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Mowa ministra Zaleskiego 
na posiedzeniu Rady Ligi Narodów. 

        

"szość polską na G. 

Na posiedzeniu Rady Ligi Naro- 
dów dn. 14 b. m. p. minister Zales- 
ki wygłosił przemówienie następu* 
jące. 

„Szanowny przedstawiciel Nie- 
miec uznał za rzecz potrzebną za- 
żądać od Rady Ligi bezzwłocznego 
zbadania sprawy petycji Graebe- 
Naumann. Był on w tym wypadku 
całkowicie w swojem prawie. Jed- 
nakże wątpię bardzo, czy jest rze- 

czą naprawdę użyteczną i właściwą 

postępować w ten sposób. Nie wi- 

dzę, w jaki sposób ta procedura 
mogłaby posunąć naprzód sprawę, 
ani też, co osoby zainteresowane 
mogłyby na tem zyskać, Rada Ligi 
nie jest—mówiąc technicznie—zdol- 
na zbadać sama całość zagadnienia. 
Pozostaje jej więc do zrobienia tyl- 

о jedna rzecz—poruczyć to zbada” 
nie komitetowi trzech po przepro- 

' wadzeniu nad niem dyskusji. W ten 
' sposób zagadnienie znajdzie swe 

rozwiązanie w samem łonie insty” 
tucji, która w warunkach normal- 
nych byłaby w pierwszej instancji 
powołana do jego zbadania, a któ- 
ra w wypadku, który nas zajmuje, 
mogłaby prawdopodobnie przedsta- 
wić Radzie Ligi szczegółowy raport 
o sprawie Graebe-Naumann jeszcze 
w ciągu obecnej sesji, jeżeliby spra” 
wa ta była tu rozpatrywana od po- 
czątku. > 

Wydaje mi się więc, że petycja 
'Graebe-Naumann popiera moją tezę, 
iż należy skorzystać z prac komite” 
tu trzech, nie zaś przedstawiać za- 
gadnienia wprost Radzie Ligi, cho- 
ciażby dlatego, że w wypadku, któ- 

"ry omawiamy, istnieją aneksy, które 
' stanowią 367 nowych zagadnień, z 
których każdy opiera się prawdo- 
podobnie na innych podstawach. 
Czy zbadanie tych 367 zagadnień 
nie przechodzi sił Rad? Zresztą, czy 
nie skonstatowaliśmy wielokrotnie 
użyteczności komitetu, tak w spo- 
sobie, pełnym znajomości rzeczy, Z 
którym przystępuje on do danych 
zagadnień, jak w wysoce praktycz” 
nem ich rozwiązywaniu. Z. tych po- 
wodów pozwalam sobie przeciwsta* 
wić się tendencji, która się tu za- 
znacza i dąży do wyłączenia pew- 
nych kwestji od poprzedniego zba- 
dania przez komitet trzech. 

- ldę w tym wypadku za swem 
najgłębszem przekonaniem. Czyż nie 
jestem osobiście zainteresowany w 

sprawach analogicznych, mianowicie 
w petycjach, złożonych przez mniej- 

ląsku niemiec- 
kim. Ježelibym okaza! zamiar przed- 
stawić jedną z tych petycji wprost 
bezpośrednio swoim kolegom w Ra- 
dzie, pragnienie to byłoby równie 
usprawiedliwione, jak to, o którem 
mówię w tej chwili. Mówię o nie- 
dawnych wypadkach w Opolu. W 
petycji mniejszości polskiej, doty- 
czącej tych wypadków, jest wzmian- 
ka o złem traktowaniu artystów pol- 
skich przez uzbrojone bandy. Pod- 
czas gdy w centrze polskiego Gór* 
nego Śląska teatr niemiecki jest 
subwencjonowany przez polskie wła” 
dze miejskie, daje co tydzień przed- 
stawienia i zaspakaja w ten sposób, 
dzięki poparciu władz polskich, w 
sposób regularny potrzeby kultural- 
ne mniejszości niemieckiej, omawia- 
ne przedstawienie w Opolu, które- 
go celem było zadowolnić w spo- 
sób analogiczny potrzeby mniej- 
szości polskiej na G. Śląsku nie- 
mieckim, zostało siłą przerwane. 
Artyści polscy byli wypędzeni, znie- 
ważeni i brutalizowani. Uznanoby 
więc prawdopodobnie za rzecz słusz- 
ną i naturalną, ażebym ja także sko- 
rzystał z przywileju, który „przysłu- 
guje mi, jako członkowi Rady Ligi 
Narodów, i żebym domagał się zło” 
żenia tej petycji, protestującej prze- 
ciwko użyciu siły przed prawem, na 
forum obrad Rady. Jednakże nie 
czynię tego. Jestem przekonany, że 
sprawa ta, podobnie jak wszystkie 
inne. będzie traktowana z całą kom- 
petencją i bezstronnością przez in- 
stancje zwykłej procedury. 

Istotnie jestem zdania, iż należy 
unikać wszelkich kroków, które mo- 
głyby zatruć nasze obrady i zamącić 
atmosferę harmonijnej współpracy, 
którą utrzymuje się czasem z takim 
trudem. jest to mojem najgorętszem 
pragnieniem. Chciałbym może prze- 
ciwstawić się niezwłocznemu zbada- 
niu sprawy Graebe-Naumann jesz- 
cze z innego powodu. Niedawniej, 
jak wczoraj, po długich i ciężkich 
pracach powzięliśmy wreszcie de- 
'cyzję w sprawie procedury mniej- 
szościowej. Państwa, które podpisa- 

ły traktaty o ochronie mniejszości i 
które wobec tego miały niezaprze- 
czone prawo odrzucić wszelką zmia- 
nę, którąby chciano wprowadzić w 
istniejącej procedurze mogłyby je- 
dnak zgodzić się chętnie na pewne 
zmiany, które przedstawiciele innych 
mocarstw mogliby uznać za użytecz- 
ne. Państwa te pozwoliły się powo- 
dować pragnieniem posunięcia na- 
przód prac Ligi Narodów i troską o 
jej przyszłość. Jeżeliby nazajutrz po 
tem szczęćliwem zdarzeniu opinja 

całego świata została zaalarmowana 

przez wiadomość o jałowej dyskusji 

nad zagadnieniem mniejszości w ło- 

nie Ligi, obawiałbym się poważnie, 

że wysiłki nasze byłyby w takim 
wypadku oceniane podług swej isto- 
tnej wartości te wysiłki, które dą- 
żyły zawsze do pogodzenia najbar- 

dziej różnorodnych punktów widze- 
nia. Pragnieniem _mojem jest więć, 
aby sprawa Graebe-Naumann zosta- 

ła przedstawiona komitetowi trzech. 
W tym wypadku zrobię co będę 
mógł, aby informacje i wyjaśnienia, 

których rząd mój już dostarczył, lub 

którychby mógł dostarczyć, były 
dane tak prędko członkom Rady, 

jak tylko to jest możliwem, specjal- 

nie zaś, aby były dostarczone czci- 
godnemu przedstawicielowi Niemiec, 

który interesuje się szczególniej tą 

sprawą. k 
Z chwilą jednak, gdy korzysta 

on z prawa dotychczas nieużywa- 
nego przedkładania zagadnienia bez- 
pośrednio Radzie, jestem zmuszony 

dać pewne wyjaśnienia dodatkowe, 
dotyczące tego zagadnienia. Prze- 

dewszystkiem zmuszony jestem о- 
świadczyć kategorycznie, że likwi- 
dacja, o której, wspomina petycja 
oraz pismo czcigodnego przedstawi- 
ciela Niemiec, nie może mieć nic 
wspólnego ze sprawą ochrony mniej- 
szości niemieckiej w Polsce. Prawo 
likwidacji zostało przyznane rządo- 
wi polskiemu przez traktaty poko- 
jowe i stanowi część całości spraw, 
uregulowanych przez traktaty. Do- 
tyczy to jedynie i wyłącznie oby- 
wateli niemieckich. Nie jest jednak- 
że wykluczone, że w pewnych rzad- 
kich wypadkach, w których prawa 
pewnych osób do obywatelstwa pol- 
skiego nie są ustalone, osoby te 
mogły być uważane przez władze 
kompetentne za obywateli jednego 
z dwu państw, podczas gdy defini- 
tywne skonstatowanie obywatelstwa 
tych osób daje rezultaty przeciwne. 

Fragnę podkreślić, że omyłka tego 
rodzaju może siłą rzeczy zajść w 
tych wypadkach bardzo rzadkich i 
istotnie dotychązas zauważono coś 

podobnego dopiero dwa razy. 
Z chwilą jednak gdy wzmianko- 

wana omyłka zostanie stwierdzona 
przez zastosowanie normalnej pro- 
cedury, rząd polski będzie się zaw- 
sze poczuwał do obowiązku, i to 
bez żadnych sugestji, płynących z 
zewnątrz, do poprawienia możliwyc! 
pomyłek, tak jak to zresztą robił 
zawsze dotychczas. Aczkolwiek lik- 
widując mienie 'obywateli niemiec- 
kich w Polsce, rząd polski korzysta 

jedynie z praw, które przysługują 
mu na podstawie traktatów, wyka- 
zał on już wielokrotnie w tym 
względzie dobrą wolę, przystępując 
do tej likwidacji jedynie w wypad- 
kach wyjątkowych. We wszystkich 
razach, gdy konieczność likwidacji 
nie płynęła z najważniejszych inte- 
resów państwa, władze polskie są 
skłonne do omawiania tych spraw 
z przedstawicielami Rzeszy. 

Jako rezultat tych rozmów, po- 
zbawionych zresztą wszelkiego cha- 
rakteru obowiązującego,  objekty, 

podlegające likwidacji, zostały roz- 
dzielone [na dwie kategorje: do 
pierwszej należą majątki, które ma- 
ją być zlikwidowane w drodze zwy- 
kłej, do drugiej—takie, które mo- 
głyby jeszcze być przedmiotem dal- 
lszych rokowań. Zainteresowane 
rządy wyznaczyły już w tym celu 
specjalnych przedstawicieli, zaopa- 
trzonych w pełnomocnictwa, których 
zadaniem jest zakończyć rozrachu- 
nek wszelkiego rodzaju wzajemnych 
zobowiązań i rewindykacji materjal- 
nych. Panowie ci prawdopodobnie 
przeprowadzili już w tych dniach 
pewne rozmowy. Stwierdzając ten 
fakt, nie zamierzam dążyć do wciąg- 
nięcia Rady Ligi Narodów do obję- 
cia dyskusją nad petycją Graebe- 
Naumann całej sprawy likwidacji, a 
nawet kategorycznie przeciwko te- 
mu protestuję. Chciałem tylko do- 
wieść panom, za pomocą konkret- 
nego przykładu, że w całym szere- 

Wycieczka socjalistów zagranicz- 
nych w Warszawie. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy 

Jak zapowiadaliśmy, w poniedzia- 
łek przybyć ma do Warszawy wy- 
cieczka najpoważniejszych przedsta- 
wicieli obozów socjalistycznych kil- 
kn państw europejskich, z b. mln. 
belgijskim Vanderwelde i prezesem 
parlamentu niemieckiego Loebe na 
czele. Socjaliści będą gośćmi PPS. 
Jednakże P. P. S. Frakcja Rewolu- 
cyjna (grupa posła Jaworowskiego) 
upatruje w przyjeździe socjalistów 
do Polski obecnie demonstrację i 
mieszanie się drugiej Międzynaro- 
dówki do wewnętrznych spraw Pol- 
ski. Wobec tego P, P. 5. frakcja re- 
wolucyjna zwołuje na niedzielę w 
Warszawie liczne wiece i pochody 
demonstracyjne przeciwko gościom 
socjalistycznym. Władze bezpieczeń- 
stwa przygotowują się do opanowa- 
nia sytuacji i niedopuszczenia do 
możliwych wykroczeń przeciwko po- 
rządkowi publicznemu w razie gdy- 
by dojść mało do bójki pomiędzy 
zwolennikami jednego i drugiego 0- 
bozu P, P. S. 

Pierwsza szkoła policyjna dla 
kobiet. 

Tel. od wł. kor, z Warszawy. 
Wczorajszy Monitor polski przy- 

nosi rozporządzenie min. spraw we- 
wnętrznych o utworzeniu w War- 
szawie z dniem 17-go b. m. pierw- 
szej w Polsce Szkoły Policji Państ- 
wowej dla kobiet. Ilość uczenie przy- 
szłych policjantek dojść ma do 1000 
osób. 

W sejmie gdańskim, 
GDAŃSK, 15-VI. (Pat). Na wstę- 

pie wczorajszego posiedzenią sejmu 
gdańskiego zgłosił narodowy socja 
lista i hitlerowiec Hohnfeldt wnio- 
sek, ażeby w dniu 28 czerwca r. b., 
jako w 10-tą rocznicę podpisania 
traktutu wersalskiego, urządzić w 
Gdańsku dzień żałoby. Dyskusja nad 
wnioskiem nie odbyła się z powodu 
sprzeciwu frakcji komunistycznej. 
'Ten demonstracyjny wniosek spotka 
się niewątpliwie z oburzeniem więk- 
szości społeczeństwa gdańskiego. | 

GDANSK, 15-VI. (Pat). Na wczo- 
rajszem posiedzienia sejmu gdań- 
skiego przy omawianiu wielkiej in- 
terpelacji komunistów o zakazie de- 
monstracyj-komunistycznych w dniu 
1 maja doszło do burzliwych scen. 
Poseł komunistyczny Raschke ata- 
kował w niesłychany sposób senat 
oraz parlament. Wobee tego prezy- 
dent sejmu zmuszony był wykluczyć 
go z posiedzenia i przerwać obrady. 
Po wznowieniu posiedzenia prze- 
wodniczący zakomunikował, że pos. 
Roschke wykluczony został na 8 po: 
siedzeń. Mimo protestu ze strony 
komunistów sejm przystąpił do dal- 
szego rozważania porządku dzien 
nego. 

