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w niedziełę od 12 — 1 pp. „Dziennik Wiieński” wychodzi
z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznyc.

  Wszystkim, którzy okazali mi tyle życzliwości, dali dowody serca w mem
nieszczęściu, czcząc pamięć nieodżałowanego męża mego

"D
Jana Stanislawa Lewinskiego,
a w szczególności czcigodnemu Księdzu Superintendentowi Jastrzębskie+
mu, Senatowi i Rektorowi Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, Panu
Wojewodzie Wileńskiemu, Panu Prezydentowi Miasta, Panom Profesorom
oraz Młodzieży  Akademickłej — składa serdeczne podziękowanie
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Z POWODU REMONTU W CZASIE FERYJ LETNICH

Klinika Chirurgcena 0.5.8. na Antokolt
Przerywa Przyjęcia Chorych z dn. 20 Czerwca r. b.

Q dniu otwarcia Klinikiżbędzie ogłoszono w Gazetach,
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ODROCZENIE SESJI NADZWYCZAJNEJ
SENATU.

į WARSZAWA. 17.4. (Pat.). Dnia 18 czerwca o godz. 0.15

doręczył szef biura prawnego Prezydjum Rady Ministrów
b. Piętak, marszałkowi Senatu prof. Szymańskiemu zarządze-

-| Ne Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, odraczające sesję nad-
zwyczajną Senatu na dni 30.

Zarządzenie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie
Odroczenia sesji nadzwyczajnej Senatu.

Na podstawie art. 37 konstytucji odraczam sesję nadzwy-

tajną Senatu na dni 30.
Wilno, 17 czerwca 1930 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
(©) I. MOŚCICKI.

Prezes Rady Ministrów (—) W. SŁAWEK.
Warszawa, 18 czerwca 1930 r.

KONWENT SENJORÓW SENATU.
lzy odbędzie się sesja sejmowa? Sprawa rozwiązania

parlamentu.
(Telefonem od własnego korespondenta).

k WARSZAWA. Na środę marsz. Szymański zwołał posiedzenie
onwentu senjorów Senatu.

Sesja sejmowa zostanie prawdopodobnie zamknięta.
Kwestja zaś rozwiązania parlamentu nie jest jeszcze ani

ecydowana ani rozstrzygnięta.

rotest w sprawie prześladowania Polaków
na Litwie.

(Telefonemod własnego korespondenta).

WARSZAWA. We wtorek w sali Rady Miejskiej odbyło się
łebranie obywatelskie w sprawie prześladowań Polaków na Litwie. 
 

Referowali pos. Stroński i sen. Kamieniecki. Przemawiał też w
imieniu młodzieży p. Grzywaczewski, przedstawiciel Komitetu Nie-
lenia Pomocy Akademikom Polskim Zagranicą. ,

W rezolucji wyrażono oburzenie z powodu zdziczenia i barba-
Zyństwa części społeczeństwa litewskiego i rządu litewskiego.

Stwierdzono, że Litwa nie spełnia zobowiązań, zaciągniętych wo-
€c Ligi Narodów. o

Odwołano się do opinji świata o potępienie prześladowań.
Wezwano rząd do podjęcia interwencji na terenie międzynaro-

wym.
Społeczeństwu polskiemu na Litwie przesłano wyrazy otuchy.

yviazd min. Kwiatkowskiego do Belgji.
(Telefonem od własnego korespondenta)

_. WARSZAWA. W sobotę, dn. 28 bm. wyjedzie do Belgji z re-
lzytą belgijskiego ministra przemysłu p. min. Kwiatkowski.

Zabawi on tam do 8 lipca i zwiedzi wystawy w Antwerpji i Le-
jum oraz dokona wizytacji polskich ośrodków emigracyjnych na
"ėnie Belgji. 

la ul. Dominikańcka 4. Telefon
1 Administracji 448, Drukarni 1244. Pdres drukarni: Mostowa I.
Redaktor przyjmuje ed g. 2—4 pp. Pdministracja otwarta od g. 9—$,

Wilno. Środa 18-40 czerwca 1930 r.
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Pod Protektoratem P. Marszałka Józefa Piłsudskiego

II-gie Targi Polnocne
I WYSTAWA SZTUKI LUDOWEJ I PRZEMYSŁU LUDOWEGO W WILNIE.

Informacyj udziela Biuro Targów i Wystawy od 9—2 i 5—7.

Wilno, Ogród po-Bernardyński, telefon 1638.

 

Zebranie przedsoborowe.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Metropolita Dyonizy zwołał
przedsoborowe, w którem weźmie udział 10 duchownych,

na 29 bm. zebranie
15 cywil-

nych, tj. świeckich oraz przedstawicieli wydziału teologji prawosław-
nej na uniwersytecie warszawskim.

Handel Polski z Rosją.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Polskie Towarzystwo Handlu z Rosją („Polros*)
podpisało umowę przedłużającą współdziałanie tego Towarzystwa
z organizacją exportowo importową „Sowpoltory* na przeciąg jed-
nego roku.

Nowy dyr. Szkoły Sztuk Pięknych.
(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Na dyrektora Szkoły Sztuk Pięknych w miejsce
Władysława Skoczylasa wybrano Tadeusza Pruszkowskiego.

Bestjalski mord obywatela polskiego przez
urzędnika niemieckiego.

Ciało ofiary zwrócone Polsce w skrzyni od śmieci.

BIAŁYSTOK. W dniu 15 maja
r. b. obywatel polski Andrzej Wa-
lendykiewicz, mieszkaniec wsi
Rogażajny gminy Wiżajny pow.
suwalski, przekroczył nielegalnie
granicę w rejonie Rakówek do
Prus Wschodnich, udając się w
poszukiwaniu pracy.

Tegoż jeszcze dnia dotarł on
do wsi Serteggen, gdzie rozpyty-
wał się o pracę. Po przenocowa-
niu Walendykiewicz w dalszym
ciągu rozpoczął poszukiwanie pra-
cy. W momencie, kiedy szedł przez
wieś, spotkał się z urzędnikiem
niemieckim Razumkiem, ubranym
po cywilnemu, który zapytał Walen-
dykiewicza po niemiecku,cotu robi,
a po otrzymaniu od niego odpo-
wiedzi, uderzył Walendykiewicza
w głowę laską, okręconą drutem.
Walendykiewicz, nie wiedząc, że

ma do czynienia z urzędnikiem
policjj i chcąc uchylić się
od dalszych uderzeń, zaczął
uciekać. Wtedy urzędnik dał
z odległości 3 — 4 kroków
strzały rewolwerowe. Ciężko ran-
nego Walendykiewicza umieścił
Razumek w najbliższym domu i
wcale o niego się nie zatroszczył.
AWskutek odniesionych ran Wa-
"lendykowicz zmarł.

włoki w dniu 17 bm. zostały
przez władze niemieckie wydane
rodzicom na punkcie granicznym
Rakówka, dokąd przywieziono je
ze szpitala. Zwłoki znajdowały.
się w skrzyni do śmierci. Takie
ohydne postępowanie policji nie-
mieckiej wywołało oburzenie na-
wet wśród ludności niemieckiej,
zamieszkałej na pograniczu.

Bank wypłat międzynarodowych.
BAZYLEA 17. VI. (Pat.) Dy-

rektor Banku Wypłat Międzyna-
rodowych Quesnay przyjął przed-
stawicieli prasy i oświadczył, że
rada banku zaproponuje w dniu
dzisiejszym FAustrji, Węgrom, Pol-
sce, Rumunji, Grecji, Czechosło-
wacji, Norwegji, Finlandji, Gdań-
skowi, Danji, Jugosławji i Portu-
galji wzięcie udziału w kapitale

akcyjnym Banku. Pierwsze dzie-
sięć państw otrzymają niezwłocz-
nie akcje subskrybowane, nato-
miast Portugalja i Jugosławja bę-
dą mogły otrzymać akcje dopie-
ro po ustabilizowaniu ich walut.
Banki Szwajcarji, Szwecji Holan-
dji będą mogły subskrybować
najwyżej po 4.000 akcyj.

Niemcy podpalają Europę.
W Salzburgu odbył się kon-

gres „Verein fiir das Deutschtum
im Ausland“. Ze sprawozdania
na tym kongresie wynika, że
Niemcy rzucają olbrzymie sumy
na wzmożenie ruchu irredenty-
stycznego w rozmaitych krajach
Europy.

Mniejszości niemieckie w Al-
zacji, Lotaryngji' otrzymały na
ten cel półtora miljona marek,
w Polsce dwa miljony dwieście.
tysięcy mk., w Czechosłowacji
pół miljona, w Rumunji dzie-
więćset tysięcy” w krajach bal-
tyckich i Gdańsku sześćset tysię-

cy, w Mustrjj i na Węgrzech
blisko sześć miljonów.

Na kongresie odczytano list
Hindenburga, w którym prezy-
dent Rzeszy stwierdza, że „Ve-
rein" winien podtrzymywać irre-
dentyzm wśród ludności niemiec-
kiej i dążenia do rewizji obec-
nych granic w Europie.

Cyfry powyższe i fakty wska-
zują, że Niemcy nie' szczędzą
pieniędzy, ażeby u swoich sąsia-
dów wytworzyć środowiska nie-
pokoju i pchać mniejszości nie-
mieckie do zdradzieckiej roboty
przeciwko państwom, w których
mieszkają.

Komuniści niemieccy demonstrują przed
konsulatem polskim.

BERLIN, 17.VI. (Pat.). W nocy
z 16 na 17 b. m. manifestanci

komunistyczni wybili szyby w
gmachu konsulatu polskiego w

Hamburgu. Zawiadomione o tem
władze miejscowe wszczęły do-

chodzenie. (rząd spraw zagra-
nicznych ze swej strony odpo-
wiedział poselstwu polskiemu, że
władze niemieckie poczynią wszyst-
kie należne kroki.

Likwidacja powstania w Indochinach.
YENBAY (Indochiny), 17.6 (Pat).

Dziś wydano tu wyrok śmierci na
13 tubylców z pośród 39, skaza-

nych na śmierć przez trybunał
karny w związku z ostatniemi za-
burzeniami.

Stracenie trzech arabów w Palestynie
JEROZOLIMA 17.6. (Pat). —

W dniu dzisiejszym w więzieniu
głównem wykonano wyrok śmier-

<i przez powieszenie na 3 ara-
bach skazanych na śmierć za

udział w rozruchach w Hebronie
w sierpniu roku ubiegłego. Na

znak protestu wszystkie magazy-
ny arabskie w mieście są za-
mknięte, zaś lokal arabskiego ko-
mitetu wykonawczego przystrojo-
ny jest kirem. W mieście panuje
spokój.
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[taloj Polet!
Fałszywa 100-złotówka.

Prasa warszawska informuje:
W poniedziałek jeden z kasjerów
Banku Polskiego zwrócił uwagę
na dwa banknoty 100-złotowe,
które wydały się mu podejrzane.
Dokładne badanie stwierdziło, że
jeden z tych banknotów jest
rzeczywiście sfałszowany i to tak

oszeń. Konto czekowe w P.

PRZWYMERATA: miesięczna 4zł., z odnoszeniam i przesyłką pocztową Zł. 4gr.SĄ

tekstem 6 lam 26 gr., w tekście 00 gr., za
tekstem 10 łam. 15 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 28 proc. drożej,
zagraniczne o BB proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-

Administracja nie bierze odpowiedzialności za
0.Ja 6187.  

  

 

  

  

šwietnie, že jedynie fachowe oko
kasjera zwróciło na niego uwagę.
Jest to pierwszy wypadek stwier-
dzenia podrabianych banknotów
100-złotowych, uchodzących za
bardzo trudne do podrobienia.

Klijent, który przyniósł fałszy-
wy banknot, został przesłuchany
władze śledcze zajęły się ener-
gicznie badaniem tej sprawy,
trzymając wyniki dotychczasowe
w tajemnicy. Władze Banku Pol-
skiego oddały fałszywy banknot
do fachowej anaiizy. Będą ogło-
szone jęj wyniki, żeby umożliwić
publiczności rozróżnianie fałszy-
wych banknotów.

Rozwiązanie rady miejskiej.
Jak podają pisma, decyzją wo-

jewody krakowskiego, rozwiązana
została rada miejska w Białej,
około Bielska. Komisarzem rządo-
wym mianowany został dotych-
czasowy burmistrz dr. Dellinger.

 

 

 

Z praSy.
Taktyka „Przełomu”.

Dla ludzi, interesujących się
sprawami politycznemi, są sensa-
cją od niedawna ukazujące się w
sanacyjnym „Przełomie” artykuły
p. Szuriga. Kilkakrotnie cytowali-
śmy je. Zawierają one bardzo
ostrą i dosadną krytykę całego
obozu sanacyjnego. Jedynie oso-
ba Piłsudskiego wyłączona jest z
tej krytyki, przeciwnie, nawet wy-
niesiona wysoko ponad poziom
moralny sanacji.

A jak potężny musi być — pisze
„Przełom” — urok Jego imienia, jak
wielki jest kapitał ideowy, który On re-
prezentuje — dowodemjestfakt, że ka-
pitału tego nie potrafiła zniszczyć —
choć, niestety, niewątpliwie nadszarpnę-
ła go — czteroletnia gospodarka rabun-
kowa — polityczna i moralna — obozu
prorządowego oraz sarnozwańcze szafo-
wanie na każdym kroku Jego imieniem.

