
   

 

 

 
  

   _ Opłata pocztowa ulszczona ryczałtem.

Rok XIV. Wilno, Czwartek 19-go czerwca 1930 r.
    

  
  

i Administracji

w niedzieją od 12 — 1 pp. „Dziennik Wileński” wychodzi
z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.
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PLACE BUDOWLANE w Warszawie
w nowoczesnej,J/pięknej dzielnicy miasta sprzedają się na długotermino-
we spłaty, cena 2 zł. 50 gr. za łokieć. — Komunikacja tramwajowa

bardzo dogodna. 2243—2 o
Informacje w Wilnie, ui. MIENANICCE 8, pokój Nż 10 tel. 10—60, od

„ 11-eį do

     

   

   

doświadczenia

PRZEDSTAWICIELSTWO
NA POLSKĘ i GDAŃsK

MAISON L.KORY
——--

Wyznaczenie posiedzenia Sejmu.
(Telefonem od wlasnego korespondenta).

WARSZAWA. Marszałek Daszyński zwołał posiedzenie

Sejmu na godz. 12 w południe dn. 23 bm.
Panuje jednak powszechne przekonanie, że do posiedze-

nia tego nie dojdzie i że sesja zostanie zamknięta.

Stanowisko klubów lewicy i centrum
w Senacie.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Zarządzenie P. Prezydenta Rzeczypospolitej o od-
roczeniu sesji Senatu zostało doręczone marsz. Szymańskiemu do
mieszkania.

We środę w godzinach południowych naradzały się kluby nad
zajęciem stanowiska wobec 'odroczenia sesji.

Centrolew dążył do ustalenia wspólnej
pami opozycyjnemi z mniejszościami łącznie.

Sen. Głąbiński, oświadczył na tę propozycję, że Klub Narodowy
zgłosił odrębną deklarację.

Obrady centrolewu trwały zgórą 3 godziny.
Na konferencji przedstawiciele kl. żydowskiego zażądali, by de-

klaracja wskazywała na to, że nieodbycie sesji parlamentarnej unie-

możliwiło uchwalenie ustawy, znoszącej ograniczenia praw ludności

żydowskiej.
Ponieważ grupa centrolewu na ten dodatek się nie zgodziła,

przeto kl. żydowski oświadczył, że swego podpisu na deklaracji nie
położy.

Bo uchwalenia deklaracji centrolewu nie doszło. Stanowisko
stronnictw lewicy i centrum wyrażone będzie we wspólnej dekla-
racji na piątkowem posiedzeniu wszystkich posłów i senatorów cent-
rum i lewicy.

DEKLARACJA KLUBU NARODOWEGO.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Klub Narodowy Senatu powziął we środę
następującą rezolucję:

P. Prezydent Rzeczypospolitej pismem,
odroczył nadzwyczajną sesję Senatu przed
sesji.

Klub Narodowy w Senacie stwierdza, że akt ten jest po-
nownem naruszeniem Konstytucji. Rząd ponosi odpowie-
dzialność polityczną za ten krok antykonstytucyjny i hamu-
jący bieg życia państwowego we wszystkich jego dziedzinach.

Doradzając podpisanie takiego aktu, rząd poderwał auto-
rytet Prezydenta Rzeczypospolitej, który w pierwszym rzędzie

| jest powołany do strzeżenia Konstytucji i który nie powinien
być wciągany do wewnętrznych walk politycznych.

Interes Polski wymaga, by kres został położony w de-
zorganizowaniu życia państwowego, a to nastąpić może
jedynie przez całkowitą zmianą obecnego systemu rządze-
nia, przez usunięcie się od steru ludzi, którzy są dzisiaj u
władzy.

FP KO ET eIEWBDSZAWĄ PŁDOBROWSKIEGO -9.

 

 

deklaracji wraz z gru-

z dn. 18 b. m.
zebraniem się

Senator Roman nie zgadza się...
(Telefonem od własnego korespondenta)

WARSZAWA. "Na posiedzeniu Klubu B. B. W. R. sen. Roman
oświadczył, że jakkolwiek jest członkiem Zjednoczenia Pracy Wsi
i Miast, jednakże nie zgadza się z artykułami Jerzego Szurigaw„Prze-
łomie", w organie tego Zjednoczenia. Artykuły te były przytaczane
w „Dzienniku”, zawierają one ostrą krytykę sanacji.

Już prawie wszyscy zwolnieni.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. B. sekretarz Białor. Włościan. Robotn. „Hromady*
Hrehorowicz został z polecenia min. Cara zwolniony z więzienia we

| Wronkach i we-środę był odstawiony do Wilna.
We Wronkach z pośród aresztowanych za działalność Białor.

Wi. Rob. „Hromady“ pozostał jedynie Okińczyc.

A: ul. Dominikańska 4. Telefen Radukej
448, Drukarni 1244. Mdres drukarni: Mostowa f.

Redaktor przyjmuje od g. 2—4 pp. Administracja etwarta ed g. 9—5,
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OGŁOÓSZEKIA: za wiersz milim. prze

niem miejsca e 26 prec. drożej.
terminowe umieszczenie ogłoszeń. Konto czekowe w P.

za granicę 8 zi.
PREWUMERATA miesięczna 4zł., z odneszeniem i przesyłką pecztową Zł. 4 gr.Fi

tekstem 6 łam 25 gr., w tekście 40 gr., za
tekstem 10 lam. 15 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 28 proc. drożej,
zagraniczne o 88 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-

dministracja nie bierze odpowiedzialności za
0.    

 

Phaeton

Nadeszły nowe 1930 roku modele:

„SAMOCHODÓW OSOBOWYCH i CIĘŻAROWYCH „FORD”,
TRAKTORÓW ROLNICZYCH i PRZEMYSŁOWYCH „FORDSON”.

Autoryzowany Przedstawiciel
DOM PRZEMYSŁOWO -HANDLOWY

WY. Nialinowski5 Inžynier
WILNO, Wileńska 23. — Telef. 310. — Teiegr. WUMA.

SZOPE
Deklaracja polska w sprawie swobodnego

obrotu towarów.
WARSZAWA, 18.VI. (Pat.), —

W dniu dzisiejszym Bank Polski
za pośrednictwem stałego dele-
data polskiego przy Lidze Naro-
dów p. min. Sokala złożył na rę-
ce sekretarza generalnego Ligi
Narodów deklarację, w której
stwierdza, że wprowadzenie w
życie konwencji międzynarodo-
wej w odniesieniu do zakazów i
ograniczeń przywozu i wywozu z
dnia 8 listopada 1928 r. musi od-
łożyć do czasu, gdy nastąpi w
drodze międzynarodowej zagwa-
rantowanie swobody obrotu we
wszystkich dziedzinach handlu
zagranicznego Polski w formie
układów dwustronnych, odpo-
wiednio zabezpieczających wywóz
na te rynki, które są odbiorcami

polskiego wywozu, a które do-
tychczas przez sztuczną regla-
mentację wywozu pozostają za-
mknięte. Stanowisko swoje Pol-
ska motywuje tem, że we wszyst-
kich swoich poczynaniach gospo-
darczych dąży do jaknajszerszego
wprowadzenia w: życie zasad wol-
nej wymiany, to jednak obecnie
stosunki gospodarcze Polski z jej
ws<hodnim i zachodnim sąsiadem
nie pozwalają na wprowadzenie
tych zasad w życie. Polska jed-
nak pragnie nadal w swej pracy
gospodarczej kierować się du-
chem jak najszerszego liberalizmu
w stosunku do państw, które bę-
dą dążyły lojalnie do wolnego
obrotu w swych stosunkach go-
spodarczych z Polską.

Otwarcie światowej konferencji energe-
tycznej w Berlinie.

BERLIN, 18.6 (Pat). Otwarta
tu została światowa konferencja
energetyczna. Inauguracji doko-
nał honorowy przewodniczący
prof. Meller. W konferencji tej
bierze udział 48 państw. Pierwszy
zabrał głos kanclerz Bruening.
Następnie przemawiali przedsta-
wiciele oficjalnych delegacyj kil-
kunastu państw. Piąty zkolei za-
brał głos prezes polskiej delega-
cji rządowej p. Ludwik Tołłoczko,
witając zjazd imieniem Polskii
składając życzenia pomyślności
obrad. Zadaniem konferencji jest

omówienie nacjonalizacji wyko-
rzystania naturalnych źródeł ener-
gji i sprawozdania ze stanu do-
tychczasowego wykorzystania e-
nergjj w poszczególnych pan-
stwach i poszczególnych źródłach
energji. Na zjazd zgłosiło się
około 4 tys. uczestników, w tem
około 200 delegatów oficjalnych.
Z Polski przybyły 52 osoby, z
czego 9 osób stanowi delegację
rządową. Na czele delegacji stoi
p. Ludwik Tołłoczko, prezes pol-
skiego komitetu energetycznego.

Dymisja niemieckiego ministra skarbu
BERLIN, 18.6. (Pat). Według

informacyj agencji Conty, dymisja
ministra finansów Moldehauera
ma nastąpić dziś, najdalej jutro.
Dymisji domaga się przedewszyst-
kiem większość frakcji niemiec-
kiej partji ludowej z przewodni-
czącym  partji dr. Scholtzem na
czele. Dr. Moldenhauer należy
do najwybitniejszych członków
tej partji. W godzinach połud-
niowych kanclerz Bruening od-
był dłuższą konferencję z mini-
strem finansów, który oznajmił
mu o swem postanowieniu po-

Heimwehra grozi
WIEDEN, 18.6 (Pat). „Frbeiter

Ztg.* podaje szczegóły poufnej
narady przywódców  Heimwehry,
która odbyła się w ubiegły po-
niedziałek w Loeben. Dziennik
stwierdza, że większość przywód-
ców chciała podjąć natychmia-
stową akcję zbrojną z powodu
wydalenia Pabsta z granic Flustrji.
Jedynie tylko Steigle przeciwny
był tej akcji. Zdołał on przeko-
nać zebranych, że Heimwehra

dania się do dymisji. W związku
z tem kanclerz zwołał nadzwy-
czajne posiedzenie gabinetu. Re-
zultat posiedzenia dotychczas nie-
znany. Kryzys na stanowisku mi-
nistra finansów wywołany został
postępowaniem większości frakcji
niemieckiej partji ludowej, potę-
piającej akcję min. Moldenhauera
w sprawie obniżenia cen i płac
zarobkowych. Jako następcę Mol-
denhauera wymieniają Dietricha,
obecnego ministra gospodarki
Rzeszy.

zamachem stanu.
nie może liczyć ani na armię,
ani na policję, a co najwyżej tyl-
ko na żandarmerję. Pozatem w
razie próby dokonania zamachu
stanu Heimwehra zagrożona by-
łaby na tyłach przez Schutzbund,
którego nie należy lekceważyć.
Steigle zalecał wejście w porozu-
mienie ze stronnictwami miesz-
czańskiemi, by tą drogą uzyskać
cofnięcie zarządzenia w sprawie
wydalenia Pabsta.j

Przesilenie rządówe w Hiszpanii.
MADRYT. — W kołach  poli-

tycznych przypuszczają, że nie-
bawem nastąpi dymisja gabinetu
gen. Berenguera. Jako następcę
wymieniają ogólnie wygnanego
przez Primo de Riverę b. prem-
jera Santiago Hlbę. Po powrocie
Alby do kraju i objęciu przezeń

kierownictwa rządu, zapanowały-
by w Hiszpanji normalne stosun-
ki. W związku z tem przypisuje
się blizkiej podróży króla Alfonsa
do Anglji, tudzież planowanej
konferencji króla w Paryżu z b.
premjerem Albą, wielkie znacze-
nie polityczne.

ma

 

 

66 DUBELTOWE
JASNE

DO NABYCIA WSZĘDZIE!      
 

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną
Wileńska 15—5.
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Dzisiaj o godz. 8 wiecz.

zamknięcie

MIĘDZYNNAOJOWZ)
VYSTAWY POTOSRAPĘZNEJ

W Ogrodzie Bernardyńskim.

ASDPTAPK

Raport Parkera Gilberta.
BERLIN. Ogłoszono końcowy

raport agenta reperacyjnego przed
opuszczeniem jego stanowiska.
Raport ten, podobnie, jak i inne
jego sprawozdania lecz w sposób
jeszcze namacalniejszy stwierdza
doskonałą zdolność płatniczą
Niemiec i zupełną możliwość wy-
konywania płac reparacyjnych.
Równocześnie jednak konstatuje
brak dobrej woligze strony Nie-
miec w kierunku zadośćuczynie-
nia swym zobowiązaniom, co
p. Gilbert nazywa bardzo kurtu-
azyjnie „brakiem decyzji w kie-
runku zmniejszenie wydatków".

Dochody w wysokości 8.961
mil. mk. w r. 1921-28 były we-
dług oceny agenta reparacyjnegó

wystarczające na pokrycie wszyst-
kich potrzeb Rzeszy i na spłaty.
Ograniczenie tych wydatków jest
problemem dominującem dla Nie-
mieć, problemem, który powi-
nien być jaknajrychlej rozwiąza-
ny, a którego rozwiązanie rząd
Rzeszy odkłada z roku na rok.
Problem ten musi być rozwiąza-
ny w najbliższym czasie, gdyż
inaczej odbić się to musi nietyl-
ko na życiu gospodarczem Nie-
miec, lecz i na zaufaniu zagra:
nicy do nich, na zagranicznej
akcji kredytowej. A do rozwią:
zania problemu tego potrzebna
jest tylko dobra wola ze strony
Niemiec—kończy p. Gilbert swe
wywody.

