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Z WYGONOWSKICH

TEKLA SIENKIEWICZOWA
Obywatelka Ziemi Wileńskiej

po krótkich cierpieniach, opatrzona Ś. Ś. Sakramentami, zasnęła
w Bogu dn. 14-go maja 1930 r.

z domu załoby (Mostowa 3), nastąpi dn. 15 maja
o godz. 5-ej po południu do kościoła po-Bernardyńskiego.

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w tymże kościele w piątek
dnia 16-go b. m. o godzinie 10-ej rano,
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Eksportacja zwło

na cmentarzu po-Bernardyńskim,

smutku.

2Opłata Pocztowa ulszczona ryczałtem.

 

O tych smutnych obrzędach zawiadamiają pogrążeni w głębokim

CÓRKA, SYNOWA i RODZINA.

Wilno, Czwartek 15-go maja 1930 r.

    

 

ul. Dominikańska 4. Telefon

i Administracji 448, Drukarni 1244. Adres drukarni: Mostowa |.
Redaktor przyjmuje ed g. 2—4 pp. Administracja otwarta od g. 9—5,
w niedzielę od 12 — 1 pp. „Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznyc.

   
  
  
    
  
    

 

poczem odbędzie się pogrzeb

  

    

    

PODZIĘKOWANIE
Władzom wojskowym i wszystkim którzy okazali pamięći współczucie

i oddali ostatnią posługę Mężowi i Ojcu naszemu

$. + P.

Tadeuszowi Bobrowskiemu
Inż. Mar. Woj. Gen. Bryg. W. P. w st. sp. Kawalerowi Krzyża Wa-

lecznych I Złotego Krzyża Zasługi
Składa wyrazy głębokiej wdzięczności pogrążona w głębokim smutku

RODZINA.

 

Cena ćwierć losu
pół

% całego =

E
E
E

E
E
E
E
O
T

LE
Zl

288—1 d

UDA DA PA ADD DAAAA

KUP LOS
21. Loterji Państwowej

w szczęśliwej kolekturze

K. GORZUCHOWSKIEGO
ZAMKOWA 5

32,000,000 złotych wygranych
co drugi ios wygrywa

ciągnienie | kl. 17 I 19 maja.

Zamiejscowym wysyłamy pocztą.
Konto czekowe Nt 80365.

LIr

10 zł.
20 zł.
40 zł.
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Narady w Belwederze.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W południe p. premjer Sławek przyjął
zaś był przyjęty przez p. min. Piłsudskiego.Cara, następnie

Obie konferencje dotyczyły prawdopodobnie
parlamentarnych.

p. min.

zwołania sesji

Sesja nadzwyczajna Sejmu a sprawa raty-
fikacji umowy handlowei.

WARSZAWA.
by p. min. Zaleski w rozmowie z min. Curtiusem miał

(Tel. od własnego korespondenta).

W prasie niemieckiej pojawiły się pogłoski jako-
się wyrazić,

że sesja parlamentarna rozpocznie się dnia 25 maja i będą jej przed-
stawione do ratyfikacji umowy handlowe z Niemcami.

Z kół poinformowanych donoszą,
zwłaszcza o ile chodzi oWiadają prawdzie,

iemcami.

że doniesienia te nie odpo-
ratyfikację umów z

Bilans handlowy.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Bilans handlowy za kwieciń wykazuje nadwyżkę
w sumie 29,534,000 zł.

Manewrów nie będzie.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Jak słychać w tym roku manewrów wojskowych
w Polsce nie będzie.

Zgon wielkiego pisarza.
KRAKOW, 14.4. (Pat). Dziś

nad ranem zmarł tu Władysław
Orkan. Zmarły przedwcześnie
iewca Podhala Władysław Orkan
Franciszek Smreczyński) urodził
się w roku 1870 w Poręcie Wiel-
kiej, na pograniczu pow. nowo-

_ tarskiego i limanowskiego. Studja
ukończył w Krakowie. Wprowa-
dzony w świat literacki przez Ka-
zimierza Tetmajera pozostawał
początkowo w bliskich „stosun-
kach z gronem krakowskich lite-
ratów, zaliczających się do t. zw.
Młodej Polski i- zgrupowanych
około czasopisma „ZŻycie*. Póź-
niej wybrał swoją własną drogę
twórczości. Pierwsze utwory po-
etyckie rozpóczął drukować w
„Zyciu”. W książkowem wydaniu
ogłosił nowele, w Warszawie w
r. 1898, z przedmową Tetmaje-
ra — zbiór poezyj pod tyt.: „Wia-
ra tej smutnej ziemi*. Następnie
wyszły drukiem w roku 1900

„Droga

szkicei obrazki pod tyt.: „Nad
urwiskiem*, dalej powieść „Ko-
mornicy“, „Roztoki“, w roku 1904
dramat „Noc*, „Skapany Swiat".
W roku 1904-ym ukazała się tra-
gedja „Wina i kara" w trzech
aktach, następnie fragment w 3
aktach na tle 1846, pod tyt.:
„Ofiara*, powieść „Drzewiej*. Po-
nadto wydał cały szereg utworów
poetyckich i nowel. W czasie
wojny służył w 4 pułku legjonów
polskich i w tym okresie w roku
1917 wydał wspomnienia pod tyt.:

czwartakėw“. Ostatnio
ukazały. się „Listy ze wsi“ |
„Wskazania*, wydane.nakładem
Domu Książki Polskiej w Warsza-
wie. Zmarły nie doczekał się nie-'-
stety uroczystego aktu wręczenia
mu nagrody literackiej m. War-
szawy. Pogrzeb Władysława Or-
kana odbędzie się w piątek o
godzinie 16-ej.

Sprawcy napadu na Dewey'a wykryci
BUKARESZT, 14.5 (Pat). Spraw-

Cy napadu rabunkowego, doko-
nanego w dniu 6 b. m. na sa-
mochód, wiozący panią Szembe-
ową oraz p. Dewey'a i Davillę,

zostali aresztowani ubiegłej nocy.

Są to notoryczni złoczyńcy, z
których każdy był już kilkakrot-
nie karany. Wszyscy przyznają
się do udziału w napadzie. Część
skradzionych kosztowności zosta-
ła już odnaleziona,
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munji obostrzył się.
Ministrowie bronią drukarni przed konfiskatą.

WIEDEŃ, 14.5 (Pat). Dzienniki
donoszą z Bukaresztu: W myśl
wczorajszej uchwały rady mini-
strów władze zarządziły konfiska-
tę ulotek przeciwko księciu Ka-
rolowi. Policja zjawiła się przed
drukarnią jednego z pism libe-
ralnych, gdzie ulotka była dru-
kowana, jednak konfiskata prze-
prowadzona być nie mogła, po-
nieważ pewna liczba byłych mi-

nistrów liberalnych, między inne-
mi gen. Mosoin, ustawiła się przed
drukarnią i nie dopuściła policji
do lokalu drukarni. Dopiero po
zawezwaniu silniejszego oddziału
policja wkroczyła do gmachu
drukarni i dokonała konfiskaty.
Bratianu zgłosi: pisemny i ustny
protest przeciwko zachowaniu się
policji.

Porozumienie gospodarcze państw euro-
pejskich.

BERLIN, 145. (Pat.) Korespon-
dent genewski „Berliner Tage-
blatt* dowiaduje się, że memo-
rjał min. Brianda w sprawie po-
rozumienia gospodarczego mię-

dzy państwami europejskiemi wrę-
czony zostanie w najbliższą
sobotę rządom wszystkich państw
europejskich.

Zbliżenie włosko- niemieckie przeciwko
Francji, Polsce i

WIEDEŃ, 14.5 (Pat). „Frbeiter
Ztg* w artykule wstępnym wy-
wodzi, że najnowszy rozwój poli-
tyczny Europy idzie w kierunku
zbliżenia między Niemcami a
Włochami przeciwko Francji, Pol-
sce i Małej Entencie. Włochy
czynią wielkie wysiłki, aby skie-

Małej Entencie.
rować rozwój polityczny Europy
na te tory. Między innemi starają
się Włochy odciągnąć Rumunję
od Małej Ententy. Zmiany poli-
tyczne na naczelnych stanowi-
skach w Niemczech są oznaką
walk między różnemi orjentacja-
mi w Niemczech.

 

Po wyborach na Śląsku.
Do pół masztu.

(Pod tym nagłówkiem pisze pos. Wojciech Korfanty w „Po-
lonji* katowickiej nr. 2011, z 13-go b. m.):

— Rząd sanacyjny i jego eks-
ponent na Śląsku powinni byli w
poniedziałek opuścić sztandar do
pół masztu. Nie dlatego tylko, że
obóz rządowy poniósł druzgocącą
klęskę, bo na przeszło 600.000
głosów, oddanych w niedzielnych
wyborach do Sejmu Sląskiego,
uzyskał zaledwie 120.000 głosów,
a na 48 mandatów 10. Fakt ten
jest tylko wskazówką na przy-
szłość, jak nie należy rządzić w
województwie śląskiem. Jeśli mia-
rodajny jeszcze czynnik w pań-
stwie ma trochę dobrej woli i
zrozumienia dla interesów pań-
stwowych i narodowych, wyciąg-
nie z tego wnioski i wycofa swo-
je ekspozytury z Województwa
Sląskiego, bo nie jest to teren
dla eksperymentów sanacyjnych.

Sztandar do pół masztu opuś-
cić powinien niestety i naród
polski i państwo, które wskutek
metod  sanacyjnych w, Woje-
wództwie Sląskiem zarejestrować
musi bardzo poważne szkody.
15 mandatów zjednoczonych stron-
nictw niemieckich, 1 mandat nie-
mieckich socjalistów, 2 mandaty
komunistyczne—oto dorobek rzą-
dów sanacyjnych. A pośród gło-

sów niemieckich i komunistycz-
nych bardzo wielki procent gło-
sów rodowitych Polaków, nawet
takich, którzy podczas plebiscytu
za Polską się oświadczyli. Niemcy
uzyskali około 179.000 głosówi
zapisują sobie poważny przyrost
głosów. W śląskiej radzie woje-
wódzkiej na ogólną ilość 5 uzy-
skają dwa miejsca!

Przyrost głosów niemieckich
w okręgu drugim i trzecim tłu-
maczy się tem, że tu znajduje
się główny teren działalności obo-
zu sanacyjnego. Tu za pieniądze,
pochodzące z wiadomego źródła,
organizowała  sanacja opłacane

bandy, złożone z mętów społecz-
nych, w celu rozbijania wieców
Kat. Bloku Ludowego i wieców
niemieckich. Bomby, pałki, że-
lazne drągi, ciężkie śruby, kwas
siarczany, którym ludziom wypa-
lano oczy, krzesła zrzucanez bal-
konów, były tu narzędziami walki,
którą sanacja prowadziła wśród
śpiewów Pierwszej Brygady i
okrzyków: Niech żyje Piłsudski!
Niech żyje Grażyński! Wywołało

„to reakcję u ludności, ze wstrę-
tem i obrzydzeniem odwracającej
się od sanacji. Ludność ta swe-
mu oburzeniu nadała najostrzej-
szą formę protestu, oddając głos
na Niemców. Tu oddziałał proces
Ulitza i jego wstrętne szczegóły,
które uczciwemu Polakowi ru-
mieńcem wstydu paliły twarz.

A moralne klęski są jeszcze
większe. Przedewszystkiem ucier-

piały w wysokim stopniu intere-
sy katolickie. Liczba głosów zde-
cydowanych wrogów kościoła jaw-

nych i ukrytych wzrosła na Ślą-
skitu do wysokości nienotowanej
dotąd. Głosy samych socjalistów
trzech odcieni (PPS, Niem. Soc.
i BBS) i komunistów podniosły
się z 96.000 w czerwcu 1928 r.
do 109,000. Oto dorobek rzą-
dów sanacyjnych w ciągu nie-
spełna 2 lat. O ukrytych wro-
gach kościoła, lub obojętnych dla
jego spraw nie wspominam. Znaj-
dują się i w szeregach niemiec-
kich i sanacyjnych.

Obóz sanacji moralnej wciąg-
nął w wir walki politycznej osobę
Najprzewielebniejszego Biskupa i
w bewstydny sposó nadużywał
jego instrukcji, udzielonej przed
wyborami warszawskiemi ducho-
wieństwu na łamach prasy, oraz
jego listu do ks. prob. Grima,
prezesa Naczelnej Rady obozu
sanacyjnego w  wojewodztwie.
Najprzew. ks. Biskupa przeciw-
stawili sanatorzy poważnym przed-
stawicielom duchowieństwa, opo-
wiadającym się za Kat. Blokiem
Lud. Powstały stąd rozterki su-
mienia wśród katolików i wielkie
zamieszanie, nad czem tylko głę-
boko ubolewać można.

Sposoby i metody walki obozu
sanacji moralnej wyrządziły spra-
wie polskiej niepowetowane szko-
dy. Na bandyckie metody sa-
nacji przy rozbijaniu wieców i
zorganizowane napady na naszych
pracowników wyborczych wska-
zywałem już dawniej. Niema się
dosyć słów na napiętnowanie
oszczerstw, kalumnij i kłamstw,
rzucanych przez „sanację moralną"
na naszych kandydatów, a szcze-
gólnie na mnie, zarówno na wie-
cach, jak na łamach pism i w
ulotkach sanacyjnych. Z fundu-
szów gadzinowych opłaca się
mówców i agitatorów sanacyj-
nych i wydaje się drukowane
słowo partji prorządowej. Užywa-
ło się teroru względem ludzi za-
leżnych, jak owo bezprawne wez-
wanie do jawnego głosowania,
grożące im w razie nieusłucha-
nia tego rozkazu. Apelowano do
najniższych instynktów ludności,
kupując głosy za kiełbasę, wódkę
i piwo, urządzano Święcone, na
którem bywali kandydaci sana-
cyjni. Kupić miłości dla sanacji,
a tem mniej dla Polski nie moż-
na, bo jutro przyjdzie inny, który
większą sumę zaofiaruje i serca
i głosy także kupi. Te niemoral-
ne metody walki zapędziły wielu,
bardzo wielu do obozu niemiec-
kiego, socjalistycznego i komu-
nistycznego. Hańbą pomajowego
systemu Są niegodne sposoby i
forma walki przeciwko mnie.

