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Jan Rychlewicz

opatrzony $w. Sakramentami zmarł 3 lipca wskutek nieszczęśli-
wego wypadku w wieku lat 29

Wyprowadzenie zwłok odbędzie się ze szpitalnej” kaplicy
przy Kościele Sw. Jakóba dn. 6 lipca r. b. (w niedzielę) eg. 3 p.p.
na Cmentarz po-Bernardyński. >

Msza $w. żałobna odprawiona zostanie w Kościeie $w. Jakó-
ba dnia 7 lipca o godz. 8-ej rano.

O czem zawiadamiają krewnych, kolegów i przyjaciół

RODZICE I BRAT.

ś.T p.

JUREK GODLEWSKI
Po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony Ś. Ś. Sakramentami,

zmarł 5 lipca 1930 r. w wieku lat 13.
Wyprowadzenie zwłok z kostnicy kliniki U. S. B. na Anto-

kolu do Kościoła «. Piotra | Pawła nastąpi w niedzielę, dn. 6 lipca
o godzinie7 wieczór. Msza Św. żałobna odprawioną będzie we wto-
rek, dn. 8 lipca o godz. 8-ej rano, poczem odbędzie się pogrzeb na
cmentarz Ś.Ś. Piotra i Pawła. O czem zawiadamiają krewnych,
kolegów i znajomych OJCIEC iSIOSTRA.     

   

W dziesiątą rocznicę śmierci

BOHDANA JABŁOŃSKIEGO
syna JANA i HELENY z MOŁOCHOWCÓW

i ppor. art. W. P., stud. U. S. B.
poległego 6 lipca 1920 r. na pancerniku „Generał Dąbrowski*
pod Ołyką na Wołyniu odbędzie się w poniedziałek
7 lipca o 9 rano w kościele św. Jana nabożeństwo żało-

= bne za spokój Jego duszy.
* Po nabożeństwie nastąpi poświęcenie tablicy pamiątkowej w tymże

kościele. O czem zawiadamiają RODZICE I SIOSTRY.

BRTTATSIA TEREDOZCZYC UKE RDCZSSOB ZZO

OSIEDLIŁEM SIĘ W. WILNIE „Bibljoteka Nowości”
UL. MICKIEWICZA 49.

Dzieła kiasyczne

Lekarz - dentysta

Ostatnie nowości
prata I francuskie)

ypożycza i kupuje
Czynna cd 11 do 18.

1600—f

major rez.

przyjęć od 12 — 5 godz

oprócz świąt). 2931—1

_  Buttalter-ka rutynowany,
_ siła samodzielna potrzebny do dużej

sirai Aaa |
Jagiellońska 8, tel. 968Przyjmuje9-6.

Godz.  

   

 

OD ADMINISTRACJI |
„czas odnowić prenumeratę

| referencji, składać do Dziennika Wi- na miesiąc LIPIEC. į
953—0 o

i
leńskiego pod „Buchalter“.

 

 

Ė KURSY KOEDUK. IM. KS. PIOTRA SKARGI |
Wilno, ul. Mickiewicza 22, b. Gimn. E. Dzięcielskiej

 
przyjmują wpisy na kurs II (kl. IV—V)

nom ll (kL V—VI)
» „IV (kl. VI-VII) 301—s9 |
» V (kl. VII-VIII) :

oraz do rocznej klasy Vill-ej.
Program gimn. państw. Typ matem.-przyrod. i hum , Na kursach wykła-
dają nauczyciele gimn. państw. i pryw. Nauka rozpocznie się 1 września.
 

Niebywała odmowa.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Minister. Spraw Zagranicznych odmówił delegacji
polskiej, udającej się na zjazd unji międzyparlamentarnej do Lon-

| dynu, paszportów dyplomatycznych. Paszporty takie posłowie zawsze
dotychczas otrzymywali. Zawiadomił przytem posłów,
zwrócić się.do Komisarjatu Rządu po paszporty ulgowe.

Konfiskata pism ludowych.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Dziś wszystkie pisma ludowe uległy konfiskacie
| za sprawozdanie z kongresu centrolewu w Krakowie.

Nowy poseł z okręgu Gniezno.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Marszałek Trąmpczyński zawiadomił Główną Ko-
misją wyborczą, że zatrzymuje dotychczasowy okręg wyborczy Nr. 32
Bydgoszcz, a rezygnuje z Gniezna. Z tego powodu wejdzie do Sejmu
Maciej Zgoliński, rolnik, włościanin.

Wyjazd doradcy Dewey'a.
(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Doradca finansowy Dewey udaje się na 10-dniowy
wypoczynek do Szwajcarji.

Zmiana przepisów o rejestracji bezrobot-
nych pracowników umysłowych.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W jednym z najbliższych numerów „Dziennika
Ustaw“ ma się ukazać nowe rozporządzenie w sprawie rejestracji,
kontroli i udzielania świadczeń bezrobotnym pracownikom umysło-
wym, które zawiera b. doniosłe postanowienia, zmieniające przepisy
dotychczasowe dla tych pracowników bardzo uciążliwe. Jeden z pa-
Iagrafów rozporządzenia tego głosi, że bezrobotni pracownicy umy-
słowi winni rejestrować się w odpowiednich urzędach dwa razy
w miesiącu, mianowicie w początku i w połowie każdego miesiąca,
"a nie jak dotychczas dwa razy w tygodniu. O zniesienie tego uciążli-
 Wego obowiązku zabiegały usilnie organizacje pracownicze.-
a
>

że mogą

Zapisujcie się na członków L.0.P.P. 

A ul Dominikańska 4 TelefonR
drukarni: Mostewa B.

Redaktor przyjmuje ed g. 2—4 pp. Fdministracja etwarte od g. 9—$,
„Bziennik Wiieński" wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

Wilno. Niedziela 6-go. lipca 1930 r.

 

    

 

  

   

 

  

  

Cena numer 20 qr.

* Nr 153,

ILFNJKI
 

DO Nr. DZISIEJSZEGO ZAŁĄCZAMY NASZ BEZPŁATNY DODATEK

Wystawa Rei i turystyki w Pozna-
niu.

POZNAŃ. (Pat.). Dziś wieczo-
rem o godz. 22 specjalnym po-
ciągiem z Warszawy przybyli do
Poznania celem dokonania otwar-
cia międzynarodowej wystawy
komunikacji i turystyki w imie-
niu Pana Prezydenta Rzeczypo-
spolitej minister Kuehn z mał-
żonką, ministrowie Matakiewicz,
Boerner, wiceministrowie Wysoc-
ki i Starzyński, szef kancelarji
cywilnej Prezydenta Rzeczypo-
spolitej, Lisiewicz oraz grono
wyższych urzędników ministerjal-

nych. Pozatem przybyli tym sa-
mym pociągiem generalny dyrek-
tor kołei bułgarskich p. Buszkow
i ministrowie pełnomocni.

POZNAN. (Pat.). Dziś o godz.
1 w południe przybył do Pozna-
nia celem wzięcia udziału w uro-
czystości otwarcia międzynarodo-
wej wysławy komunikacji i tury-
styki podsekretarz stanu włoskie-
go ministerstwa komunikacji p.
Pennavaria z małżonką i w towa-
rzystwie szefa gabinetu minister-
stwa.

Do Gdyni przybyła flota angielska.
GDYNIA, (Pat). Dziś o godz.

9 zawinęła do portu wojennego
angielska flotylla. Na spotkanie
flotyili wypłynął oficer komple-
mentacyjny, który wskazał flo-
tylli drogę do portu. Następnie
odbył się bardzo  ferektowny
wjazd do portu wojennego jed-
nego statku za drugim. Flotylla
angielska przyjechała, w charak-
terze nieoficjalnym. Na powitanie
przybył z Kopenhagi angielski
attachć morski na Polskę, Niem-
cyi kraje skandynawskie. Flo-
tylla angielska wymieniła z ze-
społemfloty, duńskiej, znajdują-
cym się w porcie Gdyni, pozdro-
wienia. Oficerawie komplemen-
tacyjni obu flot składaii sobie
wzajemnie wizyty. W godzinę po
przybyciu dowódca flotylli angiel-
skiej komandro. Murray złożył
wizytę dowódcy floty polskiej
komandorowi  Ūnrugowi, a w
poł godziny potem komandor
Unrug rewizytował dowódcę flo-
tylli angielskiej. Druga część flo-
tylli, złożona z 4 kontrtorpedow-
ców jednego krążownika, zawi-
nęła do Gdańska, gdzie powitały
ja oficjalnie nasze torpedowce
„Mazur“ i „Sląsk*. Załoga flo-
tylli angielskiej w dniu jutrzej-
szym weźmie udział w oficjal-
nym bankiecie i balu, wydanym
przez dowództwo floty marynarki

wojennej. Z Gdyni odjeżdża dnia
. m.
GDANSK. (Pat.). Dziś rano o

godz. 7.45 przybyła na radę gdań-
ską, wedle ustalonego programu,
eskadra angielskiej floty wojen-
nej, składająca się z krążownika
i 4 kontrtorpedowców pod do-
wództwem komandora Dalglisha
Po przybyciu na radę dowódca
eskadry udał się w towarzystwie
swego adjutanta z oficjalną wizy-
tą do prezydenta senatu gdań-
skiego, wysokiego komisarza Ligi
Narodów, komisarza generalnego
Rzeczypospolitej Polskiej i do
prezydenta rady portu. W ciągu
przedpołudnia nastąpiły wizyty
na pokładzie statku. W południe
weszła eskadra angielska do por-
tu gdańskiego, poczem nastąpiła
wymiana wizyt pomiędzy dowód-
cą grupy polskich torpedowców
wojennych a dowódcą eskadry
angie!łskiejj O godz. 2 po polud-
niu wydał senat gdański šniada-
nie w ścisłem gronie na ratuszu.
O godz. 9.30 wiecz. odbyło się
przyjęcie wydane przez konsula
angielskiego w kasynie w Sopo-
tach.

Jutro przed południem dele-
gacja oficerów marynarki angiel-
skiej złoży wieniec na grobie żoł-
nierza angielskiego na tutejszym
cmentarzu. Eskadra angielska za-
bawi w Gdańsku 4 dni.

Stosunki polsko-bułgarskie.
SOFJA. (Pat.). _ Półoficjalna

„La Rulgarie" poświęca z ckazji
złożenia królowi listów uwierzy-
telniających przez nowego posła
Polski w Sofji artykuł, poświęco-
ny stosunkom polsko-bułgarskim.
Po szczegėlowem zanalizowaniu
stosunkėw, lączących oba brater-
skie narody, dziennik wyraža się

z uznaniem o dziele, dokonanem
przez posłów polskich Grabow-
skiego i Baranowskiego, życząc
nowemu przedstawicielowi Polski
w Bułgarji, ażeby misja jego była
również owocna, jak działalność
jego poprzedników z korzyścią
dla pokoju i solidarności na-
rodów.

Demonstracja komunistyczna przed Kkonsu-
latem polskim w Lipsku.

LIPSK. (Pat.), W dniu 2 lipca
b. r. w godzinach wieczornych
grupa kilkudziesięciu ludzi, jak
się zdaje komunistów, urządziła
demonstrację przed konsulatem
polskim, prawdopodobnie w związ-
ku z wyrokiem lwowskim na ko-
munistów, wznosząc okrzyki prze-
ciw Polsce, „krwawemu rządowi
faszystowskiemu*, = Marszalkowi
Pilsudskiemu. Demonstracja pow-
tórzyła się w krótkim przeciągu
czasu dwukrotnie. W czasie dru-
giej manifestacji grupa demon-
strujących rzuciła 5 kamieni, któ-
re wybiły szyby w gabinecie kie-
rownika konsulatu, przyczem od-
łamkiem szyby ranny został lek-
ko urzędnik konsulatu. Nazajutrz

po demonstracjach zjawił się w
konsulacie starosta okręgu Mar-
kus, który w imieniu rządu sa-
skiego wyraził ubolewanie z po-
wodu zajść, zapewniając, że bę-
dzie przeprowadzone energiczne
śledztwo, o którego wyniku obie-
cał konsulat zawiadomić. Jedno-
cześnie dr Markus oświadczył go-
towość pokrycia poniesionych
szkód. Prasa, omawiając przebieg
zajść przed konsulatem, wyraża
ubolewanie, że policja za mało
energicznie występuje przeciwko
komunistom oraz, że nie udało
się jej dotychczas wykryć uczest-
ników demonstracji i należycie
ich ukarać.

Austrja a Paneuropa Brianda.
WIEDEŃ. (Pat.) Na dzisiejszem

posiedzeniu komisji głównej przed-
łożył kanclerz Schober odpowiedź
rządu  austrjackiego na notę
Brianda w sprawie unji europej-
skiej. Nota austrjacka wręczona
będzie Briandowi przez posła
austrjackiego w Paryżu. Pozatem
wręczy ją kanclerz Schober po-
słowi francuskiemu w Wiedniu.
Tekst noty austrjackiej będzie
ogłoszony po doręczeniu jej
Briandowi.

BERLIN. (Pat.) Dziś przed po-

łudniem prezydent Hindenburg
przyjął kanclerza Rzeszy Briienin-
ga, który złożył mu obszerną re-
lację o sytuacji politycznej. Bez-
pośrednio po wizycie kanclerza
gabinet Rzeszy zebrał się na po-
siedzenie, na którem minister
spraw zagranicznych Curtius zre-
ferował szczegółowo projekt od-
powiedzi niemieckiej na memorjał
paneuropejski Brianda. Dyskusję
nad odpowiedzią niemiecką od-
roczono do posiedzenia wtorko-
wego.

