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Wyniki wyborów w Angjlji. 
de wyborów Warsza 

Tel. od wł, kor. z Warszawy. 

O godzinie 8.30 nadeszły do 

Warszawy następujące wiadomości 

o wynikach wyborów do parlamen- 
tu angielskiego. Na 615 okręgów 

obliczono wyniki 575 mandatów. 

Labour Party otrzymała 283 man- 

daty, konserwatyści 235 mandatów, 
liberali 50 mandatów, niezależni 7 
mandatów. Brak dotąd wyników z 
40 oddalonych od *Londynu okrę- 

gów. Jednakże już w tej chwili nie 

ulega wątpliwości, że labourzyšci 

zdobędą większość w przyszłym 

parlameńcie, zaś konserwatyści po- 

niosą niespodziewanie wielką klę- 

skę. 

O ile Labour Party zdobędzie 
absolutną większość _ mandatów 

wówczas rząd Baldwina ustąpi miej- 

sce rządowi labourzystów, ewentu* 

alnie koalicji rządowej labourzys- 

tów z liberałami, albowiem już z 

dotychczasowego przebiegu wybo- 

rów widać, że przywódca libera” 

łów p. Lloyd George będzie odgry- 

wał w przyszłym parlamencie an- 

gielskim rolę języczka u wagi. Na 

czele rządów socjalistycznych  sta- 

nie, jak przewidują, Thomas, zaś p. 

Mac Donald obejmie resort mini- 
sterstwa spraw zagranicznych. 

Ta niespodziewana zupełnie klę- 

ska konserwatystów, która zmieni 

niewątpliwie oblicze angielskiej po- 
lityki, przyczyni się także w znacz- 

nym stopniu do zmiany oblicza sy- 

/tuacji międzynarodowej, a szczegól- 

nie europejskiej, labourzyści, bowiem 

w całym szeregu zagadnień na tere- 

nie polityki zagranicznej różnią się 

krańcowo od dotychczasowych kie- 
rowników rządu angielskiego kon- 

serwatystów, a więc wrzedewszyst- 
kiem niewątpliwie zostaną  nawią- 

zane z powrotem stosunki anglo- 

sowieckie. Kwestja ewakuacji Nad- 

renji będzie miała przyspieszone 

rozwiązanie, wreszcie stosunek An- 
glji do Ligi Narodów zmieni się 

krańcowo, albowiem o ile Chamber- 
lain był bardzo chłodny w stosunku 
do Ligi Narodów i jej poczynań, 
o tyle p. Mac Donald jest zwolen- 

nikiem Ligi Narodów jako instytucji 

pokojowej polityki międzynarodowej. 

W kołach zbliżonych do polskie- 
go ministerstwa spraw zagranicz- 

nych, na pytanie nasze, jak należy 

przewidywać ustosunkowanie się 

przyszłego rządu Labour Party do 
Polski, oświadczają nam, iż polityka 

Angljj w stosunku do Polski nie 
zmieni się tak, by mogła zajść jakaś 

niespoozianka, albowiem zwykle opo- 

zycjoniści, wchodzący do rządu nie- 

wiele różnią się w rządzie od swych 
poprzedników. 

Ponieważ labourzyści są entuzja- 
stami Ligi Narodów, protokółu ge- 
newskiego, Locarna i paktu Kelloga, 

więc należy się spodziewać przesu- 

nięcia stosunków polsko-angielskich 

na teren Ligi Narodów. 

Powrót P. Prezydenta do War- 
STAWJ. 

WARSZAWA, 81.V (Pat). Wed. 
с ług wiadomości z Poznania P. Pre- 

zydent Rzeczypospolitej Mościcki 
wyjeżdża dzisiaj, w sobotę, o godz. 
12 w południe z Poznania specjal- 
nym pociągiem z powrotem do War- 
szawy, Wyjazd Pana Prezydenta bę- 
dzie miał charakter ofiejalny. 

Wycieczka wil.  seminarjum 
prawosławnego w Warszawie. 

Tel. od wł, kor. z Warszawy. 
Wczoraj bawiła w Warszawie 

wycieczka. wychowanków seminar- 
jum prawosławnego z Wilna, zorga- 
nizowana przez ministerstwo oświa- 
ty. Wycieczka owa, złożono z 56 o- 
sób zwiedziła osobliwości stolicy i 
jeszcze tego samego wieczoru wy- 
jechała do. Poznania. 

Wycieczkę prowadzi p. wizytator 
Fleszyński. 

"tów stronnictwa pracy, 253 

Pierwsze wiadomości. 
LONDYN, 31-V. (Pat). Wyniki wczorajszych wyborów w 220 okrę- 

gach stanowiących ponad */, ogólnej liczby okręgów wyborczych przed- 
stawiały się jak następuje: у 

Konserwatyści 80 mandatów, labourzyšci 121, liberali 14 i nieza- 
leżni 5. Stąd wynika, żę konserwatyści zyskali w tych okręgach jeden 
mandat, stracili zaś 52 w stosunku do stanu poprzedniego. Labourzyści 
zyskali 57 mandatów, stracili 3. Liberali zyskali 8 mandatów, stracili 9. 
Niezależni zyskali 2 mandatys Wśród wybitnych osobistości wybranych 
dotychczas znajdują się; minister spraw zagranicznych Chamberlain, mini- 
ster kolonji Amery, minister opieki społecznej Neville Chamberlain, mini- 
ster spraw wewnętrznych Johnson Hicks, minister rolnictwa sir Samuel 
Hoare, minister wojny Wotrhington Ewans, minister oświaty lord Eustachy 
Percy, podsekretarz stanu ministerstwa spraw zagranicznych Locker 
ampson, podsekretarz stanu lotnictwa Filip Sassoon i Filip Davson. 

Przepadli w okręgach posiadanych dotychczas przez konserwatystów pro- 
kurator generalny sir Thomas Inskip, wicespeaker Izby konserwatysta 
Hope, który stracił mandat na rzecz Labour Party oraz Maitland, minister 
pracy. 

Min. Chamberlain przeszedł. 

LONDYN, 31-V. (Pat). Minister spraw zagranicznych Chamerlain 
wybrany ponownie w okręgu Birmingham, zdobył 16862, podczas gdy 
kandydat Labour Party uzyskał 16819. 

Przesunięcie głosów na rzecz Labour Party. 

LONDYN. 31.V. (Pat). Charakterystyczną cechą wyborów jest prze- 
sunięcie. się głosów posiadanych dotychczas przez konserwatystów na 
rzecz Labour Party nawet tam, gdzie partja Pracy nie zdołała uzyskać 
mandatów. Dotychczas zostały wybrane cztery kobiety, z pośród których 
trzy były członkami parlamentu. Mandat w city londyńskiem pozostał 
w ręku konserwatystów. 

LONDYN. 31.V. (Pat). O godzinie 13,35 stosunek sił przedstawiał się 
jak następuje: Konserwatyści 94, partja Pracy 145, liberali 18, niezależni 6. 

Godz. 13 min. 35, LONDYN. 31.V. (Pat). Leader Partji Pracy Macdo- 
nald w wywiadzie prasowym oświadczył, że dotychczasowe wyniki świad- 
czą, iż rząd utracił zaufanie w kraju na rzecz Partji Pracy. Macdonald 
podkreślił niebywały wzrost głosów” oddannych na kandydatów Partji 
Pracy. Wyniki dowodzą również, jak mały był wpływ stronnictwa liberal- 
nego w okręgach wyborczych. 

Wybranie Baldwina i Lloyd George'a. 

LONDYN, 31.V (Pat.) Baldwin wybrany został większością 14,018 
głosów. Również wybrany został Lloyg George. Baldwin, komentując wy- 
niki wyborów, oświadczył: Podczas wyborów generalnych należy się zaw 
sze liczyć z pewnemi odchyleniami wahadła. Miss Megan, córka Lloyd 
George'a została wybrana jako kandydatka stronnictwa liberalnego. 

Godz. 14 min. 10, LONDYN, 31.V (Pat.) Labour Party uzyskała no- 
wych mandatów 72, utraciła 3 — Koserwatyści zyskali 2 nowe mandaty, 
stracili 71. Liberali zyskali 1|, stracili również 11. 

Godz. 14 min, 30, LONDYN, 31.V (Pat). Według obliczeń, które na- 
deszły o godz. 14 min. 30 konserwatyści otrzymali 147 mandatów, Partja 
Pracy 182, liberali 22, niezależni 6 mandatów. 

Obtolutna większość Partji Pracy? 

Godz. 17-ta. LONDYN, 31.V (Pat.) Rozwój sytuacji na korzyść La- 
bour Party trwał cały dzień i jeśliby w dalszym ciądu podobnie postę- 
pował, to możliwem byłoby, że Labour Party uzyskałaby niewielką więk- 
szość absolutną nad innemi stronnictwami. 

Godz. 17-ta sytuacja przedstawiała się jak następuje: Labour Party— 
268 mandatów, konserwatyści — 226, liberałowie — 46, niezależni — 7. 

‚ Straty konserwatystów. 

LONDYN, 31.V (Pat.). Obliczanie głosów w dniu wyborów, t. j. 
w czwartek, przeciągnęło się do późnej godziny po północy. W piątek, 
t. j. dnia następnego po wyborach, wznowiono obliczanie głosów o godz. 
10 rano. Labour Party uzyskała wiele mandatów kosztem członków obec- 
nego rządu, w tem wielu wybitnych działaczy politycznyeh. M. i sir Artur 
Speel Maitland, minister pracy, utracił mandat w Erbington, — sekretarz 
parlamentarny ministerstwa handlu przepadł w Reabing, sir Thomas In- 
chape przepadł w Bristolu, podsekretarz stanu w ministerstwie spraw we- 
wnętrznych Henderson przepadł w Bootle, podobnież poniółs porażkę sir 
Artur Shirley, który był konserwatywnym posłem w jednem z okręgów 
Plymouth od roku 1910. 

Syn Artura Hendersona Williams Henderson uzyskał mandat, jako 
członek Labour Party. Kosztem stronnictwa konserwatywnego uzyskał 
mandat przywódca związku robotników dokowych. Komunista Saklatvala 
utracił swój mandat na rzecz Labour Party. 

Ostatnie wiadomości. 
LONDYN, 31-V. (Pat). Biuro Reutera donosi: Według ostatnich wia- 

domości konserwatyści mają 25] mandatów, Labour Party—287, liberali—52, 
niezaležni—7. 

Wyniki wyborów z okręgów, położonych w rozmaitych okolicach 

kraju, nie będą znane wcześniej, niż za dwa lub trzy dni. 
Wyniki, dotyczące mandatów uniwersytetów w Londynie i Cambridge 

ogłoszone zostaną jutro. a innych uniwersytetów będą podane do wiado- 
mości póżniej. 

Godz. 9-ta wieczór. LONDYN, 31. 5. Pat. Do godz. 9 wieczór ogło* 
szono wyniki wyborów w 599 okręgach. Wybranych zostało 289  kandyda- 

— konserwatystów, 50 — liberałów, 7 — nieza- 
leśnych. Pozostaje jeszcze 16 okręgów, z których brak wyników potrzebnych 
do całokształtu wyników wyborów we wszystkich 615 okręgach. 

Godz. 10-ta wieczór. Agencja Reutera podaje następujący komunikat: 
Wobec wyniku głosowania labourzyści nie będą mogli zapewnić sobie 
absolutnej większości. Na pytanie w sprawie wyniku wyborów Macdonald 
odpowiedział: „Dotychczasowe wyniki są świetne, niespodziewane. Rząd 
konserwatystów stracił zaufanie u społeczeństwa, które obdarza niem labou- 
rzystów. ŻZwycięstwo nasze przypisujemy wyborczyniom, które głosowały 
na korzyść naszej polityki, t. j. polityki przebudowy społecznej i pokoju 
w stosunkach z zagranicą. Ramzay Macdonald wejdzie do nowej izby 
z synem swym Malcolmem, zaś Henderson, b. minister spraw wewnętrnych 
w gabinecie Macdonalda z synami Arturem i Williamem. 

LONDYN, 31. V. (Pat.) Godz. 9. Stan posiadania w chwili obecnej 
nasuwa wnioski tego rodzaju, że jakkolwiek Labour Party odniosła wiel- 
ki sukces wyborczy, nie będzie ona mogła sama osiągnąć bezwzględnej 
większości w Izbie Gmin, jak to można było przypuszczać według dzi- 
siejszych rannych wyników. 

W ciągu ostatnich kilku godzin napływały wyniki z okręgów wiej- 
skich, z czego wynika, że przyrost ilości mandatów konserwatystów 
wzrasta w stosunku do tąkiego wzrostu mandatów socjalistycznych, co 
przyczyni się najprawdopodobniej do zmniejszenia różnicy między osta- 
tecznym stanem posiadania konserwatystów a socjalistów. Jednakże ci 
ostatni pozostaną już w każdym razie najsilniejszą partją w przyszłej 
lzbie Gmin. 

Wyjazd ministra Zaleskiego 
do Madrytu. 

WARSZAWA, 81.V (Pat). Dziś o 
godz. 11.20 rano wyjechał .na . sesję 
Ligi narodów p. minister spraw za- 
granicznych. "Na dworcu żegnali 
p. min Zaleskiego min. Niezabytow- 
ski, ambasador Laroche, członkowie 
poselstwa hiszpańskiego zp. Valline 
konsulem hiszpańskim oraz grono 
wyższych urzędników ministerstwa 
spraw zagranicznych z p. wice-min. 
Wysockim i szefem protokółu dy- 
plomatycznego Romerem na czele, 
oraz przedstawiciele prasy, P. mini- 
strowi towarzyszy małżonka oraz 
dyrektor gabinetu p. Szumlakowski. 

WARSZAWA, 81.V (Pat). Wobec 
wyjazdu min. Zaleskiego na sesję 
Rady Ligi Narodów do Madrytu, 
kierownictwo ministerstwa spraw 
zagranicznych objął podsekretarz 
stanu w temże ministerstwie dr. Al- 
fred Wysocki. 

Przygotowania Wołynia do przy- 
jęcia P. Prezydenta. 

Tel. od wł. kor, z Warszawy. 

W połowie czerwca P. Prezydent 
Rzplitej udaje się na objazd ziemi 
Wołyńskiej, by zaznajomić się z po- 
trzebami kulturalnemi i gospodar- 
czemi tej połaci kraju. P, Prezy- 
dent zwiedzi kolejno: Łuek, Krze- 
mieniec, Dubno, Równe i Kowel. 
Pobyt jego na Wołyniu potrwa 
osiem dni. W czasie objazdu woje- 
wództwa wołyńskiego P. Prezydent 
Rzplitej przyjmie na szeregu audjen- 
cjach delegacje miejscowej ludności, 
"by zbadać jej potrzeby i bolączki. 

W związku z przyjazdem P. Pre- 
zydenta, czynniki rządowe, samo- 
rządowe i społeczne ziemi Wołyń- 
skiej energicznie przygotowują się 
do powitania i podjęcia P. Prezy- 
denta. Między innemi utworzono 
specjany komitet z wojewodą Józef- 
skim na czele, oraz zapowiedziane 
ogłaszanie odezw do społeczeństwa 
w językach polskim, ukraińskim i 
żydowskim. 

Próbne loty Kubali i Idzi- 
kowskiego. 

PARYŻ, 81-V. (Pat). Lotnicy Ku- 
bala i Idzikowski przybyli do Le 
Bourget na aparacie, na którym od- 
byli w Villa Coublay szereg lotów 
próbnych. Loty powtórzone będą w 
Le Bourget celem stwierdzenia go- 
towości aparatu do loty przez Atlan- 
tyk. Daia odlotu do Ameryki za- 
leżna jest całkowicie od stanu po- 
gody. 

Przed otwarciem konkursów hip- 
pienych w Warszawie. 