Ja dla Polski też coś zrobiłem,
w każdym razie więcej od prze-
ciętnego zjadacza chleba i mam
prawo wymagać innego odnosze-
nia się do mnie. Są granice, przed

miem: miejsca e 26 proc. drożej.
terminowe umieszczenie oałoszeń. Konto czekowe w P.

| Początek kon

za granicę8 zł.

 

któremi zatrzymać winno  lu-
dzi poczucie najprymitywniejszej
choćby uczciwości i przyzwoitoś-
ci! Z wielką szkodą dla interesów
polskości granica ta została przez
obóz wojujących sanatorów w
sposób nieznający przykładu prze-
kroczona.

Lecz mniejsza o mnie. Daleko
większą winą Sanatorów jest sy-
słematyczne rozbijanie wszelkich
organizacyj narodowych i spo-
łecznych. Rozbijano systematycz-
nie MKatol. Towarzystwa Polek,
rozbijano Ch. D., rozbijano Naro-
dowy Związek Powstańców, roz-
bijano PPS., NPR., Piasta, rozbi-

PRENUMERATA: miesięczna 4zł., z odnoszeniem | przesyłką pocztową Zł.4gr.SĄ

GGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 łam 85 gr., w tekście 48 gr., za
tekstem 10 łam. 15 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 28 proc. drożej,
zagraniczne o 88 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-

Administracja nie bierze odpowiedzialności za

  O. JA 80187.

 

  

kursu hippicznego dla podoficerów o godz. 2,30 pop.
Początek wyścigów ogodz. 4 po poł.

jano Chrześcijańskie Związki Za-
wodowe, Zjednoczenie Zawodowe
P., Centralne Związki, rozbijano
organizacje sportowe, próbuje się
rozbić Sokoła, nawet Towarzystwo
Czytelni Ludowych i t. d. A czy-
ni się to przy pomocy funduszów
gadzinowych.

Czas z tem skończyć, bo to
zbrodnicza robota! Systematycz-
nie przytem fałszuje się opinję
publiczną w Polsce. Wybory do
Sejmu Sląskiego uchyliły przy-
najmniej rąbek celowo ukrywanej
prawdy o tem, co dzieje się na
Śląsku.

Wojciech Korfanty.
 

 

ŁOTWA NA ROZDROŻU NA WYPADEK
WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ.
Głos lewicy i prawicy łotewskiej.

Od kilkunastu dni najaktual-
niejszą kwestją polityczną w pań-
stwach bałtyckich jest wszczęta
dyskusja z okazji wywiadu u gen.
Radinsza o możliwości wojny
polsko - litewskiej. Na temat ten
ukazał się szereg artykułów w
prasie łotewskiej i estońskiej.
Opinja publiczna w Łotwie po-
dzieliła się: Socjalni - Demokraci
przez usta swego przewódcy b.
ministra spraw zagranicznych Ce-
lensa wypowiedzieli s'ę przeciw-
ko stanięciu po stronie Polski i
ostrzegają przed wszelkiemi umo-
wami z Polską, które mogłyby
wciągnąć Łotwę w rydwan woj-
ny. Celens, ofukany w kraju za
swoje jawne filosowieckie sym-
patje, skorzystał z bratniego orga-
nu socjalistycznego w Niemczech
„Vorwatssu* i zamieścił na jego
łamach artykuł, w którym roz-
szerza swoje tezy wypowiedziane
na posiedzeniu Sejmu lotew-
skiego.

Celens widzi możliwość wojny
pomiędzy Rosją sowiecką a Pol-
ską o Ukrainę a raczej z powo-
du popierania przez Polskę ten-
dencji niepodległościowych ukra-
ińskich. Polska dąży jakoby do
osłabiania Rosji przez związek z
niepodległą krainą. Z drugiej
strony Polska na wypadek po-
wikłań z Gdańskiem i t. zw. Ko-
rytarzem pomorskim chce zabez-
pieczyć sobie drogę do morza
Bałtyckiego przez Klajpedę i
wchłonąć Litwę. Rosja nie mog-
łaby zdaniem Celensa obojętnie
patrzeć na rozrost potęgi Polski
i doprowadziłoby to do konfliktu
zbrojnego z Polską.

Klucze do utrzymania pokoju
w Europie wschodniej zdaniem

umową wojskową, ani polityczną.
Spodziewa się on, że łotewska |
socjalna demokracja będzie tak
silną, że zmusi rząd łotewski do
zachowania całkowitej neutral-
ności na wypadek wojny polsko,
sowieckiej. Naszem dążeniem po-
litycznem, plsze Celens, jest uzy-
skanie gwarancji naszej neutral-
ności ze strony Rosji, Niemiec-
Anglji i Francji".

Jakby odpowiedzią na te wy-
wody socjalno - demokratycznego
polityka łotewskiego jest artykuł
wybitnego męża stanu Łotwy
leadera stronnictwa narodowego
R. Bergera, który w dniu onegdaj-
szym ogłosił w gazecie „Latvis“
wręcz odmienne zapatrywanie.
Zdaniem Berga, skłanianie rządu
łotewskiego do ogłoszenia neu-
tralności na wypadek wojny pol-
sko-sowieckiej kryje w sobie po-
ważne niebezpieczeństwa dla Ło-
twy.

Deklaracja neutralności jest
zobowiązaniem, która zmusza są-
siednie państwa do odpowiednie-
go ństosunkowania się na granicy
łotewskiej w razie wybuchu wojny.

Berg przypomina los Belgji i
Danji w wojnie światowej, które
ogłosiły neutralność i konsekwen-
cje tej deklaracji. Gwarancje
państw tych lub owych, w czasie
wojny nie mają realnego znacze-
nia i zależne są od rozwoju wy-
padków. Gdyby już obecnie Ło-
twa ogłosiła neutralność, znala-
by się wobec niechętnego stano-
wiska Francji i Anglji, które
chciałyby widzieć Łotwę w woj-
nie z komunistyczną Rosją po
stronie Polski.

Stanowisko Celensa tłomaczy
Berg niežyczliwem ustosunkowa-

Celensa znajduje się w ręku Pol- niem się socjalnej demokracji

ski. Wychodząc z tych rozumo- łotewskiej do obecnego rządu

wań, Celens nie chce widzieć w Polsce i wrodzonemi sympa-

Łotwy związanej z Polską ani tjami do Moskwy.
 
 

irobne Wiadomośc.
Echa zuchwałej kradzieży.

LWÓW. 14. V. (Pat). W uzu-
pełnieniu wczorajszej wiadomoś-
ci o rozbiciu kasy okręgowej dy-
rekcji robót publicznych prasa
poranna donosi, że włamywacze,
korzystając z ustawionych celem
odnowienia gmachu drabin, do-
stali się od strony podwórza na
dach budynku wojewódzkiego, po-
czem przeszli na 3-cie piętro,

gdzie mieszczą się biura okręgo-
wej dyrekcji robót publicznych.
Dotychczasowe dochodzenia wy-
kazały, że włamania dokonali ża-
wodowi kasiarze. Łupem złodziei
padło, jak już wczoraj donosiliś-
my, około 20 tysięcy złotych.

Z PODWÓRKA
SANACYJNEGO.

Filary sanacji.
Katowicka „Polonja* pisze:
Jest sobie taki asesor w wo-

jewództwie śląskiem, wielki dziś
człowiek, pan Augustyn Rzepka,
figura wpływowa, wydaje opinje
o ludziach, starających się o po-
sady i zajęcia. Ma wysokich przy-
jaciół. Na święconem byli u nie-
go nawet p. dr. Grażyński i pre-
dent dr. Kocur.

Rzepkę przywiało tu podczas
wojny z b. Kongresówki. Na do-
kumentach podczas wojny pod-
pisywał się Gustav Rsepka, dziś
jest Augustynem Rzepką w wol-
nej Polsce. Pan ten dziś ma wiel-
kie wpływy i silne plecy.

 

=>

P. Rzepka przybył do Bogucic
z workiem, ludzie go przytulili,
żywili go. W powstaniu też był,
ale w etapach, bo bronią władać
nie umiał. Powiedział kiedyś na
zebraniu, że jeśli żony urzędni-
ków nie wstąpią do sanacyjnego
Towarzystwa Polek, to on się po-
stara o to, by mężowie ich chleb
stracili...

Uchylmy rąbek, zasłaniający
przeszłość dzisiejszego asesora
Augustyna Rzepki, „Oberschle-
sischer Kurier“ z grudnia 1920 r.
pisze:

BYTOM. Napad rabun-
kowy z wymuszeniem.
W sobotę stanęli przed sądem
przysięgłych w Bytomiu jako
oskarżeni za rabunkowe wymu-
szenie zecerzy Mierzwa, Rzepka,
Klimas i ślusarz Miedzina z Kato-
wic. Stawił się jedynie Klimas.
Reszta oskarżonych pozostających
za kaucją na wolności, trzymają
się w ukryciu".

Ten to Rzepka, oskarżony
przed sądem przysięgłych w By-
tomiu o bandytyzm, jest naszym
dygnitarzem Augustynem Rzepką,
asesorem w Województwie. Sie-
dział w więzieniu, za kaucją zo-
stał wypuszczony, zwiał, ukrywali
go koledzy.

Tak wyglądają
moralnej na Sląsku!
cze całą kolekcję
tych panów.

ERRERRGE-TEZTNTSISRSNSASA

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną
Wileńska 15—5.

filary sanacji
Mamy jesz-
życiorysów
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W niedzielę, 25 maja odbędą się w okręgu Lidzkim '

na jedyną listę polsko - katolicką IN2 25!Wszyscy Polacy i Katolicy winni
stanąć do wyborów i głosować

vio W aliejai
liūdi i twiędaiskm
W województwie wileńskiem

unieważnione zostały wybory w

dwóch okręgach: Lidzkim i Swię-

ciańskim. Dla pełnej ilustracji, ja-

kich metod używano u naswwy-

borach r. 1928, brakowało jeszcze

tylko tego, aby również i okręg

wileński znalazł się w podobnem

położeniu. Byłaby to niezwykła

kwalifikacja dla naszych władz ad-

ministracyjnych.

Za dni dziesięć, 25 maja, od-

będą się powtórne wybory w okrę-

gu Lidzkim, w Swięciańskim do-

pierc 13 lipca. l oto z różnych

okolic okręgu wyborczego lidzkie-

go, w którego skład wchodzą po-

wiaty: Lidzki, Szczuczyński, Woło-

żyński, Oszmiański, Mołodeczań-

ski i Wilejski, dochodzą nas wie-

ści, że śród ludności polskiej nie-

ma absolutnie żadnego zaintere-

sowania wyborami. W wielu miej-

scowościach szerzona jest niemal

jawnie agitacja, aby w wyborach

nie brać udziału. Podobno tu i

ówdzie, tego rodzaju propagandę

prowadzą organa samorządu gmin-

nego, poduszczane przez niezna-

ne bliżej czynniki.

Zdajemy sobie dobrze sprawę

z tego, że powtórne wybory w

kilku, czy nawet w kilkunastu

okręgach, nie mogą budzić takie-

go zainteresowania, jak wybory

ogólnopaństwowe. Okoliczność ta

wpływa niewątpliwie na zmniej-

szenie frekwencji wyborców przy

urnach. Mieliśmy tego przykład

w okręgu Sandomierskim.

W naszych jednak warunkach,

w województwach wschodnich na-

leżałoby przełamywać bierność,

spowodowaną tą naturalną oko-
licznością, do wyborów ludność

zachęcać, a nie odstraszać jej,

gdyż tu wybory mają specyficzne

znaczenie. Chcemy, czy nie chce-
my, są czynniki, zarówno wew-

nętrz państwa, jak i zewnętrzne,

które każdym wyborom skwa-

pliwie przypisują charakter ple-

biscytu narodowościowego. Absty-

nencja ludności polskiej, śród
której namowy czynników samo-

rządowych, czy bodaj nawet ad-

ministracyjnych, za usuwaniem

się od wyborów chętnyby zna-

lazła posłuch — byłaby chociaż-

by z tego punktu widzenia wiel-

ce szkodliwą. | dlatego uważamy

za obowiązek władz administra-

cyjnych i wszelkich czynników,

mogących mieć wpływ na lud-

ność, ażeby ją do wyborów za-

chęcały i powiadamiały przy każ-

dej możliwej sposobności o ter-

minach, sposobie głosowania itp.

Obowiązek ten spoczywa rów-

nież, naszem zdaniem, na ducho-

wieństwie, ziemiaństwie i wszel-

'kiej inteligencji wiejskiej. W ko-

łach tych panuje naogół błędne

przeświadczenie, iż owe powtórne

wybory są zbyteczne z powodu
bliskiego rzekomo rozwiązania

Sejmu. Wycofywanie list przez

Bezp. Blok Współpracy z Rzą-

dem ma niby być tego dowo-
dem.

Dowód to dość słaby. Pogło-

ski o rozwiązaniu Sejmu szerzo-

ne są już od chwili jego powsta-

nia, to jest od wiosny 1928 r.

Uchylanie się B. B. od powtór-

nych wyborów — zaczęło się to

w okręgu Sandomierskim już w

zimie — jest tylko ucieczką od

spodziewanej klęski. Sejm obec-

ny równie dobrze może być roz-

wiązany, jak i przetrwać aż do

końca kadencji, t. j. do wiosny

1933 r. W każdym razie dziś nie-

ma żadnych objektywnych wa-

runków, któreby zapowiadały nie-

uniknione jego rozwiązanie. Stan

wewnętrzny państwa, przesilenie

gospodarcze i finansowe, nieza-

dowolenie z systemu rządzenia
it. p. bynajmniej nie zachęcają

Rządu do wyraźnego kroku w

stosunku z Sejmemi trzeba się

raczej liczyć z dalszemi próbami

dotychczasowej polityki przewie-

kania.