„Gazeta Warsz.* podaje w wą-
tpliwość szczerość tego rodzaju
taktyki „Przełomu”. Jest to, we-
dług jej zdania, próba usunięcia
min. Piłsudskiego od odpowie-
dzialności wobec opinji publicznej
za wynik czteroletnich rządów i

obecne moralne, polityczne i
góspodarcze położenie Polski.

Metodę Stara pisze Gaz. W.—podobną
stosowanow państwach zaborczych przed
wojną, kiedy chcąc wzbudzić uczucie „lo-
jalności wobec dynastji*, tłumaczono
kmiotkom, że „dobry cysorz* gotówby
im był nieba uchylić, a tylko „te urzęd-
niki” ściągają podatki, powołują do woj-
ska, nakładają kary | ogłaszają uciążli-
we rozporządzenia.

Otóż ten właśnie, zbyt widoczny cel
praktyczny, w znacznym stopniu odej-
muje spowiedzi „Przełomu* jej dostoj-
ność moralną. sprowadzając ją raczej
na skromny poziom posunięcia taktycz-
nego. Posunięcia zresztą — odrazu to
stwierdzić musimy — zupetnie niesku-
tecznego.

Nie moźna bowiem zarzucać „spa-
czenia” czy „niezrozumienia* ideologji
*Wodza* ludziom, których ten „Wódz*

sam według woli swej dobierał i w dal-
szym ciągu w pełnej zgodzie i harmonji
z nimi współpracuje. Wszak min. Piłsud-
ski wynajdywał sobie współtowarzyszy
z największą swobodą, nie rachując się
zgoła z parlamentem, nie spotykając
też niewątpliwie trudności ze strony p.
Prezydenta Rzeczypospolitej. Jeżeli ci,
a nie inni ludzie stoją dzisiaj na czele
rządu i obozu „prorządowego*, to dla-
tego jedynie, że tych anie innych uznał
p. min. Piłsudski|za najodpowiedniejszych
na te stanowiska i najbardziej godnych
jego zaufania. Współpracuje zresztą z
nimi nie od dzisiaj i na żadne pod tym
względem niespodzianki nie jest nara-
żony.

P. P. S. nauczyła się?..
P. Mieczysław Niedziałkowski,

redaktor „Robotnika" i jeden z
przywódców P. P. $. twierdzi w
swojem piśmie, że socjaliści pol-
scy chcą nietylko uniemożliwić
utrwalenie się obecnego systemu
rządów, ale również przeprowa-
dzić jego całkowitą likwidację.
Nie ma oznaczać owa „likwida-
cja* powrotu do dawnych stosun-
ków przedmajowych, lecz zgoła
co innego

Nauczyliśmy się — pisze p. Nie-
działkowski — wszyscy wielu rzeczy i
doświadczyliśmy wielu rzeczy. Uległy
przesunięciom siły społeczne i politycz-
ne kraju. Umarło wiele złudzeń. Potra-
filiśmy ocenić należycie wiele błędów.
I nie wstydzimy się tego wcale. Ruchy
masowe zdobywają naukę w ogniu ży-
cia tak samo, jak jednostki.

Z nauk przeszłości, z doświadczeń
1 z realnej zimnej oceny stanu rzeczy
powstała ta polityka Polskiej Partji So-
cjalistycznej. którą nazwać można „po-
lityką Centrolewu*. Formy mogą się
zmieniać. Trudności, „dywersje*, opłaca*
ne sowicie, będą jeszcze wyrastać, niby
grzyby po deszczu. Mimo to wszakże
idea podstawowa „Centrolewu* idea, że
zlikwidować „system „pomajowy“ — to
znaczy zastąpić go przez demokrację,
umiejącą współżyć na wewnątrz, to zna-
czy wziąć na siebie odpowiedzialność
za kraj, — ta idea wcielona w rzeczy-
wistość, jest warunkiem nieodzownym
zwycięstwa

2 Litwy.
Bunt w więzieniu politycznem.

Wobec bestjalskiego traktowa-

nia więźniów politycznych w cięż-

kim więzieniu w Szawlach, one-

gdaj w więzieniu: tem proklamo-

wana została generalna głodówka

więźniów politycznych.

Przyjęcia pokarmu odmówiło

przeszło 150 więźniów, którzy za-

żądali od dyrekcji więzienia spro-

wadzenia komisji prokuratorskiej.

Ponieważ zarząd więzienia nie

uwzględnil żądania więźniów i

zarządził ostrzejsze jeszcze repre-

sje więźniowie poczęli demolować

urządzenia cel.

Kilku więźniów, między nimi

Polaka M. Jachimowicza i St.

Piotrowskiego straż więzienna

zbiła do utraty przytomności, po-

czem na 3 dni zamknęła w lo-

chach piwnicy — Jachimowicza

zbito do tego stopnia, iż utracił

mową i ogłuchł zupełnie.

Piotrowski ma złąmaną rękę

i biodra, 3 innych więźniów skie-

rowano do szpitala więziennego,

gdzie znajdują się w stanie bez-

nadziejnym. (d).
 

Konferencja gospodarcza czele grupy litewskiej stoi prezes

Litwy, Łotwy i Estonji.
W poniedziałek w Kownie zo-

stała otwarta konferencja organi-
zacji gospodarczych państw bał-
tyckich. Jest to trzecia z rzędu
konferencja—pierwsza odbyła się
w Rydze, druga w Talinie.

Na konferencji reprezentowa-
ne są wszystkie wybitniejsze orga-
nizacje gospodarcze Łotwy, Esto-
nji i Litwy. Łotewska grupa na-
rodowa składa się z 47 osób. M.
in. przybył łotewski . minister
skarbu. Estońska grupa narodo-
wa składa się z 12 osób. Litew-
ska grupa narodowa składa się z
przedstawicieli kowieńskiej i kłaj-
pedzkiej izby handlowo - przemy-
słowej i związków kupców, prze-
mysłowców i rzemieślników. Na

kowieńskiej izby handlowo - prze-
mysłowej Dobkiewiczus

Daisze prześladowanie
i areszty Polaków.

Z pogranicza donoszą, iż w
ciągu ostatniego tygodnia na te-
renie pow. koszedarskiego, olic-
kiego i kowieńskiego policja po-
lityczna z polecenia władz litew-
skich dokonała szeregu areszto-
wań i rewizji wśród ludności pol-
skiej.

Aresztowano z górą 30 osób
obojga płci, oskarżając ich o
działalność szpiegowską na rzecz
Polski. Między  aresztowanymi
znajduje się 18 działaczy spo-
łeczno-oświatowych oraz nauczy-
cieli i nauczycielek,
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tiywiedćremda
zgranieplkego Pom.

Podobno Napoleon miał się

kiedyś wyrazić, iż Polska jest klu-

czem pokoju i wojny europej-

skiej. Dziś, gdy Polska znowu po-

wstała jako państwo niezależne

i tej niezależności nikt otwarcie

przynajmniej nie śmie kwestjono-

wać — powyższe zdanie Napo-
leona można bardziej zwęzić i

sprecyzować: kluczem pokoju i

wojny w Europie jest dziś nasze

Pomorze, czyli tendencyjnie tak

przez Niemców nazwany „kory-

tarz Gdański". '

Z jednej strony więc mamy

całkowicie zdecydowaną wolę na-

rodu polskiego nie odstąpienia

ani piędzi ziemi polskiej, czemu

ostatnio wyraz dał w swej mowie

krakowskiej min. Zaleski, skąd

inąd aż nazbyt powolny wobec

rozmaitych zakusów niemieckich—

z drugiej zaś strony niemniej zde-

cydowana wola Niemiec odebra-

nia nam tej odwiecznie polskiej

dzielnicy.

Nie ulega kwestji, iż po od-

zyskaniu Nadrenji, Niemcy całym
swym frontem zwróciły się ku

wschodowi i dzięki rozgałęzionej

i umiejętnej propagandzie zagra-

nicznej potrafiły skoncentrować

opinję Europy, na tym właśnie

tak cennym dla nas i niezbęd-

nym skrawku ziemi.

Musimy też sobie otwarcie po-

wiedzieć, że jednostronnie przez

Niemców informowana opinja we

Francji, Anglji i Włoszech, nie

całkiem nam sprzyja, że poglądy

tam są conajmniej podzielone.

Dobrze więc zrobił nasz general-

ny kcmisarz gdański p. Strasbur-

ger, że skorzystał z pobytu swe-

go w Paryżu, by na bankiecie na

Quai d'Orsay poinformować poli-

tyczne koła francuskie o znacze-

niu Pomorza dla Polski.

O mowie p. Strasburgera do-

nosiliśmy w swoim czasie, tu po-

wtórzymy w krótkości główne jej

wytyczne:

Przystęp Polski do morza jest

niezbędny zarówno ze względów

gospodarczych jak i politycznych,

gdyż tylko w ten sposób Polska

może się łączyć i komunikować

bezpośrednio z innemi państwa-

mi i tak stanowić człon projek-

towanej i tak gorąco przez Brian-

da popieranej Paneuropy. Opinja

europejska powinna zdawać so-

bie sprawę z tego że przystęp

Polski do morza oznacza jedno-

cześnie przystęp Europy do Pol-

ski,

Nawiasem zaznaczyć należy,

iż obecni na bankiecie przedsta-

wiciele Łotwy i Estonji gorąco

poparli wywody p. Strasburgera.

Jak należało spodziewać się,

rząd niemiecki nie pozostawił

mowy  Strasburgera .bez odpo-

wiedzi, jakkolwiek uczynił to dro-

gą nieco okrężną, mianowicie na

łamach  „Rigasche Rundschau*,

która, jak wiadomo jest organem

niemieckiego ministerstwa spraw

zagranicznych. Berliński kores-

pondent tego pisma Axel Schmidt

zamieszcza w poniedziałkowym

numerze wywiad swój w tej spra-

wie z „niewymienionym wpływo-

wymdygnitarzem*—należy przy-

puszczać, że z ministrem spraw

zagranicznych lub jednym z naj-

bliższych jego  współpracowni-

ków.

Autor wywiadu stara się zbić

twierdzenie min. Strasburgera o
niezbędności dla handlu polskie-

go przystępu do morza: Czecho-

słowacja wyżej stoi od Polski
pod względem gospodarczym, po-

siada bardziej rozwinięty handel

a jednak nie posiada własnego

wybrzeża morskiego — wystarcza

jej wolna strefa w porcie Ham-

burskim. Niemcy odzyskawszy z
powrotem Gdańsk i „korytarz*,
chętnie udzieliliby Polsce do jej
użytku część portuj gdańskiego(!)
Co się k,tyczy zbrojnej potęgi

polskiej na morzu — to Polska

zbyt dużo ma kłopotów i spraw

wewnętrznych, aby serjo marzyć

mogła o budowie floty wojen-
nej. Zresztą Niemcy nie ma-

ja potrzeby łamać sobie nad

tem głowy. (Nie żądamy też

bynajmniej, aby najserdeczniejsi

nasi sąsiedzi łamali sobie nad tem

głowę. Jest to nasza sprawa, im

mniej zaś będą Niemcy  intere-

sować się naszemi sprawami, tem

lepiej — dła jednej i dla drugiej

strony. Przyp. Red.)

W dalszym ciągu „dygnitarz

DZE ESO

Pobyt p. Prezydenta Rzeczypospolitej
w Wilnie.

Turystyka polska zyskała prze-
śliczną placówkę, nowe schroni-
sko nad jeziorem trockim. Na
fale jeziora wypłynęła wielka
łódź żaglowa „Mewa”, a na jej
pokładzie Pan Prezydent Rzeczy-
pospolitej w towarzystwie p. wo-
jewody wileńskiego Raczkiewicza,
oraz prezesa Ligi Morskiej i
Rzecznej kuratora Pogorzelskiego
i świty. Zaroiło się na jeziorze od
innych żeglówek i łodzi. Pan Pre-
zydent zwiedził roboty około kon-
serwacji ruin Zamku, a następnie
przecięciem wstęgi dokonał ot-
warcia nowego schroniska. Aktu
poświęcenia schroniska dopelnił
ks. biskup Bandurski.
W Trokach witali p. Prezy-

denta burmistrz oraz w imieniu
ludności żydowskiej rabin. W sta-
rodawnym kościele farnym zwró-
cił się do Dostojnego Gościa
miejscowy dziekan z wyrazami
hołdu, zaś w kienesie karaimskiej
najwyższy dostojnik kościelny
hacham karaimski Seraja Chan
Szapszał, w przemowie podkre-
ślił, że jeżeli Karaimi, którzy
przybyli do Polski w roku 1398
zachowali swe istnienie i swą od-
rębność narodową, to tylko dzięki
tolerancji z jaką opiekowali się
nimi, Polacy których królowie na-
dali Karaimom przywileje.

W Trokach rozłożyli się obo=
zem kadeci ze Lwowa. Namioty
ich ustawiono w głębi lasów,
wśród malowniczych pagórków.
Pan Prezydenł! Rzeczypospolitej
przeszedł przed frontem dwustu
kilkudziesięciu kadetów, którzy
pochylill przed Głową Państwa
pamiątkowy swój sztandar, prze-
szyty 4 kulami, w czasie walk
powstańczych przed 1863 rokiem.
Chorągiew tę otrzymali kadeci od
Lwowskiego Koła Powstańców
63 roku.

