
  

    
  
  

Należność pocztowa opłacona ryczałtem. Wilno, Miedziefa 2 Czerwca 1929 r. Cena 20 groszy. 

  

  

  

  

KURJERWILEN KI 

  

Rok WI. 

  

MIEZALEŻNY ORGAM DEMOKRATYCZNY 

Wybory w Anglji. 
Zanim zanalizujemy wyniki wy” 

borów angielskich zatrzymajmy się 

na chwilę nad omówieniem sytuacji, 

która dała Labour Party tak wspa- 

niałe, a tak mało naogół spodzie- 

wane zwycięstwo. Podczas ubiegłej 

kadencji w momencie rozwiązania 

parlamentu stosunek sił był nastę- 

pujący: konserwatyści 396 manda- 

tów, Partja Pracy 160, liberali 46, 

niezależni 7 i 6 wolnych miejsc. 

Niepodzielnymi więc panami byli 

konserwatyści, którzy sami rozpo- 
rządzali prawie 2 razy taką ilością 

głosów jak wszystkie pozostałe par” 

tje razem wzięte. W tej sytuacji 

spodziewano się ogólnie, że acz- 

kolwiek konserwatyści wyjdą z wy- 

borów mocno uszczupleni, nie na 

tyle jednak, by musieli oddać ster 

rządu w inne ręce. Tembardziej, że 

akcja wyborcza nie obfitowała w 

bardziej szumne i mogące porwać 

masy hasła, jak to było podczas 
uprzednich wyborów ze słynnym 

listem Zinowjewa, który położył na 
obie łopatki Mac Donalda i jego 

partję. Tym razem oprócz może li- 

berałów,którym dzięki nieposkromio- 

nemu temperamentowi zbyt krew- 

kiego Lloyd George'a nie obcą była 
tak znana u nas w Polsce dema" 
gogja żadna z partyj nie zdobywa” 

ła się na silniejsze akcenty, tak że 

naogół uskarżano się w Anglji, że 

wybory bieżące są nawet nudne. 
Konserwatyści operowali hasłami pe 
wności gospodarczej i politycznej 

oraz hasłami gwarancji bezpieczeń” 

stwa Anghi Odpowiedzią Labour 

Party na ten swego rodzaju opor- 

tunizm  najpoważniejszych —prze- 

ciwników była zapowiedź śmiel- 

szych posunięć tak wewnątrz jak i 

na zewnątrz kraju. 

A więc zerwanie z przestarza- 

łym systemem gospodarki państwo- 

wej i społecznej oraz wkroczenie 

w dziedzinie polityki zagranicznej 

na szersze tory, dla których punk- 

tem wyjścia ma być postponowana 

naogół przez konserwatystów Liga 

Narodów. Liberali w osobie Lloyd 

George'a przez cały czas jechali na 

koniku bezrobocia zapewniając, wy 

borców, że gdy dojadą do władzy, 
w ciągu 6 miesięcy nie będzie w 

Anglji zagadnienia bezrobocia, obej” 

mującego blisko pėltoramiljonową 

armję pracowniczą bez pracy. 

Jak więc widzimy są to hasła 

więcej niż umiarkowane, hasła, któ” 
re gdyby rzuciła jakakolwiek u nas 

w Polsce partja, zgóry byłaby ska” 
zana pa nieuchronną zagładę. Tym- 

czasem w Anglji jest to zjawisko 

zupełnie naturalne. Tam masy wy- 

borcze nie idą na lep frazeologji, 

tam masy, które pod względem wy- 

robienia politycznego stoją bodaj 

najwyżej w świecie, długo przeżu* 

wają strawę wyborczą, zanim odda” 

dzą swój głos. W tych warunkach 

wynik wyborów jest w przybliżeniu 

wiernem odbiciem tendencyj, jakie 
nurtują w społeczeństwie angiel- 

skiem. W tych warunkach sztaby 
partyjne, przystępując do rozgrywki 
wyborczej nie znajdują w wynikach 

wyborów większych rozczarowań. 

Dlaczego więc wynik ostatnich 

wyborów był dla wszystkich prawie 

niespodzianką? Ażeby odpowiedzieć 

na to pytanie musimy napomknąć 

przedewszystkiem o podlotkach, a 
więc o dopuszczonych do głosowa- 

nia przez konserwatystów 5 miljo- 

nach kobiet dotąd pozbawionych 

tego prawa. 

Konserwatyści zdawali sobie spra- 
wę, że układ sił parlamentarnych 

w bieżącej kadencji ulegnie zmianie 

ich właśnie kosztem. Nie udało się 

im bowiem uporać z zagadnieniem 

bezrobocia, najbardziej zaprzątają- 

cego umysły społeczeństwa, które 

w podobnych wypadkach zawsze 

jest skłonne przypisywać winę rzą- 

dowi. Z drugiej strony konserwatyś- 

ci nie mogli nie widzieć stale ros- 

nących wpływów partji przyszłości— 

Labour Party, utrwalającej się coraz 

to bardziej na stanowisku, które do 

czasów przedwojennych zajmowali 

liberali. 

Ratunkiem w przewidywanej po- 

rażce miało być tych pięć miljonów 

podlotków, których większość, zgod- 

nie z przewidywaniami konserwaty- 

stów, miała im w wyborach przy- 

paść w udziale. 
Rachuby jednak zawiodły. Ogrom- 

na większość podlotków oddała swe 

głosy na Labour Party, przypieczę- 

towując w ten sposób klęskę kon- 

serwatystów i przesuwając w ukła- 

dzie sił parlamentarnych na pierw- 

sze miejsce Partję Pracy. Wybory 

bowiem dały następujące rezultaty: 

Labour Party 291 mandatów i 
8.373.399 głosów, konserwatyści 253 

mandaty i8.642.521 głos., liberali 52 

mandaty 1 5,220.730 głos. Brak wy- 

ników wyborczych 2 12 okręgów, 

w tem z Il okręgów uniwersytec- 
kich, 

Ten nieproporcjonalny stosunek 
ilości głosów do ilości  zdoby- 
tych mandatów przypisać należy 

rozstrzeleniu głosów. Konserwatyści 

więc stracili 143 mandaty, gdy la- 

bourzyści zyskali 131. Lloyd George 

mimo najbardziej porywających ha- 

seł, jakiemi operował w agitacji wy- 

borczej, utrzymał się na dotychcza- 

sowym poziomie, zdobywając zale- 

dwie kilka nowych miejsc w parla- 

mencie, Mac Donald odniósł zatem 
wspaniałe zwycięstwe. 

Nie wiadomo jednak czy weżmie 
niepodzielny ster rządów w swoje 

ręce, nie zdobył bowiem absolutnej 

więksości, któraby mu pozwoliła 
na rządzenie krajem. Chyba żeby 

się powtórzyła historja rządów mniej- 

szości labourzystów z przed kilku 

lat. Zależeć to będzie od stanowiska 
Lloyd Georg'a, który w tym ukła- 

dzie sił jest języczkiem u wagi, jest 

—jak to zgodnie ocenia prasa an- 

gielska—panem położenia. I z kon- 

serwatystami i z labourzystami two- 

rzy on większość, Bez Lloyd Geo- 

rge'a niema absolutnej większości. 

Sytuację tak niewyjaśnioną, tak, że 
trudno narazie snuć jakieś horosko- 

Py, komplikuje choroba króla, gdyż 

rada regencyjna niema w swych 

kompetencjach prawa przyjmowania 

dymisji i mianowania nowych mi- 

nistrów. Pisząc w tej sprawie „Vossi- 

sche Zeitung" przychodzi do wniosku, 

„że trudno przewidzieć, jakie kon- 
sekwencje wyciągnie Baldwin na 
poniedziałkowem posiedzeniu gabi- 

netu z obecnych wyników wyborów, 

wobec tego, że król znów jest cho- 
ry. Dziennik twierdzi, że Baldwin 

zażądał od swych kolegów aby dali 
mu do dyspozycji swe teki, Nie 
wiadomo jednak, czy będzie mógł 

złożyć w ich imieniu dymisję, bo 

będzie to zależało od wyjaśnienia 

ustawowej kompetencji rady pań- 

stwa, utworzonej dla sprawowania 
w zastępstwie króla jego obowiąz- 

ków, w chwili bowiem, gdy stwa- 

rzano tę instytucję regencyjną, li- 

czono się z pomyślnym wynikiem 

choroby króla i nie przyznano ra- 
dzie tpaństwa prawa mianowania i 

zwalnia ministrów, Korespondent 

londyński „Vossische Ztg." przewi- 

duje dość oryginalną sytuację, a 

mianowicie, że prezes rady minist- 

rów, który poniósł porażkę przy 

wyborach, będzie musiał stanąć je- 
szcze przed Izbą Gmin, aby prze- 

prowadzić ustawę o regencji, powo- 

łując taką instytucię, zastępującą 

króla, któraby miała ustawowe pra- 

wo do przyjęcia dymisji Baldwina 

i powierzenia innym politykom mi- 

sji tworzenia nowego gabinetu*. 
kt 

    

LETNISKA 
do wynajęcia. Kolonja Wileńska 7, 
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Powrót P. Prezydenta, 
POZNAN. 1.VI. (Pat). Dziś w po- 

ładnie Pan Prezydent Rzeczypospo: 
litej wyjechał po 17-dniowym po- 
bycie w Poznaniu i Wielkopolsee 
z powrotem do Warszawy. 

Utworzenie komitetn finansowego. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 
Rada Ministrów na ostatniem 

posiedzieniu uchwaliła utworzyć ko- 
mitet finansowy przy prezesie Ra- 
dy Ministrów, który będzie orga- 
nem opinjodawczym szefa rządu. 
W skład komitetu wejdą: prezes Ra- 
dy Ministrów, jako przewodniczący. 
Członkami komitetu będą: min. skar- 
bu, prezes Banku Polskiego, prezes 
Banku Gospodarstwa Krajowego, 
prezes Państwowego Banku Rolne- 
go i prezes Pocztowej Kasy Osz- 
czędniościowej. Ponadto w posie- 
dzeniu komitetu będą mogli brać 
udział odpowiedni ministrowie w za- 
leżności od spraw rozpatrywanych 
przez komitet, jak również osoby 
zaproszone przez prezesa Rady Mi- 
nistrów. 

W działalność komitetu, przede- 
wszystkiem wchodzić będzie w grę 
opinjowanie spraw skierowywanych 
przez prezesa Rady Ministrów, a do- 
tyczących po pierwsze: niektórych 
państwowych operacyj kredytowych 
zarówno krajowych jak i zagranicz- 
nych, w szczególności zaś emisjo 
obligacyj; po drugie: spraw finanso- 
wych, związanych z wydawaniem 
przez państwo koncesyj o donios- 
łem znaczeniu państwowym, konce- 
syj kolejowych, elektryfikacyjnych 
it. p; po trzecie spraw dotyczą- 
cych wewnętrznej państwowej poli- 
tyki kredytowej, a więc ustalenie 
planów działalności banków państ- 
wowych, wydawanie gwarancyj pań- 
stwowych, lokowanie wolnych fun- 
duszów państwowych i publicznych 
it. p. Wreszcie po czwarte, innych 
spraw, co do których prezes Rady 
Ministrów zażąda opinji komitetu 

Hasła opozycji o nadużyciach 
wyborczych 

spaliły na panewce. 
Jednym z koników opozycji polityki 
Sejmu są tak zw. nadużycia wybor- 
cze. [Do ostatniego Sejmu, mimo, 
iż już 1!/ą roku upłynęło od ezasów 
zwołania Sejmu, opozycja, która prze- 
grała sprawę rzekomych nadużyć na 
terenie Sejmu w dalszym ciągu do 
dnia dzisiejszego rzekomyeh nadużyć 
wyborczych używa jako argumentu 
w walce z rządem. 

W związku z tem otrzymaliśmy 
ciekawą statystykę spraw, jakie 
wpłynęły do Sądu Naj wyższego, zwią- 
zanych z ostatniemi wyborami do 
ciała ustawodawczego. Skargi na 
wybory podzielimy na trzy kate- 
gorje: 

Pierwsze to skargi drobne, doty- 
czące działalności wyborczych, jak 
kalendarz wyborczy, pominięcie naz- 
wisk wyborców i t. p. Wpłynęło ich 
ogółem do Sądu Najwyższego 1499 z 
tego załatwiono 1454, 111 uwzględ- 
niono, zaś 1863 załatwiono odmownie. 

Druga kategorja — to protesty 
przeciwko ważności wyborów, Tych 
skarg wpłynęło 245, z tego -załat- 
wiono 69, reszta do dnia dzisiejsze- 
go pozostawiona bez rozpoznania 
jako nieuzasadniona. 

Wreszcie trzecia kategorja — to 
protesty przeciwko wyborowi po- 
słów. Takich skarg wpłynęło 8: za- 
łatwiono dotąd 5, 1 protest oddalo- 
no zaś 4 pozostawiono bez rozpo- 
znania. 

Wynika z tego, że kampanja 0- 
pozycji przeciwko rzekomym nadu- 
życiom wyborczym nie osiągnęła 
żadnych rezultatów i była jedynie 
w tym celu używana, by w braku 
innych argumentów chociażby tak 
nikłym sposobem operować w wal- 
ce z rządem. 

Jednakże opinja Sądu Najwyż- 
szego, która nie ulega [krytyce na- 
wet opozycji, będzie dostatecznym 
przypieczętowaniem demagogji par- 
tyjników. 

