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„ Muzułmańska polityka Francji 
+ Muzułmanie stanowią olbrzymią 

większość zaludnienia francuskiej Afry 

ki Północnej. Jaką wobec nich zasto- 

sowała Francja politykę? już sto lat 

temu, przy kapitulacji Algieru, obiecali 

Francuzi szanować wiarę muzułmań* 

ską. Słowa dotrzymali, nie poszli drogą 

Hiszpan, którzy przed nimi byli w Al- 

gierze i w Oranie, ale nie utrzymali się 

tu głównie dlatego, że próbowali mu- 

zułman nawracać na katolicyzm. Otóż 

historja uczy, że Islam jest jedyną re- 
ligją na której terenie  apostolstv“ 

katolicyzmu się nie udaje, 

Szanując wyznania tubylców, sza- 

nować jednocześnie musieli Francuzi 

ich obyczaje, a nawet prawne przepisy 

Koranu. Pierwszy wyłom w tej polityce 

uczynili w 1865 r.., otwierając muzuł- 
manom algierskim możność uzyskania 

obywatelstwa francuskiego przez wy- 

rzeczenie się statutu osobistego, jaki 

im Koran nadaje, ale tubylcy dość rzad 

ko z tego prawa korzystają. Koniecz- 

ność zorganizowania normalnej admini- 
stracji zmusiła także Francuzów do 

szeregu decyzyj, pod których wpły- 

wem zwyczaje i obyczaje tubylców ule 

gły dużej zmianie. Przed przyjściem 
Francuzów ludność Algierji składała się 

z szeregu plemion; każdem plemieniem 

rządziła „dżmaa', czyli zebranie star- 

szych (szeików) reprezentujących ro“ 

dziny Dziś trzy departamenty algierskie 
liczą 296 gmin  pełnowładnych i 78 

gmin mieszanych. Te ostatnie pokry- 

wają pięć szóstych terytorjum Algierji 

i liczą trzy i pół miljona mieszkańców, 

w czem trzy czwarte ogółu tubylców. 

W gminach pełnowładnych obowią- 

zuje ustawa municypalna francuska, to 
znaczy są tu rady miejskie i mer z 

wyboru. Niektórzy tubylcy głosują tak 

że i mogą być wybrani do rady miej- 
skiej, w której jednak ich liczebność 

nie może przekroczyć jednejtrzeciej ogó 
łu radców; tubylec nie może też być 

merem. W gminach mieszanych, któ- 

rych przestrzeń jest czasem większą od 
departamentu francuskiego, władzę 
Sprawuje administrator mianowany 

przez generał - gubernatora; gmina 

składa się z „duar'ów*, czyli wsi tu- 

bylczych; duarem administruje miano- 

wany urzędnik Francuz, któremu do” 

dawany jest „kaid* tubylec; od 1919 

r., każdy duar wybiera „dżmaa”* skła” 

dającego się tylko z tubylców; admini- 

strator gminy mieszanej ma sobie do- 

daną komisję municypalną, również mte 
szaną, ale pochodzącą z wyboru (jedna 

trzecia tubylców). 

Wyborcy — tubylcy zamieszkujący 

gminy podwładne, członkowie — tubyl 
cy komisyj municypalnych w gminach 
mieszanych, oraz wszyscy członkowie 
„flżmaa* głosują przy wyborach do 
Delegacyj Finansowych, w których tu- 
bylcy mają 21 członków na 69. Widzj- 
my więc, że tubylcy biorą częściowo 
udział w życiu politycznem kraju, szcze 

gólnjie od reformy z roku 1919, która 
zarządziła wybór „dżmaa'”. 

Jak wiadomo, niektórzy działacze tu- 
bylczy uważają to za niewystarczają- 
ce i domagają się prawa wysyłania po- 
słów — tubylców do Parlamentu par 
ryskiego. Zapewne i tego się doczekają 
bo skoro Senegal, Martynikę i Gwade- 
lupę reprezentują w Izbie Posłów auten 
„tyczni murzyni, to czyż Arabowie Al- 
gierscy są gorsi? 

Trudniej byłoby zwiększyć w Algie 
rji ciało wyborcze tubyłcze, zważywszy 
na jego niewyrobienie į ciemnotę, 
Właśnie dla tego że, Francuzi szanują 
obyczaje tubylców — mahometan nie 
zmuszają ich do uczęszczania do swo” 
ich szkół. Kiedy w , 161 szkołach po- 
wszechnych Algerji było w 1929 roku 
112:800 dzieci europejskich (wraz z ży 
dowskiemi), to muzułmanie zadawalali 
się 551 szkołami z 48.000 dziećmi; 
wraz z dziećmi tubylców uczęszczające 
mi do szkół europejskich, pobieralo ra- 

Nie naukę 63.100 dzieci muzułmań- 
| skich to znaczy około 8 proc. dzieci tu- 

+. gylków w wieku szkolnym. 

Kiedy w szkolnictwie powszechnem 
przypada mimo wszystko 1 dziecko tu- 
bylcze na 2 europejskie, to w szkolni-       

ctwie średniem jest zaledwie 10 proc. 
muzułman chłopców w 11 liceach pań- 
stwowych liczących 6.500 uczniów; w 
16 zakładach prywatnych (1.100 ucz.) 
muzułman niema wcale. Na. 1.850 stu- 
dentów uniwersytetu algierskiego Ara- 
bów jest zaledwie kilkunastu. Copra- 
wda w Algierze, Oranie i Constantine 
istnieją,,modersy* czyli wyższe zakłady 
naukowe muzułmańskie, w których stu” 
djuje 150 tubylców, przeważnie kandy- 
datów na „kadich* (sędziów). 

I w każdem społeczeństwie muzuł- 
mańskiem kobieta jest poniżona, a o 
jej wychowaniu nie dba się wcale. To 
też nic dziwnego, że w całej Algierji 
tylko 7.700 dziewczynek pobiera rocz- 
nie wykształcenie powszechne, a tylko 
50 uczęszcza do szkół średnich... 

Kazimierz Smogorzewski 
DM 

Z TA KORDONÓW 
LOTWA POZOSTANIE NEUTRALNĄ 

Premjer Cel minsz o wywiadzie gene- 

  

e Radinsza. 

RYGA. 10. 5. (PAT). Premjer Cel 
minszi udzielił dziś odpiowiedzi nia inter 
pełację sodjal - demokratów, zgłoszoną 
w związku z wywiadem gen. Radinsza. 

Premjer zaznaczył, že chociaż gen. 

Radinsz miał istotnie rozmowę z jed- 
nym z dziennikarzy, to jednak nie zo- 
stał przez tego ostatniego zupełnie do 

brze zrozumiany. Gen. Radinsz otrzy- 
mał od ministta wojny upomnienie. 

Jedńakże — stwierdził premjer — 

socjaldemoktaci nie powinni byliby w 

tej spawie występować, gdyż przed 
kilku tygodniami wygłaszał również mo 
wy polityczne na zebraniu uniwersytec- 

kiej młodzieży demokźatycznej i p o d- 

czas debaty sejmowej p. Celens. Ani 

jedno, ani drugie oświadczenie nie 
wiąże rządu, gdyż zarówno gen. Ra- 

dinsz, jak i p. Celens wypowiedzieli 

swe osobiste zdanie. Rząd nie solidary- 

zuje się ani z poglądami generała, ani 
też z poglądami spcjaldemokraty Ce- 
łensa. Łotwa jak dotychczas, tak i w 
Przyszłości będzie prowadziła politykę 
Ścisłej neu i pokojowego 

współżycia ze swymi sąsiadami. 
  

ATAKI „LIET. AIDAS* NA ŁOTWĘ. 
z powodu błalu T-wa Zbliżenia z Polską 

KOWNO. 10. 5. (PAT) „Lietuvos Aidas“ 
w wstępnym w bardzo ostrej for- 
mie krytykuje postępowanie prezydenta pań- 
stwa łotewskiego i premjera Celminsza z po- 
wodu ich bytności na balu towarzystwa zbli 
żenia łotewsko - po-iskłego w dniu 3 maja. 
Pismo zaznacz”, że ofi czynniki Łotwy 

szukają bliższego zbliżenia z Polską i że sto 
sunek ten jest znacznie serdeczniejszy, niż 
wobeq Litwy. Pismo podkreśla przytem, że 
takie postępowanie najwyższych władz ło- 
tewskich zdarža się po raz pierwszy. 

  

GŁOSY LITEWSKIE © OTWARCIE 
RUCHU Z POLSKĄ. 

RYGA. 10. 5. (PAT). Jak donosi 
„Jaunakas Zinas* w związku z otwar- 
ciem małego ruchu granicznego pomię- 
dzy Polską a Litwą czynniki lewicowe 
litewskie uważają, że należy ruch ten 
rozszerzyć po wyeliminowaniu Wiłeń- 

szczyzny. Kłajpedzianie spodziewają 

się, że w związku z powyższem zosta- 

nie również otwarty spław na Niemnie, 
coby znacznie się przyczyniło do ura- 

towania zamierającego portu kłajpedz” 
kiego. 

  

CUDOWNE OCALENIE LOTNIKÓW 
LITEWSKICH. 

Donoszą z Kowna, że koło Koszedar wy- 
darzyła się katastrofa lotnicza. Samolot odby 
wający lot ćwiczebny, spadł z dużej wyskoś 
ci i został całkowicie strzaskany. Lotnicy cu 
dem ocałeli. 

  

POŻARY LASÓW NA ŁOTWIE. 
RYGA. 10. 5. (PAT) W kiłku nadleśni- 

ctwach wybuchły groźne pożary leśne, któ- 
re strawiły duże przestrzenie, przeważnie la” 
su sosnowego. 

  

PAMIĘTAJCIE 6 SIEROTACH Z DO» 
MU DZIECIĄTKA JEZUS! 

Opisia 
Redażcja rękorieow ma zamówiunych s zwraca. Admittstrae 
cja nie wwzgiyónia rasrucżeń co do 

Dzisłojszy numer zawiera „Słówko” 

  

poczłowa uiezczoue, ryczałtem. 

rozmłtszezenih ognie. 

ECHA NARAD BRIAANDA Z KERDERSONEM 
ZBROJENIA ITALJI SIEJĄ NIEPOKÓJ. 

PARYŻ. 10. 5. (PAT). Narady, jakie się toczyły wczoraj między Briandem 
a bawiącym w Paryżu w przejeździe do Genewy angielskim ministrem spraw 
zagranicznych Hendersonem, wywołują dziś w prasie liczne komentarze. Prze 
ważą opinia, iż głównym przedmiotem tych narad było zachowanie się Italji. 
„Ero Naublle* stwierdza że intensywne zbrojenie się zaczyna niepokoić an- 
gielskiego ministra spraw zagranicznych, który jest zdania, że nie należy po” 
zwalać Mussoliniemu na bezkarne naruszanie równowagi sił morskich na mo- 
rzu Śródziemnem. Briand nie mógł oczywiście wymówić się od tych narad, któ 
re miały za przedmiot nawrócenie gabinetu włoskiego do należytego poczu- 
cia rzeczywistości. „La Republique* podkreśla ogólne zainteresowanie, jakie 
wykazuje Italja dla wszelkich spraw zewnętrznych i oświadcza, że rząd włoski 
dając dowody rzeczowego zrozumienia sytuacji międzynarodowej, nalazł о@ф 
powiednie oparcie dla swej polityki zagranicznej w niezadowoleniu, jakie wy- 

* wołują traktaty pokojowe, usiłując skoordynować wszystkie rozrzucone po ca- 
łej Europie i stara się objąć kierownictwo nad ruchem rewizjonistycznym. Flirt 
Italji z Węgrami, a ostatnio z Niecam dowodzi jednocześnie, że Italja dąży do 
nowego trójprzymierza: Berlin— Budapeszt — Rzym. Wypadki postępują w 
niezwykle szybkiem tempie i dyplomacja francuska ma — zdaniem dziennika 
— więcej, niż kiedykolwiek podstaw do trzymania się na baczności. 

Dyplomatyczna rozmowa Mussolini'ego 
Z DZIENNIKARZEM NIEMIECKIM. 

BERLIN. 10. 5. (PAT). Redaktor naczelny „Berliner Tageblatt“ Teodor 
Woli ogłasza w niedzielnym wydaniu swego dziennika dłuższą rozmowę, jaką 
w tych dniach prowadził z Mussolinim. 'W rozmowie tej Mussolini między in- 
nemi oświadczył, że wierzy w rozkwit państwa niemieckiego, i że czas, podob- 
nie jak w całym okresie powojennym, pracuje na korzyść Niemiec. Na uwagę 
redaktora Wolia, że słowa te nie mogą być zastosowane do wschodnich Nie” 
miec, Mussolini — jak twierdzi Wolf—nie dał do poznania, jakie w tej spra- 
wie zajmuje stanowisko. Na oświadczenie, że istnieją pewne wspólne interesy 
między Niemcami. i Włochami, Mussolini odpowiedział, że istotnie istnieją pe” 
wne punkty, co do których oba państwa mogą iść ręka w rękę np., sprawa roz” 
brojer'a, mandatów kolonjalnych, wymiary towarów i t.d. i że życzy on 50° 
bie utrzymania z Niemcami dobrych stosunków. Różnice wewnętrzno - poli 
tyczne obu krajów nie powinny wpływać ra ich politykę zagraniczną. Prze- 
cież i z Moskwą szukaliśmy porozumienia... oświadczył na zakończenie Mus” 
solini. 

Gdańsk na forum Ligi Narodów 
GDAŃSK, 10. V. Pat, W związku z rozpoczynającą się w dniu 12 b. 

m. sesją Rady Ligi Narodów wyjechał do Genewy prezydent senatu wol- - 
nego miasta dr. Sanm w towarzystwie senatora dr. Ewerta. Na porządku 
dziennym tej sesji znajduje się jedna sprawa gdańska, a mianowicie wnio- 
sek Gdańska o przyjęcie wolnego miasta do Międzynarodowego Biura 
Pracy. W czasie swego pobytu w Genewie delegacja gdańska będzie usiło- 
mała nawiązać kontakt z członkami Rady, Ligi Narodów i miarodajnemi 
kcłami Generalnego Sekretarjatu celen: ufhówienia szeregu spraw gdań- 
skich: 

Umowa w sprawie monopołn zapałczanego 1 Gdańskiem 
GDAŃSK, 10. V. Pat, Dziś wieczorem podpisana została umowa 

między Polską a w. m. Gdańskiem w przedmiocie zaprowadzenia mono- 
polu zapałczanego na obszarze w. m. Gdańska. 

Min. Zaleski w Paryżu 
PARYŻ, 10. V. Pat. Przybył tu dzisiaj minister August Zaleski. 

Marszałek Szymański zwiedza pola 
walk pod Verdun 

VERDUN, 10. V. Pat. Marszałek Szymański złożył wizytę merowi 
miasta deputowanemu Schleiterowi i zwiedził pola bitew w okolicy Deau- 
mont, poczem odjechał z powrotem do Paryża. 

  

  

FAnfymurzyńskie wystąpienie w Sherman 
GWARDJA NARODOWA ZAPROWADZA ŁAD. 

