobie radę: „„Jak najwięcej rozerwać się 

Czy 

prz 

przed rozpoczęciem trudnej pracy umysłowej: 

w danym wypadku postępowaał inaczej? 
Samochód zatrzymał się przed oświetlonym fron- 

tonem „Hotelu Legotto*; tu wszystko wyglądało jak 

dekoracje teatralne, nawet noc robiła wrażenie sztu- 
cznej, regulowanej za kulisami wprawną ręką ma- 

szynisty. 

  

(D. cm.) 
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ZJAZD KOLĘŻEŃSKI 
ŻELIGOWSZCZYKÓW 

i KANIOWCZYKOW 
W dniu 10 czerwca b. r. w 15 rocz- 

nicę przybycia 4-ej Dyw. Strzelców Gen. 
Żeligowskiego do kraju odbędzie się w 
Stanisławowie zjazd koleżeński człon- 
ków Związku Kaniowczyków i Želigow 
szczyków. 

W związku z powyższem P. Minister 

Spr. Wojs. zezwolił na udzielenie urlo- 
pów okolicznościowych na dnie 9, iQ 
i 1i czerwca b. r. do miejsca zjazdu woj- 
skowym w służbie czynnej b. żołnierzom 
I, II i III Korpusu W. P. na Wschodzie 
oraz 1 i 2 Brygady Legjonów. 

Nieszczęśliwy wypadek 
Tragiczny wypadek wydarzył się wczoraj na 

uliey Kalwaryjskiej. Koń zaprzężony w wiejską 
durmankę mieszkańca wsi Jerozolimka Stani 
sława Mirynowskiego, wystraszył się przejeż- 

* dżającego autobusu i poniósł. Furmanka prze 
wróciła się i Mirynowski padając uderzył gło- 
wą o słup. Koń ciągnął jeszcze rannego woźni 
eę przez dwadzieścia metrów zanim nie został 
zatrzymany przez przechodniów. 

Mirynowskiego przewieziono w stanie cięż- 
kim do szpitala Żydowskiego. tej 

Strzały 
na ul. Witoldowej. 

Wezoraj późno wieczorem na ulicy Wito!- 
dowej jakiś przechodzeń wydobył z kieszeni 
rewolwer i zaczął strzelać, wywołując popłoch 
wśród przechodniów. 

Na odgłos strzałów nadbiegł posterunkowy, 
lecz strzelający osobnik zdołał zbiec. 

Policja ustala jego nazwisko. (e) 

` Kradzież 
+ przy kinie „Lux“. 

Wezoraj wieczorem do trzeciego komisarja- 
tu P. P. zgłosiła się p. Zofja Filipowiczowa, 
zam. przy ulicy Suwalskiej 5 i zameldowała, iż 
enegdaj wieczorem gdy przechodziła ulicą Mie 
kiewieza wpobliżu kina „Lux* jakiś osobnik 
wykradł jej z kieszeni złoty zegarek oraz bran- 
zoletkę, ogólnej wartości ponad 150 zł. 

Mimo wszezętego za sprawcą pościgu zdołał 
en zbiec. (e) 

KINA i FILMY. 

* 

  

„WSCHÓD SŁOŃCA* 

(Pan). 

Film ten był kiedyś pod wieloma względami 
rewelacją. Zapoczątkował długi szereg tworów 
swego rodzaju, stworzył liczne i nowe wyrazy 
mowy filmu, ukazał nieznane dotychczas per- 

spektywy artystyczne przed  reżyserją, przed 
fotografją filmową i — co jest najciekawsze, dał 
w sumie dzieło, które wytrzymało już dość zna- 

**tzną, jak na życie filmu, próbę czasu. 
„Wschód słońca* ukazał się w Wilnie z pięć 

dat temu. Zadawałem sobie nieraz pytanie, jakby 
się wydał mam teraz, po latach wielkich zmian 
w „Polfilmji“. W rezultacie miałem okazję prze 
konania się jeszcze raz o tem, że jest to dzieło 
miepowszedniej miary, tak bowiem młode pod 
wieloma względami wydaje się dziś jeszcze. Je- 

«den lub dwa z paru zaledwie, napisów, można 
byłoby wyrzucić i aktorstwo O*Briena trochę 
stonować. Reszta zupełnie według  współczes- 
nych wymagań i to w filmach najlepszych. — 
Dodana poprawna strona dźwiękowa, niewiele 
dodała. 

Powraca się do tego filmu, jak do starej 
wdzięcznej piosenki z lat młodzieńczych. Może 
mawet dzisiejszy nasz sąd o nim dzięki temu 
nieco pobłażliwiej wypada?.. Chyba jednak nie. 
„Wschód słońca" na zawsze zostanie jednym z 
murowanych punktów „klasycznego repertuaru" 
kina. (sk). 

Silna flota powietrzna — 
najlepszą obroną granic... 

  

Że 

„KURJER“ z dnia 3 czerwca 13934 r. 

