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„Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,
z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

w niedzielą ad 12 — 1 pp.

 

1244. Adres drukarni:

PLACE BUDOWLANE w Warszawie
w nowoczesnej,

cena 2 zł. 50 gr. zawe spłaty,
pięknej dzielnicy miasta sprzedają się na długotermino-

łokieć. — Komunikacja
bardzo dogodna.

tramwajowa
2243—4 o

Informacje w Wiinie, ui. Mickiewicza 8, tel. 10—60, od g. 11-ej do g. I3-ej

 

Traktat handlowy z Hiszpanią.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Wiceminister przemysłu i handlu p. Doleżal wró-
cił z Madrytu, gdzie zakończył układy w sprawie

_ wego, który podpisał.
traktatu handlo-

Komunikacja lotnicza między Poiską
a Rumunją.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Od dn. 1 czerwca L. O. P. P. zaprowadza komu-
nikację lotniczą między Polską a Rumunią.

W poniedziałki, środy i piątki
ska do Bukaresztu przez Warszawę,
będą wracały.

Odlot zacznie się z Gdańska o godz. 8 rano,
karesztu nastąpi o godz. 6 pp.

będą odlatywały samolotyzGdań-
a we wtorki, czwartki i soboty

a przylot do Bu-

Skutki katastrofy letniczej.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Mjr. Kubala zostałprzeniesiony ze Lwowa do
Warszawy w tym celu, by mógł się leczyć, gdyż grozi mu utrata
prawej ręki z powodu katastrofy na wyspach Azorskich.

Upadek naszego wywozu.
WARSZAWA. 13.5 (Pat). Wed-

ług tymczasowych obliczeń Głów-
nego (rzędu Statystycznego, do-
tyczących handlu zagranicznego
Polski, łącznie z w. m. Gdańskiem,

_ wywóz w kwietniu przedstawia
się w sposób następujący: Wy-

wieziono 1.353.640 tonn towarów,
wartości 208.949 tysięcy zł. W po-
równaniu do marca wywóz wzrósł
w wadze o 40.994 tonny, zmniej-
szył się natomiast pod względem
wartości o 12.157 tysięcy złotych.

Zgon biskupa śląskiego.
CIESZYN, 13.5. (Pat.). Dziś

około godz. | w nocy biskup ślą-
_ ski ks. dr. Lisiecki zmarł nagle na

udar serca.
KATOWICE, 13.5. (Pat). Na

wiadomość o świerci w Cieszynie
ks. biskupa Arkadjusza Lisieckie-
go na gmachach rządowych w
Katowicach na znak żałoby opusz-
czono chorągwie do połowy
masztu. W kościołach uderzono
w dzwony. Jak się dowiadujemy,
sekretarz ks. biskupa ks. Milik,
przyszedłszy dziś rano, o godzinie
6-ej do pokoju, który zajmował
ks. biskup, zastał go martwym.

K. Lisiecki urodził się w roku
1880 w Poznaniu. Do gimnazjum
uczęszczał w Poznaniu, gdzie też
odbywał studja teologji. Pracę
duszpasterską rozpoczął w Ostro-

wiu Poznańskim. d kwietnia
1910 roku był kanonikiem koleg-
jalnym w Poznaniu, Od roku
1916 — proboszczem w Bninie,
od roku 1917 aż do listopada
1918 był posłem do sejmu pru-
skiego. W roku 1918 powołany
został na członka Naczelnej Rady
Ludowej. W roku 1924 został ks.
dr. Lisiecki kanonikiem metro-
politalnym, profesorem prawa ko-
ścielnego i teologji moralnej w
seminarjum duchownem w Gniež-
nie, skąd w roku 1926 powolany
został na stolicę biskupią w Ka-
towicach. Ks. biskup dr. Lisiecki
pracował wiele naukowo. pozo-
stawiając cały szereg broszur
treści kościelnej. Znany był też
jako doskonały kaznodzieja.

Niedokończone narady min. Zaleskiego
z Curtiusem.

Kto działa na zwłokę?

GENEWA, 13.5. (Pat.) W spra-
wie spotkania ministrów Curtiusa
i Zaleskiego z okazji śniadania,
wydanego przez generalnego pod-
sekretarza Ligi Narodów Dufour-
Ferronce, słychać, že „ obaj
ministrowie nie mogli  szcze-
gółowo omówić pozostających w
zawieszeniu spraw i z tego wzglę-

du musieli porozumieć się w tym
sensie, ażeby w ciągu trwającej
sesji spotkać się raz jeszcze w
celu omówienia sprawy ratyfika-
cji polsko - niemieckiego układu
handlowego oraz oddziaływania
ostatniej podwyżki niemieckich
ceł agrarnych na polski eksport.

