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owo Otwarty Skle MIE!
IWOWICZA Bazyljańska Nė 9.
Poleca Szanownej Klijenteli:

w dużym wyborze gotowe suknie,
bluzki, dziecinne ubrania, bieliznę

męską, damską i dziecinną.
Galanterję, manufakturę na

metry, trykotaże i wszelkie inne
wyroby własnej produkcji.
Ceny towaru najniższe.
368 —1 o Uprasza się przekonać.
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JE OBEITĄ
DELIKATNĄ

NIEWYSYCHOJAGĄ
PHANĘ

|| TANSZEo 25-50%0D
INNYCH MYDEŁKTORE
ZAWIERAJĄ WIELE
WODY | ZUŻYWAJĄ

$ZYBKO 

siódmy
dzień

Kursy Maturalne im. „Komisji Edukacji Narodowej* w Wilnie istnie-

jące pod protektoratem Polskiej Macierzy Szkolnej z głębokim ża-

lem zawiadamiają o zgonie w dniu 27 maja r. b. Prezesa tychże Kursów bepo

"
Prof. D-ra Witolda Węsławskiego
pogrzeb z Kościoła po-Dominikańskiego na cmentarz Rossa odbę-

dzie się w dniu 30 maja o godz. 6 wiecz.

Dyrektor, Rada Pedagogiczna,

Słuchaczki i Słuchacze Kursów

ET LU

o godz. 1-ej po poł. w ogrodzie Bernardyńskim

OTWARCIE MIĘDZYNARODOWEJ
WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ

400 najpiękniejszych obrazów artystów wszystkich
części świata.

(STRACJA: ul. Dominikańska 4. Telefon Redckcfi
1 Administracji 448, Drukarni 1244. Fidres
Redaktor przyjmuje ed g. 2—4 pp. Pdministracja otwarta od g. 9—$,
w niedzielą od 12 — 1 pp. „Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni pošwiatecznych.

wyścigów konnych
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Wejście 1 złoty.

TUL

Cry jesteś Członkiem L. 0. P. P.?

OD ADMINISTRACJI

czas odnowić prenumeratę

na miesiąc CZERWIEC.

 

MYDŁO
GOLENIA

PRZEDSTAWICIELŚTWO
NA POLSKĘ I GDANSK

MAISON L.KORYTKO er CE
WARSZAWA PL..DĄBROWSKIEGO 9-TEL.49-0i

Wyjazd Devey'a do Łotwy i Estonii.
(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. P. Devey, doradca finans owy wyjechał do państw
nadbałtyckich t. j. Estonji i Łotwy.

Zmiany w dyplomacji.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Poseł w Teheranie p. Hempel został odwołany.
Na jego miejsce mianowany został p. Władysław Baranowski, do-
tychczasowy poseł w Sofji.

jOdpowie

| GENEWA, 28.5. (Pat.) Stały
| delegat Polski przy Lidze Narodów
Min. Sokal złożył sekretarzowi ge-
neralnemu Ligi Narodów  nastę-
 pujące uwagi rządu polskiego:
Powołując się na list Pana z dnia
= maja b. r., w którym przesłał
mi Pan kopję telegramu, otrzy-
'manego przez Pana dnia 22 maja

.r. od p. Zauniusa, ministra
Spraw zagranicznych Litwy, mam
taszczyt z polecenia mojego rzą-
du podać do wiadomości Pań-
skiej, co następuje: Z litewskiej
Wersji w telegramie p. Zauniusa
Odnośnie do incydentu w Dmi-
rówce wynika, -że incydent ów

 

dź polska Lidze Narodów w Spra-
wie zajść w Dmitrówce.

miał miejsce na terytorjum i mię-
dzy obywatelami Polski. Wobec
tego, że w tych warunkach alinea
7 rezolucji Rady Ligi z 10 gru-
dnia 1927 r. nie mogłaby być za-
stosowana, rząd polski widzi się
zmuszonym do odrzucenia w-spo-
sób kategoryczny wszelkiej inter-
wencji ze strony rządu litewskie-
go do wewnętrznych spraw pol-
skich. Zgodnie z przyjętą tu pro-
cedurą, powyższe uwagi rządu
polskiego zakomunikowane zosta-
ną urzędującemu przewodniczą-
cemu Rady Ligi Narodów,. oraz
rządowi litewskiemu.

Rada państwa Rzeszy Niemieckiej przyjęła
__ polsko-niemiecką umowę gospodarczą.
T BERLIN, 28.V. (Pat.). Rada
Państwa Rzeszy przyjęła na dzi-

iiejszem posiedzeniu polsko-nie
4 Miecką umowę gospodarczą. Za

umową padło: 40 głosów, prze-
ciwko — 25 przy jednym wstrzy-
maniu się od głosowania.

drukarri: Mostowa |.
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w Pošpieszce

Zniszczenie lotnisk niemieckich na tere-
nach okupowanych.

BERLIN, 28.V. (Pat). Prasa nie-
miecka donosi: Konferencja am-
basadorów postanowiła, iż wszyst-
kie lotniska oraz hangary nie-
mieckie, znajdujące się na ob-

szarach okupowanych, mają być
zniszczone. Większa część tych
lotnisk i hangarów znajduje się w
Kaiserldutern, Trewirze i Neu-
stadt.

Stosunki handiowe z Rosją.
Polityka pod płaszczem interesów gospodarczych.

TALLIN, 28.V. (Pat.). Wobec
projektowanej wycieczki ekono-
mistów estońskich do Rosji so-
wieckiej pismo „Poewaleht* za-
mieszcza obszerny artykuł, w któ-
rym omawia warunki handlu z
Rosją i ostrzega kupców estoń-
skich przed zbytniemi nadziejami
wobec praktyki, która wykazała,
że Rosja sowiecka, czyniąc obsta-
lunki zagranicą albo sprzedając
towary, nie kieruje się względami
ekonomicznemi, lecz ma zupełnie
inne wyrachowania. Bolszewicy
rzucają na rynki zagraniczne róż-
ne towary, które w danem pań-
stwie są w dostatecznej liczbie
produkowane. Robią to oni w
tym celu, ażeby wywołać przesi-
lenie przemysłowe i powiększyć
liczbę bezrobotnych, którzy póź-
niej stają się posłusznem narzę-
dziem w ręku agitatorów komu-
nistycznych.

Nie trzeba zapominać, że naj-
drobniejsze nawet obstalunki bol-
szewickie mają zamaskowane
cele. W swoim czasie wydawały
się zupełnie niezrozumiałe kroki
sowieckie, podjęte w stosunku
do Łotwy. Fabryki łotewskie
otrzymały ziuaczne obstalunkii to
tak wielkie, iż wywołało to po-
wszechne zdumienie. Dzisiaj
już Łotysze wiedzą, co to miało
znaczyć. Moskwa zupełnie świa-
domie stara się stworzyć wszę-
dzie, a więc i w Łotwie, kadry,
liczące dziesiątki tysięcy robo-
tników, których los zależy od bol-
szewików. Skutkiem tego działa-
cze polityczni i więksi przemy-
słowcy Łotwy ze strachem
patrzą w przyszłość, co się stanie
jeżeli pewnego dnia Moskwa za-
przestanie dawania obstalunków.

NIEBEZPIECZEŃSTWO WOJNY W AZJI.
BERLIN, 28.5. (Pat.) Pod alar-

mującym tytułem  „Niebezpie-
czeństwo wojny w Azji” zamie-
szcza „Bórsen Courrier” korespon-
dencję z Kairu. Korespondent pi-
sze, że antysjonistyczny kierunek
w polityce angielskiej, który zna-
lazł wyraz w wydaniu zakazu imi-
gracji żydowskiej do Palestyny,
jest wywołany — zdaniem angiel-
skich kół wojskowych—względa-
mi natury militarnej. Z wynurzeń,
jakie uczynił jeden z wybitnych
przedstawicieli wojsk W. Brytanii,
skoncentrowanych na Bliskim
Wschodzie, generał brygady Dobby
w którego rękach spoczywało na-
czelne dowództwo w czasie sierp-
niowych rozruchów w Palestynie,
wynika, zdaniem korespondenta,
że pomimo polityki pokojowej
rządu Mac Donalda, czynniki
angielskie w kolonjach liczą
się z możliwością wielkiego
starcia pomiędzy Wielką Bry-
tanją a Rosją i czynią wszel-
kie przygotowania na wypadek
wojny angielsko - rosyjskiej.
Gen. Dobby urządza stale z ofi-
cerami i szeregowymi  palestyń-

skich wojsk okupacyjnych wie-
czory dyskusyjne, na których te-
mat ten jest stale brany pod
uwagę.
W związku z niebezpieczen-

stwem ze strony Rosji—pisze da-
lej korespondent—angielskie czyn-
niki wojskowe uważają zaludnia-
nie Palestyny, która stanowić ma
ważny plac broni $W. Brytanji —
przez ludność żydowską emigru-
jącą ze wschodniej i środkowej
Europy—byłoby równoznaczne z
narażaniem na niebezpieczeństwo
tego ważnego skrzydła ogólnego
frontu angielskiego na Bliskim
Wschodzie. Mówiąc o roli, jaką
Niemcy mogłyby odegrać na wy-
padek konfliktu angielsko-sowiec-
kiego, korespondent „Berliner
Boersen Courrier* podkreśla, że
w miarodajnych kołach panuje
przekonanie, że Rzesza niemiec-
ka wykorzysta sytuację, Spo-
wodowaną angielsko - rosyj-
skim konfliktem w celu zażą-
dania zwrotu terytorjów, utra-
conych w czasie wojny świa-
towej.

Wojna domowa w Chinach.
Wojska północne biją armję rządową.

SZANGHAJ, 28.V. (Pat.). Jak
podaje agencja Havasa, wojska
północne przełamały front wojsk
rządowych, biorąc do niewoli jeń-
ców, oraz przerywając komuni-

ŻYCIE KATOLICKIE.
Pomnik Serca Jezusowego

w.Poznaniu.
(Kap). J. Em. Ks. Kardynał-

Prymas Dr. August Hlond otrzy-
mał z Sekretarjatu Stanu pismo
w sprawie pomnika Serca Jezu-
sowego następującej treści:

„Sekretarjat Stanu
Jego Świątobliwości.

Nr 90730.

Z Watykanu, dnia 9 maja 1930.

Eminencjo!

Z cennego listu Waszej Emi-
nencji z dn. 22 kwietnia r. b. do-
wiedział się Ojciec św. ku Swe-
mu nadzwyczajnemu zadowole-
niu, że archidiecezje Gnieźnień-
ska  i- Poznańska  postanowiiy
wznieść w Poznaniu wspaniały
pomnik, jako publiczny
wdzięczności dla Najświętszego
Serca Jezusowego za niepodle-
głość, przywróconą waszemu szla-
chetnemu Narodowi,

Radością i wzruszeniem prze-
jęla Jego Świątobiiwość także
wiadomość o synowskim zamia-
rze. ozdobłenia tego pomnika
wielkim bronzowym medaljonem,
przedstawiającym wizerunek Ojca
šw., który nietylko zachowuje w
najmilszej pamięci lata spędzone
spędzone -wśród tamtejszej naj-
droższej Mu ludności, lecz po-
nadto nie przestaje dziękować
Bogu, jako za jedną z najwięk-
szych pociech swego życia, że
był świadkiem narodowego wy-
zwolenia Polski, reorganizacji jej

hołd *

kację pomiędzy Nankinem a Han-
kou. W związku z gwałtownym
spadkiem wałuty cztery banki
chińskie zostały zamknięte.

 

 

życia kościelnego i pomyślnego
rozkwitu jego konstytucji.

Dziękując zatem gorąco Wa-
szej Eminencji, duchowieństwu i
wiernym obu' archidiecezyj za
ten dowód czci dla Namiestnika
Chrystusowego, Jego  Swiątobli-
wość życzy z głębi duszy, by
Najświętsze Serce Jezusowe, jak
dawniej tak i na przyszłość ota-
czało wierną Polskę opieką i aby

„ją uszczęśliwiło ową prawdziwą
pomyślnością i wielkością, która
w katolickich tradycjach kraju
ma nejlepszą podstawę i najpew-
niejszą zapowiedź.

Na potwierdzenie tych uczuć
itych życzeń Jego Swiątobliwość
przesyła wzruszonem sercem Wa-
szej Eminencji, inicjatorom, ofia-
rodawcom i artystom tego pięk-
nego dzieła Swoje Apostolskie
Błogosławieństwo.

Ja zaś chętnie korzystam z
tej miłej sposobności, aby Wa-
szej Eminencji |najpokorniej ręce
ucałować i z wyrazami głębokiej
czci jestem Waszej Eminencji
najpokorniejszy i foddany sługa

(—) E. Kard. Pacelli“.

Proces w sprawieodczytów
p. Kaden - Bandrowskiego.

(Kap). W Białej Podlaskiej w
dniu 24 maja rb. odbył się cie-
kawy proces. Oskarżonemi przez
policję o zakłócenie spokoju na
odczycie p. Kaden-Bandrowskie-
go w dniu 20 marca rb. było 20
osób z różnych sfer towarzyskich,
przewążnie miejscowej inteligen-
cji. Akt oskarżenia zarzuca o-

 

GEŁOSZZNIA: za wiersz milim. prze

terminowe umieszczenie oq

z totalizatorem

za granicę 8 zł.

   

W PROGRAMIE

PRENUMERATA: miesięczna 4zł., z ednoszeniem i przesyłką pecztową Zl. 4go.GQ

tekstem 6 łam 86 gr., w tekście 68 gr., za
tekstem 10 łam. 15 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 28 proc. drożej,
zagraniczne o 56 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-
niem miejsca e 26 proc. e Administracja nie bierze odpowiedzialności za

oszeń. Konto czekowe w P. 0,28 0187.
    

