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Miedziela 3-go sierpnia 1930 r.

ILENAf
 

niem miejsca o 25 proc. drożej.
terminowe umieszczenie ogłoszeń.

za granicę 8 zł.
PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 łam 35 gr., w tekście 40 gr., za
tekstem 10 łam. 15 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej,
zagraniczne o 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-

Administracja nie bierze odpowiedzialności za
Konto czekowe w P. K. O. Nė 80187.
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Dziś 3 - WIII Kwesta na „Dom Starcówe
 

MIŁOSIERDZIA
przy ulicy Turgielskiej Nr. 12 T-wa PAŃ

SW. WINCENTEGO a PAULO.
 

"
EUGENJA KIBORT - MAKSIMOWA

Dr. med. Ordynator Szpitala św. Jakóba
po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona Sw. Sakramentami zmarła

dnia 2 sierpnia 1930 r. w wieku lat 48.
Eksportacja zwłok z domu żałoby (ul. Sierakowskiego 8) odbędzie

się dnia 4 sierpnia r. b. do kościoła św. Jakóba o godz. 6 p. poł.
Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w tymże kościele dnia

5 sierpnia o godz. 3 rano.
Pogrzeb odbędzie się tegoż dnia o godz. 5 p. poł.

po-Bernardyński.
O czem zawiadamia

na cmentarz

RODZINA.

 

  Pszenicę Wysokolitewską, Żyto Dańkowskie
do siewu

poleca majątek CHOŻÓW.
Wysyłki uskutecznia się w ilościach nie mniejszychniż 100 kg.

w:zaplombowanych workach.
W celu terminowego wykonania zleceń uprasza się o wcześ-

niejsze zamówienia.
Majątek Chożów poczta teleg. telef. Chożów koło Mołodeczna

Eugenjusz Chełchowski.

Miagto-Oqród Jaszuny
Dalzsa sprzedaż działek codziennie w dnie powszednie | niedziele

w biurze tartaku w Jaszunach.
Cena od 15 do 50 gr. za metr kw.
Na raty miesięcznie do 2-ch lat.

P. P. Urzędnikom i inteligencji pracujacej 15'/, rabatu. — Materjały bu-
dowlane na miejscu. — (Tartak i cegielnia).

W ciągu 3-ch tygodni sprzedanych jest 114 działek. — W niedzielę
odjazd z Wilna pociągiem o godz. 2 min. 20 po poł., powrót o godz.

I 9 wieczór. —1o

 

      

  

 

     

 

274000 ADAAOPEN
Pod Protektoratem P. Marszałka J. Piłsudskiego

Il Targi Północne
i WYSTAWA SZTUKI LUDOWEJ I PRZEMYSŁU LUDOWEGO

! 14-1X-30 ! w Wilnie ! 28-1X-30 |!

DZIAŁY: Handel, Przemysł, Rolnictwo, Rzemiosła, Przemysł
Ludowy, Sztuka Ludowa. 469—1 o

ŚPIESZCIE SIĘ ze zgłoszeniami na pozostałe jeszcze stoiska:

Biuro Dyrekcji: Ogród po-Bernardyński. telefon 16—38.

aa ELUKE

„KURS WAKACYJNY
r do egzaminów państwowych w zakresie 4 i 6 klas gimn. i do matury

istnieje

PRZY KURSACH DLA DOROSŁYCH
im. Kraszewskiego od 1 lipca. Kursy mają charakter repetytorjum z za-

| stosowaniem metody akroamatycznej i formy dialogicznej, tabelarycznej
i egzaminacyjnej. Systematyka wypracowań piśmiennych. — Zapisy co-
dziennie od 10—11 przed poł. w kancelarji przy ul. Orzeszkowej Nr. 3

(Czytelnia) i od 17-—21 przy ul. Ostrobramskiej 27. 375—00

UWAGA!
Podaje się do wiadomości Sz. Klijenteli, że z dniem 2 sierpnia r. b.
został otwarty przy ul. 3-te Jańskiej N£ 6 (dawniej gdzie Frliczka).

Polski Sklep Galanteryjny i Trykotaży
. pod firmą «JANUSZE Ko». soo
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JAN BUŁHAK
artysta—fotograf

Jagiellońska 8, tel. 968 Przyjmuje 9-6.

PI. Orzeszkowej 3 A

„Bibljoteka Nowošci“ |
Dzieła klasyczne

Ostatnie newości (polskie i obce)

|
| Czynna ed 11 do 18. —!

  

 

Wypożycza| kupuje Popierajcie Polską Macierz
Abonament 2 złot. Szkolną.

SE Kaucja 5 zł. Wlieńska 15—5.

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

przyjmują wpisy na kurs II (kl. IV—V)
ra Sa (K az

y „owo IV(kl. VI—VII — 8
wow 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.

i Bez dyskusji.
. (Telefonem od wlasnego korespondenta).

| WARSZAWA. Program zjazdu legjonistow w Radomiu został
t ustalony. Po nabożeństwie odprawionem przez biskupa Bandurskiego,

nastąpi defilada przed min. Piłsudskim, a o godz. 4-ej po poł. aka-
demja legjonowa z mową premjera Sławka i generała Rydza-Smigłe-
go bez dyskusji, poczem nastąpi kolacja i raut.

Masowe zamówienia rządowe w przemyśle.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Komitet ekonomiczny upoważnił poszczególne re-
sorty gospodarcze do poczynienia w przemyśle zamówień, które ma-
ją być wykonane w latach budżetowych 1931/32 i 1932/33.

  
 

 

Prasa francuska © Pomorzu.
„PARYŻ. (Pat.). W. dzienniku

„L' Oeuvre" ukazał się dłuższy
artykuł V. Snella o kwestji kory-
tarza pomorskiego. Nie należy
kampanji, podjętej w tej sprawie
przez nacjonalistów niemieckich,
brać zbyt tragicznie—pisze autor
na wstępie. Niema również po-
wodu dla ultranacjonalistów fran-
cuskich do uzależniania tej kwe-
stjj od ewakuacji Nadrenji. Nie
ulega oczywiście żadnej wątpli-
wości, że obie kwestje znajdują
się w pewnej łączności, lecz nie
w takim stopniu, aby jedna zale-
żała od drugiej. Okupacja Nad-
renji była czasową, wówczas gdy
ustalone granice są z natury rze-
czy ostateczne. Depesza z Gene-
wy, którą dziennik w tych dniach
ogłosił doskonałe tę  kwestję
przedstawiała.  Futor stwierdza
dalej: Z otrzymanych przezemnie
odcinków prasy polskiej widać,
iż prasa ta przyjęła w całej spra-
wie słuszne stanowisko. Przedru-
kowuje ona artykuły nacjonali-
stów niemieckich, lecz stwierdza
zarazem z wielkim spokojem, że

zagadnienie granic i pokoju wła-
ściwie nie egzystuje. Sprawa ta
nie podlega dyskusji, gdyż osta-
tecznie i całkowicie została roz-
strzygnięta. Jest to odpowiedź
pod adresem nietylko nacjonali-
stów niemieckich, lecz i pew-
nych dzienników francuskich,
którymby chodziło przedewszyst-
kiem o zwalczanie Brianda i któ-
re chętnie wyzyskują w tym ce-
lu sprawę polską. Nacjonaliści
pragną rozniecać ogień, którego
na szczęście niema zupełnie i
niepotrzebne są ich próby wy-
woływania ze strony rządu pol-
skiego ofenzywy przeciwko poli-
tyce pokojowej Brianda. Polacy,
oczywiście, z wielką jednomyśl-
nością i energją obstają przy
kwestji nietykalności swych gra-
nic, ostatecznie ustalonych przez
traktat, lecz zniemniejszą stanow-
czością rząd polski i cała polska
opinja publiczna wypowiada się
za pokojem. Zarówno Niemcy,
jak i nacjonaliści francuscy po-
winni to zrozumieć.

Francuski minister lotnictwa w Polsce
KRAKOW. (Pat.). Dzisiaj o g.

9 rano przyleciał do Krakowa na
aparacie polskim Fokker z Dę-
blina francuski minister lotnictwa
p. Eynac, w towarzystwie szefa
departamentu lotnictwa M. S.

Wojsk. płk. Rayskiego i szefa
francuskiej misji wojskowej w
Polsce gen. Denain oraz grona
sztabowych oficerów francuskich
i polskich. P. min. Pernot zatrzy-
ma się w Krakowie do wieczora.

Nieuzasadnione pretensje Niemiec do pol-
skiego lotnictwa.

WARSZAWA. (Pat).W związku
z czynionemi przez stronę nie-
miecką zarzutami dotyczącemi
rzekomo licznych przelotów sa-
molotów polskich ponad granicą
niemiecką, ze strony polskiej u-
dzielone zostały wyczerpujące
wyjaśnienia. Z wyjaśnień tych
wynika, że władze polskie prze-
strzegają z całą surowością wy-
konania przepisów, zabraniających
przelatywania poza granice pań-
stwa. Ewentualne uchybienia mo-
gły były mieć miejsce jedynie
wskutek błędów lotników lub też
pod wpływem warunków atmo-
sferycznych, które zmuszały pi-
lota do chwilowej zmiany kie-
runku. Podobne uchybienia mia-
ły zresztą miejsce w licznych wy-
padkach również ze strony lotni-
ków niemieckich. Do błędnego
kwalifikowania przelotu samolo-
tów z terytorjum polskiego na
niemieckie, jako przelotu samo-
lotów polskich, przyczynia się ta
okoliczność, że samoloty komu-
nikacyjne niemieckie na linji Ber-
lin — Królewiec nie zawsze trzy-
mają się wytkniętej linji lotu, jak
to stwierdzone zostało przez ob-
serwacje kompetentnych władz
polskich. Zboczenie tych samo-
lotów z właściwego szlaku stwa-
rza w miejscowościach, nad któ:
remi przelatują niesłuszne wraże-
nie naruszenia granicy przez sa-
moloty polskie.

Częsta ilość wypadków rzeko-
mego naruszenia granicy wyda-
rzyć się miała w okręgu trójkąta
Sampohl — Schlochau—Schneide-
muehl i trójkąta Sthum—Marien-
werder—Deutscheylau, przez któ-
re to okręgi przebiega właśnie
trasa niemieckiej linji komunika-
cyjno-lotniczej Berlin—Królewiec.
Jak stwierdzono, inne wypadki
rzekomego naruszenia granicy
dotyczą w rzeczywistości lotów
bądź to obcych eskadr woisko-
wych, bądź też samolotów cywil-
nych obcych, zdążających do
Niemiec i Polski, lub przez Pol-
skę i zaopatrzonych w stosowne
pozwolenia niemieckie. Jako przy-
kład służyć może tu przelot
jednej z zagranicznych eskadr z
Tallina do Warszawy w dniu 4
lipca r. b., który również uważa-
ny był omyłkowo przez stronę
niemiecką za naruszenie granicy
polsko-niemieckiej przez samoloty
polskie. Celem zmniejszenia moż-
liwości dalszych nieporozumieńw
tych sprawach ze strony polskiej
wydane zostały dalsze, ściślejsze
zarządzenia. Nadmienić należy, że
władze polskie nie wyciągały do-
tychczas konsekwencyj z przelotu
samolotów niemieckich nad tery-
torjum polskiem,  zbaczających
omyłkowo ze swej trasy, aczkol-
wiek zdarzało się to dość często.

Polsko-francuska konwencja lotnicza.
WARSZAWA. (Pat). W sobotę

dnia 2 sierpnia r. b. w M-stwie
spraw Zagranicznych w Warsza-
wie podpisana została konwencja
lotnicza pomiędzy rządem pol-
skim i francuskim. Konwencja
podpisana została w imieniu rzą-
du francuskiego przez p. ministra
lotnictwa Laurent Eynaca i amba-
sadora francuskiego w Polsce p.
Laroche, zaś w imieniu rządu
polskiego przez p. ministra ko-
munikacji Kūhna i ministra peł-
nomocnego Tarnowskiego. Kon-
wencja ta ma na celu rozwój
współpracy francusko-polskiej w
dziedzinie lotnictwa handlowego,
w szczególności konwencja prze-
widuje utrzymanie nadal dotych-
czasowego połączenia lotniczego

Paryż — Warszawa przez Pragę,
pozatem utworzenie drugiego po-
łączenia lotniczego przez Berlin,
jak również ewentualność stwo-
rzenia jeszcze innych linji.

Konwencja ustala również ogól-
ne warunki. oraz system celny,
jaki ma być stosowany w zakre-
sie eksploatacji żeglugi powietrz-
nej' Konwencja zawarta została
na okres 10 lat. Otwierając no-
wą dziedzinę działalności na polu
współpracy polsko - francuskiej,
świeżo podpisana konwencja lot-
nicza przyczyni się niewątpliwie
do dalszego zacieśnienia wspól-
nych interesów obu krajów, po-
większając możliwości rozwoju
ich lotnictwa handlowego.