Koronacja króla Karcia.
BUKARESZT. Na uroczystości

koronacyjne króla Karola, które
odbyć się mają w październiku
r. b. zaproszeni będą wszyscy su-
wereni państw zaprzyjaźnionych
z Rumunją.

Celem wręczenia zaproszeń
udadzą się marszałek jen. Presan

Nowa pogłoska o
PARYZ, 18.6 (Pat). Paryskie

biuro korespondencyjne ogłasza
otrzymaną od swego berlińskiego
korespondenta wiadomość o tem,
że gen. Kutiepow nie został wca-
le porwany przez bolszewików,
lecz że miał on w dniu 20 stycz-
nia r. b. wyjechać do Berlina,
gdzie pojednał się z Sowietami.
Po powrocie do domu do Paryża
odegrał komedję porwania, w
rzeczywistości jednak dobrowol-
nie miał się udać do Normandji,

i prof. Jorga z końcem
miesiąca zagranicę,
cjalni delegaci korony.

Prof. Jorga wręczy zaprosze-
nie w Londynie i Waszyngtonie,
a marszałek Presan w stolicach
innych państw zaprzyjaźnionych.

tego
jako spe-

gen. Kutiepowie.
skąd drogą morską dostał się do
Moskwy, gdzie obecnie zamiesz-
kuje pod obcem nazwiskiem. Ko-
respondent dodaje, że gen. Ku-
tiepow zajmuje obecnie poważne
stanowisko w armji czerwonej.

(Pogłoska powyższa
się wielce nieprawdopodobna.
Gdyby gen. Kutiepow istotnie
przeszedł na stronę Sowietów,
rząd moskiewski nie omieszkałb
tem się pochlubić. (Przyp. Red.).

 

 

Komunikat Stronnictwa Narodowego.
W niedzielę 22 czerwca r. b.

Narodowego (przy pl. Orzeszkowej

ZEBRANIE P
członków i sympatyków Stronnictwa Narodowego,

o godzinie 12/4 w sali Klubu
11) odbędzie się

OLITYCZNE
na ktėrem

wyglosi przemėwienie

Poseł KAROL WIERCZAK, sekretarz generalny Stron. Narodowego

oraz posel Wactaw Komarnick'.

Karty wstępu od piątku w Sekretarjacie dla nieczłonków od 11 do 3
i 6 do8 wiecz.
 

Komunikat Klubu Młodych.
Zarząd Klubu zawiadamia, że

przy ul. Orzeszkowej 11, o godz.
Zebranie Klubu.

w piątek dnia 20 b. m. w lokalu
19 min. 30, odbędzie się Walne

Na porządek dzienny złożą się:
1. Wybory Zarządu.
2. Wolne wnioski.
Obecność członków obowiązkowa.
 

OPALOWĄ damską wykwint:

POL

FRANCISZEK
Zamkowa

Polska Składnica Galanteryjna

róg Skopó:

ną bieliznę z walansienkami w naj-
nowszych fasonach

ECA

FRLICZKA
tel. 6 — 46. 326—30

U
L

wydaje .

*
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W dzień Bożego Ciała.
W dniu dzisiejszym, kiedy Bóg prawdziwy, utajony w okru-

szynie „Chleba Anielskiego", kroczy ulicami miast naszych, dro-

gami wiejskiemi, błogosławiąc ludowi wiernemu, co w kornym

hołdzie do stóp Mu się ściele, jako ten falujący łan zbożny,

przytaczamy ustęp z przepięknej mowy delegata polskiego, Fr.

Pułaskiego, na Kongresie Eucharystycznym w Kartaginie wygło-

szonej.

Stawiając nas w niezmiernie

trudnem miejscu ziemskich ob-

szarów i chcąc nas mieć przed-

murzem chrześcijaństwa, Stwórca

hojną ręką nasypał w serce pol-

skie cenne klejnoty, dające nam

moc wytrwania przed naporem
dawniej muzułmańskiego świata,

a teraz przed zgoła istnieniu Bo-

ga zaprzeczających, a liczebnie

nas przewyższających narodów.

A dawszy nam darów i łask
tak wiele, chciał nas jeszcze

Stwórca doświadczyć. | zesłał

nam długie lata męki, niewoli i

prześladowania, i biczowania, i

koronę cierniową, aż wieszcze

nasi w tem doświadczeniu, po-

stać Chrystusową odgadli, a, od-

gadnąwszy zdołali utrzymać du-

cha narodowego na odpowiedniej

wyżynie. W ciężkiej tej próbie

nie uroniliśmy powierzonych nam

klejnotów, a, przeciwnie, wielkie

dostojeństwośmy zyskali. Bo do-

stojnością duszną się okrywa czło-

wiek, lub naród, który w cierpie-

niu nie upadnie, lecz,przeciwnie,

wiarę w swe ideały wzmocni i du-

cha uszlachetni. Obok tych przy-

rodzonych darów wewnętrznych,

z łaski Bożej płynących, jeszcze

inny zewnętrzny czynnik utrzy-

mywał nas przy wierze było

to ze wszech stron zagrażające

nam niebezpieczeństwo graniczne.

Zagrożony od ludzi, szukał nasz

naród ratunku u Boga, miłość ku

Bogu w sobie niecił, wzmacniał.

Żaremi wiary zapalał ognisko ro-

dzinne i narodowe, i strzegł tego

znicza tak pieczołowicie, że wy-

buchły z niego ku niebu dwa

słupy płomieniste: kult Euchary-

styczny i kult Maryjny.

Kult Matki Boskiej Królowej

Korony Polskiej, od najstarszej

polskiej pieśni „Bogu Rodzica*

w głębokiem średniowieczu po-
wstały, trwa przez cały ciąg dzie-

jów naszych. Kult Eucharysty-

czny, szczególniej się manifestu-

jący od czasu walki z protestanty-

zmem, jest równie powszechny.

O tym to kulcie w XVI wieku
Skarga pisał: „Chytrość i złość

wielka naszych nieprzyjaciół, któ-

rzy nam ten Sakrament bluźnili,

wycisnęła u nas większe ku Nie-

mu nabożeństwa..." I jako piękna

manifestacja tego kultu, oto przez

cały obszar ziem naszych i do-

kąd tylko kultura polska sięgała,

od morza, do morza, rozbrzmie-

wała bardziej, niż w innych kra-

jach i narodach, podniosła i bar-
dziej niż inne pieśni porywająca

pieśń niebosiężna, suplikacyjna:

„Święty Boże, Swięty Mocny,

Swięty Nieśmiertelny". Pieśń ta

przenikała całe jestestwo narodu,

a każde serce polskie jest na-

strojone na jej nutę.

A drugi, również wymowny

objaw polskiego kultu euchary-

stycznego to, jak nigdzie w in-

nych narodach, uroczyście i po-

wszechnie przez cały, naród ob-

chodzone święto Bożego Ciała.

Nie sposób w tem  krótkiem,

przygodnem przemówieniu zobra-

zować wspaniałość tych obcho-

dów, w to święto w Polsce urzą-

dzanych. Obchody te, zgodne z

dogmatyką i z przepisami litur-

gicznemi, są jednak pełne cha-

rakteru specjalnie polskiego, mie-

nią się od swoistej prawdziwej

krasy barw narodowych.

Cóż to za widok niezrównany
ów przez kronikarza zanotowany
pochód Bożego Ciała z roku 1586
w Wilnie odprawiony. W procesji
nieskończonej oprócz zwykłego

aparatu kroczyły postacie, uosab-

niające proroków, świętych, bo-

haterów narodowych całe postę-

powały żywe obrazy, w złotoi

drogie kamienie przybrane, a

przedstawiające życie Chrystuso-
we i dzieje narodu. F oto znów

inny obchód urządzony w 1604

roku w Warszawie z udziałem

króla, wojska, całej stolicy, za-

dziwiający znów innego kronika-

rza, który zdumiewał się, gdy

grzmot strzałów armatnich, war-

kot bębnów, fanfary królewskich

trębaczy, 'całą tę wrzawę zagłu-

Szała wyrywająca się z piersi wie-

lotysiącznego tlumu pieśń modli-

tewna, tak rozgłośna, jakby kto

walił w słońce młotami, a wszystek

świat zdał się kolebać i rozdzwa-

niać.

Przez cały ciąg dziejów aż do

dnia dzisiejszego nic się w uro-

czystościach tego święta nie

zmieniło, bo jest ten kult wyra-

zem potrzeby niezmiennego w

czasie i nieuległego prądom żad-

nym ducha narodowego. Nieraz

kult ten Bożego Ciała przycho-

dził z pomocą dla obrony zagro-

żonego w swym bycie państwa.

Tak w 1656 r. czasu szwedzkiego

najścia, jak opisuje Jamiołkowski:

Król w dzień Bożego Ciała, wziąw-

szy najpierw błogosławieństwo

od Boga, wszystkiemu wojsku

we dwa szeregi stanąć kazał, a

w solennej procesji, którą Tuli-

bowski biskup Poznański, nosząc

Przenajśw. Sakrament, w ręku,

odprawował, sam piechotą ze

wszystkimi biskupami i senatora-

mi, ze wszystkiem duchowień-

stwem środkiem wojsk szedł, któ-

re chorągwie schylały i wszyscy,

żebrząc łaski Bożej, na ziemię na

twarz upadli. Takowe Bogu Naj-

wyższemu oddawszy  suplikacje

dopiero do szturmu rzucili się"...

W iluż innych zdarzeniach dzie-

jowych naród polski stawał do

walki o ideały wiary, a w iluż

znowu element wiary przechylił

szalę naszego zwycięstwa! Przy-

pomnijmy Wiedeń, gdy uratowa-

no Europę od zalewu muzułmań-

skiego, przypomnijmy dwie Czę-

stochowy — jedną, gdy ks. Kor-

decki monstrancją zasłaniał for-

tecę, a osłaniał całą Polskę, dru-

gą Częstochowę — gdy Pułaski

przed Najśw. Sakramentem krzy-
żem leżał, a jeżeli wroga nie zwy-

ciężył, to honor Ojczyzny i ideę

niepodległości uratował przypo-

mnijmy wreszcie ostatnie ocale-
nie Warszawy od nawały bolsze-

wickiej, gdy ks. Skorupka zginął
z krzyżem w ręku, a naród od

tej śmierci ožywal i niebezpie-

czeństwo Europy się narodziło.

A jeszczepoza temi objawami

powszechnej w narodzie czci dla

Boga w Eucharystji jeszcze jeden,

o którym tem chętniej wspomnę,

że również z narodowemi się

splata uczuciami, a tem bardziej

jest mi znany, żem go osobiście

stwierdził wielokrotnie. A wyraża
go znowu najdobitniej ta sama

pieśń „Wielki Boże, Wielki Moc-

ny" wybuchająca żywiołowo wśród

szlochu kobiet, wśród szlochu

mężczyzn  rozrzewnienia, pieśń

roboczego ludu polskiego z pod-
niesionemi do Boga rękami, klę-

czącego już nie na własnej, ale

na obcej ziemi. To wychodźtwo

emgracyjne w Ameryce cztero-

miljonowe, osiemset tysięczne we

Francji, wyrażające w tej pieśni

huragan uczuć, który się w sercu

kołacze, tęsknot serdecznych do

ziemskiej i niebieskiej ojczyzny.

I w tym cudownym akordzie

uczuć któż rozezna, gdzie jest

kraniec miłości dla drogiej a da-

lekiej ojczyzny, a gdzie jest po-
czątek rezygnacji, czystej a wy-

zwolonej z rzeczy ziemskich mi-

łości i tęsknoty do Boga.
Przytoczyłem kilka  przykła-

dów, stwierdzających powszech-

ność kultu Eucharystycznego, wy-

pływającego wprost z duszy ludu
polskiego. Niech na zakończenie
wolno mi będzie z niezmiernie
licznych nazwisk znakomitych
mężów, których kraj nasz wydał,
a którzy kultu tego byli wyrazi-

cielami, zacytować dwa najwięk-

sze nazwiska: proroka narodowe-
go, Skargę, i wieszcza nad wie-

szcze, Mickiewicza. Skarga naj-

zrozumialej dła umysłu ludzkie-

go przedstawił znaczenie tajem-
nicy Eucharystji. Dzieło jego „Pro

Sacratissima Eucharistia* wydane
w Wilnie 1576 r., kazanie jego o
siedmiu. Sakramentach Kościoła
św. katolickiego i in. pisma, zda-
niem teologów. stoją na równi z

najprzedniejszemi dziełami dog-
matycznemi Ojców Kościoła, a

modlitwy jego, przychodzące w

końcu kazań, przez historyków

literatury zostały uznane za naj-

piękniejsze w świecie (Tarn. 1,341).

r

 

LEM KI!

Odezwa J. Em. Ks. Kardynaia — Prymasa

w sprawie I-go Krajowego Kongresu
Eucharystycznego.

Już za dni kilka snuć się będą

po ziemiach naszych barwne pro-

cesje Bożego Ciała. Pragnę, by

tym razem były rzewniejsze, niż

zwykle, i więcej skupione, stano-

wiąc uświęcone przedjutrze pierw-

szego Krajowego Kongresu Eucha-

rystycznego, któremu wymodlić
mamy powodzenie i moc sku-
teczną.

