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O ileż więc możnaby na podsta- 

wie dzisiejszego stanu rzeczy uznać 

za uzasadnione nadzieje pewnych 

kół niemieckich i innych na bardziej 

pomyślnej dla ich tendencyj przebieg 
akcji mniejszościowej na terenie 

Ligi? 

Jak już zaznaczyłem, sytuacja 
dzisiejsza nie może być uważana za 

niezmienną. Do czerwca może 

się w niej zmienić sporo i to rze- 

czy zasadniczych. Następna sesja 
Rady odbędzie się już po wyborach 

angielskich i p. Chamberlain może 

po raz ostatni reprezentował rząd 

Wielkiej Brytanji za stołem Rady. 
Hiszpanja znajduje się w przededniu 

rewolucji, której zdaje się nie zapo- 

biegną urządzane częściowo dla 

wzmożenia ambicji i solidarności 

narodowej hiszpańskiej wystawy w 

Sewilli i Barcelonie. Poincarć, pomi- 

mo ostatnich sukcesów znajduje się 

podobno u schyłku swoich rządów, 
choć wątpić należy, aby jego ustą- 

pienie pociągnęło za sobą odejście 

Brianda od steru polityki zagranicz- 

nej. Ale najmniej pewną jest sytu- 

cja w Niemczech, a z nią i sytuacja 

p. Stresemanna. Ma on bezwzględ- 

ne poparcie socjalistów i demokra- 

tów, spotyka się natomiast z opo- 

zycją w łonie własnej partji. Kryzys 

parlamentaryzmu niemieckiego fna- 

brzmiewa w szybkiem tempie. Opa- 

ł 

nować go i rozwiązać nie /zdola 

rząd obecny, flegmatyczny i nie- 

składny, posiadający na czele czło- 
wieka bardzo przeciętnej miary. 

Stresemann jest niewątpliwie w tem 

gronie osobistością najsilniejszą i naj- 

zdolniejszą. Ale jest on ciężko cho- 

ry i nie ma za sobą?zorganizowanej 

grupy, mogącej go poprzeć, gdyby 

usiłował swój autorytet i zdolności 

zużyć na terenie wewnętrznej polityki 

niemieckiej, Podniosły więc w Niem- 

czech głowę rozmaite elementy i 

organizacje awanturnicze. Wszystko 

to nie mogło nie” poderwać znacz- 

nie zaufania mocarstw Ententy do 

ciągłości lokarneńskiej polityki Stre- 
semanna, który już w Genewie 

mógł poznać skutki osłabienia swe- 

go stanowiska. 

Jest to jeden z ważnych elemen- 

tów niepowodzenia niemieckiego w 

Genewie, choć oczywiście nie jedy- 

ny. Sytuacja innych rządów też nie 

była tak mocna, aby im było na 

rękę angażować się w rzeczy, mo- 

gące znacznie naruszyć kwietyzm 

stosunków ligowych, zwłaszcza, że 

wnioski mniejszościowe Stresemanna 

wykraczały daleko poza obowiązki 
formalnie obciążające Ligę i po- 

szczególnych jej członków wobec 

mniejszości. Impreza była nie na 

czasie i żadne wypadki zewnętrzne 

w dziedzinie spraw mniejszościo- 

wych nie upoważniały bynajmniej 

do nagłego radykalizowania samego 

zagadnienia. Przejrzyste intencje 

Stresemanna obliczone nie na har- 

monizowanie stosunków w  pań- 

stwach posiadających mniejszości na- 
rodowe, lecz przeciwnie — na wzma- 
ganie dyskarmonji nie mogły znależć 

wielu zwolenników pośród członków 
Rady. 

, Liga Narodów nie jest władną 

rozwiązywać problemy mniejszościo- 

we, o ile wykraczają one poza ra- 

my ochrony praw narodowych, kul- 

turalnych i t. p. odrębnych etnicz. 
nie jednostek lub grup. Tam gdzie 

  

1OTOSKONJ. 
problem mniejszościowy staje się 

szerszem zagadnieniem politycznem 

Liga nie ma ani prawnych ani fak- 

tycznych środków dla wpływania 

na takie czy inne jego rozstrzygnię- 

cie. Liga nie narzuci państwu—swe- 

mu członkowi ani autonomji tery- 

torjalnej, ani nie zmieni jego formy 

ustrojowej, ani nie spowoduje oder- 

wanie się części terytorjum pań- 

stwowego. Kamieniem węgielnym, 

na którym opiera się budowa Ligi, 

jest ochranianie tego politycznego 
status qao, który został stworzony 

przez traktaty pokojowe z tat 1919-20. 

Jakakolwiek jego zmiana może na- 

stąpić jedynie w drodze | dobrowol- 

nej ugody układu. W żadnym razie 

Liga nie poprze tego, kto będzie 

chciał osiągać swoje aspiracje siłą. 

Ochrona i gwarancje wykony- 

wania tych praw mniejszości, które 

stanowią treść przepisów traktatów 

mniejszościowych, nie może sprawiać 

Lidze zbyt wielkiego kłopotu, gdyż 

rządów tak głupich, aby  dopatry- 
wać się interesu państwowego w 

narzucanej asymilacji narodowej 

mniejszości jest coraz mniej. Każdy 

rozsądny rząd musi przecież uwa- 

żać wykonanie tego co zawierają 

klauzule traktatu mniejszościowego 

za nakaz własnej woli, a nie za 

przymus zewnętrzny. 

Polska jest atakowana na odcin- 

ku mniejszości niemieckiej, odcinku 

najsilniejszym i łatwym do obrony. 

Pozycja Polski jest bezwzględnie tu 

silniejsza niż pozycja strony prze- 

ciwnej. Zbrojne grupy ukraińskie i 

białoruskie do Ligi nie pójdą, nie 

będą bowiem mogły przyjść do niej 

z „czystemi rękami”, inne zaś, oraz 

Żydzi. powinny, o ile są realnymi 

politykami, liczyć na realizację swo- 

ich praw i potrzeb w bezpośrednim 

stosunku z większością narodową 
państwa i z jego rządem, a nie spe- 

kulować na b. wątpliwe co do prak- 

tycznych skutków interwencje Ligi. 

Niechybnie natomiast Liga uchy- 

li się od przyjmowania na siebie 

gwarancyj dla dalej idących zobo- 

wiązań wobec mniejszości, do cze- 

go — choć nieszczerze — zmierza- 

ły propozycje Stresemanna. Tę re- 

zerwę musi jej podpowiadać zdrowy 

instynkt samozachowawczy. Dlatego 

też nie należy oczekiwać od dal- 

szego rozwoju sprawy mniejszości 

narodowych na terenie Ligi więk- 

szych niespodzianek lub sensacyj, 

samo zaś przestudjowanie i przedys- 

kutowanie zagadnienia, o ile bę- 

dzie połączone z umiejętnością od- 

różnienia ziarna od plew i zielska, 
przynieść może tylko korzyść, 

Testis. 

TTT BSE AFOTZPEOA WNZORZZNOWOPORZZCZWNE 

Incydent w komisji administra- 
cgjnej Sejmu. 

Na wczorajszem posiedzeniu ko- 
misji administracyjnej Sejmu za- 
szedł ineydent między przewodni- 
czącym tej komisji pos. Polakiewi- 
czem i przedstawicielami lewicowej 
opozycji. Wpłynął mianowicie wnio- 
sek pos. Pawłowskiego (Str. Chł.) w 
sprawie rozszerzenia porządku dzien- 
nego, co miało być niezgodne z re- 
gulaminem i co uniemożliwiało wy- 
czerpanie wczorajszego porządku 
dziennego. 

Sprawa ta oparła się w rezulta- 
cie o marszałka Sejmu Daszyńskie- 
go, który w porozumieniu ze stro- 
nami ustalił na poniedziałek nowy 
porządek obrad. 
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Du Batwy T.BUNIMOWICZ 
WILNO. WIELKA 4. 

  

przyjmuje ubezpieczenia od 

wy!osowania amortyzacyjnego 

obligacji 4k prem. pożyczki inwestycyjnej 
z r. 1928 

mającego się odbyć dnia 7-go kwietnia r. b. 914 

RERYIZPYCIAZYWE SZEŃ SZEZASSIAKE 

Sprawa komunikacji i tranzytu między Polską i Litwą. 
(Tel, od własnego korespondenta z Warszawy). 

Utworzona w Genewie przez doradczą komisję komunikacyjno- 
tranzytową Ligi Narodów podkomisja dla zbadania sprawy stosunków 
polsko-litewskich w dziedzinie komunikacji i tranzytu korzystać będzie 
w swych pracach ze wszystkich materjałów, jakiemi rozporządza Sekre- 
tarjat Ligi. Należy zaznaczyć, że członek tej podkomisji Anglik Baldwin 
zajmował się w roku 1925, jako przewodniczący komisji dla urucho- 
mienia spławu ka Niemnie, zagadnieniem komunikacji polsko-litewskiej, 

Podkomisja opracuje specjalny raport dla komisji doradczej komu- 
nikacyjno-tranzytowej Ligi Narodów, która zbierze się w czerwcu r. b. 
Na tem posiedzeniu przedstawiciele rządu polskiego i litewskiego będą 
mogli sprecyzować stanowiska wymienionych rządów w odniesieniu 
do zagadnienia komunikacji między Polską a Litwą. 

"Pierwsze posiedzenie podkomisji. 
GENEWA. 23.II1. (Pat). Podkomisja dla zbadania stosunków komu- 

nikacyjno-tranzytowych między Polską i Litwą utworzona wczoraj przez 
komisję komunikacyjno-tranzytową Ligi odbyła dziś po poł. swe pierwsze 
posiedzenie, na którem dokonano wyboru przewodniczącego. Na stano- 
wisko to powołano p. Vasconcellosa Portugalja. 

Wymiana not w sprawie polsko-łotewskiej konwencji kolejowej, 
RYGA, 23,II (Pat). Dziś polski chargć d'afaires w Rydze Łubieński 

przyjęty został przez ministra spraw zagran. Balodisa. W czasie audjencji 
okonano wymiany not w sprawie wprowadzenia w życie z dn. | kwiet- 

nia polsko-łotewskiej konwencji kolejowej. 

Sejm łotewski ratyfikował traktat z Polską.R 

RYGA, 28-1II. (Pat.) Sejm uchwalił traktat handlowy i kon- 
wencję kolejową z Polską. 

Przed pogrzebem marsz. Focha. 
Niemcy czescy przeciwko uczczeniu Focha. 

PRAGA, 23.III (Pat). Na posiedzeniu krajowego sejmu czeskiego w 
dniu 22 b. m., gdy przewodniczący rozpoczął przemówienie w związku 
ze śmiercią marszałka Focha, przedstawiciele mniejszości niemieckiej za” 
protestowali przeciwko uczczeniu pamięci Focha, nazywając to aktem 
politycznym i manifestacyjnie opuścili salę posiedzeń. 

Delegacja polskiego parlamentu na pogrzeb 

(Tel, od własnego korespondenta z Warszawy). 

Wczoraj wieczorem wyjechała do Paryża delegacja parlamentu pol- 
skiego na pogrzeb marszałka Focha. Delegacja składa się z wicemarszałka 
Sejmu Czetwertyńskiego oraz posłów Polakiewicza, Gralińskiego i Dęb- 
skiego. Z ramienia Senatu wyjechał do Paryża przewodniczący senackiej 
komisji spraw zagranicznych sen. Lubomirski. 