Byłoby karygodnem niedbal-
stwem usuwanie się w tych wa-

runkach od wyborów. Jest kary-
godnym czynem z punktu widze-

nia dobrego obywatela państwa

zniechęcanie innych do tego

aktu. Jeśliby ktoś chciał powo-

ływać się na usuwanie się B. B.

Z prasy.
Przed nadzwyczajną sesją

sejmową.
Uwaga całego kraju skupia się

dziś na jednem głównie pytaniu:
czy sejmowi rząd umożliwi pracę,
czyli też znów go odroczy zaraz
po zwołaniu?

Na to pytanie odpowiada „Ro-
botnik“:

Uchodzi za rzecz prawdopodobną
że—mimo niedawnych pogróżek — Rząd
sejmowi przeszkód stawiać nie będzie,
nie z żadnej bynajmniej „sympatji* dla
Sejmu, jeno poprostu dlatego, że cięż-
kie położenie Państwa, na żadną już
antysejmową „hecę* nie pozwala.

Jeszcze w marcu „dyktowano* buń-
czucznie Sejmowi, że po zakończeniu
debat budżetowych, przez pół roku, a
więc aż do jesieni, nie śmie się zebrać
i do niczego wtrącać, bo już „oni“
wszystko „najmądrzej“ załatwią, gdy
„sejmokracja”im tylko „przeszkadza”.
A do tych bezsejmowych, czy antysej-
mowych rządów specjalnie „odkomen-
derowany* i wszelkim „rozkazom Ko-
mendanta* ślepo posłuszny nowy „ster-
nik" naszej nawy, jak echo głuche, pe-
wyższy „warunek* powtórzył w formie
pogróżki, że Sejm obecny już nie bę-
dzie miał głosu.

Aliści jest — przez żadne już (par-
tyjnictwo“ na szczęście nie opanowa-
nal — pewna dziedzina, która ani
„przechytrzyč“, ani žadnemi obiecanka-
mi zablagowač, ani żadną „silną ręką"
zgwałcić się nie da, a to — życie go-
spodarcze każdego kraju i żelazne pra-
widła życiem tem rządzące.

I przed tem życiem właśnie, przed
jego sądem — wyższym ponad wszel-
ką absolutnie „politykę" — pomajowa
„nadrzędność" z całej swej gospodarki
i swej „genjalności* zdaje obecnie
egzamin bardzo surowy.

„Robotnik* przytacza opinję
pism istotnie bezpartyjnych, jak
„Przegląd Gospodarczy", „Gazeta
Handlowa", które określają poło-
żenie obecne, jako katastrofalne.

Prorządowa „Prawda” opisu-
jąc tragizm obecnego kryzysu,
jako przyczynę odpływu z Polski
walut zagranicznych podaje:

„przyczyna może być tylko jedna;
zanik zaufania do naszej polityki go-
spodarczej, upadek wiary w żywotność
gospodarki polskiej, zmuszonej prospe-
rować w anormalnych warunkach i brak
nadziei, że pod tym względem rychło
cokolwiek u nas zmienić się może*...

Warszawska Izba Przemyslowo-
Handlowa, na swem ostatniem
Walnem Zebraniu, przez usta
swego Prezesa, p. Cz. Klarnera,
skarży się, że obecne stosunki
wywołują w społeczeństwie przy-
gnębienie i apatję i nawołuje
Rząd, by raz wreszcie przejawił
jakąś konkretną pozytywną i pro-
gramową działalność.
«1 A prasa sanacyjna?! „Robo-
tnik* przytacza głosy takich
pism, jak np. „Czas" lub „ilustr.
Kurjer Codz.*, głosy, których o
„złośliwe partyjnictwo* już chyba
nikt nie posądzi... a które oce-
niają położenie bardzo pesymi-
stycznie. „Czas" pisze zupełnie
wyraźnie o „kryzysie zaufania”.

R jakże traktuje dziś Polskę
zagranica?

Oto mimo gorących zabiegów
Rządu, zagranica Polsce poważ-
niejszej pożyczki udzielić obecnie
nie chce, bo się poprostu boi.
FA zagranica ma obecnie dużo
wolnych kapitałów i bardzo niską
stopę procentową. Otrzymują po-
życzki i Grecja, i Jugosławia, i
Rumunja, i Turcja, i państwa bał-
tyckie, i nawet maleńka Austrja.
A tylko Polska żadnej pożyczki
otrzymać nie może.

To też konkluduje „Robotnik*:
Oto, jak w świetle tych faktów wy-

gląda „mocarstwowe"* stanowisko Pol-
ski, nad którego „umacnianiem* prze-

różna „kadrowa* czy „ligowa* łobuzerja

polityczna „pracuje*.
Cały kraj bez wyiątku, wszyscy je-

go obywatele, jednakowo zaintereso-
wani w normalnym rozwoju naszego ży-
cia zbiorowego: fabrykant czy robotnik,
chłop czy obszarnik. rzemieślnik, kupiec,
pracownik państwowy—wszyscy, wszys-
cy mają już dość gospodarki, która po-
pycha Polskę w odmęty coraz głębsze...

„Przedświt* przeciw kato-
licyzmowi.

„Przedšwit“ p. Moraczewskie-
go próbuje za wszelką cenę roz-
pętać walkę religijną w Polsce.

„Dziś zupełnie zimno — pisze —
skonstatować musimy: polityka kleru
katolickiego w Polsce jest polityką
czynnika obcego — jest polityką orga-
nizacji, która się zowie Kościołem ka-
tolickim. Polityka ta dąży do podpo-
rządkowania polskiej racji stanu Rzy-
mowi. Polska musi dbać o to, by to
podporządkowanie nie nastąpiło. Środ-
kiem obrony jest opinja publiczna, jest
następnie umowa, zwana konkordatem.
Musi być ona wyzyskana. Nie możemy
pozwolić na to, by w myśl interesów
obcych, a w każdym razie nie naszych,
narzucano nam system wychowania, by
kłócono Pol ków między sobą ze wzglę-
du na różnice w wierzeniach religijnych.
Tembardziej nie możemy się zgodzić
na to, by przedstawiciele organizacji
politycznej czy religijnej obcej, przy-
swajali sobie prawo cenzurowania po-
stępowania polskich polityków czy mę-
žėw slanu“.

A więc dla części obozu rzą-
dowego katolicyzm jest „czyn-
nikiem obcym*, — Kościół kato-
licki jest „organizacją obcą”, —
wychowanie religijne jest „narzu-
cone". | takie zasady głoszą ci,
którym sanacja oddała w ręce
wychowanie naszych mas robot-
niczych.

Herbatka jako Środek lecz-
niczy.

W ostatnich dniach p. mini-
ster Kwiatkowski podejmował her-
batką przedstawicieli kół gospo-
darczych. Jak zazwyczaj w tego
rodzaju wypadkach, herbatka mia-
ła działać uśmierzająco na bo-
leści odczuwane przez gospodar:
stwo krajowe wskutek trwania
kryzysu. Myślą przewodnią prze-
mówienia  ministerjalnego bylo
oczywiście wiecznie powracające:
„będzie lepiej".

Czy jednak w naszych obecnych
warunkach "można liczyć na
istotną i trwałą poprawę?

Na to odpowiada „KurjerPoz-
nański".

Motywem stałej nłepewności poło-
żenia gospodarczego w Polsce jest nie-
jasność naszej sytuacji politycznej!
Wiadomo, że rozwój gospodarczy po-
trzebuje przedewszystkiem spokoju + na
zewnątrz, oraz bezwzględnego spokoju
na wewnątrz. Ze względu na pogłoski
w ostatnich tygodniach kolportowane
na temat możliwych zawikłań między-
narodowych oraz z uwagi na zaostrzone
do ostateczności stosunki wewnętrzne—
tylko stworzenie jasnej sytuacji za-
równo w jednym, jak i w drugim kie-
runku może umożliwić rozwinięce real-
nego programu naprawy gospodarstwa
krajowego. Przywrócenie do znaczenia
prawa, stworzenia warunków do trwa-
łej wewnętrznej kapitalizacji, oraz
przeprowadzenie potrzebnych reform,
ujętych pod kątem widzenia nie dok-
tryn fantastycznych, a zdrowego roz-
sądku, może stworzyć warunki dla trwa-
łej poprawy.

Chwilowo, taki np. korespondent
warszawski „Frankfurter Zeitung“ ma
prawo ironicznego uśmiechania się nad
tem, że

„w Polsce niepowodzenie
rokowań pożyczkowych tłumaczy się,
przynajmniej urzędowo, wewnętrznemi
trdunościami Ameryki i Anglji (czy cza-
sem nie Polskil*) A

Chwiłowo wahania konjunkturalne
będą drgawkami złożonego ciężką nie-
mocą organizmu.

różnych

 

 

PO CZTERECH LATACH.
Parę słów o niedokończonym artykule.

Mijają cztery lata od pamięt-
nych krwawych dni majowych
roku 1926. Przeżyliśmy kawał
czasu od chwili gwałtownego za-
łamania się historji odrodzonej
Polski. Rocznice faktów historycz-
nych niezależnie od tego, czy
były one pomyślne czy niepo-
myślne są momentem  najodpo-
wiedniejszym do oceny tych fa-
któw i ich następstw.

Jeżeli chodzi o sam fakt prze-
wrotu majowego, to my, obóz
narodowy dawno już wydaliśmy
o nim swój ostateczny sąd. Jeże-
li chodzi o następstwa tego faktu
dla życia politycznego, społeczne-
go i gospodarczego Polski, to
ocenialiśmy je nieustannie w cią-
gu całych lat czterech, a ostat-
nio w przeddzień rocznicy na
łamach naszego pisma daliśmy
w dwóch artykułach posła prof.
Strońskiego skondensowaną oce-
nę całego czteroletniego okresu.

Nie my byliśmy sprawcami
przewrotu majowego i dlatego
dziś kiedy my ze smutkiem, a

od wyborów i z tego brać przy-

kład swego postępowania, a ra-
czej swej bierności, to niech so-

bie przypomni, ile ta sławetna
organizacja zdążyła już w ciągu
ubiegłych dwóch lat swego istnie-
nia narobić niesłychanych głupstw

i ile zapowiedziała epokowych

czynów, których nie dokonała.

Powtarzamy więc: w wybo-

rach w okręgach Lidzkim i Swię-

ciańskim należy brać udział, nie-

.

być może kto inny z odmien-
nem uczuciem przeżywa roczni-
cę przewrotu, należałoby się spo-
dziewać, że właśnie ci inni, spraw-
cy przewrotu podsumują swoją
czteroletnią działalność, zrobią
dokładny rachunek sumienia i
pochwalą się tem co dla pań-
stwa uczynić zdołali, lub też u-
derzą się w piersi i przyznają, że
zrobili zbyt mało, albo nic.

To też z dużem zaintereso-
waniem przeglądaliśmy w ciągu
ostatnich paru dni prasę sanacyj-
ną, z zainteresowaniem i cieka-
wością, co też o swej działalności
czteroletniej powiedzą oni —ci,
którzy rządzą.

Znaleźliśmy artykuł poświęco-
ny rocznicy w naczelnym organie
sanacji „Gazecie Polskiej". Arty-
ku! nosi tytuł „Wyrwane żądło”.
Przeczytaliśmy go bardzo uważnie
i doszliśmy do wniosku, że arty-
kuł jest niedokończony. Mówi
się w nim dość obszernie o tem,
jak to źle było przed majem, kie-
dy „partyjnictwo* posiadało jesz-

uświadomioną polską ludność we

wszelki możliwy i dostępny spo-

sób informować o nich i o li-

stach, jakie tam rywalizują.

My ze swej strony w okręgu

Lidzkim popieramy listę Bloku

polsko-katolickiego Nr. 25, jako

jedyną polską, katolicką i naro-
dową. Wszystkie inne są bądź

mniejszościowe, bądź radykalno-

lewicowe.

powiaty:  Lidzki,

 

 

  cze niewyrwane ostre kłujące
żądło. Po tem przedstawieniu fa-
talnej rzekomo sytuacji przed
przewrotem majowym, logicznie
niezbędnem musiałoby być prze-
ciwstawienie temu co było, tego,
co jest.

Tymczasem myśl publicysty
sanacyjnego raptownie zrywa się.
O tem, co jest dzisiaj, o tem jak
dalece zmieniło się wszystko od
tego czasu nie pisze „Gazeta Pol-
ska“ ani słowa. Wielka szkoda,
bo chcielibyśmy wiedzieć jak dzi-
siejsza sytuacja wyględa przez
okulary sanacyjne. ' 5
Organ pulkowników pisze, że

przed majem.
Nikt nie był pewien jutra.

Każdy z obywateli czuł się za.
grożony w swych dobrach .za-
równo moralnych, jak mater-
jalnych.
Jaka szkoda, że „Gazeta Pol-

ska“ nie stwierdza, że dziś jest
wszystkim dobrze wiadomo, co
będzie jutro, że praworządność
jest dziś tam ugruntowana, że
nikt nie czuje się zagrożonym w
swych dobrach moralnych i ma-
terjalnych. Przed majem, pisze
dalej pierwszobrygadowy dzien-
nikarz.

Olbrzymie podatki nie star-
czały na pokrycie rozchodów
skarbu. Warsztaty produkcji za-
mierały.
Dlaczegoż nie kończy swej

myśli, dziaczegoż nie twierdzi, że
dziś po czterech latach rządów
„wodza narodu marszałka Piłsud-
skie" podatki są łagodne, a
warsztaty produkcji świetnie się
rozwijają?

Źle było przed majem. Wed-
ług „Gazety Polskiej":

„. Władza administracyjna prze-
stała istnieć. W starostwie urzę-
dował nie starosta, ale organ
swej partji. W województwie
rządził nie wojewoda, lecz peł-
nomocnik tego lub owego lea-
dera frakcji sejmowej.
Jakże bylibyśmy wdzięczni

„Gazecie Polskiej”, żeby potrafiła
nas przekonać, że dziś starosta
nie jest organem partji BB, że w
województwie rządzi dziś wyłącz-
nie wojewoda, a nie pełnomocnik
grup zbliżonych do „Gazety Pol-
skiej".

