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REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od

'19 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,

w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wileński'* wychodzi codziennie,
z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

Telefon Redakcji.
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zagranicą 8 2ł.

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem |! w tekscie (6
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem mlejsca e 28 proc. dfożej. Terminy

druku mogą być przez-Administrae

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłką pocrtową Zl. 4w. BO,

jamowe) 85 gr., za
r. Ogłoszenia

ję dowołnie zmieniane.
„Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

DO Nr. DZISIEJSZEGO ZAŁĄCZAMY NASZ BEZPŁATNY DODATEK NIEDZIELNY p. t. „ŻYCIE

NIEMCY © ODMĘCIE ANARCKJI.
STAN NIEPRZERWANEJ WOJNY DOMOWEJ.

BERLIN (Pat). Z terenu prze-
bysłowego Niemiec Zachodnich
adchodzą alarmujące wiadomości

V krwawych starciach i rozru-
ach, zainscenizowanych przez

Komunistów. W Kolonji tłum bez-
Pobotnych pod wodzą komunistów
atakował policję, która odpo-
iedziała strzałami. Szereg de-
tonstrantów jest ciężko rannych.

Również do zaburzeń i starć mię-
dzy hitlerowcami i komunistami
doszło w Rheydt Gladbach, gdzie
kilku komunistów doznało cięż-
kich ran. Tak samo z Dortmundu,
Diisseldorfu i Reklinghausen do-
noszą o wykroczeniach bezrobot-
nych, którzy splądrowali sklepy
z żywnością.

NAPADY I PLĄDROWANIE SKLEPÓW NIE USTAJE.

„ BERLIN (Pat). Wiadomości o
elkich rozruchach na prowincji
Niemczech napływają w dal-

žym ciągu. I tak w Wuppertal,
Podobnie jak w Dortmundzie splą-
Towano liczne sklepy z żywno-
(ią w dzielnicach robotniczych.
Folicja przez całą noc dokonywała
|oław w poszukiwaniu broni, przy-
|żem oddała szereg salw do okien
omów. Jedna osoba została za-
yta, a kilka ciężka poranionych.
emonstranci atakowali maszyny
olicyjne, psując maszyny. Dziś w
fuppertal komuniści rozpoczęli
elką agitację za rozbijaniem

sklepów. Policja musiała zarządzić
ostre pogotowie i wypuścić na
miasto patrole na samochodach
pancernych. W ciągu ubiegłych 2
dni ogółem aresztowano 410 osób.
Podobne zaburzenia miały miejsce
w całym nadreńskim okręgu prze-
mysłowym. W Elberfeld ludność
zaczęła wznosić barykady, jednak
musiała odstąpić od tego pod na-
porem policji. W Kolonji 3 demon-
strantów zostało ciężko poranio-
nych w czasie starć z policją.
W Diisseldorfie rozbito i splądro-
wano 20 sklepów.

 

Antypolski front komunistów ihitlerowców
|. LIPSK (Pat). Podczas Gstat-
lej demonstracji politycznej, w
Órej udział wzięło około 4 tys.

Lomunistów lipskich, poszczególni
jlówcy, poddając  druzgoczącej
|"Tytyce działalność hitlerowców,

ałtownie atakowali niezdecy-
|owaną politykę rządu Rzeszy i
„rodowych socjalistów w stosun-
U do następstw wojny światowej.
Jesteśmy jedynymi — oświad-

|?ył poseł komunistyczny Selmann

Mądrzy po

— którzy na swym sztandarze
wywiesili hasło stanowczej walki
o wolność uciemiężonych Niemiec,
podarcie  dyktatu wersalskiego
oraz niepłacenie dalszych odszko-
dowań wojennych.

Przemówienie to niezbicie do-
wodzi, że w akcji rewizjonietycz-
nej, zmierzającej do obalenia trak-
tatu wersalskiego, komuniści nie-
mieccy idą w jednym szeregu z
nacjonalistami: i hitlerowcami

niewczasie.
Socjaliści przeciw prowokacjom gdańska.

„ TARYŽ (Pat). Na ostatniem po-
ledzeniu komitet wykonawczy
lę:jzynarodówki socjalistycznej
Wzyjął następującą rezolucję:
Komitet wykonawczy zwraca
agę wszystkich krajów na nie-

|, *zpieczeństwo, jakie grozi wsku-
|ek rozwoju wypadków w Gdań-
ku, Rząd gdański opanowany
Ftzcz hitlerowców ogłosił w ostat-
Ich miesiącach wyjątkowe prawa

м stosunku do klasy pracującej.
ozwiązanie milicji robotniczej,
twieszenie. pisma:„Danz. . Volk-

me'', mord dokonany przez fa-
iżystów na osobie męża zaufania
asy prącującej, wskazują wy-

raźnie, że ruch faszystowski w
Gdańsku dąży do pozbawienia ro-
botników wszystkich praw. Liga
Narodów, pod której protektora-
tem pozostaje konstytucja wolne-
$o miasta, powinna interwenjować
przeciw takiemu pogwałceniu kon-
stytucji. Jawna lub tajna dykta-
tura faszystowska w wolnem mie-
ście w bezpośredniem sąsiedztwie
Polski stanowiłaby straszliwą gro-
źbę dla pokoju europejskiego.
Obowiązkiem Ligi Narodów jest
uczynić wszystko, co leży w jej
mocy, ażeby zarówno na jedną
jak 1 na drugą stronę podziałać ła-
godząco.

tożporządzenie wykonawcze do ustawy
o dobrach skonfiskowanych.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Minister skarbu w porozumieniu z ministrami
„Prawiedliwości, rolnictwa i robót publicznych wydał rozporządzenie
ykonawcze do ustawy z dn. 18 marca r. b.
"anych przez byłych zaborców.
k Termin zgłaszania roszczeń
|“а z dn. 27 czerwca r. b.

o dobrach skonfisko-

przez osoby uprawnione upły-

, Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem do
inisterstwa Skarbu zostanie bezpośrednio albo za pośrednictwem

*olskiego urzędu pocztowego lub
głoszenie roszczenia.

Roszczenia, zgłoszone po terminie,
ane.

Protesty wyborcze o

telegraficznego złożone pisemne

nie będą wogóle rozpozna-

Sądzie Najwyższym.
(Tetef. od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W poniedziałek Sąd Najwyższy rozpozna protest
brzeciwkonadużyciom wyborczym w okręgu Nr. 60—Pińsk.

| Odjazd egzotycznegogościa.
К WARSZAWA (Pat). W dniu
8 maja o godzinie 7 min. 20 opu-
ii Warszawę emir Faisal wraz

Je swą świtą, udając się do Stołp-
jów, a przez Stołpce doMoskwy.
Na dworcu oczekiwała odjeżdza-
lących gości kompanja honorowa
biechoty i szereg urzędników
|MSZ. Emira żegnał w imieniu
Frezydenta Rzeczypospolitej szef

kancelarji cywilnej dr. Hełczyński,
w imieniu ministra spraw zagra-
nicznych szef protokółu MSZ dy-
rektor Romer. Na dworcu obecny
był również poseł sowiecki w
Warszawie p. Owsiejenko. Emi-
rowi Faisalowi towarzyszą do gra-
nicy radca MSZ p. Dubicz oraz
rtm. Unrug.

Katastrofa samolotowa pod Solcem
Kujawskim.

BYDGOSZCZ (Pat). W dn. 27
Naja w godzinach przedpołudnio-
Wych wystartował:.z lotniska w
Bydgoszczy samolot « wojskowy;

«jący się do Dęblina. Nad Sol-
em Kujawskim aparat dostał się

w strefę silnej burzy. Huraganowa
(Wichura zerwała skrzydła i stery.
adłubsamolotu runął zeznacznej -

wysokości na ziemię, ulegając zu-
pełnemu strzaskaniu. Znajdujący
się w samolocie por, pilot Jan Ko-
walski i'por. obserwator Czesław
Kwieciński ponieśli śmierć na
miejscu. Na miejsce wypadku wy-
jechała z Bydgoszczy komisja le-
karsko-sądowa,

PRZESILENIE RZĄDDWE TRWA.
BERLIN (Pat). Jutrzejsza kon-

ferancja prezydenta Hindenburga
z kanclerzem Brueningiem wyzna-
czona została na godzinę 11-tą
przed południem, kołach poli-
tycznych wzrasta zdenerwowanie
w związku z możliwością niespo-
dzianek, jakie w ostatniej chwili
miożą jeszcze nastąpić w sprawie
rekonstrukcji gabinetu. Mimo za-
pewnień ze strony miarodajnej, że
prezydent Hindenburg nada! da-
rzy pełnem zaułaniem kanclerza
Brueninga, poważne organy demo-
kratyczne z pewnym niepokojem
wspominają o usilnych zabiegach,
podejmowanych  osiatnio przez
grupy prawicowe, celem przefor-

sowania swych postulatów u Hin-
denburga. Kwestja objęcia mini-
sterstwa Reichswehry przez gen.
Hassego, komendanta 1 korpusu,
uchodzi za pewną. Natomiast usu-
nięcie gen. Groenera ze stano-
wiska kierownika ministerstwa
spraw wewnętrznych i powierze-
nia tego resortu zdeklarowanemu
przedstawicięlowi prawicy spowo-
dować może — zdaniem kół poli-
tycznych — stanowczy protest
Brueninga i wywołać może poważ-
ne komplikacje.
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Wznowienie wykładów na politechnice
Iwowskiej.

LWÓW (Pat). Sekretarjat Poli-
techniki Lwowskiej. komunikuje,
że rektor Politechniki zarządził
wznowienie wykładów w ponie-
działek 30 maja r. b. Jak wiado-

mo, wykłady te zostały zawieszo-
ne w ubiegły wtorek na skutek
-jednodniowego demonstracyjnego
strajku młodzieży, jaki miał miej-
sce w ostatni poniedziałek.

Zniżki Kolejowe dia dzieci jadących
na kolonje letnie,

WARSZAWA (Pat).  minister-
stwo Komunikacji przyznało osta-
tnie ulgi na przejazd kolejami w
wysokości 75 proc, normainej ta-
ryfy dla dzieci. bez względu na
wiek, wysyłanych na kolonje let-

nie, Poza tą dużą zniżką (każde
dziecko może przewozić bezpłat-
nie kgl. bagażu. Ullgi te obowią-
zują w okresie masowych wyjaz-
dów dzieci na koionje letnie, a
więc od 1 maja do 1 listopada r.b,

Autobus kolejowy:
WARSZAWA (Pat). Dnia 26

b. m. przybył do Warszawy linją
koicjową z Czechosłowacji spe-
cjainy autobus kolejowy Michelin.
Autobus ten przebywał na pró-
bach w Czechosłowacji, skąd na
dwa tygodnie przybył do Polski.
Jesi to autobus na 24 osoby po-

siadający silnik benzynowy o sile
około 100 koni i rozwijający szyb-
kość 80—100 km. na godzinę. W.
najbliższych dniach odbędzie się
pierwsza próbna jazda tym auto-
busem między Warszawą a Prusz-
kowem.

Tragedja rodziny bezrobotnego.
(Telefonem ed własnego korespondenta.)

„„LWOW. Na grobie żony i dziecka na cmentarzu Janowskim,
zastrzelił się Szymon Zubel, zredukowany maszynista teatrów miej-
skich. W lutym b. r. żona jego z powodu nędzy popełniła samo-
bójstwo, podcinając gardło sobie i dziecku.

 

POLAK LECI PRZEZ OCEAN.
LINDEN (New-Jersey) (Pat).

Lotnik polski Stanisiaw Hausner
wystartował dziś do Europy na
jednopłatowcu, zaopatrzonym w
motor o sile 220 koni. Posiada on
zapas benzyny 25 hktl. Jak inior-

mują, lotnik kieruje się na Lon-
dyn, względnie Paryż, jedpakże
mozna spodziewać się, iż będzie
próbował dotrzeć do Warszawy,
ponieważ rodzice jego zamieszku-
ją w Polsce.

 

Kompromitacja amerykańskiej ustawy
prohibicyjnej.

NOWY YORK (Pat). Sprawa
prohibicji, jako zasadniczego po-
stulatu gospodarczego, politycz-
nego i etycznego, wysuwa się co-
raz bardziej na czoło zagadnień
publicznych w Stanach Zjednoczo-
nych. Ze wszystkch stron słychać
o wzmocnieniu się akcji potężnych
zrzeszeń, domagających się odwo-
łania prohibicji. Ruch antyprohi-
bicyjny ogarnia coraz szersze sfe-
ry. Równocześnie donoszą z Wa-
szyngtonu, że w pierwszych dniach
biezącego miesiąca w kalenda-
rzach sądów federalnych i stano-
wych widniało 24642 niezałatwio-
nych spraw o pogwałcenie ustawy

prohibicyjnej. W ostatnich 16 mie-
siącach obecnego roku fiskalnego
w sądach było przeszło 42 tys.
analogicznych spraw, przyczem
nałożono na winnych grzywny w
sumie 5,375.944 dol. W tym samym
okresie aresztowano za pogwałce-
nie prohibicji 74.569 ludzi oraz
skoniiskowano za przewożenie
trunków 57 łodzi motorowych i
10.391 samochodów. Władze skon-
fiskowały również 21.803 przyrzą-
dów do wyrobu napojów wysko-
kowych, przeszło 11 miljonow
kwart piwa, 8 milj. kwart wódki
i półtora miljona kwart wina.