Poza przed-południowym wy-
jazdem do Trok dzisiejszy dzień
pobytu Pana Prezydenta w Wilnie,

nom przemysłu, handlu i rze-
miosł. W Auli Kolumnowej (ni-
wersytetu S. B. Pan Prezydent
uczestniczył w zwołanem tam
uroczystem posiedzeniu Izby Prze-
mysłowo-Handlowej.

Z lzby Handlowo-Przemysło-
wej udał się Pan Prezydent Rze- |
czypospolitej na uroczyste posie-
dzenie Wileńskiej Izby Rzemieślni-
czej. Wysłuchawszy referatu p.
H. Zabielskiego o historycznym
rozwoju rzemiosła ziemi Wileń-
skiej i zwiedziwszy pamiątki ce-
chowe Pan Prezydent odjechał
na Antokol. Tam w obecności
Pana Prezydenta metropolita wi-
leński ks. arcybiskup Jałbrzykow-
ski poświęcił gmach Państwowej
Szkoły Technicznej im. Marszałka
Piłsudskiego.

Na zakończenie ,dzisiejszego
dnia odbyła się podniosła uro-
czystość na cmentarzu na Rossie,
gdzie wieczorem ks. arcybiskup
Jałbrzykowski, metropolita wileń-
ski dopełnił <ceremonji poświę-
cenia kolumny na grobach po-,
ległych żołnierzy b. Litwy Środ-
kowej.

(Przy tej sposobności nie od rzeczy
będzie podkreślić dziwne zaiste stano-
wisko, zajęte w stosunku do uroczy-
stości poświęcenia pomnika, przez nasz

Magistrat. W przeddzień uroczystości
przysłany ogrodnik miejski zakomuniko-
wał, iż ani dekoracyj, ani wieńców Ma-
gistrat udzielić nie może, gdyż nie po-
siada na ten cel żadnych funduszów.
Wprawiła -taka wiadomość w niemały
kłopot organizatorów uroczystości któ-
rzy zdołali wybrnąć z przykrej sytuacji
tylko zawdzięczając niezwykle obywa-
telskiemu stanowisku, jakie zajął zarząd
cmentarza Rosa, ofiarując wszelkie roz-
porządzalne przez niego środki dekora-
cyjne. oraz ogrodnik p. Moczulak  Wi-
docznie nasz sławetny Magistrat wy-
czerpał wszystkie swoje środki na de-
korację synagogi, dla której musiał spo-
rządzić aż kilkaset metrów festonów z
zieleni. Bodajby to należeć w naszem
kochanem Wilnie do uprzywiljowanej
mniejszości narodowej; wszystko-
by się miało wówczas na zawołanie
igdyby chodziło o udekorowanie kirkutu
żydowskiego, chybaby Magistratowi nie
zabrakło jeszcze na ten cel w kasie

poświęcony był głównie dziedzi- jakich paruset złotych).

Drobne Wiadamość.
Katastrofa w kopalni.

KATOWICE, 17.6. (Pat.) W ko-
palni Hr. Franciszek, wskutek
przerwania się tamy wodnej, zo-
stało zatopionych 6-ciu górników,
których zwłoki wydobyto po kil-
ku godzinach.

Nadzwyczajna sesja sejmu
łotewskiego.

RYGA, 17.6. (Pat.) Wdniu dzi-
siejszym została otwarta nadzwy-
czajna sesja sejmu łotewskiego.

Areszty komunistów.
PRAGA, 17.6. (Pat.) W Brati-

sławie dokonano sensacyjnego
aresztowania 18 komunistów, o-
skarżonych o spisek, skierowany
z Moskwy i zmierzający do prze-
wrotu komunistycznego na Sło-„
waczyźnie.

Nowa taryfa celna
w Ameryce.

WASZYNGTON, 17.6. (Pat.) —
Prezydent Hoover podpisał nową
taryfę celną.

Zaprzeczenie.
WARSZAWA, 17. VI. (Pat.)

„Gazeta Polska“ podaje: Upowaž-
nieni jestešmy do stwierdzenia,
že wszelkie pogloski, ukazujące
się od jakiegoś czasu w prasie
polskiej i niemieckiej o mającej

niemiecki* zwraca się z ostrą re-

prymandą pod adresem przedsta-

wicieli Estonji i Łotwy za to, że

poparli stanowisko polskie. „Że

poseł estoński w Paryżu, Pusta,

osobiście jest gorącym zwolenni-

niem orjentacji polskiej — jest

rzeczą ogólnie znaną. Natomiast

musiał wywołać w berlińskich ko-

łach politycznych ogólne zdziwie-

nie fakt, iż dyplomata zabiera głos

w sprawie, która bezpośrednio nie
obchodzi państwa, którego jest

reprezentantem. Większą jeszcze

konsternację wywołało w Berli-

nie wystąpienie posła łotewskie-

go, który uważał za właściwe po-
pierać swego kolegę estońskiego.

Wielkie zaciekawienie budzi w
Niemczech pytanie: czy rząd ło-

tewski poprze teorję swego przed-

stawiciela w Paryżu, czy też—jak

dotąd—zachowa „całkowitą neu-

tralność w stosunku do zamiarów

polskich".
Po takiej dość przejrzystej de-

nuncjacji, przechodzi „dygnitarz

niemiecki* do punktu głównegoi

w tem sposób wyjaśnia stanowi-

sko Niemiec

„Stresemann, jak wiadomo

stanowczo odmówił w Locarno
żądaniu zagwarantowania przez

Niemcy nietykalności granicy pol-

skiej. Wyrzekł się tylko zamiaru

zmiany tej granicy przy pomocy

siły zbrojnej. Na tem samem

stanowisku stoi dotąd nie tylko

rząd niemiecki, ale cała publicz-

na opinja Niemiec. Podczas kon:

 

nastąpić niebawem nominacji p.
Fleksandra Skrzyńskiego na sta-
nowisko posła polskiego w Ber-
linie, — są bezpodstawne.

Zuchwała kradzież.

WARSZAWA, 17. VI. (Pat.)
Dzisiejsza prasa przynosi dalsze
szczegóły o włamaniu do skarb-
ca Banku Handlowego w Łodzi.
Jak ujawniło dotychczasowe śledz-
two, bandytów było 6-ciu, w tem
jedna kobieta. Zrabowali oni ze
skarbca i kas podręcznych oko-
ło 300 tys. zł. w walucie polskiej
i zagranicznej. Na miejscu znale-
ziono część narzędzi złodziejskich,
stanowiących ostatni wyraz tech-
niki w tym kierunku. Ogólnie
panuje przekonanie, że włamania
dokonali fachowcy zamiejscowi.

Wkrótce ma się ukazać w
Kownie nowe pismo nacjonali-
stów litewskich, tygodnik „Tau-
tiszkas kelias”. W tygodniku tym
ma pisywać Woldemaras. Redak-
torem i wydawcą będzie A. Szy-
lejka.

| Zwiedzajcie Międzynarodową
Wystawę Komunikacji i Tu-

rystyki w Poznaniu
od 6 lipca do 10 sierpnia r. b.
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gresu paneuropejskiego w Berli-

nie, przywódca demokratów nie-

mieckich Koch - Weser wyraź-

nie postawił dwa warunki przy-

stąpienia Niemiec do Paneuropy:

przyłączenie Austrjj do Rzeszy

(„Anschluss,) oraz rewizję grani-
cy polsko-niemieckiej. Jest to w

Niemczech „communis opinio“ —

i na tem kończę odpowiedź mą
na paryską mowę p. Strasbur-

gera“.

Dygnitarzowi

winniśmy wdzięczność za jego

szczerość — zresztą sfery rządo-

we niemieckie, podobnie jak i

najszersze społeczne, nigdy pod

tym względem nie ukrywały i

nie maskowały swych poglądów.
Na niemiecką „communis opi-

nio” mamy jedną tylko opinię,
którą po łacinie możemy wyrazić

słowami „non possumus”.

Pomorza nie oddamy
nie oddamy go nietylko dla te-
go, że niezbędne nam jest ze

względów gospodarczych ipoli-

tycznych, ale przedewszystkiem dla

tego, że to odwieczna polska zie-

mia, zamieszkała przez rdzenną

ludność Polską, której nie wydamy

na zagładę.

Naszem zdaniem ten właśnie
najważniejszy punkt zamało przez

nas podkreślany jest w publicznej

dyskusji na temat polskiego Po-

morza, które Niemcy koniecznie
chcą przedstawić jako jakiś hand-

lowy „korytarz“.

amm

WTCENOSACA ,

KRONIKA.
Wiadomości kościelne.

— Porządek nabożeństwa
w Bazylice w dniu Bożego
Ciała. Nabożeństwo rozpocznie
się Uroczystą Mszą Św. na pla-
cu Katedralnym 0 10 godz. (w
razie niepogody w kościele).
O 11 godz. odbędzie się pro-

cesja przez ulice: Zamkową, św.
Janską, Dominikanską, Wilenską,
Orzeszkowej i Mickiewicza.

Porządek Procesji.
I. 1. Szkoły powszechne.
2. Sodalicja Marjańska szkoły

Nr. 30.
3. Szkoła Nr. 19.
4. Szkola Tow. „Caritas“.
5. Szkoła zawodowo-dokształ-

cająca 'im. św. Teresy.
. 6. Szkoła zawodowa żeńska
Sš. Salezjanek.

7. Państwowe Seminarjum o-
chroniarskie.

Il. 1. Seminarjum Nauczyciel-
skie Żeńskie im. kr. Jadwigi. |

2. Liceum żeńskie P. P. Bene-
dyktynek.

3. Liceum
matów.

4. Gimn. żeńskie
kowej.

5. Girnn. żeńskie
ryskiego.

6. Gimn. Śś. Nazaretanek.
7. Męska Szkoła Handlowa

Stow. Kupców i Przemysłowców
Chrześcijan (z orkiestrą).

8. Gimn. im. Mickiewicza.

żeńskie im. Filo-

im. Orzesz-

im. Czarto-

9. Gimn. im. Słowackiego z
orkiestrą.

10. Gimn. im. Lelewela.
11. Gimń. im. kr. Zygmunta

Augusta.
III. Związki i Stowarzyszenia

Zawodowe.
1. Stowarzyszenie Mlodziežy

Polskiej męskiej i żeńskiej.
2. Stowarzyszenie garbarzy.
3. Związek Niższych Funkcjo-

narjuszów Państwowych.
4. Związek Niższych Pracow-

ników Poczt i Telegrafów.
5. Związek Pracowników Poczt

i Telegrafów.
6. Kolejowa Straż Pożarna.
7. Związek Drużyn Konduktor-

skich. *
8. Zjednoczenie Kolejarzy Pol-

skich.
9. Chrześcijańskie Związki Za-

wodowe z Centralą.
10. Stowarzyszenie Kupców i

Przemysłowców Chrześcijan.
11. Związek Pracowników Miej-

skich m. Wilna.
12. Oddział Wileńskiego Powsze-

"chnego Związku Emerytów Pań-

niemieckiemu *

stwowych.
IV. Młodzież akademicka.
V. Stowarzyszenia sportowe,

ideowe i religijne.
1. Towarzystwo Cyklistów.
2. Czerwony Krzyż z wycieczką

Radomską.
3. Liga Morska i Rzeczna.
4. Związek Hallerczyków (Cho-

rągiew Wileńska).
5. Narodowa

biet. i
6. Stowarzyszenie „Dzieci Ma-

ryi“

Organizacja Ko-

7. Stowarzyszenie Matek Chrze-
ścijańskich Parafji Ostrobramskiej.

8. Sodalicja św. Piotra Kla-
wera.

9. Kongregacja Ill Zakonu św.
Franciszka.

10. Towarzystwo Pań Miłosier-
dzie św. Wincentego.

11. Katolicki Związek Polek.
12. Sodalicja Marjańska.
13. Arcybractwo Serca P. Jezu-

sa z kościoła św. Bartłomieja.
14. Arcybractwo Straży Hono-

rowej Najśw. Serca P. Jezusa.
15. Apostolstwo Modlitwy.
16. Koło Eucharystyczne.
VI. Procesje kościelne.
VII. Chór Związku Towarzystw

Spiewaczych i Muzycznych.
VIII. Zakonnice, duchowień-

stwo zakonu i świeckie.
IX. Za baldachimem: Pan Pre-

zydent Rzeczypospolitej w swo-
jem otoczeniu, przedstawiciele
wyższych władz cywilnych, woj-
skowych i miejskich, Senat Aka-
demicki i Prezydjum Sądów.

X. Wojskowa Korporacja Ho-
norowa z orkiestrą, kierownictwo
poszczególnemi częściami pro-
cesji powierza się księżom.

Nabożeństwo zakończy się bło-
gosławieństwem Najśw. Sakramen-
tem przy Bazylice po zwrotce:

„Salvum fac populum tuum
Domine...“ i hymnu „Te Deum".

Mieszkańców, oraz właścicieli
domów, położonych przy ulicach,
przez które będzie przechodzić
pochód procesjonalny, uprasza się
o przyozdobienie fasad domów,
okien i balkonów.

— Katolicki Związek Polek
uprasza wszystkich członków o
wzięcie udziału w procesji Boże-
go Ciała ze znaczkami Związku
io zebraniu się w mieszkaniu
p. Jeleńskiej Mickiewicza 19 — 2
o godz. 9 i pół rano.