Przed majem, rzekomo naj-
ważniejsze instytucje, armia,
skarb, oświata, sprawiedliwość,
zamieniały się w stawki, rozgry-
wane przy stole partyjnym.
Niechże „Gazeta Polska” wy-

każe, że stół, przy którym dziś
te stawki się rozgrywa, różni się
w czemkolwiekod stołu partyjnego.

Gdzież jest różnica zasadni-
cza, różnica na lepsze pomiędzy
tem, co było, a tem, co jest. Na
to „Gazeta Polska“ nie daje od-
powiedzi, bo dać nie może. Ar-
tykułu jubileuszowego nie koń-
czy, bo nie może zakończyć tak,
jakby chciała.

Bilans czteroletnich rządów
sanacji jest ujemny. Kraj jest w
sytuacji bardzo ciężkiej i nawet
różowe okulary „Gazety Polskiej",
jak widać, nie są w stanie zasło-
nić ciemnych plam.
RETRO

NADESŁANE.
Przy pieczeniu każda z pań przejęta

jest aż nadto zrozumiałem życzeniem:
oby się tylko placek udał. Eksperemen-
tować drogiemi dodatkami, byłoby prze-
cież lekkomyślnością. Trzeba więc być
koniecznie pewną swego. D ra Oetkera
proszek do pieczenia BACKIN, pozbawia
panie zupełnie trudu straty czasu i kło-
połów. Od trzydziestu lat stosują go
przy pieczeniu miljony gospodyń i cenią
coraz więcej. Proszek nabyć można u
swego dostawcy, lub w każdym innym
składzie kolonjalnym.
POZRGERŻDADZA GREYZATECZYWYPOZOCARECZA

OFIARY
złożone w Administracji „Dziennika

Wileńskiego".
Na kościół Sw. Teresy w Kamionee

w dniu imienin J. W. P. Zofji Świdziń-
skiej składają koleżanki z Dyrekcji La-
sów Państwowych zł. 18.

Na Złobek im. Dzieciątka Jezus
Ajerwais 10 zł., Glasman 5 zł, M. Tan-
man 10 zł., St. Gajewski 2 zł.

Na rodzinę S$. W. z ul. Polocklej
K. W.5 zł

Dla najbiedniejszych K. B. 1 zł.

Szczuczyński,

 

Oszmiański,
YBORY DO JMU.
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MAJOLA
0 pomnik dla gen. Rozwadowskiego -

 

AMYvo ZĘBÓW ; 
ODEZWA.

Gdy zwłoki wielkiego żołnie-
rza, obrońcy Lwowa, gen. Tad.
Rozwadowskiego składano na
cmentarzu bohaterskich Orląt,
powstała myśl uczczenia jego pa-
mięci przez wzniesienie jego
pomnika. Zasługi zgasłego gene-
rała względem Ojczyzny polegają
nietylko na jego gorącym patrjo-
tyzmie, ukochaniu polskiej ziemi
i narodu, poświęceniu im pracy
myślowej i ciągłego wysiłku, lecz
także na dokonanych, niezapom-
nianych czynach. Jeszcze pod
austrjackim zaborem gen. Roz-
wadowski był krzewicielem ducha
polskiego i wiary w zbrojne
wskrzeszenie Ojczyzny; podczas
wojny światowej bronił uciśnio-
nej ludności przed chciwością i
brutalnością władz i wojsk zabor-
czych. Wpływu swego u cesarza
Karola użył, by legjonistów pol-
skich wyrwać z więzienia w Mar-
maroszu. .W chwili odzyskania
niepodległości, on pierwszy orga-
nizował pomoc dla walczącego
Lwowa, bronił go później zacię-
cie, w najcięższych dla nowopo-
wsłałego państwa czasach i wa-
runkach; odcięty i osaczony, ma-
jąc rozkaz opuszczenia miasta i
przebicia się ze swojem wojskiem,
wytrwał, ocalił Lwów, doczekał
się odsieczy. Później w misji woj-
skowej w Paryżu, współdziałał z
delegacjąjpolską na kongres wer-
salski, walcząc o dobrą granicę
strategiczną dla Polski. W smutne
dnie lipcowe 1920 r. na konfe-
rencji w Spaa, opierał się wszel-
kiemi siłami przyjęciu warunków
rozejmu, oddających bolszewikom
nasze ziemie wschodnie; w chwili
zwątpienia o przyszłości Polski,
wierzył i zapewniał, że zwycię-
żymy.

Powołany przez. naczelnego
wodza, marszałka Piłsudskiego na
stanowisko szefa sztabu general-
nego, objął je 22-go lipca, gdy
ofenzywa armij sowieckich rozwi-

jała się w sposób, zagrażający
stolicy igistnieniu państwa. Na
poruczonem mu stanowisku roz-
winął genjalny- polot myślowy i
niesłabnącą wśród przeciwności
wiarę w powodzenie naszej spra-
wy. Przyczynił się w najwyższem
natężeniu duchowem do wielkie-
go zwycięstwa w bitwie warszaw-
skiej; jednocześnie, przez świetne
zarządzenia obronne, zdołał po
raz drugi ocalić Lwów, poczem
zorganizował ofensywę, celem

ostatecznego oswobodzenia Ma-
łopolski wschodniej od wojsk na-
jezdniczych.

S.p.gen. Rozwadowski dobrze
zasłużył się Ojczyźnie, której wier-
nym i wdzięcznym był synem.
Dłużny Mu.
cały naród polski, a w szczegól-
ności najbliższa jego sercu, bro- |
niona przezeń wielokrotnie Zie-
mia Czerwieńska.

Niechże pomnik gen. Rozwa-
dowskiego utrwali jego czyny w
oczach przyszlych pokoleń; niech
zarazem utrwali wdzięczną pa-
mięć narodu, który nie zapomina
o swych obrońcach. Dlatego po-
winien cały naród się składać na
fundusz pomnikowy.

Ofiary na ten cel przyjmują: |
a) czasopisma, które tę odezwę
ogłosiły, b) centralny komitet wy-
konawczy w Krakowie czekiem
P. K. O. na konto Nr. 410.730.
W skład Centralnego Komite-

Wykonawczego (adres: F. Latinik,
Kraków, ul. Studencka 2) wcho-
dzą: członkowie honorowi: pp.
Roman Dmowski, gen. Józef Hal-
ler, ks. Andrzej Lubomirski, hr.
Rlfred Potocki, ks. metropolita
Adam Sapieha, arcybiskup Bole-
sław Twardowski, marsz. Wojciech
Trąmpczyński, rektor Marjan Zdzie-
chowski.

Adres Centr. Kom. Wykon.
oraz jego skarbnika: gen. F. La-
tinik, Kraków, ul. Studencka 2.

 

Nieznaczne ulgi podatkowe.
Na podstawie szeregu konfe-

rencyj, odbytych w Wilnie przez
wiceministra skarbu dr. Starzyń-
skiego z przedstawicielami życia
gospodarczego, oraz w związku z
memorjałami, złożonemi p. wice-
ministrowi przez delegacje po-
szczególnych organizacyj i związ-
ków, Wileński Urząd Wojewódzki
komunikuje, iż Ministerstwo Skar-
bu wydało następujące  zarzą-
dzenia:

1. Okėlnikiem Nr. 291
L. D.V.5237/4/30 Ministerstwo Skar-
bu zarządziło zmianę dotychcza-
sowej interpretacji art. 8 p. 5
ustawy o państwowym podatku
przemysłowym w tym kierunku,
aby pracowni i zajęć rzemiešlni-
czych i rękodzielniczych, o któ-
rych mowa w art. 8 p. 5 ustawy,
zatrudniających oprócz właścicie-
la przedsiębiorstwa jednę najem-
ną siłę pomocniczą lub jednego
członka rodziny — nie po-
ciągać do obowiązku
nabywania świadectw
przemysłowych.

" 2. Zarządzeniem L. D.V.1342/4/30
Ministerstwo Skarbu nakazało sto-
sować ulgową 1%/, stawkę podat-
ku przemysłowego do wszystkich
obrotów, uzyskanych z detalicz-
nej lub drobnej sprzedaży arty-
kułów spożywczych pierwszej po-
trzeby (art. 7 p. c ustawy o pań-
stwowym podatku przemysłowym),
zarówno w oddzielnym zakładzie
handlowym, obsługującym zakład
przemysłowy (rzemieślniczy), na-
leżący do tego samego właści-
ciela, jak również do obrotów,
uzyskanych ze sprzedaży powyż-
szych artykułów bezpośrednio z
zakładu przemysłowego (rzemieśl-
niczego).

3. Rozporządzeniem ministra
skarbu z dn. 10 maja 1930 r.,
wydanem w porozumieniu z mi-

 

nistrem przemysłu i handlu, uchy- |
lono  zarządzone posiedzeniem
$ 8 rozporządzenia ministra skar*
bu z dn. 30 kwietnia 1930 roku
(Dz. U. P. Nr. 34, poz. 281) do-
datkowe opodatkowanie zapasów
wyrobów wódczanych, pochodzą-
cych z prywatnych fabryk wódek
(t. zw. wódki gatunkowe), jakie
w dn. 7 maja r. b. znajdowały się
w hurtowych i detalicznych miej-
scach sprzedaży, za wyjątkiem
zapasów fabrycznych składów
prywatnych.

4. Zarządzeniem L. D. V.
3476/4 30 Ministerstwo Skarbu
zniżyło stawkę podatkową od
obrotów eksportowych Inem, sie-
mieniem Inianem, seradelą do
wysokošci 0,5 proc. od tranzakcyj,
dokonanych w 1929 r. oraz za-
wiesiło zupełnie podatek obro-
towy od. tych artykułów, począw-
Szy od dnia 1 stycznia 1930 roku.

© Litwy.
Wyjazd Daukantasa do

Brazylji.
Prasa kowieńska podaje, iż

znany b. litewski minister wojny
gen. Daukantas 24 maja na stałe
opuszcza Litwę i wyjeżdża do
Brazylji. 'W Brazylji zamierza on
stać się plantatorem.

Daukantas otrzymuje pozatem
w Brazylji oficjalne stanowisko z
ministerstwa oświaty, jako przed-
stawiciel oświaty litewskiej. (w)

OD ADMINISTRACJI |

czas odnowić prenumeratę |

| ma miesiąc CZERWIEC. |
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| Ga r. b. w związku
| XU czci

/ poważnej wątpliwości,

| pierwszorzędnej wagi,

į - niki.

' pongowe,

> ny. Specjalni
" przyrządzają 5 razy dziennie obfi-

"BZU
   

Echa krwawych zajść na
__ Uniwersytecie poznańskim.

Senat akademicki uniwersyte-
poznańskiego na pierwszem

| Po ferjach wielkanocnych posie-
dzeniu, zapoznał się na podsta-

Wie komunikatu J. M. Rektora z
 Przebiegiem zajść w dniu 23 mar-

z akademją
marszałka Piłsudskiego.

W szczególności senat przyjął do
_ Wiadomości, że:
3 1. JM. Rektor stwierdził naru-

_, Szenie w dniu 23 marca przez
Organa policji państwowej prawa

| tektora do wykonywania władzy
Porządkowej na terenie uniwer-
Sytetu, a tem samem naruszenie

/ Ustawowo zagwarantowanej i wie-
ową tradycją uświęconej auto-

 Nomji uniwersyteckiej.
2. J. M. Rektor stwierdził fakt

Pokaleczenia studentów bagneta-
Mi przez policję w czasie wspom-
nianych zajść i w temże piśmie
0 pana wojewody dał wyraz

czy stan
faktyczny i charakter demonstra-
Cji uzasadniał tak ostrą reakcję

| ze strony policji, iż wynikiem jej
był rozlew krwi młodzieży aka-
_ demickiej. 2

Senat akademicki po wyslu-
chaniu komunikatu JM. Rektora,

 |ednomyślnie powziętą uchwałą
W pełni podzielił stanowisko JM.
Rektora, poparł wszystkie zarzą-
dzenia przez niego w tej sprawie
Wydane, a ponadto stanowczo za-
protestował przeciwko naruszeniu
autonomji uniwersytetu, jak rów-

_Nież przeciwko użyciu przez po-
 licję tego rodzaju środków repre-
_ ji, które doprowadziły do rozle-
_ Wu krwi młodzieży akadmickiej.

- Senat akademicki oczekuje
Że strony właściwych władz za-

- dóśćuczynienia za naruszenie
Praw autonomji uniwersytetu.

| Legaciszki — akademicka
kolonja wypoczynkowa pod
3 Wilnem.