Początek biegu o godz. 2.30. EM
BIEG MYSLIWSKI Początek wyścigów 0 4 p.p. m

skarżonym, że na początku od-
czytu długotrwałemi oklaskami
nie pozwolili prelegentowi dojść
do słowa, a w czasie odczytu
przerywali okrzykami, tupaniem
nogami i wreszcie proszkiem,
pobudzającym do kaszlu i kicha-
nia uniemożliwili odczyt. Prze-
wodniczy sędzia grodzki, Baryl-
czak.

Po zbadaniu świadków w licz-
bie 10-ciu (wszyscy należą do
„Strzelca*), którzy wysilali się,
by oskarżonych przedstawić w
jak najgorszem świetle, nastąpiła
obrona poszczególnych oskaržo-
nych. W przemówieniach swych
oskarżeni, powołując się na po-
wieści Kaden-Bandrowskiego, nie-
zbicie wykazali, jak szkodliwemi
są dla moralności społecznej,
Kościoła i Polski utwory Kaden-
Bandrowskiego i motywowa!i swe
wystąpienie, zresztą przyzwoite i
kulturalne, głęboką troską o du-
szę ludu podlaskiego, ludu glę-
boko religijnego, który w obro-
nie wiary i polskości krew swoją
przelewał.

Obszerne sprawozdania z po-,
wieści Kaden-Bandrowskiego zło-
żyli pp. Moździńscy i p. Brzeziń-
ska, wykazując, iż pisarz, ideali-
zujący takie typy, jakie zawierają
jego powieści, nie może dodatnio
wpływać ra umysły i dusze słu-
chaczy, a tylko siać może zgniłe,
materjalistyczne, antymoralne za-
sady, szkodliwe dla narodu pol-
skiego.

Po szeregu przemówień in-
nych oskarżonych, którzy zezna-
wali, że pragnęli przeszkodzić od-
czytowi pisarza, o którym ks.
biskup Podlaski wydał specjalny
list pasterski, przestrzegający przed
jego odczytami, i po przemówie-
niach pp. adwokatów _Zmigrodz-
kiego i Maciejowskiego, Sąd wy-
dał wyrok uniewinniający.

Młodzież katolicka w cer-
kwi prawosławnej.

(Kap). W Polsce centralnej i
w województwach działają dwa
związki młodzieżywiejskiej; jeden
wydaje „Wici*,  drugi—,„Siew*;
oba te czasopisma są tygodnika-
mi. Stanowisko „Wici*, jako anty-
katolickie, a właściwie areligijne,
jest znane. Stanowisko „Siewu*
w sprawach  religji katolickiej
charakteryzuje sprawozdanie, któ-
re zamieszczono w jednym z o-
statnich numerów z obchodu
imienin Marsz. Piłsudskiego w
Poturzynie. Czytamy tam:

„..udaliśmy się na nabożeń-
stwo do miejscowej cerkwi, (po-
nieważ do kościoła parafjalnego
mamy 7 klm., a droga była bar-
dzo zła. poszliśmy do cerkwi).
Nabożeństwo za pomyślność Pol-
ski i Marszałka „Józefa Pilsud-
skiego odprawił ks. Lewczuk
(prawosławny), który przed nabo-
żeństwem wygłosił okolicznościo-
we  przemowienie“““  Obchód
zgromadził około 300 osób a bra-
ło w nim udział również starsze
społeczeństwo. ,

Sprawozdanie zostało pomiesz-
czone bez jakiejkolwiek uwagi ze

strony rędakcji. Redakcja więc
solidaryzuje się z niem, czytelni-
cy będą je uważali za przykład
do naśladowania. Co więcej, po-
nieważ organizacja „Siewu* jest
niejeko odnogą Centralnego To-
warzystwa Organizacji i Kółek
Rolniczych, dlatego i na to To-
warzystwo spada odpowiedzial-
ność za takie traktowanie spraw
religijnych przez „Siew”.

Sam podany fakt jest niesły-
chany! Wszak każdemu dziecku
wiadomo, że katolikowi nie wol-
no brać udziału w nabożeństwach
prawosławnych i to pod grozą
kar kościelnych. Organizacja
„Siewu* prowadzi mimo to swych
członków. oficjalnie do cerkwii
chwali się tem publicznie. Jest
to jawne szerzenie indeferentyz-
mu religijnego i demoralizacji na
wsi polskiej. Centralne Tow.
Org. i Kółek Rolniczych na
ten wypadek nie zareagowalo;
nic dziwnego, wszak wiadomo, że
w organizacji tej wzięty górę zu-
pełnie wpływy dawniejszego C.Z.
K.R., antyreligijne.

Katolickie społeczeństwo oraz
olbrzymia większość katolickich
członków C.T.O. i K.R. na takie
postępowanie zgodzić się nie
może, a wobec „Siewu* musi
zająć zdecydowanie negatywne
stanowisko.
 

Drobne wiadomości.
Zgon znakomitego uczo-

nego.
WARSZAWA, 28.5. (Pat.) Kasa |

im. Mianowskiego komunikuje
żałobną wiadomość o zgonie
ś. p. Stanisława Ciszewskiego, do-
ktora filozofji, byłego profesora
uniwersytetu Jana Kazimierza we
Lwowie, członka. korespondenta
polskiej Akademji Umiejętności,
znakomitego badacza na polu
etnologji słowiańskiej. Pogrzeb
30 b. m. na cmentarz Powązkow-
ski. S. p. prof. Ciszewski liczył
lat 63.

Zasądzenie komunisty.
BIAŁYSTOK, 28.5. (Pat.) W

sądzie okręgowym znalazła swój
epilog rozprawa przeciwko zna-
nemu w szerokich kołach towa-
rzyskich Białegostoku byłemu
rejentowi i obywatelowi ziem-
skiemu Włodzimierzowi Dąbrow-
skiemu, oskarżonemu z $ 102
K. K. o antypanstwową dzialal-
ność komunistyczną. Sąd skazał
Dąbrowskiego na 5 lat ciężkiego
więzienia, zamieniając dotychcza-
sowy środek zapobiegawczy kau-
cję, na areszt bezwzględny.

Nawałnica nad Kownem.
KOWNO, 28.5. (Pat.) Wczoraj

przeszła nad Kownem nawałnica,
jakiej nie było tu od roku 1906.
Zanotowano stan opadów 75 mm,
czyli o jeden milimetr więcej,
aniżeli-w roku 1906. Woda zalała
ulice miasta i podmyła w kilku
miejscach tor kolejowy tak, że
wszystkie pociągi na linji Kowno—
Ejdkuny stanęły. Straty są ogrom-
ne. Wielce ucierpiały zasiewy.
 

 

tomanika! Stronniciwa Karodowego.
Zarząd Okręgowego Stronnictwa Narodowego prosi _p. p.

członków Zarządu Kół dzielnicowych o bezwzgiędne przybycie

w piątek dnia 30 maja na 5 i pół do lokalu redakcji „Dzien-
nika Wileńskiego (Dominikańska 4) w celu wzięcia udziału

w kondukcie pogrzebowym śp. W. Węsławskiego.

Wyznaczoną w tym dniu konferencję członków koła „Zwierzy-

nieckiego" odwołujemy na sobotę dnia 31 maja godz. 7 wieczór.

Kimonikał Klubu Młodych.
Zarząd Klubu zawiadamia członków i sympatyków, że Ogólne

Zebranie, które miało się odbyć w piątek 30 maja,

grzebu ś. p. D-ra W. Węsławskiego
z powodu po-

zostało odłożone na sobotę

31 maja na godz. 7 min. 30 wieczór.

Zarząd wzywa wszystkicn swych członków do gremjalnego udzia-
łu w oddaniu ostatniej posługi działaczowi narodowemu.

Zarząd Klubu zawiadamia członków o mającej się odbyć dn. 1

POŃCZOCHY damskie poczwórna stopa w modnym do-
borze kolorów już otrzymałem

FRANCISZEK FRLICZKA

Polska Składnica Galanteryjna
Wilno, ul. Zamkowa 9,! rógiSkopówki. — Telefon 6—46.
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RESURECTURI.
Zapożyczając do wczorajszego

artykułu wstępnego tytułu ze zna-

nej powieści Kraszewskiego „Mo-

rituri*, pamiętaliśmy doskonale o

tem, iż wielki mistrz narodu na-

szego, piszący i działający w cza-

sach najcięższych naszej niewoli,

w ślad za tą powieścią, która

działa jak echo dzwonu pogrze-

bowego, wydał drugą — „Resu-

recturi*.

Pozwolimy sobie zapożyczyć i

tego tytułu, a czynimy to świa-

domie i celowo w czasie, gdy

całe Wilno składa hołd pośmiert-

ny jednemu ze swych najbar-

dziej zasłużonych synów — Ś. p.

Witoldowi Węsławskiemu. Albo-

wiem mąż ten całe życie swoje,

niepospolity wysiłek woli, energji,

wytrwania, całą obszerną wiedzę

poświęcił temu, by stać się nie-

jako żywem zaprzeczeniem wszyst-

kiego, co w narodzie było zmur-

szale, defetystyczne, 'stoczone ja-

dem niewoli, skazane na zagladę.

Siewca zbożny siał swe sło-

neczne nasienie oświaty w serca

bratnie od wczesnego poranku,

nie dbając, że tam nie jedno

ziarno padnie na opokę, że inne

rozdziobią kruki, nie dbałoskwar

letniego południa, ani o burze,

których nie oszczędził mu los

zawistny.

Szedł drogą swoją niezachwia-

ny, chociaż nieraz śród cierni i

ostrych kamieni, krwawiły stopy,

krwawiło serce... raz poraz dłoń

hojną zanurzał w 'siewnicy, by

nową garść ziarna dorodnego

rzucić w ojczyste zagony, z wia-

rą niezachwianą, że z ziarna tego

wyrośnie stokrotny plon życia

nowego, że z ciemnych podziemi

żmudnej pracy konspiracyjnej

wystrzeli zielona ruń i zafaluje

zbożnym plonem niwa rodzinna

w blaskach słońca wolności, w

odrodzonej ojczyźnie.

Nie dla zaszczytów lub zysku
pracował w czasach najcięższej

niewoli, owszem ryzykując dnia

każdego być uwięzionym i zesła-

nym, cichy i skromny, nie szu-

kając rozgłosu, niczyjej podzięki,

szedł posłuszhy nakazowi we-

wnętrznemu, ku wytkniętemu ce-

lowi, ku odrodzeniu ojczyzny,

drogą oświaty ludu.

A gdy doczekał promiennej

jutrzni Zmartwychwstania Narodu,

siewca niestrudzony nie spoczął

na chwilę, choć ręce opadały od

pracy nadmiernej,. choć dzień

jego nachylał się ku wieczorowi.

Jeszcze w siewnicy serca jego

był zapas bogaty dorodnego na-

sienia, jeszcze niejedn  zagon

ojczysty leżał odłogiem, czekając

siewcy swego.

Więc mimo  przygniatającego

brzemienia lati cierpień, szedł

dalej, krzepiąc własnego ducha i

duchem swym krzepiąc współ-

pracowników, współbraci i te

przedewszystkiem niezliczone rze-

sze maluczkich, łaknących chleba

oświaty, dla których poświęcił

żywot cały.

Mimo bolesnych rozczarowań,

których nie oszczędziła nasza

smutna rzeczywista rzeczywistość

nikomu z nas, którzy w latach

niewoli wymarzyliśmy Ją tak

jasną, niepokolaną,gpromienną —

nie upadał na duchu, pewny, że

posiew jego, posiew oświaty, jak

przetrwał długą, lutą zimę nie-

woli, tak przetrwa wszystkie na-

wałnice wewnętrznych niesnasek.

To też gdy ozwały się dzwo-

ny świątyń wileńskich, zwiastując

mieszkańcom grodu naszego zgon

nieodżałowanego pracownika na

niwie narodowej oświaty, w po-

ważnym ich dźwięku każde serce

odczuć musiało głos zmar-

twychwstania.

Albowiem gdy składamy do

łona matki-ziemi drogie nam

szczątki zasłużonego męża, myśl

jego niaśmiertelna żywie pośród
nas, żywie i działa, pracuje jak

za życia nad odrodzeniem naro-
du — w duchu, prawdzie i świat-

łości.

ZDROJOWISKO
INOWROCŁAW.

Wskazania:
Reumatyzm,
Artretyzm,
Podagra,
Chor. kobiet,
dzieci i dróg
oddechowych 2

Sezon wiosenny od 15.V.

Informuje Zarząd zdrój.

