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OBOIESZCZEKIE 
W SPRAWIE EMISJI I-EJ SERJI 

PREŃJOWEJ POZYCZĘI BUDOWLANEJ 
w sumie 50.000.000 zł. w złocie 

NA PODSTAWIE ART. 8 USTAWY Z DN. 23 MARCA 1929 R. O UPOWAŻNIENIU MINISTRA SKARBU DO WYPU- 
SZCZENIA WEWNĘTRZNEJ POŻYCZKI PAŃSTWOWEJ DO WYSOKOŚCI 100 MILJONÓW ZŁOTYCH W ZŁOCIE (DZ. U.R.P. 
Nr. 23. POZ. 232) ZARZĄDZA SIĘ CO NASTĘPUJE: ‚ 

2 dniem 1 sierpnia 1930 r. wypuszczm się Serję I-szą premjowej pożyczki. udowionej 
na sume nominalną 50.000.000 zł. w złocie 

w obligacjach na okaziciela, wartości imiennej po 50 zł. w złocie każda obligacja. 
pływie lat 20 od daty jej wypuszczenia, t.j. w dniu 1 sierpnie 1950 roku, z tem, że po dniu 1 sierpnia 1940 roku. Ministrowi Skarbu będz'e przysługiwało prawo za Pożyczka podlega jednorazowej spłacie w całości po u 

x rządzenia wcześniejszej, lecz również jednorazowej spłaty pożyczki. 
Oprocentowanie nominalne pożyczki wynosi 3 od sta w stosunku rocznym. Odsetki wypłacane będą posiadaczom o 

nich kuponów, z których pierwszy płatny będzie w dniu 1 lutego 1931 r., ostatni zaś w dniu 1 sierpnia 1950 r. i ы : : > J 
Każda obligacja zaopatrzona jest w 20 półrocznych kuponów, płatność których nastąpi w okresie od: 1 lutego 1931 r., do 1 sierpnia 1940 r. włącznie, oraz w jeden talon, uprawniający do otrzymania arkusza kuponowega 

na następne dziesięciolecie. - : 
Dla serji 1-szeį pžemjoweį pożyczki budowłanej ustanawia się premje, wynoszące w każdym roku trwania pożydzki łączną kwotę 

2.000.000 zł. w ziocie 
Premje rozlosowane będą między posiadaczy obligacyj serji 1-szej premjowej pożyczki budowlanej co kwartał w dn. 1rgo lutego, 1-go maja, 1-go sierpnia i 1-go listopada każdego roku trwania pożyczki drogą losowania 

numerów obligacyj tejże pożyczki. W każdem kwartalnem losowaniu będzie rozegranych 112 premij na ogólną kwotę 500.000 zł. w złocje, a w szczególności: 

1 PREŃJA W WYSOKOŚCI 250.000 ZŁ. W ZŁOCIE 
1 ‚ ь : 56.000 | | ; 

10 PREAI PO 10.6060 ‚ | ‚ 

bligacyj pożyczki półrocz-nie z dołu w dniach 1 sierpnia i 1 lutego każdego roku za zwrotem odpowied 

: 
100 г 5 116000 ‚ , ‚ 

Pierwsze losowanie premij odbędzie się dn. 1-go listopada 1930 r., ostatnie zaś w dn. 1 sierpnia 1950 r., o ile nie nastąpi wcześniejsza spłata pożyczki. 
Obligacje, na któge padły premje w losowąniach poprzednich, nietracą prawa do udziału w dalszych losowaniach. 
Spłata kapitału, oraz wypłata odsetek i premij pożyczki nastąpi w złotych według równowartości 900/5332 grama czystego złota za 1 złotego w złocie, zgodnie z postanowieniem art. 16 rozporządzenia Prezydenta Rze- 

czypospolitej z dnia 5 listopada 1927 r. w sprawie zmiany ustroju pieniężnego (Dz. U. R. P. Nr. 97 poz. 855). a у 
Kapitał i odsetki oraz premje do 1.000 zł. płatne są w Centralnej Kasie Państwowej, w Kasach Skarbowych, Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Polskim, Pocztowej Kasie Oszczędności i ich Oddziałach. Premje po- 

nad 1.000 złotych płatne są wyłącznie w Banku Polskim. 
Cena emisyjna pożyczki wynosi zł. 50 za jedną obligację wartości imiennej 50 zł. w złocie. 
Sprzedaż obligacyj będzie uskuteczniana po cenie emisyjnej z doliczeniem jedynie wartości bieżącego kuponu za czas do dnia zapłaty. 
Kapitał i odsetki pożyczki zabezpiecza się całym ruchomym i nieruchomym majątkiem Państwa. 
Kupony od obligacyj pożyczki wolne są od podatku od kapitałów i rent. 
Obligacje pożyczki mają wszelkie prawa papierów pupilarnych 1mogą być używane dla lokaty kapitałów osób, pozostających pod opieką i kuratelą, jakoteż kapitałów fundacyjnych, kościelnych, korporacyj publicznych, 

oraz kaucyj cywilnych i wojskowych. Е Ь : 
Obligacje pożyczki ulegają przedawnieniu w dniu 1 sierpnia 1980 roku, względnie po upływie lat 30 od dnia, w którym nastąpi ich płatność wskutek zarządzenia przez Ministra Skarbu przedterminowej spłaty pożyczki. 

„ Kupony od obligacyj przedawniają się po latach 5 od dnia, w którym staną się płatne, zaś premje po latach 10 od dnia ich wyłosowania. 

` p. Kierownik Ministerstwa Skarbu 

| (-) Ignacy Mafuszewski. 
Galkowlta emisja powyższej nożyczki została przejęta przez syndyka! gwarancyjny nasiępujących banków: 

Pocztowa Kasa Oszczędności (PKO) Bank Francusko Polski Bank Związku Spółek Zanobkowych 
Bank Gospodarstwa Krajowego Bank Handlowy w Warszawie Polski Bank Przemysłowy 2 

: Akcyjny Bank Hipoteczny. Bank Polska Kasa Opieki Powszechny Bank Kredytowy 
*' Bank Cukrownictwa Bank Towarzystw Spółdzielczych Powszechny Bank Związkowy w Polsce. 

Bank Dyskontowy Warszawski Bank Zachodni Dom Bankowv D. M. Szertszowski. 

Banki te ak rómieź Rak Pati i imo. ntytwj ramowe ora УЮ Огр к, 
lędą przyjmowały zapisy po tonie nominalnej 

ODB 2 NAJDALEJ DO 16 CZERWCA R. B.



DOKTORZY HONORIS CAUSA 
Dzisiejsze uroczystości uniwersyteckie 

Dziś, w auli kolumnowej Uniwer- 

sytetu odbędzie się podniosła a równo” 

cześnie serdeczna uroczystość wręcze- 

nia dyplomów doktorów honoris causa 

najwybitniejszym polskim prawnikom. 

Pomiędzy nowymi doktorami naszej 

  

Alions Parczewski. 

Wszechnicy, najbliższy sercu Wilnian, 
jest czcigodny prof. Alfons Parczewski. 
Po wielu dziesiątkach lat pracy na palu 

tak naukowem, jak społecznem, po dzie 

sięciu latach sprawowania mandatu do 
rosyjskiej dumy, po paroletniej prote“ 
surze na Uniwersytecie warszawskir:, 
znalazł prof. Parczewski uwieńczenie 

swego życia w pracy na/gruncie wileń- 
skim. Jeden z pierwszych ' organizato 
rów Uniwersytetu Stefana Batorego, 0d 
chwili jego wskrzeszenia, profesor pra- 
wa kościelnego, był prof. Parczewski 
przez pierwsze trzy lata istnienia Uni: 
wersytetu dziekanem Wydziału Prawa 
i Nauk Społecznych, następnie przez 
dwa lata rektorem. Równocześnie roz- 
wijał zadziwiającą wszechstronną dzia- 
łalność czy to jako prezes Wileńskiego 
Towarzystwa Prawniczego im. Danito- 
wicza, czy jako prezes Wileńskiego 

  

Władysław Leopold Jaworski. 

Oddziału Polskiego Towarzystwa F'- 
storycznego, czy wreszcie, po śmierc: 
Ś. p. dr. Zahorskiego, jako prezes To- 
warzystwa Przyjaciół Nauk. Wszędzie 
okazuje ducha inicjatywy, zapał praw- 
dziwie młodzieńczy, połączony z nie 
zwykłem doświadczeniem, a nadewszy: 
stko prawdziwy patrjotyzm. — Dziś 
uczci swego byłego rektora Uniwersy* 
tet, w najbliższą niedzielę urządza na 
Jego cześć uroczyste posiedzenie To 
warzystwo Przyjaciół Nauk. 

Równocześnie z prof. Parczewskim 
szereg profesorów prawa innych  pol- 
skich wszechnic otrzyma dziś dyplomy 
doktorów honoris causa, nadane im w 
związku z jubileuszem Uniwersytetu. 

Proi. Starzyński, były rektor Uni- 
wersytetu Jana Kaz mierza we Lwowie, 
należy do najwybitniejszych znawców 
prawa konstytucyjnego w Polsce. 
Przed wojną brał również czynny 
udział w życiu politycznem byłego za* 
boru austrjackiego i przez pewien czas 
był wiceprezydentem austrjackiej Izby 
Posłów. ' 

Prof. Abraham, również były rektor 
Uniwersytetu lwowskiego, to jeden z 
najwybitniejszych polskich historyków 

{ SPÓŁDZIELCZY 
WŁAŚCICIELI NIERUGHOMOŚCI w Wilnie 

ul. Wielka 36, tel. 296, 

Załafwia wszelkie operacje w zakres bankowości 
wchodzące 

Dyskonto weksli, inkasso weksli i dokumentów. 
Kupno i sprzedaż papierów procentowych i wartościowych. 
Przyjmuje wpłaty na rzecz Banku Ziemskiego. 

Przyjmuje na najdogodniejszych warunkach na rachunki bieżące i 
wkłady terminowe: złote, dolary i rubli złote na wysokie oprocentowanie: 

Wszelkie sumyf pieniężne powierzone Bankowi zabezpiecza się 
odpowiedzialnością udziałowców składających się przeważnie z właści- 

cieli kilkuset domów w Wilnie. 

BANK 

Bank przyjmuje nowych 

prawa koścelnego i dziejów  kościel- 

nych Polski. Prace jego o kościele ła” 
cińskim na Rusi, o pierwszej organiza 

cji Kościoła polskiego, o polskiem pra- 

wie małżeńskiem słusznie mogą dziś 

uchodzić za klasyczne prace polskiej 

historjograiji. 

Prof. KoschembarŁyskowski zdobył 

sobie swojemi pracami z dziedziny pra- 
wa rzymskiego głośne imię w nauce 

europejskiej. Po wieloletniej profesurze 

na Uniwersytecie lwowskim jest od sze 

regu lat profesorem Uniwersytetu war- 

szawskiego, do którego byłych rekto” 

rów należy. Równie wybitny dogmatyk 

cywilista, co historyk prawa, jest dziś 

jednym z kierowników Polskiej Komisji 
Kodytikacyjnej. 

Prof. Zoll wyktada prawo cywilne, 

na Uniwersytecie Jagiellońskim.  Je- 
szcze przed wojną był jego rektorem. 

W czasie wojny był wiceprezydentem 

  

Fryderyk Zol 

galicyjskiej rady szkolnej krajowej. 

Obok prac pierwszórzędnych teoretycz- 
nych i komentatorskich jest jako czło” 

nek komisji kodyfikacyjnej, twórcą licz- 

nych ustaw polskich. 

Prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Jaworski jest autorem licznych prac z 
dziedziny prawa cywilnego, konstytu- 

cyjnego i administracyjnego, jak rów” 
nież filozofji prawa. W latach 1908 do 

1918 był jednym z przywódców polity- 
ki polskiej w zaborze austrjackim 
był posłem do  austrjackiej rady 

państwa, w czasie wojny prezesem Na- 

czelnego Komitetu Narodowego. 

Proi. Pet'ażycki, po szeregu świet' > 

nych pracą | sywilistycznych, pošwię- 

cit się tilozofji prawa, w ktėrej to dzie- 

dzinie jest twórcą nowego kierunku. 

Uczony europejskiej sławy był przez 
długie lata profesorem Uniwersytetu w 

  

Władysław Abraham. 

Petersburgu, obecnie jest profesorem 

Uniwersytetu w Warszawie. 

Prof. Kutrzeba, sekretarz general- 

ny Polskiej -Akademji Umiejętności jest 
świetnym przedstawicielem nauki histo 

rji prawa polskiego i litewskiego. Jego 
„Historja ustroju Polski”, oraz jego 

„Historja źródeł prawa polskiego” na* 

leżą do podstawowych prac w tej dzie- 

dzinie. : aż, 

Mamy nadzieję, że dzisiejsza uro- 

czystość uniwersytecka znajdzie należy 

ty oddźwięk w społeczeństwie wileń- 

skiem. Z. 

członków udziałowców. 

5 ‹О мо 

Polsko-niemiecka umowa gospodarcza 
BERLIN, 28 V. Pat. Rada państwa Rzeszy przyjęła na dzi- 

slejszem posiedzeniu polsko-niemiecką umowę gospodarczą. Za 

umową padło 40 głosów, przeciwko—25 przy jednym wstrzymą- 

niu się od głosowania. 