— Zarząd Stowarzyszenia
Kupców i Przemysłowców
Chrześcijan w Wilnie wzywa pp.
szłonków do przyjęcia gremjalne-
go udziałułw procesji Bożego Ciała.
Zbiórka punktualnie o godz. '9-ej
wdniu 19 b. m. w lokalu Stowa-
rzyszenia ul. Bakszta Nr. 7.
— Zarząd T-wa Muzyczne-

go „Lutnia“ wzywa wszystkich
członków do wzięcia jak naj-
liczniejszego udziału w uroczystej
procesji Bożego Ciała w dn. 19

b. m. Zbiórka członków chóru
nastąpi o godz. 9 rano w lokalu
T-wa (ul. A. Mickiewicza 6), skąd
chór skieruje się na plac Kate-
dralny, gdzie się połączy z chó-
rami Związkowami.
— Narodowa Org. Kobiet

'wzywa członkinie swoje do wspól-
nego wzięcia udziału w uroczy-
stej procesji Bożego Ciała. Zbiór-
ka o g. 9 i pół. w sekretarjacie,
Orzeszkowa 11.
— Z Sokoła. Zarząd Gniazda

wzywa wszystkich druhów i druch-
ny do stawienia się w mundu-
rach na zbiórkę dnia 19 czerwca
r. b. w lokalu Gniazda o godz.
8 rano celem wzięcia udziału w
uroczystej procesji Bożego Ciała.
— Tow. Pań Miłosierdzia

św. Wincentego a Paulo sto-
sownie do ustalonego oddawna
zwyczaju wezmie udział w pro-
cesji Bożego Ciała. Zbiórka o g.
10 ze znaczkami Stowarzyszenia
na placu Katedralnym dom Bur-
hardta róg Mickiewicza.
— Zarząd Związku Tow.

Spiewaczych i Muzycznych po-
wiadamia Chóry Związkowe, że
zbiórka chórów, w celu wzięcia
udziału w procesji Bożego Ciała
nastąpi we czwartek punktualnie
o godz. 9 i pół rano na placu
Katedralnym przy kościele.

Karty wstępu dla poszczegól-
nych chórów będą wydawane ich
przedstawicielom przez dyrygenta
związkowego p. Wł. Kalinowskie-
go (ul. Oranżeryjny 3).
— Zjednoczenie kolejow-

ców polskich wzywa was wszyst-
kich do licznego udziału w pro-
cesji Bożego Ciała — czwartek,
19 czerwca r. b.

Zbiórka w lokalu Z. K.P.
(ul. Wiwulskiego) w dniu Bożego
Ciała o g. 9 rano, wymarsz ze
sztandarami i orkiestrą o godz.
9 m. 15.
— Rekolekcje dla Ducho-

wieństwa m. Wilna rozpoczną
się dn. 30 czerwca r. b. o g. 7
wieczorem i będą trwały 1, 2 i 3
lipca—w gmachu Seminarjum Du-
chownego.

Sprawy miejskie.
— Regulacja ulicy Wielkiej.

Magistrat m. Wilna w najbliższym
czasie przystąpi do rozszerzenia
chodników, a tem samem do
zwężenia jezdni na ul. Wielkiej
na odcinku od gmachu Poczty
do Ostrej Bramy. (d)
— Z targów miejskich. W

ciągu ubiegłego tygodnia na targ
miejski spędzono 1768 sztuk bydła,
z czego na konsumcję miejscową
zakupiono 1692 sztuk, na kon-
sumcję innych gmin 50, zaś po-
zostałe bydło sprzedawcy zabrali
z powrotem. Za 1 klg. bitej wagi
nierogacizny płacono 240—320 zł.
Spęd był słaby, popyt również.

Ceny bydła i świń uległy
zniżce. (d)

Sprawy wojskowe.
— Kto korzysta z zasiłków.

Władze wojskowe wydały zarzą-
dzenie, że zgodnie z przepisami
ustawy o powszechnym obowiąz-
ku służby wojskowej nie mogą
korzystać z dawnych zasiłków
żony powołanych do szeregu, ©
ile małżeństwo zostało zawarte
już po powołaniu do czynnej
służby lub też w czasie jej trwa-
nia. (d)

Poczta i telegraf.
— Statystyka narodowo-

ściowa. Władze pocztowe opra-
cowały statystykę urzędników i
pracowników obcych narodowości
zatrudnionych w polskich urzę-
dach pocztowych.

Ze statystyki tej wynika, że
poczta polska zatrudnia 27.611
pracowników z których 1564 jest
narodowości niepolskiej.
W dyrekcji wileńskiej pracuje

około 100 Białorusinów, 120 Ros-
jan, 9 tatarów, 6 karaimów, 5 Li-
twinów. (d)

Sprawy akademickie.
— Zarząd Chóru przypomina

członkom chóru, że we czwartek
w „Ognisku* odbędzie się próba,
początek o godz. 3 punktualnie,
gdyż o 4 śpiewamy podczas uro-
Czystej Akademji urzędowej sta-
raniem organizacji kobiecych.
— Stypendjum. Kasa im.

Mianowskiego zawiadamia, iž w
przyszlym roku akademickim przy-
znane będzie stypendjum w su-
mie około 3.000 zł. z funduszu
stypendjalnego im. śp. Edwarda
Sachsa, dla studenta wydziału fi-
zycznego lub fizyczno-matema-
tycznego (lniwersytetu w Warsza-
wie, Poznaniu lub w Wilnie, Po-
laka, wyznania chrześcijańskiego.

Sprawy szkolne.

— Zapisy dzieci ociemnia-
łych i słabo widzących do pu-
blicznej szkoły specjalnej Nr. 4
w Wilnie odbywać się będą do
30 czerwca w lokalu publicznej
szkoły przy ul. Antokolskiej Nr.
44 w godzinach od 8 do 11. Do
szkoły specjalnej dla niewidomych
powinny uczęszczać wszystkie te
dzieci, które z powodu wady
wzroku nie mogą pobierać nauki
w szkołach powszechnych nor-
malnych.

Dla dzieci zamiejscowych istnie-
je zorganizowany przy szkole
internat. Dzieci posiadające do-
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bry słuch pobierają lekcje gry na
skrzypcach i fortepjanie. Instruk-
tor specjalista naucza w įszkole
koszykarstwa.
— Zwiększenie liczby wizy-

tatorów. Władze szkolne wydały
zarządzenie, iż z dniem 1 wrześ-
nia rb. nastąpi zwiększenie liczby
wizytatorów szkół średnich na
okręg Wileński o 4-ch.

Sprawy robotnicze.
— Nieskończona sprawa z

dozorcami. Wyznaczona na dzień
wczorajszy konferencja dozorców
domowych z właścicielami do-
mów. jak i poprzednie, nie wy-
dała żadnych pozytywnych wyni-
ków. Nieporozumienie nie zostało
zlikwidowane jedynie dzięki nie-
przejednanemu stanowisku żydów,
którzy nie podali nawet powodów,
dlaczego nie godzą się na poko-
jowe załatwienie sprawy. Obec-
nie zatarg bezapelacyjnie roz-
strzygnie nadzwyczajna komisja
rozjemcza. (w)

Z życia stowarzyszeń.
— Zarząd Centralny I Rada

Nadzorcza Polskiej Macierzy
Szkolnej Z. W. Wdniu 12 czerw-
ca 1930 r. ukonstytuował się no-
wy Zarząd Centralny, w którego
skład weszli:

Prezes—Józef Korolec, wice-
prezesi: Bohdan Szachno i ks
Stanisław Miłkowski, skarbnik—
Tadeusz Kiershowski. Członkowie:
dr. Kazimierz Dmochowski, Sta-
nisław Węsławski, Juljan Merklejn,
ks. Józef Sawicki, Zofja Kiewli-
czowa, Marja Iwaszkiewiczowa,
Marja Reuttówna—sekretarz.

Jednocześnie nastąpiło ukon-
stytuowanie się Rady Nadzorczej
Polskiej Macierzy Szkolnej Z. W.
w której skład weszli pp. prezes
Władysław Lichtarowicz,  wice-
prezesi: dr. Feliks Swiežynskii
dr. Kazimierz Niżyński. Członko-
wie: ks. kan. Józef Songin, Ale-
ksander Burhardt, Włodzimierz
Jastrzębski, Jan Klott,. Szymon
Reniger, Stanisław Kościałkowski,
Ignacy Materski i Aleksander
Zwierzyński.
— Walne Zebranie Obw. Wil.

zw. Lekarzy Państwa Polskie-
go odbędzie się dnia 23 b. m. o
godz. 7 m. 30 w pierwszym ter-
minie, zaś o godz. 8 w drugim
terminie w lokalu Wil. Tow. Le-
karskiego przy ulicy Zamkowej
Nr. 24.

" Na porządku dziennym: Spra-
wa (lmowy Ramowej Lekarzy
Kasowych ref. dr. Narkiewicz.
Lekarz dzisiejszy i praca społecz-
na—dr. Jerzy Dobrzański.

Z życia cechów.
— Poświęcenie sztandaru.

Dnia 15 b. m. o godz. 8 w ko-
ściele św. Jana odbyło się po-
święcenie Sztandaru Cechu Jubi-
lerów, Bronzowników, Grawerów
i Zegarmistrzów w Wilnie.

Po uroczystem nabożeństwie
i dokonanem poświęceniu, ks. ka-
nonik St. Miłkowski wygłosił oko-
licznościowe przemówienie.

Chrzestnymi rodzicami byli: p.
H. Gorzuchowska zp. T.Filipskim
i p. M. Andrukowiczowa z p. W.
Jurewiczem.

Po nabożeństwie sztandar w
asyscie licznych delegatów innych
Cechów został odprowadzony do
lokalu związku Cechów, gdzie w
imieniu Zarządu Cechu Jubiler.
Bronz. Graw. i Zegar. p. W. Andru-
kowicz powitał obecnych, serdecz-
nie dziękując zebranym delega-
tom za braterski współudział w
uroczystości.

Po dokonanym akcie wręcze-
nia pamiątkowych gwoździ wszyscy
goście byli podejmowani her-
batką przez gospodarzy: p.p. W.
Andrukowicza, T. Filipskiego i O.
Matkiewicza w lokalu Związku
Rodzin Katolickich.

Na pamiątkę uroczystości odby-
ła się wspólna fotografja.

Sądy. |
— Nominacje. Pan Prezydent

Rzeczypospolitej zamianował sę-
dziego Sądu Okręgowego w Wil-
nie Mieczysława Eydrygiewiczai
sędziego Sądu Okręgowego w
Grodnie Dymitra Iljana sędziami
Sądu Apelacyjnego w Wilnie.

(d)
Dobroczynność.

— Inteligentna rodzina G. W. (z ul.
Połockiej 19) zwraca się do tych serc
szlachetnych, które już raz okazały jej
swe współczucie, prosząc | teraz o po*
moc materjalną. Położeńie pogorszyło
się jeszcze z powodu pogorszenia zdro*
wia ojca rodziny. Gdyby ktoś chciał
zajrzeć i sprawdzić na miejscu, zńa*
lazłby nieszczęście większe, niż wyobra"
zić sobie można.

Łaskawe ofiary przyjmuje redakcja
Dziennika Wileńskiego.

Znakomite
ROWERY DAMSKIE

tanie, mocne, eleganckie, poleca:

ZYGMUNT NAGRODZKI
Wiino, Zawalna 11-a.—0o  
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Zabawy.
— Zabawa w ogrodzie Bernar-

dyńskim na rzecz obozów harcerskich
odbędzie się we czwartek dn. 19 b. m
rogram zabawy urozmaicą: pokazy

harcerskie, ochoczo przygrywzjąca or-
lestra, wyświetlenie filmu pod gołem
niebem i wiele innych rozrywek.

Początek zabawy o godz. 6. Dochód
Przeznaczony na obozy harcerskie
»Czarnej Trzynastki".

Teatr, muzyka i sztuka.
— Teatr Miejski w „Lutni*.

»Genjusz i kucharka" do piątku włącz-
nę, Ta subtelna literacko komedja ma
ltrwalone powodzenie.

Od soboty 23 b. m. wchodzi na re-
rtuar amerykańska komedja detek-
wna „Narzeczona z dachu".
— Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim. W sobotę dnia 21 ot-
Wiera swoje podwoje z gruntu odnowio-
t teatr letni w ogrodzie po-Bernardyń-
im farsą Schóntana, pod tytułem „Por-

wanie Sabinek".
— Teatr Miejski na Pohulance.

e czwartek dnia 19 b. m. o godz 8-ej
unktualnie) w teatrze miejskim na Po-

hulence odbędzie sią galowe przedsta-
Wienie, zaszczycone obecnością Pana
rezydenta Rzeczypospolitej. Odegrana
ędzie opera narodowa „Krakowiacy i

górale", z okolicznościowemi kupletami.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 385 mtr.

Program:

Środa, dnia 18 czerwca 1930 r.
11,56. Sygnał czasu.
12,05. Gramofon.

: 13,10. Komunikat meteorologiczny.
| 16,15. Muzyka popularna.

17,15 Z Warsz. odczyt i koncert.
19,00. Audycja wesoła „llrlop*.

b 20,15. Tr. z Warsz. koncert, pošwię-
Sony twórczości K. Szymanowskiego.

23,00. Muzyka taneczna.

Wieczór Karola Szymanowskiego
w Radjo.