Odpowiedź niemiecka na notę polską.
Ė BERLIN, 13.5 (Pat). Agencja
" Telegraphen Union donosi z Ge-
newy, że rząd Rzeszy wręczył
sekretarzowi generalnemu Ligi
Narodów sir Ericowi Drummon-
dowi pismo, zawierające odpo-
wiedź na notę, jaką rząd polski
złożył nledawno Lidze Narodów
w sprawie niemieckich ceł agrar-

nych. Odpowiedź niemiecka stwier-
dza, że Niemcy na zasadzie ukła-
du o jednorocznem przedłużeniu
traktatu handlowego, przyjętego
i podpisanego przez rząd Rzeszy
na konferencji rozejmu celnego,
miały prawo podwyższyć stawki
celne na płody rolnicze.

Echa katastrofy pod Zabrzem.
KATOWICE, 13.5. (Pat.). (lzu-

pełniając wczorajszę wiadomość
o katastrofie na kopalni Concor-
dia pod Zabrzem, na Sląsku nie-
mieckim donosimy, že dzialal-
ność ratunkową zakończono po
6 godzinach. Wszystkich zaginio-
nych robotników wydobyto, jed-
nakże większość nie dawała już
znaku życia. 19 górników poniosło
śmierć, a trzech jest ciężko ran-

nych. Dotychczas nie udało się
ustalić, czy zachodzi tu wypadek
eksplozji gazów, czy też pyłu wę-
glowego. Według ostatnich wia-
domošci, katastrofa nastąpiła
wskutet zawajenia się filaru. Bez-
pośrednio zaś potem wydobywają-
ce się gazy węglowe eksplodowały.
Wśród zabitych znajduje się 17
górników niemieckiego Górnego
Sląska i dwóch z polskiego.

Spotkanie Brianda z Curtiusem.
BERLIN. 13.5. (Pat.). Biuro

Wolffa donosi z Genewy: Dzisiej-
sza popołudniowa konferencja
między ministrami Curtiusem a
Briandem trwała przeszło godzi-
nę. Rozmowa, prowadzona w du-
chu bardzo przyjaznym, dotyczy-
ła wszystkich kwestyj, wchodzą-
cych w zakres zainteresowań
iemiec i Francji. Dr. Curtius

wyraził zadowolenie z wyników
odiwedzin. W sprawie zagłębia

Saary obaj ministrowie doszli do
porozumienia, że rokowania u-
kończone mają być jeszcze przed
najbliższem Zgromadzeniem Ligi.
Również w sprawie dotrzymania
terminu ewakuacji Nadrenji o-
siągnięto zupełne porozumienie.
Briand poinformował Curtiusa o
zamiarze oficjalnego przesłania
rządom w najbliższym czasie an-
kiety w sprawie europejskiej fe-
deracji gospodarczej.

ul. Dominikańska 4. Telefon Redakcji
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Zatarg między regencją a rządem w Ru-
munli.

WIEDEN, 13.V. (Pat.). Dzien-
niki wiedeńskie donoszą z Buka-
resztu, że między regentem księ-
ciem Mikołajem a przywódcą
stronnictwa liberalnego Bratianu
wybuchł konflikt, ponieważ Bra-
tianu wbrew życzeniu księcia Mi-
kołaja ogłosił obrażliwe pismo
ulotne, skierowane przeciwko księ-
ciu Karolowi. „Adverul* donosi,
że w rozmowie z Bratianu oświad-
czył ksiażę Mikołaj. Nie należy
zapominać, iż zaatakowany ksią-
żę Karol jest ojciem królaimoim
bratem. Jak sobie wyobrażają pa-
nowie stosunki osobiste ze mną
wobec obraźliwych ataków prze-

Rewolucja
LONDYN, 13.5. (Pat). Z Yalal-

pur donoszą, iż wczoraj rozpo-
czął się proces przeciwko następ-
cy Gandhiego Tyabji oraz 59 wo-
lontarjuszom.  Tyabji odmówił
udziału w rozprawie, ogranicza-
jąc się do odczytania krótkiego
oświadczenia, w którem wyraża
radość z powodu swego areszto-
wania i potwierdza, że areszto-
wanie to nastąpiło w zupełnej
zgodzie z przepisami ustaw. W
końcu Tyabji oświadczył, że Fnglja
od 150 lat niszczyła Indje dla
własnych korzyści gospodarczych.
Inni współoskarżeni złożyli jedno-
brzmiące oświadczenia, w których
podkreślają, że pragną obalić
rząd Indyj.

LONDYN, 13.5. (Pat). — Ko-
respondent „Daily Mail* donosi z
Bombay'u, że całe miasto Sho-
łaipur znajduje się w rękach
powstańców.