Bo nietylko narodowem wy-

znaniem wiary ma być ten Kon-
gres, nietylko kadzidlanym obło-

kiem naszych hołdów modlitew-

nych około monstrancji i hymnem
chwały, wyśpiewanym Chrystuso-

wi Eucharystycznemu przez kraj
cały, ale przedewszystkiem  po-

głębieniem naszego życia religij-

nego i doprowadzeniem  jedno-

stek, organizacyj katolickich i na-

rodu do źródła życia nadprzyro-

dzonego, do pełni chrześcijaństwa

i boskich tajemnic apostolstwa.

Kongres ma nas skupić około

Eucharystji jako warunku, zapo-

wiedzi i początku tej czynnej i

zbawczej rzeczywistości, do któ-

rej wreszcie przejść musimy od

obchodów, haseł i programów.

Ogrom trudu i poświęcenia

wniósł w organizację Kongresu

Komitet wykonawczy. Przygoto-

wał obchód wielki, godny naszej
wiary. Temu odpowie niewątpli-
wie oddźwięk całego kraju.

Niechże zewsząd z kraju i z

zagranicy popłyną do Poznania

pielgrzymki liczne, wiarą owiane.

Eucharystyczni pątnicy niech wy-
pełnią kościoły poznańskie, walne
i sekcyjne zebrania. Niech Chry-
stusa w Hostji wielbią w dzien-
nych i nocnych adoracjach, niech
Go codziennie w Komunji świętej

pożywają i niech Go z Legatem
papieskim i z przedstawicielem
majestatu Rzeczypospolitej, z Rzą-

dem, Episkopatem i duchowień-
stwem tryumfalnie prowadzą sta-

rodawnemi ulicami Poznania, a w

myśli i duchu niech Go poniosą
prżez każdą wieś polską, przez

nasze miasta i przedmieścia, przez
chaty i domy, przez szkoły i u-
rzędy, przez warsztaty i fabryki.
Z obchodami poznańskiemi niech
się złączy Polska, jak długa i sze-
roka, przejmując się tajemnicą

Boga utajonego. Bo prawdziwe

odrodzenie nasze dopiero wtedy

się dokona, gdy Eucharystja prze-

niknie religijność duszy polskiej,

stając się jej modlitwą i rozmyś-

laniem, życiem i pokarmem, a na-

szych organizacyj i akcji katolic-
kiej siłą i żywotnością.

Krajowy Kongres Eucharysty-
czny, największe nasze Święto re-
ligijne od zmartwychwstania Oj-

czyzny, niech Chrystusa z zam-

kniętych kościołów i z zapomnie-
nia w tabernakulum wniesie w

duszę Narodu, spragnioną Boga,

świętości i mocy (KAP).

Poznań, dn. 8 czerwca 1930.

+ August Kardynał Hiond.

 

Obstrukcja w parlamencie angielskim.
LONDYN, 18.V1. (Pat.). Izba

gmin obradowała w nocy i nad

ranem bez przerwy. Posiedzenie

trwa dalej w dalszym ciągu.

Ostatnich 16 godzin Izba poświę-

ciła obradom nad nieznaczną

ilością billu finansowego. Zakoń-

czenie obrad nie jest narazie
przewidywane wobec nalegań

Snowdena, ażeby przed zamknię-

ciem posiedzenia przedyskutować
zgórą 9 klauzul billu. W miarę,

jak opozycja stosowała coraz wy-

raźniejszą obstrukcję, stanowisko

Snowdena stawało się coraz bar-
dziej odporne. Ostatecznie mini-

ster odmówił udzielenia odpo-

wiedzi na wniosek opozycji w

sprawie odroczenia obrad. O. ile

Izba będzie obradowała do godz.

14.35, wówczas dzisiejsze normal-

ne posiedzenie nie będzie mogło
się odbyć.
LONDYN, 18.VI. (Pat.). W chwili,

gdy posiedzenie Izby Gmin trwa-

ło już od 21 godziny, gdy przy-

stąpiono do rozpatrywania trze-

ciej  kłauzuli, — przedstawiciele

Z całej Polski.
Odłożyć procesję katolicką.

Z Lublina donoszą:
W dniu 19 czerwca żydzi za-

mierzają dokonać otwarcia w Lu-

blinie wyższej uczelni rabinackiej,
ortodoksyjnej. W związku z tem

krążą pogłoski, że spodziewany
jest wielki napływ do Lublina

żydów-ortodoksów i przewidziany

pochód żydowski po ulicach mia-

sta. Ponieważ jest to Boże Ciało,
kiedy odbywają się zawsze pro-

cesje kościelne, przeto grono

obywateli zwróciło się do p. sta-
rosty lubelskiego, przedstawiając
mu powody, dla których uro-
czystość żydowska powinnaby się
odbyć w inny dzień.

P. starosta Łabudzki oświadczył,
że rzecz ta nie leży w jego kom-
petencji i skierował delegację do
wojewody p. Remiszewskiego. P.
wojewoda oświadczył, że nic w
tej sprawie zrobić nie może i że
spodziewa się przyjazdu na tę u-
roczystość żydowską różnych do-
stojników z Warszawy. Jak wer-
sja głosi, p. wojewoda Remiszew-
ski miał się jakoby zapytać, czy
nie można procesji (!!) przełożyć

opozycji zwrócili się do rządu z
zapytaniem, jak długo ma jeszcze
zamiar ciągnąć posiedzenie. Snow-
den w pierwszej chwili wcale nie
zwrócił uwagi na wystąpienie

opozycji, później zaś oświadczył,

że niepodobna jest zgodzić się

na propozycje, wysunięte przed
4-ma godzinami przez Churchilla,
gdyż szczególnie końcowe jego
uwagi były utrzymane w tonie
obraźliwym. Sztuki tej—zaznaczył

Snowden—Churchill jest mistrzem.

Snowden zaprzeczył, jakoby miał

traktować lzbę, czy też członków

opozycji z pogardą, jak to twier-
dził Chamberlain. W odpowiedzi
sir Chamberlain oświadczył, że
Izba nie potrzebowałaby w tej

chwili odbywać posiedzenia, gdy-
by nie zły humor Snowdena, któ-
ry powinien zrozumieć, że może
starać się przemówić do przeko-
nania członkom lzby, nie zaś kie-
rować się nimi. Zdaniem Cham-
berlaina, premjer powinien poło-
żyć kres skandalicznej sytuacji,
która się wytworzyła.

na inny dzień. Pogłoska taka
choćby nie była zupełnie ścisła,

jest dla stosunków !Iubelskich bar-
dzo charakterystyczna.

Tę samą wiadomość podaje
„Głos Narodu” (nr. 156 z dn. 17
b. r.)

E WIADONOŚĆI.

 

Katastrofa lotnicza.
WARSZAWA, 18.6. (Pat.) Wczo-

raj o godz. 17 samolot wojskowy
ze szkoły lotniczej w Dęblinie,
pilotowany przez plutonowego
Rydlewskiego i obserwatora sier-
żanta Matusiaka uległ katastrofie
na polach koło wsi Garbóww
powiecie puławskim, przyczem
pilot Rydlewski poniósł śmierć
na miejscu. Obserwator Matu-
siak jest ranny. Dochodzenie w
toku.

Eksplozja.
LIEGE, 18. VI. (Pat.) Nastąpił

tu wybuch 180 zbiorników zgę-
szczonego powietrza. Gmach, w
którym znajdowały się zbiorniki,
został zniszczony. W całem mie-
ście wyleciało wiele szyb. Dwóch
robotników odniosło ciężkie rany.

 

A Mickiewicz. Ten, gdy układał

pouczenie swe dla narodu w XII

księdze Pielgrzymstwa, tak nazy-

wał: „Zaczynajcie radę i zmowę,

obyczajem przodków, idąc na
Mszę i do Komunji, a co wten-

czas uradzicie, mądre będzie.I

nie widziano nigdy, aby ludzie

byli niezgodni dnia tego, kiedy

przystępowali pobożnie do Ko-
munji i aby dnia tego byli lękli-

wi”. I jak nazywał, tak czynił A

razu jednego, gdy w roku do-

świadczenia narodowego 1830 w
wielkiem skupieniu ducha w Rzy-
mie do Stołu Pańskiego przystę- -

pował, stała się rzecz niezwyczaje

na i znamienna,a, że mało żna-

na, więc ją tu zacytuję. Oto w
dniu tym po dwakroć pojawił się
wieszcz nasz mistycznym sposo-

bem osobie, która serce uczu-

ciem miała otworzone. | stanął

przed nią w postaci natchnionej,

w szacie białej i niepokalanej, na

rękach ogarniający baranka. A

kiedy mu to zjawisko opowiedzia-

no, zdumiał się i, jak sam przy-

znawa, przeraził się więcej, niż

gdyby grom u stóp jego uderzył.
Odyniec w liście do L. Siemień-

skiego o tem zdarzeniu tak pisał:

„Gdy mi to w rok później opo-

wiadał, twarz jego była drgająca

i blada, głos tak zmienionyidrżą-

cy, że podobnego wzruszenia nie

widziałem w nim nigdy*.

Oto, jak do tajemnicy Eucha-
rystji odnosili się ci, co są upraw-
nieni mówić za naród i czuć za

miljony.
Módltay się modlitwą Skargi:
„Panie, daj nam mądrość, nie

tak dla nas, jak dla chwały Two-
jej, która jest w tej ziemi szcze-

piona i która z łaski i obrony

Twej od tyle set lat kwitnęła, aby
nie ustawała, a ziemia ta nie tra-

ciła chwalców Twoich.

Uiczyń dla chrześcijaństwa

wszystkiego, które tak bardzo
zdrobniało i osłabiało i w tymsię

królestwie na północy kończy".

  

Nr. 139

JESZCZE JEDNO ODROCZENIE.
Sesja Senatu, która na złożo-

nej przez senatorów petycji zo-
stała zwołana przez Prezydenta
Rzeczypospolitej na dzień wczo-
rajszy, została odroczona na dni
trzydzieści.

Podobnie, jak to było przed
niespelna miesiącem z Sejmem,
Senat został odroczony wcześniej,
niż miał możność zebrać się na
pierwsze posiedzenie.

Odroczenie Senatu było zu-
pełnie niespodziewane. Można
zrozumieć motywy, któremi się
kieruje rząd, przeszkadzając ze-
braniu się Sejmu. Chodzi o to, że
Sejm ma prawo obalić rząd, o-
raz, że Sejm może się zająć spra-
wą głównych przekroczeń bud-
żetowych. Są to sprawy dla rzą-
du bardzo nieprzyjemne, nic też
dziwnego, że rząd usiłuje na ter-
min jaknajdłuższy odroczyć przy-
krość, która go w tym, przyszłym
Sejmie musi jednak spotkać.

Zupełnie inaczej ma się rzecz
z Senatem. Senat nie może wy-
razić nieufności rządowi. Nie mo-
że też zająć się sprawą nielegal-
nych wydatków dopóki sprawa
ta nie zostanie przez Sejm załat-
wiona. Niebezpieczeństwo więc
rządowi nie groziło, natomiast
Senat miał do załatwienia szereg
spraw bardzo poważnych o du-
żem znaczeniu dla państwa. Prze-
dewszystkiem sprawę ustawy o
drobnych dzieržawcach. Projekt
tej ustawy, sprzeczny z zasadami
prawa i niebezpieczny dla rolnic-
twa, został przez Sejm dzięki gło-
som B. B. uchwalony. Obecnie
Senat musi zapowiedzieć sprze-
ciw przeciwko ustawie.

Następnie Senat miał załatwić
m. in. projekt ustawy o zniesie-
niu pobieranego od urzędników
komunalnych dodatku do pań-
stwowego podatku dochodowego
na rzecz związków komunalnych,
projekt ustawy w sprawie zmiany
niektórych postanowień rozporzą-
dzenia, zawierającego prawo o
ustroju powszechnym projekt
ustawy w sprawie ratyfikacji pol-
sko-niemieckiego układu walory-
zacyjnego, projekt ustawyw spra-
wie ratyfikacji trzeciego protokó-
łu dodatkowego do konwencji
handlowej z Czechosłowacją,wre-
szcie projekt ustawy w sprawie
częściowej zmiany ustawy o sto-
sunkach służbowych nauczycieli.

Wszystkie te sprawy są bar-
dzo ważne i dla rządu nie gro-
źne. Szczególnie pożądaną była-
by ratyfikacja umów międzynaro-
dowych. Nie leży bowiem w inte-
resie państwa stwarzanie poza
granicami kraju wrażenia, że
wszelkie umowy z Polską nie ma-
ją wartości, gdyż ratyfikacja ich
jest odkładana „ad calendas grae-
cas“.

Wobec tak „niewinnego“, Zz
punktu widzenia personalnych in-
teresów osób dziś w Polsce rzą-
dzących, zakresu prac Senatu, po-
zostało przekonanie, że Senat bę-
dzie miał możność pracować.
Przekonanie takie wyrażały nawet
sfery sanacyjne. Między innemi
sanacyjny „Ilustrowany Kurjer Co-
dzienny* w przeddzień sesji pisał
o rozpoczęciu prac Senatu, jako
o rzeczy niewątpliwej.

Jednakowoż drogi, któremi
kroczy polityka t. zw. czynnika
decydującego są niezbadane i
dość rzadko są zgodne z przewi-
 

Że świata.
Tajemnicze zniknięcie żony

Naumowa.

Dzienniki paryskie donoszą o
tajemniczem zniknięciu żony Na-
umowa, który, jak wiadomo, usi-
łował popełnić w Polsce, w Bia-
łej Podlaskiej, samobójstwo z o-
bawy przed agentami GPU.

