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

WIELKIM ZŁOTYM MEDALEM.
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SMAKOSZE PIWA!
JUŻ JEST DO NABYCIA WSZĘDZIE

niebywałe jeszcze
na kresach

PIWO ŻYWIECKIE

  

UWAGA!
  

  

   

    
    

„Światowej sławy

   

 

 

powszech-
nie znanej

firmy (DTI ETUI ren
Taśmy miernicze, ruletki | przybory kreślarskie

w wielkim**wyborze
Skład fabryczny w Polsce

„BTM NI
* ILO, Dominiań

šia II, 1el. (0-50.
Najstarsza firma w kraju (egzyst. od 1840 r.).  
  
  

 

KRYZYS
DOBROBYT w kraju ZwIĘKSZY
o ile będziemy pili tylko wina KRAJOWE

(butelka */, litra od 220) agrestowe, truskawkowe,
jabłeczne, wiśniowe, czernicowe, wyżej wymienione

gatunki win dostać można: .
W PIERWSZEJ WILEŃSKIEJ SPÓŁCE WIN

się ZMNIEJSZY

T-wo0 J.
  

   
   
    

    
      

S$. A. ŁUBKOWSKI "tet'sze.
D.-H. K. WĘCEWICZ "etos| wewnętrznego,
wriRME ZWIEDRYNSKI *tei'rzze.

    

 

Od dnia 12 do 15 czerwca 1930 roku
włącznie bądzie wyświetlany film:

Miejski Kinematograf
Sala Miejska ui. Ostrobramska 5

UWAGA! Na Seanse o godzinie 4.30 i 6-ej ceny miejsc:

dzieło! Czarująca, oszałamiająca swą urodą ulubienica
całego świata BILLIE DOVE w dramacie erotycznym

taj Suzanin i Paul Lukas. Początek seans.

DZIŚ PREMJERA!

„TRUCI
| Tragedja trzech istot trawionych ogniem nam'ętności, miłości

nienawiści. W rolach głównych wszechświatowej sławy tragik

PHILBIN.

czątek seansów od g. 6. Następny program:

 

PIERWSZY DŹWIĘKOWY

knR CH E L I O S»
ulica Wileńska Nż 38.
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POLSKIE
KINO „WANDA“ DziśltaLilja film światal Rekord romantyczneg

Złota Lil a przepiękny upajająco-erotyczny dramat w
mantyczna opowieść p.t. „SZAŁ"  ul. WIELKA 30. Tel. 14-81.

       
DDCI/KI

TWARDNIENIE
NA/KŪRKA

At

U24
„JANA“ USUWA DOLEGLIWOŚCI NÓG

stwardnienie naskórka, oraz ustaje dokucz-

liwe pieczenie * pocenie się nóg. Najbardziej

BSÓL DO NÓG
Wystarczy wsypać SOLI JANA aa po cie-

łej wody i bolącą nogę moczyć wniej przez i ba

fo A15minut.Po Sa A momentalnie dokuczliwe i uporczywe bóle ustają przy

schodzi spuchlizna, ucisk, nabrzmienie i użyciu soli do nóg JANA.

Do nabycia w aptekach i składach aptecznych.

Główny o na A Rós

Dr. ELEMER FUCHS, Warszawa, Bielańska 3.

WYSTRZEGAĆ SIĘ BEZWARTOŚCIOWYCH FALSYFIKATÓW.

ROMEOSERECIT" BETAB AJ

MIERNICZY
upoważ. przez Minist. Ref. Rol.

JÓZEF KOPEĆ
abs. inżynier miern.

wiino, Zwierzyniec Litewska 14 (koło cerkwi).
Partelacja, likwid. serwit. sporządzanie pia-
nów, pomiary i regulacja miast, meljoracje.

—s0

Swęd

2856—s6

=— "BoGospodyń dbających o czystość miesz- |
ania!!!|

|

Japońska fabryka Azumi
iK-o w Osako wypuściła na
rynek udoskonalony proszek
„KATOL''* w żółtych pudełkach,
który jest nłeco droższy od
poprzedniego wyrobu Katolu w
niebieskich pudełkach, lecz za
to wielokrotnie mocniejszyi
radykalnie tępi: muchy, mole,
komary, pchły, wszy, pluskwy,
prusaki. mrówki, mszyce na
roślinach pokojowych, ogrodo-
wych i w inspektach.

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

tolu i będziecie miały spokój

oraz czystość w domu, a szczególnie unikniecie

 

zenie ciała oraz wszelkiego rodzaju wy-
rzuty skórne usuwa

KREM LAIN-AGE _».
Kogutkiem)

Jest to idealny, nieszkodliwy kosmetyk, u-
suwający wady naskórka tak u dorosłych jak
i u dzieci. R. M. Spr. W. Nr. 5333.

 

  

   

   

 

 

 

chorób jak to: malarji, tyfusu, i inn, ch.

EE Żądać w składach aptecznychiaptekach.
  MIODY
 znanej SAY = Aries eWar- —— E ai Paikiai, 67

szawie istniejącej o r.a także wina owo- otrzebn! entn -

cowe Henryka Ari znane ze swej Bacznošč! mowni i dobrze reprezen-
dobroci but. */, litra od zł. tujący się Panowie (Panie) do przyjmowania

zamówień na wprowadzony, cieszący się po-

wodzeniem artykuł. Przyjmuje się zgłosze-

| nia ul. Piłsudskiego 6, m. 6 od 3—3 I 5—7 w.

—--———TTT

  | es A sr ii i Huo
lino, Mickiewicza 23,tel.8—49.

p OOOZOO 00 —

| " Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

PLAŻOWE
Kapelusze, parasolki, oraz kąpielowe ko-

MIENI stjumy,prześcieradła, ręcznikiiwiele in-
nych nowości sezonu letniego poleca

Firma O. KAUICZ
Wilnoul. Zamk

NN -——— AN A

podaje do wiadomości wyjeżdżających na letniska,
iż sklep jego został zaopatrzony w: i

wody mineralne, świeżego czerpania wszelkich źró-
deł, jak krajowych, tak i zagranicznych, sole i ta-
bietki mineralne naturalne

kj od moli, papier na muchy, mydło i proszek do
prania bielizny, rozmaite przedmioty użytku do-

«Napoleon»
M. Albert. Dieudonne, Gina Manes, Mikołaj Kolin i Suzy Vernon. Kasa czynna od g

„Marsz Radecklego".
nieczynny.
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Nieodwołalnie dziś ostatni dzień!

Przy ul. Wielkiej 42.

MUZEUM
ŻYWYCH WYBRYKÓW NATURY.

Po cenach znižonych 50 gr. |

 
 

 

  

 

  B. SEGALL Sp. Akc.
TROCKA 7, TELEF. 542

i sztuczne dla užytku
ekstrakty i sole do kąpieli, środki

o i przedmioty do kąpieli. w

 

Chluba francuskiej produkcji światowej.
Epokowe arcydzieło. Aktów 12. W rol. gł.:

5 m. 30. Po-
W dniu 16-VI r. b. Kinematograf

 

Balkon 60 gr. Parter 1 zł. Wielkie Dźwiękowe Arcy-

WARTA NOCNA
o g. 4. m. 30. Ostatni s. o g. 10. m. 15 w.

Realiz. JERZY AZAGAROW.
W rolach głównych: Miko-

 

Dawno oczekiwany śpiewne - dźwiękowy film p. t.:

CIEL"
' CONRAD VEIDT i MAR

Początek seansów: pierwszego o godz. 5 ost. s. o g. 10,30 w.

Ceny miejsce do godz. 7-ej parter 1 zł. balkon 80 gr.

 

 

Pianina I Fortepiany światowej sła-
wy Pleyel, Bechstein etc., takoż Ar-
nold Fibiger, Kerntopf i Syn, A. Dry-
as uznane rzeczywiście za naj-
lepsze w kraju przez najwybitniej-
szych fachowców na Pow. Wysta-

—1 0 wie, w r. 1929.
K. DĄBROWSKA, Wilno, ul. Niemiecka 3, m6.

Ceny fabryczne. — Sprzedaż i wynajęcie.  
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   PROSZKI OD

o BÓLU GŁOWY
dla dorosłych

z.t. „KOGUTEK*
„MIGRENO - NERVOSIN“

w TABLETKACH
Szybko usuwają uporczywe bóle głowy.

ŻĄDAĆ w APTEKACH

z marką „KOGUTEK“
A. GĄSECKI i S-wie.

Fabr. Chem. Farm. w Warszawie.

   

 

  

 

AKUMULATORY do radja, samochodów
i światła. Radjo odbiorniki, aparaty ano-
dowe, głośniki, słuchawki etc. Fachowe

ładowanie i naprawa akumulatorów, apa-

ratów, słuchawek, głośników, woltomierzy,
prostowników i innych.

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

- DWIAMONENŁ |
Z dniem 12 czerwca 1930 roku została urucho-

mo-G0spoda Związku Rodzinna

K t lickich w Wilnie, ul. Bakszta 2
a 0 (hotel Niszkowskiego)

Gospoda wydaje smaczne i pożywne śniadania,
obiady i kolacje. Obiad z 2-ch dań 80 groszy. —
Obiad z 4-ch dań 1 zł. 50 gr. Wycieczki grupo-
we otrzymują rabat. 0

Ma JĄKANIE
oraz wszelkie inne zboczenia mowy radykal-

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

Prospekty kancelarja wysyła bezpłatnie.pekty ja wysy: pł 01

 

Drukarnia „Dziennika Wileńskiego” ul. Mostowa I.

Niemiecka 3

 

BH. LUNENICJ
Choroby skórne

i weneryczne

przyjm. od 1—2 i5—7 pp.
Ul. Ad. Mickiewicza 9 —
wejście z ul. Sniadeckich
Nr. 1. 12

Doktór B. SZYRWIKDI
Choroby weneryczne,
skórne, moczopłciowe
Wielka 19, od 9—1i 3—7.
1103—1

 

 

AKUSZERKI

AKUSZERKA

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

WZP69

"A

| MEBLE į

 

WÓZKI
DZIECINNE
w bogatym wyborze

poleca
SKŁAD MEBLI

Bia OLKIN
362.tel.