Dziś czeka zwolenników muzyki

Współczesnej nielada uczta artystyczna

W postaci koncertu, całkowicie pošwie-
Konego twórczości słynnego na świat
ały kompozytora polskiego, Karola
zymanowskiego w wykonaniu Stani-

sławy Korwin - Szymanowskiej, siostry
kompozytora, Feliksa Szymanowskiegol
rata kompozytora, oraz znakomitej

młodej skrzypaczki Eugenji mińskiej
Jaworskiej. Program obejmuje niezwy-

kle oryginalnie zbudowaną sonatę
$krzypcową i pieśni: „Święty Boże sły-
Szalėm Ciebie“ i „Wokaliza“, oraz ory:
an pieśni góralskie i kurpiowskie.
onadto usłyszymy dwa preludja, pełną
łębokiej zadumy etiudę b-moll oraz
dwa mazurki. Z utworów skrzypcowych
na specjalną uwagę w tym koncercie
zasługuje odznaczająca się subtelnemi
 Wokaljami „Pieśń Roxany". Program,
Jak widzimy, bogaty i nadzwyczaj uroz-
Maicony, napewno też spotka się z go-
rącem przyjęciem ogółu radjosłucha-

 Czów. :

iNEGATYW CZECHZIE EPES

„Zwiększenie wydajności

Europejskich Radjostacyj
nadawczych".

W początku roku 1930 uru-
chomiono w Oslo pierwszą „sil-
ną* radjostację nadawczą. To
prawdziwe arcydzieło techniki
radjowej, skonstruowane przez
T-wo' Telefuńken, ma moc 40-
krotnie większą od dotychczaso-
wej radjostacji w Oslo. Urucho-
mienie tej olbrzymiej stacji na-
dawczej Oznacza nowy okres w
radjotechnice, okres wypierania
wielkiej ilości małych stacji przez
małą ilość wielkich, świetnie mo-

dulowanych i doskonale urządzo-
nych. M

Pod mianem  „silnej* stacji
nadawczej rozumiano dawniej
każdą stację, która miała moc

od 15 kw. wzwyż w antenie. Ra-

djostacja w Langenberg, urucho-
miona przez T-wo Telefunken w
r. 1927, miała właśnie tę moc i

uchodziła za „silną stację nadaw-

 
   
    

   
  

jczą”*, gdyż nie miała równych

sobie. i

Później dopiero, w r. 1928,
uruchomiono następną stację o

tej samej mocy w Budapeszcie,
potem taką samą w Wiedniu. Na-
stępnie w Kónigswusterhausen o

mocy 30 kw. i w Lahti (Finlandja)
o mocy 40 kw. Wreszcie w Oslo—
60 kw.

Z pośród 15 najmocniejszych
radjostacji nadawczych w Euro-
pie—6 zostało skonstruowanych
przez T-wo Telefunken.

Jak żył człowiek
przedhistoryczny?

(Wrażenia z wystawy kultury przed-
historycznej w Brnie. — Ciekawa ko-
lekcja resztek kultury pierwotnej —Jak
powstał człowiek?—Tajemnice 800 stu-
lecia ery przedchrystusowej, zgłębione
przez współczesną naukę. Zbiór 15.000
zębów mamuta.—Jak człowiek pierwot-

ny walczył o byt).

| Dwa lata temu w głównem
mieście Moraw, Brnie, miała
miejsce wielka Wystawa kultury
współczesnej, która spotkała się

z niezwykłem zainteresowaniem
nietylko w całej Czechosłowacji,
lecz i zagranicą. Na wystawie tej

uwzględniono w licznych nie-

zwykle ciekawych  eksponatach
wszelkie przejawy współczesnej

techniki, architektury iczesnej
sztuki.

Na brnieńskiej Wystawie kul-
tury współczesnej był jednak pe-

wien eksponat, który z całem

otoczeniem pozostawał w rażą-

cym kontraście; był to potężny

mamut, odrestaurowany przez zna-

sora Absolona,
poparciu czeskiego,
wianego, Tomasza Bati.

Potężna postać przedhistorycz-
nego kolosa, dla którego archi-

   

  

 kultury, przyczem specjalną uwa-

gę poświęcono dzialom  wspėl-

nego uczonego czeskiego, profe-
przy flnansowem

króla obu-

tektom współczesnym wypadło

DZA WEL EN SKA

 

 

jest dobrodziej-

stwem dla cier-

piącej ludzkości.

Joachimsthal-ski Kompres Radowy „RADIUMCHEMA“
Kompresy te zalecają najwybitniejsi lekarze i

reumatyzm, artretyzm, ischias, nerwoból, objawy starości i choroby ko-
profesorowie chorym na

biece. — ządajcie bezpłatnych prospektów we wszystkich aptekach oraz

„RADIUMCHEMA“ Oddz. R.
WARSZAWA

Śniadeckich 22—tel. 283—11.

Z KRAJU.
Nowe gwałty i bezprawia litewskie.

Z pogranicza donoszą, iż w

dniu 16 bm. na pograniczu pol-

sko-litewskiem w rejonie wsi gra-

nicznej litewskiej Urgliny odcinka

granicznego Troki zostali areszto-

wani przez straż litewską 3 rolni-

cy obywatele, polscy, którzy na

podstawie przepustek granicznych

przekroczyli granicę.

Aresztowanych rolników oskar-

żono o działalność szpiegowską

na rzecz Polski. W dniu zaś 14

bm. w rejonie odcinka granicz-

nego Olkieniki straż litewska za-

trzymała 22-letnią Rozalję Wit-

kowską zWilna. Zatrzymaną straż

litewska osadziła w strażnicy,
gdzie usiłowano ją zniewolić. Po

obrabowaniu wyrzucili ją wczoraj

na teren polski. (d)

Prawda o morderstwie Błażyszówny.

Wyjaśnia się obecnie tragiczny
los ofiary gwałtów litewskich

Błażyszówny. Wersja litewska roz-

głoszona przy wydaniu zwłok

Błażyszówny, jakoby padła ofiarą

nieszczęśliwego wypadku, zastrze-

lona przez 5-cioletniego chłopca

w Sołach okazuje się od począt-

ku do końca kłamliwa. Błaży-
szówna została zamordowana w
dniu 12 bm. popołudniu. Zaraz

tego samego dnia wieczorem

ojciec jej zamieszkały w Mejra-

nach pow. święciańskim zaniepo-

kojony nieobecnością córki, otrzy-

mał ze strony litewskiej infor-

mację, że zwłoki jej leżą o 500

metrów od granicy w lesię. Na-

zajutrz, kiedy stała się aktualną

sprawa wydania zwłok, Litwini

spostrzegłszy się oświadczyli, że

Blażyszówna została przypadkiem
zastrzelona w Solach, odległych

od granicy o kilkanaście kilo-

metrów. Po wydaniu ciała w

dniu 15 b. m. komisja sądowo-

lekarska wyznaczona przez wła-

dze polskie stwierdziła niezbicie,

iż Blażyszówna została przed za-

mordowaniem zgwałcona, po wal-

ce, której ślady znać na calem

ciele. Według dalszych informa-

cyj, wszystkie okoliczności i wy-

niki dochodzeń wskazują na to,

że Błażyszówna Weronika uży-

wana była przez władze litewskie

do celów szpiegowskich na rzecz
Litwy. Uprawianie szpiegostwa
ułatwiało jej to, iż ojciec jej jest
właścicielem domu, wynajmowa-
nego przez K. O. P. dla pomie-
szczenia plutonu i kancelarji w
Mejranach. Cała rodzina Błaży-
szów znana jest ze swego szowi-
nizmu litewskiego. Szwagier za-
mordowanej jest oficerem litew-
skiej policji granicznej, komen-
dantem odcinka, zaś brat jej'pre-
zesem stowarzyszenia litewskiej
młodzieży akademickiej. Korzy-
stając z przepustek w pasie gra-
nicznym,  Błażyszówna zebrane
wiadomości przenosiła na stronę
litewską. Kiedy zaś już rolę swą
spełniła i stała się dla wywiadu
litewskiego nieużyteczną, właśnie
jej rodacy zapłacili jej w ten
sposób, iż dokonali na niej gwał-
tu i ażeby zatrzeć ślady swych
zbrodni, ofiarę swą zastrzelili. Jak
słychać, fakt morderstwa na Bła-
żyszównie, kompromitujący tak
niesłychanie władze litewskie,
wprowadził rządowe sfery ko-
wieńskie w sytuację niesłychanie
kłopotliwą. Litwini czynią wszel-
kie możliwe wysiłki, ażeby spra-
wę zagmatwać i zatuszować, co
im się jednak wobec stwierdzo-
nych faktów i zeznań okolicznej
ludności zupełnie nie udaje. d

 

Wieści ze Słonimia.
Z pośród wielu mniejszych,

lub większych miast i miasteczek,
dla których stolicą jest Wilno,
Słonim jest jednem z najbardziej
oddalonych. Nazwałem Wilno sto-
licą w tem znaczeniu, że jest to
najbliższe, jednak stosunkowo du-
że miasto, do którego ze Słoni-
mia jeździ się za wszelkiego ro-
dzaju interesami, najbliższy Uni-
wersytet, djecezja katolickai t.d.
Korespondencje i wiadomości
ze Słonimia przedostają się mimo
to, do pism wileńskich rzadko.
Czemu to przypisać? Oprócz zna-
cznej odległości, gra tu może ro-
lę i dość trudne połączenie kole-
jowe. Jedzie się bowiem mniej
więcej aż 8 godzin i to z prze-
siadaniem w Wołkowysku, lub w
Baranowiczach.

Słónim dzisiejszy różni się zna-
cznie od Słonimia przedwojenne-
go. Krwawa fala wojny nie oszczę-

dziła go. Przez szereg miesięcy

front był tak blisko miasta, iż le-

żało ono w strefie działań wojen-

nych. Dziś jeszcze, mimo, iż upły-

nęło od tych czasów blisko pięt-
naście lat, ileż domów jeszcze
nieodbudowanych, ile gruzów i
ruin można spotkać! A cyfra lu-
dności spadła z blisko 30.000
przedwojennych, do obecnych

000.
Mimo tych śladów zniszczenia,

uchodzi Słonim za jedno z naj-

piękniejszych miasteczek kreso-

wych, a zawdzięcza to przede-

wybudować specjalny pawilon
żelbetonowy, zdawała się przy-
pominać zwiedzającym wystawę,

że dzisiejsza kultura zrodziła się
na gruzach kultury innej, starej,
że przed nami inne, tajemnicze
życie panowało na globie ziem-
skim. Ale niezliczone eksponaty
kultury współczesnej do tego
stopnia absrbowały uwagę  zwie-
dzających ówczesną wystawę ber-
nieńską, że nikt na dłuższe remi-
niscencje historyczne nie miał
czasu i w powodzi ciekawych
eksponatów kultury nowoczesnej
sięgał myślą raczej ku przyszło-
ści zapominając prędko o tajem-
niczym mamucie i jego erze

Żyje jednak w Brnie Moraw-
skiem człowiek, który pod tym
względem stanowi wyjątek, któ-
ry mimo swego stałego ducho-
wego kontaktu z kulturą nową
utrzymuje niemniej ścisły kon-
takt z kulturą starą, przedhisto-
ryczną. Człowiekiem tym jest
profesor Absolon, który całe swe
życie poświęcił badaniom nad
życiem człowieka pierwotnegoi
pierwotnej kultury, który przy
pomocy nauki nowoczesnej po-
stanowił zerwać zasłonę, pod któ-
rą ukryte są tajemnice starego
świata, jego życia i kultury. I
właśnie z inicjatywy tego entu-
zjasty ery przedhistorycznej do-
szła do skutku w roku bieżącym

w stolicy Moraw niezwykle cie-

wszystkiem swej górzystej i po-
krytej lasami okolicy. Dodaje mu
również uroku i rzeka Szczara,o raz
przeprowadzony od niej szeroki
kanał, przepływające przez šro-
dek miasta. S

Ludność miasta jest w wię-
kszości żydowska. Jest ich|60 proc.,
obok 25 proc. polaków, 15 proc.
prawosławnych i około 300 mu-
zułmanów-tatarów, przyznających
się do polskości.

Okolice są białoruskie i pra-
wosławne. 4

Sionim jest wažnem i ruchli-
wem centrem handlowem. Dzięki
położeniu swemu, był jednym z
centrów handlu drzewem z za-
granicą. Niestety, o ile 3—4 lata
temu handel ten był bardzo oży-
wiony, o tyle teraz panuje zupeł-
ny zastój. Jest to zapewne skut-
kiem po części ogólnego przesi-
lenia ekonomicznego, po części
braku traktatu handlowego z
Niemcami, po części konkurencji,
jaką nam na tem polu zaczęły
robić sowiety, po części bezsen-
sownych taryf przewozowych,
dość, że zastój ten odbija się fa-
talnie na ekonomicznem: położe-
niu miasteczka. Jedno z głów-
nych źródeł dobrobytu ustało, a
co za tem idzie, nastąpiło ogólne
zubożenie.