Z powodu pogromów w Nadrenii.
BERLIN. (Pat). W związku z

„ informacjami prasy francuskiej o
treści wczorajszej rozmowy mię-
dzy ambasadorem niemieckim
von Hoeschem i francuskim mi-
nistrem spraw zagranicznych
Briandem, biuro Wolffałstwierdza,
że istotnie w czasie tej konfe-
reńcji poruszona została sprawa

ostatnich wykroczeń przeciwko
byłym członkom ruchu separa-
tystycznego w Nadrenji. Minister
Briand wyraził ubolewanie, że po
normalnym  niezakłóconym  ni-
czem przebiegu ewakuacji doszło
obecnie do niemiłych zajść, mo-
gących tylko wywołać wzburzenie
opinji publicznej.

miem miejsca e 26 proc. drożej.
terminowe umieszczenie oałoszeń. Kento czekowe w P.
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W Finiandji utworzony został nowy rząd
bez udziału lappowców.

HELSINGFORS. (Pat). Utwo-
rzono tu nowy rząd, do ktėrego
wchodzą konserwatyšci, liberalo-
wie, agrarjusze i Szwedzi. Sklad
nowego rządu jest następujący:
prezes rady ministrów —Svinhuf-
vud, minister spraw zagranicz-
nych — Prokope, minister spra-
wiedliwości—Sóderholm, minister
spraw wewnętrznych Kuokkanen,
minister spraw wojskowych —

Manner, minister skarbu — Ven-
nola, minister oświecenia pub-
licznegó — Wirkkunnen, minister
rolnictwa — Raatikajnen, minister
komunikacji — Vitting, minister
handlu i przemys!u — Solitander,
minister opieki społecznej—Tuo-
midaara. Przywódcy ruchu lap-
pueńskiego przyrzekli lojalność w
stosunku do rządu.

Pochwycenie dwóch komunistów z sali
posiedzeń sejmu finlandzkiego.

HELSINGFORS. (Pat.). Dziś
przed południem czterej nieznani
osobnicy wtargnęli do sali po-
siedzeń komisji konstytucyjnej
parlamentu, która odbywała ob-
rady i uprowadzili dwóch czion-
ków komisji — komunistów. Na-

pastnicy powlekli ich do samo-
chodu, poczem zbiegli. Jeden z
napastników miał na sobie od-
znaki detektywa policji głównej.
Przewodniczący komisji powiado-
mił o zajściu ministra spraw wew-
nętrznych.

Katastrofa w fabryce chemikalji w Anglii
CASTLEFORD, (Pat). W na-

stępstwie wybuchu w fabryce che-
mikaljj w  Castleford (Yorkshir)
wydobyto w ciągu wczorajszego
wieczora 11 trupów z pod gru-
zów fabryki. Katastrofa nastąpiła
przypuszczalnie wskutek jakiegoś
gazu, który wywołał trzy kolejne
po sobie następujące eksplozje.
Wskutek tych eksplozyj na mia-
sto w promieniu 1 klm. od miej-
sca katastrofy  posypał grad
szczątków płonącego metalu,
a jednocześnie pożar ogarnął
fabrykę. 3/4 fabryki uległo znisz-

czeniu. Robotnicy usiłowali wy-
dostać się przez wał płomieni.
Siła eksplozji była tak wielka, że
trupa jednego z robotników zna-
leziono w pobliskim strumieniu,
gdzie rzucił go prąd powietrza.
Zony i dzieci robotników, za-
trudnionych w fabryce. wśród
płaczu rzuciły się w rozpaczy ku
miejscu katastrofy tak, że poli-
cja musiała je ogrodzić kordo-
nem. W 4 godziny po katastrofie
nie zdołano jeszcze wydobyć
wszystkich trupów i rannych.

 

 

Jradeo wiadomości.
Zakończenie rekordowego

lotu.
CHICAGO. (Pat). Samolot „Ci-

ty of Chicago" wylądował po do-
konaniu rekordowego lotu, który
trwał 553 godz. i 40 min.

Olbrzymi pożar wsi rumuń-
skiej.

BUKARESZT. (Pat). We wsi
Gorta, w pobliżu Maramuresh, wy-
buchł gwałtowny pożar, który zni-
szczył 250 domów, 4 kościoły, 4
synagogi, spichrze, zawierające
wielkie zapasy zboża, oboryi staj-
nie, w którym znajdowało się by-
dio i t d. Szkody są olbrzymie.
Przeszło 3 tys. osób pozostało bez
dachu nad głową. Pożar wybu-
chnął początkowo w domu miej-
scowego lekarza i wskutek gwał-
townego wiatru szerzył się z nie-
zmierną szybkością. Ogień po-
wsłał w południe. O godz. 1-ej w
nocy, pomimo energicznej akcji
ratunkowej, pożar nie był jeszcze
ugaszony.

Badanie nadużyć przez
.. komisję sejmową.
WARSZAWA. (Pat). Sejmowa

komisja nadzwyczajna do zbada-
nia sprawy budowy gmachu dy-
rekcji kolejowej w Chełmnie, pod
przewodnictwem pos. Solańskie-
go, przesłuchała na dzisiejszem
posiedzeniu w charakterze świad-
ków naczelnika wydziału finanso-
wego dyrekcji kolejowej w Rado-
miu p. Pisarskiego, oraz naczelni-
ka wydziału architektonicznego
tejże dyrekcji p. Jakóbowskiego.
Następne posiedzenie odbędzie
się w środę 9 b. m.

Zatonęło 16-tu turystów.
MOSKWA. (Pat). Z Odesy do-

noszą, że w czasie przewożenia
łodziami rybackiemi uczestników
wycieczki turystycznej z okrętu
na brzeg, wywróciła się łódź i
utonęło 16 turystów. Katastrofa
miała nastąpić wskutek niedbal-
stwa władz okrętowych. Zastępcę
kapitana okrętu, oraz kilka innych
osób z załogi aresztowano.

Usprawnienie komunikacji
koiejowej z Rosją Sowie-

cką. |
WARSZAWA. (Pat). W tych

dniach zakończył swe prace w
Warszawie siódmy zjazd kolejowy
w sprawach komunikacji pomię-
dzy Polską, a Z. S. S. R. Obrady

OPALOW |damską wykwintną bieliznę z walansienkami w naj-

POLECA

Polska Składnica Galanteryjna
FRANCISZEK FRLICZKA

Zamkowa 9, (róg Skopów

doprowadziły do uzgodnienia i
przyjęcia szeregu uchwał o cha-
rakterze taryfowym i technicznym,
zmierzającym do rozwoju i uspra-
wnienia ruchu towarowego i oso-
bowego między Polską a Z.S.S.R.

Sukcesy poiskich lekkoatle-
tów.

STAMFORDBRIDGE. (Pat). Pod-
czas wczorajszych zawodów lekko-
atletycznych startowali polscy lek-
koatleci Petkewicz i Kusociński.
W przedbiegu na 1 milę, Petkie-
wicz ograniczył się do zajęcia
miejsca, potrzebnego dla zakwa-
lifikowania do finału. Ukończył
on bieg jako trzeci w czasie
4 min. 27,2 sek. W drugim biegu
eliminacyjnym zwyciężył wspa-
niale Kusociński, bijąc o 6 jardów
Thomasa Weisha. Obaj Polacy zo-
stali zakwalifikowani do jutrzej-
szych finałów.

LONDYN. (Pat). W drugim
dniu lekkoatletycznych mistrzostw
Anglji w Stamfordbridge, Petkie-
wicz startowal do finalu biegu na
1 milę angielską, a Kusocinski do
biegu na 4 mile. Petkiewicz pro-
wadził przez większą część dy-
stansu i dopiero w finiszu biegu,
rozegranego w ostrem tempie,
wysunął się Thomas (Anglja), któ-
ry zwyciężył w czasie 4 m. 15,2
sek. Drugim był Cornes (Anglja)—
4 m. 19 sek., trzecim — Beccali
(Włochy), który minął Petkiewi-
cza niemal na taśmę i czwarty—
Petkiewicz. Bieg na 4 mile stał
się widownią zaciętej walki mię-
dzy Virtanenem (Finlandja), a Ku-
socińskim. Obaj biegacze idą po-
czątkowo krok w krok. Dopiero
na ostatnim dziesiątku metrów,
Kusociński zaczyna słabnąć i od-
staje na kilkadziesiąt sekund.
Przed zakończeniem biegu Kuso-
ciński pozwala się wyminąć dwum
Anglikom, którzy spychają go na
czwarte miejsce.

Litewskie samoloty w Pol-
sce.

BIAŁYSTOK, (Pat). Onegdaj w
godzinach popołudniowych nad
terytorjum polskiem w rejonie
strażnicy K. O. P. Wingrany, w
powiecie suwalskim, pojawiło się
6 samolotów, które kluczem bo-
jowym przecięły teren powiatu
suwalskiego w prostej linji z Lit-
wy do Prus Wschodnich. Szere-
gowcy K. O.P. spostrzegli na sa-
molotach tych znaki litewskie.

dnich, skróciły sobie drogę.

nowszych fasonach

tel.6—46. 326—30
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Ciggle czekają...
Jedno z pism konserwatyw-

nych porusza kwestję, coby się

stało z Polską w chwili obecnej,

gdyby tak zwany centrolew zor-

ganizował się, pod wpływem spo-

łeczeństwa stał się bardziej u-

miarkowanym i wreszcie objął

władzę. Wtedy—zdaniem autora—
Polska musiałaby się wyrzec

wszelkich aspiracji. Dziś zaś „cze-

kamy na przystąpienie do reali-

zowania mocarstwowych haseł",—

pod władzą centrolewu musieli-

byśmy o nich zapomnieć.

Nie jesteśmy bynajmniej zwo-

lennikami objęcia w Polsce wła-

dzy przez centrolew, ani zresztą

nie wiemy, czy stanie się to w

bliskim czasie, czy też obecny

kryzys znajdzie jakieś inne roz-

wiązanie. Nie uważamy jednak
takiej ewentualności za niemożli-

wą, raczej nawet za prawdopo-

dobną. | jakkolwiek pod wieloma

względami bardziej się różnimy

od lewicy, która kieruje centro-

lewem, niż Bezpart. Blok współ-

pracy z rządem razem z konser-

watystami, to nie uważamy wcale

objęcia władzy w Polsce przez

centrolew za rzecz złą, w porów-

naniu z tern, co jest obecnie.

Co więcej, mamy głębokie

przekonanie, iż nawet w kołach

konserwatywnych zaczyna kiełko-

wać bardzo krytyczny stosunek

do obecnego stanu rzeczy, a co
za tem idzie poczynają ustępo-

wać obawy przed możliwością

zmiany na rzecz nawet rządu
„partyjników" i radykałów.

„Dziś czekamy na przystąpie-

nie do realizowania mocarstwo-

wych haseł — w całym tym fra-

zese jeden tylko wyraz ma isto-

tnie prawdziwe i właściwie zna-

czenie: „czekamy*. | to wyłącz-

nie dła konserwatystów, którzy

bez przerwy od czterech przesz-

ło lat czekają. Inni także czekali,

naprzykład lewica. Ale już się

zniecierpliwili.

Reszta przytoczonego frazesu

to jedynie pięknie brzmiący o-

gólnik, poza którym kryje się

beznadziejna pustka straconych

dla Polski czterech długich, a tak

ważnych lat. Na początku było

hasło „sanacji* moralnej, które

przeistoczyło się w smutne prze-

zwisko, od jakiego się wstydliwie

ucieka. Było hasło zniszczenia

„partyjnictwa*, które zrodziło kli-

-kę. Były hasła „wyścigu pracy",

a przyniosły nieudolność, nie-

uctwo, dyletantyzm, we wszelkich

gałęziach pracy państwowej, nie-

róbstwo, a wreszcie całkowitą

indolencję. Były i inne hasła,

lecz wszystkie  kruszyly się

na proch, przetwarzały w karyka-

turę jakiejkolwiek stałej idei. Te-

raz aż i owi konserwatyści, jak

pijani płotu, czepiają się hasła

„mocarstwowej Polski“. Naleža-

łoby się najprzód dowiedzieć, co

chcą przez to rozumieć. Inaczej

ja sobie zapewne wyobrażają,niż

ich różnobarwni koledzy z B. B.

Ale gdyby nawet zgodzić się

na różne pojmowanie owej ta-

jemniczej „mocarstwowošci“, to

w czemże wyraziło się dążenie

przynajmniej do „przystąpienia

do realizowania" jej. W wewnętrz-

„nych niesnaskach, wywoływanych

dla niewiadomych cełów i z nie-

wiadomych przyczyn? W niszcze-

niu wszelkich autorytetów, nie

wyłączając własnego? W budo-

-
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0d Renu ku Wiśle. BIKOPTY VEDLI
Gdy dnia 30 czerwca 1930 w

południe, w Moguncji, «w obec-
ności głównodowodzącego wojsk
okupacyjnych jen. Guillaumat,
spuszczano z gmachu, który był
jego siedzibą, ostatni w Nadrenii
sztandar francuski, a w chwilę
potem odjecjał ostatni pociąg
wojskowy francuski, skończył się
pierwszy okres nowej Europy po
Traktacie Wersalskim, który trwał
lat jedenaście, od 28 czewca
1919 do 30 czerwca 1930.

Na samym końcu Traktatu
Wersalskiego, jako jego część
14-ta, znajduje się, a raczej, jak
dziś powiedzieć trzeba, znajdo-
wał się rozdział pod nagłówkiem:
rękojmie wykonania

Rozdział ten, obejmujący arty-
kuły 428 do 432, po ustaleniu
okupacji Nadrenji na lat 15-cie,
w trzech okręgach z przyczółka-
mi mostowemi w Kolonji, Koblen-
cji i Moguncji, zwalnianych co
pięć lat, aż do upływu 15-lecia,
dodawał w końcowym ustępie
art. 429-go:

— Jeśliby w owej chwili rękojmie
przeciw napadowi ze strony Niemiec,
bez zaczepienia ich nie były uważane
przez Rządy Sprzymierzone i Stowerzy-
szone za wystarczające, uchylenie oku-
pacji mogłoby być opóźnione wmierze
uznanej za konieczną dla uzyskania tych
rękojmi.