Polska eskadra lotnicza w Rheims 
PARYŻ, 15.6. (Pat). Przybyła do 

Rheims eskadra lotnicza, złożona z 
trzech samolotów polskich pod kie- 
rownictwem mjr. Konarskiego, Po- 
pisy potrwają dwa dni. Z Paryża 
wyjechał na święto lotnicze do Rhe- 
ims zastępca attache wojskowego 
mjr. Diński. 

AEK TEST STN 
gu spraw biežących usiluję porozu- 
mieč się bezpošrednio i možliwie 
najzupełniej z rządem niemieckim. 

wielu wypadkach te moje wy- 
siłki zostały uwieńczone powodze- 
niem, jak n. p. w wypadku, gdy 
szanowny przedstawiciel Niemiec 
postawił przed Radę zagadnienie, 
które w tej chwili właśnie jest przed- 
miotem bezpośrednich rokowań po- 
między pełnomocnikami rządów pol- 
skiego i niemieckiego. Rokowania 
bezpośrednie są niezaprzeczenie naj- 
pomyślniejszym terenem dla tych 
zagadnień z powodu ich natury i 
charakteru. Pozatem pragnę pod- 
kreślić, że we wszystkich zagadnie- 
niach, które istnieją pomiędzy na- 
szymi dwoma krajami, mój rząd jest 
ożywiony  szczerem pragnieniem 
bezpośredniego porozumienia się z 
rządem niemieckim. 
(2 Po tych kilku słowach wyjaśnie- 
nia, myślę, że powinienem jeszcze 
raz wystąpić przeciwko tendencji 
ączenia w jedno nierozerwalne za- 
gadnienie sprawy likwidacji w Pol- 
sce mienia obywateli niemieckich 
zpetycją mniejszościową, która nie- 
ma absolutnie nic wspólnego ze 
wzmiankowanem przezemnie zagad- 
nieniem. Ustaliwszy to, pragnę pod- 
kreślić, że nie przesądzając sprawy, 
czy ta petycja mniejszościowa jest 
należycie uzasadniona, jestem gotów 
zbadać ją z całą uwagą, którą zale- 

'ca mi moje stanowisko przedstawi- 
ciela zainteresowanego rządu oraz 
członka Rady Ligi Narodów. 

  
  

Fabryka środków spożywczych 

Di. МО! ВМ, ОЕ 

  

Samochody luksusowe, taksówki i autobusy 

Wilno, ul. Mickiewicza 6. ,. 
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DOT. RUCHU BOJKOTOWEGO: 

BARSZCZ ZAŚ 

Ruch bojkotowy, którego cel jest polepszenie polskiego bilansu hand- 
lowego wywołuje skutki nieżyczone przez Rząd Polski, Ruch ten zwraca 
się także przeciw wyrobom przemysłu gdańskiego. Jest momentem pocie- 
szającym, że w kierunku tym skomunikował się Senat Gdańskijz Komisa- 
rzem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku, i jak się spodzie- 
wano, oświadczył p. minister Strasburger zupełnie wyraźnie, że akcja ta 
nie rozciąga Się na towary sprowadzone z Gdańska. 

Komisarz Generalny Rzeczypospolitej Polskiej nadmienia w piśmie 
swoim do Senatu Gdańskiego z dnia 29.XI r. ub. wyraźnie, że dążeniem 
Rządu Polskiego jest ułatwić ruch handlowy między Polską a Gdańskiem, 
który stanowi z Rzeczypospolitą Polską jedność celną i gospodarczą 
i dlatego Rząd Polski w żadnym razie nie pragnie tamować czy utrudniać 
ruch towarowy w granicach tego obszaru, 

Niżej podaję dosłowny odpis odnośnego pisma do Senatu Gdańskiego 
z dnia 29.XI r. ub. 

Gdańskim sferom gospodarczym należy w wysokiej mierze na dobro- 
bycie Państwa Polskiego. Spodziewam się, że nadużycia hasła tej akcji 
niebawem się skończą. 

Z poważaniem 

DR. AUGUST OETKER. 
ODPIS. 

Gdańsk, dn. 20 listopada 1928 r 
Komisarz Generalny 

Rzeczypospolitej Polskiej 
w Gdańsku, 

No. 831/28/T Do 

Senatu Wolnego Miasta 

Gdańska. 

Potwierdzam odbiór pisma z dnia 16 b. m. No: HI 1597/27. 
Jak już miałem zaszczyt oświadczyć ustnie P. Senatorowi dla 
Handlu i Przemysłu akcja wszczęta w Polsce w kierunku ograni- 
czenia zakupu towarów zagranicznych nie rozciąga się na towary 
sprzedawane z Gdańska. Dążeniem Rządu Polskiego jest ułatwić 
ruch handlowy między Polską a Gdańskiem, który stanowi z Rze- 
czypospolitą Polską jedność celną i gospodarczą i dlatego Rząd 
Polski w żadnym razie nie pragnie tamować czy utrudniać ruch 
towarowy w granicach tego obszaru. Obawy żywione w tym kie- 
runku przez niektóre sfery gospodarcze Gdańska polegają mojem 
zdaniem na nieporozumieniu. 

Komisarz Generalny (—) Henryk Strasburger. 
Pieczęć. 

Za zgodność odpisu: Gdańsk, 5 grudnia 1928 r. 

1776 (—) Podpis. Nadinspektor Państwowy. 

  

Poważna Spółka Akcyjna 
poszukuje od zaraz zdolnego 

akwizytora 
za dobre wynagrodzenie, oraz 

pierwszorzędną siłę biurową. 
Oferty wraz z odpisami referencyj, curriculum vitae, ewentualną 

fotografją składać do Administracji pod „Spółka Akcyjna". 
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Słledztwo w sprawie b. min. skarbu Czechowicza 
jest już na ukończeniu. 

Trybunał Stanu zwołany zostanie na dzień 26 b. m. 

Telefonem od własnego korespondenta z. Warszawy. 

Prezes Sądu Najwyższego i prezes Trybunału Stanu jednocześnie, 
p. Leon Supiński przesłał dziś wszystkim człónkom Trybunału Stanu za- 
wiadomienie, że śledztwo w sprawie b, min skarbu p. Czechowicza jest 
na ukończeniu. Wobec tego zamierza zwołać rozprawę główną Trybunału 
Stanu na dnień 26 b. m. i prosi wobec tego członków o zarezerwowanie 
sobie czasu w tym terminie. 

Poszukiwanie zaginionej grupy sterowca „italja”. 
WIEDEŃ, 15 VI. (Pat). Dzienniki donoszą z Medjolanu, że włoska 

ekspedycja polarna, która przedsięwzięła poszukiwania zaginionej grupy 
sterowca „Italja* znajduje się w bardzo niepomyś nych warunkach atmo- 
sferycznych na wybrzeżu północnem Spitzbergu. Część ekspedycji do- 
tarła do Siedmiu Wysp, a komendant Albertini wraz z trzema towarzy- 
szami wyruszał na wybrzeże wschodnie Spitzbergu, celem dokonania tam 
poszukiwań. 

Stracenie przywódcy powstańców w Meksyku. 
MEKSYK, 15.V1 (Pat). Według doniesienia z Palmiry, na mocy wy- 

roku sądu wojennego stracono tam przywódcę powstańców Romerca i 19 
jego zwolenników. Romerc napadł przed kilku dniami na pociąg. Kawale- 
rja związkowa w czasie pościgu rozbiła oddział Romerca, kładąc trupem 
40 powstańców. Romerc z 19 towarzyszami dostał się do niewoli. 

Wiadomości z Kowna. 
Imieniny Prezydenta. 

We środę wieczorem w związku 
z przypadającym nazajutrz dniem 
imienin Prezydenta państwa Anto- 
niego Smetóny, studenci narodowcy 
zorganizowali pochód z pochodnia- 
mi. Prezydent powitał studentów 
przed swym pałacem. W dniu na- 
stępnym odprawiono uroczyste na- 
bożeństwo w kościele garnizonowym, 
na którem był obecny szereg osób 
urzędowych. O 12 pp. składali pre- 
zydentowi powinszowania ministro- 
wie, dyplomaci i wyżsi urzędnicy 
wojskowi i cywilni. Gmachy pań- 
stwowe ozdobiono chorągwiami na- 
rodowemi. 

O godz. 2 Prezydent wydał w 
swym pałacu raut, na którym byli 
obecni wszyscy ministrowie, dypio- 
maci oraz wyżsi urzędnicy wojsko- 
wi i cywilni. 

Zatonięcie czterech: uczniów. 

W czwartek popołudniu wyda- 
rzył się na Niemnie tragiczny wy- 
padek zatonięcia czterech uczniów 
szkoły ludowej w Szeńcach podczas 
kąpieli zbiorowej całej szkoły pod 
dozorem nauczyciela, Uczniowie ci 
Są dziećmi z rodzin robotniczych. 
Każdy z nich liczył po 12 lat. 

Wielki pożar w Gruždziach. 

W nocy Z 11 na 12 bm. w mia- 
steczku Gruździach pow. Szawelskie- 
go wybuchł wielki pożar. Spłonęło 
ogółem 81 budynków, w tem 15 bu- 
dynków mieszkalnych. W ogniu 
zginęło również sporo bydła. 30 ro- 
dzin pozostało bez dachu. Straty 
wynoszą 300.000 litów. Przybyła Z 
Szawel straż ogniowa Znalazła już 
tylko zgliszcza, 

Konferencja Marsz. Piłsudskiego 
z Wicem. Spraw Zagrań, Wysockim 

WARSZAWA, 15.6, (Pat). W so- 
botę 15 b. m. wiceminister spraw 
zagranicznych dr. Alfred Wysocki 
przyjęty był przez p. Marszałka Pił- 
sudskiego, który z nim odbył dłuż- 
szą konferencję. 

Slask spieszy z pomocą Wi- 
leńszczyźnie. 

KATOWICE, 166. (Pat). Sląska 
rada wojewódzka na ostatniem po- 
siedzeniu uchwaliła subwencję w 
kwocie 20 tys. zł. na pomoc dla 
głodującej ludności na Wileńszczyż- 
nie. 

Kronika telegraficzna. 
= Przybyli z Paryża do Nowego Jorku 

delegaci amerykańscy na konferencję rze- 
czoznawców reparacyjnych Young i Lamont. 

= Francuska rada ministrów przeprowa- 
dziła wymianę poglądów w sprawie odszko- 
dowań i długów. 

== Nowy ambasador Stanów Zjednoczo- 
nych w Londyuie gen. Dawes udał się 
w towarzystw.e ministra spraw zagranicz- 
nych — Hendersona do Windsoru, gdzie od- 
była się ceremonja wręczenia królowi li- 
stów uwierzytelniających. 

= Wobec zamknięcia gmachu uniwersy- 
tetu w Wiedniu studenci nacjonaliści urzą= 
dzili przed gnachem demonstrację. Do zajść 
nie przyszło, poniaważ studenci z obozów 
przeiwnych postanowili trzymać się zdala 
od miejsca demonstracyj. 

= Król Blfons wyjedzie 27 b. m. do 
Londynu. 

== Według doniesień „Danziger Ztg.*, w 
ciągu lata r. b. odbędzie podróż po morzu 
Północnem i Bałtyku dywizja włoskiej ma- 
rynarki wojennej, składająca się z dwóch 
okrętów szkolnych. 

= Wczoraj w Poznaniu nastąpiło uro- 
czyste otwarcie IV walnego zjazdu -pracow- 
ników polskich kolei państwowych. W zjeź- 
dzie biorą udział pracownicy wszystkich dy- 
rekcyj kolei państwowych w 'iczbie prze- 
szło 100 osób. 

= Stan zdrowia patrjarchy jugosło- 
wiańskiego Dymitra jest bardzo groźny. 

= W międzynarodowym turnieju szacho- 
wym, który się odbyt w miejscowości Bra- 
dley Boeach w Stanach Zjednoczonych, 
pierwszą nagrodę otrzymał Alechin 8!/,:51/,. 

LETNISKA 
z 2, 3 i 4-ch pokoi z kuchnią do 
wynajęcia w miejscowości nad 
Wilją na 13 kilometrze od Wilna 
w stronę Niemenczyna; z Wilna 
chodzą autobusy. Warunki dowie- 
dzieć się: Mickiewicza 33—6, tel. 12-12 

  

  

    

    

LETNISKA 
do wynajęcia. Kolonja Wileńska 7, 
Marja Rrieman-Jasus.   
  

  

Silne lotnictwo 
to potęga Państwa! 

     



          

  

                      

  

Dziš w ostatnim dniu 

  

  na LTE нн ои 

Pan Prezydent Rzplitej na Wołyniu. 
ŁUCK, 15.VI (Pat). Dzis 15 b.m. 

Pan Prezydent Rzplitej Mościcki 
wraz z orszakiem przybył na grani- 
cę województwa wołyńskiego do 
Mokran, Na granicy u wystawionej 
bramy triumfalnej powitali Pana 
Prezydenta wojewoda wołyński Jó- 
zefski, dowódca okręgu korpusu 
generał brygady Taczak. Pos. Woło- 
szyński imieniem grupy regjonalnej 
B.B. W. z R. zapewniał Pana Prezy- 
denta Rzplitej o zbiorowej woli róż- 
nojęzycznej ludności Wołynia do 
twórczej pracy dla dobra państwa. 
Poseł ukraiński Bogusławski złożył 
hołd Głowie Państwa w imieniu lu- 
dności ukraińskiej, nawiązując do tra- 
dycyj dawnej Rzplitej, której wier- 
nymi synami byli wybitni wodzowie 
ukraińscy. Na granicy zebrała się 
okoliczna ludność, witając Pana Pre- 
zydenta  entuzjastycznemi  okrzy- 
kami. 