WARSZAWA, 31-V. (Pat). Z okazji 
rozpoczynających się w dniu dzisiej. 
szym, w sobotę wielkich międzyna- 
rodowyeh konkursów hippicznych 
towarzystwo międzynarodowych i 
krajowych zawodów konnych w 
Polsce podejmowało wczoraj w pią- 
tek w południe w sali reprezenta- 
cyjnej ministerstwa spraw wojsko- 
wych przedstawicieli ekip zagranicz- 
nych tradycjyną lampką szampana. 
Przybyły ekipy amerykańska, czeska, 
francuska, rumuńska, węgierska i 
włoska. Do zgromadzonych prze- 
mówił wice-prezes towarzystwa gen. 
Rómmel, witając serdecznie przyby- 
łych na konkursy jeźdźców zagra- 
nicznych i życząc im powodzenie. 

Minister czeski na P, W. K. 
PRAGA, 81.V (Pat). Jak się do- 

wiaduje korespondent P.A.T.— mini- 
ster handlu Neuman wyjeżdża w 
pierwszych dniach czerwca do Po- 
znania celem zwiedzenia Р. \М. К. 1 
przy tej sposobności odwiedzi Gdy- 
nię i Gdańsk. Podróż jego ma mieć 
charakter nieoficjalny. - 

Dziennikarze dmiscy w drodze 
do Polski. 

+ '[KOPENHAGA, 31.V. (Pat). Wczo- 
raj po południu wyruszyła z Ko- 
penhagi do Polski wycieczka dzien- 
nikarzy duńskich, reprezentujących 
największe organy stołeczne i po- 
wiatowe Danji. W porcie kopen- 
haskim żegnał odjeżdżających dzien- 
nikarzy pos. Michałowski. 

ATI S ENN STI TT IK NTA RST S TSO SSRS ANSI 

0 róhabitowanie niesłusznie skazanego Jakubowskiego. 
NEU STRELITZ 31 5. (Pat) W 

sprawie przeciw Nogensom prze 
sądem meklenburskim zarządzono 
jednodniową przerwę wskutek wy- 
jazdu sądu do położonej w  enkla- 
wie meklenburskiej pod Lubeką, 
wsi Palingen, gdzie odbyła się dziś 
wizja lokalna. Przesłuchanie pod 
sądnych na miejscu dokonania 
zbrodni trwało około 6-ciu godzin. 
Wizja lokalna obfitowała w dwa 
sensacyjne momenty: matka pod- 
sądnych, współoskarżona PASE: 
wa, wybuchając płaczem na widok 
chaty, w której cała rodzina No- 
gensów zeznała, że Jakubowskiego 
podsądzała o zamordowanie mało- 
letniego Ewalda tylko z tego po- 
wodu, iż po powrocie z pogrzebu 
zamordowanego, miał on jakoby 
przyznać się przed nią do morder- 
stwa. Gdy jednak, na krótko przed 
straceniem Jakubowskiego, dowie” 
działa się, iż jako właściwych spra- 
wców Jakubowski podał Blekera i 
Kreutzfelda pomyślała, że może 
istotnie Jakubowski był niewin- 
nym. Kohlerowa zeznała dalej 
że po straceniu Jakubowskiego 
odwiedził ją jeden z byłych aresz- 
„tantów w Neu Stritz, niejaki Grotb, 
który oddał jej ostatnie pozdrowie- 
nie od Jakubowskiego i zapewnie- 
nie, że Jakubowski nigdy nie pod- 
niósł ręki przeciw Ewaldowi. August 
ogens na żądanie przedstawiciela 

powództwa cywilnego d-ra Brandta, 
odbył marsz do chaty do miejsca 
gdzie, jak twięrdzi Frietz, miał mu 
oddać trupa zamordowanego dziec- 
ka. Gdy powracającego do chaty 
Augusta Nogensa adwokat zapytał, 
czy w dniu dokonania mordu na 
Ewaldzie szedł tak samo spakojnie 
tą samą drogą. Nogens nagle pot- 
wierdził to. Dotychczas Nogens ka- 
tegorycznie zaprzeczał, jakoby w 
dniu zamordowania Ewalda był w 
Palingen. 

Przeciwko temu pytaniu próbo- 
wał protestować obrońca Augusta 
Nogensa, podnosząc, iż tego rodzaju 
szachowanie podsądnego jest nie” 
dopuszczalne, przeciwko czemu jed- 
nakże wystąpił przewodniczący, 
oświądczając, iż pytanie, wystoso- 
wane zostało za jego wiedzą. 

NEU STRELITZ, 31.V (Pat). Po 
powrocie do Pallanged, gdzie od- 
była się wczoraj wizja lokalna, sąd 
w dalszym ciągu przesłuchiwał dziś 
oskarżonych Nogensów. Wzięta w 
krzyżowy ogień pytań Kellerowa 
próbowała odwołać swe wczorajsze 

zeznania, obwiniając ponownie Ja- 
kubowskiego, jako jedynego spraw- 
cę mordu. Ta taktyka spotkała się 
z energicznym protestem ze strony 

prokuratora, który podkreślił z o- 
burzeniem fakt cofania się oskarżo- 
nej w dotychczasowych zeznaniach. 
Fritz Nogens obciążał dziś dalej 
swego brata Augusta zeznając, że 
po wypuszczeniu z więzienia przez 
nadprokuratora Millera spotkał się 
w umówionem miejscu z Augustem 
Nogensem i że obaj omawiali szcze- 
góły planu postępowania w razie. 
gdyby wyjść miały na jaw jakieś 
szczegóły mordu. 

Ogólne poruszenie wywołało na 
sali oświadczenie oskarżonego, że 
namawiał on w czasie tego spotka- 
nia do zwalenia całej winy na Ja- 
kubowskiego, któremu jako nieżyją- 
cemu i tak już zaszkodzić nie mo- 
że. Wielkie wrażenia wywołały dzi- 
siejsze zeznania pierwszego w tym 
procesie świadka pastora Buhrego, 
do którego parafji należy wieś Pal- 
linged. Świadek wyraża się o Jaku- 
bowskim korzystnie, oświadczając, 
Że nie wierzy zapewnieniom oskar- 
żonej Kellerowej, jakoby do wnu- 
ków swoich odczuwała jakieś przy- 
wiązanie i stwierdzając, że zanied- 
bywała ona i głodziła dzieci swej 
córki. Pastor Buhre oświadczył, że 
rozmawiał z Jakubowskim po rosyj- 
sku, ponieważ porozumienie się z 
"im w językv niemieckim było nie- 
możliwe. Wykluczone jest, aby Ja- 
kubowski mógł zrozumieć tok prze- 
wodu sądowego, prowadzonego w 
języku niemieckim. 

Do obu sierot Jakubowski odnosił 
się z wielkiem przywiązaniem, przyz- 
nając się do odpowiedzalności za 
ich smutny los. Świadek mówił z 
Jakubowskim po zamordowaniu ma- 
łoletniego Ewalda i wzywał go do 
przyznania się o ile faktycznie po- 
pełnił on ten mord. Mogło to na- 
stąpić na spowiedzi. W. rezultacie 
pastor Buhre odniósł wrażenie, że 
Jakubowski nie brał czynnego udzia- 
łu w mordzie i że możliwe jest tyl- 
ko, że wiedział o dokonaniu mor- 
derstwa. 

Na wniosek przedstawiciela po- 
wództwa cywilnego Brandta sąd u- 
chwalił przesłuchać w charakterze 
świadka byłego ministra sprawiedli- 
wości w rządzie meklemburskim dr. 
Hustaedta, który w swym czasie od- 
rzucił prośbę o ułaskawienia skaza- 
nego na śmierć Jakubowskiego. 

Nir. 123 (1468) 

Wiadomości z Kowna. 
Woldemaras oskarża Polskę 

o udział w zamachu. 
RYGA, 30.5. „Jaunakas Sinas* 

donosi z Kowna, że Wolden'aras 
podczas tozmowy z delegacją, która 
wręczyła mu memorjał przeciwko 
oddaniu r4 studentów pod sąd po- 
lowy, miał oświadczyć, że jego zda. 
niem nici zamachu należy szukać 
w Polsce. Rząd litewski ma zwrócić 
się do Ligi Narodów z notą, w któ- 
rej wskaże na rolę „polskich zama- 
chowców*. Przyjęcie, jakiego dozna- 
ła delegacja u Woldemarasa, było 
bardzo chłodne, Premjer oświadczył, 
że interwencja delegacji może jedy- 
nie pogorszyć los Du 
Memorjał podpisany jest przez 30 
znanych działaczy litewskich, m. in. 
przez b. prezydenta Griniusa, przy- 
wódcę chrz. demokracji dr. Bytrasa 
i przewodniczącego sejmu Staugaiti- 
sa. Memorjał podpii nawet jeden 
z tautinaików Tumenas. Autorzy 
memorjału wskszują na konieczność 
przekazania sprawy 14 studentów 
zwykłemu s»dowi ponieważ sąd po- 
lowy nie uwzględni momentów spo- 
łecznych sprawy. 

Woldemaras chory. 
BERLIN, 31.5. (Pat.). Do biura 

Wolffa donoszą z Kowna, że premjer 
Woldemaras na skutek ataku kataru 
żołądka przez kilka dni będzie mu- 
siał pozostawać w domu. 

Domek Mickiewicza. 
Magistrat kowieński postanowił 

na ostatniem posiedzeniu, wydzier- 
żawić domek Mickiewicza i urzą- 
dzić tam muzeum wieszcza. Poza- 
tem w domku będzie również mie- 
ścił się Związek Turystów. Postano- 
wiono rozpocząć rokowania z wła- 
ścicielką domku Dobrowolską o wy- 
dzierżawienie domku narazie na 
termin roczny. 

Eksport koni do Rosji. 
W tych dniach do Kłajpedy przy- 

była specjalna komisja ZSSR, w któ- 
rej skład wchodzi sowiecki przed- 
stawiciel handlowy, weterynarz i rze- 
czoznawca. Cel ich przyjazdu—na- 
bycie 200 koni. Dotąd nabyto 75. 
Pierwszą partję 48 koni wysłano już 
do Rosji sow. 

Teatt Ludogy 
Ludwisarska 4. 

  

GOŠCINNE WYSTĘPY 

Lespału Ryskiego Rosyjskiego 
as (pali Dramatycznego ea     

Dziś |-go czerwca 
2 PRZEDSTAWIENIA 2 
© godz. 3-ej p.p. po cenach żniżonych 

od 50 gr. do 4 zł. 

Panna z Fiotkami 
Komedja w 4 akt. T. Szczepkinej-Kupernik. 

o godz. 8.45 wiecz. 

Miekieski Lis 
Komedja w 3-ch aktach Gerczeka. 
  

Niedziela 2-go czerwca 
2 PRZEDSTAWIENIA 2 
o godz. 2-ej pp. po cenach zniżonych 

od 50 gr. do4 zł. 

Proces Mary Dugan 
Sztuka w 3 akt. B. Wejlera. 

o godz. 8.45 wiecz. 

Złota klatka 
Sztuka w 4 akt., 5 obraz. K. Ostrożskiego. 

  

Bilety do nabycia codziennie również 
w niedzielę do godz. 5-ej w księgarni „Lektor”* 
(Mikiewicza 4), od 6-ej w kasie teatru. Bilety 
na przedstawienie popołudniowe do nabycia 
w kasie teatru od godz. ||-ej rano. 1646 

JAN BULHAK 
ARTYSTA - FOTOGRAF 

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

  

  

Kronika telegraficzna. 
= Do Wiednia przybył prezes Bankn 

Gospodarstwa Krajowego gen. Roman Gó- 
recki, 

= Bucharin mianowany został ezłon- 
kiem prezydjum najwyższej rady gosodar- 
stwa narodowego. Przewodniczącym gene- 
ralnego komitetu do spraw koncesji miano- 
wany został Leon Kamieniew. 

= Król Jerzy po wczorajszym ataku 
febry nie opuszcza łóżka. Według informa- 
cyj zaczerpniętych z miarodajnego zródła 
stan zdrowia króla pozostaje niezmieniony. 
Król spędził dobrą noe. 

= Król angielski spędził dzień spokoj- 
nie. Nie zaszły żadne większe zmiany w 
stanie jego zdrowia. 

= Kongres dyrektorów administracyj- 
nych sprzymierzonych agencyj telegraficz- 
nych w Kontantynopolu zakończył się Kon- 
gres postanowił, że następne zebranie odbę- 
dzie aię w Budapeszcie, 

= Pociąg, jadący w kierunku Neapolu, 
wykołeił stę, S8-miu urzędników kelejowych 
odniosło rany. Nikt z pasażerów nie po- 
niósł szwanku.  
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ŻYCIE GOSPODARCZE 
L Izby przemysłowo - handlowej 

w Wilnie. 

Posiedzanis komisji pedatkowej. 

W dniu 29 maja odbyło się pod 

przewodnictwem prof. Wł. Zawa- 

dzkiego pierwsze posiedzenie ko- 

misji podatkowej lzby. 
posiedzeniu wzięli udział 

radcowie pp. M. Borkowski, T. Bu- 

nimowicz, ]. Cytarzyński, A. Janu- 

szewicz, Z. Nagrodzki, S. Protic, J. 

Szeskin, S. Smuszkin, A. Zalkind, 

M. Zajdsznur, M. Žejmo, S. Trocki, 

G. Żuk oraz dyrektor lzby p. poseł 

Romocki. 
Biuro lzby przedstawiło referat, 

charakteryzujący obecny system po” 

datkowy oraz zaproponowało plan 

i zakres prac komisji, wskazując, że 

główną wytyczną jest szczegółowe 

zbadanie systemu podatkowego (po- 

datki: przemysłowy, dochodowy, 

majątkowy oraz podatki komunal- 

ne) z uwzględnieniem struktualnych 

osobliwości terenu lzby. 

Referat biura, nasycony sporą 

ilością materjału cyfrowego, wywo” 

łał ożywioną dyskusję, w której za” 

bierali głos niemal wszyscy człon: 

kowie komisji, zgłaszając w imieniu 

reprezentowanych przez siebie 

zrzeszeń szereg postulatów. 

Na wniosek prof. Zawadzkiego 

komisja ustaliła swój zakres dziala- 

nia, jak następuje: 
a) udział w pracy ustawodaw- 

czej w materji podatkowej zarów- 

no w dziedzinie inicjatywy jak o” 

pracowywania tak i wypowiadania 

opinji o zamierzeniach ustawodaw- 

czych Rządu ze szczegėlnem u- 

względnieniem potrzeb terenu dzia” 

łania lzby P.-H. w Wilnie oraz 

b) współdziałania z władzami 

państwowemi w dziedzinie trybu 

wymiaru podatków, dotyczących 

przemysłu i handlu tudzież obrony 

słusznych interesów sfer handlowo- 

przemysłowych wobec tych władz. 

Przyjęto do wiadomości oświad- 

czenie dyrektora ,lzby o powierze- 

niu przez biuro opracowania przy” 

czynków dotyczących spraw podat- 

kowych fachowcom tak w biurze 

Izby, jak i o zaangażowaniu do tej 

pracy wybitnych znawców tych 

spraw. 
Po zaakceptowaniu szeregu po“ 

stulatów, które z braku miejsca po* 

damy w specjałnym artykule, poś- 

więconym tej sprawie, zostały po- 

wołane trzy fachowe podkomisje, |) 

spraw podatku przemysłowego. 2) 

dochodowego i majątkowego oraz 

3) podatków samorządowych. 

Następne posiedzenie komisji 

będzie poświęcone rozpatrywaniu 

przedstawionych przez biuro lzby i 

podkomisje fachowe konkretnych 

wniosków. 

Uiga taryfowa na przewóz zho- 
ża i kasz. 

Z dniem | czerwca rb. wchodzi 

w życie 50 proc. ulga taryfowa na 

przewóz do stacji kolejowych, po” 

łożonych w województwie wilen- 

skiem, zboża i kasz, co łącznie z ul- 

ga wprowadzoną w życie od dnia 

15 kwietnia na czas do 15 lipca rb. 

w wysokości 50 proc. na ziemniaki, 

owies i jęczmień, ma zapobiec bra- 

kowi tych artykułów w powiatach, 

dotkniętych nieurodzajem. 
Jak widzimy zniżka taryfy kole- 

jowej nie dotknie naszego młynar- 

stwa, gdyż nie obejmuje mąki. 