Wedle informacji prasy pary-
skiej Michał Naumow bawił we
Francji od 25 października 1926,
jako specjalista od futer w so-
wieckiem przedstawicielstwie han-
dlowem w Paryżu. Za swoje czyn-
ności otrzymywał 200 dolarów
pensji miesięcznie.

Naumow już przed kilku mie-
siącami otrzymał rozkaz powrotu
do Moskwy, jednakże wystarał się
o kilkakrotne odroczenie terminu
wyjazdu. Dopiero dn. 5 czerwca
wsiadł do pociągu moskiewskie-
go na dworcu północnym, zabie-
rając ze sobą dwa kufry z doku-
mentami swoich spraw handlo-
wych. Towarzyszył mu niejaki
Otton Winter, naczelny buchalter
sowieckiego  przedstawicielstwa
handlowego we Francji, żona
Wintera i dwie jego RAL

Od tej daty pani Naumow po-
została bez żadnej wiadomości o
mężu, prócz pocztówki z Mo-
skwy, w której Winterowie donó-
sili, że przybyli na miejsce bez
przeszkód i że Naumow musiał
pozostać w Warszawie, gdyż nie
posiadał wizy na powrot do Rosji.

To zaintrygowało panią Nau-
mow, gdyż wiedziała, że jej mąż
posiada paszport prawidłowy i
że dotychczas nigdy nie prze-
kroczył żadnych przepisów. Do-
wiedziawszy się zaś z dzienników
o zamachu samobójczym męża

dywaniami opartemi
waniu logicznem.

Senat nie mógł do pracy przy”
stąpić, bo sesja została odroczo
na po uplywie piętnastu minutj
od chwili rozpoczęcia dnia kalen

na rozumo

darzowego, na który została zwo”|
łana.

Względy, któremi się powodo
wał rząd, przedkładając Prezyden
towi Rzeczypospolitej wniosek 0
odroczeniu sesji Senatu nie są
znane. Wobec tego, że trudno się
«dopatrzyć jakichkolwiek wzglę”
dów rzeczowych, można przypu
szczać, że jedynym celem unie-
możliwienia Senatowi pracy, jest
podkreślenie negatywnego

czych, niezależnie zupełnie od te

go,
zajmować.

Z niedopuszczenia do prac Se-|
żejnatu można wysnuć wniosek,

i Sejmowi nie dane będzie roz-
poczęcie prac. Wbrew rozpowsze-
chnionemu dosyć mniemaniu, że
postępowanie rządu, uniemożli*
wiające prace ciał
czych, jest zgodne z Konstytucją,
musimy stwierdzić, że tak nie
jest.

Przy interpretacji
prawnych należy brać zawsze po:
uwagę „ratio legis”. Racją prze”
pisu nakazującego zwoływanie
sesji nadzwyczajnej na żądanie
jednej trzeciej ilości
względnie senatorów, jest umożli*
wienie cialom
w razie potrzeby, pracy pomię-
dzy jedną sesją nadzwyczajną a

- drugą takąż sesją. Wszelkie pa
stępowanie sprzeczne z tą „ratio
legis" sprowadzające przepis Kon-]
stytucji do martwej litery jes
niewątpliwie sprzeczne z prawem.

Na uwagę zasługuje forma
w jakiej podano odroczenie do
wiadomości publicznej. W nu
merze wczorajszym  podaliśm
wiadomość P. A. T.-a datowaną
dnia 17 czerwca o tem, że dnia
18 czerwca o godz. 0.15 marszał<|

zostało doręczonejkowi Senatu
zarządzenie Prezydenta Rzeczypo*
spolitej o odroczenie sesji.

już 17-go podał
fakcie, który się zdarzył 18-go.

Na końcu tematu zarządzenia
podane są dwie daty: dwa miej*|
sca wydania zarządzenia: „Wiłno;|
17 czerwca”, „Warszawa 18 czerw*
ca“.
tych zasad každy akt prawny
mógł mieć tylko jedno miejsce i
jedną datę wystawienia.
ławka wprowadza tu niebywałą

inowację. :
Ktėraž data jest miarodajną?

Przed podpisem Prezydenta figu*
ruje data 17-go, po podpisie pre“
mjera—18-go. Ważniejszym for“
malnie jest podpis Prezydenta,
więc miarodajną jest data 17-go«
Z tego wynika, że odroczona zo”|
stała sesja, która nie tylko fak-
tycznie, ale nawet i formalnie
'nie była jeszcze rozpoczęta. 1

otwarte, karetki, landoletki

P:O'L.E/ GM

Wilno, ul. Zawalna 11-a.

na terytorjum Polski, pani Nau* i
mow wyszła ze swego mieszkania
w miejscowości Chaville-Velizy i
udała się do Paryża, aby zasię”
gnąć informacyj w sowieckie,
misji handlowej, gdzie jej
nakże odpowiedziano, że o ca*
łym fakcie niema żadnych bez*
pośrednich danych.

Z tej wycieczki pani Naumow
nie powróciła już do swego mie'
szkania. Tajemnicze zniknięcie
pani Naumow zelektryzowalo 0“
pinję publiczną Paryža i posta“
wiło na nogi policję śledczą.
GB k

NADESŁANE.
Do

Zarządu Kursów Maturycznych
„WIEDZA i

w KRAKOWIE.
ul. Studencka 14. | p

Uprzejmie donoszę, ze w dniu 14
maja 1930 r. złożyłem w Sosnowci
przed Państwową Komisją egzaminó
nadzwyczajnych w szkołacii powszech*
nych, egzamin z 7-miu klas szkoły po”
wszechnej z wynikiem dobrym. T

Za przygotowanie mnie do powyž“
szego egzaminu w drodze korespoń*
dencji zapomocą skryptów, które oka”
zały się nadzwyczaj zrozumiałe i įcel0“
we, składam serdeczne podziękowanie:|

Edward Morawski

Warszawskie I Dadana wyko”
nane z suszonego drzewa, po
kierownictwem

pszczelarzy.

MIODARKI, WĘZĘ sztuczną
oraz różne przybory pszcze” |

larskie. |
POLECA: 1

Zygmunt Nagrodzki|
Wilno, Zawalna Nr 11-a- _
 

stos
sunku rządu do ciał ustawodaw4“

czem te ciała zamierzają sięj

ustawodaw-|

przepisów|

ustawodawczymi|

Cob
za szybkość informacji? P. A. T

wiadomość 0]

Według dotychczas przyję”|

Rząd p.)
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| Z prasy.
Niefortunne zabiegi.
Od pewnego czasu znowu krą-

żyły pogłoski, nawet w prasie, że
sanacja usiłuje pozyskać sobie
pewne żywioły ze stronnictw lu-
dowych. Wysiłki te zmierzały w
pierwszym rzędzie do przyciągnię-

_ cia Stronnictwa Chłopskiego przez
czynienie różnych obietnic przy-

_ wódcom tego stronnictwa. Stara-
nia te jednakowoż zawiodły. Pisze
o tem katolicka „Polonja":
r Dowiadujemy się mianowicie, że w

kierowniczych sferach senacyjnych pa-
nuje duża konsternacja z powodu nie-
ec jakie spotykało wysłenni-
ów sanacyjnych w rozmowach z licz-
nymi przywódcami stronnictw chłop-

_ skich. Wysłannikam! tymi byli posłowie:
Kościałkowski, Połakiewicz i Kierzkow-

. ski, którzy kolejno zwracali się do przed-

sławicieli Stronnictwa Chłopskiego z

szeregiem propczycyj, opartych na in-

/ strukcjach jakie otrzymali od kierow-
_ nictwa Bloku Bezpartyjnego. Instrukcje

te obiecywały Stronnictwu Chtopskiemu
_ powiększenie ilości mandatów przy

przyszłych wyborach. Do Stronnictwa

_ Chłopskiego miała zostać przyłączona
grupa posłów włościańskich, znajdująca
się obecnie w Bloku Bezpartyjnym.

Plan ten zakrojony był bardzo sze-
roko, mieł bowiem objąć wciągnięcie do

Stronnictwa Chłopskiego pewnych jed-
nostek z Piasta i Wyzwolenta, rzekomo

obiecujących fsanacji, że całość będzie

w ścisłej współpracy z Blokiem Bezpar-

Popym 0
Cała akcja spaliła na panewce i

. spotkała się ze zdecydowanym oporem

L ės Stronnictwa Chłopskiego,

_ którzy wobec zakładników sanacji po-

twierdzili swoje opozycyjne stanowisko
wobec rządu, oraz solidarność z Cen-

trolewem.

_ Daisze rewelacje o układach
z „Undem“.

Przed paroma dniami poda-
liśmy informacje z „Ruskiego

_Giołosa* o bardzo niepokojących
układach między b. min. spraw

wewh. Jozewskim a metropolitą

A. Szeptyckim. Informacjom „Rus-
| kiego Golosa“ zaprzeczylo ukrain-

Skie  „Dilo“,  zaprzeczyla też

PAT-iczna, chociaž bardzo ogėl-
 nikowo o wizycie metropolity

Szeptyckiego. Mimo to „Ruskij
| Golos“ w dalszym ciągu podtrzy-

Y'muje swoje rewelacje, a nawet

| dodaje nowe szczegėly.
“| Twierdzi wiec, že warunki po-

 stawione przez (lndo zostały przy-

 jęte przez min. Józewskiego, ale
niektóre z nich natrafiły na sprze-
iw premiera, jednego z człon

ków gabinetu i wysokiego dygni-
tarza z ministerstwa spr. wewn.
Osiągnięto już porozumienie co
lo zmiany ruskiej terminologji na

co do uniwersytetu
ukraińskiego, który ma powstać—
w Przemyślu. Oprócz tego zgo-

na zmianę ustawy
Grabskiego o szkołach utrakwi-
stycznych i przyrzeczono „undi-
stom*, że będą przyjmowani do
służby państwowej także w dziale
administracyjnym. Ks. metropo-
lita Szeptycki pragnie przez pol-

 Sko-ukraińską ugodę zabezpie-
czyć wpływ Watykanu na losy
Kościoła prawosławnego w Pol-

-Sce i przeprowadzić likwidację
Prawosławia w Małopolsce wschod-
niej. Sprawa Narodowego Domu
1 Stauropigii we Lwowie została
Odroczona do zakończenia ukła-

_ dów.
|| | Powyższemi rewelacjami za-
 niepokojony został nawet kon-

„Czas* krakowski.|Serwatywny
l |... z tego powodu:

o

i

  

 

Narazie nie wierzymy, aby jakie-
kolwiek „układy* mogły dać rezultat
dodatni Niema po stronie ruskiej ani
/ dobrej woli potemu, — ani jednolitości
_ Poglądów Ee piopiemai polsko-ruskiego
współżycia. Znacza część działaczy ru-
skich, wbrew najoczywistszym faktom,
dowodzącym. że t. żw. republika ukra-
ińska jest firmą bez treści, szuka opar-

winien, w sposób kategoryczny
rzecz wyjaśnić.

Bystrzy i jasnowidzący.
Ogłoszono niedawno uchwałę

dorocznego zebrania Rady Na-
czelnej Chrześc. Stron. Rolnicze-
go t. j. grupy pp. Leszczyńskiego
w b. Kongresówce, Szułdrzyń-
skiego w Poznańskiem, Rudziń-
skiego w Małopolsce. Sytuację
polityczną omówił, jak donosi
sprawozdanie, p. Józef Wielo-
wieyski, a uchwałę powzięto na
wniosek p. Jana Steckiego. Uchwa-
la ta, dotycząca ciężkiego stanu
gospodarczego, jest niedługa.

Ustęp początkowy brzmi:
„— Rada Naczelna Chrześcijańskie-

go Stronnictwa Rolniczego, ubolewając
nad tem, że cięźki kryzys gospodarczy,
e zwłaszcza rolniczy nie wywołał ze
strony Sejmu ani pogłębionego oświe-
tlenia, ani pełnego i szczegółowego pro-
gramu, wita z uznaniem i z wdzięczno-
šcią wejście przez Rząd na drogę zde-
cydowanego fpopierania interesów rol-
nictwa oraz stosowania środków, zmie-
rzających do ulżenia obecnemu kryzy-
sowi i do ułatwienia rolnikom przetrwa-
nia tej ciężkiej doby”.

O tem, że Sejmowi z pięciu
miesięcy, przeznaczonych na
budżet, zabrano jeden przez odro:

czenie w listopadzie r. ub., że w

okresie skróconym wten sposób,
a nadto zakłóconym pod koniec
przez karczemne awantury B. B.,
do którego należy i Chrz. Stron.
Roln., tylko w wielkim wysiłku
można było załatwić budżet, že
właśnie dla spraw gospodarczych
zażądano sesji nadzwyczajnej Sej-

mu i Senatu, której Rząd nie

dopuszcza, o tem wszystkiem nic
nie wiedzą pp. _ Wielowieyski,
Stecki i inni z Chrz. Str. Roln.
i.. ubolewają przeciw Sejmowi, a

wychwalają.. wejście przez Rząd

it. d., nie troszcząc się nawet o

jakieś pozory choćby przyzwoito-

ści w pokłonach w których
wszyscy ludzie bezstronni a nie-

pozbawieni poczucia śmieszności
widzieć będą także tylko pewne-
go rodzaju... wejście.