Rozdział o rekojmiach, t.j.
jedynie i wyłącznie o okupacji
Nadrenji, znajduje się na końcu
Traktatu Wersalskiego, gdyż obej-
muje on poręczenie ogólne wy-
konania całości zobowiązań, (art.
428 i 431) ale wyraźnie wymie
nia obok odszkowań (art. 430)
właśnie w tym ustępie art. 429-go
sprawę bezpieczeństwa.

Co się stało obecnie?
Wraz z wyjściem ostatniego

oddziału francuskiego, czyli z
usunięciem okupacji Nadrenii,
został też w Traktacie Wersal
skim przekreślony rozdział 14-ty
o rękojmiach, który stracił całą
swą treść.

Czy istnieje możność powrotu
do tego rozdziału czyli wskrze-
szenia mocy obowiązującej arty-
kułów 428 do 432 Traktatu Wer-
salskiego?

Nie istnieje.
Dla sprawy odszkodowań, któ-

rą zajmował się art. 430, ustalo-
no w umowie z 20 stycznia 1930
w Hadze pewien sposób t. zw.
odzyskania wolnej ręki przez wie-
rzycieli po stwierdzeniu, bardzo
trudnem do osiągnięcia, że Niem-
cy nietylko nie płacą, co nie
wystarczy, ale wogóle nie zamie-
rzają wykonać zobowiązań.

Ale dla sprawy bezpieczeń-
stwa, t. j. posiadania dostatecz-
nych rękojmi, że Niemcy żadne-
go napadu nie wykonają, o czem
mówił art. 429, niema powrotu
do tych postanowień i tych rę-
kojmi Traktatu Wersalskiego.

I dlatego jest to po przyspie-
szonem usuniętiu okupacji, nowy
okres: bez rzeczywistych rękojmi
bezpieczeństwa.

Zachodni sąsiedzi Niemiec,
zarówno Francja jak Belgja, do-
stały, zamiast art. 429-go o oku-
pacji istniejącej i mogącej istnieć
nawet poza 15 lat, przynajmniej
coś zastępczego, mianowicie t.

zw. Pakt  Reński, stanowiący
główną i właściwie jedyną istotną
część układów z Locarno z 16
października 1925. Pakt Renski
zawiera bowiem zobowiązanie
wyraźnie nienaruszalności granic
zachodnich Niemiec z Francją i
Belgią i poręczony -jest przez
wszystkich układających się t. j.
przez W. Brytanję, Belgję, Fran-
cję, Italję i Niemcy. Nie jest to
rękojmia zbrojna, ale w zakresie
rękojmi prawnej jest najlepsza
jaka być może.

Mimoto Francuzi doskonale
rozumieją, że także dla nich za-
czyna się okres nowy.

Emil Bure, znakomity pisarz
polityczny, woła:

— Niechaj mi zwolennicy przyspie-
Sszonego opuszczenia Nadrenji powiedzą,
co mamy wzamian (za wcześniejsze
opuszczenie, które nas zmusza do
szybkich, a przez to kosztownych ob-
warowań, w chwili, gdy cały świat ogar-
nięty jest niepokojem i zbroi się. Czy
plan Young'a? Smiać się z tego! Czy
zbliżenie francusko-niemieckie? Nigdy
mniej o tem nie mówiono w Niemczech,
niż obecnie. Kto raz ustąpił, myślą
sobie nasi straszliwi sąsiedzi, dalej bę-

dzie ustępował...* (L'Ordre z 1-go b.m).

Inny wybitny pisarz, Jacques
Bainville, mówi:

— „Co się działo w czasie trwania
okupacji, to wiemy. Nowy układ euro-
pejski utrzymał się, a dążenia Niemiec
do odebrania ziem, które musiały od-
dać, trzymały się w ryzach dopóty, do-
póki byliśmy w tej najważniejszej twier-

- dzy lądu europejskiego, jaką jest Mo-
guncja. To wiemy, ale też tylko to.
Nie wiemy zaś wcale, co będzie jutro,
gdy Nadrenja zwolniona będzie z oku-
pacji...“ (Action Francaise z 30-go ub m).

Głosów takich przytoczyć by
można bardzo wiele, bo nawet
zwolennicy usunięcia okupacji nie
tają, że zaczyna się coś nowego

i nieznanego.
A przecież Francja ma Pakt

Reński!

Polska nie uzyskała w ukła-
dach z Locarno z 16 październi-
ka 1925, które są żródłem dal-
szego rozwoju zdarzeń,aż do usu-
nięcia okupacji Nadrenji, niczego
takiego dla wschodniej granicy
Niemiec, jak Pakt Reński dla za-
chodniej. :

Ale po Locarno była jeszcze
okupacja Nadrenji Szło się ku
jej usunięciu, ale powoli, bo właś-
nie wzamian za to usunięcie mia-
ły przyjść rękojmie inne. Wreszcie
układ w Hadze z 20 stycznia
1930 r. stworzył te nowe pod-
stawy.

Co wzamian za znikający art.
429-ty Traktatu Wersalskiego, któ-
ry stwierdza, że muszą być do-
stateczne rękojmie przeciw na-
padowi ze strony Niemiec, uzy-
skała Polska, zagrożona wyraźne-
mi zapowiedziami uderzenia Nie-
miec?

Nic, nic i jeszcze raz nic.
Polska szła na rokowania w

Hadze pod hasłem wielokrotnych
zapewnień p. min. spr. zagr. Za-
leskiego takich jak w Komisji
Spr. Zagr. Sejmu dnia 15 stycz-
nia 1929:

— „Nie zamierzaliśmy i nie zamie-
rzamy sprzeciwiać się tej ewakuacji...
Ale w sprawie tej jesteśmy poważnie
zainteresowani... W kwestji bezpie-
czeństwa mamy prawo i obowiązek do-
magać się, ażeby przynajmniej nie po-
wstało w świecie wrażenie, że inną
miarę przykłada się do bezpieczeństwa

 

wie mocnych podstaw gospodar-

czych? W zawieraniu nowych so-

juszów, w utrwalaniu dawnych,

w tworzeniu nowych koncepcji

polityki zewnętrznej?

Czy może najbardziej bez-

stronny obserwator naszego życia

- państwowego zanotować chociaż-

by jeden pozytywny dodatni re-

zultat, którejkolwiek zamierzonej

przez obóz „sanacji" akcji we-

wnętrznej lub zewnętrznej? Wszę-

dzie tylko upadek, obniżenie po-

ziomu, upokorzenia i zawody.

Stan taki nie jest wprawdzie

legitymacją do objęcia ewentual-

nej spuścizny po „sanacji" przez

pierwsze z brzegu stronnictwo,

lub ich grupę, mniej lub bardziej

zwarcie zorganizowaną. Ale stan

taki wytwarza rzeczywiste, głębo-

ko uzasadnione  wyczekiwanie

gruntownej zmiany, która nie-

uchronnie idzie.

| doprawdy—jeśli nie wszyscy

dziś w Polsce wiedzą, coby było,

gdyby centrolew ujął władzę „w

swoje republikańsko-demokratycz-

ne ręce", to w każdym razie wie-

dzą, czegoby nie było. Nie było-

by tego, co jest dziś, a to jest

przedewszystkiem najważniejsze.

WARREN POCZPOWO NIN OO IIITIIISITT IS LE EIKAKSC

10-ta rocznica bitwy pod
Autą.

W „Głosie Narodu* znajdujemy b. interesujące
przypomnienie bitwy nad Autą, która rozpoczęła oten-
sywę bolszewicką przed 10laty Właśniew tych dniach

*_ przypadła jej rocznica. Rutor, ukrywający się pod Ilte-
rami S. S. był—jak się wydaje z treści — uczestnikiem
owych pamiętnych walk. Pozwalamy sobie zacytować
jego wspomnienia. Red.

Rozkaz Tuchaczewskiego. — Skutki wyprawy
kijowskiej. — Pierwsza ofensywa sowiecka na
Białorusi. — Błędy Nacz. Dowództwa — Bitwa

? nad Autą.

„Przez trup Polski wiedzie droga do wszech-
światowego pożaru. Na bagnetach niešmy pracu-
jącej ludzkości szczęście i pokój... Wybiła godzina
natarcia. Na Wilno, Mińsk, Warszawę marsz!*

W te słowa odezwał się wódz armij sowiec-
kich Tuhaczewski w rozkazie dziennym z dnia
2 lipca 1920 r., tuż przed wielką ofensywą sowiecką
na Białorusi. Ta ofensywa rozpoczęta 4 lipca bitwą
nad Autą, była najgroźniejszem uderzeniem, jakie
Sowiety wymierzyły w Polskę w tej wojnie i ona
to doprowadziła bolszewików przez Mińsk i Wilno
aż do brzegów Wisły, na szczęście nie do War-
szawy.

Mniej groźnem było o miesiąc wcześniejsze
uderzenie na Ukrainie. Jego historja jest nieco
więcej znana w Polsce, gdyż złączona jest z naz*
wiskiem zręcznego wodza armji konnej bolsze-
więkiej—Budiennego i z opuszczeniem przez wojska

polskie Kijowa (9 czerwca 1920). To bardziej dzia-
łało na wyobraźnię. przeciętnego Polaka. Jedna-

kowoż każdy historyk wojny  polsko-bolszewickiej
stwierdza, że główne siły sowieckie były skoncen-

trowane na północy, a tylko różne błędy ze strony

polskiej sprawiły, że stosunkowo niewielka armja

Budiennego potrafiła przedarłszy się przez front

polski zmusić armje polskie na (Ukrainie do cof-
nięcia się z nad Dniepru aż nad Horyń.

Był zresztą ścisły związek między operacjami

polskiemi na Ūkrainie a Białorusi. Na kilka dni
przed sławną wyprawą kijowską gen. Majewski, do-

wódca | armji otrzymał rozkaz przygotowania ofen-

sywy na Witebsk i Orszę. Prawdopodobnie zamie-

rzano w ten sposób odwrócić uwagę bolszewików

od działań na Ulkrainie. Bolszewicy istotnie przygo-

towania polskie zauważyli i — sami rozpoczęli

ofensywę w dniu 14 maja w okolicy Lepla i Po-

łocka. Z ksiązki gen. Szeptyckiego („Front litewsko-

białoruski", Kraków 1925) wiemy, że już od kwiet-

nia gromadzili tam bolszewicy wielkie siły. Przygo-

towania polskie skłoniły ich do przyśpieszenia
ofensywy.

Pod naporem przeważających mas nieprzyja-

cielskich wojska połskie musiały się cofać w stronę

Swięcian i Wilejki. Dzięki posiłkom wysłanym przez

dowódcę sąsiedniej IV. armji, gen. Szeptyckiego,

udało się jednak pochód bolszewicki opóźnić,

a potem powstrzymać, a gdy z kceńcem maja przy-

była nowa armja rezerwowa (gen. Sosnkowskiego),

rozpoczęto kontrofensywę. W ciągu pięciu dni, od

1 do 5 czerwca, armje posunęły się prawie o 60

klm. Gen. Szeptycki proponował wówczas dalszą

ofensywę celem zupełnego rozbicia wojsk sowiec-

na świeżem maśle
niezbędne w domu
na wycieczce
na letnim mieszkaniu
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najsmaczniejsze do herbaty.
 

na zachodzie, a inną do bezpieczeństwa
na wschodzie..* g

A potem w sierpniu 1929 wo-
góle nie zostaliśmy dopuszczeni
do narady w sprawie ewakuacji i
bezpieczeństwa.

Gdy po raz pierwszy zapo-
wiedziano, dnia 16 września 1928,
rokowania w sprawie ewakuacji
Nadrenji, oraz zaznaczono, że bę-
dzie stworzona komisja konsta-
tacyjno-koncyljacyjna dla sprawy
bezpieczeństwa, p. min. spr. zagr.
Zaleski w oświadczeniu, podanem
pismom nazajutrz, związał z tą
komisją nadzieję uwzględnienia
naszych potrzeb.

Ale komisja
została stworzona.

I dlatego dla Polski sprawa
usunięcia okupacji Nadrenji przed-
stawia się najgorzej. Ulsunięto rę:
kojmie okupacji i przekreślono
wogóle art. 429 ty Traktatu Wer-

ta wogóle nie

 

salskiego o konieczności istnienia
rękojmi przeciw napadowi ze stro-
ny Niemiec. Ale, gdy Francja i
Belgja mają wzamian za to pakt
reński, Polska nie ma nic.

Zaczyna się zaś ten nowy
okres pod złemi wróżbami.
W chwili, gdy skończył się

odpływ wojsk okupacyjnych z
Nadrenji, dnia 25 ub. m., wygło-
sił min. spr. zagr. Rzeszy p. Cur-
tius mowę w Reichstag'u, w któ-
rej powiedział:

— „Wiemy wszyscy, że wielkiej
części naszych przyszłych zadań poli-
tycznych szukać należy nawschodzie...*

Istotnie. Wiemy to, zanadto
dobrze wiemy. Aż dudni wszystko
od kilku lat, a teraz bardziej niż
kiedykolwiek, od niemieckiego
hasła jazdy na wschód.

Niemcy umiejętnie przygoto-
wują świat na to, by się nie zdzi-
wił, jeśli się coś stanie nad doluą

Wisłą.

Jeśli kiedykolwiek można by-
ło mówić, że najwyższy czas, by
przeciwdziałać, to w tej sprawie.
Ale kto i jak? Przeciwdzialač
skutecznie może Polska zwarta
nawewnątrz oraz szanowana i ro-
zumiana nazewnątrz.

Stanisław Stroński.