Inowrocław.
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Wzrost produkcji
światowej a Polska.
W gospodarczem życiu po-

wojennem świata zastanawiać
musi każdego, kto uważnie bada
statystykę, ogromny wzrost pro-
dukcji przemysłowej wbrew prze-
widywaniom, że wojna wstrzyma
ten rozwój na długie lata. Stało
się inaczej. Oto cyfry:

roczna produkcja ropy nafto-
wej w świecie: w roku 1913—350
miljonów beczek, w roku 1929—1
miljard 480 miljonów beczek;

roczna produkcja cukru w
świecie: w roku 1913 — 198 milj.
centn. metrycznych, w roku 1929
— 282 milj. centn. metrycznych;

roczna produkcja węgla w
świecie: w roku 1913 — 1 miljard
337 miljonów ton, w roku 1929—
1 miljard 520 miljonów ton;

roczna produkcja pszenicy w
świecie: w roku 1913 — 1 miljard
centnarów metryczn., w roku
1929 — 1 miljard 120 miljonów
c. m.;

roczna produkcja stali w świe-
cie: w roku 1913 — 76 miljonów
ton, w roku 1929 — 123 miljony
ton;

roczna produkcja żelaza w
świecie: w roku 1913 — 81 miljo-
nów ton, w roku 1929 — 97 mil-
jonów ton.
W świetle tych cyfr widoczny

"jest ogromny wyścig produkcji
przemysłowej i rolnej. Wyścig
ten wygrywają narody te, które
produkują najtaniej. W Polsce,
gdzie środki techniczne są jesz-
cze dalekie od doskonałości,
gdzie kapitał jest trudny, w ta-
niości produkcji decydującą rolę
mogą odgrywać jedynie ułatwie-
nia gospodarcze i podatkowe, a
więc polityka gospodarcza. Przez
ogromne ubezpieczenia socjalne,
niewspółmierne z naszym roz-
wojem gospodarczym, przez po-
datek obrotowy, płacony kilka-
krotnie w różnych fazach prze-
robu tego samego produktu, po-
gorszone zostały możności gospo-
darcze Polski i rola jej w konku-

*rencji wszechświatowej. Pogarsza
je w dalszym ciągu etatyzm, oraz
nadmierna ingerencja władz. Ta
ingerencja państwowa w dziedzi-
nie protekcjonizmu celnego, sto-
sowana umiejętnie, mogłaby być
użyteczna, natomiast w dziedzi-
nie liberalizmu gospodarczego
wydaje ujemne rezultaty.

Te względy taniości produkcji
są niezmiernie ważne, bo tylko
produkt dobry i tani jest w sta-
nie zdobyć konsumenta. A tym-
czasem o konsumcję coraz trud-
niej. W przeciwieństwie bowiem
do ogromnego wzrostu produkcji
w świecie, powojenna konsump-
cja spadła. To też stare prawo
ekonomiczne popytu i podaży
wywołało ogólny kryzys świato-
wy gospodarczy. Kryzys ten
dotknął Polskę boleśniej, niż inne
kraje wskutek niedomagań na-
szej polityki gospodarczej, o czem
wyżej.

Konsumpcja spadła też wy-
datnie w Polsce, co świadczy o
zubożeniu kraju. Przed wojną
naród odżywiał się lepiej. Cyfry
z lat 1910—1913 dowodzą, że
staliśmy wtedy na granicy samo-
wystarczalności rolnej. Ilości pro-
duktów rolnych i hodowlanych
wywożone wówczas z ziem pol-
skich były niemal te same, co
ilości takich produktów przywo-
żone z Rosji. Jeżeli się zważy na
fakt, że każdy kraj zachodnio-
europejski przechodził ewolucyj-
nie przemianę z kraju rolniczego
na przemysłowy i w miarę uprze-
mysłowiania się tracił samowy-
starczalność rolną i z roku na
rok coraz więcej następnie mu-
siał sprowadzać produktów  rol-
nych (jak np. Anglja), to ziemie
polskie przy swej samowystar-
czalności rolnej w r. 1913 pod
względem uprzemysławiania zaj-
mowały stanowisko graniczne
między krajem przemysłowym
a rolniczym. Dziś Polska ma nad-
miar produktów rolnych, co
świadczy, że staliśmy się na no-
wo krajem rolniczym, zostawszy
w tyle pod względem uprzemy-
słowienia. To też w kierunku
intensywnego  uprzemyslowiania
iść powinny nasze wysiłki; wy-
maga tego nietylko nasza pozycja
wśród narodów świata, ale też
i interesy naszego rolnictwa.

KRONIKA LIDZKA.
4-dniowy kurs spółdzielczy

_w Lidzie.
Komitet Spółdzielczy organi-

zuje w czasie od 25—28 czerwca
b. r. w Lidzie 4-dniowy kurs spół-
dzielczy, do którego zasadniczo
są uprawnieni pracownicy spół+
dzielczy z terenu powiatu lidz-
kiego. Ostateczną decyzję co do
zaliczenia odnośnego kandydata

szeregu kursantów wydaje
Komitet, który również pokrywa
koszta przejazdu na kurs i z po-
wrotem, wyżywienie i noclegi
kursantów. Kierownictwo peda*
gogiczne na kursie obejmie kie-
rownik Wydziału  spóldzielczo-
wychowawczegoj„Społem” p. Fran-
ciszek Dąbrowski.

Zgłoszenia na kurs będą przyj-
mowane do dnia 10 czerwca b. r.
włącznie.

PSZORZEC Na WiNSKL

 
Ś.P. DR. WITOLD WĘSŁAWSKI.

Postać zgasłego przed paro-
ma dniami ś. p. Witolda Węsław-
skiego nabiera pełnej wyrazistoś-
ci, jeśli sięgnąć pamięcią w lata
bezpośrednio poprzedzające wiel-
ką wojnę i odrodzenie państwo-
wości polskiej. Pokolenie dzisiej-
sze, powojenne, nie zna wysiłków
ludzi z ostatnich kilku dziesiąt-
ków lat niewoli Narodu, nie do-
cenia i nie jest w możności oce-
nić ogromu ich pracy i zasługi.
W rozgwarze współczesnych walk
i kłopotów nie pora może na pi-
sanie historji. Przyjdą jednak nie-
wątpliwie chwile, gdy dla wyda:
nia sprawiedliwego wyroku trze-
ba będzie sięgnąć w niezagasłą
jeszcze w pamięci wielu przesz-
łość i oddać należne tym, którzy
położyli pierwsze mocne zręby
dzisiejszej wolnej? Ojczyzny.
Wśród nich szczególnie plastycz-
nie wyróżnia się ów niezapmnia-
ny chorąży oświaty narodowej,
którego z taką głęboką czcią że-
gna całe, bez różnicy przekonań
politycznych i społecznych, pol-
skie Wilno.

Wielki szmat życia, jakie prze-
żył śp. Witold Węsławski, to wiel-
ka epoka w życiu Narodu: od
powstania styczniowego aż do
urzeczywistnienia nadziei o wskrze-
szeniu państwa. W narodowej
epopei to szereg rozdziałów o
bardzo różnej treści i różnem na-
pięciu wiary w lepszą przyszłość.
Przez lata smutku i rozpaczy,
przyziemnej pracy organicznej
nad rozwojem dobrobytu trzeba
się było przedzierać w jaśniejsze”
czasy narodzin idei narodowej w
końcu ubiegłego stulecia. Ś. p.
Witołd Węsławski zrósł się właś-
nie najmocniej z tym ostatnim
okresem i z niego wziął na całe
życie głębokie poczucie obo-
wiązku wobec przyszłości Narodu.

Wówczas zrodziło się hasło:
„przez oświatę ludu ku odrodze-
niu“ i stalo się podwaliną wy-
trwałej, wytężonej pracy całego
pokolenia. Gdyby wojna świato-
wa spadła o kilka dziesiątków lat
wcześniej, gdyby jej nie poprze-
dził wielki wysiłek oświatowy,
tem większy, że przeważnie za-
konspirowany i ścigany przez za-
borcę, może inaczej wyglądałyby
dzisiejsze nasze losy, może nie
dojrzałby w całej pełni owoc nie-
podległości politycznej.

| właśnie na tle tej szarej,
ciężkiej, żmudnej i pełnej niebez-
pieczeństw pracy oświatowej
ś. p. Witold Węsławski jaśnieje
szczególnym blaskiem, jako nie-
strudzony pracownik narodowy
na ziemi Wileńskiej, jako wytrwa-
ły, niedający się zrazić żadnemi
trudnościami organizator tajnej
oświaty. Wszedł u progu swej
działalności w koło wielkiego ru-
chu wszechpolskiego, który w po-

czątkach bieżącego stulecia ogar-
nął całą Polskę. Był członkiem
Ligi Narodowej i przez pewien
czas pełnił obowiązki jej komisa-
rza w Wileńszczyźnie. Był w gro-
nie innych twórcą tajnej „Oświa-
ty Narodowej”, która =wykształ-
ciła i wychowała na dzielnych
synów Polski wielu, wielu bez-
imiennych pracowników z pośród
szarych rzesz ludowych.

A w tej nieustannej walce o
każde drgnienie duszy polskiej na
ziemiach zabranych nabył nie-
zwykłego daru patrzenia w przy-
szłość oczami, pełnemi optymi-
zmu i wiary, że rzucony w twar-
dę glebę posiew pracy narodo-
wej da obfity plon. Szczęśliwy
los pozwolił mu dożyć tej pięk-
nej chwili, kiedy marzenie stało
się ziszczonym faktem.

Nie miał ś. p. Witold Węsław-
ski tak zwanego temperamentu
politycznego, jednak w pracach
politycznych najprzód Ligi Naro-
dowej, później demokracji naro-
dowej brał czynny i żywy udział.
Był jednym z twórców prasy na-
rodowej w Wilnie po rewolucji
rosyjskiej, szczególną opieką ota-
czał pismo ludowe „Żorzę Wi-
leńską*.

Mieszkanie jego przy ul. Nie-
mieckiej 3 długi czas było ośrod-
kiem wszystkiego tego, co wią-
zało się z działalnością obozu na-
rodowego w Wileńszczyźnie. Przez
szereg lat zbierało się tam grono
działaczów narodowych w piątki
każdego tygodnia. Na całe życie
każdemu z nas, uczestników tych
narad, pozostanie w głębi duszy
wyryte wspomnienie postaci go-
spodarza, pełnego zawsze troski
o sprawy i rzeczy polskie, nigdy
niezamącone zgrzytem osobistych
kłopotów.

Najpełniej, najjaśniej rozbłysło
serce tego dobrego wzorowego
syna wielkiej Ojczyzny w ciężkich
latach okupacji niemieckiej, gdy
stał się prezesem i duszą Komi-
tetu Edukacyjnego wWilnie. Dziś
dopiero, z oddalenia kilkunastu
lat, można w pełni zdać sobie
sprawę z ofiarności, poświęcenia
i oddania, z jakiemi ś. p. Witold
Węsławski pełnił niezmiernie trud-
ny obowiązek, który wziął na swe
barki.

I dlatego pozostawił po sobie
niezagasłe wspomnienie nie tylko
wśród najbliższych sobie współ-
pracowników, ale i wśród naj-
szerszych warstw wileńskich, dla
których jego nazwisko stało się
symbolem niestrudzonego wysiłku
dla dobra ogólnego.

Zgasł człowiek o kryształowej
duszy i złotem sercu, o glębo-
kiem poczuciu obowiązku i od-
dania sprawie narodowej.

A. Zwierzyūski.

Eksportacja do kościoła po-Dominikańskiego.
Zgon wielkiego działacza oświa- -

towego, prezesa Polskiej Macierzy
Szkolnej, ś. p. Dr. Witolda Wę-
sławskiego odbił się bolesnem
echem w naszem mieście. Wyra-
zem tego była wczorajsza ekspor-
tacja z domu żałoby przy ul. Nie-
mieckiej do kościoła po-Domini-
ańskiego. Już przed godz. 7-mą
wieczorem wylot ulicy Niemiec-
kiej i część Dominikańskiej zale-
gły tłumy tych, którzy przyszli
oddać ostatni hołd Zmarlemu.
Nie zabrakło wśród zebranych
wszystkich czołowych osobistości
miasta. Obecni byli wojewoda
wileński, p. Raczkiewicz, prezy-
dent miasta, p. Folejewski, staro-
sta grodzki, p. Iszora, J. M. Rektor
U. S. B, prof. Dr. Czesław Fal-

duchowieństwo, urzędnicy admini-
stracyjni, szkoły, radni miejscy, w
tem grupa radnych żydów,przedsta-
wiciele instytucji i organizacji
oświatowych i społecznych prasy
wszystkich „kierunków, a wśród
publiczności całe przedwojenne
Wilno.

Z domu żałoby trumnę wy-
nieśli członkowie Polskiej Macie-

„rzy Szkolnej i ustawili na kara-
wanie, koło którego straż trzy-
mali sokoli w mundurach. Pochód
poprzedzany przez koła Polskiej
Macierży Szkolnej, Narodową or-
ganizację Kobiet i Stowarzyszenie
Młodzieży Polskiej prowadzony
był przez ks. kanonika Kuleszę.

ggZa trumną prócz najbliższej ro-
dziny zmarłego kroczyły wielkie

kowski, profesorowie U.S. B, tlumy publiczności.

Depesze | listy kondolen-
cyjne Zarządowi Polskiej Macie-
rzy Szkolnej Z. W. nadesłały:

Zarząd Główny Polskiej Macie-
rzy Szkolnej, Związek Młodzieży
Polskiej w Wilnie, Konwent Polo-
nia, Związek Strzelecki Podokręg
Wilno, Kolo P. M. S. w Giłębo-
kiem, T-wo Szkóły Ludowej, Ma-

cierz Szkolna w Cieszynie oraz
Gimnazjum, Szkoła Powszechna,
Szkoła Maciefzy i Burmistrz m.
Dzisny.

Powiatowe Kolo M. Sżk. w Wi:
lejce donosi:

Z powodu zgonu Ś. p. d-ra
Witolda  Węsławskiego Prezesa

Centralnego Zw. Macierzy Szkol-
nej Z. W. w Wilnie, Niestrudzo-
nego Pracownika na polu oświa-
ty polskiej pozaszkolnej—w dniu
pogrzebu t. j. 30 maja odprawio-
ne zostanie uroczyste, żałobne
nabożeństwo o godz. 8-ej rano,
na które jaknajliczniej zaprasza
swoich członków i wiernych.