Sprowadzenie zwłok gen. Bema. 
TARNÓW, 1.VI. (Pat), Zwłoki 

gen. Bema przybędą z Białogrodu 
do węgierskiej stacji granicznej 26 
czerwca o godz. 12 min. 82 i staną 
w Budapeszcie o godz. 17 min. 30. 
Właściwe uroczystości w stolicy Wę- 
gier odbędą się 27-g0 czerwca, Dnia 
następnego, t. j. 28, pociąg za zWwło- 
kami przybędzie do granicznej sta- 
cji Samoskóujfalu. Zwłoki będą 
przewiezione przez całe Węgry spe- 
cjalnym pociągiem na koszt rządu 
węgierskiego. Termin przybycia 
zwłok do Krakowa i Tarnowa usta- 
lony będzie przez. tamtejsze lokalne 
komitety, 
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Początek punktualnie o godz. 11-ej wieczór. 
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Zdolni Akwizyt 
ipoga zociać grżyjgci, ało» Wikpolikiaj $p. Akegiašj: NA PROWIZJĘ i 
PENSJĘ. Artykuł łatwy do zbycia. Przyszłość niezależna. Praca próbna 

płatna. Tylko energiczni oraz inteligentni mogą się zgłosić z dow. osob. 

w dniach 3 i4 b. m. od godz. 1l—13., Garbarska 5—26, prawa 
oficyna, parter. 

Prowincjonalni megą się zgłaszać również do dnia 8 b. m. 
  

  

Konferencja Marsz. Piłsudskiego z prem. Świtalskim. 
(Tel. od własnego korespondenta z Warszawy). 

W piątek, po posiedzieniu Rady Ministrów o godz. 9 wiecz. p. prem- 

jer Świtalski udał się do gmachu Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych, 

"gdzie odbyła się dłuższa konferencja p. Marszałka Piłsudskiego z p. prem- 

jerem Świtalskim. 
Konferencja przeciągnęła się do godziny 12-ej w nocy, 

Plenarne posiedzenie klubu B. B. 
(Toi. od własnego korespondenta z Warszawy). 

Korzystając z licznego zjazdu posłów i senatorów w Warszawie z po- 

wodu wypłaty dyjet w dniu |-go czerwca, t. j. wczoraj przed południem 

pod przewodnictwem prezesa pos. Sławka odbyło się plenarne posiedze- 

nie klubu B. B. 
Referat w sprawach samorządowych wygłosił poseł Błędowski, refe- 

rat w sprawach rolniczych, poseł Przedpełski, ogólną sytuację polityczną 

i sprawy organizacyjne zreferował poseł Sławek. 

Nad referatami wywiązała się ożywiona dyskusja, szczególnie w 

kwestjach związanych z sytuacją obecną w rolnictwie. 

Zmiany na wyższych stanowiskach. 
Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy. 

Rada ministrów postanowiła przedstawić do podpisów P. Prezyden- 
towi Rzplitej szereg wniosków persenalnych, między innemi w sprawie 

mianowania podsekretarza stanu w min. spraw wewnętrznych d-ra Jaro- 

szyńskiego PA komisji dla usprawnienia administracji, oraz 
kilku wniosków na dyrektorów departameniów, a między innemi na na- 

czelnika wydziału w min. spraw wewnętrznych — Zabierzowskiego. 

Protest ogólnoskademicki przeciwko straceniu Wasilusa 
i oszczerczym insynuecjom Weldomarasa. 

Telefonem oa własnego korespondenta z Warszawy. 

We wtorek w auli Politeehniki warszawskiej odbył się wielki ogólno- 
akademicki wiee protestacyjny przeciwko stracenin studenta Wasiliusa 

i przeciwko procesowi 14 akadamików kowieńskieh, oskarżonych o udział 
w zamachu na Wóldemarasa. 

Inicjatorem wiecn jest Związek polskiej młodzieży demokratycznej, 

która podjęła akcję zbiorowego protestu akademików polskich przeciwko 

oszczerczym insynuacjom, jakoby Polska reżyserowała czy subwencjonowała 

akcję zamachu na Litwie, oraz przeciwko stosowanym przez władze litew- 
skie inkwizycyjnym metodom w stosunku do litewskich akademików, 

Sytuacja na Litwie coraz bardziej naprężona. 

KOWNO, 1.VI (Pat). W związku działalnością wojennych sądów po- 

lowych sytuacja na Litwie staje się z dnia na dzień coraz bardziej naprę- 

żona. W sprawie stracenia studenta Wasilinsa panuje powszechne przeko- 

nanie, że nie brał on zupełnie udziału w zamachu na Woldemarasa i że 

nie był rozstrzelany na mocy wyroku sądu polowego, lecz zmarł skutkiem 

tortur. Sąd nad nim był tylko czczą formalnością w momencie, kiedy by- 

ło już widocznem, że Wasilius umiera. Przed śmiercią amputowano mu 

obie ręce. , : 
Bardzo znamiennym jest fakt, že w tych dniach podal się do dy- 

misji naczelnik więzienia kowieńskiego, który nie chciał dopuścić do tor- 

turowania Wasiliusa. Rostrzelani w Szawlach teroryści byli ofiarami pro- 

wokacji. Rostrzelano tylko trzech z nich, a czwarty prowokator został 

przy życiu. Niezadowolenie w szeregach armji przeciwko Woldemarasowi 

wzrasta. W tych dniach wyjechał z Kowna do swego majątku dymisjo- 

nowany gen. Plechawiczus. Pomimo, iż jest on w niełasce, kilkudziesięciu 

oficerów odprowadziło go demonstracyjnie na dworzec. Stosunki między 

prem. Woldemarasem a prezydentem Smetoną zaostrzyły się, gdyż Sme- 

tona jest przeciwnikiem krwawych wyroków, wydawanych przez sądy 

polowe. 
LAT ASME ЗЙ 

Po wyborach w Anglji. 
Ošwiadezenie Lloyd George'a. 

LONDYN, I. VI. (Pat). W obecnym układzie sił ostateczne wyniki 

wyborów nie zmienią stosunku zasadniczego przewagi Labour Party, któ- 
ra mimo to nie będzie miała większości absolutnej. Po ostatnich popraw- 
kach okazuje się, że labourzyści mają 287 mandatów, konserwatyści 252, 
liberali 54, niezależni 7. Razem 600 mandatów. Pierwsy krok w rozwo- 

jug nowej sytuacji zależy obecnie od premjera Baldwina, który albo 
będzie dążył do rekonstrukcji gabinetu i zaprezentuje parlamentowi rząd 
w nowym składzie na pierwszem posiedzieniu w dniu 25 b. m, albo też 
zgłosi swą dymisję. 

Lloyd George oświadczył dziennikarzom: „Żadne ze stronnictw nie 

wyszło z wyborów tak, jak sobie tego życzyło. Co do nas, byłoby śmiesz- 
nością mówić o ziszczeniu się naszych oczekiwań. Zresztą nie pierwszy 

raz wychodzimy w mniejszości z walki wyborczej. Co zaś do stronnictwa 

środka, mogącego przeważyć na prawo lub na lewo, nie będę skrywał, 
że jest ono wielce odpowiedzialne. Zdajemy sobie całkowicie sprawę 

z tego stanowiska, to też mogą panowie być przekonani, że nie zrobimy 

zeń nieuczciwego użytku. Obecnie radzimy nad tem, jak wybrnąć z sy- 

tuacji w interesie kraju. 

Fir. 124 (1469) 

Międzynarodowe konkursy hip- 
piczne w Warszawie, 

WARSZAWA. |1.V. (Pat). W 
sobotę, dnia | czerwca odbyło się 
w Warszawie na torze Łazienkow- 
skim otwarcie międzynarodowych 
konkursów hippicznych w obecno- 
ści przedstawicieli władz, dyploma- 
cji, attaches wojskowych, sfer spor- 
towych, prasy i licznej publiczności. 

Ekipy: amerykańska, czechosło- 
wacka, francuska, węgierska, włoska, 
rumuńska i polska defilowały przy 
dźwiękach odpowiednich hymnów 
państwowych. Następnie odbył się 
pierwszy konkurs otwarcia. W osta- 
tecznej klasyfikacji zajęły miejsca 
ekipy w następującej kolejności: 

|) rotm. Lequio (Włochy) na Ga- 
lantinie, 

2) por. Kulesza (Polska) na Madzi, 
3) por. Strzałkowski (Polska) na 

Oberku, 

4) rotm. Brodford (St. Zjedn.) na 
Jack Snipe, 

5) por. Dąbski-Nerich na Nero. 
6) maj. Wentura '(Czechosło- 

wacja) na Dragnie. 
7) por. Rolland (Francja). 

  

Dwa tysiące Polaków amerykań- 
skich w Poznaniu, 

POZNAN. 1.VI. (Pat), W dnia 2 
czerwca przybywają do Gdyni Po- 
lacy z Ameryki. Wycieczka w licz- 
bie 2 tys. osób, rekrutujących się 
ze Związku Narodowego Polskiego, 
głównie z okręgu nowojorskiego, 
wyjedzie z Gdyni wprost do Pozna- 
nia celem zwiedzenia Powszechnej 
Wystawy Krajowej, 

Sprawy reparacjjne, 
BERLIN, 1-VL (Pat). „Vossische 

Zig.“ w wydaniu niedzielnem w de- 
peszy swego korespondenta parys- 
kiego donosi, že delegacja belgij- 
ska złożyła dziś formalne oświad- 
czenie, że będzie musiała odmówić 
swego podpisu pod raportem komi- 
sji rzeczoznawców w razie, jeżeli 
sprawa marek okupacyjnych nie 
będzie załatwiona. Wszyscy delegaci 
mocarstw wierzycielskich zgłosili swą 
solidarność z delegacją belgijską. 

„United Press" zapowiada podpi- 
sanie umowy reparacyjnej na wtorek 
lub środę przyszłego tygodnia. 

Krwawa walka w Trypolisie. 
TRIPOLIS, 1, 5. (Pat) Wojska 

włoskie stoczyły z tubylcami krwa- 
wą walkę, Po stronie powstańców 
było 430 zabitych i kilkuset rannych, 
zaś 1032 powstańców dostało się do 
niewoli włoskiej. Włosi zdobyli 
przeszło 6 tys. wielbłądów. Po stro- 
nie włoskiej było 24 zabitych i 74 
rannych. 
REECE 

TRUSKAWIEC 

Dr. ,S. Edelman 
ordynuje jak dawniej w willi 

„B A DIA NA%. szo. 
400009 1240000000000 

Oświadczenie. 
Niniejszym najmocniej przepra- 

szam Zarząd Związku Pracowników 
Kino-Teatrów, za moje nietaktowne 

į wyrażenie się, skierowane pod adre- 
sem Zarządu. Jednocześnie przyrse- 
kam, że więcej to się nie powtórzy. 

Karol Dejcz. 

Wilno, d. 1. VI. 1929 r. 
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9 Niedziela 2-go czerwca В 

PRZEDSTAWIENIA 
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. 

Jutro w poniedziałek o godz. 8,45 wiecz, 

Pożegnalne przedstawienie 

Mowoczesna Żona 
z udziałem cełego zespołu. 

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. ll-ej rano. 1663             
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Tydzień Polski 
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ŻYCIE GOSPODARCZE 
„Ozień Spółdzielczości”. 

Co pewien czas na łamach „Kur- 

jera Wileńskiego", jak również in- 

nych pism codziennych, wychodzą- 

cych w Wilnie, znajdujemy szereg 

wiadomości o rozwoju ruchu 'spół- 

dziełczego w naszym kraju. 

Mamy w tych wiadomościach, 

zwłaszcza danych liczbowych, wy- 

mowny obraz tego, co w życiu kul- 

turalno-gospodarczem na naszyc 

ziemiach już zostało osiągnięte przez 

wprowadzenie do tego życia czyn- 

nika wzajemnej pomocy i współ- 

działania szerokich mas ludności 

pracującej w zaspakajaniu jej pot- 

rzeb gospodarczych oraz podnosze- 

niu jej dobrobytu i kultury. Wiado- 

mości te w szeregu wypadków są 

całkiem słusznym i sciśle uzasadnio- 

nym komplementem na rzecz samo-' 

dzielnego zbiorowego wys'łku zain- 

teresowanych mas i szerokiego sto- 

sowania zasady wzajemnej pomocy 

w stosunkach gospodarczych. 
Mimo to co rok, w pierwszą nie- 

dzielę czerwca, na naszych ziemiach 

i w całej Polsce czyniony jest prze- 

gląd wyników ruchu spółdzielczego, 

sił, któremi ten ruch rozporządza 

w danej chwili i w danem miejscu, 

jak również czynione są w tym 

dniu i codziennie po nim wielorakie 

zabiegi, zmierzające do wzmocnienia 

posiadanych sił, a co zatem idzie, 

ogłębienia i dalszego rozwoju ruchu. 

Taką jest intencja obchodów „Dnia 

Śpółdzielczości* w Polsce za przy- 

kładem innych, najbardziej kultural- 

nych krajów. 
Zdając całkowicie sprawę z tego, 

że stopniowe przeobrażanie stosun- 

ków społeczno-gospodarczych może 

się odbywać li tylko na podstawie 

przeobrażania się jednostek, z któ- 

rych składa się masa, tworząca ruch 

spółdzielczy. — zorganizowana już 

spółdzielczość w dniu tych dorocz- 
nych obchodów zwraca się przede- 

wszystkiem do żywych i pragnących 

trwalszej radości na tej ziemi dusz 

łudzkich. Nie szuka dla siebie żad- 

nej pomocy i opieki ze strony. 