 

i SPEAR ,
i majątkowe |
R TSS DOOR

Oszczędności
$) swoje złote 1 dolary u-

j lokuj na
nie. Gotówka twoja jest ,

12 proc. rocz-

zabezpieczona złotem,
srebrem i
mieniami. Lombard Plac
Katedralny, Biskupia 12.
Wydaje pożyczki pod za-
staw: złota, srebra, bry-
lantów, futer, mebli, pia-
nin, samochodów i wszel-
kich towarów. —5

Dochód
zapewniony posiada każ-
dy przy lokacie oszczę-
dności przez Wileńskie
Biuro Komisowo-Handlo-
we Mickiewicza 21, te-
lefon 152. —s0

D sprzedania domy
o z placami, również

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

BERLIN-DOMY,
pożyczki [hipoteczne
szybko przeprowadza

 

 

o nastroju i mistrzowskiej reżyserji Aleksandra Korda p. t.: inż. Mangel 4 Lanberg,
10 akt. W rol. głównych: Billie Dove I Clive Brook iRo- Warszawa, Marszałkow-

w roli gł: wampirzyca Glna Manes t. zwana „Djablica”i Los Hanson. ska 140. Pośrednicy po-

 

żądani. 11174—s0

SKLEP„ocz: pro”
sparujący przy rynku

Nr. 111 Krasne n(lsz
p. Mołodeczański, Odstą-

pię zaraz z powodu wy-

jazdu. 2576—s0
m ana

Wszelką
gotówkę lokujemy. |
pod pewne gwarancje

bez ryzyka '
Dom H-K. „Zachęta',
Mickiewicza i, tel, |

9—06. —s0|

Iójwęjkszy
wybór majątków

ziemskichi folwarków
Pt do sprzedania,
om H-K. „„Zachęta“

tel.
—s0

 

 

 

Mickiewicza 1,
3 — 05.  
 

pe do sprzeda-
nia natychmiast z

mieszkaniem z powodu
wyjazdu, naprzeciw po-
stój autobusowy ul. Wił-
komierska Nr. 111. 2543
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Druskieniki
pensjonat Zajączkow-
skiej Jasna 11. Przy
słonecznych kąpielachi
sosnowym lesie. Pokoje
słoneczne z werandami.
Na czerwiec całodzien-
ne utrzymanie z poko-
jem 8 zł. 507—0

drogiemi ka- |

Największy wybór

FOTO-APARATÓW
NAJSŁYNNIEJSZYCH FIRM

w składzie optycznych, fotograficznych
i geodezyjnych artykułów

„OPTYK RUBIN"
WILNO, Dominikańska 17, tel. 10-58.
Najstarsza

Uwaga: Butelki
spec. Kron-

NOSKI
PENSJONAT

WILLA IWONKA
Komfort. Pokoje słonecz-
ne. Kuchnia wyborowa.
Pianino do dyspozycji.

Ceny zniżone. f

DRUSKIENIKI
Pokoje do wynajęcia, ła-

 

, dnie umeblowane, w no-
wej słonecznej willi, przy
ul. Janej Nr. 7, w pobli-
żu kąpieli słonecznych.

Ceny przystępne.
2571—4-f

 

DRUSKIENIKI
Pensjonat OMEGA
D-wa Komendzina.

2-f

NAUKA

Student - Karepetytai
z niemieckim i łaciną
przygotowuje do egza-
minów gimnazjalnych
w Wllinie, lub na wy-
jazd. Ceny niskie.
Zgłoszenia do adm.

„Dz. Wil.'* do „„Kore-
petytora“. 257221

ROŽNE |

naleziono na jezdni
Góra Bouffałowa dn.

13-VI około godz. 13
damskie okrycie do ode-

brania przy ul. Rakowa
1 m. 2570—0

UWAGA PANOWIE
ELEKTROTECHNICY
I PRZEDSIĘBIORCY!

Hakl do izolatorów
elektrycznych

Trzony do umocowa-
nia tablic rozdziel-
czych

Trzony do umocowa-
nia trostu do pioru-
nochronów

Słupołazy uniwersalne
i szwedzkie

Żabki I bloczki do na-
ciągania przewodów

Mufy końcowe, oło-
wiane

Statki do ochrony lamp
Zasłony do wentylato-
rów

Klamerki do umocowa-
„ mła przewodów

| Szafy żelazne I ramy
do tablic rozdziel-
czych

Konstrukcje do robót
ziemnych I t. p.

Żądajcie wprost ze
źródła Zakładu Wyro-

bów Metalowych
JANA MACIEJEWSKIEGO
Wilno, ul. Szeptyckie-

go 10, tel. 18-93.
Jakość wyrobów za-
gwarantowana facho-
wem kierownictwem
właściciela, O czem
świadcz przyznanie
Wyższej Nagrody Tar-

gów Północnychw
Wiinie. 2582z1

Ceny fabryczne.

ZGUBY

Zs”. ksiązęczkę wojsk.
wyd. przez P. K. U.

Postawy na imię Piotra
Cwiklińskiego,  roczn.

1899, zam. maj. Podorka
gm. Łużeckiej pow. Dziś-
na, un. się. “2
  

zo legitymację
kolejową wyd. przez

Dyrekcję P. K. P. w Wil-
nie Nr. 5846 na imię We-
roniki Kurowskiej zam.
Wilno, Oszmiańska 4 —
unieważnia się. 2583—sQ

Zono numer rowe-
rowy 459 wydany na

imię Wł Romanowicza
zam. przy ul. Murarskie
Nr. 14—6 un. się. 2591s!

 

 

Zona kartę pobo-
rową wydaną przez

Komisję Poborową w Wil-
nie na imię Chajcelewi-
cza Kopela w 1906 r.
zam. Wilno, Wiłkomier-
ska 52 unieważnia się.

2596—s0

 

SMAKOSZE PIJĄ TYLKO
słynnne, najzdrowsze napoje owocowe:

NEKTAR POMARAŃCZOWY!
ALSINA!

EXTRA!
wylącznego wyrobu fabryki

„N EKT AR“ w wilnie.

  

     

  

 

  

firma w kraju (egz. od r. 1840) w

korkowane są
Korkami.

 

RAKIETY
PIŁKIEa KU

krajowe i zagraniczne otrzymano
w wielkim wyborze

Dom Sport. Ch. DINCES
WILNO, Wielka 15, tei. 10-46

SPRZEDAŻ NA RATY
UWAGA: Członkom Kiub. Sporto-

wych 10 '/, rabat. k

Hurtowa sprzedaż

cementu
Syndykatu cementowni Polskich

po CENACH FABRYCZNYCH

M. DEULL, wiLno
Biuro: Jagiellońska 3 tel. 811 k
Składy: Słowackiego 27, tel. 14-46

| Zawiadomienie.
Powiadamiam Sz. Klijentelę, iż przy farbiarni
obuwia i wyrobów 'skėrzanych stworzyłem
dział farbowania rękawiczek i kapeluszy fil-

cowych jako też słomkowych.
Wszelkie reperacje, w zakres wyrobów skórza-
nych i kapeluszy wchodzące, dokonywują się

na miejscu.

JAN PAWLAK
Wilno, Wilefska 10.

Firma nagrodzona dužym zlotym

 

2585-or|
medalem,

 

Nowe przezroczyste idealne

szkła do zegarków

nigdy nie stłuczesz |
i

 

k
WIELKA 38

s» (róg Sawicz)

Do nabycia w sklepiezegarków

B. GANDZI     

 

OGŁOSZENIE.
Zarząd Towarzystwa Spółdzielczego „Wileńska Ko-
lonja Kolejowa* podaje do wiadomości członków
Towarzystwa, iż w niedzielę, dnia 22 czerwca 1930 r.
o godz. 11 w Kolonji Kolejowej, w domu Ne 114
przy ul. Wędrownej odbędzie się Walne Zgroma-

dzenie członków Towarzystwa.
Porządek dzienny:

1) Sprawozdanie rachunkowe i budżetowe z
działalności Towarzystwa za 1929 r.

2) Preliminarz Towarzystwa na 1930 rok.
3) Uznanie za zalegających płatników posia-

daczy działek Ne Ne 7, 13, 20, 21, 49, 67, 119, 122,
134, 135, 136, 138, 143, 144, 148, 149, 150, 154, 163.

4) Przekazanie praw do działek gruntów
Ne Ne 119, 120, 136.

5) Ponowne rozpatrzenie przekazania praw
do działek gruntów Nr. Nr. 12, 94.

6) Wydanie aktów kupna na działki Nr. Nr.:
38, 57, 75, 127, 128, 132.

7) Umieszczenie klauzuli w akcie własności,
bowiązującej opłacanie składek członkowskich i za
wodę do czasu rozwiązania Towarzystwa.

8) Oszacowanie i przyjęcie na własność To-
warzystwa opuszczonych działek Nr. Nr. 106, 155.

9) Zorganizowanie ochotniczej straży pożar-
nej w Kolonii.

10) Przystąpienie Towarzystwa do Związku
Rewizyjnego Spółdzielni Polskich, Oddział w Wilnie.

11) Pobieranie opłat za wodę od wszystkich
członków Towarzystwa bez wyjątku.

12) Wypuszczenie w loterję działki ziemi Nr. 78
na rzecz funduszu „budowy kaplicy w Kolonii".

13) Pobieranie na rzecz funduszu budowy ka-
plicy od nowonabywających działki ziemi w Kolo-
nji osób prywatnych—50 zł. i kolejarzy -25 zł.

14) Wolne wnioski.
O ile w terminie wyznaczonym nie stawi się

ilość członków, przewidziana art. 43 Statutu To-
warzystwa, diugie walne zgromadzenie z tym sa-
mym porządkiem dziennym odbędzie się w tym
samym dniu t. j. 22 czerwca 1930 r. o godzinie
12 w tymże lokalu i będzie w myśl art. 44 Sta
tutu prawomocne niezależnie od ilości członków
obecnych.

W myśl Statutu Towarzystwa upoważnienia
są nie ważne.
2595—0 o ZARZĄD.

gub. kartę zwolnienia ||4 wyd. przez P. K. U Tak panie sędzio,

Wilno na imię Oleszkie- ale stało się to przypad-
wicza Stanisława  za- kowo,
mieszkały w Wojcienisz-
kach gm. Rzesza—unie- — A więc nie zamie=
ważnia się. 2579—S0 rzałaś pani bić go

UEIFC

Przed sądem.

— Połamałaś pani krze. ać krzesła.
sło na plecach mężal RUEDEINAKRZGULOCYCGE

„Samm——m—WCEO

 

—Zamierzałam bić ale'
nie chciałam wcale poła”

Redaktor odpowiedzialny: KAZIMIERZ HAŁABURDA.
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Nowoczesne państwo.
P. Andrć Tardieu, obecny kie-

rownik rządu francuskiego, wy-
głosił w Dijon dnia 1-go b. m.
mowę polityczną, która miała
bardzo donośny odgłos, a oprócz
spraw bieżących poruszyła także
szersze zagadnienie z zakresu dzia-
łania nowoczesnego państwa w
życiu zbiorowem społeczeństwa.

Pogląd p. Tardieu nie zjawia
się niespodziewanie. Z poprzed-
niej jego działalności wiadomo,
że w ostatnich latach uważał pe-
wne rozluźnienie, znamionujące
życie państwowe obecne w wielu
krajach, za niebezpieczne. Ogła-
szał o tem uwagi w dzienniku,
który wydawał, już kilka lat te-
mu, pisząc m. in. 1-g0 czerwca
1926:

„Rzecz w tem, czy dla dobra
instytucji parlamentarnych, czyli
ładu państwowego, karność do-
browolna nie jest lepsza niż nie-
bezpieczeństwo nietylko finanso-
we, ale polityczne, społecznei
konstytucyjne, które wiąże się z
dalszem trwaniem obecnego roz-
przęženia...“.