NOWY YORK. 10. 5. (PAT). Według doniesień z Sherman, wybuchły tam gwałto 

wne rozruchy zwrócone przeciwko ludności murzyńskiej, Ciało jednego z zabitych murzy 

nów zostało w ciągu nocy porwane przez rozćwieczony tłum, który wśród okrzyków га- 
dości i oklasków wyrzucił je z okna drugiego piętra gmachu sądowego, poczem trup zo- 

stał przywiązany łańcuchem do automobilu i wleczony po mieście. W” tłumie znajdowała 
się znaczna liczba kobiet. Gubernator zarządził wysłanie do Sherman jeszcze jednego od- 

działu gwardji narodowej w liczbie 225 ludzi, z karabinami maszynowemi j gazami tza- 

wiącemi. Wobec uzasadnionej obawy dalszych gwałtownych wystąpień tłumu przeciw- 

ko murzynom oddziały wojska trzymane są w gotowości. 

Surowy wyrok w procesie szpiegówskim 
BUKARESZT. 10 V. Pat: sm Rador). Proces przeciwko organizacji szpit- 

gowskiej, działającej na na rzecz Sowietów, zakończył się. Główny oskarżony Tiba- 
cu, były zastępca szefa urzędu bezpieczeństwa, skazany został na 10 lat więzienia 
oraz na grzywnę w wysokości 100 lei. Żona Tubącu zostałą skazaną na 5 lat więzie- 
nia, trzej kurjerzy sowieccy również na 5 lat więzienia każdy. W czasie trwania pro. 
cesu wszyscy oskarżeni przyznali się do winy. 

Katastrofa samolofu pocztowego 
MONTEVIDEO. 10.V. Pat. Samolot pocztowy  „Latecoeur", wiozący pocztę 

europejską do Brażylji, wpadł do morzą w pobliżu plaży Montevideo Pilot, mechanik 
i jeden z pasażerów zostali zabici. Drugi pasażer zdołał uratować się, dopłynąwszy 
do brzegu, 

Okropne skufki trzęsienia ziemi 
Tysiące poszkodowanych. Ludność opuszcza osiedla 

TEHERAN. 10.V. Pat. W czasie trzęsienia ziemi w Salmas i Uruniach zginęło 
według ostatnich obliczeń 2 tys. osób. 5 tys. zaś odniosło rany. . Miasto Tabryz zo- 
stało równieź nawiedzone trzęsieniem ziemi. Ludność, ogarnięta paniką, opuściła 
miasto i obozuje na okolicznych polach. 

Wyrok w sprawie Wójcika 
Sąd złagodził karę 

WARSZAWA, 10. V. Pat. Sąd Apelacyjny ogłosił dziś po południu 
wyrok w sprawie Józ fa Wójcika, oskarżonego o obrazę adjutanta 36 p. 
p. Oraz za napad na dwóch oficerów tego pułku, przybyłych do niego do 
Piastowa pod Warszawą w charakterze zastępców honorowych. Sąd za- 
twierdził kwalifikacje czynów oskarżonego, wypowiedziane przez sąd w 
pierwszej instancji, zmniejszył jednakże karę za obrazę z trzech miesięcy 
do jednego miesiąca, a za napad z dwóch lat do jednego, skazując Wój- 
cika na łączną karę jednego roku więzienia i zaliczając mu trzymiesięczny 
areszt zapobiegawczy. Na wniosek obrońcy sąd zmniejszył kaucję Wójcika 
z 3 tys. na 1 tys. zł. : 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimiezow. 

HORODZIEJ Dok Kolejowy K. Smarzyński. STOŁECE - Koka-cnia IWIENIEC — акер wy S. Z ST. ŚWIĘCIANY — ul. 
ŁIDA — m. Suwalska 13, S. Mateski, W. MOŁODECZNO -— Ksjęgarnia T-wa „Ruch“, WOŁKOWYSK — 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jeducczpaiowy ma ronie Zeej i 3 gr. 40. 
nadesłane uilimetr 50 gr. Kronika rekiamówa miłtnet: (0 gu. 
Zagraniczne 50 groc. drożej. Ogiozzenie cyfrowe | tabelaryc: 
miejsca. Terminy druku mogę być przez Administrację z: 

ECHA STOLICY 

AUDJENCJE U PANA PREZYDENTA 
RZPLITEJ. 

WARSZAWA. 10. 5. (PAT). Pan 
Prezydent Rzeczypospolitej przyjął 
dziś o godzinie 11 pierwszego wicemi- 
nistra spraw wojskowych gen. Kona 
rzewskiego. 

* * ®# 
WARSZAWA. 10. 5. (PAT). Pan 

Prezydent Rzeczypospolitej przyjął dziś 
po południu na audjencji dyrektora 
Funduszu Kultury Narodowej p. Mir 
chalskiego. 

DZIEŃ PREMJERA SŁAWKA. 

WARSZAWA. 10. 5. (PAT). Pan 
Prezes Rady Ministrów Walery Sławek 
przyjął dziś o godzinie 10 prezesa Izby 
Przemysłowo - Handlowej w Warsza- 
wie p. Klarnera, a następnie wojewo 
dę kieleckiego p. Paciorkowskiego. O 
godzinie 12 p. premier złożył wizytę 
ambasadorowi włoskiemu p. Martin - 
Franklin. 

DAR P. PREZYDENTA MOŚCICKIE- 
GO DLA KATEDRY W CZĘSTOCHO 

WIE. 
WARSZAWA. 10. 5. (PAT). W 

czasie pobytu na Jasnej Górze w Czę- 
stochowie w dniu 27 kwietnia 1930 r. 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej zwie” 
dził również będącą na ukończeniu ka 
tedrę w Częstochowie. Pragnąc przy- 
czynić się do oświadczenia tej najwięk 
szej w Polsce świątyn i Pan  Prezy- 
dent Rzeczypospolitej ufundował wi- 
traż przekazując potrzebną kwotę 10 
tys. zł. na ręce ks. biskupa częstochow 
skiego, dr. Kubiny. 

Dr. WYSOCKI ZASTĘPOWAĆ BĘ- 
DZIE MINISTRA ŻALESKIEGÓ 

WARSZAWIA. 10. 5. (PAT). | Na czas 
nieobecności p. ministra spraw zagranicz 
nych Augusta Zaleskiego kierownictwo Mini 
sterstwa Spraw Zagranicznych objął podse- 
kretarz stanu dr. Alfred Wysocki. 

POWRÓT MIN. BOERNERA i Jo- 
ZEWSKIEGO. ` 

WARSZAWA. 10. 5. (PAT). Dziś powró 
cił do Warszawy z uroczystości 5 pułku sa 
perów w Krakowie p. minister poczt i tele- 
grafów Boemner i objał urzędowanie. 

* о* * 

WARSZAWA. 10. 5. (PAT). W dniu dzi 
siejszym w godzinach rannych powrócił do 
Warszawy z podróży inspekcyjnej p. mini- 
ster spraw wewnętrznych Józewski. 

  

UROCZYSTEGO OTWARCIA WY- 
STAWY SZTUKI AUSTRIACKIEJ 
DOKONAŁ PAN PREZYDENT 

RZPLITE|. 

WIARSZAWA. 10. 5. (PAT). W sobotę 
dnia 10 bm. odbyło się w Zachęcie uro 
czyste otwarcie wystawy, współczesnej sztu- 
ki austrjackiej, Otwarcia dokonał Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej, który przybył w oto 
czeniu świty, przedstawicielki protokułu dy- 
plomatycznego oraz kancelarji cywilnej i woj 
skowej. Pana Prezydenta i zaproszonych 
gości, którzy zjawili się w wernisażu w o- 
grommnej liczbie, witali przy wejściu mini- 
ster pełnomocny Austrii Post i komitet Za- 
chęty z prezesem Brzezińskim na czele. Z 
Wiednia przybył specjalnie na otwarcie wy- 
stawy austrjackiej minister oświaty p. H. 
Srbik z radcą Prugerem. Z pośród wielu 
osób ze sfer rządowych, dypłomacji, świata 
artystycznego, literackiego i z kół towarzy” 
skich stolicy obecni na wernisażu byli mi- 
nister WR i OP p. Czerwiński, nuncjusz a- 
postolski msgr. Marmaggi, ambasador Fran 
cji p. Laroche, ambasador Włoch Martin - 
Franklin, posłowie zagraniczni. Wystawa za- 
jęła wszystkie górne sale Zachęty i obej- 
muje około 500 eksponatów z działu malar- 
stwa, rzeżby, grafiki i przemysłu artystycz- 
nego. Wśród wybitniejszych artystów, repre 
zentowanych na wystawie, wymienić należy 
między innemi Adamsa, Barwiga, Bottgera, 
Dobrowsky-ego, Hubera, Lasky'ego, Pausera, 
Sedlaczka ; Żulawa, Katalog wystawowy za 
opatrzony jest we wstęp pióra Tietza. W 
związku z otwarciem wystawy Towarzyst: 
wo Zachęty otrzymało z Wiednia od stałej 
delegacji zjednoczonych towarzystw artysty- 
cznych następującą depeszę: „Ślemy słowa 
serdecznej podzięki za ten nowy dowód poł 
skiej gościnności i wierząc niezachwianie w 
stały stosunek wzajemnej przyjaźni pomię: 
dzy sztuką polską i austrajcką, życzymy pa- 
nom najlepszego powodzenia wystawy i za- 
łączamy nasze pozdrowienia artystom — роР 
skim. Stała delegacja”. Dziś wieczorem z ©- 
kazji przyjazdu austrjackiego ministra — о- 
światy Srbika oraz otwarcia wystawy poseł 
austrjacki Post wydał w salonach poselst- 
wa przyjęcieg w którem wzięli udział człon- 
kowie rządufkorpusu dyplomatycznego, oraz 
przedstawici sfer artystycznych i prasy. 

  @ 

Posiedzenie Rady Banku Polskiego 
WARSZAWA, 10.V.Pat, W dniu 7 b. m. 

pod przewodnictwem prezesa Banku Pol 
skiego p. Władysława Wróbiewskiego od- 
było się zwyczajne posiedzenie Rady Ban- 
ku, na którem wystuchzno sprawozdanią 
dyrekcji oraz trzech komisyj Rady o poło- 
źżeniu gospodarczem i działalności Banku 
w ubiegłym miesiącu, a także a działal- 
ności Polskiej Wytwórni Papierów Wartoś- 
ciowych. Następnie Rada załatwiła szereg 
spraw administracyjnych, między  irnemi 
mianowała nowych członków komitetu 
dyskontowego w kilku oddziałach Banku" 

  

PRZEDSTAWICIELSTWA 
NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, 
NOWOGRÓDEK — 

Księgarnia jaźwiński 
Kiosk St. = „> 

POSTAWY — Księgarnia Poiskjej Macierzy Szkolnej. 
D. Lubowskiego, ui. Mickiewicza 14. 
T-wa „Ruch“, 

9. N. Tarasiejsid, 
POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, P. juczewska 

AWA — T-wa Księg. Kol „Ruch”. 
Księgarnia T-wa „Ruch“. |, 

sia ad 
Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 

Wnmasierach świątecznych oraz z prowincji 
zne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

mieniane dowolnie. Za dostarczenie nureru dowodowego 20 groszy. 

e_25 proc. drożej. 

  

Węgrzy w Wilnie 
Gościło wczoraj Wilno królewsko- 

węgierskiego ministra oświaty i wy- 
znań hrabiego Kuno Klebesbergera, 
który w towarzystwie szefa sekcji 
swego ministerstwa p. Magiari powra- 
cał z wycieczki po krajach nadbałtyc- 
kich, Finlandji i Estonji, które to ludy, 
jak wiadomo, poczuwają się do pokre- 
wieństwa z Węgrami. Na cześć dostoj- 
nego gościa urządzono w auli kołum- 
nowej Uniwersytetu Steiana Batorego 
Akademję na której przemawiali: ks. 
rektor Czesław Falkowski * imieniem 
Wszechnicy, prof. Alfons. Parczewski 
imieniem Towarzystwa Naukowego, 
prof. Marjan Zdziechowski imieniem 
Powarzystwa Przyjaciół Węgier i 
alumn wydziału teologicznego p. Ołear, 
Węgier z narodowości, który mówił po 
węgiersku. Po Akademii goście węgier- 
scy byli na śniadaniu u prof. Zdzie” 
chowskiego w jego mieszkaniu na An- 
tokolu, gdzie do stołu zasiadło kilka- 
naście osób, członków Towarzystwa 
Przyjaciół Węgier, prezesem którego 
jest sam prof. Zdziechowski, a wice - 
prezesem hr. Marjan Broel Plater. Po- 
czem gości węgierskich oprowadzał po 
Wilnie doskonały znawca naszych pa- 
miątek ks. profesor Leon Puc'ata. Po 
kazał im Ostrą Bramę i św. Piotra, Ka- 
tedrę i trzy kościoły przylegające do 
ul. św. Anny. Wieczorem miał miejsce 
bankiet w klubie Szlacheckim wydany 
przez pana wojewodę. Na toast woje” 
wody wileńskiego hr. Klebesberger od- 
powiedział w serdecznych ji pięknych 
wyrazach, znamionujących nietylko po- 
lityka, lecz człowieka wysokiej kultury. 

Pogrzeb Ś. p. ger. Kesslera 
WARSZAWA. 10. 5. (PAT).Dziś 

o godzinie 10 rano w kościele ewangie 
lickim przy ul. Królewskiej ks. super- 
intendent Gloeb odprawił nabożeństwo 
żałobne za duszę zmarłego w Warsza 
wie śp. gen. brygady w stanie spoczyn sb 
ku Kesslera, byłego komendanta wyż- 
szej szkoły wojennej, b. pierwszego za” 
stępcy szefa Sztabu Głównego. Na na- 
bożeństwie obecna była rodzina zmar: 
łego, pierwszy wiceminister spraw woj- 
skowych gen. Danieł Konarzewski, ge 
neralicja, wyżsi wojskowi z drugim 
wiceministrem spraw wojskowych, gen 
Fabrycym i szefem Sztabu Głównego 
gen. Piskorem, wyżsi urzędnicy, atta- 
ches wojskowi państw zagranicznych, 
delegacje oficerskie i podoficerskie od- 
działów garnizonu warszawskiego i in- 
ni. Po skończonem nabożeństwie przy- 
jaciele zmarłego wynieśli trumnę, skła 
dając ją na lawecie I p.an. W tym 
momencie orkiestra 31 pp. odegrała 
marsza żałobnego a bataljon 20 pp. 
sprezentował broń. Kondukt żałobny 
ruszył ną cmentarz ewangelicki przy ul. 
Młynarskiej, gdzie wygłoszono przemó 
wienią. Na trumnie zmarłego złożono 
wiele wieńców, m. in. od ministra 
spiaw wojskowych, od szefa i ofice- 
rów Sztabu Głównego, od szkoły wo- 
jennej, misji francuskiej i t.d. 

 RERRÓRE OR ORO OZ KOZERA 
| Największa Instytucja  Oszczędno- į 

ściowa w Poisce ` 

P. EH. O. Odiziai w WINE 
ь ul. Mickiewicza 7. 

i dokonywa wypłat od godz. 9 do 14 
i ed 17 do 19, 

P. K. O. 
Przyjmuje ubezpieczenia na życie 
BEZ badania lekarskiego. W razie 
śmierci ubezpieczonego na skutek 
wypadku wypłaca podwójną premi 
(ubezpieczenia zwykłe, posagowe). 

P. K. O. 
daje największą GWARANCJĘ i za- 
pewnia  zupełae bezpieczeństwo 

złożonym wkładom. E
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Niema dwuch zdań! 
Każdy fachowiec wam to powie — 
że najlepsze farby i pokost można 

tylko nabyć 
w polskim sklepie farb 

F. Rymaszewskiego 
Wilno, ul. Mickiewicza 35. 

  

  

  

Gwarantowanej dobroci 

NASIONA 
roślin pastewnych, warzywnych oraz 

kwiatów, poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawalna 11 a. 