Europejski raid awjonetek.
BERLIN (Pat). Dziś odbyły się

próby techniczne czterech dal-
szych awionetek, biorących udział
w raidzie. Ogółem zbadano dotąd
33 maszyny. Komisja sportowa w
ciągu dnia dzisiejszego nie ogło-
siła żadnych nowych wyników.
Lotnicy przygotowywali się tylko
Jo jutrzejszej ciężkiej próby zu-

życia benzyny przez motor. Dziś.
ustalona została kolejność uczę-
stników raidu awionetek. Według
punktów, uzyskanych za przeby-
cie trasy, przy pierwszej próbie
technicznej, pierwsze cztery miej-
sca zajmują: pierwsze miejsce —
Anglik kpt. Broad na awionetce
K. 3 (292 punkty), drugie miejsce

na awionetce B. 3 Niemiec Mor-
zik (288 p.), trzecie miejsce na
awionetce B. 8 Niemiec Poss
(287 p.), czwarte miejsce na awio-
netce C. 1 Niemiec Notz (286 p).
Pierwszy z Polaków znajduje się
na 14-tem miejscu. Jest nim kpt. :
Płonczyński, pilotujący maszynę
P. 3. zyskał on 244 punkty. Ty-
leż punktów posiada również pi-
lot polski Więckowski na ma-
szynie P. 4, który zajmuje 15 z
kolei miejsce. Bajan zajmuje 31
miejsce na P, 2 (125 p.), a na
32 miejscu jest Gedgowd na ma-
szynie O. 1 ze 106 punktami. O-
statnie miejsce według ogłoszonej
dzisiaj jeszcze niepełnej tabeli
zajmuje Anglik Andrews na ma-
szynie K. 4 (73 punkty). W tabe-

"li tej mogą nastąpić jeszcze pew-
ne przesunięcia przy dalszych
próbach technicznych. Walka o
pierwsze miejsce rozstrzygnie się
między Anglikami a Niemcami.
Co do Polaków, to w każdym ra-
zie conajmniej dwóch znajdzie
się w pierwszej dwudziestce, dla
której przewidziane są nagrody.

Uczestnik międzynarodowego
raidu awionetek Babiński, pilo-
tujący samolot Q. 6, wylądował
wczoraj na lotnisku w Tempel-
hofie na 10 min. przed zamknię-
ciem lotniska o godz. 7.50 wiecz.
Lotnik Babiński oświadczył ko-
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Zdzisława CHARMAŃSKIEGO
odprawione zostanie dnia 6 sierpnia
o godz. 9 rano żałobne nabożeń-
stwo w kościele Serca Jezusowego
Q czem zawiadamiają

365—0 o Żona i córki.

że mu-
siał wczoraj lądować w odległości
100-kilkudziesięciu klm. od Gdań-
ska i na 100 klm. od Starogardu

respondentowi P. A. T.,

zamoczenia karbora-
tora. Znalazłszy się w obrębie
bardzo silnej burzy, połączonej
z ulewą i gwałtownym wiatrem,
Babiński natychmiast zawiadomił
lotnisko w Starogardzie, skąd mu
odpowiedziano, że na całym dal-
szym odcinku panuje również
niepogoda, uniemożliwiająca dal-
szy lot. Po przeczekaniu burzy
awionetka po kilkugodzinnym po-
stoju mogła wylecieć dalej, przy-
bywając jeszcze na czas do Ber-
lina. Babiński czuje się na tyle
dobrze, że może wziąć udział w
dalszych próbach technicznych.
Lotnik polski Muślewski, pilotują-
cy maszynę P. 5, przybył dziś
na lotnisko w Tempelhofie o g.
11.30, kończąc poza konkursem
swoją trasę tegorocznego lotu
okrężnego po Europie jako 6 z
rzędu Polak.

z powodu

Próba rekordu podróży powietrznej.
NOWY YORK. (Pat.) Lotnik

amerykański John Henri Mears
wyruszył dziś rano z Nowego
Yorku z zamiarem pobicia rekor-
du podróży powietrznej naokoło
świata. Rekord ten należy obec-

Prasa angielska
LONDYN. (Pat.). Polityczne

czaśopisma angielskie omawiają
„tragedję Woldemarasa“, wyraža-
jąc pogląd, że usunięcie byłego
dyrektora jest zdarzeniem po-
myślnem, o ile ułatwi Litwie po-
rozumienie z Polską. Konserwa-
tywny „Weekend Review* wyra-
ża nadzieję, że rząd litewski na-
wiąże stosunki z Polską, co po-
winno być logicznem następstwem
unieszkodliwienia =Woldemarasa.
Liberalna „Nation* stwierdza, że
każdy krok, usuwający wpływy

nie do „Zeppelina“. Lotnik obrał
trasę, idącąšprzez Nową Zelandję,
Irlandję, Berlin, Syberję, Seattle,
Chicago, Nowy York. Długość
trasy wynosi 17.975 mil angiel-
skich.

o Woldemarasie
Woldemarasa, zmniejsza niebez-
pieczeństwo, płynące z dotych-
czasowego postępowania Litwy.
„The Economist* uważa, że obec-
ność Woldemarasa w Kownie by-
ła główną przeszkodą do nawią-
zania lepszych stosunków z Pol-
ską. Dziennik porównuje Wolde-
marasa z wygnanym zagranicę Z.
S. S. R. Trockim i stwierdza, że
los Woldemarasa wzbudziłby wię*
cej współczucia, gdyby nie jego
twarda opozycja w sprawie po-
rozumienia z Polską.

Fuzja komunistów z socjal-demokratami
w Czechosłowacji.

PRAGA. (Pat.). Wydziały wy-
konawcze stronnictwa socjal-de-
mokratycznego oraz opozycji ko-
munistycznej w okręgu berneń-
skim przeprowadziły odrębne i
wspólne narady w kwestji postę-
powania przy organizacyjnem po-
łączeniu się opozycji komunistycz-
nej z socjal-demokracją. Posta-
nowiono że do 1 września prze-
prowadzone mają być wszystkie

prace, połączone z fuzją tych
dwóch grup. Również miejscowy
organ opozycji komunistycznej
przestaje wychodzić i łączy się z
dziennikiem  socjal-demokratycz-
nym. Opozycja komunistyczna w
Brnie jest dość silna i połączenie
się jej z socjal-demokratami jest
poważnym krokiem w procesie
rozpadania się komunistów w Cze-
chosłowacji. :

Konwencja monetarna pomiędzy Watyka-
nem a Kwirynałem.

RZYM. (Pat.). Minister finan-
ów Mosconi i gubernator waty-
kański Serafini podpiszą konwen-
cję między Watykanem a rządem
włoskim, na podstawie której
mennicy państwowej włoskiej
przysługiwać będzie wyłączne pra-
wo wymijania monety watykańą

skiej która będzie notowana w/g
kursu urzędowego na terytorjum
król. włoskiego. Specjalna klau-
zula ustala ilość monet, które
mają być wybite w ciągu lat w
okresie których obowiązuje kon-
wencja.

Przed wyborami do Reichstagu.
BERLIN. (Pat.). Kanclerz Brue-

ning przemówi dziś na publicz-
nem posiedzeniu w Lignicy. Bę-
dzie to pierwszy występ z cyklu

przedwyborczych mów agitacyj-
nych, jakie ma on wygłosić w

Bolszewizm
NANKIN. (Pat.). Ministerstwo

'marynarki urzędowo donosi o
otrzymaniu radjodepeszy z kano-
nierki chińskiej Jung-Czeng, do-
noszącej, że kanonierka ta, po
pomyślnem zbombardowaniu po-
zycyj wojsk czerwonych, odzyska-

rozmaitych miasteczkach Rzeszy.
Jak przy wyborach poprzednich,
kanclerz Bruening będzie figuro-
wał na naczelnem miejscu listy
centrowej wrocławskiego okręgu
wyborczego.

w Chinach.
ła z powrotem miasto Szang-Sza,
przyczem strzelcy morscy, wysa-
dzeni na ląd z kanonierki patro-
lują obecnie w odzyskanem mie-
ście, czekając na nadejście posił-
ków z Hankou.
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Równocześnie z wiadomościa-

mi, iż p. Tadeusz Hołówko, na-

czelnik wydziału wschodniego w

M. S. Z. zająć się ma w najbliż-

szym czasie urzędowo  poszuki-

waniem . styczności z mniejszo-

ściami narodowemi na wschodzie

państwa, czy to przedewszystkiem

w związku z wyborami, czy też

prawdopodobnie i z zamysłami

dalszemi, pojawiły się w piśmie

obozu rządzącego (Gaz. Polska

Nr. 197 i 201) rozważania o kre-

sach z podpisem T. H., które już

omawiane są w pismach jako

poglądy i oświadczenia p. Tadeu-

sza Hołówki.

Myślą przewodnią tych rozwa-

żań jest przekonanie i twierdze-

nie, szeroko tam rozwijane, iż

„proces zespalania się kre-

* sów z państwem idzie w coraz

szybszem ternpie...*

Być może, iż w takiem brzmie-

niu jest pewne ułatwienie. Bo

ostatecznie, co to znaczy, że ze-

spalają się z państwem kresy?

Nie pola, nie lasy, nie rzeki, nie

pagórki i niziny, bo te są, jak

zawsze, na swem miejscu, ani

bliżej, ani dalej. Wiaściwe zna-

czenie jest takie, że zespala się

z państwem ludność, ta miano-

wicie, która była niezespolona,

a więc nie polska, lecz innych

narodowości t. zw. mniejszościo-

wych. le gładziej przechodzi

pod pióro wyrażenie, że zespa-

lają się kresy, niż takie, które

mówiłoby wyraźnie to, co tamto

ma znaczyć:
„proces zespalania

narodowych z państwem

szybszem temple..."

Tego określenia pióro p. Ho-

łówki unikało może samo przez

się, nieświadomie, ale unikało,

bo tu myśl trzeźwa zawolalaby:

stój!
W rzeczy samej życie codzien-

ne, gromadzące dzień po dniu

doświadczenia i wiadomościz tej

także dziedziny, nie stworzyło

w nas takiego mniemania, które

jest nowe i zadziwiające, gdyż

przeciwnie ciągle i ciągle słyszy-

my tylko o zaostrzających się

niechęciach i o rozszerzaniu się

wpływów żywiołów coraz skraj-

niejszych.

Trzeba się w tej ważnej spra-

wie rozejrzeć.

się mniejszości
idzie w coraz

 

Pogląd p. Hołówki o zespala-

niu się mniejszości narodowych z

państwem streszcza się w nastę-

pujących najdobitniejszych zda-

niach (Nr 197):
— „Nie ulega wątpliwości, że kresy

dopiero po przewrocie majowym na-

prawdę zaczęłv się zespalać z Pań-

stwem Poiskiem, co główną jest za-

sługą, należy to bez zastrzeżeń przy-

znać, obecnej administracji... Proces

1 Zespalania się kresów z „państwem
"idzie w coraz szybszem tempie... Za tę
ufność, którą okazał system majowy

miejscowej niepoiskiej ludności, za to

sprawiedliwe jej traktowanie, za ten
szacunek dla odrębności narodowych

i wyznaniowych, ludność ta szczerze
odpłaca coraz większą ufnością i przy-

wiązaniem do państwowości polskiej".

Jest w ten ujęciu sprawy pew-

na budowa myślowa, powiedzmy

odrazu, siuszna. Mianowicie osią,

na której się opiera i bez której

rozpada się, jest zasada wzajem-

ności. Rządy pomajowe okazały
ufność i szacunek mniejszościom,

a one odpowiedziały przywiąza-

niem do państwa. Nikt chyba nie

powie, że wprowadzenie w poli-

tykę państwową pierwiastków uf-

ności i szacunku dla narodowoś-

ci wyznań jest czemś złem, a

wzajemność ujawniająca się w

przywiązaniu ich do państwa, jest

czemś niepomyślnem.

Budowa myślowa jest dobra.

Ale jest błąd po stronie już nie

myśli lecz rzeczywistości. Miano-
wicie... jest całkiem inaczej.

Niema śladów, by mniejszości

narodowe sądziły, że rządy obec-

ne okazały im ufność i szacunek.

Prawda, nasze mniejszości wogóle

są mało skłonne do przyznawa-

nia czegoś takiego. Ale tym ra-

zem gotowe by były przyznać

może różne rzeczy ale nie to, że

rządy obecne okazują im ufność

i szacunek. Zresztą ten właśnie

rys jest tak obcy rządom obec-

nym wogóle, że, gdyby tak było,

mniejszości narodowe miałyby

wielki przywiłej nad ludnością

polską, której rządy te ani ufnoś-

ci ani szacunku nie okazują. Ale

DOZULCEJN ONI k

Tragiczny bilans prześladowania religii-

nego w Rosji sowieckiej.
Według wiadomości, zebra-

nych przez „Giornale d'ltalia*,

w Rosji sowieckiej w ciągu osta-

tniego roku zamknięto 422 świą-

tynie, a w styczniu r. b. na sa-
mej tylko (krainie 42. W tym
samym czasie przystąpiono do
masowego burzenia cerkwi i ko-
ściołów, przyczem wysadzono w
powietrze wiele świątyń O wiel-
kiem znaczeniu religijnem, arty-
stycznem i historycznem. Propa*
ganda  antyreligijna cieszy się
jaknajwydatniejszem poparciem

władz i została wprowadzona do
wszystkich szkół, jako przedmiot
obowiązujący. Założono nawet 13
szkół, w których kształcą się agi-
tatorzy bezbożności. Natomiast
zamknięte zostały wszelkie wy-
dawnictwa religijne, a literaturę

religijną zniszczono. Pismo Sw.
i książki do nabożeństwa zostały
spalone lub zamienione na ma-
kulaturę. Władze zabroniły wszel-
kich zebrań oraz jakichkolwiek
praktyk religijnych w domach
wiernych. Dla religji nie wolno zdo-
bywać sobie zwolenników, nato-
miast niewiara ma całkowitą swo-
bodę w tym zakresie. Bezbożność

stała się sprawą państwową inaj-
wyższą nauką. Nietolerancja šwię-
ei tryumfy. Obywate! wierzący
uważany jest za „ukrytego wroga

sowietów.

Zamykanie świątyń odbywa się
nietylko na drodze gwałtu, lecz
także przy pomocy nadmiernego

opodatkowania. Za małe kościołki,
np. trzeba płacić 3.000 rubli zio-
tem rocznie. Ponieważ wierni
prawie nigdy nie są w stanie ze-

brać takiej sumy, więc świątynie

zamyka się z powodu „odmowy
uiszczenia podatku".

Warunki życiowe duchowień-
stwa są poprostu nie do zniesie-

nia i to nietylko wskutek nad-

miernych podatków, lecz także

dlatego, że duchownych zaliczono
do klasy ludzi niepracujących.