    

OLIWKA 
KWIATY 

    

    

Mydło Palmolive nie zawiera żadnych tłuszczów zwierzęcych 

Kupując mydło, niech Pani żąda kategorycznie mydła Palmolive. Jedyny 
to sposób, by uniknąć mydeł niepewnych gatunków. 
o to, by kupować dobrze, wyróżniają mydło Polmolive, wyrabiane wyłącznie 

z oleju oliwkowego i innych 'czystych 
olejków roślinnych o naturalnym zo- 
pachu. 20.000 znawców kosmetyki 
poleca tylko mydło Palmolive. 

By zachować piękną i młodzieńczą 
cerę, należy przestrzegać następują- 

cego 2-minutowego zabiegu kosme- 
tycznego: rano i wieczorem zmywać 

kwarz i szyję ОЫа pianą mydła 
Palmolive, wcierając ja dobrze w pory 
skóry, następnie spłukać dokładnie 
i łagodnie osuszyć. Dzięki temu za- 
biegowi cera Pani zachowa przez 
długie lata piękność i świeżość 

о młodości. 

Colgate-Palmolive Sp. z o. o. 

Ludzie, którzy dbają                         
    
        
      

      
   

  

     
WYROB POLSKI 
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji U. S$. B. 

w Wilnie z dnia 2/Vl — 1934 roku. 

Ciśnienie 764 
'Temperatura średnia + 17 
Temperatura najwyższa + 20 
Temperatura najniższa -- 4 
Opad — 
Wiatr połud-zachodni 
Tend.: spadek 
Uwagi: pogodnie. 

PRZEPOWIEDNIA POGODY. 
iNajpierw pogoda naogół słoneczna o za- 

chmurzeniu umiarkowanem, potem przejściowy 
wzrost zachmurzenia aż do przelotnych opadów 
począwszy od zachodu kraju. Skłonność do burz 
Bardzo ciepło. Słabe wiatry miejscowe. 

MIEJSKA 
— Konserwacja mostów wileńskieh. Zarząd 

miasta rozpisał przetarg na przeprowadzenie 
konserwacji mostów wileńskich. Mosty wileń- 
skie łącznie z kolejowym przy ul. Raduńskiej 
zestaną odnowione i przemalowane. 

Remonty mostów przeprowadzone zostaną w 
okresie od 15 czerwca do sierpnia. 

— Prolongowanie terminu rejestracji rowe- 
rów. Z dniem 30 maja upłynął termin rejestracji 
rowerów. Ponieważ jednak w przepisanym cza- 
sie nie wszyscy rowerzyści zarejestrowali swe 
maszyny, wydział komunikacyjny przyjmuje na- 
dal zgłoszenia i wydaje numerki na rok 1931. 
Ta ostatnia dodatkowa rejestracja przeprowa- 
dzana jest w god. od 10 i pół do 11 i pół. 

Przy sposobności trzeba zaznaczyć, że w po. 
równaniu z rokiem ubiegły m ilość rowerzystów 
na terenie Wilna doś ćznacznie powiększyła się 
i obecnie jest w Wilnie 2300 rowerzystów. 

— JEZDNIA NA UL. TRĘBACKIEJ. Magi- 
strat przystąpił do układania jezdni na ulicy 
Trębackiej. Po zakończeniu tych robót ulica ta 
ma być zaopatrzona również i w chodniki. 

—- ROBOTY NA UL. NIEMIECKIEJ. Roboty 
przy układaniu kostki kamiennej na ul. Niemiec 
kiej posuwają się naprzód. W początkach przy 
szłego tygodnia sprowadzona zostanie maszyna 
wałowa do umacniania nawierzchni, bezpośred- 
nio poczem nastąpi już układania kostki. Wy- 
kończenie ul. Niemieckiej spodziewane jest w 
ciągu najbliższych dwóch tygodni. 

O iłe pozwolą kredyty magistrat zamierza w 
roku bieżącym ułożyć pozatem klinkier na ul. 
Imbary, by wten sposób pokryć siecią nowocze 
snych jezdni ulice: Zamkową, Wielką (do Ra- 
tusza) i Wileńską. 

   

Ostrzeżenie przed „macherami poborowymi“ 
Niejeden z czytających artykuł zapyta: kto 

10 jest ten „„macher poborowy”, jaką przejawia 
działalność, że aż prasa ostrzega przed nimi. 

„Macherami poborowymi* są ludzie, zwy- 
<zajnie oszuści, którzy żerują na naiwności Sze- 
rokich mas obywateli i wyłudzają od swych о- 
Чаг ciężko zapracowany grosz za rzekome 
zwalnianie ich synów, mężów czy też braci od 
obowiązku służby wojskowej. 