Od chwili wjazdu Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej na teren woj. 
wołyńskiego i w ciągu dalszej pod- 
róży przez Kowel i Łuck widocz- 
nem było, że ludność bez różnicy 
narodowości godnie przygotowała 
się do przyjęcia Głowy Państwa. 
Liczne dowody hołdu dla najwyż- 
szego dostojnika Rzeczypospolitej 
składała ludność miejska i włościa- 
nie, przybyli masowo z odległych 
nawet okolic. Duchowieństwo wszyst- 
kich wyznań wychodziło na spotka- 
nie Pana Prezydenta. Niemal w każ- 
dej wsi, leżącej na szłaku podróży 
Pana Prezydenta, były wystawione 
bramy triumfalne, niekiedy bardzo 
pomysłowe, u iktórych witano do- 
stojnego gościa chlebem i solą. Or- 
kiestry miejscowych straży ochotni- 
czych wykonywały hymn narodowy, 
dzieci szkolne obrzucały kwiatami 
samochód Pana Prezydenta, śpie- 
wając chóralne okolicznościowe kan- 
taty. 

Zaznaczyć należy, że Pan Pre- 
zydent Rzeczypospolitej, jakkolwiek 
utrudzony podróżą, żywo intereso- 
wał się stosunkami miejscowemi, 
wypytując wojewodę i przedstawi- 

cieli ludności. Podczas kilkuminuto- 
wych postojów u bram triumfalnych 
wielu przedstawicieli miejscowej lud- 
ności zwracało się do Pana Prezy- 
denta z pisemnemi petycjami, któ- 
ry przyjmował je, traktując peten- 
tów z całą życzliwością. U bram 
Kowla oczekiwał Pana Prezydenta 
generał brygady Wołkowicki, о- 
wódca 27 dyw. piechoty. Pan Pre- 
zydent przeszedł przed frontem 
kompanji honorowej 50 p. p., na- 
stępnie powitał Pana Prezydenta 
burmistrz Drojanowski, oraz przed- 
stawiciele duchowieństwa wszyst- 
kich wyznań i miejscowego społe- 
czeństwa. 

W drodze z Kowla do Łucka 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej za- 
trzymał się w kilku miejscowościach, 
między innemi w kolonji Kopasów- 
ka i Kniaźninek Czeski. Szczególną 
uwagę zwracały niezwykle efektow- 
ne i bogate delegacje kolonij cze- 
skich. Na bramach triumfalnych wi- 
działy napisy w języku czeskim: 
„Vitame“. Łucku witalo Pana 
P.ezydenta duchowieństwo wszyst- 
kich wyznań, przedstawiciele władz 
z wicewojewodą Gintowtt-Dziewal- 
towskim i burmistrzem Kalusińskim 
na czele. Otoczony eskortą hono- 
rową szmadronu 21 p. nadwiślań- 
skiego Pan Prezydent udał się do 
gmachu urzędu wojewódzkiego i za- 
mieszkał w apartamentach reprezen- 
tacyjnych wojewody. 

ieczorem gmachy publiczne i 
świątynie wyznania prawosławnego 
były bogato iluminowane. W wielu 
miejscach umieszczone były portre- 
ty Pana Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej i Pana Marszałka Piłsudskiego. 
Po obu stronach ulic od bramy 
triumfalnej do gmachu wojewódzkic- 
go Związek Strzelecki oraz organi- 
zacje przysposobienia wojskowego 
tworzyły gęste szpalery. Nastrój 
ludności cechowała powaga i zro- 
zumienie doniosłości chwili. Po krót* 
kim odpoczynku Pan Prezydent po- 
dejmowany był przez państwa Jó- 
zewskich obiadem. 

Kredyt długoterminowy Państwo- 
wego Banku Rolnego. 

Kredyt długoterminowy dla dro- 
bnych rolników zapoczątkowany 
przez Państwowy Bank Rolny z 
końcem roku 1925 rozwinął się w 
ciągu kilku następnych lat do roz- 
miarów poważnej akcji. Ogólna su- 
ma kredytów długoterminowych 
Banku nie przekraczała jeszcze na 

| stycznia 1927 r. 8 miljonów zł. 
na | stycznia 1928 r. wynosiła prze- 
szło 4] miljonów złotych, a na | 
stycznia 1929 r. wyniosła blisko 155 
miljonów zł. Do połowy r. 1928 
udzielał Bank kredytów długotermi- 
nowych w listach zastawnych. a to 
do r. 1928 w 8*/o, od r. 1928 w li- 
stach 7%/,. Od połowy r. 1928 uru- 
chomił Bank pozatem specjalny kre- 
dyt w 70/5 obligacjach meljoracyj- 

nych. 
Suma kredytów w listach za- 

stawnych, wypłaconych przez Bank 
do dnia | stycznia r. b. (t. j. bez 
potrącenia zamortyzowanych w mię- 
dzyczasie sum) wynosi 136,210 tys. 
zł., a w obligacjach meljoracyjnych— 
20.354 tys. zł., t. j. razem 156,564 
tys. zł. W pierwszym kwartale r. b. 
wypłacono pożyczek w listach za- 
stawnych na sumę 19.145 tys. zł. 
iw obligacjach meljoracyjnych na 
sumę 9,176 tys. zł, razem — 28,321 
tys. zł. Widzimy zatem, że Bank na- 
dal poważnie rozwija działalność w 
zakresie tego kredytu i pewne za- 
niepokojenie, jakie wywołały wia- 
domości o restrykcjach kredytu dłu- 
goterminowego Banku w jesieni ro- 
ku zeszłego, należy uznać za nieuza- 
sadnione. 

Restrykcje te były konieczne ze 
względu na stan rynku lokacyjnego, 
nie oznaczają jednak one bynaj- 
mniej zupełnego zahamowania akcji 
kredytowej Banku. Coraz większy 
napływ podań do Banku o kredyt 
długoterminowy, przy trudnościach 
lokaty papierów Banku, wywołanych 
pewnemi zmianami na światowym 
rynku pieniężnym, zmusił Bank do 
ograniczenia wydawania kredytów 
długoterminowych o tyle, aby naj- 
pierw honorować pożyczki, przyzna- 
ne we wcześniejszych terminach, 
przyznawanie zaś nowych kredytów 
odroczyć do czasu poprawy sytuacji 
na rynku lokacyjnym. 

O ile chodzi o udział Wileń- 
szczyzny w wykorzystaniu kredy- 
tu długoterminowego Państwowego 
Banku Rolnego, to przedstawia się 
on następująco. Do dnia | stycznia 
1929 r. wypłacono pożyczek w li- 
stach zastawnych na terenie woje- 
wództwa Wileńskiego na sumę 4,519 
tys. zł., co stanowi 3,39/, ogółu tych 
kredytów, na terenie województwa 
Nowogródzkiego na sumę 2,434 tys. 
zł., t. j. 1,896 ogółu kredytów, ra- 
zem w dwu województwach 6.953 
tys. zł., t. j, 5,1*9/6 ogółu kredytów. 

Gdy zważymy, że Wileńszczyzna 
należy do terenów, gdzie gospoda- 
rowanie na wsi za pomocą poży- 
czonego kapitału jest mało rozpow- 
szechnione, należy uznać te sumy 

kredytów za znaczne. W pierwszym 
kwartale 1929 r. suma kredytów dłu- 
goterminowych Banku dla Wileń- 
szczyny nadal wzrastała, a miano- 
wicie wyniosła ona na | kwietnia 
1929 r. w województwie Wileń- 
skiem 5.21] tys. zł.. w województwie 

SAKO REER 

  

в 
Nowogródzkiem — 3.096 tys. zł., ra- 
zem w dwu województwach 8.307 
tys. zł. Zaznaczyć należy, że pro- 
centowy udział Wileńszczyzny w kre- 
dycie długoterminowym wzrósł w 
tym kwartale, a mianowicie woje- 
wództwa Wileńskiego z 3,3*%/5 na 
3,40/., województwa Nowogródzkie- 
go |1,8*/, na 2.09/,, obu województw 
razem z 5,1*/, na 5,4*/o. 

Pożyczek w obligacjach meljora- 
cyjnych przyznano do stycznia 
1929 r. na terenie województwa Wi- 
leńskiego 5 na sumę 454 tys. zł., na 
terenie województwa Nowogródzkie- 
go 3 na sumę 255 tys. zł. Do |-go 
kwietnia 1929 r. powiększono sumę 
pięciu przyznanych pożyczek na te- 
renie województwa Wileńskiego do 
534 tys,zł., na terenie województwa 
Nowogródzkiego przyznano do tej 
daty 6 pożyczek w wysokości 531 
tys. zł. Wypłacono z przyznanych 
sum do | stycznia 1929 r. w wo- 
jewództwie Wileńskiem 102 tys. zł., 
w Nowogródzkiem 136 tys. zł., a do 
| kwietnia 1929 r. w Wileńskiem 
118 tys. zł., w Nowogródzkiem 275 
tys. zł. Nie są to sumy znaczne, za- 
znaczyć jednak należy, że kredyt 
meljoracyjny Banku Rolnego znaj- 
duje się dopiero w fazie początko- 
wego rozwoju. 

Kredyty długoterminowe Banku 
Rolnego w krótkim czasie stały się 
jednym z głównych czynników, uła- 
twiających racjonalną przebudowę 
ustroju rolnego, jak również inten- 
syfikację gospodarstw rolnych. Szcze- 
gólne znaczenie posiadają one dla 
Kresów Wschodnich, jako części 
państwa, silnie dotkniętych działa- 
niami wojennemi, gospodarczo za- 
niedbanych i więcej od innych dziel- 
nic cierpiących na brak kapitału. 
PTI STATISTIKA KORCEZZEDUJROTIETWEZOCYĄCJ 

Dar malarza bułgarskiego dla 
Marszałka Piłsudskiego. 

Tel. od wł, kor. z Warszawy. 
Wczoraj zgłosił się do Belwederu 

do Marszałka Piłsudskiego p. Cle- 
now z Bułgarji i na audjencji wrę- 
czył Marszałkowi piękny portret o- 
lejny Marszałka pendzla malarza 
bułgarskiego Suchałowa. Portret jest 
darem dla Marszałka od posła do 
parlamentn bałgarskiego p. Grigo- 
rja Wasilewa, który załączył jedno- 
cześnie list w którym prosi Mar- 
szałka o uczynienie mu zaszczytu i 
przyjęcia portretu jako wyrazów 
czci i hołdu. 

Podróż inspekcyjna min. Kiihna, 
WARSZAWA, 15.6. (Pat). Mini- 

ster komunikacji Kihn wyjechał 15 
b. m. na inspekcję kilkudniową sta- 
cyj i urządzeń kolejowych w wschod- 
nim okręgu dyrekcji radomskiej, 
lwowskiej i stanisławowskiej. 

Ambasador Przeździecki wręczył 
swe listy uwierzytelniające królo- 

wi wloskiemu, 
RZYM, 15.6. (Pat), W dniu dzi- 

siejszym ambasador  Przeździecki 
wręczył królowi włoskiemu swe li- 
sty uwierzytelniające. Wręczenie li- 
stów odbyło się z zachowaniem 
zwykłego uroczystego ceremonjału. 

2 międzynarodowej konferencji 
pracy. 

GENEWA, 15-VI. (Pat). Między- 
narodowa konferencja pracy przy- 
jęła przedstawioną przez delegatów 
robotniczych Belgji i Niemie rezo- 
lucję, zwracającą się do rady admi- 
nistracyjnej Międzynarodowego Biu- 
ra z prośbą o zbadanie możliwości 
poruszenia na jednej z przyszłych 
konferencyj pracy sprawy odpoczyn- 
ku niedzielnego dla robotników hut 
szklanych. Następnie konferencja 
przyjęła rezolucję, dotyczącą zajęcia 

„się przez następną konferencję za- 
gadnieniem ubezpieczenia na starość 
inwalidów oraz wdów i sierot. 

E 

WILEŃSKI 

KONNYCH "+"    

    
  

P. K. 0. 
Centrala w Warszawie oraz oddzialy w Katowicach, 

Krakowie i Poznaniu 

udziela požyczek 
na korzystnych warunkach procentowych pod zastaw papierów 

państwowych, listów zastawnych, obligacyj, akcyj Banku 

Polskiego oraz innych akcyj pierwszorzędnych. 
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Zamknięcie sesji Ligi Narodów w Madrycie. 
Na ostatniem posiedzieniu. 

MADRYT, 15-VI. (Pat). 
zamknięta. 

Sesja Rady Ligi Narodów została dzisiaj 
Delegaci Niemiec i Polski postanowili przeprowadzić bezpo- 

średnio rokowania w sprawie likwidacji mienia obywateli niemieckich w 
Polsce. Min. Stresemann zwrócił się do min. Zaleskiego z wymówkami, 
że szeroko rozwodził się o nieporozumieniach, istniejących pomiędzy obu 
państwami i że przypomniał przed Radą Ligi Narodów o wypadkach w 
Opolu. Stresemann zapewnił, że odpowiednie sankcje zostały zarządzone, 
a dochodzenie w sprawie zajść jest w toku. Rząd niemiecki więc postą- 
pił z całą lojalnością. 