Wobec tego nie mają oni prawa
ani do kart żywnościowych, ani
do mieszkań. Często księża ska-

zywani są na wygnanie bez wy-

roku sądowego. Osoby prywatne,
wspierające Kościół, narażają się
na prześladowanie. Kto udzieia

przytułku osobie duchownej, musi

płacić większy podatek. Spiewa-

kom kościelnym nie wolno nale-
żeć do sowieckich związków za-
wodowyeh. Członkowie rad ko-
ścielnych uważani są za element
niepracujący i, podobnie, jak
księża, pozbawieni prawa zarob-
kowania. Przy najmniejszym sprze-

ciwie ałbo w razie złożenia skargi,
biskupi, księża i wierni są aresz-
towani i bez wyroku sądowego
wrzucani do więzienia albo ska-
zywani na wygnanie. Deportan-

tom władze stale przedłużają
termin i zesłania, tak, że wygna-
nie trwa przez całe życie. O licz-
bie aresztowanych niższych du-
chownych wogóle niema co mó-
wić. W wigilję Bożego Narodze-

nia w samej tylko Moskwie aresz-

towano ich 60-ciu. Według bardzo
niedoskonałej statystyki, w wię-
zieniach lub na wygnaniu znaj-

dnje się 197 biskupów prawo-

sławnych.
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czycy.

Ostrzeżenie.

Pisma prorządowe donoszą o
utworzeniu „Związku b. Ulczestni-
ków I. Korpusu Wojsk Polskich
na Wschodzie”, przemilczając jed-
nak dyskretnie o siedzibie nowe-
go Związku.

W podanym Zarządzie nowo-
utworzonego Związku poznajemy
szereg naszych b. Kolegów, któ-
rzy, będąc poprzednio członkami
Stowarzyszenia _ Dowborczyków,
dążyli zawsze do jego rozbicia i
po ujawnieniu tych tendencyj
zostali skreśleni z listy członków
Stowarzyszenia.

Nowy Związek ma przejrzysty

 

cel: rozbić Stowarzyszenie Dow-
borczyków „Ku Chwale Ojczyz-
ny", które zgodnie z pojęciem
honoru żołnierskiego służyło i
służy Ojczyźnie, a nie koterjom
politycznym.
W związku z powyższem Cent-

ralny Zarząd Stowarzyszenia Dow-
borczyków „Ku Chwale Ojczyzny"
 

rzeczywistość jest taka, że mniej-

szości narodowe w polityce rządu

obecnego, tak jaskrawo zaryso-

„wanej w niebywałych wyborach

na kresach wschodnich, w któ-

rych stronnictwo rządowe uzy-

skiwało wszystkie mandaty, tam,
gdzie potem nie zdobyły ani je-

dnego, widzą najrozmaitsze rze-

czy, ale nie ufność i szacunek.

Z przesłanką pada i wniosek.

Jeżeli mniejszości mając tyle przy-

wiązania do państwa, ile odczu-

wają szacunku i ufności rządów

obecnych dla siebie, wiemy, co

o tem sądzić. Równowaga budo-

wy myślowej p. Hołówki, w zasa-

dzie słuszna, wytrzymuje próbę i

utrzymuje się, ale na wysokości...

zera, lub poniżej zera.

A jednak jest to sprawa do-

niosła i mało nadająca się do

igraszek myślowych.

Nowość tego poglądu o ze-

spoleniu się mniejszości i kresów

z państwem pod rządami obecne-

mi jest tak wielka, że równocze-

śnie w piśmie innego odłamu

obozu rządzącego („Przełom* nr.

30) i to właśnie żywo zajmujące-

go się sprawami mniejszości, czy-

tało się uwagi, zapominające na-

wet chwilowo, wobec groźnego

stanu rzeczy na kresach, o $tron-

niczych różnicach polskich:
„--Rzecz inna, że pewrego pigkne-

go poranku może nam wszystkim, har-

cawnikom, z pod znaku czy to Sanacji,

czy Centrolewu, czy O. W.P. sprawić

taką samą siurpryzę, jaką 13 lipca spra-

wił Kowel: 4 mandaty komunistyczne

na 5... Ależ naturalnie, naturalnie. pp.

publicyści i redaktorzy naczelni hurra*

oficjalnej prasy, nie marszczcie tak groź-

nie czół i nie chwytajcie się za pióra,

by się skarcić surowo, ja tylko žarto-

wałem... Rozumie się, jest rzeczą jasną

jak słońce i tylko matołki oraz prze-
| ciwnicy zlej woli, których liczba w Pol-

sce z każdym dniem wzrasta, zwłaszcza

gdy się patrzy na życie przez okulary

specyficznej „sanacji moralnej" z „na-

kazów chwiii” wypływającej, jasną jes]

rzeczą i oczywistą, że wybory uzupeł-

niające w okręgach kowelsko-włodzi-

mierskim i święciańsko brasławskim by-

ły wielkim tryumfem obozu prorządo-

wego i budowniczej myśli państwowej..*

 

owbor-

  

z siedzibą w Warszawie, Nowy
Swiat 40, ostrzega wszystkich Ko-
legów z b. I. Korpusu Wschod-
niego, iż nowoutworzony Związek
niema nic wspólnego ze Stowa-
rzyszeniem Dowborczyków „Ku
Chwale Ojczyzny”, powstałem bez-
pośrednio po zdemobilizowaniu
I. Korpusu Wschodniego, którego
to Stowarzyszenia prezesem ho-
norowym jest p. Generał Broni
Józef Dowbór-Muśnicki.

Jednocześnie zawiadamia się,
iż do nowoutworzonego Związku
wstąpiły te osoby z pośród by-
łych Dowborczyków, które zo-
stały usunięte z naszego Stowa-
rzyszenia.

Centralny Zarząd Stowarzy-
szenia Dowborczyków

„Ku Chwale Ojczyzny".

Warszawa, dnia 31 lipca 1930.

WECKA
słoje do konserwowania

i aparaty do sterylizowania
oleca 379—1

NAGRODZKIZYGMUNT
Wilno, ul. Zawalna 11-a.

 

Okazuje się, jednem słowem,

że tego wmawiania w społeczeń-

stwo, iż dzieje się doskonale, gdy

jest bardzo źle, szczególnie w

sprawie takiej, jak stanowisko

mniejszości wobec państwa, już

znieść nie mogą nawettrzeźwiejsi

zwolennicy przewrotu majowego.

l trzeba to sobie powiedzieć,

że inaczej być nie mogło, tylko

tak, że przewrót majowy musiał

dodać ducha mniejszościom, za-

równo przez swą stałą walkę ze

społeczeństwem  polskiem, jak

przez lekkie poczynanie sobie z

prawem, w czem mniejszości nie

mogą widzieć utrwalenia się pań-

stwa.

Bardzo szczerze -niewątpliwie

p. Hołówko cieszy się niektóremi

postępami w samorządach, w wy-

glądzie zewnętrznym miasteczek

i wsi kresowych, w wystawach

rolniczych, zjazdach śpiewaczych,

strażach pożarnych itd., alez z

jakąż przesadą określa:

„Wspaniałe wprost rezultatyl.."

Każdy pomyśli sobie i poradzi

rozpędzonej myśli radosnej: tylko
nie cwałujmy.

A do tego dodatek:
— „Wszystkie tablice i wykresy

wskazują na jedno: okresem przełomo-

wym był rok 1926."

Oczywiście. Jesteśmywdomu.
To już znamy.

Czegoż to

mówiło?
Ale dziś już nie można mó-

wić o świetnościach gospodar-

czych, ani o poprawach ustrojo-

wych, ani o powodzeniach zagra-

nicznych, więc myśl ucieka... w

kresy.
Jeszcze jedno szkodliwe złu-

dzenie, które jednak niewiele bę

dzie dziś miało siły szerzenia się,

bo ludzie za dużo nasłuchali się

podobnych twierdzeń. | dobrze,

że nikt nie wierzy. Bo sprawa

jest poważna i polityka złudzeń

i rozczarowań byłaby tu szcze-

gólnie kosztowna.
Stanisław Stroński.

taksamo się nie

MooL E-N-SK

Czerwony dzień antywojenny.
BUDAPESZT. (Pat.). W dniu

wczorajszym zebrało się kilkuset

komunistów w celu urządzenia

demonstracji, policja jednak nie
dopuściła do żadnych ekscesów.
Aresztowano około 300 manife-
stantów, z których 50 niebawem

zwolniono.
BUKARESZT. (Pat.). W dniu

wczorajszym w całym kraju pa-
nował zupełny spokój. Władze
nigdzie nie miały powodu do in-

terwencji, gdyż nie miała miejsca

żadna próba manifestacji komu-
nistycznej.

STOKHOLM. (Pat.). Dzień 1

sierpnia upłynął w zupełnym spo-

koju, pomimo postanowienia ko-

munistow urządzenia w tym dniu

demonstracji na znak protestu

przeciwko ruchowi antykomuni-

stycznemu w Finlandji, o którem

to postanowieniu wspominała po-

ufnie odezwa, rozpowszechniona

wśród komunistów miejscowych.
WIEDEN. (Pat.). Wczoraj póź-

nym wieczorem zaczęli groma-

dzić się przed budynkiem tutej-

szego poselstwa polskiego mło-

dociani komuniści, którzy wracali
z wiecu, zwołanego z okazji dnia
1 sierpnia. Dzięki energji policji,

która 7 komunistów aresztowała,

a resztę rozproszyła, nie doszło
do żadnych demonstracyj.

BERLIN. (Pat.). /Wczorajsze
demonstracje socjalistyczne i ko-
munistyczne miały charakter
względnie spokojny. Z powodu
drobnych wykroczeń w czasie po-
chodu aresztowano około 80 osób.

Stany Zjednoczone czynią ustępstwa
Sowietom. '

WASZYNGTON. (Pat.). Zarzą-

dzenie wladz skarbowych, zabra-
niające importu drzewa sowiec-
kiego do Stanów Zjednoczonych,
uległo zmiańie, a mianowicie ła-
dunki, które już nadeszły ze Sta-

nów Zjednoczonych oraz trans-
porty, już naładowane na okręty
w  Rrchangielsku, zostaną dopu-
szczone. Wspomniana zmiana roz-
porządzenia dotyczy 79 okrętów.

Ruch nacjonalistyczny w indjach
BOMBAJ. (Pat.). W Vallabhai

patel Pandit Malavya oraz 4 inni

kierownicy ruchu narodowego zo-
stali aresztowani w związku z ma-
nifestacją ku czci przywódcy ru-
chu narodowego Tilaka, zmarłego
w roku 1920. Policja rozproszyła

wszystkich uczestników manife-

stacji z wyjątkiem 250 osób, któ-

re nie zastosowały się do wezwa-
nia i które policja zaatakowała
przy użyciu pałek bambusowych.
Zgórą 100 manifestantów odnio-
sło rany. Pewna liczba areszto-
wanych została przewieziona do
szpitala. Spokój został przywró-
cony.

 

Przywódcy «sanacji» jako historycy.
Nieporównany marszałek Se-

natu p. Szymański, podpisał i
ogłosił odezwę „do narodu*, na
wołującą do zgodnego (sic!) świę-
cenia uroczystości Cudu Wisły.
Obok marsz. Szymańskiego wcho-
dzą m.in. do komitetu wykonaw-
czego tej uroczystości tuzy i naj-
wybitniejsi dziś dygnitarze „pań-
stwowo-twórczy* generał — prezes
Górecki, pik. Koc z „Gazety Pol-

skiej”, sen. Ewert. red. Fryze z

Marszałkowskiej, Wacław Siero-
szewski i nacz. Warzyński, gorli-

wiec z nawołującej do wystąpień
antykonstytucyjnych „Nowej Ka-
drowej", której redakcja „przytu-

liła się" w gmachu głównej ko-
mendy policji.
W komitecie są sami „swoi*.

W odezwie znajdujemy taki ustęp:
„Dnia 18 październik» r. b.,

jako w 10-tą rocznicę rozejmu,
który się zakończył zwycięsko,
w stulecie walk o niepodle-
głość naszą, święcić mamy owe
wspaniałe święto, które było
świadectwem naszej wielkości
i potęgi.

Winniśmy w uroczystości tej
skupić się i zjednoczyć w pracy
dla przyszłości ojczyzny.

Jako przed laty dziesięciu,
tak i teraz, jedna myśl, jedna
wola i jeden czyn całego na-
rodu, skupionego przy Józefie
Piłsudskim, są i być muszą je-
dyną, niezawodną gwarancją

naszego bytu i naszego bezpie-
czeństwa..."
Słowem, stara piosnka. Styl jej

cokolwiek naciągnięty, a i pol-
szczyzna trochę szwankuje (ma-
sło maślane — święcić święto),
ale, jak i w wielu innych oka-
zjach rocznicowych, po staremu
miesza się daty, byle upiec hołd
dla jednego człowieka. Rocznica
Cudu Wisły wypada w sierpniu,
stuletnia rocznica powstania listo-
padowego w listopadzie Lecz kto-
by z sanacji zwracał uwagę na
podobne szczegóły. Samowładny
komitet połączył obie rocznice,
wybierając dla ich obchodzenia
październik, jako miesiąc „prze-

chodni“.
Zatem male przegrupowanie...

rocznic. Oczywiście, ze względów
politycznych. Bo to przecież przed
wyborami. Przedsięwzięcie paž-
dziernikowe ma być jak już po-
wiedzieliśmy, przedsięwzięciem a-
gitacyjnem na cześć i ku chwale
Piłsudskiego. I widocznie mniej-
szą się tutaj przykłada wagę do
działalności Piłsudskiego, jako
zwycięzcy z pod, Kijowa, skoro
się wzywa pod jego sztandar ca-
ły naród, kładąc ludziom łopatę
do głowy, że zjednoczenie się
pod polityczną komendą komen-
danta jest „jedyną gwarancją na-
szego bytu i naszego bezpieczeń-
stwa".