Żydzi śpieszą swoim na ratunek,
NOWY YORK (Pat), Żydowski

komitet w Ameryce, na którego
czele stoi Feliks Warburg, wysto-
sował do wszystkich żydów w A-
meryce odezwę o zebraniu fun-

duszu ratunkowego w sumie 2.500
tys. dol. dla żydów, zamieszkałych
w Europie Środkowej, a przdew-
szystkiem w Polsce.

44 tysięcy skazanych gandhistów,
LONDYN (Pat). W/g oficjal-

nych danych, liczba członków kon-
gresu hinduskiego, skazanych ogó-
łem od chwili ponownego areszto-
wania Gandhiego, to jest od 2

stycznia r. b., wynosi 44.753 osoby.
W więziemiach w Indjach brytyj-
skich znajduje się obecnie 32.524
członków kongresu,
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„A czas jaż najwyższy pośpieszyć
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Sprzedaż w-g powyższego cennika odbywać się będzie nieodwołalnie ostatni tydzień.

POLSKA SKŁADNICA GALANTERYJNA

FRANCISZEK FRLICZKA
WILNO, ZAMKOWA 9, tei. 16-46.
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ostatni tydzień sprzedaży.

WO OOLA

Śliczna, elegancka, a jaka przytulna
jest lekka bielizna jedwabna „„Bechera“!

A jaka tania!
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Zamiast 227 miljonów — 10.2 miijony.
Co mówią cyfry o funduszu dregowym.

Rok mija od chwili, gdy cała
Polska protestowała przeciwko
wprowadzeniu t. zw. funduszu dro-
Ko Dużo mamy w pamięci.
trajki taksówek i autobusów, ja-

ko wyraz protestu przeciwko fun-
duszowi, który miał być zużyty na
budowę, rozbudowę i konserwa-
cję dróg.

W. preliminarzu budżetowym
kwota dochodów z tego funduszu
przewidywana była na 227 miljo-
nów, co równało się wydatkom na
budowę dróg w okresie trzech po-
przednich lat. Twórcy tego pro-
jektu obliczali tak wysokie wply-
wy, licząc się z progresywnym
wzrostem ilości pojazdów mecha-
nicznych w Polsce.

Tymczasem fundusz drogowy
nie wytrzymał próby życia, a w
skutkach dochody z funduszu za
rok ubiegły miast przewidywanych
227 miljonów, przyniosły niespełna
10 miljonów 200 tysięcy złotych,
czyli 4 proc. S

Widzimy więc, że dochody z te
go źródła zupełnie zawiodły. Lecz
na tem nie koniec. Trzeba sobie
bowiem uświadomić, że wprowa-
dzenie funduszu spowodowało za-
hamowanie motoryzacji kraju. Naj

wymowniejszym dowodem tego bę

dzie statystyka, opublikowa przez
min. robót publicznych — twórcę
projektu, statystyka owa sporzą-
dzona za drugie półrocze ub. roku
— przedstawia się następująco:

 

Rodz. pojazdu Ilość na Ilość na
1/7. 1931 1/1. 1932

Osobowe 17,229 13,915

Dorożki 6,105 5,177
Autobusy 3,752 3,055
Ciężarowe 6,512 5,802
Motocykle 8,525 8,049
iane 614 719

Razem . 42,737 36,717

Z tabeli powyższej R ja-
sno, że w ostatniem półroczu r.
1931 liczba pojazdów mechanicz-
nych zmniejszyła się ogólnie o 6020
jednostek. Tak więc skutki fun-
duszu drogowego nie dały długo na
siebie czekać. Nie dość, że nie
przyniosły nawet części prelimino- |
wanych wpływów, ale jeszcze za-
hamowały automobilizm.

Jak było dawniej, tak było, ale
„przecież dotychczasowe statysty-
ki wykazywały stały, acz powolny
wziost ilości pojazdów mechanicz-
nych w Polsce.

 

Szešciomiljonowa afera oszukańcza.
Ofiarą oszustwa żydowskiego padli dwaj magnaci polscy.

WARSZAWA, PAT. „Dobry
Wieczór” podaje, że hr. Dominik
Potocki i hr. Plater padli ofiarą

olbrzymiego oszustwa na sumę o-

koł 6 miljonów złotych. Oszustwo

to mieli popełnć dwaj kupcy i prze
mysłowcy bracia Władysław i Moj й
żesz Melupowie.  Poszkodowani
wnieśli skargę do urzędu prokura-
torskiego.

«POLACY» W SOWIETACH.
Korespondent moskiewsk. „Ga-

zety Polskiej” komunikuje ciekawe

dane 6 ilości polaków na urzędach

sowieckich:
„lłość Polaków w sowieckim

aparacie państwowym jest niepro-

porcjonalnie duża. Dość powie-

dzieć, że większość ludzi, z który-

mi z urzędu się często widuję, mó-

wi ze mną po polsku, choć z reguły

witam ich w „języku urzędowym.

Jakoś się nie rusyfikują. Wreszcie

gdy podczos przyjęcia na Kremlu

usłyszałem, jak znakomity (choć

chwilami bardzo nas atakujący)
dziennikarz sowiecki Radek doci-
nał sobie wzajemnie w najczystszej

polszczyźnie z. generalnym inspe-

ktorem sowieckiej marynarki a

a dzieckiem łódzkich Bałut Roma-
nem Muklewiczem i to zupełnie

głośno, nie mogłem powstrzymać

 

się od uwagi, że „chyba ta rosyjska
rewolucja jest jakąś polską intry-

gą“.
Do powyższej wiadomości do-

dać można, 1ż mowa tu prawdopo-
dobnie o žydach, pochodzących z
Poiski.

Zresztą zaszczyt bardzo wątpli-
wy.

Od Administracji.-
Wszystkim naszym Prenumera-
torom zamiejscowym którzy
zalegają z opłatą prenumeraty
„Dziennika Wileńskiego" będzie
my zmuszeni bezwzględnie
wstrzymać przesyłanie pisma

z dniem 1 Czerwca r.b.

 

 

Sytuncja na -Dalekim Gschodzie,
Likwłdacja zarządzeń: antylapeńskich.
MOSKWA *(Pat). . Rząd nan-

kiński rozformował chińskie orga-
nizacje w Szanghaju. Ruch kole-
jowy na linji Szanghaj—Nankin

 

został wznowiony, — W. prowincji
Hunan pozwolono handlować to-
warami japońskiemi, rozwiązując
organizacje antyjapońskie,e |||
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Oczekiwania.
W ciągu ostatnich dziesięciu

dni rozprawianie o możliwości ja-

kichś zdarzeń, dokonanych w dro-

dze gwałtu, na obszarze gdańskim

i na pograniczu polsko-niemiec-

kim przybrały i rozmiary i brzmie-

nie i nastrój taki, że o starciach i

zaburzeniach, które tam lada dzień

mogłyby wybuchnąć, mówi się

niemal jak o przewidywanej zmia-

nie pogody.
Polityka niemiecka dała-w tym

czasie wszelkie podpałki dla roz-

dmuchania ognia niepokoju. W!

ostatnich obradach Reichstagu,
zgłosiła dnia 9-go bm., zaraz na
ich wstępie, grupa nemiecko-naro-

dowa p. Hugenberga wniosek,
wzywający rząd do podjęcia wła-

ściwych działań w celu załatwie-

nia, ni mniej ni więcej i całkem

poprostu i wyraźnie, rewizji granic

wschodnich, a dnia 11-go bm. pos.

Kleiner z tej grupy uzasadniał ten
wniosek bezczelnnie w Reichsta-

gu. Równocześnie, dnia 10-go bm.,
jen. Groener, minister Reichs-
wehr'y i spraw wewnętrznych,

broniąc się przed ostremi napada-

mi hitlerowców za rozwiązanie ich
oddziałów szturmowych, odczytał

tajny rozkaz ich dowództwa, prze-
widujący walki na pogranczu pol-

skiem i dający wskazówki, co i jak

robić, a następstwem tego wystą-
pienia jen. Groener'a było jego u-
stąpienie ze stanowiska Reichs-
wehr'y której
Schleicher'em na czele jawnie to

wymusili. Wreszcie zaś, dy zgod-
nie z zapowiedzią kanclerza Brue-
ninga w. mowie Reichstag'u z 11

kierownicy z jen.

d'Orsay o czemś się mówi, odgłos
znajdzie się nie w jednym  dzien-
niku, lecz w kilku.
W umiarkowanym „L'Avenir“

z 21-go bm. główny jego pisarz po-
lityczny, Senator Billiet, mówi z
oszałamiającą wyrazistością:

— „Jeśliby nieszczęście chciało, że-
by jakieś zajście zrodziło się około
Gdańska, zadaniem wielkich mocarstw,
w szczególności Francji, byłoby wstrzyk-
nięsie Lidze Narodów stanowczości, któ-
rej dotychcazs jej brakowało. Pakt Ligi
na nikim już nie wywiera wrażenia,
gdyż zaniechano posługiwania się nim
w pewnej sposobności pamiętnej. Trzeba
mu przywrócić siłę moralną i siłę rzeczy-
wistą przez sankcje gospodarcze i pie-
niądze.

lecz możnaby już teraz przypomnieć
Polsce, że, w razie śdyby jakaś banda
hitlerowców puściła się na jakieś Po
sięwzięcie przeciw korytarzowi, Polska
nie powinna polecać swym jenerałom, by
natychmiast odpowiedzieli na ten akt
gwałtu. Najprzód przemówić powinna
Genewa. Ze strony hitlerowców chcą wy-
wołać sztuczny spór. Nie trzeba pod-
dawać się tej grze.

Ten, kto wymyślił korytarz gdański,
sądził, że Sprzymierzeni zdołają narzucić
na stałe poszanowanie go przez Niemcy.

Miał on jednak pewne złudzenia w oce-
nie ludzi. Natomiast trzeba, abyśmy my,
Francuzi, wysnuli naukę ze zdarzeń. Na-
rodowi naszemu nie przypada wcale do
smaku przywdziewanie munduru żandar-
ma świata, (n'a aucun goūt pour endosser

I'uniforme du genderme de V'univers)“. Ы

Różne dźwięki są też w głosie

p. Pieiffer'a, należącego do umiar-

kowanych działaczów stronnictwa
radykalno-spolecznego p.  Her-
riot'a, gdy. м’ „Га Republique" z
23-g0 bm. mówi: .
— „Trzeba pracować nad nową

równowagą europejską, ale Niemcy my-

liłyby się bardzo, gdyby z naszej niechę-

ci (hostilitė) do sojuszu z Polską czerpały

zachętę do zwrócenia się w danym razie

DZIENNIK MIEENSKI

Z prasy.
Bezsilna złość.

Zagadnienie młodzieży nie prze-
staje drażnić kierowników obozu
buntu majowego.

Znaczie sumy, wydawane na
podhodowywanie spadkobierców
„ideologji”, 1ią na marne, bo albo
ci młodzi sanatorzy idą do komuni-
stów, albo wyrastają na tak ciep-
larniane roślinki, że ustawiczne u-
trzymywanie przy nich nianiek,
chociażby odkomenderowanych z
M. S. Wojsk., stanowczo nie opła-
ca się.

Nic też dziwnego, że sanacja
z wściekłością i zazdrością spo-
śląda na żywiołowy rozwój Ruchu
Młodych Obozu Więlkiej Polski
wogóle, a Młodzieży Wszechpol-
skiej w szczególności.

Świadczą o tem tasiemcowe
wstępniaki prasy sanacyjnej, oma-
wiające zjazd Rady Naczelnej
Młodzieży Wszechpolskiej i treść
uchwalonej deklaracji ideowo-po-
litycznej.

Onegdaj z takim tasiemcem
wystąpiła pułkownikowsko - ko-
mornikowska „Gazeta Polska“.

„Organizacja młodzieży wszechpol-
skiej powstała przed dziesięciu laty z
inicjatywy Dmowskiego, który już w tym
czasie zaczął odsuwać się od starszej ge-
neracji swego obozu, widząc w jej nieu-
dolności, tchórzostwie i egcizmie, jedną
z przyczyn bankructwa swej polityki.
Stary przywódca orjentacji ugodowej nie
potrafił już jednak wykrzesać z siebie
jakiejś nowej, śmiałej i oryginalnej myśli,
zdolnej zapłodnić młode dusze, nie od-
znaczał się zresztą nigdy tą zdolnością."

Gdyby rzeczywiście tak było,
jak chce w swych czytelników
wmėwič „Gazeta Polska“, to za-
pewne dziś redaktorzy tego pisma

kiem świadomie okłamuje siebie i
swych czytelników, bo właśnie
rozwój Młodzieży Wszechpolskiej
datuje się od chwili powrotu na ła-
wy uniwersyteckie tego pokolenia,
które brało udział w szeregach
armji walczącej. Podkreślamy
słowo „w szeregach“ bo chodzi
nam o prawdziwych żołnierzy, a
nie o pułkowników, którzy szlify
pułkownikowskie i mierzone na
kila żywej wagi ordery zdobywali
w kancelarjach II-go oddziału.

Rok 1924-y to zjazd lwowski,
to już data wyparcia bohaterów
majowych z szeregów akademic-
kich.

To też wywody „Gazety Pol-
skiej” są dowodem bezsilnei zło-
ści ludzi, którzy myśleli, że ideo-
lgję (bez cudzysłowa) można za-
stąpić rozkazem lub dotacją z ka-
sy państwowej.

Dla kogo cierpieć?

Jest.to pylanie, w którem w
znacznym stopniu zawiera się od-
powiedź na pytanie: dlaczego ban-
krutuje sanacja na terenie młode-
go pokolenia.