_ * W dniu jl-ym czerwca 1930 r.
 Tozpoczyna się pierwszy sezon w
_ Hkademickiej Kolonji Wypoczyn-
S k wej w Legaciszkach, w dniu
„ym lipca r. b. uroczyste poświę-
<enie i otwarcie w obecności
Pana Prezydenta Rzeczypospoli-
tej i innych wysoko postawionych
Osobistości. Jest to w życiu ogól-
no - akademickiem wydarzenie

I bo' chyba
Nikt nie zaprzeczy, iż uzdrowiska

_l'kolonje akademickie mają nie-
Zwykłe wprost znaczenie nietylko
pod względem utylitarnym (wy-
Poczynkowym), lecz także i ze

S
A
P
:

| względu na to, iż są czynnikiem
_ zbliżającym młodzież akademicką

|] ze wszystkich środowisk. Na Kre-
| Sach Wschodnich mieliśmy do-

tychczas jedno uzdrowisko—No-
wicze—(pow. Swięciański), które
rzez 8 lat cieszyło się niesłab-
„Nącem powodzeniem — corocznie
©koło 400 osób ze wszystkich
Miast od Gdańska do Lwowa
przewijało się przez Nowicze. Było
to Uzdrowisko przepiękne, lecz
posiadało tę wadę, iż bylo wlas-
nością, prywatną — dzierżawioną
Przez Wileński Komitet Woje-

_ Wódzki Pomocy Polskiej Młodzie-
ży Akademickiej, administrowany
przez Bratnią Pomoc Polskiej
Młodzieży Akademickiej Uniwer-

_ Sytetu Stefana Batorego w Wil-
nie. W zeszłym roku u kilku lu-
dzi dobrej woli z Panem Woje-

_ wodą Władysławem Raczkiewi:
czem — prezesem Komitetu na
Czele powstała myśl nabycia na

_ Własność jakiegoś ośrodka i wy-
udowania Kolonji Akademickiej

_ według wymagań najnowszej tech-
Piękne poczynania zostały

zrealizowane i oto już w tym ro-
ku w Legaciszkach (pow. Wileń-

| Sko-Trocki, Woj. Wiłeńskie) — w
bajecznej wprost okolicy stanęła
Nakładem 150.000 zł. wspaniała
olonja — bezsprzecznie najlepiej

| urządzońa ze wszystkich istnieją-

tych uzdrowisk akademickich w
Polsce. Olbrzymi pawilon główny
mniejszy budynek administra-

<yjny mają przeszło 30 pokoi,
mogących zmieścić około 100

 ę Osób. Pokoje duże, słoneczne,
Elektryczność, kanalizacja, łazien-
ki—wszystko to jest gwarancją i
zapewnieniem jaknajdalej idących
Wygód. Miejscowość przecudna—
lasy sosnowe, prawie dziewicze,
łąki, tuż obok (300 mtr.) malow-
nicza Wilja. Komunikacja pocią-
pm 1 godz. od Wilna oraz

klm. końmi. Dla zwolenników
tańca—olbrzymia, pół piętra zaj-
mująca sala balowa, pianino, pa-
tefon i codzienne wieczorki.

Sportowcy znajdą piękny kort
tenisowy, bciska do siatkówki i
koszykówki, krokietu, stoły ping-

tabor wioślarski oraz
sprzęty gimnastyczne i lekko-
atletyczne. Wikt —- pierwszorzęd

dwaj kucharze

e | smaczne z produktów pierw-
Szorzędnej jakości strawy. Ceny

rdzo niskie — członkowie Brat-
Dich Pomocy płacą dziennie za

_ Wszystko (wikt, locum, światło)—

4 zl. 60 gr, absolwenci — 5 zł.
60 ar., osoby obce (za specjal-
m pozwoleniem Bratniej Po-

 goty U. S. B. w Wilnie) — 6 zł.
gr., dzieci — 3 zł. Sezon letni

(Wa od 1-go czerwca do 1-go
Października. A więc do zobacze-

|życie akademickie.
nia w Legaciszkach. Bliższych in-
formacyj, ustnieipisemnie udzie-
la Sekretarjat Bratniej Pomocy
Polskiej Młodzieży Akademickiej
U. S. B. w Wilnie (ul. Wielka 24).
Na odpowiedź pisemną załączyć
znaczek 25 gr. (—) Michał Cze-
rewko, Referent Kolonii”.

Mensa akademicka.
Mensa akademicka została pod-

czas świąt Wielkiejnocy odremon-
towana gruntownie, ponadto prze-
prowadzono ważne ulepszenia:
znikły kolejki przy okienkach,
dwanaście kelnerek podaje do
stołów, znikły” wielkie stoły typu
koszarowego, ich miejsce zajęły
eleganckie czteroosobowe stoliki
z krzesłami, zamiast ław.

Elegancki, nowy bufet, zastą-
pił kilka półmisków stojących na
stoliku kurjera, bufet ten tani i
obficie zaopatrzony, całkowicie
zaspakaja potrzemy tłumu akade-
mików, składającego się z 400
osób, tyle bowiem dziennie wy-
daje mensa obiadów, gdy w ze-
szłym roku 250 osób było rzad-
kim i szczęśliwym wypadkiem.
Wreszcie muzyka i letnia weran-
da, obliczona na 50—%60 osób,
otoczona ogródkiem, dopełniają
całości.

Mimo wydatków, jakie remont
za sobą pociągnął, cena obiadów
nie uległa zmianie i wynosi, jak
dawniej, 70 gr. za zwykły, a 1.10
gr. za obiad z karty.

Mimo przeszło 200 miejsc, ja-
kiemi obecnie mensa rozporzą-
dza, wszystkie prawie stoliki są
zajęte, co dowodzi, że jakość
obiadów również jest zupełnie za-
dawalniająca.

Jeżeli zwróci się uwagę na
niewspółmierny wzrost ilości obia-
dów z karty, widać, że ta część
zamożniejszej młodzieży, która
dawniej jadała w restauracjach,
obecnie przenosi się do mensy,
mając, jak i w restauracjach, ob
fity bufet, który co do cen, jest
prawie dwukrotnie tańszy, dla
przykładu można przytoczyć cenę
piwa (25 gr. za kufel) i lodów
(25 gr. porcja). Jeżeli się jeszcze
zważy, że warunki higjeniczne lo-
kalu uległy radykalnej poprawie
i nie pozostawiają nic do życze-
nia, nie ulega wątpliwości, że w
obecnym stanie mensa stanęła na
wysokości swego zadania.

Początek sezonu w Aero-
klubie Akademickim w Wil-

nie.
Obecny sezon lotniczy, cho-

ciaż rozpoczął się pod znakiem
redukcji budżetu i w warunkach
dosyć trudnych jest już w całej
pełni.

Wbrew praktyce zeszłorocz-
niej, której wyniki przekroczyły
najśmielsze oczekiwania władz
centralnych w Warszawie, dając
11 wyszkolonych pilotów zamiast
4 preliminowanych, w roku obec-
nym wyszkolenie nowych pilo-
tów będzie się odbywało w cent-
rum wyszkoleniowem, podczas

"gdy kluby prowincjonalne mają
za zadanie jedynie trenowanie
już wyszkolonych.

Klub wileński, który otrzymał
od wojewódzkiego komitetu L. O.
P. P. jeden samolol typu „Alba-
tros“ otrzymuje jeszcze jeden
szkolny samolot typu „Henriot'a*
i prawdopodobnie jedną awjo-
netkę. Niewiele to, lecz już sta-
nowi początek własnego taboru,
co przy posiadaniu hangaru i lot-
niska daje możność rozwoju i o-
wocnej pracy w bieżącym sezo-
nie. Co do materjałów pędnych
oraz personelu technicznego, w
roku bieżącym będą wypłacane
premje w kwocie 85 zł. za go-
dzinę lotu przy dostarczaniu ma-
terjałów pędnych po kosztach
wojskowych.

Premje te, acz szczupłe poz-
wolą klubowi na opłacanie jed-
nego pilotu-instruktora i koniecz-
ne remonty, wobec czego gru-
pa treningowa nie będzie po-
zbawiona koniecznej pomocy.

Zadania Aeroklubėw Akade-
mickich polegające na wyszkole-
niu rezerw lotniczych i trenowa-
niu już wyszkolonych jest ogrom-
ne, jeżeli wziąć pod uwagę, że
wojska lotnicze wymagają znacz-
nie większych stosunkowo rezerw
od każdej innej broni. Znaczenie
lotnictwa w wojnie współczesnej
jest dostatecznie znane i nie wy-
maga szerszego omówienia. Czy-
nione poprzednio próby założe-
nia cywilnej szkoły pilotów za-
wiodły wobec olbrzymich kosz-
tów wyszkolenia przypadających
na jednego pilota. Zadanie tych
szkół wzięły na siebie Ferokluby
Akademickie a zeszłoroczna prak-
tyka dała świetne rezultaty, jak
pod względem wyszkolonego ma-
terjału, tak i pod względem kosz-
tów wyszkolenia. (tworzona w
Warszawie Komisja Sportu Lotni-
czego przy Aeroklubie Rzeczypo-
spolitej, która kieruje całokształ-
tem wyszkolenia lotników-spor-
towców daje gwarancję, że wysz-
kolenie to nie zejdzie na ma-
nowce.

Klub Wileński, choć znajduje
się w trudniejszych warunkach
niż inne Aerokluby, jednakże po-
trafił sprostać swemu zadaniu i
przypuszczać należy, że mimo
trudności jakie w roku bieżącym
napotyka, pod postacią zniesie-
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nia szkoły lotniczej w Wilnie i Redakcja „Kwadransa Aka- sekcji dramatycznej Koła z p. p. Największa Instytucja Oszczęd-
zmniejszenia subsydjów i na demickiego" raz jeszcze przy- Gołębiowskim i Czyżem na czele, nościowa w Polsce
przyszłość zrobi to, czego się od
niego oczekuje.

Zarząd Wileńskiego Koła
Młodzieży Wszechpolskiej po-

daje do wiadomości swych człon-
ków, że bibljoteka Koła jest czyn-
na w poniedziałki i czwartki od
godz. 1 do 2 po poł.

„Czwartek Akademicki'* wo-
bec trudności technicznych od-

będzie się w lokalu „Ogniska

Akademickiego" (Wielka 24) o

godzinie 8 wiecz. Czwartek ten

będzie poświęcony dyskusji nad
„Przestępcami“ sztuką Briicnera.
Zagaja kol. H. Bohdziewicz.

pomina wszystkim organizacjom,
że wszelkiego rodzaju komunika-
ty należy składać w Bratniej Po-
mocy P. M. A. U. S. B. (Wiel-
ka 24).

Z Klubu Włóczęgów.

W ubiegłą niedzielę w Micku-
nach odbył się obrzęd chrzcin
nowych członków klubu. Uroczy-
stość ta, która się odbyła zgod-
nie z tradycją na wolnem powie-
trzu nad bieżącą wodą zgroma-
dziła przeszło 40 osób, w liczbie
których był i kurator Klubu prof.
Rudnicki.
 

Puszcza Białowieska
Puszcza Białowieska, stanowią-

ca największy kompleks lasów na
całym niżu Europy środkowej, o
o przestrzeni 143,000 hektarów,
pociągała i pociąga każdego,
dzięki nieprzebranym skarbom i
walorom, tak materjalnym, jak i
duchowym. Tu przechowały się
liczne podania i legendy od cza-
sów Giedymina. Tutaj ma swe
mateczniki od wieków krwiożer-
czy ryś, rycerski jeleń, szary wilk
i trubadur puszcz — czarnopióry
głuszec, a Król Puszczy żubr po
tyloletniej tułaczce po zwierzyń-
cach i ogrodach zoologicznych
świata wrócił tu, jako do swej

Ojcowizny.
W puszczy każdy może prze-

konać się o wszechpotędze lasu,
uzmysiowić sobie, że jego war-
tość „zielonego złota" jest może
stokroć większą, niż wartość
dźwięczącej monety, bo ona
uszlachetnia dusze ludzkie, dając
odpoczynek i ukojenie.

Tu każdy zobaczy i znajdzie
tysiące interesujących go, szcze-
gółów, motywów i obrazów, tu
odbierze krocie wrażeń, które po-
zostawią w pamięci i w duszy
niczem niezatarty ślad żywioło-
wego piękna i potęgi przyrody.
Miłośnik przyrody znajdzie piękne
objekty i trudne do przebycia
knieje, a zadowolenie wewnętzne
pozostanie w jego duszy i wspo-
mnieniami raz na zawsze zwiąże
go z Puszczą. To też ciągnie rok
rocznie ©do Puszczy Białowieskiej
nieskończony korowód wycieczek
zbiorowych i pojedyńczych tu-
rystów.

Ruch ten znamionuje, iż w
społeczeństwie polskiem budzi się
coraz więcej poczucia miłości ku
imponującej swym obszarem, peł-

zaprasza w gościnę.
nej niespotykanych nigdzie pom-
nikówprzyrody, —puszczy, stającej
się naszą dumą narodową Jest
ona bowiem przedmiotem podzi-
wu swoich i obcych, i godna jest
zaprawdę, aby cały naród uko-
chał w niej jej piękno, jej moc
zwycięzką, której, jak duszy naro-
du, nie zniszczyły ni okowy nie-
woli, ni klęski wojny. Niech sta-
nie się ona symbolem naszej
wielkości, naszej siły Państwowej
i potęgą swoją niech krzepi du-
sze i zagrzewa serca.

Zbliża się okres, w którym
Puszcza stanie przed nami w naj-
piękniejszej szacie, pełna krasy
stubarwnego kwiecia i zieleni,
świegotu niesłychanej ilości jej
mieszkańców skrzydlatych.

Gdzież można znaleźć więcej
wrażeń, rozkoszy obcowania z
przyrodą, jak nie pod cieniem jej
olbrzymich konarów?

Aby jednak dać możność licz-
nym rzeszom turystów zapoznać
się z jej „przepastnemi krainami",
Stowarzyszenie (rzędników Dy-
rekcji Lasów Państwowych w Bia-
łowieży „Samopomoc* powołało
do życia sekcję Turystyczną, któ-
ra uprasza pragnących zwiedzić
Puszczę o zgłaszanie się pod
adresem: „Sekcja Turystyczna
Stowarzyszenia Samopomocy w
Białowieży, adres telegraficzny
„Bialowieža, Samopomoc“.

Zadaniem Sekcji jest przyj-
mowanie wycieczek na stacji ko-
Jejowej i w Białowieży, ułatwianie
zwiedzenia Puszczy, zorganizowa-
nie środków lokomocji, przygoto-
wanie noclegów i t. p. Organiza-
torów wycieczek grupowych upra-
sza się o porozumienie z Sekcją
celem ustalenia terminu przyjazdu
wycieczek.
 

 

Wiadomości kościelne.
— Przesunięcia persona!ne.

Na mocy zarządzenia J. E. Księdza
Arcybiskupa - Metropolity Wileń-
skiego, w składzie osobistym du-
chowieństwa zaszły następujące
zmiany:

Ks. Franciszek Piotrowicz, prob.
par. bohdanowskiej, przeniesiony
na prob, do Wojstomia.