 

ŻYCIE KATOLICKIE.
Katolickie szkolnictwo w
Stanach Zjednoczonych A.P.

Szkolnictwo katolickie w Sta-
nach Zjednoczonych A.P. opiera
się przedewszystkiem na szkołach
parafjalnych, utrzymywanych wy-
łącznie z funduszów gminy reli-
gijnej, gdyż konstytucje poszcze-
gólnych stanów nie przewidują
w żadnym wypadku pomocy fi-
nansowej ze strony państwa na
rzecz szkół nie państwowych.
Przeciwnie, katolicy, utrzymujący
szkoły parafjalne, obowiązani są
jednakże opłacać podatki na rzecz
państwowych szkół publicznych.
Pomimo tego podwójnego obcią-
żenia i chociaż, jak wylicza jeden
ze znawców przedmiotu, ewen-
tualne przejęcie szkół, utrzymy-
wanych przez gminy wyznaniowe,
na ciężar państwa wymagałoby
podwójnego obciążenia obywateli
podatkiem szkolnym utrzymanie
katolickich szkół parafjalnych wy-
pada znacznie taniej, niż takich
samych szkół państwowych. Fakt
ten wynika przedewszystkiem z
tego, że personel szkolny, rekru-
tujący się w większości wypad-
ków z sióstr zakonnych, jest bar-
dzo tani. Ponadto groszem pub:
licznym  szafuje się znacznie
oszczędniej niż to ma miejsce w
szkołach publicznych.

Tem nie mniej sumy, wyda-
wane przez katolików na to szkol-
nictwo, są olbrzymie. W samym
tylko roku 1929 wybudowano 162
nowe budynki szkolne, których
koszt przenosił nieraz 100 tysięcy
dolarów od budynku. (Na ten
cel wydatkowano dotąd okało
300 miljonów dolarów). Utrzyma-
nie tych szkół kosztuje około
100 miljenów dolarów rocznie.
Za sumę tę utrzymuje się, pod-
ług ostatnich sprawozdań, 7225
szkół parafjalnych niższych, w
których kształci się 2.298.571 dzie-

ci. Do tej liczby dodać jeszcze
należy około 230 tysięcy dzieci
w szkołach średnich i 51.523 sie-
rot, wychowanych w zakładach
kościelnych. Jeśli uwzględnić
jeszcze "około 100 tysięcy mło-

dzieży, pobierającej naukę w wyż-
szych szkołach katolickich, 16.300
alumnów seminarjów duchownych
i studentów dwunastu katolickich
uniwersytetów Ameryki — można
nabrać słabego tylko pojęcia o
ogromie szkolnictwa katolickiego,
utrzymywanego wyłącznie własne-
mi środkami 20-tu miłjonów ka-
tolików amerykańskich. Niestety,
nawet przy tym wysiłku, jeszcze
około 2-ch .miljonów dzieci kato-
lickich pozbawionychjestmożności
korzystania z własnychszkół. Do-
tyczy to przedewszystkiem dzieci
mieszkańców oddalonych preryj
i puszcz, oraz wielkich miast,
gdzie rodzice mało dbają o reli-
gijne wychowanie swego poto-
mstwa. Dla tych ostatnich' urzą-
dza się jednak przynajmniej w
soboty, które w Ameryce wolne
są od nauki szkolnej, wykłady
religii, pozostali jednak z ko-
nieczności narazie i tego są po-
zbawieni.

Zaznaczyć należy, że miały
miejsce próby pozbawienia szkół
katolickich prawa publiczności,
jak np. uchwalone przez stan
Oregonu prawo kształcenia dzieci
do lat 18 wyłącznie w szkołach
państwowych. W danym jednak
wypadku fakt ten wyszedł raczej
na korzyść szkolnictwa katolickie-
go, gdyż po zaskarżeniu tej u-
chwały w Waszyngtonie wydano
orzeczenie, w którem m. in. po-
wiedziano: „Wolność, która jest
podstawą rządów Stanów Zjedno-
czonych, wyklucza monopol pań-
stwa przy kształceniu dzieci. Każ-
dy, kto dziecko żywi i losem je-
go kieruje, ma prawo i najwyż-
szy obowiązek przygotowania go
do spełnienia jego zadań życio-
wych*.

Niezależnie od szkolnictwa ka-
tolicy, mimo wszelkich trudności,
nie zaniedbują wychowania reli-
gijnego swych dzieci w szkołach
państwowych. Osiąga się to prze-
dewszystkiem przy pomocy zor-
ganizowanych w wielu diecezjach
„Bractw nauki Chrystusowej”, do
których należy wiele nauczycielek-
katoliczek szkół państwowych.
Nauczycielki te poza godzinami
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szkolnemi zbierają dzieci bądź w
szkole, bądź w kościele na naukę
katolicką. Ponadto w czasie feryj
letnich, które trwają ponad dwa
miesiące, organizuje się t. zw.
„szkoły wakacyjne". Prowadzą te
szkoły z własnego popędu na-
uczycielki, siostry zakonne, semi-
narzyści, osiągając, zwłaszcza na
wsi, doskonałe rezultaty. (Kap).

Kościół katolicki w Ko-
lumbji.

Południowo-amerykańska re-
publika Kolumbja, licząca 1.148.550
km. kw. i 8 miljonów mieszkań-
ców, od pierwszej chwili swej
niepodldgłości (1810) była wierną
córą Kościoła. Konstytucja jej z
r. 1886 stwierdza, że „religja ka-
tolicka jest religją narodu" i po-
leza władzom publicznym, by
otaczały ją opieką, jako „istotny
element porządku społecznego”.
Prawie cała ludność jest kato-
licka. W roku 1898 kraj ten po-
święcił się oficjalnie Najśw. Ser-
cu Jezusa, idąc w ślady sąsied-
niej republiki Ekwatoru, który
pierwszy wśród narodów dokonał
tego aktu w sposób uroczysty.
W 1902 roku w stolicy Bogota
wybudowana została na koszt
państwa wspaniała świątynia, bę-
dąca wypełnieniem votum naro-
dowego. W tej to świątyni pre-
zydent republiki ponawia corocz-
nie akt konsenkracji kraju Sercu
Jezusowemu. (lstawą z dnia 6
sierpnia 1913 r. parlament kolum-
bijski polecił wyryć na tablicy
marmurowej tekst dekretu, stwier-
dzającego, że w związku z pierw-
szym kongresem  eucharystycz-
nym w tym kraju naród kolum-
bijski składa za pośrednictwem
swych reprezentantów hołd Zba-
wicielowi, ukrytemu we wspania-
iej tajemnicy Eucharystji św.

Większość miast i wsi poświę-
ciła się również Sercu Jezuso-
wemu.

Ostatnio w listopadzie 1929 r.
parlament, izba posłów i senat
ogłosiły święto Chrystusa Króla
świętem narodowermn, dając wten
sposób naszemu indyferentnemu
i sceptycznemu światu XX wieku
świadectwo swego ducha, praw-
dziwie katolickiego. (Kap).

Nominacja Ks. Biskupa-Su-
fragane Łomżyńskiego.
Ojciec Święty mianował ks.

prałata Bernarda Dembka Bisku-
pem tytularnym Troady i Bisku-
pem-Sufraganem diecezji Lomžyn-
skiej.

Ks. Bernard Dembek urodzo-
ny w r. 1875, wyświęcony na ka-
płana w r. 1903, prałat domowy
Jego Świętobliwości, był dotych-
czas proboszczem w Grudziądzu.

Biskup nominat znany jest
ogółowi polskiemu ze swych prac
i zasług dla Kościoła i Ojczyzny,
zarówno w odrodzonej Polsce jak
iw chwilach dla narodu polskie-
go najcięższych — pod panowa-
waniem  pruskiem. Dlatego też
społeczeństwo polskie z wdzięcz-
nością powita zaszczytne wyróż-
nienie, które spotkało ks. prałata
Dembka ze strony Stolicy Apo-
stolskiej.

Nowemu Pasterzowi składamy
serdeczne życzenia: Ad multos
annos!

Zjazd duchowieństwa kato-
lickiego w Grodnie, prześla-
dowanego przez b. rządy

carskie..
Za zezwoleniem J. E. Ks. Ar-

cybiskupa Metropolity Wileńskie-
go ma się odbyć w dniach 20 i
21 sierpnia r. b. w Grodnie zjazd
duchowieństwa katolickiego, któ-
re było prześladowane przez b.
rządy rosyjskie.
W imieniu Komitetu organi-

zacyjnego zjazdu ks. kanonik Bo-.
lesław Sperski, dziekan grodzień-
ski, zawiadamia za pośrednictwem
prasy o zjeździe i prosi Przewie-
lebnych Księży, którzy ucierpieli
w obrębie dawnej diecezji Wileń-
skiej od zaborczego rządu rosyj-
skiego, o zgłoszeniu swego współ-
udziału. Cel zjazdu ma stanowić
przypomnienie i skonstatowanie
główniejszych momentów  prze-
śladowania dla ujawnienia, co du-
chowieństwo wycierpiało w obro-
nie wiary i narodowości, zbliże-
nie się wzajamne towarzyszów
cierpienia oraż wydanie pamiąt-
kowej broszury.
NTJMPIEKADUSZNESTYPIAA1 OOO!PNARTCZAWCWNĄ KDS

Unieważnienie 50.009 mał-
żeństw w Wiedniu.

WIEDEN. (Pat.) Najwyższy try-
bunał konstytucyjny wydał w kon-
kretnym wypadku małżeństwa,
zawartego na podstawie dyspensy,
orzeczenie, według którego mał-
żeństwo takie może być uznane
przez sąd za nieważne. Ze wzglę-
du na około 50 tys. małżeństw,
zawartych w Wiedniu na podsta-
wie dyspensy, panuje w mieście
pewne poruszenie.

Romans czekisty.
WIEDEŃ. (Pat.) „Neue Freie

Presse” donosi z Teheranu, że
wysłany przez G. P. U. na kon-
trolę do Persji czekista Aga-Bek
zakochał się w córce pewnego
dypłomaty angielskiego. Kiedy
dyplomata ów dowiedział się, że
Bek, który przedstawiał mu się—
jako kupiec. systematycznie kra-
dnie dokumenty polityczne w ob-
cych poselstwach, wydalił z do-
mu swą ćórkę, którą czekista
uprewadził zagranicę, prawdopo-
dobnie do Francji.
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Ucisk szkoły polskiej w Niemczech.
„Dz. Berliński" donosi o no-

wych aktach gwałtu wobec pol-
skich szkół prywatnych w Nlem-
czech.

Przed kilku dniami wmiejsco-
wości (lgoszcze, w pow. bytom-
skim, nieznani jak zwykle, spraw-
cy, urządzili w nocy napad na
szkołę. Zaczęto budynek  ob-
rzucać kamieniami, powybijano
wszystkie szyby, wtargnięto do
wnętrza, gdzie zniszczono przed-*
mioty do nauki szkolnej i
dzenia.

Tak to wygląda pełna swobo-
da, którą rzekomo cieszą się Po-
lacy w Niemczech—pisze wspom-
niany dziennik. Jaki hałas wszczę-
łaby prasa niemiecka, gdyby po-
dobny wypadek zaszedł w Polszel

Toż samo pismo stwierdza, że
dzieci polskie boją się odezwać
po polsku, o ile uczęszczają do

urzą:

pruskich szkół państwowych. Idąc
z rodzicami ulicą, dzieci te mó
wią z rodzicami zazwyczaj po
niemiecku, gdyż obawiają się,
żeby ich kto z klasy nie podsłu-
chał, wówczas bowiem następują
w szkole szykany. Wielu nauczy-
cieli zachowuje się w sposób
skandaliczny—w następstwie cze-
go dzieci obawiają się uczęszczać
na naukę przygotowawczą do spo-
wiedzi w języku polskim.

Niedawno zaszedł taki wypa-
padek, że dziecko, które poszło
do pierwszej Komunji św. pod-
czas polskiego nabożeństwa, mu-
siało potem jeszcze raz iść do
pierwszej Komunji św. na nabo-
żeństwo niemieckie, bo tamto
było „nieważne* (!). Takie i tym
podobne wypadki są na porządku
dziennym.

 

Dtień polityczny.
Pan prezes Rady Ministrów

przyjął w dniu dzisiejszym  mar-
szałka denatu prof. dr. Szymań-
skiego, ministra spraw wewnętrz-
nych gen. Sławoj-Składkowskiego
a następnie delegację bawiącejw
Polsce wycieczki studentów-Pola-
ków w Ameryce z p. Węgrzynem
prezesem Związku .Studentów
Polskich w Ameryce na czele. W
godzinach popołudniowych p.
premjer przyjął p. ministra spraw
zagranicznych Augusta Zaleskiego.

W sprawie zniesienia wiz
pasportowych.

Rozpatrywana i omawiana od
dłuższego czasu kwestja zniesie-
nia wiz pasportowych była osta-
tnio rozważana na posiedzeniu
komitetu eksploatacyjnego pań-
stwowej rady kolejowej. Po dłuż-
szej dyskusji komitet ten posta-
nowił zwrócić się powtórnie do
p. ministra komunikacji o poro-
zumienie się z odpowiedniemi
resortami, co do wykcnywania
formalności celnych i pasporto-
wych podczas postoju na stacjach
granicznych. W interesie między-
narodowej komunikacji kolejowej
leży skrócenie tych postojów do
minimum, a w szczególności na-
leży dążyć do tego, aby formal-
ności powyższe i kontrole mogły
być załatwiane częściowo podczas
biegu pociągów między stacjami
granicznemi lub tylko na jednej
z tych stacji. Specjalny nacisk
zwrócono na kwestje zniesienia
wiz pasportowych, przyczem ko-
mitet zwrócił się do p. ministra
komunikacji aby zechciał prosić
p: ministra spraw zagranicźnych
o przyśpieszenie  zainicjowane-
go przez to ministerjum porozu-
mienia z innemi państwami.

