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, GospYdarz Państwa,  wskrzeszo- 

nego Czynem i Wiarą, przybywa do 

nas w chwili, kiedy łany zbóż, kwie- 

ciem okrytych ,przykryły rany zadane 

tej Ziemiprzez zbrodniczą rękę najeźdź 

ców, kiedy niebo jasne, bezchmurne 

spędziło z oblicza Jej troski codzienne, 

nawet troski o przyszłość. 

Witając Dostojnego Gościa 

dycyjnemi słowami — „Czem chata 

bogata*, świadomi że 

Vyjest ona uboga i ciasna. 

Jakaż to chata? Ot, taka sobie iz- 

ba o czterech ścianach. Z tych dwie 

od wschodu i zachodu nie dotykają już 

nawet własnego gruntu, wiatr w nie 

wrogi raz po raz uderza, z okien ich 

widok się rozpościera na gwałt doko- 

nywany nad przeszłością. 'Trzecia — 

od północy, też o pustą przestrzeń 

oparta, pozbawiona pięciogminowego 

podwórka. I tylko ostatnia Ściana zwró 

cona jest ku Macierzy. 

Ubogie wnętrze tej chaty, choć 

mieszkają w niej ludzie pracowici i 

skromni, bogaci w doświadczenia a 

uini w ciągłość swego posłannictwa. 

Niedziw! Ziemia Wileńska do nie- 

tra- 

są wilnianie, 

dawna jeszcze — po latach wojny i 
zmagania się z inwazją —— stanowiła, 

jak okiem rzucić, jeden nieprzerwalny 

* odłóg pokrajany siecią rowów strze- 

leckich zeszpecony ranami ropiejącemi 

w postaci zgliszcz, obandażowany dru 

tem kolczastym. Jednak 0 własnych 

siłach dźwignęła się już pokrótce Wi 

leńszczyzna z upadku, by wziąść się 

za bary z ustawicznemi przeciwnościa 

mi losu i przyrody. Przynależność swą 

państwową do Polski uzyskała ze zna- 

cznem opóźnieniem, kiedy inne dziel- 

nice Państwa zdążyły już unormować 

swe stosunki na stopie praworządno- 

ści. Bez mała sześć lat nękała ją przy- 

roda, to prażąc słońcem, to zalewając 

potokami wody — powodując ostate- 

2 cznie w większych lub mniejszych roz- 

miarach nieurodzaj. Państwowa poli- 

tyka gospodarcza często odbiegała od 

linji żywotnych interesów tego kraju. 

I choć dym ze wszystkich kominów 

fabrycznych unosi się w przestrzeń, 

choć dojrzewającemi kłosami pokryta 

została cała przestrzeń użytkowa — 

nie tylko ciasna lecz uboga jest ta 

chata, co zaszczyt ma gościć u siebie 
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Powitanie Dostojnego Gościa 
NA GRANICY WOJEWÓDZTWA 

W niesłychanie skwarny, wspanią 
ły dzień letni, knieje puszczy Rudnic 
kiej, przez które biegnie granica woje 
wództwa wileńskiego, witały w, dniu 
wczorajszym oddawna oczekiwanego 

1 Dostojnego. Gościa Pana Prezy 
denta Rzplitej Ignacego Mościckiego, 
któremu towarzyszyła Świta w oso 
bach p.p. szefa kancelarji dr. A. Li 
sieckiego, zast. szefa gabinetu wojsko 
wego ppłk. Fydy, adjutantów mjr. Jur 
gielewicza, kpt. Suszyńskiego i Go- 
rzewskiego. 

Dostojnego Gościa powitał woje- 
"woda Raczkiewicz w otoczeniu Wydz. 
"Wojew. z p. Z. Ruszczycem na cze 
le, Wydziału Powiatowego, starosty 
Wil. trockiego p. Radwańskiego, wójta 
$miny Olkienickiej, oraz przedstawicie 
li wojskow.: insp. armji gen. Dąb-Bier 
nackiego, dow. ok. gen. Litwinowicza 
KOP — płk. Korewy i komendanta P. P. nadkom. Konopki. 

+. Wygłoszono szereg przemówień, 
między innemi p. Zygmunt Ruszczyc 
zwrócił się do Pana Prezydenta w na 
stępujące słowa. 

, Dostojny Panier Niezwykłe szczęście i 
niezwykły zaszczyt spotyka nes. Oto wita- 

+ 

nicy, Ziemi Wileńskiej w imieniu całej jej 
ludności jako przedstawiciele Samorządu. 

Chcemy Ci Dostojny Panie, pokazać w 
przeciągu tych paru tygodni całą naszą Zie 

mię. Nie spztka Pan tu zbytku, bo go nie 
ma, mało j dostatku zobaczy Pan, Dostojny 
Panie, bo i tego brak — więcej trosk j; bó 
lów swoich pokażemy. Ale chcemy, by zo- 
baczył Pan, Panie Prezydencie to, Co na tej 
ziemi wyrzeźbiła władną ręką potęga Polski 

— przicę pradziadów naszych i to, co dzia 
dowie i ojcowie nasi w przeciągu półtora 
wieku krwią, pracą a często niedostatkiem 
od zagłady moskiewskiej ochronili i wskrze- 
szonej Polsce przekazali — i to co w prze 
ciągu tych ostatnich dziesjęciu lat już my 
tutaj zdziałaliśmy i odbudowaliśmy. 

Zobaczy Pan, Dostojny nasz Gościu, 
ciężkie straty sześcioletnich zmagań wojen 
nych na tej połaci kraju, ciężkie warunki 
gospodarcze, wobec wtłoczenia Wilna i Wi- 
leńszczyzny między dwie martwe granice, i 
zmniejszenia obszaru województwa, przez 
obcięcie prziwie trzech powiatów. Zobaczy 
Pan w północnej części województwa skut 
ki dwuletniego nieurodzaju, gdzie ludność 
tylko dzięki pomocy Państwa i opiece Do 
stojnej Małżonki Pana Prezydenta przetrwa 
ła okres głodowy — ale poprzez wszystko i 
ponad wszystko zobaczy Pan, Dostojny Pa 
nie nasze serca gorąco bijące dla Polski i 
Jej Gospodarza. — Pana, Panie Prezyden 
cie. Tę wyczuje Pan, Dostojny Panie, w każ 
dym zakątku tej ziemi. 

Życzymy Ci, Dostojny nasz Gościu, by 
podróż ta była pełna słońca i radości j w 
imieniu całej ludności zgłębi serca wznosimy 
okrzyk: Niech żyje Polska i Jej  Dostojny 
Gospodarz Prezydent Ignacy Mościcki! 

Po zakończeniu ceremonji powita- 
my Cię, Dostojny Panie Prezydencie na grania ruszona w kierunku Wilna. 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem 
Redakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

Redakcja i Administracja, Wiłno Zamkowa 2 i Ad. Mickiewicza 4. otwarta od godz. 9 do 4. Telefony: Redakcji 17.82, Administr. 2.28. 

    

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot*. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
1ORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „Jedność. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszewa, Księgarnia Jaźwińskiego. 
INOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
M. SWIECIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 17 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczćwska. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*, 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 

          
   

  
  

Herb rodzinny Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Ślepowron 

U WRÓT OSTREJ BRAMY. 

W czasie, kiedy p. wojewoda, jako 
gospodarz woj wileńskiego, witał Pa 
na Prezydenta na granicy wojewódz 
twa w Wilnie panował gorączkowy na 
strój. Oddziały wojskowe  przeznaczo 
ne do tworzenia szpalerów maszerowa 
ły z orkiestrami na wyznaczone odcin 
ki trasy, delegacje, mające wziąć 
udział w powitaniu , Dostojnego  Goś 
ścia podążały ku Ostrej Bramie. Tu 
zgromadzili się przedstawic'ele władz 

  

rządowych i samorządowych z p. p. 
wicewojewodą  Kirtiklisem i prezyden 
tem Folejewskim na. czele, Uniwersyte 
tu, duchowni wszystkich wyznań oraz 
szeregu organizacyj i instytucyj spo 
łecznych. Przed kaplicą uformowały 
się poczty sztandarowe — Когрогасу] 
akademickich, a szpaler tworzyły har 
cerki i harcerze, poczem dalszy szpa 
ler oddziały wojskowe. 

Kilka minut przed siódmą dano 
znać, że orszak Pana Prezydenta zbli 
ża się. Wojsko sprezentowało broń, or 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dewolnie. 

2ej i'3 gr. 40. 

   

kiestry zagrały hymn narodowy, we 

wszystkich kościołach odezwały się 
dzwony. Za chwilę ukazał się szwa 
dron honorowy towarzyszący orszako 
wi Dostojnego Gościa. 

Pan prezydent przyjął raport od ko 
wódcy obszaru warownego gen. Krok 
Pas:kowskiego, poczem 
szedł przed frontem kompanji ho 
norowej, kierując się w stronę zgroma 
dzonych przed Ostrą Bramą. 

„Tu powitał Włodarza Państwa p. 

wicewojewoda Kirtiklis i prezydent m. 

Wilna p. j. Folejewski, który wygłosił 
następujące przemówienie: 

Witam Cię Panie Prezydencie w wrót 
neszego miasta, którego przstare PE prze 

siąknięte są najlepszemi tradycjami arodu 

— tradycjami budownictwa państwowego, 
wolności obywatelskiej i miłości Ojczyzny. 

Witam Cię, jako przedstawiciel ludności 
miejskiej, jako wyraziciel jej interesów i jej 
uczuć, 

Dwa są bowiem główne motory czy 
nów ludzkich: jednym z nich jest interes, a 
drugim — uczucie. я 

Ale w sferze jnteresów jest interes wiel 
ki i szlachetny, a jest nim interes każdego 
obywatela i każdej grupy obywateli i każde 
go Narodu, interes posjadznia silnego i pra: 
worządnego państwa. A w sferze uczuć, du 
sze ludzkie poruszających, jest uczucie rów 
nież wielkie j również szlachetne, a jest 
niem miłość tego wszystkiego, co na poję 
cie ojczyzny się składa. 

W imię tego interesu i tego  uczucja, 
w imię myśli państwowej i miłości kraju oj 
czystego witaj nam, Drogi i Dostojny Go- 
Ściu nej naszej ziemi wileńskiej, a ten chleb 

Za dostarczenie numeru dowodowczo 20 groszy. 

prze=' 

Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
   

    

     

    
   

    

  

Dostojnego Gospodarza Państwa. 

Bo wysiłek pracy tu — wobec 

splotu niepomyślnych i'  uiesprzyjają- 

cych warunków — nie daje pożądane- 

go a odpowiedniego efektu. Nie dla 

tego, by wysiłek ten był mały — prze- 

czy temu dorobek osiągnięty z nicze- 

go — lecz dlatego, że wiele czynnił 

ków powodujących depresję wydajno- 

ści, znajduje się poza nawiasem włas 

nych możliwości Ziemi Wileńskiej. 

Prezydent, Rzeczypospolitej Igna- 
cy Mościcki jest nietylko człowiekiem 

nauki, wyposażonym w zdolność i na- 

wyk ścisłego ujmowania faktów. Po- 

siada On wyjątkowy dar obserwowa- 

nia zjawisk 1 życiowego rozumienia 

genezy ich i przyczynowości. Zawitał 

do nas, by zapoznać się z warunkami 

naszego życia kulturalno-gospodarcze 

go, z osiągniętym tu dorobkiem, możlią 

wościami rozwojowemi a przeszkodar 

mi na tej drodze piętrzącemi się. Nie 

przybył, by wypocząć po trudach pra 

cy, acz zaszczytnie odpowiedzialnej, 

łecz absorbującej mózg i nerwy. Przy 

jechał, by zetknąć się osobiście z tym 

krajem, co w przeszłości świecił czyna 

mi i podwaliny zakładał pod zrąb Mo-, 

carstwowej Polski, a który skutczył 

się dziś i w bezruchu zastygł. 

