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SAKCJA 1 ADMINISTRACJA.u. Dominikańska 4. Telefon Redakcj
l Administracji 448, Drukarni 1244. Adres drukarni: Mostowa 1.

' Redaktor przyjmuje od g. 2—4 pp. Administracja otwarta od g. 9-5,
„Dziennik Wileński” wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni pošwiatecznych.
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miem rniejsca o 25 proc. dee.
terminowe up zezenie oa

za granicę 8 zł.

SIAKES

PRENUMERATA: miesięczna 4zl., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zi. 4gr.SĄ

86ŁGSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 iam $6 gr., w tekście a gr. za
tekstem 10 łam. 13 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji e 26 proc. drożej,
zagraniczne o 86 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże”

Administracja nie bierze odpowiedzialności za
oszeń. „Kento „czekowe w P. K. 0. M 20187.
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Dziś ostatni dzień wy

„WielkiTydzień Polskiego Czerwonego Krzyża

ścig
- POCZĄTEK.WYŠCIGOW o_godzinie 4-ej po południu. —

od 1-go do 8-go czerwca włącznie.

Za dusze

s. Tp. =
HALINY z WOJSZWIŁŁÓW — WIERZYŃSKIEJ

i ROMANY TITZOWNY
naszych nieodżałowanych koleżanek odbędzie się w dniu 4.VI. o godz. 7', -
w kościele św. Jerzego msza żałobna, na którą zapraszają krewnych,

przyjaciół i znajomych zmarłych
maturzystki 1922 r. szkoły im. El. Orzeszkowej.

 

 

KAPELUSZE

tanie, wytworne
CYLINDRY

CZAPKI

E. MIESZKOWSKI, Mickiewicza 22 |
350r3
 

 

KAZIMIERZA
IwOWICZABazyljańska Ne 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- 0 o Uprasza_się przekonać.

 

li odnowić prenmertę ra m. Cerwie
ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE nowowypuszczone
PiwO0 SŁODOWE narodowe

Wysoko wartościowy ODŻYWCZY NAPÓJ 395

PI.Orzeszkowej 3

„Bibljoteka Nowości"
Dzieła klasyczne
Ostatnie nowości
S I francuskie)

ypožycza i kupuje
do 18.

1600—f

Czy jesteś członkiem L.0.PP

Czynna od 11

KD A000A 040904 bi AEADS
WALNE ZEBRANIE

jw. ów. VINCEMTEKO a PAL
odbędzie się dziś w niedzielę 1 Czerwca w sali

Śniadeckich U. $. B. o godz. 6 p. p.

Zarząd zaprasza wszystkich swych członków

czynnych i wspierających (ze znaczkami Stowa-

rzyszenia) oraz sympatyków.

DDD AA DAAD

RESTAURACJA || NOWY PROGRAM KABARETOWY
o WA Z udziałem znanej premjowanej piękn ość

= a Heli Malinowskiej

= Stanecznego sióstr Rosila

A tancerki =

Mickiewicza11, tel. 5-93 solowej Ridi-Rene,,

 

Narady stronnictw lewicowych.
(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W ciągu soboty odbyły się narady stronnictw
ewicowych.

P. P. S. omawiała taktykę na najbliższy okres aż do upływu
30 dni odroczenia sesji, co przypadnie 22 czerwca, a Str. Chłopskie
uchwaliło wystąpić do Wyzwolenia z pismem z żądającem natychmia-
stowego połączenia trzech stronnictw chłopskich w jedno bez żad-
nych warunków i uzgodniania programu i personalji.

W niedzielę odbędzie się posiedzenie zarządu głównego Wyz-
wolenia, który będzie musiał udzielić odpowiedzi.

Piast zwołał na Zielone Swiątki swoj kongres do Krakowa.

Polska łódź podwodna.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Łódź
 Havrze dn. 14 b. m.

podwodna „Żbik* zostanie spuszczona w

Prezydent SA w Żelazowej
0

ŽELAZOWA WOLA, 31.5. (Pat.)
Pan Prezydent Rzeczypospolitej
w otoczeniu świty zaszczycił
w dniu dzisiejszym swą obecno-
ścią uroczystość szopenowską
w miejscu urodzenia Fryderyka
Szopena, w źelazowej Woli. Licz-
nie przybyła z okolicznych wiosek
ludność witała Dostojnego Gościa
gromkiemi okrzykami. Naprzeciw
p Szopena, przed dwor-
iem wielkiego muzyka, Pan Pre-

zydent zajął specjalne miejsce.
W imieniu Towarzystwa Przyjaciół
Domu Szopena wygłosił nacecho-
wane wielką serdecznością prze-
mówienie, prezes. Włodzimierz
Czetwertyński, składając hołd Gło-
wie Państwa. Mówca zaznaczył,
iż całe społeczeństwo powinno
wziąć udział w otoczeniu opieką

tej pamiątki narodowej, jaką jest
ten dworek Szopena, który ocalał
od pożogi wojennej. Prezes Cze-
twertyński wręczył Panu Prezy-
dentowi odlew maski pośmiertnej
Szopena. Wzniesiony przez Pre-
zesa  Czetwertyńskiego okrzyk:
„Pan Prezydent Ignacy Mošcicki
niech żyje" obecni powtórzyli
z wielkim zapałem.

Z kolei przewodniczący komi-
tetu budowy domu Szopena, sta-
rosta sochaczewski, p. Reindl
prosił Pana Prezydenta Rzeczy-
pospolitej o przyjęcie protekto-
ratu nad tą budową, na co Pan
Prezydent wyraził swą zgodę.
W chwilę potem kurs Stowa-

rzyszenia Rezerwistów i b. Woj-
skowych wykonał  kantatę ku
czci Szopena, a prof. Smidowicz
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EtMAT RÓDŁA SIARCZAN
0 CIEPŁOCIE 420 ORAZ RADIOAKTYWNE KĄPIELE MUŁOWE.
Piękna okolica górska. Wszelkie urządzenia pierwszorzędnego uzdro-
wiska. Publiczność międzynarodowa. Sporty, rozrywki. Ulgi na prze-
jazd. Tańsze kuracje wiosenne. Informacyj udziela Biuro Informacyjne
Trenczyńskich Cieplic,

 

odegrał mazurka, zaś artystka
opery warszawskiej , Poraj-Wer-
mińska odśpiewała „Zal*, „Piesz-
czotkę“ i „Hulankę“.

Od pomnika Pan Prezydent
Rzeczypospolitej przeszedł do
dworku szopenowskiego, gdzie
złożył swój podpis w księdze pa-
miątkowej. Przed wyjazdem z

Warszawa, Długa 48, tel. 142-14, 42-95.

SZOPEN“
674D7

JAN BUŁHAK
A salona

Jagiellońska 8, tel. 968 Przyjmuje 9-6.

  

 
 

Żelazowej Woli Pan Prezydent
odebrał hołd „od delegacji Mło-
dzieży Wiejskiej.

Następnym etapem podróży
Pana Prezydenta były Łazy, stąd
Pan Prezydent udał się do L.esz-
na, następnie zaś do puszczy
Kampinowskiej.

Echa zajścia na granicy polsko-niemieckiej
WARSZAWA, 31.V. (Pat.). Pols-

ko-niemiecka mieszana komisja
dla zbadania zajścia w Neuhofen,
po przesłuchaniu szeregu świad-
ków w Genewie, zdecydowała
wezwać ekspertów rusznikarskich,
którzy mają być sprowadzeni z
Warszawy i Berlina. Stąd wynika
konieczność odroczenia posie-
dzeń komisji do wtorku 3 czerw-
ca, godz. 12-ej w południe. Na-
stępują podpisy członków komi-
sji Luksemburg, Weiss, Lukaszek,
dr. Ulmer.

BERLIN, 31.V. (Pat.). W dniu
wczoraiszym polsko - nierniecka

Narady
WARSZAWA, 31.V. (Pat.), —

Prezes Rady Ministrów pułk. Sła-
wek przyjął dziś ministra spraw
wewnętrznych Józewskiego oraz
marszałka Senatu Szymańskiego.
W godzinach południowych od-

komisja mieszana wydała wspól-
ny komunikat do polskiej i nie-
mieckiej prasy następującej
treści:
W prasie ukazały się notatki

© pracach komisji do zbadania
zajścia granicznego w Reuhofen.
Komisja ustala, że dotąd ani je-
den organ prasowy nie otrzymał
żadnej wiadomoścy od komisji,
ponieważ w komisji panuje. zgo-
da co do tego, że podczas prze-
biegu dochodzeń o isłocie tych
dochodzeń wiadomości nie mogą
być dawane.

rządu.
była się u p. premjera konferen-
cja, w której wzięli udział mini-
ster Kwiatkowski oraz wicemini-
strowie Leśniewski, Grodyński i
Wysocki.

Ustąpienie kierownika ——> wę-
gierskiego.

BUKARESZT, 31.V (Pat.) Re-
gent na skutek prośby dotychcza-
sowego kierownika poselstwa wę-
gierskiego w Warszawie, Belicski,

zwolnił go z zajmowanego stanowi-
ska, wyrażając mu uznanie za do-
tychczasową pracę.

Niemcy gotowi do zgody z Francją kKosz-
"tem Polski.

RZYM, 31.V. (Pat.). „Tribuna“
w artykule wstępnym "pod tyt.
„Ambasador ludu“ występuje
przeciwko metodom demokracji
francuskiej, która dążąc do po-
rozumienia francusko-niemieckie-
go, zaprosiła do Paryża wodza za-
konu młodyych Niemiec Augusta
Abla, oddając mu niezwykłe ho-
nory. W czasie pobytu w Paryżu
Abel oświadczył, że Niemcy
przyjmą projekt Brianda pod
„skromnemi“, jak ironizuje  „Tri-
buna“, warunkami, mianowicie
wyrzeczenia się przez Polskę ko-
rytarzai wcelenia Gdańska do
Niemiec, słowem rewizji traktatu
wersalskiego.

Gdyby to nie zostało przyjęte,
Niemcom wypadnie przejść od
programu pokoju do programu

wojny i w tym celu zawrzeć so-
jusz z Włochami, które—jak twier-
dzi p. Abel — wielokrotnie już
Niemcom sojusz  zaofiarowały.
„Tribuna*, komentując oświad-
czenie Abla, stwierdza, że głup-
stwem jest mówienie o Wło-
szech, zaofiarowujących sojusz
Niemcom, czy też komukolwiek
na rzecz strony trzeciej. Mimo to
należy być wdzięcznym Ablowi
za szczerość, wykazującą, jak da-
lekim jest naród niemieckim od
prawdziwych ideałów pokoju, na-
wet w szeregach pacyfistów, o-
raz jak wielkim jest złudzenie
Francji, gdy sądzi, że Niemcy
poprzestaną na ich uznaniu za
naród demokratyczny przez Fran-
cję.

Polska a porozumienie francusko-włoskie.
BERLIN, 31.V. (Pat.) Z kół

dobrze informowanych prasa nie”
miecka donosi z Paryża o roz-
mowie ministra Zaleskiego z pre-
mjerem Tardieux oraz ministrem
spraw zagranicznych Briandem,
iż była ona prowadzona w tonie
bardzo przyjaznym.

Według informacyj tej prasy

w rozmowach poruszana

sprawa zajścia
miecko-polskiej

była
na granicy nie-
oraz omawiano

-nową sytuację polityczną, wywo-
łaną opróżnieniem Nadrenii.
Omawiano również oczekiwaną
rewizytę włoskiego ministra spraw
zagranicznych Grandiego w War-
szawie,

GW konnych
   

w Pośpieszce
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6 Zapisujciesię nna członków! Składajcie ofiary!
Każdy grosz przyczyni się do otarcia łez

'W PROGRAMIE

Gonitwa loteryjna

bliźniemu.
Zarząd — Zawalna 1 od 10—13 i od 18—20.
 

 

DOM BANKOWY

T. Bunimowicz
Telegr.: Bunimowbank

przyjmuje zapisy na

PREMJOWĄ POŻYCZKĘ BUDOWLANĄ

Telef. 257, 270, 830

 

Wszystko—oświadczają dzien-
niki—wskazuje na to, że rząd
francuski pragnie ministrowi Za-
leskiemu powierzyć rolę pośred-
nika w konflikcie  francusko-
włoskim.

Rola ta, pisze „Deutsche Ta-
geszeitung”; odgrywałe dotych-
czas z_wielkjem powodzeniem dla

Francji czeskosłówacki minister
spraw zagranicznych Benesz.

Minister Zaleski ma nadal sta-
rać się o utrzymanie przyjaźni z
Włochami, która dla Polski jest
bardzo cenna i skłonić je do
uznania nienaruszalności granic
wyznaczonych w traktacie wer-
salskim, zwłaszcza na wschodzie.

Żydzi wobec polityki angielskiej w Pale-
stynie.

