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RESTAURACJA «EUROPA»
WILNO, ul. Dominikańska 1.

W dniu 1 czerwca r. b. nastąpi w restauracji „Europa“ zmiana pro-
gramu. Codziennie będą się odbywały popisy taneczne baletu „Wojcie-

N chowskiej”, składającego się z 6-ciu młodych utalentowanych girlsiątek:
" Początek koncertu o godz. 10 wiecz.

Początek występów o godz. 11.30 wiecz.
Z poważaniemŠ 427— ZARZĄD.
 

 

KAPELUSZE
CYLINDRY

tanie, wytworne CZAPKI

E. MIESZKOWSKI, Mickiewicza 22
350r3

DZiŚ odbędzie się kwesta uliczna
8 NA KOLONIE LETNIE

organizowane przez Centralę Opiek Rodzicielskich.

NTA

SMA
WALNE ZEBRANIE

jw. ów. WINCENTEGO a PM
odbędzie się w niedzielę 1 Czerwca w sali Śnia-

deckich U. S. B. o godz. 6 p. p.

Zarząd zaprasza wszystkich swych członków

czynnych i wspierających (ze znaczkami Stowa-,

rzyszenia) oraz sympatyków.

TED ADA NANNINI

Pogłoski o rekonstrukcji gabinetu.
(Tel. od własnego korespondenta).

i WARSZAWA. Zanosi się na rekonstrukcję gabinetu. Tekę Ro-

Št Publicznych ma objąć ponownie Andrzej Moraczewski, Depar-

Ament Zdrowia przy Min. Spraw Wewn. ma być przeobrażony w

|"amodzielne ministerstwo, a na jego czele ma stanąć dotychczasowy
|Jiyrektor tego departamentu Piestrzyński, prezes Zw. Legjonistów w

yka:| Warszawie.

Wyjazd min. Matuszewskiego.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Min. Matuszewski wyjechał na kilkotygodniowy
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„42|Urlop kuracyjny do Montecatini.

Kierownictwo ministerstwa objął wiceminister Gradyński.

przeniesiony do Wielko-
"polski.

(Telefonem od własnego korespondenta)

WARSZAWA.. Starosta w Słonimiu p. Władysław Henszel prze-
liesiony został na stanowisko starosty do Szubina w Wielkopolsce.

Do Słonimia przeniesiony będzie dotychczasowy starosta z Wo-
4 yna.

Nagroda dla uczonego.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Prof. Tadeusz Zieliński otrzymał z racji 50-cio-

pracy naukowej nagrodę Min. Oświaty w wysokości 10.000 zł.

KOMUNIKAT KLUBU MŁODYCH
A Zarząd Klubu zawiadamia członków o mającej się odbyć dn. 1

Zerwca rb. wycieczce do ZIELONYCH JEZIOR.
O warunkach dowiedzieć się można w Sekretarjacie Klubu

godz. 7 do 9 wieczorem. (Orzeszkowa 11).

se dtarosta Henszel

 

    

  
   

 

   

 

   
 

 

 

DAKCHA | ADMIKISTRACJA: ul. Dominikańska 4. Telefon Radekcj
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daktor przyjmuje ed g. 2—4 pp. Administracja otwarta od g. 9—5,
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ECHA ZAJŚCIA NA POGRANICZU POLSKO-
NIEMIECKIEM.

Pierwsze zebranie komisji
mieszanej.

Jak donosi PAT — komisja
mieszana do zbadania zajścia gra-
nicznego na granicy polsko-nie-
mieckiej pod Opaleniem zebrała
się po raz pierwszy 28 maja r. b.
o godz. 15-ej. Pertraktacje, to-
czone na linji granicznej, trwały
do wieczora, przyczem pelno-
mocnicy obu zainteresowanych
stron, zgodnie ustalili, że przed-
miotem prac komisji będzie usta-
lenie stanu faktycznego z dnia
24 maja.

Komisja wysłuchała relacji, ja-
kie złożyli jej o zajściu przedsta-
wiciele władz polskich i niemiec-
kich i postanowiła przesłuchać
świadków.  Fresztowany przez
niemców komisarz Biedrzyński
będzie także przesłuchany. W
dniu dzisiejszym o godz. 9.30 ko-
misja przystąpiła do przesłuchi-
wania świadków.

Prasa niemiecka o wizji
lokalnej.

BERLIN, 29.V. (PAT.) Więk-
szość dzienników dzisiejszych
ogłasza wczorajszą depeszę Biura
Wolffa o zebraniu się polsko-
niemieckiej komisji oraz o doko-
naniu wizji lokalnej w Opaleniu.
Prasa hugenbergowska ogranicza
się do podania szczegółów zajś-
cia, natomiast <cała prasa prze-
milcza informacje biura „Conti“
o wynikach sekcji zwłok komisa-
rza Liśkiewicza, w których mowa
jest o tem, iż kula pochodziła
nie z karabinu, lecz z rewolweru.
Również przemilcza prasa depe-
szę biura „Conti*, dotyczącą zgo-
dy strony polskiej na sekcję zwłok
komisarza Liśkiewicza.

BERLIN, 29.V. (PAT.) Biuro*
Wolffa donosi: niemiecko-polska
komisja dla zbadania zajścia gra-
nicznego w Opaleniu rozpoczęła
w czwartek o godzinie 9-tej rano
w baraku paszportowym przeslu-
chiwanie świadków. Przesłuchano
cały szereg niemieckich urzędni-
ków policji granicznej i żołnierzy
polskiej straży granicznej, poza-
tem zaś niemieckiego oraz pol-
skiego rzeczoznawcę dla spraw
broni palnej.
W ciągu popołudnia rozmowy

komisji toczyły się już na samej
granicy. Przesłuchiwania, które
trwały bez przerwy do godziny
7-ej wieczorem, będą kontynuo-
wane «w piątek przed południem.

BERLIN, 29.V. (PAT.) Agencja
informacyjna Conti donosi: Dziś

Gdynia przeciwko
GDYNIA, 30.V (Pat). Na po-

siedzeniu rady miejskiej m. Gdy-
ni uchwalona została jednogłośnie
rezolucja, piętnująca zachowanie
się senatu w m. Gdańska, usiłu-
jącego przed forum Ligi Naro-
dów wystawić w fałszywem świet-
le pokojowe dążenia rządu pol-
skiego co do gospodarczego roz-

odbyła się w Kwidzyniu sekcja
zwłok podoficera, który zmarł
wskutek ciężkiej rany postrzało-
wej w brzuch, otrzymanej w cza-
sie strzelaniny w budce paszpor-
towej w Opaleniu od niemieckie-
go urzędnika kryminalnego. Jak
słychać, zdjęcie rentgenowskie
kuli, która utkwiła w stosie pa-
cierzowym, wykazać miało ponad
wszelką wątpliwość, że chodzi tu
o kulę z rewolweru, nie zaś o
kulę karabinową.

Niemcy nie chcą zeznawać.
W związku z odmową udzie-

lania odpowiedzi ze strony świad-
ków niemieckich na niektóre py-
tania członków komisji, postano-
wiono zwrócić się do obu rzą-
dów 0 dodatkowe instrukcje w
sprawie zakresu prac komisji.
Komisarz Biedrzyński w dniu dzi-
siejszym nie został dostarczony
przez władze niemieckie do prze-
słuchania. Następne posiedzenie
komisji wyznaczono na dzień 30
maja godz. 12 w Kwidzyniu.

Zwłoki ś. p. komisarza Liśkie-
wicza zostały wydane władzom
polskim; pogrzeb jego odbędzie
się w Tczewie dnia 30 maja.

0 niemieckiej inicjatywie.
LONDYN, (PAT). „Daiły Te-

legraph“ w depeszy własnej z
Berlina o incydencie granicznym
pod Opaleniem potwierdza wczo-
rajsze przypuszczenia „Daily He-
raidu“ co do tła incydentu. Dzien-
nik stwierdza, że wiadorności po-
dawane przez prasę berlińską za-
pewniają, że polscy oficerowie
zostali zwabieni na niemieckie
terytorium przez prowokatorów,
którzy przyrzekli im sprzedać do-
kumtenty wojskowe; przytaczając
informacje „Lokal Anzeigeru“
z Kwidzynia „Daily Telegraph"
stwierdza, że korespondent tego
dziennika najwidoczniej nie uświa-
damiał sobie znaczenia swoich
słów, pisząc, iż niemieckie wła-
dze zdecydowały się udzielić
ostrej odprawy polskim zamia-
rom szpiegowskim. Jak zaznacza
„Daily Telegraph": „może to być
tylko dowodem, że inicjatywa do
kroków, które spowodowały wy-
padek, wyszła z tej strony, t. j.
z niemieckiej granicy". Opisując
w dalszym ciągu zajścia według
tej relacji „Daily Telegraph" na-
daje całej depeszy charakter
życzliwy dla Polski, nazywając
akcję niemiecką zasadzką.

intrygom Gdańska.
woju wybrzeża polskiego. Rezo-
lucja wyraża stanowczy protest
przeciwko podejmowanym przez
m. Gdańsk prowokacjom, zapew-
niając rząd Rzeczypospolitej o
niesłabnących wysiłkach ludności
Gdyni w kierunku utwierdzenia i
rozwoju miasta i portu dla dobra
Rzeczypospolitej Polskiej.

Minister Zaleski w Paryżu.
PARYZ, 30.V (Pat). Min. Briand

przyjął dziś ministra Zaleskiego i
ambasadora Chłapowskiego. Na-
stępnie Briand wydał na cześć

gości polskich śniadanie w któ-
rem wzięły również udział pani
ministrowa Zaleska i pani amba-
sadorowa Chłapowska.
 

 

P. Prezydent a „gra poli-
tyczna“.

P. premjer Sławek zwrócił się
przed paru dniami za pośredni-
ctwem biura prasowego Prezy-
djum Rady Ministów z apelem
do prasy „by osobę Pana Prezy-
denta wyłączyła całkowicie z gry
politycznej". Na ten apel odpo-
wiada „Gazeta Warszawska“:

„P. premier Sławek ogłoszenie
kilku artykułów Oo odpowiedzialnošci
Prezydenta za przestrzeganie Konsty-
tucji uznał za sposobność do wystą-
pienia ze swoim „apelem*. Ale dla-
czego p. Sławek nie apelował i nie
apeluje wtedy, gdy obóz rządowy wcią-
ga urząd i osobę Prezydenta do akcji
politycznej, noszącej wszelkie cechy
zamachu stanu? Dlączego nie apeluje
do swoich kolegów i podkomendnych
z B. B, którzy na wiecach przeprowa-
dzają uchwały „proszące P. Prezydenta"
o złamanie Konstytucji?

A przecież jedno z dwojga. Albo te
uchwały i oparta na nich akcja, są po-
myślane na serjo, a w takim razie są
one zbrodnią według kodeksu karne-
go; — albo celem ich jest zastraszenie
przeciwnika, a wtedy są ryzykowną
„grą polityczną*, z której i osoba
i urząd Prezydenta powinny być isto-
tnie „całkowicie wyłączone*. i w jednym
i w drugim wypadku rząd wcale nie
jest — bezsilny.

prasy.
Póki p. Sławek nie przeciwsławi się

tej „grze politycznej”, póty trudno bę-
dzie społeczeństwu uwierzyć w szcze-
rość jego „apelu“.

Stwierdzenie faktu, że Prezy-
dent Rzeczypospolitej aczkolwiek
nieodpowiedzialny konstytucyjnie,
jest jednak odpowiedzialny przed
historją, nie jest bynajmniej nie-
poszanowaniem osoby p. Prezy-
denta.

Natomiast nieposzanowaniem
osoby Prezydnta było niewątpli-
wie zachowanie się politycznych
przyjaciół dzisiejszego premjera
wobec Prezydenta Wojciechow-
skiego w maju roku 1926. Czyżby
p. Sławek o tem już zapomniał?

Lewica o Prawicy.
Socjalistyczny tygodnik „Po-

budka*, wydawany przez Radę
Naczelną PPS, a kierowany przez
pos. Zarembę, pisze z zaniepoko-
jeniem (nr. 23 z dnia 25-go maja):

— „Czy zwróciliście czytelnicy uwa-
gę na nowe myśli i nowe zjawiska, za-
rysowujące się w obozie endeckim?

Niedawno odbyty w Gdyni, roz-
głośny, dzięki sanacyjno-bandyckim wy-
stępom bojówkarzy, zjazd młodych en-
deków wskazuje, jak obóz ten szybko
rośnie i coraz bardziej jednoczy re-

za granicę 8 zl.

akcję, żrąc się z sanacją o [przewo-
dnictwo nad jej czarnemi kolumnami.
Jeszcze obszarnicy tkwią przy Piłsud-
skim, jeszcze te czy inne koła przemy-
słowców kryją się z właściwemi sym-
patjami endeckiemi, trzymane przy rzą-
dzie obfitemi łapówkami w postaci ulg,
pożyczek, dostaw. Ale dziedzic sanacji
już jest całkiem gotów i pewnego dnia,
gdy smarkaterja sanacyjna zrobi jakieś
kapitalne głupstwo, a o oto nie trudno
w każdej chwili, lub też Piłsudski do-
kona jakiegoś ryzykanckiego posunię-
cia i załamie, się wszystko co żyje
ideologłą kapitalistyczną stanie przy
boku swej endeckiej macierzy. Tym-
czasem już zapełniło jej szeregi koł-
tuństwo drobnomieszczańskie i grupy
pierwszych uchodźców z sanacji.

