
 

 

Opłata pocztowa ulszczona ryczałtem
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PRZEWKERATA: miesięczna 4zł., z odneszeziem | przesyłką pezztewą Zł. 4 ge.SĄ
za granicę 8 zł.

OSŁOSZERŃIA: za wiersz miłim. przed tekstem 6 łam £5 gr., w tekście 40 gr., za
tekstem 10 łam. 15 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 28 proc. drożeł,
zagraniczne o B© proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-
miem miejsce e 25 proc. drożej. Administracja nie bierze odpowiedzialności za

terminowe umieszczenie całoszeń. Konto czekowe w P.K. O. X 20187.

Wilno, Niedziela 8-go czerwca 1930 r.

     

   

 

Aa ul. Deminikańska 4. Talefon Radeke$

1 Administracji 448, Drukarni 1244. Adres drukarni: Mostowa |.

Redaktor przyjmuje od g. 2—4 pp. Pdministracja otwarta od g. 9—3,
w niedzielą od 12 — ! pp. „Dziennik Wileński” wychodzi codziennie,

z wyjątkiem peniedziałków i dni poświątecznych.
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DO Nr. DZISIEJSZEGO ZALĄCZAMY NASZ BEZPLATNY DODATEK NIEDZIELNY p.t. „ZYCIE Mr. 23>
MIĘJZYKARODOWI
Wystawa Fotograficzna
W OGRODZIE BERNARDYŃSKIM.

400 obrazów najlepszych
artystów wszystkich części

świata.

Otwarta od godz. 11

Wejście 1 złoty.

 

 

PODZIĘKOWANIE.

Składam serdeczne podzięko-
wanie Panu Dr. Mieczysławowi
Trzeciakowi za świetnie zrobio-
ną mojej siostrze operację, oraz
za nadzwyczajną troskliwość i
opiekę w czasie choroby

Konstancja Zubkówna.

" INTROLIGATORNIA
„DZIENNIKA WILEŃSKIEGO"
MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 1244

OPRAWY KSIĄŻEK, ROCZNIKÓW,
KSIĄG BUCHALTERYJNYCH
IiNNE ROBOTY. WYKONANIE
STARANNE. CENY PRZYSTĘPNE.

    
   

 

    
  

   

 
  yńskie Cieplice

PERŁA KARPAT: 2. ,1ŁOWACJIA”::

NAJSILNIEJSZE NATURALNE ŹRÓDŁA SIARCZANE |
0 CIEPŁOCIE 420 ORAZ RADIOAKTYWNE KĄPIELE KOŁOWE.
Piękna okolica górska. Wszelkie urządzenia pierwszorzędnego uzdro-
wiska. Publiczność międzynarodowa. Sporty, rozrywki. Ulgi na prze-
jazd. Tańsze kuracje wiosenne. Informacyj udziela Biuro Informacyjne

do 8 wiecz.
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„, PI. Orzeszkowej 3

„Bibljoteka Nowości"
Dzieła klasyczne
Ostatnie nowości

(polskie i francuskie)
Wypożycza I kupuje
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    MYJCIE ZEBY
TAK — JAK

MYJECIE RĘCE

 

Trenczyńskich Cieplic, Warszawa, Długa 48, tel. 142-14, 42-95.
674D7

Czynna od 11 do 18.
1600—f

OTWARTA OD 8-ej DO 4-ej POP.
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HDD AAADAADDLE
PRZED WYJAZDEM NAD MORZE!

Radzimy obejrzeć ostatnie nowości w kostjumach kąpielowych
w firmie
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66 DUBELTOWE,
JASNE

DO NABYCIA WSZĘDZIE!
  

Rzeczy smutne.
„Pobudka* podaje następującą

4 prasy.

OD ADMINISTRACJI

czas odnowić prenumeratę

| na miesiąc CZERWIEC.
 

długo będzie jeszcze trwał przy
władzy, ponieważ skłócona mię-
dzy sobą opozycja nie jest zdol-opowieść z objazdu Prezydenta i :

PRZED5TAWICIEL$T WO ION LKOBYTKOsCE JAN WO KU LS K li S-ka Roypospojitej po woj. War- male Ka L
> MA z IE e a szawskiem: e . 5 S

an aoO TEL* 49-01 WYBÓR WIELKI!  REWECACHNE! Reisoo beck ep ad dł i sz
5 est p. Prezydenta zeciw sanacji są niezmierni

ZAAKANNAAAAOOAANANNAANAAJAAAAAAA YAN REAAOAAAOOWANANNNAANAKNNNNINE.. Rzeczypospckiej o wst płytkie. Spoleczeństwo jest rze-Jedną z chat gospodarskich na- k łuch i hma gwalt obijają deskami, ktėre obmalo- SDD, SNUCUC SA RASA

DZIŚ o godz. 12 i pół w lokalu SALI MIEJSKIEJ Irala e Pa OOBE „AS SE" B
= „tape obija a > .(Ostrobramska Nr. 5) odbędzie się rupożyczają mebleinaczynia, kióremi AJest to albo: kógtkiia

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

 

       

     

 

    

 

   

 

  

„J
LICEUM HANDLOWE ŽENSKIE

Is S.PIETRASZKIEWICZOWNY w Wilnie, Želigowskiego 1 m. 2
przyjmuje zapisy kandydatek ze szkół średnich lub zakładów równorzędnych

Warunki przyjęcia:
5 ukończenie liceum ogólnokształcącego
b s 6 klas gimnazjum (ewent. 3 kursów seminarjum)

[J] » šredniej szkoly zawodowej.
= Kurs dwuletni. Opłata miesięczna 35 zł. Szkole przysługuje prawo zwrotu

wpisowego za dzieci funkcjonarjuszy państwowych. Kancelarja otwarta
<odziennie od g. 10—2. Przy szkole kurs stenografji roczny lub półroczny.
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POGŁOSKI O ZWOŁANIU SESJI SENATU.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Wegług obiegających pogłosek, w najbliż-
Szych dniach zostanie zwołana sesja Senatu. Senat pm ze-
brać się jeszcze przed terminem wygaśnięcia odroczenia sesji

 

'WIEC PROTESTACYJNY
w twiążku 2 Pogromami Ludności Polskiej w Kowieńszczyźnie

Wyjazd min. Grandiego do Warszawy.
RZYM, 7.VII. (Pat.). (Stefani).

Wczoraj wieczorem minister spraw
zagranicznych  Grandi wyjechał
do Warszawy w celu oddania wi-

zyty, żłożonej prezesowi rady mi-
nistrów Mussoliniemu przez min.
Zaleskiego.

Powrót księcia Karola do Bukaresztu.
BERLIN, 7.VI. (Pat.). Jak po-

daje agencja Wolffa z Bukaresztu
przybył tam wczoraj z Paryża
przez Monachjum książe Karol.
Prezes Rady ministrów był po-
wiadomiony o przyjeździe księcia.
Królowa Marja, która wyjechała
wczoraj do Niemiec nie wiedziała
nic o tem. Gabinet rumuński po-
zostaje stale w kontakcie z księ-
ciem. Z kół zbliżonych do gabi-
netu podają, że książę wejdzie w

udał się do zamku królewskiego
Cotroceni. W ciągu nocy przer-
wane zostały wszystkie połącze-
nia telefoniczne z zagranicą. We-
dług oświadczenia prezesa stron-
nictwa liberalnego Bratianu za-
mierza on, licząc się z wolą lud-
ności zaniechać dalszej kampanii
przeciwko księciu Karolowi.

Pogłoski, że książe Karol ogło-
sił się królem rumuńskim uwa-
ana dą w Wiedniu za niepraw-

 

  
    

ozdabia się izby. Na ścianie zawieszają
duży portret p. Prezydenta i jeszcze
większy marszałka Piłsudskiego.

Wreszcie przyjeżdża p. Prezydent,

Gospodarz i gospodyni kłaniają się
w pas, przyjmują p. Prezydenta chlebem
i solą, a p. Prezydent podziwia za-
możność gospodarza.

— To wy, gospodarzu, ładnie miesz-
kacie — powiada p. Prezydent do go-
spodarza.

Ktoś z orszaku szturcha chłopa
w bok.

— Ano, chwalić Pana Boga, — od-
powiada nauczony gospodarz.

— Toście to wszystko własną pracą
zdobyli? — pyta dalej p. Prezydent ła-
skawie.

„ Na to pytanie chłop nie był przy-
gótowany. Po krótkim zatem namyśle
powiada:

— Ano, najjaśniejszy panie Prezy-
dencie, juści, źe człek całe życie pra-
cował, ale jak mi zeszłego tygodnia
ostatniom krowinę zabrali, to myślę, że
musieli mi za to coś kupić do chałupy.

Podobno i u nas przygotowy-
wane są podobne rzeczy na przy-
jazd p. Prezydenta. Pobielanie
na gwałt chat, płotów, zasypywa-

naiwność, albo usiłowanie łudze-
nia już bardzo nielicznych wier-
nych. Organ waletów nie chce

bardzo dogodna. 2243—2 o którego wprowadzają do „pierwszej idzi iaż i2 A 1 je chał na ! widzieć chociażby tak, znamien-Intrmaeje w Wine, u. Miekleuieža 8;pokoj 26 19 te. 10-60, od OBYWATELE! Stawcie się WSZYSCY.| sul" uwnysei, ama wego faktu, jak /ostatnie wybory
uzupełniające w kilku okręgach.

Najkapitalniejszy jest ustęp,
w którym „Gaz. Polska“ tak rea-
sumuje wyniki pracy. sanacyjnej
w ciągu dwu ubieglych lat:

Coraz widoczniejsze jest, že racjo-
nalnošė i trwałość rządów pomajowych
zdała egzamin właśnie przez dwa lata
ostatnie, gdy potrafiła przeprowadzić
kraj przez konjunkturę zlą. Dla każdego
człowieka myślącego to dopiero jest
poważnem i pozytywnem świadectwem.
Każdemu włosy na głowie steją na myśl,
jakbyśmy wyglądali w chwili obecnej,
gdyby w tym ostatnim, niezmiernie
trudnym okresie rządy państwem spra-
wowały przysłowiowe raki, łabędzie
i szczupaki naszej sławetnej „wię-
kszości opozycyjnej”.

Coby było, gdyby ciocia mia-
ła wąsy, to naprawdę nie wiado-
mo, ale zasługi sanacji w ciągu
ubiegłych dwóch lat w sprawie
naprawy sytuacji gospodarczej sąSejmowej. i i i = > '

, , skład rządu. Przez całą noc od- dopodobne. Książe Karol będzie o MsKeaA > APE istotnie pierwszorzędne. Zaczął
bywały się z księciem Karolem zapewnie wybrany członkiem ra- R: a tę naprawę p. Świtalski w

Warszawska młodzież akademicka prze-
ciw gwałtom kowieńskim.

narady nad tą sprawą. O powro-
cie księcia powiadomiony został

dy regencyjnej w miejsce księ-
cia Michała, który dobrowolnie

urządzajcie nam panowie ko-
medji po chatach. Lepiej poka-
zać prawdziwą nędzę, jaka jest.

Haigabii, ów piccolo wrzący, jak
go dziś nazywają pono w War-

 

 

: brat księcia Karola książe Michał. ustąpi mu swe miejsce. Książe szawie. Inni naprawiali dalej tak,

i DOC? 0 omega koroseon lena 2 Ww Gy kraju panuje spokój. Michał objąłby wtedy stanowisko Mają jeszcze tupet. że dziś „każdemu włosy na gło-
2 WARSZAWA. Na wiecu akademickim, ktėry się odbyl wczoraj BERLIN, 7.VI. (Pat). Jak do- generalissimusa armji rumunskiej. „Gazeta Polska“ usiłuje się wie staja".

Przy bardzo licznym udziale studentów, powzięto następującą noszą z Bukaresztu książe Karol BUKARESZT. 7. VI. (Pat). pocieszać, iż obóz sanacyjnyę rezolucję: i Ś 3 zwołał na dziś konstytuantę. Dzienniki zastanawiają się nad :
i 1) Polska młodzież akademicka wyraża najgłębsze. oburzenie PARYŻ, 7.VI. (Pat.) Le Temps formułą konstytucyjną, któraby
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.|Watnym wynoszą już 62 zł. za akcję. 

z powodu wysoce niekulturalnego i barbarzyńskiego postępowania
litwinów wobec ludności polskiej i ośrodków kulkturalnych polskich.
Polska młodzie akademicka wyraża zdziwienie, iż ludność litewska,
którą z ludnością polską łączy wielowiekowa wspólność kulturalna,
mogła się dopuścić podobnych ekscesów, oraz wyraża głębokie
przekonanie, że zajścia powyższe mogły się zdarzyć jedynie pod

š 2) Polska młodzież akademicka jest głęboko oburzona stanowi-
skiem rządu litewskiego wobec powyższych zajść, który nietylko
nie uczynił niczego dla zabezpieczenia ludności i ośrodków kultu-
ralnych polskich, ale stanowiskiem swojem ośmielił wrogie Polsce
czynniki litewskie. Mlodzież zakłada kategoryczny protest przeciw
podobnemu barbarzyństwu.

3) Polska młodzież akademicka wyraża przekonanie, iż rząd
polski poczyni odpowiednie kroki celem uzyskania całkowitego za-
dośćuczynienia, zabezpieczenia ludności polskiej i zapewnienia jej
swobodnego rozwoju kulturalnego.

„ _ Młodzież polska wyraża swym współrodakom, zamieszkałym na
Litwie, a zwłaszcza swym kolegom akademikom gorące uznanie za
niezłomne trwanie przy polskości, pomimo terroru i prześladowań,
i śleim zapewnienia, że zawsze sercem i myślą jest przy nich,
a w razie potrzeby zawsze gotową będzie śpieszyć z pomocą.

Sprawa elektryfikacji.
Nowa oferta syndykatu francuskiego.