LONDYN, 31.V. (Pat.). Wielkie
wrażenie wywołało opublikowany
dziś 'memorjał Jevish, Agency,
będącej odpowiedzią Żydów na
ogłoszony parę dni temu doku-
ment rządu brytyjskiego w spra-
wie polityki w Palestynie. Me-
morjał obejmuje 100 stron, zo-
śtał sporządzony przez Leonarda
Steina, zawiera bardzo ostrą kry-
tykę komisji Shawa, zarzucając
jej stronniczość i odmawiając
kompetencji do wydawania "orze-
czeń w sprawach administracji i
nabywania ziemi. Memorjał stwier-
dza, że zeszłoroczne zajścia wy-
wołał fanatyzm religijny. a nie
nędza spowodowana rzekomym
nadmiarem osadników  žydow-
skich, czego dowodem jest, že
zajścia miały miejsce nie w o-
środkach kolonistów żydowskich,

lecz w okolicach zamieszkałych
przez tybylców, nie, mających nic
wspólnego z napływem Zydów w
ostatnich latach. Wśród miejsco-
wych Arabów nie było żadnego
pozbawionego ziemi przez napływ
kolonistów żydowskich.

Ukazanie się tego memorjału
obecnie w związku z rozpoczy-
nającą się we wtorek sesja stałej
komisji mandatowej Ligi Narodów
w Gienewie uważany jest za fakt
wielkiej wagi, zwłaszcza wobec
trafnych argumentów, obalają-
cych sprawozdania brytyjskie.
„Times“ pisze, że po raz pierw-
szy od lat dziesięciu dała się
słyszeć tak surowa krytyka ze
strony Żydów, którzy potępiają
stanowisko Wielkiej Brytanji ze
znamienną solidarnością.

 

 

Zajścia w czasie podróży Prezydenta
Rzeczypospolitej.

Według informacji „Robotni-
ka w czasie przejazdu p. Prezy-
denta Rzeczypospolitej przez Ma-
ków został zaaresztowany miej-
scowy radny miejski, działacz
P. P. S$. Piotrowski, za to, że w
obecności Prezydenta _ wzniósł
okrzyk „precz z dyktaturą, niech
żyje Sejm". „Robotnik* twierdzi,
że w czasie aresztowania p. Pio-
trowski doznał złamania ręki.

„Robotnik* donosi dalej o po-
dobnym wypadku w. Łowiczu.
P. Prezydent przejeżdżał przez
Łowicz w piątek dnia 30 maja.
„Z tłumu — pisze „Robotnik* —
padały okrzyki: „niech żyje Sejm!
precz z dyktaturąl* Policja aresz-
towała tow. tow. Eugenjusza Ko-
nopackiego, Franciszka  Gajdę,
Stanisława Bryłę i Studnickiego".

 

 

Drobne Wiadomości.
Proces © obrazę prezyden-

ta Hindenburga.
BERLIN, 31.5 (Pat). Przed są-

dem ławniczym odbył się dziś
sensacyjny proces przywódcy
hittlerowców i posła do parla-
mentu Goebla o obrazę prezy-
denta Rzeszy Hindenburga. Goebel
swego czasu na łamach swego
dziennika „Der Fngriff" wystąpił
z zarzutami przeciwko prezyden-
towi Hindenburgowi z powodu
podpisania planu Younga. Już
przed rozprawą do gmachu są-
dowego w dzielnicy Moabitu gru-
py hittlerowców próbowały wtarg-
nąć przemocą. Powstrzymała ich
policja. Obrońca Goebla zgłosił
wniosek o wyłączenie dwuch ław-
ników ze względu na ich żydow-
skie pochodzenie. Trybunał wnio-
sek ten odrzucił. Prokurator żą-
dał 9 miesięcy więzienia. Trybu-
nał skazał Goebla na 800 marek
grzywny. Hittlerowcy urządzili
skazanemu owację.

Ceny wyrobów tytoniowych
nie będą podniesione.
WARSZAWA, 31.5 (Pat). Mini-

sterstwo Skarbu komunikuje, że
wiadomość podana w jednem z
pism warszawskich jakoby Dy-
rekcja Państwowego Monopolu
Tytoniowego miała od 1 czerwca
r. b. podnieść ceny swych wyro-
bów, jest niezgodna z prawdą.

Proces o fałszowanie do-
larów.

BERLIN, 31.5 (Pat), W sensa-
cyjny. procesie o fałszowanie
dolarów, odbywającym się wBer-

linie zapadł wyrok, skazujący Je-
remjasa na karę 25 miesięcy
więzienia. Dwaj inni współoskar-
żeni za uporczywe wypieranie się
winy skazani zostali po 25 mie-
sięcy ciężkiego więzienia każdy.

Wycieczka Polaków z
Ameryki.

LONDYN, 31.V. (Pat). Dzisiaj
przybyła z Ameryki do Londynu
wycieczka 250 Polaków ze Zjed-
noczenia Rzymsko - Katolickiego
pod przewodnictwem biskupa
Flagensa. Po powitaniu imieniem
komitetu przyjęcia Polaków za-
granicą przez przybyłego tu
specjalnie posła Cieplaka oraz
przedstawiciela konsulatu polskie-
go w Londynie wycieczka odje-
chała statkiem polskim „War-
szawa"* do Gdyni.

Międzynarodowy turniej
szermierzy.

LEODJUM, 31.V. (Pat). W cza-
sie zawodów  szermierczych o
mistrzostwo Europy odbył się w
dniu wczorajszym turniej druży-
nowy na szable. W pierwszej
grupie eliminacyjnej Polska po-
konała Belgję w stosunku 8 : 8
i Anglję 13 : 3, ltalja pokonała
Belgję 12: 4 i Anglję 14: 2.
W grze drugiej Francja poko-
nała Holandję 9:7, Węgry Ho-
landję w stosunku 10:6. W roz-
grywkach finałowych Węgry po-
konały Polskę 12: 4, Polska Fran-
cję 9: 7, Węgry ltalję 9:7, Italja
Polskę 9:2. W ostatecznym wy-
niku, pierwsze miejsce zajęły
Węgry, drugie ltalja, trzecie Pol-
ska, czwarte Francja.
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Rathnich sūnienia.
Poważnie zatrwożony o stan

obozu majowego, a zarazem wier-
ny swej dążności do mówienia

niektórych przynajmniej prawd, ty-

godnik tego odłamu majowego,

który pod nazwą Związku Naprawy

Rzpltej należał do najgorliwszych

zwolenników przewrotu i zarazem

do stałych już oddawna zwolen-

ników p. Piłsudskiego, a którego

przewódcą jest p. pos. Zdzisław

Lechnicki, przystępuje, jak do-

słownie mówi, do rachunku su-

mienia w czterolecie przewrotu i

stwierdza na [samym wstępie
(„Przełom* nr. 21 z 25 maja

BE):
— „Sztandarowem, proklamowanem

hasłem Rewolucji r. 1926 było hasło sa-
nacji moralnej. Konsekwencją tego hasła
musiało być podjęcie walki z „niepra-

wościami* w życiu publicznem, walki ze

„złemi obyczajami i przyzwyczajeniami”.

Hasło to, wielkie i szczytne, godne wiel-

kich ofiar, największych poświęceń; po-

siadało przytem, z jednej strony, cenną

zaletę o charakterze aktuaino - prak-

tycznym, z drugiej jednak kryło w so-
bie równocześnie, jako hasło jedyne, bo-

jowe, poważne niebezpieczeństwa za-

równo dla samej sprawy, w której imię

wystąpił w dniu 12 maja Józef Piłsud-
ski, jak i dla ideowego zdrowia ruchu,
który hasło to podjął, wypisu:ąc je na

chorągwiach, obok nazwiska Piisud-
skiego, jako jedyne dwa artykuły po-
litycznego wyznania wiary. Zaletą prak-
tyczną hasła sanacji morałnej było, iż

wezwania tego rodzaju przemawiają

łatwo do wyobraźni i namiętności
mas, znajdują duży oddźwięk i żrozu-
mienie. Są bowiem proste i jasne, są

uczuciowe.  Niebezpieczeństwa  nato-

miast tego hasła, jako jedynego wido-

mego znaku, pod którym dokonał się

przełom, były nader liczne..."

W słowach tych mieszczą się

w skrócie równie zwięzłym jak

wymownym _— poprostu... dzieje

ostatnich czterech lat naszego ży-

cia państwowego.

Zgodnie z rzeczywistością:

1. przypominają one owe w

cudzysłowy ujęte określenia, że

w Polsce jest za dużo niepra-

wości, oraz że konieczna jest
walka ze złemi obyczajami i
przyzwyczajeniami, które min.
Piłsudski wypowiedział w czasie

przewrotu i tuż po przewrocie,
jako jego hasła,

2. stwierdzają, że nazwisko p.

Piłsudskiego i to jedyne hasło o
walce z nieprawościami były też
jedynemi dwoma ąartykułami wia-

ry ruchu majawego.
Już te dwa własne stwierdze-

nia ze strony obozu majowego,

jawnie padające po czterech la-

tach, są i prawdziwe i bardzo

ważne.

Szczególnie trafne i ważne jest

określenie... zalet tego hasła:
— „.„„Hasło sanacji moralnej... po-

sladało zaletę o charakterze aktualno-
praktycznym... wezwania tego rodzaju
przemawiają łatwo do wyobraźnii
namiętności mas...".

fs Trudno o określenia

dobitniejsze, prawdziwsze.
lepsze,

W rzeczy samej, co się dzieje

w imię... aktualnej praktyczności

hasła o nieprawościach i w imię
przemawiania do... wyobraźni i na-
miętności mas?

Oto już w dniach przewrotu

majowego r. 1926, w czasie walk
i bezpośrednio po walkach, poja-
wiają się w dziennikach, popie-
rających przewrót oraz w pisem-
kach osobno w tym celu wyda-

wanych, napaści na przeciwników

przewrotu, imienne, jak przeciw

pp. Głąbińskiemu, Korfantemu,

Witosowi, Zdziechowskiemu i wie-
lu innym, nie cofające się przed
niczem i poprostu mówiące o zło-
dziejstwach. Napadnięci odpiera-
ją zarzuty, żądają uzasanienia,
piętnują gołosłowne i kłamliwe

napaści jako nikczemne oszczer-

stwa. Oszczercy chowają to do

kieszeni, bo wiedzą, że nie mają

żadnego poparcia dla swych be-
zecnych oszczerstw.

Ale... aktualno-polityczne... za-

lety oszczerstw zostaly na okres

najbliższych dni po przewrocie

w całej pełni wyzyskane.

Gdy te oszczerstwa pierwszej
chwili zostały odparte i przygwoż-
dżone, a dalej trzeba bylo dzia-
lač na... wdobraźnię tem nieza-
wodnem... jedynem haslem nie-

prawošci, stworzono rozporządze-

niem Prezydenta Rzpltej z 30-go

kwietnia 1927 słynną Komisję Nad-

zwyczajną do walki z nadużycia-
mi. Posypały się śledztwa i aresz-
towania a w związku z niemi
szargano w pismach obozu rzą-

dzącego nazwiska ludzi zarzutami

zawsze złodziejstwa, ale opartemi

na... podejrzeniach i domniema-

niach. Nazwiskami pp. -Kozub
skiego, Wyszatyckiego, Rechowi-

MIĘDZYNARODOWA
WYSTAWA FOTOGRAFICZNA
w ogrzdzie Bernardyńskim
400 obrazów najlepszych
artystów wszystkich części

świata.
Otwarta od 11 do 8 godz.

wejście 1 złoty.

EA
cza, Mażewskiego, Murczyńskie-

Rotschilda, Kańskiego, Swię-

tochowskiego, Hofmana, Dąbrow-

skiego, Sołtyńskiego, Moskwy,

stwarza się żer dla... wyobraźni i

i namiętności, bo to... łatwo prze-

mawia. A potem w sądowem

badaniu wszystko bez wyjątku

umorzone lub odparte wyrokami

uniewinniającemi oskarżonych, a

czasem w dodatku wykazane na-

dużycia dochodzeń Komisji walki

z nadużyciami. Aż dnia 5-go lip-

ca 1928 pogrzebano Nadzwyczaj-

ną Komisję tak cichutko, że do-

piero dłfgo potem dowiedziano

się o jej zejściu. _*
Następnie zaś, po codzien-

nych... „głosach prawdy” o rzeko-

mych rozdrapywaniach budżetu

państwowego przed majem 1926,
przychodzą... zamknięcia rachun-

kowe za lata przedmajowe, spo-

rządzone już przez rządy obecne,

oraz... sprawozdania Najwyższej

Izby Kontroli o- latach przedma-

jowych, wydane po przewrocie,

a w tych zamknięciach rachun-

kowych i sprawozdaniach jakoś

nie znaleziono tych nadużyć.

Jeszcze tylko od czasu do

czasu pada ze strony rządzących

obecnie jakiś zarzut, groźnie

brzmiący, ale wkrótce... dla nich

samych kłopotliwy. Gdy p. min.