Zewnętrzny wygląd miastecz-
ka schludny. Oświetlenie elek-
tryczne, dostateczne w śródmie-
ściu, szwankuje w wielu punk-
tach na krańcach miasta. Inteli-

kawa wystawa kultury przedhi-
storycznej. Wystawa „Anthropos*,
jak brzmi jej nazwa oficjalna,
jest właściwie imprezą międzyna-
rodową, bowiem w  prezydjum
komitetu wystawowego zasiadają
przedstawiciele świata naukowe-
o dwudziestu z górą państw
ią naukę reprezentują w ko-
mitecie wystawy: profesor antro-
pologji na uniwersytecie Iwow-
skim d-r Jan Czekanowski i dy-
rektor pracowni antropologicznej
Towarzystwa Nauk w Warszawie
d-r Kazimierz Stołyhwo).

Zachodzi pytanie, dlaczego to
właściwie w Brnie Morawskiem
postanowiono zorganizować mię-
dzynarodową wystawę człowieka
pierwotnego? Dlaczego nie wy-
brano na ten cel żadnej stolicy
europejskiej? Wyczerpującej od-
powiedzi na to pytanie udzielił
nam asystent profesora Absolo-
na, dr. Skutil, który, — jak zdo-
łaliśmy zauważyć, — wystawę
brnieńską otacza niezwykłą wprost
czcią i miłością.

Międzynarodowe zainteresowa-
nie Morawami, jako. ośrodkiem
badania tajników kultury przed-
historycznej, ma swe źródło w
fakcie, że tutaj, właśnie koncen-
trowało się przed wiekami życie'
naszych przodków, przenoszących
się z Azji do Europy. Ci ludzie
pierwotni przeżyli na Morawach
trzy okresy swej kultury. W Mo-
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gencji dużo, bo wszak jest Sta-
rostwo, Urząd Skarbowy, kilka
sądów pokoju, oddział prokuratu-
ry, no i szkoły. Prócz szkół pow-
szechnych, posiada Słonim czte-
ry szkoły średnie: państwowe
gimnazjum koedukacyjne, pań-
stwowe seminarjum męskie, gim-
nazjum prywatne, koedukacyjne
żydowskie i prywatne również,
prowadzone przez zakonnice, se-
minarjum nauczycielskie żeńskie.
W mieście są trzy kościoły, dwie
synagogi, meczet i cerkiew,
którą wymieniam na końcu dla-
tego, iż stanowi ona przedmiot
pewnego zadrażnienia stosunku
zwłaszcza wiejskiej ludności pra-
wosławnej do państwa polskiego.
Jest ona bowiem, niestety, klasz-
torem katolickim, który po roku
1830 przerobiono na cerkiew;
dziś upomina się o ten objekt
wileńska kurja arcybiskupia. Po-
nieważ zaś drugiej cerkwi w Sło-
nimu niema, więc oczywiście...
jest to wdzięczne pole do pod-
burzania chłopa białoruskiego
przeciw Polsce dla tych, komu
na tem zależy.

A życie umysłowe, jak się tu
przedstawia? otóż powiedzmy od-
razu, że przedstawia się niestety,
dość smutno, gdyż tak, jakgdyby
go właściwie wcale nie było. Or-
ganizacje oświatowo - kulturalne
zupełnie nie funkcjonują. Jest
wprawdzie Polska Macierz Szkol-
na i próbowała ona w swoim
czasie urządzać odczyty, pobu-
dzać do życia umysłowego, ale
na odczyty przychodziło zaledwie
kilka osób. Dziś działalność Ma-
cierzy ogranicza się do tego, iż
utrzymuje ona jednoroczne kur-
sy handlowe, na które urządza
się w karnawale bal, a 3 maja
zbiórkę daru narodowego i zaba-
wę w ogrodzie.

Prócz tego istnieje i „Dom
Ludowy*, który miał być ośrod-
kiem ruchu umysłowego, arty-
stycznego i towarzyskiego, ale i
tam sekcja kulturalna nie funkcjo-
nuje. Dom Ludowy ma jedyną
(prócz kina) salę teatralną w
mieście. Ograniczał więc on swą
działalność do tego, że wynajmo-
wał ją na przedstawienia amator-
skie i ttupom przejezdnym, a w
zimie na bale. Dopiero ostatniemi
czasy zorganizowano przy „Do-
mu Ludowym” stałą trupę ama-
torską, pod kierunkiem zawodo-
wego: artysty-reżysera, która za
zadanie swoje postawiła sobie
przynajmniej trzy przedstawienia
w miesiącu dawać w Słonimiu, a
pozatem stale objeżdżać powiat
ichoć za pomocą sceny siać
oświatę. Czy osiągnie cel? Oby
Bóg _ poszczęścił. Trzeba jed-
nak wspomnieć, że mają już ci
amatorzy, mimo tak krótkiego
czasu, jedną piękną kartę za so-
bą. Oto 3-go maja wystawiono
na wolnem powietrzu „Kościusz-
ko pod Račlawicami“ Anczyca, a
wystawiono tak dobrze, przy u-
dziale około 300 ludzi, armat,
które pożyczyło wojsko, przed-
stawienie robiło tak silnie pod-
niecające, patrjotyczne wrażenie
na publiczności, że trzeba było
doprawdy z tą sztuką objechać
kresy, a przynajmniej bliższe
miasta, jak Baranowicze, Nowo-
gródek, Wołkowysk i t. d. Stra-
cono dobrą okazję.

I tak więc życie umysłowe
Słonimia śpi. Są dwa pułki woj-
ska, których jednak garnizony
żyją przeważnie  samodzielnem
życiem, mając własne kasyna,
ale, przyznać trzeba, że ożywiają
życie miasteczka o tyle, iż mają
doskonale zorganizowane koła
amatorów teatralnych ze sfer ofi-

rawach przedhistorycznych żył
człowiek w okresach między
100.000 — 80.000 i 20.000 ro-
kiem przed Narodzeniem Chrystu-
sa. Resztki tego życia przedhi-
storycznego pozostawione w po-
staci rozmaitych odcisków, szczą-
tek kości, naczyń, narzędzi, bro-
ni itp. w jaskiniach morawskich,
zostały przez uczonych na miej-
scu dokładnie zbadane, następnie
wydobyte na powierzchnię ziemi,
poddane szczegółowej systema-
tyzacji i umieszczone na wysta-
wie „Anthropos* w Brnie.

Profesor Absolon uważa, że
Brno stać się powinno głównym
ośrodkiem badań nad życiemi
kulturą człowieka pierwotnego.
Dotychczas odkryto już na Mora-
wach ponad 100 osiedli człowie-
ka przedhistorycznego, a niektóre
z nich zostały już dokładnie zba-
dane (Predmosti, Vsetonice, On-
dratice, Pekarna i t. d.). Materja-
ły naukowe, pochodzące z tych
osiedli, skoncentrowane są obe-
cnie na wystawie  brnieńskiej.
Mamy więc tam wielce interesu-
jące płaskorzeźby zwierząt przed-
historycznych, wyryte przez czło-
wieka pierwotnego na skałach ja-
skiń morawskich, dalej szkielety
ludzi prżedhistorycznych i t. d.

Przeż wzgląd na olbrzymie
możliwości badań naukowych w
dziedzinie antropologji na Mora-
wach, postanowionojuż w latach

cerskich i podoficerskich. Jest
również i klub artystyczny „Lut-
nia”, który dawniej dawał kon-
certy i wieczory muzykalno-wo-
kalne, dziś jednak ;funkcjonuje
tam: tylko pokój do kart, no i
bufet.

A jeżeli kto rusza się umysło-
wo na gruncie słonimskiem, to
tylko żydki. Społeczeństwo tutej-
sze żydowskie, obok obojętnych,
rozpada się na dwa wielkie odła-
my: syjonistów i bundystów. |obie
te partje walczą ze sobą zaciekle.
Urządzają wiece, zebrania, spro-
wadzają prelegentów, czasem na-
wet dochodzi do bójek, ale w
każdym razie chcą coś robić. Nie
śpią. Smutnie się przedstawia w
Słonimiu ta strona życia polskiego.

Stroną ujemną miasta jest też
brak porządnego parku lub ogro-
du. Ogródek przy Magistracie jest
raczej dużym skwerem, prócz te-
go zaś jest tylko deptak, tak zwa-
ne „dancby* nad rzeką, ale to nie
wystarcza, no i rzecz dziwna, mia-
sto 18,000-tysięczne niema porząd-
nej cukierni, ani kawiarni. Jedy-
na bowiem polska cukiernia „Mor-
skie Oko" jest zbyt maleńką i nie
potrafi skupić życia towarzyskiego.

Pozatem ludzie żyją tu sobie,
jak i wszędzie naprowincji, cicho
i spokójnie. Nic się wielkiego nie
dzieje, a jeśli się co ciekawego
zdarzy, to doniosę szanownym
'czytelnikom w następnej kores-
pondencji.

Biała Waka.
Dnia 8 czerwca Stow. Młodz

Polskiej w Białej Wace odegrało
przedstawienie pod tytułem: „Mi-
łość zawsze zwycięża" i „Żyd w
beczce". Przedstawienie odbyło
się w prowizórycznej sali Biało-
wackiej parafji. Frekwencja była
bardzo liczną. Reżyserował Ks.
Dr. Seweryn Janowski.

Poświęcenie pomników.
Dnia 26 b. m. w Duniłowi-

czach nastąpi uroczyste poświę-
cenie pomnika poległych w
obronie tego miasta.

Dnia zaś 30 b. m. odbędzie
się poświęcenie pomnika na Gó-
rze Batorego w Świrze w związku
z odzyskaniem Niepodległości.
W poświęceniu tych pomni-

ków weźmie udział Pan Prezy-
dent Rzeczypospolitej.

Zjazd nauczycieli litewskich
Dn. 22 i 23 b. m. w awięcia-

nach odbędzie się zjazd nauczy-
cieli święciańskiego „Rytasa". Na
porządku dziennym referaty,
sprawozdania, dyskusje w  spra-
wach nauczycielskich i wyciecz-
ki nauczycieli. (w)
 

 

Budynie d-ra Oetkera.
Budyni D-ra Oetkera można dzie-

ciom dać tyle, ile tylko zapragną, gdyż
są bardzo łatwo strawne i niezwykle
pożywne. Przytem specjalnie ważne są
zawarte w budyniach D-ra Oetkera sole
mineralne, oparte na najnowszych ba-
daniach naukowych, a potrzebne do
rozwoju ciała i krwi. Znakomite legu-
miny, pobudzające apetyt nawet u do-
rosłyci, sprawiają przez swe dodatki
jak mleko i cukier, że dzieci są syte
i nabywają sił. Najwiekszą radość dzie-
ciom sprawić można tylko, przez przy-
rządzenie im często smacznych budyni
Oetkera. Jak wiadomo, otrzymać mo-
żna budynie D-ra Oetkera, wobec wiel-
kiego obrotu, w odnośnych składach
zawsze świeże.
 

 

Pierwsze ogródki działkowe Naro-
dowej Organizacji Kobiet.

Wszystkie wielkie miasta w
Polsce posiadają już cały kom-
pleks ogródków rodzinnych dział-
kowych. Poznań pod tym wzglę-
dem prym trzyma i ogródki tam-
tejsze, doskonale prowadzone,
prawdziwą są rozkoszą dla serca
i oka. Tylko nasze ubogie Wilno,
skutki Wielkiej Wojny dotąd od-
czuwające, dotąd ogródków dział-
kowych nie miało.

Jakże więc nie zaznaczyć ra-
dosnego faktu i jak nie podnieść

najbliszych otworzyć w Brnie
specjalne instytuty naukowe, któ-
re prowadziłyby odnośne bada-
nia. Będą to: Instytut paleontolo-
giczny i Instytut badania fauny i
flory epoki  przedhistorycznej.
Wszystkie zbiory, znajdujące się
na "z„Fnthropos*, oddane
zostaną inśtytucjom tym do dy-
spozycji.

„Jeżeli nie w oryginałach, to
przynajmniej w  reprodukcjach,
powinniśmy w Brnie skoncentro-
wać wszystko, co odnosi się do
epoki powstawania kultury ludz-
kiej", powiada profesor Absolon,
z dumą wskazując na piękne re-
produkcje człowieka przedhisto-
rycznego z jaskini Du Roc, na
znakomite modele bizonów z Tue
dm'Audoubert i t. p.

Zwiedzając wystawę „Anthro-
pos”, zwracamy uwagę oczywiś-
cie przedewszystkiem na wszel-
kiego rodzaju osobliwości, któ-
rych, jak na każdej wystawie, nie
brak tu, rzecz jasna. W jednej z
szaf wystawowych spostrzegamy
za szkłem czaszkę przedhistory-
cznegó niedźwiedzia, przebitą pi-
ką pierwotnego człowieka. Jakąż
potężną siłą musiał być obdarzo-
ny człowiek  przedhistoryczny,
skoro mógł wbiógostrze dzidy w
twardą czaszkę niedźwiedzia...

Istotnie człowiek pierwotny,
jak nas poucza reprodukcja czło-
wieka  przedhistorycznego, był
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DO RADO ;
PDKLL ZEGOLD
zasługi grona dzielnych kobiet,
które pierwszy na tej drodze
krok uczyniły, nie z egoistyczną
myślą o jakiejbądź swojej ko-
rzyści, lecz w zacnej chęci słu-
żenia szerszym warstwom lud-
ności, pozbawionym szczęścia po-
siadania własnego zagonu, na
którymby siać, sadzić i hodować
coś można. Własny, przez siebie
wypielęgnowany kwiat, własny
krzak porzeczek, truskawka, ogó-
rek, marchewka, pomidor—alboż
to nie radość, nie triumf, nie
pociecha?!...