Członkinie Narodowej Organi-
zacji Kobiet w myśl życzeń Ś. p.
dr. Witolda Węsławskiego, chrzest-
nego Ojca sztandaru N. O. K.
składają na cele oświatowe Pol-
skiej Macierzy Szkolnej 125 zł.
M. Iwaszkiewiczowa, E. Domań-
ska, Z. Kiewliczowa,M. Ciozdzina,
A. Otrębska, Z. Kownacka, W.
Broniewiczowa, H. Syrwidówna,
Z. Chełchowska, E. Godlewska,
L. Zycka, M. Cedrońska, Renigie-
rowa, H. Siewiczowa, A. Markie-
wiczowa, Kodziowa, Cz. Waligó-
rzyna, H. Pytonowa, Kalenkiewi-
czówna, Swolkieniowa, M. Piotrow-
ska, W. Kazimirska, Br. Kupściów-
na, J. Kupściówna, Z. Houwalto-
wa, Dowojno, Sokolska, Merten-
sowa, Wierszyłłowa, Z. Łupinowi-
czowa, M. Kisielowa, Głowińska.

Zamiast kwiatów na grób ś. p.
dr. Witolda Węsławskiego, czcząc
pamięć Jego i zasługi niepoli-
czone, na Macierz Szkolną 25 zl.
składa A. Szczepkowska.

Zamiast wieńca na trumnę
ś. p. d-ra Witolda Węsławskiego
ku uczczeniu Jego zasług, pod
którego kierunkiem długie lata
współpracowałem w T-wie „So-
kół* w Wilnie, składa 50 zł. na
Polską Macierz Szkolną Włady-
sław Chojnicki.

„Zamiast kwiatów na trumnę
ś. p. nieodżałowanego prezesa
Macierzy Szkolnej, d-ra Witolda
Węsławskiego składają 50 zł. na
Polską Macierz Szkolną Stanisła-
wostwo Łopacińscy.

Zamiast wieńca na grób Wiel-
kiego a skromnego Przodownika
pracy narodowej ś. p Witolda
Węsławskiego składa do dyspozy-
cji p. profesora Wacława Komar-
nickiego dawny wspólpracownik
Zmarłego Kazimierz Józef Ponia-
towski 50 zł.

Zamiast kwiatów na grób ś. p.
dr. Witolda Węsławskiego, według
Jego życzeń na Polską Macierz
Szkolną składają Szymon i Zofja
Renigerowie 40 zł.

Prezes T-wa Popierania Pracy
Społecznej L. Ostreyko zamiast
kwiatów na grób ś. p. dr. Witol-
da Węsławskiego składa w imie-
niu T-wa na Macierz Szkolną50zł.

Ku uczczeniu pamięci dr. Wi-
tolda Węsławskiego prezesa Ma-
cierzy Szkolnej—-Szkoła Powszech-
na Nr. 37 na Macierz Szkolną
20 tb

Zamiast kwiatów na trumnę
ś.p. dr. W. Węsławskiego—ku
uczczeniu zasług najlepszego Po-
laka i człowieka—Zarząd Stowa-
rzyszenia „Opieka polska nad ro-
dakami naobczyżnie* składa 25zł.

Zamiast kwiatów na trumnę
ś. p. dr. Węsławskiego na Polską
Macierz Szkolną 50 zł. składa ro-
dzina Marcinowskich.

Inż. Bronisław Chądzyński 25 zł.,
Jan Michał Falewicz 10 zł., Marja
Jurjewiczowa 10 zł, Helena i
Marjan Dziewiccy 20 zł., Antoni
Jankowski z rodziną 15 zł.

Zamiast kwiatów na trumnę
ukochanego Wuja ś. p. D-ra Wi-
tolda Węsławskiego — Władysła-
wostwo Sarjusz-Bielscy zł. 5, Fe-
liksostwo Zawadzcy 50 zł., Ada-
mostwo Zawadzcy 25 zł., p. Dr.
Kazimierz Dmochowski zł. 100,
p. Doktorostwo Feliksostwo Swie-
żyńscy zł. 100, p. Franciszek Hry-
niewicz zł. 10, Marjanostwo Cheł-
chowscy 10 zł., Bohdan Sżachno
100 złot.

Zamiast kwiatów na trumnę
nieodžalowanego, š. p. dr. Witol-
da Weslawskiego na Polską Ma-
cierz Szkolną z. Wileńskiej, Okręg
i Koło Wileńskie T-wa Mauczy-
cieli Szkół Srednich i Wyższych
(T. N. S. W.) składają zł. 50:

Zamiast kwiatów na trumnę,
ś.p. dr. Witolda Węsławskiego
na Pol. Macierz Szkolną Ziem
Wschodnich składają, dr. Wiktor
Hryszkiewicz i inż. Witold Hrysz-
kiewicz z żoną—zł. 50.

Wyniki zbadania góry Zamkowej
w Vilnio.

Komisja, powołana do zbada-
nia góry Zamkowej w Wilnie, po
przeprowadzeniu gruntownych ba-
dań stanu konserwacji basztyi
pałacu mieszkalnego oraz po
zbadaniu terenu wzgórza stwier-
dziła w formie protokółu, co na-
stępuje:

l. Stan konserwacji baszty
jest w hajwyższym stopniu nie-
zadawalniający. Stan taki wywo-
łało wieloletnie przesiąkanie wil-
gości wskutek braku należytego
pokrycia korony murów oraz nad:
mierne obciążenie nadwątlonych
murów drewnianą dwupiętrową
ńadbudówką. Dla uniknięcia groż-
nych następstw, które mogłyby
spowodować pozostawienie baszty
w dotychczasowym stanie komisja
uznała za konieczne: 1) Niezwłocz*
ne zniesienie drewnianej nadbu-
dówki i oczyszczenie korony mu-
rów, 2) wzmocnienie konstytucji
murów, 3) osłonięcie baszty pro-
wizorycznym dachem, krytym bla-
chą żelazną, do czasu wykonania
nowego zwieńczenia według pro-

 

jektu wybranego w drodze ba |
kursu, 4) wzmocnienie przylega

  

  

LAURA LA PLANTE,
która cudownym śpiewem i grą

oczaruje widzów i słuchaczy w 100 /e
śpiewającym filmie p. t.
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wkrótce HOLLYWOOD".w kinie »

    
   

 

   
  

     

 

jących do baszty fragmentó
murów obwodowych, 5) związani
baszty do czasu zupełnego zabeź
pieczenia murów dwiema  żelaż:

  

  

 

   

T i rze
nemi obręczami. sk:

<

Il. Komisja uznała, że przyj sfe
opracowywaniu warunków ko
kursu na zwieńczenie baszty n
leży ściśle rozgraniczyć zagadnie  

  
wiązanie pozostawia się do roz”
strzygnięcia projektodawcom.

III. Przyczyną osypania się W
kwietniu rb. na zbocze wzgórza
od strony Wilenki części kamien”
nej okładziny pałacu mieszkalne”
go było przerikanie opadów atmo
sferycznych przez koronę murów|
w szczelinę między okładziną!
miąższem muru i wypieranić
okładziny na zewnątrz w czasie
zamrzania wody. Komisja stwier
dziła, że stan pozostałej okladzi-
ny jest groźny i należy się liczyć
z możliwością dalszego osypywa'
nia się kamieni, oraz ustaliła, że
w celu należytego zakonserwowa*
nia ruin należy okładzinę zrekon*
struować, przemurowując części
okładziny, niezwiązane nałeżycie
z miąższem muru. Zdaniem ko“
misji, udostępnienie góry Zamko“
wej dla publiczności nastąpić
może ze względów bezpieczeń”
stwa dopiero po wykonaniu naj
niezbędniejszych prac konserwa”
cyjnych.

IV. Po zbadaniu terenu wzgó*
rza należy pozostawić ponad po*
ziomem zieńni wierzchnią warstwę
odnalezionych murów zamku i
odsłaniać je częściowo w na*
stępnych latach w miarę posia*
danych kredytów na równoczesne
przeprowadzenie prac konserwa”
cyjnych. Odnalezione dotąd fun-
damenty drugiej baszty, murów f
obwodowych cd strony Wilji i
zabudowań zamkowych stanowią|
doniosły materjał dla odtworzenia
pierwotnego układu zamku, do"
tychczas prawie zupełnie niezna*
nego. Spodziewać się należy, że
prace, zamierzone na lata na*
stępne, przyniosą bogaty plon|
naukowy. .
W celu ulatwienia prac kon:

serwarcyjnych i badawczych ko-
misja wyłoniła dwie sekcje: kon*
serwatorską, której zadaniem bę*
dzie opracowanie szczegółowych
programów konserwacji ruin, oraz
naukowo-badawczą, która zgro*
madzić ma” materjały do historji
zamku górnego i opracować re-
zultaty badań. Do komisji kon-
serwatorskiej weszli: arch. J. Bo-

 

 
rowski, prof. Kłos, konserwator k
Lorentz, prof. Morelowski, arch. | a
Narębski, nacz. Przygodzki i arch. s
Rouba. Do sekcji naukowo-ba- Ee
dawczej: p. M. Brensztejn, prof.| **
Kłos, kons. Lorentz, prof. More-
lowski, arch. Rouba, dyr. Studni-
cki i p. L. Uzieblo. u

W
PI

Z sali sądowej. d
O okruiny mord dokonany Ly,

przez parobka. fiu
Przed Ill-im wydz. karnym Są- | Ma

du Okręgowego stanęli Andrzej dz
Żołudek i Aleksander Žolniero-| la
wicz pod zarzutem zamordowania| %b
pierwszy dla zysku, drugi celem to
wywarcia zemsty — Wincentego lo
Pstrockiego, gospodarza ze wsi B.
Poniatysze, gm. wiażyńskiej, pow.| %
wilejskiego. dz

W dn. 12 grudnia ub. r. dwaj| Sz
wieśniacy, przybywszy do domu dy
Pstrockiego znaleźli go z rozpła* Pr
taną głową w kałuży krwi. <z

Uwiadomiona o wypadku po-| St
licja skonstatowała śmierć wsku- | IS
tek zadania wielu ran w głowę
siekierą oraz 5-cio funtowym od- w
ważnikiem, które znaleziono po- nz
rzucone na podłodze. gc
W wyniku śledztwa stwierdzo- to

no tajemnicze zniknięcie przyję- | SI
tego niedawno na służbę parobka. | Ne
. Okazało się, iż jest to Andrzej| Pi
Zołudek z sąsiedn'ej wsi Nieścir- Šy
ki. Przeprowadzona w jego zagro- k
dzie rewizja wykryła garnitur,
który jak się okazało był włas-
nością zamordowanego. 3

Žoludek do zbrodni przyznał a
się i zeznał, iż do czynu tego i
namówił go najbliższy sąsiad ś
Pstrockiego Aleksander Zolniero- k
wicz, który w ten sposób chciał t
się zemścić za niepłacenie długu. w
Nadto Żołudek twierdził, że Żoł- Ni
nierowicz wspólnie z nim doko* s
nał mordu. lų

olnierowicz wszelkiego udzia-
łu w zbrodni wyparł się.

Sąd . w rezultacie przewodu
uznał ŻZołudka za winnego iska* |$i
zał go na 15 lat ciężkiego wię* |nį

zienia, H
ołnierowicza dla braku wy*|uj

starczających dowodów uniewin* re
nił. Kos. gi
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Życie akademickie.
ODEZWA

ogółu Polskiej Młodzieży Akademickiej Uniwersytetu
Stefana Batorego w Wilnie.

KOLEDZY i KOLEŻANKI!
Rząd litewski, pragnąc wzno-

Wienia na terenie międzynarodo-
Wym sprawy wileńskiej, w braku
Izeczowych argumentów, wyzy-
skał skrajny szowinizm pewnych

rzy] Sfer ludności litewskiej i, obłąka-
ton] hy nienawiścią do wszystkiego co

na] polskie, dopuścił świadomie do
nie] pogromu Polaków, zamieszkałych

roz) Dzień 23 maja 1930 r. jest
„gartą, która rzuca gruby cień na

„ wfhistorję Litwy, w tym bowiem

rza dniu zaszedł niesłychany w dzie-

ien-| Jach państw cywilizowanych wy-
Padek bezkarnego pogromu lud-ine]

mo) hości polskiej, której los kazał
rów] Poza granicami Rzeczypospolitej

ią
nie

ij przebywać. Szowinizmlitewski za-
stosował metody, używane dotych-

asie zas tylko przez bolszewików lub

ier”
dzie
zyć
wa
że

wa“
on“
„ści
cie
ko”
ko”

pić
eń”
Ea
Wa”

gó”
Do”
wę
I

na“

ia-
ne

va-
m=

dzikich.
Na wiecu, urządzonym w Kow-

nie w dniu 23 maja, powzięto
Wnioski, które zmierzają do zni-
Szczenia wszelkich śladów  pol-
Skości na Litwie. Nie bacząc na
Szeroką tolerancję polską, jaką
Cieszą się Litwini, zamieszkali w
olsce, domagano się doszczęt-
Nego wyrugowania języka pol-

skiego z kościoła, zabronienia
mówienia po polsku na- ulicy,

Zamknięcia polskich szkół, stowa-

Tzyszeń i czasopism. Tłum, pod-
niecony demagogicznemi  prze-
Mówieniami przywódców, pewny
bezkarności, zdemolował urzą-
zenia polskiej instytucji oświa-
wej i kamieniami powybijał szy-

jj by w oknach polskiego gimnaz-
um i w Zjednoczeniu Studentów

Polaków, oraz uszkodził wnętrza
Polskich zakładów handlowych,
Przemys'owych i artystycznych.
ednocześnie dzikie ręce w gma-

ów / hu Uniwersytetu Litewskiego zer-
ji i) Wały i strzaskały doszczętnie wi-

dostatecznie jednak wykazują pla-
nowość zorganizowanego  po-
gromu.

Koleżanki i koledzy!
Stara kultura Narodu Polskie-

go nie pozwala gwałtem odpo-
wiadać na gwałt szalonych bar-
barzyńców, nie możemy jednak
pozwolić na bezkarne niszczenie
ducha polskiego, na prześladowa-
nie braci naszych, mieszkających
na Litwie, na zakusy przeciwko
całości i majestatowi Najjaśniej-
szej Rzeczypospolitej Polskiej.