Min. Zaleski zaprzeczył wiadomości, według której udzielił prasie 
wywiadu w sprawie stosunków polsko-niemieckich i przypomniał, że rząd 
polski nie wysuwał tej sprawy przed Ligą Narodów i pragnie uregulować 
sprawy sporne na drodze bezpośrednich rokowań. W końcu Adatci złożył 
dla rządu fi narodu hiszpańskiego podziękowanie za przyjęcie, którego 
doznali członkowie Rady Ligi Narodów w Hiszpanii, 
królowi i królowej. 

oraz złożył hołd 

Obiad na cześć członków Rady Ligi Narodów. 
MADRYT, 16-VI. (Pat). 

obiąd na cześć członków Rady Ligi 
sekretarjatu Ligi. 

Królestwo hiszpańscy wydali wczoraj wielki 
Narodów i 

Po obiedzie odbył się raut. 
wyższych urzędników 

Powrót min. Zaleskiego» 
MADRYT, 15-VI. (Pat). 

dzielę wieczorem. 
Minister Zaleski opuszcza Madryt w nie- 

Prasa berlińska 0 wczorajszych obradach. 
BERLIN 15.VI (Pat.) Prasa berlińska podaje obszerne sprawozdania 

z wczorajszych obrad Rady Ligi. Wszystkie dzienniki przytaczają obszer- 
nie zarówno oświadczenie ministra Stressemanna, jak i ministra Zaleskiego. 
„Vossische Ztg" donosi, że Rada na wniosek Stresemanna uchwaliła od- 
roczyć sprawę do soboty i wyraża dalej 

skarg mniejszości ubolewanie, że rapot Adatciego nie dość ostro łych 
przy omawianiu spraw pozosta- 

stwierdził, że nauczycielom nie wolno bić dzieci i że żandarmom nie wolno 
być brutalnymi. „Berliner Tageblatt" zapowiada na dziś ospowiedź ministra 
Stressemanna na mowę ministra Zaleskiego. 

„Żółty Ptak* wylądował na wybrzeżu hiszpańskim. 
PARYŻ 15.VI. (Pat.) Przelot przez Atlantyk lotników francuskich był 

bardzo trudny, odbywał się wśród niesprzejających warunków, głównie 
z powodu mgły, wiatru i chłodu. W ciągu czterech godzin lotnicy musieli 
walczyć z silną burzą. „Żółty ptak* wylądował normalnie na plaży Cy- 
ambra w odległości 4 klm. od Comillas. Lotnicy przypuszczali, że znajdują 
się już na wybrzeżu francuskiem. Na pokładzie samolotu znajdował się 
amerykanin Schreiber, który dostał się tam niepostrzeżenie. Na lotnisku 
w Le Borget przez całą noc oczekiwały olbrzymie tłumy, które rozeszły 
się dopiero wtedy, kiedy głośniki obwieściły o wylądowaniu samolotu koło 
Comillas. Nawiązano niezwłocznie drogą radjotelegraficzną kontakt z San- 
tander, przyczem dowiedziano się, że lotnicy mają przybyć do Le Bourget 
dziś w południe. Późniejsza jednak depesza z Santander doniosła, że lot 
doznał opóźnienia z powodu niemożności dostarczenia w krótkim czasie 
do Cyambry potrzebnej ilości benzyny. 

SANTANDER, 15.VI (Pat). „Żółty Ptak* odleciał do Francji. 

Tragiczny wypadek na lotnisku. 
BERLIN, 15-VI. (Pat). Na lotnisku w Schleisheim pod Monachjum 

zdarzył się wczoraj wieczorem niezwykły i tragiczny wypadek. Samolot, 
startując do lotu, zawadził o przechodzącego lotnika Kriegera i śmigło 
odcięło mu prawe ramię, 
odwieziono do szpitala. 

odrzucając je na 10 mtr. Ciężko rannego 

  

Roczne Kursa Handlowe 
w Wilnie. 

Zarząd powyższych Kursów, egzystujących od r. 1919, zawiadamia, 
iz zapisy na Kursa na rok bieżący przyjmuje sekretarjat Kursów w godz. 
5—7 pp. w lokalu Szkoły Pisania na Maszynach przy ul. Mickiewicza 22--5. 

Wykłady rozpoczną się we wrześniu w godz. od 6—9 wiecz. 
Program obejmuje następujące przedmioty: 

Buchalterja: 
Ogólno- Handlowa, 
Bankowa, 
Przemysłowa. 

Arytmetyka handlowa, Korespondencja i Biurowość, Nauka o Handlu, 
Stenografja, Nauka Pisania na Maszynach oraz języki: Angielski, Fran- 
cuski i Niemiecki. 1772 

a wygrać za 5 złot. KONIA. 
w gonitwie loteryjnej. 
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„Rozbrojone* Niemcy. 
BERLIN, 15.VI (Pat). W Reich- 

stagu toczyła się dzisiaj dyskusja 
nad budżetem ministerstwa Reichs- 
wehry. Po referacie sprawozdawcy 
komisji wojskowej wygłosił dłuższe 
przemówienie minister Reichswehry 
Groehner, który zobrazował obszer- 
nie sytuację wojskową, przytaczając 
argumenty, mające udowodnić, że 
Niemcy są rzekomo całkowicie roz- 
brojone i, że rzekomo nietylko nie- 
zdolne są do podjęcia akcji zeczep- 
nej, ale nawet z trudnościami mo- 
głyby się bronić w razie napadu. 

inister opowiadał, że Niemcom 
brak ciężkiej artylerji, lotnictwa woj- 
skowego i rezerw. W zakończeniu 
przemawiał za wykonaniem progra- 
mu morskiego, dozwolonego przez 
traktat wersalski oraz przeciwko 
żądaniom skasowania  kawalerji. 
Ustęp ten — wedłyg pism — opie 
wał: „Sądzę, że w użyteczności kawa- 
lerji, szczególnie na terenach wschod- 
nich nie zostało jeszcze wypowie- 
dziane ostatnie słowo”. * 

Rokogania Meksyka 1 Waiy- 
kanem. 

WIEDEN. 15.6. (Pat). Prasa о- 
nosi z Meksyku, że rokowania mię- 
dzy meksykańskim prezydentem 
Portezem Gilem a przedstawicielem 
Stolicy Apostolskiej doprowadziły 
do znacznego porozumienia. Głów- 
nym punktem tej nmowy, która 
jeszcze w tym tygodniu ma być 
podpisana, jest przepis, głosz”cy, że 
ustawy religijne znajdują się poza 
ramami ustaw państwowych. W 
najbliższą niedzielę zostaną otwo- 
rzone kościoły i odprawione bedą 
uroczyste nabożeństwa. 

/ —- 

Rozmowa telefoniczna Warsza- 
Wa—Bnuenos Aireg, 

WARSZAWA, 15.6. (Pat). W dniu 
15-go b. m. po południu podsekre- 
tarz stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych dr. Alfred Wysocki 
prowadził pierwszą rozmowę telefo- | 
niczną ze stolicą: Argentyny — Bu- 
enos Aires. Rozmowa, z posłem pol- 
skim Mazurkiewiczem, która odby- 
wała się w doskonałych warunkach 
technicznych, trwała 15 m. 

  

Nowy wybuch gazu w Londynie. 
LONDYN, 15-VI. Pat. Dziś wczes- 

nym rankiem w pobliżu gmachu 
parlamentu nastąpił gwałtowny wy- , 
buch w przewodach gazowych w 
czasie naprawiania ich przez robot- 
ników. Płomienie sięgały 30 stop 
wysokości. Na miejsce wypadku 
pośpieszyły niezwłocznie oddziały 
straży ogniowej. Ogień jednak u- 
gaszony został dopiero wtedy, kiedy 
zamknięto dopływ gazu. Wybuch 
nie wyrządził żadnych szkód. 

SPORT 
Ostatni dzień wyścigów konnych. 

„Dziś rozegrane będą na torze 
wyścigów konnych w  Pośpieszce, 
siódme z rzędu i ostatnie w bieżą- 
cym sezonie zawody konne, 

Program wyjątkowo interesujący 
składa się z siedem gonitw, z któ- 
rych najbardziej emocjonuje szósta 
z 13 przeszkodami o nagrodę im. 
Fredryka Jurjewicza w ogólnej su- 
mie 1540 zł. na przestrzeni 3600 mtr. 

Sensację budzi bieg loteryjny, 
po. skończeniu którego zwycięski 
oń rozlosowany będzie 

publicznością. Kos. 

  

  

Popierajcie Ligę Morską 

Torpeda radości. 
Dobrze się stało, że stara twier- 

dza Gebethnera i Wolfa. przy ul. 
Zgoda nabrawszy jakiejś dziwnej 
mocy wypuściła w szare masy czy- 
tającej publiczności tę wspaniałą 
torpedę wesołości, by wybuchała 
mie raz i nie dwa w sercach czytel- 
ków. Zabrała zaś skryty w sobie du- 
ży ładunek nie prochu i dynamitu 
ale niemniej wybuchowego materja- 
łu, jakim jest śmiech, radość i we- 
sołość. Śmiech ten wysokiej klasy, 
przebijający w każdym słowie, zata- 
jony w każdem porównaniu nosi 
wiele obiecującą etykietę: Kornel 
Makuszyński. 

Co? aha, jesteśmy u siebie. Zro- 
zumieliśmy się zaraz. Już na ustach 
czytelnika zjawia się uśmiech, jakim 
witamy zawsze dobrego znajomego, 
takiego przyjaciela, który w najcięż- 
szych chwilach uśmiechnie się do 
ciebie, poklepie po ramieniu i po- 
prowadzi w świat wesołej anegdoty 
i najczarowniejszej pogody, gdzie 
się wszystko do ciebie uśmiecha. I 
ani się spostrzeżesz jak omotany 
złotą przędzą pogody i radości rzu- 
cisz w niepamięć smutki i zgryzoty 
i z roszkoszą w tem państwie po- 

gody zatoniesz, aż dobrniesz do dru- 
giego brzegu, do ostatniej stronnicy 
książki. A potem nieraz w godzi-: 
nach smutku zatęsknisz za tym rzad- 
kiem gościem, który jest jak dobry 
przyjaciel. 

Więc ta torpeda radości, którą 
Kornel Makuszyński naładował w 
fortecy Gebethnera nosi nazwę „Li- 
sty zebrane". Włuczył się Makuszyń- 
ski po świecie bożym, i wszędzie 
go było pełno: w Paryżu, Krynicy, 
Capri, Rzymie, Zakopanem, nad Re- 
nem i nad morzem polskiem a zew- 
sząd pisywał listy. Jak sam mówi, 
weszło to w manię, w nałóg, które- 
go nie sposób wykorzenić. A pisma 
wyrywały sobie tego człowieka, któ- 
ry cuda stwarzał swą radością spoj- 
rzenia pa każdą rzecz i wypisywał 
zwarjowane impertymencje, gdzie 
każde słowo napęczniałe, od śmie- 
chu na głowie chodzi z radości, a 
każde porównanie pijane jest winem 
śmiechu. Rosła więc popularność 
Makuszyńskiego i błyskotliwe jego 
feljetony i nowele rozsiewane po 
pismach raz wraz ukazywały się w 
wydaniach książkowych i znajdywa- 
ły tysiące czytelników. 

A pisze o wszystkiem: o śniegu 
i wystawie spożywczej, a przedew- 
szystkiem o winie i to z prawdziwą 

maestrją którego jest pierwszorzę- 
dnym znawcą i bezwzględnym wy- 
znawcą. To złote wino, w którem jest 
zaklęty boski promień słoneczny, ten 
„napój olimpiski, daje zawsze swo- 
bodny i głęboki uśmiech i taki war- 
jacki śmiech, którego żadną miarą 
nie strzymać. 

miech i pogodna radość tworze- 
nia ipracy jest tak potrzebna do życia 
właśnie u nas, którzyśmy nauczyli 
się na wszystko patrzeć przez czar- 
ne okulary. Rzadkirma, rzadkim goś- 
ciem jest u nas śmiech. Trzeba się go 
nauczyć. Trzeba wywołać właśnie 
taki cud, by śmiech ten i radość 
przepoiły nasze dusze, tryskaly 
z każdej komórki organizmu, stały 
się codziennym pokarmem, a nie 
takim luksusem od święta. Nazywa- 
ją nas šledziennikami, obnoszącemi 
po świecie swoje smutki i twarze 
wykrzywione cierpieniem. Jakżesz 
tu znaleść odpowiedni grunt na 
posiew radości. gdy się człowiekowi 
gęba krzywi, jakby szedł za kara- 
wanem. ! 

miech i radość to elementy 
niesłychanie ważne w bilansie... 
gospodarczym. Wygląda to na pa- 
radoks, ale tak jest istotnie. Czło- 
wiek wesoły i tryskający zdrowiem, 
pogody posiada w sobie nieprze- 

  

brany entuzjazm pracy — i wyniki 
tej pracy są bez porównania więk- 
sze niż w atmosferze smutku i syste- 
matycznego nastawiania psychiki 
na karawaniarstwo codziennych ud- 
ręk. Najlepszym przykładem tego 
jest bajeczny typ Amerykanina, który 
z nieustającym uśmiechem na ustach 
tworzy wielkie rzeczy, zdobywa się 
na gigantyczny wysiłek tworzenia 
cudów techniki. 

U nas rozpoczął się oto wyścig 
pracy, wymagający niesłychanego 
napięcia zbiorowej energji, wyma- 
gający koniecznie poczucia tej ra- 
ości tworzenia radości życia. Więc 

książki pogodne, książki które się 
radośnie śmieją są konieczne, są 
jaskółkami dobrej nowiny. 

