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Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem.

Rok XIV.
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| "TEDAKCHA1ADMINISTRACJA: u. Dominikańska 4. Telafon Radakcj
drukarni: Mostowa i.

Redaktor przyjmuje ed g. 2—4 pp. Administracja otwarta od g. 9—3,
„Dziennik Wiiański”* wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

_'_ 1 Administracji 448, Drukarni 1244. Adres

w niedzielą od 12 — 1 pp.

Wilno, Niedziela 11-g0 maja 1930 r.   (epa miner 20 qr.
Nr._108
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PRENUMERATA: miesięczaa 4zł., z odnoszeniam | przesylką pocztową Zi.6gr.MA
za granicę 8 zł.

SSŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 łam 85 gr., w tekście 68 gr., za
tekstem 10 łam. 13 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 28 proc. drożej,
zagraniczne o 56 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-
miem miejsca e 26 proc. drożej.

terminowe umieszczenie oałoszeń. Konto czekowe w P.

DO Nr. DZISIEJSZEGO ZAŁĄCZAMY NASZ BEZPŁATNY DODA

dministracja nie bierze odpowiedzialności za
. 0. 38801
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Początek wyścigów o godz. 4 pp. — — — —
 

  

  
   
   

   

W pierwszą bolesną rocznicę šmierci

P.
Marji z Wagnerów

Balińskiej
odbędzie się za spokój Jej duszy we wtorek 13 b. m. o g. 10
w kościele św. Jana nabożeństwo żałobne, na które zaprasza

krewnych i znajomych

RODZINA.

MYJCIE ZĘBY
TAK — JAK

MYJECIE RĘCE
PRZEDZTAWICIELSTWO
NA DOLSKĘ i GDAŃSK MAISON LKORYTKOerCIE
WARSZAWA PL DĄBROWSKIEGO-Q. TEL'440-01

  

  

STACJA „Bibljoteka Nowości" |
EAN MAUNULATORÓW KDE
RADJOWYCH gołskie1irencuskie
i SNOCHODOWYCH Czynna od do180,|

 

SPRZĘT RADJOWY. | — -

Kiersnowski, Krużołek|] ETNA
Popierajcie Polskąi Łukaszewicz

Macierz Szkolną
INŻYNIEROWIE.

Wileńska 15—5.

Wilno, ul. Ad. Mickiewicza 23.

214040 AAA DA) WENA

KUP LOS
21. Loterji Państwowej

W NOWOOTWORZONEJ KOLEKTURZE Na 797

STANISŁAWA PROFICA
— UL. NIEMIECKA 3 —

przy hurtowni tytoniowej Ne 2

ciągnienie I ki. 17 I 19 maja.

K
nCena ćwierć losu — 10zł.

„ pół „ — "20 zł.
„ całego „ — 40 zł.

Zamiejscowym wysyłamy pocztą.

Konto czek

Dziś, 11 b. m., odbędzie się

P s . . . *

poświęcenie nowej siedziby
Stronnictwa Narodowego, Narodowej Organizacji Kobiet, Klubu Na-

rodowego, oraz Klubu Młodych Str. Nar. i Ob. W. P. przy ul. Orze-

szkowej 11.

0 godz. 11*/, (trzy kw. na dwunastą) odbędzie się Msza
św. w kościele św. Jerzego, © godz. 12, poświęcenie lokalu,
oraz uroczyste posiedzenie.

Na uroczystość tę przybywa z Warszawy p. Joachim Bartosze-

wicz, prezes Stronnictwa Narodowego.

50907.

Db KEBMz] zj

Zarządy wyżej wymienionych organizacyj zapraszają wszystkich

członków i sympatyków do przybycia na Mszę św., oraz wzięcia

udziału w uroczystości poświęcenia lokalu.

Dziś otwarcie sezonu wyścigowego w Pospieszce
-—

REUMATYZM

  

 

Cieplice
SŁOWACJA” :

E ĆRÓDŁA SIARCZKAE
0 CIEPŁOCIE 420 ORAZ RADIOAKTYWNE KĄPIELE NUŁORE.
Piękna okolica górska. Wszelkie urządzenia pierwszorzędnego uzdro-
wiska. Publiczność międzynarodowa. Sporty, rozrywki. Ulgi na prze-
jazd. Tańsze kuracje wiosenne. Informacyj udziela Biuro Informacyjne
Trenczyńskich Cieplic, Warszawa, Długa 48, tel. 142-14, 42-95.

674D7

  

 

 

 

Czy Sejm bedzie zwotany?
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W ciągu soboty nie zaszły żadne wypadki poli-
tyczne, a sfery decydujące wyczekują powrotu p. ministra Piłsud-
skiego z Wilna, co ma nastąpić w połowie tygodnia.

Dopiero więc potem powzięta będzie decyzja w sprawie zwo-
łania nadzwyczajnej sesji sejmowej.

Wzrost protestów weksiowych.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W marcu zaprotestowano ogółem 529128 we-
ksli na 131.280.000 zł., gdy w lutym 453298 weksli na 112.105000 zł.

W Warszawie w marcu zaprotestowano 102007 weksli na
28.589.000 zł., Łodzi—43944 weksle na 11.352.000 zł., Wilnie—11312
weksli na 2.092.000 zł., Białymstoku — 6295 weksli na 928.000 zł.,
Łucku — 4069 weksli na 966.000 zł.

Wniosek o obiiiżenie kar.
(Telefonem od własnegęł korespondenta).

KONKURS Firmy FASCINATA
Objaśnienia. W ja-

sneżpłatki kwiatu wpi-
sać pionowo 9 wyra-
zów o podanem zna-
czeniu. Litery w kół-
kach dadzą rozwiąza*

nie.
1) Imię żeńskie.
2) Miasto w Cze-

chach.
4 Rzeka w Polsce.
4) Inaczej słuszność
5) inaczej orszak.
6) Sciek na wodę.
7) „Inaczeį kolonja.
8) Część śruby.
9) Inaczej Chorą-

giew.

Między osobami nad-
syłającemi  prawidło-
we rozwiązanie zosta-
ną rozlosowane na-
stępujące premie: 1)
Patefon szwajcarski, 2)
Aparat fotograficzny,
3) Manicure, 4) Kase-
ta luksus. z przybora-
mi toałetowemi,5) Zło-
te pióro w kasetce
firmy Montblanc i po-

nadto 50 dalszych premii (pięknych kaset) zawierających przybory kosmetyczne

FASCINATA. AŽ A nadsyłać należy wraz z próżnem pudełeczkiem (opako-

wanie) z pojedyńczej tuby kremu „FASCINATA*, do fabryki wyrobów Kosmetycz-

nych „FASCINATA“ KRAKÓW ul. Gertrudy 6. D. W. Każdy nadsyłający rozwiąza-

nie otrzyma DARMO bez względu na wynik losowania jeden komplet próbek wy-

robu FASCINATA. W dniu 24 maja odbędzie się w obecności rejenta losowanie

premji, wyniki, którego zostaną ogłoszone dnia 30 maja b. r. 298—s11

Mahometanie protestują przeciwko prze-
šladowaniom religijnym w Rosii.

WARSZAWA. 10.5(Pat). Wczo- tach. Uichwalono rezolucję, pod-

raj w Warszawie kolonja maho- kreślającą, że władze sowieckie

metańska była obecna na uro- zamknęły prawie wszystkie me-

czystem nabożeństwie z okazji czety w liczbie 30 tysięcy. Zebra-

święta mahometańskiego Kurban- ni postanowili zwrócić się z od-

Bajram, po którem odczytano powiedniem wezwaniem dowszyst-

odezwę emigrantów mahometań- kich monarchów mahometańskich

 

Świata. -Postanowiono również

' tuacji niezwykle

WARSZAWA. Min. Spraw Wewn. wystąpił z wnioskiem do Ra-
dy Ministrów o obniżenie kar za zwłokę w opłacaniu zaległości
w Powszechnym Zakładzie (lbezpieczeń z 2 proc. na 1 proc.

Wyrok w sprawie Wójcika.
(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Sąd Apelacyjny podzielając pogląd Sądu Okręgo-
wego, że oficerowie przybyli do Wójcika w sprawie honorowej, wydał
wyrok skazujący, zmniejszając karę z dwóch lat do jednego roku
więzienia. Obrona wnosi skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Kanclerz Bruening o polityce wschodniej
Niemiec.

BERLIN, 10.5. (Pat.) Na ze-
braniu mężów zaufania  partji
centrowej Sląska Niemieckiego
we Wrocławiu, kanclerz Bruening
wygłosił dłuższe przemówienie, w
którem poruszył cały szereg pro-
blemów z dziedziny niemieckiej
polityki wewnętrznej i zagranicz-
nej. Kanclerz nakreślił przebieg
wypadków od chwili przyjęcia
przez Niemcy planu Younga do
wystąpienia socjalnych demokra-
tów z rządu. Niemcy przystąpiły
do rokowań paryskich z olbrzy-
mim deficytem kasowym i w sy-

ciężkiej. Długi
krótkoterminowe wynosiły 6 mil-
jardów mk. i w każdej chwili mo-
gły zostać powiększone, co mu-
siałoby spowodować nową kata-
strofę gospodarczą. Zadaniem, w
obliczu którego Niemcy stanęły,
mogło być tylko stopniowe, krok
za krokiem, spłacanie.

Kanclerz poruszył następnie
najbliższe zadania polityki Nie-
miec na Wschodzie. Uwaga na-
rodu niemieckiego zajęta do-
tychczas Zachodem, obecnie

musi zwrócić się i w kierunku
wschodnim; w pierwszym rzę-
dzie chodzi o rozbudowę rolni-
ctwa niemieckiego w prowincjach
wschodnich. Rząd od pierwszej
chwili zdawał sobie sprawę znie-
bezpieczeństwa, zagrażającego ze
strony importu z poza granicy.
Z tego powodu rząd uważał za
konieczne podjąć zarządzenia ce-
lem ochrony niemieckiej pro-
dukcji rolnej. W programie po-
mocy dla prowincyj wschodnich
chodzi o to, aby zaludnienie
przez żywioł niemiecki pro-
wincyj wschodnich nietylko zo-
stało utrzymane, iecz również
zwiększyło się, Cała akcja usta-
wodawcza musi być pomocna w
utworzeniu szeroko zakreślonego
programu na szereg lat na-
stępnych. Rząd niemiecki — mó-
wił kanclerz — musi trwać na
stanowisku, iż niemiecka polityka
handlowa musi być za wszelką
cenę kontynuowana celem za-
pewnienia rynków zbytu dla
eksportu przemysłowego Rzeszy.

Włochy zbroją się.
Trójprzymierze: Rzym—Beriin—Budapeszt.

PARYZ, 10.5 (Pat). — Narady,
jakie się toczyły wczoraj między
Briandem a bawiącym w Paryżu
w przejeździe do Genewy angiel-.
skim ministrem spraw zagranicz-
nych  Hendersonem, wywołują
dziś w prasie liczne komentarze.
Przeważa opinja, iż g'ownym
przedmiotem tych narad było za-
chowanie się Italji. „Ere Neuvelle*
stwierdza, że intensywne zbroje-
nie się zaczyna niepokoić angiei-
skiego ministra spraw zagranicz-
nych, który jest zadnia, że nie
należy pozwalać Mussoliniemu na
bezkarne naruszanie równowagi
sił morskich na morzu Sródziem-
nem. Briand nie mógł oczywiście
wymówić się od tych narad, któ-
re miały za przedniiot nawróce-
nie gabinetu włoskiego do nale-
żytego poczucia rzeczywistości.
„La Republique" podkreśla ogól-

ne zainteresowanie,jakie wykazuje
italja dla wszelkich spraw ze-
wnętrznych i oświadcza, że rząd
włoski, dając dowody rzeczowego
zrozumienia sytuacji międzynaro-
dowej, znalazi odpowiednie opar-
cie dla swej polityki zagranicznej
w niezadowoleniu, jakie wywołują
traktaty pokojowe, usiłuje skoor-
dynować wszystkie rozrzucone po
całej Europie i stara się objąć
kierownictwo nad ruchem rewi-
zjonistycznym. Flirt ltalji z Węgra-
mi, a ostatnio z Niemcami, do-
wodzi jednocześnie, że Italja dą-
ży wyraźnie do nowego trójprzy-
mierza: Berlin—Budapeszt—Rzym.
Wypadki postępują w niezwykle
szybkiem tempie i dyplomacja
francuska ma—zdaniem dzienni-
ka—więcej, niż kiedykolwiek pod-
staw do trzymania się na bacz-
ności.

skich z Rosji sowieckiej, zwraca-
jącą się do całego świata maho-
metańskiego z protestem prze-
ciwko uciskowi religji w Sowie-

zwrócić się z apelem o obronę
prześladowanego Islamu do Pa-
pieża i arcybiskupa Canterbury.

