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: | "IEDAKCHATASKIWISTRACJA: u. Dominikańska 4. Telefon Redakcji
51 1 Administracjh 448, Drukarni 1244. Adres drukarni: Mostowa l. |

i Redaktor przyjmuje ed g. 2—4 pp. Administracja etwarta od g. 9—5,

* w niedzielę od 12 — 1 pp. „Dziennik Wileński* wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.
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PRERUMERATA: miesięczne 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pecztową Zł. 4ge.SĄ

za granicę 8 zł.
G©G6ŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 łam 85 gr., w tekście 468 gr., za
tukstem 10 łam. 13 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 28 proc. drożej,
zagraniczne o BQ proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-

niem miejsca e 26 proc. s, Administracja nie bierze odpowiedzialności za
osterminowe umieszczenie oałoszeń. Kento czekowe w P. K. O. MA 99187.
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W pierwszą rocznicę śmierci

s Tp.

D-ra LEOPOLDA TOCZYŁOWSKIEGO
Adjunkta II. Kliniki Wewnętrznej L. S. B.

odbędzie się w Kościele Św. Jana nabożeństwo dn. 19 maja
o godzinie 8 rano.

Profesor, asystenci I personel Kliniki.

 

  
   
    
  
    

W pierwszą bolesną rocznicę śmierci
Ś.+ P.

ANTONIEGO SZYMKOWICZA
odbędzie się żałobne nabożeństwo w Kościele Świętego Jakóba
we wtorek dnia 20 go maja rb. o godzinie 8-ej rano.

O czem zawiadamiają krewnych przyjaciół i znajomych
zmarłego Żona i Rodzina.  

i Dn. 19 maja 1930 r. jako w trzecią rocznicę zgórhi

> ś.p. KRZYSI EHRENKREUTZÓWNY
+ zostanie odprawione nabożeństwo w kościele św. Jana

e
o godz. 8ej rano. O czem zawiadamiają

Rodzice i

 

Rodzeństwo.
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HAISILNIEJSTE KATURALNE ŹRÓDŁASIARCZANE
( CIEPŁOCIEAŻC ORAL RADIOAKTYWNE KĄPIELE MUŁOWE
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

BESTA

PLACE BUDOWLANE w Warszawie
w nowoczesnej, pięknej dzielnicy miasta sprzedają się na długotermino-
we spłaty, cena 2 zł. 50 gr. za łokieć. — Komunikacja tramwajowa

bardzo dogodna. > 2243—3 o
Informacje w Wilnie, ul. mą a 8, p. 10 tel. 10—60, od g. 11-ej

+ do -ej.

 

  

 

  

 

      

    
  
    
  

  

" Popierajcie Polską

   

    
  
  
    
 

   

KONKURS Firm

 

y FASCINATA
Objaśnienia., W ja-

sne płatki kwiatu wpi-
sać pionowo 9 wyra-
zówjjo podanem zna-
czeniu. Litery w kół-
kach dadzą rozwiąza-
nie.

1) Imię żeńskie.
2) Miasto w Cze-

chach.
3) Rzeka w Polsce.
4) Inaczej słuszność
5) Inaczej orszak.
6) Sciek na wodę.
7) Inaczej kolonia.
8) Część śruby.
9) Inaczej Chorą-

giew.

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

nadto 50 dalszych premii (pięknych kaset) zawierających przybory kosmetyczne

FASCINATA. Rozwiązania nadsyłać należy wraz z próżnem pudełeczkiem (opako-

wanie) z pojedyńczej tuby kremu „FASCINATA”, do fabryki wyrobów kosmetycz-

nych „FASCINATA*
nie otrzyma DARMO bez względu na wyni
robu FASCINATA.

KRAKÓW ul. Gertrudy 6. D. W. Każdy nadsyłający rozwiąza-
k losowania jeden komplet próbek wy-

Nr. 63   
.

PRZYJĘTO DN. 17 5 1930 e

GODZ. 12 MIN. 42 PRZEWOD Nr. 1023

  

UWAGA: Na ogólne żądanie przesuwamy termin nadsyłania rozwiązań sza-

radowych do dnia 20 czerwca i zwracamy uwagę, że po upływie tego terminu,

przesłane rozwiązania szaradowe na konkurs Fascinata, nie będą uwzględnione.

Losowanie premji odbędzie się dnia 24 czerwca, wyniki którego zostaną ogłoszone

n
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Macierz SzkolnąTELEGRAM
Z WARSZAWY Uwagi służbowe: Wileńska 15—5.

        

         

  
  

       

   

' Kolektura LICHTENSTEIN
WILNO, WIELKA 44
URZĄD

WARSZAWA TEL Nr. 3615

Podpis —- CL 80 76591

 

   słów 14 dn. 17,5 godz. 12 min. 27

 

 

Główna wygrana. 80 tysiecy na numer 76591

PADŁA wNASZEJ KOLEKTURZE — LICHTENSTEIN.
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otwierają od września roku szkoł-
nego 1950-31 w nowowybudowanym
gmachu na Żoliborzu (Warszawa)
8 Klasowe Gimnazjum Żeńskiez kla-
sami przygotowawczemi; — przyjmo-
wane będą do gimnszjum i inter-
natu dziewczynki od lat š. Po bliższe
informacje zwracać się trzeba: War-

szawa, Sewerynów 5-b, m. 15. Siostry
Zmartwychwstania Pańskiego.
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PI.Orzeszkowej 3 Ta

„Bibljoteka Nowošci“ |
Dzieła klasyczne
Ostatnie nowości

(poiskie i francuskie)
Wypożycza I kupuje
Czynna od 11 do 18.

1600—f

 

   

  

   

     
   

      

     
    

najnowszych wymagań

doświadczenia
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pPRZEDSTAWICIELSTWO B| GA
NA POLSKĘiGDAŃ:   Wyrabia najlepsze i

 

KO Tr CIEWOSZAWĄDEDASROWSKIEGO -9.

PASTĘ do obuwia
 

przy ul. Królewskiej 1.
Śniadania, obiady, kolacje, herbata, kawa, czekolada. WYROBY

CUKIERNICZE. Lody. Napoje chłodzące i t. p.

1 Ceny przystępne. 291-w

Przy kupnie prosimy zwracać
i znak fabryczny

=

 

 

TYLKO 3 DNI!
WIEŁKĄ WYPRZEDAŻ bielizny męskiej, damskiej i po-
ścielowej oraz sztucznych jedwabi, markizet, kap, fira-

nek i płócien w dniach 19, 20 i 21 maja.

URZĄDZA FIRMA G. ARNDT — WIELKA 6.

[o dirozona kawiania.„AŃOWI”

 

dw ——(—Proszę obejrzeć wystawy.

GIEŁDA
WARSZAWA, 17.V. (Pat.).

Waluty i dewizy:
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  Niema Owuch Zdań|
Każdy fachowiec wam to powie, że

L. 0. P. P.
najlepsze farby i pokost można Dolary 8,88',—8,90'],—8,86'/;. 5 ż A

tylko nabyć w Polskim Sklepie Belgja ZAC sł Niema już zapewne w ry

FARB 228—0 o Gdańsk 173,32—173,75—172,39. Liowiaka, któryby nie słyszał o

Lop'ie, któryby nie zetknął się z

prowadzoną na szeroką skalę pro-

fA pagandą lotnictwa i obrony prze-
ciwgazowej, niemniej nie wszyscy

jeszcze zapewne w dostatecznej

mierze obeznani są z pracami

Lopu i dzięki temu może niedo-

statecznie doceniają znaczenie tej

instytucji,

Londyn 43,35' „—43,36—46,24'/4.
Paryż 35—-35,09—34,90.
Praga 26,43! „—26,50—26,37.
Nowy York 8,922—8,942—8,902.
Szwajcarja 172,50—172,93—172,07.
Stokholm 239,35—238,95—238,75.
Wiedeń 125,77—126,03—125,46.
Włochy 46,78'/,—46,90—46,67.
Berlin w obr. pryw. 212,82.

F. RYMASZEWSKIEGO
WILNO, UL. MICKIEWICZA 35.

] LL mmm ZZO

| JAN BUŁHAK
artysta—fotograf

Jagiellońska 8, tel. 968 Przyjmuje9-6.

| Ty alui lnkien 107.

  
  

 

Siostry Zmartwychwstania Pańskiego|

FABRYKA eRzETwaRów, CHEMICZNYCH
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Tak wygląda największa w kraju—urządzona według

DOBROLIN
ZAPRAWĘ do posadzek, podlėg i linoleum

PŁYN do czyszczenia obuwia kolorowego
KREM do czyszczenia obuwia wykwintnego

WYWABIACZ plam
PŁYN do czyszczenia metali, szyb i luster

CZYŚCIDŁO do szorowania naczyń kuchennych
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Powyższe

1) Dom
2) Sklep spożywczy W.

dnia 29 czerwca b. r.

KAROLA WAGNERA
Z dniem 26 maja b. r. zacznie dostarczać do Wilna:

MLEKO ŚWIEŻO BUTELKOWANE w litrowych butelkach hermetycznie zamkniętych alu-
minjowym zaworem.

MLEKO DUBELTOWE o zawartości 6 proc. tłuszczu.

ŚMIETANKĘ PASTERYZOWANĄ o zawartości 15 proc. tłuszczu.
Obora wybitnie zdrowa, znajduje się pod dozorem lekarza weterynarji.

nalnie žywione zdrową paszą, sianem z traw szlachetnych, latem na sztuczn

odbywa się w majątku bezpośrednio po udoju przy niskiej temperaturze chłodzenia.

kowania mleka przestrzeganą jest jak ajwiększa czystość i hygjena.
rodukta mleczne sprzedawane będą w następujących sklepach:

andłowy K. Węcewicza — ul. Mickiewicza 7.
ietkiewicz ul. Mickiewicza 15.

3) Sklep spożywczy F. Rupejko i W Konstantynowicz ul. Mickiewicza 31
4) Sklep kolonjalny Zwiedryński ul. Wileńska 26.
5) Warszawska Spółka Mieczarska ul. Zamkowa 3.
6)* Mleczarnia „Gastronomja” W. Łojko ul. Niemiecka 2
7) Mleczarnia „Gastronomia" W. Łojko Filja ul. S-to Jańska 2.
8) Piotr Kalita u'. Wielka 19
9) Mleczarnia „Ziemianin” ul. Wielka Pohulenka 6.

E
U
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10) Mieczarnia W. Urbanowicz ul Wielka Pohulanka 27.
11) Dom Handlowy St. Bieliński — ul. Zarzecze 7.
12) Skiep koionj. !. Pczyckiego ul. Jagiellońska 6.
13) Cukiernia Ch. Kodesz ul. Jagiellońska 1.
14) Skiep Win. Kołonj. St. Stojak ul. Ostrobramska 11.
UWAGA: Dia dogodności Konsumentów mieko może być dostarczane do mieszkań.

i Informacje kierować: — W. Wińcza, ul. Kalwaryjska 15

ka I
 

ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE nowowypuszczone

PIWO SŁODOWE narodowe $Ż
Wysoko wartościowy ODŻYWCZY NAPÓJ 5g
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techniki — fabryka

najekonomiczniejsze :

uwagę na nazwę „DOBROLIN*
„Główka Kozia".

