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Barbarzyńskich gwałtów niemieckich w Opolu 
edbkędzie się dziś o godz. i2-ej w Sali Śmia 
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w sprawie 

: 

Przed otwarciem aby Przemycłowo-Aandlonej w Milik,  Rozrachy Komanistyczne organizowali CZEKIŚCI, 
W swym odczycie, wypowiedzia- 

nym dnia 28 ub. m. w sali Stow. 

Techników o organizacji i zadaniach 

Izb Przem.-Handlowych, prof. Cheł- 

moński podkreślił kilka momentów 

zasadniczych, zasługujących na szer- 

sze omówienie. Izby takie istniały 

oddawna w b. raborach austrjackim 

i pruskim. posiadały jednak różną 

konstrukcję i niejednakowy zakres 

działania. Ziemie b. zaboru rosyj” 

skiego były ich zupełnie pozba- 

wione. 

Rozporządzenie Prezydenta Rze- 

czypospolitej z dn. 15 lipca 1927 r. 

braki te uzupełniło przez ujedno- 

stajnienie konstrukcji i zakresu dzia- 

łania poszczególnych Izb oraz przez 

powołanie do życia nowych lzb na 

terenach województw centralnych i 

wschodnich Rzeczypospolitej. 

Została utworzona prawno-pań- 

stwowa, urzędowa reprezentacja in- 

teresów sfer gospodarczych, której 

dotychczas działające wolne związki 

gospodarcze, nawet połączone w 

centralnych organizacjach branżo- 

wych, zastąpić nie mogły. 

Tej właśnie reprezentacji urzę- 

dowej rozporządzenie powyższe na” 

dało cały szereg pierwszorzędnych 

uprawnień, wkładając jednocześnie 

na lzby obowiązek wypełnienia za” 

dań ogromnego znaczenia, które z 

jednej strony odciążą i usprawnią 

aparat państwowy, z drugiej—odpo- 

wiadać winny nadziejom i Зусте- 

niom bezpośrednio zainteresowanych 

czynników gospodarczych. 
Przedewszystkiem Izba Przemy” 

słowo-Handlowa uzyskała przywilej 

instytucji opinjodawczej we wszel- 

kich sprawach gospodarczych, uję- 

tych jaknajszerzej. Każda ustawa 

lub ważniejsze rozporządzenie rzą- 

dowe z tej dziedziny będą musiały 

być uprzednio przedstawione Izbom 

Przem.-Handlowym do zaopinjowa- 

nia. Ustawodawstwo przemysłowe, 

handlowe, socjalne, monopolowe, 

sprawy kolejowe, celne, traktaty 

handlowe międzynarodowe, szkol- 

nictwo zawodowe — oto główne, a 

jakże rozległe dziedziny, w których 

właściwe współdziałanie Izb może i 

powinno przynieść pożytek gospo” 

darstwu krajowemu. 

W powyższych dziedzinach Izby 

nie są pozbawione także i własnej 

inicjatywy i mogą przedstawiać rzą” 

dowi swoje projekty ustaw i rozpo” 

rządzeń. Po zatak ważnemi funkcja- 

mi opinjodawczemi Izby, nie mniej - 

znaczenia posiada strona samorzą- 

dowo-gospodarcza jej działalności. 

Izba Przemysłowo-Handlowa staje 

się wraz z Izbą Rolniczą i Izbą Rze- 

mieślniczą istotnym przedstawicielem 

samorządu gospodarczego. W tej 

dziedzinie również leżą przed nią 

ogromne możliwości. 
Izba w tym charakterze powinna 

być regulatorem przejawów życia go” 

spodarczego, mając możność wszech- 

stronnegó na nie oddziaływania, za- 

równo bezpośrednio, jak i przez 

wchodzących w jej skład przedsta- 

wicieli wolnych zrzeszeń kupieckich 

i przemysłowych. 
Oddziaływanie Izby w stopniu 

dostatecznym na rząd uwarunkowa” 

ne będzie skalą jej autorytetu w 

społeczeństwie i poziomem oraz 

charakterem i metodami pracy. 

vB Działalność lzby nie powinna 

przeto ograniczać się jedynie do za- 

łatwiania spraw bieżących, aczkol- 

wiek nowa ta w życiu Państwa in- 

stytucja z konieczności będzie niemi 

zasypywana. Dopiero wszakże nale- 

  

żyte w ścisłej formie opracowywa- 

ne, na gruntownych badaniach i ma- 
terjałach oparte zagadnienia pod- 

stawowe pozwolą jej zdobyć tem 
niezbędny do odegrania przez usta- 

wę przewidzianej reli— autorytet. 

Wszędzie w Pelsce, а п nas w 

szczególności, takiem zagadnieniem 

jest wadliwy system podatkowy np. 

Rzecz zrozumiała, że tego rodzaju 

podstawowe, pierwszorzędnege zna- 
czenia dla całej ludności i jej dobro- 

bytu zagadnienia winny być po 

uprzedaiem dokladnem przygotowa- 

niu w każdej Izbie uzgodnione i w 

formie ostatecznej przedstawione 

rządowi przez Związek Izb Prze- 

mysłowo - Handlowych. Związek re- 
guluje stosunki między poszczegól- 

nemi lzbami, koordynuje ich dzia- 

łalność, przeprowadza racjonalny po- 

dział czynności w sprawach wspól- 

nych. Tem samem wpływa na ce- 

lowość i ekonomiczność podejmo- 

wanych przez nie wysiłków. 

W. szeregu lzb Praemysłowo- 
Handlowych Izba Wileńska, której 

urzędowe otwarcie nastąpi w dniach 

najbliższych, zajmuje stanowiske spe- 

cyficzne. 

Zarówno pod względeta tereno- 

wym, (zasięg jej działania obejmuje 

prawie trzecią część powierzchni 

Rzeczypospolitej), komunikacyjnym, 

gospodarczym, jak narodewościowo- 

socjalnym — Izba Wileńska posiada 

odrębne warunki naturalne, struktu- 
ralne i konjunkturalne, których omó- 
wieniu poświęcimy parę artykułów 

w dniach najbliższych. 

Na tem miejscu należy jeszcze 

z uznaniem podnieść prace przygo- 

towawcze tymczasowej komisji do- 

radczej oraz tych wszystkich zrzeszeń 

gospodarczych i osób, które w zgod- 

nym wysiłku w ciągu kilku miesięcy 

przezwyciężyły duże trudności orga- 

nizacyjne, doprowadzając do tak 
pożądanego przez społeczeństwo 

otwarcia lzby. 
Fr. Świderski, 

RDBVS 

Z ŁOTWY. 

Król Szwedzki przyjedzie do Łotwy. 
Jak donoszą ryskie gazety król 

Szwedzki Gustaw ma w czerwcu rb. 
przyjechać do Łotwy celem oddania 
wizyty prezydentowi Zemgalsowi, 
który wybiera się do Sztokholmu w 
maju r. b. 

Rozsądna roforma w Łotwie. 
Dotąd redaktorami odpowiedzial- 

nymi gazet łotewskich byli w wie- 
lu wypadkaeh posłowie do Sejmu. 
Skutkiem tego nieodpowiedzialność 
poselska wytworzyła nieodpowidzial- 
ność, redagowanych przez posłów 
organów prasy. Gazety mogły pisać 
wszystko co chciały, oskarżenia i 
oszczerstwa były bezkarne, 

Ten stan rzeczy doprowadził do 
niemożliwych stosunków, tak że 0- 
becna koalicja rządowa postanowiła 
go przykrócić i złożyła projekt u- 
stawy zakazującej posłom zajmowa- 
nia stanowisk redaktorów odpowie- 
dzialnych, 

Przepis ten, analogiczny Z art. 
28.im polskiej Konstytucji, po dłu- 
giej obstrukcji socjalistów przeciw- 
lao projektowi ustawy, został wresz- 
cie onegdaj uchwalony w Sejmie ło- 
tewskim 54-ma głosami przeciwko 
80tu (socjaliści, komuniści, 2 Ży- 
dów i 1 Rosjanin). 

Dr. A. LIBO 
choroby USZU, GARDŁA i NOSA, 1368 

powrócił i wznowił 
przyjęcia chorych. Zawalna 22. 

  

    

  

Ręka Sowietów w Berlinie. 
es 

(Tel. od własnego korespondenta z Warszawy). 

Donoszą z Berlina zd dziennikiem „Die Neue Zeit*, że do- 
wódcą ruchu politycznego w Berlinie jest znany przywódca 
bolszewicki niejaki Manielski. Miał on przybyć przed dwoma 
tygodniami do Berlina w towarzystwie trzech znanych organi- 
zatorów czrezwyczajki i trzech wybitnych oficerów sztabu 
armji czerwonej, by na miejscu w Berlinie ułożyć wspólnie z 
przywódcami komunizmu niemieckiego plan taktyki powstańczej. 

Likwidacja rewolty komunistycznej w Berlinie. 
Odwełanie stanu oblężenia. 

BERLIN, 4. V. (Pat). Rewolta komunistyczna w Berlinie 
została zakończona. — Dwa główne gniazda awantur komuni- 
stycznych, dzielnice Wedding i Neukolln, na które prezydent 
policji rozciągnął wczoraj zarządzenia, równające się niemal 
stanowi oblężenia, policja opanowała. — Przez całą noc ulice 
w tych dzielnicach zamknięte były z dwóch stron zagrodami 
z drutu kolczastego. i 

O godzinie 9-ej wieczorem ulice opustoszały całkowicie. 
Jedynie patrolowały oddziały policji. Koło północy jednak dro- 
bne oddziały komunistów próbowały podjąć akcję na nowo, 
umieszczając na dachach domów swoich uzbrojonych strzelców, 
którzy znowu zaczęli ostrzeliwać oddziały policji. Na opusto- 
szałych ulicach rozległy się echa wystrzałów. Pólicja wreszcie 
zdołała usunąć komunistów z dachów, ustawiając na balkonach 
i dachach innych domów reflektory, oświetlające placówki, z 
których strzelali komuniści, zmuszając ich w ten sposób do 
odwrotu. 

Po północy strzelanina ustała. — Noc ubiegła przyniosła 
nowych 5 ofiar śmiertelnych, w tem trzy kobiety, zabite przez 
zabłąkane kule. O godzinie 4-ej nad ranem policja opróżniła 
już obie dzielnice zrewoltowane, które też zaczęły przybierać 
wygląd normalny. Dziś spodziewane jest odwołanie przez pre- 
zydenta policji wydanych wczoraj radykalnych zarządzeń. 

BERLIN, 4.V (Pat). Dziś popołudniu zmarł w szpitalu im. Wirchowa 
postrzelony w głowę w czasie zaburzeń berlińskich nieznany mężczyzna. 
Liczbe ofiar śmiertelnych wzrosła obecnie do 23. 

щар ОА 

Dwie ofiary dziennikarskiego obowiązku. 
(Tel. od własnego korespondenta z Warszawy). 

Z Berlina donoszą, że w piątek wieczorem podczas walk policji 
z komunistami został zabity korespondent pisma nowozelandzkiego p. Charl 
Macay. P. Macay udał się w piątek wieczorem do dzielnicy opanowanej 
przez komunistów, by sprawdzić naocznie, jak się przedstawia sytuacja. 
Nad ranem znalazła policja w kałuży krwi na bruku ulicznym ciało p. Ma- 
cay'a z czaszką przeszytą trzema kulami. 

Tak samo podczas pełnienia obowiązków dziennikarskich został 
ciężko ranny kulą karabinową w kolano redaktor „Vossische Zeitung“ 
p. Weimar. 

Katastrofa samołotowa pod Słonimem. 
(Tel. od wł, kor. z Nowogródka), 

Onegdaj około godz. 19-ej we wsi Platenicze gminy starowierskiej 
pow. Słonimskiego skutkiem defektu motoru został zmuszony do lądowa- 
nia płatowiec wojskowy. Potez 15 a 2, pilotowany przez kpt. Robotyc- 
kiego. Tylko dzięki przytomności umysłu pilota obyło się bez grożniej- 
szych następstw, tak że obsada samolotu nie poniosła poważniejszych 
obrażeń. Samolot po wylądowaniu został zabezbieczony, a zawiadomiona 
o wypadku K-da 5 p. Lotn. w Lidzie wysłała ekspedycję ratunkową. 