(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Francuski syndykat elektryfikacji Polski wystąpił

Kurs obligacji pożyczki budowlanej.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Obligacje pożyczki budowlanej w obiegu pry-

podaje wiadomość z Bukaresztu
jakoby rumuńskie zgromadzenie
narodowe obwołało księcia Karo-
la królem (potwierdzenia tej po-
głoski brak). š

WIEDEN, 7.VI. (Pat). Wie-

i bawił w Monachjum skąd wczo-
raj rano wyjechał samolotem do
Rumunji. Wojskowe władze lot-
nicze w Klausenburgu były o je-
go przyjeździe powiadomione.
Książe Karol został na lotnisku w
Klausenburgu przyjęty przez ofi-
cerów lotniska i odleciał następ-
nie do Bukaresztu, dokąd przy-
był około godz. 10-ej wieczorem.
Brat księcia Karola Michał wie-
dział o zamierzonym przyjeździe
księcia Karola, nie znał tylko do-
kładnie daty jego przyjazdu. Do-
wiedział się dopiero o tem od
prezesa rady ministrów Maniu.
Rada ministrów zebrała się wczo-
raj popołudniu i obradowała przez
całą noc, pozostając w stałym
kontakcie z księciem Karolem,
który natychmiast po przybyciu

mogła ustalić położenie księcia
Karola, wyrażając przekonanie,
że obecnie rozważane są dwie
możliwości: 1) nominacja księcia
na stanowisko regenta i 2) ogło-
szenie księcia Karola królem

wód księcia Karola z księżniczką
Heleną będzie anulowany. Książe
Karol przyjął dziś rano wiele
osobistości ze świata politycznego.
Izba deputowanych i «senat
zbiorą się prawdopodobnie jutro
rano jako zgromadzenie narodo-
we. Całe miasto jest bogato ude-
korowane. Stronnictwo liberalne
podtrzymuje swój znany punkt
widzenia i zwołuje na poniedzia-
łek posiedzenie centralnego ko-
mitetu stronnictwa. Dziennik za-
mieszcza oświadczenie, złożone
jakoby przez księcia Karola:
„Przybywam pogodzić i uspokoić
umysły. Jestem daleki od niena-
wiści lub zemsty. Przeciwnie
przybywem aby ułatwić osiągnię-
cie jedności w najwyższym inte-
resie państwa".
 

POLECA

Polska Składnica Galanteryjna
FRANCISZEK FRLICZKA

Zamkowa 9, (rógSkopówki) tel. 6 — 46. 333—30

ŻYCIE KATOLICKIE.
Katolicyzm a eugenika.

(Kap). W końcu kwietnia od-
był się w Marsyljj w obecności

matem kongresu było zagadnie-
nie „katolicyzm a eugenika“. Dr.
Hauhorn wykazał różnicę między
maltuzjanizmem i neomaltuzja-
nizmem. W r. 1927 ruch neomal-
tuzjański usiłował wprzęgnąć do
swego rydwanu nawet Ligę Na-
rodów, ale mu się to nie udało.
Obecnie działa w porozumieniu
z Ligą Nar. międzynarodowy „Ko-
mitet ochrony życia i rodziny",
który prowadzi walkę z neomal-
tuzjanizmem. Przy pomocy da-
nych statystycznych dyrektor
marsylskiej izby handlowej, Hen-
ri Bremier, udowodnił niepraw-
dziwość nauki Malthusa, iwyka-
zawszy, że 1) pojęcie wystarczal-
ności środków spożywczych w
odniesieniu do różnych krajów i
ludów jest względne i 2) niebez-

Jules Monges mówił o obowiąz-
ku małżeńskim z punktu widze-
nia medycyny. Stwierdził on w
imieniu nauki, że dopóki rodzice
są zdrowi, rodzina obdarzona licz-
nem potomstwem, jest typem
normalnym a dla zdrowia kobie-

ty częste macierzyństwo nie
przedstawia żadnego niebezpie-
czeństwa. Dr. Vernejoul w prze-

konywujący sposób obalił twier-
dzenie eugeników, że ogranicza-
nie potomstwa jest podporą wier-

k,

5 wpływem psychozy. wrogiej Polscegrupy litewskiej, wyhodowanej  deńskie biuro korespondencyjne przez anulowanie ustawy z dnia Biskupa Dubourg kongres po- ności małżeńskiej i stabilizacjiro-
„| Przez czynniki polityczne niemieckie, a niemające nic wspólnego donosi z Bukaresztu: Książe Karol 4 stycznia 1926 roku. Dziennik święcony sprawie małżeństwa dziny. Dr. Combes wykazał, że
r z istotnem obliczem ludności litewskiej. opuścił przed kilku dniami Francję  „Adverul* dowiaduje się, że roz- chrześcijańskiego. Głównym te- przykazanie „Nie zabijaj" z całą

bazwzględnością dotyczy także

płodu ludzkiego. Prof. Pieri ana-
lizował kwestję sterylizacji i do-
szedł do wniosku, że jest ona
bezwarunkowo niemoralna:1)po-
nieważ gwałci święte prawo jed-
nostki, 2) ponieważ traktuje czło-
wieka, jak zwierzę, i obraża jego
godność, 3) ponieważ niedosta-
teczna znajomość praw dziedzicz-
ności nie może jej usprawiedli-
wić, 4) ponieważ od sterylizacji
jest już tylko jeden krok do za-
bijania nieuleczalnie chorych. Dr.
Arnould mówił o prawnem wpro-
wadzeniu badań lekarskich przed
zawarciem małżeństwa, żądał jed-
nakże swobody wyboru lekarza i
prawa nieliczenia się przez mał-
żonków z radą lekarza. Badanie
winno mieć na celu tylko zorjen-

o koncesję zelektryfikowania niektórych dzielnic Polski, obejmują- AZ pieczeństwa przeludnienia w sen- towanie małżonków w sprawie
"cych woj. Warszawskie, Łódź, Kielce, Kraków, Lwów. Ogółem BEK K. Į "*0rove i Ietnie najmodniej- sie maltuzjańskim długo jeszcze stanu zdrowia jednej i drugiej
101 powiatów. : R Ę K A w i c z szych odmian można się nie obawiać. Prof. strony.

 
 

 

 

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną

Wileńska 15—5.



 

" |em rządu naszego
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„20 ridnój daly“
Kiedy p. Henryk Józewski ze

stanowiska wojewody wołyńskie-

go powołany został do Warszawy,

celem objęcia teki ministra spraw

wewnętrznych, pewien świstek sa-

nacyjny, wychodzący w Łucku,

zamieścił dość kompromitujący

wierszyk pożegnalny, w którym

wzywa p. Józewskiego, by jaknaj-

prędzej wracał „do ridnoj chaty*.

Życzenie to spełnione zostało

rychlej może, niż się sam p. mi-

nister spodziewał — p. Józewski

wrócił „do ridnoj chaty”, t.j. z

powrotem na stanowisko woje-

wody wołyńskiego, zapewne, by

w dalszym ciągu uprawiać swą

politykę w stosunku do sprawy

ukraińskiej.
Rzeczą niezmiernie charakte-

rystyczną jest, iż w przeddzień

złożenia teki ministerjalnej, kiedy

dymisja była już nieodwołalnie

zdecydowana, p. Józewski przy-

jał na dłuższej konferencji me-

tropolitę Szeptyckiego, który spe-

cjałlnie w tym celu przybył ze

Lwowa do Warszawy.
Treść konferencji tej nie jest

dotąd znana, sfery rządowe dały

jedynie do zrozumienia, że chó-

dziło o sprawy bardzo doniosłe

iże w bliskiej już przyszłości

spodziewać się należy jakichś

konkretnych aktów.

Od czasu wojny metropolita

Szeptycki dwa razy oficjalnie

traktował z rządem polskim.

Za czasów polskich metropo-

lita Szeptycki już po raz drugi

traktuje z czynnikami oficjalnymi

naszej państwowości. Pierwszy raz

chodziło o jego powrót do kraju.

Wracał do niego dopiero wtedy,
gdy wielkie mocarstwa uznały in-

korporację wschodniej Małopol-

ski do Polski. Do tego czasu prze-

bywał i działał zagranicą w du-

chu aspiracyj ukraińskich. — Gdy

«wracał do Polski, po uprzednich

rozmowach był przyjęty na spe-

cjalnej audjencji przez Prezyden-

ta Wojciechowskiego, a wizyta ta

była kapitulacją Szeptyckiego z

jego dążeń separatystycznych i

symbolem podporządkowania się

państwowości polskiej.

Od tego czasu dużo się jed-

nak w Polsce zmieniło. Przyszły

rządy sanacyjne, rządy „twardej

_ręki", ale jedynie w stosunku do

ludności polskiej—chwiejne, słabe

i ustępliwe w stosunku do wszel-

kich mniejszości.

Mimo licznych ustępstw, jakie

udało się mniejszościom zdobyć

w latach ostatnich, apetyty ich

wzrastają z dniem każdym. Wła-

ściwie możnaby powiedzieć nie

„mimo licznych ustępstw" lecz

„na skutek licznych ustępstw,

gdyż, jak wiadomo „/'appetit vient

en mangeant".

Szczególnie obostrzyły się sto-

sunki z Ukraińcami, do tego

stopnia, iż p. Józewski widział się

zmuszonym zawezwać do War-

"szawy metr. Szeptyckiego, jako

najbardziej może wpływowego

działacza w sferach ukraińskich,

posiadającego ogromny mir śród

duchowieństwa ruskiego, wystę-,

pującego ostatniemi czasy nie-

słychanie zaczepnie w stosunku

do Polski.
Metr. Szeptycki przybył na

* zaproszenie min. Józewskiego do

Warszawy, ale jakże różna była

ta wizyta, od tamtej, złożonej

przed laty Prezydentowi Wojcie-
chowskiemu. Dziś metr. Szeptyc-
ki nie potrzebuje kapitulować —

dziś pertraktuje z przedstawicie-
jak równy z

równym! Być może, iż metr.
Szeptycki poczynił pewne obie-
tnice w sensie uspokojenia umy-

słów i chwilowego zalagodzenia

ogromnie zaognionych stosun-

ków — o ile jednak to uczynił,

nie omieszkał ze swej strony

postawić warunków.

Jakiego rodzaju były te wa-

runki, czy rząd nasz akceptował

je lub nie — nic o tem niewia-

domo, jako że opinja polska ostat-
niemi laty, na wzór owego oszu-

kanego węża, zwykle ostatnio do-

wiaduje się o wszelkich decyzjach

najbliżej ją obchodzących.
Atoli skądinąd stanowisko p,

Józewskiego w sprawie ruchu

ukraińskiego jest zbyt znane. Do-

prowadziwszy do pewnych rezul-
tatów, dzisiaj wraca znów na Wo-

łyń, by prowadzić dalej swą fe-
deracyjną wobec Ukraińców po-

litykę. I w tem leży doniosłość
tych narad z metropolitą Szep-

tyckim,
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Dwie noty w sprawie zajścia granicznego
pod Opaleniem.

WARSZAWA. 7. VI. (Pat). W
dniu dzisiejszym chargć d'affai-
res poselstwa Rzeczypospolitej w
Berlinie Chałupczyński złożył w
urzędzie spraw zagranicznych no-
tę rządu polskiego, stwierdzającą
m. in: że badania komisji mie-
szanej polsko-niemieckiej, powo-
łanej do zbadania zajścia z dnia
24 maja r. b. na granicy między
Opaleniem, a Neuhóffen wyka-
zały niezbicie, że przyczyną sa-
mego incydentu była intryga nie-
mieckiej policji granicznej. Funk-
cjonarjusze niemieccy Hartmann
i Stullich przyznali, że dążyli do
wywołania tego incydentu, sta-
rając się usunąć wszystko co
mogłoby uniemożliwić samo zaj-
ście. Komisja ustaliła, że fakt
przejścia granicy przez 2 funkcjo-
narjuszy polskiej straży granicz-
nej nastąpił z inicjatywy, z wie-
dzą i w towarzystwie niemieckie-
go funkcjonarjusza Stullicha.

Fakt ostrzeliwania polskich
strażników granicznych, znajdu-
jących się po polskiej stronie,
ustalili świadkowie w sposób sta-
nowczy. Wreszcie chociaż fakt
zastrzelenia komisarza Leśkiewi-
cza nie nastąpił na stronie pol-
skiej, to jednak jest udowodnio-
ne że nie został on zastrzelony
przy nielegalnem przechodzeniu
granicy lecz po wciągnięciu go
w zasadzkę. To też rząd polski
podtrzymuje protest wniesiony w
dniu 26 maja 190 r. co do zaj-
ścia granicznego pod Opaleniem.

BERLIN, 7.VI. (Pat). Dzisiejsza
prasa niemiecka zamieszcza na-
stępujący komunikat biura Wolf-
fa: niemiecko-polskiej komisji nie

udało się osiągnąća porozumienia
w sprawie wydania wspólnego i
jednolitego raportu do obu rzą-
dów. Rządowi Rzeszy jednak, za-
komunikowane zostały obydwa
orzeczenia.

Z materjału tego wynika, że
opis zawarty w orzeczeniu nie-
mieckiem oddaje prawdziwy stan
rzeczy. Według tego opisu polscy
urzędnicy straży  pogranicznej,
począwszy od jesieni ubiegłego
roku próbowali namawiać urzęd-
ników granicznych w Kwidziniu
do wydania tajnych materjałów.
Urzędnicy niemieccy w interesie
skutecznego zwalczania tego ro-
dzaju prób poczytywali za swój
obowiązek pozornie zgodzić się
na to. Wobec czego dnia 24 ma-
ja wieczorem dwaj polscy urzęd-
nicy przekroczyli granicę niemiec-
ką, udając się do baraku kontro-
li paszportowej pod Opaleniem,
celem odebrania tajnego ma-
terjału.

Gdy urzędnicy niemieccy w
biurze kontroli paszportowej chcie-
li przystąpić do aresztowania obu
urzędników polskich, ci stawili
opór z bsonią w ręku, raniąc
przytem jednego z urzędników
niemieckich, który ze swej stro-
ny zranił urzędnika polskiego.
Niestety urzędnik polski uległ
potem swym ranom.

WARSZAWA, 7.6. (Pat). Poseł
Rzeszy Niemieckiej p. Ulrich
Rauscher złożył w dniu  dzisiej-
szym w Ministerstwie Spraw Za-
granicznych notę rządu niemiec-
kiego w związku z zajściem gra-
nicznem pod Opaleniem.