W jaki sposób „macherzy* ci wyłudzają od 
swych ofiar pieniądze, pokrótce przedstawimy: 

Dajmy na to, że w tym roku stają do pe- 
boru mężczyźni , urodzeni w 1913 roku. O nich 
dowiadują się „macherzy”. Jeżeli który z poba- 
rowych zostanie uznany za zdolnego do służby 
wojskowej i dostanie kategorje „A“ a wice 
„zdolny bez zastrzeżeń* takim „macherzy* za- 
czynają się interesować. Obchodzą oni poboro- 
wych, uznanych za zdolnych do służby wojsko- 

'ej i proponują im, że za opłatą pieniężną np. 
25—100—300 lub więcej zł. mogą wyrobić dia 
nich zwolnienie od służby wojskowej. Umawia- 

ja się ci „macherzy* zwykle w ten sposób ze 
swojemi ofiarami, że o ile nie uda się im zwol- 
wić od służby wojskowej swego klijenta, to 

pieniądze zwrócą. 
Na czem polega oszustwo. Е 
„Macher poborowy” --*po pobraniu pienię- 

    

dzy na uwolnienie danego osobnika od obo- 
wiązku służby wojskowej — nie interesuje się 
swą ofiarą zupełnie, a jedynie eztka biernie 
na sposób załatwienia sprawy przez P. K. U. 
Po zorjentowaniu się, że osobnika danego PKU 
przeznaczyła do ponadkontyngensu — oświad- 
cza zainteresowanemu, że to on właśnie spowo- 
dował zwolnienie od służby wojskowej i pieni;- 
dze zatrzymuje sobie, gdy zaś przeciwnie PKU 
kandydata powołuje do służby wojskowej -- 
„macheró zwraca pieniądze, oświadczając, że 
nie mógł nic zrobić, ponieważ żądano zbyt wy- 
sokiej łapówki. |“ 

Często również „macher poborowy”, chcac 
pokazać swym klijentom, że posiada stosfnki 
z personelem poborowym — zachodzi pod róż 
nemi pretekstami bądź do lokalu PKU, badź- 
na mieszkanie prywatne personelu PKU, bądź 
też nawet podchodzi do poszczególnych osób 
na ulicy. 

Przez spryt udaje mu się na krótko nawią- 
zać rozmowę przygodną na ulicy. Nawiązuj 
taką rozmowę czy to w formie grzeczengo za- 
pytania, kiedy będą ćwiczenia rezerwy jego 
rocznika, czy też wprost zapyta o drogę na 
dworzec, czy inne szczegóły. Obserwujący zaś 

A sądzą, że załatwia sprawę ich zwolnie- 
nia. 

  

— PRZYGOTOWANIA DO ROBÓT KLIN- 
KEROWYCH W OSTREJ BRAMIE. W pierw- 
szych dniach przyszłego tygodnia ma nadejść do 
Wilna transport klinkieru z Izbicy w iłości 2 
wagonów. Pierwsza część zamówionego tran- 
sportu została już dostarczona i jest obecnie 
zgrupowana wpobliżu Ostrej Bramy. Zaraz po 

przybyciu klinkieru rozpoczęte zostaną roboty 
przy zmianie nawierzchni na odcinku zajmowa- 
nym przez kaplicę Ostrej Bramy. Roboty obli- 
czone są na przeciąg tygodnia. Dotychczasowa 
jezdnia z kosiki drewnianej zostanie wobec cał 
kowitego zużycia usuniętał 

Z UNIWERSYTET!! 
— Muzeum Przyrodnicze USB (Zakretowa 

23) w dniach od poniedziałku 4 do niedzieli i7 
czerwca włącznie urządza p z chorób i szkod- 
ników roślin uprawnych Wileńszczyzny. Pokaz 
obejmować będzie okazy muzealne szkodników, 
i ich uszkodzeń, fotografje, qysunki, mapy oraz 
popularne objaśnienia odnoszące się do biolo 
gji wystawionych objektów. 

Wciągu tego czasu Muzeum będzie otwarie 
codziennie od 11 — 14-е). 

W e dla dorosłych 50 groszy, uczącej sią 
młodzieży 20 groszy, wycieczki płacą po 10 gr. 
od osoby. 

  

      

    

    

    

SPRAWY SZKOLNE 
— Otwarcie pokazu prac uczenie Żeńskiej 

Szkoły Zawodowej im. św. Józefa przę ulicy 
Ostrobramskiej 31 odbędzie się w niedzielę d 
3 czerwca o godz. 12 w poł. Pokaz trwać będzie 
do dnia 5 czerwca włącznie od godz. 9 rano 
do 8 wiecz. 

ŻE ZWIĄZKÓW I STOWARZ. 
-—- POLSKI AKAD. ZW. ZBLIŻENIA MIĘ- 

DZYNARODOWEGO „LIGA“. 
Referat praktyk zagr. W ciągu dni najbliż- 

szych przyjmuje zgłoszenia kol. kol. którzyby 
reflektowali na wyjazd zagranicę celem spędze- 
nia tam wakacyj — na zasadzie wzajemnej wy 
miany rodzinnej. Warunkiem wyjazdu jest, u- 
dzielenie gościny na takich warunkach akade 
mikowi z zagranicy —, w Polsce. Jednocześnie 
są przyjmowane oferty osób, któreby życzyły 
na okres wakacyjny zaprosić, do swego domu stu 
denta obcego państwa. 