Juž w tych slowach znajdzie
się wskazówkę, że p. Tardieu
istotnie od dłuższego czasu ma
oczy otwarte na niedomaganie
ustrojów dotychczasowych, po-
dobnie zresztą jak p. Poincarć.
Obaj wskazywali na złe skutki
przerostu parlamentaryzmu. Ale
też obaj, zgodnie z trzeźwością
francuską, są bardzo stanowczo
przeciwni wszelkim próbom lecze-
nia zła czemś jeszcze gorszem,
czyli przedewszystkiem podważa-
niu praworządności i zapędom
dyktatorskim. W tym względzie i
ostatnia mowa p. Tardieu jest
cała oparta na uznaniu koniecz-
ności współpracy władzy wyko-
nawczej z ustawodawczą, nie po-
zornie tylko, ale istotnie.

Zachowując zatem spokój i
umiar w sprawie samej władzy,
w duchu równowagi, której po-
czucie w wielu krajach współ-
cześnie zatracono, stawia p. Tar-
dieu głównie szersze zagadnienie
zakresu działania państwa nowo-
czesnego.

Główne w tym względzie wy-
wody p. Tardieu'go brzmią:

„—..Znane są doktryny dnia
wczorajszego... Pierwsza to stara
i szlachetna doktryna liberalna
zostawiania swobody t. j. laissez-
faire i laissez-passer. Za obudze-
nie tak szerokie przedsiębiorczoś-
ci jednostek możemy jej oddać
zasłużony hołd. Ale uznać musi-
my, że wobec skupienia kapita-
łów, rozmiaru przedsięwzięć, u-
międzynarodowienia interesów,
nie jest ona już wystarczająca.
Państwo czy chce czy nie chce,
musi wkraczać obecnie tam, gdzie

dawniej nie wkraczało, oraz na-
dzorować to czem się dawniej
nie zajmowalo... Drugą dyktryną,
która również nie wytrzymała
próby zdarzeń, jest marksizm
czyli etatyzm socjalistyczny...
Otóż nauka doświadczenia mówi:
ani laissez-faire ani etatyzm so-
cjalistyczny...

Jest rzeczą jasną, że państwo
nowoczesne dopiero poomacku
szuka określenia swėgo zakresu
działania. Pomiędzy wieloma do-
wodami zwróćmy uwagę na jeden,
mianowicie na przeciwieństwo,
które wszędzie istnieje między
jego obojętnością a wagą władzy
jego: im bardziej zwiększa się
prawny zakres działania państwa,
tem bardziej ta waga władzy jego

się zmniejsza. A jednak, trzeba,

aby to demokratyczne państwo
nowoczesne było silne...

Czyż stąd wniosek, że ma się
wrócić do państwa-żandarma i do
tradycji komenderowania państw
wojskowych, a wypowiadać walkę

nowym siłom, które rozwinęły
się bez ładu i bez nadzoru? Nie. Ta-
kie przedsięwzięcie byłoby czcze...

Państwo powinno być czyn-
nikiem zestrajającym (coordina-
teur), powinno być odmłodzone,
silne, mające posłuch...*
W uwagach tych niema ni-

czego światoburczego. Ale wlaš-
nie dlatego, że są oględne, tra-
fiają one do przekonania przy-

najmniej najogólniej dla stwier-

dzenia, że istnieje to zagadnienie,
jako zadanie naszej doby, oraz

że musi być rozwiązywane i roz-

wiązane. Poczucie miary, tak

widoczne w tych uwagach, jest
najlepszą rękojmią, że będzie się

szło w kierunku ulepszeń a nie
nowych zaburzeń.

W tydzień później, 8-go bm.
przemawiał w Salon na południu
Francji p. Herriot, przewódca stron-
nictwa radykalno - społecznego,
które obecnie jest w niezgodzie
z p. Tardieu'm, jako opierającym
się na większości prawicowo-środ-
kowej.

Chociaż jednak p. Herriot miał-
by przeciwstawiać p. Tardieu'mu
poglądy lewicy, nie odbiegają
one istotnie od tamtych:

„ — ..Jesteśmy stanowczymi
zwolennikami rozwoju bogactwa i
potępiamy dawne ideologje, któ-
re deklamowały przeciw wytwór-
czości. ...Jesteśmy głęboko odda-
ni interesom przemysłu i handlu,
oraz interesom rolnictwa... Wyno-
sząc się ponad wszelką demago-

gję, oświadczamy, że dobrobyt
producenta jest istotnym warun-

kiem dobrobytu konsumenta. ...Nie
chcemy natomiast, .aby siły go-

spodarcze, zrodzone z uprawnio-
nej eksploatacji naszych zasobów,
ciężyły na życiu publicznem i na
swobodzie jednostek, tak, by ją
aż gniotły... Grunt, na którym pra-
cujemy, jest podminowany iwiel-
kie środki, tajemne, bezimienne,
które odczujecie w przyszłych wy-
borach, narzucają swe prawa dzia-
łaniu politycznemu, grożą ludziom
niezależnym, lub łamią ich... Nie
chcemy, by państwo było niewol-
nikiem tych sił...”

Okazuje się zatem, że także
przedstawiciel francuskiej lewicy
radykalno-społecznej wogóle nie
myśli o obronie etatyzmu, nie ty-
ka tych poglądów p. Tardieu'go,
a krzywo patrzy tylko na polity-
czne wpływy silnych grup gospo-
darczych.

Stanowisko p. Tardieu'go w
sprawie równowagi władz, tak ma-
ło nastręczało możności zacze-

pienia, że p. Herriot mówił ra-
czej żartobliwie:

„ — Chcemy wolności myśle-
nia dla wszystkich, nawet dla
członków parlamentu.  Zbytnie
skupienie władzy prowadzi do
sztucznego porządku dyktatury.
A my żądamy trwałości wewnę-
trznej, opartej na zestroju swo-
bód, a nie na samowoli władzy..."

Tu zatem p. Herriot wogóle
nie ma na myśli stosunków fran-
cuskich, a nie inne.

Głównym rysem tych poglą-
dów, zarówno p. Tardieu'go, jak
p. Herriot'a, jest' ich prostota.
| ona właśnie godna jest uwagi.
Jesteśmy tu na gruncie spokoj-
nych sądów, które widzą koniecz-
ność nowych żądań państwa no-
woczesnego, ale nie dają się uno-

sić wybujałościom.
Trzeba stwierdzić, że taki po-

gląd umiarkowany i u nas nie
jest czemś obcem, bo program
Stronnictwa Narodowego z 7-go
października 1928 głosi:

„ — Państwo winno popierać
inicjatywę i  przedsiębiorczość
prywatną, a nie może brać na
siebie takich zadań gospodar-
czych, którym nie jest w stanie

podołać i które osłabiają zdol-
ność wytwórczą i podatkową lud-
ności. Okres likwidacji skutków
wielkiej wojny wkłada na Pań-
stwo szczególnie trudne zadania
w kresie kierownictwa polityką
gospodarczą. Nadto ogromna wza-

jemna zależność organizmów
gospodarczych poszczególnych
państw ze względu na nowe for-
my międzynarodowej wymiany i
współpracy utrudnia te zadania. Te
względy tembardziej muszą wpły-
wać na zmniejszenie własnej gospo-
darczej działalności Państwa i
zwrócenie wszystkich wysiłków
do umiejętnego kierowania poli-
tyką gospodarczą”.

Smiało rzec można, że stano- :
wisko to jest bardzo bliskie po-
glądu p. Tardieugo na państwo'
nowoczesne.

A tymczasem w dobie dzisiej-
szej obficie wyrastają w tej dzie-
dzinie wybujałości. Wszakże u'
nas powstała osobna szkoła. go-
spodarczych rządów obecnych,
głosząca, że właśnie etatyzm jest
wynikiem koniecznym stosunków
naszego czasu i właściwą drogą
nowoczesnego państwa, a łączy
się ten pogląd, od strony poli-
tycznej, z hasłem wszechwładzy
państwa, czyli, rzetelniej mówiąc,
wszechwładzy dzierżycieli władzy
rządowej. Wszelkie wykazanie
wątpliwej i nazbyt swojskiej war-
tości tych haseł jest pożyteczne.

Stanisław Stroński.

 

DROBNE WIADOMOŚCI.
Upały i burze.

BERLIN, 14.6. (Pat.) — Dziś
w dalszym ciągu panują tu wiel-

kie upały. Przez cały dzień pogo-

towie ratunkowe musiało udzielać
pomocy wielu osobom, które
wskutek znużenia padały na ulicy.
Trzy osoby zmarły od udaru sło-
necznego. Z powodu posuchy
straż pożarna była wzywana w
licznych wypadkach. Z poszcze-
gólnych części Niemiec nadcho-

dzą wiadomości o gwałtownych
burzach, które pociągnęły za so-
bą w licznych wypadkach ofiary
w ludziach. A

Burze w Hiszpanii.
MADRYT, 14.6. (Pat.) Nad kil-

ku prowincjami przeciągnęły na-
wałnice gradowe i gwałtowne
ulewy, wywołując znaczne szkody

w miastach i na polach, gdzie:
zbiory uległy całkowitemu znisz-
czeniu. W Medina del Campo
zawaliło się kilka domów.

Echa kastrofy łodzi moto-
rowej.

LONDYN, 14.6. (Pat.) W miej-
scu gdzie zatonęła łódź motoro-
wa „Miss England* dalsze poszu-
kiwania nie doprowadziły do zna-
lezienia zwłok trzeciej ofiary wy-
padku. Jak przypuszczają znawcy,
przyczyną katastrofy była bezpo-
średnio olbrzymia szybkość, przy
której jedna z większych fal ude-
rzając o dno łodzi, przewróciła ją,.
wskutek czego łódź zatonęła.
Jako charakłerystyczny szczegół:
podkreślają, że pierwszem pyta-
niem, jakie zadał Segrave po:
odzyskaniu przytomności, było,.
czy rekord został pobity.
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2 prasy.
Zmiany na stanowiskach

dypiomatycznych.
W kołach dyplomatycznych

jest mowa o tem, że poseł Rze-

czypospolitej w Berlinie, p. Knoll,
będzie odwołany, a na jego
miejsce przyjdzie b. minister p.
Aleksander Skrzyński.

Równocześnie mówi się o tem,

że nastąpi również zmiana w am-
basadzie paryskiej. Jako następcę
amb. Chłapowskiego wymienia się
posła Bukareszcie p. Szem-
beka.

Informację o powołaniu p.
Skrzyńskiego „Kurjer Poznanski“
zaopatruje następującym komen-
tarzem:

uważać musielibyśmy powołanie
p. Aleksandra Skrzyńskiago, locarneń-
skiego deklamatora - frazesowicza, na
trudny posterunek berliński, za wręcz
parodję tego, co jest niezbędne ze sta-

nowiska interesów państwa polskiego.

w Berlinie potrzebny jest człowiek,
zdolny umysłem trzeźwym i realnem
traktowaniem zagadnień politycznych
i gospodarczych do sprostania twardym

i systematycznym politykom niemieckim.