Rozruchy przeciwko murzynom.
NOWY YORK, 10.5. (Pat). We-

dług doniesień z Sherman, wy-
buchły tam gwałtowne rozruchy,
zwrócone przeciwko ludności mu-
rzyńskiej. Ciało jednego z zabi-
tych murzynów zostało w ciągu
nocy porwane przez rozwścieczo-
ny tłum, który wśród okrzyków
radości i oklasków wyrzucił je z
drugiego piętra gmachu sądo-
wego, poczem trup został przy-
wiązany łańcuchem do automo-

bilu i wleczony 'po mieście. W
tłumie znajdowała się znaczna
liczba kobiet. Gubernator zarzą-
dził wysłanie do Sherman jeszcze
jednego oddziału gwardji naro-
dowej, w liczbie 225 ludzi, z ka-
rabinami maszynowemi i gazami
łzawiącemi. Wobec uzasadnionej
obawy dalszych gwałtownych wy-
stąpień tłumu przeciwko murzy-
nom, oddziały wojska trzymane
są w gotowości.

 

drobae Wiadomości.
Katastrofa autobusowa.

POZNAŃ, 10-5. (Pat.) Na szo-
sie między Środą a Miłosławem
wydarzyła się wczoraj wieczorem
katastrofa autobusowa. Mianowi-
cie autobus linji Poznań— Miło-
sław, tuż za drodą, wskutek pę-
knięcia osi, czy też uszkodzenia
kierownicy, wpadł na drzewo
i rozbił się. 9 pasażerów i szofer
odnieśli rany. Stan zdrowia 6 osób
jest groźny.

1 państw bałiychich.
Litwa zaniepokojona stano-
wiskiem Łotwy wobec

Polski.
KOWNO, 10,5. (Pat). „Lietuvos

Ridas" w artykule wstępnym w
bardzo ostrej formie krytykuje
postępowanie prezydenta państwa
łotewskiego i premjera Celminsza
z powodu ich bytności na balu
towarzystwa zbiiżenia łotewsko-
polskiego w dniu 3 maja. Pismo
zaznacza, że oficjalne czynniki
Łotwy szukają bliższego zbliżenia
z Polską i że stosunek ten jest
znacznie serdeczniejszy, niż wobec
Litwy. Pismo podkreśla przytem,
że takie postępowanie najwyż-
szych władz łotewskich zdarza się
po raz pierwszy.

W Litwie mówią o potrze-
"bie otwarcia granicy do

Polski.
RYGA, 10.5. (Pat). Jak donosi

„Jaunakas Zinas”, w związku z
otwarciem małego ruchu grani-
cznego pomiędzy Polską, a Litwą,
Tzynniki lewicowe litewskie uwa-
żają, że należy ruch ten rozsze-
rzyć po wyeliminowaniu Wileń-

 

szczyzny. Kłajpedzianie spodzie-
wają się, że w związku z powyż-
szem zostanie również otwarty
spław na Niemnie, coby znacznie
się przyczyniło do uratowania za-
mierającego portu kłejpedzkiego.

Odpowiedź rządu łotew-
skiego na interpelację w
Sejmie o możliwości wojny

polsko-sowieckiej.
RYGA, 10.5. (Pat). Premjer Cel-

minsz udzielił dziś odpowiedzi na
interpelację socjal-demokratėw,
zgłoszoną w związku z wywjadem
gen. Radinsza. Premjer zaznaczył,
że chociaż gen. Radinsz miał isto-
tnie rozmowę z jednym z dzien-
nikarzy, to jednak nie został przez
tego ostatniego zupełnie dobrze
zrozurniany. Gen. Radinsz otrzy-
mal od ministra wojny upomnie-
nie. Jednakže — stwierdzil pre-
mjer — socjaldemokraci nie po-
winni byliby w tej sprawie wystę-
powač, gdyž przed kilku tygo-
dniami wygłaszał również mowy
polityczne na zebraniu uniwersy-
teckiej młodzieży demokratycznej
i podczas debaty sejmowej p. Ce-:
lens. Ani jedno, ani drugie oświad-
czenie nie wiąże rządu, gdyż za-
równo gen. Radinsz, jak i p. Celens
wypowiedzieli swe osobiste zdanie.
Rząd nie solidaryzuje się ani
z poglądami generała, ani też
z poglądami socjaidemokraty
Celensa. Łotwa jak dotychczas,
tak i w przyszłości będzie pro-
wadziła politykę ścisłej neutral-
ności i pokojowego współżycia
ze swymi sąsiadami.
Lk me i]

lioma DWach Zdań |
Każdy fachowiec wam to powie, że
najlepsze farby i pokost można
tylko nabyć w Polskim Sklepie

FARB 228--2 0

F. RYMASZEWSKIEGO
WILNO, UL. MICKIEWICZA 35.   
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M racontę przewroli
MAJ(WEDY.

Dnia 12 maja b. r. upływają

cztery lata od wybuchu prze-

w rotu majowego. W ocenach,

co znaczy ten przewrót i czem

się zaznacza w naczem życiu

państwowem, bywała w pierw-

szych czasach po usadowieniu

się nowych rządów, a z przyzwy-

czajenia trwa dalej, przymieszka

pewnego wrażenia chwilo-

wości lub krótkości istnie-

nia, która naogół łagodziła sądy

lub utrzymywała je w zawiesze-

niu. Tych wrażeń trzeba się

wyzbyć.

Cztery lata to bardzo dłu-

gi okres w całości naszego ist-

nienia po odrodzeniu niepodle-

głości. Wystarczy uprzytomnić

sobie, że od końca 1918 do maja

1926 upłynęło siedem i pół

lat, a od maja 1926 do maja

1930 upłynęły cztery lata,

które dzisiaj stanowią już wię-

cej niż trzecią część

całego okresu niepodległości. w

tem zestawieniu ujawnia się do-

piero właściwy wymiar

ostatniego czterolecia.

Lata po odzyskaniu niepodle-

głości są szczególnie waż-

ne w naszem życiu państwowem.

Wszyscy wiedzieliśmy i wiemy,

że w tych właśnie pierwszych

latach musimy szybko po-

stępować w budowie i utrwa-

laniu państwa, odrodzonego po

niewoli i rozbiorach. Jest to

zresztą pogląd nie nasz tylko, ale

także powszechny w świecie, co

może najdobitniej wyraziło się

tem, że Państwa Sprzymierzone,

wprowadzając m. in. okupację

nadreńską przez lat piętnaście

dla zabezpieczenia nowego ukła-

du europejskiego, powołały się i

na to, że państwom wskrzeszo-

nym potrzeba pewnego

okresu na urządzenie się i

umocnienie w posadach.

I dlatego w czwartą już rocz-

nicę przewrotu majowego pytanie

istotne i rzeczowe brzmieć

musi:

— Co zrobiono w siedmiu

latach przed przewrotem, a co w

czterech po przewrocie, czy bu-

dowa postąpiła naprzód w od-

powiedniej mierze, czy wzmoc-

niło się państwo nawewnątrz i

nazewnątrz?

Dzieła pierwszego siedmio-

lecia po wojnie światowej i tuż

po odzyskaniu niepodległości do-

konywane były w najtrudniej-

szych warunkach. Przez dwa

lata, 1919 i 1920, działo się to

jeszcze wśród naszej wojny

wschodniej, przez trzy lata, 1919

"do początku 1922, gdy Wileńsz-

czyzna weszła w państwo, działo

się to w nieustalonym ob-

szarze państwowym z kilku

stron, przez cztery lata, od koń-

ca 1918 do końca 1922, gdy po-

wstały pierwsze władze konstytu-

cyjne, działo się w tymczaso-

wym ustroju państwa. Samo

przypomnienie tych warunków

uprzytomni trudności, a nieco

dokładniejsze przeniesienie

myśli w te czasy, które wszak

mamy wszyscy w pamięci, do-

piero należycie uwydatniłoby ich

szczególność, objaśniając czasem

niedeskonalošci poważne

lecz niemal nieuniknione.
A jednak, wśród tych trud-

ności ogrom dokonanych wów-

czas prac państwowych jest

„chlubną spušcizną dla lat

nastepnych.

Stanęły granice zachodnie

państwa w r. 1919 w Wersalu, z

uzupełnieniami nad Dolną Wisłą

w r. 1920 i na Górnym Sląsku w

r. 1921, stanęły granice wschodnie

w Małopolsce w r. 1919, w ca-

łości od strony Rosji w r. 1920, na

Wileńszczyźnie w r. 1922, zamknę-

ło się ostatecznie prawne

uznanie tych granic w r. 1923:

Polska ustaliła swe stanowisko

na gruncie międzynarodo-

wy m, gdzie zjawiła się jako twór

nowy, wśród welkich przeciw-

ności. Kolejno dokonywa się so-

jusz z Francją i Rumunją w r.

1921, porozumienie z państwami

Małej Ententy od r. 1922, zbliże-

nie z Państwami Bałtyckiemi w

stałych zjazdach od 1 do 1925,

Konkordat ze Stolicą Apostolską

w r. 1925, uśmierzenie kłopotów

w Lidze Narodów w sprawie oby-

watelstwa w zatargach z Niem-

cami, w sprawie wileńskiej, oraz

DOZ ESR NM

Znaczne ożywienie się handlu polsko-
litewskiego.

. Delegacja litewska bawi w Polsce.

Dnia 8 bm. bawiła w Sosnow-

cu delegacja kupców litewskich

z Kowna, przybyła specjałnie do
Zagłębia Dąbrowskiego drogą

okólnąfprzez Królewiec - Wrocław.
Delegacja poczyniła zamówienia

węgla w ilości 30 tysięcy ton,

nadto zakupiła kilka tysięcy ton

wyrobów żelaznych. Wszystkie

te transporty odejdą na Litwę

przez Prusy Wschodnie.
Należy zaznaczyć, że w ostat-

nich czasach eksport polski do

Litwy przez Prusy Wschodnie
wzrósł znacznie. S
W ostatniej dekadzie do Litwy

przewieziono 125 wagonów węgla,
50 manufaktury widzewskiej i
łódzkiej, 10 nafty, i 50 wagonów
żelaza i superfosfatu.
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— Kiedy są czynne kasy

P. K. 0. W celu udostępnienia
najszerszym warstwom społeczeń-

stwa korzystania z usług P. K. O.

w Wilnie oraz przychylając się

do życzeń klienteli, Oddział

P. K. O. w Wilnie, Mickiewicza 7,

zawiadamia, że od dnia 12 maja

br. kasy czynne będą: od g. 9—

14 i 17 — 19 codziennie, oprócz
niedziel i šwiat.
— Przyjęcie gości węgier-

skich w Wiinie. Wczoraj o godz.
12-ej na cześć bawiącego w Wil-
nie węgierskiego ministra Wyz-
nań i Oświaty hr. Kuno Kiebels-
berga. oraz towarzyszących mu
radcy tegoż ministerstwa oświaty
Zoltan Magyary “i prof. Zoltan
Gombocz w Auli Kolumnowej
U. S. B. odbyła się powitalna
akademja. Pierwszy wygłosił prze-
mówienie J. M. Rektor ks. d-r
Falkowski, kolejno głos zabierali
w imieniu T-wa Przyjaciół Nauk
prof. Alfons Parczewski, w imie-
niu Towarzystwa Przyjaciół Wę-
gier prof. dr. Marjan Zdziechow
ski oraz przedstawiciel młodzieży
student Wydziału Teologicznego
Węgier.
W odpowiedzi głos zabrał p.

minister Klebelsberg, dziękując
za serdeczne przyjęcie, z jakiem
się spotkał w Wilnie.
W godzinach wieczorowych

ne cześć wybitnych gości węgier-
skich wydał obiad p. wojewoda
Raczkiewicz. d

Sprawy administracyjne.
— Ważne dla jadących do

Gdańska. Wileńskie Starostwo
Grodzkie podaje do wiadomości
mieszkańców Wilna, że dowoda-
mi, upoważniającemi do przekro-
czenia granicy polsko - gdańskiej
są: 1) dowody osobiste, wydawa-
ne obecnie przez Magistrat m.
Wilna na podstawie rozporządze-
nia Ministerstwa Spraw Wew-
nętrznych 0 dowodach osobi-
stych, jednakże tylko w tym wy-
padku, kiedy zaopatrzone są na
stronie trzeciej w odpowiednie
zaświadczenia starostwa, 2) Do-
wody osobiste (koloru niebieskie-
go), stwierdzające obywatelstwo
polskie, które były wystawiane
przez Starostwo Grodzkie do
dnia 5.IV 1930 roku, Legitymacje
służbowe urzędników panstwo-
wych i osób wojskowych, 4)
paszporty zagraniczne. W stosun-
ku do obywateli polskich żadne
inne dowody przez władze gdań-
skie nie są uwzględniane.