Szykanowana na Litwie Polska
Młodzież Akademicka spogląda
ku Wilnu, czy z murów Wszech-
nicy Batorowej wionie ku niej
krzyk mocny i potężny akademi-
ków wileńskich: „Wilno jest po!-
skie! Nikt go nam wydrzeć nie
zdoła! Bohaterom cześć!"

Koleżanki i koledzy! My Pol-
ska Młodzież Akademicka Uni-
wersytetu Stefana Batorego w
Wilnie, bez różnicy przekonań,
musimy stanąć w obronie tego,
co polskie, co wypływa z naszej
tysiącletniej kultury. Musimy do-
wieść, że tu, o miedzę od grani-
cy litewskiej płonie ognisko du-
cha polskiego, o które rozbiją się
wszelkie ataki wrogów polskości.

Jednolitą i zdecydowaną po-
stawą zapewnimy swych braci za-
kordonowych, że myślą zawsze
jesteśmy przy nich i krzywdzić
ich nie pozwolimy.

Każdy Akademik i Akademicz-
ka, o ile czuje się Polakiem czy
Polką, musi przyjść na wiec pro-
testacyjny, jaki odbędzie się z
inicjatywy Wileńskiego Komitetu
Akademickiego w sali Sniadeckich
U. S$. B. O terminie wiecu nastą-
pią komunikaty w prasie.

Koleżanki i Koledzy! Oczy Pol-
ski i Europy są zwrócone na Was.

 

 

vią trynę Zjednoczenia Studentów Po-

ia | laków. p ż Wszędzie musi dolecieć Wasz głos:

ło” | Fakty powyższe są jedynie Niech żyje wielka i potężna Rżecz-

ja | Sząstką bolesnej prawdy, tajonej pospolita Polska. Niech żyje pol-

że rzętnie przez cenzurę litewską, skie Wilno.

1a* |Wilno, w maju 1930 r.

3 Stefan Fundowicz Stanisław Ochocki
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,f. | a Kcnwentu oo. Franciszkanów.

 

1
Z miasta.

— Jubileuszowa Wystawa
Obrazów, Rzeźb i Architektury

3 Wileńskiego T-wa Artystow-
Plastyków. Z powodu przypa-
ającego w maju rb. 10-lecia

(żełożenia W. T. A. P. — doraźna
Wystawa będzie miała charakter
Jubileuszowy. Uroczyste otwarcie
Nastąpi dnia 1 czerwca w nie-
dzielę o godzinie 1 w byłym pa-
acu hr. Tyszkiewiczowej przy
zbiegu ul. Arsenalskiej i Zygmun-
towskiej — lokalu łaskawie udzie-

lonym przez p. Depektora Rygla.
gaty dział malarstwa, rzeźby i

architektury, uzupełniony przez
ział retrospektywny, rozmiesz-
Szony będzie w pięciu salach —
wuch na dole i trzech na górze.
rzewidywany jest szerszy udział

Członków T-wa z Warszawy. Wy-
Stawa otwarta będzie od g. 10 —
9 przez cały czerwiec, i
— Czwarty międzynarodo-

Wy saion fotografiki. Pod tą
Nazwą, otwiera Zarząd Wileńskie-

| go Towarzystwa Miłośników Fo-
Ografji dziś wielką wystawę foto-

grafiki, na którą po raz piewszy
Nadsyłają zagraniczni artyści swe
Prace ze wszystkich pięciu części

iata w doborze licznym i wy-
Wintnym.

Sprawy wojskowe.
4 — Rocznik 1909. W piątek

30 b, m. o godz. 8 rano w lo-
«alų przy ul. Bazyljańskiej 2, od-
ędzie się posiedzenie komisji

| oborowej „dla rocznika 1909, na
Które do przeglądu winni się sta-
'Wić poborowi wymienionego rocz-
ika z nazwiskami rozpoczynają-
temi się na literę $ zamieszkali

jw obrębie 1 komisarjatu P. P. m.
Wilna. d

Sprawy administracyjne.
— Kary administracyjne.

Starosta Grodzki w Wilnie ukarał
Następujące osoby: 1) Józefa

Mira, właściciela domu Nr 7, przy
Ul. Konarskiego za niedokonanie
lemontu nakazanego przez Ma-
Bistrat grzywną w kwocie 70 zło-
ych z zamianą w razie nieuisz-
Gzalności na 14 dni aresztu. 2)
Aleksandra Tawroszewicza, admi-
Istratora domu Nr 15, przy ul.

retowej za niedokonanie re-
tu balkonėw  nakażanego

przez Magistrat grżywną w kwo-
tie 100 zł. z zamianą w razie

 
     

 

   

  

  
     
  
  
    

 

    

    

 
     

  

 

dni. 4) Józefa Maguna, zamiesz-
kałego we wsi Puszyłajcie, gm.
rzeszańskiej za to samo wykro-
czenie aresztem na przeciąg 5

dni. »

Handel i przemysł.
— Skargi rzemieślników.

Niesłychanie wysoki wymiar po-
datku obrotowego, jaki dotknął
w roku bieżącym rzemieślników,
spowodował masowe zwracanie
się  organizacyj rzemieślników
Wileńszczyzny ze skargami do
władz centralnych. Podatek obro-
towy obliczany jest w roku bie-
żącym dla rzemieślników w tak

wysokim stopniu, że tylko drob-
ny odsetek rzemieślników będzie
mógł wywiązać się z obowiązku
podatkowego. Naogół podniesio-
no wymiar do 100 proc. w zależ-
ności od branży i od miejsco-
wości. Szczególnie na Wileń-
szczyźnie w poszczególnych mia-
stach i miasteczkach  fiskalizm
doprowadza do tego, że rzemieśl-
nicy likwidują swoje warsztaty.
Do chwili obecnej na terenie wo-
jewództwa Wileńskiego zlikwido-
wało warsztaty pracy około 8tys.
rzemieślników z poszczególnych
zawodów. W związku z tem sfe-
ry rzemieślnicze wysuwają ko-
nieczność zarządzeń ministerstwa
w tej sprawie i* proponują dla
wyjścia z tego krytycznego poło-
żenia zryczałtowanie podatku ob-
rotowego dia drobnych  płatni-
ków. (d).
— Plerwszy Zjazd Piekarzy

województw wschodnich Rze-
czypospolitej Polskiej odbędzie
się w Wilnie w niedzielę, dnia 1
czerwca w sali Izby Rzemieślni-
czej przy ul. Niemieckiej 25. Dy-
skutowana będzie sprawa utwo-
rzenia Związku Cechów Piekar-
skich woj. wschodnich, sprawa
zamykania piekarń w związku z
nowem rozporządzeniem rządo-
wem, ogólne położenie w zawo-
dzie piekarskim i mechanizacja
piekarń w dobie obecnej i t. d.
Delegaci udadzą się ze sztanda*
rami do kościold”Dominikańskie:
go na nabożeństwo.

— Czarna lista zaprotesto-
wanych weksli. Banki wileń-
skie nie przyjmują do dyskonta
weksli podpisanych, względnie ży-
rowanych przez firmy zanotowa-
ne na t. zw. czarnej liście osób
dopuszczających weksle swe do
protestu.

Takie czarne listy sporządza-
ne są na mocy wykazów  rejen-

DZIENNI Už ECELN >

Uchwalenie budžetu miasta Wilna.
Na posiedzeniu wtorkowem, z

którego dokładnego sprawozda-
nia nie mogliśmy wczoraj podać
z powodu spóźnionej pory, roz-
poczęto, po zlikwidowaniu skan-

dalu, wywołanego przez przy-

wódcę P. P.S. p. Pławskiego,
drugie czytanie budżetu. Docho-

dy zostały przyjęte w tempie pio-

runująco szybkiem bez żadnej
dyskusji.

Również szybko przyjęto

pierwsze sześć dzialów wydatków,

a więc administracja ogólna, ma-

jątek komunalny, przedsiębior-
stwa komunalne deficytowe, spła-
ta długów, drogii place publiczne,
oświata. Dyskusja wywiązała się

dopiero przy rozpatrywaniu dzia: ,
łu VII „Kultura i sztuka”. W dzia-
le tym 3500 zł. przeznaczono na
organizację muzeum miejskiego.

Radny Fedorowicz (Koło Na-
rodowe) zaznaczył,żasuma ta dla
muzeum miejskiego jest bez zna-
czenia i wobac tego należałoby
tę sumę zużyć w inny bardziej
produkcyjny sposób. Radny Fe-
dorowicz proponuje przezracze-
nie tej sumy na czytelnię im.
Tomasza Zana. Przemówienie p.
Fedorowicza wywołało ożywioną
dyskusję. Mówcy poszczególnych
ugrupowań zaczęli domagać się
przydzielenia większych sum dla
bliższych im organizacyj kultural-
nych. Suma żądań przekraczała
sumę na te cele preliminowaną.
Do porozumienia nie doszło.

Po dłuższej dyskusji radny
Rafes (Bund) zażądał sprawdzenia
quorum i w ten sposób zerwał
posiedzenie, gdyż quorum kwa-
lifikowanego niezbędnego dla
uchwał budżetowych nie bylo.
Prezydent miasta p. Folejewski
odroczył posiedzenie do środy.

* *

W šrodę, posiedzenie budže-
towe.wyznaczone na godzinę 8

rozpoczęło się dopiero za dzie-
sięć. minut jedenasta.

Przyczyną zwłoki był brak
quorum. Tutaj „trzeba podkreślić
małe zainteresowanie się Rady
Miejskiej najważniejszą dla go-
spodarki miejskiej kwestją jaką
jest ustalenie dochodów i wydat
ków: miasta. Radni koła narodo-
wego stawili się licznie, oprócz
kilku nieobecnych w Wilnie. Na-
tomiast bardzo wielu radnych
innych ugrupowań  zaniedbało
swój obowiązek.

Dla zgromadzenia quorum trze-
ba było wyszukiwać radnych.

Podziwiać można energję se-
kretarza Rady Miejskiej p. Dzie-
wickiego, który telefonował na
wszystkie strony wykazując wiel-
ką znajomość trybu życia po-
szczególnych radnych. Wiedział,
kogo szukać w domu kogo poza
doinem.

Dzięki usilnym trudom p. Dzie-
wickiego, brakujący radni zaczęli
się zjawiać i wreszcie krótko przed
11-stązjawił się ostatni z oczekiwa-
nycbh,trzydziesty szósty niezbędny
do kompletu. Podobno przyjechał
wysłaną specjalnie po niego tak-
sówką.

Dyskusja nie była ożywiona.
W sprawie podziału sybsydjów
dla towarzystw kulturalnych osią-
gnięto porozumienie na kon-
wencie senjorów. W rezultacie
podniesiono sumę subsydjów o.
23 tysiące. Źródło pokrycia zna-
łazło się przez podniesienie do-
chodów od protestu weksli. Jest
to w dzisiejszych czasach źródło
dochodu niezawodne.

Pozatem na wniosek radnej
Iwaszkiewiczowej (kolo Narodo-
we) podniesiono normę wydat-
ków na dzieci w ochronach z 35
na 38.50 zł.

 

 

talnych i rzecz jasna, że nie zaw-
sze ilustrują one istotny stan rze-
czy. Bowiem często zdarzyć się
może, że któraś firma przypadko-
wo dopuści weksel do protestu,
stać się to może wskutek tego,
że nie doręczono firmie zawiado-
mienia o płatnośai weksła, że in-
kasujący weksel nie wie, gdzie
firma się znajduje, że przypadko-
wo, płatnik nie miał gotówki.

Dopuszczenie do protestu nie
dowodzi jeszcze bankructwa, tem-
bardziej w ;dzisiejszych czasach
kryzysu gospodarczego.

Kierowanie się wobec tego
kwalifikacjami na mocy cząrnych
list jest błędne i pogłębia tylko
kryzys zaufania. W związku z tem
sfery kupieckie postanowiły żwró-
cić się z interwencją do Izby
Przemysłowo - Handlowej celem
spowodowania rewizji dotychcza-
sowego stanu rzeczy. (d).

Sprawy uniwersyteckie.

— Niezwykłe promocje. Dziś
odbędzie się w Uniw. S$. B. a go-
dzinie 12-ej w Auli Kolumnowej
uroczysty akt wręczenia dyplo-
mów doktorów honoris causa Wy-
działu Prawa i Nauk Społecznych
następującym znakomitym uczo-
nym i zasłużonym profesorom:
prof. dr. Fryderykowi Zollowi, b.
Rektorowi Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, prof. dr. lgnacemu Ko-
schenbar-Łyskowskiemu, b. Rekto-
rowi Uniwersytetu Warszawskiego,
prof. dr. Stanisławowi Kutrzebie,
Sekretarzowi Gieneralemu  Fika-
demji Umiejętności w Krakowie,
prof. dr. Stanisławowi Starzyń-
skiemu, %. Rektorowi (lniwersy-
tetu Jana Kazimierza we Lwowie,
oraz tak znanemu i popularnemu
w Wilnie jednemu z inicjatorów
wskrzeszenia Uniwersytetu Stefa-
na Batorego i jego współorgani-
zatorowi, pierwszemu Dziekanowi
Wydziału Prawa i Nauk Społecz-
nych i byłemu Rektorowi (ni-
wersytetu Stefana Batorego, prof.
Alfonsowi Parczewskiemu. Osob-
ne zaproszenia na uroczystość tę
wysłane nie będą, wstęp wolny
dla wszystkich.