My umiemy się cieszyć, tylko nie- 
zawsze. Zaprzepaściliśmy swoje ra* 
dości i temperament w otchłani nie- 
woli, która zatruwała najdrobniejsze 
przejawy życia zbiorowego—wypro- 
wadzając na światło dniowe smutek 
łez i westchnienia mogilne. W cie- 
niu szubienic bohaterów wolności 
nie mogło być miejsca na radość, 
śmiech nie wykwitał na ustach gdy 
myśli biegły krwawym i szlakami 
na daleką północ w mroźny kraj, w 
rytm brzęku kajdan. Były tylko 
szarpania, były wybuch grzyzącej 

ironji—ale nie było miejsca na peł- 
ną radość życia i radość tworzenia. 

— Tak, to jest wszystko słusz- 
ne —powiedziałby ktoś,—ale kwestja 
usposobienia i temperamentu zależ* 
na jest od położenia geograficzne* 
go, od klimatu i t. d. Zupełnie ina- 
czej na daną rzecz reaguje Włoch. 
Hiszpan czy gorący Gaskończyk, 
a inaczej spokojny mieszkaniec zim- 
nej Skandynawji. Tam rozmach, 
tryskający jak mocne wino śmiech— 
skłonność do syntetyzowania zagad- 
nień—tu znowu trzeźwa refleksyj* 
ność, spokój głębokich fjordów pa- 
trzących w zachmurzone niebo i 
zdolności analizowania zawiłych zja- 
wisk. 

My żyjemy na pograniczu tych 
dwóch kontrastów, ajjraczej mamy 
cechy pośrednie. Odnosi się to spe- 
cjalnie do ziem litewsko - bialorus- 
kich, których ludność jest tak nieje- 
dnolitą, etnograficznie nieskrystali- 
zowaną. Łączą się tu pierwiastki 
słowiańskiej pogody, drzemiące w 
ludzie białoruskim i powaga litew- 
skich gospodarzy. Do tego dodać 
należy szeroki gest i temperament 
elementu szlacheckiego polskiego, 
który tak doniosłą rolę odegrał w 
procesie asymilacji kulturalnej. Z te- 
go konglomeratu wytryska najżyż- 

  

niejsze źródło siły i stałości niepo- 
konanej, z którego szereg pokoleń 
czerpał moc wytrwania i wiarę w 
przyszłość. 

Jesteśmy więc społeczeństwem, 
które ma w sobie nieprzebrane skar- 
by pogody i optymizmu w przebo- 
gatem podłożu duszy. Trzeba je 
tylko rozbudzić, trzeba zakasać rę- 
kawy i tak poprostu zacząć bokso- 
wać gniotącą zmorę smutku, by 
wyzwolić zamknięte w nas źródła 
radości. : 

A takie ksiąžki jak Makuszyn- 
skiego powinnišmy dawač przede- 
wszystkiem tym, którzy idą, tym, 
którzy Polskę zastaną mocną i silną 
przez żelazny wysiłek energji i woli, 
którzy winni się uczyć od dziecka 
cenić ten olbrzymi, bezcenny skarb 
pogodnego uśmiechu, zrodzonego z 
głębokich pokładów duszy, z jasne- 
go patrzenia na świat. A tego nas 
uczy Makuszyński, uczy nas śmiać 
się, nie przez łzy, ale tak z całego 
serca, bez złości i niemiłosiernego 
kłucia i szczypania bliźnich. A poza 
uśmiechami serdecznemi, poza lek- 
ką ironją, poza maską woltyžera 
słowa czai się wstydliwie wielkie, 
wezbrane uczuciem Serce. 

T. Jacek-Rolicki. 

między |
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WIEŚCI i OBRAZKI z KRAJU 
Porozumienie polsko-sowieckie w sprawie przepnstek rolnych. 

Dnia 13 b. m. na odcinku granicznym Obuchowszczyzna w pobliżu 
«wsi Mierzejewo odbyła się polsko-sowiecka konferencja graniczna w spra- 

«wie udzielania sezonowych przepustek rolnych. 
W dniu wczorajszym na tym że odcinku przekroczyła granicę pierw- 

sza grupa włościan w ilości 80 osób. 

Prowokacja sowiecka. 
W dniu wczorajszym na odcinku granicznym Suchodoły w rejonie 

©lkowicz został postrzelony w plecy przez strażnika sowieckiego Antoni 

*Tornicki rolnik ze wsi Juchniewo. W sprawie tej władze KOP mają zało- 

żyć u sowieckich władz granicznych energiczny protest. 

Wypadek samochodowy pod Wilnem. 
Wczoraj około godziny 5 rano na 5 klm. od Wilna na trakcie Bato- 

rego zdarzyła się katastrofa samochodowa. Jadąca z N.-Wilejki taksówka 

'Nr. 95 kierowana przez szofera Stefana Mackiewicza (ul. Ułańska dom 

wojskowy) z powodu defektu w kierownicy, wpadła z dużą siłą na przy- 

drożne drzewo, przewracając się do rowu. Jadące taksówką Paulina 

Krewska (w. Niewiaryszki gm. ławaryskiej) i Anna Wołkowska (w. Jawno 

gm. mickuńskiej) odniosły ogólne poranienie. Szofer Mackiewicz został 

<iężko ranny. 

SMORGONIE. 

— Na ochronkę dla małych dzieci. 
Dnia 1 b. m. Kółko Sympatyków 
»Ochronki Z.P.S.K. w Smorgonicach 
urządziło zabawę taneczną na cele 

wyżej wymienionej chronki. Zaba- 
wa przyniosła czystego dochu46.70zł., 
Zarząd oddziału składa tą drogą 
w imieniu „małych* ochronki wszyst- 

. kim tym, którzy okazali swą przy- 
chylność, a w szczególności p. pułk. 
Bociańskiemu za przysłanie pani sę- 
dzinie Gutowskiej, państwu Wysoc- 
kiemu, Wilinskim, Kukulskim, pa- 

niom Kowalczukowej, Żurakolskiej, 
Żienowiczowej, Sawickiej serdecz- 
nie „Bóg zapłać”. 

BIĘLICA. 

*  — Kwaws porachunki leśne. Miesz- 
kaniec wsi Zarzeczany gm. Bielic- 
kiej Wilkoczyński Stanisław Paweł 
„Zimowicz urządzili dnia 11 b. m. 
wieczorem okolo godz. 6-ej wyjazd 
do lasu po cudze drzewo, Wypra- 
wa nie udala się jednak gdyž zla- 
pali ich na gorącym uczynku wła- 
ściciele lasu bracia Michad'i Kon- 
stanty Zajki. Wywiązała się kłótnia, 

Silne lotnictwo to potęga Państwa! 

przekształcona prędko w bójkę, w 
czasie której Wilkoczyński został 
ciężko pobity. Jak sam, twierdzi sie- 
kierą, a jak twierdzą obrońcy włas- 
ności lesnej kamieniami. Wilkoczyń- 
ski leży w ciężkim stanie w szpita- 
lu Lidzkim, a dwóch wojowniczych 
braci oddano do dyspozycji sędzie- 
go śledczego w Szczuczynie. Krwa- 
wy ten wypadek nie jest wyjątkiem 
w tych stronach. Wieś bije się, pije 
i procesuje. Na temat ten wkrótce 
napiszemy coś b. ciekawego. (0). 

JAZNO 
— Skutki zabawy w huśtawkę. 

We wsi Miechomo gen. Jażwiniskiej 
spadła z huśtawki 18 letnia Helena 
Jarmołowiczówna z 3 letnim bratem 
Janem. 

Wskutek nieszczęśliwego upadku 
Jarmołowiczówna doznała złamania 
nogi, zaś brat jej wskutek wstrzą- 
śnięcia mózgu stracił mowę. 

Z POGRANICZA 
— Niszczenie słupów. Nocy ubie- 

głej nieznani sprawcy na odcinku 
granicznym W. Chutory zniszczyli 3 
polskie słupy graniczne. 

  

Za przykładem ks. Biskupa 
Bandurskiego. 

Jak wiadomo ks. biskup Wł. Ban- 
„durski, przekonawszy się, iż mają- 
tek Graużyszki pow. oszmiańskiego 
obszaru przeszło 1500 dzies. ze wspa- 
niałym pałacem i innemi zabudowa- 
niami, należący do š. p. Ludwika 
Korsaka, w 1867 roku podczas uwię- 
zienia go przez rząd rosyjski został 
w drodze instrukcji Murawjewa, t. 
j. przymusu, zlisytowany na rzecz 
1adcy nadwornego Andrzeja Poło- 
zowa za sumę około 25 tys. rubli, 
t. j. po 15 rubli za dziesięcinę, z 
udzieleniem mu przytem przez rzą 
tej pomocy finansowej, zrzekł się 
daru narodowego w postaci ośrodka 
tego majątku na rzecz wnuczek ś. 
p. Ludwika Korsaka: Marji Kosso- 
fbudzkiej i Haliny z Kossobudzkich 
Pylinskiej, znanych i cenionych nau- 

. czycielek ludowych na terenie Wil- 
na i Oszmiany. 

Obecnie za tym wspaniałomyśl- 
nym przykładem zgłosili swój akces 
do wyrównania krzywd, wyrządzo- 
mych po 1863 roku nad zasłużonym 
wielce krajowi rodzie Korsaków, — 
obecni właściciele majątku Holszany 
pow. oszmiańskiego p.p. Jagminowie. 
*W rokowaniach ugodowych przed- 
wstępnych, odbytych z udziałem 
pełnomocników sukcesorów š. p. 
Olimpji z Żabów Korsakowej, b. 
właścicielki Holszan, w dniu 14 czerw- 
/ca r. b., p.p. Jagminowie przez swych 
zięciów p.p. Staniewicza majora 
P.i Sawkowa inż. wyrazili zgodę 
na ściślejsze omówienie warunków 
agody w dniu 20 tegoż miesiąca. 

Oby za ich. przykładem poszły 
tysiące "innych, którzy pomnąc na 

niedolę i męki ojców i dziadów, 
walczących o wolność i niepodle- 
głość Ojczyzny, w 1863 roku, a na 
ubóstwo i poniewierkę ich potom- 
ków, żyjących śród nas obecnie czę- 
stokroć na łaskawym chlebie, ze- 
chcieli uczynić takiż dobrowolny ra- 
chunek ze swego stanu posiadania, 
dzieląc się niem jak brat z bratem. 

RON; 

  

Dziś 16 b. m. 
w Sali Klubu Kupieckiego 

(ul. Mickiewicza 38) 

odbędzie się 

WIELKI WIECZÓR 
(7 MŁODZIEŻY LITEWSKIEJ 

W programie: 

1) przedstawienie w 1 akcie 
2) muzyka 
3) śpiew solo 
4) pieśni ludowe w wyk. CHÓRU 
5) gry i tańce. 

Wystawa malarska. 

Początek o godz. 19 m. 30 (7.30) | 

A M КЕ 

  

   

ĮVAKARAS 

  

     

Pierwszy dzień międzynarodo- 
wych zawodów lekkoatletycznych. 

Wrażenia i wyniki. 

Wilno ma pierwszorzędną sensa- 
cję sportową, której mu może po- 
zazdrościć każde inne miasto Rzplitej. 
Odbywające się w niem międzyna- 
rodowe zawody z biorącymi w nich 
udział, poraz pierwszy w granicach 
Polski; Finami, oraz otwarciem sta- 
djonu, który ma wszelkie dane na 
to, aby stać się najlepszym, stadjo- 
nem w Rzplitej, przewyższając już 
teraz inne stadjony w kraju, pod 
wieloma względami—to rzeczywiście 
sensacja. 

Punktualnie o g. 16-ej 30 odbyło 
się otwarcie stadjonu na Pióromon- 
cie z przecięciem wstęgi i okolicz- 
nościowemi przemówieniami. Ostat- 
ni przemawiał kpt. Kawalec, kierow- 
nik Ośrodka Wych.Fiz. w Wilnie, do 
zawodników wręczając paniom kwia- 
ty, panom pięknie oprawne i zao- 
patrzone w odpowiednie napisy i 
dedykacje albumy widoków Wilna. 
W przerwach pomiędzy przemówie- 
niami usadowiona na trybunach or- 
kiestra grała państwowe hymny przy- 
byłych na zawody gości. Po defila- 
dzie zawodników (dwie zawodnicz- 
ki zagraniczne p. Danksa z Łotwy, 
p. Teitelbaum z Estonji, (Polek ok. 
dziesięciu) rozpoczęły się zawody, 
ktorych wynik podamy w następ- 
nym numerze. 
  

JAN BUŁHAR 
ARTYSTA - FOTOGRAF 

Jagiellońska 8, tel. 988, przyjmuje od g. 9—6. 

ВАВАЫ   

Uniwersytecka Szkoła Pielęgniarek 
i Higjenistek w Krakowie 

otwiera nowy kurs dnia 1 września 1929 r. 
Nauka trwa 2 lata; przyjmuje się tylko 

internistki. Wykształcenie 6 klas gimna- 
zjalnych, lub równorzędne. Zgłoszenia: 

Dyrekcja Uniwersyteckiej Szkoły Pielęg- 
niarek i Higjenistek, Kraków, Kopernika 23 

    

         

   

  

                

          
      

      

Ida ZEE ZIJŚ 

Śiądien 16 š. m. 
Pirkliy Klubo Saleje 

QMickev. g. 33) 

įvyks 

DIDELIS LIET. JAUNIMO 

{ 

Programoje: 

I) vaidinimas | v. kom. 
ZYZEAGEIER 
3) soło giedojimas 
4) liaudies dainos CHORU 
5) žaidimai ir Šokiai 

Paveikslų paroda. 

Pradžia 19.30 (7.30) v. 

AL M M BFK 

  

W ILE Ń SK I KURJĘR 

Napad rabunkowy na ulicy Bakszta. 
Aresztowanie dwóch szeregewców. 