Pytanie to stawia „Robotnik*
w artykule, omawiającym referat
p. Klarnera o „wytycznych pań-
stwowej polityki gospodarczej”
wygłoszony na zjeździe izb prze-
mysiowo-handlowych.

Pytanie to rozwija organ PPS
w szeregu pytań dodatkowych.

„„„Nędza jest straszliwa. Cała ludz-
kość kraju cierpi z dnia na dzień męki
głodu, niedostatku i nędzy nieopisanej.
W. takich warunkach — po trzech latach
kryzysu, wolno jest zapytać:

TEĄTRY MIEJSKIE.
(w LUTNI)

„Szczęście od jutra*. Kom. w
3 aktach Stef. Kiedrzyńskiego.
Reż. K. Wyrwicz. Dekor. W.

Į Makojnik.

Sztuki Kiedrzyńskiego cieszą
się frekwencją, bo są odzwier-

ciadleniem współczesnego życia,

malują pędzlem lekkim i swobo-

dnemi rzutami jego tło obyczajo-

we, powojenne, nowe typy ludzi

rodzaj ich zamiłowań, krąg inte-

resów i dążeń, które życie współ-

czesne wytworzyło. Rózeczką nie

nadto bolesną a jednak dokucz-

liwą smaga zło, wady, śmiesznoś-

ci: karjerowiczostwo, paskarstwo,

lekkomyślność,  nieuctwo mę:
żczyzny, oszalałą pogoń kobiety

za strojem; dancingiem, efeme-

rycznym rozgłosem na korcie,

bieżni czy ekranie, a strony dobre
i szlachetne natury ludzkiej,
które były i pozostaną niezmien-

ne i niewzruszone przez wieki:

odwagę, prawdę, miłość bezinte-

resowną. prawość, poświęcenie,

zaparcie się siebie, umie wybitnie

a bez sztucznego patosu pod-
kreślić.

Kiedrzyński sprawnie radzi so-
bie z fakturą komedjową, nigdy
nie nudzi widza, akcja zawsze ży-
wa loczy się poprzez sytuacje po-

mysłowe, okraszone niepoślednim
dowcipem, kapitalnemi „powie-
dzorkami”; czasem jednem rzuco-
nem zdaniem, słowem, maluje ca-
łego człowieka, określa typ.

Nowa komedja Kiedrzyńskiego
zawiera wszystkie wyżej wymie-
nione walory jego pióra. Nie przy-
taczamy treści sztuki, mającej tak
wieikie powodzenie w Warszawie,

Ś. p. Antoni Marylski.
Onegdaj zmarł w Warszawie

jeden z czołowych przedstawicieli
ziemiaństwa polskiego śp. Antoni
Matylski.

Śp. Marylski urodził się wr.
1865 w Warszawie. Studja uniwer-
sytackie ukończył w Krakowie,
Paryżu i Heidelbergu. Przez dłu-
gie lata gospodarował w majątku
swoim Pęcice pod Warszawą, od-
dając się z wielkim zapałem pracy
społecznej, zaznaczając się szcze-
gólnie w czasie pamiętnej walki o
język polski w szkole, gminie i
sądzie. Był on założycielem okrę-
gowego Towarzystwa Rolniczego
warszawskiego, członkiem komi-
tetu C. T. R.
W czasie okupacji niemieckiej

widzimy go na czele akcji pomocy
ludności, jest on prezesem Komite-
tu Obywatelskiego na gubernję
warszawską, a następnie człon-
kiem Głównej Rady Opiekuńczej i
Rady gubernjalnej. Znana jest jego
w tym czasie nieprzejednana wal-
ka przeciwko ugodzie z najeźdźcą.
Jego broszura „Od Jesnej Góry do
Helberga'' wywołała bardzo wiel-
kie poruszenie.

Z chwilą powstania państwa
polskiego jest on wybrańcem lud-
ności do pierwszego i drugiego
Sejmu. Rozwija wielką działalność
polityczną. Jest we władzach Zw.
Ludowo-Narodowego, a potem
Stronnictwa Narodowego.

Żywą działalność polityczną
umiał śp. Antoni Marylski pogo-
i z wytężoną i owocną pracą na
roli.

Po klęsce wojny odbudowuje u-
kochane Pęcice i doprowadza swój
warsztat rolny do stanu kwitnące-

bm , że sprawy $dańskie, kłajpedz- na drog Sk iędzyna- Dla jakiej JE :
ę wojny. an rzeczy międzyna я 25% » E a jakiej to wysokiej zasady i ; > : . z ь

kie i inne wschodnie poruszy do- rodowy byłby istotnie zbyt tragiczny, Pi poświęcaliby tyle , miejsca  szczytnej idei każą 90 proc. ludności zaznaczamy tylko, że owo dziwne go, odbudowuje dwór, w którym

piero w komisji spraw zagranicz-  śdyby wyrzeczenie się sojuszów miało po- _ „Młodzieży Wszechpolskiej. Państwa znosić te cierpienia? „kóiko rodzinne”, które nam po- gromadzi pokaźną  bibljotekę,

nych, odbyło się 24-go bm. to po-
siedzenie komisji, uchwalono na
niem większością głosów wniosek
hitlerowców, wzywający rząd, aby
zwrócił uwagę Polski, że Niemcy
nie dopuszczą uderzenia Polski na
Gdańsk, co jest obłudnem i wyraź-
nerni pozorowaniem złych zamia-

ciąśnąć za sobą te same następstwa, co ю

ich utrzymywanie. Francja żadną miarą

nie zamierza dać się wciągnąć w wojnę

na brzegach Wisły (se laisser entrainer

dans une guerre aux bords de la Vistule),

ale nie może też zezwolić na nową Sa-

dowę”. > 8

Także w innych pismach, jak

np. w „Populaire” socjalistycznym,

ukazują się rozważania o možli-

To tež „Gazeta Polska“ stara
się pocieszyć, że

„W latach kiedy, na ławach wyż-
szych uczelni znajdowała się jeszcze mło-
dzież czynu, żołnierze-ochotnicy, którzy
po zawarciu pokoju wrócili z frontów
zwycięskiej wojny, daleko z taką įide-
ologją* nie można było zajechać. Dopie-
ro w latach: 1924 — 26, kiedy pokolenie
akademików-żołnierzy opuściło zakłady

Albo w innem miejscu.
„Mówić o obowiązku zatrudnienia

dla wszystkich obywateli Państwa w
czasie, gdy połowa robotników przemy-
słowych jest poza warsztatami pracy, po-
łowa zaś z pracujących zatrudniona jest
niewięcej niż trzy — cztery dni w tygod-
niu, to rzeczywiście jest chęć zamknięcia
oczu na to, z czem się ma do czynienia.
Pocóż więc ta blaga o zatrudnieniu każ-
dego obywatela Państwa Polskiego?"

kazał, spotkać można — nieste-
ty — obecnie nietylko w Warsza-
wie, lecz niemal w každem mie-
ście. Typ zwarjowanej sportsmen-
ki stał się aż przysłowiowy, a ko-
bietę piękną jeszcze a zaniedby-
waną od lat przez męża, która od-
rzuca otwierające się dla niej
wrota krótkiego „szczęścia od ju-

tworząc poważne ognisko kultury
ziemiańskiej,

Ale dwór w Pęcicach był nie-
tylko środkiem wyższej kultury
duchowej, był także ośrodkiem ży-
cia społecznego otaczających go
wst. O tem, jak rozumiał śp. Anto-
ni Marylski obowiązki i rolę war-
stwy, do której należał, świadczy

rów niemieckich. ži dk $ zamachu hitlerow- naukowe i weszło w życie publiczne, sze ? Rat i AŻ ; z ‚ :
M aka BL wie w Asz MA Pomo. tworząc w niem dzisiejszą generację lu- Właśnie! Poco ta ustawiczna tra“, nie tak lrudno, na szczęście, napis, który położył na frontonie

‚ skiego y dzi trzydziestoletnich — element pracy  blaga? znaieźć jeszcze u nas. odbudowanego po wojnie domu:
przygotowania i pogróżki wywarły rzu potępające takie zamysły nie- realnej na wszystkich odcinkach służby Ludzie mogą cierpieć i mogą Ta właśnie b. odpowiedzialna „Jam Dwór polski, który walczył
wrażenie i wywołały odgłos w ieski kujące zimnej dla państwa, dopiero wówczas zaczęła у sai į r a

świecie, a w pi A we kawi ios Polski a wozi sobie zdobywać powodzenie młodzież walczyć, ale muszą wiedzieć dla i trudna, ale piękna rola Teresy mężnie i strzegł wernie“.

Francji ści ze strony Ligi Narodów wszechpolska". я kogo, a przedewszystkiem dla cze- Rudlińskiej przypadła p. Szpakie- Dzięki swym zaletom zjednywał
‚ czości ze strony ‚ Tu już „Gazeta Polska“ са!- go cierpią i walczą. wiczowej. P. Śzp. zrazu jakby sobie śp. Antoni Marylski serca

Dnia 18-go bm. zaznaczyła urzę-
dowa Ajencja Havasa w swych
doniesieniach do pism, że popołud-
niu tego dnia p. Prezydent Re-
publikiLebrun przyjął ambasadora
fraacuskiego w Berlinie p. Fran-
goi; Poncet'a, który przybył, aby
złożyć mu życzenia Francuzów,
mieszkających w Niemczech Le-
on Daudet napisał wyraźnie (Act.
Franę. nr. 142 z 2i-go bm.), że
ambasador Francois Poncet mówił
z Prezydentem Republiki o stanie
rzeczy w Niemczech, a w szcze-
gólności udzerzenia niemieckiego

Sprawy zaszły daleko. W Pary-
żu mówi się o możliwości zamachu

hitlerowskiego w Gdańsku i na
Pomorzu. Już to wskazuje, jaki
jest stan rzeczy.

Głosy francuskie ostrzegają
oczywiście Niemcy przed takiem
przedsięwzięciem. Niektóre z nich
są jednak zjawiskem nowem i
mocno nepokojącem. Już nawet
p. sen. Billiet, a zatem nie na le-
wiey, niezadowolony jest z wymy-
ślenia t. zw. korytarza, czyli z
dania Polsce dostępu do morza, a
p. Pieiffer, raczej umiarkowany

 

 

Uroczyste zebranie
Wileńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Wczoraj nauka polska w Wil-
nie obchodziła jubileusz perwsze-
go  ćwierćwiecza Towarzystwa
Przyjaciół Nauk.

Salę, odświętnie ubraną w zie-
leń 1 kwiaty wypełnili członkowie
Towarzystwa i licznie przybyli
goście. Świat nauki i Hteratury
przyszedł złożyć hołd instytucji,

wiali w imieniu Kasy im. Mianow-
skego prof. W. Staniewicz, w imie-
niu Tow. Naukowego Warszaw-
skiego prof. Dziewulski, w imieniu
Wileńskiego Towarzystwa Lekar-
skiego prof. Michejda, kurator
Okręgu Szkolnego p. Szelągowski,
rektor U. S. B. prof, Januszkie-
wicz, w imieniu Litewskiego Tow.

 

nieco zgaszona, mówięca przytem
tak cicho, że w 2 rzędzie z trudem
łowiło się wyrazy, rozegrała się
potem, tak że śliczna postać tej
stuprocentowej kobiety wyszła
plastycznie z całym czarem jesien-
nej róży, w melancholji zachodzą-
cego dnia oddającej resztki pro-
mieni słońca, w imię miłości mat-
czynej, dla rozkwitającego obok
pączka.

Tę rolę pączka, ergo Oli, grała
p. Kamińska. Niech mi p. K. wy-
baczy moje często surowe słowa
o niej, boć p. K. jest bezwątpienia
zdolną aktorką, lecz niestety na

ludzi, z którymi się stykał. Nad je-
$o grobem staną tedy z głębokim
żalem, nietylko najbliższa rodzina,
nietylko towarzysze pracy i przy |
jaciele polityczni, lecz także sze-
rokie koła z pośród różnych
wasstw, które ceniły w nim mą-
drego, dobrego i kulturalnego
człowieka.

Z CAŁEJ POLSKI.
ZJAZD FIZYKÓW POLSKICH,
W dniach od 29 września do 1

października bieżącego roku odbę-
dzie się w Warszawie VI. Zjazd
Fizyków Polskich.