Odjazd delegacji łotewskiej 
WARSZAWA, 4.V (Pat). Dnia działu bałtyckiego p. Muntersa, żeg- 

        

   

  

deckich U. S. B. 

4 bm. o g. 23.50 odjechała do Rygi 
bawiąca tu delegacja łotewska w o- 
sobach wicemarszałka sejmu łotew- 
skiego Kwiesisa i naczelnika wy- 

nana na dworcu przez szereg przed- 
stawicieli władz państwowych, m.in. 
wicem. Wysockiego, szefa protokó- 
łu dyplomatycznego Romera i in. 

Pawrót posła Ozolsa z Moskwy. 
RYGA, 4. V. (Pat.) Odwołany ze stanowiska posła łotewskiego w 

Moskwie Ozols w dniu wczorajszym przybył do Rygi. Na dworcu ryskim 
władze celne zażądały od posła wbrew przyjętym zwyczajom okazania 
swego bagażu. Pos. Ozols wiózł w 35 walizach o wadze około 600 kilo 
tylko bagaż osobisty. Ze względu na spóźnioną porę w obecności człon- 
ka sejmowej komisji petycyjnej dokonano rewizji tylko 5 waliz, w któ- 
rych poza przedmiotami użytku osobistego znaleziono szereg cennych 
przedmiotów, jak antyczny krzyż srebrny, obrazy, wazy, wyroby jubiler- 
skie i t. d. O zawartości spisany został protokół. 

W dniu dzisiejszym pos. Ozols złożył ministrowi spraw zagranicz- 
nych protest przeciwko dokonanej rewizji i — jak komunikują — minister- 
stwo wyda zarządzenie zwrócenia Ozolsowi wszystkich jego rzeczy, przy- 
wiezionych z Moskwy bez opłacenia cła. W kołach oficjalnych incydent 
z pos. Ozolsem uważany jest za zbyt biurokratyczne traktowanie swych 
obowiązków przez władze celne. Rewizja powracających do Rygi posłów 
łotewskich dotychczas nie była w stosunku do nikogo praktykowana. 

Komitet trzech w sprawie mniejszości. 
LONDYN, 4/V (Pat). Komitet złożony z Adatciego, Chamberlaina 

i Quinones de Leona, upoważniony przez Radę Ligi Narodów do opraco- 
wania raportu w sprawie mniejszości, opracował projekt raportu, który 
zbada ponownie w celu zadecydowania, czy potrzebne jest odbycie jeszcze 
jednego zebrania przed zakomunikowaniem ostatecznego tekstu raportu 
komitetowi Rady Ligi Narodów, który zbiera się w Madrycie 6 b. m. 
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Echa wypadków opolskich w Reichstagu. 
BERLIN, 4V (Pat). Na dzisiejszem posiedzeniu komisji spraw za- 

granicznych Reicbstagu toczyła się dyskusja nad budżetem ministerstwa 
spraw zagranicznych. Min. Stresemann, przemawiając w czasie debaty, po- 

ruszył także kwestję wydarzeń opolskich, oświadczając, że zajścia w Opo- 
lu winny być już dlatego bardzo silnie skrytykowane, iż dopuszczenie 
polskich przedstawień w Opolu stanowiło odpowiednik przedstawień nie- 
mieckich w Polsee. Należy zaznaczyć, że już 18 polskich przedstawień od- 
było się bez wszelkich incydentów, gdy nastąpiły ataki poszczególnych 
ludzi na polskich aktorów. W Warszawie w demonstracjach przeciwko 
gmachowi poselstwa niemieckiego brały udział niestety tysiące. 

Niewczesne żałe Litwinowa i Bernstorffa. 

GENEWA, 4/V (Pat). (Szwajcarska Agencja Telegraficzna), Na posie- 
dzeniu komisji przygotowawczej konferencji rozbrojeniowej Litwinow 
i Bernstorff dali wyraz swemu żywemu nubolewanin z tego powodu, że 
komisji nie udało się osiągnąć zgody co do skutecznej metody ogranicze- 
nia materjału wojeneego armji lądowej, Projektowany w przyjętej rezo- 
lucji obowiązek publicznego ogłaszania przez mocarstwa podpisujące kon- 
wencję wydatków na materjał wojenny, jest bezwzględnie niewystarczający. 

Wieeprzewodniczący komisji Politis zazbuczył, że ostry ton niemiec- 
kiej delegacji jest niesłuszny i że konferencja rozbrojeniową doprowadzi 
niezawodnie do ograniczenia zbrojeń. W poniedziałek 6 b. m. komisja przy- 
stąpi do oczekiwanej z żywem zainteresowaniem debaty nad sprawą ogra- 
niczenia zbrojeń na morzu. 

Nowy rząd austrjacki 
Lista gabinetu Strseruwitza. 

WIEDEŃ, 4.V (Pat). Dzis popołudniu odbyło się posiedzenie komisji 
głównej rady narodowej, która postanowiła zaproponować następujący 
skład gabinetu: kanclerz—Streeruwitz, wicekancl. Schumy, finanse—dr. Mit- 
telberger, oświata—dr. Czermak, opieka społ.—dr. Resch, sprawy wojsk.— 
Vaugoin. Do nowego gabinetu należeć będzie w ten sposób 6 chrz.-spo- 
łecznych, 2 niem.-narodowych i | członek zw. chłopskiego. 

  

Czułości austrjacko=niemieckie. 
WIEDEŃ, 4. V. (Pat.) Dzis w południe złożyli członkowie nowego 

gabinetu ślubowanie w ręce prezydenta republiki austrjackiej Miklasa. 
Kanclerz Stroeruwitz wystosował do kanclerza Rzeszy niemieckiej Mūl- 
lera depeszę, w której zapewnia, że będzie mu leżeć szczególnie na ser- 
cu utrzymywanie wiernej i braterskiej przyjaźni między Austrją a Niemcami. 

P. Prezydent wyjechał na Śląsk. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Dziś wieczorem Pan Prezydent 
Rzplitej wyjechał pociągiem specjal- 
nym do Katowie. P. Prezydentowi 
w podróży towarzyszą także minis- 
trowie Składkowski i Kwiatkowski. 

Jutro P Prezydent wraz z iminis- 
trami wezmie udział w uroczystoś- 
ciach poświęcenia nowego gmachu 
województwa i Sejmu śląskiego. 

Do wizyty P. Prezydenta na Ślą. 
sku kołe polityczne przywiązują du- 
żą wagę, uważając, iż przyczyni się 

ona w znakomitym stopniu do uspo- 
kojenia wzburzonych  namiętnosci 
wśród społeczeństwa śląskiego. 

W ciągu najbliższych tygodni 
P. Prezydent wyjedzie do Łucka, 
gdzie będzie obecny na uroczystoś- 
ciach 10-lecia wkroczenia wojsk 
polskich do Łueka. 

|  SIEWNIKI 
RZEDOWE, RZUTOWE IDO 
NAWOZÓW SZTUCZNYCH 

poleca 

Zygmunt Nagrodzki _ 
Wilno, ul. Zawalna 11-a, 8       
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3 Maja w Wilnie. 
Już w przeddzień liczne orkiestry 

wojskowe przy blaskach pochodni 

przedefilowały ulicami miasta przy” 

pominając mieszkańcom jego o wie- 

opomnej rocznicy. i 

W piatek rano odprawione zo” 

stało w bazylice wileńskiej solenne 

nabożeństwo, na które przybyli p. 

wojewoda Raczkiewicz, wice-woje- 

woda Kirtiklis, gen. Krok-Paszkow- 

ski, przedstawiciele Uniwersytetu, 

organizacje społeczne, szkoły ze 

swemi sztandarami, cechy, Związek 

Hallerczyków i t. p. Mszę św. cele- 

brował J. E. ks. arcyb. Jalbrzykow- 

ski. Okolicznościowe kazanie wy- 

głosił ks. Kulesza. 
W tym czasie ks. biskup Ban- 

durski odprawił na Placu Broni mszę 

polową, po której w podniosłych 

słowach przemówił do zgromadzo- 

nych oddziałów wojskowych, po- 

czem odbyła się defilada przyjęta 

przez dowódcę 6 p. p. Leg. pułk. 

Biestka. : 
W dniu tym odprawiono tež na- 

bożeństwa w kościołach wszystkich 

wyznań. 

Na nabożeństwie w głównej sy- - 

nagodze władze państwowe repre- 

zentował naczelnik wydziału bez- 

pieczeństwa p. A. Kaczmarczyk, w 

kienesie karaimskiej naczelnik Wi- 

śniewski, w kościele ewangielicko- 

reformowanym nacz. Hryhorowicz, 

w kościele augsburskim nacz. Nar- 

woysz, a w meczecie mahometań- 

skim radca Niekrasz. 3 

Do wieczora па placach miej- 

skich i w ogrodzie przygrywaly or- 

kiestry, gromadząc wokół siebie tłu- 

my publiczności. 

Uroczystość wręczenia odznaczeń 

robotnikom wileńskim. 

3 maja o godz. 14 w wielkiej 

sali urzędu wojewódzkiego udeko- 

rowanej zielenią p. wojewoda Racz- 

kiewicz w obecności p. wicewoje- 

wody Kirtiklisa, prezydenta miasta 

Folejewskiego i przedstawicieli prze- 

mysłu i sfer robotniczych wręczył 

dyplomy honorowe i żetony nada- 

ne przez p. ministra przemysłu i 

handlu kilkunastu robotnikom, któ- 

rych nazwiska ogłoszone już były 

w prasie, — w uznaniu długoletniej 

pracy w polskim przemyśle przet- 

wórczym. 
Odznaczeni robotnicy zajęli miej- 

sca w pierwszym rzędzie foteli. 

Do robotników przemówił p. 

wojewoda wileński Raczkiewicz. 

Nawiązując do ciężkich chwil nie- 

woli narodu p. wojewoda podkreś- 
Bł udział i zasługi robotnika pol- 

skiego w dziele oswobodzenia Oj- 

czyzny. Dzisiaj — mówił—na pierw- 

szy plan wysunęło się hasło pracy. 

Krok za krokiem robimy postępy, 

chcąc dorównać na polu przemysłu 

państwom Zachodniej Europy. Niez- 

miernie mi miło, że mogę dziś w 

imieniu p. ministra przemysłu i han- 

dlu wręczyć dyplomy honorowe 

Wam Panowie Robotnicy, którzy 

wykazaliście taką wytrwałość i u- 

miłowanie pracy i znacznie ponad 

lat 25 wytrwališcie przy swych war- 

sztatach. Praca robotnika polskiego 

nie jest tylko pracą dla tego, który 

mu ją daje, nie jest tylko wykona- 

niem sumiennem obowiązków, lecz 

jest to szczytna praca dla dobra 

Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Skła- 

dam— rzekł p. wojewoda — przy tej 

sposobności najlepsze życzenia wszy- 

stkim robotnikom Ziemi Wileńskiej, 

ażeby szli w wasze ślady, ażeby 

potrafili tak dobrze pracować jak 
wy, wam zaś składam najgorętsze 

Życzenia pomyślności w waszem 

życiu osobistem. 

Zkolei odczytywano dyplomy 

honorowe, które wraz z żetonami p. 
wojewoda wręczał odznaczonym 
robotnikom. 

Stan zdrowia ofiar zajść 
1-majowych. 

Stan zdrowia ofiar zajść |-szo- 

majowych funkcjonarjuszów policji 

Szwajkowskiego i Świerka uległ 

nieznacznej poprawie. Znajdują się 

oni w klinice U. S$. B. na Antokolu. 

Natomiast bardzo poważna jest 

rana demonstranta Rufa, postrzelo- 

nego na ulicy Wileńskiej podczas 

likwidowania demonstracji komuni- 

stycznej. Jest słaba nadzieja utrzy- 

mania go przy życiu. Ruf, ma prze- 

strzelony brzuch i kula utkwiła b. 
głęboko, tak że mimo operacji nie 
można jej wydostać. 

    

LIST OTWARTY. 
Do Wielmożnego Pana Józefa Korolca 

w miejscu. 

Głęboko wzruszony pamięcią Kochane- 

Pana o dziesięcioleciu Polskiej Macierzy 
Śzkolnej 2%. W., które w roku bieżącym ob- 

chodzimy i hojnym Jego darem, przesłanym 

mi w dniu 3-go maja na oświatę kresów 
naszych, zasyłam Mu w imieniu całego To- 
warzystwa serdeczne podziękowanie. 