Ndezwa premiera Sławka 
2 Prezes Rady Ministrów Sławek za pośrednictwem biura prasowego Prezydjum 

Rady Ministrów zwraca się do prasy z następującem wezwaniem: 
Nie jest rzeczą dostatecznie znaną, że nasze ciała ustawodawcze nie 

ustaliły dotąd należytej odpowiedzialności prawnej za atakowanie i obrazę 
Głowy Państwa, reprezentującej godność narodu i majestat Rzeczypospolitej, 
Zarówno sumienie narodu, jak i poczucie godności państwowej, żyjące w spo 
łeczeństwie, za bezkarność tego rodzaju wybryków czyni odpowiedzialnym 
rząd. Może się wydaje niezrozumiałem, dlaczego rząd na tega rodzaju wystą 
pienia zdecydowanie nie reaguje. Tymczasem, wobec uchylenia przez Sejm roz 
porządzenia z dnia 10 maja 1927 r. o rozpowszechnianiu nieprawdziwych wia 
domości i o zniewagach, rząd nie ma wystarczających środków prawnych, aże 
by ochronić przed napaściami prasy Najwyższego przedstawiciela państwa. 
Wierzę jednak w zdrowy instynkt społeczeństwa i mam to głębokie przekona 
nie, że zmusi ono w przyszłości do wynalezienia środków należytego zabez 
pieczenia osoby Prezydenta Rzeczypospolitej. Dziś jednak w granicach obo 
wiązującego prawa jestem bezsilny. Dlatego zwracam się do prasy z katego 
rycznym apelem, ażeby osobę Pana Prezydenta wyłączyła całkowicie z gry 
politycznej. 

Zawody szermiercze w Liege 
WARSZAWA, 28.V. PAT. W drugim dniu 

mistrzostwo Europy rozegrane zostały wałki finałowe w szpadzie drużynowej. Reprezen- 
tacja polska, występując w niezmienionym składzie, przegrała do najsilniejszej ekipy wło 
skiej w stosunku 5:11. Drugi mecz rozegrany z Francją zakończył się również przegraną 
Polski 5 i pół : 10 i pół W ogólnej kwalifikacji zajęła pierwsze miejsce i zdobyła tytuł 
mistrza Europy w szpadzie drużynowej ekipa belgijska. Drugie miejsce zajęła | Italia, 
trzecie — Francja, — czwarte Polska, piąte — Anglja, szóste — Holandja. Należy pod- 
kreślić, że wyniki, osiągnięte przez naszą niedawno założoną drużynę szpadową, są bar 
dzo zaszczytne. Nasi szpadziści wykazali olbrzymie postępy, czego dowodem są niedawne 
zwycięstwa nad Czechosłowacją i Rumunją, a obecnie nad Anglją i Holandją. 

Ogromna nawałnica w Kownie 
KOWNO, 28 V. Pat. Wczoraj przeszła nad Kownem nawałnica, jakiej nie było tu 

od roku 1906. Zanotowano stan opadów 75 mm, czyli o jeden milimetr więcej, aniżeli 

w roku 1906. Woda zalała ulice miasta i podmyła w kilku miejscach tor kolejowy 
tak, że wszystkie pociągi na linji Kowro—Ejdkuny stanęły. Straty są ogromne. Wiel- 

ce ucierpiały zasiewy. 

Echa zajścia © Dmitrówce 
Odpowiedź rządu polskiego na notę kowieńską 

GENEWA, 28 V. Pat. Stały delegat Polski przy Lidze Naro- 
dów min. Sokal złożył sekretarzowi generalnemu Ligi Narodów 
następujące uwagi rządu polskiego: Powołując się na Ilst Pana 
z dnia 23 maja b. r. w którym przesłał mi Pan kopię tęlegramu 
otrzymanego przez Pana dnia 22 maja b. r. od p. Zaunłusa, mi: 
nistra spraw zagranicznych Litwy, mam zaszczyt z polecenia mo- 
jego rządu podać do wiadomości Pańskiej, co następuje: Z litew- 
skiej wersji w telegramie p. Zauniusa odnośnie do Incydentu w 
Dmitrówce wynika, że incydent ów mlal miejsce na terytorjum 
I między obywatelemi Polski. Wobec tego, że w tych warunkach 
a linea 7 rezolucji Rady Ligi z 10 grudnia nie mogłaby bać zasto- 
sowana, rząd polski widzi się zmuszonym do odrzucenia w spo- 
sób kategoryczny wszelkiej interwencji ze strony rządu litew- 
sklego co do wewnętrznych spraw polskich. Zgodnie z przyjętą 
tu procedurą powyższe uwagi rządu polskiego zakomunikowane 
zostaną urzędującemu przewodniczącemu Rady Ligi Narodów 
oraz rządowi litewskiemu. 

zawodów szermierczych w Liege 0 

   

    

  

\ * * * 

NIEPRAWDA W NOCIE ZAUNIUSA. — RANNY KURKUĆ WYZDROWIAŁ 
1 OPUŚCIŁ SZPITAL. 

Sekretarjat Ligi Narodów przesłał notę ministra Zauniusa w sprawie 
rzekomego mordowania Litwinów we wsi Dmitrówce do wiadomości rządu 
polskiego celem poczynienia ewentualnych uwag. Jak wiadomo, nota litewska 
zaiwiera szereg napaści o charakterze wyfaźnie pgólnikowym i jedynie kon- 
kretne stwierdzenie, że rzekomo przebity bagnetem Kurkuć ze wsi Dmitrowka 
zmarł w drodze do szpitala. 

Dowiadujemy się na miejscu, że ranny Kurkuć, pęzewiepiony, został do 
szpitała św. Jakóba w Wilnie w dniu wypadku. Posiada on lekką ranę kłutą. 
W dniu wczorajszym Kurkuć opuścił szpital jako zupełnie zdrów. Zadaje to 
nieodparty cios nocje litewskiej, której największy ciężar polegał rża rzekomym 
takcie zgonu Kurkucia. — Kurkuć zatrzymany jest narazie do dyspozycji władz 
prowadzących dochodzenie w sprawie całego zajścia i prawdopodobnie wi 
najbliższych dniach powróci do domu. 

Bójka na Placu Kafedralnym 
W dniu wczorajszym, koło godziny 8 wieczorem doszło na Placu Kate 

dralnym do pożałowania godnych zajść. Śmiało rzec można, że ci, którzy je 
wywołali, niedaleko odbiegli od moralnego poziomu barbarzyńskich sprawców 
polskiego pogromu w Kownie: Jakkolwiek zajście wczorajsze niepomiernie 
maluczkie było w porównaniu do strasznych rozmiarów pogromu kowieńskiego 
sprawców jego, bez względu z jakiej rekrutują się strony, należy jaknajsuro 
wiej potępić. 

Narazie nie posiadamy szczegółowego obrazu całej awantury, według 
jednak relacji obecnych, sprawa przedstawia się jak następuje: Około godz. 7 
z Katediy wychodzić poczęła litewska młodzież szkolna, obecna na nabożeń- 
stwie majowem, dorocznie dla niej w, tym czasie urządzanem. U wylotu skwer 
ku na Placu Katedralnym stały grupki uczniów szkoły handlowej, rzemieślni- 
czej, kilkunastu uczni gimnazjalnych oraz pewna liczba uliczników. Niepodo 
bna ustalić, kto pierwszy rozpoczął bójkę, taktem jest tylko, że w tłum wmie 
szalo się sporo uliczników, szukających jak zwykle w takich wypadkach okazji 
do bójki i awantury. Po obopólnej wymianie w treści wykrzykników, doszło 
do rękoczynów i bójki na laski i pięście Niewiadomo czemby się skończyła 
cała awantura, gdyby z właściwą sobie energją i szybkością nie interwenjowa 
ła policja, która w przeciągu kilku minut rozpędziła walczących, zatrzymując 
parę osób. Z pośród uczestników zajścia jest kilku lżej poturbowanych. Jeden 
z uczni gimnazjum litewskiego, Jan Ostaszko doznał poważniejszych obrażeń 
głowy. Opatrzyło go pogotowie ratunkowe. — Należy się spodziewać, że wła 
dze policyjne z całą surowością pociągną winnych zajścia do odpowiedzialności 

UDEZWĄ 
MŁODZIEŻY AKADEMICKIE 
FANA BATOREGO W WILNIE! R SPE 

Wil eński Komitet Akademicki wydał w dniu wczorajszym 
którą podajemy w skrócie: ! 

Koleżanki i Koledzy 
._._ Rząd litewski, pragnąc wznowienia na terenie międzynarodowym sprawy 

skiej, obłąkany nienawiścią do wszystkiego co polskie, > 
Polaków zamieszkałych w Kownie. 

. Dzień 23 maja 1930 r., jest kartą, 
bowiem dniu zaszedł niesłychany w dzi 
pogromu ludności polskiej, Szowinizm 
tylko przez bolszewików lub dzikich. 

! Tium podniecony demagogicznemi przemówieniami przywódców, pewny bezkarno 
ści, zdemolował urządzenia polskiej instytucji oświatowej i kamieniami powybijał sz by w 
oknach polskiego gimnazjum i w Zjednoczeniu Studentów Polaków, oraz uszkodził wnę- 
trza polskich zakładów handlowych, przemysłowych i artystycznych. Jednocześnie dzikie 
ręce w gmachu Uniwersytetu Litewskiego zerwały i strzaskały doszczętnie witrynę Zje- 
dnoczenia Studentów Polaków. 
: Jednolitą i zdecydowaną postawą zapewnimy swych braci zakordonowych, że my- 
ślą zawsze jesteśmy przy nich | krzywdzić ich nie pozwolimy, 4 / 

„ „Každy Akademik i Akademiczka musi przyjšė na Wiec Protestacyjny, jaki odbę- 
dzie się z inicjatywy Wileńskiego Komitetu Akademickiego. w sal Śniadćckich U. S. B. 
O terminie wiecu będą komunikaty w prasie. i 

„ Koleżanki i Koledzy! Oczy Polski i Europy są zwrócone na Was. Wszędzie musi 
dolecieć Wasz głos: Niech żyje wielka i potężna Rzeczpospolita Polska, Niech żyje Wilno! 

DO OGÓŁU dar” 
ST 

następującą odezwę, 

ina › wileń- 
dopuścił świadomie do pogromu 

która rzuca gruby cień na historję Litwy, w tym 
jach państw cywilizowanych wypadek bezkarnego 
itewski zastosował metody używane dotychczas 

r 
T 

O ETYKĘ W SĄDACH 
Na tle spraw © zwrof majątków skonfiskowanych 

Pamiętamy oburzenie, które wywo” 
łało przemówienie przedstawicieli pro' 
kuratorji generalnej w procesie pani 
Marji Uszyckiej. Obec nie proszeni je” 
steśmy o ogłoszenie wyroku sądu oby- 
watelskiego w tej sprawie. Drukujemy 
to z chęcią, gdyż jest to ciekawy do” 
kument chwili. Sąd obywatelski jest to 
instytucja mająca znaczenie nieco więk 
sze niż opinja jednostki, ma to znacze- 
nie uzgodnionego zdania kilku wybi- 
tnych osób, oczywiście bez prawa wią 
zania czyjejkolwiek opinji, ani też nie 
mogąca pretendować do stawiania wy- 
tycznych dla opinji publicznej. Nasz 
sąd w tej sprawie jest cokolwiek 
ostrzejszy, niż ocena wydrukowana 
poniżej. Podkreślamy tu jednak jedno 
bardzo ważkie zdanie, do którego mo” 
że kiedyś powrócić będziemy, musieli. 
Oto Sąd obywatelski najsłuszniej za- 
znacza, że - 

teza zaś przeprowadzenia dystęybu- 
cji wyrównawozej w sposób sprawie- 
dliwy pOmiędzy wszystkich, którzy z 
powodu udziału w powstaniach ucier- 
pieli, dystfybucji opartej na znajdują- 
cych się w posiadaniu Skarbu Pań- 
stwą majątkach byłych powstańców, 
stoi w sprzeczności z zasadą pływatnej 
własności. 

Są to ważkie i poważne słowa. Oby 
tylko o nich nie zapominali nasi usta- 
wodawcy i nami rządzący. 

WYROK 
Sądu Obywatelskiego w sprawie pp. Dr. 

Stefana Wierzbowskiego, Starszego Radcy 
Prok. Gen., Dr. Feliksa Flechneja, Starsze- 
go Radcy Prok. Gen., Dr. Adolia Sghitimana 

Radcy Prok. Gen. 
Sąd Obywatelski w składzie: Profeso- 

ra Dr. Tadeusza Brzeskiego, Rektora Uni- 
wersytetu, jako przewodniczącego oraz: Ad- 
wokata Bolesława Bielawskiego, Prof. Jó- 
zefa Mikułowskiego - Pomorskiego, Prof. 
Antoniego Ponikowskiego, Adwokata Zyg- 
munta Sokołowskiego jako członków,  po- 
wołany na zasadzie decyzji Rady Towarzy- 
stwa Prawniczego w Warszawie z dn. 27 
lutego 1930 r. na wniosek Zarządu Stowa- 
rzyszenia Urzędników Referendarskich Pro- 
kuratorji Generalnej R. P. z dnia 26 lutego 
1930 r. w sprawie zarzutów, uczynionych 
radcom tejże Prokuratorji Generalnej Dr. 
Stefanowi  Wierzbowskiemu, Dr. Feliksowi 
Flechnerowi i Dr. Adolfowi Schiffmanowi z 
powodu ich wystąpień w Sądzie Najwyż- 
szym w dn. 14 lutego 1930 r. w procesie 
Marji Uszyckiej przeciw Skarbowi Państwa 
o zwirot majątku skonfiskowanego jej ojcu 
za udział w powstaniu 1863 r. — po rozpo- 
znaniu wszystkich okoliczności sprawy na 
posiedzeniach w dn. 7, 13, 21 marca oraz 
8 i 11 kwietnia 1930 r. po przesłuchaniu 
świadków w osobach adw. Władysława Szy- 
szkowskiego, Sędziego Sądu ajwyższego 
Władysława Łukaszewicza i Prezesa Pro 
kuratorji Generalnej Stanisława Bukowieckie- 
go, jak również po zapoznaniu się z opinja- 
mi na piśmie Prezesa Sądu Najwyższego 
Bolesława Pohoreckiego i adwokata Żygmun 
ta Jundziłła oraz złożonemi przez stronę 
i świadków dowodami, wreszcie po wysłu- 
chaniu wyjaśnień stron w osobach Dr. St. 
Wierzbowskiego, Dr. F. Flechnera i Dr. A. 
Schitimana, 

jednogłośnie stwierdza co następuje: 
1) Forma przemówień Dr. St, Wierz- 

bowskiego, Dr. F. Flechnera i Dr. A. Schif- 
fmana na rozprawie sądowej w Sprawie 
Marji Uszyckiej w Sądzie Najwyższym w 
dniu 14 lutego 1930 r. była zupełnie popraw- 
na i nie zawierała zwrotów  polemicznych, 
któreby mogły urazić uczucia obywatelskie I 
patrjotyczne, co zostało stwierdzone przez 
zgodne zeznania, zarówno przewodniczące- 
go i referenta kompletu sądowego, jak i 
pełnomocników p. Marji Uszyckiej, adwoka- 
tów Zygmunta jundziłła i Władysława Szy- 
szkowskiego. г 

2) Treść przemówienia St. Radcy P. G. 
Dr. F. Flechnera, broniącego tezy przeda- 
wania roszczeń spadkobierców powstańców, 
niezależnie od swej słuszności lub niesłusz- 
ności prawnej, nie wzbudza żadnych wątpili 
wości j zastrzeżeń z punktu widzenia oby- 
watelskiego i mie spotkała się z żadnemi kon 
kretnemi zarzutami ze strony prasy i społe- 
czeństwa. 