Przeszło dwa - tygodnie poświęci 

Prezydent Rzeczypospolitej temu zada 
niu, znajdując się w ciągłych 'rozjaz- 

dach z powiatu do powiatu, žwiedza- 

jąc po drodze poszczególne warsztaty 

pracy, kontaktując z organizacjami i 

instytucjami społecznemi, kulturalne- 

mi, gospodarczemi i t. p. 

Z niezliczonych  obserwacyj w 

związku z tem nadarzających się, bę- 

dzie mógł  Dostojny GYść wysnuć 

swój trafny i miarodajny sąd o Ziemi 

Wileńskiej i jej potrzebach i zdolriości 

walki o byt. 

Z hołdem i czcią witały wczoraj 

wieczorem nieprzebrane tłumy Głowę 

Państwa w murach prastarego grodu 

— Wilna. Hołd i cześć towarzyszyć 

Mu będą wzdłuż i wszerz Ziemi Wileń 

skiej, potęgując entuzjastyczne okrzy- 

ki ludności: 

Niech żyje Rzeczpospolita Polska! 

Niech żyje jej Prezydent Ignacy 

Mościcki! 
Z. Harski. 

i sól racz przyjąć jako wyraz naszej radości 
i uczucia ku Tobie. 

„ Prezydent Najjaśniejszej Rzeczypospoli 
tej niech żyje! 

Po przemówieniu nastąpiła cere- 
monja prezentacji przedstawic. władz 
duchowieństwa i organizacyj, poczem 
Dostojny Gość udał się do kaplicy wi 
tany przez j. E. ks. arcybiskupa  Jał- 
brzykowskiego w szatach  pontyfikal 
nych w otoczeniu J. E. J. E. ks. bisku 
pów Michalkiewicza,  Bandurskiego 
oraz licznie zebranego duchowień- 
stwa. ]. E. ks. arcybiskup przemówił 
„od ołtarza witając Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej w tem  sanktuarjum 
narodowem i składając Głowie Pań- 
stwa hołd należny. Następnie książę 
Kościoła odprawił modły na pomyśl 
ność Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i 
Pana Prezydenta, poczem zaintonował 
hymn: „Boże coś Polskę* przy wtórze 
chórów kościelnych. | 

Po krótkich modłach przed Cudow 
nym Obrazem Pan Prezydent odjechał 
do Pałacu. Asystę honorową pełnił na 
ten raz szwadron 4 p. uł. zaniemeń 
skich. 

Wzdłuż ulic, któremi przejeżdżał 
orszak Dostojnego Gościa zgromadził 
się tłumy chyląc kornie głowy przed 
majestatem - Najjaśniejszej  Rzplitej i 
wznosząc gromkie „Niech żyje”. 

Obiad spożył Pan Prezydent, zmę 
czony uciążliwą podróżą, w šcistem 
gronie. 
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EL ENN ZEN RES! 
Z powodu przyjęcia 

a W Wileńskim Banku Ziemskim 

PANA PREZYDENTA 
s 

й Rzeczypospolitej Polskiej Ę 
i BANK w dniu 18 czerwca r. b. B 

czynnym nie bedzie. N a 

| Zarząd Wileńskiego Bamku Ziemskiego. 

Bile 

Wspaniałe 
Aydęstwo GG tanmociniów 
1) W Wyścigu Górskim pod OJCOWEM dnia 8 czerwca r. b. 

otrzymała 4 cylindrowa powietrzem chłodzona „T A- 

T RA* pierwszą nagrodę w kategorji sportowych wozów, 

uzyskując 38-cie miejsce w ogólnej klasyfikacji, bijac wiele 

maszyn 0 większej ilości cylindrów i konstrukcji wyści- 

gowej. 

RETFĄ 
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2) W Krakowskim Raidzie Pętlicowym dnia 9 b. m. otrzymała 
pani Gebethnerowa na 4-0 cylindrowej, powietrzem 

chłodzonej TATRZE |-szą Nagrodę w kategorji pań, 
uzyskując piąte miejsce w ogólnej klasyfikacyji. 

3) W Raidzie Wołyńskim, dnia 29 kwietnia r. b. otrzymał 
pan Inżynier Marynowicz na 4-0 cylindrowej, chłodzonej 

powietrzem Tatrz e, I-szą i ll-gą Nagrodę oraz 

„Złotą Piakietę". 

4) W konkursie zużycia paliwa pod Warszawą, dnia 4-go 
maja r. b. otrzymała powietrzem chłodzona T a t ra I Ra- 

grodę , używając tylko 4,91. benzyny na 100 km. 

Zarząd i Warsztaty w Warszawie, ul. Czernia- 
kowska 205 |207, 

Salon wystawowy: Aleje jerozolimskie 14. 

Przedstawicielstwo na Województwo 
Wileńskie: 

Inżynier Romań Anfonuwicz 
Wilno, ul. Dąbrowskiego 10. 

   
"ARRRPENAPNAE AZT 

m place hudowione o Omrszawie B e 
w nowoczesnej, pięknej dzielnicy miasta sprzedaje się na długoterminowe 

spłaty CENA 2 zł. 50 gr. za łokieć. Komunikacja tramwajowa bardzo 

wygodna. 

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

— — do godz. 13-ej. 24 
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Dnia 15 czerwca 1930 r.j 

w obeeności PANA PREZYD NTA 
RZEGZPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

odbędzie się 
na torze wyścigowym w Pośpieszce 

W PROGRAMIE: 

1) Bieg myśliwski 3) Konkurs hippiczny trójkami 

2) Konkurs hippiczny pań 4) Konkurs hippiczny panów 

: Początek zawodów o godz. 5 p. p. 

CENY MIEJSC: 
Kupon do loży — zł. 4 
Trybuna 2.90 
Bilet wejściowy — Ъ         

  

PREZYDENT MOŚCICKI 

  

KB 

Społeczeństwa republikańskie na 

całym cywilizawanym świecie wiedzą 

o swoich prezydentach Republiki do- 
słownie wszystko. I ogromnie interesu- 

ją się każdym szczegółem, dotyczącym 
osoby prezydenta,. Głowy Państwa. 
Każdy w: swojej gazecie, bez względu 
na obóz polityczny, do którego: nale- 

ży, czytał przy byle okazji, nieskoń- 

czone opisy wyglądu prezydenta i je- 

"go „pochodzenia; każdy obywatel 

kraju zna nawskroś życiorys swego 

prezydenta i byłby niepocieszony nie- 

znając jakiej o nim anegdoty powsze- 

chnie znanej. Stąd urasta wśród ludnoś 
ci miezmierna prezydenta Republiki po 
pularność. Popularność nie jest, jak 

wiadomo, ścisłym synonimem  uwiel- 
bienia; niebyło na świecie prezydenta 

Republiki któregoby pomimo najgorliw 
szego oszczędzania i ochraniania, nie 

dosięgła zaciekłość opozycji, w którego 
by iaką „zatrutą strzałą” nie uda- 

ło się ugodzić... "Wszystko to jednak 
tylko wzmaga popularność choćby 

najwyżej postawionej osobistości. I 
dlatego procesy o „obrazę* Głowy 

Państwa są dziś w państwach o repu- 

ich zgoła niema. 

damenty. 

sokiem,  Świecznikowem 
które zajmuje, niema miejsca — 

mowania nad sobą.   
blikańskim, 'a nawet o monarchicznym 
ustroju niezmierną rzadkością. Prawie 

Prezydenta Mościckiego popular- 
ność — osobista, personalna — ogar- 
nia całą Polskę a dwukrotny jego pobyt 
w Wilnie położył tu w nas, wpośród 
nas, tej popularności wcale piękne fum 

Prezydent Mościcki! nie olś niewa. 
Nie ma spontanicznych odruchów, któ- 
remi by masy „zafrapował*. Prawda, 
że liczyć się musi nietylko z każdem 

słowem lecz z każdym gestem. Na wy- 
stanowisku, -wskiego przekonać. Prezydent Mościc 

na 
temperament. Wszelako bujna indywi- 
dualność znajdzie dla siebie ujście na- 
wet przez najniklejszą szparę. Słysza- 
łem kilkakrotnie czytane przez monar- 
chów mawy tronowe. Sam Mikołaj II 
akcentował wyrazy poszczególne, pod- 
nosił pawzami znaczenie pojedyńczych 
okresów. Prezydent Mościcki tego nie 
czyni. Prezydent Mościcki jest uoso- 
bieniem spokoju i bezwzględnego pa- 

Ujmuje i podbija powagą pełną 

Prezydent Mościcki pojedzie do Karlsbadu 
PO POWROCIE Z WILEŃSZCZYZNY. 

WARSZAWA, 14.VI. (tel. wł. „Słowa”)i Pa powrocie z) Wiłeńszczy 
zny Pan Prezydent Rzeczypospolitej na polecenie lekarzy udać się ma nal 
4-tygodniową kurację daj Karsbadu w Czechach; 

Odezwa, Centrolewu" przed kongresem krakowskim 
WARSZAWA, 14.VI. (tel. wł. „Słowa*). W jutrzejszej prasie stron 

nictw Centrolewu ma ukazać się odezwa wydana z okazji przygotowywane 
go zjazdu 6 ciu stronnictw Centrolewu w Krakowie. Odezwa jest masowo 
kolportowana specjalnie wśród ludności wiejskiej. Wzywa ona do masowego 
stawienia się na Kongres, który nazwany został kongresem „obrony prawa 
1 wolnošci ludu“. 

Odezwa zawiera argumenty, których w walce przeciwko rządowi uży 
wa się już we wszystkich enunojacjach Centrolewu od roku, a jako główny 
zarzut pod adresem rządów pomajowych wysuwany jest kryzysegospodarczy 
1 — rzecz charakterystyczna — „zamknięcie ust posłom. Przeciwko temu 
właśnie zamknięciu ust posłom ma protestować kongres krakowski. 

Odpowiedź w sprawie podwyżki faryfy celne! 
WARSZAWA. 14.VI. PAT. — W dniu dzisiejszym Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych przesłało przedstawicielowi rządu niemieckiego w Warszawie 

Rauscherowi odpowiedź na notę niemiecką z dnia 2 maja, w której to nocje 

pos. Rauscher usprawiedliwia wprowadzone ustawą Rzeszy z dnia 15 kwiet 
nia b. r. podwyżki, niemieckiej taryty celnej. W nocie swej rząd polski zazna 
cza, że rząd Rzeszy, zgodnie z poglądami innych sygnatarjuszy konwencji 

handlowej z dnia 24 marca r. b., bierze za podstawę regulowania, stosunków 
gospodarczych z innemi państwami wyżej wspomnianą konwencję. 

Opierając się na tej samej podstawie, rząd polski nie może przyłączyć 

się do wyrażonych w nocie niemieckiej poglądów, że ostatnie podwyżki nie 

mieckie były spowodowane okolicznościami nagłemi, wymagającemi natych 
miastowego zastosowania, gdyż okoliczności, które spowodowały podwyżki 

istniały już od dłuższego czasu, wskutek czego należało przy podwyżkach 

tych zastosować zwykłą, procedurę, przewidzianą w konwencji handlowej, t. 

zn. rząd Rzeszy winien był podwyżki te notyfikować na 20 dni przed term) 

nem wejścia ich w życie tak, by strona, która czuję, się dotkniętą temi zmiana 

mi ceł, mogła wystąpić o rekompensatę dla przywrócenia. równowagi, naru- 
szonej podwyżkami. 