Sprawy akademickie.
— Zarząd chóru zawiadamia

członków, że 1) we czwartek chór
śpiewa podczas uroczystości wrę-
czenia dyplomów honoris causa
u. S. B. profesorom innych
uczelni. Początek o g. 12. Zbiór-
ka chóru o godz. 10 w „Ogni-
sku“.

2) Normalna próba w piątek
odbędzie się nie w „Ognisku*
lecz w mieszkaniu p. Szczepań-
skiego (ul. Podgórna 1—13).

3) W niedzielę chór śpiewa w
Towarzystwie Przyjaciół Nauk na
uroczystości jubileusza pr. Par-
czewskiego. Początek o g. 13.
— Wileński Komitet Akade-

micki wzywa ogół młodzieży
Akademickiej dowwzięcia jak naj-
liczniejszego udziału w uroczy-
stości nadania doktoratu honoris
causa wielkiemu przyjacielowi
młodzieży i niestrudzonemu pra-
cownikowi na niwie społecznej—
panu Rektorowi Alfonsowi Par-
czewskiemu  Uroczystošė odbę-
dzie się*w dniu dzisiejszym o
godz. 12-ej w południe w Auli
Kolumnowej. 3
— „Czwartek* akademicki.

Dzisiejszy „czwartek" akademicki,
który odbędzie się w lokalu
„Ogniska“ akademickiego (Wiel-
ka 24) będzie poświęcony dysku-
sji literackiej o „Boy'u, Boy,u-

Resztę, budżetu uchwalono
bez zmiań.

Żeleńskim i Boy,ufMędrcu" za”
gaja K. Hałaburda. Początek o 8
wieczorem. Dla
wstęp wolny, dla gości 20 gr.

Z życia stowarzyszeń.
— Walne Zebranie Stow.

św. Wincentego a Paulo odbę-
dzie się w niedzielę 1 czerwca w
sali Śniadeckich (O. S. B. o godz.
6 i pół p.p. Zarząd zaprasza
wszystkich swych członków czyn-
nych i wspierających (ze znacz-
kami Stowarzyszenia) oraz sym-
patyków.
— Zarząd Koła b. Wycho-

wanków Szkół Akademickich
m. Moskwy organizuje w dn. 8 i
9 czerwca r. b. wycieczkę na je-
zioro Narocz dla członków Kola
z rodzinami.

Zgłoszenia mogą być podane
pisemnie lub telefonicznie (tel.
2-71) do Sekretarjatu Koła .— ul.
Mickiewicza 7. m. 3.
W celu omówienia szczegółów

Zarząd prosi zainteresowanych
członków o przybycie na zebra-
nie w dniu 31 maja o godz. 7
wiecz w lokalu Sekretarjatu.

—Posiedzenie Wileńskiego
Oddziału Pol. T-waPedjatrycz-
nego odbędzie się dn. 31 b. m.
o godz. 8-mej w lokalu T-wa Le-
karskiego (ul. Zamkowa 24). Na
porządku dziennym prof. J. Mu-
szyński: Historja warzyw i rola
ich w odżywianiu. Pokazy i omó-
wienia przypadków chorobowych:
a) Dr.E. Iszora: Polymyositis post-
scarlatinosa. Dr. J. Zienkiewicz:
Dwa przypadki ogėlnego zakaže-
nia gronkowcowego. Dr. H. Kaul-
bersz - Marynowska: Zakażenie
mieszane w przebiegu cborób za-
każnych u dzieci.

Zebranie Kierowników
Zakładów Wychowawczych
Zamkniętych m. Wilna mające się
odbyć 30 b. m., odbędzie się z
powodu śmierci ś. p. Dr. Wę-
sławskiego dnia 6-go czerwca b.r.
o godzinie 6 wieczór w lokalu
Schroniska im. K. Zubowicza, J.
Jasińskiego 20—22.
— Nadzwyczajne Walne Zgro-

madzenie członków Spółdziel-
ni Właścicieli Autobusów odbę-
dzie się w lokalu Spółdzielni przy
ul. Królewskiej 1 w dniu 5czerw-
ca b. r. o godz. 6-ej.
— Pieszo na Kongres Eucha-

rystyczny do Poznania udali się
Jarosław Zgajewski i Wiadysław
Skowroński, druhowie Stowarzy-
szenia Młodzieży Polskiej im. T.
Kościuszki przy parafji N. Serca
Jezusowego.

Sprawy szkolne.
— Opieka gm. Ad. Mickie-

wicza w Wilnie urządza dn.
29.V 30 r. zabawę ogrodową w
ogrodzie po - Bernardyńskim w
programie od 4 do 7 zabawa dla
dzieci z występem harcerzy, kon-
cert orkiestry szkolnej i korowo-
dy pod kierunkiem Freblanki. Od
7 do 11 zabawa dla dorosłych
kino na wolnem powietrzu. Przy*
grywać będzie orkiestra wojsko-
wa. Wstęp 50 gr.. dziecinny 30
gr. Dochódna rzecz niezamoż-
nych uczniów tegoż gimnazjum.
— Koncert. Dn. 1-Vl o godz.

17 w sali gimn. S.S. Nazaretanek,
staraniem Koła b. wychowanek
odbędzie się koncert, ktorego
program zapowiada m. in. śpiew
i taniec. Łaskawy udział biorą
Artyści Teatrów Miejskich. Ceny
biletów dla młodzieży 75 gr. dla
dorosłych 1.50. Całkowity dochód
przeznaczony na Bratnią Pomoc
Koła.
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Dzieła Klasyczne.

 

Odczyty.
Unja polsko - litewska.

W piątek dn. 30b.. m. o godz. 5
po poł. znakomity historyk prawa,
profesor (lniwersytetu Jagielloń-
skiego dr. Stanisław Kutrzeba
wygłosi wykładw lokalu Instytutu
Zygmuntowska 2 p. t. „Charakter
unji polsko - litewskiej i jej war-
tość dla Polski i Litwy (1385—
1791)*'. Wstęp na wykład dla
szerszej publiczności gr. 50

Sprawy żydowskie.
— Zjazd rabinów. Onegdaj

wieczorem rozpoczęły się w Wil-
nie obrady zjazdu rabinów z te-
renu - 5 województw wschodnich:
wileńskiego, nowogródzkiego, po;
leskiego, białostockiego i wołyń-
skiego. Zjazd potrwa dwa dni. d

Zabawy.
— Wielki festyn w ogro-

dzie Bernardyńskim. W  nie-
dzielę najbliższą o godz. 3-ej pp.
do późnej nocy: na terenie miłe-
go parku po-Bernardyńskiego sta-
raniem Stow. Rodzina Policyjna
odbędzie się zabawa — festyn, u-
rozmaicona wyszukanemi atra-
kcjami.

Między wieloma innemi, pro-
gram zapowiada, loterję fantową,
polowanie na żywe kaczki, t. zw.
„Lalę* z pięknemi fantami, auten-
tyczne a urocze cyganki będą
wróżyły, w strzelnicy za celne
strzały zdokyć będzie można cen-
ne nagrody, a wreszcie w spe-
cjalnej sali odbywać się będą o-
choeze pląsy oraz poczta fran-
cuska. Zabawa ta odbędzie
się przy dzwiękach trzech do-
borowych orkiestr, a całość u-
rozmaici ogólna walka na ser-
pentiny i confetti.

Jeżeli się doda, że energiczni
organizatorzy całą zabawę urzą-
dzają celem zdobycia funduszów
na kolonje letnie dla dzieci funk-
cjonarjuszy policji, którzy w
tym roku gościć będą 20-ro
dzieci swych kolegów ze Sląska
to nie można wątpić, iż „Ber-
nardynka" w dniu 1 czerwca
ściągnie tłumy publiczności.

Teatr, muzyka i sztuka.
— Teatr Miejski na Pohulance.

Codziennie „Artyści z Jaraczem. Zniżki
ważne.

— Teatr Miejski w „Lutni“.
Dziś od czwartku wraca na afisz „Kiep-
ski szeląg".

W sobotę 31 b. m. i w niedzielę
1 czerwca o godz. 4 dwa występy
„Pierwszego Teatru dla dzieci z War-
sźawy* „Kopciuszek*, oraz tajemnicza
„Podróż naokoło świata".

W przyszłym tygodniu zespół arty-
stek Teatru Polskiego z Warszawy grać
będzie głośną sztukę Z. Nałkowskiej
„Dom kobiet". W rolach głównych Marja
Przybyłko - Potocka i Wanda Siemasz-
kowa.

POLSKIE RADJO WILNO.
Progra m:

Czwartek, dnia 29 maja 1930 r.
10,15. Nabożeństwo z Poznania.
11,55. Komunikat meteorologiczny,

koncert symfoniczny i odczyty rol-
nicze.

16,40. Gramofon.
17,15. Lekcja języka niemieckiego.
17,30. Koncert popularny.
18,50. Pogadanka radjotechniczna.
19,15. „Dziwy życia*, pogadankę

wygł. Zula Minkiewiczówna.
20,05. „Przegląd filmowy“.
20,30. Koncert popularny

taneczna.

Piątek, dnia 30 maja 1930 r.
11,00. Otwarcie Zjazdu Dyr. Elektro-

wni Polskich.

i muzyka

12,05. Gramofon. |
16,15. Muzyka lekka.
17,00. Komunikat L. O. P. P.
17,15. Pogadanka przyrodnicza dla

dzieci.
17:45. Koncert z Warsz.
18,45. „Skrzynka pocztowa”.
19,10. Audycja pogodna „Samotni“

w radjofoniz. |. Łubiakowskiej, wyk.
Zesp. Dram R. Wil.

19,35. Prasowy dziennik Radjowy.
20,05. Koncert symfoniczny.
23,00. Retransmisja  stacyj

nicznych.

Co nowego w Radjo.
Zwracamy uwagę

na jutrzejszy koncert z warszaw-
skiej orkiestrzy mandolinistów (g. 17,45).

Przegląd nowości teatralnych
usłyszymy w sobotę o g. 17,15.

Następnie o g. 17,35
glos zabiera ciotka Albinowa, która

wygłosi monolog regjonalny.

zagra-
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Czytelnia
J. MARKOWSKIEJ—Tatarska 22.

Ostatnie Nowości.
2399—1 o

Sport.
Zawody w szpadzie.

WARSZAWĄ, 28.V. (Pat.), W
drugim dniu zawodów szermier-
czych w Lieges o mistrzostwo Eu-

 

ropy rozegrane zostały walki fi- *
naiowe w szpadzie drużynowej.
Reprezentacja polska, występując
w niezmienionym składzie, prze-
grała do najsilniejszej ekipy włos-
kiej w stosunku 5:11. Drugi mecz
rozegrany z Francją zakończył się
również przegraną Polski 5 4:10V,.
W ogólnej kwalifikacji zajęła pierw-
sze miejsce i zdobyła tytuł mis-
trza Europy w szpadzie drużyno-
wej ekipa belgijska. Drugie miej-
sce zajęła ltalja, trzecie — Fran-
cja, czwarte — Polska, piąte —
Anglja, szóste — Holandja. Na-
leży podkreślić, że wyniki, osiąg-
nięte przez naszą niedawno zało-
żoną drużynę szpadową, są bar-
dzo zaszczytne. Nasi szpadziści
wykazali olbrzymie postępy, cze-
go dowodem są niedawne zwy-
cięstwa nad CzechosłuwacjąiRu-
munją, a obecnie nad Angljąi
Holandją.

Wyścigi konne.

Dziś we czwartek VII dzień
wyścigów konnych w Pośpieszce.
W programie są następujące bie-
gi: Godzina 14.30 Bieg Myśliwski
za Mastrem. Dystans 6 klm. O
godzinie zaś 16 rozpoczną się go-
nitwy: z płotami i z przes'ko-
dami. Ja. Nie.

Piłka nożna.
Lauda — 78 p. p. 3:0.

Lauda grejąca z 78 p. p. podkre-
śliła swoją wyższość techniczną nad
wojskowymi. Mecz odbył się przy b.
małej ilości zebranej publicznaści, która
tym razem nic ciekawego nie zoba-
czyła prócz paru ataków Laudy i do-
brej obrony  Dzikowskiego (78). Dla
Laudy bramki strzelili: Bernatowicz, So-
roko i Okułowicz.

„Finał rozgrywek piłki siat-
kowej.

Rozgrywki o mistrzostwo okręgu
w piłce siatkowej zostały już Skoń-
czone i dały nam nowego mistrza czy-
niąc ogólną niespodziankę w podwójnej
przegranej A. Z. S. z Ogniskiem.

Mistrzostwo więc zdobywa Ognisko
przed A. Z. S. I A. Z. S. II.

Nowy związek okręgowy.
Przed paru dniami zawiązał się

okręgowy związek tenisowy. Obradom
przewodniczył por. Herhold. Do zarządu
zostali wybrani p. p. major. dyp. Dro-
tlew. Glatman, kap. Krydel, Zamejć,
Tarasiewicz i Dowbór.

Zadaniem związku będzie podnie-
sienie poziomu sportowego ienisa w
Wilnie urządzając szereg zawodów, kur-
sów i t. d.

Zawody lekkoatletyczne.
W zawodach o odznakę P. Z. L. A.

wyniki stosunkowo były dosyć słabe,
jedynie na uwagę zasłużył rzut oszcze-
pem, który wynikiem jest bliski rekor-
dowi okręgu: 1) Wojtkiewicz (Sokół)
51 m. 10 cm., 2) Kacieszczenko (Po-
goń) 47 m. 04 cm., 3) Bukowski (gimn.
A. Mickiewicza 42 m. 50 cm. Zdawało-
by się, że wynik Wojtkiewicza jest eu-
ropejski, to jednak mniemanie to pręd-
ko pierzchają, gdyż Klumberg bierze
oszczep i łekko w ubraniu rzuca prze-
szło 60 mtr. Tak, ale to jest Klumberą,
takich jak on jest malo.