  

 

   

 
 

   

na Gdańsk i Pomorze. Nie jest toz wśród radykalno-społecznych, nie- która w latach niewoli była ognis- Naukowego ks. szambelan Wis- > у ać Komitet organizacyjny prosi o

pewnością najśmielsze z twierdzeń rad jest politjce sios y stoso- kiem myśli polskiej i ośrodkiem kont, w imieniu Tow. Bibljoteka- o” Tubiųrą Taš „2 zglaszanie udzialu w Zježdzie do

niepowściągliwego pisarza, bo 0- wania jej w razie zaburzeń na po- życia naukowego naszego miasta rzy dyr. Łysakowski i w_ imieniu dh y pa у 62: 3 a. |. M dnia1 czerwca b. r. pod adresem

stalecznie jasną jest rzecza, że  graniczu Niemiec z Polską. Zna- |! kraju. | в Tow. im. Kopernika prof.Hilar, 0 T“ke ego roczaju typaca Komitetu (Adres Komitetu Organi-

jeśli ambasador Francji przyjeż-  mienuje to niepokojące postępy Szczęśliwym zrządzeniem O- „ Następnie prof, Stanisław Ko- SS dz E i zawsze  zacyjnego VI Zjazdu Fizyków Pol-

dża z Berlina do Paryża w chwili zachwiania podstawowych pojęć patrzności obrady rozpoczął prof. ściałkowski złożył sprawozdanie ada = usta, złośliwe ce- skich: Warszawa, Hoża 69) i wpła šo

tak znacznych zdarzeń oraz tak politycznych o Polsce i jej niezbęd- Alfons Parczewski, który przed z działalności zarządu i walnych toletni d wi ak z osiemna” cenie na konto P. K. O. Nr. 10840 2

uderzających nastrojów i zapo- nych warunkach bytu oraz o so- 25 laty przewodniczył obradom zebrań Towarzystwa. W niewy- 506016] poniai NĄ kwoty 10 zł. na koszty urządzenia r

wiedzi w Niemczech, rozmowa nie  juszu polsko-francuskim. analogicznego walnego zebrania muszonej, szczerej formie zobra- i asissk ® іетьте ao е

mogła toczyć się o czemś innem. Doradza się Polsce, aby band i był inicjatorem powstania tej zował życie zebrań zarządu, za koda es bstni RUDIRZOC, dobro- Kołnierze a na
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Quni d'Orsay, rozważań pt.: Niem- tak czy siak przebrani, i gdzie się Po przemówieniu prof, Par- nowych członków honorowych i ać a=: po: nie ta, co a rawo! Ależ i typ bajecz- | Al
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Jak juž donosilišmy, w swoim
czasie przez Radę Miejską powo-
łana została specjalna Komisja
radziecka do uregulowania bolą-
czek i niedomagań komunikacji
miejskiej. Komisja wyłoniła trzy
podkomisje, które już zakończyły
swe prace. związku z tem w
najbliższych dniach odbędzie się

Jak wiadomo z dniem 1 czer-
wca równocześnie z urzędnika-
mi państwowymi miała nastąpić
redukcja o 10 proc. poborów pra-
cowników miejskich. W związku z
tem sprawa ta znalazła się na
porządku dziennym onegdajsze-
go posiedzenia Magistratu, który
opierając się na odmiennej usta-
wie pracowników samorządowych
uznał redukcję poborów z dniem
1 czerwca, za nie posidającą dos-
tatecznych podstaw prawnych.

Z MIASTA.
— Nowy kierownik robót

Inżynieryjnych przy ratowaniu
Bazyliki wileńskiej. Na zapro-
szenie Komitetu Wykonawczego
Ratowania Bazyliki Wileńskiej w
dn. 27 maja r. b. przybył do Wil-
na inż. Henryk Wąsowicz, który
w ubiegłym tygodniu uczestni-
Czył jako rzeczoznawca z ramie-
nia Komitetu w obradach Komi-
sji Międzyministerjalnej.

Na skutek uchwały Komisji
Technicznej Komitet Wykonaw-
czy zaproponował p. inż. Wąso-
wiczowi objęcie kierownictwa ro-
bót inżynieryjnych przy ratowa-
niu Bazyliki wileńskiej. W dn. 28
maja odbyło się pod przewod-
nictwem J. E. ks. Biskupa Mi-
Chalkiewicza, prz udziale J. E. ks.
Arcybiskupa Jalbrzykowskiego i
rezesa Komisji Technicznej dyr.
ko posiedzenie Komite-
tu Wykonawczego, na którem p.
inż. Wąsowicz oświadczył, że
propozycję Komitetu przyjmuje.
P. inż. Wąsowicz obejmuje kie-
rownictwo robót inżynieryjnych
w dn. 30 maja r. b.

Inż. Henryk Wąsowicz jest
asystentem przy katedrze bu-
downictwa w Politechnice War-
szawskiej, jest rzeczoznawcą w
sprawach obliczeń statycznych
przy Warszawskiej Dyrekcji Ro-
bót Publicznych, współpracował
przy odbudowieg,Zamku Królew-
skiego w Warszawie, przy rozbu-
dowie Sejmu, oraz był kierowni-
kiem licznych odpowiedzialnych
poół w zakresie statyki budow-
anej.
> Poświęcenie pomnika Jo-

achima Lelewela. Dziś o godzinie
13:ej odbędzie się na cmentarzu
Rossa poświęcenie pomnika na
grobie Joachima Lelewela, które-
go dokona Ks. Prorektor Dr. Cze-

| sław Falkowski i wygłosi przemó-
wienie, a orkiestra gimnazjum im.
Lelewela ichór akademicki wyko-
nają utwory religijne. Zaprasza się
wszystkich do wzięcia jak najlicz-
niejszego udziału w tym akcie
hołdu dla Joachima Lelewela.

| Osobne zaproszenia rozsyłane nie
będą. *

— Zarząd stowarzyszenia
bratnia pomoc polskiej mło-

| dzieży akademickief uniwersy-
tetu Stefanaa Batorego w Wil-
nie wzywa całą Polską młodzież
Akademicką U.S. B. do wzięeia

1 gremjalnego udzialu w uroczysto-
ściach poświęcenia pomnika s. p.
Joachima Lelewela.

Poświęcenie pomnika odbędzie
się dziś o godz. 13 na cmentarzu
Rossa ;
— Ostrzeżenie. Starosta Grodz-

ki Wileński podaje do ogólnej
wiadomości, że we wtorek dnia
31.V. r. b. o godz. 10 min. 30
odbędzie się na Antokolu w ro:
wach Sapieżyńskich niszczenie
amunicji zapomocą wysadzania.
Niszczenie dokona Pom. į,Sklad-
nica zbrojeń w Wilnie.
— Pokaz ogrodniczy. Wi-

leńskie Towarzystwo Ogrodnicze
komunikuje, iż w dn. 29.V. o g.
12 odbędzie się pokaz ogrodniczy
sadzenia i pielęgnowania roślin
w Szkole Ogrodniczej, ul. Sołta-
niska 50. -
— Wileńskie Tow. Przeciw-

gruźlicze komunikuje, że stacja
Nr. 7 opieki nad dzieckiem gru-
źliczem od lat 7-miu z dniem 1-go
czerwca rb. zostaje przeniesioną
do Ośrodka Zdrowia ul. Wielka
Nr. 46 tel. 9-90, w okresie letnim.
do września, zapisy dzieci i przyję-
cia będą sę odbywały od 12-ej do
13-ej codziennie.

SPRAWY MIEJSKIE.
-— Zakaz używania aut miej-

skich dla celów prywatnych. No-
wy prezydent miasta dr. Male-
szewski wydał ostatnio okólnik,
zabraniający używania aut Magi-
stratu do przejazdów prywatnych,

 

'| jak to utartym zwyczajem dotych-
czas praktykowało się w naszym
samorządzie, Dotychczas wielu
dygnitarzy miejskich pozwalało
sobie na robienie względnie dale-
kich nawet wycieczek za miasto,
pstijąc samochody i zużywając moc
benzyny. Racjonalne to zarządze-

"nie położy wreszcie kres familij-

| 

KRONIKA.
Kłopoty z <Arbonem».

Miasto nie może uporać się z komunikacją miejską.

posiedzenie całej Komisji, t. zw.
Arbonowej, na którem opracowa-
ne zostaną wytyczne, do referatu
sprawozdawczego na jedno < naj-
bliższych posiedzeń plenarnych
Rady Miejskiej W; wyniku tych
prac ma być przeprowadzona w
najoliższym czasie zniżka taryfy
za przejazdy autobusami.
 

Pobory pracowników miejskich obniżone
będą dopiero od 1 lipca r. b.

Na skutek powyższego delegat
Magistratu p. Drzewicki ingero.
wał w dniu wczorajszzm u p. Wo-
jewody Ingerencja ta, jak dowia-
dujemy, odniosła pożądany sku-
tek. P. wojewoda podzielił stano-
wisko Magistratu i zgodził zanu-
lować swój poprżedni okólnik.
W związku z powyźszem redukcja
uposażeń pracownikom miejskim
zastosowana zostanie dopiero z
dniem 1 lipca r b.

 

nym stosunkom, jakie zapanowały
od niedawna w naszym Magistra-
cie.

SPRAWY WOJSKOWE.
—Kto staje przed Komisja Po-

borową? W najbliższym dniu po-
boru rocznika 1911-go 30 b. m.
przed Komisją Poborową winni sta
wić się wszyscy mężczyźni wymie-
nionego rocznika z nazwiskami na
literę S, zamieszkali na terenie 1
i6 komisarjatow P. P.

SPRAWY RZEMIEšLNICZE,
— Sukces delegacji rzežnikėw

i wędliniarzy w Warszawie. One-
gdaj powróciła do Wilna delegacja
rzeźników i wędliniarzy, która bra
ła udział w zjeździe Rady Izb Rze-
mieślniczych. Na zjeździe tym de-
legacja wileńska przedstawiła nie-
celowość rąbania na rzeźni miej-
skiej w Wiilnie zabitych sztuk by-
dła na części.

Rada Izb Rzemieślniczych wy-
delegowała do Ministerstwa Rol-
nictwa specjalną delgację, która in
terwenjowała w tej sprawie. Na
skutek tej interwencji Minister-
stwo zabroniło rąbania na części
na rzeźni miejskiej zabitych setuk
bydła do czasu wybudowania chło
dni i sprowadzenia odpowiednich
urządzeń.

Zarządzenie te w słerach rzeźni
ckich wywołało wielkie zadowole-
nie.

— Kogo obowiązuje rozporzą-
dzenie o dozorze nad mięsem i wę-
dliaami. Jak się dowiadujemy, roz-
porządzenie Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych o dozorze nad mię-
sein i wędlinami, wydane w roku
1931, które miało w maju roku bie-
żącego wejść w życie, uzyskało o-
beunie moc obowiązującą, jednąk
tylko dla tych przedsiębiorstw,
które istnały w czasie: wydania te-
go rozporządzenia, ustawa ta nie
obowiązuje w ciągu pięciu lat.
— 200 odwołań od podatków.

W dniu 15 maja upłynął ostateczny
termin składania odwołań od wy-
miarów podatkowych, W roku bie
żącym rzeźnicy, handlarze mięśni
i wędliniarze złożyli około 200 od-
wołań od wygórowanych wymia--
rów podatku przemysłoweśo od
obrotu i państwowego podatku do
chodowego. `

Należy zaznaczyć, że w roku
bież. rzeźnicy i handlarze mięsem
złożyli odwołań w porównaniu z
latami ubiegłemi o 20 proc. więcej.
— Wciąż dookoła podpisania

umowy zbiorowej w piekarstwie.
Trwające od paru tygodni prace
przygotowawcze nad sporządze-
niem umowy zbiorowej w piekar-
stwie zostały definitywnie zakoń-
czone. Również wszystkie orga-
nizacje piekarskie zakończyły u-
kładanie cen za robociznę,
W dniu 30 maja roku bieżącego

odbędzie się w lokalu Inspektoratu
Pracy 62 Obwodu przy ul. Ostro-
bramskiej 19 konferencja przedsta
wicieli Chrześcijańskiego Związku
Zawodowego Piekarzy, Związku
Zawodowego Piekarzy-żydów, Ce-
chu Piekarzy Chrześcjan i Cechu
Piekarzy - żydów. $

Konferencję tą zwołał Inspek-
tor Pracy celem wozpatrzenia po-
stulatów poszczególnych organiza-
cyj piekarskich, dotyczących umo-
wy zbiorowej na rok 1932.

Najprawdopodobniej na konfe-
rencji tej zapadnie ostateczna uch-
wała co do podpisania umowy zbio
rowej.

SPRAWY SZKOLNE.
— Dyrekcja Gimnazjum O. O.

Jezuitów w Wilnie powiadamia, że
egzamin wstępny do kl. 1 rozpo-
cznie się w poniedziałek 27 czerw
ca v godz. 9-tej rano; egzamina zaś
wstępne do kl. 2 i 3 odbędą się we
wtcrek 28 czerwca, początek о &.
9-tej,

Przy Kolegjum O. O. Jezuitėw
otwarty jest Internat na 60 ucz-
niów, uczęszczających do Gimna-
zjum O. O. Jezuitów.

Dla uczniów uczących się pry-
wainie istnieje nadto przy Kole-
śjum prywatny Kurs przygotowaw-
czy do 1. klasy gimnazjalnej, Е
— Liceum im. Filomatów w Wilnie

(z prawami szkół państwowych) przyj-
muje zapisy codziennie od g. 10-ej do
2-ej (Żeligowskiego 1—2).

Egzamina do kl. wstępnej i  I-ej
można składać od 1-go czerwca, do

"DZIENNIK MIDERSKI

Katastrofa samolotowa pod Porubankiem.
Wczoraj w pobliżu lotniska na

Porubanku samolot startujący z
Lidy uległ katastrofie. Samolot
wskutek defektu motoru opadł na

na pole, uszkadzając podwozie.
Dwaj lotnicy wyszli niema! bez

szwanku.

wszystkich klas od 21—25-go czerwca.
W kl. I, II, III program gimnazjalny.

Е Opłata w kl. wstępnej i l-ej — 20 zł.
miesięcznie.

— Egzamina wstępne. Z dn. 1 wrze-
śnia b, r. w prywatnej powszechn. szkole
B. Jankowskiej-Machcewiczowej, Mickie-
wicza 7—2 otwiera się 4 oddział (1 kl.
gimnaz.).

Egzaminy wstępne do  wszystkich
klas w ciągu maja i czerwca. Ilość miejsc
w klasach ograniczona.

Z ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO.
—;Sodalicja šw.tPiotra Kla.

wera zawiadamia i prosi wszyst-
kich członków i zelatofów na
zebranie zelatorskie, które się
odbędzłe dziś o godz. 6 m. 30
po poł. w sali przy kościele św.
Jana.
— Reorganizacja Kola im.