 

 

jejm i Rząl.
„Sanacyjne" projekty.
„Robotnik“ notuje pogłoskę,

że niektóre kierownicze koła sa-
nacyjne przygotowują następują-
cy projekt „reorganizacji“ naczel-
nych władz administracji pań-
stwowej:

1) policja państwowa byłaby
przekazana Prezydjum Rady Mi-
nistrów a wyjęta z pod kompe-
tencji Ministerjum Spraw Wew-
nętrznych;

2) Ministerjum Pracy (bez
Opieki Społecznej) byłoby połą-
czone z Ministerjum Premysłu i
Handlu;

3) Opieka Społeczna i Zdro-
wie weszłyby w skład Ministe-
rjum Spraw Wewnętrznych;

4) Ministerjum Reform Rol-
nych byłoby połączone z Mini-
sterjum Rolnictwa.

 

Wizyta min. Grandiego.
Jak donosi telegram z Rzymu

włoskimin. spraw zągranicznych,
Grandi wyjechał do Warszawy,
gdzie spodziewany jest w ponie-
działek dn. 9 b. m. Będzie to re-
wizyta, zapewniają źródła rządo-
we. Z pewnością, o ile ktoś tego
rodzaju wypadki śledzi z punktu
widzenia „savoir vivre'u". Będzie
to jednak przedewszystkiem kon-
ferencja polityczna, której donio-
słości nie należy przeceniać, jak
i lekceważyć. Tak na nią patrzy
Europa, t. j. w tym wypadku Pa-
ryż i Berlin.

Zdaje się bowiem, że naprzód
w Paryżu nadano wizycie p. Gran-
diego ważne politycznie znacznie.
Z Paryża poszło to do Berlina i
organ kanclerza Brueninga, „Ger-
mania“, pisze już w ostatnim nu-
merze, że p. min. Zaleski na
prośbę(?) p. Briahda podjął się
roli pośrednika między Francją i
Włochami i że włoskie odwiedzi-
ny Warszawy mają być do tego
celu wyzyskane.

Szczerze  cieszylibyśmy się,
gdyby powyższa wiadomość od-
powiadała prawdzie; byłby to bo-
wiem przejaw zaufania zagranicy
do Polski. A jeszcze bardziej cie-
szylibyśmy się, gdyby p. Zaleski
znalazł argumenty i sposób prze-
konania Włoch, że w tej chwili
niebezpieczną prowadzą politykę
zagraniczną; oddałby bowiem hi-
storyczną przysługę naszej so-
juszniczce Francji i pokojowi.

Trzeba sobie bowiem z tego
zdać dobrze sprawę, że plany

federacyjne zgoła nie zamarły u

nas w odnośnych umysłach.
Odczujemy to zapewne bardzo

rychło nie tylko w stosunku do

t. zw. ukraińskiej ale i białoruskiej

sprawy.
Pomysł „państw buforowych”,

które miały od Wschodu oddzie-

lić Polskę od Rosji, powstał w

Berlinie, już czasu wielkiej wojny,

kiedy to otrzymano na rzecz „nie-

podległej" Ukrainy naszą Chełm

szczyznę.

Słusznie jednak krakowski
„Glos Narodu“ uważa twierdze-
nie „Germanii* za bardzo wąt-

pliwe.
Ani rząd, w którym zasiada p-

Zaleski, nie cieszy się odpowied.
nim autorytetem zagranicą, by
go na pomoc w delikatnej i skom-
plikowanej sprawie miała wzy-
wać Francja, ani też usposobie-
nie stron wiodących z sobą spór
nie jest takie, by mogło rokować
nadzieje na pomyślny wynik in-
terwencji trzeciego czynnika. Do-
póki zatem nie będziemy mieli
„czarno na białem*, zostawmy tę
sprawę na boku. A to tem wię-
cej, że mamy ważniejsze i bliż-

sze nas sprawy do rozważenia z

p. min. Grandim.

Dopiero przed dwoma dniami
w senacie wygłosił min. Grandi
jednę z tych mów, których Euro-
pa słucha z coraz bardziej ro-
snącem zaciekawieniem. Mówił o
Francji i konferencji londyńskiej,
o pokoju i rozbrojeniu, o manda-
tach kolonjalnych i o Lidze Na-
rodów, chcąc najwidoczniej za-
trzeć fatalne wrażenie swej mo-
wy z 10 maja, w krórej się zna-
lazł „passas*, iż — traktaty po-
kojowe nie są wieczne, i jeszcze
fatalniejsze wrażenie mów Musso-
liniego.

Mówił o zaostrzeniu się sto-
sunkėw francusko-wloskich, i wy-
sunął—podobno już dawniej zro-
bioną — popozycję, by obydwa
państwa zrobiły „pauzę* w zbro-
jeniach,—mianowicie, żeby wstrzy-
mały budowę nowych okrętów,
przewidzianych w budżetach na
r. 1930. Powiedział wreszcie parę
zdań—co nas najwięcej obchodzi—

o konieczności „konserwatywne:
go" tłómaczenia zasad, na których
się Liga Narodów opiera.

Są tacy, którzy w tem oświad-
czeniu Grandiego widzieć chcą,
delikatne zresztą, odżegnanie się
od rewizji traktatów pokojowych,
a więc niemieckich tendencyj.
Komentarz to jednak nieuzasa-
dniony.

Nie możemy powiedzieć, by
ostatnia mowa p. Grandiego roz-
wiewała ostatecznie te obawy,
które w Polsce wzbudził poprzed-
niemi wystąpieniami Czy należy wo-
bec tego Włochy postawić po stro-
nie wrogów Traktatu Wersalskie-
go? Bynajmniej! Włochy faszystow-
skie są dopiero w trakcie two-
rzenia własnego kierunku polity-
ki zagranicznej; to nam tłómaczy
zarówno wycieczki  Grandiego
przeciw traktatom pokojowym,
jak i wycofywanie się potem
z nich. Nie oddajemy się złu-
dzeniom co do skutków wizy-
ty włoskiej w Warszawie. Ale ich
też nie lekceważymy. Stwierdza-
my tylko, że przychadzi do skut-
ku w szczególnie trudnych wa-
runkach.

Stosunki metr. Szeptyckiego z

Wiedniem i Berlinem znane są

jeszcze z przed wojny, nie ulega

wątpliwości, iż mimo pozornego,

bardzo wątpliwego podporządko-

wania się państwowości polskiej,

pozostał on wiernym wykonawcą

wskazówek ztamtąd  pochodzą-
cych.

Gdy to wszystko zważymy,

pozostanie tylko zapytać, czy kie-
rujące dziś w Polsce czynniki nie

widzą przepaści do której przy

podobnym kursie niechybnie zmie-

rzamy?
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cieszy się największą popular-
nością w całym kraju. Nadzwy-

czaj staranny przerób i najlep-
sze surowce składają się na

subtelny, a tak przez znawców

ceniony, a tak charakterystycz-

ny smak, jaki posiada tylko

EEKOLADA WŁDLI
drobne wiadamaści,
Wóbór rektora Uniw. Iwow-

skiego.
LWÓW. 7.VI. (Pat.). Wczoraj

na (niwersytecie Jana Kazimie-
rza odbył się wybór rektora na
rok akademicki 1930-31. Wybra-
ny został prof. Stanisław Witkow-
ski, profesor zwyczajny filologii
klasycznej.

Prof. Bartel rektorem po-
litechniki lwowskiej.
LWÓW. 7.VI. (Pat.). Na odby-

tem wczoraj ogólnem zebraniu
profesorów Politechniki Lwow-
skiej wybrano jednogłośnie na
rok 1930-3: profesora dr. Kazi-
mierza Bartla, rektorem Politech-
niki Lwowskiej.

Powodzie w Hiszpanii.
MADRYT. 7VI. (Pat.). W pro-

wincjach hiszpańskich powodzie
trwają w dalszym ciągu, wyrzą-
dzając poważne szkody. W  pro-
wincji Jarez zawaliło się wiele
domów. 5 osób zginęło pod gru-
zami. Mieszkańcy chronią się na
dachach domów. W niektórych
prowincjach zbiory uległy całko-
witemu zniszczeniu.

Zjazd polonistów w Kra-
kowie.

KRAKÓW. 7.VI. (Pat.). Wczo-
raj rozpoczął się w Krakowie
drugi ogólno-polski zjazd poloni-
stów w 400-ną rocznicę urodzin
Jana Kochanowskiego.

Zamach na posła niemiec-
kiego w Portugalii.

LIZBONA. 7.VI. (Pat.). Dziś
przed południem dokonano za-
machu rewolwerowego na mini-
stra pełnomocnego Niemiec w
Portugalji von Baligands. Stan
jego jest beznadziejny. Sprawca
zamachu został ujęty.

Słońca, zdrowia,
naszej dziatwie.

Zielone Świątki—jedno z naj-
milszych Swiąt w roku: przyroda
żywicielka w całej swej krasie
umajona jak na gody. Nasze Wil-
no, zawsze malownicze, przystro-
jone brzózkami, tchnie wsią, do
której tyłu tęskni.

„Najuboższa rodzina śpieszy ku-
pić nieraz za ostatnie grosze choć
kiika gałązek balsamicznej brze-
ziny, lub pęk tataraku, by nimi
przystroić swe nędzne izdebki
poddaszy, lub tchnących wilgocią
suteren.

Człowiek nabardziej zmaterja-
lizowany, lub przybity troską co-
dzienną, pod wpływem życiodaj-
nego słońca, zieleni, zapachu
kwiatów, mimowolnie, wznosi
wzrok ku błękitom.

Cóż mówić o dzieciach, które
jak rośliny, zwracają swe płowe
i ciemne główki do słońca. Jakże
wiele jednak ubogiej dziatwy na-
szego filantropijnego Wilna, ma
go za mało, szczególnie w cia-
snych uliczkach śródmieścia. To-
warzystwo kolonij letnich zdro-
wotnych, Kasa Chorych, Magi-
strat, oraz inne instytucje, robią
b. wiele: akcja tak niezmiernie
żywotna rozwija się coraz lepiej
na terenie naszego miasta, ale
pomimo wszystko, ileż dziatwy,
czy to szkół średnich, czy też
powszechnych, lub te najmłod-
sze z przedszkola, zostają pod-
czas wakacyj w murach miej-
skich!

Tu musi przyjść z pomocą
każdy, komu nie obojętna przy-
szłość naszej młodzieży, a też w
znacznej mierze ziemiaństwo, za-
wsze czułe na niedolę bliźniego.

Niech każdy dwór, dworek,
lub zaścianek, da gościnę choć
1 dziecku na czas wakacyjny, a

 

nie będziemy spotykali na uli-
cach dzieci o ziemistej cerze i
zapadłych policzkach. Gdy się
nieraz zapyta takie biedactwo,
czy chce pojechać na wieś —
oczy mu błyszczą pragnieniem
innego życia. Towarzystwa cha-
rytatywne, jak św. Wincentego 4
Paulo, lub społ. pracujących ko-
biet, chętnie dostarczą dziatwy,
potrzebującej niezbędnego wyja-
zdu na wieś, gdzie znajdą nietyl-
ko lepsze odżywianie i zdrowe
powietrze, ale też ludzkie obej-
ście i troskliwą opiekę. Gdy dzia-
twa nasza i młodzież szkolna bę-
dzie miała lepsze warunki zdro-
wotne, niezawodnie podniesie się
jej poziom moralny i wydajność
pracy umysłowej. lluż to  dzie-
ciom tak bardzo rozpowszechnio-
na anemja zaciemnia jasność my-
Śli i niszczy zatrważająco pamięć.

Ratujmy naszą biedną dzia-

twę: dajmy jej słońca i zdrowia!
. Lucja Jasiewiczówna.

Przypomnienie historyczne.
Jak stwierdzają ostatnie infor-

macje, krwawy incydent w Opa-
leniu na Pomorzu był wywołany
przez niemieckie straże graniczne,
których przedstawiciel, zwrócił się
do š. p. podkomisarza Liskiewi-
cza, z propozycją spotkania się
na granicy w celu udzielenia mu
ważnych wiadomości. Podkomi-
sarz Liskiewicz,  podejrzewając
podstęp przyszedł w towarzystwie
kilku kolegów i strażników, i to
wywołało krwawy zamach.

Katowicka „Polonja* nazywa
ten fakt niemiecką prowokacją.
Otóż tu na czasie trzeba przy-
pomnieć analogiczny wypadek,
jaki miał miejsce czterdzieści
parę lat temu na granicy Fran-
cusko-niemieckiej w Lotaryngji,
głośny swego czasu pod nazwą
„incydent Schnebelego", komi-
sarza francuskiego.

Wówczas jeden z członków
straży niemieckiej zaprosił na
niemiecką stronę tegoż komisarza
francuskiego. który nic nie po-
dejrzewając, przeszedł granicę
i w krótkim czasie został aresz-
towany i odstawiony do więzienia.

Niemcy, gdzie wówczas rzą-
dził 'wszechwładny Bismarck,
chciały z tego zrobić wielką afe-
rę polityczną — czy szpiegowską,
a we Francji rządzili wówczas
radykali pod wodzą  Gobleta.
Ostatecznie pod naciskiem euro-
pejskiej opinji Niemcy musieli
skapitulować i odesłać Schne-
bellego do Francji, na czem się
ta przykra sprawa zakończyła,
lecz rząd francuski był w dużych
kłopotach, gdyż wówczas na wy-
padek konfliktu zbrojnego nie
mógł liczyć na zwycięstwo.

Ta prowokacja ze strony Nie-
miec była robiona w tym celu,
żeby doprowadzić do wojny dru-
giej z Francją i ją zdegradować

do państwa klasy ll-ej. Już zdaje
się, w r. 1878 Niemcy chciały
powtórnie rozgromić Francję, lecz
veto rosyjskie stanęło temu na
przeszkodzie, wówczas konflikt

ze Schnebellem miał być tem
zdarzeniem które pozwalało na
wypadek doprowadzenia do woj-
ny zwalić winę na Francję.

NADESŁANE.
o
Zarządu Maturycznych
Kursów „WIEDZA*

KRAKÓW
ul. Studencka 14. I. p.