(Pat) —SHOLALPUR, 13.5.

ciwko memu bratu? Rada mini-
strów uchwaliła wczoraj wieczo-
rem na 5-godżinnem posiedzeniu
konfiskatę ulotki stonnictwa libe-
ralnego przęciwko księciu Karo-
łowi. Prasę  zawiadomiono, že
dzienniki, które się będą zajmo-
wały następcą tronu i komento-
wały akt 4 stycznia, będą natych-
miast skonfiskowane. Jerzy Fili.
pescu wrócił z Paryża i podaje
następujące oświadczenie księcia
Karola: Tęsknię za ojczyzną i pra-
gnę do niej powrócić, nie chce
jednak być przedmiotem sporu
publicznego. Rumunja potrzebuje
jedności.

w Indjach.
Wojska angielskie pod dowódz-
twem pułkownika Page przypu-
ściły szturm do miasta i za-
jęty je mimo zaciętego oporu
przeciwnika.

SHOLAPUR, 13.V (Pat), W
mieście ogłoszony został stan
wojenny.

KALKUTA, 13.5 (Pat). Dziś ra-
no na skutek rewizji, dokonanej
w głównej kwaterze członków
kongresu, aresztowano koło 80
osób, oskarżonych o włóczęgo-
stwo, podburzanie do gwałtów i
morderstwa.

SHOLALPUR, 13.5 (Pat). Od
dzisiaj zabroniony .został tu ruch
uliczny między godz. 19 a 6 ra-
no. Żabroniono noszenia broni,
a nawet lasek. Zebrania więcej
niż 4 osób zostały zakazane. W
biurach lokalnych kongresów do-
konano rewizji, przyczem policja
zabrała wszystkie znalezione pa-
piery.
 

 

żŻ prasy.
Cztery lata...

Pod takim. tytułem w n-rze
wtorkowym z dn. 13 b. m. jako
w rocznicę przewrotu majowego
„Robotnik“ zamieszcza następu-
jące, charakterystyczne uwagi:

Dzisiaj mija 4 lata od dnia, w któ-
rym marsz. Piłsudski podjął walkę
orężną o swoje rządy w Polsce. W cią-
gu tych kilku lat rządy pomajowe
dokonały prawdziwego „przewarto-
ściowania wartości'* w tym sensie,
że endecja, przeciw której wymie-
rzony był przedewszystkiem zamach
majowy, może dziś występować na-
zewnątrz, jako najczystszej wody
„sanacja* i na podstawie ogromne-
go materjału dowodowego piętno-
wać orgję nieprawości rządów po-
majowywh.

Rządy te zakreśliły koło i wróciły
do tego punktu skąd wyszedł przewrót.
Cztery lata zużyto na to, by przeko-
nać społeczeństwo, że przewrót był
niepotrzebny, gdyż nietylko nie zmie-
nił stosunków na lepsze, lecz prze-
ciwnie — już siłą samego faktu, że
żadnego zagadnienia, zrodzonego przez
przewrót i przezeń usprawiedliwionego,
nie rozwiązał — stosunki te znacznie
pogorszył. Miarą tego pogorszenia jest
nastrój najszerszych mas społeczeń-
stwa, przeklinających rządy poma-
jowe.

Prawdziwie „smutne czasy* Polski
odrodzonej — ten czeroletni okres rzą-
dów pomajowych.

Zagadnienia gospodarcze
a polityka.

Prasa sanacyjna przyniosła na
swych łamach wytyczne ekono-
micznego programu, jakie rozwi-
nął przed zaproszonymi przed-

stawicielami życia gospodarczego
p. min. Kwiatkowski. W związku
z tem pisze „Gaz. Warsz.":

Gdyby nasza pomyślność materjal-
na pozostawała w prostym stosunku do
rozmachu krasomówczego p. Kwiatkow-
skiego i do ilości wyrecytowanych prze-
zeń zasad i zapowiedzi gospodarczych—
nie przeżywalibyśmy z pewnością tak
ostrego kryzysu.

Nie jest wprawdzie p. Kwiatkowski
ministrem skarbu, ale musi być mu zna-
ne zjawisko inflacji. Każde niemal wy-
stąpienie dzisiejszego ministra przemy-
słu i handlu jest nietylko samoupoje-
niem mówcy, lecz i inflacją słów, de-
precjonującą ich realną wartość.

Pan Kwiatkowski usiłuje oderwać
zagadnienia gospodarcze od stosunków
i kwestyj politycznych w państwie, de-
presję psychiczną na tle ekonomicznem
od nastrojów politycznych w kraju. Jest
to praca akademicka, wysiłek bezpro-
dukcyjny, jeśli szef ministerstwa prze-
mysłu i handlu zamierza taką metodą
pokonać trudności gospodarcze i prze-
zwyciężyć dzisiejsze na troje.