Już jeżeli gdzie to w Berlinie locarneń-
skie bujanie po szerokich acz płytkich
wodach frazezeologji politycznej nie mo-

że państwu polskiemu przynieść pożyt-
ku, a mogłoby je aż nadto łatwo narazić
na niepowetowane straty.

Czy z tego, co Niemcy zrobili w

ostatnich miesiącach, i z tego, co robią
stale, jeszcze za mało nauki?

Na łamach swego „Tygodnia*

p. St. Thugutt w artykule p. t.

„Rozczarowanie“ tak charaktery-

zuje sanację:
Jest dziś w Polsce rzeczą nad wy-

raz łatwą spotkać  rozczarowanego

zwolennika „sanacji“. Nie trzeba go
szukać — sami przychodzą użalać się

na skutki swojej lekkomyślności. Nie-

którzy z nich byli tylko mniej czy bar-

dziej  bezinteresownymi sympatykami

ruchu: nie brak wśród tych płaczących

i takich, którzy po dziś dzleń piastują
w swoim obozie wysokie godności. To
nietylko czwarta brygada, która się

A

ogląda za siebie i zapamiętuje ścieżki
do odwrotu — nawet ludzie zupełnie
ideowi, którzy w nowym porządku rze-

czy szukali jedynie naprawy stosunków
stają dziś przerażeni, widząc dokąd ich

doprowadza pierwotny błąd w zalo-

żeniu.
Nie waheją się już dzisiaj wcale

tylko religianci, uczuciowcy, fanatycy.
przewaźnie głowy słabe i nieuchodzone
temperamenty, ludzie, którzy oddawna
wyprzysięgli się myślenia i samodziel-
nego działania, którzy pretorjanami

steli się z nałogu, jeżeli nie z zawodu:

awanturnicy, którym życie publiczne
przedstawia się, jak walna bitwa na
pijanym jarmarku, sumienia, w których
kult „wodza* oddawna już wytracił bez-
pośrednie uczucia dla Polski, widzą bo-

wiem i czują tylko przez niego.

W dalszym ciągu p. Thugutt
zwraca uwagę, że w pewnych
warunkach tłum może wybaczyć
dyktatorowi wszystko: nadużycia,
okrucieństwo, deptanie praw. Ale
dyktator musi być nieomylny.
Tłum nie wybaczy mu nigdy nie-
powodzenia:

Jestem przekonany, że przyjdzie

czas, kiedy dzisiejsi najżarliwsi, a przy-

najmniej najkrzykliwsi wyznawcy „wo-

dza" będą mówili o nim z najwyžszą

nienawiścią, łatwo przekraczającą gra-

ricę podłości, będzie to widowisko tak
bezecne, że niejeden ze zdecydowanych
przeciwników obecnego systemu będzie

musiał stanąć w obronie sprawiedli-

wości, która ma być przecież opoką,
na której buduje się państwa".
————

ostatnie nowošci

JEDWABNE i WEŁNIANE |
sceny ściśle fabryczne

Parasolki plażowe
Prześcieradła i Ręczniki

Jan Wokulski i 5-ka kapielowe
Wielka 9. w dnżym wyborze.

——————
—

pan Nany OYOO W,

Z Litwy.
Litewskie rządy w Kłajpedzie.

BERLIN, 14.6. (Pat). Agencja

Conty donosi: W dniu dzisiejszym
oddział żołnierzy garnizonu litew-

skiego, stacjonowanego wKłajpe-

dzie, dokonał zamachu na budy-

nek więzienia kłajpedzkiego, w

którym odsiadywał karę niejaki

Gerwinus, urzędnik litewski, ska-

zany na 2 lata więzienia za kra-

dzież. Rząd litewski stojąc na sta-

nowisku, że urzędnicy centralni

na obszarze Kłajpedy, pociągani

być mogą do odpowiedzialności

tylko przez sądy litewskie, ddma-

gał się wydania Gerwinusa. Żąda-
nie to jednak zostało przez wła-

dze kłajpedzkie odrzucone. Wobec

tego dziś w południe, oddział

uzbrojonych żołnierzy litewskich,

prowadzony przez oficerów, zja-

wił się niespodziewanie przed bu-

dynkiem więzienia, ustawiając się

frontem do wejścia. Dwaj ofice-

rowie, na czele grupy żołnierzy,

udali się do wnętrza, gdzie zaare-

sztowali urzędników i naczelnika

więzienia, poczem uwolnili Ger-

winusa. Jednocześnie kilku in-

nych oficerów z oddziałem żoł-

nierzy udało się do biura preze-

sa sądu i nadprokuratora, od któ-

rych zażądało wydania akt pro-

cesu przeciwko Gerwinusowi.

Litwini mordują obywatali polskich.

Z pogranicza wczoraj późnym

wieczorem nadeszła wiadomość,

iż w dniu 13 bm. po stronie li-

tewskiej w pobliżu wsi Puzyniszki,

rejonu granicznego Swięciany,

została zniewolona i zastrzelona

mieszkanka wsi Mejrany, pow.

Swięciańskiego, 19 letnia Wero-

nika Błażeszówna |. 19.
Błażeszówna była zaopatrzona

przez starostwo pow. Swięciań-

skiego w przepustkę graniczną,

na podstawie której przekroczyła

granicę koło Kołtynian, udając się

do Litwy.
Na terenie litewskim została

aresztowana pod zarzutem szpie-

gostwa na rzecz Polski i osadzo-

no w areszcie w Puzyniszkach.

W areszcie dopuszczono się na
niej gwałtu, a gdy dziewczyna

zagroziła, iż zaskarży gwałcicieli-

strażników, ci ją zastrzelili.

Trupa dziewczyny strażnicy

wyrzucili koło granicy, powiada-

miając, iż przygodny bandyta za-

strzelił Błażeszównę.

Ponieważ zwłoki zamordowa-

nej Błażeszówny znajdują się po

stronie litewskiej, władze KOP.

zwróciły się z żądaniem wydania

zamordowanej.

W sprawie tej w poniedziałek

odbędzie się na odcinku gra-

nicznym Swięciany konferencja

polsko-litewska.
Również wczoraj doniesiono

nam, iż straż litewska aresztowa-

ła na pograniczu polsko-litewskiem

Józefa Rynkiewicza z Wilna. Ryn-

kiewicza osadzono w więzieniu w

Szawlach, gdzie go poddano tor-

turom dla wydobycia zeznań.

Zbitego i obrabowanego Rynkie-

wicza wyrzucono na teren pol-

ski.

 

Jak książę Karol odbył swą podróż z Francji do Ramunji
Szofer Nicolo.- Tajemnicza depesza.—Udekorowanypilot.

Pisma rumuńskie podają na-

stępujące, niezmiernie ciekawe

szczegóły podróży księcia Karola

z Francji do Bukaresztu, gdzie,

jak wiadomo, książę natychmiast

po swym powrocie z zagranicy

obwołany został królem Rumunii.

Najtrudniejszą rzeczą w Pary-

żu było wyrobienie dla księcia

paszportu i wiz przejazdowych.

Rozwiązanie tego wielce skom-

plikowanego problemu wziął na

siebie kapitan Pop, członek ru-
muńskiej misji lotniczej w Pary-

żu. Kapitan Pop stwierdził z łat-

wością, że niektórzy urzędnicy

paryskiego poselstwa rumuńskie-

go są przeciwni powrotowi Karo-

la do Rumunji, postanowił więc

otrzymać dla księcia paszport

podstępem. Po krótkim namyśle

polecił szoferowi rumuńskiego

attachć wojskowego w Paryżu,

Eugienjuszowi Nicolo, zwrócić się

„do poselstwa z prośbą 0 wysta-

wienie mu paszportu na wyjazd

do Rumunji. Poselstwo, nie po-

„dejrzewając nic złego, Nicolemu

żądany paszportwystawiło. Następ-

nie paszport posłano do konsu-

latów państw przez które prowa-

„dzi droga do Rumunji, z prośbą

o wydanie „szoferowi Nicoli” wiz

tranzytowych. Rzecz jasna, że

nikt szoferowi rumuńskiego at-

tache wojskowego, pragnącemu

udać się na urlop do kraju, trud-

ności nie robił. Kiedy wszystkie

wizy były załatwione, fotografję

szofera z paszportu usunięto. a

na jej miejscu nalepiono foto-

grafję księcia Karola. Zdawało się,

że wszystko jest w jaknajlepszym

porządku. Niestety jednak przy

przeglądaniu  „spreparowanego"

już paszportu kapitan Pop ku nie-

małemu swemu zdumieniu spo-

strzegł, że w pośpiechu zapom-

niano o wizie niemieckiej. O wy-

rywaniu fotografji nie mogło już

być mowy. Trzeba więc było za-

ryzykować. Kapitan Pop osobiš-

cie udał się do poselstwa nie-

mieckiego, prosząc o wizę dla

swego szofera. Urzędnik posel-

stwa wziął paszport do ręki i,—o

zgrozo,—zaczął się bacznie przy-

glądać fotografji. Rezultat su-

mienności niemieckiego urzędni-

ka był fatalny: księcia na foto-

grafji poznano. Mimo to jednak

pieczątkę wizową na paszporcie

postawiono...

Książę Karol pierwszą część

swej podróży (z Paryża do Mo-

nachjum) odbył koleją. W Mo-

nachjum na księcia czekał już

samolot marki „Farman*, wypo-

życzony za 44.000 franków w
firmie „Sier. Service". O  godzi-

nie 7-mej rano aeroplan wystat-

tował w Monachjum, biorąc kurs

na Bukareszt przez Wiedeń, Bu-

dapeszt, Oradeu i Cluj. Lot był

dość uciążliwy przez wzgląd na

niepomyślne «warunki  atmosfe-

ryczne. W pobliżu miasta Oradea

wyczerpały się zapasy benzyny,

wobec czego pilot postanowił

wylądować. Uzupełnienie zapasów

benzyny poszło gładko i aeroplan
wkrótce wyruszył w dalszą drogę.

Pilot, który prowadził samolot
księcia Karola, natychmiast po
przybyciu do Bukaresztu udeko-
rowany został przez księcia-re-
genta Mikołaja orderem Korony
Rumuńskiej.
 

Groźne cyfry.
Prócz stereotypowych  fraze-

sów o konjunkturze, recesji, de-
presji i innych nic lub niewiele
mówiących terminów słyszy się
bardzo często z obozu rządowe-
go zapewnienia, że minęliśmy
już punkt krytyczny, i że zwolna
rozpoczyna się poprawa.