Tłumy defilują przed trumną. 
PARYŻ, 23.II1 (Pat). Dzienniki obliczają, iż około 20 tys. osób prze- 

defilowało przed trumną marszałka Focha. Trumna ze zwłokami przenie- 
siona będzie do katedry Notre Dame, gdzie we wtorek o godz. 8 m. 30 
odbędzie się nabożeństwo żałobne. Nad grobem przemawiać będzie je- 
dynie Poincare. 

Uruchomienie szkół polskich w Niemczech. 
BERLIN, 23. 3. Pat. Prasa nacjonalistyczna donosi ze Złotowa, że w 

najbliższym czasie w powiecie złotowskim ma być otwarte 7 do 10 szkół 
mniejszościowych. Do szkół tych, w razie jeżeli nie znajdzie się dosyć 
nauczycieli Polaków, sprowadzeni być mają nauczyciele z Polski. Nau- 
czycielom tym władze pruskie udzielą pozwolenia na przybycie do Nie- 
miec i wykonywanie ich funkcyj. Dzienniki nacjonalistyczne podają tę 
wiadomość z oburzeniem, zaopatrując ją takimi tytułami: jak „Skandal 
szkolny w Prusach" i t. d 

Dalsze ograniczenia imigracyjne do Ameryki. 
BERLIN, 23. 3. Pat. Prasa berlińska donosi z Waszyngtonu, że pre- 

zydenł Hoover ogłosił oficjalnie, iż wbrew swym intencjom obowiązany 
jest wprowadzić z dniem | lipca r. b, nowe ograniczenia imigracyjne. 

RZRPIEWOTUTT KONNE » 

Wydobywanie trupów z zasypanej kopalni. 
WIEDEŃ, 23-1II. (Pat.) „United Press* donosi z Pitsburgu, że do- 

tychczas wydobyto 22 trupy z pod gruzów zasypanej kopalni. Dotych- 
czas brak jeszcze 15 górników, co do których niema nadziei, iż pozo- 
stają przy życiu. 

Wypłacenie pensji urzędnikom 30 marca. 
(Tel. od własnego korespondenta z Warszawy). 

Ministerstwo Skarbu rozesłało do wszystkich urzędów kasowych za- 
rządzenie, aby ze względu na święta Wielkanocne wypłacono pensję 
urzędnikom i funkcjonarjuszom państwowym w dniu 30 marca. 
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Na skreślony fundusz dyspozy- 

cyjny Min. Spraw Wojsk. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Akcja, wszczęta przez Federację 
Polskich Związków Obrońców Oj- 
czyzny w kierunku zbierania skłą- 
dek publicznych na fundusz dyspo- 
zycyjmy ministra spraw wojskowych, 
skreślony — jak wiadomo — przez 
Sejm, przybiera coraz większe roz- 
miary. 

Jak wiadomo, Sejm skreślił z fun- 
duszu dyspozycyjnego ministra spraw 
wojskowych kwotę 2 milj., przezna- 
czoną na walkę ze szpiegostwem. 
Federacja Polskich Związków Ob- 
rońców Ojczyzny odwołała się do 
całego społeczeństwa, by jak zwy- 
kle w razach grożących państwu 
niebezpieczeństwa, ' społeczeństwo 
wykazało swe poświęcenie dla do- 
bra kraju. 

Składki ze wszystkich miast, po- 
wiatów, miasteczek i wsi napływa- 
ją do Fed. Pol. Zw. Obr. Ojczyzny 
w niebywale szybkim tempie. Nale- 
Ży przypuszczać, że w niedługim 
czasie potrzebna suma 2 milj. zł. 
będzie zebrana i przekazana do dy- 
spozycji ministra spraw wojskowych. 

ten sposób społeczeństwo da 
dowód, iż potrafi ocenić szkodliwość 
demagogji sejmowej. 

  

Sąd marszałkowski potępił pos. 
Langera, 

WARSZAWA, 28.III. (Pat). Sąd 
marszałkowski, rozpatrzywszy spra- 
wę zarzutów, uczynionych przez po- 
sła Langera, skierowanych przeciw- 
ko posłowi Towarnickiemu wydał 
orzeczenie, w którem uznał posła 
Towarniekiego niewinnym czynu ka- 
rygodnego, a natomiast stwierdził, 
że postępowanie posła Langera, po- 
mimo, iż było podyktowane przez 
najlepsze chęci i kierowane czyste- 
mi pobudkami, było wysoce lekko- 
myślne, 

Członkowie senaccy do Trybu- 
nału Stanu. 

(Tel. od wł. kor..z Warszawy). 

Senat wybrał wczoraj dwóch 
członków do Trybunału Stanu, jak 
wiadomo bowiem, poprzednio wy- 
brani p. p. Oswald Balcer i Zygmunt 
Nowicki zrzekli się swych mandatów 
do Trybunału Stanu. Senat wy- 
brał na ich miejsce adwokata Adol- 
fa Sulikowskiego, kandydata ende- 
cji, oraz byłego ministra spraw we- 
wnętrznych i prezesag. stronnictwa 
Wyzwolenia p. Thugutta. 

"PODCZAS 
ROZTOPÓW . 
WIOSENNYCH | 
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nosząc 
naj- 

praktyczniejsze 

PODSZEWCE TRYKOT, 

      
P. Prezydent spędzi święta w Spale. 

(Tel. od wł, kor. z Warszawy). 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej 
zwyczajem dorocznym spędzi świę- 
ta Wielkanocne w Spale. W chwili 
obecnej nie jest jeszcze ściśle usta- 
lony ani dzień wyjazdu Pana Pre- . 
zydenta, ari dzień jego powrotu do 
Warszawy. 

Polemika Trampozyūski-Polakie- 
Wióż, 

Na wczorajszem posiedzeniu ko- 
misji budżetowej Sejmu rozpatry- 
wane były poprawki wniesione 
przez Senat do budżetu. Jak wia- 
domo Senat przywrócił między in- 
nemi fundusz dyspozycyjny m-wa 
spr. wewnętrznych w wysokości 6 
milj. zł. 

W tej sprawie wywiązała się 
wczoraj w komisji ożywiona dysku- 
sja między menerem endecji pos. 
Trąmpczyńskim i pos. Polakiewi- 
czem. 

Pos. Trąmpczyński przyznał, że 
fundusz ten jest koniecznie po- 
trzebny, zaznaczył jednak, że niema 
do obecnego min. spr, wewn. zau- 
fania i dlatego uważa, że funduszem 
dyspozycyjnym powinienby admini- 
strować Sejm. 

To wywołało stanowczy protest 
ze strony pos. Polakiewicza, który 
podniósł  absurdalność wywodów 
pos. Trąmpczyńskiego. 

rezultacie jednak komisja od- 
rzuciła poprawki Senatu. 

Kronika telegraficzna. 
= Min. spr. zagr. Stresemann wyjechał 

wraz z małżonką do Mentony na Rivierze 
francuskiej. 

—= Rada miejska m. Berlina przyjęła bud- 
żet na rok 1929. Budżet ten wynosi 1 mil- 
jard 138 miljonów marek. 

= W kopalni Waldenburg na Śląsku o-- 
berwała się winda z wysokości 35 mtr. przy 
czem 2 górników poniosło śmierć. 

= Na kopalni Hohenloe wskutek zawa- 
lenia się filaru zasypany został górnik 
Franciszek (Cygan, ponosząc Śmierć na 
miejscu. 
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DNIA 24 MARCA 1929 r. ODBĘDZIE SIĘ 

МЕМ LOERJA PANTOMA 
na rzecz! kolonji letnich dla 
uczni gimn. im. A. Mickiewicza 

MOC POŻYTECZNYCH FANTÓW. 

CENĄ LOSU 50 GROSZY.       
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Marszałek Piłsudski obejmie pro- 
tekiorat nad restauracją kościoła 

po-Trynitarskiego. 
Prace związane z ukonstytuowa* 

niem się komitetu do przeprowadze- 

nia restauracji kościoła po-Trynitar- 

skiego na Antokolu dobiegają już 

końca. W skład komitetu wykonaw- 

czego weszli: ks. Żywicki, kapelan 

szpitala wojskowego, pułk. dr. Mar- 

kiewicz, p. Stanisław Lorenc, kon- 

serwator urzędu wojewódzkiego, 

kpt. Andrzejewski oraz inż. Her- 

mański. 
Komitet honorowy stanowią: J. E. 

ks. arc. Jałbrzykowski, marszałek Se- 

natu prof. Szymański, J. E. biskup 

Bandurski i dowódca O. K. III. gen. 

Litwinowicz. 
Komitet wykonawczy zwrócił się 

w drodze telegraficznej do Marszał* 

ka Piłsudskiego z prośbą o łaskawe 

przyjęcie protektoratu nad restau- 

racją kościoła po-Trynitarskiego. 

Przed wyborami do lzb rze- 
mieślniczych 

O wspólny blok polskich i żydow- 
skich rzemieślników. 

* Sprawa o utworzenie [zb rze- 
mieślniczych na całym terenie Rze- 

czypospolitej ma się ku końcowi, 
Do |15-go czerwca r. b. wybory 
wszędzie mają być już przeprowa” 
dzone. 

U niektórych działaczy rzemie- 

ślniczych powstała w związku ze 

zbliżającemi się wyborami myśl kon- 
solidowania polskich i żydowskich 
rzemieślników celem wystawienia 
wspólnych list kandydatów. Pertrak- 
tacje te prowadzone są w Warsza” 
wie w centralach i dotyczą wszyst- 

kich organizacyj rzemieślniczych na 

terenie byłego zaboru rosyjskiego. 
W grę wchodzą tu te organizacje 
rzemieślnicze z tych 3 chrześcijań” 
skie i | żydowska. 

Jak nas informują, pertraktacje 
te są na dobrej drodze i zamierzo” 
na konsolidacja ma wszelkie widoki 

dojścia do skutku. 
O ile taki blok wyborczy został- 

by stworzony do wszystkich lzb w 

byłym zaborze rosyjskim, wystawio” 

na byłaby tylko jedna lista co, bę- 

dąc sprzeczne z ustawą spowodo- 

wałoby, że wybory wcaleby się nie 

odbyły. 

Ustanowienie głównej komisji wy” 
borczej. 

W związku ze zbliżającemi się 
wyborami do Izby rzemieślniczej w 
Wilnie, p. wojewoda Raczkiewicz 
wydał zarządzenie, na mocy którego 
dla przeprowadzenia wyborów do 
Izby rzemieślniczej w Wilnie usta- 
nawia się na cały okręg lzby (wo- 

' jewództwo wileńskie), główną ko- 
misję wyborczą z siedzibą w Wilnie 
— plac Magdaleny 2 pokój nr. 23, 
która w myśl $ 14 regulaminu wy- 
borczego składać się będzie z prze” 
wodniczącego lub jego zastępcy, o- 
raz 8 członków i 8 ich zastępców, 
przedstawionych przez 8 najliczniej- 
szych w okręgu Izby zawodów rze” 
mieślniczych. 

Na podstawie statystyki rzemie- 
ślników posiadających karty rze- 
mieślnicze we wszystkich zawodach 
rzemieślniczych wykonywanych w 
okręgu Izby należą do nich nastę- 
pujące zawody rzemieślnicze: |) 
krawiecki, 2) szewcki, 3) kowalski, 
4) piekarski, 5) st larski, 6) rzeźnic- 
ki, 7) fryzjerski, 8) cholewkarski. 

Zawody te wydelegują członków 
i ich zastępców do głównej komisji 
wyborczej. 

JANBULHAK 
ARTYSTA - FOTOGRAF 

  

  

Palmowa niedziela. 