Ks. Adolf Moczulski, prob. par.
wojstomskiej, na prob. do Bohda-
nowa.
— Kurs duszpasterski. W

roku bieżącym nieodwołalnie od-
będzie się w Wilnie regjonalny
kurs duszpasterski, który potrwa
około pięciu dni. Projektowane
jest urządzenie kursu w końcu
sierpnia specjalnie dla archidie-
cezji wileńskiej. Kurs ma uwzględ-
nić praktyczną stronę duszpa-
sterstwa, kwestję organizacyj pa-
rafjalnych, nauczania religii w
szkołach i t. p. actualia.
— Swieta i uroczystości.

Według wyjaśnienia J. E. Księdza
Arcybiskupa - Metropolity Wileń-
skiego, Święta i uroczystości,
zniesione przepisami Kodeksu
Prawa Kanonicznego, powinny
być w kościołach obchodzone
bez żadnych zmian, to znaczy
w te dnie powinna być odpra-
wiana uroczysta Suma z kaza-
niem, Nieszpory i inne odprawia-
ne dotąd nabożeństwa.

Z miasta.
— Obozy harcerskie są

szkołą życia. Wielka loterja fan-
towa na obozy letnie 6:'tej Zen-
skiej Druż. Harc. i „Czarnej Trzy- i
nastki“ odbędzie się w dniach
15, 16i 17 maja b. r. przy ul.
Wielkiej 51.

Pragniecie wszyscy by mlo-
dzież nasza była zdrową moral-
nie i fizycznie więc pomóżcie jej
w tej pracy.

Sprawy miejskie.
— W sprawie robotników

na robotach miejskich. W zwią-
zku z notatką, jaka ukazała się
w pismach wileńskich o redukcji
robotników miejskich od p. pre-
zydenta m. Wilna otrzymaliśmy
następujące wyjaśnienie:

Robotnicy na robotach miej-
skich zatrudniani są z subwencji
M-stwa Pracy i Opieki Społecznej
i, jak dotąd, subwencja ta jest
stale udzielana w dotacjach mie-
sięcznych. Ogólna ilość robotni-
ków zatrudnionych na robotach
nie ulega zmniejszeniu, lecz od-
wrotnie w tygodniach ostatnich
się zwiększyła. Na robotach wo-
dociągowych i kanalizacyjnych
robotnicy rozpoczynają swe urlo-
py. Według projektu dyrektora
wodociągów i kanalizacji ma być
przeprowadzona reorganizacja na

KRONIKA.
zmniejsza
lecz regu-

robołach, która nie
ilości zatrudnionych,
luje wydajność pracy.
— Demonstracja bezrobot-

nych przed Magistratem. W zwią-
zku z panującem w Wilnie bez-
robociem, miejscowe elementy
wywrotowe energicznie prowadzą
usilną agitację wśród rzesz bez-
robotnych, nawołując ich do cią-
głych demonstracyj.
W dniu wczorajszym, większy

tłum bezrobotnych oraz grupa
zwolnionych robotników z robót
miejskich podburzony przez agi-
tatorów komunistycznych urządził
przed Magistratem m. Wilna wro-
gą demonstrację, usiłując wedrzeć
się do lokalu Opieki Społecznej.
Ponieważ w tłumie bezrobotnych
znałazło się sporo komunistów,
którzy usiłowali wykorzystać wro-
gi nastrój, policja rozpędziła de-
monstrantów, zatrzymując kilku
agitatotów.

Po demonstracji pod Magi-
stratem bezrobotni zebrali się
przed urzędem wojewódzkim,
gdzie wybrali delegację robotni-
czą, która udała się do wice-wo-
jewody z memorjałem, żądają-
cym pracy lub świadczeń. Wice-
wojewoda obiecał delegacji, iż
żądania bezrobotnych będzie się:
starał urzeczywistnić i w miarę
możności kredytów, bezrobotni
będą zatrudniani. Po wysłuchaniu
przyrzeczenia wice-wojewody, ze-
brani przed gmachem urzędu
wojewódzkiego bezrobotni, bez
zakłócenia spokoju opuścili Plac
Magdaleny. (d)

Sprawy wojskowe.
— Posiedzenie komisji po-

borewej. W dniu dzisiejszym o
godz. 8 rano w lokalu przy ul.
Bazyljańskiej 2, odbędzie się po-
siedzenie komisji poborowej rocz-
nika 1909.
W dniu tym winni się stawić

poborowi, których nazwiska roz-
poczynają się na literę K za-
mieszkali na terenie I i V komi-
sarjatu P. P. m. Wilna.
W dniu 16 b. m. do komisji

poborowej winni się stawić po-
borowi rocz. 1909, których na-
zwiska również rozpoczynają się
na literę K zamieszkali na tere-
nie II i IV komisarjatu P. P. m.
Wilna. (d). k

Sprawy szkolne.
— Komitet Rodzicielski Szko-

ły Powszechnej Nr. 19 składa ser-.
deczne podziękowanie prezesowi
Koła Polskiej Macierzy Szkolnej
im. T. Kościuszki (Turgielska 12),
p. K. Czerkas-Olechnowiczowi za
udzielenie w dniu 11.V. r. b. sali
i urządzenie przedstawienia, do-
chód z którego zasilił fundusz
kolonij letnich dla biednych ucze-
nic, a również całemu zespołowi

którzy swą grą przyczynili się do
uświetnienia wieczoru.
— Dyrekcja Państwowego

Gimnazjum im. ks. Adama Je-
rzego Czartoryskiego w Wilnie
podaje do wiadomości, że egza-
miny wstępne do kl. I-ej rozpo-
czną się dnia 20 czerwca r. b.

Podania przyjmuje kancelarja
gimnazjum do dnia 15 czerwca
r. b.

Z życia stowarzyszeń.

— VII Tydzień L. 0.P.P.
Wzorem lat ubiegłych Liga przy-
stępuje do organizacji dorocznej
swej imprezy — Tygodnia L.O.P.P.
od 18—25 maja. Dotyczczasowe
wyniki finansowe tygodni, dzięki
wielkiej ofiarności społeczeństwa,
zawsze poważnie zasilały Kasy
L. O. P. P'u, pozwalając na re-
alizację zamierzonego programu,
nie wątpimy też, że i w tym ro-
ku znana ofiarność społeczeństwa
wileńskiego nie zawiedzie i że
każdy bogaty, czy biedny, chętnie
złoży swój grosz ofiarny do skar-
bonki L. O. P. P., przyczyniając
się w miarę swych sił i możno-
ści do stworzenia rzeczy wielkich
i pożytecznych. Na program Ty-
godnia złożą się: zbiórka uliczna,
rozprzedaż mareczek i nalepek
okiennych, oraz listy ofiar, sło-
wem takie imprezy, których koszt
organizacyjny jest minimalny i daj"
jący gwarancję, że maksimum
złożonych ofiarnie pieniędzy, na
właściwy cel użytych zostanie.
— Że Stowarzyszenia Te-

chników Poiskich w Wilnie.
Dnia 16 b. m. (w piątek) o go-
dzinie 8-ej wieczór, w lokalu Sto-
warzyszenia (Wileńska 33) odbę-
dzie się posiedzenie Komisji Szkol-
nej i Rady Naukowo-Technicznej
łącznie, w sprawie projektu re-
organizacji szkół zawodowych te-
chnicznych typu zasadniczego.

Członkowie wspomnianych Ko-
misyj i Rady, oraz członkowie
Stowarzyszenia, zainteresowani fa-
chowo powyższym tematem obrad,

"proszeni są o jaknajliczniejsze i
punktualne stawienie się.
— Klub Młodych zawiadamia,

że w piątek dn. 16 maja w loka-
lu własnym (Orzeszkowej 11) od-
będzie się zebranie członków, na
którem kol. „uralski wygłosi od-
czyt p. t. „Odwieczna walka z
zachłannością niemiecką*.

Początek o godz. 7 min. 30.
Stawiennictwo obowiązkowe. Sym-
patycy mile widziani.

Dnia następnego, w sobotę
odbędzie się zabawa Klubu, o
godz. 28 min. 30.

Goście mile widziani.
+— Wileńskie koło związku

bibijotekarzy polskich. Dnia
16 maja 1930 r. w piątek o godz.
8-ej wiecz. odbędzie się w gma-
chu  ŪUniwersyteckiej Bibljoteki
Publicznej zebranie członków Ko-
ła z następującym porządkiem
dziennym: Komunikaty Zarządu,
Sprawozdanie ze Zjazdu Deiega-
tów i Rady Związku, Sprawa
przyszłego Zjazdu Bibljotekarzy
Polskich w Wilnie.

Osobiste.
— Ku uczczeniu dnia imie-

nin Czcigodnej i kochanej na-
szej Generalnej Prezeski p. Zofji
Kościałkowskiej składamy za łas-
kawem pośrednictwem  „Dzien-
nika Wileńskiego" zł. 95 (dzie-
więćdziesiąt pięć) na cel dobro-
czynny wedle uznania Soleni-
zantki.

Członkinie 20-tu Oddziałów
Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia
św. Wincentego a Paulo.

Sprawy żydowskie.
— Dziennikarze żydowscy

jadą do Kowna. Syndykat Dzien-
nikarzy żydowskich (w  Wil-
nie uzyskał zezwolenie rządu li-
tewskiego na przyjazd wycieczki
dziennikarskiej do Kowna. W
związku z tem w dniu  dzisiej-
szym wyjeżdża z Wilna wycieczka
w składzie 7 osób pod przewod-
nictwem senjora dziennikarstwa
żydowskiego w Wilnie p. Cytro-
na. Wśród uczestników znajdują
się przedstawiciele 4 pism žy-
dowskich m. Wilna i redaktorzy
'„Momentu"* i „Naszego Przeglą-
du* z Warszawy oraz korespon-
dent gazety „Vorwarts” z N.
Jorku. Wycieczka udaje się do
Kowna przez Łotwę. (d)

Teatr, muzyka i sztuka.
TEATRY MIEJSKIE w WILNIE.

— Teatr Miejski na Pohulance.
— Występy Eugenjusza Bodo.

Dziś „Spiewak jazzbandowy*. Początek
o godz. 8 m. 30.

— „Błędny bokser". Na niedziel-
nem przedstawieniu  popołudniowem
w teatrze na Pohulance ukaże się ko-
medja W. Smólskiego „Blędny bokser".
Ceny miejsc zniżone.

— Teatr Miejski w „Lutni*.
Występy Teatru Rosyjskiego z Rygi.
Dziś poraz pierwszy ostatnia nowość
głośna sztuka Fajko „Człowiek z teką".
Jutro wesoła komedja amerykańska
A. Nichols Trzykrotnie poślubieni*.

— Koncert. Dziś w ogrodzie po-
Bernardyńskim 0 godz. 8 odbędzie się
l koncert symfoniczny z udziałem so-
listy Alberta Katza (wiolonczela.) Orkie-
strę prowadzi kapelmistrz Kazimierz
Wjłkomirski. W programie najcelniejsze
utwory muzyczne. Ceny wejśca 40 gr.
ulgowe 20 gr.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 385 mtr.

Progra m:

Czwartek, dnia 15 maja 1930 r.
11,58. Sygnał czasu, kom. meteoro.

logiczny odczyt dla gospodyń i koncert-
16,13. Audycja gramofonowa.

(7717,00. Lekcja języka niemieckiego.
17,15. „Wśród książek*, oraz kon-

cert kameralny,

P. K. 0. ODDZIAŁ W WILNIE
ui. 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-

gowe).
P K. 0.

daje największą gwarancję i zapew-
nia zupełne bezpieczeństwo złożo-

nym wkładom.  790-3-or-t
MEZSPEPS WS SPARKS TSS

Jeszcze w sprawie
«Przestępców».

Od p. Prezydenta m. Wilna
otrzymaliśmy w dniu wczorajszym
list następujęcy:

Red.

Szanowny Panie Redaktorze!

W związku ze wzmianką, jaka
się zjawiła w piśmie redagowa-
nem przez Pana o rozsyłaniu za-
proszeń na zamknięte zebranie
dyskusyjne w dniu 12 maja r. b.,
komunikuję uprzejmie, iż lista
osób zaproszonych na wymienio-
ne zebranie została ustalona przez
Komisję teatralną wspólnie ze
mną. Zaproszenia te wysyłał Se-
kretarjat.

Wobec powyższego  wiado-
mość, jakoby pp. Wice-Prezydent
W. Czyż i prof. St. Ehrenkreutz,
który nawet nie był obecny na
ostatniem zebraniu Komisji Te-
atralnej, mieli sprawę zaproszeń
organizować i brać udział we
wprowadzaniu kogokolwiek na
salę nie odpowiada  rzeczywi-
stości.

O sprostowanie zatem tej myl-
nej wiadomości uprzejmie Pana
proszę.

Zechce Pan przyjąć wyrazy
mego szaczunku.

J. Folijewski
Prezydent miasta Wilna.

Wyjaśnienie p. Prezydenta Fo-
lejewskiego nie zmienia niestety
faktów następujących:

1) Sala teatralna wypełniona
była po brzegi.

2) Ilość osób, które zgłosiły
się z zaproszeniami mogłaby wy-
pełnić conajmniej jeszcze poło-
wę widowni, lecz nie wpuszczona
została przez policję.

3) Na amfiteatrze i balkonie
było mnóstwo wyrostków i pod-
lotków zachowujących się nie-
kulturalnie.

Jeżeli więc lista zaproszonych
ustalona została przez Komisję
teatralną wspólnie z p. Prezy-
dentem musimy zapytać:

1) Skąd wzięły się na sali ele-
menty niekulturalne i nawet nie-
pełnoletnie?

2) Dlaczego ilość „zaproszo-
nych* przewyższała niemal w
dwójnosób ilość miejsc w teatrze,
dobrze znaną komisji teatralnieji

3) Dlaczego pominięte zostały
w zaproszeniach organizacje, któ-
re podpisały znany protest (dwie
tylko otrzymały zaproszenie)?