Przypatrując się choć pobież-
nie działalności L. O. P. P.-u od-
razu stwierdzić możemy, że nie-
ma prawie takiej dzielnicy w lot-
nictwie, gdzieby grosz publiczny,
gromadzony w kasach Ligi nie
był wydatkowany podtrzymując
prace już rozpoczęte, tworząc no-
we, wyprzedzając niejednokrotnie
poczynania państwowe. W okre-
sie kilkoletniej swej. działalności
kosztem około 3.000.000 zł. Liga
wybudowała około 17 lotnisk. W
zakresie jszkolenia personelu fa-
chowego wybudowano dwie szko-
ły mechaników lotniczych, buduje
się szkoła pilotów, corocznie przy*
znawane są stypendja dla inży-
nierów wyjeżdżających na wyższe
studja zagranicę. W dziedzinie po-
pierania. konstrukcji krajowych,

, zwłaszcza samolotów o malej
, mocy, t. zw. awjonetek jest pra-
ś wie wyłącznie zasługa L.O.P,P/u,

"Liga zaopatruje

która pieniężnie i moralnie po-
pierając konstrukcje polskie do-
czekała się już pięknych rezulta-
tów. Wspomnieć też należyo wy-
budowanym kosztem Ligi pierw-
szym w Polsce Instytucie Aero-
dynamicznym, o szeregu stacji

meteorologicznych i t. d. Od
chwili połączenia się z Towa-
rzystwem Obrony Przeciwgazowej
Liga przyjęła na swe barki ogrom-
ny ciężar prac z dziedziny obro-
ny przeciwgazowej. Prace te nie
są mniejsze — buduje się już w
Warszawie cywilna szkoła obrony
przeciwgazowej, w której kształ-

cić się będą instruktorzy ze
wszystkich zakątków Polski, prze-

- prowadzono już szereg najróżniej-
szych kursów, pokazów, wydano
szereg broszur i t. d. W central-
nych organach L. O. P. P. wre
intensywna praca w kierunku
opracowania programu obrony
przeciwgazowej ludności cywilnej.

Nie można też pominąć mil-
czeniem prac propagandowych
zwłaszcza wśród młodzieży szkol-
nej; poza intensywnie prowadzo-
nym  modelarstwem  lotniczem

szkoły średnie i

powszechne w bibljoteczki lotni-
czo-gazowe, w jednym tylko roku
rozdano bezpłatnie około 100.000
tomów i 50.000 tablic poglądo-
wych, wygłasza odczyty, demon-
struje filmy i t. p.

Liga nie korzysta z żadnych
pieniężnych subwencyj rządowych,
wszystko dokonywane jest z fun-
duszów spolecznych, z drobnych
50 gr. składek członkowskich i

ych pastwiskach. —
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MAJĄTEK WIELKIE SOLECZNIKI =

Krowy wylącznie mlode, racjo-
Butelkowanie

W czasie udoju i butel-

Zgłoszenia
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  OPEN”,
ofiar, których przeciętnie wpływa
rocznie około 3.500.000 zł.
W dobie zaś dzisiejszej,w któ-

rej dziedzina powietrzna i gazo-
wa jest polem gorączkowej po-
mysłowości i wytężonej pracy na
całym świecie, każdy naród ma
obowiązek uczestniczenia w tej
pracy, Polska wobec swego poło-
żenia w Europie — więcej od in-
nych. Dlatego też obok zabiegów
Rządu niezbędny jest jaknajwięk-
szy wysiłek całego społeczeństwa.
W dniu dzisiejszym Liga rozpo-
czyna doroczną swą imprezę
„Tydzień L. O. P.P.* w tygodniu
tym Liga gromadzi swe fundusze,
których jak widzimy bardzo po-
trzebuje. Niech więc w tym cza-
sie nikt nie omija sposobności
wspomożenia Ligi chociaż skrom-
ną ofiarą. Niech nikt nie odma-
wia jej swego poparcia moralne-
go i czynnego przezzapisaniesię
do liczby jej członków.

HUMOR POLITYCZNY.
Konspiratorzy.

Spotyka Paweł Gawła i pyta go się

starym zwyczajem:

— Co nowego?

— Chyba nic. A prawda, Sławek ma

objąć ministerstwo kolei.

—Bój się Boga, co ty mówisz... to

lećmy.

— Dokąd?

— Kupić rozkład jazdy, bo go po-

tem zakonspiruje. („Tydzień*).

m——————---

 1

„Najlepiej oszczędza ten, kto kupuje
dobry krajowy towar i nie przeplace“.

Polska Składnica Galanteryjna
WYTWÓRNIA POŃCZOCH, SKARPETEK I RĘKAWICZEK

FRANCISZEK FRLICZKA
Wilno, ul. 7armkowa 9, róg Skopówki. — Telefon 6 46.
Najtańsze żródło kupna nici, _pończoch skarpetek i bielizny.
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Przestępstwo 1 kra
Jednym z najbardziej zatrwa-

żajcych objawów życia naszego,

doby dzisiejszej jest niewątpliwie

niebywały wzrost przestępstw naj-

cięższego kalibru. Zabójstwa pod-

czas pijatyk, zabaw, na weselach,

zwłaszcza po wsiach i na przed-

mieściach, to rzecz powszednia.

Napady rabunkowe, morderstwa

z premedytacją, mordy masowe,

nareszcie najstraszniejsze: ojco-

bójstwo i matkobójstwo, zabójstwa

pomiędzy małżonkami i krewny-

mi, bynajmniej nie w uniesieniu,

z rozmysłem, często dla śmiesz-

niedrobnego zysku—oto co przy-

nosi kronika kryminalna co dnia.

Nikogo to już nie dziwi, nikt na

to nie zwraca uwagi, przyjmuje-

my wiadomości te z tak dosko-

nałą obojętnością, jak dawniej,

przed wojną, wiadomościo drob-

nych kradzieżach kieszonkowych,

lub kłutni dwóch przekupek na
rynku.

Ktoś tam powiedział, że śmierć

gwałtowna jednej osoby—to tra-

gedja, śmierć tysiąca — to tylko

statystyka.

Dziś, najstraszliwsze, mrożące

krew w żyłach przestępstwo stało

się już tylko — statystyką, «tóra

nikogo nie porusza, nie interesuje.

Przyczyna?

Odpowiedź na to pytanie go-

towa, stereotypowa —"psychoza

powojenna. Oczywišcie; podobnie

“jak w sprawach kryzysu gospo-

darczego wszystkiemu winna jest

„konjunktura“, tak w tego ro-

dzaju wypadkach wszystko tłu-

maczy się psychozą powojenną.

Ależ niezapominajmy, że od

czasu. wojny upływa rok dziesiąty,

a owa „psychoza* jakoś się nie

zmniejsza, a przestępczość raczej

wzrasta.

Przyczyny oczywiście są bar-

dzo liczne, różnorakie i skompli-

kowane, możnaby o tem napisać

tomy—my na tem miejscu prag-

niemy zwrócić uwagę na jedną,

naszem zdaniem bardzo ważną:

niesłychanie łagodny u

nas wymiar kary.

Niemamy tu na myśli poszcze-

gólnych wypadków, ani też za-
mierzamy krytykować  sądąwni-

ctwa naszego. Mówimy, jako o ob-

jawie ogólnym, powtarzamy to, co

niestety słyszy się coraz częściej z

ust ludu: „wielka tam rzecz —
zabójstwo; posiedzi się parę lat...

ityle". Podobne zdanie, które
coraz bardziej się rozpowszechnia

i zakorzenia, bynajmniej nie tylko

śród zawodowych kryminalistów,

z konieczności  najfatalniejsze

musi przynosić skutki.

Przeglądając wyroki sądowe,

stwierdzić trzeba, że kara za cięż-

kie morderstwo zwykle nie prze-

kracza 8—10 lat. Następuje ape-

lacja. Sąd drugiej instancji jak

gdyby z reguły obniża wymiar

kary o kilka lat, potem amnestja,

areszt prewencyjny, w rezultacie

kończy się istotnie prawie całko-

witą bezkarnością.

Wyroki śmierci są niesłychanie

rzadkie, i to tylko w pierwszej

instancji, druga instancja łagodzi

je na długoletnie więzienie, a je-

żeli nawet nie złagodzi—jest Sąd

Najwyższy, poczem sprawa roz-

poczyna się da capo, wlecze się

lata całe...

Rozumiemy w zupełności mo-

tywy jakiemi kierują się sądy na-

sze, rozumiemy okropność kary

śmierci, podzielamy uczucia prze-

wodniczącego, który, zmuszony

odczytać taki wyrok, nieraz bar-
dziej jest wzruszony od skaza-
nego... Gdybyśmy żyli w innych,
pomyślniejszych warunkach, może

byśmy pierwsi głosowali za znie-

sieniem kary śmierci w ogóle...

Dziś, w imię bezpieczeństwa pu-

blicznego, w imię [obrony tego
społeczeństwa przed ostatecznem
zezwierzęceniem, uczynić tego nie

sposób. Wobec upadku moral-

ności, wobec potężnych niestety

prądów antyreligijnych, dziś su-
rowa, bezwzględna kara jest mo-

że jedynem, co potrafi jako tako

utrzymać w ryzach namiętności

przestępcze.

Powie kto, że długoletnie lub na-

wet dożywotnie więzienie jest

karą niezmiernie surową, surow-

szą bodaj od szubienicy. Być

może. Atoli musimy zwrócić u-

wagę na jedną ważną, przez są-

dy nasze za mało uwzględnianą

okoliczność: na agitację komuni-
styczną. Fgitacja ta szerzy się i

ma powodzenie głównie śród ży-

wiołów najciemniejszych, zbrod-

"Polski

Konferencja Sławka w Belwederze.

DZ LEN B LRK

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Premjer Sławek odbył w dniu wczorajszym w Bel-
wederze półtoragodzinną konferencję.

Uniewinnienie w głośnej sprawie
podstuchowej.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W dniu wczorajszym toczyła się przed warszaw-
skim sądem sprawa głośnego podsłuchu

<tóry w czasie przesilenia rządowego podsłu-Wschodniej Seinfelda,

współpracownika Ajencji

chał treść rozmowy por. Zaćwilichowskiego z Zamkiem o przebiegu
rokowań desygnowanego na premjera prof. Bartla. Seinfeld tłoma-

czył się, że podsłuch nastąpił zupełnie przypadkowo, gdy chciał po-

łączyć się z Zamkiem. Sledztwo stwierdziło, że aparaty podsłuchowe
w chwili obecnej,
w czasie wojny.

na stacji telefonów są opieczętowane dla użytku

Sąd, po przesłuchaniu rzeczoznawców, wydał wyrok uniewinnia-
jący Seinfelda.

Szef finlandzkiego sztabu generalnego
w Warszawie.

(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Szef finlandzkiego sztabu generalnego Walini,

przybywa w poniedziałek dnia 19 b. m. do Warszawy w towarzystwie
zastępcy szefa Il Oddziału majora Kermera. Walini będzie bawił w

Warszawie 3 dni, poczem uda się do Pragi czeskiej.

Rewizyta włoskiego ministra spraw
zagranicznych.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Włoski minister spraw zagranicznych Grandi, za-
powiedział przyjazd swój do Warszawy na 15 czerwca r. b.

Aleksander Robertowicz Lednickij imieniem
Składa wieniec na grobie Strese-

BERLIN, 17.5. (Pat.) — Rozpo-
częły się tu dzisiaj obrady kon-
ferencji paneuropejskiej, zwoła-
nej przez hr. Coudenhove-Kalergi.
Przywódcy 'delegacyj poszczegól-

nych państw złożyli dziś wieńce
na grobie Stresemanna. W akcie
tym uczestniczył z ramienia de-
legacji polskiej, p. Lednicki.

Oficjalne zaprzeczenie sowieckie
Wojska sowieckie nie są Koncentrowane na pograniczu pol-

skiem?