Piękny to jest zwyczaj tutejszy 
w dzień Palmowej Niedzieli stroić 
szare jeszcze rózgi wierzbowe w 
kolorowe kwiaty. Naogół barwność 
nie jest dominantą ludu naszego. 
Lubuje się on w barwach nikłych, 
bladawych, ciemnych, nie jest jaskra- 
wy w niczem, ani w objawach uczuć, 
ani w zdobnictwie, ani w stroju. 
Chce tego widać przyroda śmętna, 
„niebo bledsze, trawy rzadsze”, tak 
się dusza krajobrazu i ludzi ukształ- 
towała. A na ten dzień przygoto- 
wujący do Wielkiej Nocy właśnie 
ton wesoły, radośny zwycięskiej 
wiosny cud, orgja barw, trzepotli- 
wych kwiatów, ogród zaczarowany, 
królewski bajeczny wykwita pod 
kościołami i stroi szare mury tęczo- 
wemi blaskami radesnej nadziei 
Zmartwychwstania bożego. 

Nie były piękniejsze te palmy i 
szaty, które lud izraelski miotał pod 
stopy swego Króla, Chrystusa z Na- 
zaretu, gdy tłum radosny wiódł go 
siedzącego na oślicy i wołał „Ho- 
sanna synowi Dawidowemu, oto 
Ten, który idzie w Imię Pańskie", 
w pierwszem olśnięciu, zrozumieniu 
Kogo mają przed sobą. 

Ten triumf nauki Chrystusowej, 
ten wybuch uczucia miłości do 
Mistrza  przeciwstawiającego od- 
wiecznej zasadzie Krwi „Oko za 
oko, ząb za ząb“, zasadę ducha: 
„Milujcie nieprzyjacioly wasze, dob- 
rze czyńcie tym, którzy was niena- 
widzą”, ten pokłon Panu, od wie- 
ków powtarza się w dniu Palmowej 
Niedzieli, którą Wilnianie specjalnie 
uroczyście i estetycznie palmami 
swemi święcą. 
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Pogrzeb ś.p. A. Ławrynowicza. 
Wczoraj o godz. 7-ej rano od- 

była się z dworca do kościoła św. 
Piotra i Pawła eksportacja zwłok 
$. p. Stanisława Ławrynowicza, in- 
spektora majątków państwowych 
w wileńskim urzędzie wojewódzkim, 
zmarłego w Warszawie. 

Na nabożeństwo żałobne licznie 
przybyli koledzy zmarłego oraz 
przedstawiciele władz miejscowych. 

Bawiącego w Warszawie woje- 
wodę reprezentował p. wice-woje- 
woda Kirtiklis. Pogrzeb odbył się 
na cmentarzu antokolskim. Krótkie 
przemówienie nad trumną wygłosił 
p. wice-wojewoda Kirtiklis, podno- 
sząc zasługi zmarłego na polu pracy 
państwowej i społecznej. 

W godzinach popołudniowych 
p. wice-wojewoda Kirtiklis w imie- 
niu nieobecnego wojewody złożył 
kondolencję na ręce rodziny zmar- 
lego. 

    

W kierownictwie założonej niedawno 
staraniem Episkopatu Polskiego, Katolickiej 

Agencji Prasowej KAP następiła przed kil- 

ku dniami ciekawa zmiana: Dotychczasowy 

jej kierownik ks. Antoni Gawlina uchodził 

za człowieka skłonnego do stępienia ostrza 

przeciwrządowego w akcji pewnych poli- 

tycznych kół katolickich, posiadających 
poważne, a nawet może przemożne wpływy 

w Episkopacie Polskim. Przed kilku dnia- 

mi ks. Gawlina opuścił swe dotychczasowe 

stanowisko, które objął po nim ks. Zygmunt 

Kaczyński, były poseł na Sejm, znany ze 

swych antyrządowych wystąpień, publicysta 

i faktyczny redaktor „Rzeczypospolitej*. 

Jest rzeczą bardzo ciekawą, jak należy 

rozumieć ową zmianę personalną w kiero- 

wnictwie KAP'a. Czy oznacza ona zmianę 

kursu na bardziej opozycyjny w stosunku 

do rządu, jakby wyglądało, jeżeli sądzić z 

przeszłości politycznej nowego kiero wnika, 

czy też ks. Kaczyński poddał rewizji swe 
poglądy po ityezne i przeszedł do tych 

sfer duchowieństwa, które nie dopatrują 
się pożytku dla kościoła w walce z rządem 

i nie ezynią z siebie instrumentu polityki 

endeckiej. 
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WIEŚCI i OBRAZKI Z KRAJU. 
Marszałek Piłsudski honorowym obywatelem. 
Rada miejska Wilejki i Rady gminne w Chocieńczycach, Dołhino- 

wie i Iży powiatu wilejskiego, jako też gminy lebiedziewskiej powiatu mo- 

łodeczańskiego uchwaliły prosić Pana Marszałka Józefa Piłsudskiego o 

przyjęcie obywatelstwa honorowego. 

Obchód imienin Marszałka Piłsudskiego. 

W Postawach. 

Tegoroczna uroczystość obcho- 
dowa imienin Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, stała u nas pod zna- 
kiem wzmożonej pracy strzeleckiej 
w tutejszym powiecie. Już w przed- 
dzień uroczystości miasteczko na- 
sze przybrało odświętną szatę. O 
godzinie szóstej wieczorem  organi- 

zacje tutejsze z orkiestrą strzelecką 
na czele, zebrały się pod tablicą 
pamiątkową Marszałka, skąd ruszo- 
no pod dom, gdzie znajduje się 
świetlica i komenda obwodu związ- 
ku strzeleckiego. Tutaj przed por- 
tretem Marszałka wystawili: strzelcy 
uroczystą wartę honorową. 

Następnego dnia mimo wczesnej 
pory (o godzinie szóstej rano) rze- 

sze miejscowej ludności otoczyły 
budynek Strzelca, gdzie odbywała 
się odprawa starterów  dziesięcio 

kilometrowego „Marszu gwiaździ- 
stego. Z uderzeniem godziny siód- 

mej na dziesięciu furmankach udali 

się starterzy do swych miejsc startu. 
Około godziny dziewiątej, rynek w 

Postawach, gdzie była meta przed- 

stawiał niesamowity widok. Ruch 

jaki tylko w czasie jarmarku można 

zaobserwować. Mimo uciążliwych 

drog (roztopy) nadciągały drużyny 

strzeleckie z całego powiatu a po- 

stawa niejednej napawała dumą, że 

jednak młodzież nasza, przy nale- 

żytem kierownictwie, niezbyt stoi w 

tyle pod względem sprawności fi- 

zycznej. marszu brało udział 0- 

siem drużyn. Najkrótszy czas wy- 

nosił pięćdziesiąt siedem minut, naj- 

dłuższy jedna godzina dwadzieścia 
pięć minut. Wobec zakwestjonowa- 
nia wyniku drużyny, która otrzy- 

mać miała pierwszą nagrodę odro- 

czono ogłoszenie i rozdanie nagród 
do dnia następnego. 

O godzinie dziesiątej odbyły się 
uroczyste nabożeństwa we wszy- 
stkich świątyniach poczem odbyła 

się defilada i pochód na akademię 
do domu ludowego. Po akademii 
odbyło się poświęcenie świetlicy 

obwodowej. której ściany z trudem 
pomieścić mogły zarówno zapro- 

szonych gości z pośród inteligencji 

miejscowej jak i ponad sto pięć- 

dziesiąt strzelców przybyłych na 
uroczystość. 

Uroczystość zakończył skromny 
żołnierski obiad w świetlicy strze- 

leckiej. R. 8. 

W Brasławiu. 

Dnia 19 marca r. b. o godz. |-ej 

po południu odbyła się w Brasławiu 

uroczysta akademja ku czci Marsz. 

Piłsudskiego z udziałem przedstawi- 

cieli wszystkich warstw społeczeń- 

stwa. którą zagaił starosta brasław- 
ski p. Z. Januszkiewicz. Dłuższe 
przemówienie okolicznościowe wy- 

głosił poseł BBWR dr. Stefan Bro- 

kowski z Wilna, podnosząc znacze- 

nie uroczystości imienin Pana Mar- 
szałka oraz podkreślając Jego rolę 

w dziejach Polski Odrodzonej. 

Odczyt posła Brokowskiego za- 
kończono okrzykami na cześć Mar- 

szałka Piłsudskiego oraz wysłaniem 

do Belwederu depesz z życzeniami 

dla Dostojnego Solenizanta i prośbą 

które powzięły te uchwały jedno- 
myślnie. 

Program akademji uzupełniała 
część artystyczna ze  śpiewami 
p. Worotyńskiego z Wilna. 
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Z RUCHU STRZELECKIEGO. 

Dnia 22/1I[ w lokalu Komendy 
Okręgu Związku Strzeleckiego, od- 
było się zebranie zarządu okręgo- 
wego pod przewodnietwem  wice- 
prezesa okręgu dr. Dobaczewskiego. 
Obecni byli członkowie zarządu о- 
kręgowego: wice- wojewoda Stefan 
Kirtiklis, doktór Maleszewski, sekre- 
tarz prowincjonalnego koła B. B. 
p. Franciszek Świderski, pan. Wład- 
dysław Szumański oraz prezes związ- 
ku nauczycielstwa szkół powszech- 
nych pan Dobosz. 

Komendant okręgu, pan Ludwik 
Muzyczka złożył zarządowi szczegó- 
łowe sprawozdanie z obecnego sta- 
nu pracy na terenie okręgu. Praca 
ta rozwija się coraz intensywniej, 
mnożą się na prowincji oddziały 
strzeleckie, uposażone w broń i przy- 
bory sportowe. Świetlice strzeleckie 
po wsiach i miasteczkach służą po- 
trzebom nietylko Strzelca, ale i o- 
gółowi ludności. W dalszym ciągu 
składał komendant okręgowy spra- 
wozdanie z przybycia do Warszawy 
pieszego plutonu strzelców, który 
wyszedł z Wilna dnia 4 marca nio- 
sąc życzenia całej Ziemi Wileńskiej 
Pierwszemu Marszałkowi. Pluton do- 
szedł w dobrej formie i dobrem 
zdrowiu i złożył w Belwederze księ- 
gę zawierającą podpisy 37.000 miesz- 
kańców Wileńszczyzny. Poczem wziął 
udział w marszu Sulejówek Warsza- 
wa, zajmując 6-te miejsce i zdoby- 
wając nagrodę prezesa ministrów 
Bartla (karabinek) 

Zarząd powziął szereg uchwał, 
zmierzających do jeszcze większego 
usprawnienia pracy Związku Strze- 
leckiego, 

TEATR i MUZYKA. 
REDUTA (na Pohalance). 

— Dzisiejsza popełudniówka „Judasza“. 
Dziś o g. 16-ej przedstawienie popularne dla 
najszerszych warstw publiczności — wstrzą- 
sającej tragadji K. Przerwy-Tetmajera p. t. 
„Judasz* z Stefanem Jaraczem, niezrówna- 
nym odtwórcą postaci tytułowej. 

Bilety w cenie od 50 gr. wcześniej do 
nabycia w „Orbisie" i od g. 14-ej w kasie 
teatru. 

— „Przyjaciele*. Dziś o g. 20-ej po raz 
szósty wesoła komedja Al. hr. Fredry p. t. 
„Przyjaciele* — która cieszy się ogromnem 
powodzeniem. 