Endecja rośnie. To fakt niewątpliwy.
Jedyny „czyn*, którym tak chełpili się
sanatorzy: rozbicie endecji okazał się
takąż bańką mydlaną, jak dziesiątki
innych reklamowanych zasług obozu
Piłsudskiego”.

Lewica mianuje prawicę dzie-
dzicem sanacji. To są domysły
na przyszłość. FA z przeszłości
wiemy bez domysłów, że sanacja
usadowiła się u władzy w maju
1926 na barkach i wśród rados-
nych okrzyków lewicy.

Samochodem Senatu.
Zdumiewającą wiadomość po-

daje „Robotnik* nr. 147 z 27-go
bież. m.

„P. marszałek Senatu Szymań-
ski udał się, wraz z rodziną, w podróż
po krajach zachodnich. P. Szymański
podrużuje autem Senatu, kupionym
świeżo dla Senatu za bardzo znaczną
kwotę kilkudziesięciu tysięcy zł. Jest to
sposób postępowania zupełnie niewła-
ściwy, zwłaszcza w okresie powszechnej
nędzy, tembardziej, że p. Szymański
nie uważał nawet za wskazane pówró-
cić do kraju w czasie zwoływania nad-
zwyczejnej sesji parlamantarnej i pomi-
nięcia przytem Izby, której p. Szymań-
ski ma zaszczyt przewodniczyć. Do-
prawdy, przynależność do obozu sana-
cyjnego przewraca do góry nogami w
mózgach i w sercach ludzkich wszelkie
pojęcie o tem, co robić wolno, a czego
robić nie należy”.

fa podróż nowym szlakiem
kadrėwki pp. Switalskiego i Sław-
ka, podrėžnikėw do Biarritz, jest
istotnie czemś nieoczekiwanem w
dzisiejszych ciężkich czasach, w
których nabycie samochodu bar-

PREKUMERATA: miesięczaa 4zł., z ednoszeniem | przesyłkąpocztewą Zi.4gr.SĄ

OGŁOSZENIA: ze wiersz milim. przad tekstem 6 łam 26 gr., w tekście 480 gr., za
tekstem 10 łam. 15 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 28 proc. drożej,
zagraniczne o 58 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-
niem miejsca e 26 proc. Gont Administracja nie bierze odpowiedzialności za

oszeń. Konto czekowe w P.K. O. M 80187.

dzo kosztownego i podróżowanie
nim zagranicą nie było może ko-
niecznością państwową.

Wielki Człowiek.
W sposób prosty objaśnia to

zagadnienie, jak w podręcznikach
socjologji, p. Bądkowski w „Pla-
cówce* nr. 25:

— „Społeczeństwa stojące stosun-
kowo na niższym stopniu ewolucji po-
litycznej od innych starszych i cywili-
zacji więcej odnich wyrobionych, spo-
łeczeństwa blerne, nie nawykłe do
gruntownego myślenia w dziedzinie
zjawisk życia zbiorowego, skłonne są
do tego, aby nadzieje swoje opierać
nie na: własnej myśli i pracy, ale
na... człowieku wielkim, który może
przyjść, ale może i nie przyjść. Lu-
dzie tego pokroju przypominają tych,
którzy byt swój chcą oprzeć nie
na jakiemś zajęciu trwałem i okre-
ślonem, ale na bilecie loteryjnym, któ-
ry może wygrać, ale może także i nie
wygrać.

W społeczeństwach znacznie niżej
stojących od cywilizowanych, miano-
wicie w barbarzyńskich, ludzie nie
dochodzą w swem rozumowaniu do
pojęć ogólnych i abstrakcyjnych. Nie
mogą więc, widząc pewne ujemne zja-
wiska w życiu zbiorowem, doszukiwać
się ich przyczyn rzeczywistych, lecz
wszystko przypisują tylko osobom. Co
więcej, nawet personifikują zjawiska
przyrodnicze.

Pozostałością po tych czasach jest
niewątpliwie to ciągłe oglądanie się
za... człowiekiem wielkim, któryby my-
śłał i robił za innych, za ogół. Istotnie,
dla umysłów ciemnych i leniwych, co za
przyjemna perspektywa nie łamać so-
bie głowy nad takim, czy innym syste-
mem wyborczym, nad sposobem wy-
boru prezydenta, nad jego vetem
względnem, czy bezwględnem, nad eta-
tyzmem, czy antyetatyzmem, nad auto-
nomją terytorjalną, czy nieterytorjalną
dla mniejszości narodowych. Przecież
dla ludzi tych są to rzeczy ciężkie, wy-
czerpujące, a nadewszystko nudne.
Wszystko się natomiast zmienia z chwi-
lą zjawienia się... człowieka wielkiego,
który uwolnić może od ty h nieprzy-
jemnych trosk. Dosyć tylko go słu-
chać, a wszystkie zagadnienia rozwią-

zene będą pomyślnie dla narodu i pań-
stwa",

Nasi zwolennicy wielkiego czło-
wieka nie domyslają się, że nie
są pierwsi ni ostatni, oraz że ich
przypadłość jest dobrze znana.
 

 

Zagranica o liście ks.
Podobnie jak list pasterski ks.

biskupa Łozińskiego znalazł znacz-
ny odgłos w pismach katolickich
zagranicą, tak też zdumienie wy-
wołała wiadomość, że miejscowy
dowódca wojskowy w Pińsku ppłk.
Zaliźniak wydał zakaz doręczenia
listu ks. Biskupa korpusowi ofi-
cerskiemu.

Wielki belgijski dziennik kato-
licki „La Libre Belgique" z 30-go
ub. m. daje swym naczelnym uwa-
gom, w toku których streszcza
obszernie list ks. Biskupa Piń-
skiego, następujący nagłówek i
zakończenie:

„— Na podobieństwo Bissin-
ga... Dowódca wojskowy konfi-
skuje list pasterski Biskupa... Na
list pasterski odpowiedział ten
dowódca miejscowy w Pińsku
czynem oczywiście stanowiącym
nadużycie, konfiskując ten doku-
ment... Ten pułkownik, dowódca
garnizonu, byłby godzien sprawo-
wania swych czynności pod oku-
pacją niemiecką w Belgji, w cza-
sie gdy von Bissing zarządził kon-
fiskatę słynnego listu pasterskie-
go kardynała Mercier'a*.

Podobnie pismo katolickie wie-
denskie „Das Neue Reich“ (nr 33
z 17-go b. m.) pisze również na
naczelnem miejscu:  -

„— Wojskowy konfiskuje list
pasterski...

Niejednokrotnie próbowano na-
dużycia, polegającego na tem, że
kościół miałby być instytucją dla

Biskupa Łozińskiego
wyższej czci panującego. Wystar-
czy przypomnieć sobie nabożeń-
stwo w obecnośći Ludwika XIV
w Nótre Dame, gdy wysocy do-
stojnicy obracali się tyłem do
głównego ołtarza, a patrzyli z
czcią ku wzniesieniu, na którem
siedzi na tronie Król-Słońce, wię-
cej dla nich wart niż euchary-
styczny Zbawiciel. Albo też można
przypomnieć Fugusta Mocnego,
który polecił pewnemu księdzu,
by w modlitwę kościelną włączył
urzędownie osławioną przyjaciół-
kę królewską, ale ksiądz ten od-
powiedział odrazu: ona jest już
włączona, N. Panie, w ostatnią pro-
śbę w Ojcze nasz.

Coś w tym rodzaju dzieje się
dzisiaj w Polsce, kraju pysznego
marszałka Józefa Piłsudskiego...
Od Biskupa żądają, aby zamiast
kazania w dzień św. Józefa wy-
głosił mowę na cześć marszałka...
Biskup odmawia, oświadcza, że
uczczenie św. Józefa jest znacznie
ważniejszą rzeczą niż kult mar-
szałka Piłsudskiego, z prawdziwie
chrześcijańską odwagą pisze list
pasterski...

A skutek? Dowódca miejsco-
wy konfiskuje list pasterski. Feld-
febel rządzi, państwo staje się
kasarnią, gdzie także ksiądz ma,
jak rekrut, skakać przez szablę..."

Pojęcia świata katolickiego za-
granicą są zatem w tej sprawie
jasne i stanowcze.

 

Drobne wiadomości.
Bandytyzm w Niemczech.

BERLIN, 30.V (Pat). Wczoraj
w południe w okolicach Rot-
kreutz na linji Berlin—Fredenberg
doszło do krwawego starcia mię-
dzy dwoma bandytami a ścigają-
<ą ich policją. Bandyci włamali
się do zagrody pewnego rolnika,
zabierając z sobą szereg przed-

botnika rozpoczął pościg za-zło-
czyńcami, znajdując ich odpoczy-
wających na otwartem polu. Na
widok zbliżającej się grupy ludzi
bandyci zaczęli ostrzeliwać się.
Rolnik został zabity, zaś żandarm
i robotnik odnieśli ciężkie rany.
W międzyczasie nadeszła policja.
Podczas starcia bandytów z po-
licją jeden z bandytów został za-
bity. Znaleziono przy nim papie-
ry na nazwisko Kunarskiego, oby-
watela polskiego. Drugi bandyta
zbiegł.
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PO WYBORACH
W LIDZIE.

Obydwa organy sanacyjne

wileńskie „Słowo* i „Kurjer Wi-

leński* wyraziły bezpośrednio po

wyborach w okręgu lidzkim ży-

we zadowolenie z wyniku tych

wyborów. Jak wiadomo w wybo-

rach tych na siedem mandatów,

cztery uzyskało Stronnictwo

Chłopskie, dwa Hromadowcy, wy-

stępujący dziś pod zmienioną

nazwą „Zmahania* i jeden man-

dat lista bloku polsko-katolickie-

go Nr 25, na którą głosowali za-

równo zwolennicy Stronnictwa

Narodowego, jak i Chrześcijań-

skiej Demokracji.

Sześć mandatów z siedmiu

przypadło reprezentantom  kie-

runków skrajnie sprzecznych z

ideologią „Slowa“ i z interesami
tych sfer, którym to pismo służy,

a mimo to „Słowo* wyraźa żywe

zadowołenie z wyniku wyborów.

Byłoby to zupełnie niezrozumia-

łe i wręcz nieprawdopodobne,

gdybyśmy nie byli już przyzwy-

czajeni do.tego, że w obozie sa-

nacyjnym, bez różnicy odcieni,

ponad wszystkiemi uczuciami i

pragnieniami góruje uczucie nie-

nawiści do „endecji“ i pra;nie-

nie zrobienia czegoś na złość

„endecji“.

Uchylając się w obawie kom-
promitacji od udziału w wybo-

rach, sanacja „na złość” popro-

wadziła agitację za abstynencją

wyborczą. Nic nie szkodzi sana-

torom i to nawet konserwaty-

stom, że skutkiem tej abstynencji
śą dwa mandaty komunistów i

cztery skrajnych, niebezpiecznych,

radykałów. Wystarczy im, że

frekwencja była mniejsza, niż

przy zeszłych wyborach. i

Z faktu zmniejszenia się ilošci

głosujących sfery sanacyjne wy-

suwają wniosek, że wpływy sa-

nacji się zwiększyły: Nie mieli-

byśmy nic przeciwko temu, żeby

to przekonanie doprowadziło do

rozwiązania Sejmu i rozpisania

nowych wyborów, jednak musi-

my stwierdzić, że przekonanie to

jest najzupełniej fałszywe.

Niewątpliwie, agitacja B.B. za
powstrzymaniem się od głosowa-

' nia pewien skutek miała, jedna-

kowoż nie znaczy to wcale, żeby

wszystkich, którzy agitacji tej

usłuchali, zaliczać do zwolenni-

ków kierunku obecnie rządzą-

cego.
Trzeba wziąć pod uwagę oko-

liczność, że natura ludzka wo-

góle, a u nas naKresach w szcze-

gólności jest skłonnado lenistwa.

Przy naszych dużych odleglo-

ściach, głosowanie wymaga pew-

nego wysiłku, trzeba stracić parę

godzin czasu, iść do odległego

nieraz lokalu wyborczego, stać w

ogonku. Jeżeli ktoś człowiekowi

ciemnemu, słabo uspołecznione-

mu, powie, że wysiłek ten jest

zbędny, to łatwo osięgnie suk-
ces. Jest to jednak sukces tani,

oparty na negacji, jak zresztą

cała t. zw. ideologja sanacyjna.

Pozatem dla oceny znaczenia

abstynencji wyborczej trzeba pod-

kreślić fakt, że zrobiono wszystko,

żeby w zapadlych kątach lud-

ność nic nie wiedziała o wybo-

rach, wójtowie i sołtysi mieli od-

powiednie instrukcje, plakaty urzę-

dowe zawiadamiające o wybo-

rach były rozlepiane w minimal-

nej ilości i w miejscach najmniej
widocznych.

|. W tych warunkach nie trudno

było o małą frekwencję i łącze-

nie tego zjawiska z rzekomym

wzrostem wpływów sanacyjnych

nie ma najmniejszego uzasad-

nienia.