Międzynarodowe święto spółdziel- 
Czości. 

W roku bieżącym po raz siódmy 

będzie obchodzony przez koopera- 

tystów całego świata Dzień Spół- 

dzielczości, który został ustanowio- 

ny w 1921 r. przez międzynarodo- 

wy Związek spółdzielczy. Dzień ten 

przypada na pierwszą _ niedzielę 

lipca. W Polsce, ze względów miej- 

scowych, za zgodą. międzynarodo- 

wego Związku spółdzielczego, Dzień 

Spółdzielczości obchodzony jest o 

miesiąc wcześniej, a w roku bieżą- 

cym przypada na niedzielę, dn. 2 

czerwca. 
więto spółdzielczości w Polsce 

obchodzone bywa uroczyście, ale w 

roku bieżącym nabiera ono specjal- 

nego charakteru, ze względu na 

rzucone hasło przez centralny ko- 

mitet Dnia Spółdzielczości do łącze- 
nia obchodów z upamietnieniem 
Dziesięciolecia Niepodległości i roz- 
woju w tym okresie ruchu spółdziel- 
czego. 

Z CAŁEJ POLSKI 
— Wzrost produkcji w kwietniu 

r. b, Ogólny wskażnik produkcji 

podniósł się w kwietniu r. b. do 
133 (w marcu— 129,9) przyczem stał 
powyżej poziomu tegoż miesiąca 
roku ubiegłegd (w kwietniu 1928 r. 
—126,7). Wskażnik produkcji dóbr 
wytwórczych podniósł się w kwiet- 
niu w stosunku do marca r. b. o 
79/9. Na ten wysoki w porównaniu 
z rokiem ubiegłym stan produkcji 
w kwietniu r. b. wpłynął przede- 

wszystkiem silny wzrost rozwoju 
przemysłu elektrotechnicznego, ma- 

szynowego i odzieżowego. 

— Jak się przedstawieją zasłewy. 
W drugiej połowie kwietnia stan 

zasiewów ozimych według G. U. S. 

— przedstawiał się na pół średnio, 

jedynie jęczmień—gorzej.. 
Terytorjalnie jeśli chodzi o zbo- 

ża—na pierwszym miejscu postawić 

trzeba woj. białostockie, a za nim 

woj. tarnopolskie. Najsłabiej zaś woj. 
pomorskie, gdzie stan zasiewów na- 

leży zakwalifikować jako mierny. 

Pszenica najlepiej przedstawia się 

w woj. tarnopolskiem, najgorzej w 

woj. pomorskiem i stanisławowskiem. 
Jęczmień najlepiej w woj. białostoc- 

kiem, najgorzej w woj. pomorskiem 

i šląskiem. 
Na początku maja skutkiem 

trwającego ciepła i opadów — ogólny 

stan zasiewów podniósł się niezna- 

cznie. (Arol.) 
— (eny masła i jaj. Związek 

spółdzielń mleczarskichi jajczarskich 

Warszawa, Wilno, Lublin, Łódź — 

notuje przeciętne ceny hutowe od 

dn. 26 b. m., aż do odwołania: 
Masło mleczarniane: |. gat. zł. 

6,80—7,20 kg. Il. gat. zł.6,40 6,80kg. 
Z powodu ciepłej pogody i prze- 

chodzących deszczy—krowy mogły 

przejść na paszę zieloną, co wywo- 

łało zwiększenie się produkcji mle- 

ka. Dowozy masła zwiększają się, 

co spowodowało odprężenie sytua- 

cji na rynkach krajowych. 

Należy w miarę zwiększającej się 

produkcji liczyć się z dalszą zniżką, 

co jest naturalnym objawem w obec- 

nej porze roku. Na rynkach zagra- 

nicznych—notują: Berlin ceny utrzy- 

mane, t. j, za 1L.—RM. 164, II.—155, 

IU. — 139. Kopenhaga — Kr. 273. 

(6 niżej). Londyn — ceny na razie 

utrzymane. 

Jaja—Cena hurtowa za skrzynię 

oryginalną 24-kopową— zł. 185—195 

franco skład Warszawa. Tendencja 
słaba. (AROL). 

— Połączenie organizacyj relni- 

czych. W poniedziałek dn. 27-go 

maja 1929 r. dokonano nareszcie 

prawnego połączenia organizacyj rol- 

niczych drogą podpisania przez de- 

legatów wszystkich organizacyj rol- 

niczych  kongresówki i Kresów 

Wschodnich—statutu nowej organi- 

zacji Centralnego Towarzystwa Or- 

ganizacji i Kółek Rolniczych. 
Statut podpisali przedstawiciele: 

Centralnego Towarzystwa Rolnicze- 

go, centralnego Związku osadników, 

zjednoczenia Związków kółek i or- 

ganizacji rolniczych ziem wschod- 

nich, _ połeskiego wojewódzkiego 

Związku kółek rolniczych, Związku 

kółek i organizacji rolniczych ziemi 

wileńskiej, Związku kółek rolniczych 

ziemi nowogródzkiej, Związku kółek 

rolniczych województwa wołyńskie- 

go, centralnego Związku kółek rol- 

niczych, w osobach panów: Abra- 

ma, Bociana, Fudakowskiego, Fijał- 

kowskiego,  Gościckiego, Gąsiora, 

Olewińskiego, Przedpełskiego, Ru- 

dowskiego, Trzeciaka, Wiłkońskie- 
go, Wąsowicza. 

Podpisany statut złożony został 

ministerstwu spraw wewnętrzny 
do legalizacji. 

W ten sposób zakończony zo- 
stał pomyślnie pierwszy etap, roz- 

poczętego wielkiego dzieła —unifika- 
cji organizacyj rolniczych, Faktyczne 

połączenie tych organizacyj odbywa 

się w szybkiem tempie w centrali i 

na terenach, rokując nadzieję, że 

już w ciągu najbliższych miesięcy 

potężna organizacja rolnicza będzie 

mogła stanąć do pracy w pełni sił 

dla dobra Polski i podniesienia rol- 
nictwa. (Arol). 

i a 

Białoruskie postulaty w kwestji szkolnej. 
Anormalny stan szkolnictwa bia- 

łoruskiego w państwie polskiem już 

nie od dziś zaprząta umysły miej- 

scowego społeczeństwa białoruskie- 

go. Troska ta znajduje swój wyraz 

zarówno w składanych od czasu do 

czasu na ręce władz szkolnych me- 

morjałach białoruskich T-stw oświa- 

towych jak również — w artykułach 

pism białoruskich i przemówieniach 

poselskich. Chociaż zawarte w nich 

postulaty z biegiem czasu ulegają— 

pewnym odchyleniom dzięki przy- 

stosowywaniu ich do zmieniającyc 

się stale warunków, to jednak za- 

sadnicza ich treść jest naogół i dziś 

taką, jaką była przed kilku laty. 

Ostatnio postulaty te zwięźle i rze- 

<czowo zreferował na łamach pisma 
„Siamja i Szkoła" — perjodyku bia- 

łoruskiego, poświęconego bialorus- 

kim sprawom szkolnym—p.R.Ostrow- 

ski znany z procesu „Hromady" 

wybitny działacz białoruski na polu 

oświatowem. W streszczeniu wyglą- 

dają te postulaty jak następuje: 

Wszystkie 3 istniejące obecnie 

prywatne gimnazja białoruskie mu- 

szą otrzymać prawa publiczności i 

odpowiednie całkowicie je zabez- 

pieczające zapomogi. Pozatem w 

miejsce zamkniętego ostatnio gim- 

nazjum białoruskiego w Radoszko- 

wiczach należy otworyć | gimnazjum 

białoruskie z prawami w Grodnie 

oraz | w Brześciu lub Pińsku. W 

ten sposób w każdem z czterech 

województw półno-wschodnich, gdzie 
Białorusini zamieszkują zwartą ma- 

są, wynosząc 65/,—80"/, ogółu lud- 

KAI R TE R 

ności istnialo-by po jednem gimna- 
zjum bialoruskiem. 

Wynikało-by z tego że p. Ostrow- 
ski godzi się z projektem władz 
szkolnych zamknięcia i drugiego z 
doniedawna istniejących 4-ch gim- 
nazjów białoruskich mianowicie gim- 
nazjum w Klecku, co ma być po- 
dobno podyktowane niskim pozio- 
mem naukowym tego zakładu. Mie- 
libyśmy tedy, zgodnie z projektem 
p. Ostrowskiego, gimnazja białorus- 
kie w Wilnie, Nowogródku. Grod- 
nie i Brześciu (względnie—Pińska). 

Przy każdym z tych zakładów 
muszą być zorganizowane internaty 

dla ich wychowanków takjak to już 

mamy w obecnie istniejących gim- 

nazjach białoruskich. Ta ograniczo- 
na ilość białoruskich zakładów śred- 

nich należycie postawionych uważa 
p. O. za rzecz o wiele bardziej po- 

żyteczną dla niezamożnej młodzie” 

ży wiejskiej niż chociażby i więk” 

sza ich ilość, lecz nie odpowiadają" 

cych swemu przeznaczeniu, w ге- 
z. czego nauka staje się udrę- 

Ai 
Žrėdlem tej udręki, dodajmy, są 

zazwyczaj: nędzny, ciasny lokal za” 

kładu, brak pomocy szkolnych . о- 

raz przymieranie głodem młodzieży 

ulokowanej w internatach gimnazja” 

lnych, a więc — zjawiska natury 

czysto-technicznej, spowodowane 

tylko brakiem odpowiednich środ- 

ków. 
W dalszym ciągu swych spost- 

rzeżeń przechodzi p. O. do potrzeb 

białoruskiego szkolnictwa niższego. 

Jednocześnie z gimnazjami — po- 

wiada on — należy stworzyć przy- 

najmniej po |—2 na powiat biało- 

ruskich 7-oddziałowych szkół pow- 

szechnych oraz szkoły o niepełnym 

komplecie klas (od |-oddziałowej 

począwszy) tam gdzie należą się 

one z prawa ludności białoruskiej 

na podstawie przeprowadzanych rok 

rocznie — w myśl ustawy języko” 

wej; z31. 7. 524 r. — plebiscytów 

szkolnych. W 

Dalej có należy podkreślić — 

stwierdza wyraźnie p. O. że w wy- 

padku zrealizowania powyższych je- 

go postulatów z dodaniem jeszcze 

białoruskich _ szkół zawodowych, 

potrzebom białoruskiego szkolnict- 

wa niższego i średniego stanie się 

zadość i że przytoczona przezeń 

liczba szkół najzupełniej wystarczy 

Białorusinów przynajmniej na prze” 

ciąg 5-ciu lat najbliższych. 

Z kolei przechodzi autor oma” 

wianego przez nas referatu do bo” 

lączek nauczycielstwa białoruskiego, 

Wszyscy wykwalifikowani nau- 

czyciele białoruscy z osławionych 

kursów krakowskich muszą być 

skierowani z powrotem na posady 

w kraju, to znaczy na terenie ziem 

białoruskich (jak wiadomo obecnie 

są oni rozproszeni po terenach Pol- 

ski rdzennej). : 

Wszystkim nauczycielom wy- 

kładającym obecnie w gimnazjach 

białoruskich należy przyznać kwali- 

fikacje, odpowiadające ich cenzuso- 

wi naukowemu, zaś dla kwalifiko- 

wanych, lecz nieczynnych nawczy- 

cielów Białorusinów byłych rosyj- 

skich „narodnych uczyliszcz“ (szkół 

ludowych). muszą być zorganizowa- 

ne w Wilnie rządowe kursy poloni- 

styki i białorusoznawstwa, po ukoń- 

czeniu których winni być oni skie- 

rowani na odpowiednie posady do 

szkół białoruskich. W przeciągu 5-ciu 

lat najbližszych naležy wyksztalcič 

nowe bialoruskie kadry nauczyciel- 

skie z pelnemi kwalifikacjami, któ- 

ra to sprawa wiąże się już w znacz- 

nym stopniu z zagadnieniem szkol- 

nictwa wyższego. 

Otóż o ile chodzi 

kwestję uważa p. 

GRóraytd wileński musiałby być 

białoruskim tak jak Iwowski—ukra- 

iAskim, zdając jednak sobie sprawę 

z całej nierealności tego postulatu 

w chwili obecnej, ogranicza się p. 

O. w tej dziedzinie do żądania u- 

tworzenia przy U. В. м Wilnie 

białoruskiego instytutu pedagogicz- 

nego, uważając ponadto za wskaza- 

ne utrakwizację językową paru jesz- 

cze wydziałów, słuchacze których 

mają w przyszłości z natury ich fa- 

chu obsługiwać najszersze warstwy 

ludności miejscowej, mianowicie — 

wydziałów lekarskiego i prawnego. 

Wreszcie uważa p. za ze- 

wszechmiar wskazane zogniskowa- 

nie w Wilnie kierownictwa calo- 

kształtem szkolnictwa białoruskiego, 

a to przez utworzenie jednego roz- 

szerzonego wileńskiego okręgu szkol- 

nego, którego terytorjum obejmo- 

wałoby wszystkie 4 województwa 

białoruskie: wileńskie, nowogródzkie, 

białostockie i poleskie i przy kura- 

torjum, którego istniałby specjalny 

wydział do spraw szkolnictwa bia- 

łoruskiego. 

Na ostatku wspomina p. O. o 

prawosławnem seminarjum duchow- 

nem w Wlinie, w którem należy 

natychmiast wprowadzić naukę w 

języku białoruskim. į 

Tyle p. Ostrowski. 

Jak widzimy są to postulaty — 

zwłaszcza w odniesieniu do szkol- 

nictwa średniego i niższego—umiar- 

kowane i całkowicie słuszne. 

Przyjdzie to tem łatwiej, że pierw- 

sze kroki w tym kierunku już zro- 

biono (nadanie praw gimnazjom 

białoruskim w Wilnie i Nowogród- 

ku, przejęcie na koszt rządowy in- 

ternatu szkolnego przy gimnazjum 

białor. w Nowogródku oraz kilku 

etatów nauczycielskich i t. p.) 

‚ K Smreczyński, 

o tę ostatnią 

O., że zasadniczo 

ВОЫ СВ 
r 

Pilenarne posiedzenie bioku B. B. 
(Tel. od własnego korespondenta z Warszawy). 

Dziś w gmachu Sejmu odbędzie się posiedzenie plenarne parlamen- 
tarnego klubu B. B. pod przewodnictwem posła Sławka. 

Woj. Kirst pozostaje na stanowisku 
Telefonem oa własnego korespondenta z Warszawy. 

: Wobec pojawienia się w prasie polskiej wiadomošci o zamiarze po- 
wierzenia dotychczasowemu wojewodzie bialostockiemu p. Kirstowi sta- 
nowiska prezesa sądu apelacyjnego we Lwowie, dobrze poinformowane 
źródła komunikują, że przesunięcie tego rodzaju nie jest zamierzone i że 
p. Kirst nadal pozostanie na swojem stanowisku. 

Badania nad złożami miedzi na Wołyniu. 

(Tel, od własnego korespondenta z Warszawy). 

Ww najbliższych dniach wyjeżdża na Wołyń z ramienia Państwowego 

Instytutu Geologicznego specjalna komisja dla zbadania prac wiertniczych, 

prowadzonych w powiecie kostopolskim, gdzie w r. ub. natrafiono na 

złoża miedzi rodzimej. 

Polsko -rumuńska konferencja ekonomiczna. 

WARSZAWA, 31.V (Pat). Dnia 29 maja r. b. zakończyły się w Bu- 

kareszcie obrady przygotowawczej konferencji ekonomicznej polsko-rumuń- 

skiej. W ciągu dyskusji prowadzonej w nastroju bardzo serdecznym 

między delegatami obu państw sprzymierzonych omówiono wszechstronnie 

zagadnienie współpracy ekonomicznej między obu krajami, kładąc szcze- 

gólny nacisk na sprawę 
oczekiwane jest przybycie 

komunikacji i tranzytu. Pod koniec czerwca 

do Warszawy delegacji rumuńskiej dla dal- 

szego prowadzenia i sfinalizowania rozpoczętych rozmów. 
  