Sprawy miejskie.
— Budżet m. Wilna do

przejrzenia. Z dniem 12 maja
r. b. na przeciąg jednego tygod-
nia w biurze magistratu pokój
Nr 27 od godz. 10-ej do 11-ej

wyłożony zostanie  preliminarz
dochodów i wydatków m. Wilna
na rok 1930 — 31 celem przeglą-
dania go i wnoszenia ewentual-
nych sprostowań przez zaintere-

sowanych płatników. (d)

ONIKA.

 

 

— „Rekolekcje* magistratu
z powodu p. Czyża. Magistrat

m. Wilna, przystąpił do przepro-

wadzenia reorganizacji systemu

robót wodociągowo - kanalizacyj-

nych. W związku z tem w dniu

wczorajszym odbyło się nadzwy-
czajne posiedzenie magistratu,

na którem sprawa ta poddana

była wszechstronej dyskusji. Za-

gadnienie to wypelni porządek

dzienny kilku następnych jeszcze
posiedzeń magistratu.

Sprawy wojskowe.
— kto staje do poboru.

W poniedziałek 12 maja do prze-
glądu (Bazyljańska 2) winni są
stawić się poborowi rocznika
1909-go, których nazwiska rozpo-
czynają się na literę G, zamiesz-
kujący obręb I, Il i V komisarja-

tów P. P.
W dniu zaś 13 b. m. poboro-

wi tegoż rocznika z nazwiskami

rozpoczynającemi na litery: H i I

oraz na literę J z terenu li Il
komisarjatu P. P. (d)

Sprawy akademickie.
— W związku z pobytem

Pana Prezydenta Rzeczypo-
spolitej w Wilnie i obecnością
na poświęceniu Akademickiej Ko-
lonji Wypoczynkowej w Legacisz-
kach powstał Akademicki ścisły

Komitet Wykonawczy przyjęcia
Pana Prezydenta Rzeczypospoli-
tej w Legaciszkach.

Do Prezydjum Komitetu we-

szli: Prezes—kol. Puchalski, wice-

prezes — kol. Fundowicz, sekre-
tarz—kol. Czerewko.

Z życia stowarzyszeń.
—Zebranie miesięczne wi-

leńskiego oddziału Zrzeszenia
Nauczycieli Geografji odbędzie
się we wtorek 13 b. m.o godz. 8
m. 15 w lokalu Szkolnej Pracowni
Przyrodniczej, róg Zawalnej i M.
Pohulanki, wejście od M. Pohu-
lanki.

Sprawy szkolne,
— Roczny koedukacyjny

kurs nauczycielski. Z nowym
rokiem szkolnym, t. j. z dniem
1 września r. b. przystępuje Ku-
ratorjum Okręgu Szkolnego Wie
leńskiego do otwarcia z Wilnie
rocznego koedukacyjnego pań-
stwowego kursu nauczycielskiego.
Celem kursu jest kształcenie za-
wodowe nauczycieli szkół po-
wszechnych. Kandydaci, zamie-
rzający wstąpić na taki kurs win-
ni posiadać świadectwo dojrza-
łości z państwowej, lub posiada-
jącej prawa szkół państwowych
szkoły średniej ogólno-kształcą-
cej oraz winni wykazać się zdol-"
nością fizyczną do zawodu na*
uczycielskiego, stwierdzoną przez
lekarza szkolnego lub lekarza po-
wiatowego. Kandydaci, którzy
ukończyli szkołę średnią w ubieg-
łym roku szkolnym, lub jeszcze
wcześniej winni dołączyć do po-
dania Świadectwo moralności,
wydane przez państwowe władze
 

w sprawach Gdańska, co się za-

łatwiło od r. 1920 do r. 1925,

uspokojenie od strony Rosji,

umożliwiające przyjazd  Czicze-

rina w r. 1925, wprowadzenie sto-

sunków z Anglją i ze St. Zj.

Ameryki na tory życzliwości, któ-

rej wyrazem były odwiedziny
u nas p. Hilton-Young'a i p.

Kammerer'a a w latach 1924 i
1925. Wszystkie te prace i zda-
rzenia, najkrócej tu wymienione,

aż do chwili polityki Locarna,

zarysowały korzystnie stano-

wisko wskrzeszonej Polski w świe-

cie, a złożyły się na to istotnie

poważne wysiłki zdrowej myśli,
spokoju, wytrwałości.

Od podstaw samych powstało

wojsko, w którem w latach od
1923 do 1925 utrwaliły się poję-

cia zgodne z ogólno-narodowem

a nie stronniczo politycznem po-

jęciem wojska w życiu państwo-

wem, wśród objawów uznaniai

żywego pojęcia zagranicy, od od-

wiedzin Foch'a w r. 1923 zaczy-

nając.

W zakresie ustroju oraz
wewnętrznego zarządu i całego

sądownictwa stworzono pod-

stawy prawne przez konstytucję,

oraz długi szereg podstawowych

ustaw, me in. dotyczących także

mniejszości, jak ważne ustawy z

r. 1924.
W zakresie gospodarczo-

skarbowym, z niesłychanej

mgławicy, żmudnie, przeszło się

od marki niemieckiej i korony

austryjackiej do marki polskiej,

potem do złotego w złocie, ale

zbyt słabo opartego, wreszcie na

przejściu 1925-26 do złotego

dzisiejszego blisko 0 połowę

zmniejszonego, ale już trwałego.

stworzono po kilku latach wysił-

ków budżet i prawo budżeto-

we, uporządkowano w pierwszym

zarysieustawodawstwogo-

spodarczo - skarbowe, nawiązano

stosunki kredytowe z zagra-

nicą, która z zajęciem i z sza-

cunkiem śledziła te borykania.się

z trudnościami.

Bardzo dużo było niedo-

ciągnień i błędów, ale

ogólny wynik był taki, że kraj

szedł stale ku poprawie

nawewnątrz, a zagranica naby-

wała przekonania, że Pelska od-

rodzona obala zarzut dzie-

jowy © niezdolności rządzenia
się politycznego i gospodarczego,

a jeśli coś szkodziło stale

i psuło pracę, to ustawiczne

podziemne wichrzenia.

Stanisław Stroński.
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Największa Instytucja Oszczęd-
nościowa w Polsce

P. K. 0. ODDZIAŁ W WILNIE
ul. Mickiewicza 7.

Przyjmuje wkłady oszczędnościo-
we i dokonywa wypłat od godz.9

do 14 i od 17 do 19.
P. K. 0.

Przyjmuje ubezpieczenia na życie
bez badania lekarskiego. W razie

śmierci ubezpieczonego na skutek

wypadku wypłaca podwójną pre-
mję (ubezpieczenia zwykłe, posa-

daje największą gwarancję i zapew-
nia zupełne bezpieczeństwo złożo-

nym wkładom.  790-3-or-t
ITATRRCOBECIAPAEIE”(AYTERDAOIEE

administracyjne ogólnej pierwszej
instancji. Po ukończeniu nauki
na kursie uczniowie przystąpią
do egzaminu dyplomowego na
nauczyciela szkół powszechnych.
Podania o przyjęcie na państwo-
wy kurs nauczycielski wnosić
można już teraz do Kuratorjum
O. $. Wileńskiego, ul. Wolana 10.
— Egzaminy dla eksterni-

stów przy Państwowem Semina-
rjum Nauczycielskiem Męskiem

w Wilnie rozpoczną się dnia 19

maja r. b.
— Dyrekcja Gimnazjum Sióst

Najświętszej Rodziny z Nazaretu w
Wilnie powiadamia, że egzamina wstęp-

ne do klasy pierwszej (I-szej) odbędą
się dnia 20, 21 i 23 czerwca 1930 r. o
godz. 8-ej rano. Do kl. Il, Ill, IV i VI dn.
24, 25i 26czerwca. Do klasy V, VII i VIII
Dyrekcja absolutnie nie przyjmuje.

Podania należy składać do dnia 18-go
czerwca.

Sprawy robotnicze.
— Stan bezrobocia. W myśl

ostatnich notowań Wilno liczy
3772 bezrobotnych. W stosunku
do tygodnia poprzedniego bezro-
bocie zmniejszyło się o 232 osoby.

Różne.
— Podziękowanie. Koło Samowy-

chowawcze Gimnazjum im. J. Lelewela
wyraża najserdeczniejsze podziękowa-
Sz. Artystom: pr. Jodko, p. Plejewskiej-
Monkiewiczowej, pr. Z. Dąbrowskiej, p.
Telmaszewskiemu i p.p. Olszewskim za
łaskawy i bezinteresowny występ w
koncercie 2.V., jak również wszystkim,

którzy przyczyniłi się do zysku 200 zł.
za które zostanie wysłanych na kolonje
letnie 4 najbiedniejszych dzieci z XIII
oddziału Tow św. Wincentego a Paulo.

Teatr, muzyka ji sztuka.
— Teatr Miejski na Pohułance.
— Przedstawienia z okazji Ty-

godnia Polskiej Macierzy Szkolnej.
Dziś odbędą się dwa przedstawienia po
cenach najniższych od 20 do80 gr.
Po południu o godz. 3-ciej „Cudowny
pierścień*. Widowisko przeznacza się
dla dzieci i młodzieży.

Wieczorem o goda. 8-ciej „Błędny
bokser".

— „Przestępcy* — Briicknera. Ju-
tro w poniedziałek 12*b. m. o g. 7 w.
za zezwoleniem władz, ozbędzie się
zamknięte przedstawienie sztuki Briic-
knera „Przestępcy“.

Wejście za specjalnemi zaprosze-
niami, rozsyłanemi przez Miejską Ko-
misję Teatralną (Magistrat).

— Występ Eugenjusza Bodo
w Teatrze na Pohulance rozpocznie się
w oryginalnej sztuce amerykańskiej
Raphaelsohna „Spiewak jazzbandowy*.

— Teatr Miejski w „Lutni“.
— Występy Teatru Rosyjskiego.

Dziś Dumasa „Dama Kameljowa*.
Repertuar dalszych występów za-

owiąda: w poniedziałek „Mieszkanie
Zojki* Bułhakowa, we wtorek „Burza
Ostrowskiego, w środę poraz drugi
„Mieszkacie Zojki“, w czwartek „Czło-
wiek z teką" Fajko, w piątek „Trzy-
krotnie poślubieni* Nichols, w sobotę
po południu o godz. 2 m. 30 „Gniazdo
Szlacheckie" Turgieniewa. (Ceny miejsc
zniżone). Wieczorem o g, 8 m. 15 poraz
2-gi „Trzy siostry" Czechowa.