Prócz tego notyfik'cja ostatnich niemieckich zmian celnych nie nastą 
piła nawet zgodnie z procedurą, przewidzianą w okolicznościach nagłych, 

gdyż notyfikacja nastąpiła, po terminie wprowadzenia w życie nowych ceł, 

oraz notyfikowano nie wszystkie zmiany taryfy celnej, jedynie tylko te, które 

dotyczą krajów o klauzuli największego uprzywilejowania w handlu z Niem 
cami, do których ta krajów Polska dotąd nie należy. 

Mając na uwadze, że istotne interesy Polski zostały dotknięte przez usta 

wę z dnia, 15 kwietnia r. b., rząd polski stoi na stanowisku, iż należałoby w 

myśl 'art. 2 konwencji podjąć pertraktacje polubowne celem przywrócenia. 

równowagi, naruszonej ostatniemi niemieckiemi podwyżkami ceł. 

Udaremnione demonstracje komunistyczne 
WARSZAWA, 14.VI. (tel. wł. „Słowa'). Dziś, w godzinach wieczor 

nych komuniści warszawscy usiłowali! urządzić demonstrację protestu przeciw 

ko wyrokowi śmierci na 3 komunistów, wydanym przez sąd przysięgłych we 

Lwowie. Demonstracje w zarodku zostały przez policję udaremnione. 

Maniu urtworzył rząd 
BUKARESZT, 14.Vi, PAT. — Utworzony zosia! nowy: gabinet w skła 

dzią następującym: prezydjum rądy ministrów — Maniu, sprawy zagźjaniczneą 

— Mirokiescu, spfawy wewnętrzne — Valda Wiadvod, rolnictwo) — Mihalajęe, 

robty publiczne i komunikacja — Maauilescu, firan4e — Popowici, oświata i 

wyznania religijne — Costiacesko, spgawy, wojsljowe — Condescu, przemysł 

handel Madgearu, sprawiedliwość — juniam i pracą — Halippa. Wczpraj a 

godz. 23 członkowi nowego gabinetu złożyli płzysięgę: Mianowanij. płodspą 

kretarzy stanu, nastąpi. później.: Dziś dano odbędzie się pierwspą ppsiedzenię: 

rady; tainistrów, pą południu zaś gabinet przedstawi się; parlanientowi. 

Zamach żałsteszv 'ВОМ ва gimach więzienny 
NACZELNIK WIĘZIENIA I URZĘDNICY ARESZTOWANI. 

BERLIN, 14.VI. PAT: — Agencją Conty donosi: W dniu dzisiejszym oddział żołnie 

rzy gernizonu litewskiegoj stacjonowanzgd w Kłajpedzie,, elokonhł zamhchu na: budyprek 

więzienia kllajpedzkiego, w. którem odsjadywał karę niejaki Getwinius, jarzędnik litewski, 

skazany па 2 lata więzłania za ktadzież. Rząd litewską stojąc: na: stanowisku, że urzędni 

cy, centralrż| na obszarze: Kłajjfedy pociągani być mogą do todpowzedziklności tylko pęzez 

sądy litewskie, domagał się wydanią Garwiniusa4 Żądanie to |jednak zostało przez! władze 

kłajpredzkie odrzucanie. Woboc tegq dziś w południe oddział uzbrojonych żołnierzy litew 

skich, prowadzony przez, oficerów; zjawił sfę niespodziewanie pifżed budynkieną więzienia, 

ustawiając się frontem do wiśjścia. Dwaj oficerowie na czele grupy! żbłnibrzy udatj się 

do wnętrza, gdzię ząznesztowali uqzędników i madzelnika włęzienia, poczem uwolnili 

Gerwiniusa. jednocześnąe kflky inszych „oficetów z oddziałem żołnierzy udało się do biura 

prezesa sądu i nakiprokuratodaj od których zażądało wydania akt ppochsu | przeciwko 

Gerwinusowi. 

  

  

  

Liceum Handlowe Żeńskie 
$. Pietraszkiewiczówny w Wilnie, Żeligowskiego 1 m. 2. 

Przyjmuje zapisy kandydatek ze szkół średnich lub zakładów równorzędnych 

Warunki przyjęcia: 

a) Ukończenie liceum ogólnokształcącego 

b) 6 klas gimnazjum (ewent. 8 kursów seminarjum) 

‚ c) 3 średniej szkoły zawodowej. 

Kurs dwuletni. Opłata miesięczna 35 złotych. Szkole przysługuje prawo 

zwrotu wpisowego za dzieci funkcjonarjuszy państwowych. 

Kancelarja otwarta do 5 lipca codziennie od godz. 10-ej — 2-ej, od 

5 lipca do 18 sierpnia w piątki od godz. 2-ej — 4-ej, od 18 sierpnia 

Ad 
dzież indywidualności. prezydenta Moś 
cickiego, nie zbywa bynajmniej uśmie- 
chu ani jego ustom ani oczom, Przeci- 
wnie — czuć w nim sporo natury tak 
zwanej djonizyjskiej, słonecznej. Po 
też po dziś dzień jest w sześćdziesię- 
cioletnim uczonym i działaczu społecz 
nym, któremu życie dało się dobrze we 
znaki, sporo, sporo nie młodzieńczoś- 
ci lecz — młodości. 

I to też pociąga... I to też ma urok, 
któremu ulega, przypuszczam, każdy, 
komu się poszczęści bezpośrednio z 
naszym prezydentem poobcować. 

* % + 

» 

codziennie od godz. 12-ej — 2-ej. 

Przy szkole kurs stenograiji roczny lub półroczny. 

  

       

  

prostoty, oraz obejściem się pełnem 
szczerej. uprzejmości. Miał kompletną 
rację prof. Lutosławski pisząc zaraz po 
wyborze na prezydenta znakomitego 
dyrektora państwowej tabryki związ- 
ków azotowych w Chorzowie: „W 
szkolnym koledze mego brata Marja- 
na i który z nim pracował potem w 
Szwajcarji nad dobywaniem na cele 
przemysłowe azotu z powietrza, pozna- 

łem człowieka promieniejącego  nie- 

pospolitą inteligencją, oraz mającego 

szerokie zainteresowania społeczne, fi 

lozoficzne, literackie i naukowe”. Wy- 

starczy mieć zaszczyt porozmawiania 
przez dłuższą chwilę z prezydentem  « 
Rzeczypospolitej naszej aby się o kom 
pletnej słuszności słów: prof. Lutosła- 

Wobec zaś specjalnie wileńskiego 
społeczeństwa polskiego ma  prezy- 
dent Mościcki w dodatku nader jesz- 
cze jeden miły rys: ziemiańskie pochor 
dzenie. My lubimy do. dziś dnia wie- 
dzieć: skąd... z jakiej sfery... z jakich 
stron... a nawet, półgłosem, nie za- 
wahamy się spytać: z kogo się rodzi? 
Nie żadna to „ciekawość'; to takie sa 
bie atawistyczne, tradycyjne, odrucho- 
we... 

Ziemiańskie, starodawne gniazda 
rodzinne Mościckich są w Płockich stro: 

Pomimo powagi i spokoju, które nach, pomimo, iż najczęściej wymie- 

stanowią dwa kapitalne rysy charakte niany jest Skierbieszów w Lubelskiem. 

rystyczne organizacji duchowej tu- (Skierbieszów, mówiąc nawiasem, w 

ki — po za tem, że jest znakomitym 
chemikiem zawodowym — jest  czło- 
wiekiem, w najpełniejszem określeniu: 
mądrym; zaś szerokie widnokręgi, 
wśród których obraca się jego umysł 
czynią gruntowną mądrość prezydenta 
Mościckiego wolną od najmniejszej 
domieszki profesorsko - pedantycznej 
wyniosłości. Miły jest w rozmowie i 
pociągający zarazem. 

  

aks Sthmellng kokserskim mistrzem 
śwlata 

AMERYKANIN SHARKEY ZDYSKWA 
LIFIKOWANY. 

Od szeregu miesięcy czynione były 
w Nowym Yorku przygotowania do 
wielkiego meczu 0 zaszczytny tytuł 
bokserskiego mistrza świata. Tytuł ten 
był niejako specjalnością Ameryki, to 
też fakt, że do walki z dotychczaso- 
wym mistrzem, Amerykaninem (zresz- 
tą z pochodzenia Litwinem, którego 
rodzina osiadła w St. Zjednoczonych) 

   
   

  

Sharkey'em staje Niemiec — Maks 
WBDR I 

„Al 
Schemeling wpłynął na wzrost zainte- 
resowania. Cały świat sportowy ocze- 
kiwał zakończenia tej walki. Zapalenii 
zwolennicy obu pięściarzy  zawieralii 
zakłady, nieraz b. wysokie. Walczono 
wprost o możność zakupienia biletu. 
Duma narodowa Ameryki i Niemiec 
zaangażowana była niejako w sile ude 
rzenia. 

Nadszedł dzień 13 czerwca. Tłumy 
podążyły na stadjon Yankee, aby ucze- 
stniczyć w tej promocji króla pięści. 
Nie odstraszyła nikogo zbliżająca się 
burza, 'ani konieczność czekania kilka 
godzin. 

O 9 min. 24 (według czasu  euro- 
pejskiego nad ranem), wśród huraga- 
nu oklasków wyszli na ring zawodnit 
cy. "Gong zwiastuje początek meczu. 
Setki tysięcy par oczu wlepiają się w 
przeciwników walczących o tak wiel- 
ką stawkę. 

Sumy zakłaadów rosną z każdą mi 
nutą i jak twierdzi prasa nowojorska, 
dosięgają 27 milj. dolarów. Za Shar- 
key'a płacą, w stosunku 8:5 i nie dziw, 
bo już od pierwszej rundy widać jego 
przewagę. Pierwsza, druga, trzecia 
runda należy do Amerykanina. Atakil 
jego są coraz silniejsze, brutalniejsze, 
przeciwnik unika ciosów i nie ори- 
szcza okazjii aby zaaplikować uderze- 
nie, po którem normalny obywatel roz- 
stałby się z życiem, a przynajmniej 
znałazłby się w szpitalu. 
Entuzjazm Amerykan rośnie. 
krzyki dopingujące Sharkey'a. 

Wkrótce jednak sytuacja zmienia 
się. Pod koniec czwartej rundy Shar- 
key zadaje Schmelingowi potężny cios 
w żołądek. Bokser niemiecki pada bez 
zmysłów na deski. Wywołuje to burzę. 
Publiczność domaga się zdyskwalifiko 
wania Sharkey'a za niedozwolony 
(zbyt niski) cios. Sędziowie naradzają 
się i uznając uderzenie za nieprawidło 
we dyskwalifikują Amerykanina i przy 
znają Schemelingowii tytuł mistrza 
świata. Zwycięzca mie słyszy orzecze- 
nia sędziów, ani grzmotu oklasków — 
odwożą go nieprzytomnego do leczni- 
cy. Wśród publiczności dochodzi do 
formalnej wojny. Grupami walczą prze 

Słychać 

_ciwko sobie, ci którym pechowe ude 
rzenie przyniosło krocie, i ci, którzy je 
stracili. 