Dmochowskiej P. M. S. Na posie-
dzeniu Zarządu Koła im. Emy
Dmochowskiej z powodu ustąpie-
nia z przewodnictwa tego Koła
p. Heleny Sokołowskiej, odbyły
się wybory i przez aklamację wy-
brano prezeskę — p. Julję Dmo-
chowską, skarbniczką zostaje p.
Waierja Jachimowiczowa, sekre-
tarką p. Marja Reuttówna.,
— Rada Wojewódzkiego Związ-

ku Straży Pożarnych. Dziś o godz.
11, odbędzie się, w małej Sali Kon-
ferencyjnej Urzędu Wojewódzkie-
go w Wilnie posiedzenie Rady
Wojewódzkego Związku Straży
Pożarnych z następującym porząd-
kiem dziennym:

1. Odczytanie protokułu z po-
przedniego posiedzenia,

2. Sprawozdanie z działalności
za okres ubiegły Żarządu i Komisji
Rewizyjnej.

3, Uchwalenie planu działalno-
ści na rok 1932/33.

4, Uchwalenie budżetu na rok
1932/33.

5. Wybór
Związku.

6. Wybór 2-ch członków Zarzą-
du Związku.

1. Wybór 3-ch członków Ko-
misji Rewizyjnej i 2 zastępców,

8. Wybór 4 delegatów na Wal-
ny Zjazd w Warszawie.

9. Ustalenie ilości przedstawi-
cieli Samorządu Wojew. do Rady
Związku w myśl $ 1 Przepisów
Przejściowych Statutu Związku
Wojew.

10. Ustalenie wysokości skład-
ki członkowskiej dla Okręg Związ-
ków Straży Pożarnych w myśl $ 8
Statutu Związku Okręgowego.

11. Wolne wnioski,
— Wileńskie T-wo Szacho-

we podaje do wiadomości mi-
łośników gry szachowej, że w
niedzielę dn. 29 maja r. b. o
godz. 19-ej w lokalu T-wa, Mic-
kiewicza 11 (Klub Myśliwski) zo-
staną ogłoszone wyniki oraz roz-
dane nagrody I Turnieju Kwalifi-
kacyjnego T-wa o wejście do
klasy „A*. Tegoż dnia o godz.
19.30 znany szachista wileński p.
S. Tirsztein da seans gry jedno-
razowej na kilkunastu szachowi-
cach. Goście mile widziani.

ZEBRANIA I ODCZYTY.
— Odczyt p. prof. dr. W. Ja-

kowickiego. ŻZapowiedziany na
dzis (29. V. rb.) odczyt p. prof. dk.
W. Jakowickiego pt. „Rak u ko-
bet jego zapobieganie i leczenie
odbędzie się dopiero w jesieni. O
dniu odczytu będzie powiadomie-
nie w dziennikach.
—Powiatowy Komitet do spraw

Bezrobocia likwiduje się. Dnia 31
maja rb. o godz. 9-ej w sali Wy-
działu Powiatowego Sejmiku Wi-
leńsko-Trockiego przy ul. Wileń-
skiej 12 odbędzie się plenarne po-
siedzenie Komitetu Powiatowego
do Spraw Bezrobocia z następują-
cym porządkiem dziennym. 1)
sprawozdanie z działalności za o-
kres od dn. 1 listopada 1931 r. do
dn. 31 maja 1932 x, 2) likwidacja
komitetu.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Zarząd Chóru Akademickie-

$o zawiadamia wszystkich człon-
ków Chóru o próbie, która odbę-
dzie się w niedzielę dina 29 maja
w Ognisku Akademickiem o godzi-
nie 10 rano.

Obecność wszystkich bardzo
pożądana.

Z ŻYCIA PRAWOSŁAWNEGO.
— „Stara Cerkiew* byłego se-

natora Bogdanowicza przy ul. Soł-
taniszki 12, która nie uznaje gło-
wy kościoła prawosławnego w Pol
sce Metropolity Warszawskiego—
lecz jest zależną od Kowieńskie-
go i Moskiewskiego metropolitów,
ponownie ma pozostać bez probo-
szcza. Dotychczasowy proboszcz
tej cerkwi duchowny Jakóbowicz
zwrócił się do metropolity War-
szawskiego z prośbą o przebacze-
nie i przyjęcie z”powrotem na ło-
no kościoła prawosławnego.

Z ŻYCIA BIAŁORUSKIEGO.
— Czy potrzebna jest rewizja

w Białorusk, Tow. Dobroczynno-
ści? Białoruski „Nasz Głos” do-
maga się przeprowadzenia rządo-
wej rewji w „Białoruskiem Towa-
rzystwie Dobroczynnym w Wil-
nie', które otrzymuje ze skarbu
państwa Polskiego subsydjum na
internat wileńskiego gimnazjum
białoruskiego lecz z pieniędzy prze
znaczonych na internat, wydawa-
no zapomogi dla nieznanych stu-

Prezesa Zarządu

dentów i kursantów,

SPRAWY ŻYDOWSKIE,
— Strajk w $minie żydowskiej,

Jak już podawaliśmy, w gminie ży-
dowskiej przed kilku dniami wy-
buchł strajk pracowników gminy.
Mimo czynionych wysiłków w kie-
runku zlkwidowania strajku, trwa
od w dalszym ciągu, a nawet za-
chodzi obecnie groźba dalszego roz
szerzenia się strajku przez przy-
łączenie się pracowników cmenta-
rzy żydowskich.

 

Duży pożar w warsztatach
kolejowych,

O godzinie 8 wieczorem wy
buchł nagle groźny poźar w war-
sztatach kolejowych. Ogień  zni-
szczył wnętrze budynku w któ-
rym mieściła się stolarnia maga-
zyn zasobów! jadłodajnia. pod-
czas pożaru jeden osobnik został
dotkliwie poparzony. pierwszej
pomocy udzieliło mu [pogotowie
ratunkowe. Strat narazie nie ob-
liczono. Nie jest wykluczone iż
pożar powstał z podpalenia.
Policja prow adzi dochodzenie. Do-
tychczas ustalono iż pożar rozpo;
cżął się na strychu.

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
TEATRY MIEJSKIE Z. A, $. P.
— W Bernardynce. Dziś po południu

„Pan naczelnik to ja”, Początek o g. 4-ej,
Wiieczorem dziś i jutro — „Awan-

tura w raju". Pocz. o &. 8 m. 15.
— W Lutni. Dziś — „Szczęście od

jutra”,
„ Jutro odbędzie się nieodwołalnie je-

dyny występ świetnej tragiczki p. Stani-
sławy Wysockiej — w głośnej sztuce
po akis p. t. „Niespodzianka“,
P. Stanisława Wysocka wystąpi w roli
Matki”, z której tworzy niezrównaną
kreację. Ceny miejsc zwyczajne.

— Przedstawienie szkolne „Zemsty
w Lutni. We wtorek i środę o godz. 11
m. 30 r. — w porozumieniu Kurato-
rjum Okr. Szkoln. Wil. — Dyrekcja Te-
atrow Miejskich urządza jeszcze tylko
dwa widowiska specjalne dla młodzieży
szkolnej — świetnej komedji Al. hr. Fre-
dry p. t. „Zemsta”. Ze względu na wiel-
kie wartości artystyczne tej komedji —
Kuratorjum Okr. Szkoln. wydało specjal-
ne okólniki do dyrekcji szkół — poleca-
jące jaknajliczniejszy udział młodzieży w
„Zemście”. Ceny miejsc specjalnie zni-
żone od 20 gr. do 50 gr.
— Dzisiejszy koncert w Parku Spor-

towym im. Gen. Żeligowskiego (wejście
rzez ogród po-Bernardyński). 1. Wielki

Koqeśrt Wileńskiej Orkiestry Symfo-
nicznej pod batutą Bogumiła Reszke.
2. Chor „Echo“ — pod batutą prof. W,
Kalinowskiego wykona utwory Chopina,
Chlondowskiego, Nowowiejskiego, Karu-
zy, Stroińskiego, Stysia i innych. — Po-
czątek o godz. 8 m. 15 wiecz.
a Wystawa obrazów „Niezależnych”,

mieszcząca się w ogrodzie po-Bernardyń-
skim — otwarta codziennie w godz.
10—18.

Nie zważając na wielkie zaintereso-
wanie społeczeństwa i wzrastającą fre-
kwencję — zamknięcie wystawy, z po-
wodów natury technicznej, nastąpi za
kilka dni. ‚

 

POLSKIE RADJO WILNO.
Niedziela, dnia 29 maja,

9.00: Transm. mszy polowej z Kor-
pusu Katedów Nr. 1. 11,35: Odczyt mi-syjny. 11.58: Sygnał czasu. 12.10: Kom.meteor, 12.15: Poranek z Filharm. War-
szawskiej. 14.00: Aud. rolnicze, 15.15:
Aud. żołnierska. 15.55: Transm. z Filhar-monji Warsz, Akademja ku czci „Dnia
Matki". 16.20: Audycja dla wszystkich
Nr. 9. 17.15; „Dokąd unosi nas nasze
słońce" — odczyt z Warsz. 17.30: „Opis
pewnego przelotu” — felj. 17,45: Kon-
cert. 19,20: „Nieboska komedja” Krasiń-
skiego w świetle analizy mickiewiczow-
skiej” — odczyt wygł. Tadeusz Byrski.
19.40: Progr. na poniedziałek. 19.45:
Słuchowisko. 20.15: Koncert popul. 21,55:
Kwadr. liter. 22.10: Koncert kameralny.
22.40: Komunikaty. 23,00: Muzyka ta-
neczna

Poniedziałek, dnia 30 maja 1932 r.
, 1158: Sygnał czasu. 1210: Audy-

cja dla poborowych. 13.20: Kom. me-
teorologiczny. 14,45: Programdzienny.
14.50: Muzyką z płyt. 15.25: „O Olim-
р!а4г1е" — odczyt. 15,45: Audycja dla
dzieci. 16.20: Lekcja francuskiego. 16.40:
Codzienny odcinek powieściowy. 16.50:
Beethoven — Sonata c-moll op. 13 (ply-
ty. 17.10: „Wiosna w ogrodzie” — re
portaż z Wileńskiej szkoły ogrodniczej.
17.35: Muzyka lekka. 10,50: Wileński
kom. sportowy. 19.00: „Stosunki języ-
kowe w Litwie w w. XIX." 19.20: „Ciotka
Albinowa mówi!" 19.35: Progr. na wto-
rek i rozm. 19.45: Pras. dzien. radjowy.
20.00. „Historyczne przyczyny rewolucji
hiszpańskiej” felj. wygł. dr. Edward Boye.
20.15: Pogad. muzyczna 20.25: Opera 2
Warsz. („Lunatyczka* —  Bellini'ego.
22.20: „Na kresowych drogach” —felj.
22.35. Komunikaty. 23.00: Muzyka tane-
czna.

Wtorek, dnia 31 maja,
11.58: Sygnał czasu. 12.10: Audycja

dla poborowych. 13.20: Kom, ao
14.45: A: dzienny. 14.50: Utwory
Chopina, Schumanna i Liszta (płyty).
15.25: Przegląd czasopism kobiecych.
15.50; Audycja dla dzieci. 16.20: „Przed
120 laty” — odczyt. 16.40: Codzienny od-
cinek powieściowy. 16.50: Ordonówna i
Lawiński (płyty). 17.10: „Gdzie szukać
wartości życia” — odczyt. 17.35: Recital
organowy prof. Wł. Kalinowskiego. 18.05:
Nowe wiersze Juljana Tuwima. 18.20:
Muzyka lekka (płyty). 18.50: Radjowa ga-
zetka rzemieślnicza. 19.00: Przegląd li-
tewski. 19.20: Ze świata radjowego —
Pogad. wygł. Alfred Daun. 19.40: rogr.
na środę, 19,45: Pras, dzien. radj. 20.00:
„Co widziałem na Węgrzech” — felj.
20.15: Koncert wieczorny. 21.50: Skrzyn-
ka lechn. 22.05: Recital fortepianowy 5
ninv Wysockiej-Ochlewskiej. 22.40: Dod,
do pras. dzien. 22.50: Komunikaty. 23.00:
Muzyka tanegzna,

‚ # 2А KOTAR STUDJO.
Nieboska w świetle prelekcyj Mickie-

wicza.
Mało jest układać dramat. Trzeba

$0 przeżyć, Tak twierdził Mickiewicz
i pod tym kątem widzenia zanalizował
w kilku prelekcjach paryskich Nieboską
Komedję. Do jakich doszedł wniosków
i jaki o niej sąd wydał — przypomni
radjosłuchaczom Tadeusz Byrski w nie-
dzialę dn. 29 maja o godz. 19,20.

Dlaczego no EA
iszpańska

Od Karola V i Filipa II, pierwszych
Habsburgów na tronie hiszpańskim, po-
przez szereg niedołężnych i zdegenero-
Roi monarchów, jak Filip IV, Karol
II, Ferdynand VII i in. — aż do Alfonsa
XII, dla którego kraj był czemś w ro-

Z KRAJU.
Straszliwe skutki nawałnicy.