— Dzisiejsza „Rewja Wileńska
w Teatrze „Lutnia“ o g. 3 m. 30 po poł.
poraz ostatni „Figliki majowe* Drwicza,
Mirskiego i Swietochowskiego. Ceny
miejsc zniżone od 40 gr.

— Dzisiejszy poranek wiosenny
dia dzieci o godz. 12-tej w poł. wesoły
i nader ciekawy program składający się
z piosenek, powiastek | bajek w wyko-
naniu znakomitych artystów Marji Mo-
drakowskiej i Juljana Ejsmonda — nie-
wątpliwie ściągnie licznych młodzianych
widzów.

Starsi również z rozkoszą posłu-
chają programu świetnego.
sA miejsc zniżone od 50 gr.

„.  — Koncert muzyki popularnej w
wykonaniu Wileńskiej orkiestry symfo-
nicznej pod dyr. Kazimierza Wiłkomir-
skiedo, kapelmistrza Fllharm. Warszaw-
skiej odbędziie się dziś w ogrodzie
po-Bernardyńskim o godz. 8-mej.

— Dziś Vil niedziela kameralna
(przedostatnia) z abonamentowego cyklu
w Związku Literatów. W programie: Bee-
thoven, Lefeld, Szeligowski. W wykona-
niu bierze udział, prócz stałego kwin-
tetu z prof. M. Kimontt-Jacynową na
czele, dwóch muzyków, pp. Katz (wio-
lonczeła) i Budowniczy (altówka). Po-
czątek o g. 8 wiecz. punktualnie. Karty
wstępu przy wejściu.

— Jak Magistrat dąży do uzy-
skania opinii o „Przestępcach".
Jak wiadomo z ramienia Ma-
gistratu m. Wilna p. p. Czyż i
Ehrenkreutz uzyskali od p. Wo-
jewody pozwolenie na urządzenie
przedstawienia „Przestępców" dla
osób zaproszonych z pośród
przedstawicieli prasy, literatury
it. p. Magistrat zaproszenia ta-
kie już rozesłał, ale z pominię-
ciem osób, które mogłyby usto-
sunkować się  nieprzychylnie do
omawianej sztuki. Natomiast hoj-
ną garścią rozdawane są zapro-
szenia domniemanym sympaty-
kom „Przestępców*.

: Nie otrzymała pomiędzy inny-
mi ani jegnego zaproszenia re-
dakcja naszego pisma, gdy nato-
miast do jednego z pism wileń-
skich „robiących postęp” w tej
sprawisz nadesłano až 12 zapro-
szeń. Czy p. prezydentowi Fole-
jewskiemu, którego sekretarjat
załatwia sprawę zaproszeń, znane
jest to jednostronne przygotowy-
wanie terenu dla opinji o „Prze-
stępcach?“ W tych warunkach
nie będziemy się dziwili, . gdy
gremjum specjalne ad hoc do-
branych ludzi pozbywszy się opo-
nentów poweźmie uchwałę potę-
piającą zarządzenie naszych władz. 

 

POLSKIE RADJO WILNO.
Program:

Niedziela, dnia 11-maja 1930 r.

10,15. Transm. nabożeństwa z Po-
znania.

11,58. Sygnał czasu, kom. meteoro-
logiczny, koncert i Dūczytė rinio:

1500. Odczyt dla ileńszczyzn
„Sęzonowe prace w pasiece", wygł.

p. Żukowski.
15,20. Transm. n uzyki z Warsz.
17,05. Audycja autorska .Juljana

Ejsmonda.
17,30. Koncert popularny.
18,55. „Kukułka Wileńska".

* 19,20. Lekcja języka niemieckiego.
20,00. VIl Niedziela Kameralna.
22,00. „Wesoły Wieczór” w Warsza-

wie. Rewja p. t. „Naaokoło Swiata".

Poniedziałek, dnia 12 maja 1930 r.
11,58. Sygnał czasu.
16,10. Audycja gramóf., poświęcona

utworom Igora Strawińskiego. Słowo
wstępne St. Węsławskiego.

16,55. „Pieśni ludowe różnych na-
rodów", pogadankę wygł. i pieśniami
we własnem wykonaniu zilustruje Marja
Modrakowska.

17,20. Bajeczki dla dzieci.
17,45. Koncert muzyki lekkiej.
18,45. Audycja ku czci Stanisława

Biskupa.
19,25. Lekcja języka włoskiego.
19,40. Prasowy dziennik radjowy.
20,05. Pogadanka muzyczna.
20,30. Koncert międzynarodowy z

Budapesztu.
22,45. Transm. z zamkniętego ze-

brania dyskusyjnego w Teatrze Miej-
skim na Pohułance, w sprawie sztuki
Brucknera „Przestępcy*. Trasm. do War-
szawy.

Niezwykły „odczyt”.
Pani M. Modrakowska, która już

tyle razy zachwycała swoim śpiewem na-
szych radjosłuchaczy, dn. 12-go wystąpi

z ciekawym odczytem-koncertem. Mia-

nowicie mówić będzie o „Pieśniach lu-

dowych u różnych narodów" i sama bę-
dzie ilustrować swą pogadankę odpo-
wiadniemi przykładami. P. Modrakow-
ska poza bardzo wysoką kulturą, ma
jako pieśniarka ten ważny atut, że
PCA w językach oryginalnych, z do-

skonałą dykcją. Będą więc mogli nasi
radjosłuchacze tutaj oprócz znanego
wysokiego poziomu artystycznego,
stwierdzić u pani Modrakowskiej soli-
dną wiedzę w zakresie folkloru euro-

pejskiego. Odczyt-koncert zacznie się

o godz. 20,05.

Gwarantowanej dobroci
NASIONA

roślin pastewnych, warzywnych oraz
kwiatow, poleca

ZYGMUNT NAGRODZKI
Wilno, Zawalna Nr. 11-a.

Żądajcie cenników.  274—s0

Z kraju.
Zajście na pogrzebie sek-
ciarki pod Białymstokiem.

Przed 3 dniami w parafji Je-
lonki, pow. Ostrów Mazowiecki,
zmarła wyznawczyni sekty hodu-
rowców. Ponieważ hodurowcy nie
posiadają własnego cmentarza,
postanowili pochować ciało zmar-
łej na cmentarzu katolickim pa-
rafji Jelonki. Gdy się o tem do-
wiedziała ludność katolicka, ze-
brał się tłum, w liczbie około
200 osób. Wystawiono patrole
konne, piesze i na rowerach, któ-
re miały sygnalizować zbliżanie
się konduktu ze zwłokami. Lud-
ność katolicka była zdecydowana
siłą bronić dostępu do cmentarza,
z drugiej „zaś strony hodurowcy
postanowili również siłą sprowa-
dzić ciało zmarłej na cmentarz.
Sytuacja zaostrzyła się do tego
stopnia, ze na cmentarz katolicki
zwieziono 3 furmanki broni w po-
staci kołów. W nocy obozował
przy ognisku tłum, złożony ze
100 osób, a w dzień od 200 do
300. Stan ten trwał dwie doby,
wywołując coraz większe naprę-
żenie i podniecenie tak z jednej,
jak i z drugiej strony.
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Władze administracyjne, nie
chcąc (dopuścić do starcia, od-
dzieliły miejscowość pomiędzy
Jelonkami a miejscowością, w
której zgromadzili się hodurowcy,
silnym kordonem policji, która
otrzymała rozkaz nieprzepuszcza-
nia nikogo. Ponieważ w dniu
wczorajszym mijał termin pocho-
wania ciała zmarłej w myśl prze-
pisów sanitarnych, wobec tego,
na zarządzenie starostwa, zwłoki
pochowano na grunfje zmarłej.

Hodurowcy wysł  Aelegację
do władz <centralnychgfz prośbą
o wyznaczenie im cme"htarza.

Białystok pogrążony w
ciemnościach za długi.
W dniu 10 b. m. elektrownia

wykonywując swą grożbę co do
odcięcia miasta od prądu wobec
niewypłacenia przez magistrat za-
legtości w sumie 110 tys. zł., ja-
ko demonstrację wstrzymała prąd
dla biur magistratu. W dalszym
ciągu kolejno ma nastąpić wstrzy-
manie prądu dla innych instytu-
cyj miejskich. W razie, gdy de-
monstracja powyższa nie pomoże,
to znaczy, że magistrat nie opła-
ci choć połowy zaległości, wstrzy-
many będzie prąd świetlny na
ulicach.

Samobójstwo czy morder-
stwo.

EH W dniu 7 b. m. koło m. Opsy
znaleziono zwłoki Laskowskiego

Ignacego, mieszkańca wsi Kobia-
lewszczyzna, gm. nowopohoskiej,
pow. braslawskiego
strzałową w piersi. O 2 metry
od zwłok znaleziono: rosyjski ob-
cięty karabin, w lufie zaś tkwiła
wystrzelona łuska. Zachodzi przy-
puszczenie, iż Laskowski popełnił
samobójstwo.

HUMOR POLITYCZNY.
Wyższe wykształcenie.

— Czy prezes S. posiada wyższe
wykształcenie?

— Ależ oczywiście. Skończył 5 klas

 

loterji państwowej i akademję ku czci
p. Marszałka.

Pochwała „Sanacji*.
Przy czarnej kawie u Loursa roz-

mawiają dwaj przedstawiciele t. zw. sfer
gospodarczych.

A.: — A to mnie te rządy sanacyj-
ne ubraly, že juž wkrėtce będę nago
chodził.

B.: — Mnie to dopiero postawiły na
nogi. Dawniej jeździłem własnem autem,

a teraz muszę pieszo chodzić.

W urzędzie.
—lle łat pan sobie liczy?
— Czterdzieści dwa lata

cztery lata „sanacji“.
— Czemu pan wyodrębnia te cztery

lata?
— Alboż to było życie?

Z PODWÓRKA
SANACYJNEGO.

„Czytajcie „Polskę Zbrojną".
Podczas ostatniej sesji sejmo-

wej napiętnowano fakty nielegal-
nego nacisku władz administra-
cyjnych na niższe urzędy admi-
nistracyjno - samorządowe, zmu-
szając je do werbowania prenu-
meratorów dla pewnych pism
sanacyjnych jak np. „Dnia Po-
morskiego". Min. Józefski oświad-
czył na to, że wyda odpowiednie
polecenie uważa bowiem taką
agitację urzędową za poszcze-
gólnemi gazetami za niedopusz-
czalną... Tymczasem pod samym
bokiem p. min. Józefskiego głó-
wny komendant policji państwo-
wej p. Jagrym Maleszewski wy-
stosował, jak donosi „Kur. Poz."
rozporządzenie za Nr. 28883 do
„wszystkich p. p. komendantów
wojewódzkich policji państwo-
wej”, wzywając ich do propagan-
dy „Polski Zbrojnej" wśród pod-
władnych. Na podstawie tego do-
kumentu — pisze „Kur. Pozn.”:

„Komenda wojewódzka w Po-
znaniu skierowała znów wezwanie
do podiegłych jednostek policji
państwowej w województwie, by
pp. komendanci wpłynęli na swo-
ich podwładnych, by zaabonowali
czasopismo „Polska Zbrojna".
Ponownem zaś pismem komen-
dant wojewódzki monitował po-
dległe jednostki, że jego życze-
niem jest, aby jak największa
ilość policjantów „PolskęŽbrojną“
zaprenumerowała. Pismo kończy
się poleceniem „przekonania się
w czasie inspekcji, którzy  poli-
cjanci z korzyścią to pismo czy-
tają" i „zgłoszeniem imiennie,
którzy policjanci pismo to zaabo-
nowali“. <

„Redaktor naczelny czasopi-
sma „Polska Zbrojna” zwrócił się
do mnie z prośbą o poparcie
akcji propagandowej, redagowa-
nego przez siebie czasopisma,
mającej na celu uzyskanie jak
największej ilości prenumeratorów
stałych w szeregach Policji Pań-
stwowej“.