Oby te tysiąc złotych, złożone przez 

Kochanego Pana, stały się początkiem wiel- 
kiego funduszu naszej Macierzy, byśmy mo- 

gli, szerząc oświatę, iść do jak największe- 
go rozkwitu i potęgi Ojczyzny. 

Raczy Pan przyjąć wyrazy mej szcze- 
rej przyjaźni. 

Dr. W. Węsławski 

Prezea Centr. Zarządu P. M.S. 

Wilno, dn. 3-go maja 1929 r. 

  

Protest Związku Polskiej Mło- 
dzieży Demokratycznej przeciwko 

zajściom opolskim. 
Zebrana na Walnem Zgroma- 

dzeniu Związku Polskiej Młodzieży 
Demokratycznej U.S.B. w dniu 4 ma- 
ja r. b. młodzież akademicka wyra- 
ża swe najgłębsze oburzenie i jak- 
najkategoryczniej protestuje prze- 
ciwko gwałtom hakatystów niemiec- 
kich dokonanych na bezbronnych 
artystach polskich w Opolu. 

Widząc w tem, dziki wybryk 
nacjonalistycznych bojówek, — nie- 
mieckich, pragnących zaognić sto- 
sunki połsko - niemieckie steroryzo- 
wać mniejszość polską w Prusach, 
polska młodzież akademicka, zgru- 
powana w Z.P. M. D., zwraca się 
do miarodajnych czynników pań- 
stwowych z gorącą prośbą przed- 
sięwzięcia  jaknajenergiczniejszych 
kroków w celu zapewnienia mniej- 
szości polskiej w Niemczech na- 
leżnych jej praw i swobodnego roz- 
woju kulturalnego. 

Protest Korporacji „Polonja * prze- 
ciwko zajściom w Opolu. 

Podczas tradycyjnej biesiady ko- 
merszowej Konwent Polonia wysto- 
sował na ręce Generalnego Konsula 
Rzplitej w Bytomiu następującą de- 
peszę, w związku z wypadkami 
opolskimi. 

„Zebrani na komerszu w dniu 
3 maja 1929 r. Konwent Polonia 
Jego Filistrzy, Filistrzy Arkonji i 
Velecji przesyłają na ręce General- 
nego Konsula Rzplitej Polskiej w 
Bytomiu, filistra K! Leona Malhomm'a 
wyrazy uznania artystom polskim 
w Katowicach za pełną poświęcenia 
pracę niesioną na polu kultury pol- 
skiej". 

10-lecie 8 Dywizjonu artyl. konnej 
3 Dywizjon artylerji konnej w 

Wilnie obchodził w dniu 4 maja 
wielce uroczyście 10-lecie swego ist- 
nienia. Obchód rozpoczął się nabo- 
żeństwem odprawionem w kościele 
św. Jana przez ks. biskupa Bandur- 
skiego, który przemówił z ambony 
w podniosłych słowach. Na nabo- 
żeństwie obecny był w zastępstwie 
p. wojewody wileńskiego starosta 
grodzki p. Wacław |szora, przybył 
umyślnie na obchód z Warszawy 
generał dywizji Juljusz Rómmel z 
Generalnego Inspektoratu Sił Zbroj- 
nych wraz z adjutantem swym kpt. 
Wacławem Cypryszewskim, rektor 
U. S. B. ks. Falkowski, dowódcy i 
delegacje pułków wileńskich i w. in. 

Po nabożeństwie, do ustawionych 
w szyku pieszym z dobytemi szab” 
lami na dziedzińcu przed kościołem 
św. Jana artylerzystów 3 Dywizjonu 
przemówił generał dywizji Rómmel, 
wznosząc najpierw okrzyk na cześć 
Pana Prezydenta Rreczypospolitej, 
następnie na cześć Pana Marszałka 
Piłsudskiego wreszcie na pomyślność 
3 dywizjonu artylerji konnej, który 
przed laty w gorących czasach wo- 
jennych pozostawał pod dowódz* 
twem generała Rómmla. Orkiestra 4 
pułku ułanów odegrała hymn pan- 
stwowy. 

Następnie na placu Katedralnym . 
koło bocznego wejścia do katedry 
odbyła się defilada. 3 dywizjon ar- 
tylerji konnej przemaszerował po- 
przedzany orkiestrą 4 pułku ułanów 
przed gen. Rómmlem i zebranymi 
tu dostojnikami; wśród których obec- 
ny był ks. biskup Bandurski, staro” 
sta lszora, przedstawiciele wojsko” 
wości i t. d. 

Po południu odbył się w kosza- 
rach Rafałowskich obiad żołnierski. 
Wieczorem zaś bal w oficerskim ka- 
synie garnizonowym. 

JAN BUŁHAKR 
ARTYSTA - FOTOGRAF 

Jagiellońska 8, tel. 968, przyjmuje od g. 9—%6. 

  

  

Licytacja księgarni. 
Rzadkie zjawisko—licytacja księ- 

garni. Signum temporis... Od kilku 
dni odbywa się licytacja Księgarni 
Stowarzyszenia Nauczycielstwa Pol- 
skiego przy ul. Królewskiej. Ogrom- 
ne przedsiębiorstwo, mające jeszcze 
niedawno jaknajlepsze widoki roz- 
woju, ulega likwidacji za zaległości 
podatkowe, wynoszące około 10.000 
złotych. lzba Skarbowa jest nieubła- 
gana... Czyja tu wina, czy nieudol- 
nego kierownictwa księgarni, czy 
bezwzględności urzędu podatkowe- 
go, czy kryzysu gospodarczego, czy 
obniżenia się poziomu kulturalnego 
społeczeństwa—nie podejmujemy się 
tego pytania rozstrzygać.Zesmutkiem 
możemy jedynie stwierdzić fakt 
upadku placówki kulturalnej, powo- 
łanej do życia siłami miejscowefmi. 
asuwa on niewesołe refleksje na- 

tury ogólniejszej o opłakanych wa- 
runkach ekonomicznych, w jakich 
się znajduje stołeczne niegdyś mia- 
sto Wilno. 

Trzeba dodać, że sposób, w jaki 
się odbywa licytacja niebardzo temu 
pojęciu odpowiada, nic bowiem nie 
zrobiono ze strony sprzedających, 
aby zapewnić dostęp do licytacji 
szerszym sferom amatorów książek 
i aby uzyskać należną lzbie Skar- 
bowej kwotę nie rujnując ostatecznie 
tej kulturalnej placówki, powstałej 
z drobnych wkładów miejscowego 
społeczeństwa. 

KURJER _WILEŃSK 
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Kursy dla dorosłych wussztn im, Eraszewskiega. 
Przygotowują do egzaminów państwowych: 

wstępnych i maturalnych. 
(Koncesja Kuratorjum O. S. W.— Ł, 23007/26. Kierownictwo — L. 31293/28). 

Podstawą programy M WAR. i O.P, Ustrój semestralny i przedmiotowy. 

Kancelarja przy ul. Orzeszkowej 3—15, czynna ой @. 10 —11. 
od g. 17.30—21. przy ul. Ostrobramskiej 27, ы 
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' Echa nadużyć w kuratorjum szkolnem. 
Proces Alfreda Rachaiskiego. 

Drugi i trzeci dni rozprawy. 

W czwartek, ubiegły t. j. w dru- 
gim dniu procesu w dalszym ciągu 
zeznawał najpoważniejszy w tej 
sprawie świadek p. Henryk Kar- 
czewski. 

Sensację wywołuje odczytany 
przez mec. Millera wyjątek z zez- 
nania, złożonego przez świadka w 
czasie procesu, toczącego się o na- 
dużycia w  kuratorjum, kiedy to 
świadek oświadczył, iż spostrzegł, 
że komisja ministerjalna, badająca 
tę sprawę, była stronnicza i starała 
się ona zatuszować i zbagatalizować 
nielegalne zarządzenia ówczesnego 
kuratora Gąsiorowskiego. Ze spo- 
sobu prowadzenia dochodzenia przez 
członka komisji p. Mikułowskiego 
świadek wyczuwał, iż jest dążeniem 
do zrobienia z p. Rachalskiego o- 
fiarę. 

Na zapytanie obrońcy, czy świa- 
dek przypomina sobie ten epizod, 
świadek, odrzekł, że istotnie tak 
zeznawał. 

Świadkowie: Świderski i b. dyr. 
b. gimnazjum im. kr. Jagielly p. 
Wierzyński i p. Hryniewicz nie wno- 
szą do sprawy nic ciekawego. 

Św. Łukaszewicz, urzędnik ku- 
ratorjum mówi o bliskich stosun- 
kach kur. Gąsiorowskiego z Pożer- 
skim, co nawet było rażące. 

Zeznania następnego św. Fiu- 
czewskiego wywołują sprzeciwy ze 
strony obrony, które podziela w 
zupełności sąd, mitygując świadka. 

w. Zacharzewska, kierowniczka 
kancelarji  kuratorjum, stwierdza 
również, iż Pożerski miał wielkie 
wpływy w kuratorjum. Kto chciał 
mieć posadę musiał zabiegać o je- 
go względy. 

Następnie po zeznaniach świad- 
ków Żołądkiewicza i Połudzińskie- 
go stwierdzających przemożny wpływ 
Pożerskiego w kuratorjum, zabrał 
głos powód p. Gąsiorowski, który 
dowodził, iż p. Rachalski dopuścił 
się zdrady tajemnicy, gdyż robi u- 
żytek z raportów izby kontroli pań- 
stwowej. 

Mec. Miller, odpierając ten za- 
rzut, oświadcza, że dokumenty te 
załączone są do sprawy, która pro- 
wadzona jest jawnie, a więc taj- 
ność ich ustaje. 

Sędzia oznajmia, że protokóły 
omawiane złożone są do sprawy na 
zapotrzebowanie sądu, poczem za- 
myka przewód sądowy, i po krót- 

kiej przerwie udziela głosu rzeczni- 
kowi oskarżenia p. podprokurato- 
rowi Szaniawskiemu. 

Przmówienie podprokuratora 
p. Szaniaws<iego. 

W pierwszej części swego prze- 
mówienia dowodzi, iż nie może 
mieć w tej sprawie zastosowania art. 
537 kk, na który powołuje się osk. 
Rachalski i jego obrona, gdyż Ra- 
chalski ogłosił list otwarty w „Kur. 
Wil." nie w imię dobra społecznego. 
Uważa, iż to nie jest droga do 
zdemaskowania nadużyć. Wreszcie 
w czasie przewodu osk. Rachalski 
nie przeprowadził dowodu prawdy. 
Nie dostarczył dowodów by niefor- 
malności, które wytknęła komisja 
ministerjalna były czynione przez 
p. kur. Gąsiorowskiego z chęci zy- 
sku. Zarzutów tych nie uznała ani 
Naj. Kontr. Państw., ani też minister 
oświaty, który ograniczył siętylko od 
uczynienia uwagi, by tego rodzaju 
uchybienia więcej się nie powta- 
rzały. 

Dalej mówca udowadnia, że Ra- 
chalski nie mógł posiadać również 
„subjektywnego przeświadczenia, iż 
zarzuty inkryminowane p. Gąsia- 
rowskiemu są prawdziwe, gdyż znał 
doskonale stosunki wówczas panu- 
jące w kuratorjum. 

Wobec tego mówca stwierdza, iż 
Rachalskim powodowała jedynie chęć 
zemsty, za zawieszenie go w czyn- 
nościach i postawienie w stan oskar- 
żenia, a w rezultacie domaga się 
odrzucenia art. 537 kk. i okarania 
osk. Rachalskiego z art, 532 kk. za 
oszczerstwo. 

Przewówienia mec. Jasińskiego. 

Pełnomocnik powoda cyw. mec.lJa- 
siński, opierając się na zeznaniach 
świadków, dowodzi, że Rachalski o 
nieformalnościach popełnianych wie- 
dział już od 1922 r. a jednak z li- 
stem wystąpił dopiero w 1925 r. 

Grzech kończy mówca, był nie 
po stronie p. Gąsiorowskiego, lecz 
grzechem był artykuł osk. Rachal- 
skiego. Grzechem tym jednak nie- 
obarcza osobiście p. Rachalskiego, 
a jedynie system austryjackiego 
biurokraty, który żył w ciele Ra- 
chalskiego. 