Ref. turystjczny podaje doj wiadomości, że 
w dniu 4 czerwca 1934 r. i i 
ków wycieczki do Bułgarj 

(Siedziba „Ligi* mieści się przy ulicy Mie- 
kiewicza 22—2, tel. 14—12. Godz. przyjęć od 
16 do 18). 

    

   
   

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Odczyt dr. Sukienniekiego. W niedzielę 
dnia 3 czerwca b. r., o godz. 19-ej w lokalu In- 
stytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschod 
niej, Arsenalska 8, Doc. Dr. Wiktor Sukiennicki 
wygłosi odczyt sprawozdawczy z podróży uo 
ZSRR. 

Wstęp za zaproszeniami, które można do- 
słać w Sekretarjacie Instytutu dziś w godz. »d 
17-ej do 19-ej. 

— ODCZYT PROF. NITSCHA. Staraniem 
miejscowego Oddziału Towarzystwa Miłośników 
Języka Polskiego w poniedziałek dnia 4 czerwca 
br. o godz. 7 wiecz. odbędzie się w Auli Kolum 
nowej USB. odczyt Kazimierza Nitscha, prof. 
Uniwersytetu Jagiellońskiego p. t. „Z zagadnień 
języka Mickiewicza*. ; 

Wstep wolny. 
— ZJAZD KOLEŻEŃSKI. 9 Zjazd Koleżeń- 

ski Polaków, wychowanków średnich zakładów 
naukowych w Wilnie, a mianowicie I i II Gim 
nazjum oraz Szkoły Realnej — z okresu przed 
wojenego (do 1905 r.) odbędzie się w niedzielę 
dnia 17 czerwca r. b. 

Szczegółowy program zjazdu będzie podany 
w czasie najbliższym. 
— STOW. TECHNIKÓW POLSKICH W WiL 

NIE w lokalu własnym przy ulicy Wileńskiej 33 

organizuje cykl zebrań dyskusyjnych, na któ- 
rych ma być poruszona sprawa podniesienia 
stanu gospodarczego Wileńszczyzny. 

W ramach powyższych zebrań dyskusyjnych 
dnia 5 czerwca o godz. 19,30 będzie wygłoszony 
przez p. 4-га Janusza Jagmina odczyt na temat: 
„Możliwości rozwoju Iniarstwa na ziemi Wileń- 
skiej” oraz odczyt p. in.. A. Kropiwnickiego: — 
„O potrzebie meljoracji”. 

      

  

Wstęp wolny i bezpłatny. Osobne zaprosze 
nia rozsyłane nie będą. 

-— Z KOŁA POLONISTÓW. Dziś dnia 3-go 
o godz. 9,30 (I termin) o godz. 10 (II termin) 
odbędzie się Wjalne Zebranie Koła ` 

— ZARZĄD STOWARZYSZENIA „OPIEKA 
POLSKA NAD RODAKAMI NA OBCZYŹNIE up- 
rzejmie prosi swoich członków i sympatyków 
na walne zebranie, które odbędzie się 5 czerwca 
rb. o godz. 5 po południu w sali Techników ul. 
Wileńska 38. 
W razie nieprzybycia dostatecznej ilości czło 

ków następne zebranie odbędzie się o godz. 5 
min. 30 i będzie prawomocne niezależnie od iło 
ści zebranych członków. 

— Z T-WA EUGENICZNEGO (Wałki ze 
zwyrodnieniem rasy). 7 czerwca w Ośrodku 
Zdrowia (Wielka 46) dr. I. Genzel wygłosi od- 
czyt na temat „Alkoholizm jako czynnik zwy- 
rodnienia rasy*. в 

Początek o godz. 6,30 wiecz. Wstęp wolny. 

Zarząd Wileńskiego Koła Zrzeszenia Sę- 
dziów i Prokuratorów zawiadamia, że w dniu 8 
czerwca 1934 roku o godzinie 19, odbędzie się 

odczyt Ryszarda Mienickiego na temat „Lew 
Sapieha*, w sali Sądu Okręgowego w Wilnie 
NE 

"Wstęp dla członków i gości bezpłatny. 

ZEBRANIE LIT. T-STWA NAUKOWEGO. 
26 i 27 maja odbyło się doroczne zebranie 

Lit. T-wa Naukowego. Do zarządu T-stwa wesz 
li: ksiądz K. Czybiras, adw. A. Juchniewicz, dyr. 
P. Karazija, K. Staszys, ksiądz A. Wiskont, F. 

Untulis i M. Untulis. (Wilbi) 

— Stowarzyszenie Kobiet z Wyższem Wy- 
kształceniem. Dnia 4 czerwca w poniedziałek 
© godzinie 20 odbędzie się w lokalu Stowarzy 
szenia Techników (Wileńska 23) zebranie infor 
macyjne w sprawie wyborów do Rady Miejskiej 
urządzone staraniem Stowarzyszenia Kobiet z 
Ww. Ww. 