Spodziewa się jedynie sprawiedliwej 

oceny dla swych dobrych zamiarów 

i dla dokonanej pracy, stara się 

przemówić do umysłów i serc ludzi, 

dążących do podniesienia swego 

niedostatecznego jeszcze poziomu 

bytu materjalnego i kulturalnego; 

stara się wskazać tym ludziom jedy- 

ną drogę postępowania, korzystnego 
dla nich, a jednocześnie ztem zgod- 

ną z dobrem ogólnem, na którem 

z natury rzeczy opiera się dobro 

jednostki. 
Im więcej jednostek tę prawdę 

zrozumie, im głębiej nią się przejmie 

i czyn swój na niej opierać będzie, 

—tem korzystniejszy będzie i szyb- 

szy rozwój ruchu spółdzielczego, 

znakomicie podnoszącego dobrobyt 

i kulturę szerokich warstw ludności. 
Mieszkańcy m. Wilna w tym 

roku w „Dniu Spółdzielczości* nie 

zobaczą w mieście ani wspaniałych, 

ani też bardziej skromnych pocho- 

dów, muzyki i śpiewów, przemówień 

pod sztandarami tęczowemi, ani ulo- 

tek, ani plakatów, jak to zobaczą 
inne miasta polskie; nawet mega- 

fonu, rozsiewającego myśli i uczucia 

  

Wrażenia poznańskie 
Gdy w roku ubiegłym po raz 

pierwszy w życiu znalazłem się na 

bruku Poznańskim, byłem olśniony 
zewnętrzną kulturą tego miasta — 

niczem Warszawa: Brak Poznaniowi, 
naturalnie, szalonego tempa życia 
stolicy, nie brak jednak tego wszy- 
stkiego, co cechuje prawdziwie euro- 
pejskie wielkie miasto. Zwłaszcza 
imponuje rozwój handlowy grodu 
Przemysława: wspaniałe wystawy 
składów (tu sklepy nazywają się 
„składami”, pod słowem zaś „sklep”*, 

poznańczyk rozumie piwnicę), — no 

i same składy. Pozatem jednak, poza 

Zamkiem, muzeum, ogrodem Zoolo- 
gicznym i Tumem (katedrą) — nie- 

ma nic ciekawego do zwiedzenia. 

Obecnie Poznań żyje pod zna- 
kiem P. W. K. Dzieło to przytłacza 
przybysza swoim ogromem, pawilo- 
ny i rozmaite hale dają moc wrażeń, 
które długo nie zatrą się w pamięci... 

Do dzieła tego w znacznym stop- 
niu przyczynił się Poznań — lecz 
pozwolę sobie tu poczynić pewne 
uwagi. Uchylając czoło przed zasłu- 
gami organizatorów wystawy. Poz- 

. nańczyków (prezydenta miasta p. 
Ratajskiego, dyr. p. Wachowiaka 
iinnych), podziwiając energję i przed- 
siębiorczość tutejszego kupiectwa, 
zwrócę jednak uwagę na mały epi- 
zod, który dosadnie wykazał, jak 
dalece pewne sfery tutejszego spo- 
łeczeństwa nie znają miary w ocenie 

o spółdzielczości na ulicę, jak to 
było w roku ubiegłym, nie usłyszą; 
gdzie nie gdzie zabłyśnie tęczą 
sztandar przy gmachu instytucji 
spółdzielczej a życzliwa prasa po- 
święci trochę miejsca na przypom- 
nienie o „Dniu Spółdzielczości", 

W szkołach dusze młode będą 

wchłaniały w siebie szlachetne myśli 
i uczucia, związane z ruchem spół- 
dzielczym, z których zrodzi się 
w przyszłości potężny czyn. 

Nie przyszedł jeszcze czas na 
publiczne obchody w Wilnie z udzia- 
łem szerokich warstw ludności, ale 
przyjdzie. Naokoło po wsiach obu 
województw już się wszystko obu- 
dziło, powstały w ciągu kilku lat 
setki spółdzielni różnych rodzajów, 
zrzeszyły conajmniej '/, część wszyst- 
kich gospodarzy rolnych, zgroma- 
dziły około 4 miljonów złotych włas- 
nych funduszów, rozpoczynają czwar- 
ty miljon zł. zebranych wkładów 
oszczędnościowych, obracają wlas- 

i pożyczonemi funduszami w. nemi 
ogólnej sumie kilkudziesięciu miljo- 
nów złotych, zorganizowały dostar- 
czanie swoim członkom potrzebnych 
artykułów. udzielają pożyczek w 
gotówce w celu zwalczania lichwy, 
organizują przeróbkę i zbyt plonów 
rolnych, a nawet w szeregu miej- 
scowości skromnie. ale w podnios- 
łym i radosnym nastroju obchodzą 
„Dzień Spółdzielczości”. 

Cieszą się z wyników materjal- 
nych swej pracy, ale tembardziej 
szukają umysłów i serc ludzkich, 
albowiem niczem jest bogactwo ma- 
terjalne Spółdzielczości, największe 
fundusze i obroty, jeśli nie są one wy- 
nikiem świadomego czynu zbioro- 
wego, przywiązania do swojej Spół- 
dzielni i wzajemnej pomocy pomię- 
dzy swoją a innemi Spėldzielniami. 
Tak stawiając sprawę, Spółdzielnie 
utrwalają swój dorobek, czynią go 
niezależnym od zawsze zmiennej 
pomocy zzewnątw. To samo będzie 
to samo musi być również w Wilnie. 

Nie wątpimy, iż związki zawodo- 
we, najbardziej powołane do odnoś- 
nej akcji w mieście, uczynią wszyst- 
ko, by w naszem mieście tętno ży- 
cia spółdzielczego wśród samej lud- 
ności pracującej biło tak mocno, 
jak na miasto nasze przystało. 

W „Dniu Spółdzielczości* a więc 
dziś składamy serdeczne życzenia 
pomyślności w tej trudnej, ale tak 
zaszczytnej pracy. W. W. 

DDT ATSISIŲSTI 

Inspekcja gmnin karaimskich. 
Wileński hacham Karaimów Sza- 

pszał wyjechał, jak donosiliśmy na 
inspekcję innych gmin karaimskich, 
m. in. do Halicza w Małopolsce. 

Z miejscowości tej nadeszła pod 
adresem p. wojewody wileńskiego 
Raczkiewicza następująca depesza: 

„Halicz. Karaimi haliccy, wysłu- 
chawszy nabożeństwa za pomyśl- 
ność Rzeczypospolitej, celebrowa- 
nego przez Ekscelencję hachama, 
zasyłają p. wojewodzie, wielkiemu 
opiekunowi Karaimów, wyrazy czci 
i hołdu. Dr. Nowachowicz“. 

wlasnych zaslug, a zwlaszcza jak 
dalece przeholowują w uprawianiu 
partyjnictwa tam, gdzie, ze względu 
na uroczystość chwili, a chociażby 
ze względu na zagranicznych gości, 
nie powinno mieć miejsca dla po- 
rachunków partyjnych. Otóż na 
ugrzecznione powitanie premjera dr. 

witalskiego, wygłoszone w dniu ot- 

warcia wystawy, odpowiedział „Kur- 
jer Poznański” — mniej więcej — 
w ten sposób: „oni (t. j. rząd) z po- 
czątku przeszkadzali, później spo- 
strzegli, że dzieło i bez nich pow- 
stanie, więc pogodzili się z niem, 
a teraz niem się chwalą!*. 

Endecki „Kurjer Poznański”, or- 
gan tutejszego mieszczaństwa, pre- 
tendujący na miano najpoważniej- 
szego pisma w Poznańskiem, obsłu- 
gujący dwa razy dziennie przeszło 
trzydzieści tysięcy kramarzy i „mi* 
strzów" szewieckich, krawieckich i 
t. p. (szewców, krawców tu niema— 
są sami „mistrzowie*) — zachował 
się wprost nieprzyzwoicie. Nic dziw- 
nego zresztą — tu w kurtuazję wo* 
góle się nie bawią, nie mają pewno 
na to czasu. - 

W roku ubieglym bylem šwiad- 
kiem takiego zabawnego kawalu. 
Pewne towarzystwo ze sfer burżuazji 
poznańskiej spacerowało w parku. 

Wtem jeden z panów oddalił się od 
towarzystwa... w stronę. Spostrze- 
głszy to, pewna naiwna panieneczka 
oświadczyła, że pójdzie go odszukać. 
Wówczas pan właściciel drogerji w 
Poznaniu, posiadacz pięknych gar- 
niturów i niemniej pięknych krawa- 
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SPORT 
Drugi dzień wyścigów konnych. 

Dziś o godz. 4 pp. na polu wy” 
śgigowem w Pospieszce odbędą się 
drugie  zkolei zawody końskie. 
Właściwe wyścigi od godz. 2 m. 30 
począwszy, poprzedzone zostaną 
konkursem hippicznym dla podofi- 
cerów zawodowych i służby czyn 
nej 3 samodzielnej brygady kawa 
lerji o trzy nagrody honorowe. 

Do zawodów konkursowych sta- 
nie:8 koni i tyluż jeżdzców, a więc: 
1) Nurt, pod wachm. 4 p. uł. Gałą- 
zką, 2) Zrma z plut. 4 p. uł. Koście- 
wiczem, 3) Haliczer z wachm. 4 p. 
uł. Kotońskim, 4) Nimfa pod plut. 
3 DAK. Lachowiczem, 5) Bubdch z 
wachm. 4 p. uł. Czajką, 6) Namiot 
z jeźdzcem Poprotnym z 4 p. ul, 
7) Łoskot pod plut. 4 p. uł. Radyką 
8) Konar z wachm. 4 p. uł. Wierz- 
biekim. 

Program wyścigów obejmuje 6 
gonitw, a mianowicie: 

I gonitwa z płotami o nagrodę 
700 zł. Dystans 2.400 mtr. zapisane: 
|) pan Leon grona ofic. 27 p. uł. — 
jedzie p. Ustinów, 2) Bebuś grona 
ofic. 27 p. uł. — jedzie por. Jus- 
ciński. 

II gonitwa płaska z nagrodą 700 zł. 
Dystans 1600 mtr. zapisane: |) Ks. 
meralda por. Aleksandrowicza — je- 
dzie chł. st. Kondraciuk, 2) Zortuosa 
K. K, Ważyńskich — jedzie chł. st. 
Bews, 3) Bosfor tychże właścicieli— 

jedzie por. Ważyński. 
Ill gonitwa z przeszkodami o nagr. 

700 zł. Dystans 3500 mtr. zapisane: 
Obersk kpt. Rajewicza — jedzie por. 
Małuski, 2) Bajka | p. uł. Kreho- 
wieckich — jedzie por. Mineyko, 3) 
Jaazband grona ofic. | p.uł. Kreho- 
wieckich — jedzie por. Mineyko, 4) 
Polish por. Gromnickiego — jedzie 
właściciel. 

IV gonitwa płaska o nagrodę 
500 zł. Dystans 2100 mtr. zapisane: 
1) Dagobert K. K. Ważyńskich—je- 
dzie por. Ważyński, 2) Zra rtm. 
Wroblewskiego—jedzie chł. st. Rok, 
3) Sac-a-Von B. W. por. Donnera — 
właściciel, 4) Wandal grona ofic. 4 
p. uł. jeż. N. N., 5) Wierny por. 
Gromnickiego—jeż. N. N., 6) Renata 
por. Gromnickiego—jeż. N. N. 

V gonitwa z przeszkodami o na- 
grodę 900 zł. Dystans 3600 mtr. za- 
pisane: |) /aazband grona ofic. | p. 
uł.—jedzie por. Mineyko, 2) Bajeczna 
grona ofic. 27 p. uł. — jedzie por. 
Jušcicki. 

VI gonitwa z plotami o nagrodę 
500 zł. Dystans 2.400 mtr. Zapisa- 
ne: Hvviva por. Donnera — jedzie 
właściciel, 2) Neda — grona of. 23 
p. uł. — jedzie chł. st. Kondraciak, 
3) Tancerka IL rtm. Reliszko — jeż. 
М. N., 4) Urok II grona ofic. | p. 
uł. — jedzie por. Mineyko. 

Jubileuszowy Zjazd delegatów Polskiego Związku Narciarskiego. 
Jubileuszowy walny zjazd dele- 

gatów polskiego Związku narciar- 
skiego odbył się w Wilnie w dniu 
1-go czerwca, otwarty przez preze- 
sa zarządu gł. P. Z. N. ppłk. A. 
Bobkowskiego. Powodem urządzenia 
jubileuszowego zjazdu właśnie w 
Wilnie, mimo odległości od centrów 
naszego narciarstwa, jest ta ókolicz- 
ność, Iż Wileńszczyzna i cała po- 
łać kraju na wchodnich rubieżach 
przedstawia doskonałe warunki te- 
renowe dla rozwoju sportu narciar- 
skiego, niemniej doskonałe warunki 
śnieżne. Fakt iż 10-lecie swe Zwią- 
zek święci w Wilnie ma się przy- 
czynić do zainteresowania naszych 
sfer sportowych kresami wschodnie- 
mi, przyczynić się do propagandy 
narciarstwa w ziemi wileńskiej i 
nowogródzkiej, do stworzenia tu 
wielkiego ośrodka sportowego, któ- 
H może oddać bardzo poważne u- 
słagi, dyktowane względami państ- 
wowemi. 