NOWOGRÓDEK (Pat). Nad-
chodzą bliższe szczegóły o strasz-
nych skutkach nawałnic, jakie na-
wiedziły Nowogrėodezyznę. We wsi
Hańczyce, powiatu wołożyńskie-
go, poniosły śmierć od porażenia
piorunem dwie włościanki Marja
i Helena Żurkiewiczówny, które
schroniły się przed ulewą pod
drzewem, We wsi Dubina Jurz-
dycka, również w powiecie woło-

żyńskim, uległa porażeniu 11-let-
nia Iwańczykówna. W tej samej
wsi spalił się dom mieszkalny Nau-
ma Iwańczyka, zaś we wsi Mo-
krec, śminy wsielubskiej, w po-
wiecie nowogródzkim, spłonęły za-
budowania gospodarcze Stefana
Dzieszuka, zaś we wsi Lachy w
powiecie nieświeskim piorun zabił
dwa konie na szkodę włościan
Hołoszki i Lacha.

 

KOLONIE LETNIE.
Rok szkolny się kończy, za

miesiąc wakacje! Dzieci oczekują
tych chwil z niecierpliwością, ra-
dością, niektóre zaś z niepoko-
jem — z tem wielkiem pytaniem
na ustach „gdzie przebędziemy la-
to? czy dane nam będzie zobaczyć
pola i lasy, użyć swobody i ode-
tchnąć powietrzem leśnych kwia-
tów, czy też pozostaniemy w dusz-
nych murach miasta”.

Na pytamie to rzucają odpo-
wiedź różne organizacje: są prze-
cież kolonje letnie.
A czy wszystkie dzieci będą

uwzględnione? Nie, bo funduszów
zawsze jest za mało.

Urządzeniem kolonji dla mło-
dzieży szkół średnich zajmuje się
od 1925 r. jedna tylko organizacja
„Centrala Opiek  Rodzicielskich
szkół šradnich“.

Kolonje są dwie: dla dziewcząt
w Kukawce, gminy Niemenczyń-
skiej i dla chłopców w Kazimie-
rzowie pow. Oszmiańskiego „Ки-
kawka” jestto własność rządowa,
oddana C. O. R. na kolonię, a Ka-
zimierzów majątek ofiarowany

Centrali przez margrabinę Umia-
stowską.

Obecnie można pomieścić po
80 dzieci w każdej kolonii.

W roku 1931 koszt utrzymania
obydwóch kolonji wyniósł 18.820
zł. 35 gr. w tem sum społecznych
13.320,45 zł. subwencji rządowej
7.500 zł.
W roku bieżącym ze względu

na ogólny kryzys w kraju, subwen-
cje będą znacznie zmniejszone,
Centrala zaś rozporządza sumami
minimalnemi, ponieważ imprezy
nie miały powodzenia ze względu
na to, że cały wysiłek społeczeń-
stwa skierowany był na akcję po-
mocy bezrobotnym.

28 i 29 maja wyjdą na ulicę
kwestarki z ramienia Centrali O-
piek Rodzic., zbierać ofiary na ko-
lonje letnie, niechże nie będą o-
mijane, niech każdy poczuje się w
obowiązku wrzucić choć najinniej-
szy datek do skarbonki, a może
wspólnym wysiłkiem chociaż kil-
koro dzieci więcej będzie wysła-
nych na kolonie letnie.

 

Proces о sfalszowanie testamentu
ks. kanonika J, Ellerta,

Jeden ze sprawców skazany został na więzienie.
Testament zmarłego przed kil-

ku laty ks. kanonika Juljana-Aloj-
zego Ellerta, proboszcza parafji
św. Jana nie przestaje być do o-
becnej chwili przedmiotem zainte-
resowania władz prokuratorskich,
sądowych i rodziny testamentu.
sądowych i rodziny testatora.

Jak wiadomo, po zgonie ks. El-
lerta, w dn. 4 września 1926 r. je-
go gospodyni, Wacława Subotkie-
wiczowa, przedstawiła sądowi ok-
ręgowemu do zatwierdzenia testa-
ment, którego mocą ks, Ellert spu-
ciziię po sobie niemal w całości ob-
darza petentkę.

Akt ostatniej woli nosił podpi-
sy: ks. Ellerta jako testatora oraz
czterech świadków, a więc: Józefa
Wieczorka, Nikodema Radzieckie-
go, Michała Maszkowskiego i Pio-
tra Palewskego.

Autentyczność przedstawione-
go testamentu została zakwestjo-
nowana, przyczem wysunięty zo-
stał konkretny zarzut oszustwa i
fałszerstwa,

Wszczęte śledztwo ustaliło, iż
główną rolę w tej sprawie grał nie-
jaki Józef Wieczorek, trudniący
się pokątnem pośrednictwem, pi-
saniem prośb i podań, w związku
z czem był już karany za oszustwa.

Indagowany Wieczorek oświad
czył, że ks. Ellert znał go z ma-
gistratu, gdzie Wieczorek posiadał
główną bazę operacyjną w swej
specjalności.

Kiedyś wezwany został przez
ks. E. do jego mieszkania. Ks, El-
lert, będąc chory, wyraził życzenie
sporządzenia testamentu i prosił o
ponoc,

Omówiono, iż w następnym ter
minie, jaki wyznaczono za kilka
dni, sprowadzeni zostaną świadko-
wie według uznania Wieczorka i w
ich obecności ksiądz podyktuje
swą ostatnią wolę.
Zgodnie z życzeniem Wieczorek
zwrócił się do niejakiego Nikode-
ma Rodzieckiego, jak ustalono o b.
newyraźnej reputacji, który z ko-
lei w ostatniej chwili przed termi-
neni zebrania u ks, Ellerta, zapro-
sił do asystowania przy sporządza
niu testamentu spotkanych na uli-
cy Michała Maszkowskiego i Pio-
tra Palewskiego, rzemieślników,
ledwo ledwo umiejących się pod-
pisać,

Wszyscy udali się do mieszka-
na ks. E., gdzie podówczas nikogo
z domowników nie było. W poko-
ju sypialnym testator dyktował
Wieczorkowi treść aktu, który na-
stępnie został odczytany i podpisa-
ny przez księdza E. oraz wszyst-
kch obecnych. Testament pozo-
stał u księdza.

Zakwestjonowany testament zo
stał poddany szczegółowej eksper-

dzaju pudełka z ołowianymi żołnierzyka-
mi — żaden: z królów hiszpańskich nie
rozumiał potrzeb i interesów swej oj-
czyzny. Musiało to z konieczności dzie-
jowej doprowadzić do rewolucji. Oto
łówny wątek ciekawego  feljetonu
dwarda Boye, który usłyszymy w po-

niedziałek dn. 30 maja o godz. 20.00.

Muzyka na fali.
Dn. 29 maja o godz. 20.15 solistką

koncertu radjowego będzie Irena Downar
Zapolska, świetna śpiewaczka kolora-
turowa, która wykona arje Rimskiego
Korsakowa i Jana Straussa oraz pieśni
polskie.

Dn. 30 maja o godz. 20.15 nadana zo-
stanie ze studja warszawskiego sławna
niegdyś opera Belliniego „Lunatyczka”,
wykonana po raz pierwszy w Medjolanie
w r. 1831, z Judytą Pasta w roli tytuło-
wej. Opera ta, aczkolwiek nie dorów-
nywa późniejszej nieco „Normie” tegoż
kompozytora, jest jednak wykwitem ro-
mantyzmu włoskiego,

tyzie fotomikrograficznej, a w wy-
niku badań biegli uznali, iż podpi-
sy zarówno testatora jak i świad-
ków są przekalkowane, a nie au-
tentyczne.

Na tej zasadzie jasnem się sta-
ło, że wola ks. E. została spaczona
na korzyść gospodyni księdza Su-
botkiewiczowej,, działającej w po-
rozumieniu z Wieczorkiem. Oszu-
stwa, dokonać było bardzo łatwo,
przez sporządzenie fikcyjnej treści
testamentu i przekalkowanie z o-
ryginału podpisów. Sprawę u-
praszczała ta okoliczność, iż zmar-
ły testator nie mógł protestować,
a świadkowie Maszkowski i Palew
sk jako ludzie prości 1 nieinteli-
gentni, z których jeden był nawet
w momencie pisania aktu pijany,
nie orjentowali się w sensie sporzą
dzonego dokumentu, a w zręcznie
skopjowanych podpisach nie umie-
li znaleźć różnic.

Natomiast Radziecki, który w
międzyczasie zmarł, jak stwierdzo-
no był w konszachtach z Wieczor-
kiem i Subotkiewiczową i godził
się na zaproponowaną mu mistyfi-
kację, która miała mu przynieść
niemałe zyski.

Sprawa ta, która ciągnęła się
przez szereg lat, wczoraj znalazła
się ponownie na wokandzie Sądu
Ok.ęgowego i była rozpatrywana
w irybie uproszczonym.

Rozprawę prowadził p. sędzia
A. Orlicki. Oskarżenie wnosił pod
prokurator p. Janowicz.

Z pośród dwojga oskarżonych,
stawił się jedynie Wieczorek. Su-
botkiewiczowa, unikając odpowie-
dzialności ulotniła się. Rozesłano
za nią listy gończe, lecz jak dotąd,
bez realnego wyniku.

Osk. Wieczorek nie przyznał
się do winy.

Świadkowie Maszkowski i Pa-
lewski nic nowego nie wnieśli, par
tw.erdzili jednak fakt przypadko-
wości i brak orjentacji w sprawie,
w jakiej stali się ślepem narzę-
dziem oszustów.

Prokurator opierając się na wy
nikach ekspertyzy, domagał się u-
karania podsądnego.

, Oskarżony prosił o uniewnnie-
nie.

Sąd, po przerwie ogłosił senten
cję wyroku. Uznając osk. Wiecz.
za winnego dokonania zarzucanego
mu przestępstwa, skazał go na o-
sadzenie w więzieniu, zamieniają-
cem dom poprawy, przez rok i
sześć miesięcy. Karę tę na zasa-
dzie amnestji zmniejszono o !»
część t. j. do 1 roku..

Skazanego sąd postanowił od-
dać do czasu uprawomocnienia
się wyroku pod dozór policji zo-
bowiązkiem meldowania się raz na
dwa tygodnie. Kos,

HAZ-ELITE
 

AŠTEN,&
os,

UDE

KREM| UDELIKATNIA
y MATUJE CERĘ  HAŻELINÓW
 

Dla oczyszczenia krwi, pijcie rano
przez kilka dni z rzędu szklankę natural-
nej wody gorzkiej „Franciszka-Józeła*,
Żądać w aptekach i drogerjach,   



SP ORT.
Dziś raid motocyklowy

- „Dziennika Wileńskiego".

Wczoraj już na ulicach Wilna

czuć było, że motocykliści po-

ważnie szykują się do wielkiej

imprezy sporlowej, jaką jest wio-

senny raid motocyklowy na rasie

Wilno—Ejszyszki—Wilno.

Wybór trasy do Ejszyszek oka-

zał się bardzo trafny, a najlepszym

tego dowodem jest to, że zgłosiła

się rekordowa ilość zawodników.

Regulamin raidu jest tak uło-

żony, że niemal wszyscy motocy-

kliści mają gwarancję, że nic im

się nie stanie i że komisja sędziow-

ska będzie mogła wyeliminować

pierwsze miejsce.
MW. kategorji 200 cmtr. najwię-

cej szans posiada Ignatowicz W. T.

C. i M.), który ma dwóch przeciw-
nikėw ž Ž. A. K. S.

Wśród zawodników, startują-
cych w kategorji 300—350 cmtr.,
rozegra się walka między takimi

„rutyniarzami jak: Hermanowicz,

Moroz, Kleber, Rudak a zawodni-

sztowt, Klott, Wiktor, Baranowski,

Piech. W kategorji tej będzie nie-

spodzianką, jeżeli zwycięży któryś

z niestowarzyszonych.
Najciekawsza walka stoczy się

w kategorji maszyn 500 cmtr. Star-

tują tutaj takie sławy (wileńskie),

jak: Urniaż, Bohdanowicz, Pimo-

now, Machnowiecki i inni. Wil.

Т. С. 1 M. będzie się starało bronić

honoru swych barw klubowych

przed zawodnikiem z Wojsko-

wego K. M. Bohdanowiczem i za-

wodnikiem Ż. A. K. S. Machno-

wieckim. Dużo bezwzględnie zale-

żeć będzie od szczęścia, a komu

szczęście dopisze, jest jeszcze dzi-

siaj zagadką, która rozwiąże się
na szosie.

Najsilniejsze maszyny jadą z

szybkością 50 klm. na godzinę, ale

więcej niż pewne, że zegarek

wskaże nieraz przeszło „setkę”, a

czy wskaże przed punktem kon-

trolnym, czy akurat na oczach

ukrytego za drzewami sędziego, to

_DZIENNIK

nie wiadomo. W każdym bądź ra-
zie Olszewski ma dwóch poważ-
nych przeciwników.

Szerszy ogół sportowców bę-
dzie mógł niestety obserwować
tylko pierwsze i ostatnie fragmen-
ty tego wspaniałego raidu.

Zbiórka zawodników odbędzie
się punktualnie o godz. 10.30 na
placu E. Orzeszkowej. Następnie
wszyscy motocykliści udadzą się
na Zwierzyniec, gdzie odbędzie się
wspólna pamiątkowa  fotografja,
a dopiero potem nastąpi defilada
ulicą A. Mickiewicza na plac Ka-
tedralny.

Punktualnie o godz. 12 z placu
Katedralnego odbędzie się start
pierwszych maszyn.
Zawodnicy jadą ulicami: A Mic-

kiewicza, Wileńską, Trocką, W.
Pohulanką, Legjionową i szosą do
Ejszyszek.

NAGRODY.