List p..Rachalskiego uważa mów= 
ca za oszczerstwo. 

       

Obrona mec. Szyszkowskiego. 

P. Rachalski był austrjackim u- 
rzędnikiem. Mają oni swe wady, je” 
dnak posiadają i zalety. Rachalski 
był nieskazitelny i nienagannie peł- 
nił długoletnią służbę. 

Kiedy wykryto nadużycia popeł- 
nione przez Pożerskiego i Jakubow* 
skiego Rachalski uważał, że winę za 
te musi ponieść i szef. Tymczasem 
nazwisko jego zestawiają z nazwis- 
kami defraudantów. Zawieszają go 
w czynnościach. Ma żal za to do 
Gąsiorowskiego, gdyż ten, co sam 
popełniał nieformalności, poświęca 
jego na łup. 

W tych okolicznościach p. Ra- 
chalski musiał bronić swej czci. Nie 
była jednak to zemsta a konieczna 
obrona. Dalej mówca dowodzi, że 
p. Rachaleki miał podstawy do po- 
czynienia zarzutów uczynionych p. 
Gąsiorowskiemu, gdyż z zarzutami 
temi wystąpiła też i wielogłowa ko- 
misja. 

Dalej mec. Szyszkowski zbija 
punkty oskarzenia, przeprowadza 
dowód prawdy i prosi sąd przy re- 
ferowaniu wyroku o zastosowanie 
p. Z'art. 537“ k. k, 

Obrena mec. Millera. 

Drugi obrońca uwypukla moment 
psychologiczny. Rachalski mówi o- 
brońca posiada wiadomości o róż- 
nych nieformalnošciach  popelnia- 
nych przez kur. Gąsiorowskiego, 
ktėre umožliwily dokonanie naduzyč. 

Protokół komisji w oczach Ra- 
chalskiego był dostateczną podsta- 
wą do wystąpienia przeciwko p. Gą* 
siorowskiemu. 

W konkluzji mec. Miller wnosi o 
uniewinnienie podsądnego Rachal- 
skiego. 

Ząkończsnia przewsdu sądowego. 
Osk. Rachalski zrzeka się prawa 

wygłoszenia „ostatniego słowa”. 
Sąd zamyka rozprawę stron i 

oświadcza, iż wobec nawału mater- 
jału, wyrok ogłoszony będzie w so* 
botę o g. 10 rano. 

Wyrok. 

Wczoraj do sądu przybyła nie- 
wielka garstka osób, interesujących 
sić procesem. 

Uderza, że oskarżyciel p. Gąsio- 
rowski, występujący tym razem w 
procesie w charakterze powoda cy- 
wilnego również nie zjawił się na za” 
kończenie sprawy celem wysłuchania 
orzeczenia sądu. 

Drugim znamiennym szczególi- 
kiem był również fakt, że oskarży- 
ciel publiczny p. podprokurator Sza* 
niawski, który właściwie zastępował 
wnoszącego w tej sprawie oskarże- 
nie p. podprokuratora R. Rauzego 
wyręczył się w kulminacyjnym mo- 
mencie procesu p. podprokuratorem 
Rutkiewiczem. 

O godz. 10 rano p. sędzia Oku" 
licz-Rackiewicz, zgodnie z zapowie- 
dzią ogłosił sentencję powziętego 
wyroku, którego mocą na zasadzie 
art. 537 p. 2 k. k. uniewinnił p. Al- 
freda Rachalskiego od winy i kary 
z art. 532 k. k. traktującego o skut” 
kach oszczerstwa w druku. 

Ка-ег. 

Czyżby palec Boży? 
Peszkadowany, po złożeniu przy- 

sięgi padł trupem. 

Wczoraj p. sędzia grodzki Stan- 
kiewicz w pokoju Nr. 211 między 
innymi rozpoznawał sprawę z art. 
475 k. k. o pobicie. 

W charakterze poszkodowanego 
występował 65-cio letni Piotr Za- 
polski, z profesji szewc, zamieszkały 
przy ul. Antokolskiej 84. 

Staruszek' aczkolwiek upierał się 
przy oskarżeniu, to jednak nie mógł 
powołać się na żadne dowody, 
stwierdzające winę podsądnych. 

Sąd, za zgodą oskarżonych w tej 
sprawie postanowił zaprzysiądz os- 
karżyciela — poszkodowanego. 

Po odebraniu przysięgi od Za- 
polskiego, jeden z oskarżonych zro- 
bił uwagę pod adresem oskarżyciela, 
żezataką przysięgę Bóg go skarze— 
iż żywy z sądu nie wyjdzie. 

Wyrok zapadł skazujący oskar- 
żonych i zainteresowani w sprawie 
rozchodzili się. 

Zapolski, na którego przebieg 
procesu zrobił duże wrażenie, w 
chwili gdy schodził ze schodów, 
rażony został atakiem serca i padł 
na płyty kamienne. 

Natychmiastowy ratunek nie dał 
żadnego rezultatu, lekarz skonsta- 
tował śmierć wskutek anewryzmu 
serca. 

%ypadek w kuluarach sądu, 
śród interesantów wywarł kolosalne 
wrażenie. Byli tacy, co w tym dość 
rzadkiem, lecz naturalnem zdarzeniu 
upatrywali dopust Boży. с 

T. 

ASOSESS DST TUTIS IKI ATARAWNYCKI 
  

Morze! Morze! Morze! 

Liga Morska i Rzeczna urządza į 
wielką LOTERJĘ s wygranemi 
wartości przeszło pół miljona zł. 

Wśród wygranych wiele bezpłat- 
nych wycieczek morskich do -Ko- 

penhagi t Sztokholmu. 

Ciągnienie Z. 
nieodwołalnie maja RB zł.     
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TEATR i: MUZYKA. 
REDYTA (na Pažulanos). 

Pożegnalne występy Stefana Jaracza. 
— „Adwokat i Róże”. Dziś popsłudniu 

po raz ostatni „Adwokat i róże* Szaniaw- 
skiego z Stefanem Jaraczom w postaci ty- 
tułowej. \ 

Poezgtek 0 godz. 16-ej, 

„Uciekła mi przepióreczka*.., Wieczo- 
rem o godz. 20-ej po raz ostatni arcydzieło 
Stefana Żeromskiego „Uciekła mi przepió- 
reczka”... s Juljuszem Osterwą i Siefanem 
Jaracsem na esele zespołu Reduty. Są to 
nieodwołalnie ostatnie występy Jaracza 
przed jego wyjazdem na występy podczas 
trwania Wystawy Krajowej w Poznaniu. 

Bilety sprzedaje weześniej biuro „Orbis* 
i od godu. 13.30 kasa teatru. 

-_ Antoni Fertner w Reducle. We wtorek, 
dnia 7 bm. rozpoczyna występy w Reducie 
znakomity artysta teatrów miejskich w 
Warszawie — Antoni Fertner. 

Pierwszą sztuką z udziałem Fertnera 
będzie komedja Ruszkowskiego p. t, „Wese- 
le Fonsia*. w której znakomity artysta kre- 
ujs postać pisąrza Mrozlka* — wydobywa- 
jąc z niej niezwykłe bogactwa humoru i 
pogody. 

Prócz warszawskiego gościa w przed- 
stawieniu bierze udział cały niemal zespół 
Reduty, 

Bilety już są do nabycia w „Orbisie*, 
Jutro z powodu próby generalnej „We- 

sele Fonsia* — teatr nieczynny. 

FEATR POLSKI (sała „Lutnia“). 

Dziś o g. g m. 30 w. grany będzie po 
raz ostatni w sezonie przezabawny „Or. Stie- 
glitz* z K, Wyrwica- Wichrowskim w roli ty- 
tuło wej. 

— „Za Siedmioma Górami", czarodziej- 
ska bajka, pełna przedziwnych, a pięknyc 
rzeczy, ukaże się dziś o g. 3-ej pp. 

— Występy gościnne Marji Gorczyńskiej, 
Jutro w Teatrze Polskim niezwykle intere- 
sująca premjera przezabawnej, z łeską sen- 
tymentu, najnowszej komedji St. Krzywo- 
szewskiego „Panienka z Dancigu* 5 Marją 
Gorezyńską w roli tytułowej. Oprócz całe- 
go zespołu, w sztuce bierże udział orkiestra 
jazzbandowa, tancerki, tancerze i t. d. 

— Wystawa teatralna w Warszawie. Ku 
uczczeniu 100-ej rocznicy Śmierci Wojcie- 
cha Bogusławskiego, z inicjatywy zjazdu 
dyrektorów teatrów, powstał projekt urzą- 
dzenia w lipcu r. b. wystawy teatralnej, 
obejmującej lata działalnośei Wojciecha Bo- 
gusławskiego, oraz ostatnie lat kilkanaście, 
świadczące 0 rozwoju teatrów w Polsce. 
Oprócz Warszawy, wystawę będą reprezen- 
tować miasta następujące: Wilno, Lwów, 
Kraków, Poznań. Wystawa mieścić się bę- 
dzie w salach Redutowych w Warszawie. 

— Jedyny wiosenny popis taneczny A. 
Re|zer-Kaplan i jej studja odbędzie się 5-go 
maja o g. 14.30 w „Lutni*. Występy znanej 
artystki i studja złożonego z 50 osób są do- 
statecznie znane. Odznaezały się one stale 
wysokim poziomem artystycznym i dla te- 
go znajdowały oddźwięk zarówno w publicz- 
ności jak i w prasie i cieszyły się cgrom- 
nem powodzeniem. 

Obecny występ zawiera zupełnie nowy 
program z takich utworów jak „suita chiń- 
Ska* odtańczona przez grupę dzieci od lat 
4 — 8. Prócz tego w programie dzieła Cho- 
pina, Rachmaninowa, Prokofjewa, Wieniaw- 
skiego i innych. 

RADJO. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ 

Fala 456 mtr. Sygnał; Kukułka. 

NIEDZIELA, dn. 5 maja 1929 r. 

10.15. Transm. nabeżeństwa z Katedry Wil. 
11.56 — 12.10. Transmisja z Warszawy. 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w 
Krakowie, oraz komunikat meteorologiczny. 
12.10 — 14.00. Koncert. ork. 1 p. p. leg, 
14.00 — 14.20 Transmisja z Warszawy. Po- 
gadanka dia gospodyń wiejskich 14.20 — 
14.40. Transm. z Warsz. Odczyt z dz. „Rol- 
nietwo“. 14.40—15.00. Transm. z Warszawy. 
„Hygjena zwierząt gospodarskich*. 15.15 — 
17.30. Transm. z Warszawy. Koncert symfo- 
niczny z Filharmonji. 17 30 — 17.55. Audycja 
dla dzieci. Bajki. 17.55—18.20. Transmisja z 
Warszawy. „Z przeżyć i dziejów narodu". 
1g.20.—19.00. Transmisja z Warszawy. Wie- 
czornica podhalańska. 19.00—19.20 Przerwa. 
19.20.—19.45. Transmisja z Warszawy. „Dra- 
mat 1 teatr japoński*—odczyt. 20.00— 20.25, 
2 Eau a z Warszawy. Feljeton. „Siedem 
dni samolotem, okrętem, autem i poelągiem“, 
22.30—22.00. Transm. z Warszawy. Koncert, 
22.00—22.25. Transmisja z Warszawy, Od- 
czyt p. t. „O cudownych obrazach Matki 
Boskiej w Wiinie*. 22.25 —23.00. Transmisja 
z Warszawy. Komunikaty: P. A. T. polieyj- 
ny, sportowy i inne. 23.00 — 24.00. Transm 
z Warszawy. Muzyka taneczna. 

PONIEDZIAŁRBK, dn. 6 maja 1929 r. 