Przegrani pomawiają  menagerów 
o podstęp mający na celu zrobienie 
doskonałego interesu stawiając potaje 
mnie na Niemca. Może to i prawda, bo 
ostatecznie Sharkey nie został zwycię 
żony w walce i wkrótce będzie rewanż 
a więc znów zarobki krociowe. 

Zapaśnicy zrobili też niezły interes 
Schmelling zdobył nagrodę pół miljo 
na dolarów (4 i pół milj. zł.), Schar 
key „tylko* 250 tys. dolarów — za 

występ i jakoby .... sam grał po cichu 
na Schmelinga. Osman. 

  

W sali przy ul. Dąbrowskie- 
90 5 (daw. kino „Słońce”) 

w niedzielę 15 czerwca r. b. o 
godz. 8 wiecz. odbędzie śię po- 
pis uczenic i uczni klasy śpiewu 
solowego prof. Bazylego Karmi- 
łoma. Przy fortepjanie Adela 
Baj. Bilety do nabycia przy 

wejściu od godz. 5 wiecz. 
АЛЕАККХАКТОЛСТНИЙ ЗЕОН ST SCG VAS TT TOKS 

    

  

    

      

  

PIERWSZORZĘDNA FIRMA HANDLOWA 

poszukuje i 

huchkaltera samodzielnego 
z poważnemi świadectwami. Pożądana zna- 

jomość języka francuskiego, względnie 

angielskiego w słowie i pismie. Oferty: 

z powołaniem się na referencje składać 

w Biurze Reklamowem Garbarska 1 dla Ne 2 

ŽNIWIARKĮ 
i kosiarki szwedzkie 

ARVIKA-VIKING 
z wypłatą rozłożoną na 2 urodzaje 

РОНа 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
Wilno, Zawaina 11-a 

ULE 
wykonane z suszonego drzewa, pod““ 

kierownictwem zawodowych pszczelarzy 

MIODARKI, WĘZĘ sztuczną 

oraz różne narzędzia pszczelarskie 
POLEGA 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawalna 11-a 

  

  

Warszawskie 

i Dadana 

  

Narocz-Schronisko 
PENSJONAT 

_ pokoje do wynajęcia z całodzienne 

utrzymaniem po 8 zł. dziennie, 

Miast. Miadzioł p. Chałko.     LG 
  

  

SPOBARAA DBANIA 04 mre 

   

Monecażansnnnonuonaneanaa 

| Dr. Józef blebzskina 
i Marianai Kingas 

  

/ 

i i je się towary gwa- fójibrzysiniej rantowanej "dobroci" u 
(10.113 EGO. — Polecamy różne 

nowości sezonowe, markizety, jedwa- 
bie, satyny, perkale oraz pończochy i 

skarpetki modne. 

UWAGA. — WILEŃSKA 27. 
  

" = 

ZWIEDZAJCIE MIĘDZYNARODOWĄ 

WYSTAWĘ KOMUNIKACJI I TURY- 

STYKI W POZNANIU OD 6 LIPCA 

Do 10 SIERPNIA R. B. 

    

   

  

dziedzictwie jest obecnie szeroko w. 
warszawskich towarzyskich sferach 
znanego p. Stanisława Wydżgi). 

Ziemiańskie pochodzenie kładzie 
na człowieku sui generis piętno. Zie- 
miańskie pochodzenie daje jego organi 
zacji duchowej specyficzne, typowe ry 
sy, które bywa, że siedzą długo, dłu- 
go jak mysz pod miotłą, a przy danej 
okazji... ot « odezwą się, wyjdą ma 
jaw! Miejskie i wiejskie pochodzenie— 
to dwa światy. „Tymczasem jeszcze. 
Może różnica zaginie; zanosi się na to. 
Ale „póki! co* — jest w panu prezy- 
dencie Mościckim sporo „sznitu“  zie- 
miańskiego, co wprawniejsze oko na- 
tychmast dostrzeże. 

Z szeroko w Płockich stronach roz 
rodzonej familji Bojanowskich wziął 
sobie małżonkę ojciec prezydenta, co 
w 1863cim stał pod przybranem nazwi 
skiem Markiewicza na czele płockiej 
ruchawki powstańczej. I pod wzglę- 
dem rewolucyjnej krewkości patrjotycz, 
nej — nie. daleko padło jabłko od ja- 
błoni. 

Urodzony na wsi w majątku Mie- 
rzanowie (ziemia Płocka ), ukończyw= 
szy głmnazjum w Warszawie, już w 
ryskiej politechnice studjując pilnie 
chemję, rej wodził wśród kolegów, 
Ignacy Mościcki podsycając w nich 

   
ofiarny i rzutki: patrjotyzm. Do Warsza 
wy przyjechał z Rygi trafiając na cza: | 
sy coraz burzliwsze w rozumieniu 
wrzeń rewolucyjnych — oczywiście w 
podziemiach. Krew Mościckich nie wa 
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da. W synie powstańca z 1863-go zax | 
grała tem żywiej... Ku wyzwoleniu oj- * 
Czyzny wiadomo kędy wówczas szła 
droga... Znalazł się na niej Ignacy Mo- 
Ścicki i „sprawie* służył. Jego Świetne 
kwalifikacje znakomitego już wówczas 
chemika zwróciły na siebie zbyt baczną 
i niebezpieczną uwagę władz  rosyj- 
skich wysoce podenerwowanych i nie- 
ustannie płoszonych istotnemi i rzeko- - 
memi bombowemi atentztami. Ignace- 

mu Mościckiemu nie pozostawało+ qic 
innego jak schronić się za granicę.. Za 
samo tylko jego wymeldowanie z zaj- 
mowanego w Warszawie mieszkania 

odsiedział dobrą porcję więzienia na. 
Pawiaku dzisiejszy naczelnik pierwsze 
gowydziału naszej wileńskiej Izby Skąr 
bowej p. Szymon Czarnocki, który 
dówczas miał w swej administracji 
ka w Warszawie kamienic. 

Nastały zagraniczne czasy. Londyn 
— Fryburg w Szwajcarji. Polityka po- 
szła w kąt. Bierze wielkiego pracaw- 
nika w niepodzielne swoje posiadanie 
— nauka. W Fryburgu, na lat parę 
przed wojną buduje Mościcki i organi- 

4 
d. ) 

 



Złamanie przez lliwinów umowy 6 „Małym 
Ruchu Granicznym” 

OHYDNE MORDERSTWO BEZBRONNEJ DZIEWCZYNY 

Z pogranicza litewskiego donoszą o niesłychanem złamaniu 

przez litwinów zawartej w Berlinie umowy między Polską i Li- 

twą o t. zw. „Małym Ruchu Granicznym”*. Jak wiadome, na mocy 

tej umowy obydwie strony uzgodniły typ przepustek rolnych, 

które upoważniają obywateli obydwuch państw do przekraczania 

granicy dla pracy rolnej na przepołowionych gruntach własnych. 

Dnia 12 b. m. mieszkanka wsi Mejrany pow. Święciańskiego We- 

* ronika Błażeszówna, na mocy przepustki rolnej przekroczyła gra- 

nicę do Litwy, gdzie pasła krowy. Z chwilą, gdy dziewczyna prze- 

szła granicę, litewska straż graniczna ze strażnicy Puziniszki 

rzuciła się na bezbronną pastuszkę. Kilku strażników zgwałciło 

nieszczęsną dziewczynę, a następnie zastrzelono ją z rewolweru. 

Jak słychać Błażeszówna okazywała przepustkę strażnikom litew- 

skim, którzy wyrwali ją z rąk i podarli. Natychmiast po otrzyma- 

niu tej wiadomości władze KOP'u interwenjowały u władz iitew- 

kich, które dają narazie wymijające odpowiedzi. W tej sprawie 
zebrać się ma komisja mieszana na granicy. 

Charakterystycznem jest, że Błażeszówna jest obywatelką 

polską, narodowości litewskiej. 

Katastrofa samolotowa 
Wczoraj w dzłeń z; lotniska w Lidzie wać, więc kapral Pietniunas postanowił opu 

wystartował do lotów; ćwiczebnych samolot ścić się na, lotnisko. A 
„Poter'* pilotowany pjrzez podoficerów Krók W czasie planowania aparat uległ strza 
kowskiegą i Pietniunasa, skanii zaš obaj lotnicy zostali ranni. 

W) czasłe lotów aparat począł szwanko 

Samochadėm z Moskwy do Warszawy przez Игг 
(Do Wilna przybył radca handlowy po- czył w rejonie Stołpców, a następnie kieru 

* selstwa polskiego w Moskwie p. Żmigrodzki, jąc się na Nowogródek po drodze do War 
który całą podróż odbył samochodem. Gra szawy zawitał na jeden dzjeń do naszego 
nicę polsko-sowiecką p. Żmigrodzki przekro miasta. 

KRONIK 
dyr. Zelwerowiczem w kapitalnej jego i 
dyrektora prowincjonalnego  teztru. y 

иа o przedstawieni: jskie — Pożkg: iwienie rosyjski 
go teatru dramatycznego z Rygi w wileń- 
sklm teatrze ludowym (Ludwisarska 4). Po 
powrocie z tournee po Polsce rosyjski teatr 
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Pechowcy i Szczęściarze 
Czytaliśmy ciekawą ankietę jednego z 

pism zagranicznych na temat czy rzeczywiś 
cie są ludzie, których los upodobał sobie, 
darząc ich szczęściem, lub też tacy, którzy 
mogą o sobie powiedzieć: „Gdybym założył 
fabrykę kapelupzy, ludzie zaczęliby się ro- 
dzić bez głow ». Założę więc fabrykę tru- 
mien — przestaniemy umjerać". 

W ankiecie brali udział liczni psycholo- 
gowik, lekarze, adwokaci, wreszcie szerokie 
siery publiczności. 2 

Wiele było odpowiedzi od ludzi, którzy 
uważali się za szczęściarzy i od innych, któ 
rych przypadki życiowe czyniły pechowcami. 

Zarówno „szczęściarze” swioje powodze- 
nie, jak i „pechowcy“ swego „pecha“ 
zawdzięczali przewažnja swojej własnej zrę 
czności, albo nieudolności. Ale stwierdzono 
przytem, že įstotnia są ludzie, którymi los 
zajmuje się stale i, albo dopomaga ich pla- 
nom, albo: je psuje. I co dziwniejsze nie są 
to zmienne serje szczęścia lub niepowodzeń, 
albo dopomaga ich planom, albo je psuje. 
I co dziwniejsze nie są to zmienne  serje 
szczęścia lub niepowodzeń, ale tą dobra czy 
zła jnterwencja losu jest stałą, niezmienną. 

Z ankiety tej zdaje się wynikać, że są 
jednak naprawdę typowi szczęściarze i pe- 
chowcy. | 

Ale poza temį wybrańcami losu w złem 
czy dobrem znaczeniu, są lukizie najliczniej- 
si, stanowiący szarą masę, którymi los się 
wogóle nie zajmuje, a ani im pomaga ani 
psuje. 

Ci są zdani absolutnie na własny wysi- 
iek, na liczenie na samych siebię nic im z 
nieba samo nie spadnie, Wszystko, co mają: 
muszą ciężko wypracowiać, a "byt swój 
tylko sobie mają do zawdzięczenia. 

Tacy nie licząc na nic, wiedzą, że o ile 
sami już teraz zabezpieczą swoje jutro, 
swoją starość, — będą spokojnie spożywali 
owoce trudów całego żywota. 

Tacy, zabezpjeczają swoją przyszłość w 
PKO, zawierają tant ubezpieczenie życiowe 
aby za cenę kiłkunastu złotych miesięcznie, 
opłacanych przez lat kilkanaście — mie stać 
się marjonetką i igraszką losu. 