Żądajcie cenników. P8ŁI—v     
  

  

rand hotel "chmielna z” 
Przy, N. Swiecie. Tel. 7-96, 406-33 i m 

30. 75pokoi z nowoczesnym kon @В — 
; fortem urządzonych od zł5.50 na dobę : 

wraz z pošcielą,bielizną i ošwictleniem { 

Przyjmuje wkłady oszczędnościowe ! + 

| s. 

mid || 
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ECHA KRAJOWE 
— Zjazd Wójtów i Burmisti zów. W 

dniu 25. IV r. b. pod przewodnictwem za- 
stępcy starosty H. Sylwestrowicza odbył się 
zjazd Starostów i  Wójtów pow. Moło- 
deczańskiego. 

Po zagajeniu przez p. Sylwestrowicza 
który w krótkich słowach zaznaczył, iż w 
obecnym zjeździe omawiane będą tylko 
sprawy pilne, których sposób | załatwienia 
wymaga niezwłocznego omówienia. — P. 
Mironowicz przystąpił do udzielenia wska- 
zówek, dotyczących reparacji i budowy 
dróg, a w szczególności omówił sprawy ©d- 
nowienia rowów przydrożnych, szerokości 

- jeżdni, żwirowanie i brukowanie osiedli, ro- 
bót brukarskich, zaś ze spraw budowłanych 
poruszył kwestję wydawania przez urzędy 
gminne zezwoleń na budowy. W dalszym cią 
"gu na porządku dziennym były 
borowe, które zostały szczeg 
nione. 

owo wyjaś- 

Posiedzenie Powiatowej Komisji 
Opieki Sppłecdqej. W dniu 28. IV. r. b. od- 
było się posiedzenie Powiatowej Komisji Opie si 
ki Społecznej pod przewodnictwem pana sta- 
rosty Tramecourta. 

Komitet rozpoczął z dnia I maja doży” 
wianie dzieci w wieku przed i poza szkolnym 
oraz postanowił przystąpić do dożywiania 
osób dorosłych z dniem 1 czerwca rb. Jed- 
nocześnie Komitet postanowił poruczyć pro- 
wadzenie dożywiania Gminnym  Komitetom 
Opieki Społecznej dając wyjaśnienia: 

1) osobom zakwalifikowanym na doży 
wianie nie należy dawać gotówki, lecz wy- 
stawiać ordery na otrzymanie produktów w 
jednym ze sklepów, z których gmina lub 
miejska Komisja Opieki Społecznej musi za- 
wrzeć specjalną umowę, że na podstawie or 
derów będą wydawane chleb, mąka, żyto, 
Kasza, sól i cuki 

2) norma miesięcznego zasiłku 
dla dzieci 3 zł. ; dia dorosłych 4 zt., 

3) kredyt przydzielony przez Powia- 
towy. Komitet Opieki Społecznej nie może 
być przez gminną Komisję zmieniony, nato” 
miast gminna Konńisja może zmienić ilość 
osób zakwalifikowanych t. j. dzieci na doro- 
słych łub odwrotnie. 

W dalszych obradach poruszono sprawę 
opieki społecznej nad starcami i postanowio- 
no zorganizować specjalny przytułek — @а 
umożliwienia ułokowania 20 starców w Mo- 
todecznie. 

Koszta organizacji i utrzymania takiego 
przytułku wynosiłyby około 20.000 zł. a na 
pokrycie takiego wydatku w budżecie Powia 
towego Zwiazku Komunalnego jest przewi* 
dziana kwota 2% 000 zł.: i kwota 3000 zł, 
przekazana przez Wileński Urząd Wojewó- 
dzki. 

7е względu na krytyczny stan finanso- 
wy Komisja postanowiła prosić Wojewódz- 
two o udzielenie subwencji z działu Pracy i 
Opieki Społecznej w wysokości 16.000 zł. 
Po omówieniu sprawy kosztów leczenia 
ubogich w szpitalach państwowych  posie- 
dzenie zostało zamknięte. 

  

      

  

wynosi 

  

— Zakończenie Kursu Kroju i Szycia w 
Hraniczach. W dniu 29. IV. rb. we wsi Hra- 
nicze, gm. Kraśnieńskiej, położonej w odle- 
głości 8 klm. od granicy sowieckiej, odbyło 
się zakończenie 7-tygodniowego kursu kro- 
ju i szycia w Hraniczach Koła Gospodyń 
Wiejskich. | 

Zawdzięczając powiatowej instruktorce 
Gospodyń Wiejskich p. Reginie Zunkiewiczó- 
wnie, a przedew: tkiem włożonej pracy 
Kierowniczek i instruktorce kursu p. Filipo- 
wiczowej — praca dała nietylko korzyść w 
formie wykształcenia fachowego dziewcząt, 

     

  

   

ale wzbudziła wielkie zainteresowanie okoli- p. 
cznych wsi. 

Nic też dziwnego że dzi 
kursu odbył się bardzo uroczy! 

arostę Tramecourta w otoczeniu Pana 
przedstawicieli Towarzystw Kółek i Org 
zacyj Rolniczych przy bramie tryumfalnej po 

    

zamknięcia 
ie. 

      

  
   

Poszukuje się Sowie" J 
POM. KIEROWNIKA 

poważnego przedsiębiorstwa handlo= 

a 
i 
в B 
IĮ wego odpowiednią oscbę. Požąda- 4 

a 
4 
i 

wo-papierniczej. Oferty z załączeniem 
pierwszorzędnych . referencyj tylko 
pisemne pod adresem: Wilno, Wileń” a 
ska 14, „Tektura* Sp. z O, 0. —0 

na jest znajomość branży tekturo* 8 

ATS SEO VTAT BLS TATENA OSI T TA TKPC 

Uwadze gospodyń! 
Najlepiej zabezpiecza 

na lato futra i inne ubra- 
nią od MOLI. wypróbo- 
wany oryginalny proszek 
japoński „KATOL* nie 
mający przykrej jak 
„NAFTALINA* woni. Kuf- 
ry lub szafy z przecho” 
wywanem ubraniem nale- 
ży szczelnie zamykać 
dla uniknięcia przypływu 
powietrza, 

„KATOL“ nie szkod- 
A liwy @а zdrowia, nie 

plami ubrania i radykal- 
nie tępi: mole, pchły, 

wszy, pfuskwy, prusąki, karaluchy, ko- 
mary, muchy, muszki na kwiatach po- 
kojowych, mrówki i wszelkie robactwo. 

Żądać we wszystkich składach 
aptecznych i aptekach. 

    

UERBA VGRITATIS 
Ukazuje się od czasu do czasu, w 

warszawskiej czy innej prasie, jakiś ie- 
ljetonik o Wilnie. Rzecz godna uwagi: 
jeden z drugim, z ducha i maniery do 
siebie podobne, jakby je z przepisu ja- 
kiegoś pisarskiego specjalnie dla Wil- 
na czerpano. Książka kucharską czy co 
u djabła?!... Mazurek Wielkanocny? A 
każdy taki opis nieodmiennie z tego 
samego ciasta zrobiony, jedynie może 
innym lukrem z wierzchu smarowany. 
Wileńska panorama jako żywa. Nie 
chodzi nam naturalnie o takiego p. 
Szweda z „Kurjerka Krakowskiego" 
ale bo też nie każdy po Wilnie się 
błąkający na miano przybłędy zasługu- 
je. Raczej dojeżdżacz , czy zajeżdżacz 
do jakiegoś interesu, czy innej filji z 
Warszawy. Dzień jeden, dwa, taki pan 
u Georga posiedzi i zaraz krop — fel- 
jeton. A zbyt jeszcze mają takie eluku- 
bracje. Ha, Wilnem się interesują wido 
cznie: „Kochane nasze 'polskie Wilno'. 

Tego powiedzieć nie można, żeby 
o nas źle pisano. A niech Bóg ucho- 

      

witali gospodarze ze wsi Hranicze z kobiał- 

ką siewną napełnioną żytem, oraz gospody” 

nie z chlebem i sola mając za sobą całą lu- 

dność wioski Hranicze i okolicznych wsi 

i osiedli. 
Po krótkiem przemówieniu p. starosta 

przeciął wstęgę do pokoju w którym znajdo- 

wały się prace wykonane przez uczenic tego 

kursu. 
Przejrzawszy wystawione eksponaty p. 

starosta rozdał nagrody przeznaczone dla 5 

wyróżnionych uczenic. 
© W serdecznych słowach dziękowała p. 

staroście prezeska K. Gospodyń / Wiejskich 

p. Świdowa, za opiekę jaką otacza starosta 

każde poczynanie instytucji społecznych. Po 

przemówieniu p. starosta w otoczeniu dziew= 

cząt ubranych vw malownicze krakowskie 

stroje udał się od szkoły, gdzie odbyło się 

przedstawienie. 

  

  

  

    

  

— Posiedzenie Powiatowego  Komite- 

ta Obywatelskiego Przyjęcia Pana Prezyden- 

ta. Pod przewodnictwem p. starosty Tra- 

mecourta w dniu 30. IV r. b. odbyło się po” 

dzenie Powiatowego Komitetu Oby В 
go przyjęcia Pana Prezvdenta F 

spolitej na terenie powiatu Mołodecz 

na którem ustalono następujący. pro 

Powitanie Pana Prezydenta przez pana 

starostę w Lebiedziewie 
Powitanie Pana Pr 

mistrza oraz duchowieństw 

  

    

    

  

   

  

       

      

   

    

tryumfalnej pr: 
Odpoczyn 

Starostwie, Ms 
Wyjazd do Helenow. я 

bramv kosza vei, poš sztandarów, 

defilada w i org P. W. oraz 
Śniadanie wydane przez 86 p. p. Przed Śr 

daniem zwiedzenie koszar w Helenowi 

wystawy robót dzieci przedszkola wojskowe” 

go. 

am poświęcenie 

      

Odjazd w celu zwiedzenia Pokazu Na 

Pokazie osobny pawiłonik będzie z wystaw: 

robót dziatwy szkolnej i żenie hołdu Panu 

Prezydentowi przez tę dziatwę i nauczyciel- 

stwo szkół powszechnych. 
Odjazd w celu zwiedzenia 

im..T. Zana. ! й 

Odjazd do wsi Wielkie Siolo i zetknię- 

cie się Pana Prezydenta z ludnością 

Odjazd do Kraśnego i po drodze zatrzy- 

manie się przy chatkach na drodze Mołode- 

czno — Kraśne. % 
W Kraśnem hołd osadników, zwiedzenie 

Szwadronu K. O. P., fabryki prz 
owocowych i jnstytucyj spółdzielc 

Odjazd z Kraśnego do Raió 
granicy pow. Mołodeczańskiego i W 
wręczenie Panu Prezydentowi 
miątkowego pow. Mołodeczańskiego. 

    

  

gimnazjum 

    
   

      
     

ZAOSTROWIECZE 
(pow. nieświeski) 

— Waśń wyznaniowa. Niedawno wieś 
i okolica nasza była widownią smutnej i po- 
żałowania godnej waśni na tle wyznaniowem 
Ba, gdybyż tu jednak chodziło istotnie o 
kwestję dogmatów religijnych, gdybyż chcia- 
no szukać Świętej Prawdy, wówczas przed 

ideją musielibyśmy schylić czoło. Nie- 
stety wszakże podłożem awantur były osobi- 
ste porachunki i fałszywe ambicje 

Rozpoczęło się w Płaskow ch. Pam 
proboszczem biednej parafji był dotąd ks. 
Petranik, który raz na miesiąc miewał Mszę 
Świętą w kaplicy filjalnej w Dubniakach, po- 
łożonej o jeden kilometr od Zaostrowiecza. 
| wszystko było w porządku. W połowie 
kwietnia ksiadz Biskup odw: z Płaskowicz 

się pewna 
boszczem 

probo- 

   

   

  

   

     

  

   

   

  

        

   

  

parafjan i naz 
a Ryłłę, który by: 
n tej para 

  

zył p 
ył pierwszym 

i który z wielkim nakła- 
energii i poświęcenia w bardzo trudnych 

unkach potrafił rozbudować małą cmen- 

  

liczkę zebrač dostate 
zmiesienie plebanji i za 
1. х 
tych zasług księdza Ryłły nie 

sobie 

tarną ka 
z ofiar 
gospoda 

Jednakże 
iano tu ocenić i pozostawił on po 

u bardzo wrogów. 
7 go czyn krytykowano, a ple- 

kosztem, bez potrzeby prze- 
inne miejsce, byle nie została 

tam gd ja ufundował ks. Rylło. Obecnie 
csiądz Ryllo przybył nowo do Pia- 

z dła objęcia parafji doszło w kościele 
awantur. 
Zwolen 

    

ą sumę 
abudowań 

  

   

   

   
   

  

    

    

icy ks. Petranika bezwstydnie 
ślali nowomianowanemu pro- 

ciwnicy również nie « 
y Na tle tej w; 

Petranik .op uż parafję, 1 
/'ch w gminie osobników z okolicy Zao- 
iecza postanowiło oddzielić się od pa- 

rafji Płaskowickiej i sformować osobną  pa- 
raiję Kościoła Narodowego. W niedzielę dnia 
27 kwietnia r. b. przybył do kaplicy w Ри- 
bniakach specjalnie zaproszony, kapłan 
2 ty Kościoła Narodowego. 

tłumnie lud na naboż 

   

          
     

   

  

        

    
   

     

  

m wygłosił bluźniercze przemówienie 
ąc Ojca Świętego, całe nasze Ducho- 

two i krytykując zasady Wiary Kato- 

Wytrawny ten agitator posiał już ziarna 
zwątpienia wśród naszych „pro- 
staków. Cóż będzie gdy ziarna 
tego jadu zaczną kiełkować? Czyż nie jest 

  

to woda na bolszewicki młyn? Czyż władze 
nasze nie powinny tępić takiej agitacji w 
samym zarodku? 

Na te smutne fakta należy zwrócić 
baczną uwagę zarówno Duchowieństwa, jak 
też innych miarodajnych czynników. 

Kormult 

wa! Przeciwnie: „kresowe“ sentymenty 
archaiczne zwyczaje i bruki, na każdym 
niemal rogu spotykasz Podbipiętę, mia- 
steczko - sielanka... dobrze odetchnąć 
po gwarnej Warszawie. Dużo pobłaża- 
nia. Prowincja i tyle. 

Pisze ś. p. Czesław jankowski we 
wstępie do artykułu „Księgi Dziesięcio 
lecia Połski Odrodzonej*: Wymarło już 
pokolenie wielkich separatystów, Rad- 
ziwiłłów, Chodkiewiczów, Ostrogskich, 
Sanguszków... może Jest tąka piosen- 
ka rosyjską: „byli kohdato 4 my rysa- 
Kami“... dziś oddajemy trochę głaska” 
nym żrebiątkiem, zwietrzałym prochem 
w kozim różku, egzotycznym typkiem 
wystawy regjonalnej — tem przeważ* 
nie jest Wilno w dzisiejszej polsk. litera 
turze opisowej, w różnych „Kurjer- 
kach“ i „Kurjerach““, w opinji 80 proc. 
obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. 

Jakoś wypadkiem wpadł mi w ręke 
stary numer „Kurjera Warszawskiego““ 
aż z dnia 13 kwietnia. Małe, maleń- 
kie. exemplum, jest w niem feljeton nie” 
jakiego p. Podoskiego. Przyjechał do 
Wilna więc pisze i pisze zachwycony. 
— Każdy mu tylko odpowiada bywszy, 
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Zamieįscowym wysylamy pocztą. 