Na zjazd przybyli delegaci, re- 
prezeutujący 39 głosów. 

Na otwarcie zjazdu przybyli: wo- 
jewoda Raczkiewicz, kurator Pogo- 
rzelski, prezes dyrekcji P. K. P. Sta- 

TAJ? 
    

  

  RESTAURACJA 

„POLONJA“ 
ul. Ad. Mickiewicza Nr. 11 

  

  

tów, najspokojniej w świecie ją 
' ostrzegł: 

— „Niech pani tam nie idzie. 
Qn;:s.<17, й 

Oslupialem! Myšlalem, že wyra- 
ženie podobne wywola skandal. — 
Omylilem się jednak, poniewaž na 
trzežwych i praktycznych Poznan- 
czyków (jak również Poznanianki) 
nie zrobiło to żadnego wrażenia. 
"Towarzystwo kontynuowało rozmo- 
wę, nie zwracając najmniejszej uwagi 
na „stylistyczną formę zwrotu”. 

Wspomniany „toast* „Kurjera 
Poznańskiego", umieszczony na na- 
czelnem miejscu pisma w drugimt 
dniu uroczystości otwarcia wystawy, 
czyli że w warunkach omal nie ban- 
kietowych, pomimo cechującej. go 
kramarskiej niezręczności, zadziwia 
jeszcze brakiem poczucia sprawied- 
liwości. Kto i kiedy im przeszkadzał? 
Wystawę zawsze traktowano, jako 
wspólny wysiłek całego narodu, przy- 
czem rząd, jak ogólnie wiadomo, 
przyszedł z wydatną pomocą wy- 
stawie. Wystarczy zresztą tylko róz- 
począć przechadzkę po Wystawie— 
i można już się przekonać, że i rząd, 
i stolica, i cała Polska dały z siebie 
maksimum wysiłku, maksimum ener- 
gji, żeby dzieło nosiło charakter na- 
prawdę narodowy, naprawdę ogólno- 
polski. Pawilony rządowe już przy 
wstępnem obejrzeniu mogą przeko- 
nać nawet najzagorzalszego endeka, 
że „czynniki miarodajne" nie ogra- 
niczyły się wcale tylko do roli wi- 
dza, a to jeszcze widza złośliwego, 
lecz, odwrotnie, dokonały ogromnej 

      A. M 

  

szewski, wicepr. inż. Czyż. ppułk. 
Gizycki, starosta grodzki Iszora, dyr. 
Bosiacki, poseł Brokowski, przedsta- 
wiciele 1 i 5 p.p. leg i innych pół- 
ków, komendant Strzelca Muzyczko 
reprezentujący komendę główną 
Strzelca i w. i. Generał Litwinowicz 
nadesłał depeszę gratulaeyjną. 

P. wojewoda wileński Władysław 
Raczkiewicz, jako przewodniczący 
wojew. komitetu W. F. i P. W., ży- 
czące zjazdowi jak najpomyślniej- 
szych, obrad. 

Następnie witali zjazd w imieniu 
miasta Wilna wice-prezydent inż. 
Czyż i w imieniu wileńskich klū- 
bów sportowych, uprawiających na 
ziemi wileńskiej narciarstwo kapitan 
Kawalec. Przewodniczącym zjazdu 
wybrany został dyrektor L. Szwy- 
kowski, sekretarzami pp. Chmieliń- 
ski i Smoluchowski. 

W godzinach popołudniowych 
przybył z Warszawy na zjazd mistrz 
Polski Bronisław Czech witany 0- 
wacyjnie. 

Na zakończenie pierwszego dnia . 
obrad dokonano zdjęć fotograficz- 
nych uczestników. 

Obrady trwają nadal. 

SA. 6% 
     

             
    

    

pozytywnej pracy, Nawet sam „Kur- 

jer Poznański* (Nr. 233) przyznaje, 
że „w najokazalszym budynku wy- 
stawowym: Pałacu Rządowym, znaj- 
dujemy imponujący pokaz dorobku 
dziesięcioletniej pracy wszystkich 
naszych ministerstw. 

A trzeba wiedzieć, że Pałac Rzą- 
dowy to tylko jeden z szeregu pa” 
wilonów rządowych, że widzimy tam 
ponadto pawilony ministerstwa poczt 
i telegrafów, ministerstwa kolei. mi- 
nisterstwa skarbu, Banku Polskiego 
i szereg innych, chlubnie przyczy” 
niających się do powiększenia efek- 
tu Wystawy, a przedewszystkiem 
dających należyte pojęcie o doko- 
nanym rozwoju gospodarczym całe” 
go państwa. W nawiasie można do- . 
dać, że udział przemysłowców i han- 
dlowcow polskich zewsząd jest tak 
liczny, stoisk warszawskich, krakow- 
skich, lwowskich, łódzkich, bielskich, 
katowickich i innych jest tak dużo, 
że jeżeliby nic nie wiedzącego o P. 
W. K. cudzoziemca wyładowano z 
samolotu wprost na tereny Wysta- 
wy, nigdyby się nie zorjentował, że 
jest w Poznaniu. : : 

To tež dziwnem wydaje się, dla- 
czego tylko Poznańczycy mogą mieć 
wyłączny przywilej „chwalenia się" 
Powszechną Wystawą, Krajową. 

Poznańczycy... Czerstwy, twardy 
to naród i surową przeszedł szkołę. 
Szkoła ta pozostawiła ślady na ob- 
licza i w psychice tutejszego społe- 
czeństwa, i można tylko podziwiać 
Poznańczyków, że potrafili obronić 

    

CASE CZ: 
Koncerty nowozaangażowanej 

4 Znakomitej Orkiestry dazz-bandowej 
° pod kierunkiem p.p. KRAWCZYKA i DIMANTA 
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Zapisujcie się na członków. Składajcie ofiary na po- 
gotowie sanitarne. 

  

CIGI KONNE w POŚPIESZCE z totałizatorem 
  

Kwestje teatralna w Wilnie, 

Narada magistratu z przedstawi- 
cielami Z. Ą. S. P-u. 

W związku z koniecznością wy- 
dzierżawienia teatru miejskiego na 
Pohulance, 31 ub. m. w lokalu ma- 
gistratu odbyło się posiedzenie, w 
którem udział wzięli z ramienia sa- 
morządu wileńskiego członkowie pre- 
zydjam magistratu w osobach wiee- 
prezydenta Czyża, d-ra Maleszewskie- 
go, Zejmy i Łokucjewskiego oraz 
przedstawiciele większych ugrupo- 
wań Rady Miejskiej radni: Zasztowt- 
Sukiennicka, Jensz, dr. Wygodzki i 
Koroleo. Związek artystów scen pol- 
skich reprezentowali: Pawłowski i 
radca prawny tegoż Związku mec. 
Grądzki. 

Projekt magistratu w tej sprawie 
znacznie się różnił od projektu Z. 
A. S. P-u. Uzgodnienie tych projek- 
tów pochłonęło dużo czasu, wsku- 
tek czego posiedzenie przeciągnęło 
się do późna w nocy. Pomimo roz- 
bieżności zdań i długiej dyskusji w 
ogólnych zaryssch sprecyzowano i 
uzgodniono większość punktów, co 
do których stanowisko obu stron 
było odmienne. Delegaci Z.A,S.P u 
wyrazili gotowość i chęć objęcia 
przez Związek ozólnego kierowania 
teatrów wileńskich a więc nietylko 
lokalu po b. „Reducie“ lecz także i 
teatru Letniego w ogrodzie Bernar- 
dyńskim, a co więcej teatru polskie- 
go „Lutni*, - 

Odnośnie" teatru miejskiego na 
Pohulance, to teatr ten ma być wy- 
dzierżawiony na warunkach nastę- 
pującyeh: miasto udziela wszystkich 
świadczeń z jakich korzystała do- 
tychczas „Reduta*, a więc między 
innemi udziela bezpłatnie lokal, 
światło, opał i wodę. 

Niesależnie. od powyższego ma- 
gistrat asygnuje tytułem subwencji 
rocznej 48.000 zł. (po 4000 zł. mie- 
sięcznie). 

"_ Zakupiony przez kierownictwo 
"teatru inwentarz o ile nieprzekracza 
12.000 zł. rocznie pokrywa miasto, 

Popołudniówki mają być :grane 
po cenach obowiązujących w kine- 
matografie miejskim. Ceny zaś na 
przedstawienia wieczorowe mają być 
uzgodnione z magistratem. 

Z4M Sa B; zobowiązuje się C0- 
najmniej pięć razy do roku dawać 
bezpłatne przedstawienia oraz tyleż 
razy rocznie udzielić lokalu za wy- 
nagrodzeniem nie przekraczającem 
10*/, kasy brutto wileńskiemu To- 
warzystwu  Filharmonicznemu na 
AFA zenie koncertów. 

ierownictwo artystyczne ma 
spoczywać w rękach zasłużonego 
artysty i dyrektora p. Zelwerowicza. 

Zavnaczyć należy, iż pokrótce 
naszkicowany powyżej projekt nie 
został jeszcze ostatecznie uzgodnio- 
ny i co do niektórych punków za- 
   
   

        

  

    

  

się w ówczesnych warunkach przed 
ostateczną zagładą, przed asymilacją. 
Dzielnie tu bronił się polski lud 
przed komisją kolonizacyjną. przed 
wywłaszczeniem, przed wynarodo- 
wieniem jego dzieci... i nie ugiął się, 
nie ustąpił. Ale w walce, siłą rzeczy, 
poniósł straty: pokaleczono mu mo- 
wę, narzucono mu obce mody, obce 
obyczaje. W szczupłych ramach ni- 
niejszego listu nie sposób rozwo- 
dzić się nad charakterem tutejszego 
społeczeństwa. Tym, kogo ta kwe- 
stja specjalnie interesuje, radzi prze- 
czytać ciekawą powieść Macieja 
Wierzbińskiego „Dolar i spółka” 
(autor, zdaje się jest Poznańczy- 
kiem). 

Będąc tu w Poznańskiem już 
drugi raz zauważyłem, że dominują- 
cym czynnikiem tutejszego Życia 
społecznego jest walka o dobrobyt, 
można nawet powiedzieć, że pogoń 
za pieniądzem. W tej dziedzinie 
Poznańczycy doszli do najlepszych 
wyników: jest to społeczeństwo bez- 
względnie najzamożniejsze w całej 
Polsce. Parobek w stroju odświęt- 
"nym wygląda tu tak, jak u nas w 
Wileńszczyźnie pan dziedzic, sołtys- 
chłop wyjeżdża na nabożeństwo do 
miasteczka dyszlawą parą niczem 
wojewoda, a jak mieszka pan wėjtl.. 

Kultura zewnętrzna w Poznań- 
skiem uderza w oczy na każdym 
kroku: piękne pola, piękne szosy, 
po szosach mknmą autobusy, samo- 
chody, pociągi kolejki wąskotorowej, 
pędzą na rowerach robotnicy, chło- 
pi, urzędnicy, uczniacy... A jednak... 

Biuro Zarządu—Žawalna 1, czynne od 10-13 od 18-20 
2 S TATA WA AAA DA KAS 

      

  

Teatr Polski 
„LUTNIA“. 

Gościnne występy primadonny teatru 
Qui-Pro-Quo Hanki Ordonówny & М. 

Rentgena. 

Gościnny występ Hanki Ordo- 
nówny i Marjana Rentgena był wi- 
dowiskiem kabaretu artystycznego 
o najwyższym poziomie wokalnym, 
estetycznym i artystycznym, wido- 
widowiskiem, które, niestety, tak 
rzadko mamy sposobność oglądać 
w Wilnie. 
= P. Rentgen przemiły piosenkarz 

przy gitarze, na wczorajszym spek- 
taklu nadzwyczaj dobrze głosowo 
dysponowany, zapoznał nas z całym 
szeregiem nowych piosenek swego 
bogatego repertuaru, piosenek peł- 
nych humoru i dowcipu, podanych 
zawsze w niezmiernie wytwornej 
formie. : 

P. Hanka Ordonówna jest popro- 
stu fenomenalną artystką. Łączy ona 
siłę i głębię ekspresji Yvette Gyl- 
bert, z wytwornym humorem i lek- 
kością Mistinguette, będąc o połowę 
młodszą i o całe niebo piękniejszą 
od obu tych sławnych francuskich 
artystek. Talent p. Ordonówny o 
niesłychanie szerokiej i bogatej skali 
pozwala jej interpretować po mis- 
trzowsku utwory pełne grozy i dra- 
matycznego napięcia, pieśni lirycz- 
ne, jak też proste i swojskie „Pio- 
senki przedmieścia”. 