Przemawiać będą: 1 p. wiz. Rostkowska —- 
Jak zwalczyć z biernością kobiet w pracy spe- 

    

łecznej. 2. p. adw. Iszor4yna — Kobieta w sa- 
morządžie. 3. p. adw. Szabelska — Hasła wy 
korcze 

Wstęp wolny. 

Teatr i muzyka 
MIEJSKI TEATR LETNI W OGRODZIE PO0- 

BERNARDYŃSKIM. 

— Dzisiejsza popołudniówka. Dziś, w nie 
dzielę dn. 3.VI o godz. 4-ej po poł. odegrana 
zostanie nowa komedja W. Szkwarkina p. t. 
„Cudze dziecko* — z p. S. Zielińską w roli 
regużhtawzp --Oihtąileikńsą 
matki. . Komedja ta pełna humoru i werwy 
przedstawia życie nowej młodzieży sowieckiej. 
Ceny propagandowe. 

— Wieczorem o godz. 8.30 po raz drugi 
doskonała komedja Cl. Vautela i iP. Vebera 
p. t. „Małżeństwo i Jazzband*. Jest to dowsipna 
satyra, wymierzena przeciwko nowoczesnym 
żonom, które małżeństwo pojmują jako zaba- 
wę. Reżyserja — W. Ścibora. Dekoracje — W. 
Makojnika. 

— Koncert Chóru Łotewskiego w Teatrze 
na Pohulanee. Dziś, w niedzielę dn. 3 b. m. od- 
będzie się jedyny koncert Chóru Łotewskiege 
Reitera w Teatrze na Pohulance. Program za- 
wiera szereg interesujących pieśni, które wy- 
kona zespół złożony z 70-ciu osób. Początek e 
godz. 8.30 wiecz. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

— Występy Janiny Kulczyckiej. Dziś o godz 
3.30 ukaże się po raz drugi słynna operetka 
Granichstaedtena „Orłow* odznaczająca się pię 
kną muzyką, interesującą akcją sceniczną i po 
siadającą wiele humoru i werwy. 

Rolę główną kreuje znakomita śpiewaczka 
Janina Kulczycka. 

Obsadę ról naczelnych tworzą: . Hałmirska, 
Dembowski, Domosławski, Szczawiński i Ta- 
trzański. 

Balet w układzie J. Ciesielskiego wykona 
szereg efektownych tańców i ewolucyj. 

Nowa wł'stawa dopełnia artystycznej całości. 
Ceny miejsc — letnie. Akademicy korzystają 

z ulg biletowych. 
— Jutro w dalszym ciągu „Orłow*, 
— Dzisiejsza popołudniówka w „Lutni*. 

Dziś o godz. 4 pp. po cenach propagandowych 
ujrzymy barwną i melody jną operetkę Benatzky* 
ego „Noc w San Sebastjano* w obsadzie pre- 
mjerowej. 

Ceny propagandowe od 25 gr. 
— Teatr-Kino Goloseum — dziś 3.VI dosko- 

nały film „Rewizor*%. Na scenie m. in. wyborua 
aktówka „U pana Kopytki na Roplawach“.
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Dziś nieodwołalnie 
ostatni dzień! 

Przepiękny film 

= 

| 

WSCHÓD 
(Janet Gajnor i George Obrien) ozysikie 
Już jutro premjera! Najwese|- 
sza komedja wszystkich czasów! 

CENY POPULARNE: Bzłkon na 
wszystkie seanse 25 groszy, parter od 50 gr. 

FRANCISZKA GAA 

SKANDAL w BUDAPESZCIE 

SŁOŃCA 
w ostatniej 
swej kreacji 

Szczegóły nastąpią jutro. 
  

Dziś! Najmodniejsza kobieta, 
najatrakcyjniejsza gwiazda, o 
której dziś mówi cały świat 

NIE JESTEM ANIOŁE 

Uwaga! 
Najw'ększa sensacja 

doby obecnej 

HELIOS | 
  

Mae West 
NAD PROGRAM: Atrakcje. Początek sean- 
sów o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o g, 2-е) 

PRZED MATURĄ 
Chluba prod. czeskiej, odtwarza drastyczne bolączki dzisiejszej młodzieży. — WKRÓTCE 

w naj- 
nowszym 
przeboju 

  

Dziś ł Epokowy film w-g arcydzieła 

COLOSSEUM rosyjskiej N. W. Gogola 

Śpiew, muzyka I tańce rosyjskie. 
NA SCENIE: Balet — Śpiew — Rewja orsz 
Udz. biorą: Grzybowska: Janowski i Borski. 

literatury 

aktówka 
W roli gł. genjalny komik Viasta Burjan 

studencka „Braterskie spodnie* 

Uwaga: dia młodzieży dozwolone. Ceny od 25 gr 

REWIZOR 

  

Dziš sukces sztandaro- 
wego filmu polskiego ! ROXY 

NAD PROGRAM Aktualne dodatk! dźwiękowe. 