21 Leterji Państwowej 
w nowootworzonej kolekturze Nr. 797 

STARISLAWA PROFICA 
przy hurtowni tytoniowej Nr 2. : 

ciągnienie | kl, 17 i 19 maja. 
Cena ćwierci losu — 1U zł. 0 

» Pół » 
„ całego „ 

LOS? 
"= 

ECKA 3 

— 20 zi. 
— 40 zł. 

Konto P. K. O. Nr 80.907. i 
Ša Aki žadina k, Ai Ai A Mk Aiks ss k A 

EABZEGEUDZODÓCANAKABEBE BE 
MOTOGYKLE 

zdobyły w roku 1928 i 1929 
MISTRZOSTWO POLSKI i 
wiele pierwszych miejsc na 

wyścigach i rajdach. 

Model Luxus 200 — 
„ Luxus 300 — 

Przyczepka 1080 zł. 

Salon wystawowy w Wilnie, przy ul. 

    

D K W — szybki, silny, niezawodny i tani 
CENY SPRZEDAŽNE w POLSCE: 

4 k. m. — 1690 zł. 
8 k. m. — 2090 zł. 

„ Luxus 500 — 14 k. m. — 2750 zł. 
„ Super Sport 500 — 15 k. m. — 3390 zł. chłodzony wodą. 

Kredyt — 3 — 6 — 9 miesięcy. 

Warsztaty motocyklowe i stacją obsługi dla motocykli D K W i innych 
firm w Wilnie, przy zaułku Bernardyńskim 8. 

Do wynajęcia motocykle D K W na godziny tylko posiadającym dyplom 
Kursów Motocyklowych przy Stowarzyszeniu Techników Polskich w 

Wilnie — przy ul. Holendernia Nr 12, - 

Adama Mickiewicza 31, tel. 15-011 

  

UWAGA? ao 

rzeciw KARALUCHOM 
"T anatol P R: i PRUSAKOM 

we wszystkich aptekach i skła. 
jedynie: 

Orwimn przeciw MYSZOM i SZCZUROM 

Mogil przeciw PLUSKWOM 
c9bI-€ 

a przekonacie się, że są najskuteczniejsze. W użyciu od 1911 r. 

Lab. Chem. Kosm. J. SROCZYNSKI i S-ka, Warszawa, Elektoralna 21 
  

Pilzneńskie 
Marcowe 
Gabinetowe iwo 

Obeiąg browaru ul. Popławska 31, tel. 16-19. 

. Znanego у m «66 |! 
BROWARU Sp. Akc. „Es Lipski i 

l jest jaź w sprzedaży a 

GKS GRECKI SES ВЕН ТЕ GROSSA ЕЕЕ ПНО CIA PAROS FARA PYRZYJTK; AD ZEE RY LABS EM 

  

widziawszy, trochę nie do sensu w 
zdaniu — mniejsza z tem, o słowa 
chodzi nie o sens. Już to jest łgarstwo 
zupełnie, że nim doszedł z Mickiewicza 
na Tatarską, trzy razy mu, okazując 
kierunek, odpowiedziano — kochanień 
ki, mówił tak wparwdzie pan Longinus 
z Mysichkiszek, ale w dzisiejszem Wil- 
nie rzadko się już tego zwrotu używa, 
niepomiernie rzadziej niż takiego na* 
przykład: „durnieńki ty, durnieńki za- 
wszystkiem''! 

Ale nie bądźmy drobiazgowi, może 
pan Podoski nie  dosłyszał' dobrze: 
słyszał natomiast „zwon, a nia wiedał 
adkul jon*. Ot sobie napisał tak o 
Wilnie, bo wszyscy tak piszą i pisać 
tak można z zamkniętemi oczami, a 
tam i nie „bywszy“ do tego zupełnie. 
Ani nas to obraża, ni w oczy kłuje, że 
ktoś naszej swojskiej gwary prawdzi 
wie powtórzyć nię potrafi, bo sam nie 
tutejszy, ale chodzi o le ton qui fait 
la chanson. A ton ten jest w stosunku 
do nas jak... z lotu-ptaka, odległy od 
żywotnie nas obchodzących spraw, & 
rzewnie kiwający głową nad starą tra+ 
dycją, „która już nie powróci”. Poza- 

rodykabie 
СО Я) 
opaleniznę, 

wqgryalcmy @ 
zmarszczki | 
(J WOO 

tem ton pełen wyższości, tupetu, lekce- 
ważania,  pobłażania,  łaskawego 
„wzgladniecia“ i bezgranicznej pow*erz 
chowności. Wiele, wiele takich w dzi 
siejszej prasie okazuje się o Wilnie ar- 
tykułów. 

, Przeciętny wilnianin czyta o sobie i 
jakby wewnętrznie się kurczy, wstydzi 
się tej prowincjonalności, którą mu wy- 
baczają, jeżeli zaprosi na porcję kol- 
dunów. Czasem tylko, nadrabia miną i 
to wtedy gdy usiłuje zmienić akcent. 
Ceni czasem jeszcze „pochodzenie kre- 
sowe', ale broń go Boże o centymetr 
więcej niż na to ustawowy, a modny 
regjonalizm pozwala! Jeżeli marzy o 
karjerze to tylko... w stolicy. Zwyczaj„ja 
taka pod słońcem ambicja... „no to 
taka pod słońcem ambicja... „no to 
przecież umarłe miasto!“ Stimtt — ja” 
sne jak nominacja na wyższy stopień 
służbowy. Zrozumiałe. 

W autobusie jedynki często  czło- 
wiek spotyka znajomego; tylko z szo- 
Тетет rozmowa jest zakazana — pytam 
więc, w sam trzeci dzień Wielkiej No- 
cy, pewnego pracownika na niwie arty 
styczne,j wilnianina jak się patrzy, z 

Posiedzenie komiteta uczczenia pamięci Adama Mickiewicza 
NOWOGRÓDEK. 10.V Pat. W dniu dzisiejszym odbyło się pod przewodnictwem 

woj. Beczkowicza przy udziale generalnego konserwatora państwowego p. Remera 

naczelnika wydziału zabytków departamentu sztuki Wojciechowskiego i konserwatora 
wileńsko-nowogródzkiego Lorentza posiedzenie fkomitetu ucczenia pamięci Adama 
Mickiewicza. Na posiedzeniu tem postanowiono powołać do życia muzeum, w którem 
będą gromadzone wszelkie pamiątki, związane z osobą wielkiego wieszcza. Równo- 
cześnie postanowiono uporządkować roboty przy wznoszonym kopcu na górze Zam- 

kowej w Nowogródku. 

Niepowodzenia sportu polskiego zazranicy + 

Reprezentacja Lipska bije piłkarzy stolicy 
LIPSK, 10. T. Pat. Na tutejszym placu sportowym odbył się dziś 

mecz piłki nożnej między reprezentacyjną drużyną Warszawy i drużyną 
Lipska. Mecz wygrała drużyna Lipska w stosunku 3:1 (2:1). Honoro 
bramkę dla drużyny warszawskiej zdobył Pazurek. 8 = 

Dalsze niepowodzenia polskich kawalerzystów 
RZYM, 10. V. Pat. Na dzisiejszych konkursach o nagrodę Mussoli- 

niego, nagrodę zdobyli Włosi przy 10 punktach karnych, walcząc ze Szwaj- 
carami, Belgami i Rumunami, którzy zajęli dalsze miejsca. Polska po 
pierwszej turze została wycofana z powodu okulenia konia. Jutro odbędzie 
się konkurs o nagrodę Pincio. Każdy jeździec uczestniczy w zawodach na 
dwóch koniach. 

Rozgrywki o 

* 

puhar Oawisa 
Tłoczyński pokonany przez Lee 

Е LONDYN, 10. V. Pat. W miejscowości kąpielowej Anglji południo- 
wo-zachodniej Torquay rozpoczął się dzisiaj czwarty zkolei mecz tenisowy 
Polska—Anglja w cyklu rozgrywek o puhar Davisa. Do gry pojedyńczej 
wylosowane zostały spotkania Tłoczyński (Polska) przeciwko Lee (Anglja 
i Maks Stolarow (Polska) przeciwko Sharpe (Anglja). Mecz z OREW 
lewnego deszczu rozpoczął się ze znacznem opóźnieniem na rozmiękłym i 
śliskim terenie. Pierwsze spotkanie Tłoczyński —Lee zakończyło się pewnem 
zwycięstwem Anglika w stosunku 6:1, 6:4, 6:2. Drugie spotkanie wobec 
późnej pory prawdopodobnie odłożone zostanie do poniedziałku. 

Jesienne manewry Reichswehry w Turyngii 
BERLIN, .0.V. Pat. Według informacyj prasy, jesienne manewry 

Reichswehry odbędą się w tym roku w południowej części Turyngii. W 
związku z przygotowaniami do manewrów szei Reichswehry Heye wraz ze 
swym sztabem bawi obecnie w Turyngji. W manewrach wezrzą udział jako 
goście oprócz attaches wojskowych państw zagranicznych również i przed- 
stawiciele prasy i oficerowie byłej cesarskiej armii. 

EET I TIA G SIT TIESTO EKT TTT ILE ET POSZŁA] 

Juž tylko dwa miesiące dzielą nas 
od otwarcia I Krajowego Kongresu 
Euch. Opatrzność sprawiła, że urządze 
nie wspaniałej tej uroczystości, która 
zespolić ma wszystkie serca polskie 
płonące ogniem miłości ku Bogu utajo 
nemu w Najśw. Sakramencie odbyć się 
ma w tej dzielnicy naszej Ojczyzny, w 
której po raz pierwszy zabłysnęło świat 
ło prawdziwej wiary. W Wielkopolsce 
runęły pierwsze bałwany pogańskie, 
na dawnych ich ołtarzach stanął Krzyż 
Chrystusowy, obejmując w miłościwe 
ramiona ziemie Polaków i zlecając im 
odtąd obronę wschodnich rubieży, da- 
wniej przed natarciem tureckich po* 
hańców, dziś przed bolszewicką zara- 
zą duchową. 

W Katedrze poznańskiej spoczęły 
zwłoki. wielkich królów naszych z któ- 
rych pierwszy wprowadził Polskę w 
poczet krajów chrześcijańskich — dru 
gi — umacniając jej granice, dał moż- 
ność swobodnego rozwoju religji Chry 
stusowej i promieniowania jej na sąsie 
dnie narody. 

Od paru miesięcy trwa praca przy- 
gotowawcza, ustalono program, według 
którego uroczystość odbędzie się w na- 
stępującym porządku: 

Kongres rozpocznie się w czwartek 
26. 6. br. o godz.  — uroczystem na” 
bożeństwem w kościele Bożego Ciała 
przy ul. Strzeleckiej. Mszę św. celebru- 
je J. Em. ks. kardynał — Prymas 
Hlond, kazanie wygłosi j. Eksc. ks. bi- 
skup sufragan Antoni Szlagowski z 
Warszawy; Veni Creator'* przed wysta 
wionym N. Sakramentem |. Em. ks. 
Kardynał Metropolita Aleksander  Ka- 
kowski z Warszawy. 

O godz. 12 w Wielkiej Rotundzie 
— na terenie „E* PWK. otwarcieKon- 
gresu i I zebranie plenarne z referatem: 
„Eucharystja w życiu Kościoła'* O. Ro 
stworowskiego T.J. z Krakowa. O godz 
17 II zebranie plenarne z referatami: 
„Eucharystja źródłem pełni życia je- 
dnostki“ prof. dr. Leon Halban ze Lwo- 
wa; „Eucharystja fundamentem  rodzi- 
ny“ prof. Klemens Jędrzejewski z Płoc- 
ka. 

krwi i kości i wymowy: „Gdzieżeś pan 
tak długo przepadał? — „Jakto pan 
myślał, že wiecznie będę w Wilnie 
siedziat?!* — Trzeba było widzieć je” 
go dumne i chmurne spojrzenie, obu” 
rzenie, ten rzut głowy wtył, wzgardliwy 
wyrok — „Przepraszam bardzo, nie 
wiedziałem* — wtrącam potulnie — 
Paaaanie... — mówi już udobruchany 

nieco — mam nadzieję, że Wilno nie 
prędko mnie zobaczy* — Westchnie- 
nie było mu odpowiedzią. 

Ech! ty, parsiuczak drobnieńki! Cóż 
ty ryjku jeden myślisz, że Wilno nigdy 
się nie_ dźwignie! — „Albo i rie“... 
mówi popułarna piosenka. 

Tak, tak, dużo jesteśmy sami winni 
Rzeczywiście nie istnieje w Wilnie ża- 
dna koordynacja sił krajowych, żadna 
chociażby herbatkowa jaka, najmniej- 
sza wymiana zdań szczerych, któraby 
tylko z Wilna i tylko, brała swój pocza 
tek, żeby się chociaż w jaką kamizelkę 
można było wypłakać i nie koniecznie 
na ucho jeden drugiemu, a — palnąć 
tak w stół palcami, a w przestrzeń... 
verba veritatis!!! 

Każdy jest u nas krajowcem na 
swój tylko ład, a w rezultacie panuje 

Ю |-szy Krajowy Kon$res Euchnrystyczny 
W piątek 27. 6. br. III zebranie ple 

narne o godz. 16 z referat „Polski od- 
nowienie w Eucharystji“ ks. kan. Cho- 
romański z Warszawy. „Eucharystja a 
odnowienie świata'* prof. dr. Oskar Ha- 
lecki z Warszawy. 

W sobotę 28. 6. br. o godz. 16 
4-te zebranie plenarne z refer. „„Euchary 
stja źródłem akcji katolickiej — ks. int. 
St. Adamski z Poznania. 

W uroczystość św. Piotra i Pawła 
-— niedziela 29. 6. br. punktualnie o g. 
9 wyruszą Wielka procesja z N. Sa- 
kramentem — z katedry przez Stary 
Rynek, pl. Wolności, ul. Ratajczaka, 
plantami — na stadjon gdzie odbędzie 
się nabożeństwo i repozycja N. Sakra 
mentu. 

Kazanie wygłosi ]. Eksc. ks. biskup 
Karol Radoński z Włocławka. 

Udział w Kongresie zapowiada się 
b. Fczny, tak z całej Polski, jak i z za- 
granicy, zgłaszają się uczestnicy. Zain 
teresowanie poszczególnemi sekcjami 

„jest b. wielkie przygotowały one inte- 
resuijące tematy których opracowanie 
powierzono specjalnie dobranym refe- 
rentom. Adres Komitetu Wykonawcze- 
go, który służy wszelkiemi infornracja- 
mi jest: Poznań—Aleje Marcinkowskie 
go 22. III ptr. pok. 65. Konto PKO — 
Poznań 213,063. 

  

Przedsiawicielstwo 

| 

artykułu (przymusowego) nakazanego 
rozporządzeniem oddamy energiczne- 
mu Panu ną Wilno. Poważni reflek- 
tanci, którzy dysponują gotówką do 
1000 złotych zechcą złożyć ofertę 
do biura dzienników „Nowa Rekla- 
ma“ Lwów, Batorego 26, pod „Pewny 

interes**. 