Z Litwy.
Bunt w więzieniu w Olicie.

Wczoraj do Wilna nadeszła
wiadomość, iż w więzieniu w
Olicie wybuchła generalna gło-
dówka wszystkich więźniów znaj-
dujących się pod śledztwem.
Więźniowie od dwóch dni nie
przyjmują pokarmu żądając przy-
słania komisji prokuratorskiej. Gdy
kilku więźniów, straž więzienna
usiłowała przetransbortować do
innego więzienia, więźniowie sta-
wili opór i poczęli demolowć
cele i łamać okna. Kilku strażni-
ków, którzy usiłowali użyć broni,
rozbrojono. Dopiero wezwany na
pomoc oddział wojska, zdołał
przywrócić porządek w w :

/

Czy Woldemaras zostanie
wysiediony z Litwy?
W litewskiem ministerstwie

spraw wewnętrznych omawiana
jest sprawa wysiedlenia Wolde-
marasa z granic państwa. Zapy-
tany Woldemaras czy dobrowol-
nie wyjechałby zagranicę dla
„poratowania zdrowia" odpowie-
dział odmownie. Wobec czego,
obecnie władze szukają sposob-
ności, by. Woldemarasa jako nie-
bezpiecznego dla ustroju państwa
wydalić z granic Litwy. W tym
celu ze znalezionego materjału
u Woldemarasa, ministerstwo spr.
wewnętrznych opracowywuje od-
nośny wniosek, który zostanie
przedłożony do podpisu Radzie
ministrów i prezydentowi Smeto-
nie. Po podpisaniu wniosku, Wol-
demaras zmuszony będzie opuścić
Litwę. (d)

List z Zakopanego.
Wiatr halny.

Tajemniczo szumią smreki, to
zaszamoczą konarami, to znów
stoją ciche, wyczekujące, jakby
martwe.

One czują, że „halniak” się
zbliża, ataki wiatru nabierają siły,
że moc powstała hen gdzieś na
południu, ruszyła z żywiołową siłą
na nasze góry. Niewidzialne hor-
dy wyjąc, zawodząc i gwiżdżąc,
poczęły szturmować 'do osiedli
górskich, rwać z korzeniami nie-
botyczne smreki, mącić do dna
jeziora i zrzucać ze szczytów od-
wieczne głazy...

Po pierwszym ataku szły inne,
coraz to silniejsze... Wiatr halny

/

hasał, aż hen gdzieś za Granata-
mi i Zawratem zahuczał grom,
jakby z tysiąca armat bito. Złote
błyskawice szyły przestrzenie, gro-
my huczały wśród turni, wąwo-
zów i grani, niosąc — śmierć...

Na skrzydłach wichru halnego
gnała w całym swym majestacie
burza...

*
* *

Zmora gėr — wiatr halny mi-
nął, o poranku słońce ozłociło
szczyty, drogi zapełniły się, wszy-
stko co energiczne, obdarzone
tężyzną życia, — zapakowało ple-
caki i ruszyło w góry.
W Zakopanem pozostali nie-

dołęgi, którym wystarczają dan-
cingi, kino, senne spacery po tak
zwanej „Oślej perci"* (po Krupów-
kach), lub wysiadywanie w cu-
kierniach Trzaski i Karpowicza.

* > *

Od paru lat w Zakopanem
mało się zmieniło... tak jak daw-
niej, wszyscy narzekają, že malo
jest gości i zastój w handlu... jak
lat minionych, wciąż budują wil-
le, które stoją pustkami, bo „go-
ście” zmądrzeli i uciekając od wy-
sokiej taksy klimatycznej (16 zł.
za 2 tygodnie), najmują mieszka-
nia po za Zakopanem, we wsiach
okolicznych, gdzie i zdrowiej i ta-
niej.

Na Krzeptówkach, Dolnej Oł-
czy, w Chochołowicach, Murzasi-
kle i Kościeliskach rojno i we-
soło.

Cudzoziemcy.dość licznie od-
wiedzają nasze góry, lecz nie zna-
jąc języka, często padają ofiarą
oszustów i stręczycieli mieszkań.

Ze zmian dodatnich należy
podkreślić: nowy Dworzec auto-
busowy. Są tam: tablice orjenta-
cyjne, mapy dróg samochodo-
wych i godziny odjazdów, a ład
i porządek robi wrażenie prawdzi-
wie europejskie. Miejsce wybrano
bajeczne przy ul. Kościuszki, na
tle panoramy Gubałówki.

Drugi postęp — to bruk kost-
kowy na Krupówkach, który już
drugi rok kładą i jakoś ukończyć
nie mogą ..

Trudno pisać o mieście, gdy
się przyjechało w góry, — wróć-
my więc na szczyty...

* *

Są wrażenia, które nie gasną
nigdy... do takich zaliczę panora-
mę z Orlej Perci—z Krzyżnego. U
nóg naszych, hen gdzieś w głębi
szumi wodospad Siklawina... Ro-
stoka rwie w dali, niosąc swe wo-
dy ku Wodogrzmotom Mickiewi-
cza...

Dwa te wodospady, to baje-
czne akordy naszych Tatr...

Słońce, chyląc się ku zacho-
dowi, złoci dalekie, za czeską gra-
nicą szczyty. U nas, tu w Polsce,
cichy wieczór zapada .. mgły pły-

ną dolinami, a wodospady grzmią
z wieczną żywiołową siłą...

St. Jarocki.
Zakopane.

 

Kobieta w różnych
czasach.

Piękność kobieca, jakby na
przekór przewadze mężczyzny,
rej wodziła po wsze czasy. Mo-
wa tu o pojęciu piękna w całem
tego słowa znaczeniu, bo o ile
idzie o gust i upooobanie, to
wiadomą jest rzeczą, że gusta są
różne. Jednemu podoba się cór-
ka, a drugiemu matka. Poglądy
starych Egipcjan, Greków i Rzy-
mian, narodów romańskich, ger-
mańskich i słowiańskich na pięk-
ność kobiety nie różnią się pra-
wie wcale.

Egipcjanie gustowali w kobie-
tach smukłych, o średnim wzro-
ście, o delikatnych kształtach,
wąskich dłoniach i stopach. Rysy
twarzy uznanych piękności egip-
skich różniły się od klasycznych
rysów greckich nieco wsuniętem
czotem i brodą. Usta Egipcjanki
były pełne jak dojrzały owoc,
oczy duże, marzące, nieco wy-
dłużone.

Nofre Ari, pierwsza maiżonka
Amenofa I, jedna z najpiękniej-
szych kobiet jego kraju, patrzała
lekko ukośnemi oczyma na ostro
zgięty nos orli. (ista miała pełne,
brodę okrągłą, cerę śnieżnobladą
i delikatną. Szminki i wszelkich
zabiegów api ĖS które
już, wówczas bardzo były roz-
powszechnione, nie uznawała zu-
pełnie. Podobne rysy posiadała
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Tutmes IV, córka Reni Nofre.
Sądząc z typu, obie uważać by
można za Frmenki.

Piękność kobieca starej Grecji
jest klasyczną i uchodzi zawsze
za wzór. Greczynka była kobietą
wolną i szanowaną. Jej mieszka-
nie było ściśle odgraniczone od
apartamentów męskich. Posiadało
specjalne wejście, którego nawet
mężowi nie wolno było przekro-
czyć bez specjalnego zezwolenia.
Mężczyzna- pracował społecznie,
kobieta była panią domu. Pano-
wała w domu, otoczona córkami
i niewolnicami, była wszechwład-
na i bezwzględnie dbała 0 czy-
stość życia rodzinnego. Pod jej
nadzorem wykonywano wszelką
potrzebną w domu odzież. Z rów-
ną biegłością operowała igłą, jak
wrzecionem, specjalnie o ile mo-
wa o kobiecie w Atenach.

Spartanki były pod tym wzglę-
dem inne. Mężatki ukazywały się,
co prawda, zakwefione, ale o tyle
wolniejsze były panny, nie zamy-
kane w „przedziałach kobiecych”.
Uczyły się wspólnie z młodzieżą
męską; w zachowaniu były fry-
wolne i nie cieszyły się dobrą
opinją.

„Przedziały kobiece“ w do-
mach bogatych Greczynek były
urządzone wspaniale, niekiedy z
przepychem. W wolnych chwi-
łach od zajęć oddawały się Gre-
czynki z pasją zabiegom kosme-
tycznym. Kosmetyka stała u nich
na bardzo wysokim poziomie.
Wobec takich warunków i zwy-
czajów mało pozostawało czasu
na kształcenłe ducha i umysłu.
Tem się tłumaczy, że wiele star-
szych kobiet greckich szło w
służbę publiczną pani Venus.
W starym Rzymie nie znano

życia, oddzielającego mężczyznę
od kobiety. Kobieta brała udział
w wszelkich zagadnieniach życia,
współpracując na równi z męż-
czyzną. Kierowała domem samo-
dzielnie i żyła w ścisłej łączności
duchowej. Strzegła czystości do-
mowego ogniska jako świętości,
dbając o jego cześć i honor.

Z końcem republiki rozsze-
rzyła się wolność kobiety,. nie
zawsze na korzyść moralności i
dobrych obyczajów. Młode dziew-
częta chodziły same do teatru,
cyrku i na przyjęcia. Zyly i ba-
wiły się flirtem, w którym doszły
do doskonałości. Zepsucie Rzy-
mianki rosło równocześnie z ce-
sarstwem. Już August musiał za-
kazać żonom senatorów wystę-
pów tanecznych w teatrach. Póź-
niej nawet cesarzowe nie wsty-
dziły się stosunków z niewolni-
kami, gladjatorami i t. p. Skarby
i kosztowności napływające do
Rzymu z krajów podbitych, spo-
wodowały orgję zbytków i roz-
rzutności. — Kochały się w kosz-
townych szatach, a kiedy za cza-
sów  Heljogabata wynaleziono
jedwab, nie uznawały poza nią
innej tkaniny. Upiększały ją po-
nadto złotem i kosztownemi ka-
mieniami, a zwłaszcza perłami.
Agrypina ubrała się z okazji ja-
kiejś uroczystości w płaszcz zło-
tem tkany, a dla podniesienia
efektu kazała sobie włosy przy-
prószyć szczerem złotem.

Przy kosztownych szatach nie-
odzowną była biżuterja. Djamenty
i szmaragdy, a przedewszystkiem
perły były na pierwszem miejscu.
Suknie i pantofle przybierano
kosztownemi kamieniami. Niejed-
na z patrycjuszek rzymskich no-
siła na sobie biżuterji sza kilka
miljonów złotych. Zona Kaliguli,
Lolja, wystąpiła kiedyś na przyję-
ciu w szmaragdach i perłach,
których wartość przekraczała 40
miljonów sestercji czyli jakieś 16
miljonów złotych.

Germanki odznaczały się na-
ogół prostotą i skromnością ogra-
niczając się jedynie do troski o
dom i rodzinę. Z czasem ze-
pchnięto ją do roli kucharki i
sługi nie wychylającej nosa z
poza domowych pieleszy.

biegiem lat zmieniło się sta-
nowisko kobiety na całym świe-
cie. Kobiety z wyższych sfer, któ-
re jeszcze w dziesiątym wieku
tylko w domu królowały, wyrosły
na władczynie. Zdobywanie jej
łask czynami bohaterskiemii śpie-
wem uważano za rzecz najszczyt-
niejszą.

Renesans i rokoko odznaczały
się niepomiernym wzrostem zbyt-
ku i upadkiem moralności. Były
to czasy, w których Casanova
napisał swe pamiętniki i tajem-
nica buduaru stała się rzeczą
publiczną.—Każda porządna ko-
bieta ma swój buduar, — mó-
wiono, — do którego prawowi-
ty małżonek nie ma dostępu,
a gdzie wolno gościć  przy-
godnemu — przyjacielowi. Lady
Montaigne dodaje: „Każda szanu-
jaca się kobieta powinna mieć
dwu inężów*, Stosunki owe tak
się rozwielmożniły, że nie było
poprostu dopuszczalnem w wiel-
kim świecie, aby na przyjęcia i
uroczystości zapraszać kobietę
bez jej kochanka. „Moda* pod-
dwójnego małżeństwa trwała około
dwudziestu lat. W tym czasie
korzytala kobieta z majątku swe-
go kochanka, nierzadko z wielką
krzywdą dla jego rodziny.

Sztuka malowania przekroczyła
punkt ciężkości i zamieniła sięw
„malarstwo pokojowe". —Kobiety
malowały na biało twarze, szyję
i piersi, podnosiły je czerwonym

kołorem, a na niebiesko znaczyły
żyły. Jadły kredę, co nadawało
wyrazu rozmiłowania; naklejały
na twarzy maleńkie, z czarnego
jedwabiu wycięte figury w kształ-
cie słońca, księżyca, gwiazd i
zwierząt. Na noc nakładały maski
z delikatnego płótna, nasiąknięte
żabią ikrą i woskiem celem
zmiękczenia warstw farby i spa-
raliżowania jej fatalnego wpływu
na skórę.

Rewolucja francuska przekreś-
lila za jednym zamachem „nad-
kulturę rokoka". . Kobieta stawała
się powoli skromniejszą i powra-
cała do dawnej szlachetnej pro-

stoty. Stawała się wytworną, sza-
nowaną damą światową.

Wpływy epoki czasów estetyki
zarysowały się silnie aż do cza-
sów wojny światowej. Czasy po-
wojenne chciały z poważnej da-
my zrobić „girle”. Krótkie włosy,
i sztyfciki do malowania ust, flirt
i sport, oto jej cechy charakte-
rystyczne. Moralność nieco zbli-
żona do okresu rokoka.

Na szczęście natrafia się na
objawy, które świadczą, że ten
stań nie potrwa długo i że ko-
bieta powróci niebawem do swej
dawnej godności gdzie ją szano-
wano i czczono.