HANKA (Oczy czarne...) 
W rolach głównych INA BENITA i | tragicznie zmarły ZBIGNIEW STANIEWICZ l 

Rosyjski chór Siemionowa z ulub. wykonaw. romansów cygańskich Olgą Kamińską za czele 
Początek o g. 4-ej, w święta o Ż-ej 

  

OGNISKO 
którego najwspanialszą kreacją jest królewska 
para kochanków Loretta Young i Gene Raymond. 

aktorami wstrząsają- 
cego dramatu p. t. 

Nietresowane słonie, lwy, tygrysy, pantery małpy, pawiany są głównymi 

SZALONA NOC 
Nad program tygodnik Foxa. 

  

Ogólnie znane od wielu lat w kraju 

ł. Wątroby i na jej tle: 

a) kamienie żółciowe. 

b) żółtaczka 
c) chroniczne zaparcia stolca, e) ct oroby 
d) katary (nieżyty) żołądka i kiszek.   

Ziola „CHOLEKINAZA“ II. 
stosują się przy chorobach: 

il. Na tle złej przemiany materji: 

a) podagra (artretyzmowa), 
b) ischias i inne newralgje ariretyczne, 

materji (trądzik i t. p.) 

Szczegółowe informacje w b'oszurach, któ:e wysyła bezpłatnie laboratorjum fiz. chem 

„Cholekinaza“, Warszawa, Nowy-Šwiat 5, tel. 9 74-96. 

i zagranicą 

Niemojewskiego 

skóry na tle złej przemiany 

  

    

    

      
    

        

  

     

                

        

Powagi świata lekarskiego stwierdziły, że 

15% chorób powstaje z powodu obstrukcji. 
Chery żołądek jest główną przyczyną po- 
wsławania najrozmaitszych chorób,—zanie- 

czyszcza krew i tworzy złą przemianę 

materji. 

ZIOŁA Z GÓR HARCU 
D-ra LAUERA 

jak ło stwierdzili wybiłni lekorze. są ideal- 

nym środkiem dla uzdrowienia żołądka, 

usuwają obstrukcję, są łagodnym środkiem 

przeczyszczającym, ułatwiają funkcję orga 

nów trawienia, wzmacniają organizm i po- 

budzają apetyt. 

ZIOŁA Z GÓR HARCU D-ra LAUERA 

usuwają cierpienia wątroby, nerek, kamieni 

żółciowych, cierpienio hemoroidalne, 

reumatyzm i artretyzm. 

Ceno pudełka Zł. 1.50: oodwójne pudełko Zł. 2.50 

Ę sy $przedoz w apiekach 1 drogerjach (ski. aptecznych.) 
& 

  

KOEDUKACYJNE KURSY 

STENOGRAFJI 
WILNO, UL. TROCKA 1 

Celem umożliwienia nauczycielom, akademikom. 

uczniom i in. nauczania się stenogr: w krót- 

kim czasie, Kierownictwo Kursów ganizuje 

za zezwoleniem Kuratorjum O. Sz. Wil. jedno- 

razowy letni kurs STENOGRAFJI OGÓLNEJ, 

HANDLOWO - BANKOWEJ I PARLAMENTAR- 

NEJ. 
Kurs będzie trwał od dn. 15. VI. do. 15. IX b. r 
Zapisy i informacje w kancelarji (Trocka t) 
cd 10—2 i 5—7. 

      

  

  

Wilno, dnia 1 czerwca 1934 +. 

Do Akt. Nr. Km. łV. 396/34. 

Ogłoszenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie rewiru IV-go za- 

mieszkały w Wilnie, przy ul. Bazyljańskiej Nr, 4 m. 8, na za- 

sądzie art. 602 K. P. C. ogłasza, że w dniu 5 © 1934 „r. 

od godziny 10 rano w Wilnie, przy ul. Forsztat Stefa ` 

odbędzie się sprzedaż z przetargu publicznego, domu drewnia- 

nego parterowego skład ciu mieszkań jedno 

izbowych z kuchnią i piwnicami—pobudowanego na 
ziemi dzierżawnej Magistratu m. Wilna i podlega sprze 

z licytacji publicznej na rozbiórkę—oszacowanego na sumę 

1000 złotych. 

Powyższą ruchomość mający brać 
oglądać na miejscu w dniu licytacji. 

       

        

        
   

    

udział w licytacji mogą 

    

Komornik 
89—VI A. Maciejowski. 

i g AT IT I T LI SAK AI 

Wydawnictwo „Kurjer Wileūski“ S-ka z ogr. odp. 

„|ską, która gra na następujących 

  

| TJ: 
ISTNIEJE W WILNIE 

BIURO OGŁOSZEŃ 

E SOBOLA 
WILEŃSKA 8 

Ogłoszenia 
do gazet 

(7 mieszkań i 2) 

DOM sklepy z placem; 
1022 kw. U 

ziemi ogrodowej przy ul. Anto- | 
kol 76, przy Wilji' sprzedaje 
się bardzo przystępnie z powo-| 
du wyjazdu Dow. się na miejscu | 

  
Prenumerata 

pism.   