  

Dobty humor. Nie mogą mieć dobrego 
humoru ludzie cierpiący na zaparcie, gdyż 
wadliwa działalność kiszek zatruwa im całe 
życie. Zastosowanie Cascarine Leprince w 
ilości 1 lub 2 pigułek, wieczorem, podczas 
jedzenia przywróci im natychmiast radość 
Życia. Sprzedaż we wszystkich aptekach 

  

  

bezład. Każdy sobie — Wilno skrobie, 
i do Sasa i do Lasa, ale żeby tak któ” 
ry prosto z mostu, a to i zgoła z Zam” 
kowej Góry zbiórkę zaintonował na 
fantarze to takiego niema; 
przynajmniej w całym dorzeczu Niemna 
i Wilji. A dawnož to jeszcze było kiedy 
za takie larum „Wilno umiera* można 
się było do kozy społecznego patrjoty- 
zmu dostać? Nie do pomyślenia! Volde 
marasowi się wysługuje czy co?! Inia- 
mis! Pętak taki! — Dopiero kiedy już 
„za wszystkiem stało źle”, dopierož 
wr szcie: aj jajaj — Wilno umiera! — 
A to jeszcze poprawdzie trzeba powie* 
dzieć, że umiera ono tylko dla nas, dla 
nas. tylko. Dla innych, dla takich panódy 
Podoskich ono się tylko prze'o bra-ža, 
przeradza: z Wielkiego Wilna, Wilna 
sto'icy — na takie „nasze“, „kochane“, 
prowincjonalne, regjonalne Wilno, 
gdzie na ulicach mówią „kochanieńki*, 
a w restauracjach podają kołduny, 
gdzie jedna dorożka przejeżdża na 
piętnaście minut i ludzie jeszcze przy”, 
wiązują wagę do tatarskiego pochodze 
nia i wszyscy cisi, grzeczni i potulni, 
tacy potulni i gdzie tak przyjemnie od- 
począć po gwarnej Warszawie.... m. 

dziś , 

f 
г
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TEATR W LUTKI 
Figliki majowe (rewja) 3 ZES 

Rewja, która nie potrzebuje się 
wstydzić Wilna ani nawet większej 
stolicy. Przedewszystkiem bardzo tu- 
tejsza i znikąd nie zapożyczona. Jak- 
że to miło, kiedy można podziwiać 
prostotę gry i brak aktorstwa na sce- 
mie. I to w dodatku w rzeczach, które 
są skomponowane pod naszem nie- 
bem i 'w naszej aurze. Oczywiście 
tam gdzie należy stawiać aktorskie już 
wymagania jak naprzykład w scenie z 
*urzędem, tam konstatujemy że i prze- 
żywania i ucharakteryzowanie nie stoi 
na tej wysokości, jak (w tych innych 
scenach, w których nie są po- 
„trzebne kontakty sceniczne, będące 
zawsze rezultatem długiego teatralne- 
go doświadczenia. 

Najciekawsze są kompozycje w 
których muza tańca, Terpsychora ma 
coś do powiedzenia. Pani Wino- 
gradzka ma nie tylko wytworne 
inwencje i pierwszorzędne malarskie 
oko ale i choreograficzne przeżywanie 
więcej niż Świetne. Takie rzeczy jak 
ręce wijące się nakształt węża jakie- 
goš polifonicznie pomnożonego bożka 
indyjskiego albo Ów taniec z suknią 
o obręczy na biodrach są arcycieka- 
we i bardzo piękne. Pozwalają 
wnioskować jakie doskonałe rzeczy 
rodzić by się mogły w Wilnie, gdyby 
na te rzeczy znalazły się pieniądze. 
Śpiewanie z figurami tańczącego księ- 
życa było na tych samych drogach 
jak tworzył ongiś Ciepliński, dziś w 
Sztokholmie robiący cuda. Zatem 
Świetne. 

Teraz dwie uwagi. Pierwsza, Nale- 
ży się postarać o partnerkę dobrą. 
Panna Hoszówna iest przemiła, bar- 
dzo muzykalna i taneczna, Jest ona 
jednak jeszcze za młoda, aby była 
tym nieodzownym katalizatorem, 
który pozwoli wszystkim mężczyznom 
występującym na scenie wydobyć 
androgyniczne reagowanie, bez które- 
go jest zawsze trochę nudno. Męż: 
czyzai 1 mężczyzni i tak w kółko 
prawie, jest bardzo filomackie, ale tro: 
chę mało barwne. Jeśli już Śpiewa 
jaki Orfeusz lub jego towarzysze, 
niechże będzie i Eurydyka. 

Druga uwaga dotyczy dowcipów 
puszczanych tu i ówdzie jak krople 
niewybrednego  eleksiru. Poco te 
dwuznaczniki w antraktach nawet ta- 
kie lekkie i niewinae jak były? Poco 
usta kalać, kiedy się jest młodym, 
dziarskim, naturalnym, bardzo męż- 
czyzną, a nie ramolem lub parality- 
kiem? Na początku zeszłego wieku 
było w dobrym tonie czynić dwuznacz: 
niki w formie: eleganckiego rokoko, 
Markizi, którym strzykało w nogach, 
wnieśli tę manierę, Teraz znowu ohyd- 
ny naturalizm z kabaretów pchnął te 
wszystkie pornografja na 'Świat, pła- 

'skie i tępe. W Wilnie są te porno: 
graije zupełnie niepotrzebne i rewja 
„majowa bez cienia cieniów wszelkich 
dwuznaczności tylko zyska na Świe- 
żości. M. L. 

iii aaa 
О20: DO sprzedania Zrtośnii Чна 

na, fortepjsn 600 zł., kasy ognio- 
trwałe, opony samochodowe, kre- 
dens, 2 kandelabry ;bronzowe, różne 
żyrandole elektryczne, kilka  pierś- 
cionków z brylantami, broszka bry” 
lantowa, dyw*n, różne swetry i 
jedwabie, centryfuga, serwis z por 
celany starożytnej angielskiej, 1000 i 
tomów ks'ążek beletrystyki, różne 
palta i garnitury używane. LOMBARD 

— Biskupia 12, 0 į 
1АНЕ BENT CZATA ŁA END UDP SEDNA 

WROTE RKT ASTA ANNA
 

Nekroiogi, | Zatetwia па 

ogłoszenia, BARDZO dogod- 

różne nych warunkach 

Feklamy I biuro Rekiamowe 
| : | stową: 7" iedomtim 

"do Wszy” 
w WILNIE. 

sfkich pism. 
Garbarskal, tel. 82 

TSRS GE DS UIA GRAN KN 

KOWIENSKI PROJEKT POMNIKA W. KS. WITOLDA W KATEDRZE WILENKSIEJ. 

  

Projekt tego pomnika zatwierdzony przez 
kowieński Komitet Uczczenia 500 letniej ro- 

być cznicy zgonu Wielkiego Księcia miał 
początkowo zrealizowany na terenie Kow 
wobec licznych głosów tamtejszych p 
stawiających się ustawieniu jego w Wi 

   

  

w 

chwili obecnej, łub 
zeciwu ze strony 

wobec  ewentuainego 
odnośnych czynników s 

  

   

   

У kich. Ostatni jednak, jak wiadomo, 
prz ł z tym projektem do Wiłaa p. Donat 
Ma wski i wszczął starania 9 ustawierie 

  

pomniku w Katedrze Wilens 

  

KRO 
NIEDZIELA 

1 Dziś 

Mamerta 

jutro 
Pankraczego, 

W. słońca o g. 3 m. 49 

Z. słońca o g. 7 m. 16 

  

Špostrzetenia Zakładu Meteoro'czii 
U. 8. R. w Wilnie 

z dnia 10 — V. 1930 r. 

Ciśnienie | 155 
średnie w mm 

Temperatura \ 
średnia J r 

Tomperatura najwuyėsza: @ 12°С. 

Temperaturs najniksza: -- 6°С. 

Opad w milimetrach: 16 

Wiatr 
przeważający 

Tendencja barómetryczna: wzrost, 
Uwagi: robny deszcz, wieczorem roz- 

pogodzenie się.; 

TC 

) połnocno z:chodni 

  

. NABOŻEŃSTWA 

—(k) Nabożeństwo pontyfikpine. Dnia 12 
maja rb. z racji mienin Ojca św. Papieża Piu 
sa Xl we wszystkich kościołach katolickich 
odprawione zostanie nabożeństwo _ uroczy- 

    
ste. Po nabożeństwie  odspiewane będzie 
„Te Deum* w Katedrze wileńskiej o godz. 
9.30 — Msza św. celebrow przez J.E. 
aaa Kazimierza Michalkiewicza 

— (k) Nienstanna adoracja. Przerajświęt 
szego Sakramentu. Dnia 13 maja w koście 
łe w Druskien h przypada całodzienna 
adoracja Przenajświętszego Sak ini 
14 maja w kościele w Bobrow 

ŻAŁOBNA. 
— Nabożeństwo  żałobuye za poległych 

Kaniowczyków. Dnia 12.5. rb. jako w dwu- 
nastą rocznicę bitwy pod Kaniowem, z 

wileńskiego oddziału związku Kar 

    

   

    

żałobne za poległych i 
z b. Ilrej Karpackiej Brygady, b. Ii-g 
su Wschodniego, b. 4-ej d i g 
skiego i b. członków związków wojskowych 
Polaków na froncie Rumuńskim. 

Nabożeństwo odbędzie w kościele św. 
Jakóba w Wilnie o godz 30 rano. 

MIEJSKA 

    
   

— Komisja firfansowa przy pracy. W cią- 1 
gu ostatnich trzech dni pracowała miejska € 
komisja finansowa która rozpatrywała pro- 
jekty budżetu wydziałów oświaty i drogowe- 
go. Następne posiedzenie odbędzie się w po- 
niedziałek w celu omówienia budżetów: 
wia, opieki społecznej i kultury i sztuki 

Cały projekt budżetu miasta ma wpłynąć 
pod obrady Rady Miejskiej w końcu bieżące- 
go miesiąca. 

— Budżet miejski zamknięto nadwyżką. 
Wedlug ostatecznych obliczeń zamknięc 
budżetowe m. Wilna wykazuje znaczną n 
wyżkę dochodów nad wydatkami, która w 
raża się sumą 690 tysięcy zł. Z sumy tej 

CA oszczędzono na robotach inw estycyj 
nyc 

— (0) Wyłożćnie projektu  preliminarza 
budżetowego m. Wilna na rok 1930 — 31. 
Zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta Rze- 

  

   
  

    

   
A szk 

zdro © 

NIKA 
czypospolitej z dnia 17 czerwca 1924 r., Ma- 
gistrat m. Wilna ogłasza, że od dnia 12 ma- 
ja 1930 r. w biurze Magistratu (pokój Nr. 
27 ) od godz. 10 do 11 zostanie wyłożony 
na przeciąg jednego tygodnia preliminarz do 
chodó wydatków m. Wilna na rok 1930 
— 31, em przeglądania go i wnoszenia 
ewentualnych spostrzeżeń przez zaintereso” 
wanych płatników. 

— (0) Pompa benzynowa na Antokolu, 
Na ostatniem posiedzeniu Magistrat zezwolił 

  

      
      

     

   

  

    

    

firmie „Karp. pompy ben- 
zynowej przy Nr. 169. 

— o Bruki m Magistrat 
ym czasie 
italem za- 

„ichaniu referatu nowe- 
iu kanalizacji i wodo- 

ciągów imż. i wymianie zdań sprawa 
ta została odłożona do następnego posiedze* 
nia. 

SZKOLNA 

— Egzaminy eksternistów przy Państwc 
wem Seminarjum męskiem. Termin egzami- 
nów dla eksternistów przy Państwowe em Se- 
minarjum Nauczycielskiem mę:em w Wil 
nie wyznaczono dnia 19 bm. 

— Roczny koedukacyjny kura nauczyciel- 

  

    

    
   

    

    

ski. Z dniem 1 września rb. prz puje: Ku- 
raterjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego do 
otwarc koedukacyj j- e rocznego 

su nauczycielskiego. 
zawodowe nau- 

ch. Kandydaci, za” 
i kurs winni posia- 

dojrzałości w państwowej, 
lub posiadającej prawa szkół państwowych 

ogólno - kształcącej oraz win- 
fizyczną do zawo” 

  

       

   
   

  

   

   

i szkolę Aradija“ W U- 
ub jeszcze wcześniej 

adectwo mo- 
wowe. władze 

instancji, 
nauki na kursie uczniowie 

aminu dyplomowanego na 
hnych. Podania o 
kurs nauczycielski 

już teraz do Kuratorjum O. S. 
ego, uł. Wolana 10. 

— Dysekcja Gimnazjum Sióstr Najświęt- 
ej Rodziny z Nazaretu w Wilnie powiada- 

że egzamina wstępne do klasy 
odbędą 

   

   

   

        

pierw- 
dnia 20, 21 i 23 czerwca 
rano. Do klasy 2, 3, 4 i 6 

26 czerwca. Kandydatek do 
ej Dyrekcja absolutnie nie 

  

1 
Podani a należy składać do dnia 18 czerw 

ca 

RÓŻNE 

— Z jakiemi dokumentami można trafić 
do Gdańska: Ze starostwa grodzkiego dowia- 
lujemy się, że dowodami, upoważniającemi 

czenia granicy polsko - gdańskiej 
e, wydawane obecnie przez 

na podstawie rozporzą- 
a Spraw Wewnętrznych 0 

istych, jednakże tyfko w tym 
kiedy zaopatrzone Są na stronie 

w odpowiednie wiadczenia staro- 

   
   

   
   
     

      

5 

      

i rdżejące obywatelstwo polskie, które 

S TPS 

KI ITT IPTV A I TTT DST KISS 

Kursy Kierowców Samschodowych 
Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie 

Telefon 15 30 
(Gmach warsztatów Państwowej Szkoły Technicznej) 

Przyjmuje się zapisy do grup: LI Zawodowej i LII Ama- 
torskiej, które rozpoczną zajęcia W DNIU 19 MAJA R. B. 

Nauka jązdy na 4-ch typach nowoczesnych maszyn. Spe- 
cjalna salą doświadczalna dla zająć praktycznych. Nowocześ- 
nie urządzone warsztaty reparacyjae dla samochodów i trak- 
torów (ciągówek rolniczych), Dorabianie części 
Zapisy przyjmuje i informacji udzielą Sekretarjat Kursów co- 

ul. Holendernia 12. 

dziennie w godz. od 10—18-ej. 
  

  

  

wielkim 

ljlepsze 

jastamenty 

GEODELYJAE, 
zamiennych, 

  

    

$ILV-OZON-MOTOR A 2 
IDEALNA KĄPIEL 

KOSODRZEWINOWA. TEL     

PIANINA i FORTEPIANY 
światowej sławy Pleyel, Bechstein ete., takoż 
Arnold Fibiger, Rerntopi i 
uznane rzeczywiście za najlepsze w kraju 
przez najwybitniejszych RS na Pow. 

Wystawie w 1929 r. 
Wii 

K. D ąbrowska ul. Niepaiecka 3, m. 6, 
BL i WYNAJĘCIE. CE 
EEG PADA DRA DIN 

Syn, A. Drygas, 

na,   NY FABRYCZNE. 
(BYE SONBGA RKA 

  

Nagrodzone na 1-ch Targach Półaocnych i Wystawie 
Rolniczo - Przemysłowej w Wilnie — 1928 r. 

złotym medalem 

Total 
niwelator. 
asilai, 
pozjometry, 
planetų 

etc. 

powszechnie znanej firmy 

NEVDE, DrGZ00, 
TAŚMY MIERNICZE, RULETKI 
i PRZYBORY 

w WIELKIM WYBORZE 
skład fabryczny w POLSCE 

„OBTYŃ RUBIN gume. 
Dominikańska 17, telefon 10-58. 