MOSKWA. 17.5. (Pat.). Fgen-
cja Tass donosi: W związku z
wiadomością, jaka ukazała się w
prasie zagranicznej o rzekomej
koncentracji wojsk sowieckich

na pograniczu polsko-sowieckim
agencja Tass upoważniona zosta-
ła do oświadczenia, że informa-
cje te są całkowicie zmyślone i
pozbawione wszelkiej podstawy.

Plan Younga wszedł w życie.
PARY. 17.5. (Pat.). Komisja

reparacyjna ogłosiła komunikat,
stwierdzający: 1) ratyfikację u-
kładu haskiego przez Niemcy, 2)
ratyfikację tego układu przez
Belgję, Anglję, Francję i Włochy,
3) utworzenie Banku Wypłat Mię-

dzynarodowych. Wobec tego plan
Younga wchodziw życie 17 maja.

BAZYLEA. 17.5. (Pat.). Mię-
dzynarodowy Bank Wypłat roz-
począł dziś swe czynności urzę-
dowe.

Projekt Brianda federacji europejskiej
LONDYN. 17. V. (Pat). „Daily

Herald" w korespondencji z Ge-
newy na podstawie rzekomo
miarodajnych źródeł podaje stresz-
czenie memorandum Brianda do
rządów europejskich w sprawie
stworzenia federacji europejskiej.
Dziennik twierdzi, iż organizacja,
proponowana przez Brianda, bę-
dzie wzorowana na Lidze Naro-
dów. Poza zgromadzeniem euro-
pejskiem ma ona składać sięz ra-
dy i stałego sekretarjatu, który
prawdopodobnie będzie stale u-
rzędował w Genewie. Briand pod-
kreśla, że proponowany przez
niego związek będzie funkcjono-
wał w ramach Ligi Narodów i
być nie może mowy o możliwoś-
ci jakiegokolwiek antagonizmu do
państw, pozostających poza fede-
racją.

WARSZAWA, 17.V. (Pat). Dnia
17 b. m. ambasador Francji p.
Laroche odwiedził p. podsekreta-
rza stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych dr. Wysockiegoi
złożył najego ręce memorandum
rządu francuskiego w sprawie
unji federalnej europejskiej. Me-
morandum to złożone zostało
równocześnie rządom wszystkich
państw europejskich, będących
członkami Ligi Narodów. W no-
cie, dołączonej do tego memo-
randum, rząd francuski prosi
rząd polski o nadesłanie odpo-
więdzi do dnia 15 lipca b. r.

PARYZ, 18.5. (Pat.) Francuskie

ministerstwo spraw zagranicznych .
podało dziś do wiadomości prasy
światowej analizę memorandum
rządu francuskiego w sprawie
ustroju euro ejskiej unji federal-
nej. Wprowadzenie łączności fe-
deralnej pomiędzy rządami euro-
pejskiemi nie mogłoby w. żad-
ńym wypadku i w żadnym stop
niu naruszać któregokolwiek z
praw suwerennych państw, bę:
dących członkami unji. Konsul-
tacja franecnska dotyczy czterech
punktów zasadniczych: 1) nie-
zbędności zawarcia paktu ogól-
nego, chociażby najelementar:
niejszego, celem stwierdzenia za+
sady unji moralnej europejskiej
i uroczystego uświęcenia aku
solidarności państw europejskich.
2) Niezbędności mechanizmu,
mogącego zapewnić unji euro-
pejskiej istnienie organów nie-
zbędnych dla spełnienia jej
zadadania. 3) Niezbędności usta-
lenia zgóry zasadniczych dy-
rektyw, które mają być podstawą
dla ogólnych koncepcyj komite-
tu europejskiego, oraz stanowić
wytyczne w pracach wykonaw-
czych tego komitetu w celu opra-
cowania programu. organizacji
europejskiej. 4) Potrzeby zaryso-
wania dla przyszłej konferencji
europejskiej, bądź dla przyszłego
komitetu europejskiego sprawy
rozważenia wszystkich kwestyj,
związanych z wprowadzeniem w
życie zamierzonej unii.

Solidarność muzułmańska.
Muzułmanie indyjscy a sprawa Palestyny.

LONDYN. 17.5. (Pat.). Muzuł-
manie w Bombaju obchodzili
bardzo uroczyście dzień Palesty-
ny. Miasto przebiegały olbrzymie
pochody, ponad któremi górowa-
ły hasła, wypisane na sztanda-
rach i transparentach: „Precz z
 

niczych. Jakoż większość nie

wierzy tu wdługotrwałość rzą-

dów polskich — wszyscy ocze-

kują z dnia na dzień przyj-

ścia hord czerwonych. Nie wierzą

też i kpią sobie z wyroków na

dożywotnie więzienie. Wszak jutro,

pojutrze przyjdą bolszewicy, otwo-

rzą szeroko bramy więzienne,

„sędziami wtedy będziem — my*.

Nie mamy niestety pod ręką
statystyki przestępstw na naszych

ziemiach wschodnich, zdaje nam

się jednak, że podczas funkcjo-

nowania sądów doraźnych, gdy

liczniejsze były wyroki śmierci,

a co główne — natychmiestowy

wymiar kary, liczba zbrodni po-

częła się zmniejszać, obecnie zaś

znowu wzrasta, jakkolwiek wtedy

deklaracją Balfoura". Na meetin-
gach, w których brały udział tłu-
my. dochodzące do 100 tys.
osób, przyjęto rezolucje, domaga-
jace się zadośćuczynienia żąda-
niom mahometan palestyńskich.

 

istotnie jeszcze byliśmy pod wpły-
wem psychozy wojennej, która
dziś powinna ustąpić warunkom

normalnym. Skoro zaś nie ustę-

puje, to społeczeństwo we wła-

snej obronie, oczywiście za po-

średnictwem powołanych do te-

go organów, powinno uczynić to,

co energiczny lekarz robi z niebez-

piecznym wrzodem: przeciąć go
ostrzem noża, a chore miejsce

wypalić rozżarzonem żelazem, aby

resztę organizmu uchronić przed

zakażeniem.

Gwarantowanej dobroci
NASIONA

roślin pastewnych, warzywnych oraz
kwiatow, poleca

ZYGMUNT NAGRODZKI
Wilno, Zawalna Mr. 11-a.

Żądajcie cenników.  274—s0
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Izba lordów odrzuciła projekt 45-cio godz.
tygodnia pracy.

LONDYN, 17. V. (Pat). lzba
Lordów przyjęła na posiedzeniu
wczorajszem w debacie komisyj-
nej dalszą poprawkę do rządo-
wego projektu ustawy ustawy
węglowej. Poprawka dotyczy dłu-
gości dnia pracy, określonej w

Co według «Pelonji» marszałek Piłsudski

billu na 7 i pół godzin. Większość
120 przeciwko 16 głosom opo-
wiedziała się w lzbie przeciwko
45-godzinnemu tygodniowi pracy
w kopalniach. Dalsze losy billu
rozważane będą na czwartkowem
posiedzeniu lzby.

powiedział ks. Radziwiłłowi.
Rewelacje organu p. Korfantego i zaprzeczenie ks. Radziwiłła.

Katowicka „Polonia* z dnia
wczorajszego zamieściła artykuł

„ t. „Polityczno- gospodarcze
hocki-klocki* streszczający wynu-
rzenia ks, Janusza Radziwiłła o
jego rozmowie z marszałkiem
Piłsudskim na temat aktualnych
zagadnień politycznych.  Wynu-
rzenia te ks. Radziwiłł miał po-
czynić na śniadaniu polityczno-
gospodarczem połączonem z kon-
ferencją w której wzięli udział
przedstawiciele  „Lewiatana“ i
przemysłu górnośląskiego, a od-
bytem w dniu 14 maja b. r.

„Ks. Janusz Radziwiłł —powia-
da artykuł Polonjj—na skutek
nacisku pewnych sfer konserwa-
tywnych, niezadowolonych z bez-
wyznaniowej polityki rządu, a
zwłaszcza min. Czerwińskiego,
udał się w tej sprawie do p. Pił-
sudskiego.

Na początku posłuchania mó-
wiono o polityce ogólnej. P. Pił-
sudski zapowiedział, że w listopa-
dzie b. r. wyjeżdża na Madeirę,
gdyż zima dla niego w Polsce
jest za ciężka, ale do tego czasu
załatwi cały szereg spraw. Jedną
z tych spraw jest rozwiązanie
Sejmu na pierwszego grudnia,
tak że wybory nastąpią w lutym.
Obecny Sejm zdaniem p. Piłsud-
skiego nie ma już nic do gada-
nia, a przyszły Sejm zbierze się
rzekomo w marcu przyszłego ro-
ku, więc rząd Sławka ma przed
sobą blizko dwa lata, to jest do
jesieni przyszłego roku.

Dalej marszałek Piłsudski miał
powiedzieć, że dla zapewnienia
trwałości rządów p. Sławka zrobi
wszystko co będzie. mógł, gdyż
uważa Sławka za najmądrzejszego
człowieka nie tylko w BB., ale w
całym Sejmie i w Polsce wogóle.

Na poruszoną przez ks. Ra-
dziwiłła sprawę min. Czerwińskie-
go marsz. Piłsudski—według „Po-
lonji* — odpowiedział, że „Czer-
wiński ani mnie ziębi ani parzy,
ale ponieważ „biskupi* chcą, aby
ustąpił, więc właśnie będę go
trzymał. Nie uważam również
Czerwińskiego za jakiegokolwiek

apostatę, bo apostatą nie jest,
kto zmienia babę”.

Następnie „Polonia* twierdzi,
że marsz. Piłsudski zapewnił ks.
Radziwiłła, iż z polskiem spole-
czeństwem liczyć się nie potrze-
buje, polskiego społeczeństwa
niema, bo gdyby istniało, to umia-
łoby swoją wolę wypowiedzieć,
zapowiedział bezwzględną walkę,
przeciwko P. P. S$. i N. D., aż do
zupełnego wytępienia tych dwóch
partji, oraz wyraził opinję, że
pod względem gospodarczym
wszystko w Polsce idzie jaknaj-
lepiej.

„Polonja" kończy, že konfe-
rencja ta zrobiła na ks. Radzi-
wiłła takie wrażenie, iż nie tylko
stanowczo wycofał swoją kandy-
daturę w Łucku, ale dla uniknię-
cia dalszej kompromitacji wyco-
fał się zupełnie z życia poli-
tycznego.

* *

Rewelacje „Polonji* wywarły
wielkie wrażenie w świecie po-
litycznym.

Organ stronnictwa ks. Radzi-
wiłła „Dzićń Polski*, ogłosił za-
przeczenie, w którem czytamy:

„Ks. Janusz Radziwiłł nie brał
udziału w śniadaniu polityczno -
gospodarczem, które według Po-
lonji odbyło się jakoby dńia 14
b. m. u ks. Lubomirskiego, nie
mógł więc opowiadać na tem
śniadaniu o przebiegu swojej roz-
mowy z marszałkiem Piłsudskim.

Ks. J. Radziwiłł, prezes Komi-
tetu Zachowawczego, upoważnił
nas „Dzień Polski" do oświadcze-
nia, że podana przez Polonję
wersja jego rozmowy z marsz.
Piłsudskim jest od początku do
końca wierutnem kłamstwem.
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NA MARGINESIE WILEŃSKIEGO SĄDU
NAD „PRZESTĘPCAMI“.