Ci są tedy bezpieczni, a gwarantuje im 
to ponad zmienne losu koleje, żelazny list 
bezpieczeństwa, polisa życiowa BM Ё 

|. Cz. 

Nowość ta rynku nawozów czołowych 
Azotniak o zawartości 16 prpc. azotu, 

Celem ułatwienia jaknajszerszym  war- 
stwom rolnictwa możności zaopatrzenia się 
w AZOTNIAK przy równoczesnem  jęknaj 

to wę 

Piękny sukced Tatry 
W niedzielę dnia 8 b. m.  Attomobil- 

klub Krakowski zorganizował na szosie pod 
Ojcowem wyścig górski na przestrzeni 3300 
metrów. 

[W. wyścigu tym wielkj sukces odniosła 
4-0 cylindrowa Tatra, prowadzona przez 
zawodnika czeskiego Vermirovsky'ego. W 
kategorji sportowej był to jedynywóz o zwy 
kłej turystycznej karoserji, pochodzący z 
fabryki, produkującej jedynie samochody 
seryjne. Konkurencja składa się wyłącznie z 
rasowych szybkich maszyn. 

Mimo to Vermirovsky uzyskał pierwsze 
miejsce w swojej kategorji i osiągając 

__ czas zaledwie o 13 sekund gorszy od czasu 
zwyciężcy wyścigu Jana Rippera, startują- 
cego w kategorji wyścigowej. 

Zwycięstwo Tatry tłumaczy się prze- 
dewszystkiem właściwościami technicznemi 
tych samochodów. Łamanej osi tylnej za- 
wdzięcza Tatra idealne trzymanie się drogi 
na” wajostrzeįszych  wirażach, to też Ver- 
mirovsky mógł pełnym gazem bezpiecznie 
jechać po stromych wirażach szosy Ojcow- 
skiej. Niepoślednią rolę odegrało również po 
wietrzne chłodzenie, działające równie nie- 
zawodnie podczas srogich mrozów, jak į 
czerwcowych upałów. Również doniosłe zna 
czenie posjadała lekka waga wozu, wy. 
nikająca z braku ciężkiej ramy. 

Wymienione cechy: specyficzne Tatry 
łącznie z solidnością wykonania maszyny 
wydatnie ułatwiły  Termirovsky'emu  osią- 
gnięcje pięknego sukcesu w trudnym  wy- 
ścigu. 

Naogół samochody „Tatra“ są nam 
dobrze znane z wielu raidów polskich, rai- 
du rosyjskiego, wyścigu „Targa Florio“ na 
Sycylji i innych imprez zagranicznych, gdzie 
otrzymały pierwsze nagrody. 

  

Wielce Szanowny Panie Redaktorze! | 

Uprzejmik proszę Sz. Pana Redaktora o 
umieszczenie w swem poczytnem piśmie na- 
stępującego sprostowania: 

IW Nr. 130 gzzety „Słowo z dnia 7-go 
czerwca r. b. w dziale kroniki umieszczoną 
została notatka, że Sąd Okręgowy na sesji 
wyjazdowej w Wiilejce rozpatrywał sprawę 
ni ejakiego Kazino Ignacego, oskarżonego 
o szpiegostwo i że obrońcą tego oskzrżone- 
go był Mec. Steckiewicz, 
białoruski". 

Prawdą jest, że wspomnianego oskarżo 

„znany działacz 

mniejszem wydatkowaniu na zakup tego na Tego Tzeczywiście broniłem ja, lecz podkre- 
Wózą jako 12 celem atei Ona šiam, że broniłem go nie z dobrowolnej 
cjom rolniczo - handlowym ustalania jed. Umowy, lecz z urzędu, czyli na wyraźne i 
nolitej ceny przy drobnej detalicznej sprze. obowiązujące mię zlecenie Sądu. Natomiast 
daży AZOTNIAKU. — Państwowa  Fabry- niezgodne jest z prawdą twierdzenie, ja ka Związków Azotowych wi Chorzowie w kobym był „znenym działaczem białoruskim 

k
w
.
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Program pobytu Pana Prezydenta w Wilnie 
Poniedziałek. Godz. 9 święto pie 

śni szkół powszechnych m. Wilna na 
dziedzińcu pałacowym oraz powitanie 
przez związki ideowe młodzieży. 10.50 
— Zwiedzenie kolonji wypoczynkowej 
dziatwy szk. powszechnych m. Wilna 
w Leoniszkach. 11.30 otwarcie zjazdu 
nauczycielskiego szk. powszechnych 
województw wileńskiego i nowogródz 
kiego. 12.20 —odwiedzenie T-wa przy 
jaciół Nauk i zwiedzenie jego zbiorów. 
13.20 zwiedzenie Góry Zamkowej, 14, 
śniadanie. 16 wręczenie doktoratu ho- 
noris causa wydz. matematyczno-przy- 
rodniczego U.S.B. i czarna kawa w 
gronie profesorów uniwersytetu. 18.— 
powitanie przez związek literatów i 
zwiedzenie celi Konrada. 20, obiad wy 
dany na cześć Pana Prezydenta przez 
m. Wilno. 

Wtorek. Godz. 9. Przejazd do Trok 
przez Landwarów. Zwiedzenie w Tro- 
kach kościoła, kenesy karaimskiej, obo 

4 zu kadetów ze Lwowa, zwiedzenie je- 
zior i prac konserwacyjnych za zamku 
oraz poświęcenie i otwarcie schronili 
ska Ligi Morskiej i Rzecznej. W dro- 
dze pow-otnej do Wilna zwiedzenie 
fabryki tektury oraz urządzenia piętrzą 
cego wodę w Grzegorzewie. Godz. 14 
—16. Śniadanie w ścisłem gronie. Od 
poczynek. 16—16.50. Uroczyste posie- 
dzenie Izby  Przemysłowo-Hand:* 
16.50 — 17.30. 
nie Izby Rzemieślniczej. ...ou—18.10. 
Poświęcenie gmachu państwowej szko 
ły technicznej. 18.10—19. Poświęce- 
nie pomnika na grobach poległych żoł 

Uroczys* - 

nierzy b. Litwy Środkówej na Rossie. 
19.30. Ob'ad w ścisłem gronie. 

* 

Muftjat podaje do wiadomości, że w 
dniu 20 czerwca o godz. 12 w południe od 
będzie się w meczecie nabożeństwo, które 
zaszczyci swoją obecnością Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Prawem wstępu do meczetu służą karty 
zaproszenia, które będą wydejiwane w Muftja 
cie w godzinach urzędowych. 16, 17 i do 
godziny 2 18 czerwca. 

— Zarząd Tow. Miłośników Jeziora Na 
rocz i jego okolic przypamina p. p. członkom 
że w dniu 16 b. m. upływa ostateczny ter 
min przyjmowania zapisów w urzędzie we 
jewódzkim, pokój 77, uczestnictwa w po 
święceniu i otwarciu schroniska nad jezio 
rem Narocz, którą to uroczystość zaszczyci 
swą oblecnością P. Prezydent w dniu 24 bm. 

W dniu 17 b. m. we wtorek o godz, 10 
remo odbędzie się w obecności Pana Prezy 
denta uroczyste poświęcenie i otwarcie 
schroniska Ligi M. i Rzecznej w Trokach. 
W tej tak doniosłej dla T.wa chwili pożą 
daną będzie obecność wszystkich członków 
T-wa. Biuro* wycieczkowe polskiego touring * 
klubu (Królewska 1 tel. 16—15 w celu ułat 
wienia przejazdu członków i zeproszonych 
gości organizują zbiorowy wyjazd z przed 
lokalu biura. Wjazd nastąpi punktualnie o 
godz. 9 rano. Zapisy przyjmowane są w. 
dniach 15 i 16 b. m. 

W dniu 18 czerwca r. b. o godz. 12 od 
będzie się w lokalu Wileńskiego Banku 
Ziemskiego, Mickiewicza 8, w obecności Pa 
na Prezydenta Rzeczypospolitkj uroczyste 
zebranie Rady Wileńskiego Towarzystwa 
Organizacyj i Kółek Rolniczych, na  którem 
zostaną wygłoszone referaty: przez prezesa 
W.T.O.i K. R. p. Karola Wagnera na temat: 
„Sytuacja rolnictwa Wileńszczyzny”, przez 
dyrektora W|T.O. i K.R. p. Czesława Ma 
kowskiego nz temat: „Praca Wileńskiego 
T-wa Org. i K. R. nad podniesieniem kultu 
ry rolnej w województwie". 

  

dramatyczny z Rygi da w Wilnie kilka i > 
przedstawień pożagnalnych. Wystawione zo obecnym sezonie jesiennym ak pa 
staną następujące sztuki: 19 czerwca o g. SZY Wypušcita na rynek i dostarcza na 
8.30 wiecz. „Przestępstwo i kara" Dostojew żądanie AZOTNIAK o stałej zawartości 16 
skiego, 20 czerwca o godz. 8. 30  wiecz. Proc. azotu, 
„Dni naszego Życiz(* Andrejewa. 21 czerw Cena AZOTNIAKU 16 procentowego 
ca o godz. 3 po poł. „Człowiek z teką* Faj w sprzedaży będzie obliczona przez orgeni- 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii 

U. S. B. w Wilnie, 

z dnia 14. VI, 1930 r. 

Cišnienie šrednie w mm. 765 
; ko j o godz. 8.30 wiecz. „Miłość złota książ zacje rolniczo - handlowe za jeden worek Temperatura średnia -l- 24 ka" A. Tołstoja. Wle wszystkich przedstawie AZOTNIAKU, + j. za: 100 kg. nawozu 

Temperatura najwyższa -1-28 nachu udział biorą najlepsze siły zespołu. wraz z workiem, nie zaś według zawario- 
RÓŻNE _Ści kilkoprocentu azotu. -1-13 

Opad w milimetrach: — 

SA | Północno-wschodni 
przeważający | 

Tendencja barometryczna: spadek 

Temperatura najniższa Ustalenie jednolitej ceny  AZOTNIAKU 
— Bratnia Pomoc gimn. jm. El. Orzesz 16-procentowego w drobnej i detalicznej 

kowej deldecznie dziękuje byłym maturzyst Sprzedźży jest ułatwione dzięki  statej i kom tegoż gimnazjum z r. 1924 za sumę.w 2Ебгу określonej procentowkj zawartości 
wysokości 60 zł, złożoną na cele Bratniej 270tu (16 proc. azotu). — Dzięki znacznc- Pomocy w Redakcji „Słowa”. mu obniżeniu cen na AZOTNIAK w obec- 
4 Zarząd 

| 

  

Bratniej P. mie nadchodzącym sezonie jesiennym, — w: 3 : Orzeszkowej Cena jednego worka AZOTNIAKU 16-pro- Uwagi: pogodnie, opary. sped RE centowego b;dz.e bardzo niską, tak że 
— Zarząd oddziału Powszej POZWOli to zaopatrzyć się w AZUTNIAK 

chnego Związku Emerytów Państwowych Wszystkim rol. kom. 
Rzeczypospolitej Polskiej prosi członków ., Ceng AZOTNIAKU 16-procentowego za 
związku O przybycje do lokalu zarządu w jędEn worek (100 kg. nawozu wraz z wor- 
Wilnie, przy ul. Św. Anny pod Nr. 2 we Xiem) przy wagonowym zakupie, *oco wa- 

OSOBISTE 
— Redaktor „Słowa* poseł Stanisław 

Mackiewicz uległ wczoraj reno  lekkiemu 

i przeciwko takiemu twierdzeniu, które wido 
cznie złośliwie przez kogoś zostało zapoda- 
ne, a nieopatrznie przeoczone przez Reda- 
kcję gazety, jaknajkategoryczniej  protestu- 
ję, czując się mocno dotkniętym przez na- 
danie mi takiego, całkiem  niezastužonego 
tytułu. Żadnym bowiem działaczem białoru. 
skim nigdy nie byłęm i nie będę, 5 je 
stem zdecydowanym wrogiem wszelkich se 
parastycznych dążeń. 