Moraczewski w listopadzie 1928

wspomina na pierwszym zjeździe

B. B. S. o jakiemš oszustwie ze

strony prawicy, o którem miał
mu mówić p. Wł. Grabski, a wo-

bec tego p. Głąbiński żąda wy-

jaśnień, ukazuje się zaprzeczenie

p. Grabskiego, po którem p. Mo-

raczewskiemu pozostało tylko mil-

czenie. Gdy p. min. Piłsudski w

lutym 1929 w Komisji Senackiej

mówi o t. zw. wesołych budże-
tach poprzednich, a w odpowie-

dzi na to w Sejmie pojawia się
wniosek żądający ujawnień i do-

wodów, zapada głucha cisza. Gdy

p. min. Kwiatkowski w listopadzie

1929 we Lwowie wspomniał o

udzielaniu przez banki państwo-

we w latach poprzednich poży-

czek w niewłaściwy sposób pod

naciskiem  polityczno - rządowym,

a p. Wł. Grabski stwierdziwszy,

że w owych latach on był mi-

nistrem skarbu, zażądał uzasad-

nienia i dowodów, dostarczone

przez p. min. Kwiatkowskiego da-

ne pozwoliły stwierdzić i p. Grab-

skiemu i ogółowi, że zarzut po-

przednio postawiony jest nie
słuszny.

A tymczasem...

Tymczasem zaczęły się ra-

chunki gospodarki po przewrocie

majowym. I tu już nie gołosłow-

ne. Owe budowle w pocztach i
telegrafach, owe domy kolejowe,

owe fundusze dyspozycyjne, owe

przedziwne zasiłki z banków pań-

stwowych, to wszystko jest już

oparte na sprawozdaniach i uwa-

gach Najw. Izby Kontr. i na ba-

daniach w komisjach sejmowych,

znane dokładnie z nazwami i

liczbami. Obóz rządzący przestał

mówić gołosłownie o nieprawo-

ściach dawniejszych, gdy w obra-

dach sejmowych i na setkach i
tysiącach zgromadzeń w kraju

odczytywano dokumenty o spra-

wach obecnych.
l oto jak dzisiaj mówioowem

haśle sanacji moralnej w dalszym
ciągu swych uwag pismo obozu
pomajowego:

— „.-MNadużywanie w każdym kie-
runku i na każdym kroku, nadużywa-

nie, często rażące hasła sanacji moral-
nej przez obóz majowy.. Wynikiem tej
taktyki obozu, który sam siebie nazywa
obozem Marszałka Pilsudskiego, było,

trzeba to stwierdzić z bėlem i wsty-
dem, skarykaturowanie tego śpiżowego

wezwania do Narodu, rzuconego w hi-

storycznej chwiii przez Komendanta

było chwilowe zdewałuowanie w opinji
publicznej tego wielkiogo wskazania..,

A winę za taki obrót sprawy dźwigają

sztandarowe hufce polityczne Mar-
szałka Piłsudskiegol... Gdzież dziś, ba,

gdzież od bardzo dawna, obóz nasz,

poza jedynym Sląskiem, daje sobie

nazwę obozu sanacji morainej, na-
zwę, którą winien się szczycić, a której
dziś unika?..*

Jednem słowem, owa... zaleta,

określona jako... aktualno prak-
tyczna, a polegająca na... latwem

przemawianiu do wyobražni i na-

miętności mas, stała się i okaza-

ła się, kosztem czci ludzkiej i

wielu krzywd, jedyną treścią...

jedynego hasła.

ži = O WYCHOWANIE RELIGIJNE.
Ks. Arcybiskup Krakowki Adam

Sapieha ogłosił osobny list pa-
sterski, przedstawiający wiernym
wielkie znaczenie encykliki Ojca
Św. z 31 grudnia r. ub. o wycho-
waniu chrześcijańskiem, a w liście
tym (z 19.Ii1 1930), objaśniając
kolejno główne ustępy encykliki,
mówi m. in.:
— „Przez nieszczęśliwy bieg

dziejów naszych zostaliśmy wciś-
nięci w kresy napół azjatyckie
i zachodnia chrześcijańska kultu-
ra przedostawała się do nas już
często zmieniona, wykoślawiona,
przychodziła bowiem nie wprost
ze źródła, lecz pośrednio naj-
częściej przez kulturę germańską
z jej swoistemi dodatkami i spa-
czeniami. Używamy wiele pojęć
zachodniej kultury, ale w życie
nie umiemy ich wprowadzić. I
tak przez czas zaborów wzdycha-
liśmy rzewnie do wolności, a uzy-
skawszy ją, nie umiemy jej nale-
życie zażyć.

Najjaskrawiej ukazuje się to
na polu wychowania szkolnego.
Bez trudności pozwoliliśmy prze-
prowadzić zasadę szkoły wyłącz-
nie państwowej i zakuć ją w zu-
pełny monopol. Już przy samym
początku odrodzenia Ojczyzny
wyzyskaly niešwiadomošė spole-
czeństwa katolickiego wpływy
masonerji i innych tego rodzaju
sekt, usiłując coraz bardziej opa-
nować nasze szkolnictwo i wy-
chowanie. (lłatwia im to zadanie
ten właśnie wymieniony monopol
państwowy, jak działo się to i w
innych krajach, a pomału usiłuje
się odebrać charakter katolicki
coraz więcej wychowaniu i wy-
kształceniu w szkołach naszych.
Na szczęście usiłowania te, dzięki
szeroko zakorzenionemu w na-
rodzie naszym  przywiązaniu do
wiary świętej katolickiej oraz do-
datniej działalności licznych za-
stępów nauczyciestwa, ożywione-
go zasadami  chrześcijańskiemi,
nie przyniosły dotąd większych
rezultatów...

Przeciwna chrześcijańskim za-
sadom i tylekroć przez Kościół
potępiona to t. zw. szkoła neu-
tralna, czyli bezwyznaniowa. Jako
argument za taką szkołą przyta-
czają to, że państwo, w którem
jest kilka wyznań, nie może ina-

czej wyznaniom wszystkim zadość
uczynić. Na to słusznie odpowia*
da encyklika, że najlepszy sposób
na rozwiązanie tej trudności jest,
by państwo pozostawiło rodzicom
wolność posiadania swych szkół,
a tylko przychodziło im z pomo-
cą wydatną... -

Żyjemy w czasach przelomo-
wych. Zamęt, jaki panuje w po-
jęciach dzisiejszych, oddziaływa
właśnie na umysły młode. Dla-
tego tem większe musimy łożyć
starania, by to młode pokole-
nie należycie wychować, uzbroić
zawczasu przeciwko zgubnym
hasłom, a przygotować do życia
po i zgodnego z nauką
hrystusową. Byłoby też prawdzi-

wem nieszczęściem, gdyby katoli-
cy nie wzięli do serca tych wska-
zań ojcowskich, czy to z braku
zainteresowania się i niedocenie-
nia tej tak ważnej sprawy, czy
też z powodu słabej woli do prze-
prowadzenia tego, o czem są głę-
boko przekonani, a może, co się
także zdarza, z powodu lęku ha-
łasu i protestu przeciwników. Za-
pewne sprzeciw będzie, i może
bardzo gwałtowny, ale katolicy
muszą już raz śmiało i otwarcie
upomnieć się o swoje prawa i to
w sprawie tak pierwszorzędnego
znaczenia jak wychowanie dzieci.
Czasu do stracenia niema, bośmy
już bardzo wiele zaniedbali”.

Jakże bardzo niesłuszne jest
twierdzenie, jakoby wystąpienia
grup i stronnictw katolickich w
obronie wychowania religijnego,
były tylko objawem walki z obec-
nemi rządami w Polsce, które
ściągnęły na się w tej sprawie
zarzuty narady ogólno-polskiej Ks.
Arcybiskupów z 7-go lutego b. r.,
gdy w rzeczywistości są one wy-
nikiem troski o podstawowe spra-
wy duchowe, których obronę na-

 

kazuje Ojciec $w. i Ks. Biskupi
polscy.

Rzeźbiarz I pozłotnik robót
kościelnych i

PIOTR SIEWRUK
przyjmuje do/roboty budowę ołtarzy,

ramy, feretrony oraz odnawianie
starych ołtarzy. Roboty prowadzi
od 1900 r. Wilno, Młynowa 2, m. 26.

 

 

 

1 gdtzyfów u Brzyjaciół Hank.
ubiegłą sobotę 24 maja,

w ładnej sali mniejszej Dzieka-
natu Sztuki dwóch profesorów
Uniwersytetu Wileńskiego mówiło
o Słowackim i Mickiewiczu, prof.
Cywiński analizował wiersz Sło-
wackiego — „Wierz, Panie, iżem
zbiegał świat"... Z pietyzmem
i mrówczą, dokładną RE
tością uczonego, prof. Cywiński
cytował i porównywai różne
wersje tego wiersza, symbole
powtarzające się w innych utwo-
rach, oraz daty napisanią różnych
strof, zbijając twierdzenie Klej-
nera, że celem wiersza było sta-
nowisko wojownicze poety wzglę-
dem Kościoła. Synteza prof. Cy-
wińskiego głosiła, po wyczerpa-
niu szeregu cytat różnoczaso-
wych, że właśnie w tym wierszu,
Słowacki głęboko skłonił głowę
przed prawdą i mocą katolickiej
religii i Kościoła.

Profesor rektor Pigoń wykła-
dem swoim  urzeczywistnił mi
młodzieńczą moją tęsknotę. W
dziewczęcych latach, pamiętam,
zapłonęłam zazdrością dowiadując
się, iż Goethe ma w Niemczech
kilka katedr poświęconych ko-
mentowaniu jego, i kilka bi-
bliotek złożonych z dzieł, tylko o
utworach jego pisanych. W prze-
ciągu wielu lat zazdrość ta tkwi-
ła we mnie kolcem:* dlaczego u
nas nikt nie komentuje Mickie-
wicza? Lata szły i przynosiły tomy
wielu krytyków i komentatorów
Mickiewicza co się wreszcie
ocknęli i odezwali. Pochłaniałam
je, ale po każdym, chciało mi się
krzyczeć: „mało! dajcie więcej!
dajcie coś, coby przed nami otwo-
rzyło jakieś przymknięte drzwi,
<oś ludzkiego w poecie —, coś
nad człowieczego w twórcy, —
coś życiowego w wieszczu, coś
nieśmiertelnego _w  plomiennej
jego miłości Polski, i coby poka-
zało to nam wszystkim obrazowo,
prawdziwie porywająco dla tłu-
mów i wieków".

Cząstkowe odczyty prof. Pi-
gonia studjujące ułamkowo epo-
kę i twórcę, —tych drzwi przedem-
ną nie otwierały naoścież. Do-
piero teraz zdawało mi się, że
ktoś bardzo bliski Mickiewiczowi,
wziął mnie za rękęi postawił
przed obliczem Jego.

Zobaczyłam!

Prof. Pigoń streszczał przygo-
towane do druku dzieło. „Zebra-
ne rowmowy z Mickiewiczem".
Przerzucał karty i mówił, jakby
w jasnowidzeniu ogarniając całą
duszę Wieszcza w różnych epo-
kach jej walk życiowych, tak jak
się odbijała w rozmowach jego
z rodziną przyjaciółmi, uczonymi.
Było to jego życie ujęte na „gorą-
cym uczynku*—w wielkich i ma-
łych sprawach współczesnych.
Czuło się w tem nietylko ogrom
trudu poszukiwań i badań uczo-
nego nietylko siłę syntezy wydo-
bytej z mozaiki życiowej, z wy-
kazaniem prawdy i czystości jej
rysunku, ale wyczuwało się wiel-
ką miłość, wielkie ukochanie
Gwiazdy Genjusza którą Bóg
kładnie na czoła wybranych na-
rodów i wybrańców narodu. (sta
prof. Pigonia zdawały się mówić:
„Pijcie oto razem ze mną z tego
źródła, bo czyste jest, Boże jest,
i moc dające".

*
* *

— Opuszczam Wilno, ale po-
łowa mojej duszy tu zostanie,
powiedział nam prelegent na po-
żegnanie.
— | połowa serc naszych pėj-

dzie z panem Rektorem, dorzu-
ciłam gorąco.

| już młodzieńczej mojej za-
zdrości doli Goethego, śladu nie
znalazłam w swej duszy...

Ludwika Życka.
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Tydzień propagandy krajowych Wyn-
bów włókienniczych.

W dniu 26 maja b. r. odbyło
się w lokalu Izby Przemysłowo-
Handlowej zebranie poświęcone
Tygodniowi propagandy, który
ma się odbyć w dniach 1 — 7
czerwca b. r.

Do Komitetu honorowego zo-
stali zaproszeni: J. E. ks. arc.
metropolita R. Jałbrzykowski, woj.
Raczkiewicz, Rektor X. Cz. Fal-
kowski, Prezydent  Folejewski,
Prezes inż. Falkowski, Prezes Ra-
tyński, Prezes inž. Zuchowicz, ku-
rator O. Szk. Pogorzelski, gen.