Motto:

Z ludzkiej słabości, łez, z fałszywych blasków,
Z frywolnych pieśni i bachicznych wrzasków,
Z tego co małe, nikczemne, plugawe
Gwoli współczesnym czyni czas zabawę.

Taką smutną trawestację słyn-
nego prologu do Dyktatora Zu-
ławskiego możnaby umieścić jako
prolog do wielu współczesnych
sztuk teatralnych. Jedną, bynaj-
mniej nie wyjątkową, lecz dość
znamienną dla tego repertuaru
jest sztuka „Przestępcy”, która
narobiła tyle hałasu w świecie
Wileńskim. Stała się bowiem
rzecz niesłychana w dziejach te-
atru polskiego, mianowicie wła-
dze administracyjne kazały zdjąć
sztukę z afisza na skutek pro-
testu kilkunastu organizacyj spo-
łecznych. Sztuce w ten sposób
zrobiono niebywałą reklamę a w
społeczeństwie Wileńskiem rozpa-
lono zarzewie sporu. Społeczeń-
stwo Wileńskie podzieliło się na
dwa obozy, z których jeden ob-
darza swych przeciwników tytu-
łem kołtunów i bigotów, otrzy-
mując nawzajem miano papug
zachodu i rozpustników. Dyskusja
na t. zw. wiecu teatralnym i na
łamach prasy, w większości na-
wet prżychylna dla sztuki, wyka-
zala, że „Przestępców" nikt nie
uważa za arcydzieło literatury
europejskiej, którego nie znać
byłoby grzechem. Ot taka sobie
sztuka, niby moralizatorska, ma-
jąca za temat coraz pospolitsze
dziś plugastwo życia społecznego.
Takich sztuk mamy dziesiątki we
współczesnym repertuarze. Dia-
czegoż więc nie Pan Topaz lub
Maman do wzięcia lecz akurat
Przestępcy przepełniły czarę
oburzenia zacnych Wilnian i wy-
wołały ten głośny dziś w całej
Polsce protest? Zdaje mi się, że
przyczyna leży tu w konstrukcji
sztuki. Plugastwo stało się mod-
nym tematem literackim. Wyzy-
skano najrozmaitsze tematy aż
do znudzenia. Trójkąty małżeń-
skie, rozpusta dla zysku, oszustwa,
defraudacje itp. kwiatki przestały
być termatem wzbudzającym dresz-
czyki. Sięgnięto po tematy „moc-
niejsze", jak sodomja, kazirodz-
two, homoseksualizm, lecz i to
się przejadło, zwłaszcza gdy je-
den taki kawałek był wałkowany
przez trzy akty. Otóż autor „Prze-
stępców* jako nowość postanowił
spreparować taki ekstrakcik lub
rodzaj mieszanej sałatki z ludz-
kiego gałgaństwa. Zamiast jed-
nej kanalji ludzkiej dał odrazu
całą kolekcję. Bez antraktów i
zmian dekoracji a jedynie za po-

ciśnięciem kontaktu elektryczne-
go przewija się przed widzem:
sprzeniewierzenie, kradzież, szan-
taż, rozpusta, sutenerstwo, homo-
seksualizm, handel dzieckiem no-
szonem w łonie, dzieciobójstwo,
morderstwo itd. W całym ze-
spole pokazanych typów ani jed-
nej jednostki sympatycznej. Naj-
większe  łajdactwo  tryumfuje.
Drobniejsze figurki, niedołęgi i
szmaty życiowe trafiają w ręce
sądu. Akt drugi dający dość
niedołężną groteskę sądów pań-
stwowych, ma przekonać widza
jak się może mylić sprawiedli-
wość urzędowa. Ale wszak, mó-
wiąc szczerze, wszystkich boha-
terów sztuki możnaby z powo-
dzeniem skazać, jednych do cięż-
kich robót, resztę zaś do kolonij
poprawczych.

Takiego pasztetu . paskudztw
życiowych nie mogły już strawić
kobiety wiłeńskie i podniosły la-
rum. Właściwie tu nie chodziło*
specjalnie o „Przestępców.* Były
one tylko iskrą, która spowodo-
wała wybuch gromadzącego się
oddawna wduszach ludzkich obu-
rzenia i obrzydzenia. Dlaczego
stało się to w Wilnie, a nie stało
się w Łodzi? Dlatego, że Wilno
zachowało jeszcze dużo roman-
tyzmu, dużo tej starej, wyśmie-
wanej poczciwości. Tradycja Fila-
retów, Mickiewicza, bohaterów
powstań narodowych, żyją do dziś
dnia w wielu domach tej zacnej
i uczciwej kresowej ludności. Ma
ona swe stare zwyczaje, swe tra-
dycyjne potrawy, ale równieżi
stare poglądy na uczciwość i cele
życia. Wszelkie paskudztwo budzi
w niej wstręt. Tam na zachodzie
ludziska już do pewnych „zapasz-
ków mora!nych* przywykli, a Wil-
nianie jeszcze zatykają nosi krzy-
czą, że cuchnie.

Otóż chociaż zwolennicy wol-
ności sztuki nazwą incydent wi-
leński objawem obskuratyzmui
kompromitacją wobec Europy,
historyk, który będzie pisał dzieje
duszy narodu Polskiego złotemi
zgłoskami, zapisze słowa, że w
roku 1930 rozległ się głośny pro-
test przeciwko zaplugawianiu życia.

Jan Muszyński,
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„TOGAL“
Tabletki-Togal są skutecznym šrodkie!
przeciwko reumatyzmowi, podagi
grypie, bolom nerwowym i bolo!
owy, migrenie i przeziębieniom.
ie wyrządzajcie sobie szkody, używa

jąc innych małowartościowych środków.
Według  rejentalnego poświadczenia
przeszło 6000 lekarzy wyraziło swoje
uznanie dla skuteczności działania To*
galu. Nabyć można we wszystkich ap
tekach. Nr. registr. 1364. Cena Zł. 2
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Polityczne bėojki na ulicach, i.
Berlina. w

BERLIN, 17.V. (Pat.). Ubieglej
nocy w różnych punktach miasta
doszło do krwawych starć pomię
dzy przeciwnikami politycznymij ry
Dwie osoby zostały zabite, a sze
reg innych doznało ciężkich obra*
żeń. Obaj zabici byli członka
partjj komunistycznej. Pewien
29-letni obywatel został tak cięż-
ko poraniony, iż w drodze do
szpitala zmarł. Inny uczestnik
bójki otrzymał ciężki postrzał w
ramię. Po północy znaleziono na
jednej z ulic w Schoenebergu
ciało 35-letniego robotnika. Jak
przypuszczają, chodzi tu o akt
zemsty politycznej.

0d pioruna zabici.
LWÓW, 17.V. (Pat.). W czasie

burzy, która przeszła nad okoli-
cami Lwowa we wsi Wroców
uderzył piorun w chatę, powodu-
jąc śmierć dwóch znajdujących)
się tam osób. Dom spłonął do-
szczętnie. Dwie kobiety, które
skryły się przed deszczem pod
strzechą tego domu, wyszły bez
szwanku.

Ž Litwy.
„Ułaskawienie czterech

'Polaków.
Prezydent republiki litewskiej

Smetona ułaskawił czterech Po-
laków skazanych w 1929 r. na
dożywotnie więzienie za rzekomy
wywiad na rzecz Polski.
 

Z sali sądowej.
0 zbrodnię szpiegostwa

ojciec z synem na ławie
oskarżonych.

Na ławie oskarżonych przed
Il-im wydziałem karnym sadu|
okręgowego, pod przewodnictwem
p. sędziego Cz. Sienkiewicza, zna-
leźli się 60-letni Józef Łagosz i
jego syn Bolesław, liczący lat 19.)

Obaj oni byli postawieni w
stan oskarżenia o szpiegostwo na
rzecz Rosji sowieckiej.

Ojcu akt oskarżenia inkrymi-
nował, że w 1926 r. będąc w
m-ku Korowajnie po stronie so-|
wieckiej, wszedł w kontakt z wy-
wiadem bolszewickim i przyobie-
cał dostarczać mu wiadomości,
dotyczące wojskowej obrony Pol-
ski, co miał uskuteczniać jego
syn Bolesław, oraz, że namówił
tego ostatniego do zbrodni szpie-
gostwa.

Bolestaw Łagosz odpowiadał
za zbieranie i udzielanie władzom
sowieckim informacji o stanie
osadnictwa wojskowego istrażni-
cach pogranicznych K. O. P.

Sprawa, w której oskarżenie
wnosił p. v.-prokurator Lubkow-
ski, rozpatrywana byla przy
drzwiach zamkniętych, a rezultat
jej w postaci wyroku wypadł nie-
korzystnie dla juniora Łagosza,
którego sąd uznał za winnego
uprawiania szpiegostwa i siela
po zastosowaniu łagodzących
okoliczności, na osadzenie w do-
mu poprawczym przez 2 lata.

Józefa Łagosza sąd od winy i |
kary uwolnił. Kos. 4

Działacz wywrotowy ska-“
zany na długoletnie ciężkie

więzienie.

* Onegdaj przed |-ym wydzia-
łem karnym sądu okręgowego
stanął niejaki Sulim Zyrman pod
zarzutem należenia do spisku
K.P.Z.B.i działalności wywro-
towej. a

Władze bezpieczeństwa inten-
sywną działalność  przeciwpan-
stwową Zyrmana zauważyły już
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od kilku lat, a w czasie wyborėw
do Rady Miejskiej w 1927 r. za-
rządziły jego- aresztowanie. 4

Uprzedzając jednak ten fakt
Zyrman zbieg! z Wilna i dopiero
na skutek listów gończych roze-
słanych za nim ujęty został w
Warszawie i przesłany do rozpo-/
rządzenia urzędu prokuratorskie-
go, a następnie znalazł się na
ławie oskarżonych.

Po zbadaniu dowodów w tej
sprawie, sąd przychylając się do
wywodów wice - prokuratora p.
Giedroycia, uznał osk. Zyrmana
za winnego inkryminowanej mu|
zbrodni i skazal na osadzeniu w
ciężkiem więzieniu na8 lat.
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0d Administracji.
Z przyczyn od nas niezależnych nie możemy do nume-
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KRONIKA.
Wiadomości kościelne.

— Wizytacje. J. E. Ksiądz
Biskup Sufragan Kazimierz-Miko-
łaj Michalkiewicz w dniu jutrzej-
Szym zaczyna wizytację kano-
niczną Dekanatu Swięciańskiego
| części Dekanatu Brasławskiego
W następującym porządku:
__19.V. wyjazd z Wilna o godz.
25" m., o godz. 9.10 — 17 Pod-

brodzie, godz. 17 — Korkožyszki
(nocleg). 20.V. godz. 14—16 So-
rokpol, godz. 18 — N.-Swięciany
(nocleg). 21.V godz. 17 — Kołty-
niany (nocleg).

Dalszy ciąg podamy w następ-
nych numerach.