Sprawa mniejszości. 
GENEWA, 31.V (Pat.) Szwajcarska Agencja Telegraficzna podaje: 

T. zw. komitet trzech, składający się z Adatciego (Japonja), sir Austena 

Chamberlaina (W. Brytanja) i Quinones de Leona (Hiszpania), przedsta- 

wił sprawozdanie, dotyczące traktowania petycyj mniejszości narodowych 

językowych i religijnych. Sprawozdanie to, które znajduje się już w po- 

siadaniu wszystkich członków Rady Ligi Narodów, będzie zbadane przez 

zbierający się w dniu 6 czerwca w Madrycie komitet, złożony z przed- 

stawicieli wszystkich 14 państw, będących członkami Rady Ligi. 

Jak się dowiaduje Szwajcarska Agencja Telegraficzna, sprawozdanie 

to odrzuca różne, zaproponowane przez Danduranda (Kanada) i min. 

Stresemanna, reformy, proponując jedynie takie ulepszenie procedury ba- 

dania petycyj, które jest 
Ententy i Grecji. Koła 

możliwe do przyjęcia dla Polski, państw Małej 

mniejszościowe żywią nadzieję, iż w Madrycie da 

się osiągnąć dalej idące reformy w dziedzinie postępowania zažaleniowego“ 

Wybory w Belgji. 

Wybory do parlamentu belgij- 

skiego (Izby deputowanych i senatu, 

które odbyły się ubiegłej niedzieli, 

nie przyniosły poważniejszych zmian 

w stanie posiadania partji. 

W kończącej swą kandencję izbie 

układ sił był następujący: socjaliści 

mieli 78 mandatów, katolicy (chrze- 

ścijańscy demokraci i konserwa- 

tyści)—również 78, liberałowie 28, 

nacjonaliści flamandzey (frontistes)--6 
komuniści—2. 

W senacie, którego tylko dwie 

trzecie obierane są w głosowaniu 

powszechnem, reszta zaś, bądź de- 

legowana jest przez rady prowincjo- 

nalne, bądż wybierana przez sam 

senat, zasiadło 71 katolików, 49 80- 

cjalistów i 83 liberałów. 
Wybory niedzielne, według nie- 

oficjalnych dotychczas obliezeń, za- 

znaczyły się pewnem osłabieniem 

socjalist6w 1 katolików ma rzecz 

liberałów i nacjonalistów. flamandz- 

kich. Liberałowie zyskali przypusz- 

czalnie 6 mandatów, nacjonaliści 

flamandzcy — 4. socjaliści stracili 
5 mandatów, katolicy — 4. Ilość gło- 
sów komunistycznych zmniejszyła 
się znacznie, niewiadomo dotychczas, 
czy wejda do izby. 

W ten sposób żadna partja nie 
uzyskała absolutnej przewagi, co 
stwarza, jak dotychczas, koniecz- 
ność rządów koalicyjnych. Polegały 
one w ostatnich latach na bardzo 
elastycznych blokach trzech naj- 
większych stronnictw. 

W r. 1925 objął władzę demokra- 
tyczno-katolieko-socjalistyczny gabi- 
net Poullet-Vandervelde, który u- 
padł z a niepowodzenia re- 
formy finansowej. Po nim nastąpił 
drugi rząd koalicyjny Jaspar—Van- 
derfelde—Frangui, który po wyco- 
faniu się socjalistów w r. 1927, Od- 
dał władzę katolicko-liberamemu ga- 
binetowi Jaspar—Hymans, Najpraw- 
dopodobniej pozostanie on u steru, 
tembardziej, iż blok katolicko-libe- 
ralny posiada w senacie olbrzymią 
większość. я 

Zamordowanie emira Kabulu? 

BERLIN, 31.V (Pat). Biuro Wolffa donosi z Peszawaru za Reuterem, 

że emir Kabulu Said-Hussein został zamordowany. Wiadomość ta nie znaj- 

duje dotychczas potwierdzenia, ale w kołach afgańskich ma być uważana 

za prawdziwą. 

Proces zabójcy Radicza. 

BIAŁOGRÓD, 31.V (Pat). Na wczorajszej rozprawie w procesie prze- 

ciwko Raczycowi oraz współoskarżonym odczytywano zeznania świadków, 

którzy nie stawili się na rozprawę, 

wanego Pribicewicza, który w chwili 
m. in. odczytano zeznania b. deputo- 

dokonania zbrodni siedział obok Ste- 

fana Radicza. Pribicewicz stwierdza m. in., że nie jest w możności powie- 

dzieć, czy zbrodnia została dokonana z własnej inicjatywy przez Raczycza, 

czy miał on też wspólników. 
Pozatem odczytano zeznania 

chorwackiej partji chłopskiej. 

m. in. twierdzą, 
wykrzyknął, że nie będzie pokoju dopóty, 

Stefana Radicza. Inny świadek, b. deputowany 

Zkolei zeznawało szereg świadków, 

że widzieli jak jeden z oskarżonych, 

b. deputowanego Maczeka, był. szefa 
którzy 

Tomasz Popowicz 
dopóki nie spadnie głowa 

Wilder oświadczył, że po 

zbrodni spostrzegł posła Jowanowicza obok zabitego pea Bassaryczka. 

Jowanowicz powiedział wyraźnie następujące słowa: „ ten sposób oczy- 

szcza się swój honor". Odbywa się przesłuchiwanie dalszych świadków. 

Interwencja sowiecka po aresztowaniu konsulatu charbińskiego. 

MOSKWA. 31.V (Pat). Tass do- 
nosi: Rewizja policji chińskiej w 
konsulacie sowieckim w Charbinie 
spowodowała interwencję konsula 

generalnego ZSRR w. Mukdenie, 

który zgłosił u władz chińskich za- 

żalenie i zażądał wypuszczenie na 
wolność 40 obywateli sowieckich. 

którzy znajdowali się w czasie re- 

wizji w konsulacie charbińskim i zo- 
stali przez policję chińską areszto- 
wani. 

Zarząd socjalistycznej partji niemieckiej. 

BERLIN, 31.V (Pat). Na kongresie socjalistycznym w Magdeburgu 

dokonano wyboru zarządu partji. Zarząd dotychczasowy wybrany został 

ponownie. Na dwóch 
306 i 273 

przewodniczących równorzędnych partji wybrano 

głosami na 386 głosów obu dotychczasowych przewodniczących 

Welsa i Clispiena. Miejsce trzeciego przewodniczącego zostało nie obsa- 

sadzone. Zostawione jest ono dla obecnego kanclerza Millera. 

Trzęsienie ziemi w Brazylji. 

BUENOS AIRES, 31.V (Pat). W czasie ostatniego trzęsienia ziemi 

zginęło w miejscowości Villaatuel 15 osób, 60 odniosło rany. W miejsco- 

wości Lasmavinas 18 osób poniosło śmierć, 40 zostało rannych. Połowa 

Villaateul uległa zniszczeniu, reszta zaś domów doznała uszkodzeń. 

W miejscowości Lasmalvinas zniszczone zostały liczne domy. Do miejsco- 

wości, nawiedzonych katastrofą wysłano pośpieszną pomoc. 
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Teatr Polski 
„LUTNIA““. 

„Jeh czworo“ Gabryeli Zapolskiej. 

Sztuki Zapolskiej, tak bardzo sce- 
niczne, w których akcja płynie ży- 
wo, a wszystkie typy są plastycznie 
podpatrzone i ujęte, nie zestarzeją 
się chyba nigdy, gdyż zawsze będą 
ludzie mali i głupi, których hory- 
zonty życiowe obejmują ciasny krąg 
partykularza i niemal najprymityw- 
niejszych potrzeb. Z całą przyjem- 
nością można też oglądać sztuki 
Zapolskiej po kilkanaście razy, szcze- 
gólniej o ile są dobrze grane. 

Z głębokiem odczuciem i zrozu- 
mieniem wypowiedziany przez Wyr- 
wicza prolog do „lch czworo* na 
ostatniej premjerze, pozwalał spo- 
dziewać się, że i całe wykonanie 
sztuki będzie utrzymane na tym sa- 
mym artystycznym poziomie. Nie- 
stety, było jednak dużo poważnych 
braków w wykonaniu, co mam wra- 
żenie stało się z winy niewłaściwego 
obsadzenia poszczególnych ról. 

P. Tymowska, która mogłaby być 
bardzo dobrą panną Manią, nieco 
raziła brakiem szczerości w wyko- 
naniu roli żony, typu mieszczanki 
głupiej, egoistycznej i ciasnej, ale 
o nawskroś impulsywnej naturze, 
p. Tymowska nadała jej. sztuczność 
o nieco histerycznem zabarwieniu. 
P. Jasińska-Detkowska absolutnie się 
nie nadaje do roli panny Mani tak 
warunkami zewnętrznymi jak i ro- 
dzajem swego talentu. 

P. Szletyński nie potrafił wydobyć 
całego tragizmu „męża* intelektu- 
alisty, o słabej woli, bezsilnie sza- 
mocącego się w splocie ludzkiej głu- 
poty i przesądów * mieszczańskich, 
był bladym w ekspresji i nie umiał 
wydobyć silniejszych akcentów na- 
wet w momencie, gdy swem zdecy- 
dowanem wystąpieniem i zachowa- 
niem, zmusza żonę i Fedyckiego do 
uszanowania swojej woli i posłuchu. 
Wielkie pytanie czy rola męża nie 
odpowiadałaby bardziej p. Malinow- 
skiemu, który jako Fedycki był po- 
prawny, ale płaska wesołość i głu- 
pia dezinwolontura mieszczańskiego 
Don Juana była w interpretacji p. Ma- 
linowskiego trochę za bardzo sztucz- 
na i robiona. 

Bardzo dobrze i na właściwym 
poziomie postawiła rolę „wdowy* 
p. Molska, umiejętnie wydobywając 
tragikomizm podstarzałej rozkocha- 
nej mieszczki gotowej z rezygnacją 
wszystko przeczekać. 

Ź największem zainteresowaniem 
śledziliśmy grę Jasi Owczarkówny. 
Ta mała dziewczynka, której grę 
podziwialiśmy już w „Lecie* Ritnera 
i kilku innych sztukach, włożyła w 
rolę Lilusi tyle prostoty, szczerości 
i ciepła, że stała się największą 
atrakcją tego wieczoru. Wielkie zdol- 
ności sceniczne Jasi pozwalają przy- 

puszczać, że wyrośnie ona kiedyś na 
prawdziwą gwiazdę sceny polskiej. 

Zastępca. 

(БОЯДЛЕТ Е ЕТЦ СЕН ЯЗИДИНИСНАЛИСЧТНЫВ ПСЬ ПТУДЕН НЕУ НЕЖНЫЙ 

WŠROD PISM 
— Zeszyt marcowy „Przeglądu Pelitycz- 

nege” przynosi na wstępie parę gorących 
słów wspomnienia oraz fotografją 1 życio- 
rys Ś. p. Stanisława Grabiańskiego, swego 
założyciela, wydawey 1 redaktora, który 
umarł w Paryżu dn. 6. 1II. b. r. 

Na dalszą treść tego zeszytu składają 
się następujące artykuły: Alfreda Zinmern'a, 
b. profesora uniwersytetu w Oxford, wiee- 
dyrektora Instytutu współpracy umysłowej 
w Paryżu, o „lmperjum Brytyjskiem po 
wielkiej wojnie"; Dwa następne artyknły 
zajmują się zagadnieniem mniejszościowem, 
przyczem pierwszy » nich, pióra dr. Wła- 
dysława Sokołowskiego omawia dzieje tego 
zagadnienia na terenie Ligi Narodów, drugi 
zaś poświęcony jest specjalnie eelom nie- 
mieckiej polltyki mniejszościowej; autor te- 
go artykułu p. Stanisław Paprocki z dużą 
znajomością rzeczy kreśli najwaźniejsze 
wytyczne niemieckiej polityki w tej dzie- 
dzinie, popierając swe wywody licznemi da- 
nemi statystyeznemi. 

W dziale kroniki zagranicznej snajdu- 
jemy wiadomości o ktosunkach japońsko-s0- 
wieekich, o sytuacji przedwyborczej w An- 
glji, o stosunkach jugosłowiańsko-bułgar- 
skich, o sytuacji Į tycznej na Węgrzech 
1 w Finlandji i t. d. 

"Treść tego ciekawągo zeszytu usupeł- 
niają zwykłe działy kroniki bib!jograficznej, 
bibljografji i ehronologicznego zestawienia 
wydarzeń. 

SALETRA| 
chilijska i wapniowa 

nadeszła 

Zygmunt Nagrodzk 
Wilno, Zawalna 11-a, teł. 687. 

CEZ 37 
Uniwersytecka Szkoła Pielęgniarek 

i Higjenistek w Krakowie 
otwiera nowy kurs dn. 1 września 1929r. 

Nauka trwa 2 lata; przyjmuje się tylko 

internistki. Wykształcenie 6 klas gimna- 

zjalnych, lub równorzędne. Zgłoszenia: 
Dyrekcja Uniwersyteckiej Szkoły Pielęg- 

niarek i Higjenistek, Kraków, WE. 
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Dom na Zwierzyńcu 
obejmujący 2 ulice do sprzedania. 

5 mieszkań, ogród owocowy, studnia 

betonowa i t. p. O warunkach ulica 
Lwowska 12, m. 8. 
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WIEŚCI i OBRAZKI z KRAJU 
Tło strajku w gimnazjum żydowskiem w Baranowiczach 

W związku z trwającym od dłuż- 

szego czasu strajkiem w baranowic- 
kiem gimnazjum żydowskiem, od 

własnego korespondenta z Barano- 

wicz otrzymujemy garść szczegółów 

ilustrujących tło i podłoże zatargu, 

który, rzec można, powstał właści” 

wie między zarządem Stow. „Tar- 

but“ z jednej strony, a personelem 

nauczycielskim gimnazjum z dru- 

giej. 
Istniejące od kilku lat w Barano- 

wiczach gimnazjum „Tarbut* posia- 

dało dotychczas język wykładowy 

hebrajski. W tym roku jednak za” 

rząd stowarzyszenia „Tarbut", który 

jest koncesjonarjuszem tegoż gim- 

nazjum postanowił przekształcić je 

ma szkołę utrakwistyczną polsko- 

hebrajską, na co też zgodził się i 

Komitet. rodzicielski. Zmiany mia- 

mo dokonać podczas feryj wielka- 

nocnych i w tym celu wysłano 

do kuratorjum okręgu wileńskiego 
podanie z prośbą o przemianowanie 

istniejącego gimnazjum na gimnazjum 

z językiem wykładowym polskim 

i hebrajskim p. n. „Jehudyja*. Kura- 

torjum podanie załatwiło przychyl- 

Р о 2 

nie. Ale stało się to wówczas, kiedy 
większość personelu nauczycielskie- 
go z racji feryj wielkanocnych była 
po za Baranowiczami i o niczem nie 

wiedziała, a o dokonanych zmianach 
dowiadując się dopiero po powrocie, 
gdy miały się już rozpocząć zajęcia, 

Było to wielką niespodzianką dla 

wszystkich, niemożliwą jednak do 

przyjęcia przez tych z pośród na- 

uczycieli, którzy języka polskiego 

nie posiadają, przez co nie mogliby 
nadal wykładać swego przedmiotu. 

Nauczyciele więc ci namówili uczęsz- 
czającą do szkoły. młodzież do roz- 
poczęcia strajku z wysunięciem wa- 

runku, że przerwą go gdy językiem 
wykładowym będzie jak przedtem 
język hebrajski. 

Po stronie tych nauczycieli sta- 
nęła i część rodziców. Większość 
jednak rodziców wypowiedziała się 

za językiem wykładowym polskim. 