3) Niektóre tezy prawne bronione przez 
Dr. St. Wierzbowskiego i Dr. A. Schiffmana, 
a mianowicie: teza formalnej legalności kon- 
fiskat, z punktu widzenia ówcześnie obo- 
wiązującego prawa rosyjskiego (o innej le- 
galności mowy mie było) oraz teza „„pier- 
wotnego zawłaszczenia* przez Skarb Pan 
stwa majątków byłych powstańców, uznano 
przez Sąd (Najwyższy za prawnie niesłusz- 
ne, a noszące przytem cechy sztuczności i 
sofistycznej formalistyki, mogły dotknąć bo- 
łeśniie ; 

Jednakże Sąd Obywatelski, z powodu 
obrony tych tez, nie czyni zarzutu pp. A. 
Wierzbowskiemu i Dr. Śchiffmanowi, ponie- 
waż działali oni w dobrej wierze i spełniali 
zlecenia służbowe obrony interesu Skarbu 
Państwa, rozwijając założenie prawne skar- 
gi kasacyjnej, której wniesienie znajdowało 
usprawiedliwienie w miezdecydowaniu przez 
czynniki państwowe, we właściwym czasie 
iosu majątków skonfiskowanych. 

4) Żarzut, podniesiony w poszczegól- 
nych protestach, jakoby zastępcy Prokura- 
torji Generalnej bronili zasady, że „Państwo 
Polskie jest Państwem nowem j niema żad- 
nego związku z dawną przeszłością, Sąd 
uznaje za oparty w znacznej mierze na nie- 
porozumieniu i niedokładnem żapoznaniu się 
z wywodami Prokuratorji Generalnej, "W 
rzeczywistem ich brzmieniu, Zastępcy Pru- 
kuratorji Generalnej wspominali niejednokrot- 
nie o „odrodzeniu Polski*, 0 „odzyskaniu 

niepodległości”, twierdzili, że nie zgoda Ro- 
sji, lecz wola Polski w pierwszym rzędzie o 
odbudowie jej zadecydowała (p. St. Wierz- 
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Audjencie u premjera i ministra 
WARSZAWA 28.V, PAT. P. prezes Ra 

dy ministrów Walery Sławek przyjął dziś p. 
wojewodę Kwaśniewskiego. O godz. 12 zło 
żył p. prezesowi wizytę ambasador Stanów 
Zjednoczonych A. P. p. Wilłys. 

WARSZAWA, 28.V. PAT. P. minister 
rolnictwa Janto-Połczyński przyjął dziś do 
radcę finansowego p. Dewey'a, z którym od- 
był dłuższą konierencję . W godzinach ran 
nych p. minister przyjął p. prezesa Steckiego 
oraz prezesa Przedpełskiego, z którymi odbył 
sus konferencję w sprawach  gospodar- 
czych. 

seżnynanie attache wojskowego 
Finłandji 

WARSZAWA, 28.V. PAT. Dziś o godz. 
14 szef sztabu głównego gen. Piskor wydał 
Śniadanie na cześć ustępującego attache woj 
skowego Finlandji płk. Helsingiusa i nowego 
attache wojskowego płk. Svenssona. W śnia 
daniu wzięli udział zastępca szefa sztabu 
głównego gen. Kwaśniewski, szef gabinetu 
ministra spraw wojskowych płk. Beck, ko- 
mendant garnizonu m. Warszawy płk. Wie 
niawa Długoszewski oraz oficerowie sztabu 
głównego. 

  

bowski) że walka z najeźdzcą „była spełnie- 
niem podstawowych obowiązków psyche 
polskiej", że „przez wiek cały jstniat tylko 
zahartowany w niezłomnej woli stworzenia 
znowu samodzielnego państwa Naród, pań- 
stwa tego pozbawiony, że tradycja w nas 
żyła i żyć będzie (Dr. A. Schiffman). Zaw 
razem rzecznicy Prok. Generalnej kiadli na- 
cisk na twierdzenie, że niema związku ge- 
netycznego pomiędzy współczesną państwo= 
wością polską, a państwowością Ro: 2 
Polska w stosunku do Rosji nie jest r 
stwem sukcesyjnem. 

Rzecznicy stali coprawda na stanow 
sku, że w okresie rozbiorów istniał tylko 
nieprzerwanie naród polski i tradycja jego 
państwowości, wola jej odbudowania, 
naród nie posiadał władzy suwerennej, a 
przeto nie był państwem w rozumieniu 
wa państwowego; teza taka, będąc z jednąj 
strony stwierdzeniem taktu, z drugiej zaś, 
mając na swe poparcie szereg autorytetów 
naukowych polskich, niezależnie od swej słu- 
szności lub niesłuszności, nie zawiera nic 
coby raziło uczucia obywatelskie i narodowe 
Polaka. 

Rzecznicy ci stali coprawda na stanowi 
sku że w okresie rozbiorów istniał tylko 
przerwanie naród polski i tradycja jego pań- 
stwowości, wola jej odbudowania, lecz naród 
nie posiadał władzy suwerenej, a przeto nie 
by: państwem w rozumieniu prawa: państwo- 
wego, teza taka, będąc z jednej strony stwier 
dzeniem faktu, z drugiej zaś, mając na swe 
poparcie szereg autorytetów naukowych poi- 
skich, niezależnie od swej słuszności lub nie 
słuszności, nie zawiera nic coby raziło uczu- 
cia obywatelskie i narodowe Polaka. 

5) Rzecznicy Prokuratorji Generalnej w 
żadnem swem odezwaniu się na powy: i 
rozprawie nie traktowali, wbrew  brzm 
niektórych protestów, uczestników powstań 
narodowych jako „buntowników'* przeciwko 
prawu, lecz przeciwnie, mówili z czcią o bo- 
haterach narodowych, którzy łamiąc formal- 
nie prawo zaborcy, spełniałt wyższy nakaz 
moralny wierności wobec narodu i jego n 
przedawnionych praw do własnego bytu pań 
stwowego. — Prof. Drž. Tadeusz Brzeski, 
Bolesław Bielawski, Józef Mikułowski - Po- 
morski, Antoni Ponikowski, Zygmunt Soko- 
łowski, Warszawa, dnia 1 kwietnia 1930 r. 
Zgodność powyższego odpisu z oryginałem 
poświadcza Prezes Rady Tow. Prawniczego 
w Warszawie, K. Lutosławski Warszawa, 
dnia 16 kwietnia 193Q r 

Tajemnica Dilsgeltorfu 
W JAKI SPOSÓB UJĘTO MORDERCĘ Z 

DUSSELDORFU. 
Przynieślimy już telegraficzną wiadomość 

o ujęciu mordercy z Diisseldorfu. Zdaj ę 
że tym razem udało się policji wpaść r 
leżyty ślad. Aresztowany Peter Kiirten był 
tak zaskoczony, że przyznał się nietylko do 
ostatniego swego czynu t.j. do zgwałcenia 
młodej dziewczyny, lecz także do całego sze 
regu mordów. ; 

Ujęcie Kiirtena nastąpiło wśród następu* 
jących okoliczności. Pewna służąca z Diis- 
seldorfu napisała do swej przyjaciółki list, 
w którym opowiedziała o swych  straszli- 
wych przeżyciach dnia 14 maja br. List ten 
dostał się w ręce policji, która wystarała się 
o adres autorki listu i dowiedziała się od 
niej następujących rzeczy. W nocy z 14 na 
15 maja br. miała się autorka listu spotkać 
ze swoją przyjaciółką ale się z nią rozminęła 
i dlatego postanowiła pójść do stowarzysze- 
nia służących. W drodze przyłączy! się do 
niej jakiś mężczyzna, który towarzyszył jej 
aż do parku. Gdy dziewczyna nie chciała 
wiejść do parku, ów mężczyzna sta: się na- 
tarczywym. Wtem zjawił się drugi młody 
człowiek ; wziąt energicznie w obronę dzie- 
wczynę. Napastnik ulotnił się, dzięki czemu 
mowy mężczyzna pozyskał zaufanie dziewczy 
ny. Gdy ta mu powiedziała, że nie może 
wrócić tej nocy do państwa u których siu- 
żyła, ten jej zaproponował, że ją u siebie 
przenocije. Dziewczyna zgodziła się i udała 
się do jego mieszkania. Tu się jednak ro 
myśliła i postanowiła wrócić do stowarzysze 
nia. „Wybawca* chciał ją odprowadzić. Dro 
ga prowadziła koło lasu, a gdy dziewczyna 
nie chciała wejść do lasu, ów człowiek rzu- 
cił się na nią, zaczął ją dusić i zgwałcił, a na 
stępnie oddalił się, pozostawiając dziewczynę 
Samą. Policji w Dissełdorfie udało się od. 
należć mieszkanie nieznajomego, którego jed 
nak 'w domu nie zastała, stwierdziła tylko, że 
nazywa się Piotr Kurten,. Na drugi dzień ue 
dało się go aresztować. Kurten, jak już pi- 
saliśmy przyznał się do wielu mordów. 

POTWORNE SZCZEGÓŁY : 
ŚLEDZTWA. 

Badanie aresztowanego „w Diisseldorfie 
'Pawła Kiirtena ujawniło nowe wstrząsające 
szczegóły jego przestępczej działalności. Wy 
kryto mianowicie nowe dwa wypadki pot- 
'wornego morderstwa, 

Przed półtora rokiem Kiirten włamał się 
do wiejskiej restauracji, gdzie zasztyletował 
małego chłopca w obawie przed ujawnieniem 
rabunku. W 16 roku życia Kiirten zadusił 
na śmierć kobietę publiczną. 

Badania w Sprawie morderstw, dokona-** 
nych przed rokiem w Diisseldoriie i okoli- 
cach, ujawniły potworne szczegóły. Kiirten 
po zamordowaniu 8-mioletniej dziewczynki 
Róży Oliger, oblał ciało naftą i podpalił. 

. Morderstwo dwu dziewczynek, 5-cio let- 
niej Getrudy Hamacher i 13 letniej Luizy 
Lenzen, dokonane było w: ten sposób, że mor 
derca, który poznał dziewczęta na zabawie 
wiejskiej wyprowadził je w pole. Jedną z 
nich posłał po papierosy, drugą zamordował 
sztyletem. To samo uczynił z dziewczynka, 
która powróciła z papierosami. 

18 letnia Marja Hahn została zamordo- 
wana w lesie, poczem morderca wykopał 
grób, w którym ukrył ofiarę. 

JAK MIESZKAŁ KURSTEN. 
Specjalny korespondent „Frankfurter Zei 

tumg'* opisuje mieszkanie domniemanego 
wampira: Kiirsten mieszkał na mansardzie 
do której wejście prowadziło przez strych. 
Mieszkał ze swoją żoną, lecz na strychu j 
dował się kran wodociągowy, gdzie 
mógł się umyć ze krwi w ten spog 
żona jego tego nie widziała. Za st 
blami na strychu Kiirsten przecho 
A której używał do zakopywani 
OB 

  

    

   

    

      
   

    

   

  

    

       
   

   

   
   

  

    
   

  

     
    

    

Sąsiedzi mieli Kiirstena za pracowitego 
i spokojnego człowieka. Zwracało uwagę tyl- 
ko pewne dziwactwo Kiirstena w stosunku 
do kobiet. W rozmowie z kobietami oczy 
Kūrstena zapalaly się niesamowitym  bla- 
skiem. Był uprzejmy lecz jednocześnie  ner-, 
wowy i zażenowany. Kiirsten ma 47 laty 
lecz wiele osób myślało, że niema jeszcze 
30-stu tak młodo wyglądał. у 

Od Wielkiejnocy Kiirsten był bez pracy, 
Koledzy jego znali Kiirstena jako kobiecia- 
rza, mającego szalone powodzenie u dziew- 
czyn. 

     

  

   

      

    

   

Jeszcze jedno dziwactwo Kiirstena pole- 
gało na tem, że nigdy nie dawał się sfoto- 
grafować. 

TAJEMNICA. 

Jak wiadomo już po aresztowaniu Kiir- 
stena dokonano w Diisseldorfie mordu we- 
dług metody „wampira*. A jednak Kiirsten, 
który się przyznał, że był tym „wampirem* 
już tego mordu dokonać nie mógł. 

Nad całą straszną historją morderstwa 
kobiet w Diisseldorfie wisi jakaś tajemnica. 
Albo tam jest szajka „wampirów”, albo też 
dziwne zboczenie morderczo seksualne iączy 
się z jeszcze głębszą tajemnicą tego fabrycz- 
nego miasta. 
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Ustawu, która krzywdzi 
rolników 

(Dalszy ciąg wywiadu z p. Kiotem o 

projekcie ustawy o ochronie drobnych 
dzierżawców rolnych). 