Szczególnie chętnie operuje
się cyfrą bezrobotnych, przyczem
wykazując jej spadek w miesią-
cach wiosennych, zestawia się
np. maj z kwietniem lub mar-
cem. Tymczasem
stwierdza „Kurjer Poznański" —
jest to metoda błędna i niesu-
mienna. Wiadomo bowiem po-
wszechnie, że na wiosnę ilość
bezrobotnych zawsze i wszędzie
maleje; chcąc zatem z cyfr wy-
snuwać jakiekolwiek wnioski co
do poprawy czy pogorszenia kon-
junktury, należy porównnywać
dane miesiące nie z poprzednie-
mi tego samego roku, lecz z ta-
kiemi samemi miesiącami lat
ubiegłych.

Przy zastosowaniu tej jedynie
słusznej metody otrzymamy za
dwa ostatnie lata następujące ze-
stawienie ilości bezrobotnych:

Data 1929 1930 Różnica

w tysiącach

5.1V. 174 291 +117
12.1V. 169 289 + 120
19.IV. 163 288 125
10. V. 140 263 14
17. V. 133.5.252 4119
24. V. 128 240 +112

Cyfry te nie zachęcają do
optymizmu. Widzimy z nich, że
różnica między rokiem 1929 a
obecnym wyraża się stale tą sa-

mą cyfrą około 120 tysięcy, czyli,
że wiosenny spadek cyfry bezro-
botnych wynosi w obu latach po
około 50 tysięcy, a więc procen-
towo: w r. 1929 26 proc., a obec-
nie tylko 18 proc.

Innemi słowy nie tylko rok
obecny jest gorszy od poprze-
dniego, ale także stosunek mię-
dzy majem a kwietniem jest w
tym roku gorszy niż w poprze-
dnim. Krótko i węzłowato na każ-
dy sposób jest coraz gorzej i ża-
dnej poprawy niema.

Przyjęliśmy dla porównań cy-
fry urzędowe bez żadnych za-
strzeżeń, aby nie ściągnąć zarzu-
tu tendencyjności. Faktycznie cy-
fry te są jeszcze gorsze, albowiem,
pomijając sam system rejestracji,
nie powinno się zapominać o t.zw.
częściowych bezrobotnych pracu-
jących po 1—5 dni w tygodniu.
W samym tylko przemyśle prze-
twórczym ilość tych bezrobotnych
w roku 1929 wynosiła 98 tysięcy.
obecnie 114 tysięcy, co w sto-
sunku do ilości zatrudnionych
wynosiło 18,6 proc., gdy obecnie
26,9 procent.

Stała, nie ulegająca spadkowi,
nadwyżka 120 tysięcy bezrobot-
nych w roku obecnym, tłumaczy
się martwotą ruchu budowlauego.
O katastrofalnym stanie na tem
polu mimo ciągle innych, a bar-
dzo wysokich cyfrkredytubudowla-
nego kolportowanych przez rządo-
we agencje prasowe, świadczy
stan zamówień w przemyśle bu-
dowlanym. Tutaj cyfry porów-
nawcze są jesze o wiele groźniej-
sze od poprzednich.

Zły stan zamówień
w kwietniu

SLS
Cementownie ZE MS
Wapienniki 1471 128
Cegielnie 360 | 631
Huty szkla 49,7 į 806
Przemysł metalow. 21,6 | 81,4
Tartaki | 256 | 675

Cyfry powyższe należy rozu-
mieć jako stosunkowe do ogól-
nego stanu zamówień, przyjętego
jako 100. '

Dla uniknięcia wszelkich nie-
porozumień wyjaśniamy, że wszyst-
kie przytoczone w tym artykule
cyfry wzięte są z zeszytu 11 urzę-
dowych „Wiadomości Statystycz-
nych*.

DOSKONAŁE

ROWERY ŁUCZNIK
Państwowej Fabryki Uzbrojenia

poleca reprezentant

LYGKUNT KAGRODZKI
WILNO, ZAWALNA 11-a.

Sport.
Międzynarodowe zawody.
WARSZAWA, 14.VI. (Pat.). —

W sobotę w pierwszym dniu mię-
dzynarodowych zawodów lekko-
atletycznych powszechne  zainte-
resowanie wywołał bieg na 1500
metrów. Od startu prowadził Ku-
socinski, w drugiem okrążeniu
wybił się na czoło Finlandczyk
Jokivirta, prowadząc aż do 300

metrów od mety. W tem miejscu
fenomenalnym finischem zwycię-

żył Petkiewicz, w czasie 3,91,

pobijając nowy rekord polski.
Drugi przyszedł o 6 metrów w
tyle Kusociński, trzeci Jokivirta
8 metrów za Kusocińskim.
W meczu tennisowym polsko-

węgierskim para Aschner—Leiner

pokonała braci Stolarowych 6 :3,
3:6, 8.: 6,. 6 :4. 

jak słusznie

TEATRY MIEJSKIE.
POLSKI.

„Genjusz i kucharka" kom. w
3 akt. Jerome Jerome'a.
Lubię Jerome'a nowelistę, lu-

bię subtelny dowcip tego weso-
łego, pogodnego złośliwca bez
goryczy, w jego krótkich obraz-
kach i szkicach, jego traktowa-
nie świata, ludzi i ich spraw z
pobliżliwym uśmiechem filuta, z
którym tak dobrodusznie klepie
po ramieniu.

Jerome'a komedjopisarza zda-
rza mi się widzieć poraz pierw-
szy (w wytwornym przekładzie
Z. Kleszczyńskiego) i przyznam
szczerze — wolę nowelistę. Bły-
skotliwy talent Jerome'a lepiej
się wypowiada w tych krótkich
pociągnięciach piórem a dowcip,
że tak powiem—skondensowany,
pointą swą osiąga cel zamierzo-
ny w stopniu wyższym i z wię-
kszym efektem. W utwór sce-
niczny, tak różny budową, zakra-
dają się pewne rozwlekłości, pow-
tarzania, (część Il aktu, połowa
Ill-go) nie pozwalające djapazo-
nu humoru utrzymać bez przer-
wy na jednym poziomie.

Smieszności zewnętrznych form
ideologji socjalistycznej i jej
przedstawicieli i wyznawców —„to-
warzyszów* oraz hołd dla kobie-
cości kobiety—oto wątek i kan-
wa komedji Jerome'a.
W b. dobrej obsadzie grał Te-

atr Polski sztukę. Zelwerowicz—
John Parable, znakomity publicy-
sta, genjusz socjalizmu, duchowy
wódz stronnictwa (och jakże
nie żałuje autor, złośliwych,
przewybornych w swym humorze,
smagnięć socjalizmowi!) ujmuje
z takim niezrównanym komizmem
postać tytułową, że umarłego
w trumnie do rozpukuby roz-
śmieszył groteską figury genju-
sza. P. Niwińska, przemiłą kucha-
reczkę p. Pryce grała z uroczym
wdziękiem, była jednak za młoda
i za ładna dla mr. Parable'a tak,
że bezinteresowność uczucia pan-
ny Comfort można było stawiać
pod znakiem zapytania. P. Cie-
cierskiemu—Quincey nie brak też
komizmu w odrębnym gatunku,
którym okrasił postać przyjaciela
dziennikarza, polującego na in-
tervievy i sensacje. P. Biernacka
nieco przejaskrawiła miss Bull-
strode nie w sylwectce ale w
ujęciu roli, w przeciwieństwie do
p. Małynicz, która w grze, głosie
i masce stworzyła postać dosko-
nałą gospodyni—natomiast zupeł-
nie nieznośną w trzymaniu tuło-
wia. Czy autor chce aby mrs
Meadovs była kaleką? Pelnego
godności służącego, który kij połk-
nął swoiście ujął p. Karczewski.
Pozostałe niewielkie role płaczli-
wej sekretarki, Jima Sowy i Jė-
zefa Cebuli grali pp. Severinów=
na, Kempa i Pichelski mniej lub
więcej szczęśliwie. P. Kempa ma
dobre zacięcie na andrusów i
apaszów.

Widownia (pełna) bawiła się
doskonale śmiejąc się do rozpu*
ku i nie szczędząc oklasków licz*

nych a solidnych.

Wielebnym OO. Misjonarzom, a w
szczególności  Przewielebnemu Ojcu
Superiorowi, oraz Ojcu Dyrektorowi
Maiego Seminarjum w Wilnie, wyrażam
moje szczere i głębokie podziękowanie
za tak dobre i sziachctne, iście ojcow”
skie wychowanie syna mojego od po”
czątku do ukończenia Małego Semi-
narjum.

Z całego serca wreszcie składami

„Serdeczne Bóg zapłać" całemu grom
Szanownych Profesorów i Wychowawców:

S. Maczułło.

KETEYCREDNA TTEZZ OEAKACJAONA

GIELDA
WARSZAWĄ, 14,VI. (Pat.:

Waluty i dewizy: |

Belgja 121,45—124,76—124,14.
Londyn 43,34 —43,35 —43,23.
Nowy York 8,909—8,929—8,889.
Oslo 35,00—35,09—34,91.
Praga 26,44',—26,50'/,—26,38.
Nowy York kabel 8,921—8,941—3,901.
$zwajcarja 172,88 —173,31—172,45.
Stokholm 239,55—240,15—238,95.
Wiedeń 125,82—126,13—-125,51.
Włochy 46,73 ,--46,85',--46,61'[1.
Berlin w obr. pryw. 212,80.

Papiery procentowe:

Dolarėwka 61,50, Požyczka5' „kon
wersyjna 56, 5%, kolejowa 52,25, 6', do
larowa 76,25—76, 8'ę L. Z. B. Gosp"
Kraj. i B. R., obl. B. G. K. 94, te same 7 "
83,25, 47, ziemskie 45,50, 4',%/, ziem
skie 55.75—55,60. 4'.". warszawskie
8 . warszawskie 75,76 — 74,75— 75,

8', Łodzi 70,75, 10”/, Siedlec 81,75.
Akcje:
— Bank Polski 17050, Bank Zwid

zku Spółek Zarobkowych 72,50.

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną |

wiieńska 15—5, j
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KRONIKA.
Przyjazd p. Prezydenta Rzeczypospolitej.
W dniu wczorajszym do Wilna

przybył Pan Prezydent Rzeczypo-
politej Ignacy Mościcki, który ra-
em ze świtą odbył podróż z Wat-
awy autami (7 samochodów luk-
sowych i 3 bagażowe).
Na granicy województwa wi-

kńskiego Dostojnego Gościa po-
tał wojewoda wileński Raczkie-
icz.
O godz. 7-ej wiecz. przy bi-

u dzwonów, Pan Prezydent wje-
ał do miasta w asyście świty
szwadronu 4 pułku ułanów i za-
ymał się przed Ostrą Bramą.
Po odebraniu raportu od do-

ódcy kompanji honorowej, Pan
gezydent w towarzystwie świty i

neralicji, skierował się do ocze-
jących przedstawicieli władz,

uchowieństwa, organizacyj spo-
cznych i samorządu, na czele z
rezydentem miasta mec. Fole-
wskim, który powitał Dostojne-

fo gościa krótkiem przemówie-

niem, ofiarując tradycyjnie chleb
i sól.