Trawestując pewne słowa p. Kwiat-
kowskiego, pragniemy oświadczyć, iż
chcielibyśmy wyjść z założenia, że nie
może istnieć takie ugrupowanie, taka
organizacja czy partja polityczna, sto-
jąca w zasadzie na gruncie państwo-
wym, któraby — ze względu na swój
opozycyjny charakter w stosunku do
olbrzymiej większości narodu polskie-
go — dążyła do rozegrania swej walki
z większością narodu na płaszczyźnie
kultywowania depresji gospodarczej
przez kurczowe trzymanie się władzy
wbrew woli tej większości narodu.

Odejść w porę, nie przewlekać kry-
zysu, nie czekać, aż zmuszą — to nie
tylko wielka zaleta polityczna. To może
być prawdziwą, czasem jedyną zasługą,
oddaną państwu, jego przyszłości i po-
lityce gospodarczej przez ugrupowanie,
organizację czy partję polityczną.
 

 

Uchwały Rady wojewódzkiej w sprawie
kryzysu gospodarczego Wileńszczyzny.
W dniu 12 maja r. b. w wiel-

kiej sali konferencyjnej urzędu
wojewódzkiego w Wilnie pod
przewodnictwem p. wojewody wi-
leńskiego Władysława Raczkiewi-
cza odbyła się kolejna wiosenna
sesja Rady Wojewódzkiej. Sesję
zagaił p. wojewoda o godz. 10
rano przemówieniem, w którem
poinformował Radę o powodach,
które skłoniły go do zwołania tej
sesji. Władzom chodziło głównie
o to, by w okresie nasilenia kry-
zysu gospodarczego wysłuchać
opinji i dezyderatów Rady w naj-
ważniejszych  kwestjach natury
gospodorczej, które stanowią
przedmiot ogólnego zaintereso-
wania i były już poruszone czę-
ściowo na sesjach poprzednich.
Do tych zagadnień gospodar-
czych należą,sprawy podatkowe,
kredytowe, taryfowe tudzież skła-
dek ubezpieczeniowych P.Z.U.W.
Porządek dzienny sesji zadość
czyni tym postulatom, zawierając
referaty informacyjne kierowni-

ków urzędów, instytucyj i organi-
zacyj gospodarczych.

Pierwszy wygłosił referat pre-
zes lzby Skarbowej w Wilnie
Edward Ratyński. Referat doty-
czył spraw wymiaru i poboru w
1930-31 roku budżetowym podat-
ków państwowych i zawierał sze-
reg ciekawych porównawczych
zestawień statystycznych. W dy-
skusji nad referatem prezesa Iz-
by Skarbowej przyjęli udział rad-
ni: Józefowicz,  Wędziagolski,
Bortkiewicz, Kwinto, zyliński, (lr-
bański i członek wydziału woje-
wódzkiego p. Ruszczyc. P. prezes
Izby Skarbowej udzielił następnie
wyjaśnień w sprawach poruszo-
nych w dyskusji. Z kolei dyrek-
tor Wileńskiej Izby Przemysłowo-
Handlowej prof. Zawadzki wygło-
sił referat mna temat obowiązują-
cych obecnie na P. K. P. stawek
taryfy przewozowej, przyczem ad-
notował te momenty, które zaw-
dzięczając staraniem iżby zostały
przez władze miarodajne uwzglę-

 

niem miejsca e 26 proc. drożej.
terminowe umieszczenie oałoszeń. Kento

za granicę 8 zł.

Szereg aktualnych po-
stulatów taryfowych, wysuniętych
dnione.

przez lzbę pokrywa się z po-
stulatami zarówno przemysłu i
handlu, jak rolników i rzemieślni-
ków. Następnie p. Węckowicz w
imieniu Wileńskiego Towarzystwa
Organizacyj i Kółek Rolniczych,
poinformował Radę o postulatach
taryfowych, jakie wysunęły orga-
nizacje rolnicze. W dyskusji za-
bierali głos radni: Józefowicz i
Kwinto, który poruszał kwestję
taryf na kolejkach podjazdo-
wych, oraz brak na tych kolej-
kach stacyj ładunkowych i rozła-
dunkowych, p. Żyliński i Wędzia-
golski, który uzasadniał konie-
czność obniżenia taryf na prze-
wóz cementu, oraz pp. Wagner i
Szaniawski. Po zakończonej dy-
skusji referenci sprawy, oraz p.
Szmidt, przedstawiciel Wileńskiej
Dyrekcji Kolejowej, udzielili wy-
jaśnień w poszczególnych kwe-
stjach taryfowych i przewozo-
wych, jakie się wyłoniły w toku
dyskusji. Następnie Rada Woje-
wódzka wysłuchała referatów po-
święconych zagadnieniom kredy-
tów udzielanych przez banki pań-
stwowe w roku 1930.