Ustęp końcowy brzmi:
„— Rada Naczelna oświadcza, że

nietylko dalszy rozwój rolnictwa, lecz

samo nawet dalsze jego istnienie jako

działu produkcji gospodarczej zależy od

wprowadzenia w życie zasad zabezpie-
czających istotnie rentownośćprzedsię-

biorstw oraz moźność kapitalizacji, co

nie da się osiągnąć bez odpowiedniej

poprawy ustaw, związanych z życiem

gospodarczem, a zwłaszcza systemu po-

datkowego, systemu ubezpieczeń socjal-

nych i ustawodawstwa agrarnego. O ile

potrzebny jest do tego współudział ciał

ustawodawczych. Rada Neczelna podkre-
šia związek racjonalnej i celowej, a

wolnej od zboczeń i eksperymentów

polityki gospodarczej z aktywizacją
przedstawicielstwa narodowege przez

właściwe rozstrzygnięcia ustrojowe".

A zatem: o ile do poprawy

ustaw potrzebny jest współudział
ciał ustawodawczych, o tyle zwią-

zek, potem właściwe  rozstrzy-

gnięcia, potem aktywizacja.
Zaiste uchwała ta nosi na So-

bie przygnębiające znamiona nie

jednej ciężkiej doby, jak się wy-
raża, ale jakby wielu bardzo cięż-
kich dób.

6 złotych za centnar żyta...
„Piast Wielkopolski” podaje

następujący obrazek, który  ilu-
struje, jak ciężkie jest obecnie
położenie wsi:

Na jarmark w Ostrowiu zjechało się
wielu ludzi, przywożąc zboże i ziemnia-
ki na targ. Niestety nabywców nie było,
a zboża i po 6 zł. za centnar sprzedać
nie można. Za ziemniaki płacono od 90—
60 groszy za centnar.

Przecież to straszne rzeczy!
Za cóż gospodarz ma kupić nafty,

soli, cukru, a czem zapłacić podatkili!
Jakto?! Za centnar ziemniaków, nie

można kupić funta cukru? Dwóch litrów
nafty? A ile tych centnarów trzeba na
buty, ubranie, a choćby tylko koszulę.

© BNie dziwnego, że jeden z gospoda-

rzy, gdy mu dawano po 60 groszy za

centnar ziemniaków powiedział: „Mam
tak sprzedawać, to lepiej wcale nie, bo

to nie stoi w żadnym stosunku do ko-
szłów". k

Rozwiązał worki powiada: „Bierzcie,

kto chce, bo nie opłaci się, aby konie
zpowrotem ciągnęły ciężar do domu“!

Ale co go spotkało? Przyszedł po-
licjant, zapisał go na karę 10 zł. za ro-
bienie nieporządku! Nie sprzedał nic —
a że ziemniaki podarował, to jeszcze
do tego interesu dopłacić ma i0 zł.

Taki jest owoc twórczej radości!

Nędza na wsi coraz większa,
a z drugiej strony rozmach nie-
których czynników sanacyjnych
też coraz większy. Takie zesta-
wienie: 6 złotych za centnar żyta,
a p. Górecki, prezes B. G. Kr.
rozdaje w ciągu jednego roku
półtora miljona zł. różnym  nie-
znanym instytucjom, założonym
przez sanatorów. 60 groszy za
centnar kartofli i mnóstwo luksu-
sowych samochodėwl..
 

 

a Gia w Rosji sowieckiej, Inni znowu są
au“ Ciągle jeszcze zahypnotyzowani widmem
ia separatyzmu i utraciwszy poczucie poli-

nić] tycznego realizmu odrzucają wszelką
' || Mysl porozumienia.

104 6 „Czasowi” podobałoby się na-
iej | turalnie jakieś porozumienie. Przy-
ed“! puszcza, iż raczej można byłoby
ca*| dogadać się z Petlurowcami, albo
eż*| Starorusinami  (moskalofilami),

chociaż ci ostatni nie mają dziś
ot žadnego prawie znaczenia. Organ
lie' | konserwatywny doradza rządowi
cie| ostrożność i dokładne zbadanie
d gruntu, zanim przystąpi do real-

tū“| nych rozmów.
Spoleczenstwu polskiemu wo-

gėle nie może się podobać cała
JE.| ta tajemnicza historja. Dyskretne

"Į Porady „Czasu” wskazywałyby na
h to, że istotnie dzieje się coś ta-

jemniczego, co winno wywołać
zrozumiały niepokój.

TP Ješli rewelacje „Ruskiego Go-
1losą" są nieprawdziwe, rząd po-
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I I przywódcami na czele.

Ne rozkazy
ję orusj, ©

p „Moskwie i Mińsku.

Likwidacja jaczejek komunistycznych
w Nowogródzkiem.

W wyniku dłuższych obserwacyj, oraz 7ebrania materjału dowo-

dowego, władze bezpieczeństwa publicznego na terenie trzech po-
 Wiatów granicznych województwa Nowogródzkiego zlikwidowały 20

„| laczejek komunistycznych, oraz rozgromiły główny sztab Ko-
 Munistycznej Partji Zachodniej Białorusi, wraz z szeregiem Kół
Związku Młodzieży Komunistycznej, rezydujących w Śłonimiu.

W wyniku dokonanych aresztowań, w ręce władz bezpieczeń-
stwa wpadł cały główny aparat K.P. Z.B. z przeszło 100 człon-

i W lokalach Związków ujawniono wiele tysiący okólników,

buły I odezw antypaństwowych, oraz specjalne instrukcje i taj-

i okólniki Centralnego Komitetu Partji Zachodniej Bia-

Ze znalezionych dokumentów wynika, iż miejscowi wywrotowcy
Utrzymywali stały i ścisły kontakt z Międzynarodówką Komunistyczną

(d)
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Pobyt p. Prezydenta Rzeczypospolitej
w Wilnie.

W godzinach rannych dn. 18
b. m. p. Prezydent przyjął w pa-
łacu na audjencji cały szereg
przedstawicieli organizacyj spo-
łecznych, m. in. deputację Związ-
ku Polaków ziemi Kowieńskiej z
przewodniczącym Związku prof.
Stanisławem Władyczko, który
złożył Panu Prezydentowi adres.

Następnie odwiedził Pan Pre-
zydent kolejarzy wileńskich, któ-
rzy przed swą siedzibą wznieśli
piękny łuk powitalny. Imieniem
Dyrekcji witał jej szef inż. Fal-
kowski.
W sali Ogniska śpiewał chór

kolejowy, poczem nastąpiło zwie-
dzenie urządzeń kulturalno-oświa-
towych i sportowych w gmachu
Ogniska.

O godzinie 12 p. Prezydent
przybył do lokalu Ban«u Ziem-
skiego na uroczyste zebranie Ra-
dy Wileńskiego Towarzystwa Or-
ganizacyj i Kółek Rolniczych. Po-
witał Głowę Państwa prezes To-
warzystwa Karol Wagner, który
w referacie swym zobrazował stan
rolnictwa na Wileńszczyźnie oraz

przedstawił środki, wiodące ku
jego rozwojowi.
W dalszym ciągu programu

poświęconego specjalnie dziedzi-
nie rolnictwa Pan Prezydent udał
się o godz. 15.30 w okolice Wil-
na do osady „Las Rudnicki” ko-
ło Jaszun, witany przez tamtej-
szych osadników cywilnych i woj-
skowych, którzy na 80 przeszło
gospodarstwach z wielkim wysił-
kiem pracują około użyźnienia
tamtejszych piaszczystych  tere-
nów.

Od osadników Pan Prezydent
udał się do Wielkich Solecznik
do wzorowego majątku ziemskie-
go. Na granicy majątku powitał
Dostojnego Gościa właściciel Wiel-
kich Solecznik p. Karol Wagner.
Następnie Pan Prezydent zwiedził
wiele objektów gospodarstwa rol-
nego i przemysłowego. Wieczór
spędził Pan Pręzydent w Wielkich
Solecznikach wśród rolników, po-
dejmowany przez Kresowy Zwią-
zek Ziemian.

Po obiedzie odbył się raut
poczem powrócił Pan Prezydent
do Wilna.

Zwyczaje na Boże
Ciało.

Z uroczystością Bożego Ciała
połączone są u nas piękne zwy-
czaje. Szczególnie wije się wian-
ki i wieńce, któremi zdobią przez
całą oktawę monstracje. Potem
wieńce te | wiązki ziół za powro-
tem do domu zawieszane na ścia-
nach u obrazów, przechowują się
po domach przez cały rok, a lud
im przypisuje cudowne własności.
Okadza niemi chaty przed nad-
chodzącą burzą, obory i dobytek
wypuszczany na wiosnę pierwszy
raz w pole, uważa je jako ochro-
nę od zarazy i wszelkich nie-
szczęść. Do poświęcenia są zioła
i krzewy uprzywilejowane.
W Wielkopolsce, w ostatnie

nieszpory oktawy Bożego Ciała,
wiją wianeczki z lipiny, jabłecz-
niku, dzikich goździków, rozchod-
niku, macierzanki, targowniku, ro-
siczki i ziół innych, a. po nabo-
żeństwie obłamują gałązki zieleni,
którą były ubrane ołtarze, t. j.
brzeziny, lipiny, niekiedy wierzby,
topoli i olchy, i przyniósłszy do
domu, zatykają śród lnu, konopi
i kapusty, aby robactwo nie zni-
szczyło tych roślin.
W Krakowskiem (jak podaje

Kolberg) znoszą wianki z rozchod-
nika, kopytnika, bobownika, nie-
zapominajek i miacierzanki. Ale
że z każdej chaty przynoszą ich
po kilka, więc tylko dworskie, to
jest z domu kollatora przyniesio-
ne, spotyka zaszczyt spoczywania
na monstrancji, na której je ksiądz
zawiesza. lnne sługa kościelny
zawiesza na drążkach nad ołta-
rzem, albo wtyka na drzewka,
któremi umajono ołtarz w Zielone
Świątki. Wianki te ubrane by-
wają jeszcze bratkami i czerwo-
ną lub kolorową przewiązane ta-
siemką. Po oktawie każda go-
spodyni przychodzi do kościoła
po swoje i następnie zawiesza je
nad drzwiami stajni, obory i izby.

Na Podlasiu, w dawnej ziemi
bielskiej, nad błotnistą Narwią,
powiadali mi ludzie, stary zwyczaj
szanujący, że w wielu domach
wito po dziewięć maleńkich wian-
ków, a w każdym razie liczbę nie-
parzystą, każdy wianek z innego
ziela. Zioła te są: macierzanka,
kopytnik, rozchodnik, nawrotek,
rosiczka, mięta, ruta, stokroć i
barwinek. Wianki takie kładzione
bywają pod podwaliny nowobudu-
jącego się domu, w stodole pod
pierwszy przywieziony z pola snop
zboża; kadzą niemi dzieżę chleb-
ną, ten symboliczny, poważny i
pełen poszanowania sprzęt w do-
mu polskiego rolnika; okadzają
wreszcie chorych na gardło. Nie-
które z powyżej wymienionych
ziół mają przypisywaną sobie od-
dzielną własność. Od rozchodnika
np. i macierzanki, rozchodzą się

chmury gradowe i pioruny, gdy
w czasie nadchodzącej burzy, cha-
ta i gumna będą niemi okadzone.

Na Mazowszu, zagonowa szlach-
ta łomżyńska wije wianki z ziół
wyłącznie polnych, a mianowicie,
macierzanki, rozchodnika, kopyt-
nika, rosiczki czyli bożej rosy i
nawrotka. Ziołami temi w wigilję
św. Jana okadza po trzykroć wy-
miona krów, aby mleka nie tra-
ciły, zawiesza je na czerwonej
tasiemce u rogów i także wyka-
dza dzieże, gdy chleb nie chce
w niej rosnąć i zakwaszać się

należycie.
W Małopolsce w oktawę Bo-

żego Ciała święcą wianki uwite z

rozchodnika, lubczyka, kopelnika,
przywrotnika, targownika, macie-
rzanki i dzwonków. Kładą je w
rogi stodół, zawieszają nad drzwia-
mi stajen, okadzają nowobudo-
wane domostwa.
W niektórych okolicach zioła

i kwiaty układają się w wianek
na paskach papieru, z wypisane-
mi na nich słowami Ewangelji
św. Jana: „A słowo ciałem się
stało i mieszkało między nami".
Nadto zaś cztery Ewangelje, czy-
tywane podczas uroczystej pro-
cesji Bożego Ciała, przepisują się
na osobnych kartkach i poświę-
cają się w kościele, a po odeb-
raniu z kościoła, zakopują się w
czterech rogach niwy, aby chro-
niły ją cudownie od burzy i gra-
dobicia. Na Podlasiu lud mocno
wierzy, że dym- ziół poświęco-
nych, a szczególniej bylicy, uno-
sząc się kominem z nad žaržą-
cych się węgli, rozpędza chmury
piorunowe.

Procesje Bożego Ciała bywały
bardzo wspaniałe i wystawne. Ro-
dziny zamożniejsze ubiegały się
o wznoszenie i ubieranie ołtarzy
swoim kosztem, co z przepychem
wielkim czyniono. „Za dawnych
gospodarzów pisze Haur w
swojej Ekonomji ziemiańskiej —
był świątobliwy zwyczaj, że na
czterech miejscach (na wschód,
zachód, południe i północ) mie-
wali zakopane świętości. Zapra-
szali do tego kapłana, aby z Prze-
najświętszym Sakramentem, wko-
ło objeżdżął zboże w polu i gra-
nice, dla gradów i innych przy-
gód*.
Bożego Ciała nie sięgał dalekiej
starożytności, święto jednak po-
wyższe należało do obfitujących
w przysłowia. Mówiono:

Jaki dzień jest w Boże Ciało
Takich dni potem niemało.
Na Boże Ciało — żyto zakściało

(zakwitio)
Na Boże Ciało, siej proso śmiało.
O Bożem Ciele siej tatarkę śmielłe.
INa ostatek ostrzegano:
W Boże Ciało — z Boską chwaią
Słowo nam się chlebem stało.
Więc w oktawę, puść otawę (nie koś

4 w dniu tym),e

Nie tknij zboża ni kapusty,
Bo znajdziesz rdzeń pusty.