Po powitaniu nastąpiła pre-
zentacja miejscowych przedsta-
wicieli władz, duchowieństwa, se-
natu O. S. B., Kuratorjum, zrze-
szeń i organizacyj społecznych,
poczem Pan iPrezydent w towa-
rzystwie wojewody i świty udał
się do Ostrej Bramy, gdzie po-
witał Dostojnego Gościa J. E.
Ks. Arcybiskup Jałbrzykowski w
asyście J. E. Ks. Biskupa Michal-
kiewicza i Bandurskiego oraz
licznego duchowieństwa.
W kaplicy odprawione zostały

krótkie modły. Na zakończenie
odśpiewano „Boże, coś Polskę",
poczem p. Prezydent śród szpa-
lerów młodzieży uniwersyteckiej,
harcerzy, przysposobienia woj-
skowego przy dzwiękach hymnu
państwowego odjechał do pałacu
Reprezentacyjnego. d.

 

— Od Administracji. Dyżury
naszej Administracji w Niedzie-
i Święta do września na czas

tni zostały przerwane.

Wiadomości kościelne.
— Udział chórów związko-

ych w procesji Bożego Ciała.
arząd Wil. Związku Tow. Spie-
aczych i Muzycznych wzywa
szystkie chóry związkowe do
aknejliczniejszego wzięcia udzia-
w uroczystej procesji Bożego

iała w czwartek 19 b. m. io
rzybycie na łączną próbę chó-
ów w poniedziałek 16 b. m. o
7i pó! wieczorem do sali kon-
rtowej gimn. im. A. Mickiewi-

ka i konserwatorjum muzyczne-
o (Dominikańska 3—95).

— Zarząd Centrali Chrześc.
. Zaw. Wzywa wszystkie

shrześc. Związki Zawod. do gre-
jalnego wzięcia udziału ze sztan-
frami w uroczystej procesji Bo-
go Ciałą. Zbiórka wszystkich
iązków wyznaczona w dniu
ożego Ciała w lokalu Centrali
rzy ul. Metropolitalnej 1.

— Tow. Pań Miłosierdzia
„ Wincentego a Pauio sto-

Ownie do ustalonego oddawna
yczaju wezmie udział w pro-
sji Bożego Ciała. Zbiórka o g.

0 ze znaczkami Stowarzyszenia
a placu Katedralnym dom Bur-
ardta róg Mickiewicza.

Z miasta.

— Nabożeństwo w mecze-
B. Muftjat podaje do wiadą-
ości, że w dniu 20 czerwca o
odzinie 12 w południe odbędzie

w meczecie nabożeństwo,
óre zaszczyci swoją obecnością
an Prezydent Rzeczypospolitej
olskiej.
Prawem wstępu do meczetu

użą karty zaproszenia, które
dą wydawane w Muftjacie w
bdziny urzędowe 16,17 i do g.
1-ej 18 czerwca.

Sprawy miejskie.
— Likwidacja długu przed-

ojennego. W dniu wczorajszym
owrócił z Londynu do Wilna
rezydent miasta mec. Folejew-
i, podczas, gdy reszta delegacji
amorządu wileńskiego w oso-
ach: radnego Jundzilła i radcy
awnego Kapłana pozostała na-

"Bal w Londynie, gdzie w dalszym
lągu toczą się pertraktacje z
zedstawicielami wierzycieli w
prawie ostatecznej likwidacji
rzedwojennej pożyczki zaciągnię-
j w Anglji w roku 1913. '
Dotychczasowe rokowania nie

ały jeszcze jak się dowiaduje-
y pozytywnego rezultału i w
wiązku z tem prezydent Fole-
fwski prawdopodobnie wyjedzie
powrotem do Londynu po za-
ończeniu uroczystości powital-
ch P. Prezydenta Rzplitej, na
óre właśnie przybył.
— Kredyt na cele buoowla-
Jak się dowiadujemy, Bank

iospodarstwa Krajowego na sku-
k usilnych starań samorządu
ileńskiego zgłosił się przydzielić

a etnisko z

LETNISKA. Media

w Mejszagole na
Iwarku przy szosiei
plasteczku. Dowiedzieć
ę u miejscowege pro-
oszcza. 2590—s2 twie.

Ad. Mickiewicza 23, Biu-
ro Techniczne Inż. Kier-
snowski i Krużołek S-ka,
tel. 5-60.

LETNISKO
<ałodz. utrzymaniem w
lajątku ziemskim. Ko-
lunikacja autobusowa,
bnwersacja francuska
miejscu. Dąbrowskie-

L 5—2 od 1—4::2555-s0

KUPNO-

  
rawdziwą

etnisko z utrzymaniem Kaszę krakowską
otrzymała firma

do“ kacja autobusowa las, ZWIEDRYRSKI Wileńska
blisko Wilna komu-

 

utrzyma-
lasy,

Informacje Zarzecze 16,
m. 17, godz. 5—6. 2573.-1
 

[6 alėja z utrzymaniem
w majątkach ziem-

skich w Nowogródzkiem
i Wileńskiem wojewódz-

Informacje: Wilno,

  

  SPRZEDAŻ

 

nowy kontyngens kredytów na
cele budowlane m. Wilna.
W związku z tem zwołane zo-

stało na dzień 17 b. m. nadzwy-
czajne posiedzenie Komitetu Roz-
budowy, na którem będą rozpa-
trzone podania o pożyczki wła-
ścicieli nowobudujących się a już
finansowanych budowli oraz po-
dania właścicieli nieruchomości,
ubiegających się o pożyczki na
drobne remonty swych a:

d

Sprawy rolne.

— Uroczyste zebranie Rady
Wil. Tow. Organ. i Kółek Roi-
niczych odbędzie się w dniu 18
o godz. 12-ej w ląkalu Wileń-
skiego Banku Ziemskiego, (Mic-
kiewicza 8) w obecności Pana
Prezydenta Rzeczypospolitej. Na
zebraniu zostaną wygłoszone re-
feraty: przez prezesa W. T. O.i
K. R. p. Karola Wagnera na te-
mat: „Sytuacja rolnictwa Wileń-
szczyzny*; przez dyrektora W. T.
O. iK. R. p. Czesława Makow-
skiego na temat: „Prace Wileń-
skiego T-wa Org. i K. R. nad
podniesieniem kultury rolnej w
województwie*.

Handel i przemysi.

Propaganda wyrobów kra-
jowych. W dniu 16 b. m. odbę-
dzie się posiedzenie Komitetu O-
bywatelskiego propagandy wyro-
bów włókienniczych, na którem
zostaną przyznane nagrody w wy-
niku konkursu wystaw sklepo-
wych podczas tygodnia propa-
gandy wyrobów  włókieniczych
(1-—8 b. m.) (d)

Sprawy wojskowe.

— Dalszy ciąg przeglądu
poborowych rocznika 1908 od-
będzie się w lokalu przy ul. Ba-
zyljańskiej 2 w najbliższy ponie-
działek 16 b. m. o godz. 8-ej
rano.
W dniu tym do przeglądu

winni są zgłosić się ci z poboro-
wych rocznika 1908-go, którzy na
poprzedniej komisji z tytułu sła-
bego zdrowia uzyskali odrocze-
nie (kat. B). Obowiązek stawien-
nictwa dotyczy wymienionej ka-
tegorji poborowych z nazwiskami
rozpoczynającemi się na litery
od K. do Ł. włącznie. (d)

Sprawy robotnicze.
— Stan bezrobocia. Jak wy-

nika z ostatnich danych, Wiino
liczy obecnie 2937 bezrobotnych,
w tej liczbie mężczyzn 1125 i
kobiet 812.
W porównaniu z tygodniem

poprzednim—bezrobocie zmniej-
szyło. się o 70 osób.

Tendencja zniżkowa na wi-
leńskim rynku pracy trwa nadal.

(d)
Sprawy akademickie.

— Z Koła Matematyczno-fi-
zycznego.. We wtorek o godz.
7-ej odbędzie się w lokalu Koła
Matem.-Fiz. St. U. S. B. (Zamko-
wa 11) zebranie naukowe Koła.

sprzedaje
PolskiGONTY 2rzeka.

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.

Ples—wilk
do sprzedania ul. Troc-
ka 11, m. 24. 2600—0

Klacz
wierzchowa do sprzeda-
nia tamźe powóz, koła
gumowe i uprzęże. Szep-
tyckiego 5, tel. 1301. —2

dzies.
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|    
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OTWARCIE IURKOorzech.staro- „.- kredens używany w Do

rid

Pensjonatu

1 nowym zarządem.
S sosnowy,plaża, obok

Sy. Wielka 32—3. s0

świeckie i półkre-
dens dębowy sprzeda-
ją się. Senatorska 19,

NOCENTÓWKA"m. 3 za Szpit Wojsko,
si

zczenięta buldogi an- Z
A gielskie do sprze-

€ji. Przyjmuje się za- dania Jasna 23 m3. .
2544—0 Mickiewicza 62a, m. 6.

dobrym stanie niedrogo.
Św. Anny 2—2. Jordan—
Bondyk. 2573—0
   i kol.

powoda wyjazdu
sprzedaje się forte-

pian znanej fabryki, od
10—12 do p. 3 6 pop.

bryczki i
okazyjnie do sprze-

Lloyd ul. Kijowska. —sl dania. Zarzecze 26.

nach urzędowzch.

Mieszkania
i pokoje

Moze 3 pok. od- skiego 5—2.
remontowane do

wynajęcia ul. Kalwaryj-
ska 36—7.

 

 

wynajęcia 5 po- pokój
koi na parterze z Antokol,

wygodami i
Witebska5. Dowiedzieć -
się Poleska
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Warszawskie i Dadana wyko- |
nane z suszonego drzewa, pod
kierownictwem zawodowych |

pszczelarzy.

MIODARKI, WĘZĘ sztuczną
(oraz różne przybory pszcze-

larskie. 4—or

POOFISE CPE

| Zygmunt Nagrodzki
Wilno, Zawalna Nr 11-a.

 

  

Z życia stowarzyszeń.
— Zebranie organizacyjne

Chrześc. Związku Zaw. Szew-
ców Sekcji Obstalunkowych od-
będzie się w poniedziałek 16 b.
m. o godz. 6ej wiecz. w sali
przy ul. Metropolitalnej 1.

— Zarząd Związku Właści-
cieli Średnich i Drobnych nie-
ruchomości powiadamia, iż Wal-
ne Zebranie dzierżawców gruntów
miejskich w sprawie wykupu zie-
mi odbędzie się dn. 15 czerwca
r. b. o godzinie 5 p. p. w lokalu
przy ul. Orzeszkowej Nr 11 m.19.