Najstarsza firma w kraju (egzystuje od 1840 roku), 

KREŚLARSKIE 

SPORY 
Surowe kary dla niesfornych 

piłkarzy 
Na ostatnim posiedzeniu Wydziału Gier 

i Dyscypliny naszego (okręgu zapadły 
uchwały O karach dla całego szeregu  pił- 
karzy, Za niewłaściwe zachowywanie się 
па boisku ukarani zostali: gracze Laudy— 
Wasilewski—4 tygodni dyskwalifikacja, Ber- 
natowicz—2 mies. Adrzejewski ;(o którego 
zachowaniu się pisaliśmy niedawno) — 3 
mies. Birubach z Maksbi za brutalną grę 
na 6 tyg, dyskwalifikacją oraz S. Puzyna 
z Pogoni—2 mies, i!Moszczyński za po* 
dwójne zgłoszenie—4 miesiące. Ponadto 
klub Pogoń za zejście drużyny z boiska 
ukarany został grzywną 30 zł. 

Cieszyć się należy, że nareszcie Wy: 
dział wziął się energicznie do tępienia bru- 
talności poszczególnych graczy. Osman. 

Nowe kluby piłkarskie. 

Ostatnio ilość klubów  zarejestrowa- 
nych w B—klasie naszego okręgu powięk* 
szyła się. Nowemi Z Wil. Ok. Zw: 
P.N. są: R. Stow. W. F. „Jutrznia“ w Wil- 
nie, L. Ochotn. Straż Ogniowa; | Pol. Kl. 
Sport. i Ž. K: S. „Kraft“—wszystkie w Li- 
czie. 

Jutrznia i Rob. Kl. Sportowy  rozgry= 
wać będą gry o mistrzostwo Okręgu z re- 
zerwami klubów A. — klasowych, kluby 
lidzkie między sobą tak samo jak i kluby 
nowogrótzkiego podokręgu. 

  

Automobilowy zjazd gwlaździsty 
do Łodzi. 

Zgodnie z kalendarzykiem automobil- 
clubu Polski w dniu 17 b. m. odbędzie się 
Zjazd Gwiaździsty do Łodzi, a następnego 
dnia wyścigi płaskie. 

Jak się dowiadujemy żaden z automo- 
blistów nie nosi się z zamiarem startowa- 
na, dzięki czemu, jak zawsze prawie, Wil- 
no nie będzie reprezentowane na zjeździe. 

Młędzyokręgowy mecz piłkarski 
o puhar P. Z. P. N.-u. 

Dziś o godz. 4 po poł. — па boisku 
sportowem 6 p. p. Leg. odbędzie się mię- 
azyokręgowe spotkanie piłkarskie o puhar 
P. Z P. Nu ufundowany dla czterech 
<kręgów wschodnich. Reprezentacja nasze» 
qo okręgu spotka się z reprezentacją okr. 
białostocko grodzieńskiego. Skład naszej 
reprezentacji ustalony zostął przez kapita* 
pa związkowego p. E- Katca w sposób na* 
stępujący: Zienkiewicz (Ognisko). Chowa= 

- niec (1 p. p. Leg.), Dzikowski (76 p. p.), 
Kostanowski ;Lauda), Birubach Peat 
Drozdowicz (Ogaisko), Wasilewski (Lauda 
Pawłowski (Pogoń), Zejdel, Szwarc (Maka- 
b*), Wasilewski Il (Ognisko). 

Przeciwko zespołowi temu nie maźna 
mic powiedzieć, chodzi tylko o to, żeby 
Chowaniec był ruchliwy, a Pawłowski 
zechciał współdziałać z Zejdlem i Wasi- 
lewskim. 

Należy przypuszczać, Wilno zwy* 
cęży bez trudu. Osman. 

były wystawiane przez Starostwo Grodzkie 
do dnia 5. 4. 1930 r. Legitymacje służbowe 
urzędników państwowych j osób wojskowych 
paszporty zagraniczne. W! stosunku do oby” 
wateli polskich żadne inne dowody przez wia 
dze gdańskie nie są uwzględniane. 

— (o Obniżenie ceny spirytusu skażone- 
go. Z diem 7 maja weszła w życie podwyż - 
ka cen wyrobów monopolu spirytusowego. 
Podwyżka wynosi w przybliżediu 10 proc. z 
odchyleniami za ie od gatunku wódki, 
przyczem podwyżka cen «wódek w mniej. 
szych butelkach jest większa. 

Równocześnie z podwyżką wódek mo" 
polowych i spirytusu czystego obniżono 

2 nę spirytusu skażonego w przybliżeniu o 
15 proc. I tak spirytus skażony w butelkaca 
1-ifrowych kosztuje obecnie 1 "zl. 60 gr. (po 
przednio 1 zł. 90 gr.), w butelkach pół Ii- 
trowych 85 gr. (poprzednio Р 

Wszystkie wyroby monopolu  spirytu:o- 
wego sprzedawane być mogą tylko pó ze- 
nach uwidocznionych na butelkach, to zna- 
czy, że dawniejsze zapasy aż do wyczerpa- 
nia sprzedawane być mogą tyłko po cena:h 
daw: niejszych. 

— (k) Z życia St. M. Polskiej. Związek 
Wileński Młodzieży Polskiej z okazji święta 
zwraca się do Dru hen z następującej treści 
przypomnieniem: Przypomina się dru hnom, 
że „Święto Dru hen* obchodzimy w tym ro- 
ku 25 maja. Powinniśmy się postarać, .żeby 
wypadłe ono jak najokazalej i najuroczyś- 
3 ' z jednej strony zaznajomić spo 

naszemi celami i z naszą pra- 
nam wielu sympatyków z po- * 

ssarszego społeczeństwa i powiększyć 
szeregi naszej organizacji, z drugiej zaś — 
przyczyni się do pogłębienia naszej własnej 
pracy, ma wlać nam nowego ducha, młodzień 
czego zapału, energji do dalszych wysiłków 
h einas na umiłowanie jdei, której służy- 

. Nie żałując trudu przy organizowaniu na 
SZez0 dorocznego święta, zabierzmy się 
wszyscy do pracy, niechaj ta nasza uroczy 
stość stanie się prawdziwem świętem car 
naszej okolicy, niech pokaże jesteśmy, 
pracujemy ; że wytrwale stoimy i stać Telis 
my pod sztandarem Królowej Korony pol 
skiej i nie ustaniemy w pracy dla dobra Koś- 
cioła iPolski nad udoskonaleniem serc na” 
szych i urabianiem charakterów. 

— Dur plamisty i odra znow wzmagają 
się w powiatach. Przez pewien czas epice- 
dja duru i odry gnębiła srodze ludność wsi i 
małych miasteczek lecz energiczna akcja 
władz sanitarnych doprowadziła do calkowi- 
tej prawie jej likwidacji. Ostatni biuletyn 
wojewódzkich władz saniłarnych przynosi 
O r ZETA niestety cyfry, z 
których "wynikł, że ilość zachorzeń na dur 

plamisty zwiększyła się znacznie na terenie 
pow. mołodeczańskiego, a na ter. pow. świę 
ciańskiego zachorowało znów kilkanaście 0“ 
sób na odrę. 

W przeciągu ostatniego tygodnia zareje- 
strowano: duru plamistego — 5 wypadków, 
duru plamistego — 30 (22 p. mołodeczań- 
ski) odra — 20 (15 p. święciański) krztusiec 
— 22, płonica — 13, blonica — 11, róża 7 

że 

  

   

  

   

    

    

—. PodZiękowanie. Koło Samowychowaw 
cze Gimnazjum im. J. Lelewela wyraża naj- 

> podziękowanie Sz. Artystom, 
Jodko, p. Plejewskieį - Monkiewiczowej, 

-Ą Z. Dąbrowskiej, p. Telmaszewskiemu i 
pp. Ofszewskim za łaskawy i bezinteresowny 
występ w koncercie 2. 5. oraz Sz. Redak- 
cjom Słowa, Dziennika Wiłeńskiego i Kurjera 
Wileńskiego jako też stacji Radjowej za о- 
głoszenia o tej imprezie, jak również wszyst- 
kim, którzy przyczynili się do zysku 200 zł. 
za które zostanie wyslanych na kolonie let- 
nie 4 najbiedniejszych dzieci z 8-go oddziału 
Tow. św. Wincentego a Paulo. 

    

  

  

U nerwowo - chorych i cierpiących psy- 
chicznie łagodnie działająca naturalna wo- 
da gorzka Franciszka - Józeta przyczynia się 
się do dobrego trawienia, daje im spokojny, 
wolny od ciężkich myśli sen. Doświadczenia 
słynnych neurologów wykazały, że używanie 
rody Fraqniszka - Józefa jest nieodzownie 

wskazane, nawet w najcięższych wypadkach 
cierpień mózgowych i mlecza pacierzowego. 
Żądać w aptekach i. drogerjach, 

  

   
    

   

T 

$. 

W pierwszą En pew Bł ema et rocznicę śmierci 

P. 

diil 1 Wagnorów Balińskiej 
odbędzie się za spokój Jej duszy 13 b. m. © godz, 10 w kościele Św. 
Jana nabożeństwo żałobne, na które zaprasza krewnych i znajomych 

ES OSETIA WROCIL 

  

    

Tp. 
WŁODZIMIERZ GAWRYŁO 

b. Sędzia Sądu Okręgowego w Warsrawie 
w Wilnie, Emeryt 

Po długich i ciężkich Pa opatrzony Św. Sakramentami zasnął 
w Bogu dnia 10 maja 1930 roku w wieku lat 70 

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby (ul. Ludwisarską Nr. 11, m. 6) na 
Cmentarz Ewangelicki i pogrzeb odbędzie się w poniedziałek dnia 12-go 

b. m. O godzinie 5 po południu 
© czem zawiadamiają przyjaciół i znajomych stroskani 

ŻONA, СОККА 1 RODZINA. 

oraż Sędzia Honorowy 

aks aaa Mahomefanie wychodźcy z Rosji 
protestują przeciwko prześladowaniu Islamu w Sowietach 

Ostatnio nadeszły do Wilna wia- 

domości, że ogólne prześladowania 

religijne, które przybrały w Rosji so- 

wieckiej masowy charakter, dotknęły 

również boleśnie kościół Muzulmai- 

ski. Na terenie Wilna znajduje się 

ostatnio znaczna ilość emigrantów ma- 

hometan z Rosji Sowieckiej uchodzą- 

cych przed prześladowaniami ге - 
nemi. Emigranci ci w dniu wczoraj: 
szym wysłali zbiorową depeszę do 

Ojca św., Króla LEglptu Fuada w 

Kairze, Króla Hedżasu Abdul Azisa 

ibn Sauda w Mecce, oraz tPana  Pre- 

zydenta Rzeczypospolitej. W  depe- 

szach tych emigranci muzułmańscy 

przedstawiając straszny obraz prześla* 

dowań kościoła mahometańskiego w 

czypospolitej brzmi jak następuje: 
My, muzułmanie, wychodźcy | 

emigranci z Idel-Uralu i Krymu, uwa 
żamy za swój obowiązek podziękować 
Narodowi Polskiemu, w osobie jego 
Najwyższego Dostojnika, za to, że ze< 
chciał on zabezpieczyć naszym współ- 

wyznawcom, zamieszkałym w Polsce. 
najzupełniejszą wolaość $ wyznania i 
kultu. jednakże nie możemy nie zwró 
cić uwagi Pana Prezydenta na nader 
opłakaną sytuację, w jakiej nasi współ 
ziomkowie w Rosji Sowieckiej się 
znajdują, będąc prześladowani za ich 
przywiązanie do Islamu, religii ich 
ojców. Meczety ich są zamykane ty- 
siącami, a kapłani ich aresztowani i 
wrzucani dziesiątkami tysięcy do wię- 

zień, deportowani i rozstrzeliwani. W 
imieniu ludzkości pozwalamy sobie 

prosić Pana Prezydenta !'o interwencj 
przed rządem sowieckim i Ligą Naro- 

E A Pro ESS ; dów dla obrony uciskanego naszego 

. du, 
Depesza do Pana Prezydenta Rze- z. 

OIS EE 

Dyr. Zelwerowiez zabiega o feafr w Grodnie 
Według wiadomości z Grodna do tamtejszego magistratu wpłynęła 

cierta Związku Altystów Scen Polskich (Z.A.S.Pu) z prośbą o nie ogła- 

szanie konkursu na dzierżawę teatru miejskiego, a oddanie go w sezonie 

rzyszłym Związkowi, który ze swego ramienia wyznaczy, dyrektora. 

ži Oferta Poda jest przez dyrektora teatrów wileńskich p. Zelwero- 

wicza. 

TEATR I MUZYKA 

— prZedstawierfia z okazji tygodnia Pot- 

skiej Macherzy Szkolnej. Dziś odbędą się 

dwa przedstawienia po cenach najniższych 

od 20 do 80 gr. Po południu o godz. 3-ej wy 

stawioną zostanie etektowna bajka Warnec- 

kiego „Cudowny Pierścień" w malowniczem 

ujęciu dekoracyjnem. Widowisko to prze” 
znacza się dła dzieci i młodzi 

Wieczorem o godz. 8 tryskająca życiem 

i werwą młodzieńcza kómedją W. Smėlskie- 

go „Błędny bokser" z udziałem dyr. A. Zel- 
werowicza w roli głównej. 

-— „Przestępcy” Brucknera. Jutro w po” 
niedziałek 12 bm. o godz. 7 za zezwoleniem 

władz odbędzie się zamknięte przedstawie” 

nie sztuki Brucknera „Przestępcy”. 

Wejście za specjalnemi . zaproszeniami, 
rożsyłanemi przez miejsk a komisję teatralną 

(Magistrat). ы 

Po odegraniu sztuki nastąpi 25 minuto“ 

wa przerwa dla wymiany myśli, poczem roz 

pocznie się wyczerpująca dyskusja na temat 
„Przestepcow“. 

— Występ Eugenjusza Bodo Teatrzie 

na Pohulance. We wtorek najbl " гохро- 
czną się występy znakomitego ar Teat 
ru „Morskie oko* Eugenjusza Bodo — ory- 
ginałnej sztuce amerykańskiej Raphaelsohna 
„Śpiewak jazzbandowy 

W wykonaniu tej sztuki która w tryum- 
falnym pochodzie obiegła świat caly — wy- 
stąpią wybitniejsze siły zespołu pod režyser- 

dyr. A. Zeiwerowicza, chėry synagogalne 
pół girls, chorzystki i statyści, Zainterėso- 

wanie się publiczności wielkie. Biłety już są 
do nabycia w kasie teatralnej. 

— Teatr miejski Lutnia. Występy teatru 

rosyjskiego. Dziś trzeci występ znakomitego 

zespolu teatru rosyjskiego Z Rygi w dosko- 

nałej sztuce Dumasa „Dama kameljowa“ z 
M. Wiedr yńską w roli tytułowej. 

Repertuar dalszych wys w zapowiada: 

w poniedziałek 12 bm. „Mieszkanie Zojki 
Bułhakowa, we wtorek 13 bm. „Burza“ O- 
strowskiego, w środę 14 bm. po raz drugi 

„Mieszkanie Zojki* — Bułhakowa, w czwar- 
tek 15 bm. „Cłowiek z teką“ Faiko, w piatek 
16 bm. „Trzykrotnie poślubieni* Nichols (Ró 
ża Iriandfi), w sobotę 17 bm. po południu 

o godz. 2.30 „Gniazdo Szlacheckie" — Tur- 
Mu (ceny miejsc zniżone). Vieczorem 
o godz. 8.15 po raz 2-gi „Trzy siostry* 
Czechowa. 