Nocy wczorajszej na oczekującą na otwarcie bramy Olgę Czarniecką 

(Bakszta 4) napadlo 2 osobników w mundurach żołnierskich, którzy po 

zadaniu jej uderzenia rękojeścią bagnetu w pierś obalili na ziemię, 

wyrwali torebkę z rąk i usiłowali zbiedz. Ucieczaę napastników zauważył 

przechodzący ul. Wielką Zygmunt Kužmicki (Bosaczkowa 3), który rzucił 

się za uciekającymi w pogoń i zatrzymał ich na ulicy Gaona koło Ko- 
mendy Policji. Zatrzymani okazali się Benjamin Kopelson szeregowiec z 

5 p. p. Leg. i Josel Klot szeregowiec z 85 p. p. Obu napastników ode- 

słano do żandarmerji. Okazało się że w zrabowanej torebce było wszyst- 

kiego jeden złoty i 75 groszy. 

  

KRONIKA 
  

я Dziś: Benona Jul. 

Niedziela Jutro: Innoeentego 

16 Wschód słońca—g. 2 m. 32, 

Czerwca | Zachód |, | 4.19 m. 40       
Spostrzeżenia Zakładu Meteorolegicznego 

U. S. B. z dnia 15/V|-—-1929 roku. 

Cišnienie | 
średnie w 763 
milimetrach | 

Temperatura 
średnia į + а2 с 

Opady w 
milimetrach 

Wiatr 
przewažający 

Uwagi: pogodnie. 
Minimum: +9 
Maximum: -- 260 C. 
Tendancia barometr. spadek ciśnienia. 

KOSCIELNA 
Ferja sądu archldiecezjalnego. W 

dniu 28 czerwca rozpoczynają się 
ferje letnie sądu archidiecezjalnego 
i metropolitalnego i potrwają do 
dnia 2 września. 

— Rekolekcje dla księży. W ok- 
resie od 2 do 5 lipca włącznie od- 
będą się rekolekcje dla księży m. 
Wilna. Rekolekcje odbędą się w 
gmachu seminarjum metropolitalnego 

Wstępowanie do seminarjum  du- 
ehownego. Aspiranci do stanu du- 
chownego winni składać podania i 
dokumenty w ciągu miesiąca lipca, 
w miesiącach bowiem jesiennych 
zazwyczaj już niema wakansów. 
braku miejsca, w przyszłym roku 
szkolnym pierwszego kursu dok- 
ształcającego, czyli siódmej klasy 
gimnazjalnej już nie będzie, 

Urlop wypoczynkowy kanclerza 
kurji. Kanclerz Kurji Metropolitalnej 
ksiądz kanonik Adam Sawicki, przed 
kilku dniami wyjechał do Krynicy 
na/jmiesięczny urlop wypoczynkowy. 

— Zjazd księży Akademików Peters- 
burskich. W zwązku z uroczystością 
odsłonięcia pomnika ś. p. ks. Jana 
Cieplaka pierwszego Arcybiskupa- 
Metropolity Wileńskiego, który, bę- 

dąc mianowanym przez Ojca św. 

stolicy swej nie objął, przybędzie 
do Wilna liczny zastęp księży, któ- 

rzy odbywali 'studja telogiczne w 
byłej Akademji Duchownej w Pe- 
tersburgu i w znacznej większości 
byli uczniami ś. p. Arcyb. Cieplaka, 
długoletniego profesora tejże Aka- 
demji. Dotąd zapowiedziało przy- 
jazd przeszło 100 księży i 8-mu bi- 
skupów. 

— 1400-lecie dzieła św. Benedykta 

Przypominamy, że w-niedzielę, 16.VI 

1929 r. Liga Katolicka Arch. Wileń- 

skiej pod protektoratem Jego Ekse- 

lencji Arcybiskupa Metropolity Wi- 

leńskiego urządza akademję ku czci 

1400 lecia dzieła św. Benedykta. W 
programie Referaty J. M. Rektora 

U. S. B. ks. 'Cz. Falkowskiego O. 

Benedyktynach w Montecassino i 

Klunjaku pr. A. Parczewskiego O. 

Benedyktynach w Polsce i pr. T. 

Modelskiego O. Benedyktynach na 

Litwie. Na zakończenie przemówi 
ks. Szambelan Ignacy Olszański pre- 

zes Ligi Katolickiej Arch. Wileń- 
skiej. 

Wstęp wolny. 

į Północny. 

— Koedukacyjne gimnazjum im. 
T. Czackiego w Wilnie (z prawami) 
zawiadamia, iż egzaminy dla no- 
wowstępujących rozpoczną się: do 
klasy wstępnej i wszystkich klas z 
wyjątkiem I i VIII—dn, 24 czerwca 
o godz. 12 w poł., do klasy I — dn. 
28 czerwca o godz. 9 rano, 

W terminie jesiennym egzaminy 
rozpoczną się dn. 29 sierpnia o go- 
dzinie 10 rano. 

Podania przyjmuje kancelaria 
gimnazjum od godz. 10—18, Wiwul- 
skiego 18, gmach własny. 

— Wyłaz do Warszawy prezesa 
dyrekcii P. i T. Wczoraj wieczorem 
w sprawach służbowych wyjechał 
na kilkudniowy pobyt do Warsza- 
wy prezes wileńskiej dyrekcji Poczt 
i Telegrafów inż. Józef Żółtkowski. 

— Wyjazd dyr. wil. Radja. Dyrek- 
tor Programów Polskiego Radja w 
Wilnie, Witold Hulewicz wyjechał 
na kilkatygodniowy urlop zagranicę. 

Przy tej sposobności p. Hulewicz 
zwiedzi kilka większych radjostacyj 
Europejskich (Berlin, Paryż i t. d.). 

O wrażeniach swych podzieli się 
ze swymi słuchaczami przez Radio. 

— Powrót dyr. oddz. Banku Gosp. 
Kraj. Szwykowskiego. Dyr. oddziału 
Banku Gospodarstwa Krajowego p. 
Ludwik Szwykowski powrócił z pod- 
róży służbowej i objął z dn. 15 b.m. 
urzędowanie. 

ADMINISTRACYJNA 

— Rejestracja zapasów żyta I 
mąki. Wileńskie starostwo grodzkie 
wydało zarządzenie, wzywające 
wszystkich kupców, piekarzy i mły- 
narzy do zgłoszenia posiadanych za- 
pasów żyta, mąki żytniej, razowej i 
pytlowej 70/6 do rejestracji w dniu 
17 b. m. Piekarze mają zgłosić za- 
pasy do zarządów swych cechów, 
kupcy do swych związków, nieza- 
leżnie od tego, czy są członkami 
tych związków, zaś młynarze i za- 
rządy składów na bocznicach kole- 
jowych winne zgłosić je bezpośred- 
nio do starostwa grodzkiego pokój 
Nr 12. 

Rejestracja powyższa dotyczy 
wszelkich ilości żyta i mąki żytniej, 
jakie są w posiadaniu u kupców i 
przemysłowców w dniu 16 b. m. 

Związki, cechy, zarządy młynów 
i składów bocznicowych prześlą wy- 
kazy zapasów mąki w terminie naj- 
dalej do dnia 20 b. m. do wileń- 
skiego starostwa grodzkiego. 

Osoby winne niezgłoszenia za- 
pasów w terminie wskazenym, jak 
też winne podania fałszywych da- 
nych do rejestracji ulegną w trybie 
administracyjnym karze aresztu do 
6 tygodni lub grzywnie do 3000 zł. 
lub obu karom łącznie, przyczem 
może być zastosowana konfiskata 
towarów. 

MIEJSKA 
— Myloa wiadomość 'i demagogia 

„Dziennika Wileńskiego*. W  wiado- 
mościach statystycznych za m-ce 
maj w Nr. 10 została umieszczona 
wzmianka, że zarobek niewykwalifi- 
kowanych robotników, . zatrudnio- 
nych na robotach i przedsiębiorst- 
wach miejskich wynosi 10 zł. 38 gr. 
dziennie. Po zasiągnięciu informacyj 
w miejskiem biurze statystycznem 
otrzymaliśmy wyjaśnienie, że zaro- 
bek ten wynosi przeciętnie dla sta- 
łych robotników dziennych 6 zł. 18 gr. 

Równocześnie z tem, jak się do- 
wiadujemy, miejskie biuro statysty- 
czne zwróciło się do głównego urzę- 
du statystycznego 0 skorygowanie 
pomyłki. > 

Tymczasem „Dziennik Wileński* 
przeczytawszy tę mylną wiadomość 
w „Wiadomościach Statystycznych* 
nie omieszkał przed kilku dniami 
wykorzystać jej, wykuwając na po- 
czekaniu broń partyjną, wymierzo- 
ną w obecny, rzekomo socjalistycz- 
ny Magistrat. Ale tego rodzaju de- 
magogja wcześniej czy później. się 
mści, a zawsze w rezultacie dyskre. 
dytuje jej zwolenników. Nie uniknie 
tego losu i „Dziennik Wileński*, 

— Opiekunowie społeczni. W 
związku Z odnośnem rozporządze- 
niem Prezydenta Rzeczypospolitej — 
magistrat m. Wilna w dniu 18 bm. 
na specjalnem posiedzeniu rozpatrzy 
opracowany ostatnio projekt ustano- 
wienią opiekunów społecznych na 
obszarze m. Wilna. 

Powyższy proiekt przewiduje na 
terenie miasta 12 okręgów opiekuń. 
czych. Kandydatów w liczbie 72 
osób wybiera magistrat i przedkła- 
da Radzie Miejskiej do zatwier- 
dzenia. 

Praca opiekunów 
jest honorowa. 

Zadaniem nowej instytucji bę- 
dzie sprawdzanie stanu materjalne- 
go biednych, ubiegających się o za- 
siłki i przekładanie w tej sprawie 
wniosków, na podstawie których n- 
dzielane będą zapomogi. 

W związku z realizacją powyż- 
szego projektu zostanie przeprowa- 
dzona reorganizacja z miejskiej ko- 
misji opieki społecznej — na czele 
której jako przewodniczący stanie 
prezydent miasta. W skład komisji 
wejdzie 10 radnych eraz 6 delega- 
tów z grona opiekunów społecznych. 
Ponadto dokooptuje się 4 ptzedsta- 
wicieli z pośród najbardziej czyn- 
nych instytucyj dobroczynnych, No- 
wa instytucja rozpoczyna działal- 
ność z dniem 1 września. 

— Przyjazd do Wilna nowego dy- 

rektora teatrów miejskich. Jak się 
dowiadujemy, w dniach najbliższych 

przyjeżdża do Wilna nowy dyrektor 
wileńskich teatrów miejskich p. Zel- 
werowicz. 

Przyjazd p. Zelwerowicza do 
Wilna ma na celu załatwienie for- 

malności, związanych z objęciem 

przez Związek Artystów Scen Pol- 
skich kierownictwa teatrów miej- 
skich. 

społecznych 

"SZKOLNE 

— Polskie T-wo oświatowe „Świat. 
ło* w Wilnie, Męska szkoła odzie- 
żowa im. „Promienistych* dział — 
Krawiecki z kursem trzechletnim 
obejmująsa naukę teorytyczną i prak- 
tyczną kroju, szycia i zdobnictwa 
odzieżowego według programu mi- 
nisterstwa W. R. i O. P. dla szkół 
zawodowych. Nauka bezpłatna. Do 
klasy I przyjmowani będą uczniowie 
na mocy świadectwa o ukończeniu 
conajmniej 6 oddziałów szkoły pow- 
szechnej w wieku 14—18 lat. › 

Zapisy przyjmuje i informacyj 
udziela sekretarjat szkoła W. Pohu- 
lanka 14 (III piętro) codziennie w 
godz. 10—12 od dn. 15 czerwca b.r. 
Przy szkole istnieje Internat. 

ZĘBRANIA 1 ODCZYTY 
— Z T-wa Eugenicznego. D-r Bu- 

blej wygłosi odczyt natemat „Gruź- 
lica a małżeństwo" we czwartek 20 
czerwca o 6-ej w. w lokalu przy Ро- 
radni T-wa (ul. Żeligowskiego 4). 
Wstęp bezpłatny. 

ZE ZWIĄZKÓW i STOWARZYSZEŃ 

— Powstanie nowej placówki Fe- 
deracji — Związku Sybiraków — w 
Wilnie. W dniu 14-go b. m. w loka- 
lu Z. O. W. przy ul. Uniwersytec- 
kiej odbyło się organizacyjne ze- 
branie członków Zw. Sybiraków о- 
kręgu wileńskiego w obecności 
przedstawicieli organizacyj społecz- 
nych i wojskowych. Do zarządu Z0- 
stali wybrani: sędzia Kazimierz Kon- 
towt (prezes), inż. Józef Sobolewski 
(wiceprezęs) apl. sąd. Wacław Stec- 
ki (sekretarz) majorowa _ Alicja 
Skrzyńska (skarbnik), dr. Jadwiga 
Piotrowska (zast. sekretarza), Józef 
Bancewicz Dowgialewicz, dr. Janina 
Hurynowiczówna, Ignacy Mackie- 
wicz (członkowie zarządu), Zebrani 
jednomyślnie uchwalili wysłać Panu 
Marszałkowi Piłsudskiemu depeszę 
następującej treści: „Organizacyjne 
zgromadzenie Związku Sybiraków 
Okręgu Wileńskiego zasyła wyrazy 
czci i hołdu wielkiemu budownicze- 
mu Polski, który nawet przebywa- 
jąc w krainie wygnania układał pla- 
ny wyzwolenia Ojczyzny*. Również 
wysłano depeszę gratulacyjną do 
jednego z najbardziej zasłużonych 
sybiraków, członka b, Rządu Naro- 
dowego z r. 1868 p. prof, Benedyk- 
ta Dyboskiego, 

SPRAWY ROBOTNICZE 

— Posiedzenie Komisji Rolnej. 18 i 
19 b. m. w lokalu Inspektoratu Pra- 
ey odbędzie się posiedzenie Komisji 
Rolnej na powiat wileńsko-trocki, na 
których rozpatrzone zostanie szereg 
zatargów pomiędzy pracodawcami 
a robotnikami rolnymi, 

— Rekrutacja robotników do 
Francji. W dniu 13 bm. w Brasła- 
wiu oraz 15 w Oszmianie odbyły 
się rekrutacje robotników i robot- 
nic rolnych na wyjazd do Francji, 

W dniu 17 bm. odbędzie się re- 
krutacja w Wilnie wyłącznie robot- 
ników wykwalifikowanych jak: sto- 
larzy, ślusarzy, monterów i t. pa 

Wyjazd zrekrutowanych do Fran- 
cji nastąpi w dniu 18 bm. 