Z miasta.
Prace konserwatorskie.

tych dniach bawiła w Wilnie
Specjalna komisja konserwator-
Ska, której zadaniem było zapoz-
nanie się ze stanem konserwacji
Tuin zamku średniowiecznych O-
Taz zbadanie prac konserwator-
skich, wykonanych w roku  ubie-
głym. Wyżej wymienieni wraz z
Onserwatorem okręgowym. Ko-

misja wyjeżdżała do Trok,
gdzie zbadała prace konserwacyj-
Ne wykonane w ubiegłym roku
p ruinach zamku na wyspie

w ruinach zamku lądowego.
Prace te przedstawiciele mi-óre

„odj Nisterstwa zaaprobowali, wyraża-
bez| JĄc równocześnie zgodę na pro-

gram prac, które przeprowadzo-
ne być mają w roku bieżącym.
astąpić ma częściowe usunię-

| Cie rumowiska z przed zamku
M) Na wyśpie, konserwacja bramy

wjazdowej, wypełnienie pozosta-
łych jeszcze wyrw w dziedzińcu

? netrzeyc, zabezpieczenie czę-
ciciej) > korony murów, umocnienie

Do-| Najbardziej zagrożonych częśc!
na: baszty północno-zachodniej, pro-
myj Wizorycznie w roku ubiegłym

Podstemplowanych, zniesienie bra-
my, prowadzącej do zamku lądo-
Wego i bramy prowadzącej do
Parku miejskiego.

Stan ruin na Górze Zamko-

a Wej był z kolei przedmiotem
jlie| Szczegółowej dyskusji na specjal-

nem zebraniu komisji, powołanej

ad do zbadania Góry Zamkowej i
d ustalenia programu robót. Szcze-
u] góły prac w tym kierunku będą
sm. niebawem opublikowane. W re-
1a" zultacie kilkakrotnych komisyj-
i9, nych badań w Miednikach, Tro-

-| kach i Nowogródku, wymienieni
W] delegaci departamentu sztuki za-

na| aprobowali program prac kon-
i serwacyjnych na rok bieżący. (d)

w Sprawy miejskie.

50" — Remont teatru letniego
rysj w ogrodzie  Bernardyńskim.
ie-| Magistrat m. Wilna przystąpił do
ci,| przeprowadzenia gruntownego re-
0l-| montu budynku teatru letniego
go) w ogrodzie Bernardyńskim. Re-
vił) mont ten zakończony zostanie
ie-| jeszcze przed dniem 1 czerwca,

gdyż w początkach sezonu let-
ał * niego dyrektor Zelwerowicz za-
ra 4 mierza uruchomić w ogrodzie
li
1i-

ie Nagrodzone na 1-ch Targach Pėlnocnych i Wy-

„į stawie Rolniczo-Przemysłowej w Wilnie — 1928 r.
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10 do 15 minut. Po tym aa momentalnie

w tali schodzi spuchlizna, ucisk, nabrzmienie i

4 w wielkim wyborze
t Skład fabryczny w Polsce Br. ELEMER FUCHS,

; "1, In ——| „ DOMINIKA 2

"R, ska II, Al. 1050.|| PRaca | Służąca
= * do wszystkiego, przy-
a Najstarsza firma w kraju (egzyst. od 1840 r.). Ekonom chodząca, z Kalidna =

j pod Wilnem. Zgłoszenia Ad: 29 Pota z SAY
o tylko ze świadectwami OSOZ

) 2 + e * ul. Pańska 8 m. 2 22-go Orzechowska. 95—0

3 maja od godziny 10—4. Go do wszystkie:
2 279—1 go (umie gotować)

u zZNANI pOSAdĘ, ŁASKU?
E r d. k rę 2

W P'oobki| idi. we zgłoszenia osobiste,
trzebna na kilka godzin piśmienneWielko-Stefań-

ę CZ dziennie. Hotel Europej. 5K5. >9 m. 15. 261—1
UWAGA! Poszukujemy od zaraz kilku inteligentnych ski, p. 71. Zgłaszać się TWspólniczka

L 5 į tyl iedzielpanów (pań), którzy specjalnym systemem u nas nauczanym PAiewto zie Sw saliótnie ć: Giedużdńkać

iż 24

Bernardyńskim teatr t. zw. „lek-
kiej muzy" o produkcjach prze-
ważnie charakteru wokalnego.
W miesiącach letnich teatr na

Pohulance nie będzie czynny. d
— Budżet m. Wilna na u-

kończeniu. Najbliższe posiedze-
nie Magistratu poświęcone bę-
dzie ustosunkowaniu się do po-
prawek Komisji Finansowej po-
czynionych ostatnio przy rozpa-
trywaniu  preliminarza budżeto-
wego miasta na rok 1930 — 31,
poczem wpłynie on pod obrady
Rady Miejskiej. d
— Półtora miljona pożyczki.

Jak się dowiadujemy, na skutek
starań, wszczętych przez władze
miejskie, gmina m. Wilna otrzy-
ma wkrótce długoterminową po-
życzkę w wysokości 1 i pół mil-
jona złotych, która Ćałkowicie zo-
stanie zużytkowana na prowa-
dzenie robót inwestycyjnych i za-
trudnianie bezrobotnych.
— Podział kredytów na roz-

budowę m. Wiina. Przed kilku
dniami odbyło się posiedzenie
Komitetu Rozbudowy m. Wilna.
Na wstępie dokonano wyboru za-
stępcy przewodniczącego Komi-
tetu. Na stanowisko to wybrany
został prezes S-nia Techników
Polskich w Wilnie inż. Jensz.
W dalszym ciągu posiedzenia

dokonano repartycji kredytów bu-
dowlanych przyznanych m. Wilnu
w ogólnej sumie 2.400.000 zlot.
Sumę powyższą przeznaczono wy-
łącznie na dokończenie budują-
cych się domów, finansowanych
już przez Bank Gospodarstwa
Krajowego. Z powyższego kon-
tyngensu przyznano. między in.
gminie m. Wilna 140.000 zł. na
dokończenie domu robotniczego
na Pióromoccie oraz 250.000 zł.
na dalszą budowę gmachu szkoły
powszechnej na Antokolu. Poza-
tem przydzielono 754.000 zł. na
cele spółdzielni mieszkaniowej
na Antokolu.

Z pozostałych kredytów przy-
znano szereg pożyczek. zarówno
spółdzielniom mieszkaniowym, jak
i osobom prywatnym.

Wreszcie Komitet Rozbudowy,
mając na względzie ożywienie ru-
chu budowlanego w Wilnie, jak
również potrzeby zatrudniania
bezrobotnych opowiedział się za
poparciem budowy domów ofi-
cerskich przy ul. Wileńskiej pod
tym jednak warunkiem, iż finan-
sowanie tej kategorji budownictwa
nie może w żadnym stopniu ob-
ciążyć kontyngens kredytów prze-
znaczonych na budownictwo cy-
wilne Wilna. (d)

Sprawy administracyjne.
— Konferencja w sprawach

żydowskich. W.dniu 17 maja
b. rr p. wojewoda Raczkiewicz
przyjął naczelnika wydziału wyz-

BENZ NLD*A-I

nań niechrześcijańskich minister-

stwa W. R. i O. P. Tchorznickie-

go, z którym odbył konferencję

w sprawach związanych z wyzna-
niem mojżeszowem. (d)

Sprawy kolejowe.

— Kolejowe kolonje ietnie.

Dzięki staraniom Wileńskiej Dy-

rekcji Kolejowej w roku bieżą-

cym mają być zorganizowane ko-

lonje letnie dla 100 najbiedniej-

szych dzieci kolejarzy.
Teren pod kolonje letnie wy-

brany zostanie w dniach najbliż-

szych. (d)

Handel i przemysł.
— Dokoła Targów Północ-

nych. Prace nad organizacjąTar-
gów Północnych w szybkiem tem-
pie posuwają się naprzód. Biuro
Targów Północnych już od 3 dni
urzęduje na miejscu przyszłych
targów. W ciągu tygodnia ma
nastąpić defińitywna organizacja
komitetu wykonawczego Targów
Północnych. (w).

— Uruchomienie tartaku.
W ub. tygodniu został urucho-
miony tartak kalwaryjski na Pió-
romocie, który był nieczynny od
początku bież. roku. (w).

Z życia stowarzyszeń.

— Zebranie Waine Polskiej
Macierzy Szkolnej Z. W. odbę-
dzie się we wtorek dn. 20 maja
o godz. 5 po południu.

Sprawy litewskie.

— „Pirmyn* oskarża rząd
litewski o łapownictwo. Ostat-
ni numer wydawanego w Wilnie
pisemka emigrantów litewskich
„Pirmyn* podaje sensacyjną wia-

domość, że członkowie rządu li-

tewskiego oddali
trustowi monopol zapałczany za
łapówkę w wysokości 108 tysię-
cy dolarów. 100.000 dol. podzielili
członkowie między sobą, zaś
8.000 dol. między redaktorów
„Lietuvos Aidasa", którzy w sze-
regu artykułów nastawiali opinię
publiczną na przyjęcie monopolu
i reklamowali go. Pismo dodaje,
iż po oddaniu przemysłu zapał-
czanego w szwedzkie ręce, rząd

litewski zamierza oddać mono-
pol tytoniowy włochom i że już
się zaczyna urabiać opinię w
tym kierunku. (w).

— Obchód jubileusza W. Ks.
Lit. Witoida u iiiwinów. Litew-
skie towarzystwo kulturalno-oświa-
towe w Wilnie „Rytas* zakomu-
nikowało wszystkim swym na-
uczycielom, że 25 maja we wszyst-
kich szkołach powszechnych „Ry-
tasa" powinien się odbyć uro-
czysty obchód jubileusza Ks: Wi-
tolda.

Inne towarzystwo oświatowe
„Rytas” w Swięcianach również
nakazało we wszystkich swych
szkołach obchód tego RD

w).

Sprawy szkolne.
— Im. Tad. Czackiego 8 klasowe

gimnażjum, oraz 3 oddziałowa szkoła
powszechna (z prawami), Wilno, Wiwul-
skiego 13, gmach własny. Do klasy ele-
mentarnej (oddz. l-go) przyjmowane są
dzieci bez egzaminu. Egzaminy do kl.
przedwstępnej i wstępnej (oddz. II i lil)
rozpoczną się dn. 16 czerwca o godz.
10 rano. Do ! gimnazjalnej dn.20 czerw-
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SALETRĘ
Chilijską Norweską  Nitrotos oraz

różne inne nawozy sztuczne poleca

LYGRUNT NAGRODZKI
 

Wilno, ul. Zawalna Nr. 11-a. —s0

ca o g. 8 m. 30, do kl. II—VIl włącznie
dn. 24 czerwca o godz. 11 m. 30.

Zapisy przyjmuje i informacyj udzie-
la kancelarja codziennie od godz. 9—1.

Różne.
— Sprostowanie. W nekrologu Ś.p.

dr. Zygmunta Domańskiego, umieszczo-
nego w dniu 16 b. m. w naszem piśmie,
została wydrukowana mylnie data zgonu
i data pogrzebu. Winno być: zmarł dnia
13 maja b. r. w Stołpcach, pochowany
w Nowogródku dn. 15 maja r. b., co ni-
niejszem prostujemy.

Teatr, muzyka i sztuka.
TEATRY MIEJSKIE w WILNIE.

— Teatr Miejski na Pohułance.
Występy Eugenjusza Bodo. Dziś
„Spiewak jazzbandowy*.

—Dzisiejsza popołudniówka. Dziś
o godz. 3 m. 30 pp. w Teatrze na Po-
hulance po cenach zniżonych „Błędny
bokser”.

Teatr Miejski w „Lutnl“.
Ostatnie występy Teatru Rosyjskiego
z Rygi. Dziś o godz. 2 m. 30 pp. po
cenach zniżonych „Burza" Ostrowskiego,
o godz. 8m. 15 poraz ostatni „Mieszka-
nie Zojki* Bułhakowa. W poniedziałek
„Człowiek z teką*, ostatnia nowość,
sztuka Fajko.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 385 mtr.

Program:

Niedziela, dnia 18 maja 1930 r.
10,15. Dzwony i nabożeństwo z Ba-

zyliki Wileńskiej. Chór katedralny pod
dyr. prof. Wł. Kalinowskiego.