Z praSy.
Ostatecznie, jak jest z tem

prawem?..
Życie warszawskiej Rady Miej-

skiej zostało przedłużone przez
min. spraw wewn., przyczem to
niesłuszne postanowienie moty-
wowano w sposób następujący:

„Obecnie w dalszym ciągu obo-
wiązuje nie uchylona żadnym ak-
tem ustawodawczym ustawa z
r. 1922, przedłużająca kadencję

organów samorządowych w b.
zaborze rosyjskim aż do czasu,
dopóki sejm ustawodawczy nie
udzieli nowych ordynacji wybor-
czych. W tym stanie rzeczy u-

stawa ta, dotycząca również or-

ganów miejskich m. st. Warsza-

wy, przedłużyła okres urzędowa-
nia rady miejskiej i magistratu

poza normalny trzechletni okres

na czas bliżej nieokreślony”.
A tymczasem p. A. Kroński

przypomina w „Kur. Warsz." fakt
następujący: ministerstwo - spra-
wiedliwości wydało dzieło p. t.:
„Ustawodawstwo polskie z lat
1917—1928, w tomie zaś Ill-im
tego dzieła zńajduje się taki
ustęp:

„Rok 922 Nr. 28, poz. 225. Ustawa
z dnia 30 marca 1921 r. w przelmiocie
przedłużenia okresu urzędowania orga:
nów samorządowych na obszarze b. za-
boru rosyjskiego. Utraciła moc obowią-
zującą, ponieważ organy samorządowe,
wymienione w ustawie niniejszej, zosta:
ły rozwiązane, a na ich miejscu urzędu-
ją nowe”.

Zestawienie powyższe jest zna-
komitą ilustracją panujących u
nas stosunków. Co na to powie
p. Car, niezrównany interpretator
naszych ustaw?

Wobec zapowiedzi procesu.

Wobec zapowiedzianego pro-
cesu przeciwko organizatorom
kongresu krakowskiego „Robot-
nik* pisze:

Duża część opinji publicznej przyję
ła wiadomość o zamiarze wytoczenia
procesu politycznego kierownikom i
mówcom Kongresu Krakowskiego ra-
czej humorystycznie.

Naszem zdaniem—jest to niesłuszne.
Proces ten dałby niewątpliwie wy-

niki dodatnie z bardzo wielu punktów
widzenia. Chcielibyśmy szczerze, by do=
szedł do skutku. Wycofanie się z tego
„posunięcia" ze strony kierowników o-
bozu „sanacyjnego" musielibyśmy uznać
za objaw tchórzostwa.

Co się dzieje u konserwa-
tystów.

Przed kilkoma dniami „Czas”
krakowski ogłosił komunikat u-
grupowań konserwatywnych, wy-
mierzony przeciw centrolewowi
za zjazd krakowski. W piątek w
tym samym „Czasie" zjawił się
nowy komunikat następującego
brzmienia:

„Ze strony kompetentnej otrzymu-
jemy, nasiępujące wyjaśnienie: ogłoszo-
ny wczoraj komunikat o stanowisku
ugrupowań konserwatywnych wobec
Kongresu  Centrolewu  odzwierciądla
wprawdzie zapatrywania kół zachowaw-
czych, ale nie jest wynikiem uchwały
komitetu zachowawczego, który od mie-
siąca się nie zbierał”.

Sądzimy, że lepiej będzie, aby
się komitet zachowawczy wogóle
nie zbierał, bo gotów jeszcze
uchwalić trzeci komunikat, które-
go sami nawet konserwatyści nie
zrozumieją. .

Wszechsłowiański zlot Sokołów w Biało-
grodzie.

Manifestacyjne uroczystości sokolskie w Białogrodzie.—Pochód

Sokołów słowiańskich.—Król przyjmuje rewję Sokołów; —Entu-

zjazm w stolicy Jugosłowiańskiej.

(Od własnego korespondenta)

Białogród, w czerwcu 1930 r.
W ciągu dwuch pełnych go-

dzin w dniu 29 czerwca cały do-

słownie Białogród był na nogach.
Cała ludność stolicy wyszła na
miasto, by zobaczyć wspaniały
manifestacyjny pochód Sokołów,
który przechodzić miał głównemi
ulicami stolicy. Chodniki były
przepełnione, na balkonach i da-

chach domów stała głowa przy

głowie, ciało przy ciele. Nikt nie

zważał na szalony upał i piekące
promienie słońca czerwcowego.
Pochód Sokołów—to apoteoza u-

roczystości sokolskich, nic przeto

dziwnego, że w końcowym tym,

pięknym i potężnym akordzie u-

roczystości zlotowych pragnęła
wziąć udział cała stolica jugosło-

wiańska ze swym królem na cze:
le, dla którego na ulicy Aleksan:
dra wybudowano specjalną trybu-

nę. Na trybunie tej zasiadali po-
nadto członkowie korpusu dyplo-

matycznego' członkowie rządu i

wybitni goście zagraniczni. Tutaj

pod trybuną monarchy entuzjazm
defilujących Sokołów dochodził
do szczytu, tutaj najpotężniej roz-

brzmniewały radosne okrzyki:
„Ziwjo”, „Czołem”, „Na zdar”...

Pochód Sokołów ulicami Bia-

łogrodu trwał ponad dwie godzi-

ny. Wzięło w nim udział około

30.000 Sokołów i znaczna liczba
delegatów towarzystw gimnasty-

cznych 2 państw niesłowiańskich,
którzy w charakterze gości u-
czestniczyli w uroczystościach

Nr. 153
Ogółnosłowiańskiego zlotu Sok0*
łów. Dziesiątki
wały w czasie pochodu, z tysięcy
piersi rozlegały
entuzjastyczne okrzyki nacześ
Sokolstwa i Słowiańszczyzny.

Już o godzinie 6 tej zrana za”
częli napływać Sokoli
Szumadijską, skąd pochód miał

  
  
 

orkiestr przygry”

na ulicę

się raz po raż|

wyruszyć. Spotykali się tu Sokoli |
jugosłowiańscy ze swymi braćmi |
polskimi, rosyjskimi, „czechosło”
wackimi. jużyckimi. Szukamy 0%
kiem Polaków, których z łatwo”
ścią poznajemy po ich rogatyW“
kach. Przechodzi oddział Sokołów |
polskich, nad głowami Polaków
wznosi się ku górze morze biało”
amarantowych chorągiewek,
wywołuje nieopisany entuzjazm
wśród publiczności i zgromadzo”
nych Sokołów wszystkich narodo*
wości.

Pochód Sokołów wyruszył 2
miejsca zbiórki punktualnie o go”
dzinie 9tej rano. Na czele po*
chodu jechał oddział sokolskich
trębaczy, za nimi szli dowódcy
poszczególnych związków "sokol: -
skich, dalej. orkiestry, wreszcie
chorążowie ze sztandarami związ”
kowemi. Pochód właściwych u*
czestników zlotu otwierali gimna”
stycy rumuńscy, za którymi po”
stępowali Serbowie lužyccy en“
tuzjastycznie witani przez tłumy
publiczności. Niemniej entuzja“
stycznie witano Sokołów jugosło”
wiańskich z Ameryki, którzy szli
bezpośrednio za Rumunami.

Gromkie okrzyki „Na zdar“
rozległy się w chwili, kiedy uka“
zały się pierwsze oddziały Soko“ |
łów czechosłowackich, stanowią”
cych najliczniejszą delegację za”
graniczną. Czesi szli przeszło pó
godziny, budząc wśród publicZ“
ności wielki

z tysiąca piersi zagrzmiało entu“
zjastyczne „Czołem* i „Żiwjeli
Poljaci“. To Sokoli polscy w kar
nym pochodzie przemaszerowali
przed honorową trybuną. | znów
nad głowami polskich Sokołów!
Sokolic zafalowało morze biało*
amarantowych chorągiewek... PO“
chód zagranicznych gości zamknął.
oddział Sokołów rosyjskich,
prezentujących organizacje sokol* |-
skie rosyjskich emigrantów z Ju*
gosławji, Polski i Czechosłowacji:

Za gośćmi zagranicznymi kro”
czyli w pochodzie Sokoli jugosło*
wiańscy, sformowani według po”
szczególnych prowincyj państwa:
Niektóre oddziały wyróżniały si£
swemi malowniczemi strojami na”
rodowemi, jako to Czarnogórczy”
cy, Bośniacy, wieśniacy z Serbj!
południowej i t. d. Entuzjastycz”
nie witano zwłaszcza „oddziały Z
Suszaku i Rjeki, reprezentujące
kresową straż Sokolstwa jugosło”

. wiańskiego. Pochód zamknęli $0*.
koli białogrodzcy, organizatorzy
całej tej imponującej imprezy:-
oraz polscy kolarze, którzy z Pol:
ski specjalnie przybyli na zlot
białogrodzki.
W czasie defilady Sokołów

nad miastem szybowały aeropla
ny jugosłowiańskie i czechosl0“
wackie.

Kiedy pochód się skończył:
tlumy publiczności d'ugo jeszcze
stały nieruchomo na ulicach, nie
mogąc pogodzić się z myślą, że
imponujące to widowisko już się
skończyło. Wspaniała manifestacja
30.000 Sokołów słowiańskich byla
godnem zakończeniem pierwsze”
go jugosłowiańskiego zlotu Soko*
łów w Białogrodzie. £

C. P.

 

OFIARY
złożone w Administracji „Dziennika

Wileńskiego".

Na pomnik gen. Rozwadowskiego”
gen. Bejnar 10 zł.

Na rodzinę Mufelów — Emeryt 5 zł:
Na biedne dzieci—Emeryt 2 zł.
Na rodzinę S$. W. —ks. JózefOrzeł

z Bieżanowa 10 zł.

c02

entuzjazm. Ledwo*
zamilkł ostatni okrzyk „Na zdar”%.

re: |2

kich. Naczelny Wódz J. Piłsudski postanowił jednak

ofensywę przerwać. Zdaniem gen. Szeptyckiego

był to wielki błąd, który stał się jednym z głów-

nych powodów klęski w lipcu.
Nie wykorzystano bowiem dobrej okazji po-

bica g'ównych sił czerwonej armji, a na dobitkę

zaczęto front litewsko-białoruski osłabiać, przerzu-

cając niektóre dywizje na Ulkrainę. Marsz. Piłsudski

pisze w swej książce („Rok 1920", str. 90), że

chciał „skończyć możliwie szybko, z jazdą Budien-

nego". W tym celu przerzucono z Białorusi na

Ulkrainę więcej niż 2 dywizje piechoty i 4 pułki
kawalerji. Mimo to nie zdołano powstrzymać znacz-

nie słabszego przeciwnika. Budienny doszedł do

Równego.
Grupę gen. Sikorskiego, stojącą na Połesiu,

a podlegającą rozkazom gen. Szeptyckiego, wciąg-

nął Piłsudski również częściowo do walk przeciw

wojskom bolszewickim na Ukrainie. Grupa ta mia-

ła bronić Mozyrza jak najdłużej. Trzeba ją więc

było odpowiednio wzmocnić „oczywiście kosztem

innych grup frontu litewsko - białoruskiego. W re-
zultacie w pierwszych dniach lipca siły polskie były

| zbyt słabe i nieodpowiednio rozłożone. Stosunko-

wo najsilniejszem było prawe skrzydło (grupa po-

leska gen. Sikorskiego), natomiast lewe (l. armja

gen. Zygadłowicza) chociaż silniejsze od centrum,

nie miało sił potrzebnych do odparcia potężnych

mas bolszewickich i niemal całkowicie było poz-

bawione kawalerji.
Według gen. Szeptyckiego, stan bojowy armii

1-szej wynosił w dniu 4 lipca okrągło 35.000 ludzi.

Sił armji czerwonej dokładnie nie znamy, ale w

każdym razie były one ogromne. Na pięć dywizyj

PERE anezLC dł

armji gen. Zygadłowicza uderzyło bolszewickich

piętnaście.
Bitwa rozpoczęła się 4 lipca o świcie. Nie“

przyjaciel zdołał złamać "opór słabiutkiej grupy

popłk. Sawickiego która broniła przejścia między
górną Dźwiną a jeziorem Jelnią. Tu nacierał mię”

dzy innemi Ill korpus konny Gaja-Chana, który W

następnym miesiącu zdołał zapędzić się aż po

Włocławek. 3
Na odcinku gen. Żeligowskiego między jezio” /

rami Jelnia i Szoda zdołano pierwsze natarcie O“

deprzeć. Natomiast grupa gen. Jędrzejewskiego»

stojąca nad Autą (małą rzeką, wpadającą do Dzis“

ny, a z nią do Džwiny) zostala w ciągu kilku g0“ |

dzin odrzucona o 15 klm. w tył. To oddziałało nó |
wynik walk południowego skrzydła gen. RzadkoW

skiego, która została również pobita. Dowódcć
l-szej armji gen. Zygadłowicz rzucił do kontrataku |
wszystkie rozporządzalne rezerwy, ale niektóre

pułki weszły do akcji trochę zapóźno, a zresztą
było ich zbyt mało, by można było wroga ode

przeć. Podejmowane w ciągu dnie kilkakrotne pro

by oporu na różnych linjach nie udały się. Rand
5 lipca cała 1 armja znajdowała się pobita w o A

wrocie. Tegoż dnia Naczelne Dowództwo wydało

rozkaz cofnięcia frontu na linję okopów niemiec”
kich (z lat 1915—18).

Dowódca frontu litewsko - białoruskiego, gėl
Szeptycki usiłował kilkakrotnie powstrzymać po

chód bolszewicki, ale daremnie. Bolszewicy prze”
łamali linję dawnego frontu niemieckiego, potef?

sforsowali Niemen i Szczarę i szli szybko ku ser€

Polski, Warszawie.
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"czerwonych związków,
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W dniu 13 lipca odbędą się w pow. Święciańskim, Dziśnieńskim, Brasławskim i Postawskim wybory uzupełniające do Sejmu.

Wozysty wyborcy Polacy I Karolicy powinni stawić się dh ołogowania i olować mlstę Natolicho - Narodowa ho UL
ŻYCIE KATOLICKIE.

Jak socjaliści terroryzują
robotników za ich przeko-

nania religijne?