— Wypłata zasiłków dorażnych 
bezrobotnym prac. umysłowym. W 
dniu 29 bm. obwodowe Biuro Fun- 
duszu Bezrobocia dokona w gma- 
chu Ratusza (ul. Wielka) wypłaty 
zasiłków dla bezrobotnych pracow- 
ników umysłowych, korzystających 
z państwowej akeji doraźnej. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE 

— Popis świeckich szkół żydow- 
skich. W związku z dziesięcioleciem 
istnienia Żydowskiego Centr. Kom. 
Oświaty odbył się onegdaj na bo- 
isku „Makabi* popis gimnastyczny 
uczniów szkół, utrzymywanych przez 
ten Komitet. Na popisie byli obecni 
p. marszałek senatu prof. Szymań- 

"ski, p. wice-prezydent Czyż. naczel- 
wydziału szkół średnich w Wileń- 
skiem Kuratorjum p. Wątowek, in- 
struktor główny wychowania fizycz- 
nego K. O. Sz. W. p. Czyżewski 
i w. inn. 

RÓŻNE 

— Koło badań społecznych. Z 
inicjatywy achidiecezjalnej Ligi Ka- 
tolickiej w Wilnie odbyła się nara- 
da przedstawicieli sfer profesorskich 
Uniwersytetu Stefana Batorego, na 
której zapadła uchwała założenia w 
Wilnie katolickiego koła badań spo- 
łecznych. Zadaniem tej placówki bę- 
dzie oświetlanie z katolickiego punk- 
tu widzenia, wszechstronnie i grun- 
townie całokształtu społecznego wy* 
chowania, oraz przygotowanie za- 
stępów prelegentów. 

—  Obchód dnia spółdzielczości. 
Dnia 13-go b. m. odbyło się zebra- 
nie organizacyjne Dnia Spółdziel- 
czości w lokalu Komendy Okręgu 
Związku Strzeleckiego przy ul. Por- 
towej 19. 

Po obszernej dyskusji postano- 
wiono obchód Dnia _ Spółdzielczości 
urządzić łącznie z Dniem Oszczęd- 
ności dnia 31-go października, 

Do komitetu obchodu weszli: dyr. 
Witwicki jako przewodniczący, Ob- 
wodowy Sahs, jako sekretarz, nadto 
dr. Dobaczewski, kmdt, Okr. Mu- 
zyczka, Kulesza imieniem Centrali 
Spł. Rol. Handl, delegat Zw. Spółdz. 
Mlecz., oraz delegat Izby Przemygł. 
Handlowej. Adres Komitetu Wilno, 
Portowa 19. 

— Gotowe wzory podań. Opiera- 
jąc się na dłuższem doświadczeniu, 
p. minister Składkowski zarządził 
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odwołań, zażaleń i t. p., których 
tekst może być częściowo wydruko- 
wany a jasna stylizacja przyczynić 
się może do spiesznego załatwienia 
sprawy. Ludność, zwracając się do 
władz, częstokroć mało uświadomio- 
na, przedstawia sprawy, ezęsto się 
powtarzające, niedość dokładnie, co 
znów powoduje dłuższą korespon- 
dencję, stratę czasu i opóźnienie za- 
łatwienia. Zarządzenie p. ministra 

opracowanie wzorów podań, próśb» 

Składkowskiego przyczynić się p0- 
winno w znacznym stopniu do u- 
proszczenia urzędowania.' (—) 

NADESŁANE 
— Podziękowanie. Ponieważ T-wo 

Chrześcjańskiego Domu Ludowego 
nabyło gmach przy ul. Metropolital- 
nej Nr 1 przeważnie na dług, prze- 
to obecnie ustawicznie walczy z 
brakiem pieniężnym. By choć czę- 
šciowo zaradzić biedzie, w ostatnich 
miesiącach odbyły się na rzecz tego 
T-wa dwie imprezy: koncert i zbiór- 
ka uliczna, koncert dał dochodu zł. 
865,00, a zbiórka zł. 864 gr. 59. 

Niniejszem zarząd T-wa poczy- 
tuje sobie za miły obowiązek złożyć 
podziękowanie wszystkim osobom, 
które raczyły bezinteresownie wziąć 
udział w koncercie i zbiórce, a 
szezegėlniej p. Marji Skowrońskiej- 
Szmurłowej za pięknie i z uczuciem 
wykonane pieśni, p.Leonowi Wołłej- 
ce, artyście teatru „Reduta* za cha- 
rakterystyczny i pełen humoru mo- 
nolog „Przygody Oszmiańczuka*. 
Wszystkim osobom, biorącym udział 
w tych dwuch imprezach składa za- 
rząd staropolskie „Bóg zapłać”, 

TEATR i MUZYKA 
TEATR POLSKI („Lutnia”) 
— Pożegnanie artystów warszawskich. 

Dziś o godz. 8 min, 30 wieczorem Teatr Pol- 
ski będzie świadkiem pożegnania przez pu- 
blicznošė świetnych naszych gości, którzy 
przez szereg wieczorów swą znakomitą grą 
rozniecali ną scenie humor, krzesali dow= 
cip i miażdżący paradoks w. oryginalnej 
komedji Beylina „Zakład o miłość”, w któ- 
rej bohaterami są Antoni Różyeki i Wła- 
dysław Lenczewski. 

Dziś „Zakład o miłość* zupełnie scho- 
dzi z repertuaru. 

Jutro w poniedziałek Teatr nie czynny. 
— Drugi i ostatni występ Ninki Wiliń- 

skiej i Benedykta Hertza. Dziś o godz. 5-ej 
po raz drugi na naszej scenie wystąpi Nin- 
ka Wilińska, która mimo swego młodocla- 
nego wieku jest skończoną fenomenalną ar- 
tystką dramatyczną oraz wykazuje coraz 
większy talent choreograficzny. W tem nie- 
pospolitem dziecinnem przedstawieniu bie- 
rze również udział znakomity bajkopisarz 
Benedykt Hertz. Występy Ninki wywołały 
duże zainteresowanie w Świecie dziecięcym 

RADJO 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ 

Fala 456 mtr. Sygnał; Kukułka. 

NIEDZIELA, dn. 16 czerwca 1929 r. 
10.15—11.45: Nabożeństwo z Katedry 

Poznańskiej. 11.45—11.55: Komunikat P. W. 
K. z Poznania. 16.00—18.35: Transmisja Za- 
wodów Międzynarodowych ze Stadjonu na 
Pióromoncie w Wilnie. 18.35—18.55: Bajki 
opowie Zula Minkiewiczówna. 18.55—19.20: 
„Kukułka wileńska* — mówiony tygodnik 
humorystyczny. 19.20 — 19.45: Transm. z 
Warsz. „Z dziejów i przeżyć narodu* — 
prof. H. Mościeki. 19.45—20.00: Program na 
dzień następny, komunikaty i sygnał czasu 
z Warszawy. 20.00—20.30: Słuchowisko we- 
sołe z Krakowa. 20.30 — 22.00: Transm. z 
Warsz. Koncert z Doliny Szwajcarskiej. 
22.00—22.25: Transm. z Warsz. Rozrywki 
umysłowe. 22.25—23,00: Komunikaty P.A.T. 
i inne. 23,00 — 24.00: Muzyka taneczna z 
Oazy. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 17 czerwca 1929 r. 
11.56—12.10: Sygnał czasu, hejnał i ko- 

munikat meteorologiczny. 12.10—12.50: Gra- 
mofon. 12.50—1300: Komunikaty P. W. K. 
z Poznania. 17.00—17.20: Program dzienny, 
repertuar i chwilka litewska. 17.20—17.30: 
Komunikat L. O. P. P. 17.30—17,55; „Kro- 
nika życia młodzieży* — wygł. Wróżka 
Dzieciolubka. 17.55—18.45: Koneert uczniów 
Jadwigi Krużanki. W programie fragmenty 
z op. „Straszny Dwór* — St. Moniuszki, 
18.45—18.55: Komunikaty P. W. K, z Poz- 
nania. 18.55—19.20: „Idee społeczne i reli- 
gijne u Jana Kasprowicza" — odczyt wygł. 
pe U. S.B Stanisław Pigoń. 19.20—19.45; 
twory Jana Kasprowicza wygł art. dram, 

Hanna Kozłowska i Zbigniew Śmiałowski. 
19.45—20.00: Program na dzień następny, 
komunikaty i sygnał czasu z Warszawy, 
20.00—22.00: Transm. z Zagrzebia. Opera 
Iwana Zajec p. t. „Mikola Szubra Zriwski* 
22.05—22.25: Kącik dla panów wygł. Karol 
Wyrwiez-Wichrowski. 22.25—23.00: Transm. 
z Warsz. Komunikaty: P. A. T., policyjny, 
sportowy i inne. 23.00—24.00: Muzyka tane- 
czna z Krakowa. 

Na wileńskim bruku. 
— Usiłowała rzució się do Wilji 

25-letnia Sora Frydensztejn (Wielka 
Nr 56). Samobójczynię wydobyli z 

З
.
 

wody przechodzący ulicę Zygmūn- 
towską żołnierze, Powód targnięcia 
się na życie nieznany. 

— Strzały do złodzieja. Podczas 
pościgu za: Wincentym Górskim, któ- 
ry usiłował dokonać włamania do 
mieszkania Stanisława Krynia (Bak- 
szta 5), policjanci dali kilka strza- 
łów, co umożliwiło ujęcie Górskiego. 

— Kradzieże. Aleksańdrowi Kru- 
pisowi (Mickiewicza 15) z lokalu 
urzędu pocztowego Nr I, skradziono 
rower, Hirszowi Szklarowi (Popław- 
ska Nr 80) skradziono walizkę z 
bielizną. 

— Plaga podrzutków. Dwa pod- 
rzutki znaleziono przy ulicy Do- 
minikańskiej 9, jednego zaś przy ul. 
Nikodemskiej 8.- \ 

EAT TSS I 

Atrakcja wileńska. 
VII Doroczna Wystawa Obra- 

zów i Rzeźb Wileńskiego T-wa 
Artystów Plastyków (pałac re- 
prezentacyjny—plac Napoleona) 
otwarta codziennie od godz. 10 
do 19-ej. 
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ORG KUR TER. "WTL Nr 136 (1481) 

j iaiebi Od dnia 14 do 18 czerw- Potężna epopea morska aktów 9. W rolach głównych: ' - ; ; | - 
4 

Kin | Miejskie " miasta ESKORTA Dorothy Mackaill i Laisventė Gray NIE DECYDUJCIE SIĘ NA KUPNO aparatu fotograficznego 

rr rag D Vaga eee irigi Arias eina o vėjai PRZED OGLĄDNIĘCIEM wielkiego wyboru Ž N I WI ARK I 
Ostrobramska 5. " Początek seansów od g. 4-ej. Następny program: „HANDLARKA NIEWOLNIKAMI". 

  

KINO - TEATR Dziś! Cudo-Film! Klejnot sztuki filmowej! (śpiewaczka ulicy) 

t ®  "Największy o niebywałem napięciu Tryumfalny film pa- 

HELIOS film świata reżys. genjaln. E. LUBICZA łaców i rozkoszy, 

. mitošci i namietnošei, tragedji serc, nędzy i prze- i Nadzwyczajna gra artystów! 

JI Wileńska 38 pychu. W roli głównej ulubienica całego świata Mary Pickford Oszałamiająca stylowa wy- 

SĘ ю stawa! Początek seansów o godz. 6, 8 i 10.15. W niedziele od godz. 4-ej 

KINO Program ha dziś i dni następnel Film, o którym mówi cały Świat! Film, o którym będzie mówić całe Wilno) 

ry: з Wielkie arcydzieło 3 i Wielka tragedja namietnošei ludzkich w 12 

Piccadill tilmowe p. t POZAR SERC (Wertige) wielkieh aktach. W rolach głównych: naj- 

piękniejszy mężczyzna świata JAQUE CATELAIN oraz genjalna EMMY LYNN. Okropności rewolucji rosyjskiej 

Wielka 42 roku 1917. Olśniewająca wystawa! Niewidziane dotąd napięcie akcji i gry! Zachwycający film dla wszystkichl 

Kino Kolejowe 

OGNISKO 
(obok dworca kolejow.) 

KINO 

WANDA 
ul. Wielka 30,   

Silniejsze motory, dłuższe podwozia, mniejsze zużycie paliwa, 

POLECA: 

WILNO, Zawalna 11-а. — — — — — — — Oddział BARANOWICZE, Senatorska 13. 