Z dyskusji na ten temat dało
się wyczuć, że główną bolączką
producentów województwa wileń-
skiego, jest brak długotermino-
wego, a nisko procentowego kre-
dytu. Obecne kredyty krótkoter-,
minowe dla rolnictwa zwłaszcza
są wysoce niedogodne, przyczem
wymagają rewizji przedewszyst-
kiem terminy spłaty poszczegó|-
nych rat, przypadających na okres
wiosenny, gdy rolnik jest pozba-
wiony wolnych funduszów obro-
towych. Na domiar złego sytuację
pod tym względem pogarsza kry-
zys w rolnictwie, powodujący nie-
raz niemożliwość zbytu zapasu
ziemiopłodów nawet po istnieją-
cych obęcnie niskich cenach. Z
kolei wygłosił referat na temat
stosowanych taryf i ściągania w
roku 1930 składek ubezpieczenio-
wych, dyrektor P. Z. U. W. w Wil-
nie p. Oktawjan Rackiewicz.

Po przerwie obiadowej Rada
ogłosiła przyjętą rezolucję: „Po
zapoznaniu się z postulatami or-
ganizacyj gospodarczych, repre-
zentujących rolnictwo, przemysł,
handel i rzemiosła na terenie wo-
jewództwa wileńskiego tudzież
zważywszy:

1) że ziemia Wileńska w okre-
sie wojny światowej i dwukrot-
nego najazdu bolszewickiego, jak
również skutkiem późniejszego
układu stosunków wymiennych
najbardziej ucierpiała i o włas-
nych siłach dźwignąć się nie jest
w stanie,

2) że traktowanie w tych wa-
runkach potrzeb województwa wi-
leńskiego narówni z innemi dziel-
nicami państwa, będąc w istocie
równoznaczne z uprzywiljowaniem
tych dzielnic, niezabezpiecza dla
województwa wileńskiego okolicz-
ności, umożliwiających powstanie
z upadku i wkroczenia na drogę
rozwoju,

3) że przeżywany obecnie
ogólny kryzys gospodarczy spo-
tęgował do krańcowych granic
rozstrój gospodarczy województwa
wileńskiego.

Rada Wojewódzka doceniając
przychylny stosunek czynników
rządowych do potrzeb ziemi wi-
leńskiej jaki się zaznaczył ostat-
niemi laty w przyznaniu, w związ-
ku z klęską nieurodzaju, szeregu
ulg podatkowych, kredytowych i
innych, uznała jednogłośnie, że
radykalna zmiana istniejących na
terenie województwa wileńskiego
stosunków gospodarczych na
lepsze będzie możliwa tylko wów-
czas kiedy czynniki rządzące, w
zrozumieniu powagi wytworzonej
na tym terenie sytuacji, poddadzą
gruntownej rewizji stosunek swój
w odniesieniu do województwa
wileńskiego w dziedzinach: po-
datkowej, taryfowej, kredytowej,
inwestycyjnej oraz świadczeń so-
cjalnych, wychodząc z założenia,
że uprzywiljowanie pod tym wzglę-
dem województwa będzie w isto-
cie li tylko traktowaniem go na-
równi z innemi silniejszemi go-
spodarczo dzielnicami państwa,
albowiem dopiero wówczas za-
chowany będzie współmierny do
właściwych potrzeb stosunek*.

Następnie Rada Wojewódzka
po wysłuchaniu referatu dr. Ru-
dzińskiego, naczelnika wydziału
zdrowia urzędu wojewódzkiego w
Wilnie powołała do życia woje-
wódzką komisję zdrowia publicz-
nego. Do tej komisji Rada Woje-
wódzka powołała ze swego grona
na członków p. p. Bortkiewicza i
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ózefowicza, na zastępców p. p.
ylinskiego i Gumowskiego.
W zakończeniu sesji zostały

poddane obradom wnioski zgło-
szone przez członków Rady p. p.
Józefowicza i Gumowskiego:

1) W kwestji powolania do
życia wojewódzkiej komisji eko-
nomiczno-gospodarczej,

2) w przedmiocie gminnego
podatku wyrównawczego oraz sto-
sowania oszczędności przy wyko-
nywaniu tegorocznych budżetów
gminnych.

Rada po dyskusji uznała za
niecelowe powoływanie  woje-
wódzkiej komisji ekonomiczno-
gospodarczej w kwestjach, doty-
czących polityki oszczędnościo-
wej oraz gminnego podatku wy-
równawczego. Wyjaśnień Radzie
udzielił p. Józef Rakowski, na-
czelnik wydziału samorządu urzę-
du wojewódzkiego w Wilnie.

Z Litwy.
Skazanie Polaka.

Sąd wojenny w Kownie w ub.
tygodniu skazal, po zastosowaniu
amnestji, na 15 lat ciężkiego wię-
zienia Jana Wajnowskiego za
służbę w ochotniczych oddziałach
wojsk polskich. (w)

Pielgrzymka po Litwie
z portretem W. Ks. Witolda.