W roku bieżącym do Sakra-
mentu Bierzmowania przystąpiło
w Wiedniu niewiele dziecii robot-
niczych. Stało się to dlatego, że
ojcowie tych niewinnych dzieci
pod groźbą natychmiastowego u-
sunięcia zostali zmuszeni przez
władze zawodowe do wystąpienia
z Kościoła katolickiego—w prze;
ciwnym razie miano ich pozba-
wić ochrony ich praw zawodo-
wych — i musieli złożyć przyrze-
czenie, że odbiorą dzieci z nauki
religii. Pewna część robotników
wiedeńskich, którzy, chcąc za-
chować pracę, muszą powierzać
się opiecę związków zawodowych,
zgodziła się po niewoli na żąda-
nia socjaldemokratów i wycofała
dzieci z lekcyj religii katolickiej.
Zdarzyły się wypadki (a nie były
one odosobnione!), że dzieci bła-
gały rodzićów o pozwolenie przy-
stąpienia do bierzmowania. Jed-
nakże rodzice z obawy, by nie
narazić się na terror ze strony

prośbom
tym odmówili.

Fakty te, potwierdzone przez
dzienniki wiedeńskie, wykazują
ponownie, do jakich środków w
walce z religją i z Kościołem u-
cieka się wolnomyślicielstwo so-
cjalistyczne! Przy pomocy terroru
ekonomicznego zmusza się robot-
ników Wiednia, by występowali z
Kościoła katolickiego, i zabrania
się dzieciom korzystać z dobro-
dziejstw wiary, chociaż statuty
związków zawodowych mówią, że
„religja jest rzeczą prywatną ka-
ždego towarzysza“.—Jak to ha-
sło wygląda w praktycę, o tem
świadczy opisany wyżej gwalt.

* (Kap)

Odpowiedž Ojca šw.

Z Watykanu nadeszla odpo-
wiedž Ojca šw. na adres holdo-
wniczy Kongresu Eucharystyczne-
go w Poznaniu następującej tre-
šci:

„Citta del Vaticano, dnia 29
czerwca 1930.

Kardynał Hlond, Poznań.
Ojciec św. dziękuje Krajowe-

mu Kongresowi Eucharystyczne-
mu za adres hołdowniczy, cieszy
się ze wspaniałego przebiegu te-
go stosownego święta i przesy-
ła uczestnikom błogosławieństwo
apostolskie, jako zadatek i zapo-
wiedź przeobfitych łask ducho-
wych. (Kap).

Kardynał Pacelli”.

Kwestja maltańska.

„Osservatore Romano“ z 28
ub. m, odpowiadając na artykuł
„Temps'a* o problemie maltań-
skim, pisze: Dziennik paryski w
numerze z 23 czerwca, mówiąc
o Białej Księdze, która dotyczy
Malty, utrzymuje, że duchowień-
stwo maltańskie w walce o na-
danie wyspie charakteru włoskie-
go idzie ręka w rękę z partją
nacjonalistyczną. „Temps* doda-
je, że rząd brytyjski oskarża o-
twarcie Stolicę Apostolską o fa-
woryzowanie na Malcie nacjona-
lizmu włoskiego.

Twierdzenia te,, zaznacza or-
gan watykański, są bezpodstaw-
ne. Duchowieństwo Malty zawsze
dawało dowody swej lojalności
wobec korony brytyjskiej. „Osser-
vatore Romano“ žąda od dzien-
nika paryskiego, by wskazal na-
zwisko choć jednego księdza, któ-
ry myśli o zmianie suwerenów
wyspy, i cytuje ustęp z Białej
Księgi, dotyczący lojalnego sta-
nowiska kleru maltańskiego wo-
bec Wielkiej Brytanji,  (Kap.)

Rekolekcje kapłańskie na
Jasnej Górze pod przewo-
dnictwem księży biskupów.

Na mocy uchwały Episkopatu
odbywać się będą co roku na Ja-
snej Górze dwie serje rekolekcyj
kapłańskich, głoszonych przez
księży biskupów, które policzone
zostaną na poczet rekolekcyj,
przepisanych kapłanom przez pra-
wo kościelne. W roku bieżącym
przewodniczyć będzie J. Em. Ks.
Kardynał Prymas pierwszej serji,
która rozpocznie się dn. 29 lipca

> o godz. 9:ej rano, a skończy się
1 sierpnia r. b. wieczorem. Drugą
serję poprowadzi J.E. Ks. Biskup
Dr. H. Przeździecki. Trwać ona
będzie od 5 sierpnia godz. 9-ta
rano, do 8 sierpnia wieczorem.

Do tegorocznych rekolekcyj
kapłańskich dopuszczeni będą je-
dynie księża proboszczowie z ca-
łej Polski.

Zgłoszenia nadsyłać należy do
o. generała Markiewicza. (Kap).

Obchody ku czci Św. Pa-
wła.

W dniu 29 czerwca r. b. Chrze-
ścijański Związek Młodzieży pra-
cującej zorganizował w Warsza*
wie, Łodzi i w innych miejsco-
wościach specjalne manifestacje
młodzieży ku czci Apostoła na-
rodów, patrona Młodzieży „Odro-
dzenie", św. Pawła.

W Warszawie o godzinie 4-ej
po poł. odbyła się akademja w
lokalu Chrześcijańskich Związków
Zawodowych, podczas której
przemawiał prezes honorowy or-
ganizacji, p. T. Błażejewicz. Na
dalszy program akademji złożyły
się recytacje ustępów z „Quo
Vadis", dotyczące św. Pawła, oraz
śpiew i muzyka.
W Łodzi o godz. 9-ej rano zo-

stała odprawiona Msza św., pod-
czas którą około 250 członków

organizacji przystąpiło do Komu-
nji św. O godz. 4-ej po poł. od-
była się w pięknie udekorowanej
sali Stow. Robotników Chrzešci-
jańskich uroczysta akademja, na
której przybył z Warszawy vice-
prezes centralnego Komitetu wy-
konawczego młodzieży pracują-
cej, red. Kaczorowski, wygłosił
odczyt o św. Pawle, poczem śpiew
miejscowego chóru oraz występy
solowe zakończyły podniosłą uro-
czystość. (Kap.)

 

KRONIKA.
Sprawy administracyjne.
— Inspekcja w komendzie

policji. Wczoraj do Wilna przybył
podinspektor Zielski, który prze-
prowadzi inspekcję gospodarczą
w Komendzie P. P. m. Wilna.

Inspekcja potrwa parę a)

— Nowy komendant woje-
wódzki. Wobec przeniesienia w
stan spoczynku insp. Bronisława
Praszałowicza, chorego od dluž-
szego czasu, wojewódzkim ko-
mendantem P.P. w Wilnie został
mianowany inspektor Wiktor Lu-
dwikowski, dotychczasowy inspek-
cyjny w Gł. Komendzie P. P. w
Warszawie. (k)

Sprawy kolejowe.
— Zwiększenie dni pracy w

warsztatach kolejowych. Wczo-
raj powróciła do Wilna delegacja
kolejarzy polskich, która inter-
wenjowała w ministerstwie komu-
nikacjj w sprawie przywrócenia
w warsztatach kolejowych i służ-
bie drogowej pełnego tygodnia
pracy. Minister Kiihn oświadczył
delegacji, iż od dnia 1 lipca re-
dukcja dni pracy obejmować bę-
dzie tylko dwa dni w miesiącu,
co stanowi znaczne jej zmniej-
szenie, gdyż dotychczas obejmo-
wała ona jeden lub dwa dni w
tygodniu. (d)

Handei i przemysł.
— Słupy reklamowe. Wed-

ług projektowanych przepisów o-
bowiązujących co do reklamy na
terenie m. Wilna, mają słupy re-
klamowe zwykłe i świetlne odpo-
wiadać kształtem i kolorem per-
spektywie ulicy i otoczenia. Na
wniosek odnośnych władz miej-
skich, zostaną więc zbudowane
w Wilnie nowe siupy reklamowe
z mosiędzu, betonu, szkła, żelaza,
drzewa politurowanego, malowa-
ne i lakierowane. Reklamy umie-
szczane na słupach będą musiały
harmonizować z otoczeniem, a
ponadto odpowiadać przepisom
o reklamach zwykłych i świetl-
nych. (d)
— Spadek drożyzny. W czer-

wcu r.b. drożyzna zmniejszyła się
o 1,6”,. Powodem zmniejszenia
się drożyzny jest spadek cen na
chleb o 2 gr. za klg.
— Zakłady fryzjerskie w

niedziele i święta nie będą o-
twierane. W odpowiedzi na in-
terpelację właścicieli zakładów
fryzjerskich w sprawie otwierania
tych zakładów w niedziele i świę-
ta, Min. Spraw Wewnętrznych w
porozumieniu z Min. Pracy wyja-
Śniło, iż na podstawie art. 10 u-
stawy z dn. 18 grudnia 1919 roku
o czasie pracy w przemyśle i han-
dlu, praca w zakładach fryzjer-
skich w niedziele i święta jest
wzbroniona.
— (eny chieba.W dniu wczo-

rajszem na specjalnem posiedze-
niu z udziałem piekarzy Starostwo
Grodzkie  ustaliło następujące
maksymalne ceny na chleb żytni
pytlowy 40 groszy i razowy 28
groszy za 1 klg. Ceny te obowią-
zują od dnia 6 lipca. (d)

— Walka z kryzysem. Firma
Zygmunt Nagrodzki w welce z obec-
nym powszechnie panującym kryzy-
sem ekonomicznym, rozszerza ramki
swej dotychczasowej działalności han-
dlowej przćz wprowadzenie nowych
działów.

Niedawno wprowadzony został —
jak słyszeliśmy, znakomicie rozwijający
się — dział rowerów męskichidamskich
a obecnie powstaje, na szeroką zakro-
jony skalę, — dział maszyn do szycia.

Sprawy wojskowe.
— Zmiana na stanowisku

dowódcy brygady K. O. P. Do-
wództwo brygady K. OQ.P. w Gro-
dnie objął pułkownik Stanisław
Kalabiński.

Sprawy szkalne.
— Kurator okręgu szkolne-

go p. Stefan Pogorzelski z dniem
7 b. m. rozpoczyna 6 cio tygo-
dniowy urlop wypoczynkowy. Za-
stępstwo obejmuje naczelnik wy-
działu p. Jan Bobka. (d)
— Kursa dla wychowaw-

czyń w zakładach opiekuńczych,
mające wkrótce uzyskać koncesję
jako szkola wychowawczo-społe-
czna w Czarnym Borze, rozpocz-
ną się w pierwszych dniach wrze-
śnia b. r. Bliższe informacje: Czar-
ny Bór pod Wilnem. Zakład wy-
chowawczy S. S. Urszulanek S.
J. R.
— Kursy malarstwa, rysun-

ku i rzeźby Im. Smuglewicza
Wil. T-wa Artyst. Plast. zostaną
otwarte w dniu 15 września r. b.
w lokalu Nr. 13 przy ul. Św. An-

ny (na wprost Szkoły Rzemiosł
Artystycznych). Zadaniem Kursów
będzie przygotowanie młodzieży
do wyższych uczelni artystycznych
w dziedzinie rysunku, malarstwa
i rzeźby. Przy Kursach będzie
otwarta Sala wieczorowego ry-
sunku.

— Dyrekcja Gimnazjum Zgroma-
dzenia SS. Najśw. Rodziny z Naza-
retu podaje do wia omości,- iż kance-
larja szkolna jest czynną we wtorki i
piątki od 9 do 11. W dniach od 21 do
31 lipca r. b. kancelarja zupełnie nie-
czynna.

jPoczta i telegraf.

— Nowe znaczki pocztowe.
Władze pocztowe w połowie b.
m. wypuszczają nowe znaczki po-
cztowe wartości 75 groszy i 5
groszy z podobizną króla Jana
Sobieskiego w ramce wir

Z życia cechów.

— Ogólne zebranie człon-
ków Chrześcijań. Związku Zaw.
Szewców odbędzie się w ponie-
działek 7 b. m. o godz. 6 ej wiecz.
w sali przy ul. Metropolitalnej 1.
Szewcy na zebraniu mają wyłonić
delegację, która uda się do War-
szawy w celu złożenia odpowied-
nich memorjaiów Panu Ministro-
wi Pracy i Opieki Społeczneji
Panu Ministrowi Spraw Wewnę-
trznych, prosząc o obronę przed
wyzyskiem pracodawców hurtow-
ników, gdyż władze miejscowe,
do których kołatali niejednokrot-
nie szewcy nietylko nie połozyły
kresu bezprawiu i nie uchroniły
przed „legalnym wyzyskiem*. Po
umożliwieniu przez Chrześć. Zwią-
zek Zaw. Szewców swoim człon-
kom dyskontowania w Komunal-
nej Kasie Oszczęznościowej wek-
sli pracodawców, ci ostatni, celo-
wo zaprzestają weksle wydawać
lub dają z takim terminem i takie
weksle, których Komunalna Kasa
Oszczędnościowa dyskontować nie
może, dają natomiast kartkę lub
nawet gotówkę, lecz z sumy na-
leżnej odrazu potrącają do 25
proc. dla siebie. Wydaną za pra-
cę kartkę „dyskontuje* syn albo
córka pracodawcy z potrąceniem
takich-że procentów na „manipu-
lację”. Ażeby zabezpieczyć się
przed skutkami prawnemi wypły-
wającemi z zawartej przez Zwią-
zek umowy źbiorowej oraz by pła-
cić za pracę chociażby i kartką
mniej niż zobowiązali się — usi-
łują z każdym poszczególnym
szewcem zawierać umowę indywi-
dualną na pismie pod groźbą po-
zbawienia opierających się zarob-
ku, a nawet postawienia na t.zw.
„czarną listę”. Robotnik, którego
Związek pracodawców „postawi“
na czarną listę nigdy już pracy
nie otrzyma w swoim zawodzie.
Szewcy więc obecnie walczą o
swoją egzystencję.

Z życia prawosławiego.