"Sukces sanacji jest sukcesem

majowym, realnym natomiast a

smutnym objawem jest sukces

skrajnego radykalizmu. Nad tym
objawem trzeba się poważnie za-

stanowić i obmyśleć środki za-
radcze. Dziś okręg lidzki wybrał
dwóch komunistów, ale nie moż-
ha zapominać, że Stronnictwo

Chłopskie, przygotowuje, może
mimowoli, grunt dla dalszych

sukcesów komunistów.

Ciekawa jest metoda, jaką
stosowało” Stronnictwo Chłopskie

w agitacji przedwyborczej. Główny

hacisk agitatorzy kładli nie na
rzeczy najważniejsze, tylko właś-

hie na różne drobiazgi, które są

w gruncie tżeczy błahe, a jednak

drażniące ludność.
Kary zaźbrak tabliczki u wozu,

[SKŁABAJ
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Pogrzeb ś.p. dr. Witolda Węsławskiego.
Wczoraj Wilno złożyło ostatni

hołd temu, który przez długie la-
ta w czasach niewoli i po uzy-
skaniu niepodległości niósł w Zie-
mi Wileńskiej „kaganiec oświaty”,
stojąc w pierwszych szeregach
pracowników oświatowych i na-
rodowych. *

Na miejsce wiecznego spo-
czynku na cmentarzu Rossa od-
prowadziły ś. p. Dra Witolda
Węsławskiego niezliczone tlumy
ludności.

Smutny obrządek rozpoczęło
nabożeństwo ranne w kościele
po-Dominikańskim celebrowane
przez ks. kanonika Lubiańca, w
czasie którego serdeczne gorące
słowa poświęcił Zmarłemu ks. ka-
nonik Kulesza.

Wieczorem o godz. 6-tej pp.
ruszył żałobny pochód ulicami
Dominikańską św. Jańską i Wiel-
ką na cmentarz Rossa Pomimo
drobnego deszczu którzy zaczął
padać w chwili ruszenia konduktu
olbrzymie tłumy zaległy chodniki.
Srodkiem ulic czołowe miejsce po-
chodu zajęły liczne szkoły po-
wszechne i średnie ze sztandarami
i wieńcami. Za szkołami szły or-
ganizacje społeczne, a więc Sto-
warzyszenie sług św. Zyty, Naro-
dowa organizacja Kobiet, Stron-
nictwo Narodowe, Klub młodych
Polska Macierz Szkolna, Koła Pol-
skiej Macierzy Szkolnej i t. d.
Niesiono mnóstwo wieńców. Na
czele z rozwiniętemi szarfami był
wieniec z napisem: Przodowniko-
wi pracy narodowej — Stronnic-
two Narodowe". Za wieńcami p.
Jan Malecki b. preces Izby Skar-
bowej niósł na ponsowej podusz-
ce odznakę Komandorję „Polo-
nia Restituta", którą Rzeczpospo-
lita uznała wielkie zasługi Zmar-
łego na polu oświatowem.

Prowadził kondukt żałobny ks.
kanonik Kulesza w otoczeniu licz-
nego duchowieństwa. Przy trum-
nie straż pełnił „Sokół* wileński
w mundurach.

Za trumną złożoną na kara-
wanie pokrytym kwieciem szła
Rodzina i wielkie tłumy tych,
którzy przyszli oddać hołd śmier-
telnym szczątkom wielkiego dzia-
łacza kulturalno-oświatowego. Szli
więc przedstawiciele władz pań-
stwowych w naszem mieście z p.
wojewodą Raczkiewiczem na cze-
le, J. M. Rektor UO. S. B. ks. prof.
Falkowski, kurator Okręgu szkol-
nego p. Pogorzelski, prezydent
miasta p. Folejewski i wiceprezy-
dent miasta p. Czyż, dyrektorzy
szkół, sędziowie i prokuratorzy,
palestra, lekarze, radni miejscy,
dziennikarze i t. d. i t. d.

Już zmierzch spadał na prze-
piękny cmentarz Rossę gdy kon-
dukt pogrzebowy zatrzymał się
przed wrotami cmentarnemi. W
krótkich słowach pożegnali go ci,
z którymi pracował dla rozkwitu
i dobra ukochanej Ojczyzny.

Pierwszy przemawiał kurator
Okręgu Szkolnego p. Pogorzelski.
Podkreślił on, iż państwo polskie,
wyzwalając z rąk zaborców te
ziemie, znalazło grunt do pracy
oświatowej dobrze przeorany przez
miejscowe społeczeństwo, które-
go przewódcą na tem polu był
š. p. dr. Witold Weęsławski.

J. M. Rektor ks. dr. Czeslaw
Falkowski w przemówieniu swem
zaznaczyl, že Uniwersytet S. B.
obdarzając Zmarłego najwyższą
godnością jaką rozporządza nie
tylko miał na myśli jego pracę
oświatową w tym kraju, lecz rów-
nież zasługi położone przy
wskrzeszeniu Wszechnicy Bato-
rowej.

Następnie przemawiał w imie-
niu Zjednoczonych Towarzystw
Oświatowych p. Stempler z War-
szawy. Mówił on, że Ten, które-
go trzeba żegnać na zawsze w
swej pracy kierował się nie tylko
rozumem, lecz sercem. Żył ser-
cem i do serca umiał przygar-
niać innych.
W imieniu Towarzystwa Le-

karskiego hołd pamięci złożył
prof. Szmurło. Zaznaczył, że ś. p.
dr. Witold Węsławski sharmoni-
zował w sobie cnoty lekarza i
obywatela. Lekarz nie zasłonił w
nim człowieka a człowiek opro-
mienił lekarza.

Poseł p. Aleksander Zwierzyń-
ski imieniu Stronnictwa Narodo-
wego podniósł obywatelską dzia-
łalność ś. p. dr. Witolda Węsław-
skiego. Pracował Zmarły na ni-
wie oświatowej nie tylko dlatego,

aby szerzyć oświatę wśród naj
szerszych warstw społeczeństwa,
ale ażby przez oświatę przyczy-
nić się do odbudowania niepo-
dległości Ojczyzny. A gdy nie-
podległość stała się rzeczywi-
stością pracował dalej nad umoc-
nieniem jej podstaw. Z dziejami
tego kraju zrósł się organicznie.
Wierzył w tryumf światła w naj-
cięższych chwilach naszego bytu
i gdy inni wątpili dodawał otu-
chy i podtrzymywał wiarę.

Rejent p. Jan Klott żegnał na-
stępnie w imieniu Tow. Szubraw-
ców Zmarłego, żegnał go jak
przyjaciela, który umidb jedno-
czyć rozbieżne poglądy i nastra-

.jał pogodnym optymizmem.
Wreszcie w imieniu Polskiej

Macierzy Szkolnej mówił p. Lich-
tarowicz który zwrócił się z ape-
lem do dziatwy szkolnej, mówiąc,
że chowa ona swego Ojca, który
żył dla niej i ostatnie myśli swe
jej poświęcił.

Po skończonych przemowach
trumnę wniesiono na cmentarz,
gdzie odbyły się modły za duszę
š. p. Zmarłego poczem nastąpiło
złożenie zwłok do grobu.

Głęboki smutek osiadł na du-
szach wszystkich obecnych. Tam
za bramą cmentarną zostało wiel-
kie serce Polaka i jasny, pro-
mienny duch, który na skrzydłach
wiary i miłości przesżedł z mro-
ków niewołi do dni dzisiejszych
stojąc niewzruszenie „na straży
narodowego pamiątek kościoła".

* 3 *

Z powodu zgonu š. p. Dr. Wi-
tolda Weęsławskiego, nieodżałowa-
nego Prezesa Polskiej Macierzy
Szkolnej Z. Wsch., Pan Wojewo-
da Wileński nadesłał Zarządowi
Centralnemu następującą kondo-
lencję:

Do Zarządu Polskiej Macierzy”
Szkolnej

w Wilnie.
Z powodu zgonu ś.p. Dr. Wi-

tolda Węsławskiego, zasłużonego
Obywatela, niestrudzonego i ofiar-
nego na niwie pracy narodowej i
społecznej, długoletniego Prezesa
Polskiej Macierzy Szkolnej, prze-
syłam Zarządowi wyrazy najszczer-
szego żalu.

(—) Władysław Raczkiewicz.
Wilno, 27.V 1930 r.

Do Zarządu Polskiej Macierzy
: Szkolnej

w Wilnie.
Z powodu śmierci nieodżało-

wanego Prezesa Polskiej Macierzy
Szkolnej Ziemi Wileńskiej, ś. p.
Dr. Witolda Węsławskiego, mam
zaszczyt przesłać wyrazy najser-
deczniejszego współczucia.

Prezes Sądu Apelacyjnego
(—) K. Bzowski.

Ofiary złożone w Aministracji
„Dziennika Wileńskiego": zamiast
kwiatów na trumnę ś. p. D-ra
Witolda Węsławskiego — 15 zł.
na Oświatę — składa p. Stefanja
Swida.

Na Macierz Szkolną: zamiast
kwiatow na trumnę š. p. d-ra Wi-
łolda Węsławskiego J. i M. Bren-
sztejnowie 10 zł., dr. Bujalski
10 zł., Al. Bartoszewicz 50 zl.,
doktorostwo Kisielowie 30 zł., Wi-
told Bańkowski 50 zł., Marja Tu-
palska 25 zł., Stanisławostwo Ko-
dziowie 10 zł., ku uczceeniu ś. p.
zacnego kolegi dr. Z. Zawadzki
10 zł., Kazimierz Leczycki 10 zł.

Ku uczeniu ukochanego wuja
ś. p. Dr. Witolda Węsławskiego
Zofja i Dr. Marjan Strawińcy 30
zł. na Pols. Macierz Szkolną.

Ku uczczeniu ś. p. Dr. Witol-
da Węsławskiego przez wdzięcz-
ność za ocalenie życia—bezimien-
nie 5 zł. na Pols.  Macięrz
Szkolną.

Ku uczczeniu ukochanego wu-
ja i dziadka ś. p. dr. W. Węsław-
skiego, rodzina Włodzimierzostwa
Butkiewiczów zł. 10 na Polską
Macierz Szkolną. Ku uczczeniu
ukochanego szwagra ś. p. W.
Węsławskiego—Teresa Pietka 5zł.
Ku uczczeniu ukochanego dziad-
ka š. p. W. Węsławskiego—Anie-
2 Sergjusz  Ursyn-Szantyrowie

zł.

KARL TA VPPS

Popierajcie Poiską

Macierz Szkolną
Wileńska 15—5.

 

za nieokiełznanie kónia, za nie-

bielenie płotów—to główny konik
agitacji Stronnictwa Chłopskiego.

Pozatem sukcesowi tak Stronni+*

ctwa Chłopskiego, jak i komuni-

stów sprzyjał istotnie,opłakany

stan materjalny ludności wiejskiej.

Główne zadania polityki polskiej
na Kresach—to nie rozwiązywanie

jakichś zawiłych problematów na-

rodowościowych, rozstrzyganie t.

zw. kwestji białoruskiej, czy coś,

podobnego, czego chłop nie od-

czuwa i nie rozumie, tylko pod-

niesienie dobrobytu ludności wło-

ściańskiej.

Z kolei zająć się musimy wy-

nikami, jakie osiągnęła lista, któ«
|

rąśmy popierali. Zyskała ona tyl-

ko jeden mandat, nie chcemy
mówić o wielkim sukcesie, jedna-

kowoż pewien wzrost wpływów

narodowych jest niewątpliwie wi-

doczny. Przy frekwencji około
68 proc. w roku 1928 lista Nr 25
uzyskała 18315 głosów. Obecnie
frekwencja wynosiła zaledwie

niecałe 31, a mimo to lista Nr 25
zyskała prawie tyle samogłosów,
bo 17621. W roku 1921 na listę

Nr 25 padło 7 proc. ogółu zło-
żonych głosów, obecnie—17 proc.

ogółu głosów. Z tego procento-

wego ustosunkowania wynika, że

wpływy narodowe wzrosły o bli-

sko 100 proc. 3
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Odznaczenia: MEDALE ZŁOTE:
we Lwowie 1926 r. na Ogólno-Polskiej Wystawie Budowlanej
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Nowość!
Wyłącznik „REX*BPD

NMAMAWIĘSZZE
Odpowiadają ostatnim przepisom bezpieczeństwa Polskiego Komitetu

Elektrotechnicznego
TYLKO WYROBY FABRYKI ARTYKUŁÓW ELEKTROTECHNICZNYCH

Inż. ST. CISZEWSKI i S-ka
Posiadają prawo używania dla swoich fabrykatów znaku fabrycznego
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Dai biiiiiii
21 zjazd członków związków elektrowni

polskich w Wilnie.
Wczoraj o godz. 11 rozpoczął

się w sali Sniadeckich U. S. B.
dwudniowy zjazd członków elek-
trowni polskich.

Na zjazd przybyli delegaci z
najodleglejszych dzielnic Polski,
jak ze Sląska Cieszyńskiego, Gdy-
ni, Zagłębia naftowego w Borys-
ławiu i t. d. ogółem kilkudziesię-
ciu przedstawicieli różnych poła-
ci Rzeczpospolitej Polskiej.