Jak już podawaliśmy, Litwini
podczas jubileuszu Witoldowego
zamierzają obnosić portret Witol-
da po pograniczu polsko-litew-
skiem. Okazuje się, iż portret
będzie obnoszony nietylko na po-
graniczu polsko-litewskiem, lecz
dokoła calej Litwy. Będzie go
niósł specjalny oddział honorowy
policji. Podróż z portretem roz-
pocznie się w Kownie i będzie
się. odbywała w kierunku Welona-
Jurbork, gdyż tą drogą najczęś-
ciej pływał Witold, utrzymując
stosunki z zachodem. Z Jurborku
portret zostanie zaniesiony do
kraju Kłajpedzkiego, skąd wdłuż
pogranicza  litewsko-łotewskiego,
następnie polsko-litewskiego i z
kraju  Kiajpedzkiego znów do
Kowna. 7

Policja, obnosząca obraz, bę-
dzie przepasana wstęgami naro-
dowemi i będzie miała dwie księ-
gi, z których w jednej będą się
podpisywali przedstawiciele róż-
nych organizacyj społecznych, a
w drugiej—przyjmujący i odpro-
wadzający portret. Następnie por-
tret ten, księgi i wstęgi zostaną
umieszczone w muzeum poli-
cyjnem. (w)

Drobne wiadtmości.
Skutki automobilizmu.
CHICAGO, 13.5. (Pat). Naro-

dowa rada bezpieczeństwa publi-
kuje dane statyczne, dotyczące
liczby zmarłych wskutek nieszczę-
śllwych wypadków w roku 1929.
Ze sprawozdania tego okazuje się,
że ogółem w Stanach Zjednoczo-
nych zmarło w roku ubiegłym w
wypadkach 97 tys. osób, czyli o
2 tys. więcej, niż w roku 1928.
Same automobile zabiły w roku
1929 31 tys. ludzi.

Kradzież w województwie
Jwowskiem.

LWÓW, 13.V. (Pat.). Dziś w
nocy dokonano we Lwowie nie-
zwykle śmiałej kradzieży. Miano-
wicie, włamywacze dostali się na
trzecie piętro gmachu wojewódz-
twa, gdzie mieści się dyrekcja
robót publicznych i rozbili znaj-
dującą się tam kasę, z której za-
brali gotówkę w sumie około 20
tys. zł. Władze policyjne rozpo-
częły dochodzenie w tej sprawie.

Wypadek trądu w Pradze.

PRAGA, 13.5. (Pat.). W klinicę
chorób. skórnych zanotowano wy-
padek trądu. Chodzi tu o robotni-

 

 

ka, który przed 10-ciu laty po-
wrócił z Argentyny, prawdopo-
dobnie już wówczas zarażony.
Chorego. natychmiast izolowano,
zaś żonę jego i dzieci oddano
ścisłemu badaniu i obserwacji.
Żona prawdopodobnie jest zara-
żona, dzieci zaś mają być zdrowe.
Jedyny tego rodzaju wypadek od
szeregu lat budzi w szerokich ko-
łach publiczności zaniepokojenie,
zwłaszcza, że chory przez lat 10
przebywał między ludźmi, nie wie-
dząc o swej chorobie.
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Diem kOWAN
Serja artykułów Romana Dmow-

skiego, demaskujących machina-

cje niemieckie, których celem

było i jest wplątanie nas w ja-

kąś awanturę na wschodzie, by

w ten sposób osłabić odporność

naszą na zachodzie — dużo krwi

nasuła politykom niemieckim,

echa zaś tej sprawy dotychczas

rozbrzmiewają na łamach prasy

niemieckiej.

Takiem  spóźnionem nieco

echem jest artykuł koresponden-

ta berlińskiego p. Hxel Schmidta,

wydrukowany na wstępnem miej-

scu „Rigasche Rundschau“, tej

prasowej ekspozytury nacjonali-

stycznych kół niemieckich na

Wschodzie. 2

Artykuł zatytułowany został:

„Polski front na Zacho-

dzie. — Plany polityczne

Narodowych Demokra-

tów”. a

Autor nawiązuje do niedawne-

go zamachu bombowego na po-

selstwo sowieckie w Warszawie,

który wywołał polityczne napię-

cie między Rosją, a Polską. Pró-

ba podjęta przez prorządową pra-

sę polską zbagatelizowania całej

sprawy — zdaniem autora arty-

kułu —- jak najgorsze zrobiła wra-

żenie w Moskwie.