 

 

KRONIKA.
Francuski minister w Wilnie.

Dziś przybędzie saniolotem do
Wilna, celem złożenia wizyty
ministrowi spraw wojskowych,
minister lotnictwa Francji p. Lau-
rent Eynac, któremu towarzyszy
w podróży powietrznej szef lot-
nictwa polskiego płk. Rayski.

Na lotnisku w  Porubanku,
gdzie wylądowanie jest spodzie-
wane o godzinie 11 min.30witać
będzie p. ministra p. wojewoda

Raczkiewicz, prezydent miasta
Wilna, dowódca garnizonu, staro-
sta grodzki i inni.

Pan minister L. Eynac zatrzy-
ma się w pałacu, gdzie zostanie
przyjęty przez min. Spraw Woj-
skowych. Następnie p. wojewoda
Raczkiewicz, będzie podejmował
rniin. Piłsudskiego i gościa fran-
cuskiego oraz towarzyszące mu
osoby śniadaniem.
 

Wiadomości kościelne.
— J.E. Biskup Michalkie-

wicz w dniu dzisiejszym udaje
się do Szczawnicy na kurację.

Z miasta.
— Przybycie do Wiina wy-

cieczki z Prus Wschodnich.
W niedzielę 3 bm. rano przyby-
wa z Rygi do Wilna wycieczka
młodzieży akademickiej i dzien-
nikarzy z Prus Wschodnich. Goście
zapoznają się z zabytkami m.
Wilna i zwiedzą okolice. Wyciecz-
kę oprowadzać po mieście będzie
wytrawny znawca miasta, kultury
i zabytków historycznych prof.
F. Ruszczyc. d
— Zakończenie pertraktacji

e Aitarję. Trwające od dłuższe-
go czasu pertraktacje między
Magistratem m. Wilna a Kurją
Metropolitalną w sprawie wydzier-
żawienia Fltarji w dniu wczoraj-
szym zostały definitywnie zakoń-
czone i sfinalizowane. (lmowa zo-
stanie podpisana na lat 35 w
przyszłym tygodniu. d
— Pobicie posłów. Podczas

wywrotowej agitacji oraz nama-
wiania do strajku robotników
kalwaryjskiej huty szklanej, ro-
botnicy rozgoryczeni na płatnych
agitatorów usiłowali urządzić sa-
mosąd na posłów Greckiego i
Gawryluka z Klubu Poselskiego
Włościańsko-Robotniczego. Pobici
posłowie pod osłoną policji uszli
z ciężkiej opresii. d
— Demonstracja komuni-

styczna. Wczoraj rano na wieść'
o aresztowaniu masówki komu-
nistycznej przy zauł. Szwarcowym
przed centralnym aresztem zebrał
się większy tłum wyrostków ko-
munistycznych i sympatyków, któ-
rzy usiłowali aresztowanym urzą-
dzić owację. Policja demonstran-
tów rozpędziła. O godz. 9 rano
przed aresztem zatrzymały się
karetki więzienne, które przewiozły
komunistów w ilości 60 osób do
sędziego śledczego przy ul. Ta-
tarskiej. Po wstępnem docho-
dzeniu, wszystkich wywrotowców,
w trzech partjach pod silną eskor-
tą policji pieszej i konnej ulicami
miasta, odprowadzono do więzie-
nia na Łukiszkach. Przed bra-
mą więzienia aresztowani poczęli
wznosić antypaństwowe okrzyki,
zebrany tłum wyrostków i żydzia-
ków wrzaskiem wyraził swą soli-
darność z uwięzionymi. d

Sprawy miejskie.
— Komitet Rozbudowy czy-

ni starania o pożyczkę. Komi-
tet Rozbudowy m. Wilna zwrócił
się do Banku Gospodarstwa Kra-
jowego z prośbą o wyasygnowa-
nie kredytu w wysokości 80.000
złotych na drobne remonty do-
mów.  Wyasygnowane ostatnio
100.000 zł. zostały już  wyczer-
naae.

Targi Północne.
— Posiedzenie Sekcji Rol-

nej Il Targów Północnych. Wczo-
raj odbyło się posiedzenie sekcji
rolnej przyszłego Komitetu Il tar-
gów Połnocnych. Z przebiegu
prac, dziś już wiadomym jest
wielki udział rolnictwa w Targach
Północnych. Dział rolnictwa, jak
to wiadomo z poprzednich spra-
wozdań, zajmie większą, część te-
renu targów. Po za hodowlą in-
wentarza żywego, reprezentowany
przez udział hodowców koni,
bydła, owiec, reprezentowany na
targach będzie bogaty dział dro-
biu. Przy tymże dziale będzie
wystawa zwierząt futerkowych.
Zapowiedziany jest udział kilku
ferm z lisami srebrnemi i czar-
nemi.

Głównym artykułem  obliczo-
nym na znaczne obroty w czasie
targów jest len. Jak wynika
oświadczenia kierownika tego dzia-
łu, jest spodziewane przybycie
kupców zagraricznych i ekspor-
terów z Hołandji, Danji, Szwecji,
Łotwy i innych państw. Na tar-
gach będzie bogato również re-
prezentowany dział maszyn roi-
niczych i owoców. Komitet prze-
prowadza obecnie pertraktacje z
firmami ogrodniczemi w sprawie
udekorowania kiwieciem i ziele-

nią terenu targów. Zapowiedzia-
ne przez organizacje kobiece
corso kwiatowe w dużej mierze
przyczyni się do zwiększenia obro-
tu handlowego firm kwiaciarskich.

d

Sprawy akademickie.
— Sprawa „Trupów dia pro-

„sektorjum USB. W związku ze
zbliżającym się nowym rokiem
akademickim 1930-31 staje się
zwykle aktualna sprawa  dostar-
czania trupów dla prosekterjum
lekarskiego USB.
W sprawie tej w pierwszych

dniach przyszłego miesiąca w
Warszawie odbędzie się specjalna
konferencja przy udziale delega-
tów U. S. B. Na konferencji tej
omówiony zostanie całokształt
problematu d

Sprawy kolejowe.
— 0 czystość na dworcach

i w bufetach. Władze kolejowe
zwróciły uwagę na to, że stan
higjeny na dworcach kolejowych
nie odpowiada wymogom przepi-
sów, a w okresie letnim czystość
musi być przez wzgląd na choro-
by zakaźne, szczególnie przestrze-
ganą. Odnośne zarządzenie władz
kolejowych zwróciły uwagę zwła-
szcza na konieczność sprzedaży
pieczywa w opakowaniu.

Władze przeprowadzać będą
częste kontrole bufetów stacyj-
nych, a winni niestosowania się
do zarządzeń, karani będą z całą
surowością. (d)

Z życia stowarzyszeń.
— Nowy Zarząd Stowarzy-

szenia Aksoiwentów instytutu
Nauk Handlowo-Gospodarczych
w Wilnie. W skład nowego Za-
rządu wybranego przez Nadzwy-
czajne Walne Zebranie członków
Stowarzyszenia A. I. N. H. G. od-
bytego w dniu 17 czerwca 1930
r. weszly następujące osoby:

Prezes:  Borejko  Eugenjusz,
Vice-Prezes: Janczewski Wacław,
Sekretarz: Korsakówna Jadwiga,
Skarbnik: Szczypczyński Alfons,
Członek Zarządu: Sławińska Jad-
wiga.

Podaje się do wiadomości
członków S.A. l. N. H. G, iż z
inicjatywy prezesa E. Borejki
członka Centralnego Związku Ste-
nografów Rzeczypospolitej Pol-
skiej w Warszawie, we wrześniu
założony zostanie w Wilnie Od-
dział Wileński Central. Zw. Rzecz.
Polskiej w Warszawie.

Do oddziału powyższego będą
mogli należeć:

1) Absolwenci Instytutu Nauk
Handlowo-Gospodarczych.

2) Słuchaczki i słuchacze po-
wyższego Instytutu.

3) Absolwentki Żeńskiego Li-
ceum Handlowego w Wilnie.

4) Absolwentki żeńskiej Śred-
niej Szkoły Przemysł.-Handlowej.

5) Absolwenci dredniej Szkoły
Handlowej.

Informacyj w sprawie powyż-
szej udzieła prezes E. Borejko
codziennie w Banku Związku Spó-
łek Zarobkowych od godz. 9-ej
do godz. 2-ej, oraz w mieszkaniu
przy ul. Artyleryjskiej Nr 2 m. 3
w piątki od godz. 6-ej do g. Bej
(20-ej). Osoby zainteresowane już
mogą zapisywać się na członków
Centralnego Związku ; Stenogr.
Rzeczyp. Polskiej.

Różne.
— Nowe butelki do wódki

monopolowej. Z rozporządzenia
władz skarbowych w dniach naj-
bliższych okażą się w handlu de-
talicznym i hurtowym małe bute-
łeczki z wódką monopolową po
72—76 groszy zależnie od mocy
40—45 proc. (d)

Kronika policyjna.
— Wstrząsający wypadek w po-

ciągu. Matka dusi własne dziecko
Wczoraj w pociągu zdążającym z Wiina
do Mołodeczna zdarzył się straszny wy-
padek, który wstrząsnął do głębi licz-
nych pasażerów mianowicie niejaka E.
Glińska z Wilejki w przystępie szału
udusiła w obecności pasażerów swoje
dziecko, które po uduszeniu usiłowała
wyrzucić przez okno.

— Nieudana kradzież. 1 b. m. zo-
stali zatrzymani na gorącym uczynku
kradziaży waliży z garderobą na szkodę
Urbańskiej Heleny (Wielka 15) — Bara-

„kolejowej w Wilnie.

„wienia, daje im
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nowski Józef, Sosnowski Tomasz i Ta-
raszkiewicz Stanisław zamieszkali przy
ul. Poleskiej 7 i Kolejowej 13. Wymie-
nieni kradzieży tej dokonali na stacji

— Nieszczęśliwy wypadek na
kolei. 1 b. m. koła wagonu manewru-
jącego pociągu zmiażdżyły stopę prze-
chodzącemu pod wagonami woźnemu
stacji towarowej Uścinowiczowi Janowi,
zam. przy ul. Nowoświeckiej 19. Pogo-
towie ratunkowe odwiozło go do szpitala
na Wilczej Łapie.

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

Dziś — poraz 3-ci, tryskająca bezbrzeż-
nym humorem i werwą arcywesoła kro-
tochwila B. Praxy „Jej chłopczyk”, wy-
wolująca homeryczny šmiech na wi-
downi. |

Zabawne sytuacje, żywa akcja, do-
skonałe ujęcie poszczególnych posta-
ci — wszystko to splata się w) za-
wrotnem tempie w nad wyrazwesołą
całość.

W wykonaniu bierze udział cały ze-
spół artystyczny pod reżyserją R. Wa-
silewskiego. Bilety zniżkowe i kredyto-
wane waźne. Jutro „Jej chłopczyk”.

— Teatr Letni w ogrodzie po-
Bernardyńskim. „Wino, kobieta i
dancing“, Codziennie widownia Teatru
Letniego rozbrzmiewa rzetelnym, bez-
treskim śmiechem na świetnej. pełnej
animuszu i humoru komedji S. Kied-
rzyńskiego „Wino, kobieta i dancing",
Ėė Dziś i jutro „Wino, kobieta i dan-
cing“.

— Rewja warszawska w Teatrze
„Nowošci“ dawn. „Palace“ (ul. Wielka
róg. Końskiej). Dziś poraz ostatni, po-
żegnalne przedstawienie warszawskiego
Teatru Rewji „Mignon”.

Rewja ostatnia „Hali! Hallol Europa
o tem mówil, zyskała nadzwyczajne po-
wodzenie, czego dowodem olbrzymi po-
pyt na bilety i wypełniana co wieczór
widownia.

— Bernardynka szajeje! Dziś w
ogrodzie po-Bernardyńskim wielki kon-
cert orkiestry symfonicznej pod dyr.
E. Dziewulskiego z udziałem Warszaw-
skiej Rewji „Mignon*.

Początek o godz. 8-mej.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 385 mtr.
Program:

Niedziela, dnia 3 sierpnia 1930 roku.
10,15. Transm. nabożeństwa z Po-

znania.
11,58. Sygnał czasu.
12,05. Muzyka z płyt gramofono-

wych.
13,00. .Kom. meteorolog.
13,10. Transm  z Sali Miejskiej.

Otwarcie Zjazdu Podoficerów Rezerwy.
Reportaż.

17,25. Koncert z Warsz.
18,46. Feljeton wesoły w wyk. K.

Dejunowicza, art. Teatrów Miejskich.
19,05. Transm. z Warsz. „Wiado-

mości przyjemne i pożyteczne".
19,25. Muzyka z płyt gramofono-

wych. Liszt — połonez Nr. 1 i poemat
symfoniczny „Preludja“,

19,50. Program na
i rozmaitości.

20,00. Audycja literacka „Skradziony
dokument", zradjofon. nowela Edgara
Poe, w wyk. Zesp. Dram. Rozgł. Wil.

20,80. Transm. koncertu z Ogrodu
Bernardyńskiego w Wilnie.

22,00. Transm. z Warsz. Feljeton,
wygł. M. Maszyński, komunikaty i mu-
zyka taneczną.

Poniedziałek, dnia 4 sierpnia 1930 r.
11,58. Sygnał czasu.
12,05. Muzyka z plyt! gramofono-

wych, (wyr. kraj. fabr. „Parlephon“).
13,00. Kom. meteorolog.
15,50. Transm. z Warsz.

jako teren wycieczkowy”, wygł.
Fleszerowa.

17,'5. Program dzienny.
17,20. Komunikat sportowy.
17,35. „Walka talentu poetyckiego

(Wł. Broniewskiego) z  politycznemi
wpływami „proletarjackiej koterji“ —
cdezyt wygl. Wl. Arcimowicz.