Bilety na wszystkie przedstawienia są do 
teatru „Lutnia* codziennie 

z przerwy. 

      

      
   

    

   

  

     

  

    

    

— Dzisi sza „Rewja wileiska“ w teztrze 
Lutnia. Dziś o godz. 3.30 pb. po raz ostatni 
rewja aktualna w 15 abrazach „Figliki ma- 
jowe“, Drwicza, Mirskiego i Świętochow - 
skiego. Bogaty i urozmaicony program tej re 
wji ki ładającej się z nowych piosenek, ska” 
etehów, rewellersów i produkcyj tanecznych. 
zyskał ogólne uznanie i poklask publiczności 
Prócz stałego zespołu w rewji bierze udział 
balet L. Winogradzkiej. Ceny miejsc zniżone 
od 40 gr. 

— Dzisielszy poranek wiosenny dła dzie- 
ci. Dziś o godz. 12 w poł. staraniem związku 
literatów polskich w Wilnie — odbędzie się 
w teatrze „Luti poranek wiosenny dla 
dzieci p.t. „Pójdźcie o dziatki“. 

Wesoty i nader ciekawy program skladają- 
cy się Z piosenek, powiastek i bajek w wyko 
naniu znakomitych artystów Marii Modra- 
kowskiej i Juljana. Starsi również z rozkoszą 
posłuchają programu świetnego. 

Ceny miejsc zniżone od 50 gr. 
Kasa czynna dziś od 11 r. 

     

  

— Dzisiejszy poranek dla dzieci Ejsmon- 
ta i Modrakowskiej o 12 w poł. w „Lutni* 
zgromadził tłumy wiłeńskiej dzieciarni. Bi- 
lety kupują nietylko rodzice dla dzieci, ale i 
starsi, ponieważ wykonawcy i układ progra- 

   

mu gwarantują wysoką sumę wrażeń arty” 
stycznych. Pozostałe bilety od 50 gr. do © 
zł. 50 gr. w „Lutni“. Sekretarjat tego teatru 
wydaje. zniżki dła grup od 10 osób wzwyż 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Hollywood — Szampańskt ie życie. 
Piccadiliy — Gracz w szachy. 

S rt — Biali Indjanie, 
eljos — Białe cienie. 

Mielskie — Ostatni atak. ° S 
Światowid — O czem się nie mówi ro- 

dzicom. wake 
Ognisko — Grąechy rozwódki. 

"'NYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Wypadki w ciągu doby. W czasie 06 
9 do 10 bm. do godz. 9 rano zanotowano w 
Wilnie różnych wypadków 49. W tem byłe 
kradzieży 8, opilstwa 6, przekroczeń admini 
stracyjnych 27. 

— Kradzieże na fynku. Kowal Zofji mie- 
szkance Lidy, na rynku drzewnym w, Wiłnie 
wyciągnięto z kieszeni sakiewkę z 20 zło« 
temi. 

Również pod Halami Stanisie 
skiej z Rzeszy wyciągnięto z Й 
dze. Sprawczyniami tych kradzi 
ne złodziejki Mina Popławska (1 
ja Fiodorowiczowa (Nowogródzka 2 
tonina Kwiatkowska (Piłsudskiego 63,. 

'właszczenie. Józef Wysocki (Bo- 
brujska 18) zobowiązał się przewieść różne 
rzeczy domowe Stanisławy  Sobolewskiei 

* 

* мт 

są 

    

(Młynarski 10) na nowe mieszkanie przy ul. 
Poznańskiej. Sobolewski powierzone mu rze 
czy przywłaszczył i zbiegł. 

brodnia czy samobójstwo? Onegdaj w 
koło m. Opsy (Brasław)  znałezione 
lgnacego Laskowskiego, mieszkańca 

wsi Kobielewszczyzna, gminy nowopohoskiej, 
z raną postrzałową w piersi. Wpobliżu zwłok 
leżał karabin w lufie którego tkwiła wystrze 
lona łuska, W jakich okolicznościach Laskow 
ski zginął od Hali ustala policja. Zachodzi 
przypuszczenie, że miało tu miejsce samo 
bójstwo. 

    

RADJO 

NIEDZIELA, DNIA it MAJA 1930 r 
10.15 — Tr. nab. z Warszawy. 
11.58 — 15.00 Tr. z Warszawy. Sygnał 

czasu, kom. meteorologiczny, koncert i od 
czyty rolnicze. 

15,00 — 15.20 Odczyt dia Wiłeńszczy. zny. 
„Sezonowe prace w pasiece*—p. Żukowski 

15.20 — 16.00 Tr. muzyki z Warsz. 
1705 — 17.30 Audycja autorska. Juljar 

Ejsmond odczyta w studjo wiłeńskiem naj- 
nowsze swe poezje. 

17.30 — 18.50 Koncert z Warszawy. 
18.55 — 19.20 „Kukułka wileńska”. 

19.20 — 19.35 — 51-sza lekcja języka nie 
mieckiego dr. Wł. Jacobi. 

19.35 — 20.00 Progr. na poniedziałek, sy 
gnał czasu i rozmaitości. 

20.00 — 22.00 7ima Niedziela Kameral. 
na, organizowana przez Polskie Radjo. 

22.00 — 0.30 tr. z teatru „Wesoły Wie- 
czór w Warszawie. Rewja p.t. „Naokoło 
świata. 

[Motocykl SE 2: 500 
— | cyl. — 1930 r. DO SPRZEDA- 
NIA. Warsztaty motocyklowe, p 
Bernardvfski 8. 

używany zamienic! 
T>amochėd „į NOWY lub 

sprzedać, Oraz awk: możno w 3 
tirmie „STUDAUT“ Mickiewicza 31, 2 
tel. (przez Wilno 6) Nr 1501. p 

   



R. 

        

   
  

- NOWEGO BRUKU 2.400 M2 WRAZ Z ROBOTAMI ZIEMNEMI. 

 ZAKRYTYCH KOPERTACH, ORAZ KAUCJĘ W WYSOKOŚCI 1.000 ZŁO- 

4 : 5 Łow o 
  

  

Od dnia 9 do 13 maja 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy 

»bsfafni afak“ 
Dramat w 10 aktach: W rolach głównych: Jacqueline Logan i Francis X, Buskman. Rzecz dzieje 
się w Buenos Aires i Salcie oraz na polu bitwy w 1809 r. Nad program: KRONIKA FILMOWA P. 
A. T, Nr 58 1930 r. Kasa czynaa od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. Następny program: 
„COHN DEMOKRATĄ“. 

Kino Miejskie 
SALA MIEJSKA 

ul. Ostróbramska 5. 

  

Początek o godzinie 2-ej. 
Dziś! Gi t bój dźwięki ъ ziś! Gigantyczny przebój dźwiękowy „BIAŁE CIENIECcc 
Coś czego się jeszcze nie widziało! 

Cud najnowszej techniki! 
Dźwiękowa-śpiewne arcyczieło dramatyczne: wzruszająca opowieść miłosna Nad program“ 
Występ (wiatowej sławy barytona TITTA RUFFO w operze „Cyrulik Sewilski* Atrakcja śpiewna. 
DLA MŁODZIEŻY DOZWOŁONE. Pocz. seans. o g. 2,4, 6, Bi 10 w. Balkon I zł, Parter od 1,50 gr 

Pierwszy DŹWIĘKOWY 
Kino - Teatr 
„HELIOS“ 

  

POLSKIE KINO | 

„Wanda” 

Wielka 30, 
Tel, 14-81, 

a Sarajewie g.t. - „OSTATKI MONARCHOWI 
jak padały trony carskie. i dzieje wojny światowej, W rel. gł. Alfons Fryland i Erna Mcrena. 
Król śmiechu CHARLE CHAPLIN W CYRKU, komedja w 8 nktąch. 

- Nd g. 4-ej do G-ó]_ EEny miejsę na paricize zł 1 4.60 
awno oczekiwany film dźwiękowy 

ul. Mickiewicra 22. amer) DZammpańskie życie 
ski Światowej sła- |W rolach głównych: Cały ensambie Obrazu „Upadły Anioł": znakomita NANCY CARROL, popularny PAUL 

* Najbardziej wzruszający dramat 

  

    

Dźwiękowe kino 

„WObLYWODB" 

  

  

wy „РАСЕМТ“. |LUKAS i piękny RICHARD ARLEN. NAD PROGRAM: Muzyka i śpiew, Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.25. j 
Honorowe bilety w dzień premjery nieważne. i 

Kino Kol. Dziś i dni następnych znana gwiazda т 
„DENISKO“ LYA de PUTTI w wybitnym filmie GRZECHY ROZWOÓDBKI 

UL. Kolejowa Nr19 | przechodzi sama siebie, Miłość! — Młodość! —- Awantura! W rolach męskich: Alfons FRYLAND, Liwie 
PAWANELLI. Początek seansów © godz. 6 p, p., w niedziele i święta o g. 4. p. p. 

Kas Chorych m. ОЛМ. — епа tane| Marianskė Laznė 

Obwieszczenie. 
(MARIENBAD) Czechosłowacja. 
kąpiele gazowe, borowinowe, że- 
lazne | 45 źródeł mineralnych. 

Z dniem 15. 5. br. Kasa Chorych m. Wilną”przystępuje do zaopatrzenia ubezpieczo* Hydropatja i Elektroterapja 
nych w legitymacje członkowskie nowego wzoru, które zostają wprowadzone celem ułat- Sezon maj — wrzesień 

wienia ubezpieczonym i ich rodzinom uzyskania świadczeń w Kasie. 50 proc zniżki powrotnej 

Nowe legitymacje kasowe (w formie oprawionej książeczki) zawierają prócz innych na kolejach czeskich 

niezbędnych dla ubezpieczonych informacyj, nowy Regulamin dla chorych, który w sposób 

wyczerpujący poucza o prawach ubezpieczonych i ich rodzin w Kasie, ustala sposób ko- 

rzystania z tych praw oraz określa obowiązki członków Kasy. 

Specjalny rozdział nowej legitymacji przeznaczony jest dla potwierdzenia uprawnień 

do świadczeń przez co ubezpieczeni zostaną pozbawieni potrzeby częstego wybierania 

specjalnych potwierdzeń uprawnień, jak to miało miejsce dotychczas. 

Celem uniknięcia dużych kolejek zostaje uruchomione w Biurze Chorych przy ul. 

Dominikańskiej 15 specjalne okienko nr. 14 dla wydawania nowych legitymacyj, do któ- 

rego ubezpieczeni powinni się zgłaszać w dniach niżej podanych (zależnie od pierwszej 

litery swego nazwiska) : 

Wszelkich informacyj udziela Rządo- 
wy Zarząd Kąpielowy w Marienbadzie 
lub Biuro Propagandowe w Warsza- 

wie, Niecała 8.  Lipi-€ 

  

Da rybołówstwa: "Sóch śzęj „a 
Sklep materjałów piśmiennych 

  

    

A, B. — od 15 maja do 24 maja włącznie 
C, D, E, F — od 26 maja — do 2 czerwca włącznie. 

G, H, I, J]. — od 3 czerwca do 13 czerwca włącznie. L R R K I H R 

AG — od 14 czerwca do 25 czerwca włącznie. WILNO, ul. Wileńska 32 

L, Ł, M, N — od 26 czerwca do 7 lipca włącznie. 
O, P, R. — od 8 lipca do 18 czerwca włącznie. 

5. — od 19 lipca do 29 czerwca włącznie. 

T, U, W. — od 30 lipca do 6 sierpnia włącznie. lajelepantgze płaszcze letnie 
ZZ — od 7 sierpnia do 13 sierpnia. RS, 

Po upłynięciu tych okresów bez: nowych legitymacy! świadczenia nie będą udzielane impre gn owane, 

_Zatrudnieni w większych instytucjach (urzędy państwowe i samorządowe, banki, 

'nstytucje społeczne, szkoły, większe zakłady handlowo - przemysłowe) będą mogli otrzy- 

'mać nowe legitymacje za pośrednictwem swoich pracodawców, do których Kasa rozsyła 

w tym celu specjalne deklaracje. * 

kurzowce i 

— DAMSKIE i MĘSKIE — 

są już w wielkim wyborze 
„ W znańym magazynie 

P. LANCMAN | 
Wilno, ul. Wielka 56. 

STAŁE NOWOŚCI! 

Inż. K. Hertel — Komisarz Rządowy 

]. Gradowski — Dyrektor. 

"Wilno, dnia 9 maja 1930 r.   

DaEl Najsowsze arcydzielo filmowe 1 raz w Wilniel Zabójstwo Cesarzowej Elżbiety w Genewie i zamach ba A 

w 10 aktach, w którym ujrzymy o 
Nad program: ® 

  Dogodne warunki spłaty! 

    

     nieszcnie 0 przełatgi. | 
; PODAJE SIĘ DO WIADOMOŚCI ZAINTERESOWANYCH , IŻ W 

"DNIU 20 MAJA В. R. O GODZ. 12-TEJ ODBĘDZIE SIĘ W LOKALU MA- 

'_ GISTRATU W GŁĘBOKIEM (UL. ZAMKOWA NR. 9.) PRZETARGI UST- 

NE, A NASTĘPNIE W ZAMKNIĘTYCH KOPERTACH NA ROBOTY BRU- 

WAZIKOCNES Z OG 

4 

UL ŽĄDAICIE 
) we wszystkich aptekach i 

składach aptecznych zńanego 

Środka od odcisków 

Prow, A, PAKA.; 
  

KARSKIE, A MIANOWICIE PRZEBRUKOWANIE 1500 M2 I ULOŽENIE 

        " ŽYCZACY PRZYJĄĆ UDZIAŁ W PRZETARGACH WINNI DO GO- 2 i NIEMIŁĄ.WOŃ] 
DZINY 11-Ej DNIA 20 MAJA B. R. ZŁOŻYĆ W MAGISTRACIE OFERTY W : RĄK NOGIPACH 

OCZU 

  

        

  

     

     

TYCH W GOTÓWCE. 

WARUNKI MOŻNA PRZEGLĄDAĆ W MAGISTRACIE OD 10 MAJA 

ROKU BIEŻ. 

    

® ь 

ZAPOBIEGA N 
4 ODPARZANIU SIĘ““ 

MAGISTRAT M. GŁĘROKIEGO. 

l. GŁĘBOKIE, DN. 5 MAJA 1930 ROKU. z st
rz
eg
ać
 

si
ę 

na
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ad
ow
 
ni
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FABRYKA CHEN: FARMACEUTYCZNA AP.KOWALSKI” WARSZAW: 

w 

  

Akwizytorów 
do dobrze wprowadzonego artykułu, 
który cieszy się najlepszem powo- 
dzeniem, POTRZEBNŁ inteligentni, 
wymowni i dobrze reprezentujący się 
PANOWIE. Po próbnej pracy pensja 

POŻYCZKI 
i awansów udzielamy pod majątki po» 
lecone do parcelacji, którą przepro- 
wadzemy przez osoby upoważnione, 

  

pomiary i plany przez Mierniczych stała. Zgłosić się: W. Pohulanka 1-a, 
: Przysięgłych. do Biura. aż 

Pierwsza Wileńska Spółka 
Parcelacyjna frontowy z_piw* 

Wilno, ul. Mickiewicza 4, tel. 545. $KLEP NIE” Aa 
kuchnią DO WYNAJĘCIA, od 15 
maja r. b. Dozorca wskaże, ul. 