— Nieposłuszny Kowsz. W
czerwcu r. b. duchowny prawo-
sławny A. Kowsz z rozporządze-
nia arcybiskupa prawosławnego
Teodozjusza został przeniesiony
do miasteczka Jody. Kowsz od-
mówił wykonania polecenia arcy-
biskupa, wobec czego został zwol-
niony ze stanowiska proboszcza i
pozostaje bez parafji.
— Niesnaski w cerkwi pra-

wosławnej. Metropolita  mos-
kiewski Sergjusz wydał połecenie,
na mocy którego metropolita Eu-
logjusz został zwolniony ze sta-
nowiska kierownika cerkwi pra-
wosławnej w Europie Zachodniej.
Na miejsce metropolity Eulogju-
sza mianowano znanego wroga
Polski byłego arcybiskupa gro-
dzieńskiego Włodzimierza, które-
go w styczniu 1923 r. władze pol-
skie wysłały za agitację antypań-
stwową z granic Polski.
W odezwie wydanej z powo-

du zwolnienia metropolity Eulo-
giusza, metropolita Sergjusz pi-
sze, iż Eulogjusz odprawiał mod-
ły za dusze zmarłych ofiar rządu
bolszewickiego, wobec czego dzia-
łał na szkodę rządu moskiewskie
o i popierał kontr-rewolucjoni:
tów emigrantów rosyjskich.

Zwolnienie metropolity Eulo-
gjusza wywołało nowy rozłam
wśród emigracji rosyjskiej, gdyż
część rosjan nie chce uznawać
arcybiskupa Włodzimierza za gło-
wę cerkwi prawosławnej w Euro-
pie Zachodniej.

Dotychczas emigracja rosyjska
była podzieloną na zwolenników
metropolitów Antoniusza lub Eu-
logjusza, którzy od szeregu lat
zwalczają się wzajemnie. Obecnie

Że świata.
Międzynarodowe kongresy
masońskie w roku 1930.

Obie międzynarodowe organi-
zacje masońskie ogłosiły już ter-
miny swych kongresów w roku
bieżącym. W okresie od 21 do 24
sierpnia nastąpi zjazd do Genewy
przedstawicieli międzynarodowej
ligi wolnomularskiej, przyczem
głównym tematem obrad będzie
problem „wolnomularskiej akcji
obronnej”. Nasuwa się pytanie,
przed kim właściwie masonerja
ma się bronić! Ze zjazdem tym,
w czasie którego cały szereg róż-
nych grup, należących do ligi, od-
będzie własne posiedzenia, zwią-
zana zostanie wystawa sztuki wol-
nomularskiej. Na wystawie repre-
zentowani będą artyści-masoni z
Niemiec, Holandji, Francji, Cze-
cho-Słowacji, Szwajcarji i Austrji.

Międzynarodowe zjednoczenie
masonerji, będące związkiem
wielkich lóż, zapowiedziało swój
kongres w Brukseli na koniec
września. Tu temat brzrni: Pokój
światowy a masonerja"*. Według
pisma „WienerFreimaurerzeitung*
do związku tego należy 27 wiel-
kich lóż. W czasie kongresu ma-
ją być przyjęte do związku:
wielka loża z Kuby, Wielki Wschód
Brazylji, oraz trzy wielkie loże
meksykańskie. Zjazd będzie obra-
dował nad udoskonaleniem orga-
nizacji związku za pośrednictwem
akademji naukowych podobnych
do tej, która założona została w
Pradze.

NADESŁANE.
Do Zarządu Kursów Maturycz-

nych „Wiedza”.
w KRAKOWIE

ul. Studencka 14. I. p.

Niniejszem zawiadamiam, że dnia
5.VI br. złożyłem egzamin dojrzałości w
gimnazjum św. Jacka w Krakowie z wy-
nikiem korzystnym.

Za sumienne przygotowanie mnie
do tegoź egzaminu w drodze kore-
spondencyjnej zapomocąskryptów, któ-
re okazały się najzupełniej odpowiada-
jące celowi, czuję się mile zobowiąza-
nym do złożenia Szan. Zarządowi oraz
P. P. Profesorom- na tej drodze najser-
deczniejszych wyrazów podziękowania.

Moses Ekstein.
Rzeszów, ul. Grottgera.

zwolennicy Eulogjusza dzielą się
na wyznawców Włodzimierza i
Eulogjusza.

Kronika policyjna.
— Strzały na ulicy Pijarskiej.

Onegdaj w nocy ulica Pijarska była wi-
downią niebywałego pościgu patrolu
wojskowego za uciekającym dezerterem
nieustalonego nazwiska. Scigający żoł-
nierze za uciekającym dezerterem od-
dali kilka strzałów, mimo to de:erter
nie stanął i dalej uciekał. Pogoń trwała
około pół godziny i nie dała żadnego
wyniku, gdyż dezerter zdołał wpaść do
jednego z ogrodów i zmylić pościg.
Z powodu oddania strzałów wypadków
z ludźmi nie było. (d)

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

Dziś w dalszym ciągu ostatnia nowość
o najprzedniejszym humorze komedja
E. Lenza „Perfumy mojej żony”. Prze-
zabawne sytuacje i niezmieznie wesoła
treść sztuki wywołują ustawiczny śmiech
rozbawionych widzów. Sądząc z wrażeń
na pierwszych przedstawieniach, „Per-
fumy mojej żony* nie prędko zejdą z
repertuaru. Sztukę starannie wyreżyse-
rowal R. Wasilewski. Jutro „Perfumy
mojej żony”.

— Teatr Letni w ogrodzie po-
Bernardyńskim. Jak było do przewi-
dzenia, doskonała krotechwila Thomasa
Brandona „Ciotka Karola* zawojowała
wstępnym bojem publiczność wileńską.
Bezbrzeżny humor panuje wszechwład-
nie na widowni. Odtwórca roli głównej
p. Karol. Wyrwicz-Wichrowski entuzja-
stycznie przyjmowany codziennie przez
tłumnie zebraną publiczność. Jutro
„Ciotka Karola*.

— Kto obejmie teatr w Grodnie.
Rada miejs*a m. Grodna na posiedzeniu
swem z dnia 2 b. m. odrzuciła ofertę
Z.A.S.P., który prowadzi teatry wileńskie
i większością głosów przyjęła kandyda-
turę b. dyrektora teatru w Grodnie p.
Br. Skąpskiego Przeciwko kandydatu-
rze tej wystąpiły ostro pisma sanacyjne.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 385 mtr.

Program::

Niedziela dnia 6 lipca 1930 roku.
10,15. Nabożeństwo z Bazyliki Wi-

leńskiej. Chór katedralny pod dyr. prof.
Wł. Kalinowskiego.

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

Katedralnej w Wilnie.
12,10. Gramofon.

13,00. Komunikat meteorologiczny.
17,25. Koncert z Warszawy.
18,45. „Kukułka Wileńska”,
19,10 Program na poniedz. i rozm.
19,25. Feljeton wesoły w wyk. L.

Żurowskiego.
; 19,50. Tr. z Warsz.
nikaty.

Poniedziełek, dnia 7 lipca 1530 r.
11,58. Sygnał czasu.
12,10. Gramofon.
13,00. Kom. meteorolog.
15,50. Tr. z Warsz. Odczyt krajo-

znawczo-turystyczny.
17.30. Program dzienny.
17,35. „Poeci wileńscy*, część II.
16.00. Koncert z Warsz.
19,00. Kronika z życia młodzieży —

prowadzi Wróżka Dzieciołubka.
19,25. „Piosenki wesołe”, 3 piosenki

odśpiewa p. H. Kamińska, artystka Te-
airów Miejskich.

19,40. Kwadrans akademicki.
19,55. Program na wtorek.
20,00. Tr. z Warsz. Prasowy dzien-

nik radj, pog. muzyc ., koncert między-
narodowy z Berlina. Po koncercie felje-
ton, kom. i muz. tan.

Opera i komu-

Ddnalezienie zwłok Tadeusza Rejtana.
Prasa podała już krótkie

wzmianki o odnalezieniu, po nie-
długich poszukiwaniach, szcząt-
ków śmiertelnych Tadeusza Rey-
tana, którego mogiłę przed 150
laty otoczono tajemnicą w oba-
wie przed profanacją ze strony
władz rosyjskich.

Mogiłę znaleziono w Hroszów-
ce (pow. baranowicki) za ogro-
dem na tak zwanem miejscu
„Pod Grabem“.

Przed miesiącem zgórą zawią-
zał się Komitet dla odnalezienia.
zwłok. Do Komitetu należeli m. in.
starosta, zastępca starosty, p.
Czarnocki z sąsiedztwa Hroszówki
i kilka innych osób. Początkowo
zamierzano czynić poszukiwania
pod teraźniejszą cerkwią, dawniej-
szym kościołem  Lachowickim.
Jednakowoż informacje,  zasię-
gane od ludzi starszych z Hro-
szówki, wskazywały na inne zu-
pełnie miejsce, mianowicie „Pod
Grabem“. Informatorzy powoly-
wali na opowiadania osób, które
już pomarły. Na zasadzie tych
opowiadań, starosta wespół z p.
Czarnockim zdecydowali zacząć
kópanie od miejsca, które wska-
zał stary stelmach hroszówski.

Poszukiwania odrazu uwień-
czone zostały pomyślnym wyni-
kiem. Natrafiono na murowany
sklep z bardzo starej cegły. Skle-
pienia już nie było, ale ściany
i fundament utrzymały się dobrze.
Wewnątrz znaleziono kości nie-
boszczyka (już nie wszystkie),
czaszka zachowała się, lecz nie
w całości. Należy wierzyć, iż są
to właśnie szczątki śmiertelne
Tadeusza Reytana, gdyż na grób
jego odrazu wskazał wyżej wspo-
mniany stary stelmach.

Kości zostały złożone w skrzyn-
ce i ustawione narazie w kaplicy
w Hroszówce w oczekiwaniu na
przyjazd ekspertów z Warszawy
dla zbadania i potwierdzenia, czy
są one szczątkami Reytana.

Na miejscu odkopanego grobu
postawiono wartę.

Z POGRANICZA.
Postrzelony przez strażnika

sowieckiego.
Wczoraj rano na rzece Wilji

w pobliżu miasteczka Karnień zo-
stał postrzelony przez strażnika
sowieckiego 35 letni Konstanty
Birtowt, który łowił na rzece
ryby. d

Demonstracja aeroplanów
litewskich.

Onegdaj mieszkańcy wsi gra-
nicznych, położonych w rejonie
Olkienik byli świadkami demon-
stracyjnego przelotu nad granicą
polską eskadry samolotów litew-
skich. Eskadra ta według uzy-
skanych informacyj odbywa do-
roczne manewry wzdłuż pograni-
cza polskiego.

Nieudała ucieczka do Rosji.
Onegdaj wieczorem patrol

KOP w rejonie wsi granicznej
Słoboda koło Stołpców ujął pod-
czas nielegalnego przekraczania
granicy niejakiego Jana Klinko,
poszukiwanego przez sądy pol-

 

skie za szereg kradzieży i wła-
mań.

J. Klinko usiłował za falszy-
wym paszportem zbiec do Rosji,
jako działacz polityczny. d

Z kraju.
Włamanie do Kasy Chorych

w Baranowiczach.
Z Baranowicz donoszą, iż w

nocy z dnia 4 na 5 bm. do gma-
chu Kasy Chorych w Baranowi-
czach włamali się  niewykryci
dotąd -sprawcy, którzy rozpruli
t. zw. rakiem kasę, skąd zrabo-
wali 4000 zł. w gotówce oraz
weksle i papiery wartościowe, po-
czem przez nikogo nie zatrzy-
mani zbiegli w niewiadomym kie-
runku. d

Liczne ofiary Kąpieli.
Podczas bardzo upalnych dni,

które obecnie przeżywamy, lud-
ność masowo zażywa kąpieli.
Zwodnicze jednak rzeki i jeziora
wileńskie pełne wirów, pociągają
na dno rzeki coraz to nowe
ofiary.

vt W ostatnim tygodniu zanoto-
wano na terenie województwa aż
25 wypadków utonięć podczas
kąpieli. I tak w powiecie zdruj-
skim utonęły 4 osoby, w powie-
cie dziśnieńskim 4 osoby, bra-
sławskim 3, święciańskim 2 oso-
by, mołodeczańskim 2, oszmiań-
skim 2, wileńsko-trockim 4, po-
stawskim 3 i w Wilnie 3osoby. d

Zabity na ulicy w Barano-
wiczach.

Onegdaj na ul. Koszarowej
w Baranowiczach znaleziono nie-
przytomnego mężczyznę, który w
drodze do szpitala zmarł. Jak się
okazało, zmarłym był niejaki No-
wicki. Po przeprowadzeniu do-
chodzenia ustalono, że został on
pobity przez przechodzących czte-

 

z

Z ostatniej chwili.
Preparaty Calmett'a.

BERLIN, (Pat). Wysłana przez
państwowy urząd zdrowia komi-
„sja śledcza dla zbadania maso-
wych wypadków śmierci wśród
dzieci lubeckich, ogłosiła po po-
wrocie do Berlina komunikat,
stwierdzający, iż nadesłane z Pa-
ryża preparaty Calmette'a były
zupełnie nieszkodliwe. W szpitalu
lubeckim zostały cne albo zamie-
nione albo zanieczyszczone groż-
nemi dla życia zarazkami suchot-
niczemi. Pozatem wbrew przepi-
som Calmette'a hodowano jego
szczepionki w zupełnie nieodpo-
wiedni sposób. Niezależnie od
wyników śledztwa komisji pań
stwowego urzędu zdrowia wdro-
żono również dochodzenie karne.

Chłodne przyjęcie Paneropy
Brianda.