— Pożegnalne występy Stefana Jaracza. 
W poniedziałek, wtorek i środę od g. z0-ej 
tylko trzy pożegnalne występy Stefana Ja 
racza w arcydziele Tetmajerowskim p. t. 
„Judasz** 

Jest to ostatnia sposobność ujrzenia 
Jaracza w jednej z naiświetniejszych jego 
kreacji, gdyż postacią Judasza zamyka on 
cykl swych występów w Reducie.; 

REDUTA (na prowincji). 
— Dziś w Białej-Podlaskiej komedja 

Józefa Korzeniowskiego p.t. „Wąsy i peruka*. 

TEATR POLSKI (sala „Lutała”). 

— Występy najznakomitszych humorystów 
polskich. Artyści teatrów „Qui Pro Quo" i 
„Perskie Oko* z Romualdem Gierasińskim 
i Marjanem Rentgenem na czele, wystąpią 
dziś i jutro w Teatrze Polskim z niezmier- 
nie ciekawym i wesołym pragramem  obej- 
mującym najnowszem sketcze, piosenki i 

„zawodna krotochwila żołnierska 

Oprócz wymienionych artystów wystą- 
pią: Janina Oleniecka i inni. 

Początek dzisiejszego i Jutrzejszego wie- 
czoru o g. 8 m. 30 w : 

— Dzisiejsze popołudniówki Teatrze Pol- 
skim. Dziś o g. 3-ej p.p. grana będzie nie- 

„Ułani ks. 
Józefa. 

Dziś o g. 6-ej pp. po raz ostatni w se- 

zonie krotochwila na stosunki bolszewickie 
W. Katajewa „Kwadratura koła", na której 
publiczność wprost się zaśmiewa. 

Ceny miejsc da oba widowiska od 20 gr. 
— „НшаКа“ — Hennequina. We wtorek 

po raz pierwszy grana będzie jedna z naj- 
zabawniejszych fars francuskich p. t. „Hu- 
Jaka". Będzie to jedna z najweselszych 
wieczorów w Teatrze Polskim. 

Koncert religijny w sali Śniadeckich. 
Wielce urozmaicony program dzisiejsze- 

go koncertu T-wa „Lutnia* zapowiada w 
drugiej części areydzieła Mozarta p. t. „Re- 
quiem* w wykonaniu chóru mieszanego 
„Lutnia*, orkiestry oraz solistów: W, Hen- 
drich, N. Pekertowny, prof. A. Ludwiga i 
E. Olszewskiego. Połowa czystego zysku 
przeznacza się na rzecz Stowarzyszenia 
Młodzieży im. Piotra Skargi i Biizy Orze- 
szkowej. (Akompanjuje) prof. Gałkowski. 

Bilety nabywać można przy wejściu od 
godz. 5 wiecz. (17). 

Początek o g. 8 wiecz. (20). 

Pierwszy wieczów Słowiański. 
Taki tytuł nosi pierwsza publiczna a- 

udycja radjowa, która odbędzie się jutro, w 
poniedziałek dn. 25 b.m. o godz. g m, 15 w 
sali Śniadeckich U. 8. B. 

Na program tego wysoce interesującego 
wieczoru złożą się: pieśni polskie, białoru- 
skie, ukraińskie, chóralne i solowe, w wy- 
konaniu chóru Słowiańskiego pod dyr. Te- 
odora Matwijca i dwuch świetnych śpiewa- 
czek—Zofji Bortkiewicz-Wyleżyńskiej i He- 
leny Zubowiezowej, oraz dwóch „Oszmiań- 
czuków*: znakomitego artysty dramatycz- 
nego ulubieńca radjosłuchaczy Leona Woł- 
łejki, który dla swych „kłopotów* zjednał 
sobie serca wszystkich i Franciszka Cie- 
chanowicza artysty-cymbalisty z pod Osz- 
miany, który na swym instrumencie odegra 
szereg melodyj ludowych. Akompańjować 
będą: prof: K. Gałkowski i J. Sabsaj. 

Bilety w cenie 3, 2 i 1 zł. Nabywać 
można w księgarni Gebethnera i Wolffa, 
Radjoabonenci, którzy przedstawią kwit na 
opłacony abonament radjowy za m. marzec 
mogą nabyć 2 miejsca ze zniżką 50% od 
ceny biletu. 

RADJO. 
PROGRAM STACJI WILEŃSKIEJ 

Fala 456 mtr. Sygnał; Kukułka. 

NIEDZIELA, dn. 23 marca. 
10.15. Transmisja nabożeństwa z Ka- 

tedry Wileńskiej. 11.56-12.10. Transmisja 
z Warszawy. Sygnał czasu, hejnał z Wieży 
Marjackiej w Krakowie, oraz komunikat 
meteerologiczny. 12.10 -- 14.00. Poranek 

symfon. z Filharm. Warsz. 14,00—14.20. 

„Pogadansa gospodyń wiejskich*.  14.20— 
14.40. „Budowa uli* odczyt. 14.40-15.00, 
Najważniejsze wiadomości i wskazania rol- 
nicze. 15.00—1730. Koncert z filharmonji. 
17.30—17.55. Odczyt dla maturzystów. „Mic- 

kiewicz*. 17.55—18,20. „Z dziejów i prze- 
żyć narodu". 18.20—19.10. Audycja ludowa 
literacko. muzyczna, poświęcona Авпу-Ав- 
nykowi. 1900—1920. Odczyt w języku li- 
tewskim. 19.20—19.55, Przerwa. 19.55—20.00 
Sygnał czasu z Warszawy. 20.00 — 20.25. 
„Co się dzieje w Wilnie?" —pogadankę wygł' 
prof. USB. Mieczysław Limanowski. 20 30— 
2200. Koncert wieczerny. Muzyka polska. 
Ork. Polsk, Radja. 22 00—22.30. Transmisja 
z Warszawy. Komunikaty: P.A.T., policyjny, 
sportowy i inne, 

Na wileńskim bruku. 
Zabójca Gendelmana — ujęty. 
Sprawca zamachu przy ulicy Ste- 

fańskiej—Geller został ujęty. Po od- 
daniu strzałów Geller błądził po 
mieście i trafił na Lipówkę. Gdy 
ściemniało, chciał wrócić do miasta. 
Zatrzymano go koło mostu kolejo- 
wego na ul. Targowej. Znaleziono 
przy nim rewolwer. Zatrzymany nie 
przeczy, że strzelał do Gendelmana. 
Powodem było zazdrość o kobietę 
Annę Podzińską. Pierwotny zamiar 
zabicia również Podzińskiej Geller 
po namyśle odrzucił, ponieważ nie 
miał sił podnieść ręki na 'ukochaną. 

Gellera po zbadaniu odesłano do 
dyspozycji sędziego śledczego, któ- 
ry zarządził osadzenie go w więzie- 
niu Łukiskim. Stan zdrowia ranne- 
go Gendelmana po operacji wyję- 
cia kuli jest w dalszym ciągu 
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— Pożar w oddz. Kasy Cho- 
rych. Onegdaj przed północą przy 
ul. Zygmuntowskiej 24, w lokalu 
Kasy Chorych wybuchł pożar, któ* 
ry powstał przypuszczalnie od na- 
palonego pieca. 

— Zginął chłopak. Zginął 17 
letni Józef Kustow (Wolana 10). 
Policja wszczęła poszukiwania. 

— Kradzież przesyłki. Kazimierz 
Zacharewicz (Artyleryjska 4) będąc 
w Warszawie nadesłał do Wilna 
przesyłkę kolejową z porcelaną war" 
tości tysiąc złotych. W drodze za- 
wartość przesyłki wykradziono. Obec- 
nie policja ustala kto dokonał tej 
kradzieży. 

— Aresztowanie _„skokierów*. 
Józefa Waszczuka (Straszuna 5) i 
Pawła Czerniakowa (Ogórkowa 24) 
zatrzymano na gorącym uczynku 
kradzieży strychowej w domu nr. 37 
przy ul. Zawalnej. 

Jednocześnie został aresztowany 
„występowicz" z Warszawy niejaki 
Wincenty Skała. Etapem odesłano 
go z powrotem. й 

— Chcieli wziąč na kawal. Prze- 
jeżdżającego ulicą  Wilkomierską 
Wincentego Suszko z gminy rze- 
szańskiej zatrzymało dwóch osobni- 
ków, którzy, podając się za urzędni- 
ków zaządali uiszczenia kary w wy- 
sokości 10 złotych za „nieprawidło- 
wy” wjazd do miasta. 

Oszuści zorjentowawszy się, że 
Suszko ogląda się za policjantem 
usiłowali zbiec. Jeden z nich Jerzy 
Wróblewski z gminy mejszagolskiej 
poszukiwany za dezercję z wojska 
został ujęty. 

Wieczór muzyczny w sali Śnia- 
deckich. 

W dniu 17. 3. 1929 r. odbył się 
'w sali Śniadeckich uniwersytetu Ste- 
fana Batorego koncert urządzony 
staraniem komitetu rodzicielskiego 
przy szkole zawodowej św. Józefa 
na dochód niezamożnych uczennic 
tejże szkoły. Udział w koncercie 
wziął chór uczennic szkoły zawodo- 
wej św. Józefa i zaproszone osoby. 
Z całem zadowoleniem przyznać 
trzeba, że wynik artystyczny wie- 
czoru był b. dobry, wszyscy biorą” 
cy w nim udział stanęli na wyśo- 
kości swego zadania. Chór uczen- 
nic brzmiał czysto i szlachetnie i 
chyba to tylko zarzucić można, że 
dyrygent w pewnych miejscach nie 
pozwolił mu przejść do fortissima, 
nie rozwinął należytej dynamiki 
głosowej. 

P. Lubowiczówna okazała dużo 
indywidualności w grze fortepiano- 
wej i spodziewać się należy że in- 
tensywna praca w tym kierunku u- 
czyni z niej pianistkę nieprzecię“ 
tnej miary, zaś p. Lipowik w kilku 
utworach zagranych na zakończenie 
koncertu okazał dużą technikę i 
należytą interpretację. Pani Poto- 
powiczówna i p. Sosnowska zapre- 
zentowały duży materjał głosowy 
jako sopranistki i dobrą impostację 
głosu, szkoda tylko że dykcja trosz- 
kę szwankowała, co jest zwykłą 
wadą początkujących špiewaczek. 
Recytacje p. Kisielewicza wypadły 
bardzo pięknie zdradzając duży ta- 
lent w tym kierunku, ich wykonaw- 
cy. Akompanjament p. Lubowi- 
czówny i p. którego nazwiska nie 
zdążyliśmy poznać był wytrawny, 
raziło tylko czasem forte ме Ка 
zach śpiewanych piano. 

Szkoda, że publiczności było 
mało, a zatem i dochód z koncertu 

Dr. A. W.-Z. 
. nieznaczny. 
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OFIARY. 

Jagiellońska 3, telefon 978, przyjmuje od godz 6 Zaczekamy czas jakiś, by przekonać © przyjęcie obywatelstwa honoro- tańce. Wieczory te mają hasło „Humor ar” — 0d A.S. na biedną nauczycielkę 3 zł. 

się, które z tych przypuszczeń jest trafne. wego gmin brasławskiej i drujskiej,  rządzi*. dzo poważny. | Na sparaliżowanego oficera 1,50. 
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Bibljoteka Groszowa już od 5 lat wysyła 

BEZPŁATNIE 
co tydzień I tom 

rocznie 52 tomy, tworzące nader cenną 

  

  

SIEWNIKI 
RZĘDOWE, RZUTOWE IDO 
NAWOZÓW SZTUCZNYCH 

poleea 

Zygmuat Nagrodzki _ 
Wilno, ul. Zawalna 11-a. 89.

   
  

  

  

JÓZEF KŁODECK 
  —— 

ZAMKOWA Nr 17 
(Obok kościoła Św. Jana) 

Telefon 928. 