„Za wnioski wypływające z po-
wyższych pytań ponosi odpowie-
dzialność komisja teatralna. Spra-
wozdawca nasz wymieniając na-
zwiska pp. Czyża i prof. St. Ehren-
kreutza miał właśnie na myśli
ich odpowiedzialność, w pierw-
szym rzędzie, gdyż ci dwaj pa-
nowie wyjednali u p. wojewody
pozwolenie na zagranie „Prze-
stepcėw“ i przedyskutowanie war-
tości sztuki publicznie. Oczywi-
ście o chęci osobistej obrazy ko-
gokolwiek nie mogło być mowy.
I tylko w tym sensie należy no-
tatkę naszego sprawozdawcy ro-
zumieć. Kto występuje publicznie,
ten publicznej podlega krytyce.

„ Redakcja.

Z KRAJU.
Walka z kięską pożarów.

Według obliczeń Towarzystw

Ubezpieczeń Wzajemnych w cią-
gu ostatniego miesiąca na Wileń-

szczyžnie spłonęło przeszło 300

domów mieszkalnych i 75 gospo-

darstw wartości około 3.000.000 zł.
Klęska pożarów na Wileńszczyź-

nie ostatniemi czasy stała się

istną plagą nieszczęść ludności

naszej. Według obliczeń w dużej

mierze pożary powstały wskutek

podpaleń bądźto przez jednostki
zbrodnicze bądź przez samych

właścicieli nieruchomości, celem

otrzymania  premji asekuracyj-

nych.

W związku z tem Powszechny

Zakład (bezpieczeń Wzajemnych
postanowił energicznie walczyć z

wszelkiemi nadużyciami i w tym

celu zostanie roztoczona kontrola

przez specjalnych urzędników

oraz przez wydawanie nagród

pieniężnych w wysokości 500 zł.

tym wszystkim osobom, którzy

umożliwią lub przyczynią się

do wykrycia sprawcy podpalenia.

18,45. Przeglą: mowy.
19,10. „Straszna noc" (zamach na

Napoleona III) pogadanka hist.
19,35. Prasowy dziennik radjowy.
20,05. Pogadanka radjotechniczna.
20,30. Fr. Chopin—24 preludja (aud.

ramofonowa) w wyk Alfreda Cortot.
Św wstępne wygł. St. Węsławski.

21,30. Słuchowisko z Krakowa.
23,15. Muzyka taneczna,



Sport.
Ognisko Z. A. K. S. 1:1.

W sobotę Ognisko walczyło z twar-
dą drużyną żaksu, która w  óstatnich
minutach gry zdobyła wyrównywującą
bramkę.

Nowe władze Okr.
ciarskiego.

Zw. Nar-

p. kap. Grabowskiego,
i J. Niecieckiego.

Mistrzostwa piiki siatkowej.
Znów mamy swego rodzaju rewe-

lację A. Z. S. przegrywa z Ogniskiem.
Oba zespoły wchodzą na boisko mocno-
zdenerwowane atmosferą, która wytwo-
rzyła się przed samym meczem. Dru-
żynę akademików cechuje technika, lecz

p. Nowickiego

Dži Kk

pierwszej turze Ognisko przed A. Z. S.I
iA Z. S. II ni czele grupy znajduje się
jeszcze zespół Sokoła.

U pań prowadzi Makabi przed A.ZS.
i Ogniskiem.

Zamknięcie boiska Makabi.
Uwagi nasze tyczące się boiska

Makabi znalazły swoje uzasadnienie,
gdyż jak się dowiadujemy od paru już dni
na boisku Makabi prowadzą się prace

W i LabeSrA | Nr. 111
 

wodów konnych. Początek
hippicznych o g. 2,30, wyścigów zaś kon-
nych o g. 4,30.

Zawody strzeleckie.
W zawodach strzeleckich o mi-

strzostwo hufców szkolnych zespołowo
zwycięzyło gimn. A. Mickiewicza,
Il miejsce gimn.  Zygm.-Augusta,
Ill gimn. Słowackiego. Ja. Nie,

zawodów | Londyn 43,34' ,—43.,45—43,24.
Nowy York 8,909—8,929—3,889.
Paryż 34,99'/,—35,08—34,91.
Praga 26,43—26,49' ;—26,36'',.
Szwajcarja 172,46—172,89—172,03.
Stokholm 239,25—239,85—238,65.
Wiedeń 125,75—126,06—125,44
Włochy 46,78—46,90—46,66,
Berlin w obr. pryw. 212,85.

Papiery procentowe:

oł79, 83,25, 4”, L.Z. ziemskie 46,25, 4' >"lo
ziemskie 56,25—56, 8%/, ziemskie dola-
rowe 90, 5%, warszawskie 59, 8'/, war-
szawskie 77,73—78,50, 8], Częstochowy
68,50—68, 8”, Lublina 68,50, 10%, Rado-
mia 84,50, 10%, Siedlec 82, 8'l, obl. poż.
konw. m. Warszawy 61,50—61.

Akcje:

Bank Polski 172, Zachodni 75, Zw.
Sp. Zarobkowych 72,50, Elektryczność

W niedzielę na walnym zjeździe de-
legatów klubów narciarskich wybrano

brak nerwu i zaciętości do zdobywania
punktów przez „żyłowanie*. W Ognisku
są gracze młodzi, którzy z czasem bę-

nowe władze Okręgowego Związku Nar- dą mogli nietylko energją zaciętości
ciarskiego“ a mianowicie: pana puł. Sta- wygrać mecz, ale także i techniką Dzisiaj na

chiewicza, pana majora dyp. Drotlewa, W ogólnej punktacji prowadzi w śpieszce odbędzie się drugi dzień

nad regulacją boiska.

Wyścigi konne.
polu wyścigowem w Po-

za-

GIEŁDA
WARSZAWA, 14.V. (Pal.)

Waluty i dewizy:
Dolary 8,88' ,—8,90 |,—38,86'/,.
Gdansk 173,23—173,85—172,71.

Požyczka inwestycyjna 111—110—
111, Premjowa dolarowa 63,25—62—62,50,
5%, konwersyjna 55,50, 7 ACZ
na 87,25, 10”, kolejowa 101,75, 8%, L. Ź.
B. G. K. i B.R., obl. B. G. K. 94, te same

50, Częstocice 32,50—33,59,
Węgiel 53—52,50, Cegielski 50, Lilpop
28,50—28,75, Modrzejów 11,50—11,25—
11,35, Norblin 62,50,

Firley 36,

strowiec 60.

 

  

   

  

   

                

  

  

 

Srebrnołuski
gość
z Norwegii

pojawił się na rynku polskim

i zdobył odrazu uznanie znaw-

ców, gdyż okazało się, iż jest

to sardynka norwegska smacz-

na, pożywna i odżywcza, za-

wierająca witaminy. Każda go-

spodyni pragnąca coś dobre-

go podać na stół, każda matka

dbająca o zdrowie swych dzie-

ci powinna pamiętać, układa-

jąc menu, o sardynkach nor-

wegskich. Nadzwyczajnie po-

żywne wskutek

wielkiej  zawar-

tości jodu.

  IM!jj
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Od dnia 14 do 18 maja 1930 roku
włącznie będą wyświetlane

Miejski Kinematograf
Sala Miejska ul. Ostrobramska 5 3) Konik Zwierzyniecki w 3 akt.
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Kupujcie dzić 100)
Polskiej Państw. Lot. Kias.
w słynnej ze szczęścia kolekturze

Wilno, Wielka 44

Centrala kolektury. WARSZAWA Marszałkowska 146.
Ciągnienie |-ej klasy POJUTRZE

Konto P. K. O. 81.051.

Zakład Jubilersko-Zegarmistrzowski

K. GORZUCHOWSKIEGO
UL. ZAMKOWA SESI
   

 

  (

i Biżuterji. —100

puichny, smaczny, łatwo
strawny, o apetycznym

wyglądzie — naturalnie: masła, jaj. mleka — je-
dnego więcej, drugiego mniej — lecz w każdym razie

Dra Oetkera proszku do pieczenia BACKIN.
Jak w każdym wypadku najlepiej stosować proszek do pie-

czenia Backin. uczy nowa książka z recepiami
Dra Oetkera wydanie F, którą za 40 groszy na-
być można w każdym składzie, W książeczce
tej znajdują się także bliższe szczegóły o zna-

Firma egz. od 1835 r.

hcemy piec placek

wprost u mnie.
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LOKALE ||
przedam sklep spo-
żywczo - mleczarski

w dobrym punkcie na»
dogodnych warunkach.
Adres w Administracji.

237—s0
 

film y:

Następny program:

Melodramat w 10 aktach. W ro-

 

 

Najmodniejsze kapelusze czapki,

komitym aparacie do pieczenia „Cud kuchni”, za-
pomoeą którego można piec, smażyć i gotować
na małym płomyku gazowym.
pełnie wydaniu ukazało się wydanie C książki ku-
charsklei Dra Oetkera.

Wszystkie panie gospodynie a szczególnie początkujące, znajdą
w niej doskonałą pomoc. Liczne kolorowe tablice uzupełniają
zbiór około 500 przepisów gotowania, pieczenia i konserwowa-
nia. Książkę tę o objętości 150 stron druku, nabyć można wszę-
dzie, a w razie wyczerpania za nadesłaniem 85 gr w znaczkach

W nowym zu-

2

Dr. August Oetker, Oliwa.

 

NIO
krawaty,

Prosimy wstąpić I przekonač się bez obo-
wiązku kupna.

/SIIV-OZON-MOTOR
IDEALNA KĄPIEL

KOSODRZEWINOWA,

289—0 0

 

SkładmebiiB.Łokuciewski
Ul. Wileńska 23. 297-4-or

Do sprzedania
młyn wodny z działką
ziemi. „Dowiedzieć się:

koszule, skarpetki oraz wiele innych nowości IA zat —Š
sezonu obecnie kupić można tylko 9. (es

W FIRMIE: GEJE
O KAUICZ Mama do Henia: Da-

. łam ci dwadzieścia gro-
szy, abyś zażył tran. Co

WILNO, ZAMKOWA s. z niemi zrobiłeś?
Henio: Za dziesięć gro=

szy kupiłem sobie cu-
kierków, a drugie dzle-
sięć groszy, dałem Fran-
kowi, aby za mnie za-
żył to paskudztwo.

(Fliegende Blatter).

ZZO

Sprawy
majątkowe

W różnych su-

mach i walutach
udziela pożyczek Wileń

 

skie Biuro Komisowo-

Handlowe Mickiewicza 21

tel. 152. 93—s0

Folwark
obszaru 250 ha, z du-
żym młynem wodnym
sprzedamy okazyjnie za
12.000 dol. Wileńskie Biu-
ro Komisowo - Handlowe
Mickiewicza 21, tel. 94-0

PLAC

  

 

«Cohn-demokratą»
SHARON LYNN i JEAN HERSHOLT. Nad program: 1) Krakowska Szopka Ludowa. 2) Wesele krakowskie

Kasa czynna od godziny 5 m. 30. Początek seansów od godziny 6-ej.
„OCHOTNIK i SIAM*.

2 OCZ 77 —-————— winni dolączyč do swych ofert: a) Dowėd obywa-

Reflektanci, ubi

lach głównych: GEORGE SIDNEY Wydział Powiatowy w Oszmianie
ogłasza konkurs na stanowisko lekarza - chirurga

w Szpiłalu sejmikowym w  Smorgoniach.

przy ul. Kalwaryjskie
Nr. 132, koło 1400 w
trów sprzedam cały lub
na parcele. Dowiedzieć
się Wielka Nr. 33; m. 1.iegający się o to stanowisko

763—s0

Służąca do wszyst-
kiego,

umiejąca doskonale go-
tować, potrzebna. Zgła=
szać się ze świadectwa-
mi od 2 do 4-ej.-Magda-
leny 4, m. 4. —0

+——7
Latwa metoda.

 

— Nie mogę się nau-
czyć tego szymi. Takie
jakiaś dziwne „pas“.
—Ależ to bardzo pro-

ste. Posłuchaj. Wyobraź
sobie, że cię pchła gry-
zie między łopatkami,
szelki zgubiłeś i spodn'e
ci spadają.

m

ROŽNE i

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 piśmienne pod
nr. Br. 229, do biura ogło-
szeń „Par”, Poznań, Aleje
Marcinkowskiego 11.

229—0-f
 

 

telstwa polskiego, b) Dyplom lekarski, c) Upraw-

 

PIERWSZY DŹWIĘKOWY

rare CH E LI O S»TEATR
BALKON 1_ Zł.

PARTER od 1 Zł. 50 gr.

DŹWIĘKOWY KINO-TEATR
„M CG E-ŁY.'W.00 BD"

MICKIEWICZA X
1 zł.

KINO-
TEATR
ul. Mickiewicza Nr. 11.|

| DZIŚ! Wspaniały
«L U X» | atut kinematografji

Ceny miejsc na parterze od
Dziś!

«GDZIE WSCHÓD JEST WSCHODEM»
ZZA TOS ETNSSISTEMAITTT UANSSTAKSIAMS TIESTOAUSTRIA AIMS OCENIETRACA

Przepiękny dramat w 12 akt. z życia arystokracji pasy na emi-
W rolach głównych: Słynni artyści kinematogra

TROWICZ, VIVIAN GIBSON, BRUNO KASTNER i GEORGE ALEKSANDER. Początek o godzinie 4. Ceny od 40 gr.
GEHENNA MIŁOŚCI

Lon ChaneyZnakomity

gracji.

Precz z tęsknotą i smutkiem! Pierwsza Dźwiękowa epopea Śmiechu, Humoru i Wesołości. Król humoru, ten
który się nigdy nie śmieje, a sam doprowadza wszystkich do
KEATON w wielkiej pikantnej erotycznej sztuce „MAŁZENSTW 0S
się od wybuchów śmiechu podczas słuchania i oglądania tego najdowcipniejszego arcydzieła. NAD PROGRAM: Re-

wel. śpiewno-muzyczna atrakcja! Ceny miejsc. Balkon 1 zł. Parter od1 zł. 50 gr. Początek seans. o g.4,6,8110w. państ

araksyzmów śmiechu, bezkonkurencyjny BUST!
NA ZŁOŚĆ" NIKT nie jest w stanie powstrzymać niej pracy.