Uczestnicy dzisiejszego raidu otrzy-
mają szereg nagród.

Każdy motocyklista, który ukończy
raid, otrzyma ładną plakietę pamiątkową,
ofiarowaną przez „Dziennik Wileński".

Fonadto każdy zwycięzca w poszcze-
gólnej kategorji otrzyma żeton ofiarowa-
ny przez „Dziennik Wileński".

„B. S. A.* przeznacza dla zwycięs-
kich maszyn swej firmy pamiątkowe że-
tony.

 

kami bliżej nieznanymi, jak Za-
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szampańską. pełną humo-

Nad program:

wiołowem tempem akcji

bój z życia rosyjskiego

  

  

  

 

dzień! Nareszcie coś nowego.
(II est charmant).Czarujący Chłopakparyską

lamia Žy-
T A I N NA... i łzy Szopena"

Początek seansów o go

ewny prze- Kurjer Carski śpiewy. Muzyka i tańce.

 

4, 6, 81 10,15. Na 1-szy seans ceny zniżone.

-Zapomnisz o troskach, kłopotach, zmartwieniach, oglądając dziśKESLOAS

W rol. gł. ulubiony piosenkarz, bohater filmu „Kon-

gres Tańczy* Henry Garat oraz gwiazda Paryża Mig Lemonnier.

Atrakcje dźwiękowe. Pocz. seans. o g. 4, 6, 8 I 10,15. Na 1 seans ceny zniżene.

JUTRO PREMJERA! Najnowsza Sensacja Paryża. Splew! Tańce! Humor! Arcydzieło, które porywa werwą I hu- KĄ,

WILEŃSKI

„Motosacoche” (Wileńska 32 — Wło-
dawski) również nagradza swego zwy-
cięzcę plakietą,

Firma „F. N.* (Wileńska 10) ofiaro-
wuje w kategorji 350 cmtr. srebrną pla-
kietę dla motocyklisty na „F. N.“

„Oświęcim Praga* nagradza zwy-
cięzcę w kategorji 350 cmtr.

Firma „Duniop“ ofiarowała ładny
ołówek firmowy dla motocyklisty, który
znajdzie się pierwszy na liście zwy-
cięzców w kategorji 500 cmtr. i wykaże
się, że jechał na oponach „Dunlop”.

„Touring Club“ ofiarował nagrodę
dla motocyklisty najbardziej pechowego.

Firma grawerska Weksler przy ul.
Wileńskiej (róg Gdańskiej) ze swej strony
obiecała również nadesłać nagrodę.

Dom Sportowy „Ch. Dinces* nade-
słał nam przycisk marmurowy z lwem.
Nagroda ta jest przeznaczona dla klubu,
który zdobędzie największą sumę pun-
któw. 1 miejsce 5 pkt., 2 miejsce 3 pkt.,
3 miejsce 1 punkt.

Wszystkie nagrody będą wystawione
po raidzie w oknie „Touring Clubu", Mic-
kiewicza 6, gdzie odbędzie się również
rozdanie nagród. O dniu uroczystości
rozdania nagród poinformujemy nieba-
wem.

Jeszcze trzech zawodników.

Do podanej wczoraj listy 24 zawodni-

ków, w ostatnich chwilach zgłosiło się

trzech spóźnionych, którzy jednak zostali

przyjęci. Jest więc 27 zgłoszonych za-

wodników.
Dochodzi więc Balul Lao (Wil. T.

C. i M.), ktėry startuje na F. N. 350 cmtr.

Balul był kiedyś mistrzem Wilna w ko-
larstwie, a teraz zwycięża w raidach

motocyklowych. Startuje jednak na nieco
zużytej już maszynie.

Z BIAŁORUSI SOWIECKIEJ.
POWRÓT DO WOLNEGO HANDLU W ROSJI SOWIECKIEJ.
Z pogranicza donoszą, iż w

zwiazku z dekretem o wolnym han
dlu artykułami spożywczemi w
Rosji Sowieckiej od dwóch dni w
Mińsku i miasteczkach prowincjo-
nalnych można już nabywać mąkę,
pieczywo, jaja, masło, słoninę i t.

Sklepy w miasteczkach są po-
prostu oblężone przez tłumy kupu-
jących. W. Mińsku, Borysowie i
Smolewiczach we środę 25 bm, do
—<а PAE OP DRT OZONE NIOISA

Cukierman Chackiel (Ž. A. K. S.) —
Pantera 500 cmtr. Jeździ ryzykownie.
Startuje pierwszy raz.

Znajdziełowski Michal (niestowarzy-
szony) — F. N. 350 cmtr. Startował raz
tylko do rajdu Wilno—Lida—Grodno—
Wilno.

Pierwszy z Wilna o godz. 12 startuje
Antoszewicz, a w kolejności co minutę
ruszają następni. Ostatni zawodnik opu-
szcza plac Katedralny o godz. 12 mi-
nut 26. =

Przyjazd do Wilna pierwszego moto-
cyklisty obliczony jest na godzinę 17
minut 23. Ostatni zawodnik przyjeżdża
o śodz. 18 minut 32, Na meię zawodnicy
wpadają jeden za drugim.

Ка zamyka auto wicekomandora
p. W. Kureca.

Całe więc sportowe Wilno zgromadzi
się dziś na placu Katedralnym, by śle-
dzić przebieg tej wielkiej imprezy spor-
towej.

szło do krwawych starć ludności z
milicją, gdyż przedstawiciele koł-
chozów poczęli podwyższać samo-
wolnie cenniki. Wezwana milicja
poczęła odbierać od kupujących ar
tykuły spożywcze wskutek czego
doszło do bójek. W Mińsku pora-
niono 7 osób. W Borysowie zde-
molowano 3 sklepy i pobito ich
właścicieli. W Smolewiczach gło-
dna ludność rozkradła z dwóch ru
chomych sklepików całe pieczywo
1 wędlinę. .

Władzę sowieckie zamierzają
wydać ostrą ustawę, która będzie
czuwała na przestrzeganiu ściśle
cennika przez właścicieli sklepów
i handlarzy.

GIEŁDA.
WARSZAWA (Pat.) 28 V. 1932 r.

Waluty i dewizy;
Dolary 8,87—8,89—8,85.
Holandja 36',40—362,30—360,50.
Londyn 32,95—33,92 -33,10—32,78.
Rowy abAE
owy York kabel 8,903--8,923-— ь

Paryż 35,13—35,23—35,04. > „>
Praga 26,38—26,44—26,32.
Szwajcarja 174,40—174,83—173,93.
włochy 45,75—45,98 —45,53.

Bank Polski 70. Węgiel 17. Tenden-
cja u'rzymana.

Konkurs.
Błuro Pośrednictwa Pracy przy Wiieńsko-Nowo-

gródzkiej Izbie Lekarskiej ogłasza konkurs na
stanowisko

LEKARZA GMINNEGO
w Łużkach, powiatu Dziśnieńskiego. Bliższe infor-

macje w Kancelarji Izby (Mostowa 8), gdzie też

należy składać podania w terminie do dnia 11
Czerwca 1932 roku. 246

Polska palarnia kawy SAWICZA
By zwalczyć kryzys rady użycza:
Wprowadzisz w dom swój oszczędność znaczną
Kupując Kawi:

„EXCELSIOR SMACZNĄ”. +.

į  NAUKA |
LMKL
MLODA NAUCZYCIEL-

ukończone gimna-
W rolach główrych Madeleine Renaud i bohater filmu „Miłość zgum i seminarjum żeń-

5 EM Na 1-szy seans ceny zniżone. skie,
z. 4, 6,8 i 10,15 w.

DRA POWAREWAEROAEST RAZIE ETNDNSETEUTERDIEEEITAESSS

dobra znajomość
francuskiego i niemiec-

„kiego, przyjmie posadę
na wakacje. Macierz
Szkolna, Wileńska 23/9,

W rol. gł: Iwan Mozżuchin | Natalja Kowanko. Rosyjskie od 10 do 3 po południu.
Dla dzieci dozwolone. Pocz. o godz. 9105—2

NralTPA TRS "A

; Mieszkania |
į% I pokoje

MIC! CZAMa22.

DŹWIĘKO- c A s I R 0 Dziś| Wyświetlamy perłę humoru i wesołości z udziałem znanego wszystkimz filmów „C. К, Feldmarszatek“ I „On

WE KINO I Jego Slostra* VLASTA «Pod K ratel » Nad program: Fascynujące dodatki dźwiękowe. Począ-

Wielka 47. tal. 15-14. BURJANA w obrazie p. t.: u ą tek o gedz. 4, 6, B i 10,15, w dnie świąt. o godz. 2-ej. 3 pokoje, kuchnia, wszel-
Na 1-szy seans ceny zniżone.

 

DZWIĘK. KINO-

 

 

tektoniczne Wilna i nowoczesna komunikacja.

Dziś wspaniała Premjera! Potežna epopea samozaparcia bezimiennych bohat

SST PPVXTLS SIATTT ITT ЧЕИ ЗЕНЕЧЬЕ

erów w gigantycznym dźwiękowcu morskim

W dodatkacii—aktualności Wileńskie—Groby Królewskie w Katedrze.—Piękne archi- kie wygody, do wynaję-
cia. Rzeczna 12—10. Oglą-
dać g. 5—8 p.p. 8095 —1

MIESZKANIE. 6-роКо)о-

 

TEATR «PAN» U" (Mężczyzni bez koblet) Tregedja marynarzy uwięzionych na dnie morza w Łodzi podwodnej) Kol. technika we do wynajęcia. Zwie-

Ul. WIELKA 42. э przewyžszejąca dotychezas widzianą Niewątpliwie wszystkich wzruszy I zemocjonuje najwiekszy Iwėr morsko- rzyniec, Stara 12.

filmowy XX wieku. Nad program: Najnowsze aktualja dźwiękowe F<xa i Pata. Seanse 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąt. o 9081—1

g. 2. Na f-szy seans ceny zniżone. TSTIEао

obok Werek 10 minut do przy- =" nkurencyj mieszkania 5 pok. na
Letnisko stanku aióbaśówegć EobbAŻR = рра I piętrze z wygodami,   
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NIGDY NIE ZAPOŽNO
pomyśleć o swem zdrowiu,

tembardziej jak już cierpisz na chorobę nerek.
pęcherza, gwatroby, kamieni żółciowych, złej

przemiany  materji, na bóle artretyczne czy

dagryczne, na wzdęcie żołądka, odbijanie się
lub skłonneści do obstrukcji. Pamiętaj, że nigdy
mie jest zapóźno, gdy używać będziesz

zioła moczopędne

„DIUROL“ Gąseckiego,
które rapobiegują nagromadzeniu się w ustroju
kwasu moczowego i innych szkodzących zdro-
wiu, substancji, zatruwających organizm. Wszel-
kie bóle ustąpią, gdy wytrwale używać będziesr
riół „DIUROL“ Gąseckiego. Oslodzony odwar
z ziół „DIUROL” jest smaczny, zupełnie nie-
szkodliwy i powinien być pity stale zamiast her-
baty, Dziś jeszcze kup pudełko oryginalnych

ziół „DIUROL” Gąseckiego (z kogutkiem), a gdy
rzekonasz się o dodatnich skutkach ich dzia-
ania, zalecać je będziesz swym DE Spo-
sób użycia na opakowaniu. Oryginalne zioła
„DIURÓL'” Gąseckiego (z kogutkiem) ZA
apteki i składy apteczne, Reg. M. S. W. 1486

15r0

ZDROJOWISKO Н
RAB nieMNEM DRUSKIENIKI

Nowe źródło solankowe.
KĄPIELE Kwasowęglowe, Borowinowe, Tleno-
we I Piankowe Gabinety ginekologiczne, wzie-
walnie, oddzialy elektro i hydro-terapji, pl-

jalnia wód.
Zakład leczniczego stosowania słońca, powie-
trza | ruchu z basenami pływackiemi. — Ka-

skadówki i plaża.
Sezon od 15 maja do 30 września. — Ceny

pobytu I leczenia bardzo niskla.
Prospekty wysyla i udzieta informacyj w

Druskienikach — Komisja Zdrojowa, w War-
szawie — Związek Uzdrowisk Polskich, S-to
Krzyska 17, tel. 434—28. 16507—0 o
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Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

2 pokoje. kuchnia Miejscoweść sucha, słoneczna,
las, Szczegóły: Dominikańska 17 m. 2. 9108

 

Wytwórnia Sztucznych Wód
© Mineralnych I Napojów

Chłodzącycb
pod firmą:

„E. TROMSZCZYHSKI“
W WILNIE

pod kierownictwem współwłaściciela

prowizora W. WRZEŚNIOWSKIEGO.
Poleca: sztuczne wedy ml-

neralne (Vichy, Ems, Karlsbad i -in-
ne) I napoje chłodzące, przyrządza- I
ne wyłącznie na cukrze.  200—3'0

Zakład: Piwna 7
Magazyn: Wielka _50.
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W. Z. P. Nr. 12.

WILEŃSKIE PRYWATNE

KURSY„SAMOCHODOWE
I MOTOCYKLOWE235—0

Grupy amatorskie I ez pow SOB) MAJĄTKOWE |,
ow saa

dnikom państwowym wojs y! ar

zniżka. Zapisy ! informacje Mickiewi-

cza 24 m. 10 w godz. 10—13 I 16—20.

 

|al
Doktór R. SZYKWIA
Choroby weneryczne,
skórne ” moczopłciowe.
Wielka 19, od 9—1 i 3—7

4251—0

Cher. WENERYCZNE
SKÓRNE. Tel. 15-64.