Tymczasem strajk trwa i pomi- 
mo przybycia do Baranowicz przed- 
stawicieli centrali „Tarbut* z War- 
szawy, nie ma na razie możliwości 

jego zlikwidowania. 

ar y: 
Telefonem od własnego korespondenta z Nowogródka, 

W nocy z 30 na 3! ub. mies. we wsi Nahorodowicze gm. bielickiej 

«wybuchł pożar, który strawił 24 zabudowania. Mimo natychmiastowego 

przybycia straży ogniowej pożaru nie zdołano w krótkim czasie zlokali- 

-zować. Straty wynoszą przeszło 100 tys. złotych. 

(Telef, od własn. koresp. s Lidy). 

Wczoraj o 4 ppoł. w Lidzie w fabr. mydła Kiwelowicza przy 

«l. Piaski skutkiem nieostrożnego obchodzenia się z ogniem wybuchł po- 

żar, który strawił główny budynek fabryczny. 
Lidzka staż ogniowa przybyła po 15 min. na miejsce pożaru ogień 

zlokolizowała wskutek czego udało się ocalić pozostałe budynki. 

  

BIAŁYSTOK 
— W Białymstoku powstanie 

strzelnica. Komitet wych. fiz. i prz. 
, wojsk. zwrócił się do magistratu m. 

Białegostoku z prośbą o udzielenie 
„mu placu na urządzenie strzelnicy. 

W związku ztem specjalna komisja 

magistracka dokonała oględzin pla- 

<u przy ul. Branickiego i uznała ten 

plac za miejsce odpowiednie pod 

strzelnicę. Wobec tej opinji magis- 

trat białostocki załatwi przychylnie 
prośbę komitetu WFPW. 

DRUJA 
— Egzaminy wstępne w gimnazjum 

polskiem iw. Kr. Stefana Batorego 

w Drui do klas IV, V, VI, Vll-ej od- 

będą się między 15 a 30 czerwca. 

Podania będą przyjmowane tylko 

do 10 czerwca. Do podania należy 
dołączyć: metrykę urodzenia, świa- 

dectwo szkolne i świadectwo szcze- 

pienia ospy. « Dyrekcją. 

BABIE ET UROK AES 

Popierajcie Ligę Morską 
  

2 podróży inspekcyjnej p. wojewody wileńskiego WŁ. Raczkiewicza. 

W Glebokiom. 
W Glebokiem p. wojewoda byl 

podejmowany w dniu 29 maja, po 

«uroczystości poświęcenia kasyna, 

przez społeczeństwo miejscowe z du- 
chowieństwem wszystkich wyznań 
ma czele. W imieniu obywateli mia- 
sta przemawiał dyrektor gimnazjum 
Kozicki, poczem w imieniu osadni- 
ków p. Jastrzębski. W odpowiedzi 

na te przemówienia p. wojewoda 

zaznaczył, że wszędzie obserwuje 

„coraz bardziej harmonijną pracę ca- 
łej ludności w osiągnięciu dobro- 
bytu kulturalnego i materjalnego 
jak również coraz życzliwsze współ- 
działanie społeczeństwa z organami 
władzy, co pozwoli osiągnąć szybkie 
wyniki dla dobra gminy, powiatu, 

kraju i państwa. W zakończeniu 

«swego przemówienia p. wojewoda 
wzywał do zdwojenia wysiłków w wy- 
-ścigu pracy, do którego wzywa nas 
Budowniczy Państwa, Marszałek Pił- 
sudski. 

W Postawach. 

Dnia 30-go maja w 7 dniu swej 
podróży inspekcyjnej p. wojewoda 
WI. Raczkiewicz dokonał inspekcji 
pow. postawskiego. W godzinach 
południowych p. wojewoda wziął 
udział w uroczystem nabożeństwie 
„i procesji z okazji święta Bożego 
Ciała w Zadziewiu. Nabożeństwo 
-odprawił ks. proboszcz Pieślak, ka- 
zanie wygłosił i prowadził procesję 

ks. proboszcz postawski Karczmarek. 
W czasie procesji celebransa pro- 
wadzili p. wojewoda, p. starosta 
postawski i osoby towarzyszące 

p. wojewodzie. 
W godzinach popołudniowych p. 

wojewoda udał się na inspekcję 
gmin hruzdowskiej i miadziolskiej. 
Po dokładnej lustracji biurowości 
tych gmin i zaznajomieniu się z ich 
stanem porządkowym i sanitarnym 
oraz po zbadaniu potrzeb w zakre- 
sie pomocy ludności dotkniętej klę- 
ską nieurodzaju p. wojewoda zarzą- 
dził wypłacenie doraźnych zasiłków 
dla najbiedniejszej ludności. W Hruz- 
dowie p. wojewoda oglądał nowo* 
powstający okazały gmach gminy. 
W Niekasiecku p. wojewoda zwie- 
dził szczegółowo istniejącą tam och- 
ronę dla dziewcząt i chłopców oraz 
wysłuchał produkcyj artystyczno- 
rozrywkowych w wykonaniu dzieci, 
którym rozdał słodycze. Z. Miadzioła 
p. wojewoda udał się na jez. Narocz, 
gdzie badał stan i postęp robót bu- 
dowlanych, związanych z wzniesie- 
niem schroniska, które ma być jesz- 
cze w ciągu lata wykończone i od- 
dane do użytku pablicznego, Po 
drodze p. wojewoda wysłuchał w 
poszczególnych gminach i osiedlach 
petycyj ludności i przyjmował po- 
ania. 

Przez Kobylnik i Michaliszki w 
nocy z dnia 30 na 3| maja p. woje- 
woda powrócił do Wilna i w piątek 
rano objął urzędowanie. 

W związku z podróżą inspekcyj- 
«ną p. wojewody odbywają się obec- 
mie w województwie prace, związane 

z wynikami inspekcji i z wydaniem 
niezbędnych zarządzeń polustracyj- 
nych. 

Ankieta do zbadania stanu teatrów amatorskich. 

T-wo Teatru Ludowego w Wilnie, 
pragnąc przystąpić do planowej pra- 
“cy na terenie postanowiło rozpisać 
ankietę, któraby zobrazowała obec- 
sny stan teatrów ludowych i ama- 
torskich na terenie Wileńszczyzny i 
'Nowogródczyzny. W tym celu T-wo 
*rozesłało do wszystkich zespołów te- 
„atrów. amatorskich specjalne blan- 
kiety, zaś ugrupowania niezrzeszone, 
lub te, które takich blankietów nie 
„otrzymają uprasza 0 przysłanie da- 

„nych o sobie podając: 
Miejscowość (wieś, powiat, pocz- 

ta). Czy istnieje zespół teatralny? 
*Czy istnieje przy jakiemś Towa- 
rzystwie? Kiedy powstał? Z ilu człon- 
ków składa się zespół, ile osób gry- 
wa? Jakie dawano przedstawienia? 
"Tytuły sztuk? Obchody? Wieczorni- 
+ce? Kto zespołem kieruje, nazwisko, 
imię, zatrudnienie? Zatrudnienie 
mazłonków? «Czy zespół wyjeżdżał da- 

lej? Jaka była frekwencja? Kiedy 
więcej publiczności, lątem czy zimą? 
Czy dawano przedstawienia na dwo- 
rze? Czy w danej miejscowości by- 
ły przedstawienia szkolne? Czy 
przedstawienia, obchody, wieczorni- 
ce były tylko po polsku czy też 
składały się z białoruskich, lub li- 
tewskich deklamacyj, czy sztuk? 
Czy były używane chóry i jakie? 
Czy były tańce? Czego brakuje ze- 
społom (sztuk do grania, kostjumów, 
porad instruktorskich)? Podpis 050- 
by reprezentującej zespół. 

Dane powyższe należy przesłać 
pod adresem Towarzystwa Polskie- 
go Teatru Ludowego w Wilnie (Za- 
walna 16—8) i mogą być wypełnio- 
ne na zwykłym papierze, przyczem 
muszą być zatytułowane: Ankieta do 
zbadania stanu zespołów Teatrów 
Amatorskich w woj. wileńskiem i 
nowogródzkiem. 

KTU R J E R 

Uroczystości 
Tegoroczne uroczystości Bożego 

Ciała ściągnęły do Wilna tłumy 

wiernych nawet z najdalszej pro- 

wincji. 
Już w przeddzień miasto przy- 

brało odświętny wygląd, domy ude- 

„korowane flagami i zielenią, a w 

witrynach okien wystawiono obrazy. 

Mimo niepewnej pogody procesja 

wypadła imponująco, tłumy wiernych 

zalegały ulice, a niezliczona ilość 
sztandarów i chorągwi stanowiła 

barwny i malowniczy widok. 
Procesję poprzedzała kompanja 

honorowa wojskowa z orkiestrą, za 

którą szły ze sztandarami: młodzież 

akademicka i szkolna, delegacje 

korporacyj, związki, najrozmaitsze 

cechy, bractwa i t. p. W. procesji 

brali również udział emigranci li- 

tewscy ze sztandarem. Długi koro- 

« wód chorągwi kościelnych stanowiły 

procesje ze wszystkich kościołów 
wileńskich, za któremi postępował 

kler, zakony i kapituła. Otoczony 

honorową strażą oficerów, pod im“ 

pronująco prezentującym się balda* 

AX LEN S KI 

Bożego Ciała. 
chinem, J. E. arcybiskup ks. Jałbrzy- 
kowski niósł Eucharystję, dalej po” 
stępowali przedstawiciele władz miej- 
scowych, między innemi: J. M. rek- 
tor U. 5. В. ks. Falkowski, vice-wa- 
jewoda Kirtiklis, starosta grodzki 
lszora; ławnicy: d-r Maleszewski i 
Łokucjewski, komendant placu pułk. 
Iwo Giżycki, przedstawiciele są- 
downictwa, oraz korpus oficerski. 

Procesję zamykały rozmodlone 
rzesze wiernych. 

Po sumie w Bazylice katedralnej 
procesja wyruszyła ulicami Zamko* 
wą, Św.-Jańską, Dominikańską, Wi- 
leńską, Orzeszkowej i Mickiewicza. 
Koło kościołów św. Jana, św. Kata- 
rzyny i św. Jerzego przed specjal- 
nie zbudowanemi ołtarzami odpra- 
wiano krótkie modły. 

Nabożeństwo zakończono przy 
"Bazylice hymnem „Te Deum", w 

czasie którego po zwrotce „Salvum 
pac“... J. E. arcybiskup-metropolita 
wileński udzielił błogosławieństwa 
Najświętszym Sakramentem. 

  

Głodówka więźniów politycznych wygasa. 

Jak się dowiadujemy. trwająca od 6 dni głodówka wiežniow  poli- 

tycznych w więzieniu Łukiskiem dobiega już końca. W dalszym ciągu 

odmawia przyjęcia pokarmu zaledwie nieliczna garstka więźniów, wzglę- 

dem których stosuje się sztuczne odżywianie. 
Przypuszczać należy, iż w dniu 

dacja głodówki. 

dzisiejszym nastąpi ostateczna likwi- 

  

  

  

Dziś: Bł. Jakóba, 

Sobota Jutro: Marcelina. 

i Wschód słońca—g. 3 m. 32, 

Czerwca Zachód s g. 19 m. 10     
Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicznego 

U. $. B.z dnia 31/V—1929 roku. 

Ciśnienie 
średnie w 
milimetrach 

Temperatura į + 13 € 

| 758 

šrednia 

Opady w 1 
milimetrach 

Wiatr przeważaj i Zachodni. 

Uwagi: półpochmurno, przelotny opad. 
Minimum: +- 8 
Maximum: +- 179 C. й 

Tandencja baroinetr.: spadek ciśnienia. 

„ URZĘDOWA 

— Przyjęcia u p. wojewody. W 

dniu 31-go b. m. pan wojewoda Wł. 

Raczkiewicz przyjął na posłuchaniach 

kilku szefów władz i konferował z 

nimi w sprawach, związanych z wy- 

nikami inspekcji powiatów, z której 

p. wojewoda powrócił w dniu wczo- 

rajszym. Przyjęci byli przez p. wo- 

jewodę kolejno pp.: prezes izby 

skarbowej Malecki, prezes dyrekcji 

dróg wodnych Bosiacki, prezes okr. 

urzędn ziemskiega Łączyński i dyr. 

oddziału Banku Rolnego Maculewicz. 

ADMINISTRACYJNA 
— Kary na opieszałych właści- 

cieli domów. W dniu wczorajszym 

starosta grodzki ukarał właściciela 

domu Nr 6 przy ul. Wielkiej, Abra. 

ma lekowicza grzywną 200 zł., wła- 

šciciela domu Nr 23 przy ul. Sado- 

wej, Taubę Kapłana grzywną 800 zi, 

właściciela domu Nr 8 przy ul. Nie- 

mieckiej, Abrama Margolisa grzyw- 

ną 300 zł. oraz właścicielkę domu 

Nr 6 przy ul. Niemieckiej, Zofję Ko- 

czyner grzywną 200 zł wszystkich 

za niewykonanie w terminie naka- 

zanych przez magistrat remontów i 
odnowienia domów. 

MIEJSKA 

— Powrót do urzędowania. Szef 

sekcji finansowej magistratu ławnik 

Żejmo, po powrocie z Warszawy, w 
dniu wczorajszym objął urzędowa- 
nie, 

— (iężka sytuacja. Do Komitetu 
rozbudowy m. Wilna od właścicieli 
nieruchomości napływa mnóstwo po- 
dań o udzielenie pożyczek na drobne 

remonty domów. Magistrat wyczer- 
pał już stare kredyty, udzielenia zaś 
nowych kredytów Bank  Gospodar- 
stwa Krajowego narazie odmawia, 
W ten sposób wytworzyła się sytu- 

acja b. ciężka zarówno dla magi- 

stratu, jak i włąścicili domów, których 
magistrat z polecenia władz pań- 
stwowych musi zmuszać do uporząd- 
kowania swoich nieruchomości. 

— Unieruchomienie kin. Z nastą- 

pieniem wiosny spadła znacznie frek- 

wencja w kinach, co spowodowało 
właścicielom poważne trudności fi- 

nansowe w prowadzeniu przedsię- 
biorstw. W związku z powyższem, 
jak się dowiadujemy, z dniem 1-go 
czerwca właściciele kin: „Polonja*, 

„Šwiatowid“, „Piccadilly“ i „Eden“ 
w czasowo zamknąć swe 

a. 

— Nadzór nad ruchem kołowym. 
W związku z licznemi ostatnio nie- 

szczęśliwemi wypadkami, spowodo- 
wanemi przez nieostrożną jazdę, ko- 
menda policji wydała zarządzenie 
wzmożenia nadzoru nad ruchem ko- 
łowym w mieście. 

— Narada w sprawie teatru miej. 
skiego. Wczoraj wieczorem w spra- 
wie teatru miejskiego na Pohulance 
odbyła się narada między przedsta- 

KRONIKA 
wicielami samorządu wileńskiego, a 
delegatami Związku artystów scen 
polskich 

— Obowiązujące ceny na chleb. 

Wobec tego, że cena mąki żytniej 

w dalszym ciągu uległa znacznej 

zniżce—starosta grodzki ustalił na- 

stępujące ceny maksymalne na chleb 

żytni w sprzedaży detalicznej: Chleb 
żytni 70*/, za 1 kilogram 46 groszy, 
chleb żytni 98*/, za 1 kilograma 
37 groszy. 

Ceny te obowiązują od dnia 
2 czerwca r. b. 

SANITARNA m 
— Szozepienie ochronne przeciw- 

ko czerwonce. W związku ze zbli- 
żającym się sezonem owocowym 
któremu zawsze towarzyszą liczne 

wypadki zachorowań na czerwonkę, 

Państwowy Zakład Higjeny przygo- 
tował większe zapasy szczepień o- 
chronnych przeciwko tej chorobie. 

W najbliższych dniach szezepionki 
te rozesłane zostaną do urzędów 

zdrowia poszczególnychijwojewództw. 

SAMORZĄDOWA 

— Kredyty na inwestycje samo- 
rządowe. Jak się dowiadujemy w Mi- 
nisterstwie Spraw _ Wewnętrznych 
ukończono prace nad badaniem obec- 
nego zapotrzebowania « kredytowego 
samorządów na wykończenie rozpo- 
czętych inwestycyj. 