Może p. Evert nie pojmować,
że urzędom państwowym nie wol-
no protegować ani narzucać do
czytania żadnych gazet nieurzę-
dowych, ale p. Maleszewski ma
obowiązek o tem wiedzieć i po-
stępować legalnie, a nie wręcz
odwrotnie.
CMAS MMA LAKE MARTINIaa ais —

Chore kobiety otrzymują przez u-
życie naturalnej wady gorzkiej Fran-
jszka - Józefa lekkie wypróżnienie,

przyczem połączone to jest nieraz z
nadzwyczaj dobroczynnem działaniem
na chore organy. Autorzy klasycznych
dzieł o chorobach kobiecych twierdzą,
iż pomyślne działanie wody Franciszka-
Józefa potwierdzają rezultaty ich ba
dań. — Żądać w aptekach i drogerjach.

738—0 0

życia i

 

 OiFAA
Z ostatniej chwili.
Rawolucja w Indjach.
LONDYN, 10-5. (Pat.) Dono-

szą z Bombaju, że w-g osta-
tnich wiadomości z Sholapur na-
stąpiło w ostaniej chwili uspoko-
jenie. Po ulicach miasta patrolu-
ją auta ciężarowe policyjne. Silne
oddziały policji strzegą również
ważniejszych punktów strategicz-
nych. ilość ofiar w ostatnich *02-
ruchach obliczają na cojgjyniej
20 zabitych i przeszł” ran-
nych.

z raną po- |
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jest dobrodziej-

stwem dla cier-

piącej ludzkości.
„RADIUMCHEMA“
Warszawa

Šniadeckich 22 R. Tel. 283-11

k Joachimsthal-ski kompres radowy „RADIUMCHEMA“
Kompresy te zalecają najwybitniejsi lekarze i profesorowie chorym

na reumatyzm, artretyzm, ischias, nerwoból, objawy starości i cho-

roby kobiece. Żądajcie bezpł. prospektów od: 5841—s2

Gł. Skład į
Apteka Dr. HEINRICH |

Warszawa, Pl. Teatralny. |
 

Rarańcza, K a ni ó w, Murman,
Syberja, Kubań, Odessa... To był
Szlak Golgoty Synów Polski, któ-
Tzy dotrzymali przysięgi, złożonej
Ww „Rocie* Konopnickiej: „Orężny
Wstanie hufiec nasz, Duch będzie
Nam hetmanil“. Zabrzmiał „Złoty
Óg* i poszli—znacząc szlak cier-

Nistej drogi gorącą krwią swoją!

Jak ongi Jena, Waterloo, Ma-
Tengo — znaczyły bohaterski po-
chód Wielkiego Wodza Francji,
tak przed 12 laty Rarańcza, Ka-
niów, Murman, Syberja, Kubań i
Odessa stanowiły pola heroicznych
Walk II Korpusu pod wodzą gen.

 
W 12-TĄ ROCZNICĘ WIELKIEJ BITWY POD

KANIOWEM.
„„„Lecz nie przebudzą się do życia z wiosną
„Bohaterowie, co polegli w boju,

„Jeno wyrosną
„Pod krzyżem, śród darni—
Kwiaty pokoju...

(„Poleglym“ — Julja Mirska-Lewandowska).

Jėzefa Hallera, następnie zaš IV
Dywizji pod wodzą gen. Lucjana
Zeligowskiego.

Kaniów... to był punkt kulmi-
nacyjny, to jest przewieczny pom-
nik bohaterstwa żołnierza pol-
skiego!

Chcieli Niemcy rozbroić Il Kor-
pus! Rozbroić żołnierza polskie-
go, który od pradziada śnił i ma-
rzył o wskrzeszeniu rozgrabionej
brutalnie Ojczyzny! Żołnierza, któ-
ry wychował się w tradycji od-
wetu za „Wóz Drzymały” i zaka-
zamaty moskiewskie!  Zołnierza
polskiego, którego od dzieciństwa

uczono słów „Roty": „Nie będzie
niemiec pluł nam w twarz"...

Ci, którzy wbrew ugodowym
instrukcjom ówczesnej Rady Re-
gencyjnej, walczyli pod Kaniowem,
słuchając jedynie rozkazów włas-
nego. polskiego sumienia, idącego
za głosem wielkiej Idei Wyzwole-
nia Polski—ci żołnierze—to było
uosobienie męstwa i ogromnej
miłości dla Kraju. Tak podjąć rę-
kawice, rzuconą przez wroga, jak
Kaniowczycy z gen. Józefem Hal-
lerem na czele podjęli broń w
w nocy 11-go maja 1918 roku,
może tylko wojsko, dla którego
bodźcem, celem i zapłatą jest je-
dynie Wielka Idea!

Bitwa pod Kaniowem zapisana
została w dziejach Polski złotemi
głoskami. Jest w naszych „nie-
podległościowych dziejach wiele
takich złotych napisów (że wspom-
nę tylko o „Orlętach Lwowskich*,
o których nie mogę zamilczeč,

Nd NS K

gdy o bohaterstwie mówię), ale
Kaniów zapisany jest na honoro-
wem miejscu, bowiem krew, jaka
się tam obficie lała, nie była wy-
nikiem zwykłej wojny, lecz grom-
kim protestem przeciwko pod-
stępnym gwałtom wrogów, któ-
rzy widocznie przypuszczali, że z
Il Korpusem organizujących się
Wojsk Polskich, dadzą sobie radę
nie gorzej, niż dawali podczas
wywłaszczeń w Poznańskiem i na
Pomorzu z bezbronnym Ludem
Polskim!

Zołnierz Polski pod Kaniowem
pokazał im, że znienawidzone
„Lachy*, choć słabiej od nich
uzbrojeni i przygotowani do wal-
ki z mniejszą doskonałością i
skrupulatnością pod względem
techniki—jednak
trafią wyrównać, a nawet prze-
wyższyć mocą swego Ducha, wia-
ry w zwycięstwo i patryotyzm!

Cześć Wam Bracia, którzyście
walczyli pod Kaniowem!

Cześć i pokój Tym, którzy...
„nie przebudzą się do życia z
wiosną“... lecz ofiarę z młodego
Istnienia Swego złożyli wobec ca-
łego świata na polach podka-
niowskich za Wolność Ojczyzny!

Julja Mirska-Lewandowska.
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Sport.
Program zawodów konnych.

Dziś rozpoczynają się wyścigi kon-
ne na torze wyścigowym w Pośpieszce.

Q godzinie 2 m. 30 konkurs hippicz-
BE 3 nagrody honorowe. Zgłoszono 26
oni.

Godzina 16. Gonitwa pierwsza z prze-
szkodami. Nagroda500 zł. Dystans około
3.200 mtr. Zgłoszonych 5 koni.

„ Godzina 16.30. Gonitwa druga płaska.
Nagroda 600 zł. Dystans 1600 metr.
Startuje 7 koni.

Godzina 17. Gonitwa trzecia z prze-
szkodami. Nagroda800 zł. Dystans około
3.200 metr. Startuje 5 koni.

Godzina 17.30. Gonitwa czwarta z

płotami. Nagroda 800 zł.
metr. Startuje 7 koni.

Godzina 18. Gonitwa piąta płaska.
„Nagroda 900 zł. Dystans 2.100 metr.
Startuje 8 koni.

Godzina 18.30. Gonitwa szósta włoś-

Dystans 2.400

    
   
    

ciańska. Nagroda 600 zł. Dystans 1.200
metr. Ja. Nie.

NSCHODNY
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OTO MAMY KILKA TANICH DNI WYPRZEDAŻY E

AyUW OO met. krep meteoru w kolorach różnych
po cenie o wiele niżej kosztu produkcji, a mianowicie:

Zi. 14 za metr

I. AUTKOMANI | J. DOM IzKRA
Wielka 47. Telef. 1402. ZA R AZ!
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Prosimy zdecydować się i we wła-
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 Miejski Kinematograf BUSHMAN. Rzecz dzieje się w Buenos Aires i Salcie oraz na polu bitwy w 1809 r. Nad program: Kronika

Sala Miejska ul. Ostrobramska 5 IĄ filmowa P.A.T. Ne 58 — 1930 r. Kasa czynna od godziny B m. 30 Początek seansów god godziny 4. Na-
stępny program: „Cohn demokratą".

WIERZY ARA FDAEZTOZPIRCRO© DETOOL RITA CL." OKOWKOAICKOEDA PRICE CRO CARA TOARYWAZZACCZEADNE 

„PIERWSZY DŹWIĘKOWY POCZĄTEK DZIŚ! Gigantyczny Przebój Dźwięko-wy! Coś czego Džwię-

KINO- H E L 0 $ 0 GODZ. 2-ej. się jeszcze 8 Nidziało! Cud najnowszej technikil «BIAŁE CIENIE» kowo-

TEATR Ś > śpiewne arcydzieło dramatyczne: wzruszająca opowieść miłosna. Takiego filmuTittaRuffo w operze „CYRULIK

BALKON 1 Zł. nie wolno nie wi-dziećl NAD PROGRAM: Występ światowej sławy barytona SEWILSKI“ --Atrakcja

PARTER od 1 Zł. 50 gr. śpiewna. Dla młodzieży dozwolone. Początek seans. o g. 2, 4, 6, 8 i 10 w. Balkon 1 zł. Parter od 1 zł. 50 gr.

Od godziny 4-ej do 6-ej ceny miejsc na parterze 1 zł. i 1 zł. 60 gr. Dawno oczekiwany flim dźwiękowy

: A «SZAMPAŃSKIE ŻYCIE» W rolach głównych: Cały ensamble obra- lancy Lario popu-

paraty amer. šwlatowe,

zu „UPADLY ANIOL“: YNA i SoIEdZ larny

i i NAD PROGRAM: + PROSTA

sławy „PACENT“. Paul Lukas piękny R l [ l d I i l I | t l czątek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10,25 w.

WOZY ETA TT NIN STDIA TTD ISI SPORZEEMI KITT S LI ITA II TTK T ASKCADCR

KINO- «L U X» | DZIŚ! Najmilsza i najpiękniejsza para kochanków LILJANA HARVEY i nasz znakomity rodak, ideał urody męskiej IGO SYM

|w zachwycającym rozkosznym I wzru-TEATR i esnutym na tle niezwykle interesujących przeżyć cyganerji pary=
ul. Mickiewicza Nr. 11.| szającym zarazem dramacie p. t.: EGNAJMA$COTTE skiej Montparnassu. Sensacyjne zdjęcia z balu„grtystów paryskich

na których osoby „prywatne* nie bywają. 2Początek o godzinie 1. Ceny od 40 gr.

NOI SEKTYZEW EOTKTKOK.2ROTANA ES VIASATSENATOR TAKSI AS KITK ONSITE

Kino „PICCADILLY“| Dziś ostatni dzień! Nowe wydanie, zu- «GRACZ w SZACHY» wielki "dramat We uktóch z

pełnie przerobione, znakomitego filmu dziejów waik narodu pol-

UL. WIELKA 42. Tel. 17-85. skiego o niepodiegtošč! Nad Wilnem Świstał knut... Prastary i świetny gród Wilno znosił sromotnie jarz-

mo nieweli.. Część zdjęć zrobiona w Wilnie przy udziale Wojsk Polskich.

AASEN AI ASTROViAEIKA OTOKSROSRIAAIIIIN IVAKL TIK.ILO TKO KRECZEETZYCCTSEPRCWSSEVSS

DŹWIĘKOWE KINO
"HOLLYWOGD"

MICKIEWICZA 38 22

 

KINO- 1 Dziśl Potęż::y d t in ni i i ś« W rolach gł piękna NINA VANNA ANDRZEJ MA-

TERTR ŚWIATOWID | młodych Žala hę" „O (26M SIęNie mówi rodzicom T TTONI.CienieTświatła zakazanej miłości.Wielki dramat
Mickiewicza 9. z życia młodzieży, która bez opamiętania, nie zważając na mogące wyniknąć konsekwencje naraża się lekkomyślnie

na tysięczne niebezpieczeństwa.