 

Kronika
Wiadomości kościelne.

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

— Sprostowanie w porząd-
ku procesji Bożego Ciała. Sto-
warzyszenie Polskiej Młodzieży
męskiej i żeńskiej zajmie miej-
sce w procesji nie w grupie
związków i stowarzyszeń zawo-
dowych, tylko między stowarzy-
szeniami sportowemi, ideowemi i
religijnemi przed Towarzystwem
Cyklistów.

Z miasta.
— Dyrekcja Dróg Wodnych

w Wilnie prowadzi obecnie robo-
ty regulacyjne na rzece Szczarze
i Niemnie koło Stołpców.
W sezonie bieżącym Dyrekcja

przystąpi do wzmocnienia brze-
gów rzeki Wiljj na Antokolu ko-
ło więzienia wojskowego.

— Jeszcze w sprawie łazie-
nek na Wilji. W sprawie poru-
szonej przez nas przed paru dnia-
mi, otrzymujemy od jednego

z czytelników naszych pismo na-
stępującaj treści:

Magistrat miasta Poznania, w
zrozumieniu dobroczynnych skut-
ków kąpieli rzecznych, wybudo-
wał, na koszt miasta, łazienki i
urządził plażę w samem mieście,
z których korzystają liczne rzesze
poznaniaków.

Magistrat miasta Wilna, mając
tak rozkoszną rzekę, jak Wilja,
nie tylko nie buduje lazienek, ale
zabrania stawiania ich prywat-
nym przedsiębiorcom, pomimo,
że od dziesiątków lat . Wilno
zawsze posiadało łazienki.

Nie ulega kwestji, że kurs
zimnych rzecznych kąpieli daje
niejednemu zdrowia i siły na cały
rok. Mieszkańcy śródmieścia nie
mają czasu ani pieniędzy jeździć
na odległe plaże.

Żądamy od Magistratu nie-
zwłocznego umożliwienia nam
„korzystania z łazienek w naj-
bliższych miejscach od miasta.
Stracony sezon kąpielowy bie-
żącego roku, z powodu czyjegoś
kaprysu i nierozumienia: potrzeb
mieszkańców, legnie ciężką winą
na Magistracie. Wilnianin.

.

Chociaż obchód uroczysty.

"ŽNIWIARKI
I KOSIARKI SZWEDZKIE

ARVIKA—VIKING
z wypłatą rozłożoną na 2 urodzaje

poleca
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Sprawy miejskie.
— Kredyty na rozbudowę.

W dniu 17 b. m. odbyło się po-
siedzenie Komitetu Rozbudowy
m. Wiln. w związku z przydzie-
leniem nowego kontygensu kre-
dytów przez Bank Gospodarstwa
Krajowego na cele budowlane m.
Wilna w wysokości 1 mil. 200
tys. zł. oraz 80 tys. zł. na drobne
remonty domów.

Na onegdajszem posiedzeniu
Komitetu Rozbudowy dokonano
repartycji powyższych kredytów,
udzielając pożyczek13 petentom.

Podkreślić należy, iż połowa
kredytów została przeznaczona na
pożyczki spółdzielniom  mieszka-
niowym, druga zaś połowa Oso-
bom prywatnym. d

Sprawy wojskowe.
— Wypadek podczas ćwi-

czeń. Onegdaj podczas ćwiczeń
wojskowych nocnych koło m.
Szydłowicze gm. szydlowickiej,
wydarzył się: nieszczęśliwy wypa-
dek, który pociągnął za sobą
śmierć najzdolniejszego st. kano-
niera Jana Tkacza z 73 p. p.
Podczas przewożenia dział przez
prowizorycznie zbudowany most,
przęsło mostu runęło, zaś działo
przygniotło na śmierć J. Tkacza.

Sprawy akademickie.
— Wileński Xomitet Aka-

demicki wzywa ogół młodzieży
akademickiej do wzięcia jaknaj-
liczniejszego udziału w procesji
Bożego Ciała w dniu 19. VI. r. b.
Zbiórka na dziedzińcu Piotra Skar-
gi o godz. 9 min. 30 rano.

Sprawy szkolne.
— Uroczysta Akademja Ko-

bieca ku czci p. Prezydenta Rze-
czypospolitej odbędzie się dziś,
o godz. 4tej w sali Kuratorjum
Szkolnego (ul. Wolana 10). Zapra-
szają na akademję pp. Janina
Kirtiklisowa, Cezarja Ehrenkreu-
tzowa i Marja Mieczysławowa Je-
leńska.
— Z gimnazjum im. J. La-

lewela. W sobotę dn. 21 o godz.
12 min. 30 odbędzie się w Gim-
nazjum im. J. Lelewela w Wilnie
akt maturalny i zakończenie ro-
ku szkolnego. Na tę uroczystość
Dyrekcja Gimnazjum zaprasza
Opiekę domową maturzystów o-
raz uczącej się młodzieży.
— Kursy koedukacyjne z

programem gimnazjum państwo-
wych im. „Komisji Edukacji Na-
rodowej* w Wilnie pod protekto-
ratem Polskiej Macierzy Szkolnej,
przyjmują wpisy na rok szkolny
1930-31: Kurs I (kl. 2—3), Kurs Il
(kl. 3—4), Kurs III (kl. 5—6), Kurs
IV (kl. 7—8). Przyjęcia odbywają
się na podstawie egzaminu wstęp-
nego albo świadectw szkolnych.

Kancelarja czynna od g. 5 —
7 i pół do dnia 27 czerwca r. b.
przy ul. Biskupiej Nr. 12.
— Wystawa prac uczniów

Państwowej Średniej Szkoły
Ogrodniczej otwarta została w
dniu 15 czerwca b. r. w loka-
lu szkoły przy ul. Sołtaniszki Nr.
50 i trwać będzie do dnia 1-go
lipca b. r. ż
— Egzaminy czeladnicze dla

posiadających świadectwa ukoń-
czenia szkół rzemieślniczych na
wydziałach slusarskim i stolar-
skim odbędą się przy Państwo-
wej Szkole Rzemieślniczo-Prze-
mysłowej w Wilnie (ul. Kopanica
5—Zarzecze) poczynając od dnia
23-go czerwca r. b.

Podania należy składać w kan-
celarji powyższej szkoły w go-
dzinach urzędowych do dnia 21
czerwca r. b.
— Popis pubiiczny uczniów i uczen-

nic konserwatorjum wileńskiego. W
niedzielę, dn. 22 b. m. o godz. 12 w
połud. w sali Teatru Miejskiego w „Lut-
ni* odbędzie się doroczny popis pu-
bliczny uczniów i uczennic Konserwato-
rjum Muzycznego w Wilnie. Czynne bę-
dą klasy: fortepjanu, śpiewu solowego,
skrzypiec, instrumetów dętych, kame-
ralna i orkiestrowa. Bilety zawczasu do
nabycia w kasie Teatru „Lutnia* od g.
11 r. do 9 w. 1

Z życia. stowarzyszeń.
— Zarząd Koła Wileńskiego

Związku Oficerów Rezerwy,
podaje się do wiadomości, iż u-
zyskał na niedzielę dnia 22 od
godz. 3 — 6 strzelnicę do broni
małokalibrowej na Pióromoncie.
Koledzy życzący odbyć próbne
strzelanie małokalibrowe proszeni
o zgłoszenie się do Związku (ul.
Mickiewicza 13 Kasyno  Garnizo-
nowe) o godz. 2 m. 45 z własne-
mi nabojami „Szorta” typu 8 K.
roz. 22.
— Memorjał Związku Wło-

 

ścian średnich i drobnych nieru- -
chomości. Przedstawiciele Żwiąz:
ku złożyli p. Prezydentowi me-
morjał, w którym między innemi
oświadczają:

„Scieśnienie prawa fozporzą+
dzalności własną nieruchomością
przez Ustawę o ochronie lokato*
rów ogranicza do niemożności i
tak nasze skromne dochody, za
które musimy nie tylko podtrzy-
mać nasze przeważnie drobne
drewniaczki, by po wojennem
zniszczeniu mogły się jako tako ,

. 3

utrzymać, ale opłacić podatkii
do Skarbu Państwa i do Magi-
stratu.

Niestety przy opłaceniu po-
datków bierze się dochody nie
„rzeczywiste, ale urojone, biorąc
pod uwagę dochód przedwojen-
ny, kiedy domy były w dobrym
stanie i kiedy właściciel, nie krę-
powany (lstawą o ochronie loka-
torów miał regularny dochód bez
uciekania się do Sądu.

Należy jeszcze podkreślić, że
na gruntach miejskich Magistrat
m. Wilna stosuje teror w stosun-
ku do dzierżawców, samowolnie
podwyższa tenutę dzierżawną, nie
licząc się wcale z ustawą ostat-
nio wydaną 12.11.1930 r. Wytwo-
rzony stan jest już nie do znie-
sienia i nie może być dłużej
cierpiany*.
— Zarząd Towcrzystwa Mi-

łośników Wiedzy Skarbowej
wWilnie podaje do wiadomości,
iż w dniu 20 b. m. o godz. Beej
w lokalu Izby Skarbowej (W. Po-
hulanka 10), mag. praw Runce-
wicz Władysław wygłosi odczyt
p. t. „Zagadnienie naukowej or-
ganizacji pracy w podatkach bez-
pośrednich w Polsce*. Wprowa-
dzeni goście mile widziani.

Sprawy litewskie.

— Doroczne zebranie towa-
rzystwa litewskiego „Kultura“.
W tych dniach w Wilnie odbyło
się doroczne zebranie litewskiego
towarzystwa „Kultura” W zebra-
niu wzięło udział 25 członków i
kilku gości. Oddziały delegatów
swych nie przysłały.

Sprawozdanie w imieniu za-
rządu zlożył dr. Olsejkot Ze spra-
wozdania wyjaśniło się, że towa-
rzystwo posiada narazie tylko
dwie szkoły powszechne: jedną
w Wilnie, drugą w Poszumieniu
pow. Swięciańskiego.

Na swe potrzeby zarząd ze-
brał trochę pieniędzy od miejsco-
wego społeczeństwa, najwięcej
jednak (około 1500 dol.) otrzy-
mał od litwinów amerykańskich.

Do zarządu wybrano jako pre-
zesa, dr. D. Olsejkę, wice prezesa
St. Matjoszajtisa, skarbnika dr. J.
Szłapelisa, sekretarza P. Tomu-
lewiczównę, członka bez obo:
wiązków A. Walajtisa. (w).

Kronika policyjna.
— Wypadki samochodowe.

Wczoraj rano na szosie niemen-
czyńskiej jadące auto firmy
„Sport* własności znanego spor-
towca prof. Weyssenhoffa wskutek
zepsucia się hamulców całym pę-
dem wpadło na przydróżny słup
telegraficzny. X

Wskutek silnego zderzenia sa-
mochód uległ rozbiciu, zaś znaj-
dujący się w nim pasażerowie
pp. M. Cukanówna, Okołowicz i
Sierdziakow odnieśli poważne ra-
ny. Auto prowadził p. Sierdzia-
kow. (d).

Wczoraj przy ul. Legjonowej
autobus prowadzony przez szofe-
ra Brochowskiego Władysława
(Jasna 4) wskutek defektu moto-
ru, zatrzymał się. W tymże czasie
przejeżdżał samochód wojskowy,
do którego Brochowski z niezna-
nych powodów chciał wskoczyć
lecz posliznąwszy się uległ wy-

padkowi. :
Po przewiezieniu go do szpi-

ala św. Jakóba stwierdzono, iż
Brochowski połamał sobie żebra.
Stan jego beznadziejny.

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

Dziś we czwartek, dnia 19 b. m., o go-
dzinie 8 punktualnie w teatrze miejskim
na Pohulance odbędzie się galowe przed-
stawienie, zaszczycone obecnością P.
Prezydenta Rzeczypospolitej. Odegrana
będzie opera narodowa „Krakowiacyi
górale" z okolicznościowemi kupletami.
Pozostałe w minimalnej ilości bilęty są
do nabycia w Lutni.

— Otwarcie sezonu teatralnego
w ogrodzie po-Bernardyńskim. W so-

„botę, dnia 21 b. m., o godz. 8.30, otwo-
rzy swoje podwoje zupełnie odremon-
towany i odnowiony miły teatrzyk letni
w oqrodzie po-Bernardyńskim. „Porwa-
nie Sabinek", klasyczna farsa Szenthana,
rozpocznie cykl wieczorów letniego se-
zonu. Ceny miejsc znižone. „Kasa Lutni
już rozpoczęła sprzedaż biletów.

— Teatr Miejski w „Lutni'.
Dziś, ze względu na przedstawienie ga-
lowe na Pohulance, teatr nieczynny.

Jutro „Genjusz i kucharka“. Od so-
boty 21 b. m. wchodzi na repertuar no-
wa sensacyjna lekka komedja amery-
kańska p. t. „Narzeczona z dachu".

POLSKIE RADJO" WILNO.
Fala 385 mtr.
Program:

Czwartek, dnia 19 czerwca 1930 r.
9.00. Nabożeństwo z Poznania.
11.58. Sygnał czasu i komunikat

meteor.
15.00. Transmisja z Warszawy. Kon-

cert, odczyty i feljeton.
17.00. Kronika życia młodzieży.
17,30. Koncert z Warszawy.
18.50 Przegląd filmowy — wygł. A.