    

Z powodu wyjazdu 

sprzedam dom 
drewniany (nowy). wolny od 

ul. podatków. Bobrujska 61. | 
| 
\ | 

| 
\ 

  

PLAC | | 

na Zwierzyńcu sprzedam b. ta- 

nio. O warunkach dowiedzieć 

się w Administracji „Kur. Wił © 

Okazyjnie 
sprzedam 

SAMOCHÓD | 

  

    

  

3 czerwca 1934 r. 

  

PROSZKI 

+KOWALSKINA 
STOSUJE SIĘ PRZY UPORCZYWYCH p" 

BOLACH 
GŁOWY 

KONIECZNIE ZE ZNAKIEM 

„SERCE w DIERŚCIENIU" 
FABRYKA CHEN=FARNAC, AP'KOWALSKI,wARSZAwA 

      
    

  

   

      

  

  

POSADZKĘ DĘBOWĄ 
bezwzględnie suchą, bez sęków i bieli poleca: 

Fabryka Parkietów „ALFA* weLwowie 
Reprezentacja i skład fabryczny 

„(eramika”, Wilno, Zawalna 26, tel. 16-35 
  

  

  

Dyrekcja 

Państwowego 

niniejszem podaje do powszechnej wi 
sprzedawa; napojów alkoholowych tkiem zakładów 

restauracyjnych, uiszcz ch opłaty towe według sta- 

wek dla klasy I i II miejscowości, są obowiązani przyjmować 

butelki zwrotne 
po wyrobach Państw. Monopolu Spirytusowego 
(oprócz butelek po denaturaciey. 

Za każdą zwróconą 
telkę monopolową, mają: 
rej jest umieszczony 

   

    

adomości, że detaliczni 

        

— dobrą, nieuszkodzoną, czystą bu- 
cą etykie na odwrotnej stronie któ- 

stempel Państwowej Wytwórni Wódek 
z dat nalewu nie wcześni ą, niż t kwietnia 1934 roku, 
sprzedawcy detaliczni obow ni są płacić następujące ceny: 

7 (siedem) groszy za butelkę o pojemności 1,0 litra, 

         

  

   

  

     

  

  

4 (cztery) grosze za butelkę o pojemności 0,5 litra, 
Ч za butelkę o pojemności 0,25 litra, 
2 g kę o pojemności 0,1 litra.      
Przepisy, regulujące odbiór butelek zwrotnych, zostały 

ustalone Zarządzeniem Ministra Skarbu z dnia 30 marca 19: 
roku (Monitor Polski Nr. 78 z dnia 5. IV. 1934 r.) 2723 

Rejestr Handlowy. 
Do Rejestru Handlowego, Dział A, Sądu Okręgo- 
wego w Wilnie wciągnięto następujące wpisy: 

W dniu 5.II. 1934 r. 
7851. Il. Firma: „Kacowicz 

zlikwidowane i wykreśla się z 

  

  

21“. Przesiebiorstwo zostało 
493—V! 

    
   
       

   

8188. II. Firma: „Mie 
zostałe zlikwidowane i wykre 

lerja*. Przedsiębiorstwa 
z rejestru. 494—-VI 

  

12585. M. Firma: „Ba 
stwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z r 

W dniu 8.II. 1934 r. 
12302. II. Pirma: „Litwinowa-Feldman Weronika“ 

siębiorstwo zostało zlikwidowane i wykreśla się z r 

    

*. Przedsiębior- 
jestru. 502—V! 

   
W dniu 10.[. 1934 r. 

5051. I. Firma: „Dik Leon“, Na mocy de Sądu Okręgo- 
wego w Wilnie Wydziału VI Cywilnego z dnia 21. XI. 1931 roku 
ogłoszono upadłość Leona Dika w handlu i kuratorem masy 

j wyznaczono adw. Józefa Frydmana, zam. w Wil- 

icz 1. Z urzędu. 4M—=VI 

KUCHARZA ' Młoda panna 
poszukuje na sezon | z inteligentnej rodziny poszuku- 

letni. Szkolne & | je posady bony do dzieci. Wy- hronisko a 
k/Narocza, p. Kobylnik. magania skromne. Chętnie wy- 

jadę na Ś ul. Legjonowa 41 5 Zgłoszenia wraz odpisami 

SANATO“ 59 

świadectw kierować do 10-g» 
czerwca. 

ŻEGIESTÓW-ZDRÓJ Pensjonat 

Djetetyczno-Leczniczy Dra med. 
KUCHARZ 

L. Piotrowskiego. 
z 2-letnią praktyka 

а 

br. Kenigsberg 
poszukuje pracy na mie 

Choroby weneryczne, skórne 

   

  

    

  

nie, ul. Sa 
  

  

        

    

        

  

    
  

  

orkiestry muzycznej, która 
składa się z 25 osób (mężczyzn). 
Także posiadam orkiestrę dam- 

instrumentach, a mianowicie: 
fortepjan. s fon, koncertowe 
harmonje, jazband i skrzypce. 
Ceny najniższe. Dowiedzieć się: 
Wilno. uł. Dominikańska 14m: 3) 

  

       KAS. 