Padła myśl doskonała. Za-
krzątnęły się nasze panie. Zwo-
łano Zarząd. Omówiono sprawę,
sposoby działania. Obrachowano
dość szczupłą kasę. | postano-
wiono z właściwą  niewiastom
energją wziąć się do rzeczy.
W miesiąc niespełna już wy-

dzierżawiony został od miasta
hektar gruntu na Zwierzyńcu.
Chwalebną inicjatywę kobiet naj-
życzliwiej poparł Magistrat ip.
dr. Maleszewski; Towarzystwo
Ogrodnicze fachowej rady i po-
mocy nie poskąpiło, i oto dziś
mamy już cały obszar porządnie
żelazną siatką obwiedziony oraz
drutem kolczastym od szkodni-
ków zabezpieczony; ocemento-
wana studuia, w samym środku
terenu wykopana, do polewania
grządek, wody, mimo panującą
suszę, obficie dostarcza, więc
zielenią się już tu i ówdzie wy-
dzierżawione działki, ciesząc oko
widokiem sumiennej, radośnie
podjętej pracy.
W tym roku nie wszystkie

jeszcze działki wydzierżawione
zostały. Wilnianin jest ostrożny,
powolny i nieufny. Czekać zwykł
aż,się kto inny, ryzykowniejszy,
pokwapi. Lecz gdy zobaczy, jak
inni czynią i czego się dochowa-
ją, sam na rok przyszły pośpie-
szy z pewnością. A tymczasem
zasiany na pozostałym obszarze
łubin znakomicie go użyzni. Na-
sienie łubinu ofiarowane Dział-
kom zostało przez Wil. Tow. Rol-
nicze).

Miejmy więc nadzieję, że za
przykładem Wil. N. O. K. i inne
zrzeszenia pośpieszą. Niech każ-
de dziecko robotnika i urzędnika
uczy się zdrowej radości własno-
ręcznego wypielęgnowania kwiat-
ka, jarzyny, krzewu. Niech się
uczy znajdować w tej miłej pra-
cy na własnym zagonie radość i
zajęcie dla rąk, odpoczynek dla
umysłu, nieraz nauką przeciążo-
nego, najszlachetniejszą z zabaw.
Może dzięki Ogródkom Działko-
wym pomniejszy się i osłabi ma-
nja kinematograficzna, tak fatal-
nie na rozwój fizyczny, umysło-
wy i moralny dziatwy i młodzie-
ży naszej działająca. Niech się
mnożą Ogrodki Działkowe w na-
szem kochanem Wilnie, a za ten
pierwszy — cześć Inicjatorkom.

Stan... Wolmer...
 

Cennik artykułów pierwszej
potrzeby w handlu detalicznym

w Wilnie.
Chleb żytni 75/9 1 klg. 38—35, chleb
> 700%/, — 40—39, chleb razowy —
—28, chleb pszenny przemiał 65%, —

90—80, mąka pszenna — 60—90, ży»
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 ką 3,80—3,60, slonina 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
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całkiem odmiennej konstrukcji,
niż człowiek dzisiejszy. Był olbrzy-
mem w pełnem słowa tego zna-
czeniu, miał mocne kości, wiel-
kie i ostre zęby, potężne mięśnie.
Z drugiej jednak strony i zwie-
rzęta, z któremi walczyć mu wy-
padło, były przepotężnych roz-
miarów, co do których wyrobić
sobie możemy najlepiej zdanie
na podstawie reprodukcji sześciu
przedhistorycznych niedźwiedzi,
wystawionych na wystawie brnień-
skiej.

Profesor Absolon wystawił w
Brnie również niezwykle intere-
sującą plastyczną *reprodukcję
polowania ludzi pierwotnych na
mamuta na tle malowniczego
krajobrazu ówczesnych Moraw
południowych z ich przepiękną
przedhistoryczną florą.

Jak olbrzymie stada mamu*
tów w czasach przedhistorycz-
nych przebywać musiały stale na
Morawach, wynika najwymowniej
z faktu, że na samej tylko wy-
stawie a") znajduje się
kolękcja 15.000 zębów mamuto-
wych, znalezionych w  rozmai-
tych morawskich jaskiniach. Są
tam i małe ząbki młodych ma-
mucików i potężne kły starych
mamutów, dochodzące do dłu:
gości kilku metrów.

(Ceps).
Brno Morawskie,
w czerwcu 1930,



Sport.
Górny Śląsk — Wilno.

Jesteśmy w przededniu naj-
większej imprezy lekkoatletycznej
obecnego sezonu. W niedzielę
stoczą z sobą walkę o każdy
punkt, o każdy ułamek sekundy
dwie reprezentacje odległych od
siebie dzielnic Górny Śląsk—Wilno.

Dużo wciąż się słyszy o spor-
cie twardych ślązaków, którzy
intensywną pracą doganiają tych,
którzy są przed nimi. Za parę
dni będziemy już wiedzieli czy
jesteśmy przed nimi, czy za ni-
mi.  Przeszłoroczne zwycięstwo
Wilna nad reprezentacją Warsza-
wy wróżyłoby nam i tym razem
świetne zwycięstwo, gdyby lekko-
atletyka G. S$. nie uczyniła re-
kordowego skoku w postępiei
gdyby nasz zespół nie osłabił się
brakiem Gniecha.

Zanim jednak rozegra się wal-
ka na żużlowej bieżni zróbmy
tymczasem przegląd poszczegėl-
nych konkurencji.

100 mtr. G. S. ma Sikorskie-
go, Zajusza, Sadlokę i Terznera,
którzy robią stale poniżej 11.6
sek. U nas chyba pobiegnie Wie-
czorek i Zardzin.

200 mtr. Znów G. S. ma Si-
korskiego i Zajusza (23 sek.) i
cały szereg zawodników przebie-
gających ten dystans poniżej 25
sek. Nasz Wojtkiewicz i Zardzin
będą mieli dużo do roboty.

400 mtr. Rupuś, Rojek, Żyłka
i Kocor i inni mają po 52—54
sek.

800 mtr. będzie walką Sido-
rowicza z Rupusiem, który ostat-
nio pokonał Sidorowicza w War-
szawie mając doskonały czas 1
m. 59,8.

1500 mtr. Bremer z Katowic
robi w 4 min. 20 sek. to też Si-
dorowicz i zylewicz będą musieli
bardzo go pilnować.

5.000 mtr. wygrają chyba ślą-
zacy.

110 przez płotki Cieśliński,
Sznajder i Sobik mają stale po-*
niżej 17 sek. z naszych zawodni-
ków jedynie konkurować im mo-
że Wieczorek.

Skok w wzwyż i wdąl prawie
napewno wygrają Slązacy, gdyż
statystyka wykazuje aż sześciu za-

 

  
  

     

  

  

  

   

   

Miejski Kinematograf
Sala Miejska ul. Ostrobramska 5
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| włącznie będą wyświetlane filmy:

Premjera! Sensacja! Wielki przebó)

Szalona Dziewczyna
Y

S» |.6

wodników, którzy skaczą ponad
165 cntr.. a wdal 20, ma wyniki
lepsze od 590 cnt.
W rzutach powinniśmy wygrać,

po zażartej walce Żardzin i Wie-
czorek w dysku, Wojtkiewicz i
Wieczorek w oszczepie, a w kuli
Najwojczyk z Wojtkiewiczem bę-
dą mieli twardy orzech do zgry-
zienia.

fSztafetka ślązaków 4 x 100
mtr. będzie znacznie osłabioną
brakiem Sikorskiego, który jak
się dowiadujemy w ostatniej chwili
przyjechać nie będzie mógł, to
jednak rek. Sląska 46 sek. mówi
nam o poszczególnych zawodni-
kach. W skład naszej sztafety
wejdą prawdopodobnie: Zardzin,
Wieczorek, Wojtkiewicz i chyba
Zwolski.

Zawody, odbędą się w nie-
dzielę przed południem i po po-
łudniu na boisku Ośrodka W. T.
Pióromont.

Szczegółowy program podamy.

Sport w 3 p. Saperów.
Jeden z najbardziej zasłużo-

nych klubów sportowych wileń-
szczyzny, mający w swem gronie
asów lekkoatletyki Polskiej Gnie-
cha i Wieczorka zmienił niedawno
swój statut, ułatwiając dostęp szer-
szym masom społeczeństwa do
wszystkich prawie gałęzi sportu.
Od dzisiaj już członkiem K. S.
3 p. saperów może zostać każdy
kto wpłaci miesięcznie zł. 4, ma-
jąc pełne prawa zwyczajnego
członka z korzystaniem z taboru
wioślarskiego, z kortu tenisowego,
z lekkkiej atletyki, w zimie z
nart. i t. d.

Zadaniem klubu jest propagan-
da sportu nietylko wśród woj-
skowych, ale równieżiwśród mło-
dzieży bądź akademickiej, bądź
pracującej zarobkowo.

Jak widzimy z powyższego to
docierają jużi do nas szczytne
hasła sportu angielskiego „Wszy-
stko — wszystkim*. Ja. Nie.

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną
Wileńska 15—5.
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Od dnia 17 do 19 czerwca 1930 roku

„Zdradziecki Szelk* komedja w 2 akt. Kasa czynna od g, 5 m. 30. Początek seansów od g. 6.
program: „Jackie Marynarzem“.
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DOGODNE WARUNKI SPŁATY
Motory „Duśla”, „Elwe”. Turbiny wo-
dne „Francisa"”. Maszyny młyńskie,

walce, kamienie perlaki.

Budowai przebudowa młynów
BIURO TECHN. - HANDL. INŻ.

ST. STOBERSKI
A

Wilno, Mickiewicza 27, tel. 12 — 47.
Tamże motor używany PERKUN 30 HP do sprze-y niejazają guzy, žylaki —Sprzedają wiekszeapteki M trzytygodniowe są do|

dania zaraz. co | aaa sprzedania. Ponarska 4-2.

48 godzin
tańczyć można bez zmęczenia, jeżeli

7 o

Dostać w aptekach, składach aptecznych i perfumerjach.

PLAŻOWE.
Kapelusze, parasolki, oraz kąpielowe ko-

1110 stjumy, prześcieradła, ręczniki i wiele in-

nych nowości sezonu letniego poleca

Firma O. KAUICZpy
Wiinoul.Zamkowa8.

«Marsz Radeckiego»
feldmarszałka austryjackiego. Aktów 10. W rol. gł: Agnes Hr. Esterhazy i Karol
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Kronika lidzka
Pożar w Ogrodnikach, w pow. Lidzkim.

(Telefonem od własnego korespondenta).

LIDA. W dniu wczorajszym we wsi Ogrodniki, w gminie Lidz-
kiej, wybuchł groźny pożar, skutkiem którego spłonęło doszczętnie
9 gospodarstw wraz z całym inwentarzem żywym i martwym. Pożar
rozszerzał się gwałtownie, nie było komu ratować palącego się mie-
nia, wszyscy bowiem mieszkańcy byli na targu w Lidzie.

Przyczyna pożaru jest następująca: Niejaki Stanisław Rak, miesz:
kaniec Ogrodnik, udał się do mieszkania Marji Zawałówny w celu
skłonienia jej, aby wyszła za niego zamąż. Kiedy mu odmówiła, rzu-
cił się na nią i zadał jej nożem kilka ciężkich ran w szyję i w ręce.
Następnie Rak wybiegł na podwėrz
do chaty, aby dalej znęcać się nad

e i podpalił chlew, poczem wrócił
dziewczyną. Zawałówna zdołała

uciec napastnikowi i schronić się w zbożu na polu.
Rak chciał popełnić samobójstwo, raniąc się poważnie nożem

w brzuch, wreszcie wskoczył do studni. Nadbiegli jednak jego bracia,
wydostali go stamtąd, a jednocześn
wzywając ją na ratunek wsi.

ie zaalarmowali ludność okoliczną,

Nadjechała z Lidy straż pożarna 5 pułku lotniczego oraz oddział
żołnierzy, którzy uratowali resztę wsi.

Straty wynoszą przeszło 50 tys, złotych.
Zawałównę i Raka przewiezion

jest groźny, walczą ze śmiercią.
o do szpitala w Lidzie. Stan ich

OPOA im

Woda bierze swą dań.

Dia 13 podczas kąpieli w rże-
ce Niemen utonął niejaki Nisiel
Orzechowski mieszkaniec mia-
steczka Bielicy. Zwłoki odnale-
ziono dopiero po 6-godzinnych
poszukiwaniach.

Tegoż dnia w rzece Dzitwie
utonął Jan Funkiel mieszkaniec
wsi Podzitwa, gminy raduńskiej.
Zwłoki wydobyto dopiero na dru*
gi dzień po wypadku.

Usiłowanie zabójstwa.
W nocy 15 czerwca na po-

lach majątku Podworyszki, gminy
bieniakońskiej napadnięto znie-
nacka stróża polowego z tegoż
majątku i zadano mu w głowę tę-
pem narzędziem ciężką ranę.
Nieprzytomnego stróża Wiktora
Buszaka przewieziono do szpitala.

Sprawcėw zbrodniczego napadu
narazie nie ujawniono.

Pożary w powiecie Lidzkim.
Dnia 14 czerwca w lesie pry-

watnym należącym do Szymona
Meysztowicza wybuchł pożar z
nieustalońej narazie przyczyny,
który strawił 15 ha lasu sosno-
wego 15-letniego. Pożar został
ugaszony przez miejscową lu-
ność.