18,00. Koncert z Warsz.
19,00. Lai dla dzieci:

danie wygl. H. Malkowska.
19,25. „Gdzie byłem — co widzia-

łem?", wrażenia z podróży (część IV —
Berlin), pog. wygł. T. Łopalewski.

19,50. Program na wtorek
maitości.

20,00. Transm. z Warsz. Prasowy
dziennik radjowy, koncert, komunikaty
i muzyka taneczna.

poniedziałek

„Kurpie
dr. R.

opowia-

i roz-

U nerwowo chorych i cierplą-
cych psychicznie, łagodnie działająca
naturalna woda gorzka „Franciszka-
Józefa" przyczynia się do dobrego tra-

spokojny, wolny od
cięzkich myśli sen. — Żądać w aptek.

PEZWOMZZETROCATACZOWIOFYKOSE
GIEŁDA

WARSZAWA 2.VIII (Pat.).
Waluty i dewizy:

Dolary 8,89—8,91—8,87.
Belgja 124,75 125,06—124,44.
Gdańsk 173,60—17-,03—173,17.
Londyn43,40'1, —43,51—43,29'.,.
Nowy York8,599—8,919—8,879.
Paryż 35,06—35,15—3497.
Praga 26,41'/,—26,48—26,35*p,.
Szwajcarja 173,17—173,60—!72,74
Wiedeń 126,00 —126,31—125,69.
Berlin w obrotach prywatnych 212,98.

Papiery procentowe:

Pożyczka premjowa dolarowa 62,50*
5% konwersyjna 55,50, 8”, L. Z. Banku
Gosp. Krajowego i Banku Rolnego; ob.
B. G.K. 94. Te same 7”, 83,25, 8',„obl
B. G. K, budowlane 93, 8', T. K. Przem.
Polskiego 88, 4%, ziemskie 45, warszaw-
skie 76,50—76,35—76.60, 8', Częstocho-
wy a 80:, Piotrkowa 66,50 109/,, Siedlec
81,75.

 

 

Akeje:
Bank Polski 164, Modrzejów 8,50,

Parowozy | i Il em 22, Rudzki 13,75.

OD ADMINISTRACJI |
czas odnowić prenumeratę

na miesiąc SIERPIEN.
—— M — ——m
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2 Kraju.
Akcja brukowania wsi w
gminach pow. Wileńsko-

Trockiego.
Na skutek apelu przewodni-

czącego wydziału powiatowego
sejmiku Wileńsko - Trockiego na
odbytym w ostatnich dniach zjeź-
dzie wójtów i pisarzy, zarządy
gmin pow. Wileńsko - Trockiego
zabrały się ze zrozumieniem rze-
czy do akcji brukowania wsi, w

wyniku czego w gm. Turgielskiej
w bieżącym roku zostanie zabru-
kowano 25 osiedli, w gm. Troc-
kiej 4, w gm. Worniańskiej 6, Ru-
domińskiej 6, Rzeszańskiej 8, So-
lecznickiej 12, Rudziskiej 6, Szum-
skiej 12 i w pozostałych po 6
osiedli*
W związku z tem w lokalu

wydziału powiatowego, odbył się
ogólny zjazd drogomistrzów gmin-
nych pówiatu Wileńsko-Trockiego.
Na zjeździe tym był poruszony
szereg spraw aktualnych, związa-
nych z wykonanemi robotami
szarwarkowemi oraz akcja bruko-
wania osiedli. Drogomistrzom zo-
stały zademonstrowane roboty
ziemne, brukarskie oraz praca
równacza drogowego „Bitvargen*,
a to dla tego,
wiatowy nosi

że samorząd po-
się z zamiarem,

   

 

celem obniżenia kosztów robociz-

ny szarwarkowej, nabycia równa-

czy drogowych dla kapitalnej

konserwacji dróg gminuych spo-
sobem mechanicznym.

Napad rabunkowy na bez:
bronną kobietę.

Onegdaj na przechodzącą koło

lasu wsi Niedźwiedzice K. Zynę

mieszkankę wsi Kurszynowicze

gm. niedźwiedzieckiej napadł nie-

znany rabuś, który schwyciwszy

przerażoną kobietę za gardło za-

żądał wydania gotówki. Na wszczę-

ty alarm przez napadniętą, ban-

dyta nic nie zrabowawszy zbiegł

do lasu. Zarządzony natychmia-

stowy pościg uwieńczony został

pomyślnym wynikiem, gdyż ra-
busia w osobie mieszkańca wsi

Niedźwiedzice, niejakiego  Halic-

kiego, ujęto. (d)

Osuszenie bagien daukszy-
skich.

Z inicjatywy ludności gminy

solskiej, biuro meljoracyjne przy

Dyr. Rob. Publ. w Wilnie sporzą-

dziło projekt osuszenia bagien

daukszyskich vw powiecie osz-

miańskim. Powyższy projekt ma

na celu przeistoczenie 2.900 ha

w łąki, ewentualnie w pola orne

kosztem 426.000 zł. co w odnie-

sieniu do 1 ha pociągnie koszt

 

 

D Z+E NNKR

około 150 złotych. Powyższe
koszty zostaną pokryte przez pań-
stwo i samorządy woj. wileńskie-
go w wysokości około 807%, i
przez właścicieli meljorowanych
gruntów w wysokości około 20'/,.
Roboty wykonawcze zostaną roz-
poczęte jeszcze w bieżącym se-
zonie i Dyrekcja Rob. Publ. przy-
stąpiła już do wytyczenia tras
projektowanych kanałów.

Budowa nowych miostów.
W roku bieżącym prowadzi

Dyrekcja Robót Publicznych oraz
niektóre sejmiki budowę kilku
większych mostów. Na drodze
państwowej Wilno—Lida wybu-
dowała Dyrekcja R. P. most przez
rzekę Mereczankę w Jaszunach o
rozpiętości 32 metry. Przyczółki
wykonano betonowe, ustrój nio-
sący drewniany, kratowy. Próbne
obciążenie dało wynik dodatni.
Most ten znajduje się obecnie w
stadjum ostatecznego wykończa-
nia. Pozatem został wykończony
i oddany do użytku most drew-
niany przez rzekę (lszę na dro-
dze Mołodeczno—Wilejka w pow.
mołodeckim. W trakcie budowy
znajduje się most 'w Podbrodziu
przez rzekę Żejmianę na drodze
państwowej Wilno—Dźwińsk. Wy-
konano dotąd przyczółki betono-
we i przygotowano do montowa-
nia części składowe kratowego

WE“NSKl

ustroju niosącego. Po nadejściu
z fabryk części żelaznych most
zostanie wykończony w najbliż-
szych miesiącach. Dyrekcja Robót
Publicznych prowadzi ponadto
roboty przygotowawcze do budo-
wy 2 dalszych mostów, a to w
Oszmianie przez rzekę Łajłupkę
na drodze Oszmiana—Smorgonie
i w pow. postawskim przez rzekę
Łuczajkę pod wsią Junki na dro-
dze Postawy—Luczaj. Pierwszy
z tych mostów będzie miał ustrój
żelaznobetonowy, drugi drewnia-
ny. Obydwa mosty będą wykoń-
czone i oddane do użyku w roku
bieżącym. Z prac samorządów w
dziale budowy mostów należy
wymienić budowę mostu przez
rzekę Drujkę, w Drui, odlegości
ogólnej 73,80 metrów oraz budo-
wę mostu przez rzekę Dzisnę w
Szarkowszczyźnie o długości 74,84
metrów. Obydwa mosty będą
miały podpory betonowe, zaś
ustrój niosący drewniany kratowy.

L hasji Sowieckiej
Z deszczu pod rynnę.
Z pogranicza donoszą, iż zbie-

gli z Wilna komuniści i działacze
P. P. S. lewicy w ilości 10 osób
zostali aresztowani przez straż

 

graniczną sowiecką i odesłani do
Mińska. Obecnie znajdują się oni
w więzieniu. Władze sowieckie
oskarżają zbiegów o zdradzenie
sprawy komunistycznej twierdząc,
iż nie mieli prawa porzucać po-
wierzonej im praey propagando-
wo-komunistyczną w Polsce d

 

Z ostatniej chwili.
Koronacja Karola rumuń-

skiego.
WIEDEN. (Pat.) W-g doniesień

dzienników z Bukaresztu, ustalił
król Karol w porozumieniu z pre-
mjerem Maniu termin koronacji
na dzień 21 września.

Międzynarodowy kongres
straży ogniowych.

BIAŁOGROD. (Pat.) Donoszą
z Lublany, że w tamtejszym pa-
wilonie wystawowym otwarty zo-
stał wczoraj kongres straży ognio-
wych ze wszystkich krajów sło-
wiańskich. Na otwarciu kongresu
był obecny reprezentant króla,
prezydent miasta,  konsulowie
państw słowiańskich i liczni go-
ście z Czechosłowacji, Polski, Bel-
gji, Bułgarji i Litwy.

Śmierć w górach.
PRAGA. (Pat.) Wezoraj o go-

dzinie 9-ej rano polski student
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z Warszawy Kazimierz Kubczyk,
odbywający wycieczkę w Wysokie
Tatry, spadł w przepaść. Zwłoki
jego zostały znalezione przez
ekspedycję czecho - słowackiego
Touring-Clubu ze Starego Smo-
kowca i przeniesione zostały do
tamtejszego domu Touring-Clubu.

Rumuńsko -Jugosłowiańska
umowa celna.

WIEDEN. (Pat.) Sprawozdawca
Austrjackiej Agencji Telegr. do-
nosi z Sinaja, że rumuńsko-jugo-
słowiańskie umowy celne nie
przewidują zupełnego zniesienia
ograniczeń celnych pomiędzy
obydwoma państwami, lecz tylko
stopniowe ulgi celne.

BUKARESZT. (Pat.) — Konfe-
rencja w Sinaja zakończyła w
dniu wczorajszym swe prace.
RASARASAD EOTEO PISUAROIAA

NADESŁANE.
Do Zarządu Kursów Maturycznych

„WIEDZA* 3

w Krakowie

Składam serdeczne podziękowanie
Szanownej Dyrekcji i wszystkim p. p.
profesorom za sumienne przygotowanie
mnie do egzaminu nadzwyczajnego
z 6-ciu klas gimn., który złożyłam -w
dniu 21 czerwca 1930 r. z wynikiem po-
myślnym.

Skalska Marja. Kraków.
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dla dorosłych

              
       

sową. Oferty z odpisami
świadectw zgłaszać do
Głównego Zarządu w Wil-

| OWADA OTTO TTT SI 2 eik ż ie i aiaa
3 Planina | Fortepiany światowej sła-

goa Mo 0 $ T R Z E Ž E N l E į wy Pleyel, Bechstein etc., takož Ar- CZEKOLADA «MLEKO»

PLACU An M Pewna firma w Wilnie rozlewa swoje małowartościowe piwo w uży- nold Fibiger, Kerntopf 1 Syn, A. Dry-| FABRYKI
WO Ša wane butelki 2 gas IE = sporo ic| m

“ PATENT" Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu epsze w kraju przez najwybitniej- | A A $ K

ją i i wprowadza tem w biąd Sz. Konsumentów. ERA szych PR py ZS A = 8 EC E

Przeto ostrzegamy Sz. Konsumentów przed falsyfikatami i prosimy | K. DĄBROWSKA, Wilno B Nie i cka3 6

żać kupnie prawdziwe- z i š 3 , A Ca da w KRAKOWIE.

A as dzieloWA) siawy piwa żywieckiego Cenyfabryczne. — Sprzedażi wynajęcie. | Smaczna, pożywna i niedroga.
z CERAMIC na oryginalną etykietę I korek z firmą: Żądać wszędzie. 2872

ą Ė r MATTE > Aas mm (ada ainiaiok

nn OUlyin todow CY Dobra Obodowce 2 :ŽaskraIr | Pożyczkiį W i (SEE. 4 powiatu Wilejskiego

Że, : S NS S przyjmą na posadę Sa- y
Z poważaniem Reprezentacja Arcyksiążęcego Atisiues Jas motnego pisarza pro- hipoteczne załatwiamy
browaru w Zywcu na województwo: wileńskie, wentowego z dobremi na dogodnych warunkach

KZ. 2 Grodno Lidę, i Woložyn. PROSZKI OD świadectwami i umieją- Wileńskie Biuro Komi-
z 1 tel. 18-62. cego dobrze prowadzić sowo - Handlowe Mickie-

DOJ/ TORCZAJĄ zwŁAJ/NYCH FABRYK Wilno, Zarzeczna 19, —0 o BÓLU GŁOWY rachunkowość rolną i ka- wicza 21 tel. 152. 148-s2
P szukuję pożyczkibez

pośrednictwa około
30.000 zlotych pod pierw-«6

Zet. „KOGUTEK sana iaia AA hipotekę. Adres w |
2 a i inistracji ienni

K FI KOLO- CE( „LIE sto cFaeFRtui AKUSZERKA wTABLETK|ACH OSNtaty. Wileńskiego. 2368-81
OWE. . I ži ni l i BE"ONE

A R Syndykatu cementowni Polskich Marja Laknerowa £ da en bana| PiusPCA Na hipoteki

Hurtowa sprzedaż nie Dominikańska 1.DACHÓWKI-G.DRENY, AKUSZERKI |]    
      

      
  

po CENACH FABRYCZNYCH Przyjmuje od godz. 9do

M. DEULL, wiLuo JESEZ==
OFERTY iKO/ZTORYJ Y NA ŻĄDANIE GRATI/.

ZARZĄD:WAR/ZAWA.KROLEW/KA N'8 TEL. 86-86,
d szukuje posady, Zgcdzi do wypožyczeni A
jA się na wyjazd. Adres w ypoży a sumyŻĄDAĆ w BPTEKACH Informacja. Tatarska 17,

    

 

   

    

   

  
  

 

2 z marką s KOGUTEK“ BI Administracji, 370—s0 m. 3. lp. —s0

Biuro: Jagiellońska 3tel. 811 k | LEKARZE | A. GĄSECKI i S-wie RUTYNOWANY —
ka Składy: Sfowackiego 27, tel. 14-46 | b th h i 4 IB buchalter bilansista z dłu- p o SZ 2 Ą o

Nagrodzone na 1-ch Targach Północnych i Wy- Doktór medycyny Z oe YO RSA goletnią praktyką, posia- Pcującsio, KASK)
stawie Rolniczo-Przemysłowej w Wilnie — 1928 r. dający języki polski, To- jomek bez lokatorów.