11.56—12.10. Transmisja z Warszawy, 
Sygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej w 
Krakowie, oraz komunikat meteorologiczny, 
15.10 — 15.35. Trasm. z Warsz. Odczyt dla 
maturzystów p. t. „Rola Wielkopolskii w 
przeszłości t teraźniejszości*. 16.30 — 16.50. 
Odezytanie programu dziennego, repertuar 
teatrów i kin 1 chwilka litewska, 16.50 — 
17.00. Chwilka strzelecka. 17.00 — 17.25. 
Transm. z Warszawy. Odezyt dla maturzy- 
stów p. t. „Stefan Żeromski. 17.25 — 17.50. 
Audycją dla dzieci. 3 pogadanka z cyklu 
„Dziecinstwo wielkich Polaków*. 17.50 — 
18.25. Muzyka z plyt gramof. 18.25 — 18.50. 
Audycja wesoła „Podejrzana esoba* St. 
Dobrzańskiego. 18.50 — 19.15. Pogadanka 
„Jedźmy do Poznania”. 19.15—19 45. Muzy- 

„ka z plyt gramof. 19 45—20.00. Program na 
dzień następny i komunikaty i sygnał cza- 
su z Warszawy. 20.00 — 20.25. Pogadanka. 
„Artyści filmowi i ich własne oblicza", 
20.30—22,00. Koncert sekstetu z Salonu Phi- 
lipsa w Wilnie ul. Mickiewicza 23. 22.00 — 
23.25, Audycja recytacyjna „Cześć Marii na 
szezytach poezji polskiej". 22.25 — 23.00. 
Transmisja z Warszawy: Komunikty: P.A.T. 
policyjny, sportowy i inne. 23,00 — 24.00, 
(Transmisja 4 Warszawy. Muzyka taneczna, 

W TKSTTEWO SECA POPE TT YZECS CWE NUKED 

Lakaz warkoczy w Chinach. 
WIEDEŃ, 4.5 Pat. Dzienniki 

donoszą z Londynu, że z dniem 
| maja rząd nankiński wprowadził 
w życie rozporządzenie, zakazujące 
wszystkim Chińczykom noszenia 
warkoczy, 

  

  

  

Giełda warszawska ż dn. 4.V. b m. 

WALUTY i DEWIZY: 

Holandja . z ° 358,65—357,75 

Londyn 43,28—43,17 
Nowy Jork 8,90—8,88 

Paryż AS 34,86—34,77 
Praga . й + * 26,39—26,33 

Szwajcarja 141,78— 171,35 
Stokholm . 5 @ 238,38—237,78 

Wiedeń |. 3 4 125,21—124.90 

włochy . . 2 2 16,74—46,62 

Berlin w obr. nieof. й 211,43   
s
i
a
t
c
e
 
„
a
ż
 

у 

| 

|



Nr 103 (1448) 

» WIEŚCI i OBRAZKI Z KRAJU. 
Zjazd mężów zaniania B.B. W.R. w Święcianach. 
Sekretarjat Powiatowy B.B.W. R. zwołuje w dniu 8 maja b. r. Zjazd 

mężów zaufania z terenu powiatu święciańskiego, na którym będą omó- 

= 

wione sprawy dotyczące życia gospodarczego i politycznego powiatu. 

Na Zjeżdzie Bezp. Blok W. R. będzie reprezentowany przez posła 

„dr. Stefana Brokowskiego i sekretarza wojewódzkiego red. Świderskiego. 

Poseł dr. St. Brokowski będzie referował sprawę zmiany Konstytucji, 

zaś red. Świderski omówi całokształt spraw gospodarczych i organizacyj- 

nych. Po wysłuchaniu sprawozdań poszczególnych mężów zaufania i omó- 

wieniu sprawy zbiórki na fundusz dyspozycyjny M. $. Wojsk. zostanie 

wukonstytuowane prezydjum Rady powiatowej. 

Dźwina wylała. 
Od trzech dni poziom wody Dźwiny począł się podnosić. Dnia 

3 maja o godz. 7 min. 30 przy poziomie wody m. 70 cm. Džwina wy- 

stąpiła z brzegów w rejonie miasta Dzisny, zatapiając ulice: Zalewną, 

Gdańską, a częściowo Połocką. Również wylała Dźwina w miejscowoś- 

ciach Potroszkowo, Poddźwinie, Mazuryno i w majątku Łąka. 

W dniu 3 maja o godz. |2-tej poziom wody na Dźwinie wynosił 

9 m. 82 cm. Prócz wymienionych poprzednio ulic woda zalała również 

ulice: Mostową, Nadbrzeżną i część Kościuszkowskiej. Woda stoi na tych 

ulicach na wysokości od 20 do 60 cm. Władze administracyjne prowadzą 

na miejscu energiczną akcję ratunkową i zapobiegawczą według zawczasu 

ułożonego planu. Akcją całą kieruje na miejscu zastępca starosty p. Iszora. 

Śmiertelne postrzeienie zbiegłego aresztanta. 
We wsi Kwatery, pow. wołkowyskiego, policja, przeprowadzając re- 

wizję u Macieja Floryka, karanego już 3 letniem więzieniem. z art. 102 k. 

%. odnalazła większą ilość bibuły komunistycznej, wobec czego Floryka 

aresztowała. 
Podczas transportowania do posterunku P. P. w Šwisloczy, Floryk 

-w drodze rzucił się do ucieczki. 
W trakcie pościgu jeden z funkcjonarjuszów p. p. wystrzelił z kara- 

binu, kładąc ściganego trupem na miejscu. Dochodzenie w toku. 

Niefortunny wynalazca. 
Mieszkaniec wsi Lasanka - Danilewo, pow. suwalskiego, Ludwik Wa- 

silewski skonstruował strzelbę własnego pomysłu. Zaraz podczas pierwszej 
próby, Wasilewski padł ofiarą swego wynalazku gdyż strzelba przy wy- 
strzale eksplodowała, tak że nieszczęśliwy stracił wielki palec u prawej ręki. 

Pożar szkoły powszechnej. 
W nocy z 30 kwietnia na | maja 

w Parafjanowie pow. dziśnieńskiego 
spłonęła doszczętnie 7 klasowa szkoła 
powszechna. Zdołano uratować po- 
łowę inwentarza szkolnego. Pożar 
powstał skutkiem nieostrożnego ob- 
chodzenia się z ogniem. Straty ob- 
liczają na zgórą 100.000 złotych. Bu- 
dynek był ubezpieczony na 87.000 . 
złotych. Mienie nauczycieli mieszka- 
jących na górnych piętrach spaliło 
się doszczętnie, 

Według opowiadań osób przy- 
byłych z Parafjanowa pożar wybuchł 
© północy skutkiem tego, iż ktoś 
z członków rodziny nauczyciela, czy” 
tając książkę, zapomniałj zgasić 
świecę. Obudził się w chwili kiedy | 
pokój już stał w płomieniach. Spalił 
się cały nowowykończony budynek 
szkolny, który oddany był do użyt- 

  

ku dopiero zeszłej jesieni. Górna 
część budynku spaliła się w bardzo 
krótkim czasie, tak iż mieszkający 
tam personel nauczycielski zaledwo 
zdołał uratować życie. Z. dolnej 
części budynku powynoszono tylko 
ławki i powyjmowano okna. Wody 
blisko nie było, gdyż budynek stoi 
na wzgórzu. Straż pożarna z odleg- 
łej o 2 kilometry stacji kolejowej 
funkcjonowała sprawnie, lecz kiedy, 
po pokonaniu fatalnej drogi od sta- 
cji do szkoły, zdołała brzybyć na 
miejsce:pożaru, gmach jstał w ogniu. 
W. akcji ratunkowej brało czynny i 
bardzo dzielny udział zwłaszcza 
dwóch wojskowych z personelu ko- 
misji poborowej. Jeden z nich ura” 
tował troje dzieci dozorcy szkolnego, 
którym zagrażało niebezpieczeństwo. 

KURJER JW PL E Ń S K 1 

KRONIKA 
  Dziś: Piusa V. P. W. 

  

ied. 
SARA Jutro: Krz. dz. Stan. 

5 Wschód słońca—g. 4 m. 20. 

Maja Zachód s g. 18 m. 26     
Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicznogo 

U. S. B. z dnia 4/V--1929 roku. 
Ciśnienie | 
średnia w 767 
milimetrach 

Temperatura 
średnia į WIC 

Opady w 
milimetrach 

Wiatr d Południewo-wschodni. 

Uwagi: Półpochmurno. 
Minimum: -- 0 C. 
Maximum: +- 140. 
Tendancja barornetr.: Stan stały. 

OSOBISTE 

— P. wojewoda wileński Wtady- 
sław Raczkiewicz wyjechał w dniu 
8-go maja w sprawach urzędowych 
do Warszawy. 

UNIWERSYTECKA 
— Uroczysta akademja ku czci 

Ojca św. Piusa XI z okazji pięćdzie- 
sięciolecia Jego kapłaństwa urządzo- 
na staraniem wydziału teologiczne 
go odbędzie się dzisiaj, t. j. w nie- 
dzielę, o godzinie 7-ej wiecz. w auli 
kolumnowej Uniwersytetu Stefana 
Batorego. 

Wstęp wolny. 
SPRAWY AKADEMICKIE 

— Związek ak. mł. ludowej. Dziś 
5.V r. b. odbędzie się zebranie orga- 
nizacji z porządkiem następującym: 
1) Wybory do „Bratniej Pemocy*. 
2) Sprawa teatra Ludowego na Wi- 
leńszczyźnie. 3) Kwestje organiza- 
cyjne. 4) Wolne wnioski. 

Początek zebrania o godz. 12-ej 
w sali przy ul. Wileńskiej 26—1. 

— Akademicki wiec. Dzisiaj wi- 
leński komitet akademicki zwołuje 
wielki wiec protestacyjny polskiej 
młodżieży akademickiej Uniwersyte- 
tu Stefana Batorego w Wilnie, w 
związku @ barbarzyńskimi gwałta- 
mi niemieckimi na Sląsku Opol- 
skiem. 

Wiec odbędzie się w sali Snia- 
deckich o godz. 12-ej w południe. 

Wileński komitet akademicki zwra- 
ca się niniejszem do ogółu polskiej 
młodzieży akademickiej z gorącym 
apelem o jaknajliczniejsze stawienie 
się. 

WOJSKOWA 

— Wstrzymanie badań antropolo- 
gicznych i psychotechnicznych przy 
tegorocznym poborze. Ze względów 
oszczędnościowych ministerstwo 
spraw wewnętrznych poleciło wstrzy- 

mąć w roku bieżącym dokonywanie 
badań antopologicsnych i psycho- 
technicznych podczas peboru woj- 
skowych na terenie całego państwa. 

20009 
— Zmiana nazwy agencji poczto- 

wej. Zawiadamia się, że w związku 
z przeniesieniem agencji. pocztowej 
Łasza do sąsiedniej miejscowości 
Kwasówka, ministerstwo poczt i te- 
legrafów zmieniło nazwę tej agencji 
na „Kwasówka*, 

Z KOLEI 

— Referat wycieczkowy naP.W.K. 
przy dyr. kol. w Wilnie. Dyrekcja ko- 
lei państwowych w Wilnie w celach 
informacyjnych powiadamia, że dla 
usprawnienia ruchu wycieczkowego 
w związku z Powszechną Wystawą 
Krajową z polecenia ministerstwa 
komunikacji został w dyrekcji kolei 
państwowych w Wilnie utworzony 
z dn. 25-go kwietnia r. b. przy wy- 
dziale eksploatacyjnym dyrekcyjny 
referat wycieczkowy (skrót DRW), 
który mieści się w gmachu dyrekcji 
II piętro pokój JNa 86. 

W referacie tym będą scentrali- 
zowane wszystkie sprawy dotyczące 
wycieczek, : 

Wobec powyższego uprasza = 0 
zgłaszanie (najmniej na 10 dni 
przed zamierzonym dniem wyjazdu) 
do referatu wycieczkowego lub też 
na stacjach wyjazdu  zaw- 
czasu zgłoszenia wycieczek składa- 
jących się niemniej 25 osób poda- 
jąc w zgłoszeniu następujące dokład- 
ne dane: 1) dzień zamierzonego wy- 
jazdu, 2) godzinę odjazdu, 3) ilość u- 
czestników, 4) dokładny program 
wycieczki (naprzykład 18/V Wilno— 
"Warszawa— Poznań poc. № 712/518. 
28/V Poznań—Warszawa poc. Ne 816. 
24/V Warszawa— Wilno poc. Nr. 718/65 
dokładny adres zgłaszającego wy- 
cieczkę i jego zastępcy. 