Otwarcie przystani
skich.

W niedzielę 1 czerwca odbędą się
uroczystości związane z otwarciem se-
zonu wiošlarskiego na Wilji.

Wil. Kom. Tow. Wioś!l. ustalił na-
stępujący program dnia 1 czerwca nie-
dziela godzina 10 Msza św. w kościele
św. Piotra i Pawła, g. 10,45 uroczyste
poświęcenie nowych łodzi, 11 uroczyste

dniesienie flag na masztach wszyst-
kich przystani wioślarskich, 11,05 wrę-
czenie nagród turystycznych Pol. Zw.
Tow. Wióślarskich wioślarzom A. Z. S$.
za wyprawę Wilno — Poznań. Nagrodę
otrzymają Korabiewicz W., Bujnicki T.
i Stefan Jędrychowski. Godzina 11,10
defilada łodzi.

Zarządy wszystkich klubów wioślar-
skich proszą swych członków o jaknaj-
liczniejsze wzięcie udziału w nabożeń-
stwie i w uroczystościach na wodzie.

Sądzimy, że dzień pierwszego
czerwca stanie się wielką ogólną mani-
festseją sportu widšlarskiego i, że od
dnia tego rozpocznie się praca nad
szkoleniem młodych sił.

+ JA. Nie.

wioślar-

 

Każdy niech posłucha
koncertu z udziałem znakomitej śpie-

waczki Berty Grawford (sopr.) i Alberta
Katza (wiolonczela). Koncert transmi-
tuje się w sobotę o g. 20,00 z wystawy
Philipsa.

Z KRAJU.
Kłamstwo litewskie w świetle prawdy.

Jakób Korkuć, włościanin z Dmitrów«i, poturbowany odćzas

znanego zajścia na zabawie, które Litwie dało pretekst do niepoko-

jenia nawet Ligi Narodów, opuścił dzisiaj 27 b. m. szpital św. Jakó-
ba w Wilnie i odjechał zupełnie zdrów z powrotem do Oran. Fakt
ten jest najlepszym dowodem, jak niesłychanie przesadne były ko-
munikaty litewskie, w których mówiono, jakoby Korkuć miał szyję

przebitą bagnetem i ponadto odniósł śmiertelną ranę postrzałową.

Konferencja graniczna pol-
sko-litewska.

Przedwczoraj w rejonie odcin*
ka granicznego Zawiasy odbyła
się konferencja przedstawicieli
granicznych władz polsko-litew-
skich, poświęcona zlikwidowaniu
szeregu ' zatargów granicznych
oraz uregulowaniu sprawy wy-
miany zbiegłych przestępców kry-
minalnych. g

Konferencja, jak się dowiadu-
jemy, w obydwu tych sprawach
dała wynik pozytywny. (d)

Niezwykły okaz jesiotra.
Onegdaj podczas połowu ryb

w Niemnie, rybak Władysław Świ:
lonek wyłowił siecią jesiotra dłu-
gości 1,45 m. wagi 67 klg. Rybak
sprzedał tę rybę. w Druskieni:
kach za 150 zł. (d)

-
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WSPANIAŁE
ZWYCIĘSTWO

NA

ROWERZE
„ŁUCZNIKs

produkcji Państwowych Wytwórni (zbrojenia w Warszawie

Pierwsze konsorcjum

KRAJOWYM
MARKI

Fabryka Broni w Radomiu

W 105 KLM. BIEGU SZOSOWYM

z udziałem

Najwybltnieįszych Asów Kolarstwa Polskiego

w dniu 25 maja r. b. odniósł

OLĘCKI WIKTOR 4

881Rowery „£UCZNIK“ do nabycia:

Wilno, Zawalna 11, Z. NAGRODZKI.

   Sprzedaż na raty.

WARSZAWSKA $P. MYŠLIMSKA
aOk 10. —0 o

azdy i rejestracja.

||
Dziś! Przebój

wców darmo nauka

 

Od dnia 27 do 29 maja 1930 roku
włącznie będą wyświetlane filmy:Miejski Kinematograf

Sala Miejska ul. Ostrobramska 5
czątek seansów od godziny 6-ej.

 

 

PIERWSZY DŹWIĘKOWY i
KINO- ter 1 zł. Spiew—frm CH EL I O S» Ę :
TEA lica Wileńska J6 28. || asas kreccji PIAWO Rež

 

g. 7 ceny miejsc na parterze od 80 gr. Dziś!PIERWSZY DŹWIĘKOWY KIĄO - TEATR

«HOLLY WOOD»
|; e brosk

filmie osnutym na tle po-
Rudyarda Kiplinga «CZTERY PIÓRA»wieści

AEBR

Pierwsze Ronsorcjum Filmowe w Wilnie
dawniej Doświadczalnia „Elpefilm" ż

filmowe w Wilnie przystępuje do normalnej
produkcji filmowej w związku z tem

Kupujemy Scenarjusze
przysłać pod adresem „Komisja artystyczna pierwszego konsorcjum

filmowego" w Wilnie, Mickiewicza 22, m. 64
Odpowiedź wysyłamy w ciągu dwóch tygodni.

NIE DECYDUJCIE SIĘ NA KUPNO
APARATU FOTOGRAFICZNEGO
PRZED OGLĄDNIĘCIEM

„ WIELKIEGO WYBORU

LPARATOK FOTOGRATICZNYCI

JAK RÓWNIEŻ WSZELKICH ARTYKUŁÓW FOTOGRAFICZNYCH
W SKŁADZIE FABRYCZNYM

„OPTYK RUBIN"
WILNO, UL. DOMINIKANSKA Ne 17, Tel. Nė 10-58,
NAJSTARSZA FIRMA W KRAJU (EGZYST.

«Stać! Tu Eddie Polo»
Nad program: Kronika filmowa P.A.T. Nr. 60 i 61—1930 r. aktów 2. KKasa czynna od godziny 5 m. 30. Po-

Następny program:

      

          
   

 

   

 

OD R. 1846).
 

dramat w 8 aktach. W ro-
li głównej EDDIE POLO.

„Białe Piekło”.

 

4 GA! Seanse o godz. 4-ej i 5.30 po cenach znacznie znižonych Balkon 69 gr. Par-
dako SNajpiękniejsza m A BRSAM: czarująca BILLIE DOVE i ulubieniec kobiet Rod

NRD PROGRAM: Rewel. atrakcja śpiewna występ wszęchśw. sławy śpiewaka Marti-
nelli Początek seans. o q. 4, ostatni s. o g. 10.15 w. Seansy o godz. 4-ej i 5.30 po
cenach zniżonych Balkon 60 gr. Parter 1 zł.

 

Cztery gwiazdy w jednym sage Foka

iam Powel, Rochard Arien, Noah Beery grają, śpiewają, kochają, płaczą, toczą wojnę w

as8 r I NAD PROGRAM: DODATEK MUZYCZNO - SPIEWNY. Nr. Nr. 2, 3, 5, 19, 25, 26, 32, 7i, 131, 167, 247, 310, 363, 378, 382, 408, 502,
Początek seansów o g. 4 m. 30 ost. seans o g. 10,30. 524, 525, 526, 635, 646, 653 i 723; po złotych 500: Nr. Nr. 218, 396, 481, 635,

 

MICKIEWICZA Ne 22

KINO-
TEarR GL U X»
ul. Mickiewicza Nr. 11.

Kino „PiCCADILLY“
UL. WIELKA 42. Tel. 17-85.

| DZIŚ! Najnowszy prze-
| bój sensacja Paryża Girisy Paryża

biet na szpady. Wspaniała wystawal

 

DZIŚ! Największa sensacja świata! Arcydzieło prze-
wyższające wszystkie filmy sensacyjne dotąd widziane

 

POLSKIEkino" „WANDA”
Ul. WIELKA 30. Tel. 14-81. soda Ed|

 

AKUMULATORY do radja, samochodów.
i światła. Radjo odbiorniki, aparaty ano-
dowe, głośniki, słuchawki etc. Fachowe
ładowanie i naprawa akumulatorów, apa- ,
ratów, słuchawek, głośników, woltomierzy,

prostowników i innych.

FIRMA Michał Girda

Początek o godzinie 1.

Tempo... Tempo
cert niezwykłych namiętności aktorskich i akrobatycznych. W roli gł. słynny aktor nieprześcigniony mistrz akro-

batyki i ulubieniec publiczności Kuciano Albertini. Nad program: Komedja w 2-ch aktach.

ASTA EOTZ ZERA IESOSTOOOOOZACSOŚTFI EYEKFKC DS AKSA

DZIŚ! Wielki podwójny program! Najnowsze i najwspanialsze arcydzieło wschodu! CÓRKA SZEJKA przepiękny dramat

w 10 akt. W roli gł. urocza BEBE DANIELS i WILJAM POWELL.Nadprogram. Godzina śmiechu

la śmiechu BUSTER KEATONA COLLEGIANS. Kopalnia humorul Miłość! Temperament! p. t.:

PAAre
iRabyACH

(Kochanka Szatana) Wielki

Nadzwyczajna przygoda miłosna arystokratki francuskiej W relach głównych:
ie pi (ZY VERNON Świetna realizacja. Miłość! Pojedynek ko- po złotych 25: Nr. Nr. 202, 232, 344,

Poe Fa ; = 859, 1234, 1523, 1767 i 1850; po złotych 50: Nr. Nr.Ceny od 40 gr.
616, 618, 1178, 1248, 1299 i 1310;

 

dramat

 

RYCERZ BEZ TRWOGI

 

 

 Zamkowa 20. Tel. 16—28. 312-6-0r
 

mogę. 

 

 

iai IU R 7wz| „Właceia 1 dbicta nych towarów włó-E łó-Składmebli B.Łokuciewski 11 Jamszauski“ kienniczych: we
Ul. Wileńska 23. + 297-4-or tna, welny, jedwa.

a: pocncajk e biu oraz kołdry,
ul Wileń. koce, chustki, poń-

PRZETARG. INr. b czcchy it. d.Zarząd Spółki Wodnej „Las Rudnicki”,
gminy. Solecznickiej, pow. Wileńsko-Troc-
kiego, woj. Wileńskiego przy stacji kolejowej
Jaszuny, ogłasza przetarg na wykarczowa-
nie i wyrównanie osuszonego terenu około
500 ha według projektu zatwierdzonego
przez Państwowy Bank Rolny.

Oferty, w zapieczętowanych kopertach,
należy nadsyłać do dnia 10-go czerwca
1930 r. do Oddziału Krajowego T-wa Me-
ljoracyjnego w. Wilnie, ul. Wileńska 26.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.VI.
o g. 15. Wysokość wadjum wynosi 5*/, od
oferowanej sumy, które należy złożyć w
Państwowym Banku Rolnym na r-k Spółki
Wodnej i kwit dołączyć do oferty. Wadjum,
o ile oferta nie będzie przyjęta, zostanie
zwrócone.

Zarząd Spółki Wodnej „Las Rudnicki*
zastrzega sobie prawo wywołania przetargu
ustnego oraz wyboru oferenta niezależnie
od wysokości oferty.

Warunki pracy i termin wypłat, oraz
wysokość kaucji będą sprecyzowane w spe-
cjalnej umowie, która zostanie zawarta
z Zarządem Spółki.
320r0 Spółka Wodna, Las Rudnicki.

Cenyjak zawsze umiarkowane.
mr 1543—s)

na

10—1

Grnźlięa 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

Używa się za poradą lekarza.
Sprzedają apteki. 711—29 0

wicza,

wej,

 

B M że o 5 poko- pisania

jach do wynajęcia
od 1 VI r. b. Popowska
Nr. 16—3. 2407—2

Mieszkania
i pokoje

 

 

oraz

  
 

wa słoneczne pokoje
z wygodami bez me- z” Żądajcie 1790

bli. Zakretowa 2 m.3 M

a „!DEALNA KĄPIEL 4 3—6 347—1 3
KOSODRZEWINOWA. Skan gub. znak rowerowyJp'ELEGNIARKA potrze-

poi z korzystaniem A t 0 bna. Zgłaszać się do
z kuchni i łazienki do przez Magistrat m. Wil- Urzędu WojewódzkiegoSwędzenie So Srodzaju wy- wynajęcia. Mickiewicza na na Rutkowskiego Pio- pokój 69. J 406--30

P E 62a, m. 5. 376—0 tra unieważniasię. 2400 ZE
 KREM LAIN-AGE _».,

(z Kogutkiem)
Jest to idealny, nieszkodliwy kosmetyk, u-

suwający wady naskórka tak u dorosłych jak
i u dzieci. R. M. Spr. W.Nr.

 

PJ do wynajęcia dla di lekarza: na
samotnego(ej) ul.

Ad. Mickiewicza d. 22 — Odetchnij pan swo-
33. | m. 23. 389—1 bodnie.

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

Dziś

| warunkach

 

— Dlaczego?

A bo, dopiero za ty- muzyką.—Dowiedzieć się

dzień będzie moja spra- d

wa w sądzie.
ć Poszukuje POSADY po-

LŽ mocnika gospodar-

NAUKA

odowita francuzka
pragnie wyjechać
lato na wieś do do-

mu obywatelskiego. O
dowiedziećPa

się Mostowa Nr. 16 wej- pusów ul.
ście z ulicy naprzeciw
bramy Nr. 27, m. 61 od

318 BRTN

PRACA

Chcesz otrzymać
posadę ?

Musisz ukończyć kursy
fachowe
dencyjne prof.