11,58. Sygnał czasu.
12,00. Hejnał z Wieży Katedralnej

w Wilnie.
12,05.

i koncert.
14,00. Zebranie pszczelnicze.
15,20. Muzyka.
16,00. Odezwa dzieci Walji do dzieci

wszystkich krajów 1 odpowiedż dzieci
polskich.

16,45. „Kolonje letnie", odczyt wygł.
dr. Prażmowski.

17,10. Poradnia prawna
adw. St. Węsławski.

17,30. Koncert popularny.
18,55. „Co się dzieje w Wilnie?“,

prof. M. Limanowski.
19,20. Lekcja języka niemieckiego.
20,00. Muzyka taneczna.

Poniedziałek, dnia 10 maja 1930 r.
11,58. Sygnał czasu.
13,10. Komunikat meteorologiczny.

16,15. Muzyka popularna.
17,00. Kom. Akad. Koła Misyjnego.
17,15. Bajeczki dla najmłodszych.

Komunikat meteorologiczny

prow.

17,45. Koncert chóru łotewskiego.
18,45. Audycja literacka „Lekarz

domowy".
19,25. Lekcja języka włoskiego.
20,05. „Ludzie żywi czy posągi z

bronzu?", pogadankę wygł. A. Bohdzie-
wiez.

20,30. Koncert laureatów Państw.
Konserwat. Muzycznego w Moskwie po
koncercie feljeton prof. Wł. Witwickiego
i muzyku taneczna.

Przy braku apetytu, kwaśnem od-
bijaniu się, zepsutym żołądku, upośle-
dzonem trawieniu, obstrukcji, wzdęciu
kiszek, zaburzeniach przemiany materji,
pokrzywce i swędzeniu skóry naturalna
woda gorzka Frantciszka-Józefa usuwa
z organizmu substancje gnilne, zatruwa-
jące organizm. Już dawno mistrzowie
wiedzy medycznej uznali, że woda Fran-
ciszka-Józefa jest jedynym pewnym
środkiem przeczyszczającym dla orga-
nizmu. Żądać w aptekach i drogerjach.

139—s0

 

Skarga teatromana.
Lubię teatr i staram się cho-

dzić na wszystkie sztuki, o ile nie

mają poziomu  „Przestępców”.

Wczoraj chciałem także pójść na

Pohulankę, ale ostrzegła mię re-

cenzja, że sztuka jest autora ży-

dowskiego i z żydowskiego życia.

„Żydów mam dosyć wokoło wszę-

dzie" pomyślałem sobie „pójdę

do Lutni na przedstawienie tru-

py rosyjskiej" —Poszedłem—no i

trafilem także—na sztukę żydow-

ską. Gdyby w Wilnie był trzeci

polski teatr, to by pewnie w nim

wczoraj także grano sztukę ży-

dowską. Zapytuję do jakiego te-

atru ma iść ten, kto chciałby

nieco odpocząć od wszechobec-

nej žydowszczyzny?—Može chy-

ba do Teatru Žydowskiego?
(Bez nazwiska)

Parę słów © naszych
organizacjach.

Zabierając głos w sprawie na*
szych Towarzystw, nie mam za-
miaru pisać o tych, — które po-
wstały w dobie obecnej, — jak
grzyby po deszczu,się one rodzą,
a jak cienie najczęściej prędko
giną...

Mówić tu będę o szeregu za-
służonych, starych organizacyj,
które przetrwały czasy niewoli,
lata wielkiej wojny, kładły przez
dziesiątki lat fundamenta pod bu-
dowę niepodległej Polski... i dziś
pracują po dawnemu, dla dobra
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.—
Do szeregu tych weteranów orga-
nizacyj należą: Polskie Tow. Kra-
joznawcze (24 lata pracy), „So-
kół” (63 lata), Oświata Wileńska,

 

dziś Macierz Szkolna (41 lat),
Szkoła Ludowa (40 lat), Harcer-
stwo (19 lat) i inne, o których
kolejno mówić będę. .

* z *

Polskie Towarzystwo
Krajoznawcze.

W ciągu 24 lat pracy wierne
było swej dewizie: “

„Poznaj swój kraj, abyś go
« bardziej miłował”. A

A plany Towarzystwo ma ogro-
mne, w 50-ciu Oddziałach rozrzu-
conych po całym kraju, pracuje
z górą 4.000 członków nad po-
znaniem naszej Ojczyzny. Koła
Młodzieży, rozsiane niemal po
wszystkich szkołach, są kadrą
organizacji, która zatacza coraz
to szersze kręgi. Zasadnicze cele
Towarzystwa Krajoznawczego są:
gromadzenie zbiorów,  bibljotek,
opracowywanie materjałów nau-
kowych, dotyczących się krajo-
znawstwa, współudział w ochro-
nie przyrody i zabytków przeszło-
ści, organizowanie wycieczek i po-
pierania wszelkich prac, będą-
cych w związku z celami Towa-
rzystwa.

Obecnie, kilkanaście Oddzia-
łów posiada swe Muzea Krajo-
znawcze, sporo Bibljotek, a Od-
dział warszawski, ma jedyny w
kraju komplet, liczący z górą

 

 

 

 

Taśmy miernicze, raletki 
    

i przybory kreślaskie

mogą się zająć przyjmowaniem zamówień na pierwszorzędne

portrety i obrazy (nie druki). Solidne wynagrodzenie. Reflek- P

tujemy tylko na inteligentne I energiczne siły. Zgłosić się z

dokumentami w dniach 19 i 20 b. m. od 12—14 i od 16—18,

| Mickiewicza 28/3.

 
wyjazd.

360—or go 12, m. 6.

AD)

 

osadę bony przyj-
mie panienka 18 lat,

z dobrej rodziny. Wyma-
gania skromne. Może na

Wystarczy wsypać SOLI JANA do miski cie-
płej wody i bolącą nogę moczyć w niej przez

LOTOALETOWE-

DOCI/KI

TWARDNIENIE
NA/KORKA

>

użyciu soli do nóg JANA.
Do nabycia w aptekach i składach aptecznych.

Główny skład na Polskę.

WYSTRZEGAĆ SIĘ BEZWARTOŚCIOWYCH FALSYFIKATÓW.

pitalem z udziałem w
pracy do interesu han-
dlowego potrzebna. Wy-
kształcenie nie niżej
4 klas. Wiadomość w

Sierakowskie- Biurze Ogłoszeń Gra-
293—0 bowskiego, Garbarska 1.

k

Warszawa, Bielańska 9.

pił
Na jakiej podstawie świa

Chcesz otrzymać

1NO1 ZWEZWAŁA
3
 

25.000 przezroczy krajoznawczych,
10.000 odbitek fotograficznych i
7.000 klisz ilustrujących naszą Oj-
czyznę

Towarzystwo wydaje „Ziemię*,
a dla młodzieży „Orli lot", posia-
da domy wycieczkowe w Krako-
wie na Wawelu, w Ojcowie, War-
szawie, Wilnie, Grudziądzu, Kiel-
cach, Zakopanem i nad Świtezią.

Dla ułatwienia poznania kraju,
w roku bieżącym Towarzystwo
Krajoznawcze otrzymało ulgę ko-
lejową wynoszącą 50%, z biletu
powrotnego. A więc na mocy na-
szej legitymacji możemy korzy-
stać ze zniżki wracając z Lan-
dwarowa, Druskienik, Białowieży,
Suwałk, _Narocza, Zakopanego,
Krynicy, Gdyni i Helu.

Organizując wycieczki, mamy
zniżkę do wszystkich stacyj odle-
głych przynajmniej o 50 klm. od
stacji wyjazdu,

*
* *

Wiosna w calej krasie zawita-
ła do nas, a do tej pory jakoś
cicho...! nawet wycieczek mło-
dzieży nie widać, — dawniej, —
jakoś inaczej bywało, ledwie śnie-
gi stopniały, już brać harcerska
wyruszała w pole...

„ Dość tych spacerów po Micke-
wicza ulicy, tego bezmyślnego
wysiadywania naskwerach iw ogro-
dach, dość kin, imitujących życie
i naturę, gdy za przedmieściami
Wilna, czekają nas cuda wiosny.

St. Jarocki.
Delegat Rady Głównej

Polskiego Tow.
Krajoznawczego.

 

Sport.
Program trzeciego dnia wy-

ścigów konnych.
Dziś o godzinie 16 na polu wyści-

gowem w Pośpieszce odbędą się w dal-
szym „ciągu zawody konne z następują-
cym programem.

Godzina 16. Gonitwa pierwsza z pło-
tami. Nagroda 800 zł. Dystans 2600 mtr.
Startuje *Japonka" i „Dagobert“.

Godzina 16,30. Gonitwa druga z
przeszkodami. Nagroda 600 zł. Dystans
3000 metrów. Zgłoszono czterech koni:
„Tuhaj - Bej", „Nida“, „Pan Leon“,
„Blue - Montan“.

Godzina 17. Gonitwa trzecia plaska.
Nagroda 1500 zł. Dystans 2400 metr.
Zgłoszono 4 koni: „Elborus", „Jagienka”,
„Byle - Jaki“, „Jegomošė“.

Godzina 17,30. Gonitwa czwarta z
przeszkodami. Nagroda 900 zł. Dystans
3600 zł. zgłoszono 5 koni: „Boston*,
„Blue - Montan“, „Petisch“, „Gizi - Lang-
den“, „Tuhaj - Bej II“.

Godzina 18. Gonitwa piąta płaska.e
„Nagroda 600 zł. Dystans 2100 metr.
zgłoszono aż 8 koni: „Hikora”*, „Kana
da“, „Herburt“, „Betina“, „Ataman WI“,
„Gizela“, „Alfa“, „Gezar“.

Godzina 18,30. Gonitwa szósta wło-
ściańska' Nagroda 400 zł.

Piłka nożna.
Wczoraj na boisku 6 p. p. leg. od-

były się dwa mecze piłki nożnej w
pierwszym „Siła” walczyła z li Lauda 7: 2.
Zwycięstwo Siły przypisać należy sła-
bemu składowi Laudy II, która wystą-

aš z bramkarzem, ktėry nie byl bram-
arzem. Zwycięstwo jednak Siły zupel-

nie zasłużone.
W drugim meczu Lauda | spotkał

się z 77 pułkiem z Lidy 5:2. Mecz
dosyć ciekawy, wynik do przerwy 2:2
mówi nam najlepiej o przebiegu gry,
kłóra była dosyć żywą. W Laudzie Mi-
kulski podtreślił znów swój talent
bramkarski Lepiarski zaś | Kostanowski
jak zwykle byli podporą drużyny. W
ataku jakoś już zaczyna się kleić i Mi-
kołajew („Gryszka“) przychodzi czasami
znów do głosu. U wojskowych bardzo
słabym był bramkarz, niezłą mieli zaś
obronę, a w ataku widzieliśmy byłego
gracza Pogoni Halickiego, który był nie-
stety jednym i tylko jedynym graczem
całego ataku wojskowych.

Ja. Nie.