Badania te rozpoczęto przez Toz- 
pisanie ankiety, która w swym wy- 

niku pozwoliła na określenie wyso- 
kości zapotrzebowania kredytowego 
samorządów w tej mierze na 120 
miljonów zł. 

alsze badania prowadzone pod 
kątem widzenia dostosowania tych 

potrzeb do realnych warunków kre- 
dytowych rynku pieniężnego, pole- 
gały na analizie zgłoszonych zapo- 

trzebowań i wybraniu z nich naj- 
bardziej aktualnych i najwięcej 
pilnych. 

Wynik tej analizy pozwolił na 
zredukowanie pierwotnie PIE 
kwoty do wysokości 44 mił). zł. Ta 
ostatnia suma będzie brana pod 
uwagę przy ustalaniu planu kredy- 

towania inwestycyj samorządowych 
w r. b., przyczem będzie stosowana 
jeszcze pewna kolejność. 

Realizacja omawianych zapotrze- 
bowań następować będzie stopniowo 

zależnie od sytuacji finansowej 

rynku. 
UNIWERSYTECKA 

— Egzamina magisterskie na wy- 
dziale humanistycznym U. S. B. w 
terminie letnim roku akademickiego 
1928/29 odbywać się będą od 24-g0 
czerwca 1929 r. Do egzaminów zgła- 
szać się należy pisemnie w czasie 
5 do 10 czerwca b. r. 

— Z wydziału humanistycznego U. 
8. B. Stopień magistra filozofji w 
zakresie historji uzyskała p. Irena 
Stankiewiczowa. 

SPRAWY __ AKADEMICKIE 
———————————————————— 

— Walne zebranie Chūru Akade- 
mlckiego U. S. B. W piątek dnia 24 
maja b. r. odbyło się walne zebra- 
nie Chóru Akademickiego U. 5. В. 
z następującym porządkiem dzien- 
nym: 1) zagajenie, 2) wybór prezy- 
djum, 8) sprawozdanie ustępującego 
zarządu, 4) sprawozdanie komisji 
rewizyjnej, 6) dyskusja nad spra- 
wozdaniem, 6) wybory nowych 
władz, 7) wolne wnioski. 

Ze sprawozdania kol. Lewan- 
dowskiego, prezesa 
zarządu widać, że Chór, pomimo 
niewielkiej ileści członków, rozwi- 
nął w roku ubiegłym dość żywą 
działalność: 4 razy występował w 
radjo, urządził wycieczkę artystycz= 
ną do Lidy, brał udżiał w konkursie 

ustępującego * 

chórów wileńskich, zorganizował 
koncert p. Korwin -.Szymanowskiej, 
podejmował wycieczkę Akademickic- 
kiego Koła Muzycznego z Warszawy, 
występującego tu na Środzie Lite- 
rackiej i na koncercie w Reducie, 
brał udział w wieszorach autorskich 
organizowanych przez S. T. O. Kola 
Polonistėw, w otwarciu roku aka- 
demickiego 1928/29. Ponadto były 
urządzane * wycieczki 'i zebrania to- 
warzyskie mające na celu pogłębie- 
nie współżycia ezłonków Chóru. 

W wyniku wyborow do nowego 
zarządu weszli: J. Wierzbicka — pre- 
zes, K. Marcewicz'— wiceprezes, A. 
Chmielewski—sekreterz, H. Sołowie- 
jówna — skarbnik, M. Nikotyn — 
bibljotekarz. 

SPRAWY_ SZKOLNE 
— Koncert i loterja. W niedzielę 

„2 b. m. o godz. 7 wiecz. w szkole 
powsz. „Świt* odbędzie się koneert 
(fortepian i chóry szkolne). 

Po koncercie gry O RARZYNHE о- 
raz losowanie loterji. Ce: 
na losu 80 gr. Wstęp na koncert 30 
gr. Dochód przeznaczony na umo- 
żliwienie niezamożnym ucznicom WY- 
jazdu na Powszechną Wystawę Kra- 
jową z wycieczką szkolną. 

ZEBRANIA | ODCZYTY 
— Walne zgromadzenie Związku 

drobnych kupców chreścijan m. Wilna. 
W dniu 2 czerwca b. r. o godz, 4 

„popoł. w lokalu przy ul. Zawalnej 
1 m. 4, odbędzie się walne zebranie 

członków Związku drobnych kupców 
chreścijan m. Wilna. Na porządku 
obrad: sprawy sanitarne, podatkowe, 
sprawa założenia spółdzielni-hurtow- 
ni i wolne wnioski. 

e względu na ważność spraw 

obecność wszystkich drobnych kup- 
ców jest niezbędna 

— Zehranie właścicieli drobn. i 
średn. mieruchomości dzielnicy Anto- 

kol. Za przykładem dzielnicy Zarze- 

cza — drobnych i średnich właści- 

cieli nieruchomości, w' pierwszym 

rzędzie postępuje dzielnica Antokol- 

ska— organizując zebranie swej dziel- 

nicy drobnych i średnich właścicieli 

nieruchomości w niedzielę dnia 2-go 

czerwca 1929 r. w lokalu Polskiej 

Macierzy Szkolnej, przy ul. Antokol- 
skiej Nr 44 o godz. 4 popoł. Pożą- 

dany jest jaknajliczniejszy udział 
właścicieli nieruchomości z powyż- 
szej dzielnicy. 

ZE ZWIĄZKÓW | STOWARZYSZEŃ 

— Doroczne zebranie Polskiego 

Czerwonego Krzyża. Polski Czerwo- 
ny Krzyż na okręg wileński odbył 
w nowym swym lokalu przy ul. Za- 
walnej Nr 1, doroczne walne zebra- 
nie, w któremu przewodniczył p. 
rezes wilenskiej izby skarbowej 

datę Malecki. Głównym tematem ze- 
brania było bardzo wyczerpujące 
sprawozdanie, przedłożone przez pre- 

zesa zarządu Czerwonego Krzyża p. 
Ludwika Uniechowskiego, które za- 

wierało wiele interesujących szcze- 
gułów doniosłej i energicznej dzia- 
łalności tej instytucji na naszym te- 

renie. Ciekawym był szczegół, iż 

Polski Czerwony Krzyż pośpieszył z 
wydatną pomocą pogorzelecom w 

Iwju, organizując na miejseu pomoc 

sanitarną dla miejscowej ludności. 

Nasz Czerwony Krzyż rozwija 

się doskonale. Podczas kiedy budżet 

na rok ubiegły zamykał się ogólną 

cyfrąw wydatkach i dochodach 88.716 

złotych, na rok bież. WZ 
budżet urósł do sumy 84.052 zł. 

Jedną z większych pozycyj wydat- 
ków w nowym roku budźetowym 
jest wydatek na dwa lotne oddziały, 
przeznaczone do walki z chorobami 
ocznemi. Oddziały te uformowane z 
personela kliniki ocznej uniwersy- 

tetu S. B. wyruszą w czasie feryj 
letnich na trzy miesiące na teren 

powiatu dziśnieńsiego, ażeby pośpie- 
szyć tamtejszej ludności z pomocą, 
przeciwko grasującej jaglicy i in. 

chórobom uczu. P. marszałek Se- 
natu prof. Szymański osobiście dwu- 
krotnie ma zamiar objechać tereny, 

na których pracować będą wspom- 
niane oddziały. 

Polski Czerwony Krzyż obcho- 
dzić będzie w r. bież. 10-lecie swego 
istnienia. Obchód ten odbędzie się 
w czasie Tygodnia Polskiego Czer- 

wonego Krzyża w dniach od 2 do 9 
czerwca r. b. Ostatni dzień tygod- 
nia, mianowicie dzień 9 czerwca po- 

święcony będzie uroczystości 10-le- 

cia. W dniu tym ks. biskup Ban- 
durski odprawi w kościele św. Jana 
mszę pop odbędzie się defilada 
młodzieży, kół Polskiego Czerwone- 
Krzyża, pokazy. obrony įprzeciwga- 
zowej dla harcerstwa i młodzieży 
szkolnej oraz inne imprezy. 

Przy końcu walnego zebrania do- 
konano wyborów do komitetu i za- 
rządu. 

-- Konkurs modeli latających. W 
niedzielę dnia 16 czerwca zarząd ko- 
mitetu wojewódzkiego A 
L, 0, P. P. organizuje wojewódzki 
konkurs modeli latających elimina- 
cyjny do Wszechpolskiego konkursu 
modeli. W konkursie mogą brać 
udział zarówno modelarze zrzeszeni 
w modelarniach jak i pracujący sa- 
modzielnie oraz instruktorzy mode- 
larstwa. 

Zgłoszenia do konkursu przyj. 
muje biuro L. O. P. P. do dnia 10 
czerwca włącznie przy ulicy Mickie- 
wicza Nr 7, tam. też udzielane są 
bliższe informacje tyczące się kon- 
kursu. W razie niepogody w dniu 
16-VI konkurs zostanie odłożony. 

— Posiedzenie W. W. Woj. Kom. 
Floty Narodowej. W dniu 28 odbyło 
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sie w małej sali konferencyjnej wi- 
leńskiego urzędu wojewódzkiego po- 
siedzenie wydziału wykon. wojew. 
Komitetu Floty Narodowej. 

W zastępstwie nieobecnego prze- 
wod. wydziału posła Jana Piłsud- 
skiego — przewodniczył dyrktor T. 
Miśkiewicz. Sprawozdanie z działal- 
ności wydziału na okres ubiegłego 
półrocza złożył sekretarz wojewódzki 
J. В. Robakowski. Po dyskusji 
nad sprawozdaniem powzięto szereg 
uehwał, dotyczących dalszej pracy 
organizaryjnej na tut. terenie orąz 
postanowiono wyrazić specjalne: po- 
dziękowanie prezesowi dyrekcji poczt 
i telegrafów inż. J. Żółtowskiemu 
za owocną pracę dla Komitetu Floty 
Narodowej na terenie podległego mu 
urządu. Powierzono również sena- 
torowi J. Trzeciakowi uzgodnienie 
zgłoszonych przez wydział projek- 
tów z Oentralą Komitetu Floty Na- 
rodowej w Warszawie. 

TEATR i MUZYKA 
TEATR POLSKI („Lutnia“) 
— Dzisiejszy pożegnalny wieczór Hanki 

Ordenówny. Dziś urocza Hanka Ordonówna 
wystąpi w zupełnie nowym programie, obej- 
mującym najcenniejsze perły jej wszech- 
stronnego repertuaru. Obok Hanki Ordonów- 
ny wystąpi świetny Маг)ав Rentgen. Zain- 
teresowanie temi wieczorami ogromne. 

— Gościna artystów stolicy. Jutro więc 
"Teatr Polski będzie gościć troje wybitnych 
i zarazem najpopularniejszych artystów tea- 
trów miejskieh w Warszawie, a mianowicie: 
Marję Majdrowiezównę, Antoniego Różye- 
kiego i Władysława Lenczewskiego. Artyści 
ci wystąpią w Wilnie w jednej tylko ko- 
medji Lonsdale „Kokoty z towarzystwa”, 
której premjerę wyznacsono na jutro, to 
jest niedzielę. 

— Donosiliśmy o wieczorze tanecznym 
zespołu Lidji Winogradzkiej, który odbędzie 
się dnia 2 czerwca o godz, 8.30 wieczór w 
sali „Reduty* przygotowanym z wielkim na- 
kładem kosztów i pracy aby mógł stanowić 
prawdziwe święto wiosny i tańca. Obecnie 
donosimy, że p. Lidja Winogradzka po wy- 
stępach w Wilnie wyjeżdża ze swoim zes- 
połem zagrawicę. 

Bilety do nabycia w „Orbisie*. 1628 

RADJO 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ 

Fala 456 mtr. Sygnał; Kukułka. 

SOBOTA, dn. I czerwca 1929 r. 

11.56—12.10: Sygnał czasu, hejnał, oraz 
komunikat meteorologiczny. 12.10 — 13.00: 
Komunikat Powszechnej Wystawy A 
15.35—16.00: Pieśni majowe. 16.00 — 17. 
Transmisja z Krakowa. Audycja dla dzieci 
1 młodzieży. 17.00—17 15: Odczytanie pro- 
gramu dziennego, repertuar teatrów i kin 
i chwilka litewska. 17.15—17.35: Muzyka 
z płyt gramofon. 17.35—18,00: „Spacery & 
małemi dziećmi* — wygł. Weryho-Radziwił- 
łowiczowa. 18.00—19.00: Transmisja nabo- 
żeństwa z Ostrej Bramy. 1900—19.10: Ko- 
munmikaty Powszechnej Wystawy Krajowej. 
19.10—19.30: Feljeton aktualny. 19.30—19.55: 
„Radjokronika* — wygł. dr. Marjan Stę-. 
st 19.55—20.00: Sygnał czasu. 20.00— 

125: Program na tydzień następny i ko- 
munikaty. 20.30—22.00: Koncert popułarny 
z Doliny Szwajcarskiej. 22.00 —22.25; Odezyt. 
29.25—23.00: Kumunikaty: P. A. T., policyj- 
ny, sportowy i inne. 23.00—24.80: Transmi- 
sja z salonu Philipsa w Wilnie. Koncert 
przebojów sezonu w wyk. Jadwigi Krużanki 
i zespołu jazzbandowego. 

NIRDZIELA, dnia 2 czerwea 1929 r. 

11.00—11.45: Nabożeństwo z katedry 
Poznańskiej. 11.45—]1.55: Komunikaty Pow- 
szechnej Wystawy Krajojowej. 11.56—12.10 
Sygnał ózasu, hejnał oraz komunikat me- 
teorologiczny. 12.10—14.00: Koncert orkie- 
stry 85 płk. piech. pod dyr. Teodora Wołsz- 
czuka. 14.00—15.00: Odezyty rolnicze z 
Warszawy. 15.00—17.00: Przerwa. 17,00— 
17.25: Audycja dla dzieci, opowie Zulla 
Minkiewiezówna. 17.30 — 17.45: Muzyka z 
płyt gramofon. 17.45—18.10: Odczyt p. t. 
„Rozwój i działalność Związka Polskiego 
Nauczycielstwa Szkół Powszechnych* — 
wygł. Stanistław Dobosz. 18.10—18,35 Ku- 
kułka wileńska. 13.35—19.10: „Z dziejów i 
przeżyć marodu* — wygł. pprof. H. Moś- 
cieki. 19.00:—19.25: Odezyt p. t. „O odno- 
wionej auli Smuglewicza „wygł. Jan Kos- 
sonoga. 19.25—19.50: „Dzieje Shogunów w 
Japonji* — odczyt wygł. prof. Bohdan 
Richter. 19.56—20.00: Sygnał czasu. 20.00— 
20.30: Transmisja z Katowic: Słuchowisko 
wesołe. 29.30: Konceri. Po koncercie komu- 
nikaty: P. A. T., polieyjny, sportowy i inne, 
Muzyka taneczna, 

Na wileńskim bruku. 
— Kradzieże. Bohdanowi Kościał- 

kowskiemu (Tartaki 15) i Edwardzie 
Mejerowiczównie (Piłsudskiego 33) 
skradziono przez okna garderoby 
ogólnej wartości 2300 zł. 

— Spadł robotnik. Podczas pracy 
«padł z wysokości 9 mtr. Jan Sie- 
duszkin (Kalwaryjska 84), zajęty 
przy budowie szkoły technicznej na 
ul. Holendernia 12. Poszkodowane- 
go odwieziono do szpitala ów. Ja- 
kóba. 

— 8 sprawców kradzieży u Kło- 
deckiego (ul. Zamkowa) ujęto w Su- 
wałkach. Część towarów galanteryj- 
nych znaleziono. Reszta towaru zo- 
stała zapewne przeszwarcowana za- 
granicę. 

— Wypadki samochodowe. Na ul. 
Wileńskiej taksówka Nr. 14154 usz- 
kodziła dorożkę, a następnie wje- 
chała na ścianę domu Nr 8. Tak- 
sówką kierowali na zmianę nie ma* 
jąc praw jazdy szofer Jurkowlaniec 
(Pionierska 15) i niejaki Kozłowski, 
urzędnik izby skarbowej. 