Plastyka wyrazu twarzy, ruchów 
i tańca p. Ordonówny jest fascynu- 
jąca, wielka ta artystka przesuwa 

przed naszymi oczyma, naprzemian. 
kształty antycznej greckiej amfory, 
pozy jakiegoś hieratycznego tańca, 
to znów w „Córce kata* wywołuje 
wrażenie grozy i niemal mistycznej 
ekstazy. Widzi się i słyszy szum 
śmigi i propelerów, czuje się pęd 
powietrza, patrząc na miarowo po- 
ruszające się wyciągnięte ręce w 
„Balladzie o szaleństwie Macdonal- 
da", oczarowani jesteśmy gorącem 
tchnieniem cór Andaluzji, to też pa- 
trzymy jak urzeczeni na niezrówna- 
ne wykonanie „Listu torrera*. 

W poemacie „Ręce” ręce Ordon- 
ki są obdarzone swoistem odrębnem 
życiem, to poruszają się delikatnie 
jak motyle, muskające lekką piesz- 
czotą kwiaty, to oplatają się jak 
ljany bezwolne a silne, to stają się 
prężnymi wężami, to znów się zmie- 
niają ręce—szpony, czyhające na 
odpowiedni moment, by udusić swą 
ofiarę. O ekspresji tych rąk można- 
by napisać całe tomy. Kostjumy p. 
Ordonówny wykonane według jej 
pomysłów odznaczają się oryginal- 
nością, wytwornym bogactwem i 
szlachetną prostotą linji. 

Oboje doskonali artyści pomimo 
zmęczenia nie szczędzili nadprogra- 
mowych naddatków, nagradzani bu- 
rzą oklasków rozentuzjazmowanej 
publiczności, Zastępca, 

MIZOCADOMNSKNCCTA NATAS DIN ANSI 

chodzi rozbieżnośi zdań. W związku 
z powyższem przedstawiciele Z.A.8.P-u 
zastrzegli sobie prawo porozumienia 
się z centralą Związku, poczem za- 
komunikują magistratowi swe osta- 
teczne stanowisko. 

O ile powyższa umowa zostanie 
o i uzyska akceptację Rady 

iejskiej, wejdzie w życie z dniem 
1 września b. r. i obowiązywać bę- 
dzie na przeciąg lat 3-ch. 

  

jednak jest i odwrotna strona me- 
dalu. 

Opiszę taką scenkę. Przed dwor- 
kiem, w którym mieszkam, staje 
Ford. Wyłazi zeń czerwony, tęgi 
właściciel Forda i niepiękna niemło- 
da kobiecina, jego żona. Kupiec 
z sąsiedniego miasteczka przyjechał 
w odwiedziny do państwa, u któ- 
rych się zatrzymałem, z pochodze- 
nia Małopolan. Po przywitaniu się, 
zaczyna się rozmowa. — „Ach, moja 
pani u państwa to jedyne miejsce, 
gdzie my bywamy. Nie ma pani po- 
jęcia, jak czasem bywa nudno bez 
towarzystwa. Tak się przykrzy być 
zawsze samym*, — skarży się pani 
kupcowa. — „U nas tu niema czasu 
na gościny. Gość odrywa mnie od 
roboty, przeszkadza mi w pracy — 
deklaruje pan kupiec. (Rzeczywiście, 
gościnność tu nie 'jest w modzie. 
Jeśli tęskno ci do towarzystwa — 
proszę do kawiarni!). 

— „Nie ma pani pojęcia, jak mi 
się nudzi. Mąż ciągle zajęty w skła- 
dzie... a ja się nudzę..." — skarży 
się dalej pani kupcowa. — „No, to 
niech pani czyta książki. Czas pani 
upłynie niepostrzeżenie przy czyta- 
niu* — mówi pani domu. 

Kupiec aż podskoczył. 
— „Co? U mnie w domu, oprócz 

ksiąg handlowych, niema żadnych 
książek. To nie dla nas. My musi- 
my pracować. Jednego chłopaka, 
który pracował u mnie jako uczeń 
w składzie, wydaliłem, ponieważ 
złapałem go przy książce. Prawdzi- 
wy żelażniak powinien pracować 
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KOP-u, w tem jeden ciężko ranny. 

NOWA WILEJKA 
— Wycieczka na P. W. K. w Po- 

znaniu. Dnia 3-go czerwca r. b. Od- 

jeżdża z Nowej-Wilejki o godz. 17 
m. 25 pod przewodnictwem ks. dr. 
"Wł. Araszkiewicza wycieczka na Po- 

szechną Wystawę Krajową w Po- 
<znaniu 97 osób uczącej się młodzie- 
%y wraz z rauczycielstwem gimna- 
"e państw. im. św. Kazimierza i 
szkoły powszechnej im. Promyka w 
Nowej-Wilejce. 

W czasie swej podróży inspek- 
«yjnej, trwającej 7 dni, a obejmują- 
<ej powiaty wilejski, dziśnieński i 
postawski p. wojewoda poświęcił 
główną uwagę następującym spra” 
wom: Niesienia pomocy ludności 
dotkniętej klęską nieurodzaju, akcji 
siewnej, zapobieżenia skutkom po” 
wodzi, sprawom porządkowo-sani- 
tarnym, aprowizacyjnym, drogowym 
4 karno-administracyjnym. 

W zakresie akcji pomocy ludnoś- 
<i p. wojewoda miał możność stwier- 
dzić, że zarówno organizacja tej ak- 
cji jak i samo rozdawnictwo zasił- 
ków finansowych i produktów od 
bywa się naogół prawidłowo i racjo- 
nalnie. Do udziału w tej akcji zo” 
stały powołane czynniki samorządo” 
we i społeczne (członkowie rad 
gminnych  wójtowie, nauczyciele 
«szkolni i t. p). Akcja ta nie objęła 
jeszcze całości istniejących w tym 
zakresie potrzeb, a przeto nie zo- 
stały jeszcze w całości zaspokojone 
słuszne i istotne potrzeby całej lud- 
ności dotkniętej klęską nieurodzaju. 
Obecnie w związku z napływem 
dalszych zasiłków finansowych i w 
produktach akcja ta będzie zwię- 
kszona. Specjalną uwagę zwrócił 
p. wojewoda na dożywianie dzieci 
w szkołach. Dożywianie to odbywa 
się w postaci udzielania gorącej 
strawy i chleba dzieciom szkół, a 
tam, gdzie z powodu jakichkolwiek 
trudności odbywało się rozdawnictwo 
chleba z tłuszczami p. wojewoda za- 
lecił przystąpienie w terminie jak- 
majszybszym do rozdawnictwa gorą” 
<ej strawy. W zakresie pomocy lud- 
ności poszkodowanej nieurodzajem 
istnieją jeszcze wielkie potrzeby 
tak iż natychmiastowa pomoc spo- 
łeczna po za wydatną rządową jest 
niezbędna w dalszym ciągu. 

Z dobrą organizacją pomocy lud- 
mości łączą się sprawy aprowizacyj- 
me. Z powodu trudnego stanu ma- 
terjalnego ludności p. wojewoda 
specjalną zwrócił uwagę na ceny 
zboża i chleba. Jako wytyczne w 
postępowaniu władz administracyj- 
nych w tych sprawach stawiał p. 
wojewoda zasadę normalnej kalku- 
lacji cen, tak by cena chleba odpo” 
wiadała cenie zboża, która się stale 
obniża. Łącznie ze sprawami apro- 
wizacyjnemi p. wojewoda - zwrócił 

uwagę na konieczność sprawnej or- 

' ganizacji spółdzielczo-gospodarczej 
«w poszczególnych powiatach i spe- 

  

zamiarem najścia na pobliski majątek. 

Zaalarmowana strażnica K.O.P-u wysłała niezwłocznie patrole, które 

wkrótce wytropiły bandę, staczając z nią ostrą utarczkę. W wyniku 

zaciętej, choć krótkiej walki, dwóch bandytów wpadło w ręce żołnierzy 

WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
Zuchwały napad bandy dywersyjnej. 

Dwóch bandytów ujęto, resztę otoczono w lasach pogranicznych. 

Nocy ubiegłej na terenie 24-go baonu K. O. P.u koło wsi Kopciowo 

banda dywersyjna, uzbrojona w granaty i rewolwery, dokonała z za kor- 

donu niezwykle zuchwałego wypadu na terytorjum polskie, z widocznym 

Pozostali członkowie bandy sałwowali się ucieczką, usiłując przedo- 

stać się na teren Litwy, granica jednak błyskawicznie została obstawiona 

przez placówki K. O. P-u. Zuchwali dywersanci skryli się w okolicznym 

desie, gdzie zarządzono na nich obławę. 
  

DRUJA 
— Egzaminy wstępne w gimnazjum 

polskiem im. Kr. Stefana Batorego 

w Drui do klas IV, V, VI, Vil-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. 

  

Z podróży inspekcyjnej p. wojewody 
cjalnie zalecił p. staroście pow. wi- 
lejskiego jaknajszybsze powołanie 
do życia takiej organizacji gospo” 
darczej w pow. wilejskim. 

Przedmiotem vsilnej uwagii tros= 
ki p. wojewody w podróży inspek- 
cyjnej były sprawy porządkowo-sa” 
nitarne. Inspekcja w tym zakresie 
obejmowała zadania związane z u- 
porządkowaniem lokalėw, podwėrz 
siedzib i osiedli. Lokale zajmo- 
wane przez urzędy i instytucje 
mają służyć przykładem pod wzglę- 
em wzorowego utrzymania stanu 

sanitarnego. P. wojewoda zarządził 
by władze administracyjne liczyły się 
również w r. bież. z ciężkim stanem 
materjalnym ludności, stawiając re” 
alne wymagania, które mogą być 
bez specjalnych trudności wykonane 
przez ludność. ; 

W niektėrych gminach powiatu 
dziśnieńskiego, gdzie panuje epi- 
demja tyfusu, p. wojewoda polecił 
dalsze skierowanie kolumn sanitar” 
nych i specjelną uwagę zwrócił na 
uporządkowanie lažni i rozbudowę 
mieszkań. 

W zakresie spraw drogowych i 
budowlanych p. wojewoda podkreš“ 
lił konieczność równomiernego utrzy” 
mywania dobrego stanu wszystkich 
dróg będących arterjami komunika- 
cyjnemi i gospodarczemi powiatów 
oraz zalecił dokładne uporządkowa* 
nie dróg na pograniczu, służących 
do pełnienia służby ochrony granic. 

Co do spraw budowlanych p. wo- 
jewoda zarządził racjonalne i życio- 
we stosowanie przepisów budowla” 
nych, tak by była przestrzegana za- 
sada wymagania kolejności remon- 
tów—od mniejszych do większych— 
i by wymagania te liczyły się ze 
stanem materjalnym i realnemi mo- 
żliwościami zainteresowanej ludności. 

W zakresie spraw samorządowych 
p. wojewoda interesował się specjal- 
nie budżetami gmin, w tem zaś w 
szczególności budżetem szkolnym. 
Zwracał również p. wojewoda pilną 
uwagę 'na stan i potrzeby lokalów 
szkolnych. : 

W zakresie bezpieczeństwa pu- 
blicznego inspekcja p. wojewody 
obejmowała dokładną lustrację po- 
sterunków P. P., wyszkolenie poli- 
cjantów i sprawy związane ze służ- 
bą bezpieczeństwa i stanem powia- 
tów pod tym względem. 

W czasie swej podróży p. woje- 
woda miał możność stwierdzić, iż 

rzetelnie, a nie czytać książkii* — 
zakończył z dumą gość. 

— „No dobrze, przecież musi 
%być czas i na książki!*. 

— „Niema czasu na książki. 
Uczeń musi tak mi pracować w dzień, 
żeby wieczorem dyszeć nie mógł, 
żeby go wszystkie gnaty bolały. 
Wówczas tylko po kilkunastu latach 
będzie z niego prawdziwy żelażniak*. 

— „Doskonale — ale co mu pan 
płaci?" — 

— „Nic mu nie płacę. Dobrze, 
że mu daję žreč“. — 

Po paru godzinach goście odje- 
* chali. Pan domu opowiedział mi, że 
ów właściciel Forda obecnie jest 
zamożnym kupcem, niegdyś zaś był 
sam takimże uczniem, popychadłem 
w sklepie, dopóki się nie „wżenił 
«w interes želažniany...“ 

A jednak... temu czcigodnemu 
Poznańczykowi brak prawdziwej 
kultury. Szwab go nauczył ciężko 
pracować, borykać się uparcie z su- 
rowym losem, ale nie wpoił weń 
tego, czego sam nigdy nie miał — 
zamiłowania do pracy nad samym 
sobą, chęci do wzbogacenia się du- 

owego. Uciułać jaknajwięcej gro- 
sza, dojść jaknajprędzej do dobro- 
bytu — oto jest ideał praktycznego 

° РогпайстуКа. Śmiano się tu zawsze 
z „przemądrzałych* Małopolan, któ- 
rzy dusili się i biedowali w przelud- 
nionej biednej Galicji, a jednak parli 
wszystkiemi siłami do gimnazjum do 
uniwersytetów, do dobrobytu prze- 
dewszystkiem duchowego — „W Ga- 
licji, gdy powiesz na ulicy: „panie 

  

doktorze”, naraz dwadzieścia osób 
do ciebie się obróci" — kpi sobie 
Poznańczyk. A jednak tych „dokto- 
rów" importowano do Poznańskiego 
obecnie coniemiara — dla obsadze- 
nia stanowisk w szkołach i urzę- 
dach, ponieważ zabrakło tu ludzi, 
którzy mogliby tą pracą się zająć. 