HARCERSKA 

— Podziękowanie. W imieniu 
Czarnej Trzynastki wil. druż, harc. 
dziękuję serdecznie W, Paniom: Wan- 
dzie Stulgińskiej, Alinie Sznee i Ma- 
rji Grzesiakowej, oraz W. Panu Ja- 
nowi Wasilewskiemu: za ofiarną i 
bezinteresowną pracę przy uszyciu 
mundurów dla drużyny. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Walne zgromadzenie Związku 
drobnych kupców chrześcijan m. Wil- 
na. Zarząd Związku drobnych kup- 
ców chrześcijan m. Wilna podaje do 
wiadomości swym członkom, ,że w 
dniu 5 b. m. t. j. w niedzielę o g. 
16-е] w lokalu Związku przy ul. Za- 

walnej 1 m. 4, odbędzie się walne 
omadzenie ezłonków Zwiąsku. Na 

porządka obrad: sprawozdanie л4- 
rządu i komisji rewizyjnej, sprawa 
załeżenia spółdzielni-burtowni, spra- 
wa opłat csłonkowskich, sprawy po- 
datkowe i inne. ; 

Wszystkich członków uprasza się 
o jaknajliczniejsze i punktualne przy- 
bycie. 

— Kmołe polonistów. W niedzielę 
dnia 5 V. 29 o godz. 11.30 odbędzie 
się w lokalu seminarjum polonisty 
cznego (ul. Zamkowa 11). Zebranie 
sekcji hist. lit. koła pol. 

Na porządku: referat p. t. Zega- 
dłowicza uŻywot Mikołaja drukiem 
pisanego* kol. M. Giersodówna. Go- 
ście mile widziani! 

— Odczyt w „Ognisku* kolejowem. 
W dniu 5 maja r. b. o godz. 18-tej 
w sali ogniska przy ul. Kolejowej 
N 19 profesor Józef Wierzyński wy- 
głosi odczyt na temat „Satyra Pol- 
ska* (wiek XVII). 

— Nadzwyczajne waine zgroma- 
dzenie wil. okr. Związku gier spor- 
towych odbędzie się w poniedziałek 
dn. 6 b, m, o godz, 19-ej (7 wiecz,) 
w lokalu okr. ośrodka W. F. Ludwi- 
sarska 4). Wszystkie kluby i stow. 
proszone są o przysłanie swych 
przedstawicieli, 

— Walne zebranie kuratorów Tow. 
Rz pracy społecznej. We wto- 
rek 7-g0 maja o godz. 6 w. (w pierw- 
szym terminie) i o g. 7 w. (w dru- 
gim terminie) odbędzie się w lokalu 
Banku Ziemskiego doroczne walne 
zebranie kuratorów Tow. pop. pracy 
społecznej im. J. i S. Montwiłłów. 

Na zebraniu tym powzięta Zosta- 
nie uchwała dotycząca udzielenia 
zapomóg instytucjom dobroczynnym 
i kulturalno-społecznym. 

— Odozyt posta d-ra Stsfana Bro- 
kowskiego. Dnia 8 b. m. w sali przy 
ul. Zawalnej 1 m. 4 odbyło się zgro 
madzenie członków i sympatyków 
Zjednoczenia pracy wsi i miast, na 
którem poseł dr. Stefan Brokowski 
wygłosił odczyt o Konstytucji 3 
Maja. 

W doskonale ujętym i w pięknej 
formie wypowiedzianym odczycie pre- 
legent zobrazował stan Rzeczypospo- 
litej — od początków w. XVIII, tło 
i zdarzenie historyczne, poprzedza- 
jące przyjęcie Konstytucji 8 Maja i 
Jej Znaczenie. Następnie scharakte- 
ryzował obecną sytuację polityczną 
i uzasadnił konieczność rychłej na- 
prawy ustroju naszego Państwa. 

3 

Wywody prelegenta spotkały się 
z całkowitem zrozumieniem i uzna- 
niem całego zgromadzenia, бг 
prosiło 0 częstsze urządzanie o0d- 
czytów. 

— Oddział wileński polskiego To- 
warzystwa tatrzańskiego urządza we 
wtorek dnia 7 b. m. o godzinie 8 
min. 15 wieczorem w gimnazjum im. 
Juljusza Słowackiego (Dominikańska 
N 3) zebranie miesięczne, na któ- 
rem prof. Tadeusz Czeżowski wy- 
głosi pogadankę  ilustrowaną prze- 
źroczami p. t. „W Alpach Wallijskich* 
(wspomnienia z wycieczki), Goście 
mile widziani. Tegoż dnia o godz. 
w pół do 8 wiecz. odbędzie się W 
tym samym lokalu doroczne walne 
zgromadzenie członków oddziału. 

— Polskie T-wo teozoficzne w 
Wilnie. W niedzielę, dnia 5 b. m. o 
godz. 5 p.p. w lokalu T-wa przy ul. 
Kasztanowej 2 m. 11, odbędzie się 
kolejna pogadanka na temat: „Helę- 
na Bławacką* Wstęp wolny. 

ZE ZWIĄZKÓW | STOWARZYSZEŃ 
— Otwarcie strzelnicy Z. 0. W. 

Dziś, 5.g0 maja o godzinie 12-ej 
min. 80 nastąpi uroczyste otwarcie 
w ogrodzie po-Bernardyńskim strzel- 
nicy Z. O. W., na które mają przy- 
być przedstawiciele władz z panem 
wojewodą na czele, 

Po otwarciu strzelnicy odbędzie 
się pokaz strzelania zespołu strze- 
leckiego, oraz poszczególnych strzel- 
ców zrzeszonych w Z. O. W. orga- 
nizacji. 

W związku z powyższym, zarząd 
Z. 0. W. prosi wszystkich członków 
zrzeszonych organizacji o jaknajlicz- 
niejsze przybycie na wspomniane u- 
roczyste otwarcie strzelnicy. 

RÓŻNE 
— Waika z handlem w święta. 

Zgromadzenie kupców spoźywczo- 
kolonjalnych, zwołane przez centra- 
lę drobnego kupiectwa i przemysłu 
R. P. uchwaliło bezwzględny zakaz 
handlu w niedzielę i święta. posta- 
nawiając jednocześnie zmusić jed- 
nostki oporne zaniechania prowadze- 
nia handlu w niedzielę i święta. 
Uchwała ta wchodzi w życie w naj- 
bliższych dniach. (—) 

W KRYNICY — Vila „Biatej 
Róż z ordy- 

nuje jak zwykle Dr. Juljan 
Aronson. 1164 

EEE CITES NIN TTK UTI SIRIIEIK ITT KOS IS TENS СО 

Katastrofa autobusowa, 
W dniu 2 maja r. b. o godz. 20-ej na 4 kilometrze w drodze z Wil- 

na do Niemeczyna przewrócił się autobus z podróżnymi z powodu zła- 
mania się przedniego lewego koła. 

Nieszczęśliwego wypadku z ludźmi nie było. Kilku podróżnych do- 
znało lekkich kontuzyj. 
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jj" 1-2) Lolerji Państwowej 
WSZYSCY KUPUJĄ 

w słynnej i szczęśliwej kolekturze 

ТОЙ 1 УН 
Firma egz. od r. 1835. 1867 

WIELKA 44, 

‚ 0 
Warszawa. 

Oddział w Wilnie, 
P.K.O Je 81051. Adres dla depesz „Lichtlos“, Wilno. Р.К.0. № 81051   

imi 
‚ I 

= 

Ku upamiętnieniu pierwszego dziesięciolecia odzyskanej niepodległości 
państwowej i zjednoczenia Polski odbędzie się w czasie 

od 16 maja do 30 września 1929 
pod protektoratem 

PRNA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA 
W POZNANIU 

Wystawa obejmuje działy: kultury i sztuki, 
wychowania fizycznego i sportów, emigracji. + 

Wzniesiona zbiorowym wysiłkiem Narodu i Rządu, 
POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA stanie się 

potężną dźwignią polskiego życia kulturalnego i gospodarczego. 

POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA tylko wówczas spełni 
całkowicie swe wielkie zadanie, jeżeli ją zobaczy cała Polska. 
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przemyslu i rolnictwa, 
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Przedstawicielstwo 

fabryk 

  

MOTORY. 
Najtańsze, precyzyjne naftowe zawsze go- 

towe do ruchu bez podegrzewania 18 

„BERNARD . 
Cena ioco skład Wilno, 

Motor stojący 

» ” 
Motory oznaczone gwiazdką 88 

stawą (fundamentem nadziemnym) i śruba- 
mi fundamentowemi. 

Termin dostawy 4—6 tygodni. ) 
Sprzedaż na raty. S 

Biuro Techniczno - Handlowe 
i Robót Inżynieryjnych 

wł. STANISŁAW STOBERSK! 
: ul. Ad. Mickiewicza 27 

mA wam —— 

Inžynier JAM GUMOWSKI Wilno, ul. Mickiewicza 7, tel. 271. 

„H. CEGIELSKI" 
Lokomotywy, wagony, walce szosowe, lokomobile, kotły parowe, konstrukcje 

g żelazne, aparaty cukrownicze, maszyny rolnicze, 

4PS zł. 1850.— 
. 5PS zł. 2055, — 
” 8PS zł. 2531.— 
” * 12 PS zi. 3487.— 
* * 17PS zł. 5500.— 

* 22PS zł. 6500.— 
z pod- 

EB 

С 

Wilno Telefon 12-47. 

   

    
   

  

Sp. Akc, 

w Poznaniu. 

odlewnie żelaza i stali, 

  
13
56
 

  

Części zamienne 

Ford 
+ Ghevrolet 
wszystko na składzie 

Opony, Masywy 
oraz 

wszystko do auta! 
najtaniej 

Jener, Jakas 
Repr. BERSON, 
Łódź, Narutowicza 16. 

  

  

tel. 425. 

DO RIEQŁÓWSTWA 
w as zi ARKINA ki wiać 

  WĘDKI, ŻYŁKI, | 
SZNURY, HACZYKI i t.p. 

  

1354-85 | 

Ogłoszecie. 
Komornik przy Sądzie Okręgowym w Wilnie 

Jan Lepieszo, zamieszkały w Wilnie przy ul. Zam- 
kowej w domu Ne 15 m. 2 na zasadzie art. 1030 U. 
P. G. ogłasza, iż w dniu g maja 1929 roku o godzi- 
nie 11 rano w Wilnie przy ul. Kopaniea NM 8 odbę- 
dzie się sprzedaż z licytacji publicznej ruchomości, 
składającej się z urządzenia domowego naleącej do 
Hirsza Wulfowicza oszacowanej dla licytacji na su- 
mę zł. 3010. 
1357/404/V1 Komernik Sądowy 1. LEPIESZO.   

Do intratnych interesów 
potrzebni 

wspólnicy 
„INFORMATOR“ 

Jagielloiska 8/14. 1833-5 

Zakład 

  

NASIONA 
| pastewne, warzywne, kwiatowe i t. p. wyborowe, gwaranto- 
| wanej dobroci, flance kwiatów zimotrwałych, cebulki i kłącze 
| kwiatowe, róże i krzewy ozdobne, truskawki i szparagi poleca 

OGRODNICZY w. Plebańczyka 
Wilno, ul. Niemiecka 2. 

    

  

    sk 

  

Orle 
okazyjnie bar- 

1294 0 

  

„KRÓLEWIANKA * 
Wilno, Królewska 9 

Zakąski zimne i go- 
rące. Piwo.Obiad z2-ch 
dań z chlebem zł. 1.30. 
Abonament miesięcz- 
ny zł. 32. „Gabinety*, 

KAWIARNIA & |         

  

PIERWSZORZĘDNY ZAKŁAD ARA wIECKI 

L. KULIKOWSKIEGO 
WIELKA 13. 

WIELKI WYBÓR MATERJAŁÓW, UBRANIA GOTOWE I NA OBSTALUNEK. 

dzo tanio do 
sprzedania. 