Sprawy szkolne.
— įZjazd koleżeński. Dziś

odbędzie się siódmy kolejny Zjazd
Koleżeński Polaków, którzy ukoń-
czyli lub opuścili do r. 1905 I, II
gimnazja i szkołę realną w Wil-
nie, według następującego po-
rządku: 1) o g. 10 r. nabożeństwo
w kościele św. Jana, 2) o g. 10
i pół r. zbiórka na podwórzu u-
niwersyteckim dla dokonania zdję-
cia fotograficznego, 3) o g. 11 r.
zwiedzanie gmachu uniwersytec-
kiego, gdzie się mieściły gimnazja
wileńskie, 4) o g. 7 wiecz. zebra-
nie koleżeńskie w letniej siedzi-
bie Klubu Szlacheckiego.
— Dyrekcja Gimnazjum 0. 0.

Jezuitów w Wilnie (ul. Wielka 58)
zawiadamia, że egzaminy wstępne
do ki. I-ej odbędą się w dniach
20, 21, 23 czerwca, do klas II-V
w dniach 24, 25, 26 czerwca, po-
czątek o godz. 8:ej rano. Zgło-
szenia przyjmuje kancelarja w
godzinach urzędowych, t. j. od
g. 11—13.

Dla uczniów gimn. istnieje przy
gimnazjum internat (70 miejsc).

Prywatny kurs przygotowaw-
czy do kl. pierwszej dla uczniów
uczących się prywatnie otworzą
O. O. Jezuici dnia 1 października.
Podania przyjmuje Rektor Ko-
legjum O. O. Jezuitów. 1

— W liceum Filomatów w Wiinie
(z prawami szkół państwowych) egza-
miny do kl. wstępnej i I odbędą się od
dn. 20—23 czerwca, do Innych klas od
24—26 czerwca.

Dla życzących. od kl. IV równoległy
gimnazjalny kurs łaciny I matematyki.
od ki. V lub VI nauka pisania na ma-
szynie.

Podania przyjmuje kancelarja szkol-
na codziennie od godz, 10 do 2 (ul. Że-
igowskiego 1 m. 2).

Zarząd Żen. gakoży, Zawodo-
wej im. św. Józefa w Wilnie (kra-
wiecczyzna, bieliźniarstwo, haft) *podaje
do wiadomości, że egzamina wstępne
rozpoczną się 21. VI. 30 r. od godz.9-tej
rano. Zapisy przyjmuje kancelarja co-
dziennie oprocz świąt od godziny Il giej
do I-szej w lokalu szkoły przy ul. Ostro-
bramskiej 29. Il.

Różne.
— Loterja fantowa. Jutro

rozpocznie się sprzedaż na uli-
cach m. Wilna, biletów loterji
fantowej Koła Polskiej Macierzy
Szkolnej im. T. Kościuszki. W
liczbie wygranych dużo wartoś-
ciowych fantów jak:  Patefon,
przybory platerowe, serwisy, a-
paraty radjowe i t. p. Cena bile-
tu tylko 50 gr. Dochód z loterji
przeznacza się na prowadzenie
przedszkola dla dzieci niezamoż-
nych rodziców, oraz na cele kul-
turalno oświatowe.

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

Dzisiaj zamknięcie sezonu „Artystami*
po cenach zniżonych.

We czwartek 19 b. m. galowe przed-
stawienie, które zaszczyci obecnością
swoją J. W. P. Prezydent Rzeczypospo-
litej. Odegrana będzie opera narodowa
„Krakowiacy i Górale* z aktualnemi
kupletami. Ceny miejsc zwyczajne.
Zniźki nieważne. Stroje wieczorowe.

Teatr Miejski w „Łutniu.
Codziennie „Genjusz i kucharka".

W sobotę lekka komedja amery-
kańska „Narzeczona z dachu”.

— Teatr Miejski w ogrodzie po-
Bernardyńskim. W sobotę 21 b. m. o
godz. 8,30 otwarcie Teatru Letniego.
Dana będzie wyborna farsa „Porwanie
sabinek*. Ceny miejsc zniżone.

drabiniak 2 duże
0

Molo-

Mieszkanie
pow.

Pańska 4—3.

2 pokoje
umeblowane
do wynajęcia

2564—0

dla
ul.

ogrodem. m. 1, od 4—7.

w;

D osobno do wynaję-
pokoje cia Sniegowa 7—11.

lanina najs. kazyjnie tanio sprze- bez kuchni do wynaję-
Da YNNIEJĄC | 0 daje się Folw. PUNI- cia. OMARA.

SZCZE położony w gm. 5 od 4 do 6 pp. 2535—0
Gródeckiej,
deczańskiego obsz. 150

z zabudowaniami:
las, łąki ziemia orna etc.

0 Dowiedzieć się w Banku, 5-cio pokojowe z wygo-
Mickiewicza 7 w godzi- dami, 2 balkony, do wy-

—1 najęcia od 1 Lipca b. r.
2

 

Poszukuję 2-ch pokoj
ze wszystkiemi
dami z
utrzymaniem dla 2-ch
osób. Wileńska 28 Zwie-

 

słoneczne Portowa 8 m. 3.
Dąbrow-

2555
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Dowynajęcia "= "m r
2 pokoje z kuchnią i 1 ___

samotnego.
Piaski 94

 

WN EESENSKY

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala'385 mtr.

Program:

Niedziela, dnia 15 czerwca 1930 r.
10,00. Transm. z Porubanka. Powi-

witanie Prezydenta salwą armatnią,
msza polowa z kazaniem J. E. ks. bi-
skupa d-ra Wł. Bandurskiego i rewja
wojskowa.

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

katedralnej w Wilnie.
13,10. Komunikat „meteorologiczny,

koncert i odczyty rolnicze.
15,20. Muzyka popularna.
17,10. Audycja dla dzieci.
17,30. Koncert z Warszawy.
18,55. „Co się dzieje w Wilnie" —

Pogadankę wygł. prof. M. Limanowski.
19,45. Transm z Warsz. Audycja li-

teracka ku czci Kochanowskiego: a)
Przemówienie Leopolda Staffa. b) „Jan
z Czarnolasu*, komedjoopera Jana Ur-
syna Niemcewicza w reżyserji i radjofon.
Leona Schillera.

22,15. Transm. rewji teatru „Wesoły

Wieczór z Warsz.

Poniedziałek, dnia 16 czerwca 1930 r.
11,56. Sygnał czasu.
12;05. Transm. z Sali Sniadeckich

u. S. B. Otwarcie Zjazdu Nauczycieli
Szkół Powszechnych.

1600. Transm. z Auli Kolumnowej
U. S.B. wręczenie doktoratu honoro-
wego p. Prezydentowi Rzplitej.

17,00. Komun. Akademickiego Koła
Misyjnego.

17,15. Poradnia prawna.
Stan. Węsławski.

Prow. adw.

17,45. Transm. koncertu muzyki
lekkiej z Warsz.

18,45. Audycja literacka: „Tysiąc
i druga noc*.

20,05. „Ocalenie polskiego skarbca
koronnego”, odczyt wygł. dr. Marjan
Moreiowski.

20,30. Gramofon.
21,00. Transm. z Sali Miejskiej.

Bankiet ku czci Prezydenta Rzpiitej.
Przemówienia prezydenta m. Wilna
p. Folejewskiego i p. Prezydenta Rzplitej
Ignacego Mościckiego.

Co nowego w Radjo.
Transmisja uroczystości.

Jutro o godz. 12,00 Rozgłośnia Wil.
transmituje otwarcie zjazdu nauczycieli
szkół powszechnych obecny będzie
p. Prezydent Rzplitej.

Następnie o godz. 16,00 zostanie
nadana w Auli Kolumnowej uroczystość
wręczenia doktoratu honorowego nauk
przyrodniczych p. Prezydentowi prof.
Mościckiemu o godz. 21,00 nastąpi tran-
smisja bankietu z Sali Miejskiej.

Bydiękowanie.
Niniejszem pozwalam sobie tą

drogą * wyrazić Reprezentacji Krakow-

skiego Towarzystwa Wzajemnych Ubez-
pieczeń w Białymstoku, a szczególnie

Kierownikowi Jej, p. Konstantemu Pe-
telczycowi, podziękowanie za szybkie

wypłacenie mi sumydol.(I.S.A. 500 (pięć-
set), na którą to kwotę ubezpieczony

był mąż mój ś. p. Józef Sudołowicz za
polisą Krakowskiego Towarzystwa Wza-

jemnych Ubezpieczeń Ne 203659.

(—) Albina $udołowiczowa.
Sokółka, dnia 28 Maja 1930 r.

Ż kraju.
Święciany.

Dzień jednastego czerwca na
długo zapewne pozostanie w pa-
mięci mieszkańców naszego mia-
sta, bo mieliśmy na rynku rzadkie
i bardzo przytem pouczające
przedstawienie.

Wprost jak w teatrze.
Rozpoczeli to przedstawienie

Jiczni agitatorzy Partji Chłopskiej,
Wyzwolenia i Polskiej Partji So-
cjalistycznej. Od godziny 12-ej
do 4-ej popołudniu był rynek
święciański widownią popisów
krasomówczych tych panów.

Jednym takie gadanie podo-
bało się więcej, drugim mniej, a
najwięcej było takich,co się obu-
rzali słuchając bredni  rzeko-
mych obrońców chłopów i ro-
botników.

Zapewne jednakże wiece za-
kończyłyby się spokojnie, gdyby
nie osławiony nasz bebechowiec-
piłsudczyk, p. Krasicki.

Było to w godzinach urzędo-
wych, więc musiał on siedzieć
przy biurku, w kancelarji Sejmiku,
ale słysząc przez okno, jak na
rynku wykrzykują socjaliści czy
też agitatorzy partji chłopskiej,
nie wytrzymał, porzucił urzędo-
wanie i wnet wlazł na furę, by
dorzucić do wywrotowych  prze-
mówień tamtych swoje trzy grosze.
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fachowe
dencyjne prof.
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cia Mickie-

 

23 40 dom
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2577 do 6 pp.

ieszkanie 2 pokojo-
we z kuchnią przy

W.-Pohulance w rejonie wykwalifikowana kuchar-
MSZ 3 pok. z Teatru wydaje się. Dow. ka

kuchnią do wynaję- w Biurze Ogł. E. Sobola letnisko do pensjonatu.
cia św. Ignacego 14 m. 1. Wileńska 22 tylko od 5 Krakowska 25 m. 7 od

12—4-ej.

Potrzebna

ze świadectwami na

2558—0 tów.

ci człowieka zaraz obje-
dzie, że ino umykaj.
— Wielga sztuka, jak

ona bez całą wiosnę cho-
dziła do Sejmu na ga-

przysługiwać się
kłótniom poselskim.

korespon-

Warszawa, Žėra-

'owaroznawstwa, angiel-
skiego, francuskiego,
niemieckiego, pisowni,
oraz gramatyki poiskiej. wszystkiego w małej ro-
Po ukończeniu świadec- dzinie,
two. Żądajcie prospek- ctwa. Bonifraterska
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z wypłatą rozłożoną na 2 urodzaje
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LYGRUNT NAGROOZKI
Wilno, Zawalna 11-a. —53

  

Ale jeżeli ludziska dość cierp-
liwie słuchali agitatorów partyj-
nych, to stanowczo mieli dość
widoku urzędnika wykrzykującego
z wozu na rynku.