Trzeba jednak przyznać, że w tej 
tutejszej „materjalistycznej" ideologji 
głęboko zakorzenionej w społeczeń- 
stwie, coraz wyraźniej rysuje się 
wyłom, nurtują jakieś inne prądy. 
Bowiem i nad Wartą nie brak ludzi, 
inaczej cokolwiek myślących, a ta- 
kich jest coraz więcej, ku wielkie- 
mu utrapieniu „Kurjera Poznańskie- 
go". Masońska zaraza z Kongresó- 
wy” przenikła do tej twierdzy, zna- 
lazła podatny grunt poza sferą poz- 
nańskiej burżuazji — i działa! 

Niech państwo sobie wyobrażą, 
jakie tu, w tym „obozie* nastały 
obecnie paskudne „masońskie" czasy: 
przyjechała do Poznania, jako do 
paszczy lwa, nasza Wileńska „Redu- 
ta" ze sztuką żyda Słonimskiego... . 
i nicl Dano kilka przedstawień... 
i nic! Reduty nie wygwizdano, nie 
obrzucono zgnilemi jajami, nie wy- 
rzucono ze sceny. Co gorzej: „Kur- 
jer Poznanski“, nie polapawszy się 
wczas, gorliwie reklamował sztukę 
żydowską, ito tak długo, dopóki... 
dopóki nie ogłosili uroczystego ma- 
nifestu studenci z „Obozu Młodych 
Wielkopolski*. Wówczas skonfundo- 
wana redakcja publicznie wytargała 
siebie za uszy. 

R. Jacewicz. 
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WILEŃSKI 

Likwidacja głodówki więźniów politycznych. 
Głodówka więżniów politycznych w więzieniu łukiskiem została 

ostatecznie zlikwidowana. 
pokarm, 

Wszyscy więżniowie przyjęli dobrowolnie" 

  

KRONIKA 
  Niedzieli Dziś: Marcelina. 

edmieia | Jutro: Erazma B. M. 

2 Wschód słońca—g. 3 m. 32, 

Czerwca Zachód z ą. 19 m. 10       

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicznego 
U. S. B. z dnia 1/VI -- 1929 roku. 

Cišnienie 
średnie w 
milimetrach 

Temperatura 
średnia į AS 

Opady w 
milimetrach 

Wiatr 
przeważający 

Uwagi: pochmurno, deszcz. 
Minimum: +5 
Maximum: +- 149 C. 
Tendencja barometr. spadek potem wzrost. 

OSOBISTE 
— P. wice-wojewoda St. Kirtiklis 

powrócił w dniu 1 b. m. z jedno- 
dniowej podróży służbowej do War- 
szawy, gdzie brał udział w konfe- 
rencji w ministerstwie spraw we- 
wnętrznych. 

— Prezes'izby skarbowej p. Jan 
Malecki, w dniu dzisiejszym wyjeż- 
dža na trzytygodniowy urlop wypo- 
czynkowy. Kierownictwo izby obej- 
muje zastępca prezesa p. Wacław 
Denisewicz. 

ł 753 

į 44 

pėlnocno-zachodni. 

MIEJSKA 
— W roku bleżącym kontyngentu 

budowlanego nie będzie. Na skutek 
interwencji magistratu m. Wilna, 
odnośne władze centralne wyjaśniły 
definitywnie, iż w roku bieżącym 
kredyty na rozbudowę nie będą u- 
dzielane i jedynie przeznaczony z0- 
stanie kontyngent w nieokreślonej 
narazie sumie na wykończenie roz- 
poczętych już budowli finansowych 
przez Bank Gospodarstwa Krajo- 
wego. 

— QCiężkie położenie magistratu. 
Od dłuższego już czasu czynione 
przez magistrat m. Wilna starania o 
uzyskanie pożyczki państowej na 
kontynuowanie w dotychczasowym 
zakresie robót wodociągowo - kanali- 
zacyjnych — nie dały pozytywnego 
rezultatu, co stawia magistrat w 
wyjątkowo trudnem pcloženiu, ze 
waględu na brak kredytów i ko- 
nieczność zatrudnienie bezrobotnych. 

— Miljonowa pożyczka na rozbu- 
dewę elektrowni. Podczas ostatniej 
swej bytności w Warszawie szef 
sekcji finansowej ławnik Żejmo po- 
czynił starania o uzyskania pożycz- 
ki na rozbudowę elektrowni miej- 
skiej. Starania te zostaną prawdo- 
podobnie uwieńczone powodzeniem i 
miasto uzyska długoterminową po- 
žyczkę w wysokości 1 miljona zł. 
Pożyczka ta osiągniętą zostanie ze 
źródeł prawnych. 

— Zwiększanie kredytów rządo- 
wych na miejskie roboty inwensty- 
cyjne. Niezmiernie ciężkie połbżenie 
finansowe miasta nasuwa bardzo po- 
ważne trudności w prowadzeniu 
robót inwestycyjnych., Rząd chcąc 
przyjść z pomocą gminie m. Wilna, 
udziela miesięcznie subwencji w 
wysokości 25.000 zł. Kredyty tu jed- 
nak nie mogą zaspokoić potrzeb 
miasta w dziedzinie inwestycyjnej. 

Na skutek więcinterwencji przed- 
stawicieli magistratu m. Wilna mi- 
nisterstwo pracy i opieki spolecz- 
nej podwyższyło obecnie udzielane 
subwencje do sumy 35.000 zł. mie- 
sięcznie. 

—  (lekawe posiedzenie komisji 
technicznej. W poniedziałek 3 b m. 
odbędzie się posiedzenie miejskiej 
komisji technicznej, Na porządku 
dziennym: ` 

1) program robėt drogowych na 
najbližszy okres 10 letni. 

S Program robėt drogowych na 
TB: 

8) Ustalenie typu jezdni. 
4) oprawa ustalenia typu kabla 

podziemnego i przewodów powietrz- 
nych oraz otnaczenia tras, 

5) Przyjęcie ul. Podzamcze. 

SPRAWY SZKOLNE 

— Kursy dokształcające dla mło- 
dzieży i dorosłych im. A. Mickiewi- 
cza przy Stowarzyszeniu chrz - nar. 
naucz. szkół powsz. zakończyły rok 
szkolny 25 maja 1929 r. egzamina- 
mi odbytemi dn. 24 i 25 maja r. b. 
pod przewodnictwem delegata K. O. 
S. W, inspektora szkolaego p. K. Bo- 
cewicza, na podstawie których 21 
absolwentów otrzymało świadectwo 
z ukończenią 7-klasowej szkoły po- 
wszechnej. 

Z POCZTY 
— Nowa agencja pocztowa. Dy- 

rekcja poczt i telegrafów komuniku- 
je: W agencji pocztowej Dubica (pow. 
Brześć n/Bugiem) z dniem 26 maja 
r. b. zaprowadzona została służba 
telegraficzna i telefoniczna. 

  

RÓŻNE 

— Kontrola nad prywatnemi ta- 
warzystwami ubezpieczeń. Wileński 
urząd wojewódzki otrzymał od mi- 
nisterstwa spraw wewnętrznych wy- 
kaz prywatnych zakładów ubezpie- 
czeniowych czynnych na terenie wo- 
jewództwa wileńskiego. 

Nie wymienione w wykazie to- 
warzystwa uprawiające działalność 
ubezpieczeniową  pociągnięte będą 
do odpowiedzialności sądowej. 

O każdym wypadku uprawiania 
czynności ubezpieczeniowych przez 
instytucję do tego nieuprawnioną 
urząd wojewódzki winien zawiado- 
mić o tem ministerstwo skarbu (Pań- 
stwowy Urząd Kontroli Ubezpieczeń), 

JAN BOŁHAR 
ARTYSTA-FOTOGRAF 

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

TEATR I MUZYKA 
TEATR POLSKI („Lutnia") 
— Gościna Artystów Stolicy. Dziś Teatr 

Polski gości na swej scenie miłych, a uta- 
lentowanych artystów, Są nimi ulubieńcy 
publiczności warszawskiej Marja Majdrowi- 
czówna, Anteni Różycki i Władysław Len- 
czewski, którsy korzystając z urlopów, 
pośpieszyli na wezwanie kierownictwa Te- 
atru Rolskiego, aby swemi talentami spra- 
wić rozkosz melomanom wileńskim. Dziś z 
udziałem świetnych gości grana będzie po 
raz pierwszy komedja Lonsdale „Kokoty z 
towarzystwa”, 

Jutro po raz drugi — „Kokoty x to- 
warzystwa“. 

Ostatnie występy rosyjskiego teatru 
dramatycznego z Rygi. 

Dziś 2 przedstawienia o godz. 2-ej pp. 
po cenach zniżonych od 50 gr. do 4 zł, ode- 
grana będzie sztuka w 3 akt. Proces Mary 
Dugan. O godz. 8.46 wiecz. Złota klatka B. 
Wejlera, 

W poniedziałek pożegnalne przedsta- 
wienle z udziałem całego zespołu edegrana 
zostanie „Nowoczesna żona* komedja w 8 
aktach Marka Praro. 

Wieczór taneczny zespołu Lidji Wi- 
nogradzkiej. 

— Donosiliśmy o wieczorze tanecznym 
zespołu Lidji Winogradzsiej, który odbędzie 
się dziś w niedzielę o fg. 8.30 wiecz. 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 zagranicę, 
2 Bilety do nabycia w kasie teratru. Ro- 
uty. 

  

    

  

WATER 

urodzaje w biežącym roku zapowia- 
dają się bardzo dobrze. 
W omawianej podrėžy inspekcyj- 

nej zostala zastosowana poraz pierw- 
szy zasada towarzyszenia p. woje- 
wodzie na terenie powiatu inspek- 
cjonowanego—starosty powiatu są- 
siedniego. Tym razem w inspekcji 

———7—>—-—— 

powiatu dziśnieńskiego towarzyszył 
R. wojewodzie p, starosta postaw- 
ski. 

Dn. | czerwca p. wojewoda od- 
był konferencję z naczelnikami wy- 
działów, w czasie której omówił 
wyniki inspekcji i wydał odpowied- 
nie zarządzenia. 

  

  

inzynier JAK GUMOWSKI Wilno, ul. Mickiewicza 7, tel. 271 

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

PRZEDSTAWICIELSTWO 
== FABRYK = 

  

  
  

  
  

żelazne, aparaty cukrownicze, maszyny rolnicze, odlewnie "żelaza i stali. 
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RADJO 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ 

Fala 456 mtr. Sygnał; Kukułka. 
NIEDZIELA, dnia 2 ezerwea 1929 r. 
1100—11.45: Nabożeństwo z katedry 

Poznańskiej. 11.45—]1.55: Komunikaty Pow- 
szechnej Wystawy Krajojowej. 11.56—12.10: 
Sygnał czasu, hejnał oraz komunikat me- 
teorologiezny. 132.10 —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— 
1725: Audycja dla dzieci, opowie Zulla 
Minkiewiczówna. 1730 — 17.45: Muzyka z 
płyt gramofon. 17.45—18.10: Odczyt p. t. 
„Rozwój i działalność Związku Polskiego 
Nauczycielstwa Szkół Powszechnych* — 
wygł. Stanistław Dobosz. 18.10—18,35 Ku- 
kułka wileńska. 1>.35—19.10: „Z dziejów 1 
przeżyć narodu* — wygł. prof. H. Moś- 
cieki. 19.00:—1925: Odczyt p. t. „O odno- 
wionej auli Smuglewicza „wygł. Jan Kos- 
sonoga. 19.25—1950: „Dzieje Shogunów w 
Japonji“ — odczyt wygł. prof. Bohdan 
Richter. 19.56—20.00: Sygnał czasu. 20.00— 
20.30: Transmisja z Katowic: Słuchowisko 
wesołe. 20,30: Koncert. Po koncercie komu- 
nikaty: P A. T., policyjny, sportowy i inne. 
Muzyką taneczna, 

PONIEDZIAŁEK, dnia 1 czerwca 1929 r. 

11.56—12 10: Sygnał czasu, hejnał, oraz 
komunikat meteorologiczny. 1250 — 13.00: 
KomunikatyPowszechnej Wystawy Krajowej. 
15.10—15.35: Odczyt p. t. „O zawodzie rol- 
nika*—wygł. prof. Witold Staniszkis. 17.00— 
1720: Program dzienny, repertuar teatrów 
i kin oraz chwilka litewska. 17.20 — 17.80: 
Chwilka strzelecka, 17.30 - 17,55: Kronikę 
życia młodzieży wygł. Wróżka Dziecielub- 
ka. 17.55—18.45: Muzyka lekka z Gastrono- 
mji. 18.45—18.55: Komunikaty Powszechnej 
Wystawy Krajowej. 18.55—19.20. Audycja 
wesoła. 19.20 - 19.55: Gramofon. 19.56—20.00: 
Sygnał czasu. 20.00 — 20.05: Program na 
dzień następny i komunikaty. 20.00—20.30: 
Odczyt „Kościół św. Franciszka w Assyzu, 
jako kolebka włoskiego malarstwa monu- 
mentalnego*—wygł. prof U. S. B. Tadeusz 
Szydłowski. 20.30 — 2200: Tr. z Warszawy. 
Operetka „Polska Krew" Nedbala. Wyk. Zo- 
fja Karlińska, Stanisław Gruszczyński i in- 
ni. 22.00—22,25: Odczyt. 22.25—23.00: Komu- 
nikaty P.A.T. 1 inne. 23 00—24.00: Transm. 
z Warszawy. Muzyka taneczna. 