Za przygotowanie mego syna Bro-
nisława do egzaminu dojrzałości gimna=
zjum typu matemat.-przyr., który złożył
z wynikiem pomyślnym, przesyłamy Za-
rządowi i Kierownictwu Kursów „WIE-

DZA* staropolskie „Bóg zapłać I*
Franciszka Ochęduszkowa
Stanisławów, ul. Sokoła Ne 19.

ż kraju.
Napady bandyckie.

W dniu wczorajszym władze
bezpieczeństwa publicznego zo-
stały zaalarmowane wieścią, iż
dnia 6 bm. wieczorem na terenie
pow. Wileńsko-Trockiego na 438
klm. traktu Piłsudskiego na po
powracających z Wilna miesz-
kańca miasteczka Ejszyszek Bla-
cherowicza Josela, Backiego Raf-
tela i Walickiego Zelika dokona-
no zbrojnego napadu rabunko-
wego. Jeden z bandytów wy-
strzałem z rewołweru zranił cięż-
ko Walickiego, zaś dwóch pozo-
stałych kupców pod groźbą re-
rewolweru obrabował z zawartości
gotówki i papierosów.

Łupem bandyty padło 401 zł.
50 gr.

Ciężko rannego Walickiego
przewieziono do szpitala Żydow-
skiego w Wilnie.

Za bezczelnym bandytą po-
licja wszczęła pościg.
W ubiegły piątek koło wsi

Talmonty gm. Koniawskiej na
powracającą z targu Bohdanie-
wiczową Rozalję napadło dwóch
bandytów, którzy bezbronną nie-
wiastę związali sznurami, znakne-
blowali usta, poczem obrabowali
z posiadanej gotówki oraz towaru.
W wyniku zarządzonego pościgu
jednego z bandytów zdołano

ująć. (d) ž
Agitacja komunistyczna

śród młodzieży.
Działalność wywrotowa elemen-

tów komunistycznych po ostat-
nich niepowodzeniach w Wilnie
i na prowincji szuka coraz no-
wych terenów dla swej dzialal-
ności. Wostatnich dniach wy-
kryto na prowincji propagandę
komunistyczną, prowadzoną wśród

 

 

 

  

dzieci, którą prowadziło 4-ch
przedstawicieli kominternu pod
pozorem propagowania wśród
młodzieży sportu i turystyki.

„Lekcje poglądowe sportu“
odbywały się w ten sposób, że
emisarjusze sowieccy organizo-
wali wycieczki na wieś, w góry
i nad rzekę i tam wpajali dzie-
ciom „ideje komunizmu“ i zasa-
dy antyreligijne. W czasie jed-
nego z takich wykładów nad
rzeką Wilją kolo Wilejki dziatwa
oburzona do najwyższego stop-
nia za opowiadane blužnierstwa
przeciwko Bogu i religji katolic-
kiej, wrzuciła do wody „wykła-
dowczynię* niejaką Izę Mironow
oraz kijami wytłukła Abrahama
Birsztejnowicza.

Dwóch pozostałych emisarjuszy
ujęła policja. (d)

Nr. 131

co TO JEST

„TOGAL“?
abletki-Togal są skutecznym środkiem

przeciwko reumatyzmowi, podagrze,
grypie, bolom nerwowym i bolom
łowy, migrenie i przeziębieniom.
ie wyrządzajcie sobie szkody, używa*

jąc innych małowartościowych środków:
Wedłu: rejentalnego _ poświadczenia
przeszło 6000 lekarzy wyraziło swoje
uznanie dla skuteczności działania To*|-
galu. Nabyć można we wszystkich ap*
tekach.

1340-w-24

Bolszewicka truciżna prze-
siąka i w nasze dzieci.
W miejscowości Raków poło

żonej tuż u granicy bolszewickiej
dzieci VII oddz. powszechnej szkoł
wychodząc z kościoła po nabo-
żeństwie majowem, pokłóciły się
z sobą, a w wyniku końcowym
porżnęły się nożami raniąc się|
dotkliwie. Oddział IV szczegól-|
nie pokałeczył oddział VI.

Swiadczy to dobitnie o wpływi
jadu bolszewickiego płynącego
z za kordonu io tem jak ciężka i
odpowiedzialna jest
uczycielstwa w pasie nadgranicz*
nym i jak troskliwy winien byčį
dobór wychowawców poszczegól-|-
nych oddziałów.

ROZMAITOŚCI.
Odkrycie raju ziemskiego.

Z Pekinu donoszą, że kierow*

 

nik wyprawy naukowej, badający|

Nr. registr. 1364. Cena Zł. 2: :

praca nas|

środkową Azję, sir Roy Chapman]
Andrews, doniósł Instytutowi Car"
negiego, który finansuje wy*
prawę, że w Mongolji istnie”
je jezioro dotychczas
dane i uczonym
nieznane. Liczne ślady wskazują
na. to, że właśnie w tej okolicy

niezba-| |
zupelnieį |

miał, przed wielu tysiącami lat ist!
nieć ogród rajski.
deszłych sprawozdań jednego zł
mongolskich członków wyprawyj
FAndrewsa na dokładne
danie tajemniczegojeziora, ma ono
zawierać liczne pokłady cieka”
wych i nieznanych minerałów.
Mongolski uczony doniósł m. ina

zba”|

że jezioro to jest otoczone piasz*|
czystemi pagórkami; twierdzi on)
że odnalazł ślady,
których będzie możliwem w tej
okolicy natrafić na szkielet pier
wotnego człowieka.

Jak wiadomo, wyprawa An*
drewsa szuka właśnie, od dłuż”
szego już czasu,
którzy mieli być najpierwszymi
przodkami ludzkości.

Wyprawa podróżuje samocho”
dami, tym jednak środkiem loko*
mocyjnym nie będzie mogła do*
trzeć do tajemniczego jeziora i|
będzie musiała udać się do mnie*|
manego ogrodu rajskiego konnaj
By dojechač
miejsca będzie potrzebowała oko*
ło 2 miesięcy. Wyprawa -będzie
musiała przebyć obszary będące
w posiadaniu
zbójeckich.

Andrews jednak nabył już od|
zbójów prawo przejścia|

niebezpieczne obszary zdj
herszta
przez
sumę 15 tysięcy dolarów. Wódź
bandytów przyrzekł udzielenia
wyprawie silnej eskorty.

 

Przy zepsutym Źźołądku, zabu)
rzeniach trawienia, niesmaku w ustaciw
bólu w skroniach, gorączce, zaparciu
stolcz, wymiotach lub rozwolnieniu juź
jedna szklanka naturalnej wodygorzkiej +
Franciszka-J6zefa dziala pewnie, szyb“| |
ko i dodatnio. Poważni lekarze specja“
liści chorób żołądka stwierdzają, że przy|
przeładowaniu narządów trawienia przeź
jedzenie lub picie woda Franciszka”)

prawdziwym dobrodzie; |Józefa jest
stwem dia chorych.—Žądač w aptekaci
i drogerjach. 47144—0 0

EASROT. 2AATTENROWYETSZKA EPRROCBICZETA

Ruch wydawniczy.

 

 

(kazało się nowe wydanie S
świetnych nowel F. Goetla. p. t.
„Pątnik Karapeta“. Wydanie to
zbiega się z ukazaniem się fran*|
cuskiego przekładu książki, przy”|
jętego z wielkiem zainteresowa*
niem i uznaniem przez krytykę i
czytelników francuskich.

 

Ewazap

GIEŁDA
WARSZAWA, 7.VI. (Pat.).

Waluty dewizy:

Dolary 8,88' ,—8,90|,—8,86'/,.
Belgja 124,50—124,81 —124,19.
Holandja 358,68—359.58—35/,78.
Londyn43,33, —43,44—43,22'/,.
„Nowy York 8,909—8,929—8,889.
Paryż 34,96—35,05—34,87.
Szwajcarja 125,82—126,13—125,51.
Włochy 46,73 /,—46,85—46,62.
Berlin w obr. pryw. 212,84.

Papiery procentowe:

Pożyczka inwestycyjna 107, 5, kon*
wersyjna 55, 8”, L. Z. B. Gosp. Kraj.
i B. R., obl. B. G. K. 94, te same 7 /, 83,25
5/, pożyczka kolejowa 52,25, 10%, ko*
lejowa 103. 8%, budowlane obiig. B.
Gosp. Kraj. 85, 50, 4';*oziemskie 55,
5, warszawskie 57,75 8'/, warszawskie
75,75 89 , Piotrkowa 68,25, 10”, Siedlec 804

Akcje:

Bank Praniai 116,50, Polski 170].
—170,50, Zachodni
72,50, Lilpop 27,50,
wiec s. B. 56,25,
rachowice 19.

Zw. Sp. Zarobk.

 

OFIARY
złożone w Administracji „Dziennika |

Wileńskiego". A
Ku uczczeniu Ś. p. Teodora JĘ*

drzejewicza iš. p. Maksymiljana Miniar“

śladów tych,|

do oznaczonego|

mongolskich band.

o
e
m

Norblin 60, Ostrogg
Rudzki 18—18,50, Sta*|-

na podstawie|

|

|

 
skiego bezimiennia 10 zł. na zakład dla]
nieuleczalnie chorych.

Olgierd Renard z maj./Brusznica
pomnik gen.. Rozwadowskiego zł. 2.

Tadzio L. na schronisko dla dzieć!
gruźliczych zł. 3,50.

 



    

    

 

5

o”|
0

0”

0.

jo
0*

je
e

d

d|
ia)
a|
1Z
ja

p.

|

| propagujące polski towar krajowy.

 

Dzieła Klasyczne.

Wiadomości kościelne.

— Akademja misyjna. Dn.

9 czerwca -w poniedziałek o g. 1
popołudniu w Sali Miejskiaj od-

będzie się Akademia misyjna w
celu zainteresowania szerszych

_ kół społeczeństwa sprawą ewangeli-
zacji świata. Zrana tegoż dnia we

, wszystkich kościołach m. Wilna

i archidiecezji wileńskiej zostaną

/odprawione Msze święte z kaza-

niami o misjach i zbiórką na cele

_ misyjne.

|| — Zgubione iisty składek.
Wobec tego, że zostaiy zgubione

j| listy składek na rzecz kościoła w
', Rzeszy, uprasza się, aby nie skła-
_ dano ofiar osobom nie posiada-

jącym imiennego zezwolenia,
opatrzonego odnośnemi pieczę-
_clami Kurji metropolitajnej lub

proboszcza w Rzeszy.

Z miasta.

— Przed Targami Północ-
Remi. Obecnie już został zakoń-

czony przedwstępny okres orga-

 nizowania Targów Północnych i
Wystawy Sztuki Ludowej. Biuro
Targów w dalszym ciągu pracuje
"w przyśpieszonem tempie. Kol-
portuje obecnie po całym kraju

' piękny plakat reklamowy zatwier-
 dzony w wyniku konkursu przez

_ jury, Targów.
Że zainteresowanie  Targami

_ wileńskiemi jest duże, świadczą o

tem liczne listy i odwiedziny biu-
' ra Targów przez sfery przemysło-
we i kupieckie. Wpłynęło juższe-

_ reg konkretnych zgłoszeń udziałów
w tem kilka z Czechosłowacji.

; W pełnym toku są również

ł pertraktacje z  przedstawicielami
! sfer przemysłowo - handłowych,
' państw skandynawskich i bałtyc-

| kich. (d)

2 Propaganda wyrobów
' krajowych. Wczoraj popołudniu
, ulicami miasta przeciągnął po-

"chód młodzieży akademickiej,
która pod hasłem „Popierajcie
Polski przemysł* propagowała

, wśród mieszkańców Wilna krajo-
_ we wyroby. Do późnego wieczora
młodzież akademicka rozjeżdzając
w ciężarowych autach pomysło-
wo udekorowanych plakatami i
napisami propagandowemi, nawo-
ływała i rozrzucała ulotki i odezwy

(d)
— Wystawa fotografiki pol-

skiej i międzynarodowej w ogro-
_ dzie Bernardyńskim cieszy się
dużem i zasłużonem powodze-
niem ijest licznie odwiedzana
przez publiczność. W ciągu obec-
nych dwóch dni świątecznych
obraduje Zjazd delegatów towa-
rzystw fotograficznych z Warsza-
wy, Lwowa, Poznania i Krzemień-

"ca, który się zjechał do Wilna na
_ zaproszenie Zarządu Wileńskiego
_ Towarzystwa Miłośników Foto-
grafji i w dniu dzisiejszym zwie-
dzi Wystawę. Panuje ogólne prze-

| konanie, że wystawa posiada wy-
( soki poziom artystyczny i jest
' poważnem wydarzeniem w kroni-

ce kulturalnej Wilna. Wystawa
_ potrwa jeszcze do 19-go b. m.

Sprawy miejskie.
i — Z targów miejskich. W
ubiegłym tygodniu na targ miej-
ski spędzono 2127 sztuk bydła.

: Generał Rozwadowski.
Leży przedemną książka „Gie-

_ nerał Rozwadowski”, poświęcona

e
.

|| __ pamięci tego znakomitego oficera.
Trzeba z uznaniem i wdzię-

 cznością powitać myśl inicjato-
rów i współautorów tej książki

„| zapoznania szerokiego ogółu czy-
telników z faktami, dotyczącemi
życia ś. p. Tadeusza Rozwadow-
skiego. Była to bowiem postać—
ponad przeciętną miarę; był to
człowiek szlachetnego ducha,

' Polak o głębokim patrjotyzmie,a
jako wojskowy, pełen talentu,
szerokiego rozmachu i wiedzy,
tak gruntownej, jaką mogą się
poszczycić tylko generałowie—na

-, miarę europejskich wodzów.
Odrodzona Ojczyzna nasza

znalazła w nim odrazu jednego z
najdzielniejszych i najpracowit-
szych sług swoich. Zasługi jego
są bardzo duże. Wierną służbę
swą przypłacił generał Rozwa-
dowski pohańbieniem, więzieniem

" na Antokolui przedwczesną śmier-
cią.—Obowiązkiem więc było tych,
którzy świadomi byli jego wiel-
kiej roli, jaką odegrał w Odro-
dzonej Polsce—nie dopuścić aby
przyszły historyk, bląkając się po
stronnicach oficjalnych, lub wro-
gich, a często sfałszowanych re-
lacyj,j — nie mógł dojść prawdy:

-.
R

| czem był i jakim byt šwietlanej
pamięci generał Tadeusz Rozwa-
dowski. 