Zawiadawia Sz. Klijentelę, że na nadchodzący sezon przedświąteczny 

poleca: FIRANKI, OBRUSY, KOŁDRY watowe i pluszowe, I Święta I 5e20 МЕН 
POLECAMY: 

PŁÓTNA bieliźniane, BIELIZNĘ damską i męską, WEŁNY 

na suknie i płaszcze, JEDWABIE, CHODNIKI, DYWANY. 
  Bibliotekę Roletrystyczną 

obejmującą najlepsze powieści pol- 
skie i obce, a będącą ozdobą każdego , 

kulturalaego domu i prawdziwie 

interesującą lekturą. 

Nazwiska takie, jak: Tetmajer, Dyga- 

siński, Daniłowski, Gomulicki, V. Hu- 

go, London, Twain, Wells, Tołstoj 

i wielu najznakomitszych współczes- 
nych powieściopisarzy mówią same 

жа siebie. 905 

Wszystko to bezpłatnie, za zwrotem 

kosztów reklamy, opakowania i prze- 

sytki pocztowej, eo czyni 

78 groszy od tomu. 
Wyciąć, wypełnić inadesłać jako druki: i 

ŚPIESZCIE UJRZEĆ 
1 

CZLOWIEK 
SMIECHU 

wś. Victora Hugo „L'bómne” qui rit 

CONRAD VEIDT 
Dzis w Kinie „Polonja“. 

913 

Palta damskie najnowszych francuskich modeli Ceny zostały zniżone. Wielki wybór wszelkich towarów. 

=   B
=
 

Garsonki, swetry, rękawiczki, torebki, pończochy,        bieliznę i wszelką galanterję damską. 

Czas najwyższy dawać OGŁOSZENIA świąteczne!!! 
Ogłoszenia do „Kurjera Wileńskiego* i do wszystkich pism facho- 
wo, solidnie i na nadzwyczaj dogodnych warunkach załatwia 

BIURO REKLAMOWE 
STEFANA GRABOWSKIEGO 823 

Wilno, ulica Garbarska 1, tel. 82. === Kosztorysy na żądanie. 

  
  

  

  

     Wełny płaszczowe wiosenne i letnie—bluzkowe i sukniowe. 

    

    
   
    

Jedwabie sukniowe, popeliny, welwety i 

wszelkiego rodzaju podszewki pod płaszcze. 
  

  

  

  
  

  
  

Kołdry wełniane watowe i bajowe w wielkim wyborze.   
  

Poduszki oraz bielizna pościelowa. 

  

  

—— 

Sprzedaje się fołwark 
obszaru 61 dziesięcina wraz z zabudowa- 

niami oraz inwentarzem żywym i martwym 

ы 
Krawaty, koszule oraz wszelka galanterja męska. 

— OSTATNIE NOWOŚCI. — 

  

DOM-willa | 
parterowy, murowany, skanalizowany, 

ziemi pół dzies., do sprzedanią, 

DO BIBLIOTEKI GRO3ZOWEJ 
Warszawa 3)3, Moniuszki 11. 

Proszę o bezpłatne nadesłanie 
prospektu B. G. 

Zaleeane przez Stację Došwiadezalną 

w Bieniakoniach (Tyg. Roln, NrNr 11— 
12 z r. b.) 

Rychlik Trybańcki, 

M 
M
 
M
 

Palta męskie wiosenne i letnie oraz garnitury 

gotowe i na zamówienia. 

  

  

      

  

Żółty Lochowa, Kolonja Wileńska 7, Marja Jasus 8 klm. od stacji kolejowe, 
i > > i jw pobliżu Wilna. 

2 Imię Vmazwisko - Findling, | g| e wosmazamawawawewneawannanaNaRanaaAnaA! Szczegóły w Rostauracji „Ziemiauskiej“ 

Dokładny adres: ___ — a Z? = a SIR przy ul. Miekiewieza 9. 

ratia за OWSCY 0. №. e Zamówienie na saletrę 
Е : E Si RSS S BAR kad Lada 3 Chilijską Wapniową i Nitrofos LEKARZ-DENTYSTA 

MICKIEWICZA 18. —— Wilenski Spółdzielczy przyjmuje 
J. POCZTER 

powrócił i wznowił przyjęcie chorych. 

Niemiecka 22. 

WILNO, 
Zygmunt Nagrodzki Zawalna 11-a. 

Kto zamówi wcześnie—ten będzie miał 
transporty w drodze. 501 

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną! 
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= Syndykat Rolniczy 
892 Wilno, ul. Zawalna 9, tel. 232. 
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| Nr 70 (1415) 

- 
| 
: 
  > Dziś: Palm. Marka 

Niedziela] jutro: Wiel. Iren. 

24 Wschód słońca—g. 5 m. 29. 
Marca Zachód 2 g. 17 m. 26       

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologicznego 

U. $. В. 2 dnia 23/II]- 1929 roku. 
Ciśnienie 
średnie w 
milimetrach 

Temperatura о 
średnia | a 

Opady w į A 
milimetrach 
Wiatr "= t Poludniowo-zachodni 
przeważający | 
Uwagii: Pogodnie 

Minimum: — 3° С. 
Maximum: -|- 8'0. 
Tendencja barometr.: Stan stały. 

ADMINISTRACYJNA 
— 0 prolongs:tę pozwoleń na po- 

siadanie broni. Wileńskie starostwo 
grodzkie podaje do ogólnej wiado- 
mości, iż termin składania podań o 
prolongatę pozwoleń na posiadanie 
broni został przesunięty do dnia 10 
kwietnia r. b. Posiadanie broni na 
zasadzie starych pozwoleń (zeszło- 
rocznych) będzie uważane po dniu 
wskazanym za nielegalne, 

MIEJSKA 

— Przedłużenie godzin handlu w 
tygodniu przedświątecznym. Zarząd 
Stowarzyszenia Kupców i Przemy- 

| 767 

NIKA 
słowców Chrześcijan w Wilnie, po- 
daje do wiadomości wszystkich 
członków, iż na skutek starań, mi- 
nisterstwo spraw wewnętrznych ze- 
zwoliło na przedłużenie godzin han- 
dlu w tygodniu przedświątecznym 
do godziny 9-ei wieczór. Jednoczeš- 
nie nadmieniamy, że w ostatnią nie- 
dzielę t. į. w dniu 24 sklepy mogą 
być otwarte od godz. 1-ej do 6-ej. 

— Z posiedzenia miejskiej komisji 
opieki społecznej. Onegdaj odbyło się 
posiedzenie miejskiej komisji opieki 
społecznej poświęcone sprawie bud- 
żetu na rok 1929—80. Komisja za- 
akceptowała z małemi poprawkami 
budżet wydziału opieki społecznej 
magistratu na sumę 2 800.000 zł. 

Wybory nowego przewodniczące- 
go komisji op. sp. ze względów tech- 
nicznych odroczono do następnego 
posiedzenia 

— Posiedzenie komisji kulturalno- 
oświatowej. W poniedziałek 25 b. m. 
odbędzie się posiedzenie miejskiej 
komisji kulturalno-oświatowej, Na 
porządku dziennym sprawa podziału 
10.000 zł. dla nauczycielstwa szkół 
powszechnych — żydowskich. 

— Pierwsze budzetowe posiedze- 
nie komisji finansowej. Preiiminarz 
budżetowy m. Wilna na rok 1929— 
80 w ubiegły piątek wpłynął pod 
obrady miejskiej komisji finansowej. 
Następne posiedzenie budżetowe wy- 
znaczono na dzień 27 b. m. 

/ 

KUR JE R 

— Zysk przedsiębiorstw miejskich. 
W kończącym się roku budżetowym 
przedsiębiorstwa miejskie dały na- 
stępujący czysty zysk: elektrownia-— 
1.348.378 zł; wodociągi i kanaliza- 
cje — 650.610 zł.; rzeźnia — 160.560 
zł; apteka miejska —20.650 zł., oraz 
kinematograf miejski — 104.800 zł. 

— Lotne komisje do badania cen 
żywności. W związku ze zbliżające- 
mi się świętami Wielkanocnemi, wła- 
dze administracyjne w tygodniu 
przedświątecznym uruchomią szereg 
lotnych komisij, zadaniem których 
będzie stała kontrola cen produktów 
żywnościowych. W wypadku stwier- 
dzenia pobierania wygórowanych 
cen — winni pociągani będą do su- 
rowej odpowiedzialności karnej. 

— Samorząd wileński na P. W. K. 
Magistrat m. Wilna na wydatki zwią- 
zane z udziałem miasta ną Pow- 
szechnej Wystawie Krajowej w Po- 
znaniu wyasygnował 40.000 zł. 

— Magistrat kupuje auto repre- 
zentacyjne. Magistrat m. Wilna po- 
stanowił kupić anto reprezentacyjne, 
przeznaczając na ten cel 12.000 zł. 
(Reprezentacyjne?! Przyp. zećera). 

SANITARNA. 

— Obowiązek zgłaszania o wypad- 
kach zachorowań na tyfus. W związ 
ku z ujawnieniem wypadków zacho- 
rowań na dur plamisty w miejsco- 
wościach blizko położonych od m. 
Wilna i powstającą stąd obawą, iż 
choroba ta zoztanie zawleczoną do 
miasta, wileńskie starostwo grodz- 
kie przypomina o obowiązku zgła- 
szania o każdym wypadku zachoro- 

WOILEENSKI 

wania, wynikającym z ustawy z 
dnia 25-go iipca 1919 roku w przed- 
miocie zwalczania chorób zakaźnych 
i inbych chorób występujących na- 
gminnie, (Dz. Ust. R. P. Nr. 67 poz. 
402). 

W myśl tej ustawy obowiązek 
zgłaszania wypadków zachorowania 
na dur plamisty obciąża w  pierw- 
szym rzędzie lekarzy, kierowników 
zakładów leczniczych, dezynfekto- 
rów i dozorców sanitarnyeh, aku- 
szerki, felczerów, pielęgniarzy, gło- 
wy rodziny i osoby, na pieczy któ- 
rych znajduje się chory i wreszcie 
każdego kto miał bezpośrednią stycz- 
ność z chorym i wiedział, że roze 
myślnie władz sanitarnych o danym 
wypadku choroby nie zawiadomio- 
no. Ogłoszenia należy uskuteczniać 
na piśmie lub ustnie do sekcji zdro- 
wia magistratu m. Wilna. Zgłosze- 
nia w drodże pocztowej w przepisa- 
nej formie i telegraficznej są wolne 
od opłat. Winni uchylania się Od 
wskazanego obowiązku będą karani 
w myśl art. 25 wymienionej ustawy 
w drodze administracyjnej grzywną 
do 1000 złotych lub aresztem do 8 
miesięcy przyczem kary te mogą być 
zastosowane jednocześnie. 

— Uporządkowanie sanitarne mia- 
sta. Magistrat m. Wilna opracował 
przepisy, mające na celu sanitarne 
uporządkowanie miasta, W myśl 
tych przepisów w każdej nierucho- 
mości położonej w obrębie m. Wil- 
na powinna znajdować się księga 
sanitarno-porządkowa według wzo- 
ru ustalonego przez magistrat, do 
której funkcjonarjusze nadzoru będą 

wpisywać wyniki oględzin, adnota- 
cje o zauważonych brakach sani- 
tarnych oraz zarządzenia 0 usunię- 
ciu tych braków ze wskazaniem ter- 
minu. Wszelkie zarządzenia umiesz- 
czone w księdze sanitarno - porząd- 
kowej uważa się za obwieszczone 
właścicielowi nieruchomości i zarzą- 
dzającemu nią w dniu wpisania do 
księgi. 