Racz przyjąć Sz. Panie Redaktorze wy- 
razy mego wysokiego dl4 Pana szacunku ; 
poważania 

Adwokat Jakób Steckiewicz 

  

SPROSTOWANIE. 

Dopiero dziś dostrzegłem, że w komuni 
kacie Towarzystwa Przyj. Węgier „Z Wilna 
do Szegedu“ (13 cdgrwczi) znalazł się wsku 
tek przeoczenia mego przy korekcie, przy 
kry błąd. Mianowicie, na szóstej Szpalcie 
pierwszej strony, wiersz 21' zamiast referent 

k la zj RAM фр е л е [р е б 

ikujeny sadlokatora 
lub  sublokatorów 

na pięć pokoi w Śródmieściu, punkt handlowy, okna na plac... 
Katedralny. 

Wiadomość Zamkowa 2. Adm. „Słowa* od 9 do 10. 
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ma- wywichnięcju ręki w stawie barkowym. Ma czwartek dnia 19 czerwca r. b. o godz. 9 $0n fabryka, wynosi: stoi Regłent, przyczem cały jeden wiersz zo 3.000, 1.000, 500, 200 dol. 

  
   

pe rano, w celu wzięcia udziału w procesji Bo a rękę na temblakuj i nie opuszcza domu. OO udzi pi przy kupnie Da oe 

SZKOLNA zagotówkę: go 15.11.1931 
WYPADKI I KRADZIEŻE 2 Zi. 26.50 3 

— W Ligeum Filomatów w Wilnie (z — Wypadki w ciągu doby. Od 13 b. m. V yz ** Magia, SR 
prawami szkół państwowych) egzaminy do do 14, zanotowano wypadków 44, w tem: = 2 Ša * 2750 * 
kl. wstępnej i I odbędą się od dnia 20—23 kradziežy 3, opilstwzy 7, przekroczeń admi a zaś я " о8 я, 
czerwca, do innych klas od 24—26 czerwca nistracyjnych 12. + 1d. I * 2850 ” 

Die życzących: od kl. IV równoległy — Kradzież drutu. 13 b. m. Papszun O o zo ” 
od Wzjcław zamieszkały w maj. Zakret zamel 

dował iż a tego majątku został skradziony 
drut wagi około 56 kilogramów. Drut ten 
odnaleziono u Brebrzyńskiego Jana (Wer- 
kowska 7). Drut zwrócono właścicielowi, 

— Zderzenie się samoóhodów. Autobus 
14415 wymijejąc przy ul. Antokolskiej auto 
bus 14959 zderzył się z tym ostatnim wsku 
tek czego w obtę autobusach zostały uszko 
dzone osie, kierownice i resory. Pierwszym: 
autobusem kierował szofer Zawadzki Jan 
(Niedźwiedzia 2) drugim zaś  Szatrowski 
Stanisław (Połocka 22). 

= a aptekarza.  Swietlikowski 
Bronisław (Środkowa 36) zameldowzł poli- 

gimnazjalny kurs łaciny i matematyki, 
KL. V lub VI nauka pisania na maszynie. 

: Podania przyjmuje kancelarja szkolna 
codziennie od godz, 10 do 2 w poł. (ul. Że 
ligowskiego 1 m. 2). 

* TEATR I MUZYKA 
— Teatr Miejski ną Pohulance. Dzisiaj 

zamknięcie sezonu „Artystami* po cenach 
zńiżonych. 

e czwartek 19 b. m. galowe przedsta 
wienie, które zaszczyci swoją obecnością 
J.W.P. Prezydent Rzeczypospolitej. Odegre- 
na będzie opera narodowa „Krakowiacy i 
Górale" z  aktwalnemi kupietami Ceny cji iż l lekarstwo w aptece Frumkina 
miejsc zwyczajne. Zniżki nieważne. Stroje (Niemiecka 23) zamiast żądanego francu 

| wieczorowe. skiego olejku dla smarowanie, koni od much 
| |  — Teatr Miejski w Lutn. Codziennie zej 
|/fbawna, smaczna komedja angielska „Ge- 

„| lnjusz i kucharka" z Niwińską i Zelwerowi 
czem w głównych rolach. 

W sobotę lekka komedja <merykańska 
„Narzeczona z dachu* z Ejchlerówną, Det 
kowską, Wasilewskim i Wyrwiczem w na- 

Si 
— Teatr Miejski w ogrodzie po-Bernar 

dyńskim. W A 21 b. m. o godz. 8.30 
otwarcje Teatru Letniego w ogrodzie po- 
Bernardyńskim. Dema będzie wyborna, nieo 
mał klasyczna farsa „Porwanie sabinek* z 

AEA; 

otrzymał kreolinu, wskutek czego od posma- 
rowania tym środkiem skóra u konia zosta 
ła dotkliwie popalona. 

— Ulęcie przemytników. 13 b. m. na 
dworcu osobowym zosteli zatrzymani Josie 
lewicz Dawid (Makowa 13) i Josielewicz 
Klawe (Stefańska 25), przy których znale 
ziono papierosy zagranicznego pochodzenia 
nieoclone. Wymienienj wskazali, iż kupili te 
papierosy od' Rudeszewskiego Mowszy (Su 
bocz 10). Przy rewizji dokonanej u Ruda- 
szewskiego znaleziono również nieoclone pa 
pierosy zagranicznego pochodzenia. 

RA AS Tai ia AM A r RTL A a SIA OK DIRNIIROSS     
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zuje pierwszą na Świecie fabrykę kwa- 
su skoncentrowanego metodą  synte- 
tyczną i fabryka ta gra podczas woj- 
ny ogromną dla Szwajcarji rolę zaspa- 
kajając całe zapotrzebowanie związ- 

* ków azotowych dla stojącej pod bronią 
armji! szwajcarskiej. 

Znakomity uczony powołany zosta- 
je na uniwersytecką katedrę elektroche 
mji we Lwowie. Tam powołuje do ży- 
cia słynny Chemiczny Instytut Badaw- 

"czy. Przemija wojna. Państwo Polskie 
powstaje jak feniks z popiołów. Ignacy 
Mościcki obejmuje naczelne kierowni- 
ctwo: państwowej fabryki w Chorzowie 

i wynosi ją na wysoki, poziom rozwo- 
jr łaniedąezo i gospodarczego. Świe 
tny administrator jest Zarazem czynny 
na polu fachowego piśmiennictwa na- 
ukowego. 

Z Chorzowa wezwany został na słu 
żbę publiczną — # @та 1 czerwca r. 
1926 otrzymał z rąk Zgromadzenia Na 
s. najwyższą godność  pań- 

: ową w Rzeczypospolitej. 
Oto z jakich, aby się tak wyrazić, 

elementów składa się żywot, składa się 
indywidualność naszego prezydenta. 
Tęgie to wszystko elementy, ważkie, 
szacowne i szlachetne. Hartowny duch, 
mocny, niepospolity intelekt, czyste jak 
kryształ sumienie, 

A ród, z którego pochodzi prezy- 
dent Mościcki, jak z roli wyszedł tak 
ku roli wciąż ciąży. Jeden brat prezy 

denta Witold, wręcz atletyczną wyróż- WY sezon, są niższe od zeszłorocznych od i Nowogródzkiego, w obecności 
niający się budową, na Pomorzu gdzieś 
gospodarzy; drugi brat, Ludwik, sieje 
zboże i dożynki odprawia gdzieś nad 
Bugiem na Wołyniu. Dziadów 1 ор 
ców świętym obyczajem. 

A ponieważ p. Ludwik Mościcki o- 
żeniony jest z Orłowską siostrą rodzo- 
ną p. Jadwigi z Orłowskich  Witwiń- 
skiej małżonki p. naczelnego kasjera 
Banku Ziemskiego, przeto stosunki po- 
winowactwa łączące pana prezydenta 
Rzeczypospolitej z Wilnem, leżą chy- 
ba jak na dłoni. 

* * * 

Pan Prezydent Mościcki bawii się w 
Wilnie po raz trzeci. Poraz pierwszy 
przyjechał do Wilna na uroczystość 
Koronacji Obrazu N.M.P. Ostrobram- 
skiej w r. 1927. Po raz drugi bawił je- 
sienią ubiegłego roku podczas uroczy- 
stości 350-ciolecia Uniwersytetu  Ste- 
fana Batorego i Zjazdu Przyrodników 
i Lekarzy Polskich. 

  

  

Ša Dg 
Przy sprzedaży detalicznej do cen żych 

organizacje rolniczo-handlowe doliczają ko- 
szta frachtu koleją, transportu nawozu) do 
magazynów i inne drobne wydatki. — Dla 
4ego też w detalicznej sprzedaży zarówno 
ceny gotówkowe, jak i kredytowe będą wyż 
sze. / 

Bezpośrednio w fabryce można nabyć 
każde ilości AZOTNIAKU tylko za uprzed- 
niem nadesłaniem należności na zamawiany 
towar, t. j.tylko za gotówkę. — Natomiast 
zarówno za gotówkę, jak i na kredyt we- 
kslowy AZOTNIAK można nabyć w па 
szej organizacji rolniczo - handlowej. 

Niezależnie od azotniaku 16-procentowe 
go Chorzów będzie dostarczał na warun- 
kach podobnych jak w ubiegłych  sezo- 
nach azotniąk mielony, olejowany, o zawar 
tości 20 — 22 proc. jako też azotniak gra. 
nulowany o zawartości około 23 proc. azo- 

  

Ceny za 1 kig. azotu w <zotniaku 
tu. 

na kredyt 
gotówką | go45.1.1321 

w czerwcu ZŁ 1,58 ZE AZ 
w lipcu 2402 250. 
w sierpniu оОр Loto 
w š 67 2179 

  

: Cena azotniaku granulowanego bę 
mielonym wynoszą: 
dzie wyższą od każdorazowo obowiązują- 
cych cen czy to gotówkowych, czy kredy- 

towych o 20 groszy na kg. azotu. 
Ceny więc azotniaku, ogłoszone na no- 

— 13 proc. 
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Mizdaynarodawa wystawa 
Komunikacji i Turystyki 

w POZNANIU 
W Wystawie 
bierze udział         państw EA е 

z pięciu rzepisujemy na maszynie i tłu- $=mechód 2 au: 

nto fe 6 libra 1030 i 3 к““‘;д}’\“‘у R ya Wi okazyjnie do SPRZEDANIA па о- 
1В ipta r ZYKACH. AĘENCJA „TOIKTES”, у godnych warunkach. Mickiewicza 31, 

= , no, Krėlewska 3, tel. 17-80. firma „Studaut“. — ESET AT ISA T IN ; 

stał opuszczony. Tiekst brzmieć powinien, 
jak następuje:Ale, — dodawał referent, wów. 
czas twierdzono, że do zejwarcia węzłów 
ściślejszych, moment psychologiczny jeszcze 
nie nadszedł. Dziś sądzę, że są oznaki świad 
czące, że moment ten się zbliża. 