Mickiewicza 12, róg Ta-
tarskiej 9—2 1 5—8.

>

AKUSZERKI

 

de
О:

plecaki, menażki harcerskie, pantofle i koszulki
gimnastyczne, trykoty kąpielowe, pantofle. spor-
towe, żetony nanagrody,oszczepy, tyki i dyski.

GRUŹLICA PŁUC jest nieublaganęi corocz-
nie, nie robiąc różni
nu, kosi miijony ludzi
horów

SPRAWY

sprzedam domy.
niak z 1—2 hekt. własn.
ziemi ogrodowej lub dom
dochodowy z

m. Ewentualnie wezmę
życzi 2
hipotekę.

Ii. A. tmbler |; m. 8,

kę

SKLADNICA SPORTOWA
Wileńska nr. 10

poleca
Rakiety, siatki i piłki tenisowe, piłki siatkówki,
koszykowe, nożne, przybory do

dol.

p. Lekarze:

Thiocolan—Age"
który ułatwiając wydzielanie się plwoclny

8 wzmacnia organizm I samopoczucie chorego
7, oraz powiększa wagę ciała | usuwa kaszel

Używa się za poradą lekarza
Sprzedają apteki. Wydz.Z.P.Nr.15

c=

bronchitu,
czywego,..męczącego kasziu i £ p. stosują

p.

„Baisam  
niedaleko Katedry. Wia-
domość proszę złożyć w
sklepie W-go Węcewi-
cza, Mickiewicza 7, dla
Solidnego Lokatora.

9082—1

MIESZKANIE do wyna-
jęcia. 4 pokoje i kuchnia.
„MW. Pohulanka 25. 9034-1

MIESZKANIE  2-pokojo-
we lub 2 pokoje do wy-
najęcia przy ul. Domini-
kańskiej 14, Wiadomość
tamże u dozorcy domu.

9098—1

rybołówstwa,

  

 

MIESZKANIE 4-ro poko-
jowe, świeżo odremonto-
wane. Finna 5/2.

9097—0

STARSZA PANI
poszukuje dużego, suche-

wieku I sta- f słonecznego pokoju
rzy zwalczaniu ub dwóch mniejszych

py upor- bez mebli z wygodami i
używalnością kuchni przy
cichej, spokojnej rodzinie
lub starszej pani lub
pannie. Oferty do Adm.
„Dziennika Wileńskiego"
pod S. A. 9096—0

MIESZKANIA z elektr.
do wynajęcia 7-mio i 4-ro
pokojowe. Zakretowa 56.

9099—
 rzy ul. Tartaki

ż Nr. 23 (koło ul. Mickie- MIESZKANIE na Zwie-

Osob-

užym sa-

na
Antokolska

9100—0

 

Do sprzedania
NA RATY

oraz

działeczki riemi pod let-
niska po 10 gr. kw metr.

centrum z budyn-

———žomenziss kami przy szosie Wiłno—
W: „Miej ść

Dr.Zeldowicz  AKUSZERKA-- mata.zdrowotna, wyso-
CHOR. WENERYCZNE MARJA ko położona, * otoczona

MOCZOPŁ. I SKÓRNE
9—11 i 5—8 w. tel. 2-77:

D-r Zeldowiczowa

 

WZP69 tłoelektryczne, asise.

kobiece, wener. chor.dróg poł pa miejscu. Mają-

mocz. prz. 12—2 i 4—6 AKUSZERKA” >|wggl

icki + at

ul. Mickiewicza w © "BRZEZINA.  Barszta 10. m. 4 od —5
Zwierzyniec, Tomasza po poł.

 

Zana, na lewo Giedymi-
nowską — Grodzka 27.
WZP. 3093 9049—4

MAKAK

Dr. WOLFSON
Choroby skórne wene-
ryczne i moczopiclowe

ui. Wileńska T,
tel. 10,67 9—1 I 4—8 w.

 

osnowemi
LAKNEROWAjezd na miejsce autobu-

przyjmuje od godz. 9 do sem o 45 minut
7 w. Kasztanowa 7 m, 5. co godzina. Kościół. świa-

icdne.
elka 33, m. 1.

  

lasami.

PLAĆ-przy ul Kalwa
ryjskiej -132.
rarcele.

Całość
arunki

Do-

 

Drukarnia A. Zwierz

rawie

lub POSZUKUJĘ pracy pil-
do- nowania mieszkania.

Dowiedzieć się: komendacje.
8240—5-ski 4, m. 5.

A

(

wicza) wysoki, słonecz- rzyńcu 4 pokojowe ze
ay, do sprzedania. Całość wszelkiemi wygodami w
lub parcele małe. Wa- nowowybudowanym — о-
runki bardzo dogodne. mu do wynajęcia. Sosno-

dowiedzeć się tamże od wa 9-a m. 2. 9102—0
2—6 pop. 8967

DOM — drewniany na Mieszkanie
przedmieściu z ogrodem 7-mio pokojowe, wszyst-
200 sążni sprzedam na- kie wygody, system ko-
tychmiast za 700 dola- rytarzowy, do wynajęcia
rów. Zaułek Batorego 16. niedrogo od zaraz; na-

daje się również na biu-
ro. Informacje: Wiwul-
skiego 4—3, tel. 11-13.

P DZ
wszelkie wygody, do wy-

Chcę pilnować miesz- najęcia. Wileńska 32,
kanie. Warunki przy- m. 5, 3—7 pp.  9103—1
stępne. Skopówka 4, m. 8. —

POTRZEBNEtgr3
я MIESZKANIE

400 zł. dam 5—%6 pokojowe w śród-
za wyrobienie maturzyst mieściu — odpowiednie
ce posady. blurowej. .Q- na buro..Pożądane tamże
Hai do Biura Ogłoszeń sklep z piwnicą i składy.
Garbarska 1. 242—0 Oferty do Administracji

„Dziennika Wileńskiego"
POTRZEBNE po S. B. 9106—0

zdolne krawcowe do Po-
gotowia. = Krawieckiego

| ZGUBY | į„Wilnianka“, Portowa 10.

ikaGi
ZGUBIONY INDEKS

Nr. 4719, na imię Czesla-
wa Jeśmana, unieważnia
się. 9104—0
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9101—0
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į Zdrojowiska

Rabka Pensjonai
„Helios“ komfortowy, Ce-

DJ
ny przystępne. Oktawja
Piechocka. Telsfon 70.

12392- 4 o

ORŁOWO — MORSKIE
„Gryt“ pierwszorzędny
pensjonat blisko plažy,
higjena, komfort, ceny u-
miarkowane. Informacje:
właścicielka Dr-owa Be-
tlejewska, Toruń.

64115 — (4)

MAGISTRAT MIASTA
KOSOWA

2 znanego letniska Karpac-
ckiego zawiadamia, że
przy tutejszym Urzędzie
miejskim uruchomiono z
dniem 1 kwietnia 1932 r.
bezpłatne Biura mieszka-
niowe. Biuro to udziela
odwrotnie wszelkich in-
formacyj dotyczących wa
runków przejazdu i po-
mieszczenia letników (po
załączeniu znaczka na
odpowiedź), ułatwia po-
byt oraz udziela pomocy
przy organizowaniu wy-
cieczek i t. p. Biuro rów-
nież ma na celu chronić
letników przed  wyzy-
skiem i niesumiennością
pokątnych pośredników
oraz właścicieli pensjo-
natów, hoteli i umeblo-
wanych pokoi. Biuro o-
bejmuje swoją  działal-
nością cały powiat ko-
sowski si Bodieśa nadzo-

Starostwa i y-
Powiatowego. A-

dresować: Biuro Miesz-
kaniowe, Magistrat m.

Kosowa k/Kołomyi.
16918-1

—200
|Kupno i

Sprzedał|
Dem z ogródkiem do-

rowi
działu

plac

IANA

fikatami i

 

TD DDD ED O
18. do 30. czerwca 1932

u. Такс: WSCHODNI
WE LWOWIE

Zbiorowa propaganda artykułów masowej potrzeby | codzien
tea dla wszystkich branż i artykułów. Rozdzieicza cen-

trala dóbr dla bloku państw agrarnych środkowej i południowo-
wschodniej Europy.

IMPREZY SPECJALNE:
Dział urządzeń dla zużytkowania siły napędowe
wiatrów. Dział sportowo - taeysiyżzny: SA =
piernicza. Grupa rękodzielnicza I

Grupa fryzjersko - kosme'
sów rasowych. Wystawa uzdrowisk | zdrojowisk.
ystawa kwiatowa I ogrodnicza. Targi hodowlane.

Zgłoszenia wystawców najpóźniej do 1. czerwca b. r. przyjmuje
i wszelkich wyjaśnień udziela:

BIURO TARGÓW WSCHOBNICH WE LWOWIE
II tel 5-37,

OSTRZE

UWAGA
MOTORY do ŁODZI
„EVINRUDE“ oraz łodzie motorowe kompletne zarobkowe

MOTORY do rowerów

MOTOC
dostarcza ze składu

Z. Rudomiński Lawalna 26 tel. 232.
Żądajcia oferty.

SKŁAD
"ZE

Fiskarmoaji
K. DĄBROWSKA
(F-ma istnieje od r. 1874)
Wilno, ul. Niemiecka 3m.1i

702—

PIANINA
„ Zupeinieį

nowe
(wielo-
letnia
gwaran-

a) zł.
1.200. Ki-

jowska 4. H. Abelow,

DO SPRZEDANIA
w_ Wilejce pow. KINO-
TEATR „Polonia“ lub do
wydzierżawienia.  Infor-
macje na miejscu w za-
rządzie kina „Polonia“.

890—0

FORTEPIAN
gabinetowy czarny bar-
dzo dobry do sprzedania.
Wielka 54, m. 4. RS

ULE, MIODARKI.
Węzę sztuczną, oraz
różne narzędziai przy-
bory pszczelarskie

poleca
Zygmunt Nagrodzki
Wilno, Zawalna Nr.11-a

SIENNIKI
bardzo tanio poleca
W. MOŁODECKI
Wlieńska 26.

235—1

POINTERY angielskie,
szczenięta, z rodowodami
do sprzedania. Kasztano-

   

  

   

 

wa 4, m. 5, od 4—5 pp.
i až 9078—1

RÓŻNE
DOMEK MUROWANY

z ogrodem owocowym
lub bez ogrodu sprzedam.
Tamże 4 pokoje z ku-
chnią do wynajęcia. Ul.
Cicha 8 (Antokol), obok
Kliniki U. SB. 9094-0

rzemysłu domo-
czna. Wystawa

L 5-37, 964,

DLL
1903r0

YKLE „Puch*

U
s

4

U
D
A

г

ŽENIEI!
Pewne firmy w Wilnie rozlewa swoje ma-
łowartościowe piwo w używane butelki
„PATENT“ ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU
W ZYWCU i wprowadza tem w błąd Sz. Kon-
sumentów Przeto ostrzegamy przed falsy-

prosimy uważać przy kupnie
prawdziwego wszechświatowej sławy

Piwa Żywieckiego
па ORYGINALNĄ ETYKIETĘ i KOREK zfirmą

ARCYKSIĄŻĘCY BROWAR w ŻYWCU
Reprezentacja: : 13, iš—62.

   

  
  amerykań-

skie

WILNO,

„Kleszonkowa Encyklo-
padła Popularna" pod
asłem: „Wiedza — &а

wszystkich" daje mater-
jał naukowy ze wszyst-
ich dziedzin  žycia.

Książka dla wszystkichi
Tania — dogodne warun-
kil Zqdajcie prospektów:
„Kieszonkowa ncyklos
pedja Popularna“ Kra

ków, Józefitów 10.
170—1

| e zmarłego - żywy
w przeciągu 10 minutl
Fotografuję  francus-
kim aparatem auto:
matycznym w l-ej lub
6 pozach za 1zł.90
gr. Aparat pozostaje
na krótki czas! „KI-
nofot“ ul. Wileńska 5.
Proszę zachować ad-
res. 9108

Spólnika-czki poszuku-
ję do nowootworzonej
mleczarni - gastronomii.
Dowiedzieć się: Ostro-
bramska 13. Sodowiarnia

Na rok szkolny 1932-33
poszukuje się kilkorga
dzieci do kompletu pier-
wszej klasy gimnazjalnej,
Uniwersytecka 7 m. 6 od
9 do 2 pp.
T

LETNISKA. i

im
LETNISKO

pensjonat w maj. Witki,
miejscowość malownicza,
las, rzeka, łódki, od st.
Gudogaj 7 klm. oraz let-
nisko 2 pokoje i kuchnia
przy szosie Niemenczyń-
skiej.  Dowiedzieć się
Mickiewicza 15 — 16 od

2005pp Rh
LETNISKO

Z UTRZYMANIEM
w malowniczej miejsco-
wości nad rzeką Żyżmą,
4-ry klm. od st. i pocz.
Bastuny, las, nowy dom,
kaplica. Dowiedzieć się
u ks. prefekta, Wiłko-
mierska 4, od 2—3 codz.

9090—0
LETNISKO pod Wilnem

chodewy de sprzedania Wdowa b. biedna odda z utrzymaniem lub bez,
niedrogo, w pięknej miej 3-miesięczną dziewczyn= na dogodnych warunkach
scowości blizko autobusa kę na własność. Porto- dc wynajęcia. Ul. W.
Konarskiego 68 m. 1 wa 15, m. 10. gri

Po-
hulanka 14—55.  9109-0

Redaktor odpowiedzialny: JAROSŁAW, NIECIECKI,
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