 

SÓL DO NÓG „JANA*% USUWA DOLEGLIWOŚCI NÓG
stwardnienie naskórka, oraz ustaje dokucz-
liwe pieczenie i pocenie się nóg. Najbardziej
dokuczliwe i uporczywe bóle ustają przy

2856—56

posadę? dek to twierdzi?
Musisz ukończyć kursy  Swiadek
fachowe  korespon-
dencyjne prof. Sekuło-
wicza, Warszawa, Žėra-
wia 42-4. Kursy wyuczają szeni flaszkę
listownie: buchalterji, ra- więc jakby się topił umy-

chunkowości kupieckiej. sinie, to byłby wódkę miejscowość zdrowa, od-
korespondencji £ handlo- wprzód wypił. dżłielny dom można i z
M stenogratji, S SNS całodziennem  utrzyma-dakcji
andlu, prawa, kaligrafji, g i IE į niem. Królewska 5—3 od -

pisania "na maszynach, Komotlimaltomkico=b 6,7219 wieczorem. 2520
towaroznawstwa, angiel--
skiego, francuskiego,
niemieckiego, pisowni,
oraz gramatyki polskiej.
Po ukończeniu świadec*
two. Žądajcie prospek-
tów 1790—12

  

Sędzia:
zeznaje,

Więc świadek
że Stefan uto-

kiewicza 21,

się przypadkowo?

Franciszek:
Bo proszę łaski pana sę-
dziego gdy Stefana z
wody wyjęli miał w kie-

z wódką,

FACHOWO
i TANIO

przepisujemy na maszy-, tobus i
nach. Wilenskie Biuro Ko į produkta

tel.
L misowo - Handlowe Mie-,

152.
98—1
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Me osoba poszuku-
je posady do dzieci

lub gospodarstwa domo-
wego, umie gotować i
szyć, chętnie wyjedzie
na wieś. Mickiewicza
Nr. 11, m. 11. 2300—1

 
| LETNISKA. |
po z 3 —4 po-

koi z kuchnią do
wynajęcia kolo N.-Wilej-
ki, kolonja Górońskie
Poręby od autobusu 10
minut drogi P. Sopoćko.

3003—0

Ee do wynajęcia
w okolicy Werek,

sosnowy las suchy zdro-
wy. Produkty na miejscu
Komunikacja autobusa-
mi i statkami Dowie-
dzieć się ul. Antokolska
Nr. 82 w sklepie wódek.

262—0

Letnisko
w majątku miejscowość
ładna, zdrowa, sosnowy
las, rzeka obok Podbro-
dzia 4 kilom. od sta-
cji kolejowej. Nadaje
się na pensjonat. Dowie-
dzieć się ul. Swięciańska
16 od 12—4. 2284—1

Do wydzierżawienia
letnisko oddzielny dom
mieszkałny w majątku—
umeblowanie kompletne
odległość od Wilna 23
kl. od autobusu 7 kl. I -
formacje Ad. Miek. 31 3
lub tel. 16-54, 1710.

278—0

"LETNISKO |

 

etnisko z wygodami

RUSKIENIKI Pensjonat
„Aspazja“ vis-a-vis

parkui zarządu. W czerw-
cu ceny zniżone. Kuchnia
zdrowa dyetyczna. Infor-
macje Wilno, ul. Mickie=
wicza_24 m. 11. Estko. 0

Przyjmę 2 osoby
na letnisko w czerwcu
do wiejskiego dworu,
5 zł. dziennie. Tatarska
17, m. 3, 6—8 po poł.

274—1

Do wynajęcia.
letnisko, 2 duże pokoje
z oddzielnem wejściem,
całodziennem  utrzyma-
niem. Miejscowość zdro-
wa, sucha, malownicza,
między sosnowemi lasa-
mi, 2 klm. od stacji.
Dział Pośrednictwa Biu-
ra Reklamowego Gar-
barska 1. 290—1

Sprawy

 

majątkowe

Wzczędnośći
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.

Dwa
domy

w Wilnie w pobliżu dwor-
ca kolejowego w cenie
około 4.300 dolarów do
sprzedania. Adres w Re-

194—0a EZ O
Do sprzedania

młyn wodny z działką
ziemi. Dowiedzieć się:

umeblowane 2 po- Królewska 5 — 3 od

koje, kuchnia, weranda, 9; 15—17. 252—0

las sosnowy, 5 kilom. od
Wilna. Komunikacja au-

słatek. Mleko,
na _ miejscu.

Dowiedzieć się Mosto-
wa 7, m. 5, do 11 rano
i od 3 do 5 po poł.

2 domy sprzedaje się
drewniany i murowa-

ny z piacem przy ul Le-
gionowej. Ziemia własna
około450 kw. sążni Ce-
na 2,000 dol. Dowiedzieć

O slę: ul. Piłsudskiego 28-3.

PLAC
przy ul. Kalwaryjskiej
Nr. 132, koło 14,000 me-
trów sprzedam cały lub
na parcele. Dowledzieć
się Wielka Nr. 33, m. 1.

292—0

Do sprzedania domy
z placami, również

same place - ogrody ro-
zmaitej wielkości bardzo
tanio w najładniejszej
<cz:šci Antokola idealne
pod zabudowanie. Anto-
kolska ul. 8, m. 5. 757-0

2 klm. od stacji
folwark obszaru 86 ha z
zabudowaniami sprzeda-
my za 4,500 dolarów;
Wileńskie Biuro Komi-
sowo-Handlowe. Mickie-
wicza 21, tel. 152. 95—0

W rów ama
i waliładh

udziela pożyczek Wileń-
skie Biuro Komisowo-
Handlowe, Mickiewicza21,
tel. 152, 97—1S

Dochód
zapewniony posiada ka=
żdy przy łokowaniu o-
szczędności przez Wi-
leńskie Biuro Komisowo-
Handlowe, Mickiewicza 2l,

  

tel.152. 96—1

D. sprzedania dom
niedrogo. Antokol-

ska 120. 28!—0

PżYCZKI
zwrotne w I2 ratach mie-
sięcznych udziela swym
czlonkom _ Spółdzielcza
Kasa Kredytowa. Domi-
nikańska 17 godz. 1114.

Za 1,500 dolarów
sprzedamy dom dre-
wniany o 2 mieszka-
niach. Ogród owoco-
wy i warzywny. Pla-

cu 300 sąż. kw.
Dom H-K. „Zachęta'*
Mickiewicza 1, tel.

$—0m5. 165—0
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ARMJA „ŁUCZNIKÓW”

zagraniczne mowemy z gmanie Polski
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at eh
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Z MARKA „ŁUCZNIK"
PAR/TWOWYCH WYTWÓRNI UZBROJENIA

zawtiew Wars

frwałe, efektowne, » anie
specjalnie naustosowane do praskich, dróg.

SPRZEDAŻ:
Wilno, Zawalna;11. Z. NAGRODZKI.

Konkurencja
 

nie cenami „leczį

JAKOŚCIĄ
JEST DEWIZĄ NASZEJ DŁUGIE LATA ISTNIEJĄCEJ FIRMY

APARATY FOTOGRAFICZNE
ŻW. NAJWIĘKSZYM;WYBORZE

P   

  
   

  

Zo

  

*
W SKŁADZIE FABRYCZNYM

PRZYBORÓW OPTYCZNYCH, FOTOGRAFICZNYCH i GEODEZYJNYCH

„OPTYK RUBIN"
WILNO, UL. DOMINIKANSKA Na 17, Tel. Ne 10-58.
NAJSTARSZA FIRMA W KRAJU (EGZYST. CD R. 1240).

issVkon

   

UL. HOLENDERNIA 12, TEL.

Sekretarjat Kursów codziennie w godz.z

KURSY KIEROWCÓW SAMOCHODOWYCH
Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie

(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.

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

 

"podaje się do wiadomości, że od dnia 18 maja r.b.
statki będą kursować w niedzielę i święta

według załączonego rozkładu:

Odjazd z Wilna Odjazd z Werek
8, 9, 10, 11, 13, 14, 9.30, 10.30, 11.30, 12,30,

16, 17, 18. 14.30, 15.30, 17.30,
1830, 19,30.

W dnie powszednie statki są wolne pod

wycieczki.

Wszelkie informecje udziela się na przystani
statków w Wilnle, przy ul. Tadeusza Kościuszki.
W razie złej pogody statki kursować nie będą.

13-30

od 10—18-ej.

De. ŁUAIEWICJ
Choroby skórne

i weneryczne
przyjm. od 1—2 i5—7 pp.
Qi. Ad. Mickiewicza 9 —
wejście z ul. Sniadeckich

EEERC
KOBIETA-LEKARZ

Dr. JANINA 256—s0 ZARZĄD.

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

Mierniczych Przysięgłych

Pierwsza Wileńska Spółka Parcelacyjna
Mickiewicza 4. Tel. 545. 279—1or

 

 

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

ryczne kobiece.
Zarzecze 5, m. 2 0d4-6pp.

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

 

Felczerka - Akuszerka

   

       

      
   

         

| LEKARZE |

12

DZIENNIK
 

Fianina I Fortepiany światowej sla-
wy Płeyel, 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-

—1 0 wie, w r. 1929.
K. DĄBROWSKA, Wiino, ul. Niem'ecka 3, m 6.

Ceny fabryczne. — Sprzedaż i wynajęcie.

GOSPODYŃ!
Najlepiej zabezpiecza na

lato futra i inne ubrania. od
moli, wypróbowany cryginalny
proszek japoński „KATOL'' nie
mający przykrej jak „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, karas
luchy, komary, muchy, muszki
na kwiatach pokojowych, mrów-
ki i wszelkie robactwo.
Żądać we wszystkich skła-

|.dach apteczn. ch i aptekach. UNE is RO

"UWADZE

 

 

 

Jedyna w Wilnie elek-
tryczna fabryka

Plisowania
Ą francuskiego

która wyrabia od 1 m.m.
127 modeli, przyjmuje
też różne materjały weł-
niane po bardzo tanich

cenach.

Przychodźcie i
najcie się:  przeko

 

   
  Art «PLISPOL»

PLISSEY HAUTEFANTANSTĘ Wiino, Hetmańska 2
GRANDE COUTURE (dawn. Miljonowa).

Ford, 
—0o

ZMIANAMI
LISTWY OCHRONNE

Walcowane, do stopni betonowych,
drewnianych, żelazne i mosiężne.

NAROŻNIKI OCHRONNE
Żelazne, walcowane, do krawędzi ścian

BRACIA JENIKE
FABRYKA DZWIGÓW Sp. Akc. =
Wielki złoty medal na Wystawie Poznańskiej SZ

GUDRONITY IZOLACYJNE |
jedynie skuteczne od wilgoci i grzy: ===
ba drzewnego. =

FILC BITUMOWY—KRYZOLIT =
Najtrwalszy materjał do krycia dachów. =m

CEMIZOL =
Emulsja izolacyjna, nadająca zaprawie =E
cementowej nieprzepuszczalność wo-
dy, oraz inne materjały izolacyjne

Fabryki GUDRONIT.

Złoty medal na Wystawie

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

D.-b. W. BUSZ, A. JANKOWSKI i S-ka
m= Wilno, Wileńska Nr. 23. Tel. 432. I

i
NAJTANIEJ kupuje się dobre towary u
GŁOWIŃSKIEGO. Poiecamy markizety, jedwa-
bie, jedwabie sztuczne, satyny deseniowe,
perkale oraz pończochy i skarpetki modne.

Poznańskiej

ED
GE
D
A
A
D

E
E

 

312D

Lokujemy bezpłatnie i solidnie wszelkie
oszczędności w różnych walutach na pierw-
szorzędne hipoteki miejskie i wiejskie. Zwrot
terminowy. Ajencja „Polkres“ Wilno, Kr6-

lewska 3, tel. 17-80, D

ROŽNE
Sala Miejska ul. Ost

Dr do wynajęcia w
Landwarowie. Zdat-

ny na letnisko. Dowie-
dzieć się: Konarskiego

DŹWIĘKOWY KINO-T

«HQOLLYWO

TEATR KL U X»
ul. Mickiewicza Nr. 11.