SR
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Trudno jest w pobieżnym szki-
cu skreślić wadyi zalety oma-
wianej książki.

Dzieli się ona zasadniczo na
2 części. Pierwsza, obejmuje ca-
łokształt życia- generała (autor

Czytelnia
J. MARKOWSKIEJ—Tatarska 22.

CZYNNA OD 11 — 8.

KRONIKA.

 

    

   

  

  

    
  

   

 

  

  

  

   

 

  

  

Ostatnie Nowości.

2399-or    

 

Na konsumcję miejscową za-
kupiono 2090 sztuk, zaś pozostałe
bydło zakupiły pobliskie gminy.

Spęd bydła słaby.
Ceny utrzymały się na piozio-

mie poprzedniego tygodnia. (d)

Sprawy wojskowe.
— Kto staje do poboru.

We wtorek 10 czerwca w lokalu
przy ul. Bazyljańskiej 2 przed ko-
misją poborową winni są stawić
się wszyscy poborowi rocznika
1909 go z nazwiskami rozpoczy-
nającemi się od liter Z i Z. (d)

Sprawy akademickie.
— Zbiórka harcerskiej dru-

žyny akademickiej (ostatnia w
bieżącym trymiestrze) odbędzie
się dnia 11 czerwca b. r. (środa)
o godz. 8 wiecz. przy ul. Wielka
Pohulanka 32—2. W Marnym Wi-
doku — iźbie Czarnej Trzynastki
Wil. Druż. Har.

Obecność wszystkich członków
"Drużyny konieczna.

Sprawy szkolne.
— W liceum Filomatów w

Wiinie (z prawami szkół pań-
stwowych) egzamina do kl. wstęp-
nej i I odbędą się od dn. 20 —
23 czerwca, do innych klas od
24—26 czerwca.

Dla życzących: od kl. IV rów-
noległy gimnazjalny kurs łaciny.
i matematyki, od kl. V lub VI
nauka pisania na maszynie.

Podania przyjmuje kancelarja
szkolna codziennie od godz. 10-ej
do 2-ej(ul. Żeligowskiego1 m. 2).
— Roczne Kursa Handlowe

w Wilnie. Zarząd powyższych
Kursów, egzystujących od r. 1919,
zawiadamia, iż zapisy na Kursa
na rok bieżący przyjmuje sekre-
tarjat Kursów w godz. 5—7 p. p.
w lokalu Szkoły Pisania na Ma-
szynach przy ul. Mickiewłcza
Nr. 22 m. 5.

Wykłady rozpoczną się we
wrześniu w godz. od 6—9 wiecz.

Program obejmuje następują-
ce przedmioty: Buhalterja Ogól-
no-Handlowa, Bankowa i Przemy-
słowa.

Arytmetyka handlowa, Kores-
pondencja i Biurowość, Nauka o
Handlu, Stenografja. Nauka pisa-
nia na maszynach oraz języki:
Angielski, Francuski i Niemiecki.

— Zjazd Maturzystekz roku
1922-go gimnazjum im. E. Orzesz-
kowej odbył się dn. 3 b. m. Po
spotkaniu u stóp Góry Zamko-
wej, odbyła się herbatka koleżeń-
ska z udziałem p. Dyrektorki i
Nauczycielstwa w sali tegoż gim-
nazjum.

Serdeczny i niewymuszony
nastrój stworzyły liczne przemó-
wienia z grona nauczycielskiego
i koleżeńskiego oraz produkcje
muzyczne i monologi regjonalne.

Dnia 4-go b m. ks. Prefekt
Jasieński odprawił nabożeństwo
żałobne za dusze zmarłych kole-
żanek. Pozostałe ze składek pie-
piądze w sumie 142 zł. 17 gr.
złożone zostały Opiece Rodziciel-
skiej tegoż gimnazjum w celu
wysłania na kolonje letnie nieza-
możnej uczennicy.

Liczny współudział koleżanek
i Nauczycielstwa dowiódł, że pol-
ska szkoła umiała zadzierzgnąć

„ nici serdecznego przywiązania po-

posługiwał się w tej pracy lista-
mi i pamiętnikiem generała Roz-
wadowskiego).

Drugą część stanowią luźne
o nim wspomnienia poszczegól-
nych osób, mowy wygłoszone
nad jego grobem i t. p. skreślo-
ne przez ludzi, dobrze znanych
społeczeństwu polskiemu. Wid-
nieją tutaj nazwiska Ignacego
Paderewskiego, generała Włady-
sława Sikorskiego, Aleksandra
Skrzyńskiego, Księdza J. Panasia,
generała Stanisława Hallera, La-
tinika, Kukiela, Kulińskiego, puł-
kownika Modelskiego, oraz wielu
innych osob, szeroko znanych w
Małopolsce, która była kolebką
zmarłego generała.

I ta druga część książki rzuca
może więcej blasku na wzniosłą
postać generała, niż trochę mniej
udana część pierwsza, jednak
uważny czytelnik, a zwłaszcza
wojskowy, znajdzie w pierwszej
części dużo materjału do oceny,
jaką niepospolicie wielką jednost-
ką był generał Rozwadowski i
jaką rolę odegrał on w naszych
dziejach.

Szkoda tylko, że inicjatorzy
tego dzieła nie powołali do współ-
pracy nikogo z wojskowych, po-
chodzących z innych zaborów po
za austrjackim i tem samem nie
odstąpili prawa złożenia czci ge-
nerałowi Rozwadowskiemu całej
polskiej armji, zadawalając się
jedynie zachowaniem dla siebie
zaszczytu bliższego koleżeństwa i
dłuższej z nim współpracy.

Jeszcze bardziej pożałowania
godnym jest fakt umieszczenia
na stronicach tej książki kilku o-
derwanych zdań, dyskredytują-

bo aż 207, zniżka cen na wirówki

„DIABOLO“

 

    

   

    
  

  

Ne 00 na 40 litr. — Zł. 190.—
N 0 -„ 65 „ — „-260—
M1, 1200, =", 346—
11, 20, M

Bezprocentowy kredyt do 12-tu
miesięcy.

Nabywającym za gotówkę do-
datkowo potrąca się 107g.
Składmaszyn rolniczych

Zygmunta NAGRODZKIEGO
Wilno, Zawalna 11-a.

Do nabycia na miejscu w skła-
dzie oraz u agentów Firmy. —s0   

Persone-między uczennicami i
lem Pedagogicznym.

Zamykając Zjazd, spisano akt,
ustalający termin następnego na
dzień 3-go czerwca r. 1940.
— Vil-y Żjazd Koleżeński.

W niedzielę 15-go czerwca odbę
dzie się siódmy z kolei Zjazd Ko-
leżeński Polaków, którzy ukoń-
czyli lub opuścili do r. 1905li II
gimnazja i szkołę realną w Wil-
nie, — według następującego po-
rządku:

1).O:g< 10».
kościele św. Jana.

2) Og. 10-i pół zbiórka na
podwórzu uniwersyteckiem, gdzie
będzie dokonane zdjęcie fotogra-
ficzne.

3) O g. 11 zwiedzanie gma-
chu uniwersyteckiego, gdzie się
mieściły gimnazja wileńskie.

4) O g. 7 wiecz. zebranie ko-
leżeńskie.

nabożeństwo w

O miejscu żebrania nastąpi
powiadomienie w najbliższym
czasie.

Handel i przemysł.
— Zlzby Przemosłowo-Hand-

lowej w Wilnie. Dnia 5-go czerw-
ca r. b. odbyło się posiedzenie
Komisji  Komunikacyjnej  lzby
Przemysłowo-Handlowej w Wilnie.
Delegat Izby do Państwowej Ra-
dy Kolejowej i Przewodniczący
Komisji p. inż. $. Trocki szczegó-
lowo poinformowa! Komisję o
wnioskach, przyjętych przez Ko-
mitet Taryfowy Państwowej Ra-
dy Kolejowej w okresie od dnia
wydania nowej taryfy towarowej
oraz o sposobie ich wykonania
przez Ministerstwo Komunikacji,
zwracając szczególną uwagę na
wnioski posiadające większe zna-
czenie dla życia gospodarczego
województw wschodnich.

Komisja specjalnie zaintereso-
wała się okólnikiem do Dyrekcyj
Kolejowych, wydanym na wnio-
sek Komitetu Taryfowego przez
Ministerstwo Komunikacji, a za-
lecającym Dyrekcjom zwrot nad-
płat przewoźnego, powstałych
wskutek omyłek, przeoczeń lub
niejasności w nowej taryfie, po-
czynając od 1-g0 października
1929 roku, t. j. od pierwszego
dnia wažnošci nowej taryfy, cho-
ciażby odpowiednie sprostowania
i uzupełnienia zostały wydane
później; zwrot ma nastąpić na
skutek reklamacyj, składanych
przez zainteresowane firmy i
osoby.
W dalszym ciągu posiedzenia

zostały zreferowane wnioski, zgło-
szone przez lzbę za pośrednic-
twem jej delegata p.inž. S. Troc-
kiego na posiedzenia Komitetów
Eksploatacyjnego i Taryfowego
Państwowej Rady Kolejowej, któ-
re odbędą się w dniach 10i 11
czerwca r. b. Wnioski dotyczyły
współdziałania Min. Kom. w akcji,
mającej na celu zniesienie lub
poważne zredukowanie podatku
miejskiego od towarów, przywo-
żonych kolejami żelaznemi; przy-
śpieszenie zaopatrzenia w wagi
wagonowe bardzo licznych po-
zbawionych tych wag stacyj w
okręgu Dyrekcji Wileńskiej, gdzie
wskutek dominowania ładunków
drzewnych brak wag wagonowych
powoduje szczególnie wielkie

cych najniesłuszniej, tak zasłużo-
nych generałów, jak š. p. gene-
rał Iwaszkiewicz i generał
Dowbór Muśnicki.

Szlachetny jednak cel, jaki
przyświecał każdemu ze współ-
autorów i wielkość człowieka, któ-
remu cześć „należną składali—u-
suwa w cień wszelkie usterki i
niedociągnięcia.

Z każdej stronnicy tej książki
bije wielka i uzasadniona wiara,
że imię generała Rozwadowskie-
go Ojczyzna nasza rychło zapi-
sze, pomiędzy imiona najwięk-
szych i najlepszych swych synów.

Obdarzony olbrzymim talen-
tem wojennym, wykształcony do
gruntu, pełen zapału, optymista
w każdym calu generał Rozwa-
dowski był opatrznościowym czło-
wiekiem w dniach Odrodzenia
naszej ojczyzny.

Trudno przewidzieć czem by-
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straty dla nadawców; wprowadze-
nie niektórych nowych taryf ul-
gowych oraz utrzymanie w mocy
szeregu już obowiązujących taryf
ulgowych, które jednak wygasają
z dniem 1 października i z dniem
31 grudnia r. b. Przedstawicie-
le drzewnictwa zobrazowali kata-
strofalną sytuację tej dziedziny
gospodarczej, co ujawniło się w
poważnym spadku cen materja-
łów drzewnych oraz w gwałtow-
nem zmniejszeniu się eksportu,
wobec czego moment obecny
jest zupełnie nieodpowiedni dla
zamierzonego przez Ministerstwo
Komunikacji wprowadzenia nowej
podwyżkowej taryfy związkowej
polsko-niemieckiej. Ponieważ jed-
nak Ministerstwo zdecydowało się
podobno wprowadzić nową tary-
fę już od lipca, Komisja uznała
za konieczne czynić dalsze stara-
nia w celu odsunięcia tego ter-
minu przynajmniej do 1 paździer-
nika r. b.

Wreszcie Komisja uznała za
bardzo pożądane przyśpieszenie
uruchomienia przy lzbie Przemy-
słowo-Handlowej w Wilnie spec-
jalnego biura informacyj i rekla-
macyj kolejowych.

Sprawy sanitarne.

Z działalności Poradni
wii. T-wa Przeciwgruźliczego.
Pięcioletni okres istnienia Poradnl
imienia prof. Stanisława Władycz-
ki, zaznaczył się szerokim zakre-
sem prac w dziedzinie zwalczenia
gruźlicy, oraz zabiegów przeciw-
gružliczych.

Sprawozdanie liczbowe wyka-
zało, iż za czas 1925—1930 r.
liczba udzielonych porad wynio-
sła: 54.808, liczba prób tuberko-
linowych—2,386, zastrzykiwań do-
żylnych—29.332, innych — 9.746.
Zastosowano odm sztucznych—
582, naświetlań lampą kwarco-
wą—3.739. Skierowano na Roent-
gena—14201 osób, do szpitala—
853 osoby. Dokonano wywiadów
na miejscu zamieszkania chorych
10.060, w tem 3.678 powtórnych.

Poradnia stale znajduje się
pod wytrawnem kierownictwem
Dr. Med. Flint. Borowskiego.

Sądy.