Z kolei sięga autor do pole-

miki prasowej, która poprzedziła

zamach bombowy, a w której wy-

stąpił „stary wróg Niemiec* R.
Dmowski, ostrzegając swych ro-

daków, by nie dali się wziąć na

lep niemieckiej dyplomacji, gdyż

wzamian za obietnicę wschodnich

obszarów, które byłyby dla Pol-

ski jedynie ciężarem, Niemcy po-

trafiliby, w razie wojny polsko-

sowieckiej, odzyskać Pomorze i

Sląsk.
„Rigasche Rundschau“ przyta-

cza następnie obszerne cytaty z

artykułów Dmowskiego, dałej z

różnych artykułów „Gazety War-

szawskiej"*, „Kurjera Poznańskie

go“, z nietajoną nienawiścią opi-

suje ostatni zjazd Młodych Obozu

Wielkiej Polski (Jung Obwiepo-

laken) i kończy w ten sposób:
„Polska naganka przeciwko

Niemcom jest niewątpliwie bar-

dziej niebezpieczna niżeli rzeko-

me projekty zachodnich kapitali-

stów wywołania przy pomocy

Polski wojny z Sowietami. Mar-
szałek Piłsudski jest człowiekiem

chorym. Narodowi Demokraci

przygotowują się na tę chwilę

kiedy wpływ jego całkowicie

upadnie i by ująć ponownie ster

nawy państwowej pod hasłem:

frontem na Zachód!*
Artykuł powyższy, jak zresztą

wszystkie artykuły prasy niemiec-

kiej, dotyczące tej sprawy przy-

pomina znaną żydowską taktykę:

„sam bije, sam krzyczy".

Nie zaprzeczamy bynajmniej,

iż hasłem naszem jest: frontem

na zachód. Ale jest to front je-
dynie obronny, nikt trzeźwo my-
ślący (a najmniej już sami Niem-
cy) nie wierzy, aby Polska goto-

wać miała na zachodzie wojnę

zaczepną w celach zaborczych.

Jeżeli zaś ostrzegamy naszych

rodaków przed niebezpieczeń-

stwem  niemieckiem, to mamy

do tego aż nazbyt wystarczające

powody. Z artykułów prasy nie-
mieckiej, jak np, ostatniego, „Ri-

gasche Rundschau* widać, jak

pilnie Niemcy śledzą, jak dosko-

nale są poinformowani o tem co

się u nas dzieje, co się mówi i

pisze. Czyż jednak Niemcy uwa-
żają nas za ślepych i głuchych,

żebyśmy nie mieli wiedzieć
co oświadczają zgodnie przywód-

cy wszystkich stronnictw niemiec-

kich, nie wyłączając katolickiego

centrum i socjalistów, co oficjal-

nie, z trybuny parlamentarnej za-

powiadają niemieccy ministrowie:
że obecna granica niemiecko-

polska jest tymczasowa, że Niem-

cy wszelkiemi siłami dążyć mu-

szą dojej zmiany i do „odzyska-

nia* odwiecznie polskich ziem:
Pomorza i Sląska.

Czy nie są nam znane uchwały

Reichstagu, który mimo ciężkiej

pozycji finansowej i długów wo-

jennych potrafi rzucać setki mil-

jonów na „poparcie niemczyzny

na wschodzie" co jest oczywiście

równoznacznem — ze zwalcza-
niem polskości.

Pasja prasy niemieckiej tem się

tłumaczy, żezdemaskowane zostały

i przejrzane przez polityków pol-
skich obozu narodowego ich plany,

D-2“ ENN1K

Pamięci autora «Dziadów» i przyjaciół
jego wileńskich.

Poświęcając artukuł niniejszy

sprawie miejsca ostatniego poby-

tu w Wilnie Adama Mickiewicza,

z powodu, przychodzącago już

wrychle do skutku, wmurowania

tablicy pamiątkowej na domu
po-Karmelickim, przy ul. Wielkiej

Ne 46, zamierzam poświęcić słów

kilka osobom i pamiątkom, zwią-

zanym z imieniem autora „Dzia-

dów*.
Więc najpierw o Beržerce,

późniejszej Sidorowiczowej i o

wierszu napisanym dla niej przez

„Arcy-Promienistego". Brzmienie
tego wiersza jest następujące:

„Przyjaciółko mego Adama.
Obu nas przyjaźń z nim powiązała;
Wiesz dobrze sama i czujesz sama,

Jaka ta przyjaźń święta i trwała.
Raz położonych granic nie łamię,
Niechcę pierwszeństwa w przyjaciół

rzędzie
wspomnieniach kładź
mnie po Adamie.

ć, dosyć mi będzie".
(T. Zan. Wilno 1825 r. 19-go lipca).

Odpis rzeczonego drobiazgu
poetyckiego, dokonany w swoim
czasie ze sztambucha pani Józefy
ze Steiningerów Sidorowiczowej,
zawdzięczamy uprzejmości _jej
wnuczki p. J. Zawiszanki. Dziś
niestety nikt nie będzie mógł
porównać kopji z powyższego
wiersza z oryginałem, albowiem
przed 12-toma już laty stambuch
ten i bezcenna wprost korespon-
dencja Sidorowiczowej z Filare-
tami wileńskimi padły pastwą
ognia w czasie pożaru w domu
p. Karoliny z Sidorowiczów Za:
wiszyny w Poniewieżu.