PARYŻ. (Pat). Zaczynają na-
plywać odpowiedzi na memorjał
Brianda. Przyznać należy, że nie
są one tak entuzjastyczne, jak
tego oczekiwano. Ostatnia odpo-
wiedż rządu holenderskiego twier-
dzi, że grunt dla powzięcia po-
stanowienia nie jest jeszcze przy-
gotowany. Projekt federacji euro-
pejskiej—oświadcza w  „Figaro*
Andre Chaumeix—stanowi istotnie
koncepcję, ktėra razi w chwili
obecnej większość krajów euro-
pejskich. Projekt ten przypuszcza,
że kraje demokratyczne pozba-
wione są wszelkiego imperjalizmu
i wszelkiego poczucia indywidua-
listycznego oraz że różne narody
dojrzały dostatecznie, aby móc
udzielać specjalnych stawek cel-
nych, o których mowa w pro-
jekcie federacji. Projekt ten prze-
widuje, że wszystkie narody i
rządy przyjmują statut nowej
Europy. Jest to gruba omyłka.
Uczucia solidarności międzynaro-
dowej, którą głosi Francja, obce
są niestety większości innych na-
rodów europejskich. Wszędzie
daje się zauważyć silny prąd na
rzecz protekcjonizmu. Poszcze-
gólne rządy posługują się inter-
nacjonalizmem, kiedy jest to im
na rękę, lecz w gruncie rzeczy
są one nastrojone nacjonalistycz-
nie.

a
U kobiet w ciąży i młodych

matek stosowanie naturalnej wody go-
rzkiej Franciszka - Józefa wzmacnia
prawidłowość funkcji żołądka i kiszek.
Główni przedstawiciele współczesnej gi-
nekologji wskazują na wodę Francisz-

-ka-Józefa jako na środek, działający
w większości wypadków wyjątkowo
szybko, pewnie i bezboleśnie.

Żądać w aptekach i drogerjach.
120—0 o
 

rech pijanych osobników, którzy
przy spotkaniu z nim wszczęli
kłótnię, a/)następnie.bójkę, pozo-
stawiając Nowickiego na miejscu
nieprzytomnego i  broczącego
krwią. Sprawcy śmiertelnego po-
bicia Nowickiego Stefan Gro-
chowski, Tabelow, sierżant Wasz-
kiewicz oraz starszy szeregowiec
Małyszek 78 p. p. zostali areszto-
wani.

Wystawa regjonalna w Ba-
ranowiczach.

W dniu 10 b. m. zostanie w
Baranowiczach otwarta wystawa
regjonalna, która będzie general-
nym pokazem dorobku mater-
jalnego i kulturalnego powiatu
baranowickiego. Na wystawie znaj-
dą się wśród eksponatów rzadkie
unikaty, które wprzyszłości przej-
dą do muzeum regjonalnego,
projektowanego w  Baranowi-
czach.
TTTTESTAI

GIEŁDA
WARSZAWA, .VII. (Pat.).

Waluty i dewizy:

Belgja 124,60—124,90—124,23. 4
Gdańsk 173,45—173,88—173,02.
Holandja 358,83 —359,73—357,03.
Londyn 43,39—43,50—43,28.
Nowy York 8,909—8,929—8,889.
Paryż 35,06 —35,15—34,97.
Praga 26,46 ;,—26,52* ,—26,39*:,.
Nowy York kabel 8,921—8,941—8,901.
Szwajcarja 173,06—173,49—172,63.
Wiedeń 125,93 — 126,24—125,62.
Włochy 46,77—46,89—46,65.
Berlin w obrotach prywatnych 212,71.

Papiery procentowe:

Pożyczka inwestycyjna 110. Prem-
jowa dolarowa 60,25, 5/, konwersyjna
55,75, 69,9 dolarowa77, 7* , stabilizacyjna
88, 8%, L. Z. Banku Gosp. Krajowego
i Banku Rolnego; ob. B. G. K. 94. Te
same 7'l,—83,25, 7”, ziemskie dolaro-
we 76, 4',”l, ziemskie 56,25, 5/, war-
szawskie 59,25, 89”, warszawskie 7/,25—
76,75—77, 8%, Lubline 70, 169, Rado-
mia 84.

Akcje:
Bank Dyskontowy 116. Polski 168,50

B. Zw. Spółek Zar. 72,50, Strem 92
Częstocice 32, Cukier 30,75—31, Cegiel
ski 52.

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

OPRAWY KSIĄŻEK, ROCZNIKÓW,
KSIĄG BUCHALTERYJNYCH
I INNE ROBOTY. WYKONANIE
STARANNE. CENY PRZYSTĘPNE.
OTWARTA OD 8-ej DO 4-ej POP.  
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Z sali sądowej. wołać
obecny na wiecu przedstawiciel

DRESY

wobecawanturę, czego
posterunkowy

E--N

Pełniący w pobliżu

E-"ESNOST"KLEE! w!K

służbę
Kononowicz zwró-
jednego z mło- konferencje Okr.

działacz komunistyczny,
rego mieszkaniu odbywały

Komitetu Zw.

I Nr. 153

ławie oskarżonych przed III-m
wydz. Karn. Sądu Okręgowego,
któremu przewodniczył p. sędzia

w któ
się

sobista ujawniła czasopisma wy-
wrotowe, jak „Rabotnik“, „Bol-
szewik“ jednodniowkę P.P.S.-lewi-

|| i . starostwa grodzkiego rozwiązał cił uwagę na

w Žas adak zebranie. A : dzieńców, który wykrzykiwał anty- Młodz. Komun. i Komun. Partji cy oraz kilka arkuszy z odręcz- J. Zaniewski.

z Opozycjoniści t. j. komuniści państwowe hasła, a wobec tego Zach. Białorusi i który pod płasz- nymi odpiskami elaboratów komu- Przewód sądowy w zupełności

więzienie. wylegli na ulicę i przy zbiegu zatrzymał go. czykiem t. zw. opozycji działał nistycznych. Jak stwierdziła póź- dowiódł winy oskarżonego, wobec

Dnia 8 lutego b. r. w sali „Ma- Nowogródzkiej z Węgierską po- Okazało się, iż jest to Lipman na rzecz partji komunistycznej niej dokonano ekspertyza odpisy czego, zgodnie z wnioskiem p.

kabi” odbywał się wiec „Bundu*, częli wznosić okrzyki: „Precz z Mirkin, który mimo, że liczył za- na terenie technikum żydow- te sporządzał Mirkin. Inne druki prokur. Hejberta, sąd skazał go

na którym znalazła się grupa opo- rządem burżuazyjnym”, „Precz z letwie 19 lat już dał się poznać skiego w Wilnie. 7 A: zatrzymany zdążył spalić. na osadzenie w ciężkiem więzie-

zycjonistów, starających się wy- policją”, „Niech żyje komunizm*. policji jako czynny od 1928 r. Dokonana przy nim rewizja o- Wczoraj Mirkin znalazł się na niu przez lat cztery. Kos.

   
Miejski Kinematograf

Sala Miejska ul. Ostrobramska 5

PIERWSZY DŹWIĘKOWY

ko CHE LI 0 S$»
ulica Wileńska X 38.

PRZEBÓJ

Od dnia 1 do 6 lipca 1930 roku
włącznie będą wyświetlane filmy:
strażakiem” komedja w 3 aktach.

«UPIORY» li głównej:
Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6. Następny

Sensacyjny dramat w 2-ch serjach, 12 aktach. W ro-
HARRY PEEL. Nad program: „Bobuś

program: „O MATKO".

KS ERSS E S IIA STY ODDZ S KEWEREZOZDZEZRYW OAS

NIEMY| Go gr. Parter 124. DziS!
Od godziny 4.30 do 7 ceny miejsce zniżone: Balkon

1) Sensacja sezonu

UWAGA, REWIA „MORSKIEGO OKA” w Warszawie „UŚKIECH WARSZAWY” ce'2"g'a.m:30: Ostatnis. g.10-15
MNIÓŁ NA RAGNISKU VGromat

EE T S 255————————— T SIKI AI KES

PIERWSZY DŹWIĘKOWY KING- TEATR |
«HOLLY WO00D»

MICKIEWICZA XE 22

 

POLSKIE 66 jj Dziśl Najpiękniejszy
KINO „WANDA || wdziwy śpiewny film z udziałem z

Uli. WIELKA 30. Tel. 14-81.

 

    

     

 

  
Wystarczy wsypać SOLI JANA do miski cie-
płej wody i bolącą nogę moczyć w niej przez

10 do 15 minut. Po tym czasie schodzi mo-

mentalnie spuchlizna, ucisk, nabrzmienia I

Glėwn
Dr. ELEMER FUCHS,

  

JE

SKŁADY: ul. PIWNA

i kształtki kamionkowe,

K
A
T
A
N
A

zl"

D.H. K. RYMKIEWICZ
Wiino, ul. A. Mickiewicza 9

Poleca w największym wyborze OBICIA papie-

rowe z fabryk KRAJOWYCH i zagranicznych

od zł. 1.50 gr. i drożej za rolkę podwójną.

Na miesiąc LIPIEC specjalny rabat.

Sprzedaż za gotówkę i na raty. 420-s1

JUŻ JEST
do nabycia (po 50 gr.) w księgarniach i kio-
skach gazetowych „INFORMATOR“, zawiera-
ESY rozkład jazdy i ceny biletów komunikacji
olejowej i autobusowej m. Wilna i woj. Wi-

leńskiego, oraz statkowej na rzece Wilji z do-
łączeniem marszrut i cen biletów od Wilna do

 

 

Dziś! Wielka kreacja
śpiewno-dźwiękowa p. t:

ną piosenkę Sonny Boy do filmu Za kulis:

SÓL DO NÓG „JANA" USUWA DOLEGLIWOŚCI NÓG

Do nabycia w aptekach i składach aptecznych.
skład na Polskę.

WYSTRZEGAĆ SIĘ BEZWARTOŚCIOWYCH FA

ZTLLLU DATA

Wileńska Spółka dla Handlu Rurami

i Artykułami Sanitarnemi
sp. z ogr. odp.

BIURO: ul. WIELKA 30 telefon Nr. 17—18

POLECA: ze swoich składów w Wilnie, lub wprost z Fabryk Rury

 większych miast Rzeczp. oraz taryfy pocztowej.

Hurtowa sprzedaż

«<Zakieta Rzeka»

nowsza komedja-farsa „Donżuani* p

€

 

  
ODCI/KI

TWARDNIENIE |
NAJKŪRKA

 

U24

stwardnienia naskėrka, oraz ustaje dokucz-

liwe pieczenie i pocenie się nėg. Najbardziej

dokuczliwe i uporczywe bėle ustają przy

użyciu soli do nóg JANA.

Warszawa, Bielańska 9.

LSYFIKATÓW. 3874—s9

 

431—s0

9 telefon Nr. 17—89

wodociągowe, K
A
K
A
U
D
E

lane kanalizacyjne,

ocynkowane, łączniki kuto-lane, emalje, fajanse i wanny.

V A L
Pianina I Forteplany šwiatowej sla-

wy Pleyel, Bechstein etc., takoż Ar-

nołd Fibiger, Kerntopf i Syn, A. Dry-

as uznane rzeczywiście za naj-

epsze w kraju przez najwybitniej-

szych fachowców na Pow. Wysta-

-10 wie, w r. 1929.

K. DĄBROWSKA, Wilno, ul. Niemiecka 3, m6.

Ceny_fabryczne. — Sprzedaż i wynajęcie.

Do Gospodyń dbających o czystość miesz-
kania !!!
Japońska fabryka FAzumi

iK-o w Osako wypuściła na
rynek udoskonalony proszek

„KATOL'' w żółtych pudełkach,

który Je nieco droższy od
poprzedniego wyrobu Katolu w

niebieskich pudełkach, lecz za
to wielokrotnie mocniejszyI
radykalnie tępi: muchy, mole,
komary, pchły, wszy, pluskwy,

  

    
         

    

     

   
  

 prusaki. mrówki, mszyce na
roślinach pokojowych, ogrodo- |
wych i w inspektach.

Dzisiaj walka z robactwem

domowem nie stanowi wielkiejcementu
Syndykatu cementowni Polskich

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

 

K MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA
G KOMUNIKACJI i TURYSTYKI

w Poznaniu

W wystawie
bierze udział

państw z pięciu
kontynentów

OTWARCIE 6. LIPCA 1930 r.

 

  
  

 

  
  

M
T
U
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Szczotki i Pędzle
Najwygodniej kupić tylko w firmie:

«B. SYMONOWICZ »

 

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

—

z marką

trudności. Kupcie pudełko Ka- ;
tolu i będziecie miały spokój

szczególnie unikniecie

atol w składach aptecznych i apte- !
kach. i

Tabletki odBBdlublowy
Jopiė gre

PROSZKI OD

* BÓLU GŁOWY
dla dorosłych

z. t. „KOGUTEK“
„MIGRENO - NERVOSIN“

w TABLETKACH
Szybko usuwają uporczywe bóle głowy.

ŻĄDAĆ w APTEKACH

„KOGUTEK"
A. GĄSECKI i S-wie.

Fabr. Chem. Farm. w Warszawie.

 

 Wilno, ul. Ś-to Jańska 7
vis 4 vis Uniwersytetu. —0 o
 

 

 
SOLIDNIE | TRWAŁO!!!

będą wykonane te roboty malarskie, do któ-
e użyte zostaną:

PokostI gat. prima czysto lniany
Farby, Lakiery, Emalje oraz inne dodatki.

Swędzenie ciała oraz wszelkiego rodzaju wy- |1
rzuty skórne usuwa 1

KREM LAIN-AGE _>.
(z Kogutkiem)

Jest to idealny, nieszkodliwy kosmetyk, u-
suwający wady naskórka tak u saaa jak
[u dzieci. 33R. M. Spr.W. Nr.

 

KUPIONE: W SKLADZIE FARB

JANA MAZURKIEWICZA
wilno, Dominikańska 11. Od

Rekomendacja fachowych malarzy.   
Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

perkale oraz och

NAJTANIEJ kupuje się dobre towary U dań, przepisywań, lub t.
GŁOWIŃSKIEGO. Polecamy popeliny, jedwa- podobnej, względnie in-

jedwabie sztuczne, satyny deseniowe,
i skarpetki modne.

UWAGA!— Wileńska 27. 342 D

||RÓŻNE |

Role główne odtwarzają: znakomita BETTY COMPSON
i ulubieniec publiczności RYSZARD BARTHEIMESS.