— Echa nadużyć w kura-
torjum szkolnem. W dniu 2
czerwca r. b. uprawomocnił się
wyrok Sądu Apelacyjnegowspra-
wie zniesławienia b. kuratora
Okręgu Szkolnego Wileńskiego,
p. Zygmunta Gąsiorowskiego.
W związku z nadużyciami, po-

pełnionemi w roku 1925 w Kura-
torjum Okręgu Szkolnego Wileń-
skiego, ogłosił ówczesny naczel-
nik Wydziału Ogólnego Kura-
torjum, p. Alfred Rachalski, 24
lutego 1925 r. list otwarty, w któ-
rym, omawiając te nadużyciz, za-
rzucił ówczesnemu kuratorowi wi-
leńskiemu, p. Zygmuntowi Gąsio-
rowskiemu, między innemi „nie-
wpłacenie do kasygskarbowej pie-
niędzy po zlikwidowaniu gimna-
zjum im. Jagiełły w roku 1922,
które pożyczył sobie kurator”,
oraz „obciążanie budżetu Kura-
torjum swemi prywatnemi wydat-
kami”, wskutek czego otrzymał
p. Z. Gąsiorowski pismem Mini-
sterstwa W. R. i O.P. z dnia 5.X
1926 r. Nr. O/Prez. 11048/26 ze-
zwolenie na wytoczenie przeciw-
ko p. Alfredowi Rachalskiemu
sprawy karnej z art. 157, 532i
533 k. k. (zniesławienie i świado-
mie fałszywe oskarżenie), co zo-
stało ogłoszone w Monitorze Pol-
skim z dnia 29 września 1926 r.
Nr. 223 i tegoż samego dnia w
szeregu pism warszawskich i pro-
wincjonalnych, a także w Dzien-
niku Wileńskim.
_  P. Alfred Rachalski zrzekł się
przysługującego mu prawa amne-

solutną pewnością, kto był ojcem
„Cudu nad Wisłą” i komu Oj-
czyzna nasza zawdzięcza ocalenie
od ostatecznej klęski—i otworze-
nie przed nią bram wspaniałego
wprost zwycięstwa.

Jedno jest jednak zupełnie
pewne: Generał Rozwadowski po-
wołany na stanowisko Szefa Szta-
bu Generalnego, w końcu lipca
1920 r., zastał Naczelne Dowódz-
two w stanie zupełnej depresji;
nie wyłączając Naczelnego wo-
dza, wszyscy spodziewali się klę-
ski, co samo przez się było naj-
pewniejszym “„atutem“ przegra-
nej. A ten „sloneczny general“,
jak nazwal gen. Rozwadowskiego,
w swym šlicznym  wierszu p. F.
K. Pusłowski, w parę dni potrafił
wlać nowego ducha w swój sztab,
podniósł wszystkie serca i roz-
promienił, trudno nawet promie-
niejące oblicze Naczelnego Wo-

łaby dziś nasza armja, gdyby w$Ędza, wiarą w zwycięstwo!
1918 roku różne milicje socjali-*
styczne nie znalazły w nim naj-
większego przeciwnika. Bez niego
i dzieje Lwowa, najbardziej bo-
haterskiego miasta,  zaścieliłby
kir żałoby, bo znów on to spra-
wił, że tytaniczne wysiłki orląt
lwowskich, z ich komendantem,
pułk. Mączyńskim na czele, nie
zostały zmarnowane nazawsze.

Ale największem dziełem š. p.
generała Rozwadowskiego pozo-
stanie jego praca na stanowisku
Szefa Sztabu Generalnego, przed
i podczas wielkiej rozprawyzbol-
szewikami, w pamiętnym 1920
roku.

Póki wybitni, a nadewszystko
silni, uczestnicy tej epopei żyją
jeszcze, nie da się ustalić, z ab-

 

Taką samą rolę odegrał mar-
szałek Petain, po objęciu dowódz-
twa, nad upadającem już Verdun.

l to był pierwszy „Cud nad
Wisłą", po którym dopiero mógł
przyjść ten drugi, o który tak
zacięcie walczy autor „Roku 1920*.

Pozostawmy jednak sąd o tej
historji. Ta „korektorka wieczna*,
sprawiedliwa, ale bezlitosna pani,
będzie wiedziała czyją skroń oko-
lić laurem.

Gdyby nawet ten zaszczyt po-
śmiertny, przypadł generałowi
Rozwadowskiemu tylko połowicz-
nie, gdyby okazało się, że rów-
norzędnie z koncepcją, która bez-
sprzecznie powstała w jego ruch-
liwym i wykształconym mózgu,
ta sama idea zrodziła się samo-

DOSKONAŁE

ROWERY ŁUCZNIK
Państwowej Fabryki Uzbrojenia

poleca reprezentant

LIGKUKT KAGRODZKI
WILNO, ZAWALNA 11-a.

 

stji z dnia 22.VI 1928 r. i prosił
Sąd o danie mu możności prze-
prowanzenia dowodu prawdy.

Rozprawa, kilkakrotnie odra-
czana, odbyła się w Sądzie Okrę-
gowym w Wilnie, w dniach od 1
do 4 maja 1929 r., zaś w Sądzie
DRESY dnia 8 kwietnia

r.
Sąd w obu instancjach p. Al-

freda Rachalskiego uniewinnił.
Wyrok, uniewinniający Sądu

Okręgowega, zapadł w myśl art.
537 «p. art. 537-p..2 k, ki. (Sgd
Okręgowy uznał, że oskarżomy
miał dowody dostateczne, że fak-
ty, podane wjego liście otwartym,
są prawdziwe, oraz, że działał on
w dobrej wierze).

Sąd Apelacyjny zatwierdził wy-
rok Sądu Okręgowego, ale zasto-
sował punkt 1 art.537 k.k. (Uznał
fakty podane za ustalone, a tem
samem rozpatrywanie motywów
ich ogłoszenia za zbędne).

Z życia stowarzyszeń.
— Ogólne zebranie Narod.

Org. Kobiet odbędzie się we śro-
dę 11 b. m. Poruszane będą spra-
wy dwuch sprzecznych kierun-
ków wykształcenia kobiet, dysku-
towanych obecnie w całej Polsce.
Zarząd prosi o przybycie człon-
ków i sympatyków.
— Z T-wa Eugenicznego

(Walki ze zwyrodnieniem rasy).
12 ćzerwca naczelny lekarz szkół
powszechnych dr. Brokowski w
w Poradni Eugenicznej (ul. Zeli-
gowskiego 4), wygłosi odczyt na
temat „Jak należy pielęgnować
zdrowie młodzieży". Początek
o 6-tej w. Wstęp wolny.

Dobroczynność.
Kwestę uliczną na ko-

ionje !etnie dla najbiedniejszych
dzieci Wilna urządza Zarząd Tow.
Kolonij letnich w dniu 9 b. m,,
t. j. w drugi dzień. Zielonych
Świąt i uprasza społeczeństwo o
poparcie tej imprezy.

Zabawy.
— Wielki festyn ogrodowy.

W drugi dzień Swiąt odbędzie się
w Ogrodzie Bernardyńskim wielki
festyn przy dźwiękach 3-ch or-
kiestr wojskowych, największą
atrakcją którego będzie „Wieczór
Wenecki* w morzu ogni i reflek-
torów. Dochód przeznacza się na
Kolonje letnie szkół Powszech-
nych m. Wilna.
— Festyn ludowy. Zarząd

Wileńskiego Okręgu Polskiego
Czerwonego Krzyża urządza w
ogrodzie Po-Bernardyńskim dnia
8.VI. r. b. wielki festyn ludowy
z nader urozmaiconym progra-
mem: loterja fantowa, strzelnica,
kosze szczęścia, korowody i wie-
le innych rozrywek i niespodzia-
nek.
W dziale koncertowym wystę-

py znanej sekcji teatralnej Zwią-
zku Strzeleckiego. Orkiestra dam-
ska- krakowska w  kostjumach.
Sławny kuplecista p. Br. Jarkow-
ski. Występy zespołu baletowego
pod przewodnictwem p. B. Ka-
leńskiej. Przygrywają orkiestry
wojskowe. Początek o godz. 17.

Spieszcie wszyscy zobaczyć
niebywałe rozrywki, zabawy i
atrakcje.

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

Już tylko przez dwa dni Jaracz — Skid
czarować będzie w „Artystach* swoją
fascynującą grą tłumy rozentuzjazmo-
wanej publiczności.

dzielnie w głowach innych do-
wódców—nie zmniejszy to zasług
ś. p. Tadeusza Rozwadowskiego—
jak nie zmniejszyłoby bynajmniej
i sławy Naczelnego Wodza, gdy-
by cały plan walki pod Warsza-
wą, przypadł w udziale jego Sze-
fowi Sztabu.

Bo oprócz planów wojny, któ-
re (z wyjątkiem absurdalnych)
wszystkie nieomal mogą byc dob-
re—ku zwycięstwu wiedzie prze-
dewszystkiem niezłomna wiarai
wola zwycięstwa. Ona to pro-
mieniując z dowódcy na podko-
mendnych, stwarza wszystkie cu-
da wojenne, jakie tylko zna hi-
storja.
W tem znaczeniu rola dziejo-

wa generała Rozwadowskiego, w
rozwoju wypadków w sierpniu
1920 r. nieda się nigdy i nikomu
zaprzeczyć.

Rok 1925 jest ostatnim ro-
kiem generała Rozwadowskiego.
Na wielkich manewrach, przepro-
wadzonych jesienią tego roku, w
obecności przedstawicieli wszyst-
kich państw Europy, w okolicy
Brodów, na Wołyniu, generał
Rozwadowski zbiera obfity plon
swojej pracy pokojowej, w cha-
rakterze Głównego . Inspektora
Kawalerji.

Sprawność naszej kawalerji
wzbudza podziw wszystkich woj-
skowych kół Europy 'i rozsławia
szeroko imię generała Sikorskiego.

Nadchodzi jednak nieubłagany
maj 1926 r. Wierny przysiędze,
wierny najszlachetniejszym  tra-
dycjom „rycerza bez zmazy i
lęku*, generał Rozwadowski
przyjmuje, bez protestu, z pro-
stotą żołnierską rozkaz dowodze-

   

-—— Teatr Miejski w „Lutni“.
W dalszym ciągu co wieczór „Mysz
kościelna" po potrójnie zniżonych ce-
nach.

W przygotowaniu komedja angiel-
ska Jerome K. Jeroniea „Genjusz i ku-
charka“.

Stefan Jaracz, znakomity artysta
scen polskich, którego podziwialiśmy
ostatnio w jsdnej z najwspanialszych
jego kreacyj, jako Skida w „Artystach”,
wezwany do swej chorej córki powraca
dziś z Warszawy i wystąpi po raz osta-
tni w poniedziałek t. j. drugie święto
Z. Świąt.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 385 mtr.

Progr a m:

Niedziela, dnia 8 czerwca 1930 r.
10,15. Nabożeństwa z Poznania.
11,58. Transm. z Warsz. Uroczyste

odslonięcie pomnika Moniuszki i występ
chórów mieszanysh4Ą E

16,00. Odczyt rolniczy.
27,05. Pogadanka przyrodnicza dla

dzieci.
17,30. Koncert popularny.
18,55. Audycja literacka. w wyk.

Stefana Jaracza i Stanisława Karczew-
skiego.

19,20. Lekcja języka niemieckiego.
20,00. Transm. opery z Katowic.
23,00. Muzyka taneczna.

Poniedziałek, dnia 9 czerwca 1930 r.
10,15. Nabożeństwo z Poznania.
11.56. Koncert, odczyty rolnicze.
16,00. „W obliczu grozy bolsze-

wizmu“, odczyt wygł. prof. Marjan Zdzie-
chowski.

17,30. Muzyka lekka.
18,20. Wędrówka mikrofonu po wy-

stawie „Plastyków* z pałacu po-Tysz-
kiewiczowskiego.

18,50. Słuchowisko popularne p. t.
„Weekend“ Jana Gwalberta.

19,15. Transm. z Krakowa. Koncert
historyczny związany z uroczysością
Kochanowskiego.

21,00. Transm. z Warsz. Koncert so-
listów, transm. z życia wsi podwarszaw-
skiej, muzyka taneczna.

Wtorak, dnia 10 czerwca 1930 r.
11,58. Sygnał czasu.
12,15. Transm. z Krakowa zamknię-
Zjazdu Kochanowskiego.
16,15. Gramofon.
17,00. „Opieka polska nad Rodaka-

mi na Obezyžnie“.
17,15. Audycja dla dzieci.
17,45. Koncert z Warsz.
18,45. „Kukułka Wileńska".
19,10. Lekcja języka włoskiego.
20,05. „Życie wszechświata”, odczyt

wygł. dr. St. Szeligowsk!
20,30. Transm. z Warsz. „Bachantka*

Huberta Cuypera

cie

Sport.
Wiadomości drobne.

Dzisiaj rano rozpoczął się raid sa-
mochodowy do jeziora Narocz.

Parę dni temu na Wilji odbyła się
próba eskortowania statku, ktorym ma
jechać Pan Prezydent do Werek. Łodzie
wioślarskie wykazały dużo sprawności,
a całość robiła bardzo miłe wrażenie.
Następna próba odbędzie się 12 b.m. w
obecności pana Wojewody.

Liga Morska i Rzeczna zakupiła
jeszcze dwie żaglówki i spuściła je na
wody jeziora Trockiego.

29 b. m. w Trokach mają się odbyć
regaty wioślarskie i żeglarskie.

Sidorowicz i Wieczorek jadą do
Warszawy na międzynarodowe zawody
lekkoatletyczne. Sidorowicz startować
będzie w biegu na 400 mtr. i 800 mtr.,
a Wieczorek będzie skakał o tyczce.

W środę 11 b. m. na przystani wio-
šlarskiej A. Z. S. odbędzie się nadzwy-
czajne walne zebranie Sekcji Wioślar-
sklej A. Z. S.

21 i 22 b. m. odbędzie się mecz
lekkoatietyczny Wilno — Górny Sląsk.

W Oszmianie i Niemenczynie dzisiaj
są zawody święta W. F.

Ja. Nie.

Zawody bokserskie w Bu-
dapeszcie.

BUDAPESZT, 7.6. (Pat.) W
dniu dzisiejszym na zawodach
bokserskich o mistrzostwo Eu-
ropy w Budapeszcie nasi bokse-
rzy rozegralili dwa spotkania,
odnosząc jedno zwyciestwo i je-
dną porażkę. W wadze pėlšre-
dniej Majchrzycki (Polska) poko-
nał Dehna (Norwegja). Drugi wy-
stęp Konarzewskiego (Polska) za-
kończył się przegraną z Peterse-
nem (Danija).

 

nia wojskami, broniącemi hono-
ru Polski. On, nadewszystko ko-
chający wojsko — Polskie, ma
podjąć teraz bratobójczą walkę.