Kim dol. „OGRISRO”||oasnyczęcz”© Lya de Putti * iimie”" GRZECHY ROZWODKI EEis
bok Dworca Kolejowego) dość!|—Awantural Alfons Fryland, Liwio Pawanelli. FocrAtBK Aa 2 słać P = za

W rolach męskich:

cal

 

 

 

Kulturaino- Oświa- Dziś niezwykła 10 aktów nadzwyczajnych emocji, niezwykłych przygód
lwy Kino - Teatr «SPORT» sensacja! «W sieci intryg» i brawurowej odwagi, nieocenionego WILLIAMA DESMON-

wWiino, Wielka Ni 36. DA bohatera filmu: „Djabelski Pazur*. Ceny biletów nieco podwyższone (jak poprzednio). Bilety honorowe
nieważne. NAD PROGRAM: Komedja sportowa.

 ORAZ TEKSTAI TENS

Poszukujemy na woj. Wileńskie Lato się zbliża. Jeżeli chcesz zaoszczędzić

Przedstawiciela-il EEE ZEEmarufakturowe z pierwszego źródła, po censc
n-jtańszych, f-brycznych, w F-maie „Wygodpul”

dobrze zaprowadzonego w urzędach

budowlanych architektów i budo-

Łódź. Wysyłamy reklamowy kemplet towaru,
który n»d je się dla każdege tomu, aby się prze-

wniczych.

Reflektuje się tylko na siłę fa-

kom ć © jakości i nskich cenach

chową, która się może wykazać

tylko za 46 zł. 50 gr.

pierwszorzędnemi referencjami.

mianowicie: 3 mtr. „Angle” wrł. 140 cmt szer.
na ubranie letnie męskie w najnow-

Wyczerpujące oferty z fotografją

do biura ogłoszeń „Par* Poznań,

 

»|Panie piorą w 5 minut aparatem

„TRYUMF“
Aparat „TRYUMF* oszczędza 500], środków

mydl:ny<h. 90%], czasu i siły.

Aparat „TRYUMF” (opatentowany) działa pod
naperem | przez wyssanie powietrze, dlatego

też nie niszczy bielizny.

Wyrób krajowy. 54z

Zapraszamy wszystkie Panie na pokazy pra-
nia codziennie od godz, 5:'ej do 6-ej po poł.

WILNO, JAGIELLOŃ KA 5, m, 7.
Prosimy o przynoszenie ze sobą brudnej bieli-
zny. Żądajcie bezpł pokazów u siebie w domu.

szych deseniach, w kolorach ja-
snych I ciemnych, 3, mtr, jedwa-
tlu na suknię damską w najno
wszych desenłach (prektyc:ny do
prania), 1 koszula męska dzienna
w angielskich wzorach z 2 ma koł-
nierzykami (podać Nr. kołnierzyka),
1 keszula damska z dobrego plė-
tna, p z:bierana, 2 pary skarpetek
Jedwabisiych, lub 1 parę pończe-h
damskich, 1 krawat jedwabny, 1
chustkę turecką na głowę i 8 chu-
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OGŁOSZENIE.
Niniejszem podaje się do publicznej

wiadomości, że p. Bronisław Ferański z
dniem 9 maja 1930 roku na mocy proto-

Al. Marcinkowskiego 11 pod nr. 19,37
1930k

 

 

277—f steczki batystowe. a ż

N A R A T Yi zNazyeikO witany ze zaliczką pocztową zk wic) EEEj Spóldzieł
j ę po otrzymaniu listownego zrmówiena (płaci sę » 8Polska pracownia koszykarska poleca: Meble a ni Pracy w Wilnie“i od tej chwili nie ma

przy odbiorze na poczcie) BEZ RYZYKA O ile tot i RU r
rzcinowe, wiklinowe, miękkie, twarde, dziecin war się nie pod ba, przyjmujemy z powretem, a
ne mebełki, etażerki, lampy, paraweny, żardi- on prawa występować « w żadnej sprawie

 

nierki, łóżeczka dziecinne, kosze do papieru Re wide Obi dolicza się3zł. SOgr. W imieniu Spółdzielni. 587
etc., oraz reperacje. Wykonanie solidne i tanie. jako koszta opakowania | opłaty pocztowej ZARZĄD.
W. POHULANKA, W.SŁONICZ, daw. Portowa8. Adresowač prosimy: Firma: WYGODPOE, 2

 

Łódź, skrz, poczt. 60.Nagrodzone srebr. med. na Wyst. Tar. Pół.
Na żądanie wysyłamy bezpłatne cenniki. 104z

Otrzymano
Wielki wybór krawatów, kapeluszy, bie-
lizny męskiej i damskiej oraz trykoty,
pończochy i t. p. Pierwszorzędnej jakości

— po cenie przystępnej.

Firma O. KAUICZ
Wilno, Zamkowa 8.  276-1-or

ieszkanie słoneczne
5 pok. z wygodami

4 p. Gimnazjalna 6 — 21
ogl. 2—6. 214—s0

 

 

Mieszkania
i pokoje

Mieszkanie
3 pok. odremontowane, okoje u.neblowane
sioneczne do wynajęcia. 2 kika iinne wy-
Antokolska 35. 2794—0 gody Pańska 4—2. 799-s0

Posiądany
do wynajęcia mieszkania
mniejsze i większe. Wi-
leńskie Biuro Komisowo-
Handlowe Mickiewicza 21,
tel. 152. 90—sl

  ROWERY pi zł 27.50 miesięcznie 2 2-letnią gwarancją.
Rowery wysyłamy również na prewincje.—Żądajcie
jeszcze dziś ilustroweanego cennika, który wysyła”
o z 2: z=darmo. I
lom wysyłkowy rewer maszyn do cia

Kraków, Zwierzyniecha 6 33420

Pożyczki
i awansy udzielamy pod majątki polecone
do parcelacji, którą przeprowadzamy przez
osoby upoważnione, pomiary i plany przez

 

 

 

pó do wynajęcia z
wszelkiemi wygoda-

mi ul. Trocka II m. 9.
 

D wynajęcia bez mebli
dwa pokoje razem,

Zygmuntowska 8 m. 4.
216-s0BACZNOŚĆ LOKATORZY!

Związek loxatorów (Wielka 28 — biuro czynne
codzień od 5 do 8 wiecz.), który stol na straży  

 

Pianina | Fortepiany światowej sła-
wy Pleyel, Bechstein etc., takoż Ar-
nold Fibiger, Kerntopf i Syn, A. Dry-
gas uznane rzeczywiście za naj-
lepsze w kraju przez najwybitniej-
szych fachowców na Pow. Wysta-

-=4 0 wie, w r. 1929.
K. DĄBROWSKA, Wilno, ul. Niemiecka 3, m 6.

Ceny_fabryczne. — Sprzedaż i wynajęcie.

Motocykl A. J. S.
1000 ctm. 20 H. P. z przyczepką i siodelkiem malo |
używany do sprzedania ul. Jagiellońska 9 m. 5-a

od godz. 3—5 po poł.

ME 5.pokojowe
z werandą i ele-

ktrycznością, odremon-
towane oraz 2-pokojowe
z kuchniami do wyneję-
cia. Antokolska 54, m. 2.

796—50

FRANCIS X. $=

 

Chcesz otrzymać

posadę?
Musisz ukończyć kursy
fachowe  korespon-
dencyjne prof. Sekuło-
wicza, Warszawa, Žėra-
wia 42-4. Kursy wyuczają
listownie: buchalterji, ra-
chunkowości kupieckiej,
korespondencji handlo-
wej, stenografji, nauk
handlu, prawa, kaligrafji,
pisania na maszynach,
towaroznawstwa, angiel-
skieg+, francuskiego,
niemieckiego, pisowni,
oraz gramatyki polskiej.
Po ukończeniu świadec-
two. Żądajcie prospek-
tów. 1790—12

Praktykant
kawaler potrzebny do
majątkuw kulturze, z ho-
dowlą. Utrzymanie dwor-
skie, wynagrodzenie sto-
sownie do uzdolnień.
Oferty pisemne kiero-
wać: poczta Bohdanów
ziemi Wileńskiej. Admi-
nistracja maj. Michało-
wszczyzna. 782—1
——
DE do wszystkiego

umiejąca dobrze_go-

tować potrzebna. Zgła-

szač się tylko ze świa-

dectwami w niedzielę.

Zamkowa 15 m. 5. 274-0

 

Kucharka
służąca potrzebna. Kró-
lewska 9, m. 2. 211—0

Poiecam młodą
poczciwą dziewczyn:
skromnych wymagań, naj-
chętniej do dziecka. Mo-

że do wszystkiego (go-
tować nie umie). Dr-owa

J. Łukiewiczowa nia-

deckich 1 cd 1 do 3 g.
206—0

Szybko, Fa-
chowo i tanio
przepisujemy na maszy-

nach. Wileńskie Biuro

Komisowo-Handlowe Mic-
kiewicza21, tel. 152, 88-2
—————————

KUPNO-
SPRZEDAŻ
p WSAD

Samochód |
Paige

limuzyna 6 cylindrowa
4 osobowa mało uży-
wana do sprzedania.
Wilno, Mickiewicza i

  

Naczynia
kuchenne i stolowe do
sprzedania od g. 2 i pėl
do 6 po pol. Wilno, ul.
Dąbrowskiego 10 m. 4.

756—0

Po Psn w dobrym sta-
nie wyjątkowo tanio

Sosno-do sprzedania.
2741—s0wa 9, m. 6.

m

SZCZENIĘTA
rasowe szpice do sprze-
dania od 4—7 p.p Me-
czetowa 2—5, 2221—s0

  

Jee wylęgowe kur ró-
żnych ras, indyków,

kaczek ol-

272—s2

(*azyinie
sprzedania fishar-

monja. Mickiewicza 22,
m. 3. 205—s1

Pro firmy Szredera
niedrogo do sprze-

dania M. Pohulanka 9.
m. l. 219—s0

  

 

TO chce tanio nabyć
auto osobowe „Ford*

z licytacji, ten niech
rzyjdzie w dniu I2 maja

b. r. godz. IO rano ul.
Szeptyckiego 16. 788-s0
 

O: do sprzeda-
nia ładna wanna. Za

walna 22, m. 8. 215—s2
 

Sza rower w do-
brym stanie, używa-

ny. Listopadowa 2, m. I.
787—s0

Mz Singera uży-
waną, łóżko z ma-

teracem sprężynowym,
garniturek mebli, biurko
i komodę sprzedam nie-
drogo. Zygmuntowska 20,
m, 5. 2223—s0

Do sprzedania domy
z placami, również

same place = ogrody ro-
zmaitej wielkości bardzo
tanio w -najładniejszej
części Antokola Idealne
pod zabudowanie. Anto-
kolska ul. 8 m. 5. 757-s0

Sprzedają się dwa do-
my ną ul. Popow-

ska 22 z dużym placem,
ogrodem owocowym,
Piękny widok. —52

ofe ga
Minister.

B. minister Składkow-
ski lubił podróżować po
kraju i przeprowadzać
nagłe rewizje podległych
mu urzędów.
Pewnego razu zjawił

się nagle w jednym z
zakładów dla umysłowo
chorych i generalskim
tonem oznajmił portje-
rowi: „Proszę mnie na-
tychmiast zameldować
dyrektorowi; jestem mi-
nistrem spraw wewnę*
trznych". Portjer uśmie-
chnął się dobrodusznie:
„Proszę ekscelencjo,
niech pan wejdzie Ma-
my już tu jedenastu ta-
kich ministrów w naszym
zakładzie, to z panem
będzie akuratnie tuzin".

mą OROr
pP——gŲ

LOKALE |

5: masarski z lodo-
wnią z całkowitem

urządzeniem, z elektrycz-
nością, odremontowany
do wynajęcia. Nadaje się
na inny handel. Wiłko-
mierska 23, przy sklepie
pokój. 797—1
 

> ią z pokojem do
wynajęcia W. Pohu-

lanka 9. Informacje u
właścicielki tamże. 2213

 

otrzebne są większe
piwnice. Adres zo-

stawić w Administracji
204—s0dla N—Cz.