NOWINY RADJOWE. 
Transmisja „Tryptyku” 

Puccini ego. 
W zakresie nowości repertuaru 

operowego wystawi Teatr Polski w 
Katowicach w środę 29 maja b. r. 
dwa wysoce interesające utwory 
muzyczne popularnego u nas twórcy 
„Butterfly“, Toski“ i „Cyganerji* 
Puccini'ego, mianowicie komiczną 
operę jednoaktową „GianniSchicchi“, 
oraz dramat muzyczny „Suor An- 
gelica". Utwory te wchodzą w skład 
sławnego „Tryptyku* Puccini'ego, 
wystawianego z ogromnem i nie sła- 
bnącem powodzeniem 'przez wszyst- 
kie wielkie teatry zagraniczne. Z 
ośród polskich scen będzie teatr 

bsdwidi pierwszym, który znako- 
mite te utwory wprowadza do sta- 
łego i atrakcyjnego repertuaru ope- 
rowego. Trzecią składową część 
„Tryptyku“ stanowi jednoaktowa 
opera p. t. „Płaszcz*. 

W wykonaniu „Tryptyku* weż- 
mie udział zespół operowy; próby 
pod kierownictwem dyr. M. Zuny 
i reżysera p. Stępniowskiego dobie- 
gają końca. W dniu 4 czerwca b. r. 
transmitowany będzie „Tryptyk* na 
wszystkie  radjostacje. Transmisja 
„Tryptyku“, jako dzieła radjosłucha- 
czom polskim jeszcze nieznanego, 
spotka się niewątpliwie z dużem 
zainteresowaniem amatorów radjo- 
opery. 

Instalacja głośnikowa w tram- 
! wajach. 
W Lipsku na linji tramwajowej 

Nr. || wprowadzono od pewnego 
czasu tytułem próby nowość w po- 
staci aparatury głośnikowej, która 
wyręcza konduktora w podawaniu 
nazwy ulicy względnie przystanku, 
na których się tramwaj zatrzymuje. 
Nazwę ogłasza motorniczy w mikro- 
fonie, który ma przed sobą. W oby- 
dwóch sprzężonych wagonach, mo- 
torowym i przyczepnym, umieszczo- 
ne są głośniki, które informują pub- 
liczność. Instalacją ta nabiera szcze- 
gólnej wagi zimą, gdy okna wago- 
nów są zamarznięte i jadący nie 
orjentują się, kiedy trzeba wysiadać. 
rządzenie to oszczędza pracy kon- 

duktorowi, który w przepełnionych 
publicznością wagonach i bez tego 
ma dużo do roboty, tembardziej, że 
w Lipsku każdy wagon składa się 
z dwóch przedziałów: jednego dla 
palących, drugiego dla niepalących 
i ogłaszanie ulic trzeba było w każ- 
dym przedziale osobno powtarzać, 
Motorniczemu zaś nie sprawia to 
żadnego kłopotu, że trzymając ręką 
na kierownicy 
keruje. 

równocześnie spea- 

| Od r. 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20. 

jadalne, sypialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka i td. 

Wykwintne. Mocne. 
NIEDROGO. 

Na dogodnych wa- 
runkach i na raty. 

Nadeszły nowości.   

PA 
    

Z Sądów 
Wyrok w sprawie szpiegowskiej. 

Wczoraj w tzecim dniu procesu 
bandy, oskarżonej o szpiegostwo na 
rzecz Rosji sowieckiej sąd wysłu- 
chał obrony adwokatów: Czernicho- 
wa, Szeskina, Szafkowskiego i Engla. 

Zkolei poszczególni oskarżeni wy- 
powiadali swe ostatnie słowa. Osk. 
Łukjaniec i Dabowik w dłuższem 
przemówieniu twierdzili, iż są nie- 
winni i prosili o uniewinienie. Te- 
goż domagali się również wszyscy 
inni podsądni. 

O godz. 11 m. 80 sąd zamknął 
przewód sądowy i wydalił się celem 
naradzenia się nad wyrokiem. 

Po trzech godzinnych obradach 
przewodniczący p. sędzia Kontowtt 
ogłosił sentencję wyroku, którego 
mocą skazał: Mikołaja Łukjańca i 
Michała Dubowika po 12 lat cięż- 
kiego więzienia, Włodzimierza Chwa|- 
ko, szeregowca 8 p sap. Eustachego 
Ameljanowa i Włodzimierza Malewi- 
eza na osadzenie w ciężkiem więzie- 
niu po 8 lat, oraz Antoniego Stoja- 
nowskiego, Rustachego Sawczuka, 
lut. 8 p. sap. Michała Bakanowicza 

i Piotra Balzukiewicza na takież wię- 
zienie po 5 lat każdego. 

Wszystkim skazanym zaliczono 
po 2 lata odbytego aresztu prewen- 
cyjnego. 

Podsądnych Jana Bartoszewicza, 
Józefa Pirsztela, sierż, Antoniego 
Złotego i szereg. Stanisława Gajde- 
lasąd uniewinnił, uchylając względem 
nich zastosowany uprzednio środek 
zapobiegawczy. 

Skazanych sąd polecił zatrzymać 
w areszcie, aż do uprawomocnienia 
się wyroku. Ka-er, 

Pierwszy Ogólnopolski Kongres 
Krajoznawczy w Poznaniu. 
Polskie. Towarzystwo Krajoznaw- 

cze — Tournig Klub. organizuje w 
dniach: dwunastym i trzynastym 
lipca r. b. w Poznaniu pierwszy 
ogólnopolski kongres krajoznaw- 
czy. Kongres ten ma się stać nową 

fazą w rozwoju ruchu krajoznawcze 
go w Polsce, ma ustalić program 
organizacyjnego działania, istotę mo- 
wych zadań, jakie się przed krajo- 
znawstwem polskim otwierają. 

Kongres obradować będzie w 
gmachu uniwersytetu w Poznaniu 
(ul. Wjazdowa Nr, 2/3). я 

Každy interesujący się rozwojem 
ruchu krajoznawczego może w Kon- 
gresie wziąć udział, przesyłając zgło» 
szenie pod adresem Rady Głównej 
Polskiego Towarzystwa Krajoznaw- 
czego — Tournig Klubu w Warsza- 
wie, ul. Karowa Nr. 31. 

Przewidziane są dwa posiedze- 
nia plenarne: pierwsze inauguracyjne 
z przemówieniem prof. uniw. wileń- 
skiego, .p. Mieczysława Limanow- 
skiego: O idei, celach i zadaniach 
krajoznawstwa polskiego, oraz dru- 
gie, zamykające zjazd- sprawozda- 
niem z przebiegu obrad sekcyjnych 
sekretarza generalnego kongresu 
oraz uchwaleniem wniosków. 

Między posiedzeniami plenarne- 
mi obradować będą sekcje. 

Na wileńskim bruku. 
— Kradzież w Sądzie Pracy. 

Onegdaj wieczorem w lokalu Sądu 
Pracy urzędniczce tam pracującej 
Janinie Baranowskiej zginęło z to- 
rebki 75 złotych. 

— Spadł z okna drugiego piętra 
4-letni Zygmunt Swicki (J. Jasińskie- 
go 20-22). Chlopak na szczęšcie 
doznał jedynie powierzchownych o” 
brażeń. 

— Omyłkowo zatruł się esencją 
octową Józef Michałowski (Popław” 
ska 8). 

— Trupa topielca Romualda Nie- 
wiadomskiego wyłowiono z Wilji 
koło mostu w Zakrecie. 

— Zwłoki kobiety, która oneg- 
daj utonęła podczas kąpieli rozpoz” 
nano. Jest to 23-letnia Genowofa 
Pietkiewiczówna (Piłsudskiego 54). 

LETNISKO!!! 
Dom na Zwierzyńcu, obejmujący 2 
ulice, do sprzedania. 5 mieszkań, 
ogród owocowy, studnia betonowa, 
niedaleko lasu it.p. O warunkach— 

ul. Lwowska 12—8. — 1564 

    

  

  

         
KAŻDE OGŁOSZENIE 

SKUTECZNE JEST TYLKO 
EEC IK w EREROOA DOZ 

KURJERZE WILEŃSKIM 

   
    

    

PIANINA 
racja i strojenie.   Estko. do wynajęcia. = 

Mickiewicza '24 — 9. 
1120         
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WII Ł1EANUS-K 1 Nr 124 (1469) 

аоа ® Od dnia 31 maja do dnia 4 czerw- з 1 . 

Kim Miejskie | © ©3;8 zem tez Przygody Brygadjera Gerarda : 
kulturaino-ošwlatowe | wediug powieści Conan Doyle'a, opisującej dzieje największego zawadjaki armji Napol k PER AU ZÓR FOTOGRAFRZNYFNIE MARNUJĄC 2 

SALA MIEJSKA W rolach : 0 ia An pieniędzy, zajdź do firmy ч . . . ° 
rolach głównych: ROD Ia ROCOUE i PHYLLIS HAVER. Realizacja Cecil B. de Mille'a. Kasa czynna od g. 5 m. 30. p l | 

Ostrobramska 5. Początek seansów od godz. "A sky 1 segi as as = g.3 m.30. Początek seansów od g. 4-ej. ‚ « WILNO, ul. WIELKA 66 NiIWIar I I OSIaT l 
Następny program: „MAGICZNY KRYSZTAŁ". © p V FO mm szwedzkie 1 amer. | R X 1 ykańskie na spłatę 

KINO - TEATR Dziś r ro vai оРИ я sz: Fiija: ul, Ad.Mickiewacza Il-a do dnia 30 kwietnia 1930 r. 

ff | Sensacja doby obecnej! 4) Ę A i N Ot Y dzieło mistrzowskiej realizacji Właściciele B-cia OLKIENICCY. erikas różnej wielkości 

W = Bora speai ‚ E. R. DUPONT'A. ZAKLAD 5 й п;›и]уошипуп M 

boa. aty "cumea Anna-May-Woug Siekis Saka iseis" Walka 0 ca age, | NT NAGI 
eS О Tajemnicza zbrodnia. — W szale zawiedzionej miłości. — Początek seansów o godzinie 4.30, a Šiai Ontyczno-Okulistyczny LYGMUNT NAGRODZKI 

; Šeist6 Gy konanis ` ОБЩетси ой Wilno, Zawalna Nr 11-a, telef. 687. 

° KINO a, s KS | EŻNA MASZA (I į i | | Potężny dramat z ży- aaa wedlug przepisu A © Baranowicze, ul. Senatorska 13. 

1 1 iększy film 1 2 k. - listów i Iki si 

Piccadilly zaa. je się Ма об d wojną 1 pod NJ " й ! zn) OOOO RAGE i 3 
zieje się w Petersburgu przed wojną 1 podezas wojny, w czasie rewolucj przewrotu bols ickiego. 

W rl. czarające Kjaqdja Vibpix "res gro froeuskie połąi ekranu: ROMUAŁD JGUBE | JEAN TOULOUT AL AT TSO 
Wielka 42. urodą, 'niezrėwnana ] niezapomniani bohaterowle „Nedznikow“, F © T 0 G R A F i c Zz M E 

KINO DZIŚ! Monumentalny film osnuty na tle znanego dzieła rosyjskiego pisarza T. Dostojewskiego SKRZYWDZENI I PONIŻENI ' . i i Е 

Z r Potężny dramat w 12 akt., tra- RADJ OTECHNICZNE 
Ę 

W p. t. A G OSEM SER! A gedja białych niewolnic ilustrują- óżnych у 

ANDA cy życie handlarzy żywym towa: ELEKTRYCZNE znanych firm. D-ra Z. Jakubowski i Prof. K. Opoczyń: 
LW Ė rem w Polsce. W rolach głó h: | ROMSKA, M i 2 Ё t ass A SE 
ALE ko V PI TE o OE O > LADORATORJOM dla wykonania robót fotograficznych. ao ai UE 

orto 

Kino Kolejowe Dziš Pasy, Najnowsza i najwspanialsza INSTRUMENTY tw gs na ulicę Zawalną 16 m. 7. = 

i reacja nas £ i ENA TIA IT TTT TT ES ОЕОАНЫССАЕ ПСЕИНЕ 

0 GN I 5 KO Grainėi ua A Šieno EA Poli Negri ° i 
R Początek o godzinie 6 popołudniu. chirur g czne — - 

(obok dworea kolejow.) W niedziele i święta o godz. 4-ej pop. — Ceny miejse zwykłe. — Następny program „CZARNY ORZEŁ". k re š 1 ars k i e ECOLE PIGIER de PARIS 

. ensjonat dla młodych panien w pobliżu 

eodez ne Paryża (20 min.) Dobra odływianie, ŚWIEł 

NIE DECYDUJCIE SIĘ NA KUPNO aparatu fotograficznego gi S aka y) od powietrze, Avenue 11, Novembre 18; LA VA- 
= S [L ektro-techniczna pracownia sm RENNE (Seine). St fja, handl ść 

PRZED OGLĄDNIĘCIEM wielkiego wyboru е mada ВНа 

APARATÓW FOTOGRAFICZNYCH s WA 
Parcelacja 
ziemskich majątków przez 
geometrów  upoważnio- 
nych przez O.U.Z., ©ks- 
ploatacja lasów, sprzedaż 
majątków, bardzo dogod- 

ne warunki, zgłaszać 

„INFORMATOR* 
Jagiellońska 9 m.14. 1613-8 

Rolnicy i Zeman 
jeżeli chcecie zbyć swoje 
produkty wiejskie i rolne 

zgłoście się do 

„INFORMATORA* 
Jagiellońska 8/14. — 1596-8 

LOKALE 
LETNISKA 
wielki wybór. 