Oglądać od 12—6 popoł. 
Chocimska 40 io 

1175 1248-0     
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Kim Mi . ki „04 dnia 5 do 7 maja 7 Į Galinda e wieloles). Dra: . 
cznie bę- 

Ь 2 

1B]S 6 dzie wydwieliany mentu“ POETA TE ZEBRAK Franeois Tillona, 1 a. Nagrodzone na |-ch Targach Północnych TYSIĄCOM rodzin zapewniły byt a 

gą" mentalny arcyfilm: szego posty franeuskiego. i LL KURSY SAMOCHODOWE 

W rolach к d g. 3 m. 30. 7 di & 
Smrówamnta 4. | Rlerapė JOHN ВАЕКУМОКЕ 1 СОМЕАР МЕТОТ ва sssssów oi ej Wielkim Ztotym Medalem PRYLINSKIEGO 
KINO - TEATR PRENIERAI Film, który ol- 

Warszawa, Aleje Jerozolimskie Nr. 27. 

HELIOS“ ėnieva, czaruje 1 om vejo „SYM FO NJA PATETYCZ NA" | Opieka i eM dla suės 

Oryginalna inscenizacja genjalnej symfonji CZAJKOWSKIEGO. W rol. główa. słynny mistrz boksu | Naile sze Teodoli й Największe warsztaty szkolne. 1555/13882 

LJ G ( czaru- || h | Y Į i prze- 01 D Niebywale urosmaicona akeja rozgrywa 

Wileńska 38. 607983 arpentler, jąca 16 010 Gry šliesna ga aj. się w Afryce i w najwytwera. pałacach | niwelato ы 

Paryża. Tańce królowej musie halów paryskich. Poeząt. seansów e gods. 4. 6, 8 i 10.15. | ® ry, KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA 

KINO - TEATR pg Roza A rs konkurs największych gwiasd ekranu IWAR PETROWICZ, MIKOŁAJ | ISTNMENIJ astrolabje, @ © 

ь ЗЕМ, ioa W: du). - i 

Poloni @ | ! ESANOER WERTYŃSKI m imie SZECHEREZABA 7%! yy trórea „Gas | | goniometry bać 
nowy“ Aleksander Wolkow. Najwspanialszy prsobój sezonu! Największy obraz świata! Gigantyczny film. Rozhu- | . s 

kana wyobraźnia wsebodu w połączeniu z największą techniką kinematografiezną. WWAGA! Obraz „Szeche- 3 Ф pianimetry 

Miekiewieza 22. a žie WE (Szdk F. ai) WAWEL AA oe am ao w kinie os p. t. „Sze- | . / ю A i etc. i 

chereza: si ni“ (Szeik Fazi!). raszam i ezność © ekonanie toi : 1d Na * ieni : я 

ewy tę BY O Początki togaeów io Gee ies 2 ak valas Šieeiaiois Agia ad 
2 l busu rozkład jazdy ustala się następujący: 

KINO DZIŚ długo Wielka epopea morska w lZQwielkich aktach, | @| | » ) 8 Р e near 
2 a tluat: S k ii я | |z Wilna o godz. 9, 16 i 17; z Mejszagoly 

Piccadilly o areyfilm ZATO KA SM IERCI KOŃ da Atea e. fokamentów "zna ! powszechnie [| ||| || Dr | 2 „= 7, rk ak oo A nie 

zionych w archiwach b. rządu earskiego. Wspaniała realikacja filmowa zaan. powieści LEONID OWA, rożyse- | | + £: IM ziele i poniedziałki: z Wilna o godz. 9, 16 i 17; 

meza e” |DpPAOOS owyicysee. Sallykow, dizjenow, Jarosławiec | Kartastowa. Guma || Znanej rmy ’ RJ je WD 28 Н ва 
bedzie pod wplywem „Zatoki šmierei“, bo to film tęiniąsy żywą akcją, to ebras, tak wielki. jak samo życie. | TRŚMY MIERNICZE, RQULETKI i PRZYBORY KREŚLĄRSKIE h 

® a | w wielkim wyborze Od r. 1843 istnieje „(ULOKUJĘ 

sz iek: i ' . ° i 2000 К - 

ANDA | Daliona inónim za aa zem. || SKŁAD FABRYCZNY w POLSCE ||| Wilenkin Šis 
W podług,powieści | Marja Gorczyńska, Stefan Jaracz, | | OPTYK RUBIN“ : l. TATARSK „INFORMATOR“ 

l. Wielka 30 Stefana Leromskiego [lt WIOŚ] por Pr" 1 wiadyaw. | 1 99 э Wilno, | : SĘ ae nA mit 

BRA a SR" Dominikańska 17, telefon 10-58 1366 : Mam skl ё 

Kino Kolejowe | DZIŚ ! dni następnych. = s НЕ оана Najstarsza firma w kraju (egzystuje od 1840 roku). JU 

zq| "mem" „Zapomniana хопа“ лак | —— = „gębie, see 
0GNIS KO POZ: 23 nieanego LA M- Popierajcie = jadalne, sypialne | ga- pożąceni spolniy MCĖBa 

BERTA. Rzec4 dzioje в!9 w okopach amerykaiskich podezas wojay šwiatewej i 10 lat później w N. Jorku. | [; M iR Ogłoszenie PU ZONA Est T gi 

(obok dworea kolejow.) | W roli głównej MAGDE BELLAMY. Początek o godzinie 6-tej. W niedziele | święta o godz. 4-tej Ceny uwykłe. Ligę orskąi Z6CZNĄ rd 2 s as 3 bardzo is, kijeniala 

Konkursu architextonicznego. j Wykwintne. Mocne. liczna. Wiadomość:     
Bacznosšc! 

Gospodarstwo 140 mėrg, ziemi pszennej, w miešcie, wyžsze szkoly, 

gimnazja, koleje żywy i martwy inwentarz, dom 12 pokoi, 

światło elektryczne, cena 90.000 zł., wpłaty 50.000 zł. 

Gospodarstwo 108 mórg, pszenno-żytniej ziemi, z budynkami, inwen- 

tarzem, cena 50.000 zł., wpłaty 30.000 zł. 

Gospodarstwo 152 morgi, pszenno-żytniej ziemi, z 

inwentarzem, cena 70.000 zł., wpłata 40.000 zł. 

Gospodarstwo 120 mórg, przy mieście powiatowem, dom 8 pokoi, 

z żywym i martwym inwentarzem, cena 60.000 zł., wpłata 

30.000 zł. 
Gospodarstwo 100 mórg, pszenno”żytniej ziemi, z budynkami, 

inwentarzem, cena 30.000 zł., wpłata 20.000 zł. 

Gospodarstwo 31 тогра ziemi paszennej, z budynkami, inwen- 

tarzem, cena 16.000 zł., wpłata 10.000 zł. 

Gospodarstwo 110 mórg, pszenno-żytniej ziemi z budynkami, inwen- 

tarzem, cena 20.000 zł., wpłata 12.000 zł. 

Gospodarstwo 80 mórg pszennej ziemi, z budynkami, inwentarzem, 

cena 45.000 zł., wpłaty 30.000 zł. 
Gospodarstwo 60 mórg pszennej ziemi, z budynkami, inwentarzem, 

cena 30.000 zł., wpłaty 20.000 zł. 
Gospodarstwo 54 morgi, pszennej ziemi, z budynkami, inwentarzem, 

cena 25.000 zł., wpłaty 12.000 zł. 
Gospodarstwo 85 mórg pszennej ziemi, z budynkami, inwentarzem, 

cena 40.000 zł., wpłaty 20.000 zł. 
Gospodarstwo 53 morgi pszennej ziemi, z budynkami, inwentarzem, 

cena 20.000 zł., wpłata 10.000 zł. 

Gospodarstwo 64 morgi, ziemi pszenno-żytniej, z budynkami, inwen- 

tarzem, cena 45.000 zł., wpłaty 30.000 zł. 

Gospodarstwo 98 mórg pszennej ziemi, 5 mórg ogrodu owoco* 

wego, dom 8 pokoi, od Poznania 14 klm. z żywym i martwym 

inwentarzem, cena 100.000 zł. wpłaty 60.000 zł. 

Gospodarstwo 6| morga pszenno-żytniej ziemi, z budynkami. 

inwentarzem, cena 40.000 zł., wpłata 20.000 zł. 

Gospodarstwo 42 morgi, z budynkami, inwentarzem, pszenna zie- 

mia, cena 15.000 zł., wpłata 10.000 zł. 
Gospodarstwo 175 mórg, pszenno-żytniej ziemi. z budynkami, 

inwentarzem, cena 39.000 zł.. wpłaty 25.000 zł. 

Gospodarstwo 300 mórg pszennej ziemi, na Pomorzu, z bu- 

dynkami, inwentarzem, dom 6 pokoi, cena 120.000 zł., wpłaty 

55.000 zł. 
Gospodarstwo 4| morga, pszenno-żytniej ziemi, z budynkami. in- 

wentarzem, dom 5 pokoi, cena 22.000 zł., wpłaty 15.000 zł. 

Gospodarstwo 90 mórg pszennej ziemi, z budynkami, inwentarzem, 

cena 45.000 zł., wpłaty 25.000 zł. 

Gospodarstwo 50 mórg pszennej ziemi, z budynkami, inwentarzem, 

cena 35.000 zł., wpłaty 20.000 zł. 
Gospodarstwo 190 mórg pszennej ziemi, 16 klm. od Poznania, 

z budynkami, inwentarzem, dom 6 pokoi, cena 100.000 zł., 

wpłaty 50.000 zł. 
Gospodarstwo 64 morgi pszenno-żytniej ziemi, od powiatowego 

miasta 5 klm., dom 2 pokoje i kuchnia, budynki murowane, 

z żywym i martwym inwentarzem, rola przy domu, cena 

14.000 zł., wpłata 10.000 zł. 
Gospodarstwo 73 morgi pszenno-żytniej ziemi, z budynkami, in- 

wentarzem, cena 36.000 zł., wpłaty 20.000 zł. 

Gospodarstwo 140 mórg, przenno-żytniej ziemi, budynki murowane, 

z żywym i martwym inwentarzem, cena 50.000 zł. wpłaty 

25.000 zł. 
Gospodarstwo 39 mórg, pszennej ziemi, z budynkami, inwentarzem, 

cena 16.000 zł. wpłaty, 12.000 zł. 

Gospodarstwo 80 mórg pszennej ziemi, z budynkami, inwentarzem, 

cena 45.000 zł. wpłaty 20.000 zł. 
Gospodarttwo 68 mórg, pszennej ziemi, z budynkami, inwentarzem, 

cena 20.000 zł. wpłaty 15.000 zł. 
Gospodarstwo 93 morgi, pszennej ziemi, z budynkami, inwentarzem, 

cena 50.000 zł. wpłaty 20.000 zł. ` 

Prócz wyżej wymienionych gospodarstw mam jeszcze wiele 

większych i mniejszych, które są z żywym i martwym inwentarzem, 

z budynkami, od zaraz na sprzedaż, przy kupnie wolne. razie 

przyjazdu proszę zabrać gotówkę 5—10.000 zł. na zadatek. Zgło- 

szenia przyjmuje Firma Sowiński właść. St. Paterek Poznań. Św. 

Marcin 22, letefon 18-97 w podwórzu. 

budynkami, 

  

  

Wobec pojawienia się w Wilnie niepowołanych osób, mianujących się 

zastępcami samochodów marki „CHEVROLET” niniejszem komunikujemy, 

że jedynym naszym upoważnionym zastępcą samochodów osobowych i cię- 

żarowych marki „CHEVROLET" na Województwo Wiłleńskie jest firma: 

„wen Ji SDDECAJ, Wiza Ai. i 
Nadmieniamy jednocześnie, że powyższa firma posiada również wy- 

łączne prawo sprzedaży oryginalnych części zamiennych do samochodów 

„CHEVROLET“: i 

General Motors w Polsce, Warszawa, Wolska 103. 
1589-0 1 
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EET Przy zasupach prosimy powoływać się 

na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim”. 

  

WE 

Wydawca „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 

  

    
   
   

    

  

   
    

    

  

     

     
     

     

    

       

     
REDAKCJA | ADMINISTRACJA: Jagiellońska 3, Telefon 99. Czynne od godz. 9—3 ppoł. Naczelny redaktor przyjmuje od godz. 2 — 

przyjmuje od gedz. 12—2 ppoł. Ogłoszenia przyjmują się ed godz. 9—3 i 7—9 wiecz. 

CERA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domn lab przesyłką pocztową 4 zł. Zagranicą 7 zł. 