 

Nauka
pisania na maszynie. O-
rzeszkowej 11—16. 220-0

tanio do |

 

 

Główna
wygrana zł.

Co drugi. ics

KORZYSTAJ
Ciągnienie rozpocz
OGÓLNA SUMA
WYGRANYCH
CENA: '|, losu zł.

*, losu zł.

Na prowincję wy:  

KUP [05 l-ej KLAN
2i Polskiej: Loterji Państwowej

w najszczęśliwszej kolekturze

BANLULNI
Wilno, Niemiecka 36, tel. 1317

į P. K. O. 80328
Centraia: Warszawa, Nalewki 40.
Oddziat w Lidzie, Suwalska 28.

750.000
z nadarzającej się szczę-
śłiwej spobobności.

32.000.000

zwłecznie po wpłaceniu należności
na nasze konto P. K. O. 80928.

musi wygrać!

yna się już 17 maja.

10; |. losu zł. 20
30; '|, los zł.40

syłamy losy nie-

 

Zg. dowód
osobisty wyd. przez Sta-
rostwo w Brasławiu, oraz
książkę wojsk. wyd. przez
PKU—Święciany na imię
Sylwestra Kukiana, zam.
we wsi Krasnosielce gm.
Brasł.—un. się. 110—0

j Sprawy
majątkowe

sprzedania dom
Do 140 sąžni placu
ul. Požarowa 4 dowie-
dzieč się Zwierzyniecka
Nr. 13 d-r Garniewicz.

2740—1

PLAC
przy ul. Kalwaryjskiej

Nr. 132, koło 14.000 me-
trów sprzedam cały lub

   

na parcele. Dowiedzieć
się Wielka Nr. 335 m. 1.

763—s1
 

Do sprzedania muro-
wany DOM z ogro-

dem. Warszawski zauł.30.
2739—s0

Lszczędnść
swoje złote i dolary u-
lokuj na 12 proc. rocz-
nie. Gotówka twoja jest
zabezpieczona złotem,
srebrem i drogiemi ka-
mieniami. Lombard Plac
Katedralny, Biskupia 12.
Wydaje pożyczki pod za-
staw: złota, srebra, bry
lantów, futer, mebli, pia-
nin, samochodów i wszel-
kich towarów. 5

li 1000 dol
sprzedamy dom  dre-
wnianyzplacem300s.kw.
Wileńskie Biuro Komiso-
wo-Handiowe. Mickiewi-
cza 21, tel. 152. 89—0

 

 

olwark, 43 dzies. z za-
budowaniamii sadem

—3 km. od kolei do
sprzedania na dogod-
nych warunkach. Wiado-
mość: Nowo - Święciany,

ka 24. 210-0

160 hektarów
z lasem i zabudowa-
niem przy samej ko-
lei, nad pięknem je-
ziorem sprzedamy za ;

6,000 dolarów.

Dom H-K. „Zachęta'*
Mickiewicza 1, tel.

9—05. 301—s0

Dochód
zapewniony posiada ka-
żdy przy lokowaniu 0-
szczędności

  

 

Handlowe, Mickiewicza 21
tel. 152.

2 klm. od stacji

 

folwark obszaru 86 ha

przez Wi-
leńskie Biuro Komisowo-

91—2

  | LETNISKA.

 

RUSKIENIKI Pensjonat
„Aspazja“ vis-a-vis

parkui zarządu, W czerw-
<u ceny zniżone. Kuchnia
zdrowa dyetyczna. Infor-
macje Wilno, ul. Mickie-
wicza 24 m. 11 Estko. 0

3 letniska
4,3i 3 pokojowe z ku=
chniami piwnicami ilo-
downią, w malowniczej
miejscowości nad Wilej-
ką koło lasu sosnowego.
warzywa i mleko na
miejscu, 6 kilometrów od
Wilna, autobusy <co pół
godziny. Dowiedzieć się:
majątek  Kuczkuryszki
autobusem do Nowo-
Wilejki, wysiąść w Las-
kówce. 791—1

etnisko z całodz. u-
trzymaniem w mająt-

ku blisko Wilna. Komu-
nikacja autobusowa, kon-
wersacja francuska na
miejscu. Dąbrowskiego 5,
m. 2 od 1—4. 800—0

2 letniska, składające się
z 2i 4 pokoi z kuchnią.
Miejscowość bardzo ła-
dna: las, rzeka, park, od
stacji 4 kil. st. Gudogaje
folw. Górka, albo Wilno
ul. Końska 14, m. 7. 726-0
—
ETNISKO 'w stronie
„Czarnego Boru“, 3

pokoje z kuchnią. Las
sosnowy, rzeka. Autobus
zatrzymuje się przy le-
tnisku codzień o 9, 10,
3,5 pp. S-to Jakėbska
12, m. 3. 201—f

LETNISKA
z werandami, balkonami
do wynajęcia. Od Wilna
5 kim. Komunikacja:
Autobus i statkiem. Na-
daje się na pensjonat.
Miejscowość urocza. Las
sosnowy. Dowiedzieć się:

Ofiarna 4, m. 3.
795—1-f

 

 

 

po Kryłowa w kol.
Zgoda (miejsc. Jero-

zolimka) do wynajęcia.
Sosn. park. Sucho, sło-
necznie, kąpiel. Produkty
na miejscu. Autobusy 6
razy dziennie. Inf. na
miejscu. 283—f
 

ko do wynajęcia
z 2 pokoi i kuchni

St. Oszmiana okolica Mi-
żany 2 kil. od stacji. Dow.

się ul. Kocia 5—2 (Po-
pławy) od 4—5 pp. 2

ELE WARETOOACECIESEBA

Trudna sprawa.

— Mamusiu, p nowie
w tramwaju zawsze pa-
trzą na moje nogi.

Powinnaś udawać,
ego nie widzisz.

— Kiedy jak ja udaję,

tže

 

ZGUBY |
z

zabudowaniami sprzeda-Mierniczych Przysięgłych perlic, gęsi
ZĘAi akjeiatoI pras nėžia IA AD :czion" i Š jokój do wynajęcia Ja- Mieszkanie z 3-ch pokoi brzymėw, sprzedaje znak rowerow 4,500 dolarów. żo tego nie widzą, to oni

iKr, Pierwsza Wileńska Spółka Parcelatyjūa P giellońska 9—10. Dru- M kuchnią i balko- T-stwo Hodowli Drobiu, ės Ne 632 na 1929 rok Wileńskie Biuro Komiso. udają, że widzą, že ja
Legjonowa 1. Codziennie na imię Karlewicza Ka- wo-Handlowe, Mickiewi- udaję, że nie widzę.

789—s0 zimierza—un. się. 207-0 cza 21, tel. 152.  92—1 pymmamowazwawa
gie wejście z ogródka. nem do wynajęcia. Ko-

113z 2222—s0 narskiego 24.codzień od godz. 7 do 8 wiecz. Mickiewicza 4. Tel. 545. 279—40r 203-s0 popołudniu. 
 



 

 

 

Nagrodzone na 1-ch Targach Północnych i Wy- |
stawie Rolniczo-Przemysłowej w Wilnie — 1928 r.

WIELKIM ZŁOTYM MEDALEM.

 

 

Teodolity,
Niwelatory,
astrolabje,
goniometry,

  
lejlepse

instrumentų

(LODCZYJNE: a planimetryi et.

[ET)(ISIN HEYDEran
Taśmy miernicze, rulefki i przybory kreślatgkie

w wielkim wyborze

Skład fabryczny w Polsce

„0 NUI! » JIM, Zanna
ga 17, tel. 10-30.

Najstarsza firma w kraju (egzyst. od 1840 r.).

ai

powszech -
nie znanej

firmy

   
 

 

KASA CHORYCH m. WILNA.

Obwieszczenie.
Z dniem 15-V. b.r. Kasa Chorych m. Wilna przystępuje do

zaopatrzenia ubezpieczonych w legitymacje członkowskie nowego
wzoru, które zostają wprowadzone celem ułatwienia ubezpieczo-
nym i ich rodzinom uzyskania świadczeń w Kasie.

Nowe legitymacje kasowe (w formie oprawionej książeczki)
zawierają prócz innych niezbędnych dla ubezpieczonych infor-
macji, nowy Regulamin dla chorych, który w sposób wyczerpu-
jący poucza o prawach ubezpieczonych i ich rodzin w Kasie,
ustala sposób korzystania z tych praw oraz określa obowiązki
członków Kasy.

Specjalny rozdział nowej legitymacji przeznaczony jest dla
potwierdzenia uprawnień do świadczeń przez co ubezpieczeni
zostaną pozbawieni potrzeby częstego wybierania specjałnych
potwierdzeń, jak Jo miało miejsce dotychczas.

Celem uniknięcia dużych kolejek zostaje uruchomione w
Biurze Chorych przy ul. Dominikańskiej 15 specjalne okienko
Nr. 14 dla wydawania nowych legitymacji, do którego ubezpie-
czeni powinni się sgłaszać w dniach niżej podanych (zależnie
od pierwszej litery swego nazwiska):

A, B. — od 15 maja do 24 maja włącznie
C,D/E, FE: — „26, „ 2 czerwca $
G, H,l, J. = „.3 czerwca « „ 13 Ź 2
K. — „14 z 29 y =
L, Ł6M,N. — „236 k „ 7 lipca 5
O,P.R. — „ 8 lipca Ss pė
S. — „19 2 xy 25% =
TU, W — „30 Ž „ 6 sierpnia 5
Z, Ż. — „ 7 sierpnia „ 13 32 2

Po upływie tych okresów bez nowych legitymacji świad-
czenia nie będą udzielane.

Zatrudnieni w większych instytucjach (urzędy państwowe
i samorządowe, banki, instytucje społeczne, szkoły, większe za-
kłady handlowo-przemysłowe) będą mogli otrzymać nowe legi-
tymacje za pośrednictwem swoich pracodawców, do których
Kasa rozsyła w tym celu specjalne deklaracje.

Wilno, dnia 9 maja 1930 r.
(©) J. Gradowski (—) Inż. K. Kertel

Dyrektor. 289—1 o Komisarz Rządowy.

EMMIOÓMAAMMUAMMO
AUTOMOBILIZM!

PRZEDSTAWICIELI
rejonowych i lokalnych poszukuje pierw-
szorzędna europejska marka samochodowa.

Reflektujemy jedynie na kandydatów
obznajmionych z branżą, energicznych,
solidnych, reprezentatywnych.

Towar na konsygnację. Gwarancja ko-
nieczna. Szczegółowe oferty orjentacyjne
prosimy kierować pod adresem Towarzystwa
„Peters“ — Warszawa, Zielna 23 sub „Auto-
mobilizm“. 278k

KURSY KIEROWCÓW SAMOCHODOWYCH
Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie

UL. HOLENDERNIA 12, TEL 13-30

(Gmach warsztatów Państwowej Szkoły Technicznej)

Przyjmuje się zapisy do grup: LI Zawodowej i Lil Ama-
torskiej, które rozpoczną zajęcia w dniu 19 maja r. b.