Koło ratusza na ul. Wielkiej au- 
tobus Nr 14028 przejechał 6-letnie- 
go Izaaka Lejzerowicza (Połocka 4), 
który uległ potłuczeniom. . 

— Czerwona płachta. Nocy wczo- 
rajszej na zaułku ee miej- 
scowi komuniści wywiesili czerwoną 
płachtę z hasłami antypaństwowemi. 

Skonfiskowany sztandar komu- 
nistyczny odniesiono do najbliższego 
komisarjatu P. P. 
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SPORT 
1-szy dzień wyścigów konnych. 

Mimo b. niepewnej pogody te- 
ren wyścigów konnych w Pospiesz- 
ce przepełniony publicznością, która 
z żywem zainteresowaniem śledziła 
przebieg rozegrywanych gonitw. 

Do |-ej gonitwy płaskiej na prze- 
strzeni około 2.100 mtr. o nagrodę 
700 zł. stanęły 3 konie: 

Pierwsze miejsce zajął Bosfor K. 
K. Ważyńskich pod por. K. Wažyn- 
skim, mijając celownik w 2 m. 23s., 
mając o 2 dlugošci za sobą. Esme- 
raldę por. Aleksandrowicza, prowa” 
dzoną przez chł. st. Kondraciaka. 
Trzecim do mety przybiegł Sac-a- 
Vin-B. W. por. Donnera. 

Totalizator wypłacał 14 zł. 
Il gonitwa z płotami o nagrodę 

700 zł. na przestrzeni około 2.400 
metr. 

Z pośród 4 zapisanych koni wy- 
cofano Jazzbanda i Pana Leona. Roz- 
grywka przeprowadzona lekkie 
zwycięstwo w 3 m. 14 s. o 4 dłu- 
gości przyniosła Juljuszowi grona 
oficerów 27 p. uł. pod por. Juściń- 
skim. Drugie miejsce zajął Dobosz 111 
20 szwadronu KOP, prowadzony 
przez chł. st. Kondraciaka. 

Totalizator—13, 
III gonitwa z 8 przeszkodami 

o nagrodę 700 zł. Dystans 3000 mtr. 
Z pośród 3-ch zapisanych do 

biegu koni pierwsze miejsce w 4 m. 
15 s. o 10 długości zajął Jaazband 
grona oficerów | p. uł. Krechowiec- 
kich prowadzony sprawnie przez por. 
Mineykę przed Polishem por. Grom- 
nickiego pod wlašcicielem. Ostatni 
do mety przybył Humbug rtm, Wrób- 
lewskiego. 

IV gonitwa z płotkami o nagrodę 
500 zł. na dystansie około 2400 mtr. 
rozegrana została między Aino II 
rtm. Cierpickiego, dosiadanym przez 
właścicieła a Urokiem II grona ofi- 
cerów | p. uł. Krechowieckich pod 
por. Mineyką. Po stoczonej walce 
w 3,m. 08 s. o nos zwyciężył Ano П. 
Drugie miejsce zajął Urok II, zaś 
dwa dalsze Tancerka 1I rtm. Re- 
liszki i Alba rotm. Stpiczyńskiego. 

Totalizator zwyczajny 15 zł., fran- 
cuski 13 zł. i II zł. 

Największą atrakcją była V go- 
nitwa „Wielki Steeple-Chase Armji“ 
im. I Marszałka J. Piłsudskiego o trzy 
wielkie nagrody: 1— 10.000 zł. dla 
konia, 1.000 dla hodowcy i żeton 
pamiątkowy dla jeżdzca; Il—3.000 zł. 
dla konia, 300 zł. dla hodowcy oraz 
IM-—1.000 zł. dla konia i 100 zł. dla 
hodowcy. 

Gonitwa rozegrała się na dys- 
tansie 4800 mtr. przy 16 przeszko- 
dach. Do rozgrywki stanęły 3 konie. 
Prawie cały parcours prowadziła 
Bajeczna, grona oficerów 27 p. uł., 
pod por. Juścińskim, mając tuż za 
sobą Lapis Lasuri K, K.Ważyńskich, 

a . ° 

Kin Miejskie 
kulturalno- oświatowe 

SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5. 

  

Od dnia 31 maja do dnia 4 czerw- 
са 1930 roku włącznie będzie 

wyświetlany film: 

prowadzoną przez por. Kaz. Ważyń- 
skiego i silnego og. Wojakę, dosiada- 
nego przez właściciela por. Donne- 
ra. Na prostej wysunął się naprzód 
Lapis Lazurń i mimo intensywnego 
finiszowania por. Jasińskiego na Ba- 
jecznej, minął celownik zaledwie o 
szyję w 8 m. 02 s. Wojak po wzię- 
ciu 13-ej z rzędu przeszkody upadł, 
jednakże por. Donner zdołał dopro- 
wadzić konia do formy i przyszedł 
do mety trzeci z kolei. 

Zwycięski jezdziec por. Kazim. 
Ważyński otrzymał prócz nagród 
pieniężnych piękną odznakę w kształ- 
cie podkowy kryształowej ozdobio- 
nej brylantami. 

Totalizator wypłacał 20 zł. 
W ostatniej VI gonitwie płaskiej 

o nagrodę 500 zł. zwycięstwo lekko 
odniosła w | m. 48 s. o 3 długości 
Renata por. Gromnickiego przed 
Wielmožną 4 p.uł. oraz Dsomedem II 
K, K. Ważyńskich. 

Totalizator—34 zl. 
Ogólnę uwagę sportsmenów zwra- 

cały zmodyfikowane przez członka 
zarządu T.H.K. i P.S. K. hr. Brezę 
przeszkody znacznie rozszerzone i 
częšciowo obetonowane, co nadaje 
torowi wygląd zachodnio-europejski. 

Startowal sprawnie i energicznie 
bar. Koechlich. 

Następne, drugie z kolei wyšcigi 
odbędą się jutro, w niedzielę, po- 
przedzone konkursem hippicznym 
dla podoficerów. Początek godz. 2 
m. 30 pp. Kos, 

Wielkie międzynarodowe zawody 
Jokkoatietycze w Wilnie 

Od roku już trwa na boisku 
Ośrodka Wych. Fiz. w Wilnie na 
Pióromoncie wytężona praca nad 
budową tam pierwszorzędnego sta- 
djonu sportowego, stadjonu jakiego 
niema jeszcze gdzieindziej w Rze- 
czypospolitej. Praca ta osiągnęła 
obecnie b. wysokie napięcie i szyb- 
kie tempo w związku z niebawem 
mającem nastąpić uroczystem otwar” 
ciem stadjonu. W terminie tym zosta- 
ną jednak z szerokiego planu bu- 
dowy wykończone tylko rzeczy naj- 
ważniejsze, mianowicie wszystkie 
urządzenia do rozgrywek  lekko- 
atletycznych, a pozatem 6 doskona- 
łych kortów tenisowych. Co do 
pierwszych, to należą one do naj- 
lepszych z przyjętych w  europej- 
skiej lekkoatletyce i wzorowane są 
na stosowanych w olimpjadach — 
ściśle — w ostatniej Olimpjadzie, z 
uwzględnieniem poczynionych tam 
doświadczeń. Na szczególną uwagę 
zasługuje wzpaniała bieżnia 6-0 to- 
rowa, najdłuższa w Polsce i jedna 

  

Początek seansów od godz, 6-ej. W niedziele i święta kasa czynna od 
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z najdłuższych w Europie (420 m.). 
Owe sześć torów (dla sześciu bie 
gących w starcie równocz.) są też 
szczegółem bardzo ważnym i zaled- 
wie parę stadjonów w Rzplitej je 
ma (z tych niektóre dopiero w bu- 
dowie); jest to także według wzoru 
olimpijskiego. Ilnnem kapitalnem u- 
rządzeniem będzie piękny tor ko- 
larski (zdaje się że również naj- 
dłuższy w Rzplitej), który jednak 
wykończony zostanie nieco później. 

Duszą tej pracy jest kierownik 
Ośrodka Wych. Fiz. w Wilnie kpt. 
Tadeusz Kawalec, Jego to niezwykłej 
energji i pracowitości, w przeważa- 
jącej mierze, będzie Wilno zawdzię- 
czało to piękne dzieło. Obserwując 
od początku niemal tę budowę, 
mieliśmy nieraz okazję zauważyć 
i ocenić należycie rozmiary wysił- 
ków których kpt. Kawalec, z po- 
dziwu godną ofiarnością, wbrew ja- 
kimkolwiek przeszkodom, nie szczę- 
dzi w realizacji tego, swego pięk- 
nego zamierzenia. Usłyszawszy o 
mającem nastąpić wkrótce otwarciu 
stadjonu, udaliśmy się do p. kapitana 
z prośbą o parę informacyj o tem, 
a zwłaszcza o zapowiedzianych mię- 
dzynarodowych zawodach. lekkoat- 
letycznych. Oto najważniejsze punk- 
ty programu związanych z tem uro- 
czystości. 

Będzie to cały tydzień sportowy 
Ośrodka Wych. Fiz. w Wilnie, któ- 
rego kulminacyjne momenty przy- 
padną na dnie 14, 15 i 16-ty czerwa. 
A zatem: 

14-go uroczyste otwarcie sali 
gimnastycznej Ośrodka W. F. przy 
ul. Ludwisarskiej 4, z poświęceniem 
jej oraz szeregiem pokazów zapraw 
do poszczególnych sportów oraz 
ich samych jak piłka koszykowa, 
szermierka na szable i florety (z 
udziałem najlepszych polskich szer- 
mierzy), boks, lekka atletyka etc. 
Na zakończenie zostaną wyświetlo- 
ne liczne filmy sportowe z szeregiem 
aktualności z bieżącego sezonu, oraz 
kroniką ubiegłego. 

15-go jeszcze uroczystsze otwar- 
cie stadjonu na Pióromoncie z ca- 
łym ceremonjałem odpowiednim, 
przecięciem taśmy etc. Spodziewa- 
ne jest przybycie szeregu oficjal- 
nych osobistości, których na razie 
nie wymieniamy, nie mając jeszcze 
zdecydowanych zapowiedzi. Dalej— 
nastąpi clou uroczystości—międzyna- 
rodowe zawody lekkoatletyczne, z ca- 
łym niemal ceremonjałem stosowa- 
nym na olimpjadach. Poprzedzi je 
defilada zawodników przy dźwiękach 
orkiestr. Najlepsze wyniki sygnali- 
zowane będą przez wywieszanie 
flag państw, których zwycięscy za- 
wodnicy są obywatelami, przy dźwię- 
kach ich hymnów państwowych. 

W zawodach wezmą udział przed- 
stawiciele Łotwy, Estonji i Finlandji 
oraz najlepsi zawodnicy polscy. Ź 
obcych — spodziewane są takie 
„азу“ jak Finlandczyk Orjóla, mistrz 
dziesięcioboju ostatniej Olimjady, w 

Przygody Brygadjera Gerarda 
według powieści Conan Doyle'a, opisującej dzieje największego zawadjaki armji Napoleona, aktów 10. 
W rolach głównych: ROD la ROCQUE I PHYLLIS HAYER. Realizacja Cecil B. de Mille'a. Kasa czynna od g.5 m.30. 

g.3 m.30. Początek seansów od g. 4-ej. 
Następny program: „MAGICZNY KRYSZTAŁ". 
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KINO - TEATR Dziš! „Piecadilly*. Potężne arcy= 

t Sensacja doby obeenej! SWIA p NH Y dzieło mistrzowskiej realizacji 

HELIOS Przebój sezonul @ E. A. DUPONT'A. 
W roli głównej gwiazda ; UWAGA: Głośny na cały świat taniec „Dreszcz Piccadilly" 

U Wileńska 38. światowej sławy chinka Anna-May-Wong Dzielnica szała i bogactw! Walka o serce mężczyzny. 
se Tajemnicza zbrodnia. — W szale zawiedzionej miłości. — Początek seansów o godzinie 4.30, 6. 8 i 10.15. 

KINO DZIŚ! 3 s Potężny dramat z ży- 
Największy film KSIĘZN ZA (Kw f [ il 0 cia rosyjskiego w 12 

i i obecnego sezonul a] W M D wielkich aktach. 
1004 l y Rzecz dzieje się w Petersburgu przed wojną 1 podczas wojny, w czasie rewolucji i przewrotu bolszewiekiego. 

W rol. gł.: czarująca Klaudja Vitrix oras dwie franeuskie potęgi ekranu: ROMUALD IOUBE I JEAN TOULOUT 
Wielka 42, urodą, „niezrównana nieżapomniani bohaterowie „Nędzników'. 

KINO DZIŚ! Monumentalny film osnuty na tle znanego dzieła rosyjskiego pisarza T. Dostojewskiego SKRZYWDZEN! I PONIŻENI 
BET dramat w 12 akt, tra- WANDA |--ZA GŁOSEM SERCA $:1::::;-1.:3: cy życie handlarzy żywym towa- 

ul. Wielka 30. rem w Polsce. W rolach głównych: LILI ROMSKA, ZYGMUNT MODZELEWSKI i inni. 
  

Kino Kolejowe 

OGNISKO 
(obok dworca kolejow.) 

KINO-TEATR 

Światowid 
Mickiewicza 9.   
Sprostowanie. 
W ogłoszeniu Ministerstwa Robót Publicznych, 

Departament Budowlany, drukowanem w „Kurjerze 

Wileńskim* Nr 117 z dnia 24/V r. b. na stronie 4-ej, 
wkradła się następująca omyłka, a mianowicie: 

w ustępie zaczynającym się od słów: Typy opi- 

sane pod 1) 2) opuszezono liczbę „3)“, 

wobec tego ustęp ten będzie brzmiał: „Typy opi- 

sane pod 1), 2), 3) i 4) winny być zgrupowane t t. d.* 

co niniejszym prostujemy. 

   

nsjonat dla. młodych panien w pobliżu 

owietrze. Avenue 11, Novembre 18. LA VA- 
RENNE (Seine). Stenografja, 

i język francuski. 

ECOLE PIGIER de PARIS | 

l 

handlowość | 

Dziś! Niezmiernie ciekawy dramat w 10 akt. z życia cesarza Francji Napoleona 1 
KSIĘŻNA GDANSKA 

Madame Sans Gene “5-2 Glorja WA 
— — Początek o godzinie 6-ej. 

Napoleona 
W niedziele i święta o godzinie 4.ej popołudniu. Ceny zwykłe 

VALENCIA" (iwiada lowege-ortn) 
Pełen emocji dramat uroczej dziewczyny. Olive Borden. 

W roli głównej: rasowa Australijka 

OGŁOSZENIE. oma 
wyzirżawien 
zaraz maj. Kurosio wsz- 

Dyrekcja Kolei Państwowych w Wilnie ogłasza 
nieograniczony przetarg publiczny na urządzenie 
centralnego ogrzewania oraz wodociągów i kanali- 
zacji w dworcu na stacji Horodziej. 

Warunki przetargu, warunki wykonania robót | czyzna 7 klm. od Lidy. 
i projekty otrzymać można za opłatą w wysokości | Użytków przeszło 500 
po 10 zł. za każdy komplet dla centralnego ogrze- | morgów, w tem 200 morg. 
wania lub wodociągów i kanalizacji w Wydziale | ornego i 300 łąk dwukoś- 
Drogowym Dyrekcji w godzinach od 12 do 13 €0- | nych i pastewników, Wy- 
dziennie, oprócz świąt. magana kaucja i skup 

Wadjum wymagane jest w wysokości około 3%/, | jnwentarzy. Można oglą- 
sumy zaoferowanej i winno być wpłacone do Kasy | gąć, Adres pocztowy wła- 

ściciela: Grodno, Skład 
Apteczny Jana Malinow- 
skiego, Walery Tukałło. 