Ministerstwa reprezentowali:
M-stwo spraw wewnętrznych dy-
rektor departamentu samorządo-
wego p. Korsak, M-stwo robót
publicznych, radca Nowicki,
M-stwo spraw wojsk. kpt. Mi-
chalewski, M-stwo skarbu, prezes
Wileńskiej Izby Skarbowej p. Ra-
tyński, władze miejscowe repre-
zentowali p. wojewoda Raczkie-
wicz, municypalne prezydent
miasta Folejewski dalej dowódca
garnizonu gen. Krok-Paszkowski
i inni.

Zjazd otworzył prezes Związku
Elektowni polskich inż. Alfons
Hoffman, dyrektor wodnej elek-
trowni w Gródku pod Toruniem.
Dyr. Hoffman w krótkie słowach
powitał zjazd, życząc Wilnu naj-
pomyślniejszego rozwoju gospo-
darczego, który w wysokim stop-
niu zależy od rozpoczęcia inten-
sywnej elektryfikacji tego, miasta.
Po ukonstytuowaniu się prezyd-
jum w składzie prezesa inż. Hof-
fmana z Torunia i członków, inż.
Kobylińskiego z Warszawy, inż.
Gajczaka z Warszawy i inż. Ry-
gierda z Białegostoku dyrektor
Zarządu inż. Kuźmicki złożył spra-
wozdanie, które wykazało, iż dzia-
łalność zrzeszenia Elektrowni mi-
mo napotykanych przeszkód, roz-
wija się pomyślnie, kwestja elek-
tryfikacji nawet mniejszych osiedli
staje się coraz bardziej aktualną
i realną — i mając na względzie

dotychczasowe wyniki, towarzy-
stwo spodziewa się iż w najbliż-
szej przyszłości kwestja elektry-
fikacji Polski wkroczy na bardzo
realne tory.

Po sprawozdaniu dyr. Kuźmi-
ckiego, inż Straszewski wygłosił
referat o udziale delegacji pol-
skiej w kongresach międzynaro-
dowego związku elektrycznego,
poczem po wręczeniu odznaczeń
zasłużonym pracownikom  zrze-
szonych przedsiębiorstw elektrycz-
nych i spożyciu obiadu u George'a
uczestnicy zjazdu wyruszyli auto-
busami na wycieczkę po Wilnie,
zwiedzając historyczne i architek-
toniczne zabytki naszego grodu.

Po zwiedzeniu miasta uczest-
nicy zjazdu obejrzeli zainstalowa-
ne w. ogrodzie Bernardyńskim
zelektryfikowane  *gospodarstwo
domowe, z elektryczną kuchnią,
pralnią, lodownią i innemi zelek-
tryfikowanemi utensyljami gospo-
darstwa domowego.

O godz. 9-ej w górnej sali ho-
telu George'a odbył się bankiet,
który zgromadził około dwustu
osób. Ponieważ zwyczaje związku
elektrowni polskich nie dopusz-
czają mów powitalnych podczas
zjazdu, więc dopiero podczas
bankietu wystąpili z przemówie-
niami wice-prezydent miasta W.
Czyż, inż. Hoffman, wojewoda
Raczkiewicz, rektor Falkowski,
przedstawiciełe ministerstw i In-
ni, witając zebranych i życząc o-
wocnej pracy w mieście, które
najbardziej ucierpiało ze wszyst-
kich „miast polskich i obecnie
wytęża wszystkie siły, aby stać w
jednym szerego z innemi mia-
stami Rzeczpospolitej. Bankiet
zakończył się około 2-ej godz. w
nocy.

Dziś dalszy ciąg zjazdu. (w)

 

KRONIKA.
Wiadomości kościelne.

— Pielgrzymka do Kalwarji.
W niedzielę dnia 1 czerwca w
kościele Ww. Świętych wyjdzie
pielgrzymka do Kalwarji zaraz po
prymarji o g. 7 rano.

Ulgi dla uczestników
Kongresu Eucharystycznego.
Komitet Wykonawczy I Krajowe-
go Kongresu Eucharystycznego
otrzymał pismo z dn. 22 b. m.
od Ministerstwa Komunikacji —
Departament III — Data | Nr.
30HN--1,;bo No, „M KI
Qu/6049/30 — w sprawie ulg
przejazdowych dla uczestników
| Kongresu Eucharystycznego z
zawiadomieniem, iż dla osób uda-
jących się grupami w składzie
conajmniej 25 osób, przy odle-
głości niemniej niż 50 klm., na
Kongres Eucharystyczny do Po-
znania, przyznana została dodat-
kowa zniżka 50-procentowa od
cen normalnych.

Niezależnie od powyższej ulgi
dla grup zorganizowanych w dro-
dze do Poznania wszystkim in-
nym uczestnikom Kongresu przy-
sługuje indywidualna zniżka 50
procentowa w drodze powrotnej,
za potwierdzeniem uczestnictwa
w Kongresie, co uskuteczniać bę-
dzie specjalne biuro zniżkowe w
VI Szkole Powszechnej w Pozna-
niu — przy ul. św. Marcina 35.
— Wizytacja kanoniczna JE.

Księdza Arcybiskupa-Metropo-
lity. Dn. 25 maja r. b. zakończy-
ła się serja wiosenna wizytacyj
kanonicznych. W roku bieżącym
J. E. Ks. Arcybiskup Jałbrzykow-
ski wizytował 10 kościołów pa-
rafjalnych w mieście Wilnie, 38
parafjalnych poza miastem i 2
nieparafjalne. Do dnia 15-g0 ma-
ja r. b. w czasie tych wizyłacyj
przystąpiło do Sakramentu Bierz-
mowania 13.482 osoby, oraz po-
konsekrowany został 1 kościół w
Turgielach.
— Roboty malarskie w ko-

ściele Ostrobramskim. Rozpo-
częly się ponownie roboty w ko-
ściele Św. Teresy, czyli ostro-
bramskim. P. Słonecki, artysta-

malarz, który prowadził roboty
malarskie, po dłuższym pobycie
we Włoszech, przystąpił do pra-
cy z nowym zasobem sił i do-
świadczenia. Remont i całkowite
odnowienie kościoła wewnątrz, o
ile pozwolą na to fundusze, ma
być zokończone do jesieni. Pozo-
stanie do odnowienia kaplica
Ostrobramska: nad projektem te-
go odnowienia
pracuje prof. Ferdynand Ruszczyc,
dziekan wydziału sztuk pięknych
U.S. B. o
— Uroczystości w Grodnie.

Z racji przeniesienia cząstki re-
likwij bł. Jana Bosco do Różane-
gostoku, odbędzie się we Farze
grodzieńskiej nabożeństwo trzy-
dniowe od dn. 31 maja. W dn.1
czerwca r. b. projektowaną jest
akademja ku czci bł. Jana Bosco.

Z miasta.
— Przyjazd wycieczki mło-

dzieży litewskiej z Rygi iKow-
na. Przedwczoraj do Wilna przy-
była liczna wycieczka młodzieży
litewskiej szkolnej z gronem pro-
fesorów z Rygi i Kowna. Gości
ryskich i kowieńskich powitali
przedstawiciele tymczasowego Ko-
mitetu Litewskiego, poczem byli
oni podejmowani obiadem przez
miejscowe związki i organizacje
litewskie. Wycieczkowicze po zwie-
dzeniu N. Trok, Landwarowa, We-
rek i podmiejskich okolic Wilna
pod przewodnictwem  miejsco-
wych nauczycieli litewskich roz-
poczęli zwiedzanie historycznych
zabytków m. Wilna. (a)

—.IV Międzynarodowy Sa-
ion Fotografiki w Polsce. We
czwartek 29 b. m. w pawilonie
| Targów Północnych w ogrodzie
Bernardyńskim nastąpiło uroczy-
ste otwarcie IV Wystawy Między-
narodowej Fotografiki.

Otwarcia wystawy dokonał
wojewoda wileński Wł. Raczkie-
wicz w obecności przedstawicieli
sfer artystyczno-literackich i fo-
tografów i licznie zebranej pu:
bliczności. Wystawa  fotografiki
przedstawia się nadzwyczaj oka*

 

"W związku z

i przyozdobienia.

Konto czekowe —

zale.gĘPrace swoje nadesłali af
tyści — fotografowie z całego
święta.

Wśród mnóstwa zdjęć najoka”
zalej przedstawiają się zdjęcia
artystów fotografów Polski, Fran“
cji, Włoch i Niemiec. Wilno zaj:
muje na wystawie jedno z cz0*
łowych miejsc ze swemi okaza
łemi izpięknemi widokami miasta:

(d). .
Sprawy administracyjne:
— Oddział Prokuratorji Ge”

neralnej w Wilnie. W dniu
bm. przybył z Warszawy do Wilk.
na prezes Prokuratorji General]
nej Rzeczypospolitej Polskiej dr:
Stanisław Bukowiecki, który

 
   
  
  
  dniu 31 bm. dokona otwarcia odxf.

działu Prokuratorji Generalnej W
Wilnie. Jak wiadomo, od 1 czerw”
ca dotychczasowa delegatura Pro”
kuratorji zostaje przekształcona
na oddział Prokuratorji, który
mieścić się będzie w dotychcza*
sowej swej siedzibie przy ul. Uni*
wersyteckiej Nr. 6. Akt otwaf
cia oddziału odbędzie się o godź:
11 rano.

Prezes dr. Bukowiecki złożył.
w dniu 30 bm. wizytę wojewodzie|
wileńskiemu Raczkiewiczowi.

Sprawy miejskie:
— Narady w Sprawie inwe”

stycji miejskich. W dniu wczo”
rajszym przybył do Wilna dyrek”
tor Departamentu Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych p. Korsak:
który w towarzystwie kierownika
działu samorządowego Urzędu
Wojewódzkiego p. Dzenajewicza
wziął udział w specjalnie zwoła”
nem nadzwyczajnem posiedzeniu
Prezydjum magistratu m. Wilna:
Przedmiotem obrad były sprawy
najniezbędniejszych potrzeb Wil:
na w dziedzinie inwestycyjnej:
Między innemi dyrektor Korsak:
jak się dowiadujemy, stwierdził:
iż istniejąca rzeźnia

wiada swemu przeznaczeniu, wo”
bec czego realizacja budowy no”
wej rzeźni musi być przeprowa”
dzona w jaknajszybszem tempie:

powyższem przed*
stawiciel _ Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych obiecał ze swojej
strony poprzeć u władz central
nych starania samorządu wilef“
skiego o uzyskanie dodatkowych
kredytów inwestycyjnych.
W dniu wczorajszym dyr. Kof*

sak zwiedził elektrownię miejską
i stacje pomp w ogrodzie Ber
nardyńskim. Dziś dokona dalszej
lustracji przedsiębiorstw miejskich»
a mianowicie: szpitali, szkół i
rzeźni miejskiej. (d)
— Wyjazd delegacji miej”

skiej do Londynu. Wczoraj wie”
czorem opuściła Wilno delegacja
miejska na czele z prezydentem
miasta Folejewskim, udając  sić
do Londynu, gdzie, jak wiadomo
ma _ nawiązać pertraktacje 7
przedstawicielami wierzycieli za*
chodnio-europejskich w sprawić
ostatecznej likwidacji pożyczki
angielskiej  zaciągniętej  przež
miasto w jednym z banków an*
gielskich w roku 1913. (d)
— Ruch kołowy coraz bar”

dziej tamowany. Z dniem wcz0“
rajszym został _ wprowadzony
jednostronny ruch kołowy na ul:
Konskiej i Bosaczkowej. Zakaż
wjazdu na powyžsza ulice zostal
uwidoczniony przez umieszcze“
nie czerwonych tarcz na rogu ul
Końskiej i Bosaczkowej oraz na
rogu Bosaczkowej i WW. Świę”
tych. (d)

Poczta i telegraf.
— Prezes Dyrekcji Poczt|

Telegrafów inż. Żuchowicz wy”
jechał w towarzystwie naczelnika
wydziału Nowickiego na inspekcje
podległych mu urzędów. Inż. Żu*
chowicza zastępuje nadz. wydz.
Wodziński.

Sprawy uniwersyteckie:
=— Promocje. W sobotę dnia

31 maja b. r. o godzinie 13 W
Auli Kolumnowej
odbędą się promocje na doktora
wszechnauk
jących osób: Borowskiego Kazi*
miruka Juljana, Rymaszewskiej|
z Kozakiewiczów Jadwigi, Wiš“
niewskiego Stanisława, Comber2
Lejby, Mirskiego Mejera, Ajzen“
sztata Aleksandra i Fajngoldaa

miejska W
najmniejszym stopniu nie rd

—
-

P
"

kowyskiego Noecha.
Wstep wolny.

Sprawy akademickiė: /
— Ogólnoakademicki wieć

protestacyjny w Sprawie po*
gromu ludności polskie w Kow*
nie odbędzie się w niedzielę dniś
1 czerwca r. b. o godz. 3 p. p"
w Sali Sniadeckich (I. S. B.

Koleżanki i Koledzy stawci się f
licznie.
— Zebranie naukowe. We

wtorek dn. 3.VI b. r. o godz. 18
staraniem Koła Matem.-Fizyczne”
o St. U.S. B. w Wilnie odbę*
zie się zebranie naukowe z re'

feratem kol. D. Jasińskiego n4
temat: „O zjawisku detekcji”. Pó
referacie wycieczka na radjo*
stację.

