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pocztowa uiszczenia ryczaliem. Opiaia 
Pedzxcja rętopisów młe zamówionych zi zwraca. Administrz- 
cja nie amoigkcja zaŃzANA co 60 rormieoyczenie ogłoczeń. 

Nowy projekt liteoski © sprawie Oilna 
Obok podajemy streszczenie jedne- 

go rozdziału książki profesora Pakszta- 

sa, w którym traktuje on o nowej kon- 

cepcji rozwiązania Sprawy Wileńskiej. 

Projekt prof. Paksztasa nie przewiduje 

w zasadzie nic nazbyt nowego. Jesteš- 

my w tej sytuacji, że możemy ten pro- 

jekt omawiać, jako traktujący o nas bez 
pośrednio, o Ziemi Wileńskiej Z punktu 

jednakże państwowo ” polskiego, Do- 

siada on wadę zasadniczą — mianowi- 
cie niepoważne ujmowanie przedmiotu 

ze stanowiska politycznego. Poprostu 

jest naiwny. Tem więcej dziwimy się 

tym ustępom tego projektu, ponieważ 
w innych znów, autor wykazuje pewną 

dozę poczucia rzeczywistości. 
Profesor Paksztas. wysuwa projekt 

załatwienia Sprawy Wileńskiej i mówi 
dużo o Wilnie i Ziemi Wileńskiej. Za- 

pomina jednakże, że W*lno w tej chwi- 

li niema bezpośredniego głosu i że ca- 

ły konflikt toczy się pomiędzy Warsza 
wa i Kownem. Profesor Paksztas nap 

wołuje do załatwienia pokojowego spo” 
ru o Wilno toczącego się pomiędzy 

dwoma stronami: Polską i Litwą. Wy= 

wodzi o korzyściach jakie z tego osią- 

gnie Litwa, czyli mówi o jednej stro” 
nie. Jakąż rekompensatę otrzymać ma 

to Polska? — Na to daje nam odpo- 
wiedź autor wręcz naiwną: Polska od- 

niesie tę korzyść, że skrócioflźnbte0Ś 

nam odpowiedż autor wręcz  na- 

iwną: Polska odniesie tę korzyść, 

że skróci sobie granice i będzie 
posiodać mniejsze  terytorjum swe 
go państwa... Dosłownie! Z punktu wi- 

dzenia politycznego, ' historycznego, 
brzmi to nieco humorystycznie, bez 

względu na podmiotowość państw pó” 

ruszanych w książce. Tylko tyle, że 

zmniejszy o jedną trzecią swoje terytor- 

jum! Czem to uzasadnia autor? Tem, 
że Polska posiada zbyt wielkie granice 
otoczona ze wszech stron wrogami i gra 
nic tych obronić nie potrafi. 

Dlaczego jednak profesor Paksztas 

pisze tak nawnie? Tworzy takie karko- 
łomne projekty nie mające nic wspólne” 
go z realnemi możliwościami? — Otóż 
naszem zdaniem nie dlatego że jest 

Tego mu nie pozwala dziesięcioletnia 
agitacja i cała obecna struktura psycho 

logiczna państwa litewskiego. Profesor 

Paksztas chciał powiedzieć tak: „od- 

dajcie nam Wilno, stworzymy wielką 
Litwę i powrócimy do starego tradycyj 
nego państwa polsko, - litewskiego, na 

zasadach równości, zgody i odpowiada 
jącym dzisiejszym warunkom 
rze wewnętrznej”. Czy jednak powie- 
dział tak? — Nie. Czy może pomyślał 
tak chociaż? — Też nie. Cała bowiem 
trudność obopólnej wymiany zdań po- 

między nami i Kownem polega na tem, 

je takim profesorom Paksztasom į in“ 

ym profesorom, i politykom, i dzien- 

nikarzom, i ministrom w Kownie zabra- 
nia mówić w pewnej sprawie pewne 
tabu, pod największą groźbą... zdrady 
stanu. — W zasadzie wszystkie rozmo” 
wy poważniejsze z przedstawicielami 
Kowna do tego samego się sprowadza- 
ja, że „koniec końców konstelacja po- 

lityczna na wschodzie Europy się zmie” 
niła, Polska i Litwa pozostają w takiej 
samej sytuacji jak w wieku  14-tym, 

ale... TW 
Powróćmy jednak do tego projek- 

towanego państwa litewskiego. Zasłu- 

guje na uwagę koncepcja utworzenia z 
Kłajpedy stolicy specjalnego kantonu, 
przyczem profesor Paksztas najwidocz- 
niej zamierza wynarodowić wszystkich 

Niemców. — Traktowanie ludności w 

Wilnie jest względnie objektywne i spo 

kojne. Niewiadomo tylko jak daleko na 
Wschód sięgać mają granice kantonu 
wileńskiego... — Natomiast wykazuje 
adyfor poważne braki w znajomości o" 
becnych stosunków białoruskich. Twier 
dzi on, że wśród Białorusinów  nie- 
 zmiernie jest popularna wojna polsko- 
Sowiecka. Popularna — tak. Wystar- 
czy porozmawiać ze zbiegami z Biało- 
tusi Sowieckiej, wystarczy poinformo- 

(wać co się tam dzieje w związku z 
Wprowadzeniem kołchozów, ażeby się 
upewnić, .że wojna jest tam popularna, 
ale po stronie... Polski. Dlatego myli 
się prof. Paksztas, jeżeli oblicza, że Bia 

struktu“ į 

Niedawno ukazała się książka pro- 
fesora geografji na Uniwersytecie Kor 
wieńskim, docenta K. Paksztasa, p. t. 
„Geografja polityczna Republik Bałty- 
ckich. W książce tej autor poświęcił 
jeden rozdział kwestji wileńskiej, wy” 
suwając koncepcję Wielkiej Litwy 
(przyłączenie do obecnego Państwa Li- 
tewskiego Wileńszczyzny o ustroju kan 
tonalno - federalistycznym). Streszcze 
nie tego rozdziału podajemy poniżej: 

„Pod względem geopolitycznym Łotwa 
i Estonja wielce przypominają Holandję, zaś 
Litwa — Belgję. Podobnie bowiem ułożyły 
się tu stosunki narodowościowe: fiamand- 
skiej większości odpowiada większość  li- 
tewska, mniejszości walońskiej — mniejszość 
polska, Brukseli zaś, stanowiącej wyspe wa” 
lońską w morzu flamandzkiem, odpowiada 
Wilno, będące spolszczoną wyspą w morzu 
litewskiem. Na wałonów oddziaływuje Pa- 
ryż, zaś na Polaków wileńskich — Warsza- 
wa. 

Proponowane Litwie zasady państwa fe- 
deralistycznego warunkom miejscowym od- 
powiadały. Litwa, w granicach projektu Hy- 
mansa, zawierałaby około 90.000 kim. kw. 
i liczyłaby około 3.600.000 ludności, w tem 
2.100.000 (58 proc.) ludzi, uważających się 
za Litwinów. Ci ostatni mając charakter 
bierniejszy i będąc po większych miastach 
nieliczni, nie posiadaliby zbyt wyraźnej prze- 
wagi w politycznem życiu państwa. Gdyby 
się przeto wdali w spóry ze  wszystkiemi 
mniejszościami, to napróżnoby tracili  wła- 
sne i cudze siły twórcze, stając się  рай- 

stwem zubożałem i bezładnem. 
Zaznaczyć należy, iż idea federalizmu od 

    

powiada naturalnemu procesowi rozwoju 
państw współczesnycn. Najwyższy stopień 
aktywności i dobrobytu osiągają właśnie 
państwa federalistyczne, a przynajmniej re- 
gjonalistyczne, nigdy zaś centralistyczne. 

Litwa może być przez Europę uważa- 
na za strażnika ujścia Niemna oraz za czyn- 
nik, utrzymujący równowagę pomiędzy 
światem słowiańskim a germańskim, których 
interesy krzyżują się nad Bałtykiem. 

O ile się poważnie * chce powstrzymać 
rozpoczęty już na tym terenie proces bał- 
kanizacji, należałoby zwrócić Łitwie dar 
wną jej stolicę, zaś samą Litwę zreorganizo- 
wać fa zagadach federpelistycznych tak, abiy 
maksimum obywateli mogło korzystać z 
wolności, i ładu- 

Hymans, proponował Litwie dwukanto- 
nalność. Jednakże przy takim dualizmie, mo- 
głyby się _częściej krzyżować sprzeczne in- 
teresy „obu kantonów. Dla utrzymania rów” 
nowagi zachodziłaby potrzeba większej ilo- 
ści kantonów. Stworzenie kantonu wilen- 
skiego uzasadniałoby względy językowe. 
Mówiący w językach nielitewskich  miesz- 
kańcy Wilna i okolic, uważają się stosow- 
nie do używanego języka — za Polaków, 
względnie Białorusinów. Jako z takimi 
też wypada się z nimi liczyć. Z drugiej 
strony, używanie języków słowiańskich nie 
przeszkadza elementowi temu stawiać inte- 
resów reglonalnych ponad interes Warszawy 
Nawet poczucie państwowości litewskiej nie 
całkiem w nich zamarło. Temniemniej, dla 
licznej inteligencji tamtejszej wyłania się pro- 
biem, co też poczęłaby ona ze sobą w gra- 
nicach scentralizowanej Litwy, bez  znajo- 
mości języka litewskiego. Zwykła autonomia 
nie stanowi dla. niej tak pewnej gwarancji, 
jak federacja, gdzie kantony się iączą ze 
sobą na prfawach równości. 

(Układ sił białoruskich w Wileńszczyźnie 
nie jest dziś ściśle określony. Być może, wy- 
padłoby raczej w Wileńszczyźnie stworzyć 
dwa kantony: wileński z przewagą elementu, 
mówiącego po połsku, oraz grodzieński czy 
inny z przewagą białoruską. 

Litwa jest strefą tranzytowo - przecho- 
dnią między morzem a najszerszą częścią 
ądu. Interesy tej strefy, jej krew gospodai- 
cza, będzie musiała krążyć po przekątni, któ- 
ra się rozciąga z północo - zachodu na po- 
łudnio - wschód przez Kłajpedę, Kowno, 
Wilno, Minsk, Homel, i Charków. Strefa tej 
przekątnej zwęża się w miarę zbliżania się 
ku północnemu zachodowi, ku Kiajpedzie. 
Jednocześnie staje się ona jednak coraz in- 
tensywniejsza. Ze względów politycznych, a 
jeszcze więcej ekonomicznych, ważną jest 
rzeczą, ażeby Wszystkie trzy główne węzły 
tej przekątnej: Wilno, Kowno i Kłajpeda, nie 
były jedynie ośrodkami małych powiatów. 
Wilno stanowi największy węzeł kolejowy 
Litwy, Kowno główny węzeł komunikacji 
wodnej, wreszcie Kłajpeda — wrota na świat 
dokąd kierują się litewskie wartości gospo- 
darcze. ž 

Byłoby rzeczą zgoła naturalną połączyć 
wszystkich Żmujdzinów lub całą Bo” za- 
chodnią w jeden kanton, ze stolicą w Kiajpe- 
dzie, z zachowaniem, rzecz prosta, niezbęd - 
nych praw specyficznych, przysługujących 
ludności Kłajpedy, 

„Kowno w ostatnich czasach rozrasta się 
z wielką szybkością. 

Przy ustroju federacyjnym pozostałoby 
Kowno stolicą wielkiego kantonu (około 
1.500.000 mieszkańców). Byłaby to zupełnie 
wystarczająca rezerwa materjału ludzkiego, 
któraby warunkowała dalszy rozwój Kowna. 

HU a] 

łorusini jak jeden mąż staną przeciwko 
Polsce. Przynajmniej z tamtej strony 
kordonu — nie. To samo dotyczy U- 
krainy. — Należy uważać, iż cała staw 
ka autora na wojnę polsko - bolsze- 

wicką, jako jedyną możliwość odzyska 
nia Wilna, jest a tyle zawodną, że w 

razie przegranej Polski, Wilno zabierze 
sobie Rosja sowiecka zaraz, a ... sama 

dzisiejszą republikę litewską nieco pó- 
źniej. 

Obawom tym daje zresztą autor wy 

raz w końcowych ustępach rozdziału, 
co dowodzi pewnej trzeźwości w trak 
towaniu tego przedmiotu i tem więcej 
rażą nas niekonsekwencje, stojące w 
zupełnej nieraz sprzeczności z narzuca- 
jacemi się samo przez się wnioskami 
wywodów prcfesora Paksztasa. m. 

Byłoby więc ono stolicą najbardziej litew* 
skiego kantonu i twierdzą litewskości. 

Samo Wilno należałoby uczynić miastem 
ekstra-kantonalnem, miastem wolnem, rządzą 
cem się przy pomocy statutu autonomiczne- 
go. Wilno by też zdecydowało, jakie języki 
należałoby na jego obszarze uważać za urzę- 
dowe. W braku odpowiedniejszego centrum, 
mogłoby Wilno również pozostać stolicą 
kantonu. Kanton wileński stanowiłby jedno- 
stkę dość znaczną, licząc około 1.300.000 lud 
ności. Skoncentrowanie w Wilnie urzędów i 
władz kantonalnych i federacyjnych oraz 
zniesienie zachodniej granicy celnej dałoby 
stolicy litewskiej nowy impuls do rozwoju. 
Wilno stałoby się większym ośrodkiem po- 
lityki międzynarodowej, w zakresie conaj- 
mniej takim, jak Ryga: Przed Litwą zaś 
otwarłyby się perspektywy stania się najwzo= 
rowszem państwem w Europie Wschodniej, 
podobnie jak jest niem Szwajcarja w Europie 
Zachodniej. 

Mogłyby się, przy powyższych rozważa- 
niach, zbudzić w czytelniku — zwłaszcza nie 
—Litwinie — wątpliwości, czy i w jaki spo” 
sób mogłoby Wilno wogóle do Litwy powró- 
cić. 

  

  

  

    

Kategorycznie twierdzić można, iż Pol- 
ska zbyt długo utrzymać się przy Wilnie nie 
zdoła. Zepchnięte na najdalszy kraniec pań- 
stwa polskiego, Wilno zuboża skarb polski, 
pozostając mimo to w dalszym ciągu nędza- 
rzem. Polski romantyzm i polskie marzenia 
polityczne nie są dostateczną racją do wyni- 
szczania całego kraju, zwłaszcza gdy wszy” 
scy Wilnianie poczują, że w granicach seu 
rowanej. Litwy nikt nie zdoła zagrażać ich 
swobodom kulturalnym. Polacy usprawiedli- 
wiają potrzebę korytarza wileńskiego nadzie- 
ją osiągnięcja najważniejszego swego celu: 
izolowania į zduszenia Litwy, a następnie — 
poprzez Litwę — uzyskania bezpieczniejsze- 
go wyjścia na Bałtyk. Z celów tych naród 
litewski zdaje sobie dobrze sprawę,  odpo- 
wiadając na nie istnem arcydziełem odporno- 
ści i zdecydowania, jakiem jest przerwanie 
na czas nieograniczony wszelkiej komunikacji 
z Polską. se 

Dziesięć lat już istnieje ten chiński mur. 
Litwa jest dotknięta znacznie głębiej, aniż - 
liby to miało miejsce, gdyby odebrano je 
zwykłą prowincję. Los całej Litwy zależy od 
kwestji wileńskiej. Zrozumiały jest przeto 
upór litewski. Wszystkie dane Świadczą O 
zbliżającej się zwolna wojnie wschodniej. 

W dalszym ciągu prof. Paksztas 
dowodzi, że Polska ma zbyt rozległe 
granice otoczone ze wszystkich stron 
wrogiemi jej państwami. Największe 

    

  

niebezpieczeństwo stanowi Rosja. Wra, 
zie'wcjny Polska będzie zmuszona wal- 
czyć na wszystkie fronty i prócz tego 
tłumić bunty zbrojne wewnątrz kraju, 
gdyż posiada obecnie 43 proc. nieprzy” 
chylnie do siebie usposobionych mniej- 
szości narodowych. 

A więc: k 
Z chwilą, gdy Polska to sobie uświado- 

mi, sama szukać zacznie sposobów zaspoko- 
jenia pretensyj litewskich. Zwracając Litwie 
korytarz wileński, skróciłaby . Polska swój 
front wschodni o blisko 450 klm.; całą grani- 
ca z Litwą zostałaby zaliczona do granic 
zamarłych i przyjaznych. 

Kwestja wileńska krępuje Litwę we 
wszystkich poczynaniach dyplomatycznych. 
Wszystko w litewskiej polityce zagranicznej 
zaczyna się od Wilna i kończy się na niem. 
Tak też być powinno. Litwini częstokroć są 
niezadowoleni, że w sprawie wileńskiej spo- 
tyka ich ze strony państw innych jedynie 
chłodna neutralność lub rady pogodzenia się 
z wytworzoną sytuacją i pojednania się z 
Polską. Nie od rzeczy byłoby się rozejrzeć, 
w jakim stopniu Europa zainteresowana jest 
w rozstrzygnięciu sprawy wileńskiej w por 
myślny dla Litwy sposób. Pozwoliłoby to Li- 
twinom zorjentować się, gdzie mają szukać 
w tej sprawie współpracowników. 

Polityka zagraniczna każdego państwa 
strara się opierać jedynie na interesach włą- 
snych. 

Co się tyczy Niemiec, doskonale zdają 
one sobie sprawę, że Litwa bez Wilna może 
nietylko egzystować, lecz nawet nieco się 
wzmacniać. Dopóki rachunki niemiecko-pol- 
skie nie są uregulowane, zależy Niemcom na 
niepodległości Litwy, a jeszcze więcej na 
złych stosunkach między Litwą a Polską, a 
to z wielu względów: handlowego, tranzyto- 
wego, politycznego i t. d. Zrozumiałem jest 
przeto znaczenie pokojowych zaleceń Strese- 
manna pod adresem Litwy. Po odzyskaniu 
Wilna, Litwa stałaby się więcej niezależna 

1 agranicznej i ekono- 
tym, Polską mogłoby ją 

łączyć wiele pun cznych. Podobne 
wzmocnienie Polski y, utrwalone ewen- 
tualnym paktem jaźni, wcałe się Rosji i 
Niemcom nie uśniechu: К 

Rosja, Białoruś, ; północna Ukraina zain- 
teresowane są w dorzeczu Niemna, Wilnie i 
Kłajpedzie o wiele więcej, niż jakiekolwiek 
państwo inne. Jak się zdaje, zwrot Wilna 
Litwie zależeć będzie w przyszłości głównie 
od federacji rosyjskiej,  Niepodobna Wpraw- 
dzie twierdzić, czy Rosja sama nie pokusiła- 
by sie opanowańte ujścia Niemna, iub przy- 
najmniej Wilna. Część Białorusinów również 
Wilna się domaga. 

„Wychodząc z powyższych założeń — 
konkluduje dr. Paksztas — reasumujemy 
kwestję wileńską w tezy następujące: 

1) W wypadku, gdyby Polska nie zlikwi dowała problemów: spornych przynajmniej w stosunku do jedneg. swy A AO żosumku do jednego ze swych wielkich są siadów, nie będzie się ona mogła długo w 
obecnych granicach utrzymać | zostakie ze wszystkich stron nader mocno okrojona. | 

      

  

    

   

    
    

micznym, 

    

     2)N. sze miejsce Polski s. i ko- = ka miejs 5 tanowi ko a 5 a żaden sposób nie 
atrzy Się pod z szony: ą 3) Ode kw ię nym naporem. 

  с estja wileńska rozstrz je 3) O ile kwestja wileńska rożazygnieja zostanie środkami pokojowemi, Wileńszczy- zna stanowić będzie niezależny wewnętrznie kanton w granicach Litwy. | 
‚ 4) О ile kwestję wileńską rozstrzygnie oręż kilku narodów, losu Wileńszczyzny zgó ry przewidzieć niepodobna; najprawdopodob” 

niej większa część Wileńszczyzny przypadła» by Białorusi, zaś samo miasto wraz z wąskim pasem — Litwie. Jednakże, Wn wojny, 
potężni zwycięzcy, sojusznicy Litwy, mogą, 
zboczyć w kierunku nieprzewidzianym 1 
wspólne sukcesy zarezerwować jedyte dla 

“ sia 

   

  

Zamkowej Z, dokąd przeniesiona zastała 
%   

CENY UUGŁOSZKEM: wiersz milimetrowy jedauażpańowy об агоще 2-е i 3 gr. 40. Za teksiem 15 groszy. Komunikaty — ог 
nadesianė milimetr 50 gr. Kronika reklawiowa miimetr 60 gr. W numerach świątecznych Oraż, z prowincji o 25 proc. drożej. 

geoc. drożej. Ogłoszenie cytrowe i tabałaryczne © 60 proc. ab Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
dostarczenie numeru 

Zagraniczne 58 
miejsca. Termėsy drutru mogą być przez Admkuistrację z:niensne dowolnie. 

Ambasa der Stanów Zlednaczonych na Zamku 
WARSZAWA. 24. (PAT). W dniu 24 maja rb. Pan Prezydent Rzeczypo 

spolitej Mościcki przyjął na Zamku Królewskim p. Johna Willysa, ambasadora 
Stanów Zjednoczonych Ameryki, który złożył swe listy uwierzytelniające. Anr 
basador udał się na Zamek w towarzystwie dyrektora protokułu Romera samo 
chodem Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, poprzedzanym przez trębaczy na 
białych koniach, otoczonym prze swadron swoleżerów. W następnych samo“ 
chodach jechali radca ambasady: Wiley, atache wojskowy płk. Jaeger, sekre 
tarz ambasady Verlich i attache Lane oraz adjutant Pana Prezydenta Rzeczy” 
pospolitej kpt. Suszyński. W dziedzińcu zamkowym bataljon piechoty ze sztan 
darem i muzyką oddał honory wojskowo, a w chwili, gdy ambasador wjeż- 
dżał na dziedziniec muzyka grała hymn amerykański. U progów Zamku adju - 
tanci Jurgielewicz i Calewski powitawszy ambasadora wprowadzili go do Žam 
ku. U wejścia do sali oficerskiej oczekiwał płk. Wieniawa Długoszewski, ko- 
mendant miasta w otoczeniu oficerów. Zastępca szefa kancelarji cywilnej Mir 
chał Mościcki i zastępca dyrektora protokułu Przeździecki witali ambasadora 
u wejścia do sali Canaletta, u progu zaś następnej sali szef kancelarji cywilnej 
Adam Lisiewicz z szefem gabinetu wojskowego płk. Głogowskim. W sali Tro- 
nowej wyszedł na spotkanie ambasadora wiceminister spraw zagranicznych 
Wysocki. Pan Prezydent Mościcki oczekiwał w sali Rycerskiej w towarzystwie 
ministrów Cara, Kwiatkowskiego i Matakiewicza. Ambasador amerykański, 
wprowadzony do sali Rycerskiej przez wicemin. Wysockiego i przedstawiony 
przez dyrektora protokułu Panu Prezydentowi Mościckiemu, wręczywszy 
listy uwierzytelniające wygłosił dłuższe przemówienie, na które odpowiedział 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej. Po przemówieniach Pan Prezydent udzielił 
ambasadorowi Willysowi prywatnego posłuchania w sali Marmurowej. 

Echa z Indyj 
DEMONSTRACJE PROTESTACYJNE ORGANIZACYJ HINDUSKICH 

BOMBAY. 24. 5. (PAT). O wczorajszych wielkich demonstracjach na” 
cjonalistów donoszą między innemi, że demonstracje były przygotowane przez 
50 wielkich organizacyj hinduskich w celu zaprotestowania przeciwko uwięzie” 
niu Gandhiego oraz innych wybitnych osobistości ruchu wolnościowego. W 
pochodzie, według jednych wersyj, brała udział 200 tys. osób, według innych 
— uczestniczyło w nim 600 tys. osób. Gdy pochód, znajdując się na ulicach 
miasta, zbliżył się do dzielnic europejskich, zagrodziła mu drogę policja angiel 
ska. Wówczas uczestnicy pochodu stawilipolicji bierny opór, siadając na ulicy 
na ziemię o samo uczyniła policja angielska. Sytuacja ta trwała koło 4 godzin, 
poczem policja zgodziła się ostatecznie przepuścić pochód. : 

Pierwszy krok, ohy nie fałszywy 
LONDYN, 24 V. Pat. Według opinji kół urzędowych, podpisana 

ostatnio w Foreign uffice przez ambasadora sowieckiego konwencja, rega- 
lująca sprawę połowu ryb na morzu Białem, stanowi pierwszy krok do 
zawarcia modus vivendi handlowego pomiędzy Anglią i Rosją sowiecką. 

Nofa lifewska do bigi Narodów 
JESZCZE JEDEN AKT PROWOKACJI KOWIEŃSKIEJ. 

GENEWA. 25. 5. (PAT). Dzisiaj drogą telegraficzną nadeszła pod adresem sekreta 
rza generalnego Ligi Narodów dłuższa mota od litewskiego ministra spraw zagranicznych. 
Nota opisuje wypadki na pograniczu polsko - litewskiem jakie miały miejsce przed kilku 

dniami i kończy się żądaniem wysłania na miejsce komsji anketowej z ramienia Ligi Na- 

rodów z powałniem się na rezolucję z 10 grudnia 1927 r. 

Zgodnie z wiaściwym ustępem wspomnianej rezolucji Sekretarjat Generalny zako- 

munikuje treść żądań litewskich rządowi polskiemu, urzędującemu przewodniczącemu R 

Ligi, tj. jugosłowiańskiemu ministrowi spraw zagranicznych: Marinkowiczowi i sprawo” 

zdawcy do spraw polsko litewskich Quinones de Leonowi. Po zaznajomieniu się z uwa- 

gami rządu polskiego, które niezawodnie zostaną wkrótce złożone, przewodniczący Rady 

poweżźmit decyzję co do dalszego biegu sprawy. Może on w porozumieniu z referentein 

uznać poprostu sprawę za biachą, albo też wnieść ją na porządek dzienny przyszłej Rady. 

Może on również, gdyby uznał sytuację za groźną i wysłanie komisji ankietowej za po- 

żądane, zwołać nadzwyczajną sesję Rady Ligi. 

  

  

   

Na pograniczu lifewskiem 
Wobec głośnej dziś sprawy zajścia we wsi Dmitrówka, którą prasa 

kowieńska rozdmuchała do tego stopnia, a którą ze swej dyplomacja litew- 
ska wyzyskuje na terenie mię irynarodowym, zwróciliśmy się bezpośrednio 
do najbardziej kompetentnego źródła na miejscu,. celem zasiągnięcia infor- 
macji o obecnej Sytuacji na pograniczu polsko-litewskiem. 

Jak się okazuje, całe zajście we wsi Dmitrówce zostało już oświe- 
tlone przez wczorajszy komunikat K. O. P. Zajście w zasadzie było drob* 
re i jedynie dla celów agitacyjnych rozdmuchane przez władze litewskie, 
Wzdłuż pogranicza litewskiego panuje zupełny spokój, a litewska straż 

graniczna zachowuje się w ostatnich czasach zupełnie spokojnie. Nie da 

się tego powiedzieć o związkach szaulisów, mających ogromny wpływ na 
życie pogranicza litewskiego. Związki te teroryzują często ludność okolicz: 
ną i wywierają nacisk na graniczną policję litewską, inicjując prowokacyj- 
ne zajście— wszelkie znane przesuwania wiech granicznych polskich wgłąb 
terytorjum—są czynem szaulisów i do tego stopnia stały się notoryczne, 
że władze regularnej straży litewskiej nie negują iaktu prowokacji ze stro- 
ny szaulisów i nie czynią żadnych trudności podczas ustawiania tych wiech 
na stare miejsce. 

Obecnie wzdłuż całego pogranicza” urządzane są wielkie manifestacje 
antypolskie, w których biorą udział wyłącznie prawie szaulisi. W niektó- 

rych miejscach doszło do oburzających zajść, Ostatnio z inicjatywy szauli- 

sów utworzyły się ra pograniczu t. zw. „T:wa do wslki z Polakami". 

place hudowlane © Garszawie 
= w nowoczesnej, pięknej dzielnicy miasta sprzedaje się na długoterminowe 2 

spłaty cena 2 zł. 50 gr. za łokieć Komunikzcja tramwajo- ž 
wa bardzo wygodną. 
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Informacje w Wilnie, ul Mickiewicza 8 pokój Nr. 10 tel: 10—60 od godz. 
1i-ej do godz. 13-ej 14002 

G Pbudnaipais ai atolas ais 25 epas 

W Nowo ofworzona KAWIARNIA „ZAMKOWA” 
przy ul. KRÓLEWSKIEJ 1. 

Śniadania, obiady, kolacje, herbata, kawa, czekolada, 

WYROBY CUKIERNICZE. Lody. Napoje chłodzące i t. p. 

— Ceny przystępne, — 

    

    

Inferesanci Redakcji I Adminisfacji „Sława” proszeni są 6 zgłasza” 

nie się nie pod adresem Mickiewicza 4, lecz do lokalu przy ulley 

ezęść naszego blura. 

KL TNA UT AS TS | 

oraz 

wodowego 20 groszy. 
AS id a Ti MENA | 

Min. Matoszewski 0 sytaacji finansų) 
WARSZAWA. 24. 5. (PAT). Przedstawi 

ciel Kolskiej Agencji 1eiegraiicznej został 
przyjęty przez sierównika WUNIStErSiWA эКаг 
Du į na pytanie czy OCena Sytuacji iinanso- 
wej Polski przez p. ministra Czechowicza Od- 
powiada poglądom Ministerstwa Skarbu, Ode 
powiedziai: 

W| wywiadzie swypm p. min. Czecho- 
wicz porusza szereg zagadnień politycznych 
1 osobistych, co do ktorych nie mam po- 
wodu się wypowiadać, zwłaszcza, że miia- 
rodajne *oświetlenie sytuacji politycznej dał 
p. prezes Rady Ministrów w swem ošwiad- 
czeniu w 'dniu 23 bm. „ceniąc wszakże wy- 
soko prace p. min. Czechowicza nad osiągnię 
ciem równowagi budżetowej i stabilizacją wa 
luty, czuję na sobie obowiązek tem wyraż- 
niej pizeciwstawiać się jego poglądem na 
sprawę kredytu zagranicznego Hoiski, gdyż 
ocena tej sprawy, dana w ostatnim wywia- 
dzie przez min. Czechowicza wydaje mi się 
jednostronna i zbyt subjektywna. 

Sądzę, że niesłusznemi są następujące 
twierdzenia p. Czechowicza, primo że kapitał 
zagraniczny unika Polski, secundo, że przer 
wanie dopiywu kapitału zagranicznego nastą 
piło z początkiem roku 1929 z powodów na- 
tury wewnętrzno - politycznej. Nie jest słusz 
nem twierdzenie, iz dopływ kapitałów ob- 
cych długoterminowych do Polski ustał w po 
czątkach roku 1929. Zjawisko to nastąpio 
już w połowie roku 1928. Ostatnia większa 
pożyczka zagraniczna Śląska miała miejsce 
w lipcu 1928 roku i od tej pory do większych 
emisyj zagranicznych nie doszło. Co było 
przyczyną tego faktu? Patrząc jak najbar- 
dziej objektywnie, stwierdzam, że  istotną 
przyczyną ustania dopływów kredytów długo 
terminowych do Polski była sytuacja na ryn 
ku amerykańskim. 

O ile chodzi o rynki francuski, angielski, 
hoienderski, i inne, to pożyczka stabilizacyj- 
na rynków tych nam bezpośrednie nie otwo 
rzyła. Spowodowały to przyczyny nader ro- 
zmaite, We Francji należy to przypisać ogól- 
nej polityce rządu francuskiego i banków, 
która nie faworyzowała emisyj  zagranicz- 
nych. O ile emisje takie dochodziły doskutku 
miały charakter ogólnofinansowy, analogicz- 
ny, jak polska pożyczka stabilizacyjna. 

W Anglji pożyczka stabilizacyjna nie mia 

    

-ła charakteru pożyczki „kluczowej”, ponie- 

  

waż czynniki angielskie nie odgrywały prz 
iej pożyczce roli kierowniczej, jedynie wspi 
działając w tej operacji. Nie należy zapomi: 
nać, że w ówczesnych czasach w anglji 
przeważała raczej opinja że stabilizacja fi- 
nansowa Polski może się dokonać tylko pod 
egidą Ligi Narodów i- trzeba było dłuższe- 
go czasu, ażeby pod tym względem nastą- 
piła zmiana pogłądów. 

Nieuregulowanie sprawy przedwojennych 
długów rosyjskich było niestey zasadniczą 
przeszkodą. dokonywania przez nas operacyj 
kredytowych na rynku holenderskim. Szwaj- 
carja oraz rynki europejskie nie mają cha- 
rakteru rynków samodzielnych i partycypują 
jedynie w: operacjach, dokonywanych — па 
innych rynkacs. 

W momencie zaciągania pożyczki stabili 
zacyjnej rynek amerykański miał tak wielką 
przewagę nad wszystkiemi innemi, że otwar- 
cie innych rynków nie miało wówczas zna- 
czenia decydującego. Nie jest nic przeto dzi- 
wnego, że p. min. Czechowicz, zaciągając 
pożyczkę stabilizacyjną, nie przewidział, że 
sprawa ta stanie się aktualną pod wpływem 
napięcia na rynku A które na 
pewien czas zamknęło dla Połski możliwo 
ści, stworzone dzięki pożyczce stabilizacyj- 
nej. 

Rokowania o kredyt rolniczy, o których 
wspomina p. min. Czechowicz, prowadzono 
głównie z bankierami francuskiemi i angiel- 
skiemi, miały właśnie stworzyć zapoczątkowa 
nie polskich emisyj na rynkach europejskich 
i stanowić dlań niejako kluczową opera 
cję tem bardziej, że była nadzieja na zmia- 
nę francuskiej. polityki -wobec emisyj zagra- 
nicznych. Niesty, postępująca do niebywa= 
łych granic drożyzna pieniądza w Ameryce 
poczęła odciągać europejskie kapitały do lu- 
kratywnych lokat na amerykańskiej giełdzie 
akcyjnej. Nastąpiło tak daleko idące pogor- 
szenie się warunków kredytów długotermino- 
wych w Europie, że realizacja emisji cen- 
tralnego banku ziemskiego musiałaby na* 
stąpić na warunkach zbyt nie korzystnych 
pod względem kursu, ażeby można było ob. 
ciążać takim drogim kredytem rolnictwo kra- 
jowe na długie lata. Nie należy zapominać, że kurs pożyczki stabilizacyjnej, który dziś do- 
chodzi do »5, wówczas osiągnął swoje mini. mum 72 za 100. Tylko to było powodem od- roczenia rokowań przez stronę polską nie 2а8 — jak twierdzi p. min. Czechowicz -— wycofanie się kapitałów zagranicznych. 

„_ „Od listopada roku 1929 po krachu amery kańskim następuje powolnie odprężenie na rynku emisyjnym. Jednocześnie wszakże ban 
ki emisyjne największych krajów kapitalisty- 
cznych przygotowują smisję skomercjalize- 
wanego długu niemieckiego, w którego upły” 
mieniu są same finansów zainteresowane. - 

Stwitrdzam że propozycyj pożyczkowych w ciągu całego okresu 1929 1930 w Mini sterstwie Skarbu «ie brakło. "Tranzakcja kre- 
dytowa nie emisyjna, lecz gotówkowa w wy sokości 20 miljonów dołarów na sfinansowa” 
nie dostawy wagonów dla kolei przez prze- mysł krajowy, doszła do skutku. Jeżeli cho- dzi o dopływ kapitałów jest to po pożycz” ce stabilizacyjnej największa tranzakcja, któ- ra zawarta została 5 grudnia 1929 r. Inne pro pozycje były i są rozważane nie z punktu u- zyskania kredytu. „Za wszelką cenę, jak to trzeba było czynić niegdyś, ale są oceniane 
pod katem widzenia celowości, zarówno co do przeznaczenia, jak i co:do kosztów kredy” tn. Wbrew Opinii o tef, że kapitał zagrani- 2 unika Polski, moklišmy juž zawrzeć niejedną efektowną tranzakcję pożyczkową. 

/ szukali efektu, ni zaś istotnej 
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SPRAWA OSKARŻONYCH 0 SZPIE- 
GOSTWO NA RZECZ POLSKI. 

, Z Kowna donoszą: Dochodzknie w spra- wie por, Kowalewskiego strzelca Wilkickiego 
i Wojtkiewicza, oskarżonych 0 szpiegostwo 
na rzecz Polski, zpstało już zakończone. Pod- prokurator sądu wojengjego kpt. Gudawiczius 
przystąpił do opuacowania aktu oskarżenia. 
Dochodzenie ustaliło, iż w aferze bra udział 
również dwaj pracownicy elektrowni kowień 

skiej, Sawicki i jego żona. Ponieważ zbiegli 
oni do Polski, sprawa ich została umorzona. 
Sprawa, czwartego oskarżonego!  żarskiego 
została przekazana spdowi qywilnemu. Sprar 
wa znajdzje się na wokandzie sądowej w je- 
sieni.



ECHA KRAJOWE 
  

LISTY z POLESIA 

Nie mniejszą potrzebę zmiany redakcji 

w. zaprojektowanej ustawie, wywołuje dalsz 

tekst tegoż samego Nr. 6 artykułu, domaga- 

jący się przymusowego w gotówce opłacania 

dzierżaw, określonych w umowach z dzier- 

żawodawcami, przez świadczenia pracy 

* fizycznej, odrobki i t. d. o ile by dzierżawca 
° tego wymagał. — Ten sam brak co w dzier 

żawch płatnych za plony, istnieje tu ta sama 

niejasność tekstu i mglistość, skłonność do 

zgubnej dowolnej interpretacji czynników nie 

powołanych. Brak mianowicie jasnego skon- 

kretyzowania, co ma być normą dla okre 

ślenia wysokości opłaty dnia, czy zarobku, 

przy rozrachunkach dzierżawców Z oddają” 

cymi dzierżawę. : ZA 
Nie rzadkie są na szerokiem Polesiu miej 

scowoście, że sąsiednie nawet folwarki mają 

wręcz odmienne normy opłacalności za robo 

ciznę, na których podstawie ustaliły się ich 
budżety... Wysokość tych wypłat nie jest 

zależną od rynków zbytu i cen zbytu e 

normuje się zależnie od ilości ludności wsi, za 

możności mieszkańców, okolicy, różni się w 
najbliższych sąsiedztwach od 10 do 40 proc. 
„Dowolne powiększenie robocizny wpłynie 

ujemnie na dochód netto folwarków, oddalo” 

nych od miejsca zbytu w poważnej mierze. 

— Najgorszem byłoby zastosowanie tu norm 

opłacalności za roboty drogowe lub publiczne 

przyjęte przez związki komunalne, gminne, 
lub powiatowe. Sfery decydujące o wysoko 
ści tych płat, po największej części ni ra- 
chują się z potrzebą publiczyiej oszczędności, 
w przekonaniu, że jakikolwiek będzie wyda- 
tek na preliminowaną robotę, to zostanie on 
pokryty , choćby z podatku wyrównawcze” 

0. — Nie zdają one sobie z tego Sprawy, 
że wydatki te są dorywcze okolicznościowe 

_ pilnie przed spodziewaną zainscenizowaną lu 
stracją, czy przyjazdem osób wysoko posta- 
wionych, że nie może służyć za normę płat- 

" niczą w ustałaniu rozchodów budżetów go” 
_" spodarczych prywatnych. — Rachunek ten, 
obowiązującej wysokości norm płatniczych 

"przy rozrachunku z dzierżawcami odrabiają- 
" cymi fizycznie swoją tenutę dzierżawną, bez 

względu nieustalenia maksimum dzierżawy 
od hektara, musi być przez prawo przewidzia 
nem, choćby ze względu tego, że sądy mu- 
szą mieć normy konkretne dla obrachunku 
licznych powództw między dzierżawcami 
i dzierżawodawcami, które staną się bezpo” 
średniem Środkiem ogłoszenia jej ustawy. 

Druga ustęp art. 10 ustawy ustala, że 
„rząd powiatowy ziemski odmówi wydania 
zarządzenia, zastąpienia dzierżawionej dział- 
ki inną równowartościową działką z gruntu 
właściciela w razie, gdyby stwierdził, że wy- 
dzielenie zastępczej działki, z uwagi na miej- 
scowe DC de lub nart- 

_ szałby w sposób oczywisty interesy gospo- 
_ darcze jednej ze stron*. 

Redakcja ta w swych wyrażeniach „nie- 
_ możebną” lub „naruszałaby w sposób oczywi 

sty intecesy gt rcze Jedziej ze stron* jest 
bardzo elastyczną (i względną daje możność 
uchylenia ażdorazowo zastępstwa dział 

A ki przez jnną, zwłaszcza przy  specjal- 
" nych warunkach topograficznych Polesia, 

_ przy jego rozległości, nielicznych krętych 
drogach (groblach) trudności dostępu do 

A pojedyńczych parcel, 
Co np. zaliczać trzeba do naruszania in- 

— teresów gospodarskich stron! 
Czy i jaka odległość od sadyby do par- 

«celi otrzymywanej lub dostęp przez cudze 
grunty narusza interesy -dzierżawy 
„. Czy właściciele majątku naruszają swo” 
je, czy sąsiednie interesy gospodarcze, wy- 
twarzając przez zamianę miejscowości nowy 

_ serwitut drogowy. — O ile tenże ma być 
_ zahipotekowany. я 
х Czy brak możności zamiany łąki na tą- 

kę np. z powodu braku dostępu przez grun- 
„ty dworskie, czy włościańskie wytwarza ko- 

nieczność stwarzania serwitutu drogowego, 
tub też czy zamiana iąki czy pola ma bvć 

_' zastąpioną przez wydział lasem lub wypasem 
_" mogącym być na łąkę przemienionym. 
4 'Przy jakiej mianowicie indemnizacii do- 

datku za zamianą na pola? i t.d. i t. d. Nieja- 
 śność ustawy w tych myślach daje asumpt 
do licznych interpelacyj czynnikom niefacho- 
wym, nie powołanym, jak pokątnym dorad- 
om wioskowym a przyczyniając się do agir 
acyj wiecowych  rozgoryczają stosunki 
współpracy dworu z chatą. 

Zdajemy sobie sprawę, że skreślone po- 
_ wyżej pokrótce zmiany ustawy, na poważne 

trudności napotkają, choćby ze względu od- 
iennego ujęcia całokształtu sprawy j oczy” 

wiście z powodu konieczności zachowania w 
całości paragrafu Nr. 13. 

Drogowskazy te, zawarte w tem stre- 
szczeniu biorąc objektywnie stają się zrozu 

° пна / i drogie ° Фа tych, którzy oceniają 
+ zgodę i spokój wspólnej pracy dworu z cha” 

а wbrew rozsiewanym agitacjom wrogów 

   
  

    

  

        

  

  

    

     

     

    

  

    
   

   

  

     
   

: 17 Tyežte 21 

NOTATKI MUZYCZNE 
  

„ Dwutygodniowa nieobecność mo- 
ja w Wilnie a następnie duże nagro” 
madzenie różnych zajęć pilnych spo- 

_ wodowało przerwę w  sprawozda” 
niach, dotyczących miejscowego ży” 
cia muzycznego. 

W okresie, jaki upłynął od ostat- 
nich omówionych na tem miejscu, wy” 
darze. muzycznych, urządziło , najstar- 

e i zasłużone Towarzystwo Artysty” 
czne „Lutnia” swój doroczny koncert 
religijny, złożony z kilku mniejszych 
utworów rozmaitych kompozytorów i 
„Stabat Mater“ J. Lešniewskiego, diu: 

_ goletniego chórmistrza „Lutni*. 
° — КарНатут numerem programu było 
"oratorjum J. Haydna „Siedem słów 
 Zbawiciela*w wykonaniu chóru miesza 
nego, orkiestry i koncertu wokalneg 
orkiestry i kwartetu wokalnego  Soli- 

nego, orkiestry i kwartetu wokalnego 
olistów: Hendrychówny, Pekerówny, 

prot. A. Ludwiga i E. Olszewskiego. 
w zapełniona sala Śniadeckich 
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wskazywała, że zasługi „Lutni“, jak 
dawniej, cieszą się życzliwością i są 
należycie cenione, a zwiększenie zespo” 
łu chóralnego i widoczne pochlebne 

wyniki pracy jego są objawem wielce 
pożądanym. 

  

      
   
    

   
   
   
   
    

  

    

    

* * * 

Niemnniej pocieszającemi  oznaka- 
li coraz się bardziej rozwijającego 
imuzykalnienia powszechnego są CO“ 
z częstsze koncerty szkolne. Jednym 
takich koncertów, stojących już na 
ardzo poważnym poziomie wykonaw- 

czym, był wieczór w Gimnazjum im. 
_E. Orzeszkowej, którego cały program, 

__ wyłącznie z utworów polskich wykona” 
my był przez dawne maturzystki tegoż 

- gimnazjum. 
_ Słowo wstępne o muzyce polskiej 

ygłosiła p. J]. Wokulska - Piotrowiczo 
wa, która też wybornie odegrała kilka 

    

Rrzyiowa droga w Rasie Chorjch 
Jestem ubezpieczony w Kasie Chorych z 

tytułu stanowiska służbowego w Sejmiku Dzi 
śnieńskim. W dniu 18 b. m. syn mój w wieku 
10-ciu miesięcy, wskutek poważnych  zabu- 
rzeń powstałych w organizmie, został przez 
lekarza Kasy Chorych w  Szarkowszczyźnie 
skierowany na obserwację szpitalną do Wil- 
na. Potrzebne dokumenty zostały wystawio* 
ne na miejscu, z któremi żona moja miała 
zgłosić się do zarządu powiatowej Kasy Cho- 
rych, pow. Dziśnieńskiego w Wilnie przy ul. 
Słowackiego Nr. 11. skąd według zapewnień 
urzędnika Kasy Chorych w Szarkowszc 
nie, miało być wydane skierowanie do s 
tala. Wyjazd nastąpił w niedzielę 18 b. 
w. nocy i rano 19 żona przybyła do Wilna. 

Kobieta z prowincji, wyczerpana cało 
nocną podróżą, zgłasza się wkońcu do za- 
rządu Kasy Chorych z przekazem i kartą cho 
roby, w której wyraźnie zaznaczone było, że 
dziecko zostaje skierowane do szpitala. 
Wbrew oczekiwaniom z nowym  śŚwistkiem 
papieru kazano jej jechać do Ambulansu Ka- 
sy Chorych przy uł. Dominikańskiej. 

fTam, gdzie tłum ludzi dzień w dzień 
od rana do wieczora oczekuje w kolejce, 
gdzie żadnej informacji zdobyć nie można, 
gdzie żeby dobić się do jakiegoś okienka, 
trzeba mieć mięśnie atlety i dużo odwagi 
połączonej z bezczelnością i poto by być skie 
rowanym do innego okienka i t. d. z tym sa- 
mym skutkiem. Rezultat był ten, że kobieta 
z powodu wyczerpania zemdlała, dopiero na 
wszczęty alarm jako tako sprawa została 
załatwiona. 

Dziecko zostało umieszczone w klinice 
po 30 godzinach od chwili przybycia do Wil 
na, sądzę, że tego czasu aż nadto wystarczy 
by umrzeć z powodu braku pomocy  lekar- 
skiej. i 3 

? S fakt podać, jako jeden z 
wielu przykładów  zbrodniczej działalności 
Kasy Chorych, bo inaczej tego nazwać jak 
zbrodnią nie można, kto życie przywróci 
dziecku, które Bogu ducha odda z przyczyn 
takiej kuracji. & 

„Gdzie oczy! Gdzie sumienie tych wszy- 
stkich Tudzi, si stoją na czele tak po- 
ważnej instytucji. Czy poto, ażeby otrzymać 
umieszczenie w szpitalu, potrzeba przecho” 
dzić tyle męczących etapów, tembardziej 
człowiek z prowincji, który może pierwszy 
raz w życiu spotyka się z panującemi porząd 
kami. Czy sprawa ta nie mogła być załatwio- 
na odrazu w zarządzie, przecie wypisanie 
kartki do ambulansu też zajęło pewien czas. 

Ja osobiście jestem przekonany, że ten 
tryb załatwiania, Kasie Chorych straty nie 
przyniesie, bo kto raz przejdzie kurację w 
Kasie Chorych, ten drugi raz o pomoc tam 
nie zwróci się, a tych wszystkich, którzy 
twierdzą o dogodnościach w Kasie Chorych, 
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chciałbym choć raz odesłać na kurację do 
Kasy Chorych, tylko zaznaczyć muszę — bez 
żadnej protekcji. š 

; Adpli Serafinowicz: 
Drogomistrz/ Wydz. Powiatowego Selmiktu 

Dziśnieńskiego. 
  

ŻOŁUDEK, (P. SZCZUCZYŃSKI) 

— prawa Komendanta P. P. na po- 
sterunku. Wielkie tu poruszenie sprawiło 8 
wiezienie do szpitala łowczego Wileńskiego 
I-wa Myśliwskiego p. Narcyza' Rodkiewicza, 
człowieka znanego i poważanego za prawość 
i szczerość charakteru. P. N. R. do szpitala 
przywieziony został z posterunku policyjne- 
g0, gdzie jakoby został mocno. poturbowany 
przez komendanta posterunku p. Stefana Eli- 
szewskiego i przodownika Antoniego Skomp- 
skiego i Franciszka Kalę. 

Pierwszej pomocy pobitemu udzielił dr. 
Jelski, który stwierdził ciężki stan zdrowia 
Rodkiewicza, udzielając mu pierwszej pomo- 
cy, poczem wezwany został ksiądz, który 
udzielił spowiedzi i Komunji św. ь 

Sprawa jest bardzo nieprzyjemna i wy- 
wołuje zrozumiałe szemranie wśród mieszkań 
ców. Potrzebna jest natychmiastowa  inter- 
wencja władz państwowych, któraby wyja- 
Śniła winę i ukarała winowajców. | 

Mieszkaniec Żołudka. 
— 

Uczucie przepełnienia, nieprawidłową fer- 
mentację w jelitach, uczucie pełności i wzdę- 
cia w wątrobie, zastoinę żółci, bóle w bo- 
kach, ucisk w piersiach i bicie serca usuwa 
użycie naturalnej wody gorzkiej Franciszka 
Józefa,( zmniejszając zbytnie przekrwawienie 
mózgu, ucisk w oczach, sercu i płucach. Opi- 
nie lekarskie wskazują na 
efekt ieczniczy, osiągnięty przy 
wody Francjszka Józefa u ludzi, prowadzą 
cych siedzący tryb życia. Żądać w aptekach 
i drogerjach W. Z. P. Nr. 38. 
46847 — 0. 

używaniu 

  

utworów fortepianowych Ludomira Ró” 
życkiego. Składny dobór pieśni  solo- 
wych rozmaitych kompozytorów z po” 
wodzeniem zasłużonem odśpiewały pa- 
nie: ]. Girynowa i Stef. Grabowska, 
której głos, bardzo radjofoniczny, w 
sali też nie utraca nic z przyrodzonej 
miękkości. Całkowite opanowanie ar“ 
tystyczne bardzo trudnych utworów 
Szymanowskiego cechowało grę piani- 
stki p. H. Hleb - Koszańskiej, która 
zakończyła tak miły wieczór. 

* * * 

Tegoroczny sezon letni koncertow 
Wileńskiej Orkiestry Symfonicznej, w 
ogrodzie po-Bernardyńskim, upływa 
pod kierownictwem Wileńskiego Towa 
rzystwa Filharmonicznego, które za” 
'mierza zapraszać — dla żywszego za- 
ciekawienia publiczności — rozmaitych 
miejscowych i zamiejscowych kapel- 
mistrzów do dyrygowania orkiestrą. 

Otwarcie sezonu było bardzo po- 
myślne. Nie bacząc na dość chłodny 
wieczór, publiczność dość tłumnie się 
zgromadziła i bardzo życzliwie przyj: 
mowała wykonawców. Batutę dzierżył 
chlubnie już nam znany, ze swych da- 
wnych występów gościnnych, wyśmie- 
nity wiołonczelista i utalentowany — Ка- 
pelmistrz Filharmonji warszawskiej p. 
Kazimierz Wiłkomirski, jeden z wybit- 
ni jszych, młodych dyrygentów pol 
skich, wykazując nieprzeciętną muzy- 
kalność w ujęciu wykonywanych utwo- 
rów, żywy temperament, dobrze opa“ 
nowany i wielkie już — w tak młodym 
wieku — owładnięcie techniką dyrygo- 
wania. ! 

Tak obiecująco zapoczątkowane kon 
certy upływają dotychczas z niesłabną” 
cem powodzeniem, do czego się  nie- 
mało przyczynia — przeważnie — pięk 
na płogoda, zachęcająca do spędzenia 
wieczora w ogrodzie, przy dźwiękach 
pięknej muzyki, udostępnionej przez 
niewysokie ceny szerszym masom. 

nadzwyczajny * 
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Profesorowie WS.B przybyli do Budapeszfu 
BUDAPESZT. 24. 5. (PAT). Profesorowie uniwersytetu Wileńskiego z 

protektorem Zdechowskim na czele pa zwiedzeniu gospodarstw wzorowych i 
stadniny państwowej w Mezohegyes przybyli wczoraj wieczorem do Budapesz 
tu. Dziś rano byli goście polscy obecni na uniwersytecie na, uroczystej promo” 
cji dwu studentów prawa. O godz. 3 wydał na cześć gości polskich minister 
oświaty Klebelsberg śniadanie, w któret wzięli udział przedstawiciele rządu, 
charge d'aifaires Łazarski, konsul dr. Srakosz i inni. Toastowali min. Klebels“ 

berg śniadanie, w którem wzięli udział przedstawiciele rządu, charge d'afaires 

azarski, konsul dr. Strakoz iŁ inni. Toastowali min. Klebelsberg i protektor 

Zdiechowski, poczem goście w towarzystwie min. Klebelsberga udali się na 

zwiedzenie archwium krajowego. Jutro będą goście polscy podejmowani śnia” 

daniem przez rektora uniwersytetu a w 
rkaju. * 

  

poniedziałek wieczorem odjeżdżają do 
    

  

Majatek Wielkie Soleczniki 
KAROLA WAGNERA 

Z dniem 26 maja b. r. zacznie dostarczać do Wilna: : si 

MLEKO ŚWIEŻO BUTELKOWANE w littowych butelkach hermetycznie ‚ zamkniętych aluminjowym zawo: 

MLEKO DUBELTOWE o zawartości 6 proc. tłuszczu. 

ŚMIETANKĘ PASTERYZOWANĄ о 

Obora wybitnie zdrowa, znajduje się pod dozor 

sidnem z traw szlachetnych, żywione zdrową paszą, 

się w majątku bezpośrednia po ułłoju przy 

: mleka przestrzeganą 

proc. tłuszczu. 
em lekarza weterynarji. 

zawartości 15 

niskiej 
Jatem na sztucznych pastwiskach. 

temperaturze ochłodzenia. W czasie udoju i butelkowania 

jest największa czystość i hygjena. 

Krowy wyłącznie młode, racjonalnie 
Butelkowanie odbywa 

Powyższe produkta mleczne sprzedawane będą w następujących sklepach: 

diowy K. Wecewičcza D 

A W. Pietkiewicz — ul. Mickiewicza 15. т 

F. Rupejko i W. Konstantynowicz uł. Mickiewicza 31. 

Skiep kolor njalny Zwiedryński, ul. Wileńska 26. 

dak Spółka Mleczarska ul. Zamkwa 3. 

— ul. Mickiewicza 7. 

W. Łojko, ui. Niemiecka 2. 7 TT 

W. Łojko, Filja ul. $0 Jańska 2. 

1) 
2) Sklep. spożywczy. 
3) Sklep spożywczy 

4) 
5) PZU 

6) Mleczarnia „Gastronomja” i 

7) Mleczamia  „Gastronomja 
8) Piotr Kalita ul. Wielka 19. 

9) Mleczprnia „Ziemianin“ ul.W. Pohulanka 6. 

10) Ašleczainia W. Urbanowicz Wielka Pohulanka 27. 

11) Dom Handlowy St. Bieliūski — ul. Zarzecze Te 

12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
17) 
18) 

Rolnik, Kaiwaryjska 15. 
Skrypton, Tatarška 8. 
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> Dąbrowskiego 10. 

i ądajele wsędzie nowowypuszczone 

IBIWO $ŁODOWE MIE 

  

Na szczególne uznanie. zasługuje, 
że p. Wiłkomirski urozmaicił programy 
wielu dziełami wcale nieznanemi, lub 
dawno niesłyszanemi tutaj. Oby tylko 
ciąg dalszy sezonu przeszedł równie 
zadowalająco, jak pierwsze jego ty- 
godnie! 

* * * 

Z powodów niezależnych od orga- 
nizatorów, śiódma niedziela kameralna, 
urządzona wspólnie przez Polskie Ra” 
djo i Związek Zawodowy Literatów 
Polskich, odbyła się o tydzień później. 
Zgramadziła ona w sali Związku sta” 
łych bywalców tych niezwykle intere- 
sujących wieczorów. 

Program tego wieczora zaciekawił, 
przynosząc dwa utwory, wcale tutaj 
nieznane, młodych kompozytorów pol- 
skich. Na początek odegrano Jerzego 
Lefelda — sekstet (Es dur) na dwoje 
skrzypiec, dwie altówki i dwie wiolon- 
czele. Zarówno wyraźne i melodyjne te 
maty, jak i cała, logicznie rozwijająca 
się budawa dzieła odrazu dobrze uspo- 
sabia słuchacza do kompozycji, będą- 
cej — w każdym razie — cennym do” 
robkiem, niezbyt jeszcze obfitej w ut- 
wory kameralne, polskiej literatury mu 
zycznej. Można byłoby życzyć trochę 
mniejszego przeładowania faktury skut 
kiem ustawicznego użycia wszystkich 
sześciu instrumentów; jest do dość czę- 
sty objaw w utworach wcześniejszych 
zanim doświadczenie nauczy kompozy” 
tora pożądanego 
środków i zdobyciu pięknej przejrzy” 
stości w splotach głosów  poszczegol- 
nych. Poza tem zastrzeżeniem, sekstet 
bardzo się korzystnie przedstawił świe” 
żością brzmienia, urozmaiconego  dy- 
skretnem zastosowaniem nowoczesnej 
harmonji dysonansowej. 

Większe zainteresowanie lokalne 
budził kwartet smyczkówy Nr. 1., prze” 
bywającego od roku na studjach nit- 
zycznych w Paryżu, Tadeusza  Szeli 
gowskiego, bawiącego czasowo w Wil- 

Mieczarnia, Zamkowa 24. 
UWAGA: DLA DOGODNOŚCI KONSUMENTÓW 

ZKAŃ. ZGŁOSZENIA I INFORMACJE KIEROWAĆ: 
Eo 

PTT i PTT ОЧА РР ЧГ ЧЕИ ATE A i 

Ė NAGRODĘ w ogólnej klasylikacji 

d NAGRODE w swej kategorii 

OTRZYKAŁA 

ywotowanośiwy odżywczy napój 357 
  

umiaru w użyciiw 

Sklep kolonialny J. Pezycki ul. jagieliońska 6. 
Cukiernia Ch. Kodesz Jagiellońska 1. 

Skłep Win Kol. St. Stojak Jstrobramska 11. 

Psodukta wiejskie, Mickiewicza 43. 

w konkursie na najmniejsze zużycie paliwa 
dnia 4 V 30 r. zużywając 4,90 1. na 100 klm. 

„Tatra-Auto* Sp z o. o. Warszaws, Centralne Błuro Sprzedaży ul. Al. Jerozolimskie 14. 

Dyrekcja, Warsztaty, ul. Czerniakowska 205/207. ; 

Zastępstwo na Województwo Wileńskie Inżynier Roman ANTONOWICZ Wilno, ulica 

    

nie, gdzie, w ciągu lat kilku, stale 
mieszkał, biorąc czynny udział w miej- 
scowem życiu muzycznem. 

Moje „,credo'* muzyczno - estefyczne 
idące pio linji ewolucyjnej, mało znajdw 
je punktów stycznych z muzyką „no- 
watorską', której gorącym rzeczu:Kicnt 
jest p. Szeligowski, lubujący się w 
najjaskrawszych przejawach tego kie” 
runku. Chcąc zająć, wobec kwartetu 
niezaprzecznie uzdolnionego muzyka. 
stanowisko jaknajbardziej bezstranne i 
rzeczowe, wyznaję szczerze moją nie- 
udolność w zrozumieniu muzyki iego 
rodzaju. Od czasu do czasu słyszę 
fragmenty zrozumiałe, wyłaniajace się 
z chaotycznego — jak mi się zdaje — 
nagromadzenia dźwięków, nic mi nie 
mówiących i mniej, lub więcej dla me” 
go słuchu przykrych. Czy to piękne, 
czy brzydkie?... Odpowiedzieć na to —- 
nie umiem, chociaż słuchałem uważnie 
i w majlepszej intencji należytego zro- 
zumienia. 

Gdybym słyszał deklamację w ję” 
zyku najzupełniej mi obcym, z którego 
tylko niektóre wyrazy potrafiłbym zro- 
zumieć, miałbym podobne wrażenie, 
nie dające pojęcia ani o piękności, ani 
o wartości deklamowanej poezji. 

Jak pogoda słoneczna, bezpośred- 
nio po burzy, tak radośnie i kojąco, po 
kwartecie Szeligowskiego, rozbrzmie* 
wał kwartet na fortepian, skrzypce, al- 
tówkę i wiolonczelę Es dur op. 16, 
Beethovena, należący do młodzieńczych 
utworów mistrza, początkowo napisany 
jako kwintet instrumentów dętych 
(obój, klarnet, waltornia i fagot) z 
fortepianem, ą następnie przez samego 
kompozytora przerobiony w układzie 
tutaj wykonywanym. 

Dla tych wszystkich, którzy są bar“ 
dzo dumni ze swej muzykalności, jeżeli 
się im udaje wyłowić w nowym utwo- 
rze kompozytora, zwłaszcza początku” 
jącego, lub mało znanego, jakieś 
zwroty, przypominające pomysły mi- 

MLEKO MOŻE BYĆ DOSTARCZANE DO MIE- 
— W. WINCZA, ul. Kalwacyjska 15. 

    

strzów sławnych, zaznaczam, że w 
kwartecie Beethovena wciąż się słyszy 
„wpływy* Haydna i Mozarta, lecz ni“ 
komu nie przyjdzie na myśl doszuki- 
wać się w tem plagjatów. Przy sposo 
bności wspominam, że egzystuje książ- 
ka o trzystu przeszła stronicach pod 
nazwą: „Wandernde Melodien“ 
(Melodje wędrujące), w. której, nieży” 
jący już i bardzo znany wagnerzysta, 
krytyk i pisarz muzyczny, Wilhelm 
Tappert zgromadził kilkaset przykła- 
dów nutowych, z dzieł kompozytorów 
od czasów najdawniejszych, aż do koń 
ca stulecia dziewiętnastego. Cytaty te 
niezbicie wykazują, że bardzo liczne 
zwroty melodyjne, pochody akordów i 
t. p. niezmiennie się powtarzają w ciągu 
wieków i są własnością powszechną, a 
wspólne motywy łatwo znaleźć w dzie” 
łach nawet największych twórców, jak: 
Bach, Beethoven, Haydn, Mozart, Cho- 
pin, Wagner, nie mówiąc już o wielu 
innych, mniej indywidualnych. 

Oprócz zaszczytnie już znanych wy” 
konawców stałych, jak: prof. Kimont- 
Jacynowa, prof. H. Sołomonow, 
Szabsaj, kpm. M. Salnicki i „prof. 
Tchorz, wzięli udział w odegraniu sek- 
stetu pp. I. Budownicz (druga altów- 
ka) i L. Albam (druga wiolonczela), 
należycie się dostosowując do wysoko” 
ści poziomu artystycznego całego ze- 
społu. * 

* * * 

Jak corocznie w tym czasie, bardzo 
znana tutaj pedagogiczka p. T. Gir: 
szowiczowa urządziła popis swych ucz- 
niów i uczenic, który ponownie stwier” 
dził dawno uznane zalety jej szkoły. 
Wszyscy wykonawcy mieli bardzo od- 
powiedzialne zadania i w przeważają” 
cej części stanęli na wysokości wyma- 
ganej od uczniów, nie zawsze grają” 
cych utwory całkiem odpowiednie uz- 
dolnieniom osobistym. 

Trudno się też zgodzić z wyborem 
uwertury do op. „Tannhduzer” Wag” 

Ustawa, która krzywdzi 
rolników 

CO mówi rejent ]. Klott o projekcie 
ustawy o ochronie drobnych dzieržaw- 

ców. 
O projekcie nstawy o ochronie dro” 

bnych dzierżawców pisaliśmy już 
przed kilku dniami wykazując jej błędy 

Obecnie podajemy opinję wybitne- 
go prawnika i rolnika zarazem p. j. 
Klotta, który na pytanie jak się zapa” 
truje na omawiany projekt ustawy z 
punktu widzenia prawa dał odpowiadź 
następującą: 

— Projek ustawy o ochronie drob- 
nych dzierżawców rolnych pod wzglę“ 
dem prawniczego ujęcia poddany zo- 
stał wyczerpującej krytyce w artykule 
prof. dr. Romana Longohamps de Be: 
rier w Nr. 17 „Gazety Sądowej War- 
szawskiej“. 

W konkluzji swoich wielce interesu 
jących wywodów znakomity uczony do 
chodzi do wniosku, że z 19 artykułów 
projektu ustawy 11 artykułów wyka” 
zuje liczne wady kodyfikacyjne, a 
cały projekt winien ulec gruntownemu 
przerobieniu. 

Po za temi wadami ze stanowiska 
prawniczego ujęcia, projektowana us“ 
tawa jest jeszcze jednem nowem po“ 
gwałceniem elementarnej zasady, że 
zasadniczą podstawą zawieranych 
umów jest wola układających się stron 
która stwarza prawo do cudzych czy” 
nów, posiadających wartości gospodar” 
zę: 

Ta wola stron w myśl ustawy ule 
ga modyfikacjom w danym wypadku, 
zupełnie zawarciu umowy nie przewi” 
dywanym, a to wyłącznie w interesie 
jednej z kontraktujących stron. W 
zestawieniu z obowiązującemi na te“ 
renie województw wschodnich ustawar 
mi cywilnemi, projektowana ustawa 
rozszerza niezmiernie pojęcie umowy 
dzierżawnej, włącza do umów  dzier” 
żawnych stosunki io zupełnie innym 
charakterze prawnym, jak najem oso- 
bisty * spółkę, krępuje właściciela 
gruntów w swobodnem  rozporządza” 
ńiu swoją własnością i w ostatecznym 
rezultacie nie daje nawet dzierżawcom, 
których bierze w obronę tych korzy- 
ści, jakich oczekiwali 'autorowie tej 
ustawy. 

Żadna ustawa nie zabroniła jeszcze 
właścicielom gruntów bronić się przed 
jej skutkami, dla nich niepożądanemi; i 
omawiana ustawa nie jest w stanie te” 
go uczynić, * oto w słusznej obawie 
przed zupełną dezorganizacją gospo- 
daistwa rolnego, właściciele gruntów 
zmuszeni będą unikać wszelkich czyn 
ności, które mają choćby pozór umów 
dzierżawnych dotyczących drobnych 
obszarów. 

Muszą ulec zmianie stosunki go” 
spodarcze pomiędzy właścicielami ma- 
jątków ziemskich, a sąsiadami wło” 
ścianami, oparte dotychczas przewaž- 
nie na porozumieniu się słownem, sto” 
sunki wygodne dla obu stron, ale 
obecnie pod działaniem projektowa- 
nej ustawy niebezpiecznej dla właści” 
cieli. W pierwszym rzędzie zniknie 
tak rozpowszechniony zwyczaj odda- 
wania kawałków łąk na skoszenie z 
części zbiorów. 

Umjowa taka nie ma nic wspólnega 
z umową dzierżawną, ale skoro ustawa 
o ochronie drobnych dzierżawców, 
wbrew woli stron zainteresowanych i 
wbrew poczuciu prawnemu drobnych 
rolników, chce uważać takiego najem: 
nika za dzierżawcę i nadać mu przywi- 
lej mieusuwalności z tego kawałka 

i 6 6 | Jaki, ktory ma kosić w roku bieżącym, 
to zrozumiałe . się staje, że właściciel 
łąki nie odda jej takiemu rolnikowi, ale 
skosi sam, lub wynajmie kogoś za 
opłatą w gotowiznie w celu skosze” 
nia. T. 

  

nera, w układzie na fortepian Liszta. 
W swej bezprzykładnej uczynności, 
genjalny pianista bardzo się przysłu- 
żył swemi transkrypcjami propagowa* 
nia dzieł Wagnera, kiedy jeszcze wrza- 
ła gorąca walka między wielbicielami i 
przeciwnikami wielkiego reformatora 

— opery. W tym też celu napisana była 
transkrypcja uwertury i grywana przez 
celniejszych uczniów Liszta na kon* 
certach. Obecnie, kiedy Wagner stoi 
niewzruszenie na należnem sobie miej- 
scu w historji muzyki, a uwertura ta 
należy do „żelaznego repertuaru“ or” 
kiestrowego i każdemu melomanowi 
doskonale znana, grywanie jej na for- 
tepianie jest najzupełniej bezcelowe. 
Pokonywanie jej, całkiem niezgodnych 
z naturą fortepianu, niepospolitych tru“ 
dności nie osiąga zamierzonego efektu. 
Nigdy fortepian, nawet pod rękami 
największych wirtuozów, orkiestry nie 
zdoła zastąpić. 

* * * 
‚ №егт!егп!е тйа niespodziankę zro- 

*biło Polskie Radjo, transmitując przed- 
M. stawienie opery „Konrad  Walenrod* 

Żeleńskiego, dawane w Warszawie, na 
cześć dwudziestopieciolecia pracy ar- 
tystycznej znakomitego tenorzysty bo 
haterskiego A. Dygasa. Wszyscy ra- 
djosłuchaczę mogli się myślą przytą“ 
czyć do tych licznych delegacyj, skła- 
dających hołd sławnemu  jubilatowi. 
Ten jednorazowy fakt wzbudził szcze” 
ry żal, że się Polskiemu Radju dotąd 
nie udało usunąć stawiane mu przesz- 
kody i urządzić stałe transmisje z opery 
stołecznej. 

* * * 

W sprawozdaniu o popisie opero” 
wym klasy śpiewu p. W. 'Toczyłow- 
skiej („Słowo* z dn. 8 kwietnia r. b. 
Nr. 82) błędn'e podano, že p. M. 
Francuzewiczówna jest stypendystką 
Litewskiego Towarzystwa św. Zyty, a 
być powinno: Litewskiego Towarzy” 
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odwiedzić rodzinę zamieszkałą na Litwie. 

LE 
IEDZIELA 

5 Dziś W. słońca o g. 3 m. 27 

į Žr P Z. słońca o g. 7 m. 38 

Filipa Ner. 

Zazładu Mataorologji 
: żenia z 

a E О 8 В. » Vilnie 
т @ша 24 \. 1930 '. 

} 765 

Temperatura najwyższa: -- 2650. 

amperatura najniżasa: + 10°С. 

с } północn.-ws h. 

) endencja barometryczna: & "adek 

wagi: półpochmurno 
— 

URZĘDOWA 

— Nowy statosta oszmiański. P. Minister 

|spraw wewnętrznych mianował dotychczaso” 

wego starostę oszmiańskiego p. ygmunta 

owalewskiego — starostą odolanowskim w 

województwie poznańskiem, starostą — 285 

oszmiańskim — p. Wiktora Suszyńskiego. 

— Nie będzie podatku dochodowe” 

cd ugotów. Ministerstwo skarbu po 

leciło Izbie Skarbowej w Wilnie by 

przy wymiarze podatku dochodowego 

poczynając od roku 1930 w wypadkach 

|gdy wymiar podatku dokonywany jest 

|na podstawie norm średniej dochodo- 

Wości, a gokspodarstwa prowadzi się 

systemem 3-ch palowem — były wy- 

łączone z ogólnego obszaru gruntów U- 
gay pozostawiane pod zasiew ozimin, 

które wobec wczesnego ich przeorania 

(lie mogą być użyte na pastwiska. O 

e jednak ugory takie przeorywuje Się 

b okresie późniejszym i służą do cza” 

su żniw za pastwisko — będą włączo- 

че do ogólnego obszaru gruntu użytko 

'Wego z tem jednak, że dochodowość z 

|jednego ha tych ugorów należy p zyj 

Mmować analogicznie do inego rodzaju 

pastwisk o 50 proc. niżej od średniej u” 

stalonej w danej miejscowości dla grun- 
tów użytkowych. 

— Lustracja sanitarna. Naczelnik wydzia 

łu zdrowia urzędu wojewódzkiego dr. Rudziń 

ki łącznie z lekarzem powiatowym pow. Wi- 

eńsko-T rockiego przeprowadził w dniu 24 b. 

M. inspekcję sanitarną zakładów użyteczności 

Publicznej: jak piekarń, piwiarń, sklepów spo 

ywczych i t. p. w Jaszunach oraz Małych i 

Wielkich Solecznikach. Dano na miejscu od- 

Powiednie wskazówki i określono termin, do 

órego mają być usunięte dostrzeżone uster- 

ki Właścicieli, prowadzących swe zakłady z 
Wyražnem niedbalstwem i uchylających się 

0d wykonywania obowiązujących przepisów 
mitarnych pociągnięto do odpowiedzialności 

Administracyjno”karnej. $ 

| Delegaci Izby rzemieślniczej zasiadać 
w komisjach szacunkowych. Okólnikiem 

Z dnia 10 maja 1930 r. minister skarbu pole” 
Ul wszystkim izbom skarbowym, aby urzędy 
karbowe zgodnie z odnośnym artykułem 

wy o państwowym podatku przemysło- 
f*ym powoływały w razie potrzeby do współ 
„Bracy w komisjach CU również 
 |fzeczoznawców przedstawionych przez izby 

emieślnicze. 
— Nowe stawki dzienne dła robotników. 

W dniu wczorajszym w urzędzie wojewódz- 
im, odbyła się pod _ przewodnictwem 
Wicewojewody р. Kirtiklisa konferen 
Ча 2 udziałem przedstawicieli władz rządo- 
Wych i samorządowych oraz gospodarczego 

Wiązku robotników budowlanych celem usta 
Enia wysokości płac przy robotach, prowa- 
0 Ch z kredytów Ministerstwa Pracy i 

piej! Społecznej przeznaczonych na zatru- 
ienfe bezrobotnych # па akcję specjalnej 

Pomocy dla. bezrobotnych. 
.. Po wysłuchaniu opinji wic 
kobotników, którzy twierdzili, że istniejące 

nie stawki wynagrodzenia robotników 
mężczyzn) są nie wystarczające, konferen- 
A ustaliła, iż stawki akcji zapomogowej dla 

  

przedstawicieli 

  

Obuwie sporfewe 

Drugim osobnikiem ujętym na granicyjest policjant litewski Żytni 

On granicę około Kozaczyzny i udał się następnie w kierunku wsi Wejszniuny. Żytniew 

ski usiławał w niewiadomym celu skomunikować się z osobami cywilnemi. 

Obaj zatrzymani osadzeni zostali w areszcie. Sledztwo w toku. 
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: DETALICZNIE 

| Obuwie ludowe saa" 
z przyklejoną czarną podeszwą i wy= 
soką tylną o 47 

Żądajcie wszędzie tylko marki „PEPEGE“ z podkową. 

Dwaį podejrzan! zblegowie 
i Nocy ubiegłej na pograniczu polsko -litewskiem ujęto dwuch osobników. Jednym 

|z nich jest dezerter z armji polskiej O'ufryszylink, który tłomaczy się eem, że chciał 

ki. Przekroczy 1    

IKA 
przekraczać 

ych 

  

bezrobotnych nie powar 
proc. norma!r s 
robotników n 

   

  

   

          ych (męż- 
nie pracują 

cownik y 
czyzn) i 2 zł. 50 gr. dla fizy 
cych robotnic (kobiet). 

— Buki wileńskie finansują przyjęcie 
Pana Prezydanta RZpiitej.j W dniu wczoraj” 
szym odbyła się konterencja- przedstawicieli 
banków tutej. h w sprawie przy i 
sie instytucyj finansowych do pokry 
sztów przyjęcia Głowy Państwa na terenie 
woj. wileńskiego. Szereg banków zadekla- 
rował. swój udział we wspomnianych kosz- 
tach i tak: Bank Ziemski i Prywatny Bank 
Hramadzie, działającej "ia terenie pow. ko- 
zł, Tobjasz Bunimowicz 2000 zł., Bank Go 
spodarstwa Krajowego 1000 zł. kilka mniej- 
szych banków razem 650 zł., pozostałe zaś 
banki i instytucje finansowe oznajmiły za 
pośrednictwem swych przedstawicieli, iż po- 
rozumią się ze swemi centralami zamiejscowie 
mi w sprawie określenia wysokości kwoty. 

MIEJSKA 
— (0) Badanie geologiczne Góry 

Zamkowej. Jak się dowiadujemy, jedna 
z uczenic geologji prof. Limanowskiego 
otrzymała, jako temat pracy, zbadanie 
geologiczne i historyczne gór wileń- 
skich: Zamkowej, Trzykrzyskiej, Bie- 
kieszowej, Stołowej i t. zw. Giedymino- 
wej. 

Należy, się spodziewać, że przepro- 
wadzenie badań geologicznych Góry 

Zamkowej i sąsiednich, oddzielonych 
od niej rzeczką Wilejką, wykaże, iż 
obecne ujście tej rzeczki jest przekopa* 
nym w wąwozie sztucznym kanałem. 

— (0) Kolonje ketnie. W piątek, dnia 30 
maja, o godz. 1l na dziedzińcu Magistratu, 
odbędzie się pręegląd dzieci, wysyłanych na 
kolonje w Leoniszkach w pierwszym terminie 
od ł czerwca do 15 lipca. 

— (0) Dar dla Archiwum 
państwowego w Wilnie. Z powodu wy- 
wiezienia do Rosji planów majątków, 
znajdujących się na terytorjum b. gu- 
bernji Wileńskiej, wiele osób ponosi 
znaczne straty, nie mogąc znikąd otrzy 
mać nawet kopij planów swoich mająt- 
ków,. Zdarza się jednak, że geometrzy 
posiadają w swoich tekach przypadko- 
wo zachowane plany tych majątków: 
Jeden z geometrów, p. Eugenjusz Pola 
czewski ofiarował Archiwum państwo 
wemu w Wilnie plan folw. Szlaryszki, 
własność Ewy Mączyńskiej. 

Należy się spodziewać, że za przy- 
kładem p. Palczewskiego znajdą się i 
inni ofiardawcy, którzy zechcą złożyć 
im niepotrzebne plany majątków Archi- 
wim państwowego ma własność lub 
chociażby w formie depozytu. 

— 50 tysięcy kiedytu na udział 
rzemiosł w Targach Północnych. Bank 
Gospodarstwa Krajowego zgodził się 
na udzielenie specjalnego kredytu w 
wysokości do'50.000 złotych na udział 
rzemiosła wileńskiego w Il Targach Pół 
nocnych w Wilnie. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA 

— (0) Stan bezńobocia w Wilnie, We- 
dług danych Państwowego Urzęau pośredni- 
ctwa pdacy „ogólna liczba bezrobotnych na 
terenie m. Wiilna wynosi obecnie 3476 osób 
w tem mężczyzn 2467 i kobiet 1009. W po- 
równaniu z ubiegłym tygodniem bezrobocie 
zmniejszyło się o 59 osób. ° 

— Stralk w Słonimiłę, W tartakach Bor 
sowskiego pod Słonimem wybuchł strajk ro- 
botników, 

Strajkujący żądają podwyżki dotychcza- 
sowych zarobków. 

SZKOLNA 

„= Kursy nauczycielskie. Zarząd Stow. 
Chrz. Nar. Naucz. Szk. Powsz. w Wilnie or- 
ganizuje Kurs przygotowawczy do Il egzam. 
kwalifikacyjnego dla Nauczycielstwa szkól 
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- Żłobek im. Marji w Wilnie 

WALNE ZGROMADZENIE KURATORÓW 

TOWARZYSTWA POPIERANIA PRACY 

SPOŁECZNEJ iM. S. I J. MONTWIŁŁÓW. 

Odbyło się dnia 23 maja br. 0 godz. 7 
wieczorem w gmachu Wileńskiego Banku 
Ziemskiego przy udziale licznie zgromadzo” 
nych kuratorów. 

Po zagajeniu zebrdnia przez wiceprezesa 

1-wa p. Ludwika Ostreykę ! uczczeniu Zinar 
łych dożywotnych Kuratorów śp. Anny Mon 
twiłowej, Marji Wilskiej i hr. Karola  Za- 

bielły, oraz czasowego kuratora śp. Restytui” 

ta Sumoroka przez powstanie, powołano w 

myśl Statutu na przewodniczącego zebrania 
p. dyrektora Kazimierza Świąteckieg, na a- 
sesorow ks. kanonika Karola Lubiańca i p. 

a na sekretarza p. 
go. 

we Oraz proroxół Ko 
tał p. Walenty Skorup- 

owarzystwa. 
iału zapomóg wy 
w której zabieia 

p. mecenas M. Stru 
i inni. Całą replikę 

o odpierai wiceprezes T-wa p. L. O 
po której jednogłośnie projekt podziału 

szedł zgodnie z propozycją Zarządu w 

ób następujący: 
dla młodzieży wiejskiej w Zdzięcio 

1. 2031.20 Dom Opieki M. 
erdzia w Wilnie 152 

zł. 776.43, 
Szkoła Qrganistów im. }. Montwiłła w Wilnie 
— 2. 684,63, Ochrona Matki Boskiej Ostro - 
bramskiej w Wilnie — zł. 464.91 Towarzy= 
stwo Gimnastyczne „Sokół* w Wilnie 336,83 
Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy w Wił 
nie — zł. 315.00, Polskie Kuratorjum nad 
biednymi — zł. 278.07, Opieka Rodzicielska 
Seminarjum nauczycielskiego żeńskiego im. 
Jóadwigi w Wilnie — zł. 253.50. 

Następnie poruszona została sprawa budo 
wy pomnika w Wilnie śp. Józefa Montwiłła, 
w której zabierało głos wielu mówców, po- 
czem jednogłośnie uchwałono zwrócić się do 
Magistratu m. Wilna z kategorycznem żą: 
daniem udzielenia na cel powyższy placu. 

Zgromadzenie poleciło Komitetowi Budo- 
wy Pomnika użyć wszelkich możliwych środ 
ków aby w najkrótszym czasie otrzymać od 
powiedź Magistratu. Ż kolei porządku dnia 
przystąpiono do wyborów, które dały wynik 
następujący: 

W uznaniu szczególnych zasług  położo- 
nych dla T-wa wybrano na dożywotniego 
członka p. Ludwika Ostreykę na czasowych 
p. Kognowickiego, p. S. Kościałkowskiego, 
ks, A. Kuleszę, ks. K. Lubiańca, p. J. Lacho 
wicza, p. M. Malińskiego, p. 
į Kretowicza, p. Janine Bociydo wa: p S. 
ochwica, p. Z. Šmialowskiego, p. K. Swia 

teckiego i hr. Kossakowską. Na członków Za- 
rządu na miejsce ustępujących wybrano p. 
L. Ostreykę i p. S. Bochwica. Na kandyda- 
tów p. Ž. Įndziia. p. Kościałkowskiego. Do 
Kom. Rewizyjnej pp. W. Godlewskiego, K. 
Prekiera, Z. Smiałowskiego, na zastępców pp. 
G. Sokołowskiego i J. Lachowicza. || 
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a w czasie od 3 lipca do 4 sierp 
nia r. b. Przy kursie czynna będzie bibljo- 
teka. Opłata wyniesie nie wyżej 45 zł. Zgło- 
szenia z zadatkiem bezzwrotnym 15 zł, bę- 
dą przyjmowane do 15 czerwca r. b. pod 
adresem p. Gustaw Malawke, Wilno, ul. Ме- 
tropolitalna 1. 

— 8-mio kłasowe Gimnazjum oraz 3 odr 
działowa Szkoła Powszechna im. Tad. CZac- 
kiego (z prawami) Wilno, ul. Wiwulskiego 
13, gmach własny. Do klasy elementarnej 
(oddziału pierwszego) przyjmowane są dzie- 
ci bez egzaminu. Egzaminy do klasy przed- 
wstępnej i wstępnej (oddz. Il i III) rozpoczną 
się dnia 16 czerwca o godz. 10 rano. 

Egzaminy do klasy I gimnazjalnej — 20 
czerwca o godz. 8 m. 30. 

Egzaminy do klasy I—VII włącznie — 
24 czerwca o godz. 11 m. 30. 

Zapisy przyjmuje i informacyj 
Kancelarja OE od godz. 9—1. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Odazyt ks. Ciechońskiego, Dnia 28 

b. m. we środę w Ognisku Akademickiem — 
Wielka 24 o godz. (8 wiecz.) odbędzie 
się odczyt, wygłoszony przez ks. kanonika 
Cichońskiego: p. t. „| Krajowy Kongres Eu- 
charystyczny w. Poznaniu”. Miejscowy ko- 
mitet akademicki dla spraw tegoż kongresu 

udz'uia 

uprasza 0 jaknajliczniejsze przybycie. — 
Wstęp wolny. 1! 

— #Т sqtwa Przyjaciół Nauk. 
Dnia 28 b. m. we środę o godz. 7 wiecz. 
w gmachu T-wa Przyjaciół Nauk przy ul. Le- 
lewela 8, odbędzie się miesięczne naukowe 
posiedzenie T-wa, na którem członek T-wa 
prof. U. S. B. dr. Juljusz Rudziński wygłosi 
odczyt pod tyt. „O prawdopodobieństwie". 
Goście mile widziani. 

RÓŻNE 
— Ksiądz biskup Bandurski wyjeżdża do 

do Nowojełni na uroczystości przysposobie- 
nia wojskowego kolejowego i poświęcenia 
sztandaru dn. 25. 5. 

Dnia 27 maja poświęci w Gałotczyźnie 
kamień węgielny pod budowę szkoły zawo- 
dowo wychowawczej w kolonji inwalidzkiej 
im. Marszałka Piłsudskiego (za Ciechano- 
wem). т 

Dnia 29 maja bierze ks. biskup udział 
w uroczystościach PW i WF młodzieży o- 
kręgu warszawskiego, w Warszawie, poczem 
dokona poświęcenia gmachu zakładu wycho= 

A „Nasz Dom'* na Bielanach. 
— Pomoc dla pogorzelców m. Ko" 

byinika. Niezależnie od pomocy jakiej 
zgodził się udzielić pogorzelcom miasta 
Kobylnika, Oddział Wileńskiego Pań- 
stwowego Banku Rolnego, rozważana 
jest sprawa udzielania pożyczki przez 
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wza- 
jemnych na' ogniotrwałe pokrycie odbu 
dowujących sie domów pogorzelcėw 
oraz na część ogniotrwałego zrębu. 

— (0) Rozrachunšk pomiędzy spjmikiem 
Wileńsko Trockim a sejmikjem lidzkim z pio- 
ag zmiany granic. Wydział powiatowy sej 
o Wileńsko - Trockiego zaakceptował pro 
R: rozrachunkowo - likwidacyjny z sej” mikiem Lidzkim z powodu zmiany_ granic 

między pow. Lidzkim a Wileńsko  Trockim. 
W rezultacje sejmik Wileńsko - Trocki dopła 

A Lidzkiemu 4000 zł. oraz wezmie 
z Lidzkiego powiatu na swoj. у i k z przytłków. na swoje utrzymanie 2 

— Związek Pracy Obywatelskiej Kobi 
WY o do Balch a 
cji na ygodni. Wyj lipe ogólna 1000 R yjazd 2 lipca. Cena 

Informacje i zapisy (osobiste lub piśmien 
ne) do 1 czerwca u p. Kazimiery Grabow- 
skiej (Warszawa, Kanonia 8, tel. 321—28) 
łub w lokalu Stowarzyszenia (Warszawa 
Brzozowa 2 — wtorki 6—8). › 

— Otwarcie Międzynafodowego Salonu 
Fotografiki. We czwartek 29 bm. o godz, 12 
nastąpi uroczyste otwarcie 4.go' w Polsce 
Międzynarodowego Salonu Fotografiki, Pro- 
tektorat nad Salonem łaskawie objęli p. Wo 
jewoda Wileński i p. Prezydent m. na. 
Salon mieścić się będzie w Głównym Pawie 
łonie SNEOE Północnych. ; 

— fantowa  Polskiej Macierz; 
Szkolnej Z. W. Z powodu niemożności ża 
dzenia loterji fantowej w dn. 4 maja jak by- 

    

F. Ruszczyca, ks 78 

B Dziś stótty dzień wyścigów Kommych w Pośniegzte z tofalzatorem 
sy Kongres Earharystyczny Ogólne- 

polski w. Poznania 
Sekcja Apostolska Modlitwy i Tercjar- 

ska, która obraduje na kongresie w Pozna- 
niu. organizuje w czasie od 27 czerwca rb. 
referaty następujące: 

Ks. ldefons Nowakowski T. ]. — „O du 
chu wynarodowienia Eucharystycznem Ser- 
ca J. — na tle encykliki Piusa XI „Najmiło- 
sierniejszy Odkupiciel*. Ks. dyr. Żukowicz 
T. ]. „О Apostolstwie Serca |ezusowego”., 
Ks. j. Godaczewski T. j- „O dziele poświę” 
cenia radzin Najśw. Serca jezus.* Z soboty 
na niedzielę (28 — 29 — VI) odbędzie się 
Nocna Adoracja Najśw. Sakramentu w ko- 
ściele OO. Jezuitów. 

Obrady Krucjaty Eucharystycznej d. 28 
VI. rozpoczną się nabożeństwem o godz. 8 г. 
w kościele po Bernardy „, tamże o g. 
15 zebranie na którem referaty, wygłos 

s. ]. Bok j M. Urszula Ledóchowska. Na 
ie + głównemi ulican 

iola O. O. ito 

    
   

  

  

   

  

      
        

W czasie I Kraj. Kon ) 
nego w Polsce, obraduje sekcja dla Akcji 
Katolickiej — w piątek 27 — 6. br. Obejmuje 
ona trzy referaty „Stan akcji Katol. w Pol- 
sce', scharakteryzuje ks. dr. Stan. Bross — 
na temat „Eucharystja podstawą ducha apo 
stolskiego*, mówić będzie dr. Stefan Glasser, 
prof. Uniw. Stefana Batorego w Wilnie; „O 
pielęgnowaniu życia eucharystycznego w or- 
ganizacjach akcji katolickiej” zreferuje dr. 

Tadeusz Stark Z Katowic. K. 

(ASUSTEK NSS ISA UIS 

ło podanem do ogólnej, wiadomości. Zarząd 
Centralny Polskiej Macierzy Szkolnej Z. W. 
przesunął termin jej urządzenia na dzień 13 
i 14 czerwca. Komunikując o powyższem Ma- 
cierz prosi Szanownych ofiarodawców, o dał- 
sze łaskawe nadsyłanie fantów do biura Za- 
rządu Centralnego Macierzy, Wileńska 15— 
5 w godzinach urzędowych. 

— Wyniki w- kwesty „Daru narodpwego* 
w dniu 3 maja. Zarząd Centralny Polskiej 

Macierzy Szkolnej Z. W, niniejszem powiada 
mia, że. Kwesta „Daru Narodowego” urządzo 

na w Wilnie w dn. 3 maja 1930 r. przyniosła 
ogólnego dochodu 2481 zł. 06 gr. Słownie 
dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden zł. 

igr. 006. Skarbonek urochomionych było 

Podając do ogólnej wiadomości wynik po- 
wyższej kwesty Zarząd Centralny, uważa so 
bie za miły obowiązek, złożyć jednocześnie 
serdeczne podziękowanie wszystkim WW. 
Paniom Kwestarkom z JW Panią Jadwigą Ra 
czkiewiczową wojewodziną Wileńską na cze- 
le pracowały w'dniu 3 maja by zebrać po 
daną kwotę. Ofiarnemu społeczeństwu |m. 
Wilna zasyła staropolskie „Bóg zapłać”. 

TEATR I MUZYKA 

— Teptr miejski na Pohułance, Występy 
Stefana Jaracza. Dziś wystąpi jeden z naj- 
znakomitszych artystów polskich Stefan  Ja- 
racz w głośnej. amerykańskiej sztuce „Artyś- 
ci“. Początek o godz. 8.30. Zniżki biletowe 
nie woził i RSA 

— jejsze prąedstawie. dzieci j 
młodzieży. „Cudowny pierścień* Dziś o godz. 
3. m. 30 oukaże się w teatrze na Pohulance 
po raz ostatni w szeonie ceny miejsc zniżone 
— Teatr miiejski Lutnia. Dziś komedja B. 

Winawera „Kiepski szeląg". Początek o godz. 
3 4 8. 30. 
— W: jy siósty Halama w Wilnie, We 

wtorek 27 i środę 28 bm. wystąpią w teatrze 
miejskim Lutnia znakomite tancerki, gwiazdy 
teatru „Morskie Oko** — siostry Halama. 
Bilety już są do nabycia w kasie teatru Lut- 
nia od 11 do 9 w. bez przerwy. 

— Koncert w ogrądzie po Barnardyńskim 
Dziś o godz. 20 koncert popularny wileńskiej 
orkiestry symfonicznej pod dyr. Eguenjusza 
Dziewulskiego. W programie muzyka popular 
na. Ceny mejścia 40 gr. ulgowe 20 gr. Anons 
Wkrótce wystąpi z orkiestrą svmfoniczną 
słynny skrzypek Ordenko. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

—Ww i w ciągu doby. W czasie od 
23 do 24 bm. Do godziny 9 rano zanotowa” 
no w Wiłnie różnych wypadków 40. W tem 
kradzieży 7, opilstw 4, przekroczeń admin'- 

stra ych.17. 
— Kiegzonkowcy w synagodzp. Niejakie- 

mu Rajdemanowi handlarzowi z Warszawy 
zam. w Wilnie w hotelu „St. Georges" w 
drzwiach głównej synagogi przy ulicy Nie- 
mieckiej wyciągnięto z tylnej kieszeni 400 zi. 
16 dolarów oraz książeczkę czekową. Z о- 
kazanych w policji fotografij świadkowie kra- 
dzieży poznali tych którzy w tym czasie t:o- 
czyli się w wejściu robiąc umyślnie sztuce- 
ny tłum, by tem lepiej operować. Czterech 
winnych policja aresztowała. 

iZbiegł jedynie znany międzynarodowy a- 
ferzysta i złodziej Jehuda Mickun który zaraz 
po kradzieży ulotnił się tak że nie można go 
odszukać. 

— Samobójstwo żebraczki. Na ulicy Plu- 
tonowej 5 wypiła większą dozę spirytusu 
drzewnego 60 letnia Aniela Zapetko (b. st. 
miejsca zam.) żyjąca z datków. 

Nim przybyła pomoc nieszczęśliwa wy- 
zionęła ducha 

    

— Nicwyjašniony wypadek. W szpiłiia 
Sawicz zmarła wskutek zatrucia denaturat.m 
„Aleksandra Mizaniec (Ponarska 38). Zac 
dz. przypuszczenie, że popełniła ona samobój 
stwo, jak również, że miał tu miejsce wypa- 
dek .zztrucia organizmu podczas leczenia zę- 
bów zetrutym spirytusem. 

-— Przykra pnzygoda: Zygmunt Pirock! 
(Fabryczna 4) jadąc autobusem poznał ia- 
kąś kobietę, którą bez dłuższych wstępów 
zapicsił do siebie do domu. Nieznajoma w 
odp: wiednim momencie skorzystała z niż.1- 
wagi Pirockiego i uciekła z mieszkania 
bierając z sobą jego ubranie wartości ki!- 
kuset złotych. 

Pirocki złożył o wszystkiem zameldowa- 
nic w policji. 

—Zbiórka komsomolców pod więzieniem 
Wczoraj w dzień przed więzieniem na Łuki- 
szkach zebrał się tłum wyrostków żydow- 
skich, którzy poczęli wznosić okrzyki anty- 
państwowe j „żądać* zwolnienia osadzonych 
w więzieniu komunistów. 

„ Powiadomiona o tem policją wysłała na 
miejsce kuku policjantów na widok których 
zebrani rozbiegli się. Mimo to aresztowano 
jedenastu uczestników zbiórki. 

    

   
    

   

‚ — Zabił zięcia w sprzeczck. Wczoraj 
wieczorem w Kropiwnicy (Il Sk p p.) a 
stał zabity kilku u iami noża 29-letni 
Adam Kanusewicz, rolnik, właściciel niedużej 
działki ziemi. Karusewicy. miał stałe zatargi 
2. teściem Janowskim o skrawek gruntu i 
niachciał w żaden sposób ustąpić z prawa do 

Wiaśnie wczodaj pomiędzy  Kanusewi- 
czem a teściem j i synem doszło do 
ostrego starcia tak że nie wynikła bój- 
a trakjhe której Kanusewicz otrzymał trzy 

nożem w okżoli co 
vaga stow) AR? p” 

prawcy zabójstwa narazie li się i 
są przez policję poszukiwani. ZE 

  

     
eple—Chase Armji im. 
w PROGRAMIE: Konkurs: parami i Wielki Ste- 

Marszałka Polski Józefa 
Piłsudskiego z nagrodą zł. 10.000, 

© Początek konkursu o g. 2.30, wyścigów o 4 p. p. 

  

Wszystkim, którzy nadesłali wyrazy współczucia oraz oddałi ostatnią 
posługę naszemu ukocha nemu Mężowi, Bratu i Ojcu 

$. 1' P) 

Janowi Szwykowskiemu 
a w szczególności: Wielebnemu Du chowieństwu, J. W. P. P. Wojewodzie 
Wł. Raczkiewiczowi, Staroście de Tramecourt, Przedstawicielom Ziemiań- 
stwa i Samorządów oraz krewnym, przyjaciołom i znajomym 

składa serdeczne „Bóg zapłać” 

RODZINA. 

  

Wyścigi konne na Pośpieszeg 
DZISIEJSZE ZAPISY. 

Program dzisiejszego dnia stanowi clou 
całego sezonu wiosennego gdyż prócz Wiel- 
kiego Steeple - Chase armji o nagrodę 10 
tys. zł. przynosi konkurs hippiczny parami. 
Do konkursu tego zapisało się dziesięć par, 
panie: J. Bydelska, H. Benisławska, M. Nito- 
sławska, L. Chelchowska oraz panowie: por. 
Anton, por. jeljaszewicz z 4 pułku uł., por. 
Małuski 3 dak por. Bartoszewicz — 4 p. uł. 
por. Chrzanowski 7 szw. pion. rtm. Twardow 
ski 7 szw. pion., por. Kurowski, ppor. Snitko, 
kpt. Rozwadowski i ppor. Sielewicz z 19 pap. 

Do gonitw zapisano następuje konie: Go- 
nitwa z płotami, dyst. 2800 mtr. Boston — 
rtm. SES Igor — W. Daszewskiego, 
Jegomość — K. K. Ważyńskich, Juljusz 
Gr. Of. 27 p. uł., Troja — Gr. Of. KOP, 
Dagobert — K. K. Wažynskich, Rozenfels — 
T. Falewicza. 

Gonitwa płaska, dyst. 1600 mtr. 
Eskorta — Gr. Of. 27 p. uł., Renata — 

„MAŁA HRAMADA* PRZED SĄDEM 
APELACY JNYM. 

W, dniu wczorajszym sąd Apelacyjny w 
Wilnie rozpoznał sprawę 58 oskarżonych o 
udział w organizacji wywrotowej t.zw. małej 
Hromadzie, działającej na terenie pow. ko 
sowskiego. Działalność tej grupy była identy- 

por. Gromnickiego, Balamut — L+ Morzyc- 
kiego, Galette — W. Daszewskie; ju 
— Gr „Of. 27 p. ut, Elborus — 
żyńskich. 

Gonitwa z płotami, dyst. 2400 mtr. 
Aino II — rtm. Cierpickiego, Tim-Tarza 

Jagienka — W. Daszewskiego, Wielmożna — 
— Gr. Of. 19 pap. Irsch Bee — Gr. Of. 1 
płk. Kozierowskiego, Jegomość — K. K. Ws 
żyńskich, 

Wielki steeple chase, dystans 4800 mtr 
Gizi — Langen — por. Donnera, Bajecz 

na — Gr. Of. 27 p. uł. Jaazband — Gr. Of 
1 p. uł. Hrabianka — K. K. Ważyńskich, A! 
ba — rtm. Antoniewskiego. ы 

Gonitwa płaska, dyst. 2100 mtr. 

    

Esmeralda — por. Aleksandrowicza, Beti 
na — Gr. Of. KOP., Dagobert — K. K. Wa 
žynskich, Gryt — W. Daszewskiego, Wielm> 
żna — płk. Kozierowskiego, Balamut — L. 
Morzyckiego, Herburt rtm. Ignaczaka, Сегах 
— Gr. Of. 27 p. uł. й 

  

Najpotężniejsza kobieta ameryki 

| 

1 

BILLI DOVE 
w najnow. swej kreacji 

PRAGO0 MĘŻA | 
jutro w kinie „HE LIOS*. 

    

czną z działalnością „Hramady* białoruskiej, 
zlikwidowanej przez władze bezpieczeństwa i 
nie różniła się niczem od działalności orga” 
A powstałych z inicjatywy i za pi 
dze Moskwy. Zwykła robota komunistycza: 
podmaskowana hasłami mętnemi. Trochę ru 
chu narodowościowego, trochę ogólno socja 
listycznego, a w sumie jeden cely — znisz- 
czyć państwowość polską i stworzyć raj s”- 
wiecki. 

W sądzie Okręgowym zapadł surowy wy 
rok. Jeden z głównych przywódców — P*e- 
rewłocki otrzymał 15 lat ciężkiego więzien' a, 
Własowiec — 12, Swirgun — 10, Sanczuk- 
i Kosowiec po 8, następnych sześciu po 6, 
dziewięciu po 5, dwudziestu czterech po 4 
pozostali od 3 latdo6 mies. ogółem 54 o- 
soby. Jak już zaznaczyliśmy wczoraj apvio- 
wał prokurator oraz zasądzeni. 

Wczoraj Sąd Apelacyjny stanął wobec 
niezmiernie trudnego zadania. Dziewietnaš“ 
cie tomów aktów sprawy, setki nazwisk, dat, 
nazw miejscowości. W tem wszystkiem trze- 
ba się było zorjentować, aby wynieść wyrok 
Sprawa trwała długo i w rezultacie sąd zia- 
poda wyrok zmniejszając wielu oskarżonym 
arę i uniewinniając dodatkowo cztery osoby. 

Między uniewinionymi znaleźli się: Osipiuk 
skazany uprzednio na osiem lat oraz Malczyk 
i R. Czujko skazani po cztery lata. 

Na ławie oskarżonych zasiadło tylko kil- 
ku oskarżonych, z których jeden tylko — Lej 

zor Czernomorec przebywający w więzieniu 
na Łukiszkach — pod strażą. Pozostałych 

Sąd nie uznał potrzeby sprowadzać na roz- 

prawę. 
Obronę oskarżonych wnosili adwokaci: 

Dąbrowski i Ettinger z Warszawy, Firsten- 
berg z Grodna, oraz Smilg, Czernichow, Su 
kiennicka, „eśtoyć i Szeskin z Wilna. Obro- 
nę przywódców 4 w tej liczbie i uniewinnio- 
nego Osipiuka wnosili adw. Dąbrowski i 
Smilg. Oskarżał prokurator Michałowski z 
Grodna. 

    

  

— Errata. Proszeni jesteśmy o zaznacze- 
nie, że por. Potiechin nie był zupełnie odda” 
ny pod sąd w związku z zajściem z. p. Krzy 
żanowskim i dlatego nie mógł być uniewin- 
niony, jak to było mylnie podane przez nas 
w numerze z dnia 23 bm. 

ZEN EA КОЛЕН UB TI СЕН 
ZDROJOWISKO 

INOOROCŁAO 
WSXAZANIA: 
ATRETYZM 
REUMATYZM 
PODAGRA 
CHOR. KOBIET 

.j DZIECI i DRÓG 
4 ODDECHOWYCH 

Sezon wiosenny od 15 V. 
Informuje Zarząd Zdrój 
INOWROCŁAW. -2 

ana so us > a a Й 

OGŁOSZENIE. 

Zgubiono kwit depozytowy byłego Od- 
działu Rosyjskiego Banku Państwowego w 
Kownie wydany dnia 4. 10. 1913 roku Me- 
dardowi Komarowi stwierdzający złożenie 
należących doń akcyj Wileńskiego Banku 
Ziemskiego w ilości 181 sztuk w cenie nomi- 
nalnej 250 rubli za sztukę z kuponami od 
1913 roku następujących seryj ; numerów ak= 
cij: Serja 20 nr. nr. od 16191 do 16195, 16231 
— 16250, 16276 — 16300 i 13535, Serja 21 
Nr, Nr. od 17446 do 17465, 14096 — 14097, 
i 14004, 14099, 14195, 14202, 14260, Serja 
1 Nr. Nr. od 1798 do 1809, Serja 23 Nr. Nr. 
od 16841 do 16842, 19446 — 19450, 17221— 
17224 į 16874, Serja 5 Nr. Nr. od 3705 do 
3709, 5291 — 5305 Serja 11 Nr. Nr. od 9651 
do 9655, 9676 — 9685, 9706 — 9710 i 6171 
Serja 13 Nr. Nr. od 11666 do 11670 i 7802, 
Serja 14 Nr. Nr. od 12286 do 12290, 8848 — 
8849, i 8677, 8853, 8909, Serja 22 Nr. Nr. 
od 17926 do 17930 i 14905, 15513, 15659, 
Serja 12 Nr. Nr. 6929, Serja 15 Nr. Nr. od 
9523 do 9532. Powyższy kwitt niniejszym u- 
nieważnia się. 

  

   

RADJO 
NIEDZIELA, DNIA 25 MAJA 1930 R. 

10.15: Nabożeństwo z Poznania. 
11.58—15: Transm. z Warszawy, Sygnał 

czasu, poranek symfoniczny, komunikat me 
teorologiczny, końcert i odczyty rolnicze. 

15—15.20: Odczyt rolniczy dla Wileń: 
szczyzny „Przypomnienie na Czasie” odczyt 
wygłosi p. J. Jurkowski. 

15.20—16: Muzyka z Warszawy. 
17.5—17.30: „Wileńskie doświadczeni: 

w nauczaniu” XX odczyt organ. przez Kurat. 
O. S. Wil. wygłosi p. Śledzińska. 

17.30—18.50: Koncert popularny z War- 
szawy. 

18.50—19.15: „Kukułka wileńska** 
wiony tygodnik humorystyczny. 

19.15—19.55: Transm. z Krakowa. Audy 
cja żałobna, poświęcona twórczości Włady 
sława Orkana. Wykonanie Krakowskiego Klu 
bu Literatów. 

19.55—20: Program 
sygnał czasu. 

20—24: Transm. popularnego koncertu 
symfonicznego z ogrodu Bernardyńskiego w 
Wilnie. Po koncercie komunikaty i muzyka 
taneczna z Warszawy. 
PONIEDZIAŁEK , DNIA 26 MAJA 1930 R. 

5: Sygnał czasu z Warszawy. 
Muzyka z płyt 

mó- 

na poniedziałek i 

  

    

Warszawy. 4 i 
16.10—16.15: Program dzienny. 
16.15—17: Muzyka lekka z restaur. „Bri 

stol“ w Wilnie. 
17—17.15: Kom. Akademickiego Koła 

Misyjnego. 
17.15—17.40: „Mała skrzyneczka“ odpo 

wiedzi na listy dzieci wygłosi Ciocia Hala. 
17.45—18,45: Il dyskusja nieprzygotowa 

na z cyklu „Rozmowy na czasie“ „O pacy- 
fiżmie" udział biorą: red. Stanisław Mackie- 
wicz, p. SE Dembiński i p. Władysław 
Arcimowicz. Tran. z prywatnego mieszkania. 

18.45—19.25: Aud. literacka. Fragment z 
„Dawida Capperfield'* Karola Dickensa w 
wyk. Zesp. Dram. Rozgł. Wil. 

. 19.25—19.40: 52-ga lekcja języka wio- 
skiego. i й 

19.40—20: Transm. z Warszawy. Praso 
wy dziennik radjowy i sygnał czasu. 

20—20.15: Transm. z Warszawy. Prze- 
mówienie min. .Prystora. 

20.15—24: Transm. 

  

z. Warszawy. Kon- 

  

GIEŁDA WARSZAWSKA 
z dnia 23 maja 1930 r. 
Wałuty i dewizy: 

Belgja 124,52 — 124,83 — 124,21. Ho- 
landja 558,66 — 359,56 — 357,76. Londyn 
43,35 — 43,46 — 43,24. Nowy Jork 8,908 
— 8,28 — 8,888. Paryż 34,97 — 35,06 — 
34,89. Praga 26,44 — 26,50 — 26,38. Nowy, 
York telegraficzne 8,92 — 8,94 — 8,90. — 
Szwajcarja 172,60 — 173,03 — 172,17. Wie 
deń 125.76 — 126,07 — 125,45. Włochy 
46,78 — 46,90 — 46,66. Berlin w obrotach 
pryw. 212,85. 

Akcje: 

Papłery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 111. Dolarówka 
65,75. Konwersyjna 59. 10 proc. kolejowa 
103, 8 proc. (GK į BR. obligacje B. G. 
Kraj. 94. Te same 7 proc. 83,25. 4 proc. ziem- 
skie 45,50 — 4,5 proc. ziemskie 55,75. 8 proc 
ziemskie dolarowe 89. 5 proc. warszawskie 
58,25. 8 proc. warszawskie 78. 8 proc. Czę” 
stochowy 67,75. 8 proc. Łodzi 70,75, 8 proc. 
Piotrkowa 68,25. 

B. Dysk. 111, B. Polski 172. B. Powsz. 
Kred. 110. B. Zw Sp. Zarobk. 72,5 Często 
cice 34,75 — 35,50. 

Dr. W: Bądzyński | 
przeprowździł się na ul. Wileńską 30 
m 15. Godziay przyjęć: 9—10 i 3 4 
i pół. +lrzo | 

  

  

— Ок w domu Garbarske 
nr, 5, Nieznani sprawcy dostali się wieczor+m 
na strych domu nr. 3 przy ul. Garbarskiej i 
wynieśli większy zapas bielizny, będącej wła 
snością lokatorów tego domu. 

Poszkodowani straty swe oceniają na 790 
złotych. | RÓ lui. lud 

ramofon. | 
3.20: Kom. meteorologiczny 2 - 

       



CENY W WILNIE 
z dnia 23 maja 1930 r. 

Ziemioplody: pszenica 38 — 40, żyto 18,5 
jęczmień na kaszę 18 — 19, browarowy 21— 
22, owies 17 — 18, gryka 23 — 24, wyka 29 
— 30, otręby pszenne 14 — 15, żytnie 12— 
13, koniczyna 12 — 13, siano 8 — 10, sło- 
ma 6 — 7, makuchy lniane 36 — 37, sło- 
necznikowe 25 — 26. Tendencja w dalszym 
siągu bardzo słaba. Zainteresowanie mini- 
malne. 

Nasiona: owies siewny załeżnie od ga- 
sunku 24—27, łubin 28—30, seradela 35—36 
oełuszka 25—27, wyka 33—36, koniczyna 
czerwona 200—220), biała 275—300, szwedz- 
ka 300—320, tymotka 100—120, przelot 140 
—180. 

Mąka pszenna 60 — 80, żytnia razowa 
47 proc. 25 — 27, pytłowa 65 proc. 35—38 
za 1 kg. 

Kasza: jęczmienna 50 — 65, jaglana 70 
— 85, gryczana 80 — 90, owsiana 85 —108, 
perłowa 60 — 80, pęczak 50 — 60 za 1 kig. 
manna 100 — 140. 

Jaja 100 — 120 za 1 dziesiątek. 
Nabiał: mieko 30 — 35 

tana 180 — 200, twaróg 100 — 120 za 1 
zg. ser twarogowy 120 — 160, masło nie 
sołone 550—600, solone 450—500. 

Drėb: kury 6 — 8 Zl. za sztukę, kurczę- 
1а — — kaczki 8 — 9, bite 6 — 7, gęsie 
18 — 20, bite 15 — 18, indyki 20 — 25 bite 
18 — 20 2. 

Mięso: wołowe 180 — 220, cielęce 160 
200, baranina 240 — 250, wieprzowe 260 — 
320, słonina świeża 380 — 400, solona 380— 
420, sadło 380 — 400, smalec wieprzowy 
420 — 440. 

Warzywa: groch polny 40 — 60, fasola 
biała 100 — 120, kartofle 9 — 10 kapusta 
świeża 9 — 10, kwaszona 25 — 30, marchew 
I5 — 20, (za klg.), buraki 10 — 15 (za 
kilogram) brukiew 15 — 20, ogórki 10 —i12 
zł. za 100 sztuk, cebula 40 — 50, 
„Ryby: liny żywe 380 — 400 śnięte 280— 

300, szczupaki żywe 400 — 420, śnięte 250 
— 20, leszcze żywe 380 — 400, śnięte 250 
— 280, karpie żywe 350 — 400, śnięte 200— 
250, karasie żywe (brak) śnięte 150 — 180, 
okonie żywe 550 — 400, śnięte 250 — 280, 
wąsącze żywe 380 — 400, śnięte 280 — 300 
węgorzę 450 — 500, miętusy żywe 200 — 
250, śnięte 120 — 180, stynka 75 — 100, 
płocie 100 — 150, sumy (brak), drobne 30 
— 50. I 

Len. Len włókno surowe I gat. 18 —20 
żł. za pud, len trzepany 26 — 27 zł. za pud, 
siemię Iniane o czystości 87,5 proc. 11 — 12 
zł. za pud (n) 

  

  

PAMIĘPAJCIE 6 SIEROTACH Z DO: 

MU DZIECIĄiKA JEZUSI % 

    

    

    

    

r. za litr, Smie- * 

Ęj=="=o KAZ ] A mm 

BROCĘKWAY 
mało używany. okazyjnie sprzedaje 
się. Dowiedzieć się: Mickiewicza 23. 
Prztdstawicielstwo samochodowe 

„ESBROCK-MOTOR*. 
|WEIACWJ ZELDA ПЛОН САНр 

hiezapominajcie o tem ii: 
NEKROLOGI, REKLAMY i różne 
OGŁOSZEN.A do SŁOWA i innych 
wszystkich pism załatwia na_naj- 
beraziej dogodnych warunkach Biuro 
Reklamowe Stefana Grabowskiego w 
Wilnie, Garbarska 1. 

  

  

OBWIESZCZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, re- 
wiru 2-go z siedzibą w Wilnie, przy ul.. Ja= 
kóba Jasińskiego nr. 1 m. 3, zgodnie z art. 
1030 UPC podaje do wiadomości publicznej 
że w dniu 31 maja 1930 roku o godz. 10 ra- 
no w Wilnie przy ul. Królewskiej nr. 6 od- 
będzie się sprzedaż z licytacji, należącego do 
D-H „Bogusław Marjan Bosiacki'* majątku 
ruchomego, składającego się z umeblowania 
biurowego i motocyklu, oszacowanego ASI 
mę zł. 1.320. ? 

Komornik (—) F. Legóiieki. 

  

  

Samochód glężarówka | 

  

$ £Lowo 

  

Doskonale biale przezroczyste nie. GH] 

tłuczące się szkła do zegarków     
WIELKA 38 į 
(róg Sawicz). 

Od dnia 23 do 26 maja 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

„itrólowie puszczy” 
(„PORI*). Potężny dramat z życia dzikich ludów i dzikich bestyj puszcz afrykańskich. Aktów 6. 
Nad program: „ZWYCIĘSTWO MIŁOŚCI". Aktów 3, Kasa czynną od g. 5 m. 30. Początek sean- 
sów od g. 6-ej. Następny program: „STAĆ, TU EDDY POLO*. 

Kino Miejskie 
SALA MIEJSKA 

ni. Ostrobramska 3, 

  

Dziś ostatni dzień! Balkon 1 zł. Parter od 1.50 Dźwiękowa sensacja doby obecnej! Film 
DŹWIEKÓWY rewelacja! Film arcydzieło! Najbardziej współczesny fllm z życia dziewcząt i ich kochanków! 

key KOBIETY NIE DO MAŁŻEŃSTWA 
э Шягипнігсу dramat młodych serc. Fascynujący zespół: JOAN GRAWTORD,. ANITA PAŻE i NILS 

ASTER. Śpiew—Muzyka—Tańce. Nad program: UWAGA! SENSACJA! Gościnny występ światowej 

sławy śpiewaka (ie6rga Washingfona. PoczątekSeansów o g. 4.30, ost. 1015 w. 

  ZAKŁAD SZTUCZNYCH W 

E anna i i ns ans (GĄ 

MINERALNYCH iNAPO J 
CHŁODZĄCYCH 

ów 
pod frmą: 

„E TRDNSŻCLYŃŚNI" 
‚ W WILNIE 

pod kierownictwem współ. 
\ właściciela 

m4 prow. WRZEŚNIOWSKIEGO 
poleca; sztuczne wody mi- 
neralae (Vichy, Ems, Karl- 
sbzd i ince)i napoje chło- 

w dzące, przyrządzane wyłącz- 
į nie ną cukrze. 
( ZAKŁAD: PIWNA 7. 

MAGAZYN: Wielka 50: 

   

  

  

RĄK NÓGIPACH. 
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Ą LJ DU BI 

L 00Y2WIEKU <: 

BRUTUZT) 

Dziś ostatni dzieńl Ceny miejsc na parterze od 1 zł. DZIŚ przebojowy iilm dźwiękowy p. t. 

„NIEBEZPIECZNA KOBIETĄ yy zi Dźwiękowe kin 
wy z życia ludzi 

Ei 
„НОБЬТЫО0В“ |родаепи, W rol. gł. Słynna gwiazda NURMA SCHOERER i znakomity LOVELL SHERMAN. 

ul. Mickiewicra 22. Nad program: Dodatek śpiewno-muzyczny. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.25. 

  

25, 26 i 21 maja TYLKO 3 DNI! Znaxomita pasza rodaczka, ulubienica publiczności POLA NEGRI w wiejkim 
Kino Kol. dramacie współ- K b A M $ T Ww B* Dramat sensacyjno-życiowy w 10 aktąch. Film obfituje w 
OGNISKG* czesaym p. t. 9. mioc najrozmaitszego rodzaju niespodzianek. Bajeczną gra. 

э Ciekawa treść. Początek seansów o godz. 6. w niedziele O godz. 4 po poł. Całkowity dochód z kina w dn. 
Ul. Kolejowa Nr 19 | 26 i 27 b. m. przezuacza się na wpisy szkolne dla niezamożnych uczni Państwowej Szkoły Technicznej w 

Wilnie. Następny program: „NIEPOTRZEBNY CZŁOWIEK" z Emilem Janoigsem w roli głównej, | 

  

Dziś! najpotężniejszy film Świata! bawia wojna o» I jei okrucieństwa! p. t. 
pełna grozy i łez współczesna tragedja w 10 aktach. 

„rCYWILIZĄCJA: CYWIŁIZACJA: jest to wielki akt oskarżenia prze- 
ciwko sprawcom wojny wszechświatowej. CYWILIZACJA: jest to przestroga dla narodów, którzy 
przez pychę i drapieżność chcą zakłócić spokój Świata głosząc hasła wojny światowej. CY- 
WILIZACJA: to już nie fllm, a Dokument Epoki Naszej. Nad program: Król humoru i śmiechu 

Buster Keaton jako „SPORTOWIEC Z MIŁOŚCI* komedja w 8 akt. 

POLSKIE KINO 

„Wan da“ 
Wielka 30. 
Tel. 14-81. 
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NAJKORZYSTNIEJ 
RPARATÓW FOTOGRAFICZNYCH     

W śródmieściu 
do wyna- 

=== koks, drzewo rąbane 
i szczepane, 

- jj 0 SEN, E Е NIE DECYDUJCIE SIĘ NA KUPNO aparatu fotograficznego Pokój Je я ."д.. 

‘ PRZED OGLĄDNIĘCIEM wielkiego wyboru bźógie wejscie z Węgiel órnoślątki RÓ Žau 
ogródka. Oopałowy, kowalski, 

Felczerka - Akusze.ka 

salad anfeczny w Wilnie 
MICKIEWICZA 15 vis-a*vis klotelu Georges 

(egz. od 1890 r ) Tel. 482, 

Dfrzymane świeże czerpania 1950 r. 
OM |: > 

naturalne mineralne Gody 
Borżom, Karlsbad, Krynica, Vichy etc. etc. 

į 
„SUle kąpielowe Ciechocińska, Inowrocławska etc. 

MUŁ PISZCZAŃSKI. KĄPIELE NAUHEIMSKIE. 

RR ZSZ OZONOWA CWE CZ 

kupuje się towary gwarantowanej 
dobroci u GŁOWIŃSKIEGO. Pole- 
camy różne nowości sezonowe, mar: 
kizety, jedwabie, satyny, perkale oraz 

pończochy i skarpetki modne, 

UWAGA—WILEŃSKA 27. —& 

todykalie 
usuwa pieg) 
OPOFENZNĘ, 
РОИ 
amiarszczki 
ERIE WĘCY 

    

  

  

Uwadze gospodyń! 
Najlepiej zabezpiecza 

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

„KATOL* nie szkod- 
liwy dla zdrowia, nie 
plami ubrania i radykal- 
nie tępi: mole, pchły, 

ko- wszy, piuskwy, prusaki, karaluchy, 
mary, muchy, muszki na kwiatach po- 
kojowych, mrówki i wszelkie robactwo. 
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Żądać we wszystkich składach 
aptecznych i aptekach. 

10559, 
uzyska każdy — na trwałości malo- 
wanych przedmiotów _ KUPUJĄC: 
POKOST, „FARBY, LAKIERY, 
EMALJE podłogowe i inne artykuły 

malarskie 
w składzie farb  SS8I—L 

Jana Mazurkiewicza 
Wilno. Dominikańska Nr 11. 

r ŻĄBAJCIE 
k w: wszystkich aptekach i 

Ė 
składach apiecznych zfanego 

środka od odcisków 

Prow, В, PARKA. 

U Į ZASTĘPCY LOSOWI! 
Waga Poważna instytucja 

bankowa, która pierwsza w Polsce 
sprzedaje na spłaty najnowszą po- 
życzkę 3 proc. budowlaną daje moż- 
ność zastępcom, którzy natychmiast 
się zgłoszą — po prospekty — za- 
robkowania większych kwot. Nade- 
słać natychmiast fotografję do legity- 
macji. Bezzwłocznie wykorzystać 
koniunkturę. Początkujących poucza- 
my. Lwów, Skrytka pocztowa 237. -) 

  

  

  

«al 

ке Gz 
o lima 

GDI, 

powszechnie znanej firmy 

- Tnistaw KLINE, Drezno, 
TAŚMY MIERNICZE, RULETKI 
1 PRZYBORY  KREŚŁARSKIE 

w WIELKIM WYBORZE 
skład fabryczny w POLSCE 

„OPTÓK RUBIŃ "sua. | 
Dominikańska 17, telefon 10-58. 

Najstarsza firma w krzju (egzystuje 

   

Wydawca Stanisław Mackiewicz Redaktor odpowiedzialny Witold Woydyito. ACERO CWE 

Magradzone na 1-ch Targach Północnych i Wystawie 

aiczo - Przemysłowej w. Wilaie — 1928 

| wielkim złotym medalem 

  

r. 

Tadsliy © 
niwelalciy, | 

Elegoncka pon 
FRANCISZKA FRLICZKI 

Polską Składnicę Galanteryjną 
i Zamkowa 9 (róg Skopówki), tel. 6-46. 

przed nabyciem pończoszek lub 
combinaisonów w najmodniejszych 
kolorach powinna odwiedzić sklep 

  astuole, © 
goajomelry, 
planimetry 

etc. 

  

TUOS SING LA AL BOY DZA UI" AMT NTA MO BO 

PIANINA | FORTEPIANY 
Światowej sławy Pleyel, Bechstein etc., takoż 
Arnold Fibiger, Keratopf i Syn, A. Drygas, 
uznane rzeczywiście za najlepsze w kraju 
przez najwybitniejszych fachowców na Pow. 

Wystawie w 1929 r. 
Wilno, 

K. Dabrowska u. Niemiecka 3, m. 6, й 

Ё SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 
DBU ЭкОг PANEK MCLEG GA 

CENY FABRYCZNE. 
ZKM BEL BOSCO KAWA PROZA SA 

  

    od 1840 roku). 

Ua 

  

Daogodne warunki splaty 
Motory „Dušla“, „Elwe“. 
Turbiny wodne „Fran- 
cisa“, Maszyny mlynskie, 
walce, kamienie periaki, 
Buccwz | przeltcwż młynów 

Вка ST. STOBERSKI 
Wilno, Mickiewicza 27 

tel. 12-47. , 
Tamże motor używany PERKUN 
2030 HP do sprzedania zaraz, 

pokó iš Wapno, cement, cegła. 
LE Р 

cla solidnego lokato- Dostawa niezwłoczna 
ra z niekrępującen 
wejściem. Bernardyń 
ski zauł. d.« Nr 8—1 

|LETRISKA | 
Druskieniki 

Pensjonat „Aspazja“ 
visa vis parku i za- 
rzącu. W czerwcu ce- 
ny zniżone. Kuchnia 
zdrowa dyetyczna, In 
formacje: Wilno, ul. 
Mickiewicza 24 m. 11 
Estko. —# 

Kryaica-Pensjonat 
KRESOWY „AUELA“, 
ul, Kraszewskiego, 15 

iż 

A. Szymańska 
firma „Wilopal“ ul. Wileńska, dom Kre- 

Styczniowa 3. mera Nr15m. 2, —g 
Tel. 18-17, — -0 

HEER Oszczędności 
- g swoje złote i dolary 

V. Vilenkia I $-ka 
ulokuj na 12 proc. pe ) o 
woja jest zabezpie- gets I SE ее ао е 20, dom SM brem i drogiemi ka- 

Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skłąd 

mieciami. LOMBARD 
Plac pna Bi- 

: mebli: pałę 
jadalnie, sypialnie, 

skupia 12, 
pożyczki pod zastaw 

salony, gabinety, 
łóżka niklowane i 

złota, srebra, brylan= 
tów, po pd pia” 

NA: nin samocho: i 
angielskie, kreden- wszelkich łówarów. я 
sy, stoły, szaty 
biurka,  krzesłą 
dębowe i t p. Do- 
godne warunki i 

  

  
  

Do odstąpienia 
jaja wylęgowe od kur 

    

  

  

miaut pieszo od.Do-| ma raty. | yc, biało-czubstych. rojowego. Kuch: „4 
sa SdrOwA: obi.ta, DRZE Parafjanów—Agapowa 
żądanie cjetetyczna. | Hkumulafory |—=————— Ceny bardzo niskie. i Rad RÓŻNE sumy go- 10102 adjo tór kowe lokujemy 

——— | Sprzedaż, tadowa- || na dobre hipoteki 
HALLEROWO nie i naprawa. miejskie i ziemskie 

  

  

    

    

    Ciepłe kępiele mor- | FACHOWO. TA. || Dom H. K. „Zachę- 
skie i pensjonat „War: | NIO. SZYBKO ta" Mickiewicza 1, | 

je szaw a: B p: Firma tel. 9-05, oł 
zacja, wodociąg', te- : 

jak rówaież wszelkich artykułów fotograficznych sł "pianino. * Poczta Michał Girda "PIĘKNY "Rag ek" 

i W SKŁADZIE FABRYCZNYM A za krę; za Mo я ziemski  ob,zaru 
х iadomosė: НаЦего- ! SE. OŚ. T około 500 ha, zie- 

„OPTYK RUBIN | 1р мец аее карю аоы | Pe kd 
. ° ma j. ж 

WILNO, ul. DOMINIKAŃSKA 17, tel. 10-58, Bagińska. O jeśao-łąkowy "100-200 dowania w pełnym 
Najstarsza firma w kraju (egzyst. od r. 1840). ka w pow. Wileńskim, | komplecie, dom 

п КЕН PENSJONAT Oszmiańskim, idzkim ; mieszkalny muro- 
w suchej, zdrowej. Nowogródzkim  lubį wazy O 10 poko- 

jach sprzedamy do- 
godnie z inwenta- 

rzem lub bezi 
Dom H.-K. „Za- 
chęta* Mickiewi- 
czą 1, tel. 9-05 0 
—н 

pięknej x na Polesiu. Wymagane: 
—sosnowy las, rzeka zijowotna _ miejsco- 
= a 2“ wość, ładny stary dwór 

p . . * ogród o › muj ię" w moście derizą zek Пр eż 
otrzymać _po- Przygotowuje dzieci 92 A E в00х. Oferty: _ Orzeszkowej 

SAT : 
ннноелегтчо . РОЗА ОУ i 
ECUREKEE 1 

Nauczycielka 
z dużą praktyką po 

  

  

sadę? Musiszdo pierwszych 4-ch! 2 11, m. 25. 8102—25 — =" 
Lekarz-Dentysta ukończyć kursy fa-klas Posiada znajo- Tl Majątek ь SWE 

Raduńska- chowe, koresponden- mość francuskiego, PENSJONAT „ Na P olesiu ładnie położÓGy Nowogrodzka csine _ protesora Se- rysunków i muzyki. Cywińskiej | majątek ziemski, ACO IEEE "a 
kułowicza Warszawa, Łaskawe oferty pro- wydaje obiady przy-| Obszaru okoto 700 » skonałą glebą i łą- o długoletniej prak- 1 p 8 1 P 
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JE w i listownie: |" pod W. B.— sto. i 2.| lasu materjałowe- е 
linie, otworzyła swój Sużdalaji PhUAKEĆ SOWA JBOD B A 1703, Srńzki 4 go, z RP GOlEOiem EO shaodaa DES 
gabinet dentystyczny, „ości kupieckiej, ko- Natychmiast poszuku D V va vyiab, sprzeda- WILŃ za 1 Ft dol 
przy ul. Mickiewicza tęszondencji handlo: je się BONA _ inteli- | ETNISKO o.] my okazyjnie za || goeńskie > „pluro 
44 m. 19. — wej, stenografji, nauki gentaa do 2 dzie Lai Umeblowanzć 6] “808 drzewostanu || ROmisowo - Handi, 
vs DAS Za EJ handlu, pravia, kali ci Adres: Nowogródz: kin" 4 A konu- | „wileńskie Biuro tal a” ŻĘ 

= jm grafjł. pisania na ma-ka 7 m 2, telef. 734 Aikacja: autobus „sta-| K2misowo- Hand, į — : 
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M - tach i sumach па Mostoga Tim, 5. Sprzedaje się na bar- Uczeń taiałowski ki Qdzo dogodnych ю t Kosme gramatyki polskiej. SR p BOdnych Wa | pewne zabezpiecze” 
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daym placem do 

    

Sm mase izy POSADY  poszukujei jutro cd 10—1 i 3— Są dowynajęciapokoje 
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    BE” i ój zawód — ь ż i na najpewniejsze 
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RZ aku Wod.ciągi, gaz, pro ROK KAWA oo dł л wieża poszukuje cór- 
Masaż twarzy i ciała misowo  Handlowem, ki swej Antoniny Szyr- 

įektowanie, kosztory- 
sowanie, samodzielny 
kierownik, koncesja, 
narzędzia, przyjmie 
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W. 2. Р. Skierować: Zy GU ————— r | z licznikiem mią stroskaną masę. 
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stała. Zgłosić się: W. Pohulanką 1-2, 

do Biura, —g 
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