   

 

l
I
I

Kino „PICCAD
UL. WIELKA 42. Tel

POLSKIE
KINO

ul.

LL LA
jj TEAT| MEBLE || Mickiewicza 9.

Od r, 1843 istnieje
WILENKIN
ui. Tatarska 20.

nadeszły nowości,
JADALNE,
SYPIALNE, HERLE
SALONOWE
i GABINETOWE, kre-
densy, stoły, szafy łóż-
ka i td. Wikwintne,

Mocne, Niedrogo.
Sprzedaż na raty.

+

- WINA
rumuńskie gronowe but.

1/, litra po4 zł.
poleca

eble bambusowe lub | L. Jamiszewicz
miękkie do sprze- a K

dania oraz samowar r Žaikoka Aa I

 

  
   

ż

Miejski Kinematograf

 

PIERWSZY DŹWIĘKOWY
24 — 2 lub Landwarów KINO-
Kościelnt.23 Ę BDO. TEATR «H E L i 0 S»
browolskich. 269—1 BALKON 1 Zt.

PARTER od 1 Zt. 50 gr.

MICKIEWICZA Ne 22

„WANDA“
WIELKA 30. Tel. 14-81.

RZEK SKTSTITEIKIANTINATISEOE TT TIKKISS

niezrėwnany DOUGLAS FAIRBANKS bohater filmu „Zlodziej ZŠWIATOWID Znak Zorry i"

 

TUDOR SEDAN

 

 

 

 
 

  
 

Model A.

 
Poco rujnować się na kupno drogiego samochodu, kiedy za bardzo

przystępną cenę można mieć samochód, odpowiadający wszelkim wyma-
ganiom? i

Takim tanim i dobrym samochodem był Ford Model T, jest nim
tembardziej równie tani, a jeszcze o wiele doskonalszy, nowy samochód

Codziennie tysiące kupujących opowiadają się za nowym samochodem
Forda, codziennie rośnie jego sława, gdyż, choć tańszy od innych, zapewnia
tą samą wygodę i posiada takie ulepszenia, jakie dotychczas można było
mieć tylko przy bardzo drogich samochodach.

Prosimy odwiedzić najbliższego przedstawiciela Forda i odbyć próbną
jazdę. Każdy musi się przekonać, że zarówno konstrukcja,wykończenie,
wyśląd zewnętrzny, jak i urządzenie wnętrza nowego samochodu Ford,
odpowiadają wszelkim wymaganiom wygody i estetyki,

LINCOLN FORDSON

FORD MOTOR COMPANY,

 

UWAGA!
5—6 pokoi parter,Potrzebny lokal

wjazd, stajnia,

mieściu. Pożądane

w okolicach dworca. Oferty tylko dziś

w niedzielę 18.V do godz. 3 p. p. pod

„Lokal* Wilno, B
Grabowski.

 

Skład mebliB
Ul. Wileńs|

Od dnia 14 do 18 maja 1930 roku
włącz

ro>ramska 5  

EATR

OD» 1 zł. Dziśl

DZIŚ! Wspaniały
tut kinematografji

TROWICZ, VIVIAN

ILLY"
. 17-85.  

nie nowa kopja.
 

Dziśl

|
KUPIĘ majątek leśno-

łąkowy 100—200 ha
w pow. Wileńskim, Osz-
miańskim, Lidzkim, No-
wogródzkim, łub na Po-
lesiu. Wymagane: zdro-
wotna miejscowość la-
dny stary dwór, ogród,
owocowy, rzeka lub je-
zioro. Oferty Orzeszko-

 

nie

SHARON LYNN i J
3) Konik Zwierzyniecki w 3 akt.

Ceny miejsc na parterze od

s3 zienna 2, m. 2.

koniecznie w śród-
oddzielny domek,

onifraterska 6 — 3  

 

„Łokuciewski
ka 23. 297-4-0or

nie będą wyświetlane

Znakomity

GIBSON,

Najnowsze wydanie

LonChaney
«GDZIE WSCHÓD JEST WSCHODEM»

ZEZZ TGWCZESNYROA IITNS IIII IISIKI I AAS CADORE

GEHENNA MIŁOŚCI

CASANOVA

Dobry znawca i prawdziwy sportsman nabywa tylko

STUDEBAKER'A
gdyż tylko ta maszyna daje pełne bezpieczeństwo,

fortową jazdę przy nadzwyczajnej ekonomii paliwa.

ceny znacznie

Szybką i kom-

zniżone tylko NA MIESIĄC MAJ.

Przedstawiciel «<STUDAUT». >...
UI. Mickiewicza 31, telef. przez Wilno 6, J6 1501.

filmy:

Następny program:

 

«Cohn-demokratą»
N HERSHOLT. Nad program: 1) Krakowska Szopka Ludowa. 2) Wesele krakowskie k

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

Ziemia Obiecana

epokow
aktach (całość).

Melodramat w 10 aktach. W ro-
lach głównych: GEORGE SIDNEY

 

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 paraksyzmów śmiechu,
KEATON w wielkiej pikantnej erotycznej sztuce „MAŁZENSTWO NA ZEOSC“ NIKT nie jest w stanie powstrzymać
się od wybuchów śmiechu podczas słuchania i oglądania tego najdowcipnie
wel. śpiewno-muzyczna atrakcja! Ceny miejsc Balkon1 zł. Parter od1 zł. 50 gr. Początek seans. og. 4,6,8 i 10w.

bezkonkurencyjny BUSTER

szego arcydzieła. NAD PROGRAM: Re-

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

NAD PROGRAM: ŠPIEW I MUZYKA. Począ-
tek seansów o godzinie 4, 6, 8 i 10,25 w.

Przepiękny dramat w 12 akt. z życia arystokracji rosyjskiej na emi*
gracji. W rolach głównych: Słynni artyści kinematografji IWAN PE-

BRUNO KASTNER i GEORGE ALEKSANDER. Początek o godzinie 1. Ceny od 40 gr.
ZZWEZYRA KC KK AIII ISSIAKIISIII IIS SRO NIKE

Ostatni dzień! Nieśmiertelne arcydzieło polskiego
pisarza laureata nagrody Nobla Wł. St. REYMONTA
GA SMOSARSKA, Kaz. Junosza-Stępowski, Ludwik Solski, Marja Gorczyńska. Dla

GA: Ceny zniżone tod g. 1-ej do 6-ej Balkon 40 gr., Parter 80 gr. ANONS! Jutro „CZAR WALCA”.;
32 AEC CIS OWESDTROWKKKOCE EYESWODA SETTIED ANTESI ZE INSST TI

DZIŚ! Nieporównane arcydzieło! Zupełe

W rolach gł.: Koryfeusze
ekranu polskiego JADWI-

młodzieży dozwolone. UWA-

erotyczny dramat w 20
W roli głównej wan Koziuchin,

DJANA KARENNE i RUDOLF KLEIN-ROGGE.

Największa sława ekranu, rycerski odważny,
Bagdadu", który zdumiewa, przeraża, zachwy-

<a, porywa w monumentalnem arcydziele

KuPimy maszynę do
pisania mało užy-

waną. Wiadomość Za-
rząd Związku Inwalidów
Wojennych R P. ul. Ostro-
bramska 19 w Wilnie 2301

 

077: wyprzedaż ro-
zmaitych rzeczy Wię-

266—s0
 

wej 11 m. 25.

Do sprzedania kine-
matograf  Pathe-

dziecinny rower wyma-

 

Baby szkolny i domowy,
latarnia magiczna, apa-
rat fotograniczny, kodak

100 o | l. SZYWANSKA gający naprawy. Ul. Ta- sprzedaje

uzyska każdy — na A2 malowanych ul. Wenda, 2 = tarska 7—5. 2236—s0 GONTY ©: 2
przedmiotów

KUPUJĄC: ai lakiery, AKUSZERKI Zwiastun złej nowiny.
= 2 i — Przyniosłem panipodłogowe i inne artykuły malarskie jej pieska Bi przejecha-

w SKŁADZIE FARB 271—20 PRUSZZNKA ło go auto.
Marja Laknerowa S ao przecież mój

JANA MAZURKIEWICZA
Wilno, Dominikańska Nr. 11.

Przyjmuje od godz. 9do piesek nazywa się Bibi.
7 w., Kasztanowa 7 m.5. — No tak, ale przy-

WZP69 niosłem tylko połowę...
 

 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI,

OLEJARNIA
do sprzedania

Wilno, Nowogródzka 7.

 

Byki do sprzedania.
Pracownia Samocho-

dowa, Zawalna 1, 295-s1

 

Drukaraia „Dzienajka Wileńskiege”, ul. Mo

i ciemnia fotograficzna
amatorska. Królewska 7,
m. 7. Wejście z zauł.
Oranżeryjnego. Zgłaszać
się od g. 1. —so

 

Rover sprzedam malo
užywany niedrogo,

ul. Witoldowa 47, m.1
2298—s0

- m m mamę

siowa I.

SAMOCHÓD Fiat
Chevrolet montażu

zagranicznego wykładane
skórą w dobrym stanie
sprzedam. Ofiarna 4 m.5
telef. 1508. 288—s0

pianinonajslynniejszej
wszechświatowej fir-

my „Erard* oraz Bettin-
ga i K. A.Fibigera, uzna-
ne za najlepsze w kraju,
sprzedaję na dogodnych
warunkach. Kijowską 4,
m. 10. —s0

lubdk!

a: nerwów i siły. Fascynujące sce*
adzwyczajne napięcie akcji. Dla mło*

dzieży dozwolone.

FORTEPIAN
w dobrym stanie okazyj-
nie do sprzedania, ul.
Mickiewicza 35, m. 33.

 

2 pokoje: z oddzielnem
wejściem umehlowa-

ne z wygodami łazienka
i inne Pańska 4—2. 297-0

LOKALE

 

Mieszkania
i pokoje

Ps do wynajęcia Ja-
giellońska 9, m. 10.

Drugie wejście z ogró-
a. 2302—s0

  
Do sprzedania

herbaciarnia. Rydza Smi
głego 43.

Pokój
słoneczny z balkonem do

wynajęcia róg Mickiewi-

cza Ciasna 3--10. 296-sQ D

Poszukuje
się 2 — 3 pokojowego

 

wynajęcia sklep mię*
snj może byćimle-

czarnia lodownia. Tamże
2 małe mieszkania. Pił-

e
E
J

R
Z
E
R
P
N
E
Z

"2

289—s0 J

 

pokojowe mieszkanie
mieszkania z kuchnią,

lub z prawem używania

sudskiego 20 — 3 infor-
macje u gospodyni do*
mu od 10—11 i od 3—4

z nowoczesnemi wy- pp. Wejście z podwórza.godami w-centrum mia- Kuchni, w centrum mia-
sta do wynajęcia. Wiado- sta, zgłoszenia: Hotel ——————.
mość: piekarnia „Udzia- Georges'a Nr. 51. 99:s0
lowa“ Micklewicza 4 od

 

godz. 4—6. 2303—50

POKÓJ
umeblowany do wynaję-
cia. Tatarska 5, m.

287—s0

 

Redakter odpowiedzialay KAZIM

2. D”

Naa PŁżese|
ub. znak rowerowyg

Z Nr. 105 na imię Na-
poleona Dunajewa un. się:

286a—50

RZ HALABURDA,|

matury przygoto-
wuję szybko i tanio

Zamkowa 3—3. 209—s]
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