Bohdziewicz.
19.15. Koncert pieśni E. Dziewul-

skiego w wyk. M. Francuzowiczówny i
kompozytora.

14.45. Feljeton | sygnał czasu.
20.15. Koncert, słuchowisko z Kra-

kowa i muzyka taneczna.

Piątek, dnia 20 czerwca 1930r. |
- 11,56. Sygnał czasu.
12,05. Gramofon.
13,10, Komunikat meteorologiczny.
16,15. Gramofon.
17,00. Kom.;L. O. P. P,
1715. „Co nas boli“,

Mika po miešcie.
17.25, Warsz. koncert, muzyka lekka.
18.20. Trans. z Warsz. Audycja Ren-

klubów.
18.50. Aud.

Orkana. į
19.15. „Dusza Wilna“, odczyt wygl.-

Walerjan Charkiewicz. 124659
20.15. Koncert z Warsz.
2300. Retransmisje stacyj zagran.

przechadzka

literacka ku czci Wł.
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Z sali sądowej.
Koniokrad i paserzy przed

sądem.

We wsi Kozinięta gm. żodzi-

skiej, pow. wilejskiego jednej

nocy złodzieje uprowadzili dwum

gospodarzom klacze. Jedną Ja-

nowi Sakowiczowi, wartości 450

zł., drugąfStanisławowi Szłykowi,

wartości 250 zł.
Dochodzenie, wdrożone przez

najbliższy posterun ek policji, usta-

liło, że nazajutrz po tym wypad-

ku w pobliskim m-ku_Kurzeńcu,

żyd o przezwisku „Fajbka" ze

Smorgoń wymienił dwie klacze,

których cechy zgadzały się z ce-

charhi skradzionych, na wałacha.

W związku z tem na drodze

do Smorgoń zarządzono obser-

wacię i niebawem zatrzymano

niejakiego Fejwla Milnera, który

oświadczył, że prowadzonego ko-
nia kupił od handlarzy niejakie-
go „Miszki* z Kurzeńca.

cza sprzedał w Ciapnicach Alek-
sandrowi Soniczowi, a drugą wo-
bec tego, że podejrzewał, iż jest
kradziona, w obawie pościgu
puścił na drogę.

Obie klacze wkrótce odnale-
ziono i okazało się, iż są to ko-
nie skradzione w Koziniętach.

Pociągnięty do odpowiedzial-
nošci Milher, karany juž za pa-
serstwo, probował tlomaczyč, že
jacyš cyganie, pod grožbą zastrze-
lenia, zmusili go do spieniężenia
przyprowadzonych klaczy, na co
pod terorem zgodził się i znalazł
kupców Kurzeńcu.

Inni zaś, zamieszani w tę spra-
wę, twierdzili, iż tranzakcje prze-
prowadzali, nie przypuszczając,
że konie pochodzą z kradzieży.
W rezultacie Fajwel Milner

stanął przed sądem jako oskar-
żony o koniokradztwo, zaś Pror-
wicz i Mikulicz o paserstwo.

Sąd po zbadaniu całokształtu
sprawy, uznał wszystkich podsąd-
nych za winnych dokonania in-

DOZZYCCE MOCEK

Sport.
Wiadomości drobne.

A. Z. S. sprowadza z Niemiec raso-
wą czwórkę wyścigową. Łódź ma na-
dejść w końcu b. m.

Najbliższe imprezy piłkarskie nie
zapowiadają się zbyt ciekawie, gdyż w
dzisiejszem spotkaniu Pogoń prawdopo-
dobnie ulegnie Makabi, Z. A. K. S., gra-
jąc w Lidzie z 77 p. p. odniesie chyba
również zwycięstwo, a w niedzielę 1 p.
p. leg. udowodni zapewne jeszcze raz
swą dobrą formę, grając z Laudą.

Członek A. Z. S$. Wiłeńskiego, P.
Nieciecki, startował w regatach wioślar-
skich w Poznaniu, wygrywając bieg
dwójek na dystansie 1.500 mtr., zwycię-
żając osadę „Klub. Wiośl. 1904 r.* i
„Trytonu“.

W niedzielę mamy bardzo ciekawe
zawody lekkoatletyczne Górny Śląsk —
Wilno.

Wczoraj gościła w Wilnie reprezen-
tacja lekkoatletyczna Polski, w przejeż-
dzie do Talina na trójmecz bałtycki.

Na ostatniem nadzwyczajnem zebra-
niu Sekcji Wiośl. A. Z. $. zamiast Ko-
misji Sportowej wybrano Kapitana Spor-
towego, dając mu wszelkie uprawnienia
Komisji Sportowej. Kapitanem został
obrany p. T. Bobrowski.

konkur. P. W.: 1) Pietron, 2) Burycz, 3)
Smiko, wszyscy z S$. M.P., w konkur.
huf. szkol.: 1) Stacewicz, 2) Garbatowicz,
3) Sacharzewski, w konk. klub. sport.:
1) Kośnica, 2) Iwiński I, 3) Iwiński II.

W marszu 10 klm. ze strzelaniem:
1) Strzelec Michniewicze, 2) K. S. Woro-
pajewo. W strzelaniu indywidualnie naj-
lepszy wynik miał Iwiński 113 pkt., 2)
Słonicz, 3) Bilicki. Sztafetę 4 x 100 mtr.
wygrał S. M. P. 55,6 sek. Bieg 3.000 mtr.
drużynowo: 1) S. M. P.

Zawody przeprowadził
szniewicz i p. Kudukis.

por. Kar-

Ja. Nie.

Raid samochodowy.
Automobilklub Polski organi-

zuje w dn. 22 do 29 go czerwca
r. b. raid samochodowy (jazdę
konkursową). Około godz. 19-ej
w dniu 22 czerwca nastąpi wjazd
do Wilna od strony Ponar.

Postój na placu Katedralnym,
skąd w dn. 23.VI r. b. o godz.11
do 12-ej rano nastąpi odjazd do
Lidy. W raidzie weźmie udział
około 40 wozów.

Wozy raidowe przebiegać bę-
dą przez teren m. Wilna ze zna-

wobec czego

ulicami: Legjonową, W. Pohulan-
ką, górą Boufałłową, Mickiewicza
do placu Katedralnego, a w dniu
23.VI r. b. między godzinami 11
a 2-gą ulicami: plac Katedralny,
Zamkową, Ostropramską, Lipów-
ką na szosę w kierunku Lidy.
 

 

DŁUGI i TANI KREDYT
NA ŻNIWIARKI.

Ponieważ tani i prędki sprzęt zboża
możliwy jest tylko przy posiadaniu żni-
wiarki, firma ZYGMUNT NAGRODZKI
w Wilnie (ul. Zawalna 11-a) i w Barano-
wiczach (ul. Senatorska 13) w dążeniu
swojem do rozpowszechnienia tych tak
niezbędnych dla rolnika maszyn, sprze-
daje je na warunkach następujących:

Cena żniwiarki szwedzkiej „VIKING“
—Zł. 1100.—

Z tego przy nabyciu—Zł. 100.—resz-
ta zaś może być spłacana do dnia 1
Marca r 1932:

w 20-tu
zł. 50.— lub

w 10-ciu ratach dwumiesięcznych
po Zł. 100. lub też

w 5-ciu ratach czteromiesięcznych
po zł. 200.—

przyczem pierwsza miesięczna rata

 

ratach miesięcznych po

“

Nr. 139 1

mują bezplatnie amerykaiską maszynkė
do ostrzenia nožy żniwiarkowych—rzecź
wielce pożyteczną. Ė

Dla Spółdzielni ceny hurtowe.
Oprócz żniwiarek szwedzkich „VI“

KING* Składy Nagrodzkiego posiadaj
žniwiarki amerykańskie w cenić
tylko o zł. 100.— droższe od szwedź*
kich. Warunki kupna te same. A

W składach Nagrodzkiego stale siė
znajdują części zapasowe do maszył
nabytych u niego, (co jest rzeczą dla
rolników niezmiernej wagi), są montė“
rzy, którzy na każde wezwanie klijenta
śpieszą z pomocą, a przy składzie jeg”
w Wilnie i zakłady reperacyjne.

my

OFIARY
złożone w Administracji „Dziennika

Wileńskiego".

Na kościół Sw. Teresy—Pawłowsk
10.
Dla rodziny inteligentnej G. W. prz

ul. Połockiej—A. S$. zł. 2.

e
"

zł.

 

 |
Bo niema gorszej dla ludźad

potęgi (
Jak pieniądz: zbrodni on wsze:

kiej jest mistrzem,

I drogowskazem we wszelkie)W toku dalszego dochodzenia kryminowanych im czynów i ska- Święto W. F. w Postawach. czną szybkością, płatną będzie dopiero 1 Października

 

okazało się, iż owym „Miszką“ zał: Milnera na osadzenie w do- W Postawach odbyło się doroczne Starostwo Grodzkie wzywa miesz- r. bież Kredyt do d. 1 Października  sromocie.

jest Michał Prorwicz, który wy- mu poprawczym przez trzy lata, Vakai i) dając następujące wa kańców m. Wilna do zachowania wolny od PE tów, EosAptacnos Sofokies
“Gi 2 i i z ž 74 rójboju drużynowym zwyciężył ze- 3 i ; ż reż waniem procentów w wysokości pobie- .
jaśnił, że w Kurzeńcu kupił od Mil- zaś Prorwicza przez 1 rok a Mi SUÓW SZM ESorzEd SPAC KON: należytej ostrożności na trasie ranej od dyskontowanych weksli rolni- Ę Ei —Ą

 

raidu, który prowadzi w dniu 22.VIkulicza przez 6 miesięcy w zwy-
r. b. w godz. między 19 a 2-gąkłem więzieniu. os.

ków przez Państwowy Bank Rolny.nera dwie klacze. Jedną z tych
Nabywający za gotówkę otrzy-

przy pomocy, Aleksandra Mikuli-
2)
w

kurencji huf. szkol.:
Postawy, 3) Łuczaj.

1) Duniłowicze,
Indywidualni     

   
  

   
   

 

  

 

  

 

  

 

 

—- 4 M
SieRolniczo-Przemysiowej w Wilnie—1928 r W czasie Kajsiękażi wiór Rząd(a-2KONOM
WIELKIM ZŁOTYM MEDALEM. wielkiej FOTO-APARATÓW Ie pos 20

maz NAJSŁYNNIEJSZYCH FIRM S ainae
chcą wszyscy chłopcy oddać i je
mu swe śniadanie w zamian za

ny, wymagania skromn
N.-Wilejka, 3-40 Maja 40

jego bułkę ze znakomitym, 2563—0
smacznym śledziem nórwegs-
kim. Ale on nie chce w żaden Technik

z długoietnią praktyk
remontów domów przyjj
muje obowiązki rządcy
(domów) na dogodnyć
warunkach. Oferty d0
Administracji „Dziennikśj
Wil." pod „Technik*.

2805—3

NAUKA ||

sposób. Mamusie, dajcie rów-

nież swym dzieciom pożywne,
tanie i hygienicznie opakowa-

ne śledzie norwegskie

Kippered Herrings
Nadzwyczajnie pożywne wsku-
tek wielkiej zawartości jodu.

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

Mejlepsze

istrimenty

(LODEZ(JN.
   

a
s
d

       
   

  

w składzie optycznych, fotograficznych
i geodezyjnych artykułów

== (ITI AEDDE ru „OPTYK,RUBIN"| taq)
Najstarsza firma w kraju (egz. od r. 1840) ktyką wyjedzie na lat]

1  Taćny miernie, ruletki i przybory kreślarskie
w wielkim wyborze

Skład fabryczny w Polsce

>OBTYK ROBIN”; era
ga 17, tel. 10-50.

na kondycje. Jasna

m. 1 do 1 i o 8wiecz. |
2830— 1

Mieszkania 1
: i pokoje ||

Pokój

KRYZYS się zMNIEJSZY

DOBROBYT w kraju ZWIĘKSZY 
  
 
 

o ile będziemy pili tylko wina KRAJOWE słoneczny_umeblowani]

Najstarsza firma w kraju (egzyst. od 1840 r.). (butelka 3/, litra od 220) agrestowe, truskawkowe, didi ul.Las L
jabłeczne, wiśniowe, czernicowe, wyżej wymienione

gatunki win dostać można: Pokó do vynajė k

ŃSKIEJ SPÓŁCE WIN cia Miekie] p
SMAKOSZE PIJĄ TYLKO Zw SOA wiLz6 19. 17
EEEnapoje owocowe: Ss. A. ŁUBKOWSK pysk 8%6 R n

cklewlcza ĘR PomajajczOWYI D.-H. K. WĘCEWICZ "ii | oowięc jo
EXTRA! w FIRMIE ZWIEDRYNSKI "gi'iza. pokojowe, pokój orsi]

sklep zdatny na praco*|
nię. Antokol 58. 38] zwyłącznego wyrobu fabryki

„NEKTAR w wilnie. £
Uwaga: Butelki korkowane są

spec. Kron-Korkami.

—s6

1 lub 2 pokoje z w.
godami 'do wynaj

cia Portowa 8 m. 3.

ki do wDwa „25

 

 ZIEMI 1'/, dzies. z zabu-
dowaniami sprzedam, w
gm. Mejszagolskiej. Do-
wiedzieć się: Wiłkomier-

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

lakowsklego znane ze swej
AKUMULATORY do radja, samochodów

 

ska 41, Rozalja Radziun.