Goście mile widziani. Wstęp|

w
wolny.
— Z Koła Polonistów.

niedzielę dn. 1 czerwca b. r. W
lokalu Seminarjum  PolonistycZ“
nego odbędzie się Walne Zebra”
nie członków Koła Polonistów
CES: B;
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. 5 tzwartkowa uroczystość uniwersytea 102 Sroda Literacka.
MAGG| KE W sali Kolumnowej (SB w Przed przystąpieniem do pro-

, czwartek dnia 29 bm. o godz. 12 gramu na ostatniej Środzie Lite-

LF 3 : w południe odbyła się piękna rackiej na wniosek p. W. Hule-

bU Ia uroczystość wręczenia dyplomów  WICZa zebrani uczcili przez po-

— honoris causa nadanych uczonym ašieso ś. p. d-ra W.

i olskim z powodu  350-lecia ęslawskiego.

do przygotowania Wsettodcy Balėžowe), Na uro- Nastepnie p. prof. M. More-

zup I sosów czystość; na którą był wstęp wol- lowski wygłosił pogadankę na te-

m Zyga ny przybyła licznie nietylko mło- mat „Losy skarbca koronnego*.

5 dzież akadernicka lecz wielu Skarbiec koronny polski, wzbo-
przedstawicieli świata naukowego gacony hojnym zapisem Zygmun-

Początek zebrania o godz. 10 w niedzielę po wysłuchaniu Mszy literackiego oraz władze admini. ta Hugusta, po raz pierwszy do- /
p. 30, w drugim terminie waż- św, zostaną wygłoszone a stracyjne i municypalne. Obecny znałp rafi. latach pra- I gi V 8

ym bez względu na ilość obec- „Wychowanie fizyczne w obozie", był więc wojewoda p. Raczkie- Wie następnych, iedy mianowicie > UOP

nych o godz 11. „Współzawodnictwo w obozie*, o i prezyden lada p. Fole- Zygmunt III Waza część skarbów Nas milusińscy ! M

Handel i przemysł „Zadania kursu podharcmistrzow- jewski. Na podwyższeniu na tle dał w posagu księżniczce ze swo- 7 i S iu ; ; e

P yS%. kiego Chor. Sprawozdania dru- podobizny założyciela wszechnicy jej rodziny. Następnie część / Matkacieszysię swym dzieckiem i ze smutkiem myśli,

— lzba Rzemieślnicza W  żynowych z przygotowań do ak- wileńskiej króla Stefana Batorego Skarbca, przewiezioną z Wawelu że szybko mijające lata zmienią rozkoszne „Bobo” w
niniejszem do

Wiadomości, iż z dniem 24V.
1930 r. wszedł w życie regulamin
Komisji Egzaminacyjnej Czeladni-
Czej i Mistrzowskiej dla samoist-
nych rzemieślników, którzy z
dniem wejścia w życie polskiej
ustawy przemysłowej nie posia-
dali j obecnie nie posiadają ty-
tułu bądź czeladnika, bądź mi-
strzą.
W myśl tego'regulaminu egza-

Min  obejmowaćj będzie pro-
gram uproszczony, dotyczący
Ściśle danego rzemiosła. Od kan-
ydata na czeladnika wymaganą
ędzie ogólna znajomość wiado-
Mości niezbędnych dla czeladni-
a w danym zawodzie rzemiieśl-
Niczym, — egzamin dla kandyda-
tą na mistrza obejmować będzie
Omówięnie wykonywanych w je-
go warsztacie robót i sprawdze-
Nie jego wytwórczości.

Podanie o dopuszczenie do
€gzaminu czeladniczego, mistrzow-
skiego, bądź też jednocześnie do
Czeladniczego i mistrzowskiego,
ierować należy do lzby Rze-

Mieślniczej w Wilnie (ul. Nie-
Mmiecka Nr. 25), na ręce Prezy-
denta Izby.

Taksa egzaminacyjna dla egza-
minu  czeladniczego łącznie z
kosztami administracyjnemi wy-
nosi zł. 40, dla egzaminu
mistrzowskiego zł. 100, — dla eg-
Zaminu czeladniczego i mistrzow-
skiego zł. 140.

Prezydent Izby Rzemieślniczej
Ma prawo zmniejszyć taksę egza-
Minacyjną dla poszczególnego
andydata, na jego uzasadnioną
Prośbę.

Rzemieślnicy, którzy w myśl
Wyżej wskazanego regulaminu zło-
ą egzamin mistrzowski, nabędą

Wszystkie prawa, związane z tytu-
em mistrza rzemieślniczego, a po
Okresie przejściowym, przewidzia-
nym art. 149, polskiej ustawy
Przemysłowej, t. j. po dniu 15
grednia 1930 r. tylko oni będą
mieli prawo trzymania w termi-
nie uczniów rzemieślniczych.

Na rzemieślników nie : posia-
dających tytułu mistrza rzemieśl-
Niczego, a trzymających uczni w
terminie po dniu 15 grudnia
1930 r. nakładane będą przez
lzbę Rzemieślniczą w Wilnie, w
Myśl art. 192, polskiej ustawy
Przemysłowej, kary porządkowe,
a świadectwa z ukończenia nauki
W rzemiośle wydawane przez tych
rzemieślników będą przez lzbę
zemieślniczą w Wilnie uznawa-

Ne za nieważne.

Z życia stowarzyszeń.
— Stefan Jaracz w Związku

ul; Uiteratow. owietny artysta i zna-

tal
e”

ul.
na

ię”

f

ry”

k

ej]

; komity recytator Jaracz |wystąpi,
na zaproszenie Związku Litera-
tów, w najbliższą niedzielę o 5
po poł. na specjalnie zorganizo-
Wanej herbatce w siedzibie tego
Związku. Jest to jedyny czas, ja-
kim dysponuję poza swemi wy-
stępami teatralnemi, dlatego Zw.

Literatów podwieczorek ten or-
ganizuje zamiast Środy Literac-
kiej, poświęcony on będzie poe-
zji i prozie wielkiego poety Rai-
hera Marji Rilkiego, w niezrów-
Nanej interpretacji Jaracza. Sło-
wo wstępne wygłosił tłumacz
Rilkego W. Hulewicz, poczem Ja-
racz czytać bedzie najpiękniejsze
Wiersze liryczne, fragmenty z po-
wieści „Malte” i z rękopisu nie-
Wydanego przekładu „Księgi Go-
dzin*. Dla miłośników poezji bę-
dzie to uczta wyjątkowa. Począ-
tek punktualnie o 5 godz. w lo-
kalu Ostrobramska 9. Mile wi-
dziani członkowie, sympatycy i
goście.
— VIII Niedziela Kameralna

Odbędzie się w Związku Litera-
tów w niedzielę o godz. 8 wiecz.
punktualnie. Poświęcona będzie

, muzyce włoskiej i hiszpańskiej;
usłyszymy nieznane w Wilnie

„ kwartety Verdiego i Cherubinie-
go, oraz kwintet Hiszpana Turi-
na. W wykonaniu udział biorą:
prof. K. Pliszko-Ranuszewiczowa,
prof. H. Sołomonow, M. Szabsaj,
kplm. M. Salnicki i prof. Fr.
Tchorz. Będzie to ostatni wie-
<sór z zapowiedzianego cyklu.
Wstęp dla abonentów i człon-
ków. Pojedyńcze karty wstępu
przy wejściu.
— Odprawa hufcowych i

drużynowych Wil. Chorągwi
harcerskiej M. odbędzie się w
Wilnie w dn. 31.V. i 1.VI b.r.

Program odprawy przewiduje:
w sobotę: sprawozdania drużyno-
wych ze sposobu stosowania
systemu współzawodnictwa w
drużynie i pracy społecznej dru- 

' żakresu łucznictwa,

żyny, referat o zagadnieniach
metodycznych techniki harcer-
kiej i wycieczkę z zajęciami z

zakończoną

_ ©gniskiem z gawędą |i £śpiewem,

k
   

cji obozowej i t. p.
Na odprawę przybywają kie-

rownicy pracy harcerskiej z tere
nu województw wileńskiego i
nowogródzkiego.
— Harcerski kurs instrukt.-

inform. dla nauczycieli odbę-
dzie się w czasie od 3-go do
30-go lipca b.r. w okolicy Gniez-
na. Kurs jest organizowany przez
Minist. W. R. i O. P. Komenda
Chorągwi przypomina, že zglo-
szenia na kurs winny byč prze-
słane do K-dy Chor. (W. Pohulan-
ka 32—2) do dn. 1.VI b.r.
—Apel Ligi Morskie] i Rzecz-

nej. W związku z przypadającą na
dz. 17 czerwca r.b. uroczystością
poświęcenia i otwarcia nowowy-

budowanego schroniska Ligi w
Trokach w obecności Pana Pre-
zydenta Rzeczypospolitej, Zarząd
apeluje do członków i sympaty-
ków Ligi o zapisywanie się w
poczet ddziału  reprezentacyj-
nego.

Informacji udziela codziennie
p. Szumański Mickiewicza 1
tel. 12—78.
— Wileńskie Koło Związku

Bi ljotekarzy Polskich. Dnia 2
czerwca 1930 r. w poniedziałek o
godz. 8-ej wiecz. odbędzie się w
gmachu (lniwersyteckiej Bibljo-
teki Publicznej zebranie czion-
ków Koła z referatem P. Heleny
Radlińskiej prof. Wolnej Wszech-
nicy polskiej w Warszawie p. t.
„Badanie czytelnictwa”. Goście
mile widziani. >

Sądy;
— Kara śmierci. Sąd Okrę-

gowy w Wilnie na sesji wyjazdo-
wej w Postawach w dniu wczo-
rajszym rozpatrywał sprawę nie-
jakiego Swierkowicza, oskarżo-
nego o wymordowanie swej ro-
dziny. Sąd po zbadaniu sprawy
uznał Swierkowicza winnym i
skazał go karę śmierci przez „po-
wieszenie.

Z życia cechów.
— Zebranie delegatów Związ-

ku Cechów. Dnia 26 maja odby-
ło się Walne Zebranie Delega-
tów Związku Cechów Wileńskich.
Obecnych było 28 delegatów po-
szczególnych Cechów, prezydent
Izby Rzemieślniczej p. Szumański
oraz instruktor korporacyj prze-
mysłowych p. Czarnous.

Prezes Związku Cechów p. Go--
rzuchowski  zreferował sprawę
udziału rzemieślników wileńskich
w Targach Północnych, oraz ape-
lował do zebranych, aby zgłaszali
swój udział, gdyż przez Komitet
Targów zostały rzemiosłu wileń-
skiemu przyznane  jaknajdalej
idące ulgi.

Na skutek starań Związku. Ce-
chów wspólnie z Izbą Rzemieślni-
czą, Bank Gospodarstwa Krajó-
wego przyznał pożyczkę w kwo-
cie 50.000 złotych na udział rze-
miosła wileńskiego w Targach.
Upoważniono zarząd do czynie-
nia starania o jaknajszybsze zre-
alizowanie tej pożyczki, ze wzglę-
du na bliski termin otwarcia
Targów.

Następnie złożono sprawozda-
nie z audjencji u p. wice mi-
nistra skarbu, który po wysłucha-
niu wszelkich bolączek rzemiosła,
popartych  cyfrowemi danemi,
obiecal zastosowač wszelkie mož-
liwe ulgi. r

Omawiano sprawę stowarzy-
szenia Młodzieży Rzemieślniczej,
oraz postanowiono poprzeć je
materjalnie przez zapisywanie się
członków Cechów na członków

« przyjaciół powyższego stowarzy-
szenia. Postanowiono też poprzeć
wszelkie poczynania młodzieży,
w zakresie dokompletowania bi-
bljoteki, abonamenty  zawodo-
wych pism i tygodników,
dzania odczytów i t. d.

Instruktor korporacyj przemy-
słowych „p. Czarnous zaznajomił
obecnych z  regulaminami dla
terminatorów, dla komisji egza-
minacyjnej mistrzów i czeladni-
ków przy lzbie Rzemieślniczej,
wyjaśniając rzeczy mniej zrozu-
miałe.

Dłuższą dyskusję wywołała spra-
wa uproszczonych egzaminów
mistrzowskich i  czeladniczych.
Następnie instruktor Czarnous
odczytał  okólnik Ministerstwa
Skarbu, w sprawie zwolnienia, od
obowiązku  wykupywania świa-
dectw przemysłowych rzemieślni-
ków zatrudniających 1 pracow-
nika.