Winni przekroczenia niniejszych 
przepisów będą pociągani do odpo- 
wiedzialności karnej z art. 138 K. K. 

SPRAWY AKADEMICKIE 

— Rekolekcje dla młodzieży aka- 
demickiej rozpoczną się w poniedzia- 
łek, dnia. 25-g0 marca w kościele 
św. Jana, 

Konferencje wygłosi O. Pawelski 
T. J. w poniedziałek i wtorek o go- 
dzinie 19-ej, w srodę o godzinie 18-ej 
Spowiedź w środę po konferencji. 

Komunja św. w Wielki Czwartek 
podczas Mszy św. o godzinie 9-ej. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Zebranie zwyczajne Stowarzy- 
szenia Lekarzy Polaków odbędzie się 
we środę dnia 27.III 1929 r. o godz. 
19 min. 30 w lokalu T-wa Lekar- 
skiego (Zamkowa 24). 

Na porządku dziennym m. i. od- - 
czyt d-ra Mórawskiego 
a życie praktyczne*. 

— Polskie T-wo Teozoficzne oddz. 
w Wilnie. W niedzielę dn. 24-go bm. 
o godz. 5 p. p. w lokalu T-wa przy 
ul. Kasztanowej 2 m. 11 odbędzie 
się kolejna pogadanka „dyskusyjna*. 

Wstęp wolny. 

„Eugemika 

3 Ъ, 

SPRAWY ROBOTNICZE 

— Realizacja uchwały Rady miej- 
skiej. Zgodnie z uchwałą powziętą 
na ostatniem posiedzeniu Rady miej- 
skiej — wydział opieki społecźnej 
magistratu zatrudnił na tydzień 
przedświąteczny na robotach miej- 
skich 100 bezrobotnych. 

— Ilu bezrobotnych znalazło pra- 
cę na robotach miejskich. Do chwili 
obecnej na robotach miejskich ma- 
gistrat m. Wilna zatrudnił 500 ro- 
botników. 

Ponadto do dnia 22-go b. m. 
krótkotrwałą pracę (od 5 do 8 dni) 
na robotach miejskich znalazło 426 
bezrobotnych. 

— Walka z bezrobociem. Na po- 
moe doraźną lub zatrudnianie bez- 
robotnych do nowego preliminarza 
budżetowego — magistrat m. Wilna 
wstawił sumę 357.000 zł. 

RÓŻNE 
— Wiec protestacyjny związku lo- 

katorów. Związek lokatorów w Wil- 
nie zwoluje na dzień 24-go marca 
1929 r. do sali związku rzemieślni- 
ków (ul. Wileńska Nė 8). Wiec pro- 
testacyjny w sprawie zamierzonej 
podwyżki komornego oraz walne 
doroczne zabranie, 

Porządek dzienny: 1) sprawozda- 
nie zarządu, 2) wybory do zarządu, 
3) wolne wnioski. 

Wiec odbędzie się o godz. 6-ej 
wiecz., a zebranie o godz. 8-ej w. 

  

  

Silne lotnictwo to potęga państwa! 
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wyższą lub średnią szkołę rolniczą lub ogrodniczą, 
albo też szkołę rolniczą lub ogrodniczą niższą, jed- 
nak przynajmniej przez 5 lat gospodarowali z dob” 
rym wynikiem w jednostkach gospodarczych o typie 
zbliżonym do objektów stanowiących przedmiot prze” 
targu. ` 

Do przetargów pod 1 i Il-| dopuszczeni będą 
oprócz dotychczasowego dzierżawcy majątku i zawo». 
dowo wykształconych rolników także i te osoby, nie 
będące zawodowo wykształconymi rolnikami, które 
uznane zostaną przez Okręgowy Urząd Ziemski za 
uzdolnione do prawidłowego prowadzenia danego 
gospodarstwa. 

ET Prawdziwym podarkiem świątecznym jest PRZETARG. e oryg. ang. 

| | na gospadarstwa wzorowe (ośrodki, resztówki) © ob" 66 
й szarze od 45,00,00 ha do 180,00,00 ha. 

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrow 

do wyrobu wody sodowej, wszelkich wód mineralnych i napojów 
orzeźwiających w domu. 

z dnia 27 kwietnia 1927 r. w sprawie trybu sprzedaży 

DO NABYCIA: 

gospodarstw wzorowych utworzonych przy parcelacji 
majątków państwowych przeprowadzonej przez Okrę* 

W reprez. na wojew. Poznańskie i Pomorskie Wiel- 
kopol. Dom Przem. - Handl. „Pezap* Sp. z ogr. odp. 

: NIE DECYDUJCIE SIĘ NA KUPNO aparatu fotograficznego 

PRZED OGLĄDNIĘCIEM wielkiego wyboru 

APARATÓW FOTOGRAFICZNYCH    
     

gowe Urzędy Ziemskie (Dz. U. R. P. Nr. 44 z 1927 
r. poz. 390.) 

Okręgowy Urząd Ziemski w Poznaniu WE ы zo 
Kandydaci winni zobowiązać się: 

ogłasza, A) do utrzymania przynajmniej w dotychczaso- 
że w lokalu Okręgowego Urzędu Ziemskiego ul.Fred- wym stanie zakładów przemysłu rolnego, trwałych 

w Poznaniu, Towarowa 21. ry 10 odbędą się w drodze konkursu ofert przetargi zibadówań lub specjalnie cennych KOJE, Eh ze 

W reprez. na wojew. Stanisławowskie T. Kwiatkowski, (otwarcie ofert) na następujące gospodarstwa wzOrTo-  jętnienie spowodowało utworzenie gospodarstwa wzo- ŠE 
Stanisławów, Sapieżyńska 15. we, utworzone przy parcelacji majątków pańswowych:  rowego. 3 

а 1 ама 26 kwietnia 1929 r. o godz. I0-tej rano: B) do osobistego zarządzania gospodarstwem 
3 1. Łaziska, pow. Wągrowiec st. kol. Wągrowiec  wzorowem, 

we wszystkich filjach firmy Juljusz Meinl Spółka Akc., 
w Warszawie, Lwowie, Krakowie, Bielsku, Cieszynie, 

Katowicach, Król. Hucie i t. d. 

(6 klm. szosą). Obszar ca 89,44 ha, w czem roli 79,44 
ha, łąk 6,00 ha, ogrodu i parku 1,24 ha, lasu 2,00 ha, 
podwórza 0,70 ha. Cena szacunkowa 255,000 zł. w zł. 

C) do wpłacenia w ciągu dni7 po wykonalności 
przetargu najmniej 25 % ofiarowanej ceny tytułem 
wpłaty na poczet ceny kupna—sprzedaży. Jako waru- 

    

   

lub Cena rozumie się z zabudowaniami, obsiewami iupra- nek dopuszczenia do przetargu poza warunkami wy- 
wami pod zasiewy wiosenne. 3 mienionemi powyžej stawia się złożenie wadjum prze- 

w generalnej reprezentacji 2. Połajewo, pow. Oborniki, st. kol. Połajewo targowego w gotówce lub papierach wartościowych, 5 
„A uto- Sy p hon* (3 klm. szosą). Obszar ca 150,36 ha, w czem roli przyjmowanych przez Kasy Skarbowe iw myśl przepi- f 
Lwów, Kopernika Nr. 42b: 114,92 ha,łąk 18,00 ha,pastwiska 4,00 ha, wody 2,00 ha, sów Min. Skarbu w wysokości 10% ogłoszonej ceny ё 

| Cenniki i recepty Ž Tel. 42-48. 906-1 nieużytków 0,50 ha, ogrodu i parku 5,00 ha, lasu 1,76  szącunkowej sprzedawanego gospodatstwa, oraz złoże- р 
na žądanie. 

"Firmom lub osobom dobrze sytuowanym oddamy zastępstwa na pozostałe 
: województwa i w. m Gdańsk 

ha, podwórza 4,18 ha. Cena szacunkowa  483,000 zł. 
w zł. Cena rozumie się z zabudowaniami, obsiewa- 
mi, uprawami pod zasiewy wiosenne i z wewnętrznym 
urządzeniem gorzelni. 

  
nie w Okręgowym Urzędzie Ziemskim w Poznaniu w 
opieczętowanej kopercie oświadczenia (oferty), jaką 
najwyższą cenę ofiaruje się za jedno z wyżej wymie- 
nionych gospodarstw wzorowych. (Oświadczenia ofe- 

      
    

    

  

    

  

  
  
  

    

      

  

  
  

  

  

  
  

  

        
  

  

  

  

  

  

    
  

      

  

   

  

3. Ochodza, pow. Wągrowiec, st. kol. Przysie“  rujące cenę niższą, niż wyżej podane ceny szacunko- sat 

— iii iii S czyn (4 klm. drogi polnej). Obszar ca 140,00 ha, w муе { ošwiadezenia „tej treści, że oferuje się cenę, o ' 

Od r. 1843 istnieje я czem roli 99,00 ha, łąk 20,00 ha, pastwisk 18,10 ha, pewną sumę wyższą od najwyższej ze złożonych ofert, 
> 3 0 8 18 unt ator wody 0,4 ha, ogrodu i parku 1,00 ha, podwórza 1,50 ha rozpatrywane nie będą). 

Wilenkin l Cena szacunkowa 423,000 zł. w zł. Cena rozumie się Terminy składania ofert na poszczególne gos- 
z zabudowaniami, obsiewami i uprawami pod zasie-  podarstwa wzorowe upływają na 3 dni przed odpo- 

| ul. TATARSKA 20. syst. r. POLLAK wy wiosenne. O wiednimi terminami przetargów—oferty spóźnione nie 
anadowe, katodowe, samochodowe i inne, 4. Wyki, pow. Krotoszyn, st. kol. Koźminiec | będą rozpatrywane. Oddanie nabytych objektów w po- 

| przewyższają wszystkie wyroby zagraniczne. S gEaoipa 3 ma Ds 3: siadanie nastąpi wtedy, gdy orzeczenie Okręg. Urzędu 

ч Najwyžsza nagroda w kraju i zagranicą 4407 ha, w czem rol _/,74 na, Iak 29 Ma, ogroču Ziemskiego, wyznaczające nabywcę, stanie się wyko- 
> ‘ i parku 2,27 ba, podwórza 2,39 ha. Cena szacunko-  nalne. Bardziej szczegółowych informacyj udziela na 

w składzie fabrycznym PRZEDSTAWICIELSTWO, FACHOWE | wa 14,000 zł. w zł. Cena rozumie się z zabudowa” żądanie Okręgowy Urząd Ziemski w Poznaniu. Ё 
= i i я niami, obsiewami i uprawami pod zasiewy wiosenne. Na k i inien być is: „OK r 

przyborów optycznych, fotograficznych i geodezyjnych A pe eenni am da Bain EŃ And mah pea zinc Ь рг : 
66 jadalne, sypialne i ga- E. Technik Miichał Girda. nętrzne gorzelni, które stanowi własność dzierżawcy. należy jednó z wyżej wyszczególnionych gospodarstw 

i binetowe, kredensy, wi Il. dnia 29 kwietnia 1929 r. o godz. 10-tej rano: wzorowych); do koperty tej nie należy wkładać żad- 3 

° stoły, szafy, łóżka I t.d. : ilno, Szopena 8. PE 1. Mrowino, pow. Poznań, st. kol. Rokietnica nych innych dokumentów, prócz właściwej oferty, Łą- 