Nazadę 
środek do 

prania 
SDrZEAZWATY 
wyiącznie W 
paczkach 

Jagiellońska 8 m. 14. 1614-7 LA zabezpieczenia 
klijenteli od kupo- 

wania  falsyfikatów, jest 

  

  
  

    

Żadne inne OPONY nie służą tak pewnie, jak 

OPONY... 
G00D YEAR 
Jakość tych opon, dostosowanych do użycia w 

najtrudniejszych warunkach, użyczona im została 

  

  

  

Do dochodowego interesu 

  

jal last i ni kle trwał 2. - 2 

Ianing Falera -SUPERTWIST".' Opony le poszukiwany ata CA wytłaczania PKT a kawałkach mydła. | 

posiadają wyjątkową siłę pociągową dzięki pro cie jest to niemożli : : ^ PE 

RA КТ ооа | SOLNIK waż umieszczenie nazwy czy, ie Army na każdym aikiym 
przyborów optycznych, fotograficznych i geodezyjnych AC<T „nem bezpieczeństwie. „INFOKMATOR“ płatku jest nie do pomyślenia ! 

Jeżeli was interesuje ekonomiczna w użyciu opona 

Stosujcie OPONY 

'ООБ УЕА 
m ne podziękowania. Pou- 

Przedstawiciel J. WŁODAWSKI, Wilno. |] | dacia + ysuta Pospłatnko 
į UI. Wielka 29, tel. 631. Į Butonja, Liszki kole kra 

owa. 637-1 

Jagiellońska 8 m. 14. 1603-4 

(łichofa uleczajna 
Fenomenalny wynalazek 
Eufonja zademonstrowa- 
ny specjalistom. Sami się 
wyleczycie z przytępio- 

Wobec tego oryginalny Lux, ten najbardziej pewny, 
wypróbowany i niezawodny środek do prania delikatnych 
tkanin i wełny, sprzedawany jest wyłącznie w zaklejanych 
granatowych paczkach z napisem Lux. Wystrzegać się 
zatem wszelkich naśladownictw, żądając Lux'u zawsze 

\ tylko w paczkach z nomenklaturą. Lux'em uprać można 
aniale eleganckie suknie z delikatnych tkanin i strojną 
wabną bieliznę. 

Wełniane koszulki, bieliznę i kaftaniczki niemowląt, jak 
również grube wełniane koce i wszelkie flanelowe ubrania, 

tyłko Lux'em, a zachowają do końca i po niezliczo- 
nych praniach miękkość i wygląd nowości, o ile są prane 

    

„PTTK ROBIE, wire 
ul. Dominikańska 17, telefon 10-58. 
Najstarsza firma w kraju (egzyst. od 1840 r.). 1666 

Spółdzielnia Zarobkowa „Sól! 

  

    

    

  

kdołeśj > Au uo jj g aria ba A 

WOLNY SKŁAD || kierowców Samochodówych E d | X Eko aaa 
STOWARZYSZENIA TECHNIKOW POLSKICH w WILNIE 

ul. Ponarska 55, tel. 18—890. 

Ostateczny termin przyjęcia na kierowców zawodowych do grupy XXXIII 

został wyznaczony na dzień 3 czerwca r. b. 

SOLI 
Zarząd Wolnego Składu Soli znajduje się przy ulicy Jagiellońskiej Nr 10 

Wolny Skład sprzedaje sól jadalną białą i szarą, jak również sól bydlę-      PRÓBKA DARMO 
CT Do ficmy “ Sunlajt" Spėlki Akcyipej, SI KUPON. ponori 49: Pocza Gieaas Names 

Uprascam o berplaino slanie mi próbnego pakietu Lux, ITF 
wystarczającego na prólne pranie. 

  

       
         od 100 kg. począwszy. 

PRZETARG. 
Wydział Powiatowy Wileńsko-Trockie" 

go Związku Komunalnego niniejszem ogla- 

sza na dzień 8-go czerwca 1929 r. na godz. 

łl-tą rano w lokalu Wydziału (ul. Wileń- 

ska 12) publiczny przetarg pisemny na wy” 

konanie robót ziemnych przy budowie dro* 

gi bitej Ponary — Waka — Landwarów 

na klm. klm. 10,14,15,16 i 17 (licząc od Wil- 

na) w ogólnej ilości 15.000 m.* 
_ Oferty mogą być składane na wyko” 

nanie robót w całej podanej wyżej ilości, 

albo na poszczególnych klm. 
Warunki przetargu mogą być 'prze- 

Jądane i brane z nich odpisy w dziale 

ogowo”Budowlanym Wydziału Powiatowe- 
go w godzinach 12— 15. 

Oferty w zapieczętowanych i opie- 

tzętowanych lakiem kopertach z zalącze- 

niem kwitu Kasy Wydziału Powiatowego 

ma złożone wadjum w wysokości 5 proc. 

sumy oferowanej winne być składane na 

ręce przewodniczącego Komisji Przetargo- 

wej w dniu przetargu w lokalu Wydziału 

Powiatowego od godziny 10—11 rano. 

Na kopertach winien być umieszczony 

nadpis „Oferta do przetargu na roboty 

ziemne przy budowie drogi bitej Ponary— 

Landwarów w dn. 9. VI. 1929 r.“ 

Wydział powiatowy zastrzega sobie 

prawo wyboru oferenta nie zależnie od 

sumy zaoferowanej, lub wcale przetarg u- 

nieważnić. 

    

(—) Jan Radwański 

Przewodniczący Wydziału Powiatowego 

1657-1 Starosta 

REDAKCJA | ADMIMISTRACJA: Jegieliońska 3, Telef 

katy — 1.00 zł, za wiersz redwicyjny, mgłoszesie mi 

namiełstowe. drożej. Dla pexrutnżąwych pracy 

  

  
  

cą hurtownikom w ładunkach wagonowych, pozatem Detalistom w ilościach | 

  

Letniska 
2-3-4 pokojowe w uro- 
czej miejscowości pod 
Wilnem, z bardzo do- 
brą komunikacją, ta- 

nio do wynajęcia, 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlowe 

Mickiewlcza 21, tel. 152 
16110 

Fabryki, 
młyny, tartaki, domy, 
sklepy, cukiernie i jadło- 
dajnie do sprzedania. 

Wiadomość 
„INFORMATOR“ 

Jagiellońska 8/14. 1597-0 

Do 

nydzerżdwignia 
zaraz maj. Kurosiow8z- 
czyzna 7 klm. od Lidy, 
Użytków przeszło 500 
morgów, w tem 200 morg, 
ornego i 300 łąk dwukoś- 
nych i pastewników. Wy- 
magana kaucja i skup 
jnwentarzy. Można oglą- 
dać. Adres pocztowy wła- 
Ściciela: Grodno, Skład 
Apteczny Jana Malinow- 
skiego, Walery Tukałło. 
e BI 

Ulokujemy 
różne kapitały pod hipo- 
tekę i dobrą gwarancję. 

Wiadomość: 

„INFORMATOR“ 
Jagiellońska 8/14. 1594-4 

      

ca „Kutfer Wileński" S-ka z agr. odp. 

  

Zapisy przyjmuje i informacyj udziela sekretarjat kursów ecdziennie 

od godz. 12-ej do 18-ej przy u%. Ponarskiej 55. tel. 13-30. 
1616 | 

о— 
  Mmm ^ —н i mA CA 

  

  

KURJER WILEŃSKI 
Spółka a ogranies. odpowiedz. 

DRUKARNIA į ATROLGATORAIA 
>ZNICZ- 

WILNO, Š-TO JANSKA 1, TEL. 3-40 

Dzieła ksiąžkowe, dru- 
ki, książki dla urzędów 
państwowych, samorzą- 
dowych, zakładów nau- 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wszel- 
kiego rodzaja roboty 
w zakresie drukarstwa 

i introligatorstwa. 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE         
РОИ 

    Przy zakupach prosimy powoływać się 

|na ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim”. 

on 99. Czynue od godz. $—3 ppoł. Facztny reduktor przyjmuje od godz. 2— 3 ppoł. 

przyjzreje od godz. 12—2 ppeł. Qgłorecia przyjmują się od godz. 9—3 1 7—9 wiecz, 

CENA MERATY: miecięczai x oduorzeniem do domu iub przesyfką pocztową 4 zł. Zagranicą 7 zł. 

poem ‚ Ва leszkaniowe — 30 gr. za wyrsz, Do tych con doltesa się: za ogłoszenie cyfrowe 1 tabelaryczne — 50% drożej, z zastrzeżemiem 

30% zwiżki, Za nnmer dowodowy 20 gr. Wład ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-cio łamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany termina druka 
  

E LEKARZE 
|ojojojojojajujajof=jofojof"" | 

DOKTÓR MEDYCYNY 

A. GYMBLER 
CHOROBY  WENERY- 

CZNE i SKÓRNE 
Elektroterapja, Diater 
mia, Słońce górskie, 

Sollux, 1808 

Mickiewicza 12 
róg. Tatarskiej. 

Przyjmuje 9 — 2 ! 5—7. 

Dr.Kenigsberg 
CHOROBY WENBRYCZ- 
NE, SKÓRNE 1 anallzy le- 
m KODY 9-12 

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

. DOKTÓR 

BLUMOWICZ 
Choroby weneryczne, 

syfilis i skórne. 

Wielka 21. 
0а 9 — 1 1 8 — 7. 

  

  
CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy prze 

(Telef. 921).   
  

  

Lever Brothers Limited, Anglja. 

09
51
     

  

Skład hurtowy N. 6. Pitkowski i M. Jabłański 
ul. Bazyljańska 6 (d. dom Strumiłły, naprzec. Hali Miejsk.) tel. 12-13. 

ect SŁONINĄiSZMALCEM „swrr: marki 

  

  

Na prowincję wysyłamy za zalicz. kolejowem po otrzymaniu zadatku. 1565-5 

ass Akuszerk 3 
D. Zeldowi a  |ZKAWIARNIA 

С 0 0WI0Z „KRÓLEWIANKA* 
choroby weneryczne, ву- 
filis, narządów 'm0e6z0- 

wych, Elektroterap. 
(Diaternia) 

od 9—1, od 5 — £ wieocz. 

Kobieta-Lekara 

DL. ZekiOKICZOWA 
kobiece, weneryczne, na- 
rządów moezow. ód 12—2 

1 од 4 — 6 
ul. Mickiewicza 24. 

W. Zdr. Nr 152. 

  

Do sprzedania 
nieduży ładny kredens 
ul. Ad, Mickiewicza Nr. 
15 m. 20. 1669 

„Kurjer Wiłeński" S-ka z ogr. odp. Druk. „Znicz“ Wilno, ml. Š-to „Jaūska 1, telefon. 3-48, 

  

  

Marja Anga 
rzyjmuje od 9 rano 
o 7 w. ul. Mickie- 

wicza 80 m. 4, W. Zdr. 
Nr. 8098. - 

[olojolojojojc|ofojajojojojajcja] 

Lekarze-Dentyści 
EBDODACEEEL| EE) 

Lekarz-Dentysta 

R. Gordon 
ul. Trocka 9 m. 10. 

Przyjmuje od 10—2 
1 4—7 wiecz. 

Leczenie, plombowanie, 
usuwanie. Sztuczne zęby. 

W.Z.P. 32. 

   

ogłoszeń. 

    

  

Wilno, Królewska 9 
Zakąski zimne i go- 
rące, piwo, obiady ob- 
fite i tanio. Dla mie- 
sięcznych żniżka 200/, 

Gabinety. 

Kapitałów 
różnych poszukujemy 
na hipoteki. Najwyż- 
sze oprocentowanie. 
Najpewniejsze zabez- 
pieczenie. 1612 

Dom H-K „ZACHĘTA* 
Miekiewicza 1, tel. 9-05     

  

Popierajcie 

Ligę Morskąi Rzeczną   

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

cie swoje lokale do 
„INFORMATORA* 

Jagiellońska 8/14. — 1593-7 

Letnisko 
blisko Wilna, utrzymanie, 
las, rzeka, plaża, łódź na 
miejscu. Informacje: Ja- 
giellońska 9-13. 1635-0 

Węza sztuczna 
Towarzystwa Pszezelai- 
czego gwarantowanej ja- 
kości w cenie 12 zł. za 
kg. jest do mabycia w. 
Centrali Spółdzielni Roln.- 
Handlowych (ul. Miekie- 
wicza 19). 1—1656 

ks, woj. wydaną 
Lgub. przez P. K. U. 
Wilno, na im. Antoniego 
Szafranowicza, uniew. się 

PATRESE BE 
Redaktor działa gospodarczego przyjmaje od gedx. 6 — 7 wiecz. we wtorki i piątki, Rękopisów Redakcja nie zwraca. Redaktor 

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

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

miejsca—26% drożej, w numerach niedzielnych i świątecznych—25% drożej, zagraniczne—100% drożej, 

Oddział w Grodnie: ui. Barkowa 14, 
     

  

Redaktor odpowiedzialny Józef Jurkiewica. 

  

  