Poruszano sprawę konkuren*
cji prowadzonej przez warsztaty
Państwowe 'i szkoły zawodowe,
(jako to Państwowa Szkoła Tech-
niczna, Rzem. Przem.i inne),
które przyjmują zamówienia po
niskiej cenie, nie tylko nie pła-
cąc żadnych podatków i świad-
czeń, ale otrzymując jeszcze
rozmaite subwencje, przez co

urzą:

zasiadł J. M. Rektor Ks. Dr.
Czesław Falkowski w otoczeniu
senatu i profesorów w togach.
Po krótkiem przemówieniu Jego
Maginificencji dziekan wydziału
prof. Ehrenkreutz odczytywał ko-
lejno zkia wręczania dyplomów

doktorskich. Otrzymali więc dy-
plomy prof. Stanisław Kutrzeba
sekretarz  jeneralny Akademii
Umiejętności z Krakowa, głęboki
znawca historji prawa polskiego
i litewskiego, prof. Stanisław Sta-
rzyński, prof. Fryderyk Zoll z
Krakowa znakomity znawca pra-
wa rzymskiego i cywilista, prof.
Ignacy Koschembar - Łyskowski z
Warszawy, doskonały znawca pra-
wa rzymskiego, prof. Alfons Par-
czewski b. dwukrotny rektor USB
i b. dziekan wydziału prawnicze-
go. Wszyscy wymienieni profe-
sorowie składali podziękowania

za odznaczenia. Przez zastępców

otrzymali dyplomy prof. Włady-
sław Abraham, prof. Leon Petra-
życki z Warszawy oraz prof. Wła-
dysław Leopold Jaworski w któ-
rego imieniu otrzymał dyplom
prof. Iwo-Jaworski (jun.) prof.
ū. S. B.

odbierają pracę poszczególnym
zakładom rzemieślniczym. Posta-
nowiono w tej sprawie złożyć
Izbie Rzemieślniczej szczegółowy
materjal. Po wyczerpaniu po-
rządku dziennego zebranie zam-
knięto o godz. 11 wieczorem. C.
— Zarząd (Cechu Piekarzy

w Wilnie zaprasza wszystkich pie-
karzy miasta Wilna, jak cecho-
wych tak i nie należących do Ce-
chu na 1-szy Zjazd Piekarzy Wo-
jewództw Wschodnich, który od-
będzie się w Wilnie w dniu 1
czerwca b. r.
e Zbiórka w lokalu lzby Rze-
mieślniczej przy ul. Niemieckiej
Nr. 25 o g. 8 rano.

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

Ostatnie dni gościnnych występów Ja-
zacza w „Artystach*. Znakomity gość
wkrótce wraca do Warszawy, aby kreo-
wać Skida w „Artystach* na scenie
Teatru Polskiego.

Teatr Miejski w „Lutni“.
„Kiepski szeląg" B. Winawera grany bę-
dzie już tylko dwa razy, Ta subtelna i
pełna wytwornego, ironicznego dowcipu,
polska komedja dla inteligentnej pu-
bliczności w tych dniach wchodzi na
repertuar Teatru Narodowego.

Dziś w sotbotę dnia 31 i niedzielę
1-go dwa występy „Pierwszego Teatru
dla dzieci z Warszawy* pod dyrekcję
Tymoteusza Ortyma Grane będą ku
ucieszejmilusińskich „Kopciuszek* i „Po-
dróż naokoło świata Pata ! Patachona“
z Ninką Wilińską i Pawelkiem Dudziń-
skim na czele pierwszorzędnego zespo-
łu i na tle własnych bogatych dekora-
cyj. W poniedziałek dnia 2-go i we wto-
rek dnia 3-go zespół artystek teatrów
Szyfmanówskich z Marją Pzybyłko-Po-
tocką i Wandą Siemaszkową na czele
zaprezentuje głośną sztukę Z. Nałkow-
skiej „Dom kobiet". Impreza ta wzbu-
dziłe wyjątkowe zainteresowanie.

- — Ogród po-Bernardyński. Dziś
w sobotę dnia 31 go Maja odbędzie się
Wielki Koncert Symfoniczny Pod dyr.
Prof. Michała Erdenko. Z udziałem słyn-
nej pianistki Diny Golcer (solo). W pro-
gramie: Bethoven, Wagner, List i inne.
Początek o godz. 20-ej.

Poranek muzyczny. Dnia 1
czerwca o g. 13-ej w sali kina Miejskie-
go Komitet Rodzicielski Szkoły Po-
wszechnej Nr. 20 urządza poranek mu-
zyczny. Dochód przeznacza się na ko-
lonje letnie.

— Fr RychłowskiwTeatrze
Polskimw Paryżu. Dn. 25 maja
odbyło się w Paryżu pożegnalne
przedstawienie Teatru Polskiego
pod kierownictwem Karola Bendy.
Odegrana została komedja St.
Kiedrzyńskiego „Wino, Kobieta i
Dancing" z gościnnym występem -
Haliny Bruczówny i Franciszka
Rychłowskiego. Kolonja Polska
szczelnie wypełniła widownię sym-
patycznego teatru przy ul. Blanche
19. Wygłoszono liczne przemó-
wienia zarówno
stale występujących w « Paryżu
artystów, kierownictwa, jak i go-
ści, których świetną grę darzono
gorącemi oklaskami, oraz mnó-
stwem kwiatów.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 385 mtr. %
Program:

Sobota, dnia 31 maja 1930 r.
11,58. Sygnał czasu.
12,05. Gramofon.
16,15. Muzyka o.
17,00. Kom. Wil. Tow. Organ. i Kó-

łek Roln.
17,35. „Z przeżyć ciotki Albinowej

monolog regjonalny.
18,00. Rudycja dla dzieci.
18,35. Najnowsze odkrycia z dzie»

dziny assyrjologji*, odcz. wygł prof. F.
Bossowski.

10,00. Transm. nabożeństwa z Kra-
kowa.

20,05. Transm. koncertu wieczor
nego.

23,00. Gramofon. -

pod adresem.

do Warszawy wywiózł Karol Gu-
staw do Szwecji. Część skarbów
wywiózł też po swej abdykacji
Jan Kazimierz do Francji.
W roku 1792 skarbiec mieścił

26 insygniów królewskich (5 ko-
ron, 5 jablek, 4 berła, 4 łańcu-
chy, 4 miecze i 4 tace) oraz 134
przedmiotów pamiątkowych. W ro-
/ku 1795 Prusacy na rozkaz swego
króla wywieźli potajemnie polskie
insygnia królewskie do Prus, gdzie
34 z nich zostały stopione lub
sprzedane. Pozostały tylko 2 ber-
ła, 2 jabłka, 2 miecze, 2 łańcu-
chy i 1 korona, która jednak jest
tylko „prawdopodobnie* koroną
polską. Przedmioty pamiątkowe
zaginęły tylko częściowo, dużą
bowiem ich liczbę uratowali pod-
czas zawieruchy dziejowej Czacki
i książęta Czartoryscy. Te urato
wane pamiątki znajdują się obec-
nie na Wawelu i w muzeum ks.
Czartoryskich w Krakowie.

Z zachowanych insygniów kró-
lewskich tylko część nieznaczna
znajduje się w Polsce, reszta zaś
znajduje się zagranicą. Komisja
rewindykacyjna stara się te pa-
miątki uzyskać, część też ich do
Polski już wróciły.

Korona królewska polska się
nie zachowała. Znajdują się na-
tomiast w Polsce 3 korony ksią-
żęce piastowskie. Dwie z nich,
pochodzące z XIII w. zmienione
na krzyż, znajdują się obecnie w
katedrze na Wawelu. Trzecia ko-
rona podarowana Kazimierzowi
Wielkiemu przez Fndegawenów
znajduje się w Płocku, jako ko-
rona na posągu św. Zygmunta,
króla. Ostatnio do Polski wróciły:
szczerbiec, „włócznia św. Maury-
cego", chorągiew Zygmunta Au-
gusta i insygnia Stanisława Fu-
gusta.

Cały szereg insygniów ipa-
miątek królewskich, m. in. i dru-
gi miecz koronacyjny, znajduje
się zagranicą, głównie w Niem-
czech, dalej Szwecji i Rosji.

Odczyt swój p. prof. More-
łowski- ilustrował. licznemi prze-
zroczami. SSS.
 

Sport.
Wieści z Pośpieszki.

Siódmy dzień wyścigów kon-
nych nie ściągnął na plac Poś-
pieszki tych tłumów, które wi-
dzieliśmy w pierwszych dniach
zawodów. Pomimo pogody i do-
syć ciekawego programu trybuna
była prawie pustą—zainteresowa-
nie zmalało nietylko wśród pub-
liczności, ale nawet i wśród nie-
których jeźdzców. Jeszcze jeden
pozostał dzień wyścigów  kon-
nych i potem koniec aż do je-

sieni. :
W biegu myśliwskim za ma-

strem zwycięża „Tim-Tarzan“ p.
por. Snitko 19 p. a. p. 2) „Rów-
ny* rtm. Choroszewski 4 p. uł.
3) „Pocieszny“ por. Bartosiewicz
4 p. uł.
W gonitwie pierwszej na dy-

stansie 3009 mtr. o nagrodę 900
zł zwycięża „Bakarat* rtm. Cier-
picki 4 p. ul. 2) „Juljusz“ J. U-
stinėw, 2) „Jagienka* chł. st.
Kawalec. Totalizator 20 zł.

Gonitwa druga 2.100 mtr., na-
groda 600 zł. startuje 4 konie.
Bieg mało ciekawy wygrywa po
zaciętej walce „Elborus* przed
„Gryfem“ i „Betiną“. Kasa tota-
lizatora płaci 19 zł. 13 zł.

Gonitwa trzecia z plotami
3.200 mt. o nagrodę 1.500 zł. im.
F. Jurjewicza. Start tuż przed
trybuną. Pięć koni ustawia się w
równą linję by za chwilę wyciąg-
nąć się i walczyć o każdy metr
trasy „Pan Leon* gniady ogier
drugą przeszkodę bierze pierw-
szyj „Bebuś" idzie ostatni, a jeź-
dziec ' „Bostona“ fika kozła na
ziemię, zaś koń ucieka w las.

Tymczasem zaś o pierwsze
miejsce wre walka „Bebuś" na-
drabia utracone metry i zagraża
poważnie „Panu Leonowi*, który
wpada już na metę. 1) „Pan
Leon“ por. Jušciūski, 2) „Bebuš“
J. Ustinėw, 3) „Igor“ chl. st. Ka-
walec. Totalizator placi 20 zl.,
fr. 17, za „Bebusia“ placą 27 zl.

Gonitwa czwarta z przeszko-
dami jest najciekawszym biegiem
dnia. „Wołynianka” siwa sympa*
tyczna klacz o pięknej karbowa-
nej grzywie prowadzi bieg „Blue-
Mountan” z tyłu w drugiej gru-
pie goni „Polish i „Japonka“.
Pod lasem „Monitor“ (3) docho-
dzi do „Wołynianki” lecz ta ślicz-
nie mu ucieka, ale cóż przeszko-
dę mija bokiem i sędziowie dys-
kwalifikują „Wołyniankę*, która
wpada pełnym galopem na metę.
Pierwszeństwo zdobywa „Blue-
Mountan* por. Małuski, 2) „Ja-
ponka“ por. Donner. Totalizator—
24 zł., fr. 17, za „Japonkę" pła*
cą 52 zł. we fr,

rosłego człowieka.

  

Myśląc o tych matkach, Towarzystwo
Kodak wprowadziło nową kamerę "Hawk-Eye Kodak”
z prawdziwym anastygmatem F: 6,3 za cenę zł. 100.—

Przeżycia waszych dzieci
utrwalajcie kamerą

“Kodak"
z anast. F:6,3 za zł. 100.—

Słońce może się skryć za chmurami, dziecko może się kręcić
niespokojnie, ale kamerą "Hawk-Eye Kodak" za zł. 100.—
matka może fotografować z całą pewnością, że za dwa-
dzieścia lat "Bobo" uśmiechnie się tak samo jak w chwili

obecnej z doskonałego zdjęcia "Kodak".

Zniżka cen na wiele modeli.
warunki konieczne
do dobrego zdjęcia

Kamera "Kodak", błona "Kodaka" t papier "Azura".

Kodak Sp. z o. o. Warszawa, plac Napoleona 5.

 

    
Gonitwa piąta płaska na dy-

stansie 2100 mrt. o nagrodę 600
zł. kończy siódmy dzień wyści-
gów. „Gizela* nerwowa na starcie
parę razy staje dęba i wierzga
nogami „Eskorta” zrywa się ze
startu i prowadzi bieg lecz nie
na długo gdyż „Pandatarja* do-
chodzi i mija ją mając za sobą
„Alfę II“. 1) „Pandatarja“ J. Ra-
niewicz, 2) „Eskorta“ Kondra-
ciak. 3) „Alfa II“ J. Bryk. Totali-
zator ustanawia rekord dnia wy-
płacając 74 zł., fr. 29 zl., za
„Eskortę* płacą 38 zł.
W niedzielę ostatni loteryjny

dzień zawodów.

Uwaga A. Z. S.!
Komisja Sportowa Sekcji Wioś-

larskiej A. Z. S. uprasza wszyst-
kich swych członków o konieczne
przybycie na przystań wioślarką
dnia 1 czerwca (niedziela) o go-
dzinie 9 rano by wspólnie udać
się do kościoła św. Piotra i Paw-
ła na Mszę św., a potem wziąć
udział w uroczystościach otwar-
cia sezonu wioślarskiego.

Wioślarzy biorących
w defiladzie obowiązuje
klubowy.

2 Kraju.
Naprawa dróg i Szos.
W związku z przyjazdem w

drugiej połowie czerwca r. b.
Pana Prezydenta Rzeczypospoli-
tej na Wileńszczyznę, poszczegól-
ne sejmiki oraz władze powiato-
we w  przyśpieszonem tempie
budują i naprawiają drogi i
szosy.

Na cel ten sejmiki wileńsko-
trocki, oszmiański, swięciański,
dzisnieński i postawski otrzymały
125 tys zł. d.

Rozmiary klęski żywioło-
wej w woj. Nowogródzkiem.

Z Nowogródka piszą: W Związ-
ku z klęską gradobicia, która na-
wiedziła powiaty województwa
nowogródzkiego ustalono już wy-
sokość strat. Komisje szacunkowe
po dokonaniu na miejscu oglę-
dzin szkód obliczyły co następu-
je: legło zniszczeniu: wpow.
stołpeckim 6.700 ha oziminy i
3.740 ha jarych, w baranowickim
5.300 ha oziminy i 3.700 ha ja-
rych. Okazuje się, że straty są
znaczniejsze niż pierwotnie są-
dzono i klęska nawiedziła rów
nież, jakkolwiek w mniejszym
stopniu, powiaty nowogródzki (zni-
szczonych 1.454 ha oziminy) i
nieświeski (800 ha oziminy). Roz-
miar szkód wyraża się w cyfrze
4.500.000 złotych, a jeżeli się
uwzględni zniszczenie sadów i 80
budynków straty osiągają cyfrę
4.700.000 zł. Akcja pomocy ze
strony władz rządowych wyraziła
się w pierwszym momencie udzie-
leniem przez Państwowy Bank
Rolny (staraniem wojewody Becz-
kowicza i posłów Rdułtowskiego
i Taurogińskiego) 200.000 złotych
na pomoc kredytową dla drob-
nych rolników oraz przyznaniem
przez Ministerstwo / Rolnictwa
15.000 zł. na zapłacenie "*,„"/, od
tych pożyczek. Niezależnie od te-
go Bank Gospodarstwa Krajo-
wego postanowił  wyasygnowač
200.000 zł. na doraźną pomoc
dla większej własności, która

udział
strój

 

„ucierpiała skutkiem klęski grado-
bicia. Część tej sumy już przeka-
zano  Wileńskiemu  Oddziałowi
Banku Gosp. Krajowego. Nieza-
leżnie od tego wystosowany zo-
stał memorjał do władz central-
nych z prośbą o wyasygnowanie
jaknajśpieszniejsze doraźnych za-
pomóg dla rolników najbadziej
poszkodowanych, w wysokości
20', strat. Memorjał zawiera po-
zatem szereg wniosków w spra-
wie ulg kredytowych, w sprawie
ulg w opłatach podatków, rozło-
żenia ich na raty—przedewszyst-

kiem w powiatach stołpeckimi
baranowickim. Memorjał zabiega
również o przyznanie zasiłków w
Ministerstwie Pracy i Opieki Spo-
łecznej.

Dukszty pow. Swięciań-
skiego.

W sobotę dn. 24 b. m. J.E.
ks. biskup K. Michalkiewicz od-
był wizytację kościelną kaplicy
w m. Duksztach. Starodawnym
zwyczajem, podobnie zresztą jak
i w innych / miejscowościach,
J. Ekscelencję spotykali i witali
przedstawiciele różnych instytucyj.
Witało starsze społeczeństwo —
władze, wojsko, kolejarze, kupcy,
nawet żydzi, witały też dzieci —
miejscowa szkoła powszechnai
szkolna drużyna harcerska. Nie
było natomiast młodzieży.

Czyżby tej młodzieży w Duk-
sztach nie było? Trudno w to
uwierzyć.

Młodzież w Duksztach w prze-
ważającej liczbie — katolicka jest
nawet zorganizowana w Związku
Strzeleckim. Często można sły-
szeć o zamierzeniach strzelców i
widzieć ich występujących zbio-
rowo w różnych okolicznościach,
dlaczegoż to ich zabrakło przy
spotkaniu swego pasterza, które-
go nawet żydzi witali.
W innych miejscowościach po-

dobno Związek Strzelecki spoty-
kał i witał biskupa — Dukszty się
tylko wyróżnily. Cóż to spowo-
dowało, że katolicka młodzież
nie wzięła udziału .w spotkaniu
swego pasterza? Co? Prosimy
bardzo, może kierownictwo „Strzel-
ca" w Duksztach łaskawie zech-
ce udzielić wyjaśnień.

KRONIKA LIDZKA.
Zawody piłkarskie w Lidzie
W niedzielę 25 maja został

rozegrany mecz piłkarski o mi-
strzowstwo klasy „A* Okręgu Wi-
leńskiego pomiędzy drużynami
W. K. S. 77 p. p. a K. S. „Ogni-
sko“ mistrzem klasy „A“ Okręgu

 

Wileńskiego. Zawody zakończyły
się wynikiem 3:1 na korzyść
Ogniska. ć
LENEDELSTTTNS
Z ostatniej chwili.
Hipotekowanie nierucho-

mości kościelnych.
WARSZAWA, 30.V. (Pat). W

Prezydjum Rady Ministrów odby-
ła się wczoraj konferencja w spra-
wie hipotekowania nieruchomości
kościelnych. W konferencji tej
wzięli udział delegaci rządu, wy-
znaczeni na podstawie rozporzą-
dzenia o wpisywaniu do ksiąg hi-
potecznych praw własności pol-
skich osób prawnych kościelnych
i zakonnych. Na konferencji
ustalono wytyczne działalności de-
legatów oraz udzielono im wska-
zówek technicznych. Z woje-
wództwa wileńskiego uczestniczył
delegat rządu dla arcybiskupstwa
wileńskiego i djecezji pińskiej,
radca województwa p. Michał Paw-
likowski. z
Konferencja dziennikarzy

państw bałtyckich.
RYGA, 30.V. (Pat) W dniu dzi-

siejszym otwarta została przez
przewodniczącego łotewskiego
związku dziennikarzy Skalbego
konferencja dziennikarzy państw
nadbałtyckich, w której wzięło
udział 17-tu przedstawicieli Daniji,
Finlandji, Łotwy, Litwy, Niemiec,
Polski, Szwecjii w. m. Gdańska
oraz sekretarz generalny Między-
narodowej Federacji Dziennikarzy
Valot. Zapowiedziany jest rów-
nież udział przedstawiciela Nor-
wegji. Mowę powitalną wygłosił
prezes rady ministrów i minister
spraw zagranicznych Celminsz.
W imieniu Międzynarodowej Fe-
deracji Dzieńńikarzy przemawiał
sekretarz generalny Valot. Obra*
dy konferencji potrwają 3 dni.

  



 

 

4 DZIENNE WF SECSECO SIECI

i i .  gicznym utonął Szarejko Paweł, lat 21, rządzaniu rusztowania z wysokości Jakóba. Kobis był zatrudniony przy re- zbiegu ulic
Kronika policyjna zam. przy ul Chełmskiej N-. 48. Zwłok 3 piętra. Wskutek upadku złamał 1 że- moncie domu 35 przy ul. Kalwaryjskiej: najechał na

— Pierwsze ofiary kąpieli w dotychczas nie odnaleziono. bro w lewym boku, Pogotowie Ratun- — Znowu przejechana przez au- przez jeźdn

Mickiewicza i Wileńskiej domu.
przechodzącą w tym czasie

ię Zukowską Marję, Kalwa
— Podrzutek. W dniu

przy ul. Gołębiej
26 b. m,

znaleziono podrzutka

 

 

Wilji. W dniu 26 b. m. podczas kąpieli — Nieszczęśliwy wypadek przy kowe po udzieleniu pierwszej pomocy  tomobil. W dniu 25 b. m. szofer Pa-  ryjska 49. Po udzieleniu pierwszej po- płci męskiej w wieku około 1 miesiąca.
na prawym brzegu rzeki Wiljj pomię- pracy. W dniu 26 b. m. Kobis Włady-  przewiozło Władysława Kobisa w stanie  włun Zygmunt. Krakowska Nr. 57, pro- mocy ' przez Pogotowie Ratunkowe Żu-  Podrzutka umieszczono w pr ytułku
dzy Tuskulanami, a mostem strate- sław, Plutonowa Nr. 8, spadł przy spo-  niezagrażającym życiu do szpitala św. wadząc taksówkę Nr. rej. 14499 przy  kowska o własnych siłach udała się do Dzieciątka Jezus.

ETOSTS T TT

Idealny odbiór dalekich stacji nadawczych — to zaleta

  

 

_ [Dia Elektrowni
| Najpewniejszy, najekonomiczniejszy i najdogodniejszy silnik

| ŚG  Pionowei poziome SILNIKI NA GAZ SSANY z koksu,„Deutz drzewa, odpadków drzewnych, torfu i węgla.

Silniki Diesela
Pionowe i poziome, czterosuwne i dwusuwne (z pompą płuczną).

Silniki „Deutz
mogą być przystosowane dia pracy ropą jako „Diesel“ I na paliwa twarde jako silnik na gaz ssany.
NE * e z PRZEDSTAWICIELSTWO

BIURO
TECHNICZNO - HANDLOWE A. KAWENOKi, inžynier

WILNO, WIEL KA 66, tel. 13.80 i 1

||
Dziśl Przebój dźwiękowy. UWAGA! Seanse o godz. 4-ej i 5.30 po cenach znacznie zniżonych Balkon 60 gr. Par-

sprzedania po re-
moncie samochody

półciężarowe, zarejestro-
wane. Jagiellońska 7, Asu-

D

nowicz.

D sprzedania szczenię-
ta wyżły rasy ang.

W. Pohulanka 6,
408—sl

424—s1

 

ponter.
m. 18.
 

D” sprzedania fotel-wó-
zek dla dorosłega

niezdolnego fizycznie
Skopówka 5 u dozorcy,

L——
Do sprzedania

platforma lekka dla ogro-
dnika lub browaru. Kal-
waryjska 16 Il.- 435—sl

Do sprzedania PLAC
obszaru około 900

sąż kw. z zabudowania-
mi drewnianemi na przed-
mieściu miasta Wilna.
Dowiedzieć się: Wilno,

    

 

«BIAŁE PIEKŁO»
cych szczęścia i ukojenia pośród niebosiężnych szczytów i bezkresnych lodowców.
Leni Riefenstahl, Gustaw Diessi, Ernest Petersen, orsz znany lotnik Etnesł Udet.
wa Papsta—tryumf i cud techniki i gry filmowej. Kssa czynna od godziny 5m.30. Początek seansów

dramat w 10 aktach. Wzrusza-
jąca tragedja istot szukają-

W rolach głównych:
Reżyserja: Gusta-

Od dnia 30 maja do dnia 3 czerwca 1930
roku włącznie będzie wyświetlany film:

Miejski Kinematograf
Sala Miejska ul. Ostrobramska 5

od godziny 6-ej. Następny program: „Marsz Radeckiego".

Zawalna 7 m. 1 od 5—7
wieczorem.

   

PIERWSZY DŹWIĘKOWY i

 

KINO- <H E L ; 0 S$» ter 1 zł. Spiew— Muzyka—Tańce. Najpiękniejsza gwiazda Ameryki, czarująca BILLIE DOVE i ulubieniec kobiet Rod Mieszkania
ia Rocque w swej | f ją NAD PROGRAM: Rewel. atrakcja śpiewna występ wszechśw. sławy śpiewaka Marti- + žė

ulica Wileńska Nt 38. najnowszej kreacji TAWO RZA nelli Początek seans. o g. 4, ostatni s. o g. 10.15 w. Seansy o godz. 4-ej i 5.30 po i pokoje
cenach zniżonych Balkon 60 gr. Parter 1 zł.

pd umeblowany od-
remontowany ze

wszelkiemi wygodami do
w/najęcia Ofiarna 2 m.

R 393—0

   

Dziś ostatni dzień! Od g. 4. m. 30 do 4. 7 ceny miejsc na parterze od 80 gr. Dziśl Cztery gwiazdy w jednym
dźwiękowym obrazie Clive Brook, Wiliiam Powel, Rochard Arlen, Noah Beery grają, śpiewają, kochają, płaczą,

<HOLLYW 0O0ODv>| toczą wojnę w filmie osnutym na «Cztery Pióra» (72, zoSAM: DODATEK MUZYCZNO- ŚPIEWY 14

jach do wynajęcia

MICKIEWICZANt22 tle powieści Rudyarda Kiplinga Początek seansów o g. 4 m. 30 ost. seans o g. 10,30.

| KINO- DZIŚ! w ieni jwiększe- dł łośr ieści Gabrieli Za- od 1 VI r. b. Popowska
tearR GL U X» |?750 Sreydzieła ponkiez,  «POLICMAJSTER TAGIEJEW» porskiej w roiach głównych: Bogu. Nr. 16-3. __ 2407—1
ul. Mickiewicza Nr. 11. | sław Samhorski, Marja Bogda, Nora Ney, Zbyszko Sawan, J. Marr, E. Bodo i inni. Początek o godzinie 1. Ceny od 40 gr. po do wynajęcia dla

: «

| Kino Kol. „OGNISKO || cc. i
s = «Niepotrzebny człowiek» wieka, który dzięki kobiecie popełnia wiarołomstwo, kradzież, zabój-

PRZECI samotnego(ej) ul.
Ad. Mickiewicza d. 22

(Obok Dworca Kolejowego) | pt:
| stwo i ciężko pokutuje. Początek seansów o godz. 6 w niedzielę o g 4 p. p.

PIERKSZY DŹWIĘKOWY KIKO-TEATA i

 

Ž

TEATR

  

Ms o 5 poko-
 

 

   

Dziś i w dnie następne Największy tragik świata EMIL JANINGS w potężnym współczesnym dramacie życiowym w 10 m. 23 389—0
przedstawia z wyjątkowym naturalizmem moralnego ireligijnego czło-

 

pó umeblowany z
opałem i światłem

elektrycznem za 40 zł.
miesięcznie do wynaję-
cia. W mieszkaniu jest
telefon. Trocka II, m. 9, =

410—sl

1 lub 2 pokoje słonecz-
ne, umeblowane, z wy-
godami. z używalnością
łazienki, mogą być z u-
trzymaniem, wydają się
dla samotnych. Porto-
wa 23, m. 24. Oglądać od
H—7-ej. 110—s0

i Sprawy

Ž majątkowe

MAJĄTEK
UPRZEMYSŁOWiONY

obszaru około 120 ha, z
b. dobrą komunikacją do
Wilna, sprzedamy tanio i
na dogodnych warunkach.
Wileńskie Biuro Komiso-

       

    

 

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

WIELKIM ZŁOTYM MEDALEM.

 

SMAKOSZE PIWA! UWAGA!
JUŻ JEST DO NABYCIA WSZĘDZIE

niebywałe jeszcze Światowej sławyna kresach

PIWO ŻYWIECKIE
Arcyksiążęcego Browaru w ŻYWCU
„ZDRÓJ ŻYWIECKI", „MARCOWE” „PORTER" i „ALE%.
Reprezentacja na województwo: wileńskie Grodno, Lidę

i Wołożyn. — Wilno, Zarzeczna 19. 278—1 o

LICYTACJA
Wileński Lombard „KRESOWJA*

 

 

 

      Toodolity,
niwelatory,
astrolabje,
goniometty,
planimetry i ect.

Mojej
instrumenty

(EODEZYJNE:

 

  Z 

| Wilno, Hetmańska 1 (róg Wielkiej 53), tel. 722, wo.Handiowa:+ Mickiewie
powszech- podaje do ogóinej wisdomości, że 16i 11 Czerwca r. b. o godz. 4 | cza 21, tel. 152. 104-0-f
nie znanej į > 2 ŽŽ odbędzie się w lokalu lembardu = E

firmy 1811 0 licytacja niewykupionych i nieprolongowanych zastawów Pożyczki
od Ne 1 do N+69100. w rėžnych walutachi su-

UWAGA! W dniu licytacji prolongat N-rėw licytacyjnych lombard niebaduia; przyjmować mach na pewne zabez-
pieczenie udzielamy
szybke i dogodnie. Wi-
leńskie Biuro Komisowo-

 
 Taśmy miernicze, roletki i przybory kreślarskie

 a  ET
| Pianina 1 Fortepiany światowej sła- NOP

W wielkim W [JJ wy Pleyel, Bechstein etc., takoż Ar- | CETNISKKoy OCEA
nold Fibiger, Kerntopf i Syn, A. Dry- LSkład fabryczny w Polsce

„DDT AUG r; wra
gas uznane rzeczywiście za naj-
lepsze w kraju przez najwybitniej-
szych fachowców na Pow. Wysta-

—10 wie, w r. 1929.
K. DĄBROWSKA, Wiino, ul. Niemiecka 3, m6.

Cenyfabryczne. — Sprzedaż i wynajęcie.

bit “| '|
5 klm. od m. Wilna. ||] o. ©

Las, rzeka. Komunikacja ma każdy zapewniony
co pół godziny autobu- PrZY lokowaniu OSZCZĘ-
sem. Dowiedzieć się: Zy- dności za pośrednictwem

gmuntowska 4, m. 5 od Wileńskiego Biura Komi-

Lesko 2 i3 pokoje

ska II, tel. 10-58.
  

   
 

Najstarsza firma w kraju (egzyst. od 1840 r.). Zakład Jubiiersko-Zegarmistrzowski g..4-do 6 p.p. 52942 gowaHandlomego,MIC

K. GORZUCHOWSKIEGO PENMOWAY >|zana"
KAŻDĄ SUMĘw suchej, zdrowej, pię-

 UL. ZAMKOWA 9.iE5

 

   knej miejscowości — so-
į AKUSZERKI SPRZEDAŻ snowy las, rzeka (5 klm. gotówki w dolaracb,

i kę od Wilna autobusem). | rublach i złotych obie-
SOLIDNA Wiadomość: Mickiewicza | gowyc! ZONUEMY na

AKUSZERKA naprawa 62a m. 5; godz. 18 — 20. | dobre _ procentowa”

Marja Laknerowa Zegarków i Biżuterji. —100 WEsld=
Przyjmuje od godz. 9 do ETNISKA z 4, 3,2 pok. |Pom HK. „Zachęta”pok.
7 w. Kasztanowa 7 m.5. L z kuch. w NowejWi- > 6

WZP69 lejce ul. Letnia 33 w le-
sie o 5 m. od stacji i od
autob. są do wynajęcia.
Dowiedz. Królewska 9,
m. 2, tel. 14—16. 431-s1

 

 

|DoGospod h
| ZGUBY | , aA!
 

 

ZGUBIONO
znak rowerowy Nr. 455
na rok 1930 — un. się.

422—s0

 

f-<toiska z utrzymaniem
w majątkach ziem-

mum SKkich w Nowogródzkiem
i Wileńskiem wojewódz-

który jest
 

 

się. 419—s0

 

pod kierownictwem współwłaśc. prow. ==
LTSKO 2 pokojeiWrześniowskiego

Taśmy geodezyjne do szpilek i do
koszturów, z numeracją obustronną    

   

 

Dzisiaj

 

  

 

 
 

Japońska
iK-o w Osako wypuściła na

rynek udoskonalony proszek

„KATOL“ w żółtych pudełkach,

poprzedniego wyrobu Katolu w

niebieskich pudełkach, lecz za

to wielokrotnie mocniejszy i
radykalnie tępi: muchy, mole,

komary, pchły, wszy, pluskwy,

AEB Zakład Sztucznych Wód Mineral- twie. Informacje: Wilno,
nych i Napojów Chłodzących Ad. Mickiewicza 23, Biu-

ZS. smGZ pod firmą: ro Techniczne „Inż. Kier-
z - Ą ki i ż :

wona Mieczysława— un. E. Z ta560. a prusaki. mrówki,
roślinach pokojowych, ogrodo-
wych i w inspektach.

aparatów TELEFUNKEN.

TELEFUNKEN 40
najbardziej rozpowszechniony ekranowany odbiornik na

Europę z automatycznem dostrajaniem

oraz głośnik

Arcophon 5.
Doskonały odbiór wszystkich

dosięgalnych stacji europejskich
bez anteny zewnętrznej.

Prosta obsługa!
Wielka wydajność I

175—0 o

 

   

  

    

   

 

  
 

NIE DECYDUJCIE SIĘ NA KUPNO
APARATU FOTOGRAFICZNEGO
PRZED OGLĄDNIĘCIEM

„ WIELKIEGO WYBORU

LPARATÓW FOTOGRAFICZNYCH

 

K

ZeissRon

a

JAK RÓWNIEŻ WSZELKICH ARTYKUŁÓW FOTOGRAFICZNYCH
W SKŁADZIE FABRYCZNYM

„OPTYK RUBIN"
WILNO, UL. DOMINIKAŃSKA Xe 17, Tel. Nt 10-58.
NAJSTARSZA FIRMA W KRAJU (EGZYST. OD R. 1840).

  

   
   

o czystość miesz- |

fabryka Azumi

nieco droższy od

Czopkimszyce na bemoroidalna >»

walka z robactwem

 

 

Varicol“
suwają ból, swędzenie, pieczenie, krwawienie,
zmniejszają guzy, żylaki.-—Sprzedają większeapteki,

  

  |

Gąseckiego (z
kogutkiem) u-

 

 

 

  

    

   
   

 

     

i si poleca: sztuczne wody mineralne (Vi- kuchnia 1“, kilom. | tanowi wielkiej
jednokierunkową i dwukierunkową, zzda chy, Ems, Karlsbad i inne) | napoje od stacji Jaszun, las so- ra "3 M Kociepudełko Ka:| —WAJKGRZYSTNI Suo
Szpilki twarde ocynkowane, łaty| zgzisiawa Pogorzelskie: chłodzące, przyrządzane wyłącznie Snowy. Komunikacja wy- da tolu i będziecie miały spokój YSTNIEJ kupuje się towary gwaran-
drewniane i brezentowe oraz i į ie: = na cukrze godna. Dowiedzieć się w S e towanej dobroci u Głowińskiego.—Polecamyz inne į go — un. się.  413—s0 Zaklad Pionu 12 Firmie D.H. „Bławat kre.| 9797 SZyStość w domu, a szczególnie unikniecie || różne nowości sezonowe, markizety, jedwabie,narzędzia miernicze poleca: £ ae AR Wielka 50. :|sowy* dj soki As pe jak to: malarji, tyfusu, i RR a | satyny, perkale, oraz pończochy i skarpetki mo-

MiEczysŁaw ŻEJMO —0, Za”. ks. wojskową za sz = == Telet.-382. 432—51 ony skladach a on z BATA ŚĆ)
airKratas Nr. 6544 Oraz kartę ny Sspólnik - spólniczka z kapitałem o

WILNO, MICKIEWICZA 24, Tel. 161. ' mob. wyd. przez P.K. U. PR 3,000 zł. do pierwszorzędnego interesu. Refle-
Wilno na imię Józefa ACA ktujących na powyższe ogłoszenie proszę 0 po- NAUKA

a Chojnackiego, zam. przy zy” adresu w Biurze „Polkres”, ee
i - A a „GINTARA“. -U0OO 6 poz instytucja po- E A > a > UDZIELAM DRU-

szukuje solidnych za- E korepetycji szykuję do KARNIAstępców do sprzedaży matury od 3—3 Mickie- I INTROLIGA-a pak 450 dolarów losów państwowych na wicza 19-33 420—s3między innemi bank- raty. Płacimy 25 procent —s TORNIA

noty za numerami 100 więcej niż konkurencja.
dolarów Nr. 1642785, 50 Początkujących  poucza- ===" DZIENNIKA
dolarów Nr. 1337875. lcz- my. Poważne zgłoszenia: kj
ciwego znalazcę błagam Lwów, skrytka 271 349-14 Mesichnienie) WILEŃSKIEGO”0zwrot,chociażby czę- a — Chciałbym mieć
ści : b -R san Rai Pas, iseinašo Dia św asmi, p - wieku, cwicz Edward. 414—s0 kuje posady. Zna język zasidotlośł u, yba stowa Ne 1

A z ul. Krakow- — Nie, tylko mam aż Telefon 12-44.
Gruźlica JE jest nieublaganą i corocz- ska Nr. 56 — 3, Marja 20.000 zł. długu.
nie, nie robiąc różnicy dla płci, wieku i sta- RÓŻNE Blikówna. 421—sl oe kala r $ g PRZYJMUJE
= =paras Jedei"Pruysnaionaojų P3 (z taęką; „KOGOŁU) wą dead|| WSZELKIE

or en: ronchitu, grypy pa „
k uporczywego, ZE kaszlu i tp. i WŁOS W PIEŻ, ŁYSIENIE UWAGA! przy chorobach żołądka, ki. ROBOTYkc iw naleziono korale. Ode- 5 Usuwa szck, obstrukcjiikamieni (Ra eETBEZZ k d

prezy,|Płakrznnj A brač: Mickiewicza 19. | „Esencja CHINOWO-CHMIELOWA" || Energiczni, inteligentni żółciowych. wc„Balsam Thiocolan—Age m. 16 od II-5 pp. 416 s0Į "P TORA Tadzie znatda beż Sluszne pytanie. karstwa
który ułatwiając wydzielanie się plwociny m 1 „Mydto CHINOWO-CHMIELOWE“ cę przy skoizycji Žatos +SEWAJCARSEIE GORZKIE ZIOLAS Tatusi k 1 introligator-
wzmacnia organizm i samopoczucie chorego Poszukuję wspólnika z| z (Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy|| bek duży. Tylkopotrze- Pm)meonasi oiadac” RE. a stwa wcho-
oraz we wagę załę: i amen kaszel 2 a =si į apteczne. Główny skład Apteka 2 i pracy—| nia i działającym adcko otyłości. | zdarzy się tylko tyle ile dząceżywa się za poradą lekarza. 5 oszei Bi - 2Sprzedają apteki 711 29 ogall Cicha 3, Hadryszewski.L 6ĄsEcKIEGO, ul. Freta|SECKIEGO, ul. Freta Nr. 16. SowakrebowakiagoGe. dy ZA3 REMA R NOCIA,: 409—si ydz. Zdr. Publ. Nr_I5%] barska |. 4—5  p.p—si £9 aptec: NE)   
 
 

 

„Dziennika Wileńskiego" ul. Mostowa 1.
Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. Drukarnia Redaktor odpowiedzialny: KAZIMIERZ HAŁABURDA.

 
 

lew

30
ucł
Sto

ny

wo

; Ha 