Drukarnia „ZNICZ*%, Wilno, Biskupia 4, tel. 3-40. 

marki „Chevrolet“ b. tanio. | lub na w . Łaskawe oferty* 

Oferty do Admin. „Kurj Wilno, ul Dzielna Nr. (2, 

Wileńskiego" pod A. Gryszczuk. 

Proszę się zwrócić do mojej 
i moczopłciowe, 

uliea Miekiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz. 9—12 i 4—8. 

Dr. Blumowicz 
Choroby weneryczne, skórne 

i moczopłciowe, 
Ul. Wielka Nr. 21, 

telefon 9-21, od 9—1 i 33% 

Z kaucja 300 zł. 
poszukuję posady kasjerki. 
ekspedjentki. Łask. 7 do 

Adm. pod „Prac: 

    

  

  

Zgubiony dowód osobisty, wy 

przez Komisarjat Rządu w Wil- 

nie za Nr. 3288/4618/VI1I-24 r. 
na imię © iela Lejbow! > 

unieważnia < 

  

       
  

j nek autobusowy wpobližu. С 
od 60—80 zł. ul. Holendernia 2. 

| wyremontowane do 

Ionopoli Śpirylnsowego 

  
Į 

| 

  
(ET A I AT IS NA EI AS IIS ARS 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis 

Do wynajęciaj 
MIESZKANIE 

  

ch, ładnych 

   
   

Ż w mi wygodami i 
ródkiem—zaraz do j 

Montwiłłowski. ze 
od 3—%. 

      

Do wynajęcia 
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5 pok. ze wszelkiemi wygodami 
cena dostępna, ul. Fabryczna 14 

(Z niec). 

Do wynajęcia 
raz 

i 3-pokojowe 
od 

mieszkania: 
   

    

po remonc Ze względu na 
swoje piękne położenie i do- 
skonałe powietrze zastępują let 

  

   
. Kościół, rynek i pr 

  

- 

ynajęcia 
od z ieszkanie 3 i 4 poko- 
jow „łazi 
kiemi wygodami. ul 

  

    
  

  

Da wynajęcia 
sklep z mieszkaniem oraz loka- 
le nadaj się dla pracowni 
lub fabr: Można je odnająć 
razem albo oddzielnie. W. Po- 
hulanka 7. Dowiedzieć się u do- 

zorcy tegoż domu. 

   

  

| Mieszkania 
5 i 7 pokojowe z wygodami 

vynajęcia 
przy ul. Wilenskiej Nr. 27. 

Wiadomość u dozorcy domu. 

Mieszkanie 
do wynajęcia, może zastąpić 

letnisko, 3 pokoje, kuchnia 
elektr. b. ciepłe, suche, słone- 
czne. Piwnica, pralnia i t. d. 
Wolne od podatku lokalowego 
dla małej rodziny. Ul. Sokola 20 
(na Zwierzyńcu za kościołem). 

MIESZKANIE 
5-pokojowe ze wszelkiemi wy- 
godami (łazienka, water) do 
wynajęcia — Plac Metropolital- 
ny 3, vis-a-vis mostu Zarzecze 

POKÓJ 
ze wszelkiemi wygodami 

DO WYNAJĘCIA 
Niemiecka 22, m. 19 (front) 

Letnisko 
z utrzymaniem nad jezioro”. 
iDryświaty. Та Portowy z. > 
m. 1. Adres Dukszty k/Turmont 

skr. 38 ztowt. 

Dr. $. Kapłan 
spec. chor. wener. i skórne 

przeprowadził się 
i wznowił przyjęcia chorych 
przy ul. Zawałnej 4, m. 12-h 

Pielęgniarka 
wykwalifikowana z dobreini 
świadectwami. Warunki skrom- 
ne. Łaskawe zgłoszenia: Wilne, 

ulica Szkaplerna 35 m. 18. 

B. NAUCZYCIEL GIMN. 
udziela lekcje i korepetycje w 

                        

| zakresie 8 klas gimnazjum ze 
wszystkich przedmiotów. Spec- 
jalność matematyka, fizyka, 
jęz. polski. Łaskawe zgłoszenia 
do administracji „Karj. 

pod b. nauezyciel. 

OBUWIE 
wszelkiego rodzaju 

gwarantowane, eleganckie, mod- 
ne i tanie. nabędziesz tylka 

w pracowni 

Wincentego Pupiałły 
Wilno, Ostrobramska 25 
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OGŁOSZENIA 

Kurjera Wileńskiego 
PRZYJMUJE 
na najbardziej 

dogodnych warunkach 

ADMINISTRACJA 
„Kurjera Wileńskiego" 

UL. BISKUPIA 4 
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