Marjan Zdžiechowski. 
  

  

  

RADJO 
NIEDZIELA, DN. 15 CZERWCA 1930 r. 

10.00 Tr. z Porubanku. Powitanie Pre- 
zydenta salwą armlatnią, msza połowa z ka 
zaniem j.E, ks. biskypa dr. WŁ. Bandurskie- 
go i rewja! wojskowa. 

11.58 Sygnał czasu z Warszawy. 
12.00 Bicie zegana j hejnał z wieży ka- 
ralnej w. Wilnie, 
12.05 — 15.00 Tr. z Warszawy. Komuni- 

ted: 

kat meteorologiczny, koncert i odczyty roł 
nicze. 

15.00 — 15,20 Odczyt rolniczy dla Wileń- 
szczyzny. 

15.20 — 16.00 Muzyka popułarna z War- 

1110 — 17.30 Audycja dla dzieci. Baje 
czki opowie Ciocia Hala. 

17.30 — 18.50 Koncert z Warszawy. 
18.55 — 19.20 „Co się dzieje w Wilnie” 

— pogadankę wygł. prof. M. Limanowski. 
19.20 — 19.45 Program na poniedziałek К 

i rozmaitości. 
19,45 — 22.15 Transm. z Warsz. Audy- ą 

cja literacka ku czci Kochanowskiego. 
22.15 — 0.15 Tr. z rewji teatru „Wesoły | 

Wieczór” z Warsz. 

PONIEDZIAŁEK DN. 16 CZERWCA 30 r. 

11.58 — 12.05: Sygnał czasu. 
12.05 — 14.00 Tr. z Sali Śniadeckich U. 

$. B. Otwarcie Zjazdu Nauczycjeli Szkół 
Powszechnych z województwa wileńskiego 

denta Rzplitej. 

towi_Rzplitej, 
17.00 — 17.15. Kom. Akademickiego Ko- # 

ła Misyjnego. 
17.15 — 17.40. Poradnia prawna, prow. 

adw. Stan. Węsławski. / 
17.45 — 18.45, Tr. koncertu muzykį Iek- || 

kiej z Warsz. 

18.45 — 19.25: Aud. literacka „Tysiąc i 
drujpa noc“ zradjofon. fragmenty z powie- 
ści F. Hellera. 

i19.25 — 19.40. Rozmaitości. 
„19.40 — 20.00 Prasowy dziennik radjo- 

wy i sygnał czasu. 
20.00 — 20.05 Program na wtorek. 
20.05 — 20.30 Ocalenie polskiego skarb- 

cą koronnego" odczyt wygł. dr. Marjan Mo- 
relowski. 

20.30 — 21.00 Muzyka z płyt gramof. 
21.00 Tr. z sali miejskiej. Bankiet ku czci 

Prezydenta Rzplitej, Przemówienia mA 
ta m. Wilna p. Folejewskiego i p. Prezyden- 
ta Rzplitej Ignacego Mościckiego. 

Po transmisji z Sali tr. z Warszawy. Ko- 
munikaty i muzyka taneczna. 

p. prezy- 4 

16.00 Tr. z Auli Kolumnowej USB wrę Hl 
czenie doktoratu honorowego p. Prezyden- Ё 

my do ulokowania na hipoteki 
miejskie., Ajencja „Polkres“, Wil- 

no, Królewska 3, tel. 17-80.   

    

Ośrodek szkolny w  Delatyczach w 
pow. nowogródzkim poszukuje gospo- 
dyni dla prowadzenia obory i chlewni. 
Posada niezwłocznie do objęcia. 

Zgłoszenia wraz z referencjami 
nadsyłać do Inspektoratu Majątków 
Państwowych Urzędu Wojewódzkiego 
w Nowogródku 

Poszukuje się na okres letni 

wykwalifikowanej kucharki do Akade- 

mickiej Kolonji Wypoczynkowej w Le- 

Wileńsko-Trocki) gaciszkach (pow. 

Osoby posiadające poważne referencje 

uprasza się zgłaszać w dniu 16. VI. w 

godzinach 10 — 20 do lokalu Bratniej 

Pomocy (ul. Wileńska 24) 

    

       
      

    

  

| 

    

ZDROWIE TO SKARB 
Reumatyzm, artretyzm, skleroza, 
anemja, osłabienie ogólne, neura- 
stenja, choroby nerek, katar żo- 
łądka, egzema, choroby kobiece, 
uwiąd starczy i niemoc płciowa 
są już zupełnie uleczalne!!! Żaintere- 
sowani otrzymają bezpłatną broszurę Z 
opinją wybitnych lekarzy, zwracając się 

w języku polskim pod adresem: 

Mr. D. ANDRAL, 81, rue 

Turbige, Dep. 20 Paris. 

Mi 7 na E 
ze wszelkiemi wygodami 

DO WYNAJĘCIA 
zauł. św. Michalski 10 m. 4 

    

  

  

      
    

   

  

Międzynarodowa 
Wystawa fotograficzna 

w cygradzie po Bernardyūskim 
Pawilon Główny 

Codziennie od 11 do 8 w. 

ZAMKNIĘCIE 19 czerwca. 
: 400 obrazów — 27 państw. 
Pp" || 

Wolny Skład Soli w Wilnie 
podaje do ogólnej wiadomości, 
że jest w sprzedaży, w sklepach 
spożywczych sól „Warzonka”* w 
podwójnem opakowaniu. Jako 
sól produkowana maszynowo jest 
najhigieniczniejsza i najczystsza. 
Zwracać uwagę na oryginalne 
opakowanie Monopolu Solnego 
w paczkach po pół kg. i 1 kg. 

  

  

  

fyutynowana stenografistka fran- 
żi cuska, biegła maszynistka, po- 
siadająca francuski, angielski nie- 
miecki, polski, rosyjski—zmieni 
posadę. Oferty: Wilno, ul. Cias- 

  

  

na 22 Aleksander Nowicki 
[dla Z.N.] 

a Z do dobrze 

Akwizytorów ros 
artykułu, który cieszy się najlepszem 
powodzeniem, POTRZEBNI _inteligent- 
ni, wymowni i dobrze reprezentujący 
się PANO JIE. Po próbnej  praćy 
pensja stała, Zgłosić się: W. Pohulanka 

1-a, do Biura. —+       

    

   

    
   

  

Baczność! Potrzebni inteligentni 
wymowni dobrze re- 

prezentujący się Panowie (Panie) do 
przyjmowania zamówień na wprowa- 
dzony, cieszący się powodzeniem аг- 

tykuł. Przyjmuje się zgłoszenia. 
ul. Piłsndskiego 6. m. 6, — ой 9 — 31 

5 — 7 wiecz. 

    

PAPUA UE 
“ = ŻĄDAJCIE > 
= we wszystkich „aptekach i = 

tę składach aptecznych znanego wą 

= środka od odcisków = 

= Prow. A. PAKA > 
ОИ 
PAMIĘTAJCIE G SIEROTACH 7 » 

MU DZIECIĄTKA JEZUSA 

i 
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KINO 

MIEJSKIE 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 3.   

Od dnia 12 do 15 czerwca 1930 roku włącznie będzie wyświetlany film: 

„„NAPOLEON“ 
Chluba francuskiej produkcji światowej, epokowe arcydzieło. Aktów 12. W rolach głównych: M. Albert Dieudonnć, 
Gina Manćs, Mikołaj Kolin i Suzy Vernon. Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6-ej. 
program „MARSZ RADECKIEGO*. W dniu 16 VI r. b. kinematograf nie czynny. 

Następny 

  
Pierwszy dźwięko- 

Czarująca, oszalamiająca swą 
RH: urodą ulubienica całego świata 

„HELIOS“   

Uwaga! Na seansy o godz. 4.30 i 6-ej ceny miejsc: 

Billie Do 
Realiz. Jerzy Azagarow. W rolach głównych: Mikołaj Suzanin i Paul Łukas. Pocz. o g. 4.30, ost. seans o g. 10.15 

BALKON 60 gr., PARTER 1 zł, Wielkie dźwiękowe arcydzieło! 

zwan WARTA ROGNA erotycznym 

  

Ё 

  

DZIŚ PREMJERA. Dawno oczekiwany 

Pierwsze Dźwięko- 
kowe Kino 

„HOLLYWOOD: 

Mickiewicza 22. |nawiści. W rolach głównycu: wszechświatowej 

Mary Philbin. Początek o godz. 
godz. 7-ej — PARTER 1 zł. — BALKON 80 gr. 

TRUCICIEL 
ITragedja trzech istot trawionych ogniem trzech namiętności 

5-ej, 

śpiewno-dźwiękowy film p. t. 

pożądania, miłości i niena- 

sławy tragik Conrad Veidt i 
ostatni seans 10.30. Ceny miejsc do 

  

  

  

Nagrodzone na 1-ch Targach Północnych i wystawie 

Rolniczo - Przemysłowej w Wilnie — 1928 r. — 

"pleikim złotym medalem 
p Toli 

aiyelito, 
astrlade, instrumenty 8 
qonjometry, 
planimetry (EODEJYJĄE. 

s R BIG. 

POWSZECHNIE ZNANEJ FIRMY 

(ista HEVDE, Drezno, 
TAŚMY MIERNICZE, RULETKI 
I PRZYBORY  KREŠLARSKIE 

w WIELKIM WYBORZE 

e: 

  

skład fabryczny w POLSCE 

„ODTYK RŪBIN“ su | 
DOMINIKAŃSKA 17, telefon 10-58. 

Najstarsza firma w kraju (egzystuje od 1840 roku).   
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pasta do zębów usuwa kamień 

nazębny przy pierwszem użyciu. 

nadaje Twym zębom śnieżną biel Kolynos 

Kolynos 

Kolynos 
Kolynos 
Do nabycia w pierwszorzędnych składach 

aptecznych i perfumerjach* — 

konserwuje Twe zęby. 

czyści i dezynfekuje Twe usta. 

najlepsza pasta świata. 

  

SMAKOSZE PIWA! UWAGA! 

już jest do nabycia wszędzie 
niebywałe jeszcze na kresach < 

ŠWIATOWEJ SLAWY 8    
     SA OR 

Piwo Žywieckie 2 EEE 

ARCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU w ŻYWCU 

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

Reprezentacja na wojew. Wileńskie, Grodno, Lidę i Wołożyn 

WILNO, ZARZECZNA 19. 

  

GMMBEMNM cy UCZTA SZEGO KA BUG DMU KURZE 

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

wie w 1929 r. 

K. Dabrowska WILNO, 

SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 
ul. Niemiecka 3, m. 6. 

CENY FABRYCZNE. 
еа 1В ELL ELL LL Ь а 

  

  

Dogodne warunki spłaty 
Motory „Duśla*, „Elwe*. 
Turbiny wodne „Francisa *. 
Maszyny młyńskie, walce, 

kamienie perlaki 
BUDOWA i PRZEBUDOWA 

MŁYNÓW 
Biuro Techn.- 
Handlowe Inż. s Stodergki 
Wilno, Mickiewicza 27, tel. 12-47. 
Tamże motor używany PERKUN 

30 HP do sprzedania zaraz. 

  

  
  

  

W matosze piją tylko 
stynne najżdrowsze na- 
HEKTAR POMARAŃCZOWY 

d ALSINA! EXTRA! f 
! wylącznego wyrobu 

fabryki „NEKTAR“ 

jeówĘWilnie. 
EUWAGA: Butelki  kor- 
kowane są spec. Kron- 

Korkami. 