Katy ——1.00 zł. za wiersz redakcyjny, ogłoszenie mieszkaniowe — 30 gr. za wyraz. Do tych cen dolicza się: za 

zamiejstowe — 25% drożej. Dla poszukujących pracy 30% zniżki, Za nnmer dowodowy 20 gr. 

D 1 2 zierzawy. 
Gospodarstwo 54 morgi, z budynkami, inwentarzem, na 10 lat do 

wydzierżawienia powiat Poznań, objęcia potrzeba 5.500 zł. 

z morgi 50 kg. żyta. 
Gospodarstwo 50 mórg, z budynkami, inwentarzem, na 9 lat do 

wydzierżawienia, powiat Września, do objęcia potrzeba 9.000 zł. 

z morgi 75 kg. żyta. 
Gospodarstwo 121 morga, z budynkami, inwentarzem, na 10 lat 

do wydzierżawienia. Dom 8 pokoi, od powiatowego miasta 
Gniezna 4 klm. Do objęcia potrzeba 16.000, z morgi 60 kg. żyta. 

Gospodarstwo 240 mórg, z budynkami, inwentarzem, na 8 lat do 

wydzierżawienie. Od miasta Poznania 5 klm. do objęcia po- 
trzeba 28.000 zł. z morgi 50 kg. żyta. 

Gospodarstwo 400 mórg, w większem, powiatowem mieście, wyższe 

szkoły, gimnazja z budynkami, inwentarzem, na 10 lat do wy- 

dzierżawienia, do objęcia potrzeba 60.000 zł. dom. 5 pokoi, 

z morgi 50 kg. żyta od Poznania 40 klm. 

Gospodarstwo 310 mórg, dom 7 pokoi, budynki murowane, z Ży- 

wym i martwym inwentarzem. Do objęcia potrzeba 27.000 zł. 

od miasta 4 klm. z morgi 50 kg. żyta powiat Września. 

Gospodarstwo 119 mórg, 2 klm. od miasta, z budynkami, inwen- 

tarzem, dom 4 pokoje, na 8 lat do wydzierżawienia, do obję- 

cia potrzeba 18.000 zł. z morgi 75 kg. żyta, powiat Szamotuły. 

Gospodarstwo 80 mórg, 15 klm. od Poznania, przy kolei, dom 5 po- 

koi, na 10 lat do wydzierżawienia, z żywym i martwym in- 

wentarzem, z morgi 70 kg. żyta, do objęcia potrzeba 12.000 zł. 

Wszelkie dzierżawy są od zaras wolne, i wrazie przyjazdu 

proszę zabrać gotówkę na zadatek. Zgłoszenia przyjmuje, Firma 

Sowiński właść. St. Paterak, Poznań św. Marcin 22, telefon 18-97 

w podwórzu. 1157. 
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NIE DECYDUJCIE SIĘ NA KUPNQ aparatu fotograficznego 

PRZED OGLĄDNIĘCIEM wielkiego wyboru 

APARATÓW FOTOGRAFICZNYCH 
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w składzie fabrycznym 

przyborów optycznych, fotograficznych i geodezyjnych 

„PVK AUD, wine 
ul. Dominikańska 17, telefon 10-58. 
Najstarsza firma w kraju (egzyst. od 1840 r.). 1365   

Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-cio łamowy. 

  
CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem — 

ogłoszenie cyfrowe i tabelaryczne — 50% drożej, z zastrzeżeniem miejsca—25% drożej, 

Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druk ogłoszeń. 

Urząd budowy gmachów państwowych 
w m. st. Warszawie ogłasza konkurs pu- 
bliczny architektoniczny dla architektów 
obywateli Rzplitej Polskiej na wykonanie 

projektu gmachu ministerstwa spraw zagra- 
nicznych w Warszawie. 

Warunki konkursu iprogram oraz plan 
sytuacyjny otrzymać można w kancelarii 
urzędu budowy gmachów pańtwowych w 
Warszawie przy ul. Długiej Nr 50—II piętro 
—od dnia 30 kwietnia 
dzy 10-tą i 14-tą. W 

1929r. w godz. mię- 
Krakowie, Lwowie, 

Poznaniu, Łodzi i Wilnie otrzymać można 
wyżej wymienione załączniki w miejsco- 
wych Kołach Architektów. 

Kierownik urzędu budowy gmachów 
państwowych w m. st. 
1359/857 

Warszawie 
(—) T. Szanior. 

Praga rotacyja 
8-miostronnicowa, 340 x 480 m/m., kom- 

pletna ze sterotypją, 
it. d. w doskonalym 

kalandrem, motorem 
stanie do sprzedania. 

Zgłoszenia prosimy adresować do: Skrzynka 
pocztowa nr. 164 w Poznaniu. 

Tanie 

1355/3901 

meble 
Polska pracownia koszykarska została prze- 

niesiona z Portowej 5 na Portową 8. 
Posiada wielki wybór mebli, oraz wszelkie 
wyroby koszykowe, przyjmuje zamówienia 
i reperacje.  )- 

WŁADYSŁAW SŁONICZ. 
Ceny najniższe. 

1369 

LICYTACJA. 
Wileński Urząd Wojewódzki podaję 

do publicznej wiadomości o mającej się od- 
być w dniu 10 maja r. b. o godz 12-ej ra- 
no przy ul. M. Magdaleny Nr. 2 sprzedažy 
z licytacji publicznej.jednej pary koni. 

Za wojewodę (—) W. Hryhorowice 
1329—1 naczelnik wydziału. 
  

      

  

ENNE (Seine). Stenografja, 
i język francuski. 

ECOLE PIGIER de PARIS | 
pensjonat dla młodych panien w pobliżu | 
Paryża (20 min.) Dobre odżywianie, świeże | 
owietrze. Avenue 11, Novembre 18. LA VA- | 

| 
handlowość 

— A — 
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Posiadamy 
duży wybór domów w roz- 
maitych dzielnicach Wilna, 
poczynając od 1000 dolar. 

1 drozej. WILNO, 
Gdańska 6, „Rolkomia“ 

1330 2 

Domów 
wielki wybór. Wiadomość 

„INFORMĄTOR" 
Jagiellońska 8/14. — 1334-2 

  

„Kurjer Wiłeński* S-ka z ogr. odp. Druk. „Znicz* Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40. 

Jeśli chcesz dom kupić lub 

sprzedać — daj ogłoszenie do 

Kurjera Wileńskiego 
Jagiellońska 3, telefon 99 

INFORMACJE BEZPŁATNIE 

  

Kupię DOM 
w śródmieściu za go- 
tówkę. Podać adres 
w Admin. „Kurjera 

Wil.* pod 34654. 

МВ . ПИ 
poszukiwane. 

„INFORMATOR“ 
Jagiellonska 8/14. 1319-2   

| NIEDROGO. 
Na dogodnych wa- 
runkach i na rety. 

Nadeszły nowości. 

208 

PIENIĄDZE 
na. oproeentowanie w 
każdej kwocie przyj- 
mujemy do ulokowa- 
nia na absolutnie pew- 
ne gwarancje. 18082 

Wileńskie Biuro 
Komieowe-Handlowe 

Mickiewicza 21, tel. 152 

AGENCI 
do sprzedaży narzę- 
dzi rolniczych za wy- 
soką prowizją  po- 
szukiwani. Zgłosze- 
nia: Zakłady rolnicze, 
Lwów, Skrytka po- 
cztowa 174. — 903—4 

LASY 
kupujemy za gotówkę. 

Wileńskie Biuro 
Komisowe-Handiowe 

Mickiewicza 21, tel. 152 

1006-1 

MAJĄTKI 
i dzierżawy 

poszukiwane zgłaszać 

„INFORMATOR“ 
Jagiellońska 8/14. - 1332-3 

Kaucje 
my dla solidnych osób 

wileńskie Biuro 

    

  

Komisowo-Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 152 

1307-1 

(NĄ MASZYJĘ 
ręczną 

do szycia „Singera” 
z powodu wyjazdu 

tanio sprzedam. 

: Dowiedzieč się: 

Słowiańska 28 m.1 
Kalicki. 1343 1 

Urządzenie gorzelni 
kompietno sprzedaje b. 
tanio majątek ziemski 
na Wołyniu. . 1315-1 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlowe 

Mickiewluza 21, tel. 152 

      

Poszukiwane 
mieszkania 

zgłaszać 

„INFORMATOR“ 
Jagiellońska 8/14. 1318-3 

Bez kosztów 
przyjmujemy zgłosze- 
nia na sprzedaż nie- 

ruchomości,  1304-0 

Wileūskio Biuro 
Komisowo - Handlowe 

Mickiewicza 21, tel. 152 

Krgtta- ono 
z długoletnią praktyką 
we wzorowych gospodar- 
stwach, zna się na wszel- 
kich maszynach rolni- 
czych z poważnemi refe- 
rencjami, skromnych wy- 
magań poszukuje posady 

  

od zaraz. Zgłoszenia do 
Administracji „Kurjera 
Wileńskiego", 1327-1   

4 „INFORMATOR“ 
Jagiellońska 8/14.  1u01-4 

  

LEKĄRZE ® 
BARNOEMEBMOANOEUGH| 

DOKTÓR MEDYCYNY 

h. GYMÓLER 
CHOROBY WENERY- 

CZNE i SKÓRNE 
Elektroterapja, Diater 
mia, Słońce górskie, 

Sollux, 1308: 

Mickiewicza 12 
róg. Tatarskiej. 

Przyjmuje 9 — 2 | 5—7. 

Dr.Kenigsber 
CHOROBY WENBRYCZ- ) 
NE, SKÓRNE | anallzy le- 
karskie. DWA 9-12 

i . 

Mickiewicza 4 
tel. 1090, W. Z. P. 73. 

DOKTÓR 

BLUNOWICZ | 
Choroby weneryczne, 

syfilis i skórne. 

Wielka 21. 
Qd 9 — 1 i 8 —8. 
(Telef. 921). 

      

DOKTÓR 

D. Zaldowicz 
choroby weneryczne, ву- 
filis, narządów moezo- 

wych, Elektroterap. 
(Diaternia) 

od 9—1, od 5 — 8 wiscz. 
  

Kobieta-Lekarz 

Di. ZgidQNiCZOWA 
kobiece, weneryczne, na- 
rządów moezow. ой 12—2 

1 od 4 — 6 
ul. Mickiewicza 24. 

W. Zdr. Nr 102, ° 
— ее 9 

Akuszerka 

Naja Arena 
przyjmuje od 9% rano 
do 7 w. ul. Mickie- 
wicza 30 m. 4. W. Zdr. 
Nr. 3098. 

ODZARO JUBABWAM 

INFORMATOR 
GRODZIEŃSKI 
HADTACAAAAAS! ; 

ss 
2 

G
B
 

E 

M. Miszewska 
LEKARZ - DENTYSTA 

przyjmuje od g. 9 do 11 
i od 4 do 6-ej. 

Grodno, ul. Kołożańska 8. 

KEGEGOROSEOAACED 

a ZGUBY 5 
ЕНЕНУ ЕНЕВЕ (Е Е 2 КЕЕ 

Таа оао и 
przez P.K.U. Oszmiana na 
imię Władysława Szczas- 
ny, zam, wieś Ugły gm. 
Hermaxowiekiej, powiatu 
Dziśnieńskiegó, uniewaš- | 
nia się. 1326-0 

ks. woj. wydaną 
Zgub. przez P. K. U. 
Wilno — miasto na im. 
Miczesława Brzozowskie- 
go. Unieważnia się. 1362 

ks. woj. wydaną 
Zgub. przez P. K. U. 
Wilno na imię Antoniego 
Szafranowieza, Uniew. się 

   

  

  

  

3 ppoł. Redaktor działu gospodarczego przyjmuje od godz. 6— 7 wiecz. we wtorki i piątki. Rękopisów Redakcja nie zwraca. Redaktor 

Konto czekowe P. K. O. Nr. 80.750, Drukarnia — ul. Ś-to Jańska 1, Telefon 3-40. 

40 gr., w tekście I, II str, — 30 gr, III, IV, V, VI —35 gi, za tekstem — 15 gr., kronika rekl. - komami- 

w numerach niedzielnych i świątecznych—25% drożej, zagraniczne—100% drożej, 

  

Oddział w Grodnie: ul. Bankowa 14. 
2 M M MM 

  

е 

Redaktor odpowiedzialny Józef Jurkiewicz. 

 