    

  

BEZPŁATNIE 
„Dla reklamy dajemy 5.000 sztuk tych eleganckich trójlampowych radjo- 

  

Pragnący otrzymać ten aparat, zechcą ,podać swój dokładny adres pod: 

G. 
1756-2 

  

ZKAWIARNIA 
„KROLEWIANKA“ 
Wilno, Krėlowska 9 

Zakąski zimne i go- 
rące, piwo, obiady ob- 
fite i tanio. Dla mie- 
sięcznych žnižka 209/, 

Gabinety. 
9434409942243030030704069 

DOGODNIE 
załatwiamy pożyczki. 

1714-1 

Wileńskie Biuro 

  

Komisowo-Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 152 

Roty i Zonianis 
Jeżeli chcecie zbyć swoje 
produkty wiejskie i rolne 

zgłoście się do 

„INFORMATORA * 
Jagiellońska 8/14. — 1596-1 

Lenna 
btałe, jadalne, wyborowe 

      

  

TERLAND WAIPPETS0FERIOA e 
Taksówki, Touringi (otwarte), karety) 

  

Tragedja w Pałacu Petersburskim Hrabiego Woroncowa. Pamiętny 1917 rok w Petersburgu 
Hulaszczó życia Paryża! Kabarety! Dancingil później na emigracji w Paryżu. 

Wtrąciły go w przepaść kobiety 
Wspaniały dramat w 12 aktach, z życia najwięk- 
szego hulaki Świata. W rolach głównych: Mary Astor i John Barrymore 

Początek seansów o godzinie 6-ej, w niedziele i święta o godzinie 4 popołudniu. — — Ceny miejsc zwykłe. 

Sensacyjna premiera zasyażtnne (ZANNE SVLWETKI cwi. (Bohaterowie świata podziemnego) 
Sensacyjno-salonowy dramat w 12 aktach, kulisy świata, zbrodni, miłości i występku. 

W rolach gł. czarująco pięcna MARY ASTOR, LIONEL BARRYMORE i EDMUND LOWE 

          

Dziś | dni następnych! 

Arcyciekawy film! 

Dziś! 

  

SAMOCHODY 

4 i 6-cio cylindrowe, model 1929 r. 

wielki luksus. 

ZYGMUNT NAGRODZKI   WAŻNE! Części zapasowe zawsze na składzie. 
1775 

ABAAAZBEJEJEWCEJD 

3 LEKARZE © 
BOFAROWEBADOOSEE 

ЭЧЕО MAKOR RZY RATY R TRS TTL EIK 

в DOKTÓR MEDYCYNY 

A. GYMBLER 
CHOROBY  WENERY- 

CZNE i SKÓRNE 
Elektroterapja, Diater 
mia, Słońce górskie, 

Sollux. 1505 

Mickiewicza 12 
róg. Tatarskiej. 

odbiorników naszym Klijentom zupełnie darmo, 

razem z przesyłką pocztową. Aparaty zaopatrzo- 

ne są w najlepsze lampki i cewki. : 

Warunek: Kto kupi nasz glošnik salonowy, 

wykonany z najlepszych materjałów, który sprze- 

dajemy po bardzo niskiej, detalicznej cenie — 

otrzyma za darmo 

odbiornik trzechlampowy | |Dr.Kenigsherg 
CHOROBY WENRRYCZ 
NE, SKÓRNE 1 anallzy le- 
karskie. dad 0-12 

1 48. 

Mickiewicza 4 
tel. 1090, W. Z. P. 73. D E H N I K Radio-Exporteur 

Berlin-Britz, Rudower-Allee 5. DOKTÓR 

BLUMOWICZ 
Choroby weneryczne, 

syfilis i skórne, 

Wielka 21. 
0d 9 — 1 i8— 7. 
(Telef. 921). 

  

DOKTOR 

D.Zeldowicz 
choroby weneryczne, sy- 
filis, narządów  moszo- 

wych, Elektroterap. 
(Diaternia) 

od 9—1, od 5 — S wiecz. 

Kobieta-Lekars 

I. Zeliowiczowa 
kobiece, weneryczne, na- 
rządów moczow. od 12—2 

  

r 1 од 4 — 6 
ul. Miekiewicza 24, 

N W. Zdr. Nr 152. 

ВУ ЕЛЕНЕ НЕНЕ Е2 ЕЛЕ ЕУЕЙ ЕНЕИ 

SZCZYŹNIE, ALE W CAŁEJ POLSCE, WIĘC OGŁASZAJ Akuszerki E 
SIĘ TYLKO W NIM, A KLIJENTELĘ NAPEWNO ZYSKASZ olaisialsiajaiajojajajajai 

ADMINISTRACJĄ „KURJ. WILEŃSK.* WILNO, JAGIELLOŃSKA 3, TEL, 99 Akuszerka 

: DZIŚ CZYTA KAŻDY OBYWATEL NIETYLKO NA WILEŃ- 

«н | || AN 
—| |Fabryki, przyjmuje od 9 rano 

  

        

ECOLE PIGIER de PARIS 

  

         

Przyjmuje 9 — 2 | 5—7.. 

  

APARATÓW FOTOGRAFICZNYCH r 

> „B i KOSIARKI 
szwedzkie i amerykańskie na spłatę 

do dnia 30 kwietnia 1930 r. 

GRABIE KONNE różnej wielkości 
TOCZAKI do noży maszyn żniwnych 

  

е 

AP AUDI, wino 
ul. Dominikańska 17, telefon 10-58. 
Najstarsza firma w kraju (egzyst. od 1840 r.). 1777 

  

Ważne! 

      © 

p 2 

1S KERR TYSZ ROOEWKA 

poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna Nr 11-a, telef. 687. 

Baranowicze, ul. Senatorska 13. 

Części zapasowe 
zaraz na składzie. 

  

  

w składzie fabrycznym 
przyborów optycznych, fotograficznychzi geodezyjnych 

LECZRICA | 
LITEWSKIEGO STOWARZYSZENIA 

POMOCY SANITARNEJ 
WILNO, WILEŃSKA 28. Tel. 846. 

„| W przychodni przyjmują lekarze specjaliści. 
W Bzpitalu oddziały: wewnętrzny, oczny, nerwo- 

wy, chirurgiczny, ginekologiczny oraz 
dla stałych chorych moczopłeiowych. 

Gabinet Roentgena i Elektro-Leczniczy. 
Leczenie promieniami Roentgena i elektryeznoś- 
cią, fotografowanie, prześwietlanie, elektryczne 

wenny, elektryczny masaż. 

Przyjęcia od 10 — 3. 3 

  

  
  

sprzedam tanio 

bez lokatorów 

  osobowy.   
Z powodu wyjazdu 

B dB z ogro- 
dem 

wszystkie mieszkania 

wl. Samochód 

Zarzecze, Filarecka 49 

5000 zł., 

    acz m O 
  

AS 

WPOLYGEKOUPOLIJH-T| 

  

Jedyne wielkie czasopismo fachowe branży drzewnej w Polsce. 
| PRENUMERUJCIE! 

_ Чг Мг okazowe gratis. 

  

r 

ТОГО 

tanio 

Dowiedzieć się   OGŁASZAJCIE SIĘ! Kwartalnie zł. 12. 
3966 | 

cad 
    

a KAS LI 

marki „Mercedes“ 
otwarty 12-tu osobo- 
wy po kapitalnym re- 

moncie okazyjnie 

do sprzedania 

ni. Słowackiego10 m.5 
od 9—11. 1778 

10-ej. 

Estko. 

  
Ponarska 7. 

AUTO 
osobowe-taksówkę kupię 
używaną w cenie około 

marka „Ford” 
może być tylko roku 1928. 
Oferty pisemne do Infor- 
matora, Wilno, Jagielloń- 
Ska 8 m. 14, z podaniem 
szezegółów, osobiście zaś 
w godzinach od 9-ej do 

1751-2 

PIANINA 
do „wynajęcia. Repe- 
racja i strojenie. 
Mickiewicza 24 — 9. 

1767 

1. 

Do sprzedania 

jadłodajnia 
z ceałem urządzeniem. 

1749-0 

  

  

Majątki ziemskie, 
Folwarki, Domy 
posiadamy do sprze- 

dania dogodnie. 
Wileńskie Biuro 

Komisowo- Handlowe 
Mickiewicza 21, tel. 152 

1745-0 
  

Fachowo z 
przepisujemy * 

na maszynach. 

Wileńskie Biuro 
Komisowo-Handlowe 

Mickiewicza 21, tel. 152 

Gotówkę 
w każdej simie loku- 
jemy szybko i dogod- 

nie. 1750-0 

Dom HK „ZACHĘTA“ 
Miekiewieza 1, tel. 9 05 

  

  

Od r. 1843 istnieje 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20. 

МЕО 
jadaine,. sypialne i ga- 

binetowe, kredensy, 
stoły, szafy, łóżka i td. 

Wykwintne. Mocne. 
NIEDROGO. 

Na dogodnych wa- 
runkach i na raty. 

Nadeszły nowości. 

sprzedam 
na Zwierzyńcu, przy 
ul. Giedyminowskiej, 

ogród owocowy. 

O warunkach dowie- 
dzieć się w Admini- 
stracji „Kurjera Wil.* 
Jagiellońska 3—1, 

tel. 99. 1778 

p” Įolojojajalajojajajajajoj 

El ZGUBY E 
EAEEBEEACEBACEEEE 

    

  

  

  

Na 
środek do 

prania _ 
SDrzedawary 
wiłącznie W 
paczkach 

LA zabezpieczenia 

  

  
  

klijenteli od kupo- 
wania  falsyfikatów, jest 

płatku jest nie do pomyślenia! 

wypróbowany i niezawodny środek do prania 
tkanin i wełny, sprzedawany jest wyłącznie w 
granatowych paczkach z napisem 

jedwabną bieliznę. 

wyłącznie w Lux'ie. 

  
  

    RUPON.   Do firmy * Suniajt ” Spółki Akcyjnej, Skrzynka 
Pocziowa 479,, Poczta Główna, Warszawa— am 

Upraram o bezpłatne przesłanie mi próbnego pakietu Lux, FTR 

zwyczaj wytłaczania nomenklatury na kawałkach mydła. 
Oczywiście jest to niemożliwością o ile chodzi o Lux, ponie- 
waż umieszczenie nazwy czy też firmy na każdym nikłym 

Wobec tego oryginalny Lux, ten najbardziej pewny, 
delikatnych 
zaklejanych 

ux. Wystrzegać się 
zatem wszelkich naśladownictw, żądając Lux'u zawsze 
tylko w paczkach z nomenklaturą. Lux'em uprać można 
wspaniale eleganckie suknie z delikatnych tkanin i strojną 

Wełniane koszulki, bieliznę i kaftaniczki niemowląt, jak 
również grube wełniane koce i wszelkie flanelowe ubrania, 
prać tylko Lux'em, a zachowają do końca i po niezliczo- 
nych praniach miękkość i wygląd nowości, o ile są prane 

należy ządać Lux'u 
tylko w paczkach. 

         

       

w ładunkach  wagono- : młyny, tartaki, domy, + E iąż ю 

wych poleca poor dla młodych panien w pobliżu sklepy, cukiernie 1 jadło” AWA ul. zza Lgubioną a = 

| re RANE RAEYNEGNE EAT dajnie do sprzedania. | yriozaSom.4, U.S. | „ną przeń P.K.U. Sokół- Lever Brothers Limited, Anglja. 

Majętność Gołaszyn, || Royye"(seme! Słenografja, handlowość | boś biz Nr. 8098. ||| Via, na imię Adama Dy- 
p. Oborniki, Wiełkopolska. || i język francuski. | „INFORMATOR" czewskiego, rocznik 1892, 155 

: 1661 | Lkum————>——————>>—- | J*6lelloiška 8/14. 1597-0 BRAZ unieważnia się. 1770 

09
51
 

  

REDAKCJA | ADANISTRACJA: Jegielishska 3, Talefon 99, Czynne od godz. —3 ppeł, Naczelny redaktor przyjminje od godz. 2— 3 ppoł. Redal 

CZNA PRENUMERATY: 
* katy — 1.60 zł. za wieraz 

1 a — 25% drażej, Dla poszukujących pracy 30% zniżki, 

WE wileński” S-ka z ogr. odp. 

przyjmuje od gedz. 12-—2 ppoł. Ogłoszenia przyjmują się od godz. 

miesięcznie 5 odueczeniez do domu lub przesyłką pocztową 4 zł. Zagranicą 7 zł 

redakcyjny, ogłozcezie mieszkaniowe — 30 gr. za Wyraz. 

CENA OGŁOSZEŃ: Zs wiersz milimetrowy przed tekstem — 40 gy., 

Do tych cen dolicza się: za ogłoszenie cyfrowe i tabelaryczne — 50% drożej, z zastrzeżewiem xniejsca—259% drożej, ! 

Za nnmer dawodewy 20 gr. Ukiad ogloszefi 6-cio łamowy, za tekstem 10-cio lamowy. Administracja zastrzega sebie prawo zmiany termina draks ogłoszeń. 

„Kurjer Wėlefiski“ S-ka z ogr. Odp. Druk. „ * „Wilno, ul. Ś-to Jańska 1. teleion. 3-40. 

    

ktor działa gospodarczego przyjmaje od godz. 6—7 wiecz, we wtorki i piątki, Rękopisów Redakcja nie wraca. Redaktor 

9—3 I 7—9 wiecz. Konto czekowe P. K. O. Nr. 60.750. Drakarnia — ml. Š-to Jafska I, Telefon 3-40, 

Ww tekicie I, Ii str, — 30 gr., III, IV, V, VI —35 gr, za tekstem — 15 gr., kronika rekl, - kowmai- 

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

Oddział w Grodnie: ut. Bankowa 16 

Redaktor odpowiedziainy Józet Jurkiewicn. 

  

 