Wilno Wykwintne. Mocne. | Telefon 16-72. Telefon a O: ię BE O PE ca R Z 9 D cznie z kopertą, Eric šabą ofertę, należy złożyć na- 
AAAA ARA roli . a, łą * а, pastwisk |, а, wody stępujące dokumenty: 4 \ 

99 9 : NIEDROGO. 1,40 ha, ogrodu i parku 4,20 ha, lasu 16,00 ha, pod- a) dokumenty stwierdzające, że zgłaszający się ; 
ul. Dominikańska 17, telefon 10-58. Na dogodnych wa- z 3,30 ha. Cena a + ia zł. b z do przetargu jest a ace oo będącego przed- 

i mie 81 zabudowaniami, obsiewami = |= 

Near emma WO Aja (RYSOWAC I runkach i na raty. 4 4 ARA. "god RY wiosenne, oraz - drzewostanem, sios zę ŚCIGA OB. 
Nadeszły nowości. IC ac a 2. Węglewo, pow. Poznań, st. kol. Pobiedziska b) deklarację, że zgłaszający śię nik żęst właści-” 

=55 e (5 klm. szosą.) Obszar ca 108,60 ha w czem roli  cielem samodzielnego gospodarstwa rolnego lub, że 
= ha, łąk A EO uż > kios 1,85 zobowiązuje się do sprzedania posiadanego gospodar- 

ь я a. Cena szacunkowa ы zł, w zł. Cena rozumie stwa, 

` NOWOŚĆ! MODEL 1929 r { Bank dla Handlu i Przemysłu w Warsza- | się z zabudowaniami, obsiewami i uprawami pod za” c) zobowiązania podane wyżej pod A. B. i C. 
! " i Wilni licy Wiel- | siewy wiosenne. d) dowód złożenia wadjum i wie agentura w Wilnie przy ulicy Wie и adjum, 

a ER е 5 SZ 3. Gulczewko, pow. Września, st. kol. Marze- e) dowody ewtl. udziału w pracy społecznej, 

kę A D J O były majster firmy kiej Nr. 66 podaje do wiadomości, iż w sia CE Kia. aa Dora > 86,68 Sa OE zwłaszcza w dziedzinie rolniczej, 
° : а5е roli 79, a, łąk 4, a, ogrodu i parku |, a, f) dowód obywatelstwa polskiego. 

„Paweł Bure“ sm 27 RB sai 2 pare e AA wody 0,16 ha podwórza 1,90 ha. Cena szacunkowa Nadesłanych dokumentów nie zwraca się, dla- 

Trzechlampowy ekranowy odbiornik co do leca najlepsze zegarki, sztućce, odbędzie się licytacja ruchomości — biu- 250,000 zł. w zł. Cena rozumie się z zabudowaniami, tego wskazanym jest składanie uwierzytelnionych od- 

mocy zasięgu i selektywności zastępuje į Obrączki Ślubne 1 inne rzeczy. rowej, urządzenia i kas ogniotrwałych. obsiewami i uprawami pod zasiewy wiosenne. pisów, a nie oryginałów. Deklaracje winny być skła- 
5 — 6 lampowy. į Gwarantowana naprawa ie 0) 885 Okręgowy Urząd Ziemski zastrzega, że obszary dane w oryginałach. Do ważności przetargu niezbęd- 

Ekonomiczny, tani i łatwy w obsłudze į i biżuterji po o IcGE =) wymienionych gospodarstw SA A RA z ona się conajmniej dwóch RE 
, SZACUNEK KAMIENI— ulec nieznacznym zmianom w wyniku ostatecznyc odpowiadających wyżej przytoczonym warunkom. 

uż sgk a iarów i ż i › i zbiory (żniwa) od- Obecność oferentów podczas otwarcia ofert po+ 
WILEŃSKA POMOC SZKOLNA WILNO, Adama Mickiewicza 4. K a ui ы ! o 

WILNO, WILEŃSKA 38. 895-1 Tamże potrzebny pracownik zegarmistrzowski. O D i s K Ą dok wprowwAGaATa” z” Pasadenie Do OR = > BAA аа AE LIBIS S 

В * z przetargu poszczególnych objektów dopuszczeni będą ność wycofania z przetargu poszczególnych objektów. 4 B IŻ p RD kariai | dotychczasowy A s A i EE Kierey wić 

* 42 X, 67 wykształceni rolnicy, nie będący właścicielami samo- i jaś 

й е SKLEP WIN 1 w ÓDEK : ы 122 AI KA й dzielnych gospodarstw rolnych. Za zawodowo wyk- Okręgowego Urzędu Ziemskiego 

LŽ Popierajcie przemysł polski! ХУр NTP AT E ształconych uznaje się rolników, którzy ukończyli 896 (Z) Jerzy Radwan. 

Żądajcie tylko wyrób krajowy s or. | OLKIENIGKA 1879 r. Ź ; 
м * = U Ai - 1] |ž . 8 ZA MIÓD : 

a, ° 5 poleca na nadehodzące Święta: Wódki, Ko- s „AW 0 R PSZCZELNY Każdą kwotę Pzepisujemy 

" gy йк, niaki, Likiery oraz Wina I Miody własnej wy- < ® й pieniężną ulokujemy na maszynach tanio, 
uwie * 4 twórni odznaczone Wielkim Złotym Meda- , W (WT z A Az dE na dobre zabezpiecze- |. z Senos 

h. 1 42 del znakomity jako środe ii 899-1 eńskie Biuro 
, 42 lem na Targach Pėlnoenyc! 859-1 311 Jasaitis PAWIEIGY BOŚ nie ać ak Nona Nakas 

gwarancją, w beczułkach: Kowissus<Randiówa Mickiewicza 21, tel. 152 

Ry — być 5 kg. 18 zł., 10 kg. 34 , 

(PISARZA PROWENTOWEGO Dwie kamieni i AMT 82, 20 kę. 02 s. Bodo | Miekievioss Śl; tel 103 0-1 ie kamienie | Ilokuiem ines Žadajole wszędzie! Żądajcio wszędzie! | POMOCNIKA GOSPODARCZEGO ЕВ QKUJE Šia Pu di DOMÓW PIANINA 
alien | praktycznie i gruntownie znającego gospodar- A JO ae AO sumy 1000 i 3060 dolarów : а$ 56 zł. wraz z beczółką i do wynajęcia. Repe- 

z SD podwórzowe, dozór i prowadzenie rachun- р dolarėw 897-1 pod dobre oprocentowanie H Sikorski WPA ży EE ooh racja i strojenie. 

R TE BSK IUGS si kontrolę žywi 2 “ „Patoka* Kupczyńce, po- Leta 

ЗАНар ualispszyiszwaLZN0A Ho aka giai E afėrasojaBi K EZ Z 3 czta Derysów. 557 warunkach wielki wybór Mickiewicza 24 — 9, 

Pi LAIKO ® „Оебегда“ poszukuje gospodarstwo rolne Rodowlano“ 087 Mickiewicza. 2] tel.152 A „INFORMATOR*  Estko. 146 
” białowe. Oferty i zgłoszenia osobiście składać : oz 600 dolarów Jagiellońska 8/14. 851  MOBEB 

Gwarancja za każdą sztukę. 489 0 do kierownika Wydziału Hodowlanego A G E N Cc i Dzierżaw 6 U 

Otrzymać można we wszystkich lepszych Wil a Rolnicze ul. Zawalna 9. J. od I hip. potrzeba. Ofer- N GI ciel tańców E ZG BY 
składach galanteryjno - żelaznych. į 11. OW. e о о do sprzedažy narzę- majątków ziemskich i y „Kurjer ABE AU y BHEEABOAEOOEE 

    
  

  

4 y lombowa- 
| WAgoROWO OFdŻ (ONNONO "ych wozach 

   

  

M.DeuluWilnie 

    Formy do Bab „L U X*, tortu, 

twarogu, baumkuchenu Nakrycia 

stołowe. 893—2 

CENY ZNIŻONE   
  

  

Lwów, Skrytka po- 
cztowa 174. 903—9 

ODNAJMĘ 
1 —2—3 pokoje u- 
meblowane z wszel- 
kiemi wygodami z 

podmiejskich najsolid- 

      
echa 

z długoletnią praktyką 
puka stałej pracy. 

pisma pod „iłłyn* 

  

przedstawiciela 
na Wilno i okręg wileński 

Oferty składać w Redakcji 
873-1 

Autobusy 

600. 

  

 BZEMIEN GA 

dwa domy 
na Zwierzyńcu przy 

  

„Polonja“ i „Warszawian- 
ka“. Ceny zniżone. 0 

QDODODOOOSOSOGOG 

MAJĄTKI 
ziemskie, folwarki, mły- 
ny, fabryki, place do 
sprzedania wielki wybór, 

Е dzi rolniczych za wy- lej załatwiamy 808-1 ° М. FRO Ss T 7 Ubioną książkę 
O mas <————— E soką prowizją po- i firma powažna poszukuje wojskową, 

! == ŚWI TA szukiwani. Zgłosze- K Veiklos > Е | as Maóbcoć tańce  pydaną przez P.KU. Li- Е : omisowo- | i i 
w ĘG i E t: i koks Poleca na E nia: Zaklady rolnicze, Mickiewieza 21, tel. 152 ( p | ] [ | | || salonowe jak również A oda z a 

nia się. 886-2 

1 ub. zaświadczenie, 
f + wyd przez Ko- 

misję Poborową w Lidzie 
w r. 1922 o zaliczeniu do 
kat. „D* Piotra Hincewi- 
cza, rocznik 1901, unie- 

. * 5 7 ао i . ia się. 889 
į 1 walnością kuch- amodzielnie sporządza ul. Dzielnej i Giedy: warunki dogodne. ważnia 8 

TEST LORSKA TS ŠaniolaW Mrakówsii filo mi lub bez. Dowie-  uediey wodna ak ay.  dówprzdania, ea |. mow, „МЧЕОКМАТОК" — рр аа ачор. wyd. 
p , ieć si i ow Е. tępna. owiedzieć się: ulica = у Argi inti 

ESS 9. TEL. 1436 e A ane лоа аа— МРОБМАТОН" Lwowska 24 | oamyawszwwanicj mię Żukowskiego Micha: 
IL 14-66; > A R : . lab od 4—6 pp. towa. sa) 5. 8550 Jagiellońska 8/14.  845-0 AI ła, r. 1901, uniew. się.  
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Nr 70 (1415) 

+ KSoDTRCJ ETR Wa LEN SI 

      

M. GOR D ON Sp.Akc IRS 
NADESZŁY MODNE MATERJAŁY na sezon WIOSENNY i LETNI 

Jedwab Kamgarny = Szewioty etc. 

dodzyj jarzcze alone 
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Od dnia 20 do 24 

marca 1929 roku 

włącznie będzie 

wyświetlany film: 

e e Aktów 10. 
W rali głównej: Ryszard DIX 

Kasa czynna od godziny 3 m. 30. 
Początek seansów.od godziny 4-ej. 

Następny program: 

„PRZYGODA NA LODOWYCH SZCZYTACH" 

DZIŚ! Arcyfilm światowej Potężny | "kane ie. QE miłosna skazańca. **" la S. MICHAELIS. miłosny | 
pięknej arystokratki i oficera rewol. W rol. główn. ulubieniee kobiet GŪSTA EKMAN i najpiękn. kobieta północy | 

Kim Miejskie 
- SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 5. 