Dalszy rozwój wypadków jest
wszystkim znany; w najcięższej, a
więc jak zawsze na wojnie, w
przełomowej chwili, prezydent
Wojciechowski zrzeka się prezy-
dentury i każe zaprzestać dalszej
walki. Kilka pułków poznańskich,
pod dowództwem gen. Ładosia
znajduje się już pod Warszawą,
zwycięstwo wojsk gen. Rozwa-
dowskiego jest prawie pewne,
lecz on pozostaje wierny sobie i
„Rozkaz* najwyższej władzy speł-
nia bez szemrania, dając przykład
najwyższego poświęcenia i cnoty
żołnierskiej.

Nasze ukochane Wilno, tak
podobne pięknością tradycji i
pięknością, otaczającej go przy-
rody do dalekiego Lwowa, w
którym spoczęły śmiertelne szcząt-
ki generała Tadeusza Rozwadow-
skiego—miało osobliwy zaszczyt
gościć go długi rok w murach
więzienia na Antokolu w tym
dumnym niegdyś pałacu Słuszków.
| może kiedyś właśnie dzięki te-
mu, Wilno odrestauruje dawny
pałac i doprowadzi go z nizin
rosyjskiej „tiurmy* do dawnej
świetności i umieści w jednej z
sal portret generała Rozwadow-
skiego, by duch tego niezłomne-
go rycerza stał wiecznie na stra-
ży naszej kresowej placówki i
strzegł ją i bronił tak wiernie,
jak ongiś bronił generał Tadeusz
Rozwadowski Lwowa, Warszawy
i świętości żołnierskiej przysięgi.

Roman Jasieński
gen.



 

  
MATURYCZNE i DOKSZTAŁCAJĄCE KURSY

„WIEDZA<
Kraków, ul. Studencka Nt 14. I. p.

przygotowujące NA USTNYCH LEKCJACH ZBIOROWYCH wKrako-
wie, oraz W DRODZE KORESPONDENCJI, za pomocą świeżo, przez
fachowych profesorów opracowanych skryptów, wskazówek, pro-

gramów i tematów.

przyjmują wpisy na nowy rok szkolny 1930 31 na:
1. Kurs MATURYCZNY gimnazjalny wszystkich typów i kurs

seminarjum naucz.
2. Kurs ŚREDNI 5-tej i 6-tej kl. gimn.
3. Kurs NIŻSZY w zakresie 4-ch kl. gimn.
4. Kurs T-MIU KLAS SZKOŁY POWSZECHNEJ.

5. Kurs przygotowujący do EGZAMINU SPECJALNEGO, UPRAW-
NIAJĄCEGO DO SKRÓCONEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ.
UWAGA! Uczniowie kursów korespondencyjnych OTRZYMUJĄ

CO MIESIĄC, oprócz całkowitego materjału naukowego,
TEMATY Z 5-CIU GŁÓWNYCH PRZEDMIOTÓW DO
OPRACOWANIA.

Na kursach „WIEDZA”* wykładają najwybitniejsze siły fa-
chowe krakowskich państw. szkół średnich.

Do dyspozycji uczniów (—enic) kursów zbiorowych, oraz
korespondencyjnych, posiadamy gabinet przyrodniczy i geo-

graficzno-geologiczny, jak również bogatą bibijotekę.
ŻĄDAĆ BEZPŁATNYCH PROSPEKTÓW.

la Niędzynaroową Wystawę Komunikacji i Turystyki w Poznaniu
poszukiwani:

PANIE i LARZĄDZAJĄCE do kilku przedsiębiorstwjak kawiarńi
restauracyj samodzielne, inteligent.
ne, energiczne, dobrze się reprezentu.
jące i władające obcemi językami,

kilka, tylko pierwszorzędni, znający
kuchnię luksusową i francuską,

kilka, znający dobrze swój zawód
bufetowy i posiadający dobry gust
urządzenia bufetu luksusowego,

inteligentni, przystojni, o dobrej pre-

ŚUBJERCI - BUFETOWI

KELNERZY zencji i władający obcemi językami.
Zgłoszenia piśmienne uprasza

— ANTONI CIEŚLAK, Poznań, Dworzec Główny. —

KUCHARZE

NIE DECYDUJCIE SIĘ NA KUPNO
APARATU FOTOGRAFICZNEGO
PRZED OGLĄDNIĘCIEM

„ WIELKIEGO WYBORU

KPARATOW FOTOGRAFICZNYCH 

il Ib EL:
OD 2 00 15 WRZEŠNIA 1930 ROKU

X JUBILEUSZOWIE “S =
. TARGI WSCHODNIE

w EECWO GOW FE J=

NAJSKUTECZNIEJSZA PROPAGANDA
ZBYTU WYROBÓW KRAJOWYCH

OSTATECZNY TERMIN ZGŁOSZEŃ UPŁYWA
-=. DLA WYSTAWCÓW Z DNIEM 1 SIERPNIA

1930 ROKU

SPÓŹNIONE ZAMÓWIENIA STOISK NIE
BĘDĄ MOGŁY BYC UWZGLĘDNIONE.
WYJAŚNIEŃ UDZIELA I ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE: BIURO
TARGGW WSCHODNICH WE LWOWIE, PLAC WYSTAWOWY,
TELEFON NR. 9-64.
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SMAKOSZE PIWA! UWAGA!
JUŻ JEST DO_NABYCIA WSZĘDZIE

niebywałe jeszcze „Światowej sławy
JAK RÓWNIEŻ WSZELKICH ARTYKUŁÓW FOTOGRAFICZNYCHna kresach

 

 

 

 

 
 

IURKO orzech. staro-
świeckie i półkre-

dens dębowy sprzeda-
ją się. Senatorska 19,
m..3 za Szpit. Wojsko-
wym. 3009—s1

Pianina najstynniejszej
wszechšwiatowej fir-

my „Erard“ oraz Bettin-
ga i K. A. Fibigera, uzna-
ne za najlepsze w kraju,
sprzedaję na dogodnych
warunkach. Kijowska 4,
m. 10. 0

Do sprzedania domy
z placami, również

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

|=pianino sprze-
dam dobry stan, do-

skonaly ton. Ul. Mickie-
wicza 22, m. 25 przekupn.
nie fatygow. —s0

POSIADAMY
dużą ilość majątków, fcl-

  

 

 

warków i miejskich nie- E
ruchomości do sprzeda-
nia na dogodnych wa-
runkach. Wileńskie Biu
ro Komisowo - Handlowe
Mickiewicza 21, tel: 152.

—s2

 

przedam dom drewnia-
ny odremontowany

z 3-ma młeszkaniami trzy
pokojowemi ogród owo-
cowy 400 sąż. Cena 14.000
zł. Krzywe-Koło 18-a róg

  

Filareckiej. 2502—s0

ry wodociągowe uży-

2ch cali Popławska 30.

rasy wilczej treso-

519—s1

Ne 762 r. 1930 wyd.

u
R wane dłuższe i krót-

500—s0

p
wanego—sprzedam.

DAR IATKTPT PATS

ZGUBY į

przez Magistrat m. Wil-

sze o przekroju od '|, do

Krakowska 39, m. 6.

gub. znak rowerow

na na im. Henryka Za-

PIWO ŻYWIECKIE PAZŁ/  ERER 66 Hs 2%
Arcyksiążęcego ZORZYWIECKI", „OP TYK RUBIN Ze. x SĘ

Browaru MARCOWE“ WILNO, UL. DOMINIKAŃSKA Ne 17, Tel: a 10-58. |) Vinė,na lm Dysko J0-w <YWCU » NAJSTARSZA FIRMA W KRAJU (EGZYST. OD R. 1840). dzik PoWEWIIGŃ=KO Pig

odznaczone najwyższemi „PORTER“ Gen 206 SOB unieważnia”>
nagrodami w kraju i za- 4 i „ALE“, PROSIMY SIĘ PRZEKONAĆ, ża jedwabie |KUPNO- Zs, książkę wojsk.granicą MAX romano“ sztuczne, senato „rai ze: SPRZEDAŻ | WISE "==

i i A i ilańck; ; kale, oraz pończochyi skarpe sprze- "a m.Reprezentacja na województwo: wileńskie, Grodno, Lidę p | Stanisława Palczewskie-
- i Wołożyn. — Wilno, Zarzeczna 18. 278—10 | daje najtaniej SŁOWIŃSKI, Wileńska zr.! SONTY  *Puiej? go zam. w Graużyszkach 

 

37 Lloyd ul.Kijowska. —s4
kauii i

Od dnia 8 do 11 czerwca 1930 roku «Tańczący Wiedeń» komedja w 10 aktach. W rol.
włącznie będą wyświetlane filmy: gł: LYA MARA i BEN LYON.
NAD PROGRAM: Kronika filmowa P.A.T. Nr. 20. Kasa czynna od g 5 m. 30. Początek seansów od q.6.
W niedzielę i święta kasa czynna od g. 3 m.30. Początek seansów od g.4. Następny program: „Napoleon .

 

Miejski Kinematograf
ĮSala Miejska ul. Ostrobramska 5

UWAGA! Seanse o godzinie 4.30 i 6-ej po cenach znacznie zniżonych Balkon 60 gr. Parter 1 zł. Przebój
Dźwiękowy! lubienica publiczności czarująca pełna temperamentu COOLEN MOORE w najnowszej swojej kreacji
Romans Współczesnej Panty w akcie Il: WIELKA REWJA Tańce akrobatyczne, Girlsy, Humorysta, śpiew i t. d.

  

PIERWSZY DŹWIĘKOWY

ka CHEL I 0 S»
ulica Wileńska Ni 38. Po-NAD PROGRAM: Wszechśw. sławy śpiewaczka IZA KREMER wykona piosenki.

czątek seans. o g. 4,30 i 6, ostatni s. ó g. 10.30 w.

 

PIERWSZY DŹWIĘKOWY W tych dniach: Arcydzieło dźwiękowe wykonane całkowicie w kolorach naturalnych. Romantyzm bohaterstwo!

  

KINO- Miłość i niezwykłe fjjipipq Wielka epopea romantyczna. Przebój który zachwyca i czaruje. W roli głównej PAU-
TEATR «H E L I 0 S» | przygody! Viking LINA STARKE. Ze względu na wysoką wartość artystyczną dla młodzieży dozwolone.

| - © w/g sztuki scenicznej granej w teatrze na Po-PERASZY GROW! KO re" |oe roadVVSAV Inis aki Koa, Evsiha Brent, Merny
«H 0 L L+ Ww 0 0D» dźwiękowe Kennedy i cały zespół Broadway'u. Fascynu-

jąca treśćl Przepych wystawy! Wspaniała rewja! Początek seansów: pierwszego o godz. 5 ost. s. o g. 10,30 w. Ce-
ny miejsc do godz. 7-ej parter 1 zł. balkon 80 gr. Passe-partouts w dniu premjery nieważne.

Na ogólne żądanie jeszcze tylko na 2 dnil Dziś! Największy jsalmossty pz ER Grzech“ pa
wójny trójkąt małżeński). Wstrząsająca tragedja w 10 akt. ro! . bohaterzy znani z filmu „Biale noce“ ur

i eo la Plante, John Bols i inni. NAD PROGRAM „CÓRKA SZEIKA”. W roli głównej BEBE DANIELS.

MICKIEWICZA Ne 22

 

Wielkie Arcydzieło Włoskiej Kinematografji wzruszający
Reżyserji Guazzanego, twórcy „Quo-Vadis* «Pustynia w Płomieniach» dramat egzo-
tyczny na tle walki Arabów i Turków o najpiękniejszą kobietę wschodu w 12 wielk. akt. W rolach głównych:
Laura Orsini, Mario Carmerini i Umberto Valentino. NAD PROGRAM: Arcywesoła komedja w 3 aktach.

Kino «PICCADILLY»
UL. WIELKA 42. Tel. 17-85.

Ul. WIELKA 30. Tel. 14-81.

Program od 8 do 16 b. m. Film, dawno oczekiwany przez naszą publiczność. Zupełnie nowe, znacznie uzupełnione wyda-
niel „SZLAKIEM HAŃBY" Wielki 12-to aktowy dramat obyczajowy, poświęcony tysiącom shańbionych, podług głośnej
powieści A. Marczyńskiego p. t.: „W Szponach Handlarzy Kobiet". W rolach głównych: Marja Malicka, Zofja Batycka
(Miss Polonja na rok 1930), Bogusław Samborski, Wanda Zawiszanka i inni. Początek 1-go seansu o g — w nie-

  

POLSKIEKino. „WANDA
  

Kino Kol. „OGNISKO”
(Obok Dworca Kolejowego) | n

: dziele i święta o g. 4. Następny program: „ALRAUNE“ z Brygidą Helm w roli głównej.

Obwieszczenie.
   

  Żądajcie wszędzie

     

 

       
 

 

  

najlepszej c ©
i (doo

Niżej podpisane Zakłady (lbezpieczeń od ognia niniejszem podają do wiado- RA wY Donis)

mošci P. T. Klijentom, że począwszy od dnia 1 czerwca 1930 roku, na terenie| Z AP Nr raiapaL

m. Wilna, zaś począwszy od 1 lipca tegoż roku, na terenie województwa Wileń- DO POSADZEK, | Oz

skiego, polisy na ubezpieczenia od ognia będą wręczane ubezpieczonym tylko po PODŁÓG =

dniem całkowitem gotówkowem uiszczeniu składki wraz z opłatami ubocznemi,
Dz r 2 z—0 i LINOLEUMnależnej za całkowity ckres ubezpieczenia, na który opiewa dana polisa, bądź też

po uprzedniem ustaleniu i wykonaniu warunków i terminów uiszczenia należności.

Powyższe czynności załatwiane będą wyłącznie przez Biuro Inkasowe Zrzesze-

nia Towarzystw (bezpieczeń od Ognia w Wilnie, ul. Gdańska 1 m. 8, którego Kie-

rownikiem jest p. Mieczysław Łukaszewicz, działający na podstawie pełnomocnictw

poszczególnych Towarzystw.

Wobec tego, że celem założenia

„DOBROLIN*.