Od Redakcji: Skutkiem warunków 

technicznych spowodowanych zmianą 

lokalu redakcji i drukarni, wywiad Z 

p. J. Klotem mie mógł ukazać się w ca 

žošci. Temiż warunkami należy uspra- 
ё wiedliwić szereg błędów drukarskich, 

i jako tež przeoczenie przėz korektę, że 

' w końcu wywiadu powinno było się 

ukazać adnotacją, że „dalszy ciąg na- 

stąpi“. 

— To samo niemal co o łąkach — 

kontynuuje p. Klott — da się powie- 
dzieć o oddawaniu drobnym rolnikom - 

sąsiadom gruntów ornych i pastwisk w 

niewielkich działkach przez właścicieli 

folwarków. jest zjawiskiem stałem, że 

właściciele folwarków z rozmaitych 

względów gospodarczych. najczęściej 

brak nasion na zasiew, oddają na je- 

den sezon gospodarczy kawałki pól 

drobnym rolnikom na zasiew a plonami 

dzielą się według umowy. Umowy ta- 

kie są zawierane z reguły słownie i za- 

zwyczaj dotrzymywane najdokładniej, 

przez obie strony. Są to typowe, t.zw. 

umowy „połownicze*,  krótkotermino- 

we, co do których żadne z umawiają 
ych się stron nie przypuszcza możli 

wości ani potrzeby ich prolongowania, 

gdyż w następnym roku gospodarczym 

stosunki mogą się zmienić i umowa ta: 

ka może być zbyteczną. 
O ile jednak w myśl nowej ustawy 

o ochronie drobnych dzierżawców i te 
sąsiedzkie umowy mają, otrzymać char 
rakter stały, to staje się oczywistem, 

że właściciele folwarków zmuszeni są 

zaprzestać ich zawierania, aby nie 

wprowadzić zamięszania ij d zorganiza- 

cji do swoich gospodarstw. į AB) 
Jakież skutki wywoła taka nieunir 

kniona zmiana stosunków na wsi na- 

szej? Umowy „,połowicze* były wygod 

ne dla obu stron, właściciel folwarku, 

najczęściej średni właściciel ziemski, 

bo gospodarstwa zasobniejsze w šrod- 

ki obrotowe i prowadzące kulturalną 

uprawę roli, umów takich zazwyczaj 

nie zawierały, napotykać będzie nowe 

utrudnienia w obsianiu pól i w więk- 

szej mierze korzystać musi z kredytów 

na zakup nasion i najem robotników 

dla koszenia łąk. Wobec drożyzny kre- 

dytów jest to utrudnienie znaczne. Dro 

bny rolnik, który pracę swoją ceni ma- 

ło, zmuszony, będzie brakujące mu sia- 

no i zboże zdobywać! za gotówkę, a 

wszystkim wiadomo, jak o tę gotówkę 

trudno na wsi zwłaszcza w obecnym 
krytycznym okresie. Niezadowolenie 0- 
bu stron, zarówno właścicieli folwar- 
ków jak i drobnych rolników, z powo- 
du istnego przewrotu w dotychczaso- 

wych stosunkach już się objawia i wzra 

stać musi. A komu to było potrzebne. 

skoro dotychczasowy stan w zupełnoś: 

ci zadawalniał rolników większych i 

drobnych. 
Ustawy nieprzymyślane, podykto- 

wane względami demagogicznemi wno 

szą zamęt w stosunki agrarne, nie osią 

gają zamierzonych jprzez autorów skut: 
ków i utrudniają normalną pracę. Czy 

to było zamiarem twórców nowej  u- 
stawy? T. 

' (d. n.) 

  

Flerwsny zjazd. piokarzy Ziem Wschodnich 
W dniu 1 i 2 czerwca r. b. odbędzie się 

w Wilnie pierwszy zjazd piekarzy Ziem 
Wschodnich w lokału Izby Rzemieślniczej w 
Wilnie (ul. Niemiecka Nr. 25). 

Na porządku obrad zjazdu znajduje 
cały szereg ważnych spraw zawodowych 
a w szczególności omówienie katastrofalnej 
sytuacji rzemiosła piekarskiego na kre- 
sach, w związku z'wejściem w życie  us- 
tawy o mechanizacji piekarń. - 5 ` 

Jest bowiem rzeczą oczywistą, że Zie- 
mie Wschodnie, które zawsze  odczuwały 
brak odpowiednich lokali przemysłowych, 
nie mogą się przystosować do wymogów 
nowej ustawy, t. į. rozszerzyć albo przebu- 
dować swoje zakłady rzemieślnicze. 

Równocześnie aktualna jest sprawa wy- 
miarów podatków, omówienie działalności 
Komisji cennikowej, szkolnictwa zawodowe- 

O, oraz utworzenia Związku Cechów Pie- 
arskich ziem Wschodnich w Wilnie. 

Przyjęcie protektoratu nad zjazdem 
przez miejscową Izbę Rzemieślniczą oraz wy- 
branie na zjazd dnia 1 czerwca b.r., na któ- 
rym odbędzie się uroczyste poświęcenie sztan 
daru Cechu Bednarzy, połączone ze świę- 
tem rzemiosła Wileńskiego, nie jest przypad- 
kowe. Rzemiosło polskie na Ziemiach Wscho 
dnich, a szczególnie w Wileńszczyźnie prze- 
żywa ciężki kryzys gospodarczy. 

% Przed kilku laty jeszcze mówiło się ob- 
szernie o ekspansji gospodarczej przemy- 
5 ; handlu , polskiego ma wschód, projekto- 
wało się urządzenie wszelkich składów to- 
warowych, organizowało się Targi w Wil- 
u | potem nastąpiło pewne - zniechęcenie 

ja czynników miarodajnych skoncentro- 
się na Gdyni i Poznaniu, a o Wilnie 

pisać przestano. SPÓR 
Również w sferach A 13 in“ 

teresowano się gorąco przed kilku łaty 
Wilnem, zajmowano się położeniem  rzemio- 
sta kresowiego, omawiano sprawę pomocy 
kredytowej i wzomenienia elementu polskie 
go w miastach wschodnich i t. p. „okre- 
sie jednak przebudowy ustroju rzemieślni- 
czego, wprowadzenia — 125 Rzemieślniczych, 
zajęto się sprawami bieżącemi ; o kolegach 
z kresów wschodnich zapomniano. 

Obecnie jednak musi nastąpić zmiana, 
przed kilku dniami Naczelnik ydziału Rze- 
miósł i Drobnego Przemysłu inż. W. Hate 

jld bawił w Wilnie i Białymstoku, w 
naocznego przekonania się czy skar- 
rzemiosła kresów wschodnich nie są 
przesadzone, i przekonał się zapewne 

e rz musi być 
otaczane więcej intensywną opieką Rządu, 
korzystać z pomocy kredytowej i opieki 
czynników decydujących, aby przetrwać obe- 
cny kryzys ekonomiczny. 

Również niedawno 

się 

   

ce! 

zbyt 

bawił — м Wilnie 

DziŚ nódny Mief 

  

Posiedzenie Romitetn Ohchodn 500-nej racznicy zgonu W. ks. Witolda 
Dnia 27 maja, w gabinecie prezy- 

denta miasta odbyło się posiedzenie 
Komitetu obchodu 500-ej rocznicy zgo- 
nu'W. Ks. Witolda. 

INa wstępie posiedzenia przewodni- 
czący prezydent miasta p. Folejewski 
oznajmił iż przewodnictwo honorowe 
Komitetu objął Marszałek Piłsudski. 

Po przyjęciu do wiadomości spra” 
wozdania komisyj, którym były  poru- 
czone określone zadania, dokooptowa- 

no w skład komitetu prof. Kolankow- 
skega i konserwatora państwowego 
dr. Lorentza. 

Pozatem w sprawie podjęcia no” 
wych prac w sprawie poszukiwań 
szczątków w. ks. Witolda, ustalono, 
że wobec przeprowadzonych już dor 
tychczas badań historycznych, dalsze 
prace w tym kierunku nie mogą mieć 
żadnego powodzenia. 

Przyjazd ministra Sfaniewicza 
W dniu 28 maja przybył do Wiłna p. minister reform rolnych prof. dr. Witold 

Staniewicz. P. minister odbył konferencje z dyrektorem Państwowego Banku Rolnego p. 
L. Maculewiczem i prezesem Okręgowgo Urzędu Ziemskiego p. St. Łączyńskim oraz 

zwiedził wojskowe elewatory zbożowe. Następnie p. minister wyjechał do Bezdan, gdzie 
zwiedził należące do Centrali Spółdzielni Rolniczo Handlowych w Wilnie mechaniczną 
międlarnię lnu i składy przeznaczone do eksportu włókna lnianego. ч Tre 

Wi dniu 29 b. m. p. minister wyjeżdża na teren woj. nowogródzkiego, gdzie zwiedzi 
okolice dotknięte klęską gradową, a następnie meljorowane tereny Wiadotupickich błot w 
pow. Kossowskim, woj. poleskiego, poczem przez Wołkowysk i Białowieżę uda się do 
Warszawy. W przejeździe przez miasta powiatowe p. minister zlustruje powiatowe urzędy 
ziemskie. W podróży na terenie działalności oddziału Państwowego Banku Rolnego w 
Wilnie, towarzyszyć będzie p. ministrowi dyr. p. Ludwik Macułewicz. 

_Zlazd Diieerów Rezerwy 
Wojewoda wileński przyjął w dniu 27 b. m. na posłuchaniach: p. p. 

prezesa okręgowego związku oficerów rezerwy hr. Jana Tyszkiewicza w spra 
wach ogólnego zjazdu oficerów rezerwy. 

W dniach 8 i 9 czerwca obradować będzie w (Wilnie walny zjazd dele- 
gatów Z. O. R. Rzeczypospolitej. Zjazd zagai prezes związku minister prze- 
mysłu i handlu Eugenjusz Kwiatkowski, który jest ponporuczniekm rezerwy. 
Przemawiać będą przedstawiciele rządu, wojska, miasta, Fidacu, prasy związ- 
ków i organizacyj wojskowych. — Omawiana będzie działalność związku, 
dokonane będą wybory prezesa, wiceprezesów i zarządu. W trzecim dniu zja- 
zdu zwiedzanie miasta, wycieczki do Trok, Werek i t. d. 
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Ciśnienie 
średnie w mm 

Tezgestam | + 155C 
średnia 

Temperatura najwyżeza: > 19°С. 

Тетрсга!ига па вла: + 13°С. 

Opad w milimet ach: 2 m 

Wiatr 
przeważający 
Tendencja barómetryczna: wzrost ciśnienia 
Uwagi: pochmurno—deszcz 

) połudn.-wschoćni 

  

— Wolna Trybuna Akademicka ukaże się 
w mumerze sobotnim „Słowa* z dnia 31- 

o b.m. 

R URZĘDOWA 
— Pr sanitarne dla slęładów a 

żywczych. Władze sanitarne otrzymały okół 
nik Depart. służby Zdrowia MSW wyjaśnia- 

jący, że ma składach służących do przecho- 
wywania mąki, może znajdować się również 
cukier, uuszcz i drożdże, zabrania się na- 
tomiast przechowywania nafty, karbidu i ma 
terjałów łatwopalnych. Składy powinny po- 
siadać odpowiednią wentylację oraz podkład- 
ki na wysokości 30 cntm. od Podac > 

Przepisy te obowiązują tez i składy pie- 
czywa. zj 4 

— Kary za niedokonanie remontu domów 
i brudy. Starosta Grodzki w Wilnie ukarał 
następujące osoby: Józefa Hira, właściciela 
domu Nr. 7 przy ul. Konarskiego za niedo- 
konanie remontu nakazanego przez  Magi- 
strat grzywną w kwocie 70 zł. z zamianą na 
14 dni aresztu. Aleksandra Tawroszewicza, 
administratora domu Nr. 15, przy ul. Zakre- 
towej za niedokonanie remontu balkonów na 
kazanego przez Magistrat grzywną w kwo- 

cie 100 zł., z zamianą na 14 dni aresztu. Jana 
Sienkiewicza, zam. we wsi Poddębówka, gm. 
rzeszańskiej za wylewanie zawartości beczki 
asenizacyjnej ną ulicę w Wilnie aresztem na 
przeciąg 5 dni. Józefa Maguna. zamieszkałe- 
go we wsi Puszyłajcie, gm. rzeszańskiej za 
to samo wykroczenie aresztem na przeciąg 
5 dni. 

ZEBRANIA I ODCZYTV 

— Odczyt prbf: Kutrzeby. W piątek dn. 
30 bm. o godz. 5 pp. znakomity historyk 
prawa, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Kutrzeba wygłosi jednogodzinny wykład w 
lokalu Instytutu Zygmuntowska 2 p.t. „Cha- 
raker unji polsko - fitewskiej i jej „wartość 

dia Polski 1 Litwy (1445 — 1791)“ = 
Wstęp na wykład dla szerszej publiczności 

r. 50. 
° — Z powodu šmūčro: š.p. dr. Węstaw- 
skiego, zebranie kierowników zakładów wy- 
chowawczych zamkniętych m. Wilna, mają- 

ce się odbyć 30 b. m. odbędzie się dnia 
czerwca b. r. o godz. 6 wiecz. w lokalu Schro 

niska im.K. Zubowicza, J. Jasińskiego 20—22 

6 premjerą Teatru Narbdowegi 

NIKA 
RÓŻNE 

— JE. ks. biskup Bandurski wyjechał do 
Warszawy, aby dokonać poświęcenia kamie- 
nia węgielnego pod gmach szkolny dla dzie- 
ci inwalidów wojennych, poświęcenia gma- 
chu zakiadu wychowawczego „Nasz Dom“ 
o e udział w uroczystościach P W. 
1 PE ё , \ 

_ — Zjazd sabinów o prześladowa- 
niach religijnych w Sowietach. We śro 
dę wieczorem zakończył obrady, zjazd 
rabinów z terenu 5 województw wscho 
dnich. ' 

Na zjezdzie postanowiono utworzyć 
związek rabinów kresowych, któryby 
się zajął sprawami religijnemi wyłącz 
nie na ziemiach wschodnich. 