Warszawa, Żóra-
wia 42-4. Kursy wyuczają
listownie: buchalterji, ra-
chunkowości kupieckiej,
korespondencji

stenografji,
handlu, prawa, kaligrafji,

na maszynach,
towaroznawstwa, angiel-
skiego, francuskiego,
niemieckiego,

 

otrzebna młoda pan-
w charakterze

kasjerki mleczarnia „Ga-
stronomja“ Niemiecka 2. ka 14—55. Od godz. 9-12 tedralny Nr. 4, m. 4 mię-

404—sQ i od 2—4.

jeszcze nie

korespon-

pisowni,
ramatyki polskiej.

Po ukończeniu świadec-

POTRZEBNA
osoba inteligentna do
dwojga dzieci (8 i pół i
6 lat) z francuskim i

Mickiewicza 44—22 od 4
lo 5. 387—0
 

czego lub praktykanta.
Mam ukończoną szkołę
rolniczą. Łaskawe zgło-
szenia: zaśc. Lęgmienisz-
ki, p. Mejszagoła. 2385
 

potrzebny KASJER z
kaucją do 10.000 zł.
ty piśmienne skła-
do Spółdzielni Auto-

Królewska 1,
od godz. 9—15. gr. s0

Między przyjaciółmi.

— No, Adaś, jak sły-

szę, żona twoja umie go-

tować?

— Tak, umie. Tylko,

widzisz Stachu, ja tego,

co ona ugotuje, jakoś
nie umiem zjeść.

| LETNISKA, |

osknnale letnisko w
okolicy Jaszun. Auto-

busy. Oferty  listowne
pod „Ala“ w adm. „Dz.
Wil.*. 365—s0

i a

ES z utrzymaniem
w majątkach ziem-

skich w Nowogródzkiem
i Wileńskiem wojewódz-
twie. Informacje: Wilno,
Ad. Mickiewicza 23, Bilu-
ro Techniczne inż. Kier-
snowski i Krużołek S-ka
tel. 5-40. 289—s0

W majątku pokoje do
wynajęcia na do-

odnych warunkach.
zczegóły W. Pohulan-

388—s1

- Drukarnia. „Dziennika Wileńskiego" ul. Mostowa 1.

  

   

  

  

 

     

SMAKOSZE PIWA! U W AGA!
JUŻ JEST DO NABYCIA WSZĘDZIE

Światowej sławy EP II W o
Arcyksiąžecego Browaru w ŽYWCU
„ZDRÓJ ŻYWIECKI", „MARCOWE“ „PORTER“ i „ALE“,

Reprezentacja na wojew.: Wileńskie, Grodno, Lida i Wołożyn.

Wilno, Zarzecze 19. 701—1 o

 

| stawie Rolniczo-Przemysłowej w Wilnie — 1928 r.

j WIELKIM ZŁOTYM MEDALEM.

| Nagrodzone na 1-ch Targach Północnych i Wy- |

 

   

   

   

 

lejlopsze

instrumenty

(LODEZYJNE:
powszech-
nie znanej

firmy

„OPT KM
Najstarsza firma w kraju (egzyst. od 1840 r.).

 

b

GIEN
Teśmy miernicze, roletki i przybory kroślatskie

w wielkim wyborze
Skład fabryczny w Polsce

  
  

šia 17, tel, 10-50.

Wygoda dla letników|
kuchnia naftowo-gazowa

zużywa w ciągu 8 godzin

Wyłączna

WILNO WIELKA 49.
TELEFON

Teodolity,
niwelatory,
asirolabję,
goniomnetry,
planimetry i elt.

018200

ILU), Dominikań--- 
  

  

 

      

   

 

  LT
1 litr nafty.

Cicha, czysta!
Prosta w užyciu!

sprzedaž na
Wojew. Wileńskie.

    

 

    
  

 

  

  
14 —36.

 

Towarzystwo Kredytowe Miasta Wilna
Losowanie z dnia 13 maja 1930 r.

8'/, Listy zastawne, serja 1-sza (z 16 kuponami) po ztojych 100:

727, 1787, 825, 952 i 987; po złotych 1000: Nr. Nr. 342, 446, 502, 575, 902,
1003, 1065, i 1224.

5% Listy zastawne AO: serja
75, 649, 653,

po ziotych 250. Nr.

„K“, (z 15 kuponami):
655, 672, 675, 854, 855,

111, 115, 134, 222, 296,
Nr. 242, 299, 839, 876,

880, 949, 970, 1168, 1220, 1371, 1750, 1777, 1842, 1946, 2176, 2522 i 2562.
5”, Listy zastawne zwaloryzowane (bez kuponów):

„+ salonowo-sensacyjny, prawdziwy kon- 77,50 (Rubli 100): Nr. Nr. 169, 205, 333, 353, 740, 969 IIOO, 1II8, 1141, 1179, 1333,
1354, 1596, 2290, 2551, 2638, 2807 1 3226; po zto
Nr. Nr. 13, 58, 160, 205, 445, 485, 546, 741, 1125, 181

po złotych

wh 387,50 (Rubli 500):
1860, 2141, 2148 i 2345;

po złotych 775 (Rubli 1000): Nr. Nr. Il2, 203, 570, 762, 766, 1343, 1428, 1626,
1958, 2052, 2159, 2274, 2291, 2346, 2399, 2454, 2566 i 2604.

Wypłata za powyższe listy
I Nowy konkurent Kró- będzie, poczynając od dnia 1-go lipca 1930 roku,

w Wilnie (Portowa 4—4).

ich nominalnej wartości uskutecznioną
przez Kasę Towarzystwa

399—0 o
 

Wileńsko-Nowogródzka

Izba Lekarska
podaje do wiadomości p. p. lekarzy iż są do obję-

cia posady:

1) Lekarza Naczelnego Powiatowej Kasy
Chorych w Nowogródku Wojewódzkim.

2) Lekarza—pedjatry przy Stacji Opieki nad
Matką i Dzieckiem Zrzeszenia Wojewódzkiego

Bliższe szczegóły
kiewicza 19, m. 23.

Termin składania podań upływa z
20 czerwca r. b.

ETNISKO z utrzym.
zdrowa, malownicza

miejscowość rzeka, las,
ogród. Cena przystępna.
Komunikacja autobuso-
wa. Adr. p. Swięciański
p. Świr. maj. Stracza-
Mala. M. Sprudinowa

395—s1

 

D” wynajęcia, letnisko
5 klm. od Trok 2 lub

3 pokoje z kuchnią w du-
żym sadzie nad jeziorem
w pobliżu las. Dowie-
dzieć się Bernardyński 8,
m. 4. 405—s1

Letnisko
zaciszne w ładnej okoli-
cy obok jeziora i lasów,
16 kilom. od Wilna. Ko-
munikacja autobusowa—
do wynajęcia. Informacje
D.-H. Szumańscy Mickie-
wicza 1. —sa

 

 

KEES w zdrowej
miejscowości. Rze-

ka i las sosnowy.Stacja,
poczta, doktór i apteka
na miejscu. Warunki przy-
stępne. St. Zalesie na
linji_ Wilfo—Mołodeczno
A. Kulik. —s2

 

sprzedania domy
z placami, również

same place - ogrody ro-
zmaitej wielkości bardzo
tanio ow najładniejszej
części Antokola idealne
pod zabudowanie. Anto-
kolska ul. 8, m. 5. 86350

D. sprzedania dom mu-
rowany na Zarzeczu

o 12 mieszkaniach. Do
wiadywać się Plac Ka-

 

dzy 8—9 rano. 402—51

== Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet w Wilnie
w kancelarji Izby, Mic-

dniem
318—0 o

TORES SPSS
Odpowiedž.

Kiedy  urodziliście

się, somsiedzie?

Dokładnie powie-

dzieć wam nie umiem.

Będzie to jednak. iat

35 — 40, kiedy jeszcze
żyła moja nieboszczka

matka.

|PARCELĘ|
w pobliżu Wilna o do-
brej, ziemi, obszaru
przeszło 30 ha., sprze-
damy za 12.800 zło-
tych, oraz inne więk-
sze i mniejsze objek-
ty ziemskie poleca
Dom H-K. „Zachęta
Mickiewicza 1, tel.

9—05. 177—s0

IŁOTE lub DOLARY
na najpewniejsze zabez-
pieczenie lokujemy so»
lidnie u osób poważnych
i majątkowo odpowie-
dzialnych. Wileńskie Biu-
ro Komisowo-Handlowe,
Mickiewicza 21, tel. 152.

107—0-f

 

:NA POLESIU
majątek ziemski, obsza-
ru około 700 ha, z dużą
ilością lasu materjałowe-
go, z zezwoleniem na wy-
rąb, sprzedamy okazyjnie
za cenę drzewostanu. Wi- jt

omisowo- tileńskie Biuro
Handlowe, Mickiewicza 21

tel. 152. 106-0-f

Pożyczki
w różnych walutachi su-
mach na pewne zabez-
pieczenie udzielamy
szybko i dogodnie. Wi-
leńskie: Biuro Komisowo-
Handlowe,  Mickłewicza
21, tel. 152. 108—1

Nieśmiały.

— Pan musisz być du-

żo starszy odemnie?

— Ehl przecież nie o-

śmieliłbym się przyjść na

świat przed panią dobro-
dziejką.

NE
Melątek ziemski

bszaru 170 ha, b.
ładnie położony wśród
jezior, z doskonałą gle-
bą i łąkami, niedaleko
st. kol. sprzedamy oka-

zyjnie za 14.000 dol.
Wileńskie Biuro Komiso-
wo -Handlowe. Mickiewi-
cza 21, tel. 152.  109—0

LOKALE

Mz do odnajęcia
W. Pohulanka 9.2 ró-

wnież mieszkanie dwu-
pokojowe z kuchnią. In-
formacje u właścicielki
domu na miejscu. 367-s0
KL

|

0-

 

mięsny z lodownią
z lodem i mieszka-
niem do wynajęcia.
Zdatny na mleczarnię.
Informacje u wł. do-
mu od godziny 10 do
1-ej oprócz świąt. Ul.
Piłsudskiego d. Nr. 20
miesz. Nr. 3, wejście |

odwórza. _403-s0 į

Salon
ełegancko umeblowany
z osobnem wejściem na
b. wygodnych warunkach
do wynajęcia. Ul. Jagiel-
lońska Nr. 94m. 1-a (wej-
ście od ogródka.  —s0

||

123.

| LEKARZE

B.NE
Choroby skórne

i weneryczne
przyjm. od 1—2 i5—7 pl
Ul. Ad Mickiewicza 9
wejście z ul. Sniadeckić
Nr. 1. 1

 

KOBIETA-LEKARZ
Dr. JANINA

Piotrowicz Jurczenkow
ordyn. Szpitala Sawi
Choroby skórne i wenćł

ryczne kobiece.
Zarzecze 5, m. 20d4-6pf]

 

Dr. WOŁODŻKO

   

   
ReS

ordynator szpitala Sawicź* -
Choroby skórne i wenć'|
ryczne. Przyjmuje od
12 do 2 i 5 —6. Zawajj
na ul. 22.

 

Felczerka - Akuszerk

1. SZIKKÓSKA |
ul. Wileńska, d. Krewi

ra Nr. 15/2. 2251

Co lepsze?

— Porucznik artylerji| |

poszukuje ordynan:

Zgłasza się na ochotm

ka

szpan.

kenonier Icek Gryf E
Zdziwiony poruj

 

cznik zapytuje Icka, dla $
czego chce u niego sł

żyć na to lcek z uśmić
chem powiada.

— Wolę przecież p

cować jednego poruc:

nika, niż dwa konie.

(ESEE205=

AKUSZERKI |

AKUSZERKA

Marja Laknero
Przyjmuje od godz. 9 60
7 w. Kasztanowa 7 m.4

wzP6

Delikatna.

— Panno Salusiu, pó

zwol, że ci otworzę swó”

je serce.

— Panie Jojne,

nie potrzebujesz
tworzyć, bo ja się boj
przeciągi.

Kupno

- Sprzedaż

Ww a „Zwiedryń

można MIÓ
dostać
leczy płuca wzmacnia
strój nerwowy kilo 4 zł]

357—5'1)

Do sprzedania |
okazyjnie
cykl lekki

mały motd

na dostępna. Portowa
Zakłady Mechaniczne,K
Jurewicz. 327-2

Papier- makulatu”

do sprzedania w większi
ilości. Dominikańska
„Dziennik Wileński*
11—3 pop.

PIANINA

  

  

 

  
  

 

    

  
  

pali
nic 9 4

rowerowjij

oraz drugi większy. CEJ]

ra jest)

 

       

   

   
   

  
    

   

   

  

  
  

  

Wileńska 28J$

 

    
fabryki „Sommerfeld*, fR
cieszące się uznaniem, z4Ń
trwałość budowy i pięknyj$

ton, konserwatorjów
lwowskiego, katowickiej:

   

  
go bydgoskiego i innycii R
Szkół, a również tak w
bitnych fachowców jakis
Profesora berlińskiego|
konserwatorjum Egona ||
Petri,Artura Rubinszteini
etc. poleca po cena
fabrycznych K. Dąbro'
ska, Wilno, ul. Niemiec)
ka 3, m. 6. 1716—%
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SEKMESEEST NA
O zwierzętach.

— Powiedz, Kaziu, któ

  
     

    

 

   

  

  
bt

re zwierzę najbardziej!tame
się do człowieka prz (tą

  

 

wiązuje?

— Myślę, że pijawka:

Na polowaniu.

— Co stoisz, Leosh
jak malowany. Lis pędzi
obok o sto kroków

— Nu, ja się boję. O”
leci tak prędko; możć
on wściekły?
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„Dziennika Wileńskiego"
Wilno, ul. Mostowa 1. Tel. Nr. 5-44

PRZYJMUJE WSZELKIE ROBOTY
W ZAKRES DRUKARSTWA

WCHODZĄCE
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Redaktor odpowiedzialny: KAZIMIERZ HAŁABURDA.
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