 Motocykle
     

     
 

i i ; LONE Y cowe Henryka t
i światła. Radjo odbiorniki, aparaty ano- LOKALE dobroci but. , litra od zł. 2 282710 klemi wygodami od| g,
dowe, głośniki, słuchawki etc. Fachowe | . | Ni NL i j | -00 lipca Ludwisarska 7— t

ładowanie i naprawa akumulatorów, apa- gūeta: I. = 8 BI b i PoesoROA Pala KAA y
ratów, słuchawek, głośników, woltomierzy,|dg Ko opi 24 Ino, Micklewicza 23, tel.8— 48. lub sprzedamdom 2aa

Sprzedaž na raty. prostownikėw i innych. 3 Porelówy na parte-ść o „ dem 682 kw. sąžni, dow. Mieszkanie

WARSZAWSKA Sp MYŚLIWSKA FIRMAMi h Į i ga jwodcoke sodais Ba Gospodyń dbających o czystość miesz-| Beliny 17—1. zem 3 pok. z kuchnią do wią P

4 icna irda ta (pożądanae REM kania 111 : pok.z kuchnią dowf
WILEŃSKA 10. —00 Zamkowa 20. Tel. 16 —28. pg ed a WO Monųkar E OdAT pp 2833PN 312-5-or E?“ o Biura Ogłoszeń iK-o w Osako wypuściła na > PP.

sija Ainiai „ Sobola, Wilefska 22. | rynek udoskonalony proszek „o.

e sie a „KATOL“ zona padelicich, o oj
Od dnia 17 do 19 czerwca 1930 rok który jest nieco droższy o

włącznie będą wyświetlane Miny «Marsz Radeckiego» Dramat_ ilustrujący najpią- poprzedniego wyrobu Katoluw w WILNIE. umeblowany dla sam
Miejski Kinematograf feldmarszałka austryjackiego. Rktów 10. W rol. gł.: Agnes Hr. Esterhazy iKarol bor Ed au EA ka awadachar Pięknie zbudowaną Sr ats veiali į““ wielokro £ 0

Sala Miejska ul. Ostrobramska 5 „Zdradziecki Szelk* komedja w 2 akt. Kasa czynna od radykalnie tępi: muchy, nale Dochód czysty 10'%| mieściu. Oglądać codzief |g. 5 m. 30. Pi
program: „Jackle Marynarzem“. eczatek seansów od g. 6. Następny

Z WY AIA |

Orest. Nad program: |

rocznie. Cena 14.000
dolarów przy gotówce
10.000 dolarów sprze-

komary, pchły, wszy, pluskwy,
prusaki. mrówki, mszyce na
roślinach pokojowych, ogrodo-

nie od godz. 2—5 ul. POJ
towa 19 m. 3. o

 

  

 
 

  

 
  

  

PIERWSZY DŹWIĘKOWY I D Z I Ś! Sensacja! Wielki przebój dźwiękowy! Na Seanse o godzinie 4.30 i 6-ej ce i żone: wych i w inspektach. damy z powodu wy- ć A

kNo CHE L10 S»| %,,7" Szalona Dziewczyna Qjjże, "A WOJNĘ) Polężne epopeaześpiewemzczasów *" Dzisiaj walka z robactwem||  Jazdu właściciela RÓŻNE i
TEATR Į tęr 1 zł. ' . Wielkiej wojny. W rol. gł: dwie bohaterki ekranu Eleonor Board- domowem nie stanowi wielkiej į|Dom H-K. „Zachęta" ;

ulica Wileńska NE 38. man i Alma Rubens. Reż. genjalny;Henry King. Niewidziane jeszcze w zadnym filmie sceny ataku tanków wśród trudności. Kupcie pudełko Ka-| | Mickiewicza 1, tel. 96
c morza płomieni. Początek seans. o g. 4. m 30. Ostatni s. o ą. 10. m. 15 w. leć, „tolu i będziecie miały spokój 9—05. —r0 Na Kursa ża

OZ CC Sen czystošė w domu, a szczegėlnie unikniecie į = - ——-——— Kroju

: s chorób jak to: malarji, tyfusu, i innych. pe sias = n

PIERWSZY DŹWIĘKOWY KIKQ-TEATR Dziś! Dawnooczekiwany „ CTRUCICIEL» Trasedia rzęch istot trawionych ogniem namiętności, miłośc Żądać w składach aptecznych|aptekach. | szycia G. Tomkośliiią
<H 0 L L Yw0 OD» špiewno-džwiekowy film p. t.: I włonawiści W rolach głównych wszechświatowej sławy tragik PRACA czówny.- przyjmuje. 4 a

CONRAD VEIDT i MARY PHILBI gąlek seansów: pierwszego o godz. 5ost. s. o g. 1030 ims! zapisy ucženic za dostef| Al
MICKIEWICZA Na 22, w. Ceny miejsc do gądz. 7-ej parter 1 zł. balkon 80 gr. Zastepcow do sprze- awa Pa, ssj ;

rólewska 5—11. na

 

daży nowej premjo- n
'—————1 wej pożyczki budowla- na

POLSKIE 64 || Dziś! Wielki niebywały program: Jak zdobyć serce męźczyzny? p. t.: Karnawał M nej łaty miesięcz. UWAGA PANOWIE
KINO „WANDA | upajający film miłosny w 10 aktach. W roli głównej urocza „Miss Italja" CARMEN B NA aaiwzenki ne koszukijeć ada ELEKTROTECHNI | Jó

u. WIELKA 30. Tel. 14-81. według powieści Hr. Lwa Tołstoja. W rolach głównych Dolores Del Rio I Ród la Rogus instytucja bankowa. Szyb- 4akįdg) zylatorów ną= kie zgłoszenia Lwów. :* _ elektrycznych

  

skrytka pocztowa 271.
 2 Trzony do umoco!
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  

 

 
  

 

ciężarówka firmy „Studeba- Pianina I Fortepiany światowej sia.) DRUSKIE NI
Samochód kler** okazyjnie do sprze- wy Pleyel, Bečhatein"etc. takożAr.| Pokoje do Koc SZYNKI zm nia tablic rozdzi
dania na dogodnych warunkach —Mickiewicza 31, nold Fibiger, Kerntopf i Syn, A. Dry-| dnie umeblowane, w no- Viejskie suchedo jedze- > R Msszynistka - buchal- _ czych p
Firma „Stadaut“. * -00 s gas uznane rzeczywiście za naj-| wej słonecznej willi, przy "ia na surowo kilo 6.20 Prawdziwe wilki terka korespondent- Trzony do mocz

— mz RZE p. AC Nr 7,w pobli- KIEŁBASY AZT 2 AKUSZERKI we ca a. pit si

Wpisy do Szkoły Handlowej ks. ks. Pijarów |_., , Sa wle, w r. 1929. a. Św Pena. RE zPrZSdAAK Rodaisku4-2."ar semne do Administracji Słupołazy uniwersal“! i
w Lidzie K. DĄBROWSKA, Wilno, ul. Niemiecka3, m 6 2571--3.1 Pa Fu MPB er Dziennika dla „K. M.“ „I szwedzkie ji

odbywać się będą od dnia 20 czerwca do30czerw-| ** Ceny fabryczne. —Sprzedaż iwynajęcie. y Galis ZWIEDRYŃSKI m.ooo mam Marja Laknerowa 2813—0 Żabki I bloczki do n%
ca r. b. — Na pierwszy kurs przyjmuje się chłop- _— ia w Wileńska 28. Baczność !!! Przyjmuje od godz. 9 do „——-——— | tlągania przewodoV|

ców w wieku od 14—17 lat, po ukoAczeniu 7 klas Letnisko 2825—3 5 SEE 7 w., Kasztanowa 7 m.5. Chcesz otrzymać ut końcowe,
szkoły średniej ogólnokształcącej. Swędzenie ciała oraz wszelkiego rodzaju wy- |w majątku dom z 4 po- +—— rs r „News usty I WZP69 wiane

Kandydaci winni przedstawič: 1) metrykę uro- rzuty skórne usuwa koi, zdrowotna, ładna ; 150gr. Ian gė sio = - posadę ? Siatki do ochrony la!

zen): Zaświadczenie lekarskie, stwierdzające zdol- KREM LAIN-AGE —29 o MEL killa, prodióie ra M sprzedania W poleca firma: „Źwie- | Sprawy a A kursyK

ność fizyczną i umysłową do nauki zbiorowej. (z Kogutkiem) miejscu. Dojazd autobu- dynamo Siemensa 20 K. ryński" Wileńska 28. : majątkowe aeneus E O. Klamerki do umoco! '

3) Świadectwo moralności. Jest to idealny, nieszkodliwy kosmetyk, u-|sem. W. Wileńskie, Mi- M, i motor elektryczny 2 a wicza, Warszawa, Żóra- „ Ma Pr: wodów
4) Świadectwa szkolne. suwający wady naskórka tak u dorosłych jak| chaliszki Znajdowszczy- Ganca 17 K. M. w nale- di s wia 42-4. Kursy wyuczają Szafy zne i r rz

Nauka w szkole trwa 3 lata. Opłata za naukę| i u dzieci. R. M. Spr. W. Nr. .| zna, Jan Lehman.  —1 żytym porządku z gwa- Do jra sali „domy listownie: buchalterji, ra- do tablic rozdzi
wynosi 30 zł. na miesiąc. W roku obecnym otwie- rancją 2 samochody 0- same = T oras chunkowości kupieckiej, czych g
ra się drugi Kurs Szkoły Handlowej. : TR Sinisa z utrzymaniem|]KUPNO- | sobowe i jeden ciężaro- zako: alatkogal Ba korespondencji handlo- "=== do r a

Przy Zakładzie ks. ks. Pljarów istn ei LETNISKA. w majątkach ziem- SPRZEDAŻ| wy w dobrym stanie. tanio * w najładnielszej do sprzedania domek Wel, stenografj, nauk ziemnych I t.Log!

Azaa ytezez Byezyceyctoki trio L ach ROSYzdac Lombard _ Biskupia 12. części Antokola idealne GutAWAGY nowy za 1,700 handlu, prawa, kaligrafji, A remipłata za naukę w s = - - eńskiem wojewódz- ye simsai Dd daru ie. “Anto- dol. .Infocm « Chocim. pisania na maszynach,
nosi 20 zł. miesięcznie. — lnternat z całkowitem twie. Informacje: Wilno, przedam 2 samochody lowanie. Anto: dol. Informacje: Chocim- 1waroznawstw „ . bów Metalowyc! Oy
utrzymaniem 120 zł. miesięcznie. VW die się AAd. ane 23, Biu- K I a c Zz S ciężarowe po remon- olska ul. 8, m.5. 863-3 ska 50. Małachowski. skiego, a w JANA NACIEJEWSKIEŚ iz,

Wszelkich informacyj udziela ks. Rektor ks. Ask k ejszag ję | ro Techniczne Inż. Kier- wierzchowa do sprzeda- cie i zarejestrowane; e- niemieckiego. pisowni, Wilno, ul. Szeptyć

ks. Pijarów w Lidzie ul. Suwalska 50. —1 o folwarku przy Szosie| snowski | Krużołek S ka, nia tamże powóz, koła wentualnie zamienię na DOLARY oraz gramatyki polskiej. , go 10, tel. 18-93.
——————— miasteczku. Dowiedzieć tej 5.60, 289 gumowe i uprzęže. Szep- zniszczone. Warunki do- ZGUBY | Po ukończeniu świadec- Jakość wyrobów "m

się u miejscowege pro- Letnisko tyckiego 5, tel. 1301. —0 godne. Jagiellońska 7, į |! ruble złote lokuje- two. Żądajcie prospek- gwarantowana fal
Dyplomowany nauczyciel kroju R. GISIN _ boszcza. 2590—s0 ny > Asunowicz. sg my na dobre procen- ' tów. 99012 wem kierowni

ul. Uniwersytecka 1-7 udziela lekcji kroju damskich,——Z CAłOdZ. utrzymaniem Bardzo tanio aż > wiadectwo  handlo-| ty. Bezpłatnie i soli- B Ka

męskich i wojskowych ubrań. Uczy krawców inie Wsie się Letnisko na dogodn. warunk., lub Kaszę prawdziwą we Ill-ej kategorji įdnie zabezpieczamy. toda panna poszu- šwiadcz > przyzna
krawców. Sprzedają się różne foremki. — (waga poł.. Karatiszek (za oddz. pok. z 'kuchnią, sprzedam 3 lampowy ra- krakowską na imię Zysli Goldstein |Dom H.-K. „Zachę- M kuje posady kasjer- Wyższej Nagrody1,
krawcom! Kto ma system niepraktyczny, może Landwarowem) wieś Rze- także pod internat. In- djoaparat z głośnikiem otrzymała firma zam. przy ui. ll-ej Jatko-|ta" Mickiewicza 1, ki z kaucją 1500 zł Do- gów Północnych w, z
zmienić na najnowszy za cenę bardzo niską. —0 diszki Antoni Szatewicz. formac.: ul. Beliny 4, ul. Lwowska 2 m. 44 o ZWIEDRYRSKI Wileńska wej Nr. 31 zaginęło i ni-| tel. 9—05. —r0 wiedzieć się ul. Beliny 4 Wilnie. 44 -00 —0 m. 5. Rudenski. -0 2821—0 28, tel. 1224. 2537—2 niejszem uniewažnia się.——M. 5 Rudenski. Ceny fabrycznesą

— 4 0 ZEDO ——— rinikimai vinis eini rą
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