      

  

BIAŁE ZĘBY) 
- tylko przez stałe uży- 

wanie pasty do zębów 

CHLORODONT 

  
  

  

  

Największy 

wybór 

najsłynniej- 

szych firm 

  

FOTO-APARATOW 

   

    

W SKLADZIE 

optycznych, fotograficznych i geodezyjnych artykulėw 

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

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

  

kamizelki tenisowe jedwabne i wełniane, 

Pulowery skarpetki flor i fil d'ecosse poleca 

Pałska Składnica Gałantaryjna 
FRANCISZKA FRLICZKA 

Zamkowa 9 (róg Skopówki), tel. 6-46     
  

_Two_J.B. SEGALL Sr ate 
Trocka 7. Telefon 542. 

podaje do wiadomości wyjeżdżających na letniska, 
1 iż sklep jego został zaopatrzony w 

wody mineralne, świeżego czerpania, wszelkich Źró- 
det, jak krajowych, tak i zagranicznych, soli 

i tabletki mineralne naturalne i sztuczne dla 
użytku wewnętrznego, ekstrakty i soli 

do kąpieli, środki od moli, papier 
na muchy, mydło i proszek do 

prania bielizny, rozmaite 
przedmioty użytku do- 

mowego i przed- 
mioty de 
kąpieli. 

BIESOWTWZSKIE TAR WRCR OTOERCO ERKSA 

  

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

najtaniej 

GŁOWIŃSKI — WILEŃSKA 27. 

ci  lokujemy 
pierwszorzędne 

< 

wiejskie . Ajencja 

Kapitały i wszelkie oszczędnoś- 

1 

Wilno, ul. Królewska 3 tel,17-80. 

M. do sprzedania większą 
ilość domów murowanych i 

drewnianych na b. dogodnych 
warunkach. Ajencja  „Polkres, , 
Wilno, Królewska 3, tel. 17-80. 

bezpłatnie na 
hipoteki miejskie 

„Polkres*, 

    

RAAAARA AA AA. 

© 

NA ŽYCZENIE ROLNICTWA 

| Państwowa Fabryka Związków Azotowych 
w Chorzowie 

Obok dotychczas produkowanego AZOTNIAKU 

o zawartości 21 — 23 proc. azotu 

w sezonie jesiennym 
b. r. wypuszcza także 

AZOTNIAK mielony olejowany 

о че ZQWATLOŚCI 
po cenie za 100 kg-owy worek nawozu 

loco Chorzów w ładunkach wagonowych. 

Przy zapłacie gotówką: w CZERWCU — Zł. 

Sprzedaż zarówno za gotówkę jak i na dogodnych warunkach kredytowych 

przeprowadzają wszystkie firmy i organizacje rolniczo-handiowe. 
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Mariūnskė Lóznć 
(MARIENBAD) Czechostowacja, 

Kąpiele gazowe, borowinowe, że- 
lazne 45 źródeł mineralnych. 

Hydropatja i Elektroterapja 

Sezon maj — wrzesień. 
50 proc. zniżki powrotnej 

na kolejach czeskich. 

Wszelkich informacyj udziela Rządowy 
Zarząd Kąpielowy w Marienbadzie lub 
Biuro Propagandowe w Warszawie, 

k Niecała 8. МУ 

  

a znanej  miodosytni 
M i 0 d K. Mieszkowski w 

Warszawie, istnieje 
od 1886 r, a także wina owocowe 
Henryka Makowskiego znane ze swej 
dobroci. but. 3]4 litra od zł. 2.— po- 
leca D.-H. St. BANEL i S-ka. Wilno, 
Mickiewicza 23, tel. 8-49. >     
  

  % 
Hurtowa sprzedaż 

Syndykatu cementowień Polskich 

po cenach fabrycznych 

A. DBEULL, (im 
Biuro: Jagiellońska 3. tel. 811. 
Składy: Słowackiego 27. tel. 14-46 

£ 

> W 
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Zwyczajne Walne zgroma- 

dzenie członków 
Rady Opiekuńczej Kresowef 

odbędzie się w dniu 29 czerwca 1930 
r. b. w lokalu Rady przy ul. Zygmun- 
towskiej 22 o godzinie 16-ej. W razie 
braku quorum odbędzie się drugie 
zgromadzenie tego samego dnia o godz. 
17-ej bez względu na ilość zgroma- 
dzonych. 

Porządek dzienny: 
1) Zagajenie 
2) Wybór przewodniczącego 
3) Sprawozdanie Zarządu za okres 

_ ubiegły 
4) Sprawozdanie kasowe 
5) Sprawozdanie - komisji 

zyjnej 
6) Udzielenie 

torjum 
7) Wybory członków Rady Nad- 

zorczej 
8) Wybory Komisji Rewizyjnej 
9) Wolne wnioski 

rewi- 

zarządowi absolu- 

Prezes 

  

rzyjmujemy bezpłatnie zgło- 
P szenia wolnych mieszkań 

Mamy poważnych reflektan- 
tów. Agencja „Polkres*, Wilno,   ЭНН СОС ОНАИ :   Królewska 3, tel. 17-80. 

  

  

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydylio 
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KOBIECĄ stępne. Ivra—F 

Urodę konserwuje, RSBRARZGE KARE 

doskonali, _ odświeża, Kupno i sprzedaż 
usuwa braki i skazy. & 
Regulacje i trwałe przy- EnSEZuuaau san 
ciemnianie brwi. Gabi- PIANINA  najsłynniej. 
net Kosmetyki Leczni- szej wszechświatowej 
czej „CEDIB* J. Hry- firmy „Erard* oraz Bet- 
niewiczowej. Wielka 18tinga i K. A. Fibi- 
m. 9 Przyjmuje w g.gera, uznane za naj- 
10—1 i 4—7. W.Z.P.26 lepsze w kraju, sprze- 
szy OM M +. daję na dogodnych we- 

g runkach Kijowska 4 

PPOSADY O 6 
NIEMKA 

rodowita, doświadczo- 
na nauczycielka, po- 

szukuje odpowiedniego 
zajęcia na wsi. Warun- 
ki przystępne. Jagiel- 
lońska 3 m.14-a, Haus- 
mann. —Т 

i LOKALE 8 
@-— @. 
Pokój umeblowany poleca skład / mebli 

z wygódami do — №у- B-cia OLKIN 
najęcia. Objazdowa 6 Niemiecka 3, tel. 362. 
m. 7, 

Do sprzedania 
Do wynajęcia "aga Siemka 20 

2 pokoje z kuchniąikK M i tor elekt- 

1 pokój dla samotne- ozna 17 K.M. 
o. Antokol, ul. Piaski ty należytym porządku 

9|4 m. 1, od 4—7-ej. z gwarancją. 2 samo- 
WA um asa wam + chody/osopowe Jeden 

2 POKOJE aa w ADI sn 
do wynajęcia.  Koś- Stanie. Lombard 12. 
ciuszki Ne 14 m. 2 PA 

WÓZKI 
DZIECINNE 
bogatym wyborze 

  

  

Do sprzedania 
młody, rasowy pies 
wilk. Antokolska 62—8. 

Drukarnia Wy 

    

  

ną piękną kamieni- 
cę w śródmieściu 
przy 10.000 dolarów 
gotówki, _ dochód 

60.000 złotych 
rocznie 

Dom H-K „Zacheta“ 
Mickiewicza 1, tel, 
9-05. 08Fz-0 

  

  

pow. 

      wojskową Feodora 
Macuka, syna Ja- 

na, lat 45, ze wsi Ba- 
byle, gm. Bokińskiej, 

Brasławskiego, 
wydaną przez Tymcza- 
sową Komisją Poboro- 
wą w gminie Bokiń- 
skiej, unieważnia się. 

, HNAINZENENERENEPNNEFENE 

   

  

(una pg zazna Kupię dom JATCAWAŃ 
BEA B komfortowy w  śród- 2 e 

AUSZERKI 5 |LETNISK ż mieściu. Oferty pod OLNE 
RZECE Z CERN иии онц а мк 777 dom“ do adm. 

i „Słowa*. —0 WE MknszerkaŚmiałowska [rrrcerowo a E PAWAWIE 
: _| Ciepłe kąpiele mor- стаг šį 

ak sai R RS Pd: taki t ae zeznał 
ki, piegi, wągry, łupież, | kanalizaci os wz AS, |ulokuj na. 12 proc. brody, karzaju, wyć | Kumalacja,. wodo || zabudowania komp: |soeni; Gotówka ro 
Bać ais Mic- | poczta i stacja na przy gotów. 3.000 |32 „jest dO 
JEWS AK miejscu. Wiadomość: ° dolarów zaa RRC 

DŻ odka) Halierowo, poczta Dom H.-K. „Zachę- | gS К L = 
a a Wielka Wieś, po- | | tax Mickiewicza 1, | BARD p 

wiat Morski, Ba- | | tel. 9-05. = Biskupia 12. Wydaje 
BB KOMOfYKA BB | giūska. = pożyczki pod _ zastaw: 

złota, srebra, brylan- 

zamian LETNISKO _ | V. MI2OKM[$-8 |nm' | sontochodów "i p В › 
Gabinef Ž trzymanie: zósyj o A Ode wszelkich towarów. p 

1 i „rzeka. Inform. Zarze- ilno, ul. latarska i i 

niai jeż CI cze 16 m. 17, g. 5—6. | 20, dom własny. aaa, + Gopz—I | Istnieje od 1843 r. AR P y 
czej. E Fabryka i Skład niskoprocentowe 

Wilno, Mickiewicza 31 big EDI Dom H-K „Zachęta* 
m. 4. Wydaje się jadalni = ialni Mickiewicza 1. tel. 

kobiecą konser- letnisko w Mejszagole, | jadainie, sypialnie, | | g_05. R 

Uradę wuje, doskonali,folwark przy szosie i R „„gabinety, | —————— 
odświeża, usuwa jej miesteczku. Dowiedzieć Bi CE a TY 
skazy i braki. Masaż się u miejscowego pro- SA I je | 

A i ci ie). b й = у 2 
S r a sro bitrka, krzesła 2 S d i Aa 

i bowe i t. p. Do- . ul. Kijowska 
POZZO DRUSKIENIKI. godne warunki i na 

BZ JNOWsZe pokoje do wynajęcia raty. I TE) 
zdobycze kosmetyki ra- i 3 | cjonalnej ładnie umeblowane, w z | 

A ; 1g__g nowej słonecznej willi, , ĘĄ Ga R 
aa o A KA Sprzeć M. GMI | «ecenacusa nakł 

AW. iżu kąpieli sło- menė NE 
SA Gent przy- prawdziwie okazaj- gubioną książkę 

  

uruchomiona 

Gospoda 

Obiad z 2-ch 

Obiad z 4-ch 

ZAWIADOMIENIE. 
Z dniem 12 czerwca 1930 roku została 

GOSPODA ZWIĄZKU 
RODZIN KATOLICKICH w Wilnie, ul. 

Bakszta 2, (hotel Niszkowskiego). 

wydaje 

żywne Śniadania, obiady i kolacje. 

simacziie i po- 

dań 80 gr. — 
dań 1 zł. 50 gr. 

Wycieczki grupowe otrzymują rabat. 
  

  

Warszawa, 

JĄKANIE 
oraz wszelkie. inne zboczenia mowy 

radykalnie usuwa 
Zakład Leczniczy dla jąkałów 

S. ŻYŁKIEWICZA 
Chłodna 

х 
22. Prospekty : 

    
dawnictwa „Stowo“,   

Kancelarja wysyła bezplatnie. —o 

Zamkowa 2. 

=
 

  

 