Ivo"
“ z Pańska 4, m. 2 (parteBiura a ag) przez Towarzystwa - Poleca:HaftybiałeIkolerowa, gobeliny,

usprawnienie inkasa, P. T. Klijenci zechcą przyjąć pod uwagę, że, począwszy od smyrna, kilimy, x wszelkie rol ręczne

wyżej wskazanych terminów, dotychczasowe warunki uiszczenia składek i opłat cznych. "Wszelkieprzybory do.haftu, robót
ubocznych za ubezpieczenia od ognia muszą ulec zmianie. dywanowych, szydełkowych I t. d.

Assicurazioni Generali Trieste, Włoska Sp. Akc., Tryjest.

Białostockie Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń, Białystok.

NOWOOTWORZONY SALON
ARTYSTYCZNYCH ROBuT RĘCZNYCH 95

—unieważnia się, 123—1

 

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

WIELKIM ZŁOTYM MEDALEM.

Mejlepsze

instrumentų

GEOJEZYI,

(INN EVE res
Tećny miernicze, roletki i przybory kreślarskie

w wielkim wyborze

powszech-
nie znanej

firmy

 

 

Wysyłam
Wprost wefabryce kupuje ięo połowę taniej

odwrotnie
materjałów koszule nocne damskie ko-
lor. 6.90, kombinacje 5.80, biustniki w
najlepszych fasonach 1.25. Koszule mę-
skie sportowe z krawatem 9.90, nocne
męskie 8.90. Na żądanie wysyłam bez-
płatnie ilustrowany cennik.

FABRYKA BIELIZNY

MAKSYMILJAN SCHEIN
Kraków, Stradom 11—2.

z najlepszych

1912
 

 

 
Do Gospodyń dbających o czystość miesz-

kania!!!
Jepońska fabryka

iK-o w Osako wypuściła na
rynek udoskonalony proszek
„KATOL'' w żółtych pudełkach,
który
poprzedniego wyrobu Katolu w
niebieskich pudełkach, lecz za
to wielokrotnie mocniejszy!
radykalnie tępi: muchy, mole,
komary, pchły, wszy, pluskwy,
prusaki.
roślinach pokojowych, ogrodo-
wych

Dzisiaj walka z robactwem
domowem nie stanowi wielkiej
trudności. Kupcie pudełko Ka-
tolu

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

Żądać w składach aptecznychiaptekach.|

Azumi

jest nieco drožszy od

mrówki, mszyce na

i w inspektach.

i będziecie miały spokój  
 

Zakład Zegarmistrzowski i Jubilerski
W. TOMASZEWSKIEGO

była S-ka
S. SIENKIEWICZA

Został przeniesiony na ul. Ostro-
bramską 10. Przyjmuje reparacje

zegarków now. konstruk.

Wykonanie sumienne. Ceny dostępne.

f

pó duży, ładny, u-
mebl. (dom w ogro-

dzie) do wynajęcia. W.-
Pohulanka 49 m. 2.

 

513—0

ieszkanie z 2-ch po-
koi i kuchni z wygo-

dami poszukuje się. Ce-
na obojętna. Zgłaszać się  

NIEBYWAŁA OKAZJA DLA CZYTELNIKÓW
„DZIENNIKA WILEŃSKIEGO".

Firma „WYGODA POLSKA*, Łódź, chce dać
możność przy obecnym kryzysie mieszkańcom,
oddalonym od centrum przemysłu, na sezon letni Ul.
otrzymać wszelkie towary manufakturowe po ce- M.
nach fabrycznych, najniższych.

W tym celu F-ma postanowiła wysłać w
przeciągu krótkiego czasu komplet reklamowy,
aby przekonać o dobroci i niskich cenach

tylko za 46 zł.
a mianowicie:

3 mtr. „Dublej* weł., szer. 140 cm., na ubra-
nie letnie lub jesienne w najnowszych deseniach,
w kolorach ciemnych i jasnych.

3 mtr. „Rypsu* jedwabnego na suknię ele-
gancką we wszelkich kolorach (kolor według żą-
dania).

3 mtr. Zefiru w deseniach najnowszych we-
bowanych na koszulę męską (kolor trwały).

2 mtr. madopolamu na koszulę damską.
1 ręcznik kąpielowy miękki w bardzo do-

brym gatunku.
2 ręczniki kuchenne |niane.
3 pary skarpetek męskich jedwabistych, lub

2 pary pończoch damskich i 3 chusteczki do no-
sa w dobrym gatunku.

Taką całą wyprawę wysyłamy tylko za 46 zł.
po otrzymaniu listownego zamówienia za zaliczką
pocztową. (Płaci się przy odbiorze na poczcie).

Bez ryzyka.

witą sumę.
Do każdego kompletu dolicza się 3 zł. 50gr.,

jako opłata pocztowa, oraz opak.
Zamówienie adresować:
F-ma „WYGODA POLSKA", Łódź

Skrzynka poczt. 482.
UWAGA: Ma żądanie wysyłamy bezpłatnie go

cennik na wszelkie towary manufakt.

 

KASY CHORYCH LEGITYMACJĘ
otrzyma zaraz kto się sfotografuje
najniższych w firmie „REKORD* Wilno, Szopena 5. >

2530z gospodarkiProszę wyciąć adres.

O ile towar się nie podoba,
przyjmujemy go z powrotem i zwracamy całko-

sA =—==>>>>>—> bramska 5,

po cenach

w czytelni, Tatarska 22,
od g. 11 do 18. 525-£

D. wynajęcia 2 pokoje
z osobnem wejściem,
w. Ignacego Nr. 5,

523-£

okoju obszernego, sło-
necznego z wygoda-

mi poszukuje osoba po-
ważna. Biuro Macierzy,
od 10—3 po poł. 1-f
—m

1 lub 2 pokoje słonecz-
ne, umeblowane, z wy-

godami, mogąbyć zutrzy-
móaniem, wydają się dla

samotnych. Portowa 23,
m. 24. Oglądać od 11—6. f

 

| PRACA |
NDZ

oba średnich lat po-
szukuje pracy do

„ daje, mająt. Anielin, Za
5

131

1
1

Teodolity,
Niwelatory,
astrolabje,
goniometry,
planimetry i ect.

Skład fabryczny w Polsce

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

>= — osobny do:
mek o dwóch poko

ikach z werandą, na
brzegiem Wilji, przy so

» WILNO, Dominikań- |
sta 17, tel. 1058.)

 

KU

 

  

snowym lesle — do wy
najęcia natychmiast nój
bardzo dogodnych wa
runkach. Bliższe info
macje telefon Ne 908

etniska z calodzienį
nem utrzymanie

Miejscowość ładna, s
cha. Las sosnowy, rzekaj

  Od stac. kol. 3 klm. oś
Wilna 1 godz, koleją
Poczta i stac. kol. Gudo

polscy.

etniska 4, 3, 2 pok4.
z kuchn. i lokal

Nowej-Wilejce, Letnia 3.
do wynajęcia w lesie]
5 min. od stacji i autob.ją
Dow. Królewska 9 m. %
tel. 14—16. 516—0

etnisko - pensjonat |
we dworze, miejsco]

wość zdroga w pobliżu:
rzeczka i las. Wiadc“
mość Wileńska 15 — 5
biuro Macierzy od 10-3-ej
po poł. —

Letnisko
we dworze 4 kil. od pow:
miasta (powiat Wilejski)
całodzienne bardzo do"

 

bre utrzymanie z od]
dzielnym pokojem, opra*|

obsługa| |niem bielizny i
5 zł. dziennie. Zakreto“

 

wa 17, m. 6. Masalskó|
od g. 10—12 i 1—3. —l

 

0m

| RÓŻNE

ZNAKOMITE
Rowery Damskie

tanie, mocne, eleganckie:
Rosy

ZYGMUNT NAGRODZKI
Wilno, Zawalna 11-a.

PISZENY
MA MASZYNACH

  

fachowo, szybko i tanio.
Wileńskie Biuro Komi-
sowo - Handlowe Mickie-
wicza 21, tel. 152: —2

Pracownia damskich ubio-
rów „WŁADYSŁAWA”
byłej pracowniczki pierw-
szorzędnych firm war“
szawskich. —Wilno, Sko-
pówka 7, m. 8 (ostatnie
wejście w dziedzińcu).
Przyjmują się obsta*

iunki na suknie, płaszcze, |
kostjumy wszelkie prze-
róbki, oraz na eleganckie

dziecka tub chorego. Mo- perkaliki. — Wykonanie
że na wyjazd. Śniegowa eleganckie. Ceny  do-
3—6, Z. Szwem. 520-f stępne. ZA
 

Oss kawaler, zna-
jący dobrze swój fach,

poszukuje posady. Ro$—
Cmentarna 7, W. Romań-
czuk.
 

soba, znająca gospo-
darstwo wiejskie, ho-

wlę drobiu i kuchnię,
poszukuje pracy. Ostro-

szkoła po-
soi

ospodyni potrzebna do
prowadzenia domowej

wiejskiej w
niedużym folwarku. Zgl.:

wszechna.

 

 

 

Sprawy : Do i folwark3-cia Sło-
majątkowe mianka Nr. 17 właściciel

eo dOmu. —
————

FOLWARK
mena Al w Wilnie,
plac 2794 i pół. mtr. 3
domy mieszkalne o 6
mieszkaniach, 2 ogrody
owocowe. Informacje:
Gimnazjalna6 m. 15 godz.
4—6 po poł. 521—s1

 —

WAŻNE DLA ZASTĘPCÓW! Poszukujemy za-
stępców dla ratalnej sprzedaży najnowszej
3 „ pożyczki budowlanej. Płacimy najwyższ.
prowizję. Ręczymy za Zł. 1.500 miesięcznej
prowizji. Zawodowym zastępcom i subzastęp-
com pa patent i k. podróży. Po okresie
próbnym stabilizacja. Początkujących dokła-
dnie pouczamy naszym ali syste-
mem. Listy: Lwowskie Towarzystwo Kredy-

towe, Lwów, Legjonów 33. 8032

JĄKANIE
oraz wszelkie inne zboczenia mowy radykal-

nie usuwa Zakład Leczn. dla jąkałów
S. ŽYEKIEWICZA, Warszawa, Chłodna 22.

Prospekty kancelarja wysyła bezpłatnie.
2054z1

Przy nabyciu przyborów Panie nieznające
robót poucza się gratis. 0z

Ceny konkurencyjne! Prosimy odwiedzić!

Krakowskie Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń, Kraków.

„Orzeł* Towarzystwo Ubezpieczeń, Sp. Akc., Warszawa.

„Piast“ " " " " n

„Polonia“ Tow. Akcyjne Ubezp. w Warszawie, Warszawa.

„Port“ S. A. Tow. Ubezpieczeń, Warszawa.

Poznańsko-Warszawskie Tow. Ubezp. S. A., Poznan.
„Przezornošė“ Tow. Ubezp. S. A., Warszawa.

„Przyszłość Sp. Akc. Tow. Ubezp., Warszawa.

Rlunione Adriatica di Sicurta, WłoskaSp. Akc., Tryjest.

„Silesia* Towarzystwo Ubezpieczeń S. A., Bielsko.

„Snop* Tow. Wzajemnych Ubezpieczeń, Warszawa.

„Vesta” Tow. Wzajemnych Ubezp. od Ognia i Gradobicia w Pozna-
niu, Poznań.

Warszawskie Towarzystwo Ubezpieczeń, Sp. Akc., Warszawa.

 

Dochód
zapewniony posiada każ-
dy przy lokacie oszczę-
dności przez Wileńskie
Biuro Komisowo-Handlo-
we Mickiewicza 21, te-
lefon 152. —s2
 

łąki,

twia pożyczki n
procentowe. 

W różnych sumach
i walutach

udziela pożyczek Wileń-
skie Biuro Komisowo-
Handlowe Mickiewicza 21,
tel. 152.

 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.
 

Drukarnia „Dziennika Wileńskiego* ul. Mostowa 1.

M

m

 

sprzedania domy

ódległy od stacji kol.
7 klm. obszar 25 ha.

las w pobliżu
rzeka zabudowania

 

isko-

ta“ Mickiewicza 1,
tel. 9—05. —s0

Mieszkania
i pokoje |

eszkanie 3 pok. z wy-
godami do wynajęcia.

—s2 Popławska 30. 499-f

Wileńska 23, skład me-
bli Łokuciewski. 1-f

Potrzebna służąca
do wszystkiego, na letni-
sko, umiejąca dobrze go-
tować. Kasztanowa 5—6.f

  

jem 8 zł. 507—3
—————

i LETNISKA.

ZOOTYam

  

  

  

 maniem o 1, 2 i 3-ch
pokojach koło st. Gu=
dohaj. Inform. w Księ-
garni MikulskiegofWi-
leńska 25. 0

  

przy wodzie ja też wiem
doskonale...

- GIRADiD

Redaktor odpowiedzialny: KAZIMIERZ HAŁABURDA,

owozy, bryczki, samo*
chody przyjmuje ob-

P
stalunki i reperacje. Za-
kład powozów Stefano-

f wicza- Mostowa 3. 514-0

| ZDROJOWISKA |
PREZ

Tntskdyie
pensjonat chrze-

ścijański

„WANDA*
obok Naftusi pod no-
wym zarządem poleca
pokoje jasne, słonecz-
ne z werandami. Ku-
chnia znana doborowa
—prowadzi się według
zleceń lekarzy. Obia=
dy również wydaje się.

 

.

kompletne, sprzeda- i “
i, za 2.000 dolarów.| S* CZY
om H-K. „„Zachęta'*

Mickiewicza 1, r Druskieniki otwarlcie uzdrowiska
8 Z T a I g „Inocentówka”. Las so-

słonecznych kąpielach i Snowy, plaża, obok sta-NAJKORZY- sosnowym lesie. Pokoje cji. Przyjmuje się zapisy.
słoneczne z werandami. Król ka 3—9,

STNIEJ į Na czerwiec całodzien- ROR Si najdogodniej zała- | ne utrzymanie z poko-ICRATIE AE
Na miarę.

— Znowu wracasz do
domu pijany! — strofuje
żona małżonka pijaka.
Jak cię nie wstydi Na-

s=== wet koń czy krowa, gdy
LETNISKAzutrzy:|utrzyj Pje wodę, wie, kiedy

ma dość...
Wielka sztuka —

   
  

  

    

 

 

  

 
   

   

    
  