1641-1 

Głównej Dyrekeji lub przekazane do P.K.0. na ra- 

d ks- SKTAdZIONE je %nbian- 

chunek Dyrekcji. 
Oferty mogą być zgłoszone na wykonanie tylko 

ko wystawione przez Gład- 
kiego Wincentego, jeden 

centralnego ogrzewania lub tylko wodociągów i ka- 
nalizacji [ub też na jedno i drugle razem. 

Oferty winny być nadesłane lub złożone w Pre- 

na 200 złotych i drugi na 
100 złotych, unieważnia 
się. 1608-1 

Dramat w 8 aktach. 

Konflikt sławy 1 miłości, 

1642/1351 

    

zydjum Dyrekeji do godz. 12 dnia 17-VI 29 r. 

Dyrekcja Kolei Państwowych 
1557/599/VI-0 w Wilnie.     

WILEŃSKI 

NOWINY RADJOWE. 
Co słychać nowego w Radjo wileń- 

skiem. 

Od |-go czerwca rozpoczyna roz- 
głośnia wileńska swój letni sezon. 
Zmiana ta polega na nadaniu im 
charakteru bardziej rozrywkowego. 

Programy rozpoczynać się będą 
o godz. |7-ej — część odczytowa 
zmniejszona zostanie do minimum— 
część muzyczna obejmie utwory o 
charakterze lżejszym, część audycyj 
literackich również oprze się na re- 
pertuarze wesołym, nie wyrzekając 
się wszakże nadawania od czasu do 
czasu słuchowisk reprezentacyjnych. 

W dziale odczytów w najbliż- 
szym czasie rozpocznie się nowy 
szereg odczytów prof. U. S. B. Bro- 
nisława Rydzewskiego, który tym 
razem przeniesie swych  radjosłu- 
chaczy poza granice Europy. Indje— 
Ameryka—Afryka. 
Odczyty z działu higieny już zdobyły 
sobie zasłużone uznanie. Tematem 
najbliższego odczytu będzie rola 
ciepła w naszem życiu. Odczyt wy- 
głosi dr. A. Narkiewicz. 

Pokrewnym cyklem są odczyty 
z działu „Dzieci nerwowe”. Pierw- 
szy odczyt o chorobach nerwowych 
wieku dziecięcego wygłosi dr. J. Hu- 
dynowiczówna. dziale sztuki, 
dyrekcji programów udało się po- 
zyskać współpracownictwo prof. U. 
S. B. Tadeusza Szydłowskiego, by- 
łego konserwatora krakowskiego, 
historyka sztuki, autora wielu prac 
z tego zakresu. Prof. Szydłowski 
wygłosi szereg odczytów, z których 
pierwszy p.t. „Kościół św. Francisz- 
ka w Assyżu, jako kolebka włoskie- 
go malarstwa monumentalnego" od- 
będzie się w dn. 3 czerwca o godz, 
20, zaś następny p. t. „Matejko — 
Malczewski" w dn. 7 czerwca o 
godz. 17.25 i transmitowany będzie 
na inne stacje. W dziale literackim 
prof. U. S. B. Witold Taszycki roz- 
począł w ubiegłym tygodniu szereg 
odczytów—wykładem p. t. „Początki 
piśmiennictwa polskiego*. Najbliższy 
zaś odczyt będzie poświęcony „czes- 
kiemu epigonowi polskiego roman- 
tyzmu“. 

Z Sądów 
Banda szpiegów przed sądem. 

We środę I wydział karny sądu 
okręgowego w składzie pp. sędziów: 
K. Kontowta (przewodniczący) oraz 
Miłaszewicza i Brzozowskiego przy- 
stąpił do rozpatrzenia i osądzenia 
grupy oskarżonych o uprawianie 
ae na rzecz Rosji sowiec- 

iej. 
Na ławie oskarżonych zasiedli: 

Mikołaj Łukjaniec, 1. 28, Michał Du- 
bowik, 1. 28, Antoni Stojanowski, lat 
27, Włodzimierz Chwalko, lat 25, 
Eustachy Sawiczuk, 1. 35, Jan Bar- 
toszewicz, Piotr Balcewicz, 1. 23, 
Włodzimierz Malewicz, odpowiadają- 
cy z więzienia oraz: plutonowy 8 p. 
sap. Michał Bakanowicz, |. 82, szere- 
gowiee 8 p. sap. Eustachy Amelja- 
nów, l. 28 i szeregowiec 8 p. Sap. 
Stanisław Gajdel, osadzeni w wię- 
zieniu wojskowem, zaś sierżant komp. 
sztab. D.0.K. III Antoni Złoty i Jó- 
zef Pirsztel, odpowiadający z wolnej 
stopy. Oskarżony Onufry Szarango- 
wicz, pozostawiony za kaueją na 
wolnej stopie w międzyczasie zbiegł 
do Rosji. 

Pierwszym dwum oskarżonym 
akt oskarżenia zarzuca, iż w lutym 
1927 r. zebrali informacje o stanie 
kolejnictwa, odpisy tajnych rozka- 
zów, =: magazynów amunicyj- 
nych i projektowanych fortyfikacyj 
celem przekazania tych agentom wy- 
wiadu rosyjskiego. Spełnienie prze- 
stępstwa władze bezpieczeństwa u- 
niemożliwiły, gdyż wporę aresztowa- 
ły przestępców. 

Wszystkim innym oskarżonym 
inkryminowana jest zbrodnia dopo- 
magania agentom rosyjskim w zbie- 
raniu wiadomości o siłach zbrojnych 
polskich, o stanie dróg komunikacyj- 
nych i urządzeniach przeznaczonych 
do obrony wojennej państwa. Nad. 
to 4 wojskowych, podsądnych w 
tej sprawie będą musieli ponieść od- 
powiedzialność spotęgowaną, gdyż 
materjały, z jakich korzystali, były 
im dostępne z tytułu ich służby w 
wojsku. 

Amsterdamie oraz znakomici kon* 
kurenci Nurmiego tamże, jego roda- 
cy Larvy czy Loukola. 

Do zawodów staną także naj: 
lepsi zawodnicy wileńscy, trenowa- 
ni obecnie intensywnie przez wielo” 
krotnego zwycięzcę na międzynaro- 
dowych turniejach Estończyka p. 
Klumberga. Spodziewane są rów- 
nież liczne zawodniczki, oprócz miej- 
scowych i krajowych, mają przy” 
być także i z zagranicy. 

W pierwszym dniu, w przerwach 
pom. rozgrywkami ma być rozegra- 
ny match koszykówki pom. najlep” 
szemi zespołami wileńskiemi, zaś 
równocześnie z nim będzie dokona- 
ne otwarcie turnieju tenisowego. 

ul. Ponarska 55, 

Kierowców Samochodowych 

16-g0 dokończenie międzynar. 
zawodów lekko-atl., turnieju teniso- 
wego, oraż match piłki nożnej pom. 
reprezentantami Wilna i Grodna. 

Organizacja zawodów jest tak 
planowana, iż można przewidywać, 
że będą one odbywały się szybko, 
utrzymując uwagę widzu w ciągłem 
napięciu. Jest to niewątpliwie naj- 
większa atrakcja najbliższych dni 
i należy się spodziewać, że frek- 
wencja publiczności dopisze w całej 
pełni. (Oby tylko dopisała pogoda...) 
W przewidywaniu licznego napływu 
publiczności będzie zorganizowana 
wcześniejsza sprzedaż biletów o czem 
obwieszczą odpowiednie ogłoszenia 
w prasie i poza nią, In. 

  

Nr. 123 (1468) 

Oskarženie wnosi podprokurator 
p Giedrojć. Bronią zaś pp. adw. 
asiński, Szyndler, Żagielski, Engiel, 

Kulikowski, Czernichow, Szafkowski, 
Sienkiewiczówna i Szeskin. 

W charakterze biegłego wystę- 
puje mjr. Meyer. 

Rozprawa toczy się przy drzwiach 
zamkniętych. 

W ciągu pierwszego dnia zbada- 
no 8.świadków oskarżenia, 

Wczoraj, w drugim dniu rozpra- 
wy, zbadano pozostałych świadków 
dowodowych, z których najbardziej 
wyczerpujące zeznania składał kpt. 
Buhard. Po przerwie obiadowej 
przesłuchano resztę świadków, wska» 
zanych przez oskarżonych względnie 
ich obrońców. 

„Następnie sąd odczytał zeznania 
świadków nieobecnych a wreszcie 
przystąpiono do przejrzenia dowo- 
dów rzeczowych, znajdujących się 
w obfitości przy aktach sprawy. 

Zkolei zabrał głos biegły major 
M. Meyer, który fachowo oceniał 
zbrodnie zamierzane lub dokonane 
przez oskarżonych. Ekspertyzę kali- 

A dokumentów  przeprowa- 
zał biegły p. Kaczor. 

O godz. 8 m. 15 przewodniczący 
p. sędzia Kontowtt zamknął przewód 

"sądowy i oddał głos oskarżycielowi 
bublicznemu podprok. Gedrojciowi, 
który b. mocno argumentował za- 
rzuty inkryminowane poszczególnym 
podsądnym. W konkluzji domagał 
się wymiaru sprawiedliwości. 

Mowy obrończe otworzył mec. 
Zb. Jasiński, poczem przemawiał 
adw. Szyndler i wreszcie adw. Ku- 
likowski. 

Dalszy ciąg rozprawy stron, wo- 
bec spóźnionej pory (godz. 10 m. 15 
wiecz.) sąd odroczył do godz. 9 rano 
dnia dzisiejszego. 

Dziś spodziewane jest ogłoszenie 
wyroku. Ka-er. 

KINA I FILMY 

„Świat nocy“, 
HELIOS. 

Nijaki tytuł, nijaki film, Stanowcze Du- 
pont „zeszedł na psy*. Po genjalnem „Va- 
riete*" nadwyraz mizerny „Moulin Rouge* 

«no i teraz ten nijaki „Świat nocy*, a właś- 
ciwie „Piecadilly* jak się zwie w oryginale 
angielskim. Ma on wprawdzie świetne mo- 
menty przypominające „Variete”, ale obok 
nich bardze słabe, zużyte i banalne, albo 
zgoła niedołężne. Nie uratowała go ani 
Gilda Gray (recte — Marysia Michalska, 
krakowianka) ani zachwyeająca Chinka, 
Anna May Wong, którą pamiętamy wszys- 
cy tak świetną w „Brudnych pieniądzach”, 
tejże (Britsh Corporation Pictures) wytwor- 
mi, doskonała zresztą i tu. Wogóle materjał 
aktorski jest wysokiej klasy, dobrane traf- 
nie typy i talenty. Gorzej jest natomiast — 
jak juź wspominaliśmy — z reżyserją, oraz 
scenarjuszem, który jest beznadziejnie sza- 
blonowy i nudny, (sk). 

  

Popierajele przemysł krajowy 

  

Ogłoszenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, Antoni Si- 

tarz, zamieszkały w Wilnie, 
] | skiej Nr 5, 

w dniu 4 czerwca 1929 roku o g. 10 rano w Wilnie, 
przy ul. Sadowej Nr 11, odbędzie się sprzedaż z li- 
cytacji publicznej majątku ruchomego Hirsza Tau- 
besa, składającego się z urządzenia fabryki eukier- 

przy ul. Sw,-Michal- 
zgodnie z art. 1030 U.P.C. ogłasza, iż 

| | | E 
| STOWARZYSZENIA TECHNIKÓW POLSKICH w WILNIE | 

| | | 

| 
| 
| 
! 

1е!. 18—30. 

| Ostateczny termin przyjęcia na kierowców zawodowych do grupy XXXIII 

| został wyznaczony na dzień 3 czerwca r. b. | 

| Zapisy przyjmuje i informacyj udziela sekretarjat kursów ecdziennie 
od godz. l2-ej do 18-ej przy ul. Ponarskiej 55. tel. 13-30. 

  

  
MĄKĘ, SÓL, ZAPAŁKI, MAKARONY 

po cenach najtańszych 
i ńa dogodnych warunkach do nabycia tylko 

NA GUKRU ° К. ЗОЗРЕ ачаа Тн лов 

"BE ; 
1643 

  

      

  

POSADZKA DĘBOWA 
zupełnie sucha 

pierwszego gatunku wszelkich rozmiarów — stale w wietkim wyborze 

| na Składzie Leśnym S 

Jakóba Ginsburga 
| Wilno, ul. Teatralna 5, telefony 727, 282. CRNY KONKURENCYJNE     
  

W DOLARACH 
i ZŁOTYCH 

gotowiznę na dobre 
oprocentowanie lokuje 

1598 
Dom H-K „ZACHĘTA" 

Mickiewicza 1, tel. 9-05 

Ulokujemy 
różne kapitały pod hipo- 
tekę i dobrą gwarancję. 

Wiadomość: 

„INFORMATOR“ 

    miejscu. 
giellońska 9-13.     Jagiellońska 8/14. 1594 5 

| Letnisko 
blisko Wilna, utrzymanie, 
las, rzeka, plaśa, łódź na 

Informacje: Ja- 

: ZGUB Y i 

Igubioną „4728 
wyd. przez U.S.B. w Wil- 
nie na imię Witolda Ko- 
peć, unieważnia się. 1640 

Właściciele 
domów, willi, letnisk je- 
żeli chcecie mieć popłat- 
nego lokatora, zgłaszaj- 

cie swoje lokale do 

„INFORMATORA“ 
Jagiellońska 8/14. — 1593-8 

Do dochodowego interesu 

poszukiwany 
WSPÓLNIK 

wiadomość 
„INFORMATOR“ 

Jagiellońska 8 m. 14. 1603-5   

ków i towarów, oszacowanego na sumę złotych 1.431, 
na zaspokojenie pretensji Jakóba Lewina. 

Komornik Sądowy A. Sitarz. 

OGŁOSZENIE. 
Niniejszem podaje się do publicznej wiadomości, 

że Wydział Zasobów Dyrekcji Kolei Państwowych: 
w Wilnie dnia 25.VI 1929 roku sprzeda w drodze 
przetargu publicznego makulaturę w ilości około 
26.000 klg. oraz szumowiny giserskie w ilości oko- 
ło 9.000 klg. Warunki przetargu na wymienioną 
sprzedaż są do obejrzenia w Wydziale Zasobów, 
ul. Słowackiego 2, 
dowe od godziny 12—13. 

AEGAENNOJECOOCE 

8 LEKARZE & 
BRLAHOAEMEWOJOBEB 

DOKTÓR MEDYCYNY 

й. GYMBLER 
CHOROBY WENERY- 

CZNE i SKÓRNE 
Elektroterapja, Diater 
mia, Słońce górskie, 

Bollux, 1508 

Mickiewicza 12 
róg. Tatarskiej. 

Przyjmuje 9 — 2 I 5—7. 

  

DOKTÓR 

D. Zeldowicz 
choroby weneryczne, ву- 
filis, narządów  moczo- 

wych, Elektroterap. 
(Diaternia) 

od 9—1, od 5 — £ wiecz. 

Kobleta-Lekars 

Dr. Zeldowiczowa 
kobiece, weneryczne, na- 
rządów moczow. od 12—2 

1 ой 4 — 6 
ul. Mickiewicza 24, 

W. Zdr. Nr 152. 

na) 

3 piętro, pokój 38 w dnie urzę-- 
1622: 

DOKTOR 

BLUMOWICZ 
Choroby weneryczne, 

syfilis i skórne, 

Wielka 21. 
04 9 — 1 1 8 — 7. 
(Telef. 921). 

ло 
š Akuszarki Ė 
AAKEBEREZABREJE| 

Akuszerka 

Mija Brzezin 
przyjmuje od 9 rano 
do 7 w. ul. Mickie- 
wicza 80 m. 4, W. Zdr. 
Nr. 3093. 

  

„KRÓLEWIANKA” 
Wlino, Królewska 9 

Zakąski zimne i go- 
rące, piwo, obiądy ob- 
fite i tanio. Dla mie- 
sięcznych żniżka 20% 

Gabinety. 

++
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Ulład ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-cie łamowy. Admtnistracja zastrzega sobie prawo zmiany termina druka ogłoszeń. 

„Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. Druk. „Znicz* Wiino, ul. Ś-to Jańska 1, teleton 3-40. 
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