Tegoż dnia w okolicy Kulnie,
ao wybuchł po-

żar, skutkiem którego spaliły się
2 stodoły ze zbożem, na szkodę
Piotra i Antoniego Bełdowskich.
Straty wyrządzone pożarem do-
chodzą sumy 6 tysięcy złotych,
Pożar powstał najprawdopodo-
bniej wskutek porzucenia niedo-
pałka papierosa przez przecho-
dnia, ponieważ stodoly stały przy
samej drodze.

  

Ruch wydawniczy.
„Awangarda. Niedawny zjazd

w Gdyni wykazał, że organizacja
ruchu Młodych Obozu Wielkiej
Polski poczyniła na całym obsza-
rze Rzeczypospolitej ogromne po-
stępy — i że ruch ten jest już

 

 

budyniowe zawierzją Bole
zbędne dla rozwoju ciała j

jj dźwiękowy! Na Seanse o godzinie 4.30 i 6-ej ceny miejsc zniżone: Balkon
Potężna epopea ze śpiewem z czasów

„ dwie bohaterki ekranu Eleonor Board-

man i Alma Rubens. Reż. genjalnygHenry King. Niewidziane jeszcze w żadnym filmie sceny ataku tenków wśród

wł, morza dómień. Początek seans. o g. 4. m. 30. Ostatni s. o g. 10. m. 15 w.
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Gasecklego (z
kogutkiem) u-

pieczenie, krwawienie,
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RAKIETY, PIŁKI TENISOWE poleca, po ce-
nach konkurencyjnych, za gotówkę i na raty
Warszawska Sp. Myśliwska Wileńska 10.

o

NAJTANIEJ kupuje się dobre towary u
GŁOWIŃSKIEGO. Polecamy markizety, jedwa-
bie, xe sztuczne, satyny deseniowe,

ale oraz pończoch: i skarpetki modne.
UWAGA!— Wileńska 27.

 

 

 

 

MIODY

cowe Henryka
dobroci but. */, litra od zł. 2 

znanej miodosytni K. MIESZKOWSKI w War-
szawie istniejącej od 1886r. a także wina owo-

lakowskiego znane ze swej

la: 1-4. ST. DMIŃL | a 9“0
= = Mickiewicza 23,tel.8—49. WZP69 nię Antokol 58.

 

Pokój
umeblowany do p

centrum miasta no- . i:
woczesne 6 poko- HĄKUPNO- | >tj Ken das

jowe mieszkanie, gazo- SPRZEDAŻ || o y, przy szo-
wa kuchnia i wszełkie sie, nad rzeką, 5 kil. do

 

Dużo nowych sposobów do przyrządzania budyni
oraz pieczenia placków, tortów i wszelkich ciastek
zawiera nowa książka z receptami Dra Oetkera
wydanie F, którą otrzymać można za 40 groszy

 

 

sprzedam 3 lampowy ra-
3 djoaparat z głośnikiem

 

NiebyWała

342D Z powodu wyjazdu na-
tychmiast do

nia działka zieml obsza-

ru 50 ha, w całości lub

 

 

dzisiaj siłą, która niewątpliwie za-
waży na dalszym rozwoju wypad-
ków w Polsce. Ale i w dziedzinie
ideowo - programowej przywódcy
ruchu Młodych ujawniają rzetelny
wysiłek, który dobrze świadczy o
ich dążeniu do zorjentowania się
w obecnej rzeczywistości społecz-

którego można
lub prymusie.

mineralne, nie-
krwi.

 

Ring AS RAE | =ow į
i zo z życia a w

Hiborest”Nadoz ł majątkowe
astępny >

wikżecokiośiić asas sis
na kresac

Sprzedamy
zaraz

Prawdziwe

 

2812—1

Bardzo tanio  
ul. Lwowska 2 m. 4.

2821—1

dwóciOldzją
sprzeda-

Wilejki w
rzystych.

w kul-

Mieszk. A + dužy a drobne parcele, całko-
i pokoje| wynajęcia. Tatarska 17 wicie zagospodarowana. 2

u m. 3. 2
Ziemia obsiana,

 
k(Wydawca: ALEKSANDERZWIERZYŃSKI. Drukarnia „Dziennika Wileńskiego*ul. Mostowa 1.

 

 

 

prawdziwie okazyjną
piękną kamienicę w

śródmieściu przy
10000 dolarów gotów-
ki dochód 60.000 zło-

ajyolydniej
lokujemy gotówkę na

oprocentowanie
Mocne gwarancje i
zwrot terminowy |

Dom H-K. „Zachęta“ |
| Micklewicza 1, tel.

NAUKA

Pona nauczycielka -
wychowawczyni do

chłopczyków na
wyjazd. Informacyj udzie:
ła konduktor Oskonto»
wicz autobusu odchodzą-
cego z Wilna do Nowo- na imię Zysli Goldsteln 4 pok. z kuchnią nad je-

godzinach pa- zam. przy ui. Il-ej Jatko- zjorem do wynajęcia wieś
2824 wej Nr. 31 zaginęło i ni- Bobrówka 2

Zs. ksiązęczkę wojsk. przez Magistrat m. Wil-
wyd. przez P. K. U. na na imię Biel Wikto-

 

no -politycznej i wysnucia z niej
wytycznych dla wszystkich dzie-
dzin życia narodowego. Wyrazem
tego wysiłku jest miesięcznik Mło-
dych „Fwangarda”, której każdy
zeszyt wzbudza coraz żywsze za-
interesowanie w kołach ludzi my-
ślących — dzięki żywości poru-
szanych w niej problematów i bo-
gactwu nowych myśli:

Ostatni zeszyt „FAwangardy”
(za miesiąc maj - czerwiec) stoi
oczywiście w znacznym stopniu
pod znakiem zjazdu gdyńskiego,
który z jednej strony był wspa-
niałą manifestacją orjentacji „mor-
skiej" młodego pokolenia polskie-
go — z drugiej zaś strony zakoń-
czył pierwszą fazę organizacyjną
ruchu Młodych.

Znaczenie zjazdu gdyńskiego
omówione zostało w artykule
wstępnym, który przy tej okazji
piętnuje ostro bandycki napad
bojówek „sanacyjnych"* na zjazd
gdyński. Napad ten, jak wiadomo,
został zwycięsko odparty — nie-
mniej jednak wielka musiała być
radość w Berlinie, gdy się dowie-
dziano, że polska partja rządowa
usiłowała rozbić manifestację o
charakterze wybitnie  antynie-
mieckim, zorganizowaną na tym
właśnie skrawku ziemi polskiej,
na który najbardziej óstrzy swe
zęby niemiecka zachłańność.

O tem, co nowego wnosi ruch
Młodych do życia polskiego, pi-
sze dr. Zdzisław Stahl w artykule,
p. tt „Wielka Polska“. Stosunek
ruchu Młodych do pokoleń star-
szych omawia Jerzy Drobnik,
w uwagach, zatytułowanych
„Odrębność, fronda, czy cią-
głość".

Z pośród dalszych artykułów
na szczęgólne wyróżnienie zasłu-
gują uwagi prof. Zygmunta Woj-
ciechowskiego p. t. „W roku
rocznic*, podkreślając koniecz-
ność rewizji naszego stosunku do
głównych rocznic narodowych.
Znajdujemy nadto w zeszycie ar-
tykuly: p. J. K. p. t. „Geneza O-
bozu Wielkiej Polski“ i Stefana
Niewiadomskiego „Prusy jako
państwo sezonowe" — obszerne
sprawozdanie ze zjazdu gdyńskie-
go i zajść, sprowokowanych w
Gdyni przez bojówki „sanacyjne”,
dalej zwykły przegląd miesięczny

o znakomitym aperacie do pieczenia „Cud kuchnie
iec, smażyć i gotować na małympłomyk

I nowem 2upelnie opracowariu ukazalo si
ksiażki kucharskiej Drz Oetkera, Wszystkie
a szczególnie pocz:tkujące, znajdą w niej doskonał:
Liczne kolorowe tablice uzupełniają zbiór około 500
nia, pieczenia i konserwowania, Książkę
nabyć można wszedzie,
w znaczkach wprost u mnie.

a w razie wyczerpania

 

Arcyksiążęcego
Browaru
w ZYWCU

 

tych rocznie odznaczone najwyższemi
SZ ce"Radi Dom H.-K. „Zachę- nagrodami w kraju i za-

ta" Mickiewicza 1, granicą
nia na surowo kilo 6.20| gej, 9—05. —s0:

KIEŁBASY
litewskie kilo 6.80 aa

poleca firma Działkę |
ziemi pod Wilnem o

ZWIEDRYŃSKI EA że 3 ha ,
* bez zabudowań sprze- ;
2825—4 WED z. Tabletkiod Bólu Glowy

sija Sap) Dom H-K. „Zachęeta“ | „Kogo Hige Įervaio
wilki Mickiewicza 1, s) awe
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Szybko usuwają uporczywe

z marką

wiadectwo handlo-
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1123/29 r. wyd.ZS.
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SMAKOSZE PIWA! UW AGA!
JUŻ JEST DO_ NABYCIA WSZĘDZIE

Światowej sławy
PIWO ŻYWIECKIE

 

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

—o BÓLU GŁOWY

z.t. „KOGUTEK*
„MIGRENO - NERVOSIN“

w TABLETKACH
ŻĄDAĆ w APTEKACH

„KOGUTEK“
A. GĄSECKI i S-wie.

Fabr. Chem. Farm. w Warszawie.

Letnisko

 

PRACA |

Zm
szukuje pracy po do-

  

Nr. 138

i obszerną kronikę ruchu Mło-
dych.

Całość zeszytu świadczy o po-
stępującym wciąż rozwoju iży-
wotności pisma. Nie ulega też
wątpliwości, że „Awangarda* zjed-
nywać sobie będzie coraz 'szer-
sze rzesze przyjaciół iczytelni-
ków w naszem społeczeństwie.

Loterja Państwowa.
ll-ga klasa—2-gi dzień ciągnienia.

(Tabela nieurzędowa).

ZŁ. 80000 nr. 52272.
Zł. 40000 nr. 112008.
Zł. 20000 nr. 190281.
Zł. 5000 nr. 202869.
Zi. 2000 nr. 164535,
Zi. 1000 nr. 82817.
Zi. 500 nr. 117860 132172

144593 149344,
Zi. 400 nr. 9631 22844 70103

78135 136804 143677 164144
167537 175439 189165 205474.

ZŁ 300 nr. 3821 4078 15614
20885 22947 26991 38894 44064
44307 50992 58650 64844 69709
69732 87768 102608 108930 134589
141573 142953 145601 145804
153007 158656 164213 178807
193127 195072.

GIEŁDA
WARSZAWA, 17.VI. (Pat.).

Waluty i dewizy:

Dolary 8,88',.
Belgja 124,45.
Nowy York 8,91.
Holandja 358,75.
Kopenhaga 238,75.
Londyn 43,33':,.
Paryż 35,01.
Włochy 46,73.
Praga 26,45.
Szwajcarja 172,75.
Stokhołm 239,57.
Wiedeń 125,86.
Gdańsk 173,25.
Berlin 212,78,

Papiery procentowe:

Pożyczka inwestycyjna 111, dolarów-
ka 63,50, stabilizacyjna 86, konwersyjna
55'|,, 6%, dolarowa 76, 8%, L.Z.B. Gosp.
Kraj. i B. R., obl. B. G. K. 94, te same 7,
83,25, 4';,0/, zlemskie 55,75—55,65 —55,70,
8*, warszawskie 75,50—75,25—75,50, 8%,
Kalisza 68, 8% Lublina 68, 6*/,obligacje
m. Warszawy 68, 8%, Częstochowy 67,50.

Akcje:
Bank Polski —, Bank Związku Spó-

łek Zarobkowych 72,50, Siła i Swiatło
o AW 82,50, Chodorów 140, Lilpop

 

DURISTAIBA T K ALT LAD ITVO AI VISTIEK T EKT

-Doskonale-sie sklada, že Marysia
na dziś przygotowała budyn Oetkera. Oczekuję przy- w znaczkach. W książeczce tej znajdują się także bliższe szezegóły
bycia przyjaciółki mej z dziećmi, przepadającemi się za
budyniem czekoladowym. Tak. tak, budynie Oetkera
+4 lubią wszystkie dzieci, a także dorośli. Dra Oetkera

:SD) proszki

, Zapomocą
u gazowym

Się wydanie C
panie gospodynie
lą pomoc.

500 przepisów gotowa-
tę o objętości 150 stron druku,

za nadestaniem 85 gr

Dr. Auqust Oetker, Ojiwa.

 

 

   

    

  
   

„MARCOWE“
„PORTER“

i „ALE“,
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N* wyjazd potrzebny
dobry syrowar wia-

dómość Zarząd Hotelu
Europejskiego Wilno —
od 10—do 1. 2817—0

Pan S., zmęczony ży-
ctem kawaleskim, mówi:
— Wierz mi... tęsknię

do spokojuego szczęścia
małżeńskiego.
Jego żonaty przyjas

ciel, wzdychając:
— (wierz mi, że i ja

także.

Wdowa (na pogrzebie
swego męża): — Tyle
kwiatów!  Jakżeby się
mój mąż ucieszy, gdy-
by tego dożył.

bóle głowy.
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WILEŃSKIEGO"
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