Wnet ściągnięto p. Krasickie-
go z wozu i nie pozwolono mu
gadać.

Szkoda, że nie znalazł się
nikt, kto zaprowadziłby tego
rozpolitykowanego urzędnika do
biurka urzędniczego, albo wprost
do p. starosty i wytłomaczył, że
ludność Swięcian nie po to płaci
podatki, które idą na opłacenie
pensyj urzędniczych, by ci urzęd-
nicy w godzinach urzędowych,
zamiast spełniać swe obowiązki
służbowe urządzali na rynku wi-

©dowiska.
P. Krasicki swojemi mowami

drażnił ustawicznie ludność i po-
winna była jego w pierwszym
rzędzie aresztować, a nie jakąś
tam babę, czy też owego Litwina
ze wsi Wyhary, którzy wy-
razili swe oburzenie z powodu
wystąpień p. Krasickiego i poszli
za to pod kiucz.

Możliwe, że jak twierdzą w
policji, owa baba, to jakaś komu-
nistka, ale ludność o tem nie wie
i nie rozumie, dlaczego jednemu
krzykaczowi wiecowemu wolno
gardłować z wozu, a drugiego
się aresztuje.

Czem jest lepszy p. Krasicki
od tej baby, nikt wytłomaczyć
nie potrafi.

Zresztą od niego można wię-
cej wymagać, bo przecież to
wyższy urzędnik i prawa ręka sa-
mego p. starosty, a tamta zwykła
baba, niepiśmienna i głupia, któ-
ra w prostocie ducha uwierzyła
w brednie socjalistyczne towa-
rzyszów Stążowskich czy Pław-
skich. W każdym razie, ludzie z
wieców rynkowych dnia 11 czerw-
ca sporo rzeczy. się nauczyli i
będą wiedzieli, kto u nas tylko
wiecować potrafi, a kto rzeczy-
wiście stoi na straży spraw i in-
teresów ludności. )

Mamy nadzieję, że ilość zwo-
lenników listy R. 24 przez ten
czas ogromnie wzrosła.

Pielarz.

Okradzenie posła ja-
pońskiego.

Z Wołkowyska komunikują nam:
W pociągu kursującym na linji
Moskwa—Paryż około stacji Wol-
kowysk został okradziony poseł
japoński w Warszawie H. Matsu-
shima. Wobec tego zatrzymano
pociąg i przeszukano wagony,
gdzie w jednym znaleziono ukry-
tego niejakiego Zmudziego z Lidy.
Złodziej zdołał skrašė posłowi
nader cenne dokumenty, oraz
większą ilość gotówki i czeków.

ESETKSRRWPERKENIERNTOTA)

NADESŁANE.
Do

Zarządu Kursów Maturycznych
„WIEDZA“

w KRAKOWIE

ui. Studencka 14,Ip.
Niniejszem poczuwam się do miłego

obowiązku wyrazić swe podziękowanie
Szan. Zarządowi za tak przystępne pro-
wadzenie całego kursu 2-letniego, który
dla mnie, chociaż drogą koresponden-
cyjną, był zawsze źródłem wiedzy, któ-
rą mogłem sobie przywłaszczyć przez
zrozumiałe i jasno opracowane skrypta,
programy i tematy.

Równocześnie składam serdeczne
podziękowanie całemu gronu PP. Profe-
sorów, którzy w tak praktyczny sposób
zwracali uwagę nietylko w dodatniem,
ale i ujemnem kwalifikowaniu moich do-
mowych wypracowań, jako też za wszel-
ką w tym kierunku poniesioną pracę.

Nie omieszkam też nigdy przy każ-
dej sposobności zwrócić uwagę intere-
sentom na Kursy, prowadzone przez
WPanów i dziękując jeszcze raz Serde-
cznie za wszelki dotąd poniesiony trud,
pozostaję zawsze chętnie oddany.

Antoni Łysek.
Nowy-Bytom
ul. Powstańcza Nr. 3. G. Śl.

SŁUŻĄCA
dobrem gotowaniem

świadectwa, wiek średni,
potrzebna od zaraz—pen-

 

|ly KOLO)
Logika.

— Jeśli nie wierzysz

   

Jak żyją mieszkańcy Mos-
kwy.

Korespondent tygodnika ber-
lińskiego, „Socjalisticzeskij Wiest-
nik”, donosi z Moskwy, iż lud-
ność stolicy sowieckiej odczuwa
coraz bardziej poważne trudności
aprowizacyjne.
W Moskwie zupełnie nie można

nabyć mięsa, na kartki sprzeda-
wane są jedynie konserwy mięs-
ne, jajka są do nabycia jedynie
na kartki dla dzieci w ilości 5
sztuk miesięcznie, mleko sprze-
dawane jest tylko dla dzieci 3
razy na tydzień.

Odczuwany jest również brak
obuwia i manufaktury. W sowiec-
kich sklepach spółdzielczych o-
buwie skórzane zastąpione jest
przez obuwie gumowe.

Udział watykanu w między-
narodowej wystawie arty-
stycznej w Budapeszcie.

Poraz pierwszy Miasto Waty-
kańskie będzie uczestniczyło w
międzynarodowej wystawie arty-
stycznej. Razem z 25 innemi
państwami weźmie ono udział w
wystawie projektów  architekto-
nicznych, która otwarta będzie
we wrześniu w Budapeszcie.

Eksponatami  watykanskiemi
będą projekty prac, które są obe-
cnie prowadzone w obrębie pań-
stwa watykańskiego.

Przy rozmaitych niedomogach
naturalna woda gorzka Franclszka-J6-
zefa działa przyjemnie i znacznie zmniej-
sza te dolegliwości, często nieraz mała
ilość -działa już pewnie. Prace lekarzy
ginekojogów jednogłośnie stwierdzają
łagodne działanie wody Franciszka-
Józefa, klóra nadaje slę do delikatnego
ustroju kobiecego 47742—0 o

ROZMAITOŚCI.
Humor zagraniczny.

Jeden muzyk do drugiego, po
kilku latach niewidzenia:
— Jakże się masz, kochany,

czy dobrze ci się powodzi?
— A-dur.
— Jakto A-dur?
— Trzy krzyżyki: żona i dwo-

je dzieci.

OD ADMINISTRACJI ©

czas odnowić prenumeratę

| na miesiąc CZERWIEC. |

 

 

 

Cennik artykułów pierwszej
potrzeby w handlu detalicznym

w Wiinie.
Chleb żytni 73/9 1 klg, 38—35, chleb

żytni 709/, — 40—39, chleb razowy —
30—28, chleb pszenny przemiał 65%/, —
90—80, mąka pszenna — 60—90, Žy=
tnia razowa—25—22, żytnia pytlowa —
35—32, kasza jęczmienna — 60—40, ja-
glana — 90—75, gryczana — 80 — 60,
manna—1,40—1,00, owsiana—1,20 — 8 ,
perłowa — 70—50, pęczak—50—40, groch
polny — 40—30, fasola biała — 90 — 80,
ryż—1,00—90, mleko, niezbierane 1 litr
35—25, śmietana—2.00—1,50, masło nie-
solone 1 kg. 4,50—4,00, masło solone—
3,80—3,50, ser krowi zwyczajny 1,40—
1,00, jaja 1 szt. 13—11, słonina świeża
1 kg 3.80—3,60, słonina solona kraj. —
4,00—3,80, szmalec wieprzowy — 4,40—
3,30, sadło—4,00—3.80, sledź (szmalców=
ka) 1 szt. 25—15, olej 1 kg. 2,40—2,20
kartofle 7—5, kapusta kwaszona 00—00
marchew 30—20, buraki 10—07, bru
kiew 10—7, cebula — 40—30, cukier
kryształ — 1,70—0.00, cukier kostka —
2,/5—0,00, sól biała—35—00, kawa natu-
ralna 14,00—12,00—9.00. kawa zbożowa
3,00—2,40, herbata—30,00—17.50, węgiel
—7—6, drzewo opałowe—17—16, nafta
1 litr 65—00. mydło zwycz do prania
1 kg. 1,90—1,45, soda do prania—50—45,
proszek mydlany — 50—45, świece —
240—1,75, pszenica—38—00, žyto—17—
15,  jęc-mień — 17 — 15,  selery —
80—70, owies zwykty—18—16 gryk» —
21—18, kiełbasa wiepre:. zwycz.—4,00,
mięso wołowe — 2,40 — 2,20, mięso
celęce— ,80—!,50, mięso ba an“ —
0,00—000, męso wieprzowe 3,00—2,70,
sian»—9—7, słoma snopki—8—5, otrę*
by psze”n —15—14, otręby zytni- —
13—12, miotły ! s.t. 15—10, ocet 40—
30, pi-prz 12—9 zł.

 

 

krawcowa po-
szukuje pracy po do-

mach. Legjonowa 56—3.

Ani jej sja 35 zł. Śnia: w gwiazdora, to ci teź ZANEj zladackich 1 nic nie przyniesie na e ra
gwiazdkę.

— A ja nie wierzę
w bociana, a jednak coRządia-tkonom

poszukuje posady. 25-cio
letnia praktyka we wzo-

ciszka.

 

Ióynier-agr000m
(wyższe studja zagran.),

Sekuło-

 

K. charka poszukuje
pracy, zgodzi się do

posiada šwiade-

1790—12 dozorcy.

roku przynosi mi

czynkowej w Lega-
ciszkach (pow. Wileń-

mocy (ul. Wielka 24).

 

poszukuje się do dwoj-
ga osób służącej. bez

A . prania. Wileńska 30, m.11. ĘĄ e

bra-
DRU-

KARNIA
i INTROLIGA-

dryński. 2562 rowych gospodarstwach,
OE LTEreferencje. „Samet: POSZUKUJE SIĘ TORNIA

ny, wymagani: h :

1 "2 pokoje do wy- Chcesz otrzymać Ń-Wiiejka,3-goMaja40. na okres letni wy- DZIENNIKA
najęcia z wygodami. 2 2563—2-f kwalifikowanej  ku- w

posadę charki do Akademi- WILEŃSKIEGO"
Musisz ukończyć kursy ckiej Kolonji Wypo-

WILNO, Ul.Mo-
stowa Ne 1

> a. aR kawaler, z praktyką w PE Osoby, Telefon12 -44,
į alterji, ra- jntensywnych gospodar- posiadające poważne

SEZ „kupieckiej, stwach, przyjmie miejsce referencje, uprasza PRZYJMUJE
A w „majątku. Oferty do sję zgłaszać w dniu WSZELKIE

| handlu, prawa, kaligrafji, Rod PoĖ aa 16.VI, w godz. 10—20, ROBOTY
isania na maszynach, do lokalu Bratniej Po- w zakres dru-

karstwa

i Introligator-
stwa wcho-

dzące.

    2587—f