Nauka jazdy na 4-ch typach nowoczesnych maszyn. Specjalia sala
doświadczalna dla zajęć praktycznych. Nowocześnie urządzone war-
sztaty reperacyjne dla samochodów i traktorów (ciągówek rolniczych).
Dorabianie części zamiennych. Zapisy przyjmuje i informacji udziela

Sekretarjat Kursów codziennie w godz. od 10—18 ej.
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  w ogrodzie Bernardyńskim otwarta zo-
stała

Kawiarnia - Restauracja
AKUSZERKI   
  AKUSZERKA

  

  

J. ZIENKIEWICZA. Marja Laknerowa

Śniadania, obiady, kolacje. 778—0 0 Rzzylinije od-godz. $ 80
" m. J.Przygrywa orkiestra. WZP6S I

 

DDCI/KI

    

 

  

 

ZAD TWARDNIENIE
NA/KORKA

U24
SÓL DO NÓG „JANA“ USUWA DOLEGLIWOŚCI NÓGŹ

Wystarczy wsypać SOLI JANA do miski cie- stwardnienie naskórka, orazustaje dokucz-

płej wody i bolącą nogę moczyć w niej przez liwe pieczenie i pocenie się nóg. Najbardziej

10 do 15 minut. Po tym czasie momentalnie dokuczliwe i uporczywe bóle ustają przy

schodzi spuchlizna, ucisk, nabrzmienie i użyciu soli do nóg JANA.

Do nabycia w aptękach i składach aptecznych
Główny skład na Polskę.

Dr. ELEMER FUCHS, Warszawa, Bielańska 9.

WYSTRZEGAĆ SIĘ BEZWARTOŚCIOWYCH FALSYFIKATÓW.

DKW
2856—s6

      
Motocykie
zdobyły w roku 1928 I 1929 MISTRZOSTJYO
POLKI i wiele pierwszych miejsc na wyści-

gach i rajdach.

DKW —szybki, silny, niezawodny i tani.

Ceny sprzedażne w Polsce.
Modei Luxus 200—4 k. m.—1690 zi.

Luxus 300—8 k. m.—2090 zł.
Luxus 506—14 k.m.—2750 zł.
Super Sport 500—15 k. m.—
3390 zł. chłodzony wodą.

Przyczepka 1080 zł.

   
         
      „

     

      

  

Warsztaty motocyklowe i stacja obsługi dla motocykli DKW i innych
firm w Wilnie, przy zauł. Bernardyńskim 8.

   

 

Do wynajęcia motocykle DKW na godziny tylko posiadającym dyplom

Kursów Motocyklowych przy Stowarzyszeniu Techników Polskich w

Wilnie—przy ul. Holendernia Nr 12. 113d    

 

  

KAUKASKI OLEJ SŁONECZNIKOWY,
odróżniający się od innych olejów swym naturalnym zapachem,

jakością i wydajnością; doskonały do pieczenia i de potraw;

kostny I
K E E J skėrny

marki „TEŽE“ w gatunkach najwyžszych;

TŁUSZCZ ROŚLINNY „SAŁOMAS"'
posiadający 48—49* TITR., znany na naszym rynku jeszcze z czasów

przedwojennych, jako przewyż$zający wszelkie inne tłuszcze roślinne.

„Sałomas* podnosi wydajność i gatunek mydła.

Dostawa dowolnej ilości na każde żądanie,
oraz

TŁUSZCZE TECHNICZNE
poleca HURTOWO

T-wo Handlu i Przemysłu

„NAFTOCHEM“
Sp. z ogr. odp.

Warszawa, ul. Marszałkowska Nr. 129, tel. 221-90 i 443-22.

Oddział w Łodzi, ul. Nowomiejska Nr. 4, tel. 101-74. d701

 

  Śwędzenie ciała oraz wszelkiego rodzaju wy-
rzuty skórne usuwa

KREM LAIN-AGE
(x Kogutkiem.)

Jest to Idealny, nieszkodliwy kosmetyk, u-
suwający wady naskórka tsk u dorosłych jek
ju dzieci._ R. M. Sp W Nr. 5

POTi.NIEMIŁĄ WOŃ.

STARA WIEŚ
PIĘKNE PARCELE LEŚNE
są zaraz do nabycia pomiędzy Otwockiem

a Celestynowem.

Komunikacja dogodna.
Stacja kolei na miejscu w lesie,

Starodrzew do 100 lat. — Działki wszystkie
zalesione od 750 m* do 3000 m*.

Sprzedaż na raty.
Zgłoszenia | informacje: 3091-14 o)

Główny Zarząd Ordynacji Zamojskiej
Dział Parcelacji:

Warszawa: Żabia 4, tel. 2—83.

i —300
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Jedyna w Wilnie elek-
tryczna fabryka

Plisowania
francuskiego
która wyrabia od 1 m.m.

|| 127 modeli, przyjmuje
też różne materjały weł-

jjniane po bardzo tanich
k cenach.

Przychodźcie i przeko-
najcie się:
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PUSĖSAUTEFANTAISTE «PLISPOL»PAla wilno, Hetmańska 2
GRANDE COUTURE (dawn. Miljonowa).

—0 o "A
E Gruźlica płuc jest wu i corocz-

i X 5 nie, nie robiąc różnicy dla płci, wieku i sta-
DJA. DUBICRA 15ka e oo | nu, kosi miljony ludzi.-—Przy Gwalsiaka
„Właściciele J. Oabicka nych towarów wł chorób płucnych, bronchitu,

ki" kienniczych: płó uporczywego, męczącego kaszlu i t. p.

il Jannszews tna, wełny, jedwa- stosują P. P. Lekarze:

paai: z biu oraz kołdry, „Balsam Thiocolsn—Age*"
gray "al. kak koce, chustki, poń- ! ktėryułatwiając wydzielanie się Psem

wzmacnia organizm i samopoczucie chorego
skiej Nr. czechy Ft d. oraz powiększa wagę ciała i usuwa kaszel

Używa się za poredą lekarza.
ją apteki. 7491-29o:

Ceny jak zawsze umiarkowane.
1843—s0

DO SPRZEDANIA i
pozostałe z licytacji: 2 taksówki, 2 pianina, for- i

    
 

Zakład Jubilersko-Zegarmistrzowski"7

K. GORZUCHOWSKIEGOtepian zł, kasy ogniotrwałe, opony samo- ro =
jchodowe, kredens, 2 KódalaBiy" BrORZOWEJ ZE UL. ZAMKOWA EA EB
rėžne žyrandole elektryczne, kilka pieršcion- + SPRZEDAŻ 2 - Aa

    
jików z brylantami, broszka brylantowa, dywan, ; oraz >
różne swetry i jedwabie, centryfuga, serwłs z ! SOLIDNA a
porcelany starożytnej angielskiej, 1000 tomów naprawa = E 1
książek beletrystyki, różne palta

|używane. LOMBARD Biskupia 12.
i garnitury

00    Zegarków iBiżuterji, —10o|
 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. Drukarnia „Dziennika Wileńskiego”, ui. Mostowa ].

   

  

        

    
  
  
    

Konkurencja
nie cenami „lecz

JAKOŚCIĄ
JEST DEWIZĄ NASZEJ,DŁUGIE LATA ISTNIEJĄCEJ FIRMY

APARATY: FOTOGRAFICZNE
4.W„NAJWIĘKSZYM WYBORZE
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W SKŁADZIE FABRYCZNYM
PRZYBORÓW OPTYCZNYCH, FOTOGRAFICZNYCH i GEODEZYJNYCH

„OPTYK RUBIN”
WILNO, UL. DOMINIKAŃSKA Ne 17, Tel. XG 10-58.
NAJSTARSZA FIRMA W KRAJU (EGZYST. OD R. 1840). 

a .ZMADEMATMAAOANNUUNWMNALE | tekanze||
ZZ LISTWY OCHRONNE ==

Wałcęowane, do stopni betonowych, ==EEE 3
drewnianych, żelazne i mosiężne. ga

NAROŻNIKI OCHRONNE Žž I LUKIEWICJ
Żelazne, walcowane,do krawędzi ścian —— „M.

E Z Choroby skėrneBRACIA JENIKE= Grooy skūme
FABRYKA DzwiGów Sp. Akc. === przyjm. od 1—2 15—7 pp.
Wielki złoty medal na Wystawie PoznańskiejSE UI. Ad. Mickiewicza 9 —

M radome = wejšcie z ul. Sniadeckich
GUDRONITY IZOLACYJNE

Jedynie skuteczne od wilgoci i grzy-
ba drzewnego.

FILC BITUMOWY—KRYZOLIT
Najtrwałszy materjał do krycia dachów.

CEMIZOL
Emulsja izolacyjna, nadająca zaprawie
cementowej nieprzepuszczalność wo-
dy, oraz inne ONIT. izolacyjne

.Fabryki GUDRONI
Złoty medal na Wystawie Poznańskiej

MATY TRZCINOWE do tynków
PARKIET DĘBOWY

——
PŁYTKI POSADZKOWE

Z białego cementu, kolorowe, dese-
niowe, oraz inne wyroby cementowe
własnej fabrykacji.

Poleca ze składu lub fabryk

Nr. 1.

KOBIETA-LEKARZ
Dr. JANINA

Piotrowic2-Jurczenkowa
ordyn. Szpitala Sawicz.
Choroby skórne i wene-

ryczne kobiece.
Zarzecze 5, m. 20d4-6pp._

Dr. WOŁODŹKO
ordynator szpitala Sawicz
Choroby skórne i wene-
ryczne. Przyjmuje od g. |
12 do 2 i 5 —6. Zawal-
na ul. 22. =s0

DOKTÓR

HAWRYŁKIEWICZOWA

12

 

I.W. RUSZ, 4. JANKOWSKI į S-ka = Choroby skórne, lecze-
Wilno, Wileńska Nr. 23. Tel. 432. fzz= nie włosów, operacje

kosmetyczne i kosme-
tyka lekarska. Wileń.
ska 33, m. 1. od 11—12
i od 5—6 po poł. 217—1

Ryzę
I

BEBLE |

TASTESON RSS

Od r, 1843 istnieje
WiLENKIN
ui. Tatarska 20.

nadeszły nowości
JADALNE,
SYPIALNE, NEBLĘ
SALONOWE
i GABINETOWE, kre-
densy, stoły, szafy łóż-
ka i t. d. Wikwintne,

Mocne, Niedrogo.
Sprzedaż na raty.
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UWADZE GOSPODYŃ!
Najlepiej zabezpiecza na

lato futra i inne ubrania od
moli, wypróbowany oryginalny
proszek japoński „KATOL' nie
mający przykrej Ja7 „NAFTA-
LINA woni. Kufry lub szafy
z przechowywanem ubraniem
należy szczelnie zamykać dla
uniknięcia przypływu powietrza.

„KATOL' nieszkodliwy
dla zdrowla, nie plami ubrania
i radykalnie tępi: mole, pchły,
wszy, pluskwy, prusaki, kara=
luchy, komary, muchy, muszki
na kwiatach pokojowych, mrów-
ki i wszelkie robactwo.
Żądać we wszystkich skła-

| dach aptecznych i aptekach. _____ —100  
OBIADY DOMOWE

po zł. 1,30.
Ciasna 3—10. 208-f

 

poszukaj emy.
Otworzymy natychmiast
w tej okolicy składnicę
wysyłkową i poszukuje-
my zaufanego pana, obo-
jętnie jakiego zawodu,
oraz miejsca zamieszka-
nia. Dochód miesięczny
Zł. 800 do 1.500. Czynność
nie wymaga żadnego
składu, podróżowania,czy
kapitału zakładowego i
uprawiać ją można jako
zatrudnienie poboczne.
Zgłoszenia piśmiennepod
nr. Br. 229, do biura ogło-
szeń „Par“, Poznan, Aleje
Marcinkowskiego 11.

229—1-f

Ul. Wileńska 23. 297-5-or

Majelogantsue płaszcze letnie
gabardynowe, impregnowane, pylniki

DAMSKIE I MĘSKIE.
SĄ JUŻ W WIELKIM WYBORZE.

w znanym magazynie

P. Lancman
WILNO, UL. WIELKA 56.

Stale nowinki!
Dogodne warunki spłaty!

   
  
     

 

   

 

  W sprawie
SPADKOWEJ
poszukuje się Władysła-
wa Tejszerskiego, ur.
27.8 1899, rz. k., w Wilnie,
matki Heleny Antoniny.
Zgłoszenia pod „Spadek”
do „Par“, Bydgoszez.

273—2-1

_ Redakier odpowiedzialny, KAZIMIERZ HAŁABURDA,

   113-or
   

 
 

 