Przed zamknięciem obrad zabrał 
głos delegat Rakowa, który zobrazował 
sytuację w Sowietach i toczącą się wał 

kę z religią i wezwał zebranych do bar 
dziej ścisłego roztoczenia opieki nad 
żydami za kordonem i zorganizowania 
pomocy moralnej i materjalnej. 

— Jubileuszowa Wystawa Obrazów 
RZežb į Ai iu Wileūsktego T-wa Arty'- 
stów Plastyków. Z powodu przypadającego 
w maju rb. 10 lecia założenia WTAP — do. 
roczna Wystawa będzie miała charakter jpu- 
bileuszowy. Uroczyste otwarcie nastąpi dnia 
1 czerwca w niedzjelę o godzinie 13 w by 
łym pałacu hr. Tyszkiewiczowej przy zbie- 
gu ulic Arsenalskiej i Zygmuntowskiej — 
lokalu łaskawie udzielonym przez p. dyekto 
ro Rygła. Bogaty dział malarstwa, rzeźby i 
architektaury uzupełniony części owo przez 
dział retrospektywny — rozmieszczony bę- 
dzie w pięciu salach — dwuch na dole i 
trzech na górze. Przewidywany jest szerszy 
udział członków. T-wa z arszawy. 

Wystawa otwarta będzie od g. 10 — 19 przez cały czerwiec. 
„e ,—_W sprawie „Akademii kobiecej*, Dnia 
27 b. m. odbyło się posiedzenie z udziałem kilku organizacyj kobiecych, w sprawie udzia 
łu tych organizacyj w „Akademji kobiecej” 

  

i 

  

urządzanej z racji przyjazdu Pana Prezy- 
denta. 

Wszystkie organizacje kobiece, które 
przy rozsyłanin zaproszeń, zostały w skutek 
braku adresów pominięte, a chciałyby wziąć 
udział w tej „Akademji* są proszone o zgło 
szenie swego uczestnictwa w lokalu „Związ ku Pracy Obywatelskiej Kobiet*, Ostrobram 
ska 19, pomiędzy godz. 10 a 15 do dnia 3 
czerwca. 

‚ — Chorby zakaźne w woj, wileńskjem. 
W przeciągu ostatniego A dodnie na całym 
terenie woj. Wileńskiego zarejstrowano: па- stępujące choroby zakaźne: dur brzuszny — 
7, dur plamisty — 19 płonica — 26, błonica 7, odra 12 ; krztusiec — 15. 

TEATR I MUZYKA 

. — Teatr miejsji na Pohulanec. Codzien- 
mie „Artyści* z wielkim artystą  Jaraczem. 
Zniżki ważne. 

—Teatr. miejski w Lutni. Dziś od czwart- 
ku wraca na afisz „Kiepski szeląg" z Werni- 
czówną, Zelwerowiczem i Wyrwiczem w ro- 
lach głównych. Sztyka ta będzie najbliższą 

0. 
W sobotę 31 bm. ; w niedzielę 1 czerw= 

са © godz. 16 dwa występy „Pierwszego 

vicesminister Skarbu p. Starzyński i po 
konferencji z przedstawicielami. sfer go- 
spodarczych poczynił szereg zarządzeń, ma- 
jących na celu ulżenie doli rękodzielnictwa 
polskiego. Piekarstwo polskie może być du- 
mne z tego, że pierwsze zwróciło uwagę 
w ostatnich czasach na organizowanie rze” 
miosła na Ziemiach Wschodnich, bo już 
we wrześniu ub. r. zorganizowaliśmy I 
Zjazd Piekarzy Województwa  Białostoc- 
kiego w celu utworzenia Związku Cechów 
a obecnie zwołujemy | Zjazd Piekarzy 
Ziem Wschodnich, w celu omówienia swych 
bolączek zawodowych. 

Mamy nadzieję że inicjatywa nasza po- 
budzi również jnńe organizacje  rzemieślni- 
cze i handlowe do zwrócenia większej uwa- 
gi na Ziemie Wschodnie i obudzenia życia 
Organizacyjnego, oraz. obmyślenia Środków 
dla  zwalczenią zastoju gospodarczego 
wśród rzemiosła na kresach. 

._ Wierzymy, że sprawą tą zainteresuje 
się samorząd gospodarczy, jak również 
sfery polskie bankowe i przemysłowe. 

Zwracamy się również z gorącym ape- 
lem do wszystkich starszych Cechów Pie- 
karskich ojewództwa Wileńskiego, No- 
wogródzkiego, Białostockiego aby przybyli 
licznie na ten Zjazd, do-kolegów zaś z Wo- 
jewództwa Poleskiego i Wołyńskiego z we- 
zwaniem aby wysłali choć jednego  dele- 

    

gata. Wiemy dokładnie, znając 
materjalne na kresach, że wysłanie delega- 
ta sprawia poważne trudności  żywimy 
jednak nadzieję, że w celu oświetlenia istot- 
nego stanu rzeczy i omówienia aktualnych 
bolączek, przybędą przedstawiciele  rzemio- 
sła piekarskiego z ważniejszych ośrodków 
kresowych i że Zjazd będzie licznie obe- 
słany. 

Jednocześnie apelujemy do wszystkich 
kolegów aby w miarę możności / wzięli 
udział w Zjeździe i korzystając z okazji za- 

poznali się ze wspaniałemi zabytkami Wilna 
i jego pięknemi okolicami. 

„Mamy nadzieję, że Zjazdem tym zainte - 
resują się nietylko władze Cechu Warszaw- 
skiego, lecz również koledzy z Warszawy 

przybędą licznie do Wilna, aby zamanifesto- 
wać swoją z nami solidarność. Pozostałych 
zaś kolegów prosimy o pisemne lub tele- 
graficzne udzielenie poparcia dla Zjazdu, t. j. 
nadesłanie wyrazów swej sympatji przez wy- 
słanie depesz. 

Na zakończenie podkreślamy, że ucze- 
stnicy Zjazdu korzystać będą z ulg kolejo- 
wych i obok wzięcia udziału w zbiorowej 
pracy Zjazdu będą mogli mile spędzić 2 dni 
letnie w grodzie |agiellonów. 

Centralny Związek Cechów 
Piekarskich w Polsce 

Warszawa, Nowogródzka 34 

położenie 

tiyów konnych w Pośnieczte 7 totalizatorem. 
Eksporfacja zwłok Šš. p. 
dr. Wifolda Węsławskiego 

W dniu wczorajszym, wieczorem 
o godz. 7 odbyła się eksportacja zwłok 
zmarłego onegdaj ś. p. doktora Witol- 
da Węsławskiego, niestrudzonego dzia 
łacza na niwie społecznej, założyciela 
i długoletniego prezćsa Polskiej Macie 
rzy szkolnej Ziemi Wileńskiej. 

Całe Wilno znało i ceniło Zmarte- 
go, to też tłumnie przybyto na ul. Nie 
miecką, gdzie mieszkał Ś.p. dr. Węsław 
ski, aby oddać Mu ostatnią posługę. 

Na czele konduktu szły poczty sztan 
darowe i delegacje: Sokoła, Narodowej 
Organizacji Kobiet, dalej postępowały 
szeregi młodzieży szkolnej ze sztanda” 
rami i wieńcami, organizacje społeczne 
i chór. Przed katafalkiem b. prezes Izby 
skarb. p. Malecki niósł krzyż komandor 
ski Polski Odrodzonej, którym odzna- 
czony był Zmarły, Sokoli w uniformach 
pełnili wartę honorową po bokach ka- 
tafalku przybranego kwiatami i wieńca” 
mi z żywych kwiatów. 

Tuż za trumną postępowała najbliż 
sza rodzina Zmarłego, a następnie tłu- 
my wilnian. 

Wśród obecnych zauważyliśmy p.p. 
ministra Staniewicza, wojewodę Racz- 
kiewicza, prezydenta Folejewskiego, J. 
M. ks. rektora Falkowskiego, prezesa 
zw. ziemian Gieczewicza i wielu innych 
wybitnych przedstawicieli sfer urzędo” 
wych i społeczeństwa. 

Kondukt żałobny prowadził pro- 
boszcz parafji św. Ducha ks kanonik 
Kulesza, w licznej asystencji ducho- 
wiefistwa z ks. ks. prałatami Wołodźką 
i Lubiańcem na czele. ё 

Trumna ze zwłokami spoczęła w ko 
ściele po Dominikańskim. 

W piątek o godz. 9 rano odprawio- 
ne zostanie nabożeństwo żałobne a o 
godz. 6 tegoż dnia nastąpi przewiezie- 
nie zwłok na cmentarz Rossa i złożenie 
w grobie rodzinnym. 

Depesze listy kondolencyjne Zarządowi 
Polskiej Macierzy Szkolnej Z. W. nadesłały: 
Zarząd Główny Polskiej Macierzy Szkolnej, 
Związek Młodzieży Polskiej w Wilnie, Kon 
went Polonia, Związek Strzelecki Podokręg 
Wilno, Koło P. M. S. w Głębokiem, Tow. 
Szkoły Ludowej, Macierz Szkolna w Cieszy 
nie oraz gimnazjum, szkoła powszechna, 
szkoła Macierzy i burmistrz m. Dzisny. 

teatru dla dzieci z Warszawy*, Nieśmiertelny 
i zawsze przez milusińskich mile widziany 
„Kopciuszek* oraz tajemnicza „Podróż nao- 
koło świata* z Ninką Wilińską i Pawetkiem 
Dudzińskim na czele. 

№ przyszłym tygodniu zespół artystek 
"Teatru Polskiego z Warszawy grać będzie 
głośną sztukę Ż. Nałkowskiej „Dom kobiet 
'W rolach głównych Marja Przybyszko - Po- 
tocka i Wanda Siemaszkowa. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. W czasie od 
27 do 28 b. m. zanotowano w Wilnie różnych 
"wypadków 56. W tem było: kradzieży 3, 
opilstw 11, przekroczeń administracyjnych 24 

— Wyłowienie zwłok topielca. Koło Zwie 
rzyńca wyłowiono z Wilji zwłoki młodego 
mężczyzny, w którym- rozpoznano Pawia 
Szarejko o tragicznej śmierci którego dono- 
siliśmy wczoraj. 

— Zajśde na ul. Sawicz. Wczoraj wie- 
czorem tłum żydów wszczął awanturę przed 
piekarnią Iskobskiego przy ul. Sawicz 5. ; 

Iskobski, właściciel tego domu usunął z 
mieszkania łokatorkę Kremer, która zalegała 
w opłacie komornego. Tłum żydów asystują 
cy eksmisji zajął wobec fiskobskiego wrogą 
postawę a następnie rzucił się ma sklep i po- 
wybijał szyby. 

W tym samym mniej więcej czasie przy 
zbiegw ulic Sawicz i Wielkiej, jakiś żyd po- 
czął wybijać szyby w autobusie, który miał 
rzekomo przejechać żydówkę. Jak się oka* 
zało, było to nieporozumienie, wobec tego 
przechodnie poturbowali ze swej strony 
awanturnika. 

— Masakra na weselu. Podczas zabawy 
weselnej we wsi Misztuny, gminy olkienickiej 
doszło do bójki na noże, podczas której kil- 
ku obecnych otrzymało ciężkie poranienia. 

Jeden z rannych Stanisław Urbjeleni po 
przewiezieniu do szpitala w Olkienikach w 
parę godzin zmarł. 

— Zerwane zebranie pracowników han< 
dlowych. W sali Makkabi miało się odbyć 
we środę zebranie pracowników handlowych 
w celu wybrania nowego zarządu. 

Elementy komunizujące wszczęły w pew 
nym momencie awanturę domagając się gło 
su, a gdy mu odmówiono zapowiedziały, że 
do zebrania niedopuszczą. Wobec tego orga- 
nizatorzy musieli obrady przerwać. 

— Prdygoda dr. Wygodzkiego. Onegdaj 
w dzień do mieszkania dr. ygodzkiego 
(Gdańska róg Wileńskiej) wszedł jakiś oso- 
bnik, który po wpuszczeniu go do gabinetu 
rzucił się na dr. Wygodzkiego, wyłuszcza” 
jąc jakieś żądania. Wygodzki chciał go usu- 
nąć i wezwał do pomocy kiiku jnnych intere- 
santów. 

W. zamieszaniu wybito szyby w drzwiach 
Po chwili awanturnik wydarł się z rąk tizy* 
mających go i uciekł. 

— Napady w ogrodzie  Bernardyńskim 
nie ustają. Nie wiemy czemu przypisać niepo 
kojące zjawisko rozwydrzenia mętów Spo- 
łecznych wśródmieściu, a szczególnie w ogro 
dzie Bernardyńskim, który stał się miejscem 
zbiórek „żulików*. JA, 

W ubiegłą środę wieczorem nieznani 
sprawcy dokonali napadu na siedzącego na 
ławce w pobliżu werandy ucznia seminarjum. 

Dwaj osobnicy podeszli do samotnie ^ 
odpoczywającego chłopca i zażądali okazania 
książki, którą on trzymał w ręku. Nim zacze- 
piony zdołał odpowiedzieć, jeden z napastni- 
ków uderzył go b. silnie w twarz, tak że ten 
zalał się krwią. S 

Pomocy udzieliła mu jedna ze służących 
kawiarni, do której okrwawiony chłopak się 

udał, i 
W rezultacie rannego opatrzylo Pogoto- 

wie Ratunkowe. i 
W celu zapobieżenia skandalicznym wy- 

padkom, na ogród Bernardyński należy zwró 
cić baczniejszą uwagę. 

Jedyne miejsce, gdzie można odetchnąć 
po upalnym dniu staje się o zmroku teryto- 
rjum niebezpiecznem. To samo dotyczy po” 
bliskich gór, skąd i do Parku Klubu Šzlachec- 
kiego przedostają się różne włóczęgi. Należy 
ustanowić tam przynajmniej ze dwa—trzy 
posterunki, 

W PROGRAMIE: 
Początek 
Początek wyścigów o 4 p. p. 

Bieg myśliwski. 
biegu o g. 2.30. 

   

    

      

Doktór Witold Gęsławski 
Długoletni Członek Zarządu 1 niestrudzony naczelny 

lekarz Wileńskiego Towarzystwa Dobroczynności. 

Po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami, 

zmarł w dniu 27-go maja 1930 roku 

o czem z głębokim smutkiem i żalem zawiadamia 

Wileńskie T-wo Dobroczynności. 

    

Wyścigi komne w Pośpieszee 
DZISIEJSZE ZAPISY. 

   Ргортат dzisiejszego dnia przewiduje 
pięć gonitw oraz bieg my ki za miastem 
na dyst. ókoło 6 klm. z fimniszem na torze. 

Do biegu tego zapisali się: mjr. Ważyń 
ski 3 Sam. Bryg. Kaw. na koniu „Kochanek* 
rtm. Choroszewski — 4 p. uł, na koniu „Rów 
ny“ por. Anton — 4 p? ui. „Renia“, por. Bar 
tosewicz — 4 p. uł. „Pocieszny“, kpt. Roz- 

    

    
wadowski 19 p. a. p. — „Lampart“, por. 

Brzozov —4 p. yć, Ppor. 
Snitko 19 p. a.p. — „Tim-Tarzan“. 

  

Gonitwa z płotami, dyst. 3000 mtr. 

  

P. W. Daszewski, znany hodowca i właśbiciel 
stajni wyścigowel, którego konie Japo: i 
Jagienka zajęły rłierwsze miejsca w it 

wach tegorocznych. 

Jagienka — W. Daszewskiego, Gizela 
— por. Sołtykiewicza, Bakarat — rtm. Cier- 
pickiego, Juljusz Gr. Of. 27 p. uł. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
— Mońze. Ukazał się Nr. 5 (majowy) 

miesięcznika „Morze* organu Ligi Morskiej 
i Rzecznej. Numer ten bogato ilustrowany 30 
różnemi ilustracjami i rysunkami w tekście, 
zawiera m. inn. ciekawemi pracami następu- 
jące artykuły: 

Macierz Szkolna w Gdańsku — Henryka 
'Tetzlaffa, w którym autor mówi o walce, ja- 
ka na terenie wolnego miasta toczy się o 
duszę polskiego dziecka. 

Zakończenie konferencji londyńskiej inż. 
Witolda Huberta, w którym autor sti .eszcza 
wyniki morskiej konferencji rozbrojeniowej 
w Londynie. 

Inž. Wł. Szczytt w artykule p. t. „Port 
handlowy w Warszawie* zwraca uwagę na 
możliwości, jakie stolica kraju posiada w za- 
kresie komunikacji wodnej. 

Q porcie w Konstantynopolu pisze Tade- 
usz Niwiński. 

Całość uzupiełnia obfita i ciekawa kro- 

  

  

nika. 

6——pzisiaj © # 

| o godz. 1 po poł. w ogrodzie Bernardyńskim 

Gonitwa płaska (pocieszenia) dyst. 2107 

Esmeralda — por. Alexandrowicz, R 
kora — por. Juściński, Elborus — K.K. Wa 
żyńskich, Alq'a Il — por. Abramowicza, Gry; 
— W. Daszewskiego, Betina — Gr. Of. KOP 

Gonitwa z płotami im. Fryderyka Jurje 
wicza, dyst. 3200 mtr. Igor — W. Daszew 
skiego, Boston — rtm. Cierpickiego, Bebu* 
— Gr. Of. 27 p. uł, Pan Leon — Gr. Of. 2; 
p. uł. Jemiola Il Gr. Of. 1 p. uł. 

Gonitwa z przeszkodami, dyst. 3200 mt! 
Japonka — W. Daszewskiego, Wołynia: 

ka — 19 p. uł, Monitor — K. K. Ważyń” 
skich, Xalapa — F. Falewicza, Pan Leon — 
Gr. Ot 27 p. uł, Polish — por. Gromnickie 

mtr. 

   

   
   

go, Jemioła Il — Gr. Of. 1 p. uł. Blue-Moun 
tan — Gr. Of. 27 p. uł. Oberek — kpt. Raje 
wiczą. 

Gonitwa płaska, d 2100 mtr. 
Hikora — por. Ju 

por. Sołtykiewicza, 
uł., Pandatorja — Gr 
W. Daszewskiego i A 
wicza. 

iego, Gizela —- 
“ta — Gr. Of. 27 p 

Ot. KOP, Kanonada—- 
fa Il — por. Abramo 

    

  

UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA SEZONU 
WIOSLARSKIEGO. 

W nadchodzącą niedzielę odbędzie się 
WAKE otwarcie sezonu wioślarskiego ns 

Vilji. 
Program uroczystości poprzedzi  Msz: 

św. w kościele św. Piotra i Pawła poczem © 
godz. 10.45 nastąpi uroczyste  poświęcenit 
nowych łodzi, o godz. 11 — podniesienie 
flag na masztach przystani wioslarskich, wre 
czenie nagród i defilada łodzi. 

Spóźniony tegoroczny sezon ożywi się 
zapewne od niedzieli ; widok łodzi wioslar 
0 częściej pieścić będzie wzrok przeć 

chodni. 

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE 
OKR. ŻW. BOKSERSKIEGO. 

W dniu 30 b. m. o godz. 19 odbędzie 
się w lokalu komendy wojewódzkiej P. P 
(Święto Jańska 3) nadzwyczajn: 
wałne zebranie Okr. Zw. Bokserskiego z na- 
stępującym porządkiem obrad: zagajenie » 
wybór przewodniczącego, sprawozdanie in 
formacyjne wydziału Sportowego, wybory 
nowych władz i wolne wnioski. 

  

ATRETYZM 
REUMATYZM 
PODAGRA 
CHOR. KOBIET 
DZIECI i DRÓG 

y WS (AZANIA: 

į ODDECHOWYCH 
Sezon wiosenny od 15 V. 
Informuje Zarząd a 

i ZDROJOWISKO | 

i INOWOROCŁAO | 

| 

į INOWROCŁAW. į 

OONEGRRORUROGSYCCUREEREŁOGENYBE , 

OTWARCIE 

Wejście 

  

Międzynarodowej Gystawy Fotograficznej 
400 najpiękniejszych obrazów artystów wszystkich części świata. 

I złoty. 

Biace budowlane © Oarszawie 
w nowocześnej, pięknej czielnicy miasta sprzedaje się na długoterminowe 
spłaty cena 2 zł. 50 gr. za łokieć Komunikzcja tramwajo- 

wa bardzo wygodna. 
Informacje w Wilnie, ul Mickiewicza 8 pokój Nr. 10 tel: 10 

1i-ej do go iz. 13:ej 
—60 od godz, 

1z02-z 
iii k ADAK WOAOEOCEROOWAWONNA 

— Fałszywe dolary. Nieznany osobnik 
kupując farby w sklepie Gurwicza przy ul. 
Wileńskiej 39, zapłacił należność za towar 
banknotem 10 dolarowym, z którego otrzy” 
mał 50 zł. reszty. ! 

Dopiero po pewnym czasie okazało się, 
że banknot jest sfałszowany, przerobiony «/,- 
z 1 dolara. : 

— Podrzutek. Wi posesji przy ul. Mickie 
wiczą 43 znaleziono podrzuconego chłopca 
w wieku 4 tygodni z kartką „niechrzczone, 
katolik*. Podrzutka ulokowano w przytułku 
„Dzieciątka Jezus“. 

— Usiłowanie samobójstwa. Na tle nie- 
porozumień rodzinnych usiłował powiesić się 
Leon Szejman (Niedźwiedzia 3).  Zamiary 
desperata zostały w czas zauważone przez 

mi wc 

LAURA LA PLANTE 
która cudnym śpiewem i grą ocza- 
iuje widzów i słuchaczy w 100 proc. 

- śpiewającym filmie p. t. 

Stateh KGometliantów 
w krótce w kinie „dHOLLYWOOD*. 

  

Г 
domowników i uniemożliwione. 

Również zatruł się denaturatem Moj 
žesz Lifszyc (Łotoczek/3). Uiokowano go w 
szpitalu św. Jakóba w stanie niezagrażają- 
cym życiu. ‚



SŁOWO 
  

UPRAWOMOCNIONY WYROK NA CZŁON 
KÓW K. P. Z. В. 

W zeszłym jeszcze roku Sąd Okręgowy 

w (Grodnie rozpoznawał sprawę jedenastu 0- 

sób oskarżonych o udział w spisku pod naz- 
wą „komunistyczna partja Zachodniej Biało- 
rusi* działającego na terenie grodzieńszczy- 
zny i mającego na celu obalenie w drodze 
rewolucji istniejącego ustroju Polski i wpro- 
wadzenie ustroju rad oraz przyłączenie do Ro 
sji Sowieckiej woj. Wschodnich. Sąd skazał 
oskarżonych na różnoterminowe kary wię- 

zienia od 2 lat do 6 miesięcy. 
Wyrok został zaskarżony przez oskarżo 

nych i prokuratora. Sprawa przeszła do Są- 
du Apelacyjnego w Wilnie i na ten raz Sąd 
uwzględnił protest prokuratora i karę pod- 
wyższył, skazując zamachowców na karę 
ciężkiego więzienia od lat czterech do roku. 

Skazani złożyli skargę kasacyjną lecz 
Sąd Najwyższy oddalił ją pozostawiając wy- 
rok Sądu Apelacyjnego w mocy. 

KARA ZA PRZECHOWIYWANIE KOKAINY 

„Fiszel Kelner zam. przy ul. Zawalnej Nr. 
48 stanął przed Sądem oskarżony o brzydki 
czyn, a mianowicie o przechowywanie koka 
iny. Wiadome» jest każdemu, że handel 
kokainą, rujnujący zdrowie wielu nałogow- 
com jest procederem o tyle intratnym, o ile 
popłatnym. Niewątpliwie wiedział 0 tem i 
Kelner ale czegoż bo nie zrobi człowiek bez 
zasad dla zdobycia pieniążków. Sprzeda nie- 
tylko swoją czy cudzą kokainę ale własny 
honor. ‘ 

Podczas rozprawy sądowej niefortunny 
„kupiec* wykręcał się jak mógł, nie na wiele 
mu się to jednak przydało, gdyż Sąd wyzna 
czył mu karę trzech miesięcy więzienia za- 

„ wieszając wykonanie jej na okres trzyletni. 
Sąd Apelacyjny wyrok zatwierdził. 

Jakkolwiek wyrok ten ma narazie zna- 
czenie tylko moralne '(co dla tego rodzaju 
łudzi co Kelner niewiele znaczy) to jednak 
w przeciągu trzech lat będzie on musiał być 
bardzo ostrożnym, aby nie osiąść na Łu- 
kiszkach. 

  

  

RADJO 
PIĄTEK DNIA 30 MAJA 1930 R. 

A11—11.58: Otwarcie zjazdu dyr. elektro 
wini polskich. Transm. z sali Śniadeckich. 

11.58—12.5: Sygnał czasu z Warszawy. 
12.5—12.35: Muzyka z płyt gramofon. 
13.10—13.20: Komunikat meteorologicz- 

ny z Warszawy. . 
16.10—16.15: Program dzienny. 
16.15—17: Muzyka lekka z rest. 

stol" w Wilnie 
17—17.15: Kom. L.O.P.P. 
17.195—17.40: Pogadankę przyrodniczą 

dla dzieci wygłosi Irena Łubiakowska. 
17.45—18.45: Koncert z Warszawy. 
18.45—19.10: „Skrzynka pocztowa Nr. 

116* odpowiedzi na listy słuchaczy wygłosi 
W. Hulewicz, dyr. program. Polskiego Radja 
w Wilnie. / 

19.10—19.35: Aud. pogodna „Samotni“ 
Pawła Heyse'go w radjofon. I. Łubiakowskiej 
wyk. zesp. dram. Rozgł. Wileńskiej. 

19.35—19.50: Prasowy dziennik radjowy 
z Warszawy. A 

19.50—20.5: Program na sobotę, sygnał 
czasu i rozmaitości. 

20.5—23: Transm. z Warszawy. Poga- 
danka muzyczna, koncert symfoniczny i ko 

munikaty. . 
23—24: Retransmisja stacyj 

nych. 

  

„Bri- 

zagranicz- 

Cawarty M:ędzynarodawy Sala Fotografiki 
w Polsce 

Pod tą nazwą, która jest jeanocześnie za- 
wołaniem i hasłem artystycznem, otwiera Za- 
rząd Wileńskiego Towarzystwa Miłośników 
Fotografji w dn. 29 maja pod łaskawym pro 
tektoratem Pana Wojewody Wileńskiego j 
Pana Prezydenta m. Wilna Wielką Wystawę 
Fotografiki, na którą po raz pierwszy nadsy- 
łają zagraniczni artyści swe prace ze wszyst 
kich- pięciu części świata w doborze licznym 
i wykwintnym. Jest to pierwsza w Wilnie 
manifestacja wymiany wartości kulturalnych 
na tak szeroką, wszechświatową skalę i to 
nietylko w dziedzinie fotografiki: wystawa na 
sza jest pierwszą międzynarodową, jaka kie- 
dykolwiek miała miejsce w Wilnie. 

Zarząd Towarzystwa Miłośników Fotogra 
fiki przy organizowaniu tej wystawy nie 

   

  

szczędził wytężonych wysiłków, by ją zapre- 
zentować społeczeństwu w formie  jaknaj- 
godniejszej i najbardziej uroczystej. Łożył 
wiele pracy i kosztów ze swych bardzo 0- 
graniczonych środków, ażeby doprowadzić 
do urzeczywistnienia to niełatwe, a odpowie- 
dzialne zadanie, które uważał za swój Za- 
szczytny obowiązek. > 

Dziś — gdy się to stało — Zarząd ape- 
luje do społeczeństwa Wileńskiego, by te wy 
siłki nie poszły na marne, lecz zostały zau- 
ważone i ocenione przez liczną frekwencję i 
i wymianę zdań. Niechaj Wilno dowiedzie 
iż nie ignoruje otwarcia pierwszej wogóle 
międzynarodowej wystawy w ogrodzie "Ber 
nardyńskim i że sympatyzuje ze staraniem 
tych, którzy ją zorganizowali. 

Zarząd Wileńskiego Towarzystwa 
Miłośników Fotograf ji. 

OFIARY. 
Zamiast kwiatów na grób śp. dr. Witolda 

Węsławskiego, składają na cele Polskiej Ma 
cierzy Szkolnej p. dr. Kazimierz Dmochowski 
zi. 100, p. Doktorostwo Feliksostwo Swie- 
żyńscy 100, p. Franciszek Hryniewicz zł. 10. 

Ku uczczeniu pamięci śp. Witolda Węsław= 
skiego na cele Polskiej Macierzy Szkoinej— 
Rodzina Sumoroków 100 zł. 

Władysławowie Mineykowie na Polską 
Macierz Szkolną Ziem Wschodnich zł. 100. 

Wileńskie Towarzystwo Dobroczynności 
ku uczczeniw nieodżałowanej pamięci dr. Wi- 
tolda Węsławskiego długoletniego honorowe- 
go swego członka i niestrudzonego idejowe- 
go pracownika, zamiast wieńca na grób skła 
da na cele Polskiej Macierzy szkolnej sto 
złotych. 

Zamiast kwiatów na grób nieodżałowanej 
śp. dr. Witolda Węsławskiego Prezesa Pol- 
skiej Macierzy Szkolnej Zygmuntowie Jundził 
łowie 25 zł., Adam Jundziłł 10 zł. na ceie Ma- 
cierzy Szkolnej. 

Od Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. 
Elizy Orzeszkowej w Wilnie ku uczczeniu pa- 
mięci śp. doktora Węsławskiego — byłego 
prezesa „Oświaty”, komitetu Eudkacyjnego i 
Polskiej Imacierzy Z. W. 39 zł. na Polską 
Macierz Szkolną Ziem Wschodnich. 

Zamiast kwiatów na grób śp. dr. Witolda 
Węsławskiego zarząd Tw. Popierania Pracy 
społecznej przez Prezesa Swego L. Ostreykę 
złożył na Polską Macierz Szkolną 50 zł. 

  

  
    

Zamiast wieńca na grób š. p. dr. Witol- 
da Węsławskiego, — na Macierz Szkolną ro- 
dzina Fedorowiczów składa 35 zł. 

Zamiast kwiatów na grób ś. p. Witolda 
Węsławskiego St. i W. Mackiewiczowie skła» 
dają 20 zł. na Polską Macierz Szkolną. 

TOWARZYSTWO KREDYTOWE MIASTA WILNA 

Losowanie z dnia 13 maja 1930 r. 

8 proc. LISTY ZASTAWNE, SERJA I-SZA 
Nr Nr, 2,3, 5, 19, 25, 26, 32, 71, 131, 167.247, 

„(z 16 kuponami): po złptych 100: Nr. 
, 363, 378, 382, 408, 502, 524 525 526 

635, 646, 653 i 723; po złotych 500: Nr. Nr. 218, 396, 481, 635, 727, 787, 825, 952, i 987; 
po złotych 1000: Nr. Nr. 342, 446, 502, 575, 902, 1003, 1065 i 1224. 

5 proc. LISTY ZASTAWNE KONWERSYJNE, SERJA „K*, (z 15kuponami): 
złotych 25: Nr. Nr. 202, 232, 344, 375, 649, 653, 655, 672, 675, 854, 855, 850, 1234, 1523, 
1767, i 1850; po złotych 50: Nr, Nr. 111, 115, 134, 222, 296, 616, 618, 1178, 1248, 1299 

i 1310; 
1842, 1946, 2176, 2522 i 2562. + 

5 proc. LISTY ZASTAWNE ZWALORYZOWANE (bez kuponów): pp 
71.50 (rubli 100): Nr. Nr. 169, 205, 333, 353, 740, 969, 1100, 1118, 1141, 1179, 

1354, 1506,:2290, 2551, 2638, 2807, i 3226; 

po 250: Nr. Nr. 242, 299, 839, 876, 880, 949, 970, 1168, 1220, 1371, 1750, 1777, 

h 
1333, 

zł 

złotych 387,50 (Rubli 500): Nr. Nr. 13, 58 
160, 205. 445, 485, 546, 741, 1125, 1816, 1860, ZI 2148, i 2045: : ( złotych 775 (Rubli 
1000): Nr. Nr. 112, 203, 570, 762, 766, 1343, 1428, 1626, 1958, 2052, 2150, 2274, 2291, 2346 
2300, 2454, 2566 i 2604. 

„ Wypłata za powyższe listy ich nominalnej wartości uskutecznioną będzie, poczy- 
nając od dnia 1 lipca 1930 roku, przez Kasę Towarzystwa w Wilnie (Portowa 4—4). 

    

OGŁOSZENIE 
o przetargu na tereny karpiny przemysłowej! 

Nadleśnictwo Wileńskie podaje do wiadomości, iż w dniu 1) czerwca 1930 roku 
o godz, 1l-ej w kancelarji Nacieśnictwa Wileńskiego, Wilno, ul. Piłsudskiego Nr 20-4 

odbędą się przetargi ustne i pisemne ną wydzierżawienie terenów karpiny sosnowej 

przemysłowej na przeciąg trzyletni, a w razie wybudowania terpentyniarni 6 cio letni- 
werług następu acych jednostek licytacyjnych, poczynając przetary od 2 zł. za 1 m. p. 

  

  

            
  

* 

GIELDA WARSZAWSKA 
Z dnia 28 maja 1930 r. 

Waluty i dewizy: 

Dolary 8.88 i pół — 8.90 i pół 
pół. Holandja 358.85 — 359.75 — 
Londyn 43.34 i pół 43,35—43.24. Nowy | 

, — 8.888. Paryż 34.97 i 

— 34.96 — 34.89. Praga 26.45 3/4 — 
— 26.39 i pół. Nowy York kabel 8.9 
8.94 — 8.90. Szwajcarja 172.60 — 173.03— 

172.17. Włochy 46.73 — 46.85 — 46.61. Ber 
lin w obrotach pryw. 212.85. 

    

    
      

  

Papiery procentowe: 

Pożyczka inwestycyjna 107.: 
107.50. Dołarówka 63. Konwe 
proc. L. Z. B. Gosp. Kraj. i B. R 
cje B. G.k. 94. Te same 7 proc. € 
proc. Łodzi 70.25 — 70.50. 8 proc. 
szawskie 57.75. 8 proc. warszawskie 76.25 — 

77 — 16.75. 8 proc. Częstochowy 67.50 — 8 

proc. odzi — 70.25 — 70.50. 8 proc. Piotr- 

kowa 67.50. 10 proc. Radomia 83. 10 proc. 

Siedlec 81. 5 i pół proc. obl. poż, konw. m. 
Warszawy 54.50. 

    

   

Akcje: 

B. Dysk. 116. B. Polski 170. B. Przem. 

Lwowski 90. B. Zachodni 73.  B. Związku 

Sp. Zarobk. 77.50. Siła i światło 85. Cukier 

35. Norblin 60. Rudzki 20. Haberbusch 110. 
Spirytus 23.50. 

  

э 

— 

PRZETARG 

Zarząd Spółki 

gminy Sol 

Wodneį „Las Rudnicki“ 
. Wileńsko - Troc 

kiego, woj. у kolejowej 

Jaszuny, ogłasza przetarg na wykarczowanie 

i wyrównanie ostuszonego terenu około 500 

ha według projektu zatwierdzonego przez 

Państwowy Bank R 
Oferty, w zapie у 

należy nadsyłać do dnia 10 go czerwca 1930 

r. do Oddziału Kr sg0 T wa Meljoracyj- 

nego w Wilnie, uł, Wileńska 26. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10. 6. o 

godz. 15. Wysokość um wynosi 5 proc. 

ood oferowanej sumy, które nałeży złożyć w 

Państwowym Banku Rolnym na r-k Spółki 

Wodnej ; kwit dołączyć do oferty. Wadjum, 

o ile oferta nie będzie przyjęta, zostanie 

zwrócone. 
Zarząd Spółki Wodnej „Las Rudnicki* za 

strzega sobie prawo wywołania przetargu ust 

nego oraz wyboru oferenta niezałeżnie od 
wysokości oferty. 

Warunki pracy i termin wypłat, oraz wy- 

sokość kaucji będą spr owane w specjal- 

nej umowie, która zost: zawarta z Zarzą 

dem Spółki. 
Spółka Wodna LAS RUDNICKI. 

  

    

                    

kopertach, 

   
   

      

O 

Akwizytorów 
do dobrze wprowadzonego artykułu, 
który cieszy się najlepszem powo- 
dzeniem, POTRZEBNI inteligentni, 
wymowni i dobrze reprezentujący się 
PANOWIE. Po próbnej pracy pensja 
stała. Zgłosić się: W. Pohulanka 1-z, 

do Biura. 

  

NAJKORZYSTNIEJ 
kupuje się towary gwarantowanej 
dobroci u GŁOWIŃSKIEGO. Pole- 
camy różne nosości sezonowe, mzf* 
kizety, jedwzbie, satyny, perkale oraz 

pończochy i skarpetki modne, 

UWAGA—WILEŃSKA 27. - 0 

EZERAS BL ME 

š ŻĄDAJCIE 

  

  

ws wszystkich aptekach i 
składach aptecznych zńanego 

środka od odcisków 

Prow, A, PAKA. 
RPEBE MT POPOGE ANA 

      

  

NOWA ami a AA) 
ZAKŁAD SZTUCZNYCH WÓD 

    

  

  

  

wydobytej przez nabywcę karpiny. Warunki przetargowe, szematy umów są do przej- AA vB A 

rzenia w godzinach urzęiowych w kancelarji Nadleśnictwa Wileńskiego, ul. Piłsud- BO 
skiego Nr 20 m. 4 pod firmą: : 

= " "w WILNIE 1 Iš 

ž5 r Nr Nr“ $ Przypuszcz. | Odlegtosė od | Odległość od pod kierownictwem współ- 
SEH| Lctwo i obręb : „ masa karpinyj na joliższej ter- właściciela 
5% oddziałów |E, m st. kołejowej | pentyniarni |) prow. WRZEŚNIOWSKIEGO 
22 a ca poleca: sztuczne wody mi- 

! иегд!@еі AZ Leg = 

1 | Ponarskie 5, 8, 16, 17] 200 600 10 km. ad st. sbad i Due)! isć u" e 

Wilno Wojdaty 20 km. rini ia iS: ъ 
2 : 31, 200 14 km. od st. ZAKŁAD: PIWNA 7. 

‚ ilno A 6 

3 15, 23,24 | 150, 300 | 10 km. od st.| ^ . MAGAZYN: Wielka 50 
Wilno Wejiaty 10 km 

4 | Rzeszeńskie ENESKKIIRIA FU TAKKOCENIESITAS TTASRYVTADARTROKOKINRKIJI 

obręb uukszt. 9 ur. Szyłanył 230 1200 6 km. od przyst d 
Zawiasy = 

5" Obr. R eszzń ki Jl, AA Un : 

ur. Zielone 
; Jeziora | 168 700 16 a od st. ° 

6 ;, Papilafsnić ilno = . 

dka da || 5 einas skład epieczny w Wilie 
Draycze | 350, Szy | a Mickiewicza 15 

4 % 6, 8 ur. vis-a-vis Hot. Georges, tel. 482. 

i Pk 180, 900 AE: Stale na: składzie: 

Nowow.lejskie —29, у = 

й obr Rekanciszki st 22, GA E aa Gumowe pończochy 
44, 4 m. st. 

9! Bezdanskie 1,2,3,4 5, Nowej-Wilejki - aby. Diausatė 
RE Bandaže „Ideal“ 

) 19-23 wi. |1000 3000 | 6 km. od st. Czepki kąpielowe 
M: М Bezdany Е oraz wszelkie inne artykuły 

į i umowo-chirurgiczne. Nadleśnictwo Wileńskie. pos amowo calrure SE 

RODU WOWACERABZOWEWEW DUE WDTADENA APW ZWANE L 
: ICYTAC 
+ MAMA i FORTEPIANY 

  

Od dnia 27 do 29 maja 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

Kino Miejskie 
SALA MIĘJSKA 

Dramat w 8 aktach; W roli głównej: 

ul. Ostrobramska 5 
program: „BIAŁE PIEKŁO*, 

„Stać! Tu Eddie Polo 
EDDIE POLO. Nad program: Kronika filmowa P. A. T, 

Nr 60 1 61 1930 r. Aktów 2. Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek zeansów od g. 6'ej. Następny 

  

Pierwszy PARTER 1 zł. Śpiew. — Muzyka. — Tańce. 
E Nzjpiękniejsza gwiazda ameryki, czarująca 

no: Teatr 66 „HELIOS“ | „„PRAWO МЕЖА Rewel. Atrakcja 
waka  MARTINELLI. 

seans _o_g. 10.15 w. Seanse o godz. 4-ej i 5.30 po cenach zniżonych. BALKON 60 gr. PARTER 1 zł. 

Dzis! Przeboj ożwiękowy! UWAGA! Seansy o gooz. 4ej i 530 ro cenach znacznie zniżonych: BALKON 60 gr. 
BILLIE DOVE i ulubienic kobiet RÓD la ROCQUE w 

: swej najnowszej kreacji 
Bajeczna wystawś! Niewidziany przepych. Nad program: 

Śpiewna, występ wszechśw. sławy Śpie- 
Początek Seansów o g. 4, Ost, 

„© 

  

Dźwiękowe kino 

„MObLYWSOD" 
Mickiew'rz» 72 

toczą wojnę w filmie ossutym na 

tle powieści Rudyuarda Koplinga 

ul. 

Oa g 4.3U co y. l-ej ceny miejsc na PARTERZE 80 gr. Dzisl Cztery gwiszay w jednym dźwiękowym obrazie 
CLIWE BROOK, WILLIAM POWEL, ROCHARD ARLEN, NOAH BEERY grają, Śpiewają, kochają, płaczą, 

„CZTERY PIÓRAĆ 
Nad program: Dodatek muzyczno-śpiewny. Początek o godz, 4.30, ost. 10.30. 

4 
1 

  

POLSKIE KINO 
najwspanialsze arcydzieło 

Wielka 30. 
Tei, 14-81. 

Dzis! Wielki podwójny program! Najnowsze 
46 i wschodul 

„Wanda Przepiękny dramat w 10 aktach. W roli gł. urocza BEBE DANIELS i 
„CÓRKA $ZEIKA 

WILJAM FOWELL. Nad program: 
Gcbrina śmiechu! Nowy konkurent króla śmiechu BUSTER KEATONA <COLLEGIANS. Kopalnia humorul 
Mitość! Temperament! p. t. „RYCERZ BEZ TRWOGI" komedja w 6 aktach. 

  

NIE DECYDUJCIE SIĘ NA KUPNO aparatu fotograficznego 

PRZED OGLĄDNIĘCIEM wielkiego wyboru 

APARATÓW FOTOGRAFICZNYCH 

ос      s 

  

me 

  

jak rówaież wszelkich artykułów fotograficznych 
W SKŁADZIE FABRYCZNYM 

„OPTYK RUBIN 
WILNO, ul. DOMINIKAŃSKA 17, tel. 10-58, 

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

SERZZETRORTZNZNWOE 

SMAKOSŻE PIWA! UWAGĄ! 
już jest do nabycia wszędzie 

Światowej 
sławy PIWO 

Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu 

  

Opałowy w najnowszych fasonach 

Zamkowa 9 (róg Skopówk 

damską wykwintną bieliznę z walansjenkami 

poleca 

E Polska Składnica Galanieryjnac> 
FRANCISZKA FRLICZKI 

i), tel. 6-46. 
  

=== Potrzebna 
młoda dziewczyna do 
dziecka, iejętność ė Kosmetyka R dziecka, umiejętność 

E B szzć się: Mickiewicza 

Gabinet 
42 m. 11. —1 

Racjonalnej Kosme- Studentka 
tyki Leczniczej. 

Ino, 
Mickiewicza 

III kursu udziela ko- 
, repetycyj. Specjalność 

31 m. 4,polonistyka.  Ludwi 
I i kobiecą kon- Sarska 14-12, -0 

Ш е serwuje, dosko- 
nali, odświeża, usuwa 
jej skazy i braki 
Masaż twarzy i ciała 
(panie). Sztuczne opa- 
lenie cery. Wypada- 
nie włosów i lu 
pież. Najnowsze zdo» 

    

Ekonom 
zdolny, lub pomocnik 
gospodarczy — prak- 

tykant, energiczny: 
wiek młodszy, kawa- 
1sr, aaa CA p: 

„magań potrzebny. Do- 
bycze as = wiedzieć się w adm. 

Codziennie od gi 10—8. »Słowa”. W. Z. P. 43, 
Polecam UFOdĘRoNzerwuje konserwuje, sumienną niasię do 

doskonali, odświeża, noworodka, tel. 14 03, 
usuwa braki i skazy. 
Regulacje i trwałe 
przyciemnianie brwi. 

Gabinet piór. | LETNISKA į 
Leczniczej  „CEDIB* zpmmenmumuwawue 
1 Hryniewiczowej. 
Wielka 18 m. 9. Przyj: Jastrzębia Góra 

  

  

  

  

  w g' 10—1 i 4—7, pełne morze Hotel 
W. Z. P. 26. Pensjonat „BAŁTYK* 

au anas i Peosjonat „JASNA” 
AKZEĘŃ aga Komfortowe urządze- 

я nie, dancing, tenis. 
KES SRG CEHOCZE MI Stąłe połączenie auto- 

i i į | karami z Gdynią. Se- 
ROJRTNAŚEIGIOWSKA zon od 1 czerwca. 

oraz Gabinet Kosme- Własne ciepłe wanny 
tyczny usuwa =xmar morskie. W czerwcu 
stczki, piegi, warry, ceny znižone. Warsza- 
łupież, brodawki, ku-. wa, Polna 78, m. 2. 
FEajki, wypadanie wło” 6661-1 
sów. Mickiewicza 46. e ACE 

Letnisko 
BEEEGZORACE osz p. s о- 

ОПсу, оБок įeziora i ЦЕНОНОЕВЕНТЬУО [ н lasów, 16 kilom. od L 
Wilna, komunikacja 

„Zdrój Żywiecki”, „Marcowe”, „Porter" 1 „Ale” HST URE sutobisova — do vy ё 5 ^ najęcia. Informacje: 
Reprezentacja na wojew. Wileńskie, Grodno, Lekarz-Dentysta D -H.  Szumafscy, 

Lida i Wotožyn Raduńska- Mickiewicza 1. 

WILNO, ZARZECZE 19. Nowogrėdz owogrėdzka EWAAVAM 
  

Pierwsze Konsorcjum Filmowe w Wilnie 
dawniej Doświadczalnia „Elpefilm“. 
  

Pierwsze konsorcjum filmowe w Wilnie przystępuje do 
normalnej produkcji filmowej w związku z tem 

KUPUJEMY SCENARJUSZE 
Рггу5 @ pod adresem: Komisja Artystyczna Pierwszego 
Konsorcjum Filmowego w Wilnie, Mickiewicza 22 m. 64, 

Odpowiećź wysyłamy w ciągu dwuch tygodni. 

  

po długoletniej prak= 
tyce w Paryżu i Ber- 
linie, otworzyła swój 
gabinet dentystyczny, 
przy ul. Mickiewicza 
44 m. 19. 

; POSADY | 
(Bes otrzymać po- 

sadę? Musisz 
ukońc kursy fa- 
chowe, koresponden- 
cyjne profesora Se- 
kułowicza Warszawa, 

AOPŁG | SPRZEDAĆ 
MAWATAM 

Н, А $К 
Spółka z ogr. odp. 

ilno, ul. Tatarska 
20, dom własny. 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka 3 skład 

mebli: 
A here 

salony,  gabine 
łóżka ae i 

  

Nagrodzone na 1-ch Targach Północnych i Wystawie 
Rolnicze - Przemysłowej w Wilnie — 1928 r. — 

wielkim złotym medalem 

оИ, 
niwelator, 
asi, 
pnjometry, 
planimetry 

etc. 

powszechnie znanej firmy 

(ista ALUDE, Drezno, 
TAŚMY MIERNICZE, RULETKI 
i PRZYBORY  KREŠLARSKIE 

w WIELKIM WYBORZE 
skład fabryczny w POLSCE 

„OPTYK RUBIN uno. 
Dominikańska 17, telefon 10-58. 

Najstarsza firma w kraju (egzystuje od 1840 roku), 

      
Hilepsze 

iistrmenty 

GEODEZYJNE, 

  
    

Światowej sławy Pleyel, Bechstein etc., takoż Wileński 
Arnołd Fibiger, Kerntopf i Syn, A. Drygas, 
uznane i a” w „aż 
rzez najwybitniejszych fachowców na Pow. 2. 

A e Wystawie w 1929 r. | godz: 4 tej p. 

К Bąbrowska si ióoaiacka 3. 6 
i WYNAJĘCIE. CENY FABRYCZNE. 

SPRZEDAŻ a, Aa SEAS NADAWANY ACE 

WILNO, HETMAŃSKA 1, (róg Wielkiej 53) tel. 722 

Podaje do ogólnej wiadomości, że 10 i 11 czerwca 
p. odbędzie się w 

| niewykupionych i nieproloogowanych zastawów od Nr 1 do 

| Nr 69.100. UWAGA! W dniu licytacji prolongat N-rów Icy- 
tacyjnych lombard nie będzie przyjmować. 

JA! 
Lombard „KRESOWIA” 

r. b. O 
lokalu lombardu licytacja byiemide 10.7. 

Drukarnia „Wydawni :two Wileńskie"*, Kwaszeina 23. 

angielskie, kreden- 
sy, stoły, szafy 
biurka, krzesła 
dębowe i t. p. Do- 
godne warunki i 

na raty. 

Żórawia 42-H. Kursy 
wyuczają _ listownie: 
buchalterji, rachunko- 
wości kupieckiej, ko- 
respondencji handlo- 
wej, stenografji, nauki 
handlu, prawa, kali- © 

arti ania na mA: Sprzedaje się ach, towaroZDaW“ DOM na Zarzeczu O 
stwa, angielskieg0,12 11 mieszkaniach. 
francuskiego, niemiec- Dowiądywzć się: Plac 
kiego, pisowni Oraz Katęgralny Nr 4 m, 4; 
gramatyki „polskiej: między 8-0 ranó 2 

Po ukończeniu Świa- W” DRUSKIENE 1 
dectwa. Żądajcie pro- | KACH за KA SI 

| spsktów. _ _ ера blachą cynkową 

Organista-Kapolmistra | Eos: dok, 268 
wanych pokoi, 305 

potrzebny jest dla pa- | 5. ziemi.Dochód do 
rafji rzekatolickiej z] 10.000 zł rocznie— 

jednoczesnem prowa-; do sprzedania na 
dzeniem orkiestry dę-| dogoanych warun» , 
tej straży pożarnej. ()| kach z powodu na- | 
warunkach zapytać li-| głego wyjazdu wła- | 
stownie Magistrat Į sciciela. Zgt. Ajen- 
miasta Dokszyc. —O0| cja „Polkres“, Wil- 

no, Krėlewska 3 
tel. 17 80, 

    

Nauczycielka 
z dużą praktyką po*; 
szukuję zajęcia w 
mieście lub na wsi. 
Przygotowuje dzieci 
do pierwszych  4-ch 
klas Posiada znajo- 

-Ё 
  

NOWO-WYBUDO- 
WANY DOM nie- 
dekretowy, 3-pię- 
trowy, 7 mieszkań 
4—5 pokojowych; 

mość fran cuskiego,| ze wszelkiemi wy- 
rysunków i muzyki.| godami, ziemi 400 
Łaskawe oferty pro-|] sążni w dobrym 
szę zgłaszać do adm.| punkcie miasta 
„Słowa* pod W. B.—| sprzedaje się na 

dogodnych warun- 
kach, tzm również 
można nabyč 0s0b- 
ne mieszkania na 
własność» Zgłosze- 
nia: Ajencja „Pol- 
kres“, Wilno, Kró- 

  

Potrzebny 
kasjer z kaucją do 
10.000 zł. Oferty piś- 
mlenne składać do 
Spółdzielni Autobu- 
sów ul. Królewska 1, 

  

Rkumulafory | 
I Radjo 

Sprzedaż, ładowa- 
nie i naprawa. 

FACHOWO. TA- 
NIO. SZYBKO. 

Firma 

Michał Girda 
Zamkowa 20, 

tel. 16-28, —5 

Kupię majątek 
  

leśno-łąkowy 100-290 
ha w pow. Wileńskim; 
Oszmiańskim, Lidzkim 
Nowogródzkim iui b 
na Polesiu. Wymaganez 
zarowotną miejsco- 
wość, ładny stary dwór 

owocowy, 
rzeka 

ferty: 
11, m. 25. 

lub 

  

iezioro. 
Orzeszkowej 

8104—0 
  

Natychmiast 
do sprzedania DOM 

ETO E USE A EEE rnurowany z ogrodem 
za 1900 dol. Warszaw= 
ski zaułek 30. 

Mająte. 
UPRZEMYSŁO- 

WION obszaru 
około 120 ha, z b. 
dotrą komuni- 
kacją do Wilna, 
sprzedamy tanio i 
na dogodnych wa- 

į ‚„ runkąch 
| Wileńskie Biuro 
: Komisowo+ Hand. 
: Mickiewicza 21, 

tel. 152 

lim MUROWANY 
Uli w stanie 

dobrym, 2 miesz- 
kania, ziemia włas- 
na — 200 sąż. kw, 
ogródek owocowy 
sprzedamy za 1.900 
dolarów, oraz inne 
domy w różnych 

cenzch poleca 
Dom H.-K. „Za- 

chęta*  Mickiewi- 
cza 1, tel. 9-05 0 

sprzedaje 

© 

  

  
& 

POLSKI 
LLOYD ulica Kijow- 
ska, 
    

+907 - Z 

DOĄY 
trzy i plac 27 tys m.2, 
przy ul. Antokolskiej 
115 tanio do sprzedze 
nia. O warunkbch do- 
wiedzieć się: ul. D4- 
browskiego 10-1, = 

RÓŻNE 

w różnych walu- 
tach i sumach ną 
pewne zabezpiecze- 
nie udzielamy szyb- 

„ko i dogodnie. 
Wil. Biuro  Komi- 
sowo - kiandlowe; 
Mickiewicza 21, 
tel. 152, —2 

  

ma každy zapew- 
niony przy loko- 
waniu oszczędno- 
ści za pośrednic- 
twem Wileńskiego 
Biura Komisowo - 
Handlowego Mic- 
kiewicza 21, tel.152 

     
8.000 złotych dom 
drewniany  kilku- 
mieszkaniowy z ła- 
dnym placem do 

sprzedania. 
Wileńskie Biuro 
Komisowo - Handl. 

21, Mickiewicza 
tel. 152.   

5. В. м Wilnie.     I 3, tel.17-80. 6 ód godz 9-15. '—0 ewska 3, tel.l A 

  
  

POŻYCZKI 

AE 
| Dochod 1 % % 

— 
ss 

  
  

Unieważnia się 
indeks Nr 2066, wyda” 
ny ma imię Bakunów= 
ny Zofji, studentki U- 

—0 

 