ш КАНЕ е 

44 m. 19, — 

    Wielka 29, O 
  

Oto mamy kilka tanich 
dni wyprzedažy 

Zł. 14 

K. Rutkowski i J. 

Wielka 47.         

2.000 

Tel. 1402. 

  

| o S i KA, › © LOKAŁE „8 R. Wlenkini 3-6 | gong radach Spółka z ogr. odp. 

| KONKURENCJA ме cenami, ece JAKOŚCIĄ 
jest dewizą naszej długie lata istniejącej firmy 

KEBAUÓGO SEA GEZER i a ‚ pałowy. kowalski, 
Aparaty fotografiezne Pokój Kano ui Patuska | koks, drzewo rąbane 

w największym wyborze POREDA CE Istnieje od 1843 r. APS 
częściowo umeblowa- ŻA skład | Wapno, cement, cegła. 

ny, I miej- | jadalnie, sypialnie, | Dostawa niezwłoczna 
scu, ul. Mickiewicza | ssjg bi 
30 m. 8. 1281—0 AB i firma „Wilonał 
    Styczniowa 3. 

Tel. 18-17,  -3 
angielskie, kreden- 
sy, stoły,  szały 

biurka, krzesła 
j na letnisku 

Pokój z całodzien* 
nem utrzymaniem, wj dębowe i t. p. Do- 
sosnowym lesie przy 
rzece. Dowiedzieć się: sa m: '| BACZN OŚĆ! 
Zwierzyniec, ul. Jasna 4Q, 

10 rad praktycznych” 24—4, od 9—17 godź. — a 

Kto chce spizedać O GONTY 
TP siadamy sprzedaje = POLSKI 09m, majątek, folwark, 

+ aa LLOYD, ul. Kijowska, 'etaisko, przedsiębior= 
J a, Э07 -- stwo, 

mieszkania mniej- L28l—$ Kto chce kupić dom, 
sze i większe 2 sze i SZEWC Ari "| majątek, folwark, leta Wil Biur Komi. | Samochód į mai ВЬЕ o Komi Boe: limieyia G nisko, przedsiębior= | 

  

  

    

RAS - o ukosa 24 stwo i t. d. } 
ickiewiczą cyli › 4 050° | Kt ipitały” 

tel. 152. -0 |bcwa, mało uży- 2 oe = 
dane do SPrZE- | Kty pieniędzy poszu- ania. Wilno, Mic- ЕЕ 

2 POKOJE I kiewieza 21 —0 | kto ma do“ wynajecia 
umeblowane, oddziel- SN lokate, mi i 
ne wejście, łazienka „Rasowe PSY koje kaka" В 

i inne wygody TARTARJERKI Kto poszukuje lokalu, 
Pańska 4-2. —o0w wieku 1-go miesią- mieszkań, pokoi, let- 
  ca sprzedaje Się. niska 

ul. Piłsudskiego 23—4 Kto chce dać do wy- 
O konania prace rachun= 

2 kowe jak bilanse,spra- 
Jaja wylęgowe wozdanią  rachunko- 

kur różnysh ras, in- i —z we i t. dy 
dyków, periic, gęsi, Kto chce dać celowe 
kaczek _ olbrzymów, Sgłoszenie do wszy= 

UTE M CENA REA sprzedaje T-stwo Ho- stkich pism wilef- 

LETNISKA ||zov. Drobiu, Legjo-skich 1 innych po 

  

"Pokój duży 
jasny do wyna- 

jęcia 
Witoldowa 7—1, 

    

  

jak rówaież wszelkie artykuły fotograficzne 

    

W SKŁADZIE FABRYCZNYM sad ka Codziennie Kaas ei : 
popołudniu. —okKto chce wydzierża” 

„„OPTWIĘ RU BIN TRE - wič mms 
; i mość 

WILNO, ul. DOMINIKAŃSKA 17, tel. 10-58, Letnisko Sprzedam kio cice załatwie 
niedaleko od Wilna, działkę ziemi wszelkie sprawy hand- 
kąpiel i las na miej- włąsnej 574 s.2 na Sa-1OWe w Warszawie 
scu. Wiadomość: ul.skiej Kępie, przy rze-i,w całej Polsce niech 
W. Pohulanka 25—2. cę Wilence i nowo Się. Zwróci do Biura 

1981- 0 zbudowanym mościejo Reklamowego Dział 

Najstarsza firma w kraju (egzyst. od r. 1840). 

SAM 
  

    

  

    Dogodne warunki spłaty 
Motory „Duśla”, „Elwe". Turbiny wodne „Fran- 
cisa". Maszyny młyńskie, walce, kamienie perlaki 

BUDOWA i PRZEBUDOWA MŁYNÓW 

Bitro Techn.-Randlowć li. ST. STOBERSKI 

- warunkach dowiedzieć Pośrednictwa St. GRA- 

3 letniska, Się ulica Popowska BOWSKIEGO Garbar- 
4,3i2 pokojowe zNI- 22 

Januszewicz 1 sh Tel. ti fa cel 

' !и[дсзпіаш_і‚ piwnicami OO Aa : ЁЪЁ‹Ё‹"ЁЁЁЁ&- 
i lodownią w malow- Ima Bictwa Bi i 
niczej _ miejscowości Plae "koszty mikka. 
nad Wilejką koło lą= ną 

—0 

2 Zwierzyńcu do 
su sosnowego, 6 Ki- sprzedania. Podgórna 

  

  

    

  

Wilno, Mickiewicza 27, tel. 12-47. lometrów od! Wilaa,3—17, в $—4. —z| Sybko, facho- | 
„ fiautobusy co pół. go- i tani 

Tamże motor używany PERKUN 30 HP do sprzedania B dziny, warzywa, mle- wo I tanio 
zaraz, —l ūko na miejscu. Do- Domy przepisujemy na 

= wiedzieć się: majątek | dochodowe, kamie- maszynach Wil. Biuro Komi- | Kuczkuryszki, auto-| nice bez dekretu 
    

  
  

+ М sowo - Handlowe, K "WP zmiam z 5 ać busem do Nowo-Wi-! najkorzystniej do | Mickiewicza: 121 
trzym: po-lejki, wysiąść La-| ku ł w 

Nauka = AKESTERKI sm (H(857 sadę? Musisz skówce: 8 SLO gotówce poleca. RA = 

Za m Lato | | 2NT 
1. Orzeszkowej 11- = a“ Mickiewicza 1, я 

‚ Alszarbabaialodiski cine profesora Se- o wielu pokojaci, po=| tel: 9-05. —0 Oszczędności 
    

4 kulowicza Warszawa, i oje złote i dol MEDIS EMO A ERRA Oraz (labinet Kosme- Žarawją 42-H Kupos 102008 W, suchej i = S o o и 
tyczny Usuwa Zmar 3 urSy lesisteį miejscowošci ) 

Б hERARZB "E piegi, węgry,pyuczają „listownie: niedalsko | Wilaa, = MN AA TW A W ALBA rocznic. _ Gotówka 
łegłań, brodawki, ku-. alterji, rachunko-= cąłodzienaem  utrzy- twoja jest zabezpie” 

SRK WEAK УАНЕ @Ч са ] Т, ч!]пмипів wio- WOŚCI kupieckiej, KO- maniem, do wynajęcia RÓŻNE czona złotem, — вге- 
M rt DOKTOR gów. Miakiawicza 46. CSpondencji handlo- od zaraz. Bliższych brem i drogiemi ka” 

: wej, stenografji, nauki szczegółów _ udzieli mieniami. LOMBARD 

Kawryłkiowiczowa” E nan na i A aaa A Sakrę kol Ma- BAWAGAB Rae inga, z 
3 а 5 Ž EKolaei ————— skup " A 

BL o noroby 8 P B SAB Y BSE. towaroznaw= godz. dowych. Gotówkę pożyczki pod ZER 
skórne, leczenie wło- wammmazwmmezma tw „angielskiego, Wileńska 15, —0]| w każdej walucie | 71914, srebra, brylan= 
sów, operacje kosme- francuskiego, niemiec- —— lokujemy solidnie t$w: futer, mebli, pia: 
metyczne i kosmety- Nauczycielka kiego, pisowni oraz Н аНЫ 2 Nin i samochodów i 
ka lekarska. Wilno,z dużą praktyką po-gramatyki _ polskiej. Letnisko Ew unię. _ wszelkich towarów. 
Wileńska 33 m. 1. szukuje SEGA w Po ukończeniu Świa- w Landwarowie, skła- | pipi jc zach 

ейзка a dectwa. Żądajcie pro- dające się z 3 e 
D. H.-K. „Zachęta“ : 

W. Z. P. 77 mieście lub na wsi Miekiowicza i A 

Przygotowuje dzieci 5PeKtÓw. __ ° L К УЕЕЕ id 

-'_'п do pierwszych 4-ch 
9-05. 6 6 

Cudze "ALL klas. Posiąda Znajo” 
BEOS 28 GAI SB GTA 

_£I8I-$i | kuchni. wiatła 
pi ai telefon, 

> ® ezpośrednia komuni- 
Inżynier kacja autobusowa z francuskiego, ы i 

rysunków "agronom (czesk. mo-Wijnem i Trokami. chwalicie, swego nie i muzyki. p 
Łaskawe oferty Worek da A Dowiedziec się Land- znacie, sami nie wie. Zgubioną 

ВЕНО ОЩНОЙ В НВ szę zgłaszać w am. ka rolną i hi prakty- warów, Wileńska 7,cie gdzie jadać macie.książkę wojskową i „Słowa* pod W. 8. 5 atolą aoioelaią telef. 8, albo żw Re-To też zaprasza kartę soki usa Ž2V 

* Radunskūs 22 Ošeehači asai gakcji „Słowa* ula wszystkich gości przy- 1922 r, przez P. K. U. 
X iążkowa-Kasjerka posady w majątku К & —Ojezdnych i miejsco- Wilno, rocznik 1900, 

Nowogródzka JA wych na  obiadyna imię Bolesława z kiikuletnią prak- Załoszeni. 
: ! i ia do Adm. : po długoletniej prak-tyka w majątkach Šias kod "Skonis Eg zdrowe i ta Myaliekiego, unieważ- 

.» „nia się. —0 tyce w Paryžu i Ber» Poznaiskiem  poszu- ! 8, S 
Ue. GiwoszYł swój kuje zaraz lub od jas E ow stronie  Czarnego 50 gr., tylko dla sma- 

koszy. Związek im. inet dentyst „lipca rm b. posady. Boru, 3 pokoje z kuch- > 

E rų Mickiewicz Zgłoszenia do Biura Dziewczyna nią. Las sosaowy, rze- Sy, Żyty, zauł. Kazi. Zgubioną 
Reklamowego Wilno, młoda, spokojna, czy- ka. Autobus zatrzy nu- mierzowski Nr 3, vis książk jsk 
Garbarska 1, dla J. D.Sta, zdrowa, potrzeb ie się przy letniskus A vis Miejekiego Kina 2 E KU: 

R RDS 00$1- 0 A do 5 miesięcznego Informacje: Św. Ja- 8681—0 Warszawa, na imię 
"dziecka na _ wieś,kóbska 12—3, od 9— Franciszka  Czapliń- 

23 Rosetyka SR Młoda czysta Umiejącym szyćpierw=10 i od 3-5 pp. —0 Dochód | skieto, 7am. wa wii 
dziewczyna  Szeństwo. Oferty do oc | Wotoniki, gm. Hol- 

Lekarz-Dentysta 

  

  

Letnisko 
  

  

  

  

  

    

  

    

    

  

d 

GW nzwmm masa poszukuje miejsca do dm:  „Słowa* pod GWAATAEM zapewniony posia- sząńskiej, unieważnia 
KAEGOAKNAAÓ jziecka albo do po- Dziewczyna”, —& : da każdy przy lo- | się. 9 

Gabinet moga ku. Krawcowa KUPKA | SPRZEDAĆ | *ovzey poszczed- —- 
Racjonalnej Kosme- cje AS Wiado.poszukuje pracy kra- BAY Wileńskie Biuro | Zgubiono 
tyki RAN mość; Św.-jańska 3, wieckiej i bielizniar" BTAB Komisowo - Handi. |numer roweru Nr. 651 : 

Mieklegiat Śl m. 4m. 41 Bmiteki — оааа soadomeh ir Szezangfa  |miżyc 2 | ros Ip gniewać 
kobiecą kon“ Tartaki 28 m. 2. | Szystej krwi  setry Naomi M Ei Mela 30 

Drodę serwuje, dosko- Kapelmistrz szęt—( irlendzkie po 50 zło- — BIAD R 
nali, odświeża, usuw2 uk, Konserwat. Warsz. - tych sprzedaje zarząd OBIADY     

    

maj. Ozierany poczta domowe po zł. 1.30 
Dworzec. —a Ciasna 3—10. —0 ARECEWERED 

| 

lej skazy i brakub, urzędnik woįskowy | Poszukuį 
asaž twarzy i ciala posiadający kilkunas- posady bony do i 

ae. PA OPA-toletnią praktykę po- szych dzieci, mogę 
Jenie cery. Wypada* szukuje posady. Wilno wyjechać, Wymagania Wyprzedaż | 
nie włosów U- uj. Zarzeczna 22, m. 2 sj Tartaki 28 kolekcji 
pież. Najnowsze zdo- |. Sokołowski, | ogg Tartaki 25 kolekcji znaczków. 
bycze kosmatyki ra. |" lowski. _—am 2. — 628120 aa A 

  

  

  

    

      

  

    

  

  

  

cjonalnej. в Poszukuj RANE: 8 { 
- я . poniedziałki i wtorki ŻÓŁTE PLAMYJ 
WRORGRCJE s:% a! Wychowawczyni posady kiekis, od g. 17 do 18-ej. A. OPALENIENĘ 

Bitwa, Reiskia Iš ni w charakterze bo- Garnysz, Stara 3 toma Pod 
rep a Ta m Ay, posiadam 'chlubne (Źwierzyniec). — — O RECZ 

Kosizcą 22 deisto oe a i świadectwa Od osób RNA JANA GADEBUSCHĄ 
lirod koasarwruje, tr) ro i wyższej stery; mogę „AXELA” «neu 
doskonań, odświeża zę i ^ na wyjazd. Oferty pod| 7 kim. od stacjł \ эемасеке, 230 
usuwa braki i ska. A „Słowa dla wychowawczyni” do tólwark Ais 86 4 St. pouŻY-Te. 4.50 

Regulacje i trwałe _..... LBiura Reklamowego ha z fzabudowania- AXE . 
przyciemnianie brwi. 5 7 Garbarska 1. 0! mi sprzedamy za 8: „Ara 
Pe : Konie jk : „Potrzebna : ЗОН 20 dolarów WR ZŁ 

czej niania:bona z szyciem ileński: iuro 
Ę Hryniewiczowej, do czteroletniej dziew- przyjmuje do szycia Kantono L Do nabycia w składach aptecznych, 

elka 18 m. 9. Przyj. czynki. Świadectwa. suknie, płaszcze oraz] Mickiewicza 21, aptekach i perfumerjach, —b 
w g: 10—1 i 4—7, Zamkowa 24-5, przerabia. Portowa 15.| tel. 152. =   

  

—om. 4 —0 
  

W. Z. P. 26. zodz. 11—2 

metrów  Krep. Meteoru w kolorach różnych po 
cenie o wiele niżej kosztów produkcji, a mianowicie 

za imefr, Prosimy zdecydować się i 
we własnym inferesie przybyć 

Domagała ZARAZ 
  

      

  

  

  

Drukarnia „Wydawni two Wilenskie“, Kwaszelna 23. 
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