Dziś ostatni dzień 
| trwać będzie Wystawa i Sprzedaż Kilimów 

Nagrodzone na |-ch Targach Północnych 
i Wystawie Rolniczo-Przemysłowej 

w Wilnie—1928 r. 

| Wielkim Złotym Medalem | oraz pasiaków ludowych (dywany, serwety, 
| narzuty od 5 zł. sztuka) w Lokalu Kasyna 
|| Garnizonowego, ulica Mickiewicza Nr 13, 

Otwarte od godz. 10-20. 894 

  KINO - TEATR 

„HELIOS“ 
  

  

   

  

   

  

  

    

     

    

` : cie. Po, erwów i siły. Р emon- Najlepsze Teodoli | Mieńska 38... Gajų е aras Seen nis „Piłoromić: Najwa Hakan Oo aaa dodą „CR = data; | UWAGAI ‚ 
i , 5 DZIŚ! Przepiękne arcydzieło romantyzmu, potężna opowieść miłosna z za kulis | | ° Największe źródło zakupu 

Kino POLONJA intryg dworów królewskich w-g nieśmiertelnej powieści 6 WIKTORA HUGO M [INGI astrolabje, | MĘSKICH KAPELUSZY 
GE otw ji „„(LHOMME OUI RIT). wy rolach głównych  CONRAD VEIDT | goniometry, | najlepszych fabryk oraz 
CZŁOWIEK SMIECHU ' ; mARY 'PHILBIN sx: | ОЕ planimetry PALT GABARDINOWY CH 

я 2 i etc. światowej marki „PEWU“ I innych. 

H. ŚWIRSKI 
Głosy prasy: „Najpotężniejsza kreacja genjalnego Conrada Veidta, który potrafił wiele uczucia i pracy złożyć w postaci ''«łowieka 

miechu (London Times).  „Najsłodsza gwiazda ekranu Mary Philbin, jako ślepa dziewczyna Dea, stworzy z + ację 
niepowszednią, porywającą czarem dziewiczości i siłą (N. Y. Daily Mirror). p 

Dyrekcja uprasza Sz. Publiczność o przybycie na początki seansów o godzinie 4, 6, 8 1 10.20. | OKT DIANA EE 

      

  

       
    
  

ь KINO Korona arcydzieł sztuki filmo- s (Miasto powszechnie т NIEMIECKA 37. 881 ; wej! Film przerażający najbuj- M E TRO PO L į kę ości ° fi [6000 Wyhór duży. == Ceny konkurencyjne. 
Ę U X niejsza wyobraźnia ludzka! ; * przysz ości). znanej irmy 9 ‚ 

Najpotężniejszy z monument. superfilmów wszystkich czasów. Główną rolą kobiecą odtwarza najnowsza rewe- i 
W rol. gł. męskich AIf Abel, R. Kiejn-Rogge i Gustaw Frolich, 1 t = | ież 4 i | 

z mę Brygida Heim. Trzy lata pracy! — — Trzy miljony dolarow kosstu, również TAŚMY MIERNICZE i RULETKIŹwźwielkim wyborze | Miekiewicza 11. 

SKŁAD FABRYCZNY w POLSCE | każda inteligentna osoba 3 
: KINO DZIŚ wspaniała dramat erotyczny wschodni w 12 aktach. › 3 į Н 1 bajka „Z tysiąca W rolach głównych: CHARLES FARRELI 66 . || о ы I jedžėj wócy* 8 bohater „Siódmego Nieba* i „Anioła 1 no, o przyzwoitym wyglądzie (do lat 40) może znaleść pew- Cd Į V 198е уб R dż Banik NT i a piebniej A SE э› 3 ny zarobek (pensja i prowizja). Zgłaszać się od 9—12. „Kulisy Haremów*, Fantastyczny przepych pałaców władców wschodnich! Jeden z najpiękniejszych dramatów orjen- ini A 3 916 $ й BOR ы ы Wielka 42, talnyeh, którego akcja toczy się wśród tajsmniczej przyrody Wschodu i w wytwornych salopach Paryża i Wenecji. i E L 17, telefon = 58 i ) : Firma Wł. Nieciengiewicz 1S-ka Wileńska 15, 

į Najstarsza firma w kraju (egzystuje od*1840 roku). DĄ O 
Kino Kolejowe | Program od 23 do 27 marca włącznie. — — — — — Największy szlagier sezonu — Ši Perlmuttera Ultramaryna CEDOEDEEEEEOEEERE 

  
    

  

  

jest bezwzględnie naj- (Seng, dziewczę Wschodu). Dramat sensaeyjno- lepszą i najwydatniej- 
° ° LEKARZE 5 Brudne pieniądze iti | : iojojojojofujofo(: [ojofofojc(5)     PROSZEK 00D.BOLUGŁOWY DLA DOROSŁYCH; o 0GNISKO 

    

    
   

  

   

        

NA ? dw p W szą farbą do bielizny, 
(R OW z S 3 A х ę wapna i celów malar- DOKTÓR (obok dworca kolejow.) | ryk George. — — — Początek seansu _o godainie 5-ej, w niedziele i święta o godzinie 4-ej, IŁ й й о skich. Oznaczona na 

  

  

wystawach w Brukse- 

     

BLUMOWICZ 
      

    

      

  
  

PTA В į 
R KINO-TEATR DZIŚ! Rekord pikanterji! £ е | USUWA NAJSILNIEJSZE li, Medjolanie i Pary- : GgriatawiĄ | Rekord piękności isyku DAMA Z rekordem Światowym UA Bid iais | Okorobž einasi, 

R; Światowid zachwyc. dramat erotyczno-sportowy L P Kolósalne sceny zbiorowe. Przepiękne kobiety. Akcja ! Mis 8 WA Perlmuttera, Lwów, syfilis i skórne # я + w 12 aktach z czarodziejsko piękną ее arry rozgrywa się w Berlinie, Paryżu, Wiedniu i Londynie. NR 67 ju” A Słoneczna 26. : о Miekiewicza 9. Miłość — sport — erotyzm. Wszechświatowy sukces l im DZ 8 Or INO Ci 653 Wszędzie do nabycia. Wielka 21. 

0d 9 — 1 i 8 — 8. 
  

    

  

    

    

4 
e 2 wen — o (Telef. 921). 629 . Mai a SKLEP OBUWIA I PRACOWNIA | | moczós © 

    

WYROBY 
FABRYKI PERFUM 

    
Magazyn sukna i jedwabiu 

CALEL NOZ 
  DLEDRALLEGO W. LITWINOWICZ D. Zeldowicz 

choroby weneryczne, sy- WILNO | filis, narządów ACS 
ul. Zamkowa X: 24, vis-a-vis Košciola św, Jana | WORA l OCENĘ 
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AŻ. 
KOLONSKA     TOALETOWE 

AE 

      

   

  

      

   

  

  

    

  

    

  

    
   

   

      

  

  

  

Z ‚ 2 
DRALLEGO DRALLEGO ё WIELKI WYB R i Kobieta-Lekarz 

2 RALL Ego FWilno, ul. Niemiecka 10. Telefon 8-90. | Męskiego, damskiego i dziecinnego I ZaliOWICZOWA a (070240 Nadeszły najnowsze OBUWIA 875-0 | ° а@ rozpowszechnione (GAZ ia į Šeš g prz rządów mossog odigch © 
- a „ŻĘ & yjmuje się obstalunki. — Cen iarkowane. ządów moczow. od 12—2 ori _ na całej kuli ziemskiej. VA damskie i męskie materjały i 

Jedwabie na płaszcze i suknie Tas Na AS 
: sda ао wielki wybór ezaterjałów męskich MLECZARNIA PAROWA DOKTÓR MEDYCYNY 

  
  

  

    J. HEJBERA 
Mickiewicza 9. 

Poleca najlepsze w Wilnie MLEKO i ŚMIETANKĘ 
PASTERYZOWANĄ codzień Świeże, dostarczane 

FIRANKI 

Ceny poza konkurencją. 

PORTJERY DYWANY 

Ceny poza konkurencją, 

    A. GYMBLER 
CHOROBY WENERY- 

CZNE i SKÓRNE 

PIERWSZORZĘDNY ZAKŁAD KRAWIECKI A WSZELKĄ SUNĘ 

gotówki lokujemy naj- 

  

solidniej na dobre 0- 
UWAGA! Żadnych filji w miejscu irma nie posiada. 919 

  

  

  

L. KULIKOWSKIEGO Ba 
WIELKA 13. 731 

WIELKI WYBÓR MATERJAŁÓW, UBRANIA GOTOWE I NA OBSTALUNEK. 

  

mocne gwaraneje. 

Dom H-K „ZAGHĘTA” 
Miekiewieza |, tel. 9-00 

534-0 

      

  
  

  

  

z wzorowo prowadzonych 
rem weterynarzy, з maj. 
rowskiego, z maj. Wielka 
czyca, z maj Kwietniew 

swoje wyroby: śmietanę, 
z maj. Korwie W P. J. Strumiłło oraz polecam 

majątków pod nadzo- 
Trybance W. P. J. Bo» 
Rzesza W. P. Z. Rusz- 

W. P. S. Bochwica, 

twaróg, serki śmietan- 

Elektroterapja, Diater 
mia, Słońce górskie, 

Sollux, 625 

Mickiewicza 12     
     

    

    

            
  

   

    

    

   

  

: SZTUCZNE MASŁO "EEE | Gyoli wygodzie Sz. Publiczności, firma Di Aniele Kubango Oa d a 

ew = OPTYFOT' uż) ° [r Kenigstery 5 _ iela 68. оа, sk Dr.Kenigsherg 2 3 
le B-CIA OLKIENICCY, i k fi t й FZ i CHOROBY WENERYCZ- : "Ru S АЛО НОЙ SEE | 

iS PY i 48. 2996 : otworzyła FILJĘ | REA | Mickiewicza 4 ^ przy ul. Mickiewicza, 11-a = Koa sakiai zerowe „tel. 1090. w. Z. P. 73. 
- 

Akuratne wykonanie okularów według z © 5'..."..'.'.. . przepisu lekarzy-okulistów. й Akuszerki 8 
ю 

я 
я ВЕНЕ НЕЛЕ Е > PRZYBORY I APARATY FOTOGRAFICZNE Now wynalazek Akuszerka RADJO-APARATY I RADJO-SPRZĘT. Zaoszczędzisz sobie czas i pracę kiedy 

— upisz nową wynalezioną wodną | De Marja Brzezina A . * Mastykę-kolorową: przyjmuje od 9 rano 
Cukiernia Mojżesza Alperowicza $ igotową do użytku dla różnych podłóg, Ż do 7 w. ul. Mickie- 

UL. WILEŃSKA 20. a pozatem nie zafarbujesz sobie rąk. wicza 30 m. 4, W. Zdr. 

Poleca na święta Wielkanocne 
Wyłączna sprzedaż w sklepie farb Nr. 8098. 529 
i mater. elektro-technicznych. ЕНЕ Е ЕЕ ЕЕЕ Е2 9) TORTY, MAZURKI, BABKI i HERBATNIKI „A. Szur Sukces" saa | 

oraz wszelkiego rodzaju wyroby czekoladowe. Eunacana5Ea 
DUŽY WYBOR JAI CZEKOLADOWYCH. M. Miszewska 

Wilno, róg ul. NIEMIECKIEJ Nr. I] 
i zaułku ŚW. MIKOŁAJA Nr. I 

NAJLEPSZE GATUNKI. CENY UMIARKOWANE LEKARZ - DENTYSTA OE NE pówimole: od 4 8 do HĄ 
Firma filji nie posiada, 918—2 

  

  

  

Zostało nagrodzone 6 złotymi medalami (wejście z zaułku). 
SKŁAD FABRYCZNY: WILNO, ZAWALNA 27, TELEFON 8-95. Pda Tam również lampy elektryczne po ać р : ' 

najtakstych sphuch ORA $> *Głolna, ub Dea)           
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