„ nienie do wykonywania praktyki lekarskiej w Rze-
czypospolitej Polskiej i d) Świadectwa poprzed-

Uposażenie w,g VII st. płacy pracowników
wowych z 15%, dodatkiem komunalnym, nad-

27—————————— Lo mieszkanie, opal i šwiatlo.

niezapomniany odtwórca Dzwonnika z Notre Da-
me i jego partnerka: LUPE VELEZ w obrazie p. t.:

NAD PROGRAM: ŚPIEW i MUZYKA. Począ-
tek seansów o go

ca r. b.

dzinie 4, 6, 81 10,25 w. 783—0 0

Termin konkursu upływa z dniem 15 czerw-

(—) Z. Kowalewski
Przewodniczący Wydziału Powiatowego

Starosta Powiatowy.

 

ji IWAN PE- Głowińskiego.
jedwabie sztuczne,

- NAJTANIEJ kupuje się dobre towary u
Polecamy markizety, jedwabie,

satyny deseniowe, perkaleOE IIA"Oaz POnCzochy | skarpetki modne.

Kino „PICCADILLY"
UL. WIELKA 42. Tel. 17-85.

ONAT AOOKT SSE TS AKAIDRISENA,LTSKEEST D TEKSTAI NS TETaV ASSA KIRO TAKASKAILINIAI LTDOKA„Aa

Gali głównej WAN Mozżuchin,

 

POLSKIE 66|| DZIŚ! Nieporównane arcydzieło! Zupeł- epokowy erotyczny

KINO „WANDA nie nowa kopja. Najnowsze wydanie CASANOVA aktach łeałość). w

ui. WIELKA 30. Tel. 14-81. DJANA KARENNE i RUDOLF KLEIN-ROGGE.

KOZĘ:WEBCADCTTA LAT AS WROBÓBK POPEZZ.>OBACIWOPOBOZO 22WNICZDAO PROBE

KINO- Największy trzpiot ekranu ulubienica mężczyzn całego świata prześliczna CLARA BOW i niezrównany ANTONIO

TEATR ŚWIATOWID |
Mickiewicza 9.

Kulturaino- Ošwia-
towy Kino - Teatr «SPORT»

Wilno, Wielka XG 36.

Do Dziennika Wileńskiego
i do wszystkich pism Nekrologii różne ogło-
szenia po cenach bardzo tanich i na nad-
zwyczaj dogodnych warunkach przyjmuje

Biuro Reklamowe .

Stefana Grabowskiego
w Wilnie Garbarska 1, tel. 82. —50

 

 

   

Gruźlicn płuc jest nieubłaganą i corocz-
nie, nie robiąc różnicy dla płci, wieku i sta-
nu, kosi miljony ludzi.—Przy zwalczaniu
chorób płucnych, bronchitu, grypy
uporczywego, męczącego kaszlu i t. p.

stosują p. p. Lekarze:

„Balsam Thiocolan—Age*
który ułatwiając wydzielanie się plwociny
wzmacnia organizm i samopoczucie chorego
oraz powiększa wagę ciała i usuwa kaszel

ą lekarza.
apteki. 711-—29 © Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

pa

Dziś! Nieśmiertelne arcydzieło polskiego pisarza
laureata nagrody Nobla Wł. St. REYMONTA =,

SARSKA, Kaz. Junosza-Stępowski, Ludwik Solski, Marja Gorczyńska. Dla mlodziežy dozwolone. UWAGA: Ceny

MORENO bawią i wzruszają w
świetnym filmie wesołym p. t.:

ca; «Płonący Okręt»

Ziemia Obiecana nu

zniżone od g. l-ej do 6-ej Balkon 40 gr., Parter 80 gr.

8 aktach. W rol.

MLECZARNIA PAROWA
J. HEJBERA
Mostowa 11 — 1.

SKLEPY: Mickiewicza 9, Ostrobramska 5. m. 15,
Ludwisarska 1, Zamkowa 14.

Poleca: najlepsze w Wllnie mleko i śmie-
tankę pasteryzowaną codzień świeże, dostar-
czane z wzorowo prowadzonych majątków pod
nadzorem weterynarzy, z maj. Trybance W. P. J.
Borowskiego, z maj. Wielka Rzesza W. P. Z. Ru-
szczyca, z maj. Kwietniew W. P. S. Bochwica, z
maj. Korwie W. P. J. Strumiłło oraz polecam swo-
je wyroby: śmietanę, twaróg, serki śmietankowe

i świeże wyborowe masło prasowane codzień
świeże.

Z poważaniem J. HEJBER.—0o

 

TAJDWICA DUŻYCH PLORÓW OJKNTTA+

Trtsda 41 rodlitca stosog
za 2 4ET Srodzbjod 4/40 8"

Informacji udziela i oamozy

oprzednje $. WILPISŁENSKJ
Biuro Agrononicana

Pilno „u1.Fiolka 5,

Samoteny *Chofiowea".

 

fszwarcoey U/ *

Mamy do sprzedania
tanio dwie posiadłości w okolicy Zarzeczai

Nowego Świata.
Wiadomość: Dział Pośrednictwa Biura Re-

klamowego, Garbarska1,290—0 o

Ona ma CoŚ...
ASA AOSNTTINITKTOKIO ST ss CZARRACZTCSSTFMSDEMESIO KT ORKI |KOKOWACLAPCOKZIKDEW. 000 LCa

Nr. 1.
Pełen nieoczekiwanych mo.nentėw fascynujący, porywejący dramat w

gł. Andre Nox, Mary Kid. Komedja Sportowa w 2

aktach MAŁPIE AWANTURY. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10,15 w. W niedziele i święta od godz. 2-ej.

 

W rol. gł.. Koryfeusze ekra-

Wyjątkowo urozmaicona treść, świetna
gra artystów. Ciekawy nadprogam.

polskiego JADWIGA SMO-

 

LEKARZE

 

 

Ur. LUMIEMIL
Choroby skórne

i weneryczne
przyjm. od 1—2 i5—7 pp.
Ul. Ad. Mickiewicza 9 —

12
 

KOBIETA-LEKARZ
Dr. JANINA

Piotrowic2-Jurczenkowa 

Swędzenie ciała oraz
rzuty skó

(z Kog

i u dzieci.

KREM LAIN-AGE _».
Jest to idealny, nieszkodliwy kosmetyk, u-

suwający wady naskórka tak u dorosłych jak

wszelkiego rodzaju wy-
rne usuwa ordyn. Szpitala Sawicz.

Choroby skórne i wene-
ryczne kobiece.

Zarzecze 5, m. 20d4-6pp.

Dr. WOŁODŹKO
ordynator szpitala Sawicz
Choroby skórne i wene-

utkiem)
 

R. M. Spr. W. Nr. 5333.

 

Komunikacja dogodna.
Stacja ko

Sprzedaż
Zgłoszenia 
STARA WIEŚ

PIĘKNE PARCELE LEŚNE
są zaraz do nabycia pomiędzy Otwockiem

a Celestynowem.

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

Główny Zarząd Ordynacji Zamojskiej
Dział Parcelacji:

Warszawa: Żabia 4, tel. 2—89.

ryczne. Przyjmuje od g.
12 do 2 i 5 —6. Zawal-
na ul. 22. —s0

FelczerkAra Akuszerka

A. SZYMAŃSKA
Wileńska, d. Krewe-

ra Nr. 15/2. 2251-4

AKUSZERKI

AKUSZERKA

Marja Laknerowa
Przyjmuje od godz. 9 do

ul.

iei na miejscu w lesie.

na raty.
i informacje: 3091-14 oj  

9 couwa sez ŚLADUSZ
5PIEGI, piany PŹĘ
WĄSY, ą

 

7 w. Kasztanowa 7 m. 5.
WZP69

Zo dowód o0so-
bisty wydany przez

Starostwo Grodzkie m.
 

Motocykl A. J. S.
1000 ctm. 20 H. P. z przyczepką i siodełkiem mało na
używany do sprzedania ul. Jagiellońska 9 m. 5-a kieńskiego

od godz. 3—5 po poł.

Drukaraia „Dziennika Wileńskiege”,ul. Mostowa 1.

Wilno, za Nr. 4325-4279,
oraz książ. wojsk. wyd.
PS P. K. U. w Wilnie

mię Samuela Tra-
unieważnia

272—s0 się. —0

UWAGA — Wileńska 27.
 

 

—0o

Ogłoszenie.

 

| 12 b. m. przybłąkał się
pies, rasy Seter Irlandskl.
Prawy właściciel może
odebrać za zwrotem ko-
sztów. Wilno, ul. Ułań-
ska 8, m. 14. Po upły-

 

Gotówkę
w róźnych walutach
lokujemy najsolidniej
— zwrot terminowy,
Dom H-K. „Zachęta“
Mickiewicza 1, tel.

$—05. 183—0

======

W pewnem towarcyst-
wie, w obecności Ber-
narda Shawa znany te-
nor zaśpiewał starą pieśń
angielską.  Młodzieńczo
wystrojona starsza da-
ma, zwróciła się do pi-
sarza z rozanieloną twa-
rzą:
— Ach, pieśń ta przy-

pomina mi moją mło-
dość—rzekła z zachwy-
tem.
— Nigdy nie myśla-

łem, że pieśń ta jest aż
tak stara—odpowiedział
na to nieubłagany ironi
sta. (Passing Show).

(==

wie 10 dni psa uwažam
za własność. 2255—0 ,

znak rowerowy
zg. Ne 1605 na imię
Zwirblańskiego Arona —
un. się. 2247—0

 

0'ze do sprzeda-
nia ładna wanna. Za

215—s0walna 22, m. 8.

 

PIANINA
fabryki „Sommerfeld*,

cieszące się uznaniem, za
trwałość budowy i piękny

ton, konserwatorjów
lwowskiego, katowickie-
go, bydgoskiego i innych
Szkół, a również tak wy-
bitnych fachowców jak
Profesora berlińskiego
konserwatorjum Egona

Petri, Artura Rubinszteina
etc. poleca po cenach
fabrycznych K. Dąbrow-
ska, Wilno, ul. Niemiec-
ka 3, m. 6. 716—s0

 

Do sprzedania
łódź motorowa z silni-
kiem „Forda* o sile 22
konie mechaniczne. Po-
stój łodzi przy ul. Zy-
Bowes) naprzeci-
wko domu Mr. 20. O wa-
runkach dowiedzieć się
można ul. Zygmuntow-
ska 16—7. 240—0
 

eble bambusowe lub
miękkie do sprze-

dania oraz samowar i
dziecinny rower wyma-
gający naprawy. (I. Ta-
tarska 7—5.

PRACA

"Chcesz otrzymać
posadę ?

Musisz ukończyć kursy
fachowe  korespon-
dencyjne prof. Sekuło-
wicza, Warszawa, Żóra-
wia 42-4. Kursy wyuczają
listownie: buchaltarji, ra-
chunkowości kupieckiej,
korespondencji handlo-
wej, stenografji, nauk
handlu, prawa, kaligrafji,
pisania na maszynach,

towaroznawstwa, angiel-
skiego, francuskiego,
niemieckiego, pisowni,
oraz gramatyki polskiej.
Po ukończeniu świadec-
two. Żądajcie prospek-
tów. 1790—12

otrzebna służąca do-
brze gotująca do

wszystkiego. Świadectwa
lub rekomendacje ko-
nieczne. (Chętniej piś-
mienna). Dr. Łukiewicz
Šniadeckiyh 1—7. 178—1

Ke Przyjmę  Za-
rząd pensjonatem,

większem gospodar-
stwem, wychowanie dzie-
ci lub inne. Kalwaryj-
ska 152 wlašciciei. 249-0
 

Mda uczciwa i czysta
poszukuje posady

do wszystkiego, ul. Zyg-
muntowska 24—1. 3002-0

| panienka poszu-
kuje pracy do dzieci.

2236—s1 Zamkowa 7, m. 6. 2250-0 plawy) od 4—5 pp.

Redakter odpowiedzialny KAZIMIERZUAŁABURDA

Potrzebna kasjerka
do interesu przemysto-
wego z kaucją 1000—
1500 zł. Adres w Admi-
nistracji Dzien. Wil. 0
 

Za utrzymanie
ziemianka wdowa o,mi-
łym humorze ze znajo-
mością języków i pielę-
gnowania chorych, towa-
rzyszyłaby chorej oso-
bie do miejsc kuracyj-
nych. Kalwaryjska 152,
gospodarz. 249—0

Mieszkania
i pokoje

D* pokój do wynaję-
cia.  Dobroczynny

Nr. 6/11. 218—sl

— NERZE

Dwa pokoje do wy-
najęcia bez me-

bli Zygmuntowska 8 m. 4.
253—s0

   

 

 

MEZO z 4-ch po-
koi z kuchnią jasne

i suche do wynajęcia.
Finna 3 b u dozorcy. 246

| terniska. |
[ETMISKO do wynaję-

cia folw. Remizowo
5 klm. *od stacji Bienia-
konie. 3 pokoje rzeka,
las sosnowy miejscowość
sucha i wesoła. Poczta
Bieniakonie. B. Mikulski.

  

etnisko w Czarnym
Borze (salki) tylko

dla chrześcijan. Wiado-
mość Zawalna Nr. 22 m. 2.

227—s1

 

LETNISKO
miejscowość zdrowa, od-
dzielny dom można i z
całodziennem  utrzyma-
niem. Królewska 5—3 od
g. 7—9 wieczorem. 252-1

 

etniska z utrzymaniem
w majątkach ziem-

skich w Nowogródzkiem
i Wileńskiem wojewódz-
twie. Informacje Wilno:
Ad. Mickiewicza 23, Biu-
ro Techniczne „Inż. Kier-
snowski i Krużołek S-ka"
tel. 5—60. 289—s0

 

cze do wynajęcia
z 2 pokoi i kuchni

St. Oszmiana okolica Mi-
żany 2 kil. od stacji. Dow.
się ul. Kocia 5—2 (Po-

2
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