EAST HASTIA :syjski i niemiecki, chlub-
ne świadectwa i solidne
referencje, poszukuje po-
sady, adres: Wilno, Lwow-

nie obdłużony, w dobrym
stanie, o jednem miesz-
kaniu z wygodami, wła-
sny wodociąg, łazienka,

WIELKIM ZŁOTYM MEDALEM. f. OWIeżyńśk

 

   
       

Mleński: Spółdzielczy| Choroby płuc, nosa, ska 31, m, 5. Z. Ko- elektryka, ogródek, drze-
ż zaa REM + mswa o Hipoteka

uregulowana. Informacje
Przyjmuje od g. 11 i pėl ||| | dl Rolniczy rzep sywanie na miejscu: Zwierzyniec

do 12 i pół i od 4—6 pp.
ul S-

ul. Krzywa 15 od 4 do
6 po poł. 360—s1

Za 3.500 dolarów.
sprzedamy folwark
odległy od st. kol.

5 klm: obszaru około
50 ha. gleba dobra,

na maszynach
tanio, szybko i fachowo

Wileńskie Biuro Komi-

sowo - Handlowe Mickie-

ZOEPRIPA
Ważne dla zastępców!

Teodolity,
Niwelatory,
astrolabje,

Tejlesze

MINKMENIY

   lawalna 9, telefon 3—23.
Przyjmuje zamówienia na żyto sie-

wne oryginalne rogalińskie w każdej
ilości. 465—1 o

 

Od r, 1843 istnieje     
 

 

gari
Ta

P k łąki las jezioro.
(EOACZIINE: 4 2 Į, ui. Tatarska 20. pomi Si gen soi Dom H-K. „Zachęta”

. j A planimetrų i att. nadeszły nowościi e sprzedaży naj1owszej Mickiewicza 1, tel.

Re
SYBIALNE.

3 proc. pożyczki budo- !.u, 9—05. 242—50

SALONOWE g oszenie o; wencz rec nayż "Bleniad

powszech - i i GABINETOWE, kre- szą „provizję. „Reczymy ien ądze |

PASE l [8000 dowy,ady azatę łóż- Dyrekcja dwuletniej z prawami szkół AREWIzjĆ aouu Nanim Kamui |
firm

z =—( | ka kod wintne, a KZ

, STYLOWE Mocne, Niedrogo. państwowych Szkoły Meljoracyjnej £ĮTowa- stepcom i subzastępcom| oprocentowanie u
dajemy patent i koszta
podróży. Po okresie pró-
bnym stabilizacja. Po-

  Meble rzystwa Kursów Technicznych w Wilnie ogła-
sza, że ostateczny termin akładania podań o

przyjęcie do powyższej szkoły upływa 20 sierpnia

osób solidnych, gwa-
rancja zupełna:

Dom H-K. „Žachęta“
t

Sprzedaż na raty.
TAEARADO.
 | nowoczesne

Taimy miernicze, ruletki i przybory ktoślarskie w wielkim wy*
  

 

 

a i tk h  dokladni
borze polecają B-cia OLKIN, NAUKA 1930 r. Egzamina wstępne rozpoczną się 27 sierp-kod gy oai ko Agaer =ye;
Wilno, ulica Nierniecka 3, teiefon 362.

|| 9-05. 243—s0

| Nadeszło dużo nowości! nia. Kandydaci zechcą skierowywać udokumen: ,nowszym systemem. naka ać

Skład fabryczny w Polsce Dr. i Inż. Studja towane podania pod adresem, Towarzystwo Kur-testy: ROS Won

ry ZAKŁAD MALARSKI p L vo sów Technicznych, Wilno ul. Holendernia 12. Bado LaliBnos 33 ZGUBY

WILNO l jih i wszelk. wydz. hum. | Qd kandydatów wymagane są: świadectwo ukoń- ; 1002—s0
e techn. na wyższ. Szkol. =

, (MID! dl WALERJANA WOŽNICKIEGO zagr. Wydz. przygot. I czenia conajmniej 6 klas gimnazjum państwo- Zie Ar

wego lub równorzędnej szkoły, metrykę, 2 foto-

146—0 o
možliw. stud. in obsentia
(korresp.) Prosp.: Secrė-
tariat acadėmigue. (Dpt
19) Rue Montmartre, 142.

Paris. 401—52

Wilno, ul. Wileńska 5.
wykonywa wszelkie robotyDARE

kościełne, pokojowe | szyldowe
jak w mieście tak i na prowincji

szyldy emaijowe wypalane.

Od dnia 2 do 5 sierpnia 1930 roku i komedja w 8 aktach. W ro-

włącznie będą %iawie latefilmy: «Awantury Chińskie» lach gl: Karol Dane (Slim)

i George K. Arthur. Nad program: TYGODNIK AKTUALNOŚCI Ne 115—1930 r. w 1 akcie. Kasa czynna od

g. 5 m. 30. Początek seansów odgą. 6. Następny program: „Miłość Murzyńska”.

Sprawy
majątkowe © gminę Iwje oraz ks.

wojsk. wyd. przez PKU—

Do sprzedania domy Oszmiana na imię Anto-
z placami, również niego Gołbucka un. się:

same place - ogrody ro- | EROAE
zmaitej wielkości bardzo LETNISKA. |

„EEEEEEEEZEP
tanio w najładniejszej
części Antokola idealne

po w majątkuz
utrzymaniem 5 zł.

„DTM AUDI ar ur
Najstarsza firma w kraju (egzyst. od 1840 r.).

grafje, życiorys.
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Miejski Kinematograf
Sala Miejska ul. Ostrobramska 5   pod zabudowanie. Anto-

kolska ul. 8. m. 5. 863-9

  

 

 

   

 

    

 

ładna miejscowość nad
ri POCO i iii a ZE rzeką lasy, komunikacja

i
swoje zlote olary u- autobusowa pow. Swigc.

Y DŹWIĘKOWY Od godziny 4 do 7 cen iejse zniżone: Balkon 60 gr. Parter 1 zł. PREMJERA| PRZEBÓJ DŹWIĘKOWY pokoje do wynajęcia Ważne c

Kidd t i “ Z i 2 Wzrusżający dramat sponiewieranej kobiecości. W rol. gł. przepiękna CORINNA 2 słoneczne suche i |, nievyptačkinyčh: diu“mię.Gotówka toojaJed Świr, naj. Stracza mała

TEATR «H E L 0 S» Serce Uliczn cy GRIFFITH oraz EDMUND LOWE. Przepychi Wystawa! Cudowne efekty! Fascy- ciepłe. Wielka 56—3. Žilkės Sanos aleDASM.Sprudinowa.  344—0

ulica Wileńska Ni 38. nująca treść! Początek o godz 4.30. 367 żytości „Informacja Han- srebrem i drogiemi ka- įKalba z utrzymaniem
porcie przyzwoicie u- SA0 ul. Tatarska 17 Paa moea sen w Nosowawii

į : meblowane do od- M. P. atedrainy, Blskupla 12.
"NR TE Wst d t tle w/g po- i Śniadeckich 3 „=-->; Wydaje požyczki pod za- i Wileńskiem wojewódz-

PIERWSZY DŹWIĘKOWY KING- TEATR f PRZEBÓJ NIEMY a A <Skazaniec ze Stambułu» 255 nającia:-: Śniadęskich > I alaus Alolai stebio big: twie. „Informaeje: Wilno,

«H 0 L LYW 00D» Fedora Zobeliiiza: "W rol. gł: Henryk George, Paweł Horbiger, Bitty Amann I Willi Forst. Nad program: Ko- ONI PRACA lantów, futer, mebli, pia- „0 SOA =E
MICKIEWICZA Ne 22 medja w 2 akt. Do godziny 7-ej ceny miejsc parter1 zł, balkon 80 gr. Początek o g. 5, ost. seans o g. 1030 w. Do wynajęcia 2 po- mmizzcnnczcze, DIN, samochodów i wszel- <—wę Kruż Ska

iii koje z kuchnią. Chcesz otrzymać NOUOWACNGHIACIEtel"5-60. CA 8
+ Antokol. ul. Piaski 9. S |

i g : s 369 Dom z dużym etnisko we dworze, ca-
|WŁOSÓWWYERDANTE EU: į Ja Mieszkania posadę ? ogro sim L łodzienne dobre u-5 + : rzymanie. iejscowość

USUWA Największy wy r i pokoje RÓŻNE Musisz ukończyć kursy zdrawa:i | Wiado-

 

fachowe  korespon- blisko centrum sprzeda-
dencyjne prof. Sekuło- my niedroge„Esencja CHINOWO-CHMIELOWA"

i „Mydło CHINOWO-CHMIELOWE"
mość w Połskiej Macie-
rzy Sz. Wileńska 15 5. >ieszk. od zaraz do WileńskieFOTO-APARATÓW
   

   

€ o 2 wynajęcia z 2-ch + wicza, Warszawa, Żóra- Biuro Komisowo-Handlo-

z (Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy NAJSŁYNNIEJSZYCH FIRM pok. i kuchni świeżo od- Poszakuję wia 42-4. Kursy wyuczają we Mickiewicza 21, te- „Tas 7
apteczne. Główny skład Apteka remont, suche i słone- listownie: buchalterji, ra- lefon 152. 145—s1 |KUPNO-

 |

  

 

| GĄSECKIEGO, ui. Freta Nr. 16. czne Trakt-Batorego d. ih chunkowości kupieckiej, 0 |

eEN =: Žodiesi Ualka Oka oo
PO do wynajęcia. BRYCZKI i drabinkahandlu, prawa, kaligrafji,

Oglądać od 4 do 5
do dobrze prosperu-pisania sprzedaje się domek3 ha okazyjnie do sprze-

  

   
 

 

rzuty skórne usuwa

KREM LAIN-AGE
(z Kogutkiem)

i u dzieci. Śwędzenie ciała oraz wszelkiego rodzaju wy-

—90

Jest to ideainy, nieszkodliwy kosmetyk, u-

suwający wady naskórka tak u dorosłych jak
R. M. Spr. W. Nr. 5333.

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

Najstarsza firma w kraju (egz. Od r. 1840) Bišw  OKOJE z wszelkiemi

13. Wejście frontowe|
piętro. 374

MIESZKANIA 3 i4
pok. ze wszystkiemi

wygodami (wanna i wa-
ter) do wynajęcia ulica
Sofiana 3. 401

 

Bursa żeńska
od 15 sierpnia b. r. przy
placu im. Ks. Falkow-
skiego w domu p. Wisz-
nickiej. Zapisy na miej-
scu. Opieka troskliwa
zapewniona. Opłata z gó-
ry 80 złotych miesięcznie.

366—2

 

eśnik-rolnik z ukoń-

ką jako leśnik, rolniki
buchalter w majątkach
obecnie na niewymówio-
nej posadzie leśniczego
Lasów Państwowych szu-
ka stanowiska. Żolósze-
nie pod „I. 42“ do Adm.
Dzien. Wil. 304—4

 

Biuro Komisowo-Handlo-
we Mickiewicza 21, tele-
fon 152. 147—s2

Pc 2.000 zł. pod
hipotekę. Oferty w

Adm. „Dz. Wil. pod „Pie-
niądz“. 361—s0

 

| te
. szynę parową (lokomo-

Sprzedaż za gotówkę i na raty. ||| —20 i geodezyjnych artykułów wygodami do wy- czotńię dedlilą sake” Oki,| iajliie. ky bilę) fabr. Badenia bud.
najęcia: Zamkowa '18 m. w Lidzie będzie otwarta łą rolniczą zagr. prakty- siecy dolarów. Wileńskie 1919 r. w ruchu, siła 35

H.P. parę koni wyjazdo-
wych (rosłe) licencjono-
wane ogiery. 578—9

Samo wykladany
skórą w b. dobrym

stanie na nowych opo-
nach sprzedam tanio.
Ofiarna 4-m. 5 tel. 15-08.

  

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKI, Drukarnia „Dziennika Wileńskiego" ul. Mostowa 1. Redaktor odpowiedzialny: KAZIMIERZ HAŁABURDA,

ję
cw || Ž 2 na maszynach,

D-H K Rymkiewicz -| godz. >pabaigų BZ)ASWAR towaroznawstwa, angiel- PC. WCS dania. 4arzecze 26. |

> > j 10 m. 7. 56—0 z kapitałem do 15,000 skiego, francuskiego, Bi. ł >
| - zł. Zgłoszenia sub niemieckiego, pisowni, Biuro Komisowo-Handlo-

Ul. Mickiewicza 9. | Do wynajęcia dwa po- „Fabryka" do Fdmi- 9737 grarnatyki polskiej. WSR S

Poleca w największym wyborze OBICIA 2 „koje z wygodami Nistracji j 4 Po ukonezeniu Śwladec- , 5
pap. (tapety) z fabryk krajowych od zł. 1,50 gr. Jagiellońska 6, m. 2. Nistracji „Dz. 2 + two. Żądajcie prospek- 4 pow. Nowogrėdzki pocz-

za rolkę 15 metr. i drożej. — Wielka wyprze- , 3023 4—1 tow. 1790 —12 Posiadamy ta Zdzięcioł st. kol. No-

daż resztek z rabatem od 20%, do 50%. — w składzie optycznych, fotograficznych
wojelnia Sprzedaje: ma-