W Twoich

A dos

prowizorem Macewiczem. W ro-
dzinie pp. Zygmuntowstwa Cier-
pińskich szczęśliwie się przecho-
wały piękne portrety olejne Stei-
ningerów i ich córki, uroczej sza-
tynki, malowane przez Jana Ru-
stema. Podpisów autora, cenne
te konterfekty, niestety nie po-
siadają.

Józefa Sidorowiczowa doko-
nała żywota przedwcześnie 10
kwietnia 1840 r., mając zaledwie
29 lat. Zwłoki jej spoczęły w Rzy-
mie na Campo-Santo, poza ko-
ściołlem św. Pawła. Kamień jej
grobowy opatrzony jest polskim
napisem—jedynym na tym cmen-
tarzu Fotografja tego nagrobka
przechowuje się w rodzinie Cier-
pińskich.

Tak więc Sidorowiczowa zmar-
ła znacznie wcześniej od swej
matki Joanny Macewiczowej, zga-
słej 8.IV 1861 r. (ur. 1793 r.). Ma-
cewiczowa ma wspólny pomnik
na cmentarzu wileńskim na Po-
hulance z siostrą swą, doktorową
Karoliną Kowalską, znaną opie-
kunką kowieńską Mickiewicza, w

okresie jego nauczycielstwa. K.

Kowalska zmarła 16
1853 r., przeżywszy 58 lat, jak
świadczy epitafium nagrobkowe.

Gdyśmy powrócili do osoby
Macewiczowej, to zatrzymajmy
się już na dłużej na tym domu

po karmelickim, gdzie, według
nie dość jasnych wskazówek An-
toniego Ed. Odyńca, podanych w
jego „Wspomnieniach”, oraz na
zasadzie długoletnich badań kre-

 

Dom przy ul. Wielkiej nr. 46 (po-karmelicki), w którym w r. 1824 (przed wywiezie-

niem do Rosji), mieszkali: A. Mickiewicz i prezes Filomatów J. Jeżowski (trzy

okna nad galeryjką), w tym samym domu mieszkała Joanna Mackiewiczowa, primo

voto Steiningerowa, z córką swą Józefą Steiningerówną.

Wydaje mi się nieco wątpli-
wem, azali wiersz ów mógł po-
wstać w r. 1825 i to w dodatku
w Wilnie, ponieważ autor jego
przebywał już wówczas na wy-
gnaniu w dalekim Orenburgu pod
Uralem. Zachodzą inne również
wątpliwości co do wiernego
skopjowania wiersza z oryginału
albowiem jeszcze przed 25-ciu
laty otrzymałem jego odpis z rąk
wnuczki  Sidorowiczowej Š. p.
Marji Cierpińskiej, znanej nauczy-
cielki wileńskiej z podaniem A.E.
Odyńca jako jego autora. Naj-
zupełniej jednak wierz tej
mianowicie wersji, że autorem
wiersza jest” nikt inny jeno T. Zan,
tembardziej,j że w Sztambuchu
wyżej pomienionym znajdował
się, jak sprawdzały wnuczki Si-
dorowiczowej, rzeczywisty auto-
graf A. E. Odyńca, o wiele przy-
tem gładszy pod względem formy,
od zacytowanego wyżej utworu
Zana.

Przy tej sposobności nasuwa
się kwestja nieustalonego doiych-
czas wieku przyjaciółki Adama
Berżerki. A. E. Odyniec w swych
„Wspomnieniach z Przeszłości",
opowiadanych Deotymie podaje
że miała ona w r. 1924 lat 16
wieku; tymczaszem w rodzinie
twierdzono zawsze, że Steininge-
równa przyszła na świat w r. 1811
a więc, musiała ona miećwonym
czasie zaledwie lat 13.

Berżerka wyszła zamąż, jak
zanotowała p. J. Zawiszanka dla
wiadomości swych bratanków, w
r. 1828 mając 17 lat za Stanisła-
wa Sidorowicza, słynnego w kra-
ju adwokata i wysoce poważane-
go obywatela.

Jak świadczy tradycja, a nie-
gdyś podkreślał już A. E. Ody-
niec, Berżerka — Steiningerówna
była pełnem wdzięku dziewczę-
ciem, ślicznie grającem na forte-
pianie, której gry lubił słuchać
Mickiewicz. Nie dziw, była ona
bowiem córką bardzo zdolnego
muzyka Józefa Steiningera, ro-
dem Saksończyka, który grywał
na dworze królewskim w Warsza-
wie, a potem w Grodnie. Cenio-
nym był J. Steininger nauczycie-
lem muzyki w naszem Wilnie,
gdzie też poślubił Joannę Waegne-
równę, słynącą z wyjątkowej
urody..

Gdy w początkach XIX w.
umarł w młodym jeszcze wieku
Steininger, wdowa wstