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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk, NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia faźwińskiego. 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 

TAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkoinej. 
SLON:M — księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 17 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, Е. fuczewska. 
WOLKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 
BRASLAW -- Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. i 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. | 
GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO -- Księganuia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S$. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S$. Mateski. . 
MOLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
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PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z 
przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł, Konto czekowe P. K. O 
Nr. 80259, W sprzedaży detal. cena pojedyńczego numeru 20 gr. 

Nauczycielstwo związkowe a państwo 
Artykuł nauczyciela „O wyższy po- 

ziom etyczny” umieszczony w „Echach 

Krajowych* Słowa (Nr. 121), spowo” 

'dował pretest członków Wydziału Wy- 

konawczego Zarządu Okręgu  Wileń” 

skiego Związku Nauczycielstwa Szkół 

Powszechnych, który w dzisiejszym nu 

merze Słowa umieszczamy. Pozatem na 

ten sam artykuł odpowiedział p. Jan 

Dracz, członek zarządu okręgu Z. P. N. 

S. P. w „Kurjerae Wileńskim". 

Oświata, jako pierwszorzędny czyn” 

nik w urabianiu dla państwa ludowych 

'mas naszego kraju, zawsze była nam 

'bliską i zawsze chętnie udzielaliśmy 

łamów „Słowa' dla rzeczowej dysku- . 

sji. Dziś, po dziesięciu latach sprawy 

pionierów państwowości, jakiemi są 

nauczyciele szkół powszechnych w na” 

szym kraju, tembardziej stają się aktu- 

alne, iż enuncjacje wileńskich władz 

związkowych nie zawsze odzwiercia” 

dlają życia naszego różnorodnego i roz 

ległego terenu. I to, co związek w „gra- 

'nitowem*" oparciu o liczbę opłacają” 

cych składki członków wygłasza w 

Wilnie ze swego prezydjalnego fotelu, 

nie zawsze zgadza się z tem, co czuje 

i myśli nauczyciel tegoż związku z 

dusznej izby szkolnej. Te rozbieżności 

przez wzgląd na państwo, szkoły i Sa- 

mego nauczycella, „Słowo* zawsze 

chętnie w „Echach Krajowych* umie” - 

szcza, uważając korespondencje nau- 

czyciela z terenu, jako cenny materjał 

do dyskusji i orjentacji władz kurato” 

rjum, opinji społeczeństwa  wileńskie- 

Nauczycielskie". W stosunku do wymienio- 
nych organizacyj społecznych, związek sto” 
suje zasadę sziachetnego wyścigu pracy, a 
jest chyba rzeczą jasną, że nie może zachę- 
cać swych członków do udziału w pracy Or“ 
ganizacyj o innej ideologji niż . įdeologja 
związku“. 

Nas, ludzi tu urodzonych i wycho- 

wanych, którzy onegdaj w  samorod” 

nym kondukcie, składającym się z Po- 

Jaka, Żyda i Rosjanina, endeka, demo“ 

kraty i zachowawcy, doktora, ziemia- 
nina i rzemieślnika, odprowadzali na 

wieczny spoczynek zwłoki ś. p. Witolr 

da Węsławskiego prezesa Macierzy 

Szkolnej, — taki pogląd dziwi, i to — 

mocno dziwi. 
Więc człdnek zarządu p. Jan Dracz, 

po dłuższym w naszym kraju pobycie, 

przemawiając publicznie w pismie, 

najspokojniej, już zgóry, wpaja w gło- 

wy swych licznych szeregowych por 

gląd o rozbieżn”ści pomiędzy pogląda- 
'mi związkowego nauczyciela, a poglą” 

dami księdza i ziemianina, zachęcając 

jednocześnie organizacje społeczne do 
„Szlachetnego wyścigu pracy*!? -„Ser- 

ddeczne zainteresowanie sprawami  lu- 

du““ nauczyciela związkowego, jako 
"przeciwstawienie „rozbiežnemu poglą” 

dowi ziemianina” (a więc nieserdeczne 

mu), jakiż to „szlachetny* bodziec do 

wyścigu, w którym do startu, w ideal- 

nych warunkach naszej wioski, staje 

ksiądz, ziemianin i 18-letnie nauczyciel 
ka — razem trzy osoby, z których każ- 

da zgóry ma już nadane przez p. Dra” 

„cza barwy wyścigowe! Jeżeli chodzi o 

wyścig” — to będzie to wyścig w 

Я Opiata pocZtowa uiszczona 
Redakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 
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Zagraniczne 50 proce. drożej. Ogłoszenia 

Powrót ks. Karol 
POGŁOSKI O WEJŚCIU KS. KAROLA DO RZĄDU. 

BUKARESZT. 7. 6. (PAT). (Rador) Donoszą oficjalnie, że książe Ka- 

zol przybył dc Rumunji., Książe nkwiaązał Kontakt z księciem Michałem i pre- 

zeseńi rady ministrów Maniu, W celu rozstrzygnięcią dyttacji wytworzonej 

przez powrót księcia Karola dziś dano pi godz. 8.30 odbyło się ppsiedzenie ra- 

dy ministrów, zaś o godzinie 9.30! posiedzenie qady członków wysokej regencji 
z prezesem rady ministrów Maniu. R 

BERLIN. 7. 6. (PAT). jak podaje agencja Wolffa z Bukaresztu przybył 
tam wczoraj z Paryża przez Monachjum książe Karol. Przes Rady ministrów. 
był powiadomiony o przyjeździe księcia. Królowa Marja, która wyjechała! 
wczoraj do Niemiec nie wiedziała nic o tem. Gabinet rumuńsk pozostaje stale 
w kontakcie z księciem. Z kół zbiiż”nych do gabinetu p/dają, że książę wej- 
dzie w Skład rządu. Przez całą noc odbywały się z księciem Karolem narady 
nad tą sprawą. O powrocie księcia powiadomiony został brat księcia Karola 
książe Michał (chyba Mikołaj). W całym kraju panuje spokój. 

ZWOŁANIE KONSTYTUANTY. 

BERLIN. 7. 6. (PAT). Jak dnoszą z Bukaresztu książe Karol zwołał na 
dziś konstytuantę. 

KSIĄŻĘ KAROL OBWOŁANY KRÓLEM? 

PARYŻ. 7. 6. (PAT). Le Temps podaje wiadomość z Bukaresztu ja- 
koby rumuńskie zgromadzenie narodo:we obwołało księcia Karola — królem 
(potwierdzenia tei pogłoski brak). +“ 

PRZERWANIE KOMUNIKACJI TELEGRAFICZNEJ. 

BPKARESZT. 7. 6. (PAT), Z Bukaresztu donoszą, że podróżni przy- 
byli z Rumunji opowiadają, iż komunikacja kolejowa w Rumunji dotychczas 
odbywa się regularnie. Wczoraj wieczorem komunikacja telefoniczna po stro* 
nie rumuńskiej była przerwana i dziś rano nie została jeszcze przywrócona. 
Jak przypuszczają, przerwę w komunikacji telefonicznej spowodowały wzglę- 
dy polityczne. 

Przypisek redakcji. Pogłoski o kontakcie partji narodowo - chłopskiej (rząd Maniu) 

z księciem Karolem okazały się więc prawdziwe. Jak widzimy książ Karol przyjechał do 
Rumunji i zapewne chce sięgnąć po władzę. Dotychczas o tym księciu chodziły dziwna 

wieści o jego nieustalonym charakterze. Ostatnio skompromitowała go bardzo afera Ma+ 

noilescu, który sfałszował rzekomo przedśmiertny list króla Ferdynanda. Nie mamy jednak; 
żadnej wiadomości, aby rząd przeciwstawił się powrotowi księcia Karoła. Zresztą brakuje 

nam dokładniejszych wiadomości, jak również tej dlaczego członek * RadyRegencyjnej i 

  

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2ej i 3 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. 

a. Terminy druku mogą być przez Administrzcję zmieniane dowolnie. 
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numerach 
cyfrowe i tabelaryczne 0 50 proc. d 

umunji 
Wiedeń. 7. 6. (PAT). Wiedeńskie 

biuro korespondencyjne donosi z Buka 
resztu: Książe Karol opuścił przed kil 
ku dniami Francję i bawił w Mona" 
chjum skąd wczoraj rano wyjechał sa” 
molotem do Rumunji. Wojskowe wła” 
dze lotnicze w Klausenburgu były o 
jego przyjeździe powiadomione. Książe 
Karol został na lotnisku w Klausenbur 
gu przyjęty przez oficerów lotniska i 
odleciał następnie do' Bukaresztu, do” 
kąd przybył około godz. 10 wieczorem. 
Brat księcia Karola Michał wiedział o 
zamierzonym przyjeździe księcia Karo” 
la, nie znał dokładnie daty jego przyjaz 
du. Dowiedział się dopiero o tem od 
prezesa rady ministrów Maniu. Rada 
ministrów zebrała się wczoraj po połu 
dniu i obradowała przez całą noc, pozo 
stając w stałym kontakcie z księciem 
Karolem, który natychmiast pa przy” 
byciu udał się do zamku królewskiego 
Cotroceni. W ciągu nocy przerwane zo 
stały wszystkie połączenia telefoniczne 
z zagranicą. Według oświadczenia pre 
zesa stronictwa liberalnego  Bratianu 
zamierza on, licząc się z wolą ludnoś" 
ci zaniechać dalszej kampanj' przeciw 
ko księciu Karolowi. 

Pogłoski że książe Karol ogłosił się 
królem rumuńskim uważane są w Wied 
niu za nieprawdopodobne. Książe Ka" 
rol będzie zapewnie wybrany ' człon- 
kiem rady regencyjnej w miejscu księ” 
cia Michała, który dobrowolnie ustąpi: 
mu swe miejsce. Książe Michał objąłby 
włedy stanowisko generalisimusa armji 
rumuńskiej. 

Dzienniki bukaresztańskie zastana- 
wiają się nad formułą konstytucyjną, 
któraby mogła ustalić położenie księcia 
Karola, wyrażając przekonanie, że obe- 

  

WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch”, 

gr. 40. Za tekstem 15 gros 
cznych raz z prowincji o 25 

ej. Administrzcja nie przyjmuje zas 
dostarczenie numeru dowodowegc 

WZI 
   

   

        

Komunikaty oraz 
proc. drożej, 
trzeżeń co do 

20 groszy. 

ZZA KORDOWÓW 
UNIWERSYTET WIELKIEGO KS. 

WITOLDA W KOWNIE. 
KOWNO. 7. 6. (PAT). Nowy sta” 

tut uniwersytetu, który został zatwier 
dzony przez gabinet ministrów i prezy 
denta Smetonę przewiduje zmianę do- 
tychczasowej nazwy uniwersytetu, któ 
ry według nowego statutu będzie się 
nazywał „uniwersytetem wielkiego księ 
cia litewskiego Witolda". Profesoro - 
wie będą wybierani przez rady wydzia 
łowe i zatwierdzani przez prezydenta 
państwa. 

  

       

P.  STSZYNSKAS DYREKTOREM 
LITEWSKIEGO BANKU EMISYJN. 
KOWNO. 7. 6. (PAT). Dyrektorem 

litewskiego banku emisyjnego został 
mianowany p. Staszynskas. Staszvn 
skas nie należy do żadnej partji. 

ZAMKNIĘCIE SESJI SEJMU ŁOTEW- 
SKIEGO. 

, „RYGA. 7. 6. (PAT). W dniu dzi- 
siejszym została zamknięta zwyczajna 
sesja sejmu łotewskiego. Na wniosek 
stronnictw prawicowych uchwalono 
zwołanie sesji nadzwyczajnej na dzień 
17 czerwca. Sesja nadzwyczajna załat 
wi sprawę kasy chorych oraz sprawę 
obrony własnego rolnictwa. 

PŁK. WINTER ATTACHE WOJSKO- 
WYM W POLSCE. 

RYGA. 7. 6. (PAT). 
tachć eż tj w Polsce został mia 
nowany ppłk. Winter. Ppułk. Winter 
po ukończeniu szkoły realnej w Rydze 
skończył szkołę węjskową w Odesie w 
r. 1913. W czasie walk o niepodległość 
Łotwy walczył w odziałach księcia Li- 
wena, w r. 1920 przeszedł do formacyj 
łotewskich. W ostatnich czasach ppułk 

Nowym at 

  

‚ Н „ciel. workach, bd i takie widowiska ku ucie- i : ы 
go, jak również samego nauczyciel” ów urządzane bywają. drugi syn króla Ferdynanda, książę Mikołaj zmienił imię na Michał. Zawsze się nazywał  cnie rozważane są dwie możliwości: 1) a ea o: AE 
stwa. Mikołajem, tymczasem PAT nazywa go w szeregu depesz konsekwentnie Michałem, w nominacja księcia na stanowisko regen- 8 E 

Poruszając dziś w artykule wsięp- 456 tem wynurzeniu p. Dracza czem znać wpływ wiadomości a tem. że kifkuletni król Rumunji nazywa się Michał I-szy. ta i 2) ogłoszenie księcia Karola kró” gm sią 
. ‚ 

nym sprawy nauczycielstwa związko” » 

. wego, nie mamy zamiaru występowa- 

nia pdzeciwko nauczycielstwu szerego” 

wemu, lecz krytykę naszą skierowuje- 

my przeciwko sztabowym władzom 

związków, uważając, iż tu, u góty po” 
| 

° : З ‚„ Obojetni“, a potem „walka nasza Ze ster spraw zagranicznych, radca najwyższego trybunału Garde — minister się prawdopodobnie jutro rano jako 400 obrazów najlepszych 
częły się gromadzić zaczątki ERNIE Stowarzyszeniem Chrześcijańsko-Naro” sprawiedliwości, szef Sekcji Sam I a oinsteż apieki społecznej, Jepp aa Žaudnios Cate a artystów szystko ki, 
czne dla dalszych losów państwa. dowem nauczycielstwa szkół powszech Sson, deputowany z partji iudowej, — minister komunikacji, Hamrin, były m” jest bogata udekorowane. Stronnictwo świata | 

Złem nieuniknionem, jak' twierdzą nych nie jest nieetyczną, bo jej niema nister, deputowany, — minister finansów, biskup Stadener — minister wyznań liberalne podtrzymuje swój znany Otwarfa od godz. 11do 8 wiecz | 

władze szkolne, dla nas zaś ludzi miej: ny у са ii . ееа religijnych i oświecenią publicznego, von Stockenstroem, były minister, sena- punkt widzenia i zwołuje na poniedzia- p ÓW „80 1 tot : 

scowych złem, wypływającem z centra EBC O Pk i Р "o. tor, — minister rolnictwa, Hansen, senator z partji ludowej, — minister han” łek posiedzenie centralnego komitetu gg — OZ al 
było idea państwowa naszego kraju wyma” dių Ponadto ministr. bez teki zostali: Gyllenewaerd, Holmbaeck i Oesterburg. stronnictwa. Dziennik zamieszcza — о$- da 38 

listycznych dążeń Warszawy, 

obsadzenie szkół w naszym kraju przez 

element napływowy, niezwiązany Z 

krajem duchowo. Nauczycielka z Mało- 

polski, stanowiąca 70 procent ogółu 

nauczycieli, nieznająca ani języka, ani 

obyczaju ludu, nie może samorodnie w 

swych związkach zawodowych  repre- 

zentować duchowej opieki nad masą 

ludu białoruskiego. Pozatem nie może 

Białorusin-katolik być świadkiem wal 

ki dwuch związków, z których jeden 

mianując siebie „polskim“, a drugi — 

te importowane z zachodu odcienie są 

nie do pomyślenia i zgóry skazują pań 

Stwowe podstawy oświaty na zagubę. 

Napływowy charakter nauczyciel 

stwa, wraz z sukcesyjnemi centralisty” 
cznemi tendencjami związków zawodo 

wych, nie byłby tak niebezpieczny, o 

ileby związki, zajęte li tylko sprawami 

zawodowemi, nie podejmowały się sa- 
modzielnie, przerastającej ich  przyro- 

dzone siły, ideowej pracy twórczej. 

| Dziś na mocy szeregu faktów i ar- 
tykułów, coprawda — sztabowych, 

tendencje najliczniejszego ze związków 

— Z. P. S. N. P. — dostępne są dla 

analizy spotecznej opinji. A wiec p. Jan 

„chrzešcijaūskim“. Na naszym terenie, 

członkowie wydziału wykonawczego w 

dzisiejszej odpowiedzi twierdzą: „przy” 
stępujemy do współpracy z organiza- 

cjami, których ideologja jest bliską na” 
szej — względem innych pozostajemy 

ga współpracy całej inteligencji bez jej 
rozczłonkowywania, — tem  Samem 
związek stwierdza swą  „obojętność'* 

dla idei państwa w ten sposób pojętej. 
Zastosowując się do rady p. Dra” 

cza, zainteresowan** *deologją związ” 

ku, zaglądamy do „spraw Nauczyciel- 
sk'ch“. W Nr. 2 znajdujemy artykuł 

pod tytułem „Ideologja związkowa w 
dziedzinie pracy  społecznoroświato- 

wej” pióra autora ukrywającego swoje 

nazwisko, pod literą D. Czytamy: 

„Wiara w naszą ideę jest tak mocna, 
że nie zejdziemy z pola... Początków 
ideologii związkowej należy szukać w 
latach odległych w ogniu walk o pra” 
wa ludu... Jeśli kogoś w społeczeństwie 
naszem niepodległość zaskoczyła, to 

nas nie. Ideę państwowości wypisali” 
śmy w naszych duszach jeszcze w cza- 

sach zaborów. Nas kordony nie dzieli” 

ły. Świadomość, że grunt pali się pod 

nogami, że niema czasu na słowa, na 
sentyment, na ckliwość  patrjotyczna, 

gdyż potrzeba tylko czyhu, kształtowa 

ła praktyczne ujęcie naszej pracy spo- 

łecznoroświatowej''. 

Zgadzamy się na omijanie wszel- 

kiej „ckliwości”, gdy chodzi o program 

praktyczny pracy wśród ludu białoru” 

— лоа 

Nowy rząd w Szwecji 
STOKHOLM. 7. 6. (PAT). Skład nowego gabinetu jest następujący: 

Ekman —— prezes rady ministrów i minister obrony, gubernator Ramel — mini 

Nota polska w sprawie zajścia pod Opaleniem 
PRZYCZYNĄ INCYDENTU INTRYGĄ POLICJI NIEMIECKIEJ 

WARSZAWA. 7. 6. (PAT). W dniu dzisiejszym charge d'affaires pon 
selstwa Rzeczypospolitej w Berlinie Chałupczyński złożył w urzędzie spraw za 

granicznych notę rządu polskiego, stwierdzającą m. in.: Że badania komisji 

mieszanej polsko * niemieckiej, powołanej do zbadania zajścia z dnia 24 maja: 

rb. na granicy między Opaleniem, a Neuhoffen wykazały niezbicie: że przyczy= 

ną samego incydentu była intryga niemieckiej policji granicznej. Funkejonar 
jusze niemieccy Harmann i. Stullich przyznali, że dążyli do wywołania tega 
incydentu, starając się usunąć wszystko co mogłoby uniemożliwić samo zajś- 

cie. Komisja ustaliła, że fakt przejścia granicy przez 2 funkcjonarjuszy pok 

skiej straży granicz. nastąpił z inicjatywy, z wiedzą i w towarzystwie niemie- 
ckiego funkcjonarjusza Stullicha, kierownika komisarjatu grancznego, upoważ- 

nionego do regulowania ruchu granicznego. Zarzut stawiany przez stronę nie” 

miecką, że polska straż graniczna przekroczyła granicę i strzelała na stronie 

niemieckiej oparty był: 
1) Na śladach kul na ścianach granicznej budki paszportowej, 
2) Na znalezieniu rzekomo polskich łusek na terytorjum niemieckim, 

3) na zeznaniach funkcjonarjuszy niemieckich i 2 okolicznych mieszkań- 
ców. 

Ad punkt 1) Ekspertyza śladów kul na budce granicznej, nie kryjąc istot 

nego pochodzenia śladów, ustaliła, że ślady te nie chodzą z broni, posiadanej 

przez polskich funkcjonarjuszy straży granicznej. 

Ad 2) Stron.a niemiecka na 5 łusek pistoletowych i 3 karabinowe legity 
mowała znalezienie jednej łuski, pistoletowej i 2 karabinowych. Nawet i te łus” 
ki są fabrykacji niemieckiej, i znaleziono je dopiero 25 maja o godz. 2 pp. przy 
czem miejsce zajścia nie było zabezpieczone. 

      

lem przez anulowanie ustawy z dnia 4 
stycznia 1926 roku. Dziennik „Adverul' 
dowiaduje się, że rozwód księcia Karo 
la z ksieżniczka Heleną będzie anulo- 
wany. Książe Karol przyjął dziś rano 
wiele osobistości ze świata polityczne” 
go. Izba deputowanych i senat zbiorą 

wiadczenie, złożone jakoby przez księ- 
cia Karoła: „Przybywam pogodzić i u- 
spokoić umysły. Jestem daleki od nie* 
nawiści lub zemsty. Przeciwnie przyby* 
wam aby ułatwić osiagnięcie jedności 
w najwyższym interesie państwa". 
EAT AA oi m i 

PROF. BARTEL REKTOREM POLI- 
TECHNIKI LWOWSKIEJ. 

LWÓW. 7. 6. PAT). Na odbytem 
wczoraj ogólnem zebraniu profesorów 
(Politechniki Lwowskiej wybrano je” 
dnogłośnie na rok 1930 — 31 profeso- 
ra dr. Kazimierza Bartla rektorem Po" 
litechniki Lwowskiej. 
CENNE WYKOPALISKA W BYDGO- 

SZCZY. 
„ BYDGOSZCZ. 7. 6. (PAT). Pod 

czas robót ziemnych na terenie między 
stadjonem miejskim a szpitalem natra- 
fiono na cmentarz historyczny z okre” 
su łużyckiego, t.j. z roku 800nego przez 
N. Chr. Wykopano dotychczas 12 gro- 
bów z uszkodzonemi poczęści urnami, 
zawierającemi resztki kości ludzkich o”. 
raz większą ilość sprzętów z gliny i ka 
mienia. Dalsze prace nad wykopali- 
skiem prowadzi archeolog dr. Zakrzew” 
ski, profesor uniwersytetu poznańskie- 

0. 
"Nowy REKTOR UNIWERSYTETU 
JANA KAZIMIERZA WE LWOWIE. 

Międzynarodowa | 
Wise Potogretrue 

w ngrodnie Boruardyńskim 

  

NOWOOTWORZONY SALON 

Artystycznych robót ręcznych 

„1 V 0. 
Pańska 4 m. 2 (parter) 

sp "POLEGA 
„Hafty białe i kolorowe, 
smyrna, 

  

gobeliny, 
kilimy oraz wszelki roboty 

ręczne rozpoczęte i gotowe podług 
modeli zagrenicznych. Wszelkie przy- 
bosy do haftu robót dywanowych 
“8  szydelkowych i t. d. 
Przy nabyciu przyborėw Panie niezna- 

jące robót poucza się gratis, 

Ceny konkurencyjne! 
Prosimy odwiedzić! 

  

  

ZNAKOMITE 

Róweiy iidiiisnie 
tanie, mocne, eleganckie, poleca 

Zygmunt Nagendaki 
WILNO, ZAWALNA 11-a.       

ZJAZD POLONISTÓW W KRAKO- 
WIE. 

KRAKÓW. 7. 6. (PAT). Wczoraj 
dozpoczął się w Krakowie pod protek“ 
toratem ministra Czerwińskiego drugi 
ogólno polski zjazd polonistów w 400- | 
ną rocznicę urodzin Jana Kochanow | 

    

Ad 3) Zeznania świadków nie dają podstawy do ustalenia faktu przekro LWW. 7. 6. (PAT). Wezoraį na # оНЕ ае 

Dracz, e R 0 skiego. „Nie wprowadzajmy jednak do czenia gianicy zaś sprzeczność tych zeznań każe odrzucić jako podstawę do Uniwersytecie Jana Kazimierza odbył a ARE W 
we A ESL „wyżej arykue zasadniczych dyskusyj programowych sądu. Nie jest więc udowodnione, by policyjni funkcjonarjusze pogwałcili te- Się wybór rektora na rok akademicki wodą anima i boj ŚW 
Bł WE EO PISZE. takoż ckliwości demagogiczno-wieco- rytorium niemieckie. | 1930 — 31. Wybrany został prot Sk O. 7 kolnego Kupczyńskim. Po polud“ 

„Jeżeli idzie o stosunek związku do or- е dosyč, - nisław Witkowski, prof. zwyczajny fi chę Е Dy 8 8 ganizacyj społecznych, sprecyzował związek Wej, bo tego wszyscy mamy dosyć, lologji klasycznej. niu obradowały poszczególne sekcje. 
na podstawie uchwał zarządu swą iseologję Jud nasz w szczególności, wziąwsz, : T 

jak 1 wrokczno-oświałówych w „Sprawich już należyte cięgi za usłuchanie namo = wa A. a ; - 
nauczycielskich", miesięczniku, wydawanym wy „nabiegtych“ do nas agitatorów. artykule o regjonalizmie pedagogicz” „nad ludem", ani pracą „dla ludu“ lecz „prawa ludu* pozostawmy ugrupowa- mniejszego oporu, na której łatwa i 

: Ё'ЁЁ‚,ЁЁ„'ЁЁ}‚{‚‘ЁЁ‘ Ša ks Ježeli na serjo brač twierdzenie p. nym stwierdza. pracą z ludem, a nawet własną pracą niom politycznym i sejmowi. : blyskotliwa walka 0 suchą Aye a 
tnie powinno. Zresztą jasną i zrozumiałą jest [)., jż „niepodległość nie zaskoczyła Zapalanie swej ideowej pochodni ludu —— temsamem ogranicza inter- W kraju naszym, nauczyciel jako bierze górę nad trudną i poważną pra” 

rozbieżność poglądów, między  duchowief- 
stwem katolickiem a nauczycielstwem związ- 
kowem na sprawę wyznań, dalej. rozbieżność 
poglądów między organizacjami nacjonali- 
zmu polskiego a nauczycielstwem związko- 
wem na sprawy narodowościowe, gdyż nau- 
Czycielstwa jest obowiązane do Ścisłej i ser- 

ej współpracy z rodzicami uczniów 
z względu na ich wyznanie i narodowość, 

zie” & i i i . : * + * 2 . е aji * * Że 

Ba ten Bee owem Zhał zawczasu, a w rezultacie „w pra- czyć „ogniem walki o prawa ludu“. den na wszystkich kardynalny obawią- liczebnością szeregi nauczycielstwa, gracji w cudzym kraju z wielką szko” 

ciel Sprawy społeczno-gospodarcze, ay cy badawczej naszego kraju udlał na” Tembardziej, iż sam p. D., w tym sa- zek, polegający na omijaniu szablonu niezwiązane z terenem pracy, a dość dą dla państwa. ° 

e as kia mocno zespolone pochodzeniem z in” dk vs Michal Obiezierski | 
wiejskiego, nie może nie interesować się Ser 
śiecznie sprawami tego ludu. Idea państwo- 
wa jest miarodajną dia nauczyciela związko” 
wego, a jak ją pojmuje, informują „Sprawy 

związkowców i kordony ich nie dzieli-- 

ły”, to jednak trzeba stwierdzić fakt, 

iż związek pomimo, iż miał tyle czasu. 

jeszcze pod zaborcami, do pracy na 
terenach naszych się nie przygotował, 

języka ani duszy naszego ludzu nie po” 

uczycielstwa jest prawie żaden”, jak ta 
w tym samym numerze 2 „Spraw Nau- 

czycielskich“ p. Wacław Borowski w 

ośw 'atowej o tradycyjny dla związku 

„ogień walki o prawa ludu*, oprócz 

szkody żadnych państwu korzyści przy 

nieść nie może. Potrzebujemy lat spo- 

koju i zgody, aby zagoić rany zadane 

ogniem wojny, przestańmy więc maja” 

mym artykule stwierdzając, iż „akcja, 

mająca na celu przysposobienie oby” 

watelskie mas, nie może być, ani pracą 

wencję niepowołanych opiekunów. 
Zgadzamy się ze zdaniem p. Dor 

bosza, iż „rola nauczyciela na ziemiach 

północno-wschodnich jest szczególnie 
odpowiedzialną”. Ale właśnie ta „szcze 

gólna odpowiedzialność* nakłada je 

importowanego z dzielnic zachodnich i 

zastosowania innych u nas niż w Mało- 

polsce i Kongresówce metod. Walkę o władzom związkowym na drogę naj- . -- 

pionier, czyli człowiek, torujący drogę 

do oświaty i cywilizacji nie może być 

zajadłym związkowcem, lecz winien 
bezsttonnie j jednakowo odnosić się do 

poczynań wszystkich organizacyj. 
Chodzi nam o to, by potężne swą 

nych dzielnic, nie dały się wciągnąć 

cą państwową, jaką jest oświata w | 

kraju naszym. 3 ы 

Przyjezdne nauczycielstwo,  odsu- 
wane przez władze związkowe od pra 

cy z krajową inteligencją, skazane jest — 
na bezpłodną wewnętrzną walkę emi-- t 

    

dei ER > 

     



ECHA KRAJOWE 
_W_ odpowiedzi 

W „Stowie“ z dnia 28-go maja b. r. 
(Nr. 121) został umieszczony artykuł p. t. 
„O wyższy poziom etyczny”, poruszający 
ideologję pracy osób — Związku Polskiego 
Nauczycielstwa Szkół Powszechnych w Wil- 
nie, a jednocześnie uwłaczający godności 
osobistej, zawodowej i stanowisku społecz- 

nemu p. Dobosza Stanisława Prezesa Zar 
rządu Okręgu Z. P. N. S. P. w Wilnie. 

Na twierdzenie, że postępowanie p. Do- 
bosza jest pełne brutalstwa i demagogii, od- 

powiadamy protestem. Dowodem niepraw- 

dziwości tego wierdzenia jest ustosunkowa” 
nie się ogółu zrzeszonego nauczycielstwa do 
osoby p. Dobosza, które cechuje uznanie, 

sympatja oraz zaufanie, jako wynik ZYOZU- 

mienia u nauczycielstwa, że rozwój, Związku 

oraz wzrost jego powagi i znaczenia u władz 

szkolnych a także i społeczeństwa należy 

usilnej i wytężonej pracy p. Dobosza od lat 

4-ch na stanowisku Prezesa Okręgu. Ten 

stan rzeczy wymownie stwierdza, że zarzuty 

powyższe wyrządzają krzywdę moralną p. 

Doboszowi. Й 
MW artykule tym, są poruszone także 

sprawy natury ściśle organizacyjnej. Twier- 

dzi autor, że nauczycielstwo w stępuje do 

Związku pod wpływem „terroru* p. Dobosza 
pomimo swoich przekonań, у 

„Sposób przyjmowania członków do 

Związku określa statut, na podstawie które 

go przyjmować nowych członków mogą Za- 

rządy Ognisk, których mamy na terenie Qk- 
ręgu Szkolnego Wileńskiego 171. To, już 

ani tembardziej p. Dobosz niema bezpośred- 
niego wpływu na sprawę zdobywania człon” 

ków. Zrozumiałem byłoby nawet, gdyby p. 

Dobosz starał się wpływać na piacówki 9r- 

ganizacyjne, by te rozwijały specjalną agita” 

cję lub też zastawiały siecie na niezorgani- 
zowane nauczycielstwo. 

Ale i tak nie jest, gdyż p. Dobosz na 
posiedzeniach i lustracjach organizacyjnych 

zawsze daje wyraz swemu przekonaniu, Że 

w szeregi Organizacji mależy przyjmować 

tych, którzy są bliscy jej ideologii. Rozrost 

liczebny w Związku nie jest wynikiem „ter” 

xoru“ ze strony p. Dobosza, @ tylko kon- 

sekwencją oddziaływania ideologii na rze- 

rze nauczycielskie i rzezultatem sprężysto- 

ści pracy. A 
A że Prezes Zarządu Okręgu sieje, 

zamęt, niezgodę oraz wnosi w stosunki na” 

uczycielskie partyjnictwo jest niesłuszny i 
bezpodstawny. Napisanie go można Zzrozu- 

mieć, jako chęć dyskredytowania Organi- 

zacji wobec społeczeństwa, które bliżej nie 
zna naszej pracy. Wszystkich, którymby 

się podobny wniosek nasunął, prosimy O 

przeczytanie 4-go numeru naszego pisma 
organizacyjnego „Sprawy Nauczycielskie", 

gdzie jest umieszczone sprawozdanie z pracy 

za ostatni okres i na podstawie tego mater- 
jału prosimy odpowiedzieć na pytanie — 
czy jest możliwą rzeczą dokonanie tej 0l- 
brzymiej pracy w atmosferze „partyjnictwa, 
niezgody i zamętu a przytem sianych przez 
Prezesa Okręgu. Jednocześnie oświadczamy 
że spraw przynależności do partyj polity- 

cznych nie poruszamy j ten dział Życia pu- 
blicznego jest dla naszej Organizacji obcym 

W artykule omawianym autor sięgnął 
dalej i zabrał głos w sprawie naszej ideo” 
logii w pracy społeczno - oświatowej. 
Stwierdzamy, że w tej dziedzinie posiadamy 
własną wyraźną skrystalizowaną  ideologję. 
Wyrosła ona z naszego ustosunkowania się 
do poszczególnych zjawisk życia, także + 
poglądu na rolę i znaczenie pracy oświatowej 
jakim jest oddziaływanie wychowawczo 
Społeczne. To zostało obszerne sprecyzo” 
wane w „Sprawach Nauczycielskich" (Nr. 
2-gi). ` 

" Ideologja nasza w pracy społeczno 
oświatowej nasunęła zagadnienie ustosunko- 
wania się do innych organizacyj  społecz- 
nych.  Żagadnienie to zostało rozwiązane 
specjalną uchwałą Zarządu Okręgu, która 
mówi, że przystępujemy do współpracy z 
organizacjami, których ideologja jest bliską 
naszej — względem innych pozostajemy obo 
jętni. Walki nie podejmujemy, metodzie roz- 
bijania pracy innych jesteśmy bezwarunko 
wo przeciwni. W związku z tem kategorycz- 
nie twierdzifiy, że nieprawdą jest, by p. 
Dobosz prowadził walkę ze Stowarzyszenia- 
mi Młodzieży Polskiej lub też z polską Mar 
cierzą Szkolną, jak też nieprawdą jest, by 
najbliżsi współpracownicy p. Dobosza to 
samo robili. Zarzut, dotyczący w tym wę 

zie dzie p. Steca SZA że on na zjeździ 
auczycielskim w Głębokiem ' w referacie 
woim to samo czynił jest niesłuszny, pdyż 
. Stec omawiał naszą ideologję i sposób jej 

realizacji, a nie nawoływał do walki z orga” 
nizacjami obojętne nam. . 

Wystąpienia p. Dobosza w tych spra- 
wach są zgodne z uchwałami Zarządu Okrę” 
gu, a nę czynione na własną rękę. Odmo- 
wa p. Dobosza jako Prezesa Zarządu Okrę 
gu od złożenia podpisu pod odezwą Polskiej 
Macierzy Szkolnej w sprawie zbiórki na 

  

Międzynarodowy Salon 
Fofografiki w Polsce 

E aa i 
Nie každy, kto przeczyta tytut zd 

sobie sprawę co w sobie zawiera: wy- 
spy, lądy, wszystkie części świata, mnó 
stwo krajów, nawet ras. 

Ito wszystko tysiące kilomet- 
rów po przez oceany, morza i lądy i 
powietrze, ba aż pocztą lotniczą śpie” 
Szyło w ostatniej chwili gdzie — do 
Wilna! A ono też i po staropolsku za- 
praszało: trzy i pół tysiące imiennych 
zaproszeń już na początku b. r., jakby 
fale elektromagnetyczne radja, wysłała 
na wszystkie strony. I to wszystko nar 
sze skromne T-wo Fotograficzne w 
Wilnie uczyniło. Ażby się dziwić, bo 
praca to nielada, nic nie poplątać, žad 
nego autora niczem nie zrazić na przy- 
szłość, o nas opinję tam-na tych to wy- 
spach Kanaryjskich dobrą zachować. A 
i miasto pomogło, udzieliło wystawie 
śliczny pawilon Targów Północnych, 
świeżo odnowiony, udekorowało kwia- 
tami, a gotówką wsparło. Byli też i 
inni, co nię odmówili pomocy, Bazar 
Przemysłu Ludowego wypożyczył pięk 
ne kilimy wileńskie, które zdobią salę 
wstępną. 

_ Choć już późno teraz o tem pisąć, 
jednak wspomnieć trzeba, że na uroczy 
stem otwarciu Salonu 29 maja pan Wo 
jewoda wygłosił dłuższe przemówienie, 
na które odpowiadał prezes T-wa p. J. 
Bułhak, poczem p. Wojewoda otworzył 
wystawę przecjnając wstęgę. Goście 
zaproszeni zwiedzali wystawę, pan 
Wojewoda szczegółowo interesowałsię 
dziełami sztuki Światłociania. Zauwa” 
żyliśmy wśród zwiedzających p. prezy- 

     ч 

    

„Dar Narodowy“ w dniu 3 Maja byta' nie 
aktem samowoinym, nie złośliwością, lecz z0- 

stałą spowodowana zasadniczem ustosunko- 

waniem się Zarządu Okręgu do sprawy finan 

sowania pracy oświatowej. Pracę oświatową 

prowadzi nie tylko Polska Macierz Szkolna, 

lecz i inne organizacje. į Bł 

Również więc i one winny mieć dostęp 

do funduszów społecznych. Jasnem _ więc 

staje się, że monopol jednej organizacji na 

„Dar Narodowy" jest nieuzasadniony. Ze- 
szłoroczny Zjazd Delegatów Ognisk w Wil- 

nie zajął wyraźne stanowisko w sprawie fun- 

duszów na akcję oświatową pozaszkolną, a 

w r. b. Zarząd Okręgu wyninósł specjalną 

uchwałę w tej sprawie. Treść sy 207 

stała umieszczona w numerze 3-cim „Spraw 

Nauczycielskich“. I ta uchwała, a nie specjal 

ne animozje do Polskiej Mac. Szkolnej zde 

cydowały o nie podpisaniu odezwy w 
sprawie zbiórki na „Dar Narodowy". 

Walka nasza ze Stowarzyszeniem Chrze 

ścijańsko Narodowem Nauczycielstwa Szkół 

Powszechnych nie jest nieetyczną, bo jej 

niema i nie prowadzimy, a to že bronimy 
spraw zawodowych i o ile możemy ułatwia- 

my stosunki służbowe tylko naszym czion= 
kom jest zupełnie zrozumiałe i słuszne 
a to walką nie może być nazwane, a tem- 
bardziej waiką nieetyczną. 

W artykule poruszył autor sprawę TZe- 
komej dezorganizacji W. K. N. w Wilnie. 
Stwierdzamy, że akcję w sprawie osoby p. 

Turkowskiego prowadzi Związek na mocy 
uchwały Zarządu, a nie p. Dobosz z własnej 
inicjatywy. Od zabierania głosu na ten temat 

wstrzymujemy się w tym momencie, ponie” 
waż władze szkolne prowadzą w tej sprawie 
dochodzenie. 3 

Możliwy cel autora artykułu, by swemi 
atakami rozluźnić spoistość organizacyjną 
Związku nie osiągnie skutku, gdyż  wierzy- 
my i mamy zawsze dowody rzeczowe, usto” 
sunkowania się nauczycielstwa związkowego 
do wszystkich zjawisk i przejawów życia 
organizacyjnego. Nauczycielstwo jest moone 
i wytrwałe; zahartowane w swej ciężkiej za 

aa pracy — nie przechyli się n astro- 
insynua” ne niezgodnych z rzeczywistością 

acyj. MDA WA 
Powyższe wyjaśnienia dajemy w prze- 

konaniu, że one chociaż w części wyrównają 
moralną krzywdę, jaką wyrządził autor p. 
Doboszowi Stanisławowi Prezesowi Zarząc 
du Okręgu. Wyjaśnienia nasze będą też 
odpowiedzią tym, którzyby mogli wyciągnąć 
różne wnioski na podstawie artykułu, ogło- 
szonego w „Słowie. | 

Tyle w odpowiedzi. 
Członkowie Wydziału R 
Zarządu CESE? Związku 

(—) Dracz Jan, (—) Jaworski Zygmunt, 
(—) Stec Szczepan, (—) Radziwanowski 
Leon, (—) Matowski Stefan, (—) Jasin- 
ski Andrzej, (—) Sadowski. Jan. 

BARANOWICZE 

Wyścigi . konne .w Baranowiczach. 
Zielony karnawał w Baranowiczach rozpo- 
czyna się jednocześnie z sezonem wyścigów 

    

które tutaj urządza „Wschodni Kresowy 
Klub Jazdy“. ы 

Wyścigi . te mają już swoją paroletnią 
tradycję. Tor wyścigowy w Baranowiczach 
przedstawia się b. ale to bardzo po euro“ 
pejsku. 

Trybuny wielkie, wygodne, obszerne, 
estetyczne, celowo zbudowane, z zupełrie ła- 
dnym widokiem na tor w obramowaniu łasu 
i zagajników, najbliższe otoczenie trybun 
to ukwiecone trawniki i żywopłoty. Porządek 
iście wojskowy co do swej drobiazgowej pe” 
danterji. 

Baczny obserwator zauważyć może ener 
iczny ruch nogą w kawaleryjskim bucie, 
órym gospodarz toru, wyższej rangi oficer 

zaciera jakiś dołek. Pogoda sucha, dobra ra- 
czej chłodno niż ciepło, lekki wiatr.  Publi- 
czności na pierwszy dzień niewiele jest to 
dzień codzienny, ani żydowskie ani chrze” + 
ścijańskie święto. 

Muzyka wojskowa w przerwach przy” 
grywa, sporo dzieciarni rodziny wojskowej 
uwija się pomiędzy starszymi okazując du- 
że zainteresowanie. 

Oto tło: i 
A na tem tle mieliśmy dnia 4 czerwca 

punktualnie o godz. 3 m. 30 początek wy- 
ścigów konnych w sezonie wiosennym. 

Przebieg ich był następujący: 
Gonitwa pierwsza, a zarazem gonitwa 

płaska, Nagroda 800 zł. dla 3 I. i st. og. i kl. 
Przestrzeń 1600 metrów. 

Do startu stanęły trzy konie. Zwycięża 
Eskorta w czasie 1 m. 50 sek. klacz gniada 
własność grona oficerów 27 pułku ułanów po 
Carabas i 41 Czerkies hodowli państwowej 
pełnol. jeździec chłopiec Koniewicz. 

Drugim jest Gryf ogier półkrwi kar 
W. Daszewskiego po Allurka i Pepi'la, hod. 
gen. Ja "1uszkiewicza jeździec chłopiec Ko- 
walec. 

Trzecią w tym pierwszym biegu jest 
Renata kl. gniada por. Gromnickiego po 

denta m. Wilna, p. prof. Ruszczyca i 
wiełe innych znanych osobistości. 

Wejdźmy do sal wystawowych z 
pięknym ilustrowanym i z umiarem ar“ 
tystycznym wydanym katalokiem w rę 
ku. Podział na części świata, te zaś na 
państwa. Początek od Ameryki. Cóż, 
Argentyna z Ameryki na planie pier” 
wszym, obraz z tytułem również „Ar- 
gentyna”* (M. Lang) i oczywiście ko” 
bieta. Egzotyk — ale kobieta tak 
uśmiechnięta, że może być i jakąś zu- 
pełnie „domową* Wilnianką! A dalej 
zobaczymy, że i na wyspach Kanaryj- 
skich są Wilnianki, no i wszędzie, wszę 
dzie... 

Trudno bez przerwy odbyć podróż 
poprzez wszystkie kraje zatrzymując 
się dłużej w każdym 'zosobna, to też 
jadąc z Ameryki przez nie do Wilna, o 
niektóre tylko nieznacznie zaczepimy. 
Ale o Stany Zjednoczone jednak moc- 
niej, bo one stanowią 25 proc. na wy- 
stawie, ilościowo więc dużo, a jako- 
ściowo — mimo naszego pojęcia O 
Ameryce (i Amerykanach) stoją wyso” 
ko. O dziwo, obywatele Stanów za- 
miast robić bussinesśy — marzą! Roz” 
pływają się we mgle, wzruszają, się” 
gają daleko (w sensie psychicznym) 
poza Amerykę. Wystarczą na to same 
tytuły obrazów: (we władzy marzeń, 
nokturn, pogańska pieśń miłości i t.p.) 
W czem szukać tego zjawiska? Tęskno 
ta za przeciwieństwem może. Ale jest 
i drugi moment. Jacy to są ludzie, któ- 
rych obrazy oglądamy, czy to są Ame- 
rykanie tacy, jakich sobie wyobraża- 
my, czy może ludzie, którzy jeszcze nie 
weszli, że tak powiemy, w amerykań” 
skość. Są tam przecież Japończycy, któ 
rzy nimi pozostali (Koike, 
co 0 innych wiemy? John Skara — Po 
lak, choć ten właśnie daje rzeczy moc-   Kokubun), | 
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Wybór wielki! 

Przed wyjazdem nad. morze! 
radzimy obejrzeć ostatnie nowości w kostjumach kąpielowych 

WIELKA 9. 
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Pryw. 88 

podaje do wiadomości 

3) świadectwo zdrowia i powtórn 
snoręcznie 

Przy Seminarjum is'niej 
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Roczee Rurso Ronilodęe © Glinie, 
Zarząd powyższych Kursów, egzystujących od r. 1919, zawiadamia, iż zapisy 

na Kursa na rok bieżący przyjmuje sekretarjat Kursów w godz. 5 — 7 p. p. 

w lokalu Szkoły Pisania na Maszynąch przy ul. Mickiewicza 22 m. 5. 

w 
B
S
E
 

Wykłady rozpoczną, się we wrześ! 

ВА 
PRZ. 

Buchalierja ( 

  

(L Nauka pisania na maszynac 
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Huzarze i Reined'ete 5 lat hodowca Towar- 
nicki jeździec Ustinow. i 

Czwarta przychodzi do mety „Markita' 
klacz gniada Z. Rogowskiego po Mentorze 
i Hornestji półkrwi lat 3 hod. A Stromer — 
jeździec Morenga džokiej. | 

Totalizator zwykły płaci 31 
18 zł. 

Po gonitwie płaskiej mamy drugą z 
płotami. Nagroda 800 zł. dla 4 lat i st. koni. 

Przestrzeń około 2400 mtr. Konkurencja 
słaba, gdyż do startu stanęły dwa konie. 

„Pierwszym jest Bakarat  kasztanowaty 
lat 5 rotmistrza Cierpickiego po Horisonie i 
Balata hod. Czajkowski w czasie 2 m. 54 
sekundy. ARR 

jedzie na nim por. Kwieciński z 27 p. 
ułanów, drugą jest Fererja klacz gniada lat 5 
Z Rogowskiego po Manton i Waćpannie hod. 

Hr. Zamojska, jeździec Ustinow. Totalizator 
18 zł. 

Gonitwa trzecia z płotami. 

Nagroda 700 złotych dla 4 I. i st. koni 
Przestrzeń około 2400 mir. pierwszą nagro- 
dę zdobywa „Jagnienka” klacz gniada: -W.- 
Daszewskiego po Boh. i Niniche hod. Wła- 
ściciela, lat 4 w czasie 2 m. 58 sekund. | 

Jeździec chłopiec St. Kowalec, drugim 
jest Sac A vin B. W. og. kasztan por. Don 
nera po Mości Książę i Qucenchampianess 
hod. Wydźga lat 5. jeździec właściciel por. 

Donner. - 
Totalizator płaci 13 złotych. 

Gonitwa czwarta. Steeple - Chase. 
Nagroda 700 złotych. Dla 4 latków i st. 

koni. Przestrzeń około 3200 mtr. Pierwszą 
przychodzi ,„„Japonka* klacz gniada własność 
W. Daszewskiego po Bob i Aborant  hod. 
właściciela lat 4 — jeździec por. Donner. 

Czas 4 m. 52 sek. 
Drugim jest Pikador wałach gniady ро- 

rucznika Kaciejowskiego, jeździec _ właści- 
ciel. 

Trzecią „Orana* klacz porucznika Da: 
nienkowicza 23 pułk ułanów pochodzenia i 
hodowli niewiadomej. * 

Totalizator 17 złotych. 
Bieg myśliwski dla podoficerów 9 dy- 

wizjonu Artylerji Konnej. 
Nagroda 50 zł. 30 zł. 20 zł. przestrzeń 

około 5000 mtr. master Por. Greger Stefan 
_  iPierwszym jest kapral Zalewski Jan 
koń „Pajac”, drugim Szczerwiński Franciszek 
koń „Lunatyk*, trzecim Baran Aleksander 
koń „Obserwator. 

Następne wyścigi odbędą się w dniu 7, 
8, 9, 14, 15 i 19 czerwcą. Program bardzo 
urozmaicony. Koni zapisanych 'sporo. — $. © 

francuski 

ne, brutalne. 
Na czele wystawców ze Stanów Stoi 

Max Thorek. Sięga on właśnie poza 
Amerykę, tworzy „Pogańską pieśń mi- 
tošči“ „Orientale, „Salome* i t. d. 
Wszystkie prace godne obejrzenia. N. 
Boris daje obraz p. t. „Dziewczyna 
wiejska”, która jest całkiem rozmarzo- 
na. Cunningham  (Kalifornja) rzeźbi 
pąk aloesu w sposób b. ciekawy. Ree- 
ce'a „Człowiek i jego twór* również 
głęboki temat. Piękną pracę „Pod mo- 

  

Uśmiech fortuny. | 
]. Nejman (Lwėw). 

stem* — wystawia Rittenhouse. Iš. 
L. Tyreli'a „Balet* i „Studjum tanecz- 
ne', są bardzo wykwintnie ujęte, to 
ostatnie płaskorzeźbowo traktowane. 

Japończyk Koike widocznie tęskni 
wystawę w Warszawie. 

_ IWracając da połudn. Ameryki, do 

inarjum Nauczycielskiego eńsklego P.?P. Bonedyktynek 

RB 
*NIEŚWIEŻU 

egzamina wstępne na I M i IN kurs 
: odbędą się w dniach 26 i 27 czerwca r. b. 

Podania należy wnosić zaopatrzone w. następujące załączniki: 
1) metrykę chrztu, 2) świadectwo szkolne z ostatniego półrocza 

napisany życiorys z fotogratją. 

! > п 

Program obejmie następujące przedmioty: 

OGÓLNO - HANDLOWA, 

Arytmetyka handlówa, Korespondencja i Biurowość, Nauka o Handlu, 

ZE 

„gody, gdyż niektórzy muszą udawać 

KLIA A] 

  

zainteresowanych, że 

  

ego szczepienia ospy, 4) wła- EE 
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e imfernaf dla uczenie 
DYREKEJA 

   

  

niu w godz. od 6 — 9 wiecz. 

NKOWA, 
EMYSŁOWA. 
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h oraz języki: Angelski, Francuski, i 
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WIELKA 
bo aż 20 proc. zniżka cen na wirowki 

„BLIABAŁ A 
Nr 00 na 40 litr — ZŁ 190.— 

  

    
    
      
          

  

NOSA 1097 ее о0 
Nr LE „120,, — ‚„ 346— 
Neti 2220 17 — „6007—      

  

Bezprocentowy kredyt do 12-tu 
miesięcy. 

Nabywającym za gotówkę do- 
datkowe potrąca się 10 proc' 

Skład maszyn rolniczych 

Żypmusta MA RO sIEG" 
Wilno, Zawalna 11-a. 
Do nabycia na miejscu w skła- 

dzie oraz u agentów Firmy. 

  

        
    
             
    

‚ — Autobus, którego niema. Rozkład wy 
wieszony na pl. Orzeszkowej i w Cz. Borze 
o ruchu autobusowym między Wilnem a Cz. 
Borem nie jest przestrzegany. Zaledwie pa- 
rę razy był autobus w Czarnym Borze, a pu” 
bliczność znajdująca się na letnisku dążąca 
do Wilna w różnych sprawach lub do biura, 
licząc na autobus, który bardzo często nie 
przychodzi, skazana zostaje na różne niewy 

się 
pieszo. : 

Dnia 4 b. m. pasażerowie z Czarnego 
Boru dzwonili do Spółdzielni autobusowej 
aby wysłała autobus, pasażerów było 15— 
16 osób, spółdzielnia zlitowała się i wysłała 
maszynę. 

Rozkład zawiesił 
Nr. 38203. 

Pasażerowie z Czarnego Boru. 

właściciel autobusu 

BRASŁAW. 

— Doroczny bieg na przełaj. W Brasła- 
wiu odbył się doroczny bieg naprzełaj 0 mi- 
strzostwo powiatu brasławskiego na prze” 
strzeni 3000 metrów. Pierwsze miejsce zajął 
Szydłowski Wiktor z oddziału P.W. mieszka- 
niec Kukiniszek w gm. brasławskiej, drugie 
Strycharzewski Kazimierz z drugiej drużyny 

i w Drui. Czas osiągnięty przez za” 
ów wykazał w porównaniu z rokiem 

głym jż poziom sportowy uczestników 
biegu sta sie podnosi. 
     

   

Urugwaju, nie znajdujemy nic ciekawe 
go, oprócz pochodzenia. Tak skacząc, 
za ojczyną. Autor ten utrzymuje stały 
kontakt z nami, w r.b. mieliśmy jego 
musimy zdobyć rekord Lindberga i zna 
leźć się na krótko nad wyspami Kana 
ryjskiemi, powitać jeszcze raz ową wil 
niankę i zawitać do Austrji bez lądowa 
nia i wreszcie odpocząć w ślicznej Ja- 
ponji u p. Kokobumna (który czasem 
mieszka w Stanach). Zdaleka widać 
piękno Japonji — Kokubuna. „Żaglów 
ka“, „Zatoka“ il inne. Jawa, na której 
Azję żegnamy, daje paru autorów, z 
których Kwa Soen An pokazuje ładną 
„Martwą naturę”, Lucas ,„Kwiat loto- 
gt, 

Wobec tej podróży musimy powie 
dzieć, wróciwszy do Europy, że jesteś 
my u siebie. Omawiając Polskę 
osobno na końcu, rozpoczynamy od 
Anglji, która nietylko w katalogu z po- 
śród państw Europy stoi na pierwszem 
miejscu. Mamy tu samych czołowych 
artystów angielskich jak Adams, Kei- 
ghley. Summons, Bodle. Obrazy wymie 
nionych autorów same mówią za sie- 
bie. Adams'a portrety są utrzymane w 
zdecydowanym stylu. O technice auto- 
rów angielskich mówić nie trzeba. 

Keighley'a pejzaże są prawdziwą 
ozdobą wystawy, Summons'a prace 
przykuwają oko swoją powagą, orygi 
nalnością techniki. Wogóle o Anglji, 
gdyby nie szczupłość miejsca, należa” 
łoby ma tej wystawie dłużej nieco po” 
mówić. Jest ta naprawdę ciekawy przy 
kład dla fotografiki. A jednak trzeba 
już zwrócić się ku Austrji, w której do- 
minuje znany już w Polsce Aschauer z 
Wiednia, który ma swoich. naśladow- 
ców, tworzy wybitny styl. Presser, rów 
nież z Wiednia wystawia ładną pracę 
p. t. „Wožnica“. Inni Austrjacy dają 

„nie wykradt szlachcic polski 

Gorączka złofa 
Proiesór francuski wynalazi sposób 

produkowania złota. 

Profesor Jolive Castelo wynalazł 
sposób zamiany srebra w złoto przy” 
najmniej tak on twierdzi i nietylko pro- 
si, lecz nawet domaga się, aby doświad 
czenia jego zbadały autoratywne oso” 
by. Zdawałoby się, że tego rodzaju 
wynalazek, posiadający olbrz. znacze 
nie ekonomiczne, powinien postawić na 
nogi cały świat, a jednak nikt się tem 
nie interesuje. Akademja francuska nie 
śpieszy się nawet ze sprawdzeniem 
wynalazku prof. Castella. 

Obojętność ta nikogo nie powinna 
zdziwić, albowiem ludzkość przestała 
już dawno wierzyć w alchemiczne mo- 
żliwości. Tylu już było szarlatanów, 
którzy chcieli nabrać nawet najpoważ” 
niejszych profesorów, że obecnie nikt 
już nie bierze na serjo rewelacyj w tej 
dziedzinie. 

Mimo to, kroniki z wieku XVI i XVII 
podają nazwiska kilku alchemików, 
którym udało się wydobyć złoto z in- 
nych metali. Charakterystyczną jest 
jednak rzeczą, że wszyscy c* alchemi* 
cy, szczycący się wynalezieniem „ka-" 
mienia filozoficznego* nigdy nie wie- 
dzieli na czem on polega, albowiem 
sposoby różnych metali na złoto dzie- 
dziczyli zazwyczaj od wielkich mędr- 
ców, którzy zabierali istotę tajemnicy 
ze sobą da grobu. 

Na tem tle wynikały często zacięte 
walki między alchemikami, a panują- 
cymi, którzy przypuszczali, że alchemi- 
cy nie chcą zdradzić wielkiej tajemni- 
cy. — Stąd właśnie większość tych 
cudotwórców kończyła życie w więzie 
niu lub na wygnaniu. Do rzędu tych 
męczenników należał również Aleksan- 
der Setona, którego przez dłuższy 
czas więził Chrystjan II elektor sak- 
soński, chcąc na. nim wymusić tajemni- 
cę zdobywania złota. 

Nieszczęsny alchemik zginąłby „w 
lochu więziennym, gdyby go stamtąd 

Michał 
herbu Sędzinogi. Stary alchemik nie 
wytrzymał długo na wolności i zmarł 
w: Krakowie w roku 1604, pozostawia 
jąc swemu wybawcy cały zapas kamie- 
nia filozoficznego. Paczątkowo Sędzino 
gi robił świetne interesy, lecz w krót- 
ce skradziono mu cały zapas proszku i 
niedoszły fabrykant złota został nędza- 
rzem. 

Ekonomiści współczesni wogóle 
uważają, że zapas złota na świecie wy” 
czerpuje się w bardzo szybkiem  tem- 
pie. Fachowcy twierdzą, że produkcja 
szlachetnego kruszcu w Ameryce i Aur 
stralji znika stopniowo, jedynie tylko 
Rosja azjatycka i Kanada mają pomyśl- 
ne widoki zwiększenia produkcji złota. 

Jak wiadomo w Polsce rówńież 
istniały małe kopalnie złota na Śląsku 
w XVIII wieku. Ostatnio przed trzema 
laty rozniosła się sensacyjna pogłoska 
że odkryto nowe pokłady złota nad 
Prypecią, lecz bliższe badania wykaza- 
ły, że piaski tamtejsze zawierają zniko- 
mą ilość czystego kruszcu. 

s plce kudowiane © Wnrszawie 
w nowoczesnej, pięknej dzielnićy miasta sprzedaje się na długoterminowe 
spłaty CENA 2 zł 50 gr. za łokieć. Komunikacja 

wygodna. 
Informacje w Wilnie, ul. Mickiewicza 8 pokój Nr 10 tel. 10-60 od g. 1-ej 

do godz. 13-ej. 
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   DZIEŁA KLASYCZNE. 

prace dobre, a wszyscy razem  lubują 
się w technice. ‚ 

L. Misonne reprezentuje Belgję 
sam, ale zatrzymuje widza na dłużej. 
Szczególny, piękny jest  „Krajobraz”. 
Autor to w Belgji popularny, ma za 
sobą wiele lat pięknej pracy na polu 
fotografiki. Z oryginalnych w tym wy- 
padku prac Drtikola z Pragi, wyróżnia 
się obraz „W biegu”, Z innych auto- 

  

* 
J. K. W. Księżniczka Elżbieta 

M. Adams (Londyn). 

rów czeskich rzuca się w oczy świetny 
„Lucznik“ Ryčl'a (reprodukowany w 
katalogu) oraz Kucery „Zima”. Czesi 
wystąpili dość licznie. Ale dotkliwie od 
czuwa się brak prawie zupełny Francji 
„sojuszniczki i przyjaciółki”. L. Banez 

B Czytelnia 
i J. Markowskiej — Tatarska 22. 

CŽYNNA OD 11—18. 

  

PIEKŁA TWARZ 
NA WIETRZE, 
używaj nożyków z marką 

   
DAŁ: 

Na odsłonięciu pomnika w Ponca City 
(Aklahoma) dla uczczenia kobiet, pionierek 
zachodu, rrezydent Hoover wygłosił obszer- 
ne przemówienie, zaczynając iż każdy miesz” 
kaniec Ameryki winien sobie  uprzytomnić 
ogromny wpływ kobiety ma wzmożenie mo- 
ralnych i duchowych sił amerykanów. 

„Wielu z mas jest takich, — гакойсту! 
przezydent Stanów, Zjednoczonych swe 
przemówienie, — którzy nie widzieli pionierki 
w osobie swej własnej matki. Każda bowiem 
kobieta, która stara się aby zapewnić dzie” 
ciom swym lepszą dolę już zasługuje na 
to zaszczytne miano. 

Wierzymy przezydentowi Hooverowi i 
pochylamy wraz z nim głowę z uznariem 
przed rolą kobiety w Ameryce, jako pionierki 
postępu i moralności. 

‚ Z pewnym jednak uczuciem dumy  speł- 
niamy ten sprawiedliwy akt kurtuazji dla 
dzielnych kobiet drugiej półkuli. Nasze kc- 
biety, nasze matki, żony i siostry czyż rów- 
nież nie są temi pionierkami które w zakresie 
swoich wpływów nie ustępują tamtym? 

Kobieta polska podjęła swoje wielkie za” 
danie w odr».lż»:.j cjczyźnie i godne je 
spełnia, 

W pierwszym redzie, rozumiejąc  tru- 
dne warunki gospodarcze młodego panstwa 
i widząc ciężką wa.kę o byt swoich nięzów, 
ojców i braci, — postanowiły być im to” 
warzyszką . p”mocnicą w tem dziele. 
. Stała się gospodarną, skromną, i sza: 
1аса pracę kcbietą.  Zrozumiała znaczenie 
oszczędności w życiu ' jej rolę wychowaw= 
czą. 

Kobieta polska cszczędza, nie marnuje 
grosza, — oddaje oszczędzone pieniądze na 
przechowanie i przyscst do P. K. O 

Každa kobieta polska jest pionierką idei 
oszczędności, każda ma ksiąžeczkę 0sz:zęd- 
nošciową P. K. O. symbol moralności odro- 
dzonej Polski. 

      

   
   
    

     
     

Oryginalne Szwedzkie 

Wirówki „BALTIC%* 
Najdoskonalsze ze wszystkich wiró- 
wek znanych dotychczas . poleca 

ZYGMUNT NAGRODZKI 

Wilno, Zawalna 11-a. 
Niskie ceny, dogodne warunki wypłaty. 

Żądajcie cenników. 

tramwajowa bardzo 

—4 
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    CE DANTUKAI 

ze Strasburga jest jej jedynym przed- 
stawicielem, Danja, Estonja, Holandja, 
Łotwa, Norwegja ilościowo skromnie 
wystąpiły. Miieber (Estonja) pokazuje 
efekty mgły, Moksnes (Norwegja) daje 
oryginalną „Pianę na rzece'. 

Z Hiszpanji, która jest licznie repre 
zentowana, wyóżniają Matutano (Za- 
myślenie) i Peydro (Dewotki). Schaep 
mana (Holandja) dobra jest Żebraczka 
paryska”, Ale oto tymh skromnie poka- 
zanych kopjach są Niemcy—ław „Rze 
czowość* krzyczy, występuje brutalnie 
Technika bromowa (najprostsza) pra 
wie bez wyjątku. 

„Kubki do kawy* (Passler) „Po- 

marańcze*, „Jajecznice*  (Paradies) 
walą się na głowę widziwi. Można 
się nie zgadzać z kierunkiem, ale od- 
danie rzeczy świetne. 

W Szwecji nie znajdujemy wiele, 
wyróżniają się prace Meyer e: Z zim- 
nej północy katalog nas przenosi do 
Węgier, na południe. „Start*  Szól- 
lósy'ego jest b. miłą pracą, „Portret“ L. 
Zimnic oryginalnie ujęty. 

W gorąc_ej Italji widzimy prace pię 
kne i ciekawe. Bertogio z Turynu poka- 
zuje b. dobry. „Spiew Gęsi*,  Gulio 
jedną z najlepszych prac Salonu „La 
scia** (narty), wyjątkowo syntetycznie*(/ 
ujęty obraz. Nic zbędnego, wszystko 
co konieczne, prostota, temat wyczer- 
pany. Zwracają uwagę  *. -*se rze 
czy Peretti Griva. Kończąc na tem za- 
granicę, wróćmy do swoich. 

„Jeden z najciekawszych autorów  pol- 
skich to Neuman ze Lwowa. „Radjo“ 
i „Maszyna* to współczesność oddana 
świetnie. Kompozycja doskonała, tech- 
nika najwyższa (przetłoki). Autor ten 
oddawna obecny na wszystkich wysta- 
wach wystąpi: tym razem w yjąttowó 
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Kurjer Gospodarczy Ziem Wschodnich 
Jeszcze 6 destrukcyjnej usiawie 

Poseł Adam Ciołkosz wystąpił one” 

gdaj w krakowskim „Naprzodzie* w 

obronie drobnych dzierżawców  rol- 

nych, podnosząc ich krzywdę, gdyby 
ochronna ustawa nie stała się prawem 

obowiązującem. 
Według rewelacyj posła Ciołkosza 

zamknięcie zwyczajnej sesji sejmu i se 

"matu, później zwołanie sejmu bez se- 

natu, miało na celu stworzenie warun” 

ków uniemożliwiających wejście w ży- 
cie ustawy o ochronie drobnych dzier” 

$żawców rolnych. Pisze on między 

innemi: 

„Uchwały sejmu zapadły dnia 21 lu 
tego i dnia 28 lutego zostały przesłane 

do Senatu, któremu przez dni trzydzie” 

ści przysługuje prawo zapowiedzenia 

poprawek. Do soboty 29 marca Senat 

milczał, poprawek nie zapowiadał. 

Dnia tego w południe Sejm ostatecz- 

nie zatwierdził budżet, a tegoż dnia 

świeżo powołany premier p. Sławek 
przedłożył p. Prezydentowi do podpisu 

dekret zamykający sesję zwyczajną sej” 

mu i Senatu. Koła sejmowe były i są 
zdania, że dni trzydzieści zastrzeżo- 

nych dla Senatu minęło. Sfery rządzą” 

ce były innego zdania — twierdzą, 

że minęło tylko 29 dni i w interpretacji 

rządowej zabrakło jednego dnia aby 
ustawa sejmowa urosła w moc prawa. 
Na dzień 23 maja został zwołany Sejm 
—ale tylko Sejm. Mamy zatem do czy- 

nienia z nową interpretacją artykułu 25 

konstytucji, z nowym pomysłem p. Ca” 

ra, którego efekt miał być następujący: 

gdyby nawet sesji sejmu nie odroczo- 
no i dano mu obradować, to i tak usta” 

wa o ochronie drobnych dzierżawców 

nie nabrałaby mocy prawa, nie została- 
by ogłoszona w Dzienniku Ustaw, bo 

brakłoby jednego dnia do trzydziestu 

dni sesji, w ciągu których Senat ma 
prawo zapowiedzieć zmiany w projek- 
cie ustawy. 

Znane są ogólnie powody zamknie 

Cia sesji zwyczajnej i późniejszego od- 

roczenia sejmu — nie będziemy przeto 

prostowali „rewelacyj“ p. posła Cioł- 

kosza. Ta okoliczność, że nasi socjali- 

ści nie omieszkali wykorzystać tych 

faktów — w niczem bynajmniej nie 

związanych z ustawą o ochronie drob- 
nych dzierżawców rolnych — dla za- 

manifestowania złej woli rządu, świad- 

czy nietylko o umiejętności żonglowa- 

nia ciężarkami politycznemi o wątpli- 
wej wadze — ale przedewszystkiem o 

znaczeniu samej ustawy. 

Jakież znaczenie ma ustawa? Po- 

šw'ecilišmy jej już kilka artykułów na 

łamach „Słowa”, analizując genezę i 

treść. By zamknąć dociekania na ten 
temat, byłoby wielce wskazanem roz- 

ważyć również j skutk* — skutki bo- 
wiem decydują o znaczeniu imprezy 

zapoczątkowanej przez P.P.S. łącznie 
ze stronnictwami „ludowemi*. 

Jedno z pism, nazwało ustawę o 
drobnych dzierżawcach rolnych — bol- 
szewickim pomysłem. Nic bardziej myl 
nego. Wogóle niema u nas ustaw bol- 

  

szewickich, są natomiast, ustawy —- a 

do takich zaliczyć należy również usta” 

wę o drobnych dzierżawcach rolnych 

— przygotowujące grunt dla  bolsze- 

wizmu przez oddziaływanie destrukcyj- 

ne na organizm społeczny. 
Znaczenie rozważanej ustawy łączy 

się właśnie z jej mocą destrukcyjną, z 
jej skutkami podważającemi prawo- 

rządność, budzącemi złe instynkty, za” 

łamującemi normalny bieg życia pro” 

dukcyjnego a wzniecającemi walkę z 

instynktem posiadania — walkę, która 

ostatnio ucichła pomimo rozpaczliwych 

wysiłków echtbolszewickich emisarju- 
szy. 

Autorzy ustawy o drobnych  dzier- 

żawcach rolnych, świadomi są jej de” 

strukcyjnej mocy. Stąd ten krzyk z po- 

wodu zbiegu okoliczności, które unie- 

możliwiły ukazanie się ustawy w 

„Dzienniku Ustaw*, stąd — łzy nad 

„niedolą i krzywdą pięciu  miljonów 

ofiar obszarników*. Z. Harski. 

KRONIKA MIEJSCOWA 

— # Izby Przemysłowo-Handiowej w 
Wilnie, Dnia 5 czerwca r. b. odbyło się po” 
siedzenie komisji komunikacyjnej Izby Prze- 
mysłowo-Handłowej w Wilnie. Delegat Izby 
do państwowej rady kolejowej i przewodni- 
czący komisji p. inż. S. Trocki, szczegóło- 
wo poinformował komisję o wnioskach, przy 
jętych przez komitet taryfowy państwowej 
Rady kolejowej w okresie od dnia wydania 
nowej taryfy towarowej oraz o sposobie ich 
wykonania przez Ministerstwo komunikacji, 
zwracając szczególną uwagę na wnioski po 

  

KRO 
| NIEDZIELA 

Dziś W. słońca o godz. 3 m. 14 

R Zesł, Ducha 
Jutro 

Pon. Z. Św. 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologji 

U. S- B, w Wilnie, 

z dnia 7. VI. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 763 

Temperatura średnia -l- 18 

Temperatura najwyższa -1-22 

Z. słońca o godz. 7 m. 56 

Temperatura najniższa -1-6 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr 
, Północn. 

przeważający | 

Tendencja barometryczna: spadek 

Uwagi: 

— Poświęcenie nowego lokalu 
„Słowa”. Wczoraj w sobotę o godzinie 
7 odbyło się posiedzenie nowego na” 
szego lokalu przy ul. Zamkowej 2. Po- 
święcenia dokonał ks. profesor Wale” 
ryan Meysztowicz nasz redakcyjny ko” 
lega, wypowiadając piękne słowa ła” 
cińsekiego rytuału i kropiąc wodą świę 
coną biurka pracowników  radakcyj” 
nych i maszyny w drukarni. Obecne 
było wyłącznie ścisłe grona pracowni” 
ków redakcji, administracji i drukarni 
„Stowo“. 

URZĘDOWA 
— Wylazd p. wojewody wileūskiego do 

Legaciszek. W dniu 6 czerwca rb. w godzi- 
mach popołudniowych p. wojewoda Wł. Ra 
czkiewicz prezes Wileńskiego Wojewódzkie” 

pogodnie z oparami. 

udanie. Koledzy ze Lwowa, Lenkiewicz 
| Romer, znani artyści, zwłaszcza b. wy 

bitny ostatni niedopisał, nie przygoto- 
ał z braku czasu tego, cośmy dawniej 

Wazień ale Lenkiewicz ukazuje się w 
dobrem świetle, jego) „Star y zrzęda* 
praca wręcz doskonała. 

Wański, jak zawsze (Wilnu już 
znany dobrze) wyróżnia świetną tech 
niką i kompozycją. Zwracamy uwagę, 
na „Ponury dzień”, „Zameczek”.. Re- 
prezentację Poznariia uzupełniają Cy” 
prian i Gardulski. Hoffmana z Torunia 
„Widmo* praca b. wybitna. Mirzecka 
(Lwów) wystawia słabe rzeczy, zna- 
my + o wiele lepsze z poprzednich 
wystaw. Bardzo ładne są prace Sfeyba 
la z Krzemieńca, który od niedawna ur 

| kazuje się publicznie a prace jego 
| świadczą o dużym dorobku artystycz. 

„Dysputa“ Mioduszewskiego z War 
wy uchwycona bajecznie. Pejzaże 

| zimowe tegoż autora b. miłe. Furman- 
kowa, dając, dobry „Portret*, wykazu: 
je wprost świetną, wyjątkową techni- 
kę przetłoku. 

„Zima“ Rodego z Łodzi jest udaną 
próbą przetłoku barwnego. Wieczorka 
(Zakopane) „Śnieg* ujmuje prostotą 
Węcławskiego „Światła i cienie cechu! 
je a umiejętność techniczna zd jęć 

ych. 
| Osobno trzoba traktować artystę p, 
| Dederkę. Autor ten świetnie znany od 
„Wielu lat uprawia obecnie przez siebie 

stworzony kierunek, nazwany  fotoniz" 
mem. Wespół z synem malarzem two- 
Tzą obrazy z dwu techmik, dwu sztuk 

„ kombinowane. To, co widzimy na wy- 
* stawie, nie zachęca nas bardzo. „Zbój 

Tik“ jest zbyt uduchowiony j bez ргге- 
Tóbki malarskiej, słowem bez spółki we 
dług nas nieudanej, byłby dobry. Inne 
Prace tchną zapożyczeniem (Wysp'ań 

ski), „Witkiewicza Portret" najlepszy. 
Niech autor niema urazy, gdyż krótkie 
omówienie może spowodować nieporo" 
zumienie . 

Jeśli przejdziemy do najbardziej 
swoich t.j. Wilnian, to rzuca się w ocz 
że obok mocnego nazwiska J. Bułhaka 
gromadzi się dużo innych i ta nietyl- 
ko jego naśladowców, ale swoją jdą- 
cych drogą (Zdanowski, Rożnowski i 
inni). Studja Różnowskiągo świadczą 
wyraźnej indywidualności. Zdanowski- 
jest zdecydowanym batalistą. Z rzeczy, 
dobrych autorów wileńskich wymienić 
trzeba Kamienieckiego „Powrót Ryba” 
ków*, Lelewicza „Kastor i Polluks“, 
Kruszyńskiego „We mgle", obraz na 
którym nietylko widzimy mgłę, ale od- 
czuwamy wilgoć. 

Bułhak mówi o Wilnie wyjątkowo 
nastrojowo „„Wizja miasta”, to jest głę 
6oka odczuta rzecz, z serca powstała. 
Czarowne „Wilno“ nastraja ston'ecznie 
i sercu Wilnianina szczegėlnie bliskie. 

Ogólne wrażeinie z wystawy jest 
dobre, dla nas samych przyjemne. Pol- 
ska wobec zagranicy wygląda, żeby 
się nie chwalić, równorzędnie. A trzeba 
dodać, że Salon obesłany przez obcych 
i obficie i doborowo, więc jest ż kim 
rywalizować. T-wu Fotograficznemu za 
zorganizowanie takiej imprezy należy 
gorąco powinszować. Wystawa otwar- 
ta od 11 — do 8 w. w doskonałem miej 
scu (Pawilon Targów Półn.) daje rę- 
kojmię, że frekwencja będzie dostatecz- 
na. W czasie Zielonych Świąt odbędzie 
się Zjazd Towarzystw Fotograficznych, 
z całej Polski, który organizute T'wo 
Wileńskie. 

S. T. 

ЧаЫв 
SM 

, lonji wypoczynkowej w Legaciszkach, 

siadające większe znaczenie dla życia gospo- 
darczego województw wschodnich. / 

Komisja specjalnie zainteresowała się 
okólnikiem do Dyrekcyj Kolejowych, wyda” 
nym na wniosek Komitetu taryfowego przez 
Ministerstwo komunikacji, a zalecającym Dy- 
rekcjom zwrot nadpłat przewoźnego, powsta 
łych wskutek omyłek, przeoczeń lub nieja” 
sności w nowej taryfie, poczynając od 1 paź 
dziernika 1929 roku t. j. od pierwszego dnia 
ważności nowej taryfy, chociażby odpowied 
nie sprostowania i uzupełnienia zostały wy» 
dane później; zwrot ma nastąpić na skutek 
reklamacyj, składanych przez zainteresowa” 
ne firmy i osoby. 

W dalszym ciągu posiedzenia zostały 
zreferowane wnioski, zgłoszone przez Izbę 
za pośrednictwem jej delegata inż. S. Troc- 
kiegor na posiądzenia Komitetów: Eksploata- 
cyjnego i Taryfowego państwowej Rady ko 
lejowej, które odbędą się w dniach 10 i 11 
czerwca r. b. Wnioski dotyczyły współdzia” 
łania Ministerstwa Komunikacji akcji, maia- 
cej na celu zniesienie lub poważne zreduko” 
wanie podatku miejskiego od towarów, przy 
wożonych kolejami żelaznemi; przyśpiesze- 
nia zaopatrzenia w wagi wagonowe bardzo 
licznych pozbawionych tych wag stacyj w 
okręgu Dyrekcji wileńskiej, gdzie wskutek 
dominowania ładunków drzewnych brak 
wag . wagonowych powoduje szczególnie 
wielkie straty dla nadawców; wprowadzenia 
niektórych nowych taryf ulgowych oraz 
utrzymania w mocy szeregu już obowiązują” 
cych taryf ulgowych, które jednak wygasa- 
ją z dniem 1 października i z dniem 31 grud 
nia r. b. Przedstawiciele drzewnictwa zobra- 
zowali katastrofalną sytuację tej dziedziny 
gospodarczej, co ujawniło się w poważnym 
spadku cen materjałów drzewnych oraz w 
gwałtownem zmniejszeniu się eksportu, wo- 
bec czego moment obecny jest zupełnie nie” 
odpowiedni dla zamierzonego przez  Mini- 
sterstwo komunikacji wprowadzenia nowej 
podwyżkowej fatyry związkowej polsko* nie- 
mieckiej. Ponieważ jednak Ministerstwo 
zdecydowało się podobno wprowadzić nową 
taryfę już od lipca, Komisja uznała za ko- 
nieczne czynić dalsze starania w celu odsu* 
nięcia tego terminu przynajmniej do 1 paź. 
dziernika r. b. ! 
„, Wreszcie Komisja uznala za bardzo po- 
żądane przyśpieszenie uruchomienia przy 
Izbie przemysłowo-Handlowej w Wilnie spe- 
cjałnego biura jnformacyj i reklamacyj kole 
jowych. у 
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NIKA 
go Komitetu Pomocy Polskiej Młodzieży Aka 
demickiej w towarzystwie referenta  prezya 
djalnego Urzędu Wojewódzkiego p. Stanisła 
wa Staniewicza oraz sekretarza Komitetu 
„Wojewódźkiego Pomocy Młodzieży Akade 
mickiej p. Babickiego zlustrował stan prac 
przygotowawczych do przyjęcia Pana Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej w akademickiej ko 

do” 
kąd IPan Prezydent udaje się w dniu 30 bm. 
Jednocześnie GERE został stan naprawy 
drogi wiodącej z Wilna do Legaciszek. 

—Praca dla inwalidów w scorządach. Min 
Spr. Wewn. nadeszłało do Utz. Wojweódzkie 
'go okólnik, w którym stwierdza, że zarządy 
zw. komunalnych w myśl przepisów ustawy 
© zaopatrzeniu jnwalidów wojenych i ich row 
dzin obowiązane są do zatrudniania ich w 
swych urzędach, zakładach i: przedsiębior 
stwach. 

Min. poleca władzom wojewódzkim przy- 
pomnieć zw. komunałnym o ich obowiązkach 
Np ESS z wyżej wspomnianej usta” 

y. 

SAMORZĄDOWA 

— Pożyczki dla samorządów. Komisja 
przy polskim Banku Komunalnym przyznała 
z komunalnego funduszu pożyczkowo za» 
pomogowego krótkoterminowe pożyczki po- 
wiatowym związkom komunalnym, a m. in. 
brastawskiemu w sumie 15.000 zł. 

WOJSKOWA 

— Uchyłający się od obOwiązku 
służby wiojskYwej tracą obywatelstwo 
polskie. Jak wiadomo, mężczyni uchy- 
la jący się od obowiązku powszechnej 
służby wojskowej skazani są na utratę 
obyw atelstwa polskiego. Wobec po- 
wyższego w związku z odbywającym 
się obecnie poborem, urząd wojewódz- 
ki otrzymał wyjaśnienie w sprawie o- 
sób, uchylających się, a tem samem tra 
cących obywatelstwo. 

„ Mianowicie mężczyźni, którzy  u- 
chłyili się od poboru i po pewnym cza” 
sie, wobec niemożności odszukania ich 
skazani zostali na utratę obywatelstwa 
uważają, że przez to samo, że przestali 

y być obywatelami zwolnieni są od kary 
i mogą spokojnie wrócić do swych 
miejsc zanieszkania. 

Tak nie jest. Min. Spd. Wewn. wy- 
jaśniło, że fakt pozbawienia obywatel 
stwa w tym wypadku nie zwalnia a:ko 
go od odbycia służby wojskowej wor 
bec czego pociągnięty on zostanie do 
odpowiedzialności przez sąd wojskowy 
za dezercję, 

„Całkowicie zwolnieni od obowiązku 
służby wojskowej, który po pozbawie 
niu ich obowiązku służby wojskowej 
uzyskują obywatelstwo innego państ” 
wa albo też zgłoszą się do odbycia słu- 
żby wojskowej w innemi państwie. 

— Poświęcenie schroniska nad je” 
ziorem Narocz. W dniu 24 bm. o godz. 
13 w obecności Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej Polskiej nastąpi poświęce 
nie i otwarcie schroniska nad jez. Na” 
rocz zbudowanego staraniem Tow. Mi- 
łośników jez. Narocz i jego okolicy. 

Z ppwodu tego, że tak  doniosłej 
dla Towarzystwa chwili pożądaną bę“ 
dzie obecność wszystkich członków To 
warzystwa. Zadząd T-wa podjął się u- 
łatwić członkom możność uczestnictwa 
przez zorganizowanie wycieczki auto 
busami da Narocza. W celu należytego 
zorganizowania wycieczki i zapewnie- 
nia w schronisku od dnia 9 czerwca rb. 
przyjmują się zapisy uczestników w re 
feracie turystyki, w gmachu Urzędu 
Wojewódzkiego, pokój nr. 77 w godz. 
od 12 do 14. Lista zapisów będzie zam 
kniętą dnia 16 czerwca rb. i po tym 
terminie żadne zapisy nie będą przyj” 
mowane. 

ŁO w © 

AKADEMICKA 

— Zarząd Stow. Młodz. Akad. „Odro- 
dzenie* wzywa wszystkich członków i sympa 
tyków do wzięcia gremjalnego udziału w 
uroczystem otwarciu pierwszego kongresu 
misyjnego w dniu 10 czerwca 1930 roku. w 
Sali Miejskiej oraz w procesji, która odbę- 
dzie się tegoż dnia o.godz. 5 p. p. z Bazyliki 
na Górę Trzykrzyską. 

SZKOLNA 

— Ferje świąteczne i wakacyjne w szko 
łach. W rb. feryj świątecznych w okresie 
Zielonych Świąt nie będzie zarówno w szko 
tach powszechnych, średnich, zawodowych 
jak i seminarjach nauczycielskich, Zajęcia 
prowadzone będą normalnie i rozpoczną się 
'we wtorek 10 bm. 

Jak się dowiadujemy ferje letnie rozpecz- 
ną się z dniem 28 bm, w dniu tym rozdane 
zostaną świadectwa i nastąpi oficjalne zakoń 
czenie roku szkolnego. Ferje trwać będą do 
dnia 2 września, zaś nowy rok szkolny za- 
cznie się od 3 września. 

— Roczne Kursy Handlowe w Wilnie, 
Zarząd powyższych kursów,  egzystujących 
od r. 1919, zawiadamia, iż zapisy na. kursy 
na rok bieżący przyjmuje sekretarjat kur” 
sów w: godz. 5—7 p. p. w lokalu szkoły pisa 
nia na maszynach przy ul. Mickiewicza 22 
m. 5. Wykłady rozpoczną się we wrześniu 
w gdoz. od 6—9 wiecz. 

Program obejmuje następujące  przed- 
mioty: Buchalterja: ogėlno-handlowa, banko 
wa, przemysłowa. 

Arytmetyka handlowa, 
biurowość, nauka 0 handlu, 
Nauka pisania na maszynach oraz 
angielski, francu+ 4 i niemiecki, 

— W liceum Filomatów w Wilnie (z 
prawami szkół państwowych) egzaminy do 
kl. wstępnej i I odbędą się od dn. 20—23 
czerwca, do innych klas od 24—26 czerwca. 

Dla życzących: od ki. IV równoległy 
gimnazjalny kurs łaciny i matematyki, od kl. 
V lub VI nauka pisania na maszynie. 

Podania przyjmuje kancelarja szkolna 
codziennie od godz. 10 do 2 (ul. Żeligow- 
skiego 1 m. 2). 

— Zjazd maturzystek gimnazjum 
im. E. Orzeszkowej. W dniu 3 bm. od- 
był się Zjazd Maturzystek z roku 1922 
gimnazjum im. E. Orzeszkowej. Po spo 
tkaniu u stóp Góry Zamkowej odbyła 
się herbatka koleżeńska z łaskawym ur 
działem p. dyrektorki i nauczycielstwa 
w sali tegoż gimnazjum. 

Serdeczny i niewymuszony nastrój 
stworzyły liczne przemówienia z grona 
nauczycielskiego i koleżeńskiego oraz 
produkcje muzyczne i monologi regjo” 
nalne. 

Dnia 4 bin. ks. prefekt Jasi ński od 
prawił nabożeństwo żałobne za dusze 
zmarłych koleżanek. Pozostałe ze skła 
dek pieniądze w sumie 142 zł. 17 gr. 
złożone zostały Opiece Rodzicielskiej 
tegoż gimnazjum w celu wysłania na 
kolonje letnie niezamożnej uczennicy. 

Liczny współudział koleżanek i na” 
uczycielstwa dowiódł, że polska szkoła 
um.ała zadzierzgnąć nici serdecznego 
przywiązania pomiędzy uczennicami i 
Personelem Pedagogicznym. 

Zamykaiąc Zjazd, spisano akt, u- 
stalający termin następnego na dzień 3 
czerwca r. 1940. 

korespondncja i 
Stenografja. 

języki: 

— VII Zjazd Koleżeński. W niedzielę 15 
czerwca r. b. odbędzie się siódmy kolejny 
zjazd koleżeński Polaków, którzy ukończyli 
lub opuścili .o r. 1905 I i II gimnazja i szko 
łę realną w Wilnie, według następującego 
porządku: 1) o godz. 10 rano nabożeństwo 
w kościele św. Jana. , 

2) o godz. 10 i pół rano zbiórka па 
paai uniwersyteckim, gdzie będzie do” 
'Onane zdjęcie fotograficzne. 

3) o godz. 11 r. zwiedzanie gmachu uni 
wersyteckiego, gdzie się mieściły gimnazja 
wileńskie. 

4) o godz. 7 wiecz zebranie koleżeń- 
skie. 

O miejscu zebrania nastąpi powiadomie 
nie w najbliższym czasie. 

— Walka z gruźlicą wśród młodzieży 
szkoln£j. Wobec stwierdzenia przez lekarz 
szkolnych że znaczny procent  zbadanyci 
dzieci ma powiększone gruczoły chłonne, jest 
'wycieńczony i w wysokim stopniu zagrożo= 
'ny gruźlicą. Min. W. R. i O. P. poleciło zwal 
miać na ferje letnie już od dnia 1 bm dzieci, 
które wyjechać mają na kolonje letnie (pier 
'wszy sezon) zorganizowane przez T-wa Ko- 
łonij letnich lub miasta. 

RÓŻNE 
— Echa tragicznego zgonu śp. prof. Le- 

wińskiego. W związku z E iki w 
sprawie nieszczęśliwego wypadku w gmachu 
Instytutu Badań Europy Wschodniej, otrzy» 
mujemy od Dyrekcji Robót Publicznych na- 
stępujące wyjaśnienie: 

„Dyrekcja Robót Publicznych aktem z d. 
22. 10. 29 przekazała do użytkowania Zarzą- 
dowi Bibljoteki tylko suteryny, parter i pół- 
piętro, pozostała zaś część gmachu z głów- 
nym westibiulem, klatką schodową, piętrem i 
mansardami nad nim były nie wykończone 
i klucze od mich zostały oddane Zarządowi 
Biblj oteki ze względu na dostęp do znajdu” 
jących się tam instalacyj, Żadnych robót w 
tej części gmachu Dyrekcja po 2 stycznia 
rb. nie prowadziła z powodu braków kredy- 
tów. Miejsce wypadku — piętro gmachu o- 
raz sałka nad niem należy do  nieprzekaza 
nych części gmachu. Zabezpieczenie niebez- 
piecznych miejsc było uskutecznione częšcio 
wo przez drzwi zamykane na klucz częścio 
wo zaś przez drewniane przegródki, Klucze 
od drzwi były oddane zarządowi Bibijoteki 
przy przyjęciu robót, Żadnego powiadomie- 
nia od Zarządu Bibljoteki o zepsuciu się 
drzwi lub zamku Dyrekcja nie miała . 

Dyrekcja robót publicznych 

— Nowe przepisy 0 tranfuzji krwi. Wła” 
dze Sanitarne wobec dość częstego zjawiska 
przelewania krwj zwróciły uwagę na. tego 
fodzaju precedens i obecnie wydane zostaną 
przepisy, regulujące warunki pobierania krwi 

Tak więc obecnie prócz zbadania samego 
osobnika, oddającego krew do tranfuzji, ži 
«dane muszą być uprzednio osoby z jego oto- 
czenia oraz sama krew odnośnie jej gatunko- 
iwości. 

‚ westa ufczna. Wzorem lat ubieg- 
łych Zarząd Towarzystwa Kolonij letnich w dniu 9 bm. t.j. w drugi dzień Zielonych Świąt 
urządza kwestę uliczną na kolonje letine dla 
najbiedniejszych dzieci m. Wilna — wobec 
tego uprasza społeczeństwo o poparcie. 

— Ofiary na kościół w Rzeszy. Wobec 
tego, że zostały zgubione listy składek na 
rzecz kościoła w RR uprasza się, aby 
nie składano ofiar qgobom nie osiadającym 
imiennego zezwolenia Kurji etropokitalnej 
łub proboszcza w Rzeszy į opatrzonego od- 
nośnemi pieczęciami. 

  

ane PIWA Browar 

Godz. 9.3€ nabóże! 
Bramie, poczem nastąpi zło 
ca na Górze Zamkowej. 

Godz. 12.00 otwarcie oficjalnej 
części Zjazdu w teatrze Wielkim przez 
prezesa okręgu wileńskiego Z. O. R. 
Rz. P. 

a) zagajenie Zjazdu przez prezesa 
związku ppor. rez. inż. E. Kwiatkow- 
skiego i powitanie przedstawicieli 
władz, zaproszonych gości i delegatów 
b) przemówienia przedstawicieli: rzą- 
du, wojska, miasta, prasy, FIDAC'u, 
związków 4 organizacyj wojskowych, 
c) odczyt p.t. „Na północno - wschod- 
nim posterunku'* Stanisława Ciozdy, 
por. rez. 

Godz. 14.30 Wspólne śniadanie w 
restauracji George'a. Godz. 17.00 ple- 
narne obrady W. Z. D. w lokalu Kasy” 
ną Garnizonowego przy ul. Mickiewi- 
cza 13, a) wybór komisji Mandatowej, 
b objęcie przewodnictwa obrad przez 
Prezesa Okręgu Wileńskiego i powoła” 
nie Prezydjum Zjazdu, c) sprawozda- 
nie Komisji Rewizyjnej, e) dyskusja 
nad sprawozdaniem Zarządu Główne* 
go i Komisii Rewizyjnej, f) głosowanie 
nad zgłoszonemi wnioskami, dotyczące 
mi sprawozdania Zarządu Głównego i 
Komisji Rewizyjnej, g) objęcie prze- 
wodnictwa obrad przez Prezesa Z. O. 
R. Rz. P. ppor. rez. E. Kwiatkowskie 
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pagandy/ 
brad w 1 
sjach. Godz. 

Ii-gi dzień Zjazdu w 

Godz. 9.00 — 12 ob 
sjach, godz. 12.00 Plenarne 
nad wnioskami komisyj. Godz. 14. 
15.30 przerwa obiadowa. Godz. 15.30 
Dalszy ciąg plenarnych obrad nad 
wnioskami Komisyj, godz. 17.00 a) ob- 
jęcie przewodnictwa obrad przez Pre 
zesa Okręgu Wileńskiego, b) Wybór 
komisji skrutacyjnej, c) sprawozdanie 
komisji Matki, g) wybory: 1. prezesa, 

-2. 3 wiceprezesów, 3 członk. zarządu 
Głównego i zastępców, 4. komisji re- 
wizyjnej. Godz. 21.00 Zamknięcie Zjaz 
du przez Prezesa Związku Godz. 22.00 
Raut wydany dla Delegatów Z. O. R. 
Rz. P. w salonach pałacu reprezenta- 
cyjnego przez JWPana wojewodę Wi 
leńskiego. 

ilrcj dzień Zjazdu w dniu 10. 6. 1930 r. 
(nieoficjalny) 

Zwiedzanie zabytków Wilna 
kierownictwem przewodników. 
cieczki do Trok i Werek. 

WYYYYYYYYVYYVYYVYY 

pod 
Wy: 

  

Jaracz w poniedziałek będzie w Wilnie 
Późnym wieczorem zakomunikował nam dyrektor Zelwerowicz, że Ste- 

fan Jaracz jest obecnie w Warszawie, gdzie został nagle zwołany do chorej 
córki. Jaracz przyjedzie jednak w poniedziałek do Wilna i wieczorem wystąpi 
w Teatrze na Pohulance żegnając się 
zawsze. 

z Wilnem. Miejmy nadzieję, że nie na 

Napad rabunkowy na trakcie 
W dniu 6 bm. na terenie powiatu wileńsko trockiego na 438 klm, traktatu) im., Mar- 

szałka Piłsudskiego na powracających z Wilna: mieszkańcą m-ka Ejszyszek Blacherowiczał 
Josela, Backżego Naftela i Walickiego 
go. Zraniwszy uprzednio 
wicza 1, zł. 50 gr, oraz 10 szt. 
100, 50, 20 i 10 ziotowych. Walickiego. 
Za sprawcą napadu zarządzono pościg. 

Zelika nieznany osobnik dokonał na 
io wystrzałem z OMB d Н 

pierosów i u Backiego zł, gotó 
przewieziono do szpitala żydowskiego w Wilnie. 

1 

rabunkowe 
Zelika, rał u Blachero- 

'wką w banknotalch 
alickie: 

  

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulance. Już tyl- 

ko przez dwa dni Jaracz — Skid czarować 
będzie w „Artystach* swoją fascynującą grą 
tłumy rozentuzjazmowanej publiczności. 

— Teatr Miejski w Lutnć. „Mysz kościel- 
na“ — ta pogodna, pełna werwy, tempera" 
mentu, a nie pozbawiona głębszego sensu 
komedja, gromadzi co wieczór nieprzebrane 
masy publiczności, która korzystając z po- 
trójnie zniżonych cen szczelnie wypełnia sałę 
Lutni, bawiąc się świetnie. Wobec tego w 
dalszym ciągu co wieczór „Mysz kościelna”. 

W przygotowaniu pod reżyserją dyr. 
Zelwerowicza kapitalna komedja angielska 
erome K. jeromea „Genjusz i kucharka* z 
iwińską i Zelwerowiczem w rolach głów- 

nych. 
— Wi а rosyjskiego teatru z 

Lilją Sz! E. Studencowa ca: czej; (te- 
atr „Nowošci“ Wielka 47) Kolosalne powo- 
dzenie ma wszędzie A a teatr z ulubień 
«ami Lilją Sztengel i E. Studencowym na cze 
le. Na wczorajszem przedstawieniu mogliśmy 
'w tem przekonać, gdyż do maximum przepeł 
niona widownia grzmiała poprostu od gorą- 
cych oklasków zachwyconej publiczności. 

Dziś 2-gi i przedostatni występ powyż 
szego zespołu w sztuce „Karuzela Miłości 
w 3 ak tach Klabunda. Jutro w poniedziałek 
9 bm. pożegnalne przedstawienie „Kobieta i 
perła" w 4 aktach Franka. W obu przed- 
stawieniach udział bierze cały zespół. Po- 
czątek o godz. 8.30. 

Bilety nabywać można przez cały dzień w 
kasie teatru „Nowości* przy ul. Wielkiej 47. 

-— Zarząd Wileńskiego Okręgu Polskie- 
go Czerwonego Krzyża urządza w ogrodzie 
po-Bernardyńskim dnia 8-VI r. b. Wielki Fe: 
styn Ludowy z nader urozmaiconym pro 
gramem: loterja fantowa, strzelnica, koszy 
szczęścia, korowody i wiele innych  rozry- 
wek i niespodzianek. 

W dziale koncertowym występy znanej 
sekcji teatralnej związki! strzeleckiego. Or- 
kiestra damska — krakowska w kostjumach. 
Sławny kuplecista p. Br. Jarkowski. Wystę- 
py zespołu baletowego pod przewodnictwem 
p. B. Kaleńskiej. Przygrywają orkiestry woj 
skowe. Początek o godz. 17. 

Śpieszcie wszyscy zobaczyć 
rozrywki, zabawy i atrakcje. 

* 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— Wypadki w ciągu Za czas od 
6 bm. godz. 9 do 7 bm. zanotowano ogółem 
wypadków — 41, w tem kradzieży6, opilstw 
4, przekroczeń administracyjnych 16. 

Kradzież w ogr. Bernardyńskim. Rafa 
łowi Lentowtowi zam. w Sarnąch ul. Litew 
skiej nr. 22 chwilowo przebywającemu w Wil 
nie w czasie bytności jego na koncercie w 
ogrodzie Bernardyńskim skradziono mu por- 
tfel z kieszeni z zawartością 670 złotych w 
różnych banknotach. 

isiłowarńe samobójstwa. Szawiel Mi- 
chał Betlejemska nr. 38 usiłował pozbawić 
się życia przez wypicie esencji octowej. Po 
udzieleniu pierwszej pómocy lekarskiej der 
sperata w stanie niezagrażającym życiu prze 
wieziono do szpitala żydowskiego. 

odrzutki, W kościele św. Jana znale- 
ziono podrzutka płci żeńskiej w wieku około 
3 tygodni. Przy podrzutku znaleziono šwia- 
dectwo szpitalne, kartkę o dacie urodzenia 
dziecka ; kartkę Kasy Chorych na imię Zub- 
ko Marji, zam. przy ul. Kalwaryjskiej nr. 52 
m. 3. Podrzutka umiesžczono w przytułku 
Dzieciątka Jezus. 

Również w bramie domu nr. 14 przy ul. 
Słowackiego znaleziono podrzutka płci mę- 
skiej w wieku około 2 tygodni. Przy podrzut 
ku znaleziono kartkę. „Dziecko ma na imię 
Wacław". Podrzutka, umieszczono w przytii 
ku Dzieciątka Jezus. 

— Okradzenie pułkownika.  Bawiącemu 
chwilowo w Wilnie pułkownikowi P. (hotel 
St. Georgea) w zągadkowy sposób zginął 
portfel zawierający m. in. kwit na okaziciela 

Mogło tu mieć miejsce kradzież podczas 
bytności poszkodowanego w teatrze  „Lut- 
nia* względnie wykradzenie portfelu już w 
samym hotelu. 

niebywałe 

  

„SZÓPE 

RADJO 
NIEDZIELA 8 CZERWCA 1930 ROKU 

11.58 — 15.00; Tr. z Warszawy Uroczy 
ste odsłonięcie pomnika Moniuszki i występ 
chórów mieszanych, sygnał czasu, kom. me- 
teorolog. i odczyty rolnicze. t 

15.00 — 15.20: Odczyty rolnicze 
Wileńszczyzny. 

17.05 — 17.30: Pogadankę przyrodniczą 
dla dzieci wygłosi Irena Łubiakowska. 

17.30 — 18.50: Tr. z Warsz. Koncert 
popularny. 

18.55 — 19.20: Audycja literacka: „Ro- 
zmowa Skida z Ackermanem* scena pióra 
Marjana Hemara ze sztuki „Artyści* w wyk. 
Stefana Jaracza i Zdzisława arczewskiego 

119.20 — 19.45: 59-ta lekcja języka nie- 
mieckiego. 

dla 

19.45 — 20.00: Program na poniedziałek 
i rozmaitości. 

20.00 — 23.00: Tr. opery z Katowic. 
Po operze komunikaty. 

3.00 — 24.00: Muzyka taneczna z 
Poznania. 

PONIEDZIAŁEK 9 CZERWCA 1930 ROKU 
11.58 — 16.00: Tr. z Warsz. Sygnał 

czasu, kom. meteorologiczny, koncert, odczy- 
ty rolnicze oraz pna popułarna. 

„ 16.00 — 16.20: „W obliczu grozy bolsze 
wizmu* odczyt vygi prof. Marjan  Zdzie- 
chowski. Tr. do Warsz. 

17.30 — 18.20: Koncert z Warsz. Mu- 
zyka lekka. 

18.20 — 18.50: Wędrówka mikrofonu 
po wystawie „Plastyków** z pałacu po-Ty- 
szkiewiczowskiego, 

18.50 — 19.15: Słuchowisko popular- 
ne p. t. „Weekend“ Jana Gwalberta w wyk. 
Zesp. Dram. Rozgł. Wil. 

19.15 — 21.00: Tr. z Krakowa. Kon- 
cert histtoryczny związany z uroczystością 
Kochanowskiego. 

„2100 — 24.00: Tr. z Warsz. Koncert 
solistów, feljeton, transm. z życia wsi pod- 
warszawskiej, komunikaty i muzyka tane- 
czna. 
WTOREK, DNIA 10 CZERWCA 1930 R. 

12.15 Tr. z Krakowa z teatru im. j. Sło” 
„waokiego. 

16.10. — 16.15 Program dzienny. 
16.15 — 17.00 Muzyka z płyt gramofon. 
17.00 — 17.15 Pogadanka Tow. „Opieka 

polska nad rodakami na obczyźnie”. 
17.15 — 17.40 Aud. dia dzieci „Piku Mat- 

ti* zradjofonizowana baśń fińska w wyk. 
Zesp. Dram. Rozgł. Wil. 

17.45 — 18.45 Koncert z Warsz. Orkie- 
stra Polsk. Radja. 
„1845 — 19.10 „Kukułka wileńska* mó- 

wiony tygodnik humbrystyczny. 
19.10 — 19.25: 56 lekcja O Z 
19.25 — 20.00 Tr. z Warszawy Feljeton 

i prasowy dziennik radjowy. 
20.00 — 20.05 Program na środę. 
20.05 — 20.30 „Życie wszechświata” od- 

czyt wygł. dr. Stanisław Szeligowski. 
20.30 — 23.00 Tr. z Warsz. „Bachantka“ 

Huberta Cuypersa, po operetce feljeton i ko- 
munikaty. 

OFIARY. 
Ku uczczeniu pamięci W. Węsławskiego 

nieodżałowanego działacza oświatowego jesz 
cze z czasów najcięższej niewoli — składają 
na Polską Macierz Szkolną szkoły powszech 
ne nr. 2 i mr. 6 im. A. Karpowiczówny 45 zł. 
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tanie _ CYLINDRY 
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£ WIESTAOWSKI 
MICKIEWICZA 22 

  

  

CZAPKI 

  

66 DUBELTOWE 
JASNE 

fin nabycia wszędzie! 
      
        

    

  



    

  

    
   md kB 

ć, Sprawy Sądo- 

1 td. przyjmuje od 

ej wieczór. Adres: ul. 

Owa Ne 9 m. 6, naprzeciw Krzyża, 

wbramie na prawo schody. 

wprowa- Akwizytorów 5: 
artykułu, który cieszy się najlepszem 
powodzeniem, POTRZEBNI inteligent- 
ni, wymowni i dobrze reprezentujący 

    

        do dobrze 

się PANO 7IE. Po próbnej  praćy 
pensja stała, Zgłosić się: W. Pohulanka 

1-a, do Biura —p   
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Elizabeth Arden 
LBKBONK 

Niezrównanej dobroci preparaty „Ve- 
netian* do pielęgnowania i udelikatnia- 

niania cery poleca 

WYŁĄCZNA AGENTURA w WILNIE 
PERFUMERJA 

J. PRUŻAN 
Mie jewicez 15 

vis-2-vis Hot. „Georges“. 

Egz. od r. 1890. Telefon 482. 

Sprzedaż detaliczna według 

cennika fabrycznego. — —0 

эар 
PAMIĘTAJCIE G SIEROTACH Z D<: 

MU DZIECIĄWKA JEZUSI 

              

  

APTUKARZA 

JANA GADEBUSCHĄ 
RS 95 

N- BR. 
„50 

GEST 
ma4Do nabycia w składach aptecznych, 

aptekach i perfumerjach. 

      

   

  

  

  

"221 B Gao riai NEI 

II KURS MOTOCYKLOWY EA 
przy Stowarzyszeniu Techników Pol- $ 
skich w Wilnie rozpoczyna się 10 
czerwca r. b. Zapisy przyjmuje kance- i 
larja Szkoły Samochodowej przy ul 
Holendernia 12, między 10—18 godz. 

Wykłady” odbywać się będą w * 
salach doświadczalnych Szkoły przy 1“ 
ul. Holendernia 12 i w Warsztatach 8 
motocyklowych przy zaułku Bernar- 

| dyńskim 8. Nauka jazdy na moto- 
i bez—firmy ® 

ZO 
BA z przyczepkami 

BW oma. OS SBV BEBO 

Rise: Sr ii o a a m » 

MOTOCYKLE D. K. W. | 

  

DO GOSPODYŃ DBAJĄCYCH 
O CZYSTOŚĆ MIESZKANIA !!! 

Japońska fabryka Azumi 
1 К-о w Osako wypuściła 
na rynek udoskonalony 
proszek „KATOL* w zół- 
tych pudełkach, który jes 
nieco droższy od poprzed 
niego wyrobu Katol w 
niebieskich pudełkach, lecz 
za to wielokrotnie moc- 
niejszy i radykalnie tępi: 
muchy, mole, komary, 
pchły, wszy, PLUSKWY, 
prusaki, mrówki, mszyce 

e na roślinach pokojowych, 
s ` *2 ogrodowych i w inspek- 

1 ® tach. 
Dzisiaj walka z ro- 

bactwem domowem nie stanowi wiel- 
kiej trudności. Kupcie pudełko Katolu 
i będziecie miały spokój oraz czystość 
w domu, a szczególnie unikniecie cho- 
rób jakto: malarji, tyfusu, i innych. 

    
  Żądać w składach aptecznych i aptekach. 

na godziny za minimalną opłatą tylko 
posiadającym dyplom kursów motocy- 

z przyczepkami i bez DO WYNAJĘCIA 

klowych przy Stowarzyszeniu Techni- R 
й 

ków "Polskich w Wilnie, ZAUŁEK 
BERNARDYŃSKI 8. WARSZTATY 
MOTOCYKLOWE. — 

  

Mei a: RWE GR VIKI Р РУО ИБ | 

БЁ!Н\ППППП!\@ 

ZĄDAJCIE = 
we wszystkich aptekach i > 

my składach aptecznych znanego tą 

ge środka od odcisków = 

tą Praw A PAR 
R PRZWARZWWJNANA 

Prosimy Sg przekonać 
że jedwabie, jedwabie sztuczne, marki- 
zety, satyny deseniowe, perkale oraz 
pończochy i skarpetki sprzedaje 

najtaniej 

, GŁOWIŃSKI — WILEŃSKA 27. 

  

A 
        Ка 

  

  

  

О В МЕ 
Niżej podpisane Zakłady Ubezpieczeń 

оОСА ОМ 
od ognia niniejszem podają do wiadomości 

P.T. Klientom, że począwszy od dnia 1 czerwca 1930 roku, na terenie m. Wilna, zaś po= 
cząwszy od 1 lipca tegoż roku, na terenie województwa Wileńskiego, polisy na ubezpieczą 
nia od ognia będą wręczane ubezpieczonym tylko po uprzedniem całkowitem + gotowko- 
wem uiszczeniu składki wraz z opłatami ubocznemi, należnej za całkowity okres ubezpie- 
czenia, na który opiewa dana polisa, bądź 
runków i terminów uiszczenia należności. 

teżj po uprzedniem ustaleniu i wykonaniu wa* 

Powyższe czynności załatwiane będąj wyłącznie przez Biuro Inkasowe Zrzeszenia 
"Towarzystw Ubezpieczeń od Ognia w Wilnie, ul. Gdańska 1 m. 8, którego kierownikiemi 
jest p. Mieczysław Łukaszewicz, działający na podstawie pełnomocnictw poszczególnych, 
Towarzystw. 

Wobec tego, że celem założenia Biura Inkasowego przez Towarzystwa jest uspra+ 
wnienie iqkasa, P.T. Kliencji zechcą przyjąć pod uwagę, że począwszy od wyżej wskazą 
nych terminów, dotychczasowe warunki uiszczenia składek i opłat ubocznych za ubez* 
pieczenia od ognia muszą ulec zmianie. 

SŁO w 6 

  

Assicurazioni Generali Trfeste, Włoska Sp. Akc. Tryjest, 
Białostockie Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń, Białystok, 
Krakowskie Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń, Kraków, 
„Orzeł* Towarzystwo Ubezpieczeń, Sp. Akq. Warszawa, 
„Piast* Towarzystwo U! ri, Sp. Ako. Warszawa, 
„Polonia* Tow. Akcyjne Ubezp. w Warszawie, Warszawa, 
„Port“ S. A. Tow. Ubjezpieczeń, Warszawa, 
Poznańsko - Warszawskie Tow. Ubezp, S. A. Poznań, 
„Przezorność* Tow, Ubezp, S$. A. Warszawa, 
„Przyszłość* Sp. Akc, Tow. Ubezp, Warszawa, 
Riunione Adriatica di Sicurta, Włoska Sp. Akc., Tryjest. 
„Silesfa" Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Bielsko. 
„Snop* Tow. Wzajemnych Ubezpieczeń, Warszawa, 
„Viesta“ Tow. Wzajemn, Ubez; 
Warszawskie Towarzystwo aa, Sp. Ako., Warszawa. 

od Ognia i Gradobicię w Poznaniu, Poznan, 

} 

  

NIE DECYDUJCIE SIĘ NA KUPNO aparatu fotograficznego 

PRZED OGLĄDNIĘCIEM wielkiego wyboru 

„APARATÓW FOTOGRAFICZNYCH 

  

  

jak również wszelkich; artykułów fotograficznych 

W SKŁADZIE FABRYCZNYM 

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

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

  

Doycdne waronki spłaty 
Motory „Duśla*, „Elwe“. 
Turbiny wodne „Francisać, 
Maszyny młyńskie, walce, 

kamienie perlaki 
BUDOWA i PRZEBUDOWA 

po 
Biuro Techn.- i ab 
Handlowe Inž. Si Stoberski 
Nilno, Mickiewicza 27, tel. 12-47. 
Tamże motor używany PERKUN 

30 HP do sprzedania zaraz. 

  

      
  

- tylko przez stałe uży- 

wanie pasty do zębów 

CALORODONT 

  

    МОМЕНЕ 

BOREM OWAK 

  

zwiecha T AAS 
2 Z i c 

PIANINA | FORTEPIANY 
światowej sławy Pleyel, Bechstein etc., takoż 
Arnold Fibigier, Kerntopf iSyn, A. Drygas, 
uznane rzeczywiście za najlepsze w kraju przez 
najwybitniejszych fachowców na Pow. Wysta- 

wie w 1929 r. 

K. Dąbrowska 
WILNO, 

ul. Niemiecka 3, m. 6. 

SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 
НО И E IS oo WOK gięcia BK DE R 09004 UR KK OAM A ANY 

CENY FABRYCZNE. 

Żeńskie Kursy Techeiczne 
(architektoniczno drogowo wodne) 

w WARSZAWIE ul. HOŻA 88. 1 p. (dawniej Wspólna 81) 

RUDY ZY      

  

Ф 

Założone w 1926 r. 
Koncesjonowane przez Min. Wyzn. Relig. i Ośw. Publicz. 

pierwsze w Polsce, dwuletnie wieczorne 

Wymagane świadectwo VI klas szkoły średniej ogólno- 
kształcącej. 

Zapisy na I i II kurs odbywają się od godz. 5 — 6 wiecz 
w dnie powszednie, do 30 czerwca i od 15 sierpnia r. b. 

Przysługuje zniżka kolejowa i zwroty opłat za dzieci p 
urzęduików. Informacje srezėgOlave w PP 

  

Wydawca Stanisław e Redaktor odpowiedzialny Witold Woy dyłło. 

  

®® nową serję najmodniejszych kolorów 
C0 t dzień pończoch ' damskich — 1 skarpetek 

otrzymuje 

Polska Skladaiza Galamfzcyjna 
FRANCISZKA FRLICZKA 

Zamkowa 9 (róg Skopówki), tel. 6-468     

KINO 

MIEJSKIE 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 3.   

Od dnia 8 do 11 czerwca 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

„Tanczacy 
Komedja w 10 aktach. W rolach głównych: LYA MARA i BEN LYON. Nad program: KRONIKA FILMOWA P. A. T. 
Ne 20. Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6-ej. W niedzielę i święta kasa czynna od g. 3 m. 30. 
Początek seansów od g. 4-ej. Następny program „NAPOLEON“ 

Wiedeń” 

  

UWAGA! Seansy o godz. 4 m. 30 i 6 po cenach zniżonych BALKON — 60 gr., 

    

PARTER — 1 zł. 

  

  

Pierwszy Dźwiękowy Przebój dźwiękowy! Ulubienica publiczności czarująca pełna temperamentu COOLEN MOORE w 
Kino-Teatr najnowszej » ** W akcie II: WIELKA REWJA. Tańce 

HELIOS“ swojej kreacji „Remas $ wspołęzes: y akrobatyczne,  Girlsy Humorystyczne, 

śpiew et. cet. Nad program: Wszechświatowej sławy iewacża IGA KREMEZ wykona piosenki. Pocz. seansów 
o godz. 4.30, ostatni seans o godz. 10.30. 

Program od 8 do 16 czerwca. Fim, dawno oczekiwany przez naszą publiczność! Zupełnie nowe, znacznie uzupeł- 
Kino Kol. nione 46 Wielki 12-to aktowy dramat obyczajowy. poświęcony 2 

OGNISKO* wydanie SZLAKI GM dANBY zhańbionych, podług głośnej powieści A. * Marczyńskiego p. £ „W 
” 

Ul. Kolejowa 19. 

Polskie Kino 

„WANDA“ 

Wielka 30. Tel. 14-81 

— w niedziele i święta o g. 4-ej. 

Na ogólne żądanie jeszcze tylko 2 dni! Dziś największy i najpiękniejszy przebój 

„PRZEDBŚLUBNY GRZECH 
gedja w 10 aktach. W rolach głównych bohaterzy znani z filmu „Białe noce* urocza 

Plante, John Bols i inni. Nad program: „Córka Szeika* W roli głównej Bebe Daniels 

Szponach Handlarzy Kobiet". W rolach głównych: Marja Malicka. Zofja Li“ (Miss Polonja na rok 1950), Bo- 
gusław Samhorski, Wanda Zawiszanka i inni. Początek 1-go seansu o g-ej. 
Następny program: „ALRAUNE* z Brygidą Helm w roli głównej. 

(Podwójny trójkąt mał- 
żeński) wstrząsająca tra- 

Laura La 

    

  

   

  

    
  

Pierwsze Dźwięko- 
kowe Kino 

„HOLLYWOOD“ | 

Mickiewicza 22. 

100 proc. arcydzie- 
ło dźwiękowe „BROADWAY“ 

Merny Kennedy i ay zespoł Broadway'u. Fascynująca treść! 
rewja! a seansów: pierwszego o godz. 5, ostatniego o godz. 10.30. Ceny miejsc do godz. 

7 parter 1 zł. balkon 80 gr. Passe-partouts w dzień premjery nieważne. 

według sztuki scenicznej granej w teatrze 
ma Pohulance. Udział biorą: Ewelina Brent, 

Przepych wystawy! Wspaniała         
  

W tych dniach: Arcydzieło dźwiękowe, 
tyzm i bohaterstwo! Miłość 

i niezwykłe przygody! 

Pierwszy dźwięko- 

wy kino-teatr   wykonane całkowicie w kolorach 

э› ПЛМ &* i czaruje. 

naturalnych. Roman- 
Wielka epopea romantyczna. Prze- 
bój, który zachwyca 

   

    

  

     

  

     

    

   
   

  

     
    

   

  

HELIOS" W roli R PAULINA STARKE. Ze względu na wysoką wartość artystyczną dla młodzieży 
p dozwolone 

ARRAS 
Nagrodzone na 1-ch Targach Północnych i wystawie МО оН 2 nakois 46 SAS „Mo aras 

Rolniczo - Przemysłowej w Wilnie — 1928 r. — t Korno tyka 25 16a: słotentżn o ADAL ye Gmi ojE TA 

konem z używalnością pokój do wynajęcia 

WIELKIM ztym medalem |RRGEA GOO kuchni. Jagiellońska Antokolska 6]1 m. 1-a 
> с AROS ASS 199, 

. Teojolitų, 6 „..Bsbfmt ko. ясшентааюеки| „ РОЧАРАМУ 
4 i > 5 u iość  mająt- 

Hejlepze ПУН, [0 smotyki Leczni: Kupna l Sprzedźź | ków, fowaów i 

astralabje, 

godjometry, 

planimotey 
ETG. 

instiamonty 

(EODEŻIJ: 

POWSZECHNIE ZNANEJ FIRMY 

busta HEIDE, Drezno, 
TAŚMY MIERNICZE, RULETKI 
l *PRZYBORY  KREŚLARSKIE 

° м WIELKIM WYBORZE 
skład fabryczny w POLSCE 

„OPTYK A 
DOMINIKAŃSKA 17, telefon 10- Bo 

Najstarsza firma w SE (egzystuje od 1840 Paa 

   

  

  
SMAKOSZE PIWA! U w A G A! 

już jest do nabycia wszędzie 
niebywałe jeszcze na kresach ŚWIATOWEJ SŁAWY 

m 

IPiwo Zywieckie| 
ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU w ŻYWCU 

„Zdrój Żywiecki*, „Marcowe*, „Porter* i „Aleś, 
odznaczone najwyższemi nagrodami w kraju i zagranicą. 

Reprezentacja na wojew. Wileńskie, Grodno, Lidę i Wołożyn 

WILNO, ZARZECZNA 19. 

  

  

  

  

Kai: M A ROB MAT E 
OD 2 DO 16 WRZEŠNIA 1930 ROKU 

JUBILEUSZOWE 
* TARGI WSCHDNIE 
WE LWOWIE 

Najskuteczniejsza propaganda 

zbytu wyrobów krajowych. 

Ostateczny termin zgłoszeń upływa dla wystawców 
z dnem 1-go sierpnia 1980 roku. 

Spóźnione zamówienia stoisk nie będą mogły być uwzględnione. 

Wyjaśnień udziela i zgłoszenia przyjmuje: Biuro targów mes 

nich we Lwowie, Plac Wystawowy, telefon Nr 9-64. 

ЗВВБ ГОЛЕ УС ОСВ 5 ОО К ИУЕ 6 Ш- 

% 

   

  

  

wnie, jak 
w 

Żadne inne OPONY nie służ ; 
pf 

GOOD \ „R 
Przedstawiciel J. WŁODAW „Kl, Wilno 

ul. WIELKA 29, tel. 631.         
  

|| 
|| wama Ei dia 

czej. 
Wilno, ER 31 

Uradę wuje, doskonali, 
odświeża, usuwa jej 
skazy i braki. Masaż 
twarzy i ciała (panie). 
Sztuczne opalenie ce- 
ry. Wypadanie włosów 
i łupież. Najnowsze 
zdobycze kosmetyki ra- 

cjonalnej. 
Codziennie od g. 10-—8. 

W, Z. P. 43. 

Urodę KOBIECĄ 
konserwuje, 

doskonali, _ odświeża, 
usuwa braki i skazy. 
Regulacje i trwałe przy- 
ciemnianie brwi. Gabi- 
net Kosmetyki Leczni- 
czej „CEDIB“ J. Hry- 
niewiczowej. Wielka 18 
m. 9 Przyjmuje w g. 
10—1 i 4—7. W.Z.P.26 

keptų konser- 

TTE 

i 
IP raza BI 

| Ai ioŚniałowska 2 
p oraz Gabinet Kosme- й 

В tyczny, usuwa zmarszcz St, BANELIS-ka Wilno, POŽYCZki pod zastaw: 
I ki, piegi, wągry, łupież, 

brodawki, kurzajki, wy- 
padanie "włosów. Mic- 
kiewicza 46. 

SAGRA TOON DOE 

WETAISKA | 

  

ią 

  

HALLEROWO 
Ciepłe kąpiele mor- 
skie i pensjonat 

„Warszawianka“. 
Kanalizacja,  wodo- 
ciągi, tenis, pianino. 
Poczta i stacja na 
miejscu. Wiadomość: 
Hallerowo, poczta 

      Wielka Wieś, po- 
wiat Morski, Ba- 
gińska. — 

LETNISKA 
z utrzymaniem w ma- 
jątkach ziemskich w 

wojew. Wileńskiem i 
Nowogródzkiem. Infor- 

macje: Wilno, Mickie- 
wicza 23 Biuro Techu. 
Inż. Kiersnowski i Kru- 
żołek S-ka, tel. 560. 
  

  

Tanio do Tales 
koto k KR о% 
Wilna 6 1.9 5a 
z 5 pokoi z kuchni: 
koło rzeki i ABE, 
„Dow. się: Biuro ogł. 
Ч Karlina, Niemiecka 22 

Lrfaisko - gsm. „POlska““, 
NIST miejscowość uro- 
cza, las sosnowy i 
rzeka. Warunki listow- (dotychczas. 
nie st. Gudogaj pocz. 
Ostrowiec koło Wilna 

maj. Witki Janina 
Dziokońska 

A LOKELE a 
B UA СОН 

  

Lai aa bako ak p ola ko vii mika 

Pierusza Wienska Spėlka Parcalacyjna 
„pod zarządem MIECZYSŁAWA SZYMANOWICZA 

nadal wykonywa wszelkie 
roboty parcelacyjne i miernicze. 

9280 MIEKIEWICZ A. 
а10 оЭ 1О КОЛ 08 ОУО 19 6 ОМО › ТО 4 С Р › СО E EL) 

Mieszkanie z 
2 paka! i kuchni 
z wygodami poszukuje 
się — cena obojętna: 
zgłaszać się w czytelni 
Tatarska 22 — 1 Od 

11 — 18 godz. 

  

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo*, 

  

ЧАН РО Н Е TAM AAB 

Wina wytrzyma, 
węgierskie, 
hiszpańskie, 
kościelne i leczniczi 
poleca: D-H. St. BANEL 
i S-ka, Wilno, Mickie- 

wicza 28, tel. 8-49. 
Ceny posie 

cyjne. 

W. Kilenkin 1 $-р 
Spółka z ogr. odp. 

      

francuskie, 
włoskie, 

  

miejskich nierucho- 
ści do sprzedania 
na dogodnych wa- 

runkaćh 
Wileńskie Biuro Ko- 
misowo - Handlowe 
Mickiewicza 21, tel, 
152. 

e   

  

AVAYA 

| RÓŻNE 
FWAWAWE 

LLOYD. ul. Kijowska 0 

Wilno, ul. Tatarska Poszukuje 

   

20, dom własny. = wspólnika 
Istnieje od 1843 r. |, „ = 0d aa 
Fabryka i Skład 1% “арнасешо 0 REGI do 10.000 zł. Wyma- 
: i obialnie, |gana współpraca na 
RE SRC miejscu. Gotówka za- 

kd niklowane i La iR 
żolski | |się: w. Cicha N8 

„sok: „p Hadryszewski od 9—12 

biurka, krzesła dę- RE 
bowe i t. p. Do- Эст nuges 

gadne Nana 1na | swoje złote i dolary 
RY ulokuj na 12 proc. 

  

rocznie. Gotówka two- 
ъ > ja 

Rimeiskis WIE Pie srebrem 
już nadeszły. Musc at 
półsłodkie but. 3/4 litra 
zł. 8.75 poleca D.-H. Biskupia 12. 

srebra, 
futer, 

* złota, 
tów, 
nin, 

Mickiewicza 23, 
8-49. 

GBRTY 
przedaje POLSKI 

s 

W RÓŻNYCH 
MACH i 

TACH, 

$amachód 
Pa'at 

limuzyna 6 cylindrowa 
4 osobowa mało uży- 

misowo - Hand 

152. 

samochodów 
wszelkich towarów. 

  

udziela pożyczek 
Wileńskie Biuro Ko- 

Mickiewicza 21, 

  

jest zabezpieczona 
i dro- 

giemi kamieniami. LUM- + 
BARD Place Katedralny, | 

Wydaje 

brylan- — 
mebli, pia- 3 

i U 

va 

SU- 
WAŁU- 

lowe 
tel. 
—0 

  

wana do sprzedania. 
Wilno, Mickiewicza 27. 

SIEG—0 

SPRZEDAJE SIĘ 
nieruchomość w Wil- 
nie, plac 2794 i pół. 
mtr., 8 domy miesz- 
kalne o 6 mieszka- 
niach, 2 ogrody owo- 
cowe. Informacje: Gim- 
nazjalna 6 m. 15, godz. 
4—6 po poł. CG 

PIANINA  najsłynniej: francaise avec 
szej wszechświatowej grande pratique 

—__firmy „Erard* oraz Bet-che une 
tinga i K. A. Fibi-Vėtė 4 1а 
gera, uznane za 
lepsze w kraju, sprze-wa* dla М. 5. 
daję na dogodnych we- 
runkach Kijowska 

m. 10. 

zabezpieczenie 

  

misowo - Hand 

152.   
  

  

jątku. 
pod „S 

ARA? 
52 Zesz. 
kompiet) RST 

jej dzieje i 
wyd. Trzaski, 

za BSB miast 400 zi. 
Portowa 14—7, w godz. 16—19. Warunki lato. 

kowane. 
  

DZIAŁKA ZIEMI 
przy szosie o ob- 
szarze 15 ha gleba 
pszenna z zabudo- 
waniami sprzedamy 

niedrogo 
Dom H.-K. „Zachę- 
ta“ Mickiewicza: 1, 
tel. 9-05. +0 

PD ee ааы 

POWOZY, BRYCZKI- 

samaciody, 
przyjmuje 
i reparacje. Zakład po- unieważnia się, 
wozów  Stefanowicza 

Mies amo Še 3 

wo“ 

  wojskową, 

w Wilejce, ma 
Pietrowicza 

Zamkowa 2 

DOLARY lubZŁOTE 
lokujemy na solidne 

gwarancją termino- 
wego zwrotu 

Wileńskie Biuro Ko- 
lowe 

s 
| 

Maliresae 
une | 

cher” 
place pour 
campagne. | 

naj- Oferty do adm. „Sło- 

Mickiewicza 21, 

!О 17515 (Ка 
gimn. SS* Nazaretanek 
przyjmie kondycję па 

Najlepsze £ 
ferencje zgłoszenia po 
H w Redackji „Sło | 
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