NAD PROGRAM: Dodatek muzyczno - śpiewny z opery „Rigolleto" w wykonaniu słyn. zespołu. Początek

seansów: pierwszego o godz. 5 ost. s. o godz. 10,30 w. Do godziny 7-ej ceny miejsc: parter 1 zł. balkon 80 gr.

AA TET i ia ia ia iii

film sezonu, osnuty na tle siynnego dzieła Al. Jolsona šPIEWAJĄCY BŁAZEN. Jedyny pra-
nanego solisty śpiewaka p X. który wykona szereg odpowiednich romansów i zna-

ami małżeństwa porywająca pieśń miłosna w 10 akt. Nad program Naj-
t: Denny Szaleje farsz w 8 akt.
 

SMAKOSZE PIWA!   

 

  

  

  
     

U
niebywałe jeszcze

na kresach

Arcyksiążęcego
Browaru
w ZYWCU

odznaczone pė
nagrodami w kraju i za-

granicą

Reprezentacja na województwo: wileń
i Wołoż

LISTTESTTEISMASRTN ASS

Największy wybór

FOTO-APARATÓW
NAJSŁYNNIEJSZYCH FIRM

w składzie optycznych, fotograficznych
i geodezyjnych artykułów

„OPTYK RUBIN"
WILNO, Dominikańska 17, tel. 10-58.
Najstarsza firma w kraju (egz. Od r. 1840)

  

 

| WY „EU-
WŁOS W PIEŻ, ŁYSIENIE
ś Usuwa
„Esencja CHINOWO-CHMIELOWA*
I „Mydło CHINOWO-CHMIELOWE"

z (Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy
apteczne. Główny skład Apteka
GĄSECKIEGO, ul. 3 Br 16. S |

OLEJARNIA

JERLEGO PIONOWA
Wilno, ui. Rosa 56, telef. 1500.

"Bocznica: Pioner-Park 28.

Proponuje PO CENACH FABRYCZNYCH

w ilościach dowolnych

PokosSt 55760 podioy, farb jasnych Lp.
Pokost odbarwiony
Osad pokostowy Snów
Kit szklarski
Olej Iniany
Kuch Iniany

w płytach, orzeszkach i mielony na
mączkę.

 

 

JUŻ JEST DO NABYCIA WSZĘDZIE

Światowej sławy
PIWO ŻYWIECKIE

 

n. — Wilno, Zarzeczna 19.

 

 

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

WIELKIM ZŁOTYM MEDALEM.

KUPNO-
SPRZEDAŻ |

 

 

ilard amerykański u-
żywany zakupi Ka-

syno Oficerskie 76 p. p.
w Grodnie. 965—0

Do sprzedania
wyżlica (ponter niemiec-
ki) i dubeltówka. War-
szawska 15, m. 2. —0

ATS 4-0osobowy
„Fiat* z powodu wy-

jazdu okazyjnie do sprze-
dania. PI. Orzeszkowej 11,
m. 6, od 9 11 rano. —6

  

    
  

   

Teodolity,
niwelatory,
astrolabje,
goniometry,

Mejlepsze

instiunenių 3

(LN. ŁA

 

 

   

 

   

   

    

A sprzedała,u wiet glanimetryi ett.
owa e -—l. —

c powszech-

WAGA!||| "cy" (IAW | || 016200
Taśmy miernicze, ruletki i przybory kreślarskie

. w wielkim wyborze
Skład fabryczny w Polsce

RÓJ
ŻYWIECKI",

=| E os  Najstarsza firma w kraju (egzyst. od 1840 r.).

 

  
skie, Grodno, Lidę

278—10

tu, proch bez dymu, a

tej wódki bez smrodu
nie mogą i nic nie mogą
wynaleźć.

Dom drewniany
ze stajnią na własnej Mieszkania
ziemi 400 sążni do sprze- 1 pokoj
dania. Adres:zauek /O——--
nierski Nr. 17—1, —0 Zaraz do wynaję-

No sprzedaży od zaraz Sia male: 7
folwark z majątku mieszkanko w suterenie

Markucie m. Wilna, 73ha pokój z kuchnią przy ul.
z gacikinsaugnt ži Artyleryjskiej Ne 8 d.
szenie się do wlašciciel-
ki maj. Markucie na Grabowskiego. 0
miejscu. —0

Dwa domy
drewniane i murowa-
ny w dobrym stanie
placu 300 sążni kw.
sprzedamy za 1,900

dolarów.
Dom H.-K. „Zachę-
ta" Mickiewicza i

r

  

IL a a

pe ochmistrzyni
do majątku zgłaszać

się ze świadectwami co*
dziennie między 5 a 8
wiecz. do 12 lipca ul.
Targowa 21 m. 3.
ZD 956

Chcesz otrzymać

posadę ?
Musisz ukończyć kursy
fachowe  korespon-
dencyjne prof. Sekuło-
wicza, Warszawa, Żóra-
wia 42-4. Kursy wyuczają
listownie: buchalterji, ra-
chunkowości kupieckiej,
korespondencji handlo-
wej, stenografji, nauk
handlu, prawa, kaligrafji,
pisania na maszynach,
towaroznawstwa, angiel-
skiego, francuskiego,
niemieckiego, plsowni,
oraz gramatyki polskiej.
Po ukończeniu świadec-
two. Żądajcie prospek-
tów. 1790—1

 

jeszkanie z 3-ch po-
koi z kuchnią do

wynajęcia. Miła 3, (Zwie-
rzyniec). 952—1

Uė-ltitel. 9—05.
pokoje nieumeblowane

Uwa a! bez kuchni. Jeden ume-
g blowany do wynajęcia.

Kto poszukuje pieniedzy.Arsenalska 6 m. 5 ed
pod nieruchomošė w Wil- godziny 10—2. 432 1
nie niech się zglosi do a
Biura Reklamowego S. jeszkanie z 2 lub 3
Grabowskiego Garbarska pokoi z kuchnią do

1. Pieniądze mogą być odnajęcia zarazul. Lwow-
zaraz do otrzymania. ,O ska 10 m. 5 od godz. 4

nierucho- d
o 7. 974

Nabędę mość w
Wilnie w cenie do 60 tys. fjwa pokoje do wyna-
zł. może być dług ban- jęcia słonecznę su-
kowy. Oferty do Biura Che i ciepłe. Wielka 56
Reklamowego Garbarska 986
1 dla „Nabywcy“. 0

 

 

 

   

 

    

 wynajęcia mieszka-
nie z 2 pokoi i

 56M rzędna do pensjo-
K. reda, pierwszo-

natu potrzebna natych=
= drewniany z ogrodem o- kuchni, skanalizowane ze miast. Zgłosić się: Za”

Chrońcie si wocowym zdatny na let- światł. el. Wiwulskiego walna 28/30, m. 19. 310
ę nisko do sprzedania. 22, informacje u dozor- A

970 pocz pielęgniarka-
siostra mił. do cno*

rej, wymagane b. po*
ważne referencje. (Urząd
Wojewódzki pokój 69.

 

przed niespodziankami| Miejscowość piękna. Róg cy.
Przed wyjazdem na let- Filareckiej i Krzywego

Do wynajęcia 2 poko-
je od zaraz do-

nisko wzmocnijcie zamki Koła 20/27 u właściciela
i zaopatrzcie się w po- (Zarzecze). 973—5
Aezšbna Uackyii kuchen-pIaWiedzieć się Ludwisar-
ne. — Zamki, okucia, na- p | ska 7 m. 1. 992
czynia kuchenne poleca | Madry, Jak Salomon. Laba -Gbenkcis 2

najtaniej — Czy to prawda, že BRAIT P” Unža la Doria sms
Salomon miał 700 żona Zdolności rachunkowe. sezon ul. Kalwaryjska

980(HI GÓNI Taa — Co pani pocznie, 20, Piotrowicz.
oł ile

— Nie rozumiem w ta-

kim razie, dlaczego na EAS KAND policzyć

Wilno, ul. Wielka49, zwano go mądrym. stado baranów?
411—0 HKEIKZWWZZNWNZWNW gi i sumę podzielę przez

— Zliczę wszystkie no-

RAASTAR TTSCYESRS sm.EE TTT
Sędzia: Zdajecie sobie 4 |zeusy |

 

anienka z ukończoną
szkołą Ogrodniczo

Gospodarczą poszukuje
ASY GN 42 TP EOOWETZOT odpowiedniej posady ul.

Slepa 1—1. 989—1
LETNISKA, |

 

sprawę ze znaczenia przy- potrzebny ekonom do

78.
skaržony: Jak przy-

majątku, kawaler Z
rekomendacjami,  zgła”

na wyjazd na letni.

 
 

z-0

Żądajcie prawdziwe

„SINALCO“
AKUSZERKA _ Słomskiego0.

Marja Laknerowa Orzeźwiający napój. Kto
Przyjmuje od godz. 9dO rąz spróbuje „Sinalco“
7 w. Kasztanowa 7 m.5. Słomskiego, to zawsze

WZP69 tylko ten napój pić bę-
dzie. —r

AKUSZERKI

 

 

 ip 500 złotych za wy-
ia mi stałej

„ posady biurowej. Wyma-
+ Gikoelismcuržą gane warunki Idzeniem i telefonem w

centrum Wilna, poszuku- ue: = NOZ
ję wspólnika-wspólniczki
z koncesją na bluro po-

M" biuro 2-pokojowe

 

Mięszkanić do wyna-
jęcia osobny domek

nej propozycji. Zgłosze- z 5 pok. Mogę dom ten
nia do Administracji Dz. sprzedać. Popowska 24.
pod „Zaraz“. 969—0 979—0

 

sięgnę, to wygram, jak
nie, przegram.

SESIIKI

Sprawy

majątkowe

Oszczędności
swoje złote i dolary u-
lokuj na 12 proc. rocz-
nie. Gotówka twoja jest
zabezpieczona złotem,

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

Do sprzedania domy
z placami, również

same place - ogrody ro-
zmaitej wielkości bardzo
tanio
części Antokola idealne
od zabudowanie. Anto-
olska ul. 8, m. 5. 863-2

  

 

 

sprzedania 25 he-
ktarów dobrej zie-

mi z sadem i zabudo-
waniami. Dowiedz. Pod-
brzezie d. 43, u Tyszkie-
wicza. Komunikacja auto-
busowa. 955—0

Do sprzedania
posiadłość ww centrum
Wilna za 4,000 dolarów,
trzy domy drewniane z
ogrodem owocowym. In-
formacje, poczynając od
10 lipca—Wilno, ul. Mic-
kiewlcza 24, m. 6, w go-
dzinach 5—7 po połud=
niu (w dnie powszednie).

983— 1

Drukarnia „Dziennika Wileńskiego" ul. Mostowa 1.

w najładniejszej E

Porcjont
W CZARNYM BORZE

miejscowość sucha, las
sosnowy. Dom M. Bato-
rowej. Warunki dogodne.
Infor. na miejscu. 434
 

[sko 2 lub 3 poko-
je z kuchnią w ma-

jątku ładnie położonym
nad rzeką do wynajęcia
tanio Folwark Markucie-
Wilno. 982

E-IEMLELANALLUTTSRS
W uniesieniu.

Mąż do żony: Wiem, o
co ci chodzi. Chciałabyś
zostać wdową. Ale za-
pamiętaj sobie, że dopó-
ki ja. żyję, wdową nie zo-
staniesz.

fran-Nuczycielka z
cuskiem wyjedzie
lato na wieś Dobro-

czynny Nr. 3 pokój I od
na

3—4. 978—1

TESTAINIO ANT

Na letnisku,

— Pani przekupko, czy

te grzyby nie są czasem

trujące?

— Niech je pan rzuci

do wody we stawie: kiej
som trujące, bodo ply-
wały, a jak som dobre,

to zatoną.

 

Z znak rowerowy
g. Ne 1310 Janusza

Sikorskiego—un. się —0

agubiono książeczkę
wojskową wydaną

przez P. K. (U. Postawy na
imię Kużmy Żurawlowa
zam. we wsi Łaposie
gminy Hruzdowskiej po-
wiatu Postawskiego un.

się. —

 

 

agubiono książeczkę
wojskową i kartę mo-

bil. wydaną przez PKU.
Postawy na imię Czer-
wońca Włodzimierza za-
mieszkał we wsi Mia-
steczko gm. Hrudowskiej
pow. Postawskiego un.
się. —0

Zs”. dowód osobisty
wyd. przez Starostwo

Grodzkie, książeczkę ban-
kową, weksel na 300 zł
żyrowany przez  Kazi-
mierza Albowicza i Ka-
zim. Mosiewicza, wszyst-
ko własność Marji Ko-
nopackiej, zam. w zaśc.
Okmianka, gm.  Pod-
brzesk.—un. się. 931—0

 

 

GUB. obywatelstwo
polskie wyd. przez

Pol. Państw. na imię Pesi
Łapuk zam. przy ul. 2-ej
Jatkowej 3 — un. się.

990.

Te wynalazki.

Pan: Znowuście się u-
pili. Czuć od was wódkę
na dziesięć kroków.
Wedrowny; Ja nie wiem

panie, co to za ludzie na
tym świecie. Potrafili wy-
naleźć telegraf bez dru-

Redaktor odpowiedzialny: KAZIMIERZ HAŁABURDA.

szać się 3-Maja 1—1 po”
między 16—18. 576

Rais samotny albo
platny praktykant

poszukiwany do niedu“
żego gospodarstwa st.
Bastuny maj. Żyżma La”
skowicz. 948

JEDbudowlany po”
trzebny. Oferty sub:

„N. K.“ I odpisy świa”
dectw do administracji
pisma. 316—1

W redakcji.
— cze: pan komu te

wiersze
panie redak*

— To dlaczego pan ma
podbite oko?

   

     
  
      

    
  
      

      

  

  

 

KARNIA
I INTROLIGA-

TORNIA

„DZIENNIKA
WILEŃSKIEGO"
WILNO, UI.Mo-
stowa Ni 1

Telefon 12 - 44.

PRZYJMUJE

WSZELKIE

ROBOTY

w zakres dru-
karstwa

I Introligator-
stwa wcho-

dzące.
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