 

 

 

Po stwierdzeniu zaš, že prze-

wrót majowy zadowolił się tem

nadużywanem hasłem, a zanie-

dbał wszelką istotną budowę i

pracę w kierunku naprawy, po-

wiada pismo to w zakończeniu

swych pierwszych uwag o cztero-

Teciu („Przelom“ nr. 21 z 25-go

maja b. r.):
— „Ten stan rzeczy marazm ide-

owy kierunku, bezprogramowość obo-
zu, walka z symptomami choroby pań-

stwowej, nie z jej źródłem, nie mówiąc

już o szeregu błędów, popełnionych

przez obóz lub jego przedstawicieli,

błędów, wypaczających nawet czasem

ideę przełomu majowego, wypaczają-

cych wskazanie najwyższe, powszechnie

uznane: uzdrowienia moralnego, ten
stan rzeczy po latach czterech, które

upłynęły od wiosny r. 1926, staje się
wręcz groźny nietylko "dla obozu
i jego poszczególnych części składo-

wych, odpowiedzialność bowiem obciąża

równomiernie wszystkich, lecz dla sa-

mego kierunku..*

Są to słowa poważne i nie-

'wątpliwie szczere, płynące z po-

glądu ludzi, którzy mogli się my-

lić, jak wogóle ludzie, ale którzy

w Coś wierzyli, a teraz widzą, że

sprawy poszły nie takim torem,

jaki oni sobie w nadziejach swych

krešlili. Stanisław Stroński.
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= Źądajcie we wszystkich aptekach I składach aptecznych 7 >
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= Oskara Wojnowskiego ź.
= WARSZAWA Hortensja 3 m. 4 EZ
= przeciwko cierpieniom kanału pokarmowego (zn. sł. „IROTAN“) BE.

= " wymiotóm i atonji kiszek
= (zn. st. „GARA“)
= " chorobom płuc i biednicy 1
= (zn. st. „ELMIZAN“) 2
= " reumatyzmowi, artretyzmowi, š
= podagrze, ischiasowi w
J . (zn. sł. „ARTROLIN'') pr:
= " chorobom nerek i pęcherza 4
= * (zn. st. „UROTAN“)

= "” niedomaganiom skrofulicznym :
= (zn. st. „TIZAN“) Tal
= S chorobom nerwcwym I epilepsji bę
= (zn. st. „EPILOBIN“) =,
© kąpiele siarkowo-roślinne (zn. sł. „SULFOBAL'') d
EE Na żądanie wysyłam bezpłatnie moją broszurę o ziołolecznictwie.
= Adres dla iistów: Oskar Wojnowski, Warszawa — Praga,

Krok-Paszkowski i Prezes Ru-
ciński

Do Komitetu. wykonawczego
weszli p. p. M. Żejmo jako pre-
zes, p. Nagurski jako sekretarz,
pp. Domańska, Klawe i pp. Rut-
kowski i Zajdsznur. Sekretarz
Izby p. Nagurski zakomunikował
zebranym, iż w ciągu tygodnia
propagandy odbędą się 3 odczy-
ty radjowe oraz zostanie nadany
cały szereg komunikatow rekla-
mujących krajowe wyroby włó-
kiennicze. Pozatem przewidziane
jest rozrzucanie ulotek przez sa-
molot, czem ma się zająć Aka-
demicki Aeroklub. W ciągu ty-
godnia mają kursować propagan-
dowe samochody, oraz mają się
odbywać inne imprezy.

Prewidziany też jest konkurs
wystaw sklepowych,  przyczem
za najładniejsze wystawy, mają
być przyznawane dyplomy oraz
nagrody pieniężne. Odbędzie się
też Rewja Mód w Teatrze na Po-
hulance, zorganizowana staraniem
p. p. Rochowicza i Zelwerowicza.
Przedstawiciele firmy Scheiblera i
Grohmana p. p. Świątkowski i
Grams ofiarowali na cel powyż-
szy partję materjału.

Współpracę w Tygodniu zao-
fiarowało szereg organizacyj wi-
leńskich. Smutnem jednak zjawis-
kiem jest fakt, iż tylko nieliczne
Organizacje akademickie zajęły
się tą sprawą. Wszakże to nie
jest sprawa partyjna, więc ze spo-
kojnem sumieniem mogąsię nią za-
jąć koledzy i koleżanki z Odro-
dzenia i Młodzieży Demokratycz-
nej. Nie należy zapominać, iż od
początku odzyskania niepodleg-
łości Młodzież Akademicka szła
zawsze na przedzie w tego ro-
dzaju imprezach. 2
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Sport.
Dzisiejsze imprezy sportowe.

Q godzinie 10 ran» Msza św.
w kościele Piotra i Powła przed
otwarciem sezonu wioślarskiego.
O godzinie 11 defilada łodzi i
podniesienie flag na masztach
przystani wioślarskich.

Na boisku 6 p. p. leg. (FAnto-
kol) w meczu o mistrzostwo
okręgu piłki nożnej Lauda gra z
Ogniskiem.

Na Pośpieszcze ostatni dzień
wyścigów konnych z gonitwą lo-
teryjną i z bardzo bogatym pro-
gramem całych zawodów.

' Subsydja na W. F.
Na ostatniem zebraniu Rady

Miejskiej przyznano następujące
sumy poszczególnym  organiza-
cjom: Komitet Miejski W. F.
15.000 zł., Makabi 4500 zł, So-
kół 4.500 zł. i jakoby przyznano
jakiemuś klubowi robotniczemu
„Tur“ 4.500 zł. i „Jutrzence*
1.500 zł. O tych dwuch klubach
dotychczas nic, a nic nie słysza-
łem, ba nie wiedziałem nawet, że
kluby takie istnieją w Wilnie wo-
góle. Żałuję serdecznie, że nie
miałem możności. ujrzenia ani na
boisku, ani na bieżni członków
tych dwuch klubów, subsydjowa-
nych przez Magistrat. Jeżeli jest
prawdą, że w Wilnie istnieje ja-
kaś „Jutrzenka”*, to dlaczego o
niej nic nie słychać, gdzie są jej
członkowie i ilu ich jest?

Ja Nie.

Międzynarodowe zawody
hipiczne w Warszawie.
WARSZAWA, 31.5. (Pat.). W

sobotę w Łazienkach wobec licznie
zebranych przedstawicieli władz,
dyplomacji, sfer sportowych prasy,
i tłumów publiczności nastąpiło
otwarcie 4 Międzynarodowych kon-
kursów hippicznych. Po defiladzie
ekip poszczególnych państw przy
dźwiękach hymnu francuskiego,
włoskiego i polskiego odbył się
pierwwszy konkurs imienia szefa
sztabu głównego. W ostatetecz-
nej klasyfikacji wynik konkursu
był następujący: 1) kpt. Balan-
da — Francja na koniu Bolivard,
2) Królikiewicz rtm. Polska na
Milordzie, 3) por. Clave — Fran-
cja na Robespierre, 4 por. Bru-
ni — Włochy na Taraboura, 5)
por: Starnawski na -Nawrocie.
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Z sali sądowej. |“
Za nawoływanie do wystą| |?!
pień przeciwko władzy. | ny
Wczoraj przed Ill-im wydział wc

łem karnym Sądu Okręgowego]
pod przewodnictwem p. wicepre'| lic
zesa M. Kaduszkiewicza i przyj -
udziale pp. sędziów Zaniewskiegó
i Chełstowskiego zasiedli 17-t0f ku
letni Izrael Szmerkowicz i Szulėt 31
Rabinowiczówna, lat 21, obojė E ni
znani dobrze policji polityczne 8
z aktywnej działalności w Zwa E
Młodzieży Komunistycznej. JE

Podsądni ci odpowiadali zaj 3
zbrodnię zakwalifikowaną przetł V“
urząd prokuratorski z art. 129] 7"
cz. III k. k.t. j. za podburzaniėt 5
do antypaństwowych ekscesów.* | i *

Wymienieni oskarżeni w de e
22 stycznia ub. r. z samego randį
wywiesili na drutach telefoniczj |
nych przy ul. Syrokomli płachtej z
czerwoną z napisem białoruskimĄ 2
(dlaczego białoruskim?) nawołuf
jącym do wystąpienia przeciwkoj
„faszystowskim represjom nad$,
uczniami gimn. białoruskiego|!
przyjęcia wydalonych uczniów*q

Otóż hasła te wysunięte zo*
stały przez Zw. Młodz. komun:
w obronie wydalonych ze szkoły|j
26 uczniów gimnazjum białoruskie*|

  

go za ich działalność antypań'*|
stwową. . R

Podsądnych ujęto po bez| s,
pośrednio zarządzonej pogoni. | *Y

Do winy nie przyznali się|
twierdząc, iż zaszła pomyłka, onij "M
bowiem nie zawieszałi transpa*| 9“
rentu. "RE

Obrona natomiast starała się| Pr
dowiešč,že w napisie na transpa“| | i
rencie nie można dopatrzeć się| 72
cech przestępstwa z art. 129 k.k-| =
i prosiła o uniewinnienie podsąd'|-
nych. RE

Sąd podzielając pogląd na tę|

 

sprawę wiceprok. Korkucia, uznał | “
podsądnych za winnych i wymie”| k
rzył im karę: Szmerkowiczowi rok| 5
więzienia zwykłego, a jego towa”|
rzyszce  Rabinowiczównie, jako|  *€
niepoprawnej, rok domu popraw- || t
czego ograniczającego w prawach||
stanu. Kos. SE =

tr
KRONIKA LIDZKA. | z,

Zabójstwo—czy niedoszły sa-| <,
mobójca? | sk

Rano 29 maja w mieszkaniu cz
prywatnem sierżanta Purwińskie" f nę
go z P. K. U. Lida znaleziono| ej
tegoż Putwińskiego leżącego naj ke
ziemi z przestrzeloną prawą pier* | I
sią w stanie nieprzytomnym.| >
Obok Purwińskiego znaleziono | ży
również rewolwer, z którego ten*|  g-
że został ciężko raniony. šu

Natychmiast przewieziono cięż* ci
ko rannego do szpitala garnizo*| w
nowego w Lidzie, gdzie po dłuż* | ło
szym czasie zdołano przyprowa*| kt
dzić go do przytomności. Pur |

  

               

wiński przeczy jakoby usiłował| z
popełnić samobójstwo, jednakże | T.
bliższych wyjaśnień narazie udzie”|
liė nie może z powodu silnego|  t.,
osłabienia. 1

Zachodzi jednak przypuszcze* 16
nie, że, Purwiński postrzelił się d:
przypadkowo, podczas manipulo-| 1,
wania bronią. R

Zakopany trup noworodka. ze
W dniu 29 maja we wsi Ki- ni

nejsze, gminy radunskiej, znale- A
ziono zwłoki noworodka płci mę”
skiej zakopane w stodole nale- | St
żącej do mieszkańca tejże wsi| W
Józefa Krotowicza. m
W trakcie dochodzenia ustalo- ni

no, że zwłoki noworodka zostały4
zakopane przez córkę Krotowi- pi
cza Józefę, która do winy się d
przyznała, jednakowoż twierdzi, ty
że w dniu 15 maja porodziła| fr
dziecko już nieżywe. E

Pożar lasu. rz
W majątku Szczale, powiatu kc

nowogródzkiego, wybuchł groźny J:
pożar, który strawił około 30 ha si
lasu, należącego do p. Mickie-
wicza. Na miejsce pożaru przy- ni
była straż pożarna z Piaskowców,
gminy bielickiej, która w krótkim
czasie zdołała gień ugasić. Pożar
powstał z powodu wypalania ga”
łęzi podczas oczyszczania lasu.
Gałęzie nagromadzone były w po”
bliżu lasu bez zachowania prze”
pisów ostrożności. Spiącego w Ie“
sie w stanie podchmielonym stro“|
ża mieszkańcy wsi Kaczkiele zdą”.
żyli wyratować z płomieni,

 



  

Dzieła Klasyczne.

Wiadomości kościelne.
— Nabożeństwo czerwcowe

W kościele św. Jana będzie od-
prawione rano o g. 6 ze Mszą św.

| wieczorem o g. 7 m. 30.

_ —Akademia Papieska. Sta-

Taniem Koła ks.ks. Prefektów od-

będzie się dn. 1 czerwca r. b.

dla młodzieży szkół średnich
$ Rkademja Papieska w sali Snia-

_ deckich U. S. B. o godz. 11 rano.
, . — W kośc. św. Michała w
' dniu 1-go czerwca r. b. o godz.

Ir 9 rano odbedzie się uroczyste na-
| bożeństwo poprzedzone przemó-
| wieniem ks. Markowskiego, na

łącj intencję rocznicy założenia Związ-
1 ku Wlašcicieli Srednich i Drob-

« | nych Nieruchomości m. Wilnai
zia| woj. Wileńskiego.

S
O
O

WC

ego Uprasza się, $7. Członków o

re] liczne przybycie.

rza Z miasta.

a — inauguracja oddziału pro-

„lat Kuratorjł generalnej. W dniu
ojej 31 b. m. odbyła się uroczystość
n  inauguracyjna przekształcenia De-

Zw. legatury Prokuratorji Generalnej

| w Wilnie na oddział, przez co wi-

| leńska placówka Prokuratorji Ge-
eik neralnej, nabywa ustawową Sa- >

129] Modzielnošė. |

niej Otwarcia oddzialu dokonał pre-
„1 zes Prokuratorji warszawskiej, zna-

1 ' komity prawnik ł organizator są-
_ downictwa polskiego i prokura-

cz  torji dr. Stanisiaw Bukowiecki, w
htęj obecności wojewody Raczkiewi-

im,  SZ2; przedstawicieli sądownictwa,

łu prokuratury i szeregu innych oso-

jkoj Pistošci. |
adlih Dotychczasowy delegat, obec-

> 13 nie prezes Prokurałorji Wileńskiej

w”. P. Adolf Kopeć w krótkiem prze-

zał |mówieniu przedstawił działalność

un.| _ | prace organizacyjne kierowanej

oły ' przezeń od samego początku wi-

je-| |eńskiej placówki w ciągu sześciu
an lat.

Wojewoda Raczkiewicz w imie-

ez| niu urzędów państwowych złożył

/ życzenia nowemu  Oddziałowi.
się,| Imieniem sądownictwa prze-

|| mawiał prezes Sądu Apelacyjne-
pa” | 90 Bzowski.

i Profesor Parczewski, przema-
się| Wiając w imieniu Towarzystwa
| Prawniczego, podkreślił ogromne

się| zasługi prezesa Prokuratorji *Ge-

kĘŚ neralnej w Warszawie d-ra Stani-

dz _ sława Bukowieckiego.
3 Przemawiali dalej dziekan prof.

tę| Ehrenkreutz imieniem Uniwersy-
alt tetu S. B., dyrektorr P. K. P. Fal-
je: | kowski w imieniu kolejnictwa pol-
ok| skiego.
a- | Uroczystość zakończył p. pre-

ko| zes Stanisław Bukowiecki prze”
w-| piękną przemową o zadaniach i

ch|  ideach, przyświecajacych Gene-
_ ralnej Prokuratorji.
| — Drugi dzień zjazdu elek-
_ trowni. Wczoraj, drugi dzień

, | zjazdu elektrowni polskich w Wil-

2-1 nie zaczął się o godz. 10 w sali

Stowarzyszenia Techników  pol-

2 skich przy ul. Wileńskiej od od-

lu 4 czytów na tematy ściśle związa-
ie: £ ne z produkowaniem — energji
no| elektrycznej oraz akcją elektryfi-
na| kacyjną. Po odczytach nastąpiła
Bf] przerwa obiadowa od godz. 12 do
m.| 2-ej, poczem uczęstnicy po spo-

no| žyciu obiadu w Brystolu i zwie-

n*| d-eniu kilku fabryk wileńskich
' udali się samochodami na wy-

;ż- | cieczkę do Trok. O godz. 6-ej
0*| w sali Techników Polskich odby-

Iż*| ło się posiedzenie zarządu, na
a] którem dyrektor zarządu związku

cj ejektrowni odczytał sprawozdanie

ał z działalności zarządu oraz bilans

że| T.wa za rok ubiegły.
e Jak wynikłó ze sprawozdania—
go] two w roku ubiegłym miało

191.492,44 zł. wydatków i

 

_ 189.886,84 zł. wpływów czyli wy-
ię] datki przewyższyły wpływy o
o“ 1 1.605,60 zł.

. Bilans za rok 1929 zamknięty
3 został sumą 45.076,46 zł. Budżet
(i; | na rok 1930 zaprojektowano w
e- sumie 202.000 zł.
6 Towarzystwo elektrowni pol-
e-| skich w roku ub. posiadało swe
si wydawnictwa: „Przepisy i Nor-

my“ oraz „Gospodarka Elektrycz-
na w Polsce“.

Po odczytaniu sprawozdania,
przystąpiono do wyborów zarzą-
du. W skład zarządu zamiast do-
tychczasowego prezesa p. Hof-
fmana został wybrany p. Gayczak,
pozatem na miejsce ustępujących
dotychczasowych członków za-
rządu zostali wybrani na człon-
ków pp. Apanowicz, Hoffman,
Jasiński i Dempke. Na tem po-
siedzenie zostało zakończone.

Wieczoremo godz. 8! , uczest-
nicy zjazdu byli obecni na przed-

ez 8 ASPU:SERIĘ m

czytelnia
J. MARKOWSKIEJ— Tatarska”22.

CZYNNA OD 11—18.

ONIKA.

Ostatnie Nowości.
2399—0 o

 

stawieniu w teatrze na Pohulance.
Dziś zjazd opuszcza A

w).
— Zelektryfikowane miesz-

kanie. Z okazji Zjazdu Związku
Elektrowni. Polskich, Elektrownia
Miejska urządza w Pawilonie by-
łych Targów, pokaz zelektryfiko-
wanego mieszkania, gdzie de-
monstrują się rozmaite aparaty
elektryczne domowego użytku.
Kasa czynna codziennie od g. 11
rano do 20 wieczorem.

Pokaz będzie trwał do 10.V!
1930 r.

Wstęp gr. 50 dla młodzieży
uczącej się gr. 20.

Sprawy wojskowe.

— Posiedzenie komisji po-

borowej. W poniedziałek 2 b. m.
o godz. 8 rano w lokalu przy ul.
Bazyljańskiej 2, odbędzie się po-
siedzenie komisji poborowej dla
rocznika 1909. W dniu tym do
poboru stawić się winni poboro-

wi z nazwiskami rozpoczynają-
cemi się na literę S$, zamieszkali
na terenie Il iVI komisarjatu P.P.
m. Wilna.

We wtorek 3 b. do ko-
misji winni stawić się poborowi,
których nazwiska rozpoczynają
się również na literę S$, zamiesz-*
kali na terenie IV i V komisar-
jatu P. P. m. Wilna.

Sprawy administracyjne.

— Prezes wileńskiej izby
Skarbowej wyjeżdża dnia 2 b. m.
na lustrację urzędów skarbowych
w powiatach: postawskim i dzis-
nieńskim.  Zastępować prezesa
Ratyńskiego będzie p. Adolf Żon-
gołłowicz.

Sprawy miejskie.
— Tajne rzeźnie. Według

danych statystycznych w Wilnie
w ciągu ubiegłego miesiąca ujaw-
niono 6 zakonspirowanych rzeźni,
przyczem skonfiskowano 496
klg. mięsa. Równocześnie w tym-
że miesiącu wykryto 2 tajne fa-
bryki tytoniu i 2 rozlewnie wó-
dek. d

Sprawy sanitarne.
— Walka z durem brzusz-

nym. Wobec grożącej  obec-
nie  epidemji tyfusu  brzusz-
nego, władze sanitarne miejskie
obmyśliły szeroką akcję zapobie-
gawczą. Ulznano więc za wskaza-
ne i konieczne stosowanie wśród
dzieci pigułek przeciwdurowych
i zwrócono się o współudział w
tej sprawie do komitetu kolonii
tetnich.

Poczta i telegraf.
— Nowa agencja pocztowa.

Z dniem 10 czerwca uruchamia
się agencję pocztową Suderwa
gminy rzeszańskiej w pow. wileń-
sko-trockim.

RHandel i przemysi.
— Narady w Sprawie uig

podatkowych. Na ostatniem po-
siedzeniu * Zarządu Izby Przemy-
słowo-Handlowej w Wilnie oma-
wiano zbyt wielkie obciążenie
podatko e Wileńszczyzny. Na
posiedzeniu tem obecny był pre-

zes lzby Skarbowej w Wilnie p.
Ratyński, który obiecał zastoso-
wać dla biedniejszej kategórji
płatników podatku obrotowego,
najdalej idące ulgi. d
fi; — Pomoc dla rzemiosła.
Dowiadujemy się ze źródła cal-
kiem miaroda jnego, że oprócz
pomocy kredytowej udzielanej z
ramienia Banku  Giospodarstwa
Krajowego przez kasy samorzą-
dowe w ostatnich czasach po-
moc tę zapowiedział i udzielać
począł Bank Związku Spółek Za-
robkowych OWilno za pošred-
nictwem Kas i Banków Spėl-
dzielczych zrzeszonych w Związ-
ku Spółdzielni Polskich. Pomoc
ta wprowadzaną będzie zarówno
na terenie woj. Wileńskiego jak i
Nowogródzkiego.4
— Tydzień propagandy kra-

jowych wyrobów włókienni-
czych. W dniach od 1-go do
8-go czarwca b.r. włącznie odbę-
dzie się w Wilnie Tydzień Pro-
pagandy Krajowych Wyrobów
Włókienniczych. Protektorat ob-
jął Pan Wojewoda Władysław
Raczkiewicz. W skład Komitetu
Honorowego wchodzą: P.p. woje-
woda Raczkiewicz, Arcybiskup
ks. Jałbrzykowski, Rektor U.S.B.
ks. Falkowski, prezydent J. Fole-
jewski, prezes P.K.P. inż. Falkow-
ski, generał Krok-Paszkowski, ku-
rator S. Pogorzelski, prezes Izby
P.-H. Ruciński, senator Rubin-
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sztejn, poseł dr. Wygodzki i pre-

zes inż. Zuchowicz.
W skład Komitetu Wykonaw-

czego weszli: P.p. Prezes M. Żej-

mo, dyrektor Barbaro, dyrektor

Bortkiewicz, prof. E. Domański,

P. Feldmanówna, A. Ferman, A.

Grynsztejn, dyr. Hulewicz, prof.

Klawe, T. Nagórski, Z. Panase-

wiczówna. J. Rochowicz, K. Rut-

kowski, L. Szer, radca M. Zajd-

sznur, W. Zimnicki. Lista Komi-
tetu Wykonawczego zostanie u-

zupełniona.

Sprawy robotnicze.
— $tan bezrobocia. Wediug

danych w ciągu ubiegłego ty-
godnia na terenie miasta Wilna
zarejestrowano 3112 _ bezrobot-
nych, w tej liczbie 900 kobiet i
2212 mężczyzn. Bezrobocie wpo-
równaniu z poprzednim tygod-

niem zmiejszyło się o 364 BRODY:

Z życia stowarzyszeń.
— Chrześcijański Uniwersytet

Robotniczy w Wilnie komunikuje,
iż przy Sekcji Sportowej organi-
zuje się „drużyna boKserska“.
Jednocześnie Sekcja Kulturalno-
Oświatowa Ch. O. R. powiada-
mia, iż organizuje się przy Sek-
cji amatorska orkiestra mandoli-
nistów. Przytem zaznacza się, że
członkowie orkiestry obowiązani
są mieć własne instrumenty.

Zapisy przyjmuje Sekretarjat
Centrali Chrz. Związków Zawodo-
wych — ul. Metropolitalna 1 —
ll-gie piętro, pokój Nr. 4 od
godz. 6 do 8 wiecz.
— Zarząd Komitetu Woje-

wódzkiego Wileńskiego LOPP.
podaje do wiadomości, że w dniu
1 czerwca r.b. o godz. 15 na lot-
nisku. n Porubanku odbędzie się
eliminacyjny konkurs modeli la-
tających. Dojazd autobusami z
placu Orzeszkowej, albo pocią-
giem o godz. 14 m. 20.
— Perkaliki na przyjazd p

Prezydenta Rzeczypospolitej.
Na posiedzeniu organizacyj Ko-
biecych w sprawie urządzenia
akademji w związku z przyjaz-
dem Pana Prezydenta Rzeczy-
pospolitej do Wilna postanowio-
no, że wszystkie organizacje prze-
prowadzą agitację wśród swoich
człońkiń, aby panie przybyły na
akademję w tualetach z perlali-
ków krajowego wyrobu. Mamy
nadzieję, że apel organizacyj ko-
biecych znajdzie oddźwięk w
szerokich kołach pań wileńskich.
— Rada Wileńskiego Oddzia-

łu Związku Spółdzielni Pol-
skich. Na zasadzie dokonanych
w dniu 16 lutego r. b. wyborów
na Sejmiku Spółdzielni należą-
cych do Wileńskiego Oddziału
Związku Spółdzielni Polskich skład
Rady jest następujący:

1) p. Florjan Bochwic, prezes
Zarządu Syndykatu Rolniczego i
Banku Kredytu Spółdzielczego w
Baranowiczach; 2) Stanisław Ja-
rzębowski, prezes Zarządu Wilej-
skiego Powiatowego Banku Spół-
dzielczego w Wilejce powiatowej;
3) Juljan Juniewicz, prezes Rady
Chrześcijańskiego Banku Ludo-
wego „Rola* w Nowo-Wilejce; 4)
Kalikst Piisudski, prezes Zarządu
Spółdzielni Mleczarskiej w Mosa-
rzu; 5) Wincenty Rakowski w Wil-
nie; 6) Kazimierz Rutkowski, pre-
zes Zarządu Spółdzielczego Ban-
ku Kupćów i Rzemieślników Pol-
skich w Wilnie, Niemiecka 25;
7) Genadjusz Szymanowski, pre-
zes Zarządu „Rolnika* i Chrześci-
jańskiego Banku Ludowego w
Nieświeżu; 8) dr. Kazimierz Ni-
żyński, dyrektor Wileńskiego Od-
działu Banku Związku Spółek
Zarobkowych; 9) Przedstawiciel
Centrali Związku Spółdzielni Pol-
skich.

Rada na posiedzeniu w dniu
30 maja 1930 r. ukonstytuowała
się w sposób następujący: prezes
p. Kazimierz Rutkowski, wicepre-
zes p. Florjan Bochwic i sekre-
tarz p. Juljan Juniewicz
— Z Sokoła. Zarząd T-wa

„Sokół* zawiadamia, że wyzna-
czona na dzień 1 czerwca na
godz. 12 w południe zbiórka, zo-
staje odwołana.

Sprawy szkolne.
Abiturjenci gimnazjum

0. O. Jezuitów w Wilnie. W dniu
29 b. m. w gimnazjum O. O. Je-
zuitów w Wilnie odbyła się uro-
czystość wydania matur abiturjen-
tom. Matury otrzymali:

Białas Tadeusz, Bychowiec Mi-
kołaj,  Dełalicz-de-Lawal Paweł,
Druet Kazimierz, Dwilewicz Ed-
ward, Houwalt Heljodor, Ihnato-
wicz Ryszard, Ihnatowicz-Suszyn-
ski Eugenjusz, lllinicz Zdzisław,
Iwanow Władysław, Jaksztas An-
toni, Jawniszko Ludomir, Jeśman
Czesław, Jurago Stanisław, Kra-
jewski Leopold, Kubilus Witold-
Konstanty, Langhammer Józef,
Łapiński Wacław, Mackiewicz Hen-
ryk, Markiewicz Wiktor, Mickie-
wicz Tadeusz, Odyniec Antoni,
Odyniec Zygmunt, Paszkiewicz
Jerzy, Paszkiewicz Mieczysław,

 

Pawłowicz Czesław, Pereszczako
Jerzy, Pietkun Aleksander, Roder
Ryszard, Rossochacki Stanisław,
Sarnacki Józef, Sasinowski Ja-
nusz, Solecki Zbigniew, Stefano-
wicz Franciszek, Swiatopełk-Mirski
Leon, Wengris Kazimierz, Wy-
socki Władysław i zukowski Sta-
nisław.

Kursy dla dorosłych.
W niedzielę 18 maja odbyło się
uroczyste zakończenie roku szkol-
nego na Kursach dla dorosłych
Polskiej Macierzy Szkolnej Z. W.
w Wilnie, przy ul. Zarzecze 5.
Po nabożeństwie i przepięknem,
okolicznościowem kazaniu ks. pre-
fekta Markowskiego w kościele
po-Bernardyńskim, sto kilkadzie-
siąt słuchaczy i słuchaczek Kur-
sów udało się do lokalu Kursów,
gdzie po serdecznych i pełnych
zachęty do dalszego kształcenia
się przemówieniach Dyrektora
Polsk. Mac. Szkolnej p. Ciozdy,
Inspektora Szkolnego m. Wilna
p. SŚtarościaka i kierownika Kursów
p. Popowicza nastąpiło rozdanie
świadectw. Po rozdaniu świadectw
dziękowali słuchacze kierownictwu
i  nauczycieltwu kursów za
trud i starania, a p. dyrektor
Ciozda w imieniu P. Macierzy
Szkolnej i p. Inspektor Starościak
w imieniu władz szkolnych za
owocną pracę. Dorobek roczny
kursów przedstawia się następu-
jąco: Zapisało się w ciągu roku
szkolnego ogółem na 5 kursów
razem 292 osób, z czego regu-
larnie uczęszczało i wytrwało 204
osób, z tego 34 analfabetów na-
uczyło się czytać i pisać, 16 słu-
chaczek i słuchaczy z wykształ-
ceniem 7 klasowej szkoły powsz.
ukończyło kurs V (dopełniający),
a 58 absolwentów IV kursu zło-
żyło przed komisją, wobec dele-
gata Kuratorjum O. S. W. p. Ja-
kobschego egzamin i otrzymalo
świadectwa równoznaczne ze świa-
dectwami ukończenia publicznej
7 klasowej Szkoły Powszechnej.
Zapisy na nowy rok szkolny na
Kursach przyjmowane będą od
1—6 września, a nauka rozpocz-
nie się dnia 8 września 1930 r. o

godz. 6 wieczorem.

— Im. Tad. Czackiego 8 klasowe
gimnazjum, oraz 3 oddziłowa szkoła
powszechna (z prawami), Wilno, Wiwul-
skiego 13, gmach własny. Do klasy ele-
mentarnej (oddz. I-go) przyjmowane są
dzieci bez egzaminu. Egzaminy do kl.
przedwstępnej i wstępnej (oddz. II i II)
rozpoczną się dn. 16 czerwca o godz.
10 rano. Do I gimnazjalnej dn.20 czerw-
ca o g 8 m. 30 do kl. II—VIl włącznie
dn. 24 czerwca o godz. 11 m. 3".

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

Sprawy litewskie.
— Nożyce się odezwały...

Artykuł „Dziennika Wileńskiego"
o prześladowaniu i pogromach
Polaków w Litwie w związku z
zajściem w Dmitrówce w wyso-
kim stopniu nie podobał się wi-
leńskiemu „Vilniaus Rytojusowi“,
który w oburzeniu, któremu dał
wyraz „Dz. Wil.*, dopatruje się
nawoływania do aktu zemsty,
gdyż słowa „nie chcemy przez to
powiedzieć, że nawołujemy do
pogromów litewskich*. „Viln. Ryt."
tłomaczy prowokacyjnie w ten
sposób, iż „największem pragnie-
niem Obstów było powiedzieć
nie „nie chcemy", lecz „chce-
my“, ale wstrzymali się. A może
obawiali się otwartego nawoły-
wania do pogromu, na co nie-
wątpliwie  zareagowałby  rząd*
(w Kownie rząd litewski zachęcał
do_pogromu!).

Artykuł zatytułowany „Endec-
kie kły* pismo kończy następu-
jąco: „Jak długo zdrowe polskie
społeczeństwo będzie karmione
nienawiścią przeciw Litwinom?
Czy nie czas wyrwać te zatrute
kły?*

„Vilniaus Rytojus“ pisząc te
słowa pomyliło się co do adresu.
Powinno było apel ten skierować
do społeczeństwa litewskiego w
Kownie, które karmione niena-
wiścią do Polaków urządziło zna-
ny pogrom ludności polskiej.
Drobna pomyłka.

Kronika policyjna.
— Kradzież w cukierni Sztralia.

W dniu 30 b. m. Nosowicz Michał, Mic-
kiewicza Nr. 12, zameldował o kradzie-
ży 9 łyżeczek do herbaty i 1 solniczki,
wartości 25 złotych. Kradzieży dokonał
Bałasz Józef, Nieświeska 15, którego
zatrzymano.

— Niebezpieczna zabawa. W dniu
30 b. m. Jankowska Weronika, Mickie-
wicza Nr. 15, czyszcząc ubranie swego
chlebodawcy, znalazła w kieszeni mały
flower, manipulując którym wystrzeliła
sobie w brzuch. Poszwankowaną w sta-
nie nie zagrażającym życiu odwieziono
do szpitala św. Jakóba.

— Ucieczka więźnia. W dniu 30
b. m. zbiegł z aresztu prewencyjnego
w  Święcianach  Augulewicz iktor.
Pościg zarządzono.

 

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

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

— Teatr Miejski w „Lutni'.
Dziś w niedzielę o godz. 8 m. 30 poraz
ostatni „Kiepski szeląg" B. Winawera.
Ta subtelna i pełna wytwornego iro-
nicznego dowcipu polska komedja dla
inteligentnej - publiczności wchodzi na
repertuar Teatru Narodowego.

Dziś w niedzielę 1 czerwca o g. 4
po poł. ostatni występ „Pierwszego Te-
atru dla dzieci z Warszawy* pod dy-
rekcją Tymoteusza Ortyma. Grana zo-
stanie ku uciesze milusińskich „Podróż
naokoło świata Pata i Patachona* z
Hinką Wilińską i Pawełkiem Dudziń-
skim na czele pierwszorzędnego zespo-
łu i na tle własnych bogatych deko-
racyj.

w poniedziałek 2 i
3 czerwca zespół artystów teatrów
Szyffmanowskich z Marją Przybyłko -
Potocką i Wandą Siemaszkową na cze-
le reprezentuje głośną sztukę Z. Nał-
kowskiej „Dom kobiet“. Impreza ta
wzbudziła wyjątkowe zainteresowanie.

— Koncert. Dnia 1 czerwca r. b.

we wtorek

w sali gimnazjum S. S$. Najśw. Rodz.
z Nazaretu odbędzie się staraniem Koła
byłych wychowanek koncert w wyko-
naniu artystów scen Wiieńskich. W pro-
gramie tańce, śpiew, deklamacje, oraz
wesołe monologi Początek o godz. 5
po poł.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala;385 mtr.

Program:
Niedziela, dnia 1 czerwca 1930 r.

10,15. Nabożeństwo z Bazyliki Wi-
leńskiej. Chór katedralny pod dyr. prof.
Wł. Kalinowskiego.

11,58. Sygnał czasu z Warszawy.
12,00. Bicie zegara i hejnał z Wieży

Katedralnej w Wilnie.
12,05. Transm. z Warszawy. Kom.

meteorologiczny, koncert i odczyty rol-
nicze.

15,00. Odczyt
leńszczyzny.

15,20. Transm. muzyki popularnej
z Warszawy.

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

17,30. Koncert popularny z
szawy,

18,55. „Co się dzieje w Wilnie", po-
gadankę wygłosi prof. M. Limanowski.

19,20. Lekcja języka niemieckiego.
19,35. Program na poniedziałek,

rozmaitości i sygnał czasu.
20,05. VIII (ostatnia w sezonie) Nie-

dziela Kameralna organizowana przez
Polskie Radjo w porozumieniu ze Zw.
Zawod. Literatów Polskich w Wilnie
i Wil. Tow. Filnarmonicznem.

rolniczy dla Wi-

prowadzi

War-

21,46. Kwadrans literacki z War-
szawy.

22,00, Transm. z Teatru „Morskie
Oko“ w Warszawie Rewja p. t. „Uśmiech
Warszawy”.

=

> Kraju.
Uroczystości błogosławio-
nego Jana Bosko w Grod-

nie.
Księża Salezjanie, idąc za przy-

kładem wielu miast, w dzień
Wniebowstąpienia oddali cześć
błogosławionemu Janowi Bosko
w naszem mieście.

Rannym pociągiem zostały
przywiezione relikwje bł. Jana
'Bosko na dworzec; tutaj czekało
już duchowieństwo z ks. kanoni-
kiem na czele i Sodalicja Marjań-
ska, która wraz z harcerzami
objęła natychmiast straż hono-
rową przy szczątkach błogosła-
wionego, aż do chwili zabrania
tychże do kościoła farnego. W
kościele natomiast począwszy od
godz. piątej rano, odprawiały się
przed ołtarzem, gdzie był umiesz-
czony obraz bł. Jana Bosko msze
św., których słuchały całe tłumy
ludzi. 3

O godz. 9.30 na calym placu
przed kościołem wyczekiwały z
niecierpliwością wyruszenia pro-
cesji tysiączne tłumy ludu, zgro-
madzonego nietylko z m. Grodna,
ale i z całej okolicy. Nareszcie
dał się słyszeć głos dzwonów
oznajmiających wyruszenie pro-
cesji jubileuszowej z kościoła
farnego do garnizonowego, po-
bernardyńskiego i Nazaretanek, a
stamtąd na dworzec po relikwie.
Udział w tej procesji brały
wszystkie kościoły m. Grodna
wraz z duchowieństwem stowa-
rzyszeniami, bractwami i szkoła-
mi. Jak tylko można było okiem
sięgnąć, widać było tylko nie-
zmierzone morze głów, bo całe
Grodno wyległo na ulice i po-
śpieszyło złożyć hołd błogosła-
wionemu. Wszystkie balkony były
przepełnione ludem. W takim po-
chodzie procesja doszła do dwor-
ca, gdzie już czekała honorowa
kompanja wojska, oraz orkiestra
wojskowa.

Plac dworcowy był zapchany
ludem, tak, że policja musiała z
trudem robić miejsce dla ducho-
wieństwa, a chorągwie, obrazi
t..p. zawróciły na ulicę Orzesz-
kowej. Na miejscu, gdzie spo-
czywały relikwie, ks. kanonik Bo-
lesław Sperski, dziekan grodzień-
ski odmówił modlitwę do bł. a
następnie przemówił do zebra-
nych, wyrażając wielką radość z
tego szczęścia, jakie spotkało
m. Grodno, że może witać cho-
<ciaż tylko w przejeździe z War-
szawy do Różanegostoku relikwje
bł. Jana Bosko. Po skończonem
przemówieniu czterech kleryków
Salezjanów wzięło na swoje ra-
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Wilno, Zawalna ff Z. NAGRODZKI.

miona święta relikwje, umiesz-
czone na wysokim  feretronie,
aby każdy mógł oglądać swemi
oczami te szczątki bł. męża. W
czasie przejścia wojsko prezento-
wało broń a orkiestra przygry-
wała, równocześnie wojsko szło
szpalerem obok, wstrzymując te
tłumy cisnące się coraz bliżej i
silniej. Pochód przechodził przez
ulicę Orzeszkowej i Dominikań-
ską, śpiewając nabożne pieśni i
litanję do Matki Boskiej. Gdy już
się żbliżał do miejsca przezna-
czenia, dały się zauważyć chmur-
ki na niebie zwiastujące deszcz.

Po przybyciu do fary, złożono
relikwje na ołtarzu i po kilku
minutach wyszła suma uroczysta,
celebrowana przez ks. dyrektora
Kurpisza z Różanegostoku ks.
Kurpisza. Kazanie okolicznościo-
we wygłosił ks. dyrektor z Kra-
kowa ks. Jan Simior. Po sumie,
aż do samego wieczora kościół
był przepełniony wiernymi. O
godz. 5 odbyły się nieszpory z
kazaniem o bł. Janie Bosko.

Ofiara straży litewskiej.
Z pogranicza donoszą, iż w

nocy z dnia 29 na 30 maja w
cejonie odcinka granicznego Mar-
cinkańce został ciężko zraniony
przez strażników litewskich 45
letni Wacław -Obulewicz ze wsi
Kiepacze I. Obulewicz przekraczał
granicę i w trakcie tego został
ostrzelany przez patrol litewski,
odnosząc ciężką ranę w okolicy

szyi. (d).

Przygotowania do urucho-
mienia linji iotniczej War-

szawa—Wilno—Ryga.
W związku z projektowanym

uruchomieniem linji lotniczej na
linjj Warszawa — Ryga, która to
trasa będzie przechodziła przez
Białystok, Grodno, Wilno, Dyna-
burg i Rygę, przystąpiono już do
niwelacji terenów pod budowę
lotniska w Grodnie. Prace mają
być zakończone i lotnisko odda-
ne do użytku w październiku r.b.

d).

Most runął do Niemna koło
miasteczka Punna.

Na Niemnie od strony mia-
steczka Lunna 27 b. m. zalama-
ło się przęsło mostu i runęło do
wody, zrywając linje telegraficzne.

Wypadków z ludźmi nie było.
Jak wykazało. pierwiastkowe

dochodzenie, most zawalił się
wskutek wadliwej konstrukcji.

Ruch pieszy i kołowy został
wstrzymany. |

Przy otyłości, artretyzmie i cho-
robie cukrowej naturalna woda gorzka
Franciszka-Józefa wzmacnia czynności
żołądka i kiszek oraz ułatwia trawienie.
Badacze chorób przemiany  materji
stwierdzają świetne wyniki, otrzymane
przy stosowaniu wody Franciszka-Jó-
zefa.—Żądać w aptekach i drogerjach.

740—0 o

 

Z ostatniej chwili.
Katastrofa „Zeppelina“.
NOWY-JORK, 31.5 (Pat). Ste-

rowiec „Zeppelin“ wylądował na

lotnisku Lakehurst o g. 12 m. 30
czas šrodkowo-europejski.

Podczas lądowania, skutkiem

poderwania przez wiatr tylnej

części sterowca 2 członkowie za-

łogi zawiśli w powietrzu i spadli.

Jeden z nich uległ poranieniom.

L Aala a

GFIARY
zložone w Adininistracji „Dziennika

Wileńskiego".

Ku uczczeniu $. p. dr. Witolda Wę-

sławskiego zamiast wieńców i kwiatów

złożyły ofiarę na Macierz Szkolną na-
stępujące osoby: Józef Stolle — 120 zł.,

Koło miasta Wilna Stowarzysz. Nauczy-

cielstwa Szkół Powszechnych — 50 zł.,

rof. Wacław Komarnicki—25 zł., Marja

Dea Hłaskowie—20 zł., Stowarzysze-

nie służby domowej im. św. Zyty 15 zł.,

Kazimiera i Jan Bakszewiczowie —
10 zł., J. Kalkstelnowa—5 zł.

W bolesną rocżnicę zgonu naj-

lepszej i nigdy niezapomnianej żony

ś. p. Sabiny z Kopciów Gołembiewskiej

nieutulony w żału mąż składa: na Pol-
ską Macierz Szkolną 10 ał., na Ligę

Obrony Powietrznej 10 zł. i na linstytut

Radowy im. Skłodowskłej 10 zł

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

cych szczęścia i ukojenia pośród niebosiężnych szczytów i bezkresnych łodowców. W rolach głównych:
Leni Riefenstahl, Gustaw Diessi, Ernest Petersen, oraz znany lotnik Etnest Udet.
wa Papsta—tryumf i cud techniki i gry filmowej. Kasa czynna od godziny 5 m.30. Początek seansów

fastępny program: „Marsz Radeckiego*.

Premjera! Seanse o godz. 4-ej i 5.30 po cenach znacznie zniżonych Balkon 60 gr. Parter 1 zł. Wielki Przebój
Wspaniała para kochanków, czarująca pikantna

JOAN GRAWFORD i WILIAM HAINES w najnowszej kreacji
NAD PROGRAM: Spiewno-muzyczna atrakcja.

Miejski Kinematogra? |
iSala Miejska ul. Ostrobramska 5 i

 

 

PIERWSZY DŽWIĘKOWY

rearę CH E L I O S»
ulica Wileńska Nt 38.

dźwiękowy!

od godziny 6-ej.

 

Sz

«BIAŁE PIEKŁO»

EH NIK

jaca

«Szalony Książe»
Początek seans. o g. 4, ostatni s. o q. 10.15 w.

dramat w 10 zktach. Wzrusza-
tragedja istot szukają-

Reżyserja: Gusta-

sztuka ze śpiewemi
Fascynująca treść.

 

PIERWSZY DŹWIĘKOWY KINO - TEATR

«HOLLYWO00D»
MICKIEWICZA XG 22 tle powieści

toczą wojnę w filmie osnutym na
Rudyarda Kiplinga «£ztery Pióra»

Dziś ostatni dzień! Od g. 4. m. 30 do g. 7 ceny a. a zu Baogr. pa su py w jednym
dźwięko brazie Clive Brook, William Powel, Rochar rien, Noa eery grają, špiewają, ają,
S karai nio 2 R NAD PROGRAM: DODATEK MUZYCZNO- SPIEWNY.

Początek seansów o g. 4 m. 30 os seans o g. 10,30.

łaczą,

 

PIERWSZY DŹWIĘKOWY
KiNO-TEATI

«HOLLYWOOD»
MICKIEWICZA Ne 22   

JUTRO

jest popularny

wym filmie d

+ Początek o go

ekranu i sceny

wo-śpiewnym p. t:

PREMIERA: LAUTA la Plante
Józef Schiidkraut
STATEK KOMEDJANTÓW.

Honorowe bilety nieważne. Do godz. 7-ej ceny miejsc

amant

źwięko-,

dz. 4, 6, 8 i 10,25 w.

cudownym swym

na parterze od 80 gr.

pozatem
Chóry Murzyńskie w, przebojo-

śpiewem i grą na banjo
oczaruje widzów i słuchaczy. Partnerem jej

udział biorą słynne

 

POLSKIE DZIŚ!
KINO „WANDA“

Ul. WIELKA 30. Tel. 14-81. gers.

 

akt.
p.t.:

Kino Kol. „DAMSKO
(Obok Dworca Kolejowego)Ą

 

Nad program!

 

«Niepotrzebny człowiek»
stwo i ciężko pokutuje.

NIE DECYDUJCIE SIĘ NA KUPNO
APARATU FOTOGRAFICZNEGO
PRZED OGLĄDNIĘCIEM

„ WIELKIEGO WYBORU

APARATOW FOTOGRAFICZNYCH

  

  

    
    

Że
  

*

JAK RÓWNIEŻ WSZELKICH ARTYKUŁÓW FOTOGRAFICZNYCH
W SKŁADZIE FABRYCZNYM

„OPTYK RUBIN"
WILNO, UL. DOMINIKAŃSKA Xt 17, Tel. Ne 10-58.
NAJSTARSZA FIRMA _W KRAJU (EGZYST.

 

Do Gospodyń ac o czystość miesz-
kania!!!
Japońska fabryka Azumi

iK-o w Osako wypuściła na
rynek udoskonalony proszek
„KATOL'' w żółtych pudełkach,
który jest nieco droższy od
poprzedniego wyrobu Katolu w
niebieskich pudełkach, lecz za

l to wielokrotnie mocniejszy i
radykalnie tępi: Macy, mole,
komary, pchły, wszy, pluskwy,
prusaki. mrówki, mszyce na
roślinach pokojowych, ogrodo-
wych i w inspektach.

Dzisiaj walka z robactwem
4 4 domowem nie stanowi wielkiej
r -*% trudności. Kupcie pudełko Ka-
PM tolu i będziecie miały spokój

oraz czystość w domu, a szczególnie unikniecie
chorób jak to: małarji, tyfusu, i innych.

Żądać w składach aptecznych i aptekach. 
LAU

 

Czopki ; <« (iąseckiego (z
bemoroidalne >>Varicol kogutkiem) u-
suwają ból, swędzenie, pieczenie, krwawienie,
zmniejszają guzy, żylaki.-—Sprzedają większeapteki,

Ukon

OD R.

 

-————

KOBIETA-LEKARZ
Dr. JANINA

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

ryczne kobiece.

 

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

zh)PRATT ZE ZETORDOWCIP

 

  

  

AKUSZERKI

AKUSZERKA

Przyjmuje od godz. 9 do
7 w. Kasztanowa 7 m.5.

WZP69

NAUKA

UDZIELAM
korepetycji szykuję do
matury od 3—3 Mickie-

Li DUBICRA | $-ka + duży wybór róż.| wicza I9—31 420—s2
Właściciela J. Dubicka 4 nych towardw wl6-| PSZENNETENISA

i 1. Jaszewski kiennicrych: płó* LE TN ISKA
a tna, wełny, jedwa- w

sa a r biu oraz kołdry,|ss

przy mi. Wileń. koce, chustki, poń-| p ETNISKA w zdrowej
skiej Nr. czcchy it. d. miejscowości. Rze-

Ceny; jak zawsze umiarkowane,

 

Skład mebli B.Łokuciewski
Ul. Wileńska 23.

 

Swędzenie ciała oraz wszelkiego rodzaju wy-
rzuty skórne usuwa

KREM LAIN-AGE _„,
c CAN

Jest to idealny, nieszko iwy kosmetyk, u-
suwający wady naskórka tak u dorosłych jak

   

 Li u dzieci. R. M. Spr. W. Nr._5333.

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

ka i las sosnowy. Stacja,
poczta, doktór i apteka

*_ na miejscu. Warunki przy-
stępne. St. Zalesie na
linji Wilno—Mołodeczno
A. Kulik. —sl

D” wynajęcia letnisko
5 klm. od Trok 2 lub

3 pokoje z kuchnią w du-
żym sadzienad jeziorem
w pobliżu las. Dowie-

 

405—s0

 

w majątku pokoje do
wynajęcia na do-

godnych warunkach.
Szczegóły W. Pohulan-

297-4-or ka 14—55. Od godz. 9-12
i od 2—4. 388—s0

| LEKARZE |
ZE

wieka,

Najnowszy film 1930 r. 1 raz w Wilnie! Przebój sezonu USTA NIGDY NIE CAŁOWANE czyli (Swiat w miłości)
potężny acholdGiEZnY dramat w 10 akt. z życia złotej młodzieży. W rolach głównych: Marion Nixon i Charles Ro-

s Najnowsze i najwspanialsze arcydzieło wschodu! CÓRKA SZEJKA przepiękny dramat w 10 akt.
W roli gł. urocza BEBE DANIELS i WILJAM POWELL.

 

Dziś i w dnie następne Największy tragik świata EMIL JANINGS w potężnym współczesnym dramacie życiowym w 10
przedsławia z wyjątkowym naturalizmem moralnego ireligijnego czło-

który dzięki kobiecie popełnia wiarołomstwo, kradzież, zabój-
Początek seansów o godz. 6 w niedzielę o g 4 p. p.

     

 

  

Reprezentacja

 

  POTiN

 

Zarzecze 5, m. 20d4-6pp. ZALESZCZYKI

SMAKOSZE PIWA!
JUŻ JEST DO NABYCIA WSZĘDZIE

Światowej sławy

PIWO ZYWIECKIE
Arcyksiąžecego Browaru w ŻYWCU
„ZDRÓJ ŻYWIECKI", „MARCOWE% „PORTER" i „ALE“,

na województwo: wileńskie Grodno, Lidę
i Wołożyn. — Wilno, Zarzeczna 19.

niebywałe jeszcze
na kresach

IEMIŁĄ WOŃ.
RĄK,NOGiPACH

U

 

  
    USUWA ZNANYiNiEZASTĄPIONY:

00 /2WIEKU    

Gl
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ią

mń
uq
op
od

0

1590—240
Pensjonat „JASNA*
E. OLSZEWSKIEJ w

uroczem, słonecznem położeniu nad Dniestrem
blisko plaży. Samochód do dyspozycji za opłatą.
Otwarty z dniem 10 maja b. r. —s0

 

AKUMULATORY do radja, samochodów
T“ i šwiatia. Radjo odbiorniki, aparaty ano-

dowe, głośniki, słuchawki etc. Fachowe
ładowanie i naprawa akumulatorów, apa-
ratów, słuchawek, głośników,woltomierzy,

prostowników i innych.

FIRMA Michał Girda
MarjaLaknerowa Zamkowa 20. Tel. 16 —28. 312-5-0r
 

 

 

ETNISKO z utrzym.
zdrowa, malownicza

miejscowość rzeka, las,
ogród. Cena przystępna.
Komunikacja autobuso-
wa. Adr. p. Swięciański

maj. Stracza-
M.  Sprudinowa

395—s0
Ei —

Letnisko
we dworze 4 kil. od pow.
miasta (powiat Wilejski)

bielizny
dziennie. Adres w Ad-
ministracji Dz: Wil.

396—0

DEKA z 4, 3,2 pok.
z kuch. w Nowej Wi-

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-s0
 

PENSJONAT
w suchej, zdrowej, pię-
knej miejscowości— so-
snowy las, rzeka (5 klm.
od Wilna autobusem).
Wiadomość: Mickiewicza
62a m. 5; godz. 18 — 20.

433—s1

RTC 2 pokojei
kuchnia 1'; kilom.

od stacji Jaszun, las so-
snowy. Komunikacja wy-
godna. Dowiedzieć się w
Firmie D.:H. „Bławat Kre-
sowy* ul. Wileńska 31.
Telef. 382. 432—s0

 

PERWYZORZĘDIE
| LETNISKA
sośh. las, rzeka, obok
stacji do wynajęcia.
Inf.: Królewska 3, m.9,
oraz zapisy do pen-
sjonatu. 327—f

 

RUSKIENIKI Pensjonat
„Aspazja“

wicza 24, m. 11, Estko.
_2373—1

ET blisko Wilna,
las, Wilja, łódź, lo-

downia, położenie śliczne.
Jagiellońska 9—13.

444—2-f

D wynajęcia w Czar-
nym Borze letnisko

z 2-ch pokoików i ku-
chenki. Dowiedzieć się:
Zawalna 22, m. 2. 450-f
 

ZP, na Pogan-
ce, w Druskienikach,

to zaciszny, słoneczny,
wygodny, nowoczesny
pensjonat. Kuchnia wzo-
rowa. Obsługa staranna.
Ceny przystępne. 415—]f

vis-a-vis
całodzienne bardzo do- parkuizarządu. Wczerw-
bre utrzymanie z oddziel- €U ceny zniżone. Kuchnia
nym pokojem, opraniem Zdrowa, dyetyczna. Infor-

i obsługą 5 zł. macje: Wilno, ul. Mickie-

   

 

WAGA!

278—1 o

ES Lasy sosnowe,
jeziora, pół godziny

autobusem w stronę Nie-
menczyna. Pensjonat (z
całkowitemutrzymaniem)
Dowiedzieć się:  Orze-
szkowej 3, m. 2, tel. 10-28,
od 13—15 g. 445—f
 

ĮPėršjonai w Czarnym
Borze. Miejscowość

sucha. Las sosnowy. Ca-
łodzienne utrzymanie 6,50
zł. Informacje: Nowoświe-
cka 15—4, albo Czarny
Bór, u p. Baturowej. f

TRUSKAWIEC ZDRÓJ
Pensjonat

IWONKA
Pokoje słoneczne z
komfortem. Kuchnia
wyborowa. Pianino do
dyspozycji. 153-f

 

 
 

ED z utrzymaniem
w ładnej miejscowoś-

Ci, las i rzeka. Zarzecze
16, m. 17, g. 5—6. 442-f

 

= z utrzymaniem
w majątkach ziem-

skich w Nowogródzkiem
i Wileńskiem wojewódz-
twie. Informacje: Wilno,
Ad. Mickiewicza 23, Biu-

„ ro Techniczne Inż. Kier-
snowski i Krużołek S-ka,

289—ftel. 5-60.

 

Do sprzedania PLAC
obszaru około 900

sąż kw. z zabudowania-
mi drewnianemi na przed-
mieściu miasta Wilna.
Dowiedzieć się: Wilno,
Zawalna 7 m. 1 od 5—7
wieczorem.

pianina najsłynniejszej
wszechświatowej fir-

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

 

firmie „Zwiedryń-
ski* Wileńska 28

można łąkow
dostać MIÓD iłacy:
leczy płuca wzmacnia u-
strój nerwowy kilo 4 zł.

357—s0

 

Papier-makulatu-
ra jest

do sprzedania w wię szej
ilości. Dominikańska 4
„Dziennik Wilenski“
11—3 pop.

D sprzedania po re-
moncie samochody

półciężarowe, zarejestro-

od
0

nowicz.

Drukarnia „DziennikaWileńskiego" ul. Mostowa 1 

    
        

   

   
SÓL DO NÓG „JANA" USUWA DOLEGLIWOŚCI NÓG

stwardnienie naskórka, oraz ustaje dokucz-Wystarczy wsypać SOLI JANA do miski cie-
płej wody i bolącą nogę moczyć w niej przez
10 do 15 minut. Po tym czasie momentalnie

WYSTRZEGAĆ SIĘ BEZWARTOŚCIOWYCH FALSYFIKATÓW.
OSTRE i iaaa ii

U24

liwe pieczenie i pocenie się nóg. Najbardziej
dokuczliwe i uporczywe bóle ustają przy

użyciu soli do nóg JANA.
i składach aptecznych.

skład na Polskę.
Dr. ELEMER FUCHS, Warszawa, Bielańska 9.

schodzi spuchlizna, ucisk, nabrzmienie i

Do nabycia w aptekach
Główn

Sriik LE La)

 

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

WIELKIM ZŁOTYM MEDALEM.

Hole

instrumenių

GEODEZYJNI;
powszech-
nie znanej

firmy

Przedświąteczna

 

Pierwsze Konsorcjum Filmowe w Wilnie
dawniej Doświadczalnia „Elpefilm'**

Pierwsze konsorcjum 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.

 

reklamowa wy-

przedaż kapeluszy letnich ,,MARJA“
Gdańska 6.
 

D sprzedania fotel-wó-
zek dla dorosłega

niezdolnego fizycznie
Skopówka 5 u dozorcy,

434—s

Do sprzedania
platforma lekka dla ogro-
dnika lub browaru. Kal-
waryjska 16-11.  435—s

D” sprzedania szczenię-
ta wyżły rasy ang.-

ponter. W. Pohulanka 6,
m. 18. 408—s

  

Rower
z motorem mało używa-
ny sprzedam niedrogo.
Popowska 35—2. 448—0

RUMUŃSKIE
WINA

już nadeszły Nuscat pół-
słodkie but. */, litra zł.
3,75 poleca D-H. St. BA-
NEL I S-ka. Wilno, Mic-
kiewicza 23, tel. 8—49.

351—9

WINA
wytrzymane, węgierskie,
francuskie, hiszpeńskie,
włoskie, kościelne i lecz-
nicze poleca: D-H. St.
BANEL | S-ka Wilno,
Mickiewicza 23, tel, 8-49.
Ceny konkurencyjne.

52—9

pianino w b. dobrym
stanie z powodu wy-

jazdu tanio do sprzeda-
wane. Jagiellońska7, Asu- nia. Oglądać od 3 — 6.

424—50 Zarzecze 17, m. 10. 305-0

Futari
okazyjnie do sprzedania,
Mickiewicza 22, m. 3.

306—9

Jprzeddl
zaraz frezarkę, borma-
szynę, szlifiarkę i inne
rzeczy warsztatowe. Gar-
barska 4 od 9 do 2 K.
Stempkowski. 330—2

Do sprzedania domy
z placami, również

 

same place - ogrody ro-
zmaitej wielkości bardzo
tanio w najładniejszej
części Antokola idealne
pod zabudowanie. Anto-
kolska ul. 8, m. 5, 863-0

iniikonaaina
Spedam psa siedmio-

miesięcznego rasy do-
berman maści ciemno-
bronzowej  Kolatowicz,
Rezerwa Policji Żeligow-
skiego 4.
—
Bez na Spirytus, fil-

try do likierów uży-
wane w dobrym stanie
kupi fabryka wódek Bia-
łystok, Ogrodowa 7.

456—2

Rower
do sprzedania Antokol-
ska 13, m. 4. 439—2

Fortepian
w dobrym stanie oka-
zyjnie do sprzedania.
Mickiewicza 35, m. 33.

310—0

Redaktor odpowiedzialny: KAZIMIERZ HAŁABURDA,

Tai iM kreślarskie
w wielkim wyborze

Skład fabryczny w Polsce

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

"ULO, Doniaikai-
ska 17, tel. 10-56.

Teodolity,
niwelatory, -
astrolabje,
goniometrj, |
planimetry i ect.

AM

 

   

   
   

   
 

 

k

PRACA

 

MASZYNISTKA
ze świadectwani, poszu-
kuje posady. Zna język
niemiecki, ul. Krakow-
ska Nr. 56 — 3. Marja
Blikówna. 421—s

 

Chcesz otrzymać
posadę ?

Musisz ukończyć kursy
facho we korespon-
dencyjne prof. Sekuło-
wicza, Warszawa, Żóra-
wia 42-4. Kursy wyuczają
listownie: buchalterji, ra-
chunkowości kupieckiej,
korespondencji handlo-
wej, stenografji, nauk
handłu, prawa, kaligraf
pisania na maszynach,
towaroznawstwa, angiel-
skiego, francuskiego,
niemieckiego, pisowni,
oraz gramatyki polskiej.
Po ukończeniu Świadec-
two. Żądajcie prospek-
tów. 1790—12

 

[D/>!H/atora - kierowni-
ka fabryki w cha-

rakterze spólnika z nie-
wielkim kapitałem po-
szukuje Fabryka wódek
i likierów Białystok, Ogro-
dowa 7. 57—20

"POTRZEBNA
sumienna niania skrom-
nych wymagań. Zgłaszać
się z rekomendacjami w
dniu 3i4 czerwca od
godz. 14 do 15-ej ul. Ma-
kowa 5, m. 20. 452—s0

POSZUKUJĘ
posady mamki. Pożaro-
wa 13, m. 7. 451—s0
———————
Moda panna z ukoń-

czonem Liceum po-
szukuje posady nauczy-
cielki na wsi na lato.
Francuski. Mickiewicza
Nr. 1—19. J. S. 441—s0

„PISZEMY
NA

MASZYNACH
fachowo, tanio i szybko
Wileńskie Biuro Komi-
sowo - Handlowe Mickie-

 

wicza 21, tel. 152. 113-s2

Panie dojptegentne
sprzedaży artykułów

codziennej potrzeby w
Wilnie i na prowincji
znajdą korzystne zajęcie.
Zgłaszać się „Ogniwo“
S-to Jańska 9, god.ż9-11
pop. 326—s1

TWARDNIENIE
NA/KORKA

ji zechce zwrócić

125

   

  

2856 —s6

«LOKALE |

Z powodu wyjazdu
sprzedam

piekarnię - cukiernię
dobrze prosperująca w
przeciągu 12 lat w N.-Wi-
lejce przy ul.  Wileń-
skiej 4. 390—1

Lokal
4 pokoi do wynajęcia,
nadaje się pod warsztat.
Ostrobramska 18. 2459-0

Sklep mięsny
z lodownią z lodem i
mieszkaniem, może
być i na mleczarnię
do wynajęcia od za-
raz. Informacje u wła-

| ścicielki domu od 10-ej

 

do 1-ej godz. oprócz
świąt. Gl. Piłsudskie=
go Ne 20, m.:3 (wej-
ście z podwórza. 325-0

Sprawy ;
majątkowe

D” sprzedania dom mu-
rowany na Zarzeczu

o 12 mieszkaniach. Do
wladywać się Plac Ka-
tedralny Nr. 4, m. 4 mię-
dzy 8—9 rano. 402—sl

Dom murowany ;
w stanie dobrym, 2į

mieszkania, ziemia
własna—200 sąż. kw.,
ogródek owocowy
sprzedamy za 1,900
dolarów, oraz inne
domy w różnych ce-

I nach poleca:
| Dom H-K. „Zachęta'*
LI 1; tel.

9—05. 149—50

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

D sprzedania 3 domy
6 dochodowe w Wil-

nie, razem i pojedyńczo.
Konarskiego 2.  449—1

Seca dom natych-
miast tanio. Cena

2,000 dolarów. Gotówka
może być niecałkowita,
Sokola 16. 453—0
m
Sade dom muro-

wany ze sklepem i
ogrodem za 16.000 zł.
Wiłkomierska 33. 440-s0
_m
D sprzedania od za-

raz folwark z maj.
Markucie m. Wilno z za-
budowaniem, obszar 73
ha. Zgłoszenie się do
właściclelki maj. Marku-
cie m. Wilno. 441—0

OŚRODEK
z młynem wodnym, z do-
skonałą komunikacją do
Wilna, do sprzedania na
dogodnych warunkach,
okazyjnie tanio z powo-
du wyjazdu właściciela.
Wileńskie Biuro Komiso-
wo-Handlowe, Mickiewi-

cza 21, tel. 152.
111—1-f

Pożyczki
udzielamy na dogodnych
warunkach. Wileńskie

Biuro Komisowo-Handlo-
we, Mickiewicza 21, tel.

152. 112—21f

(Ta
najRowniej i najsolidniej
zabezpieczone lokuje na
dobre oprocentowanie

Wileńskie Biuro Komi-
$owo - Handlowe Mickie-
wicza 21, tel. 152, 114-s2

ażne dokumenty
zgubione w to-

rebce damskiej wraz z
pieniędzmi w rejonie Po-
narskiej, Dworca Kole-
jowego lub Kasy Cho-
rych, łaskawy znalazca

po za-
otėw-

  

 

 

trzymaniu części
ki 104zł. 85 gr. pod adre-
sem: Ponarska 16, m. a

—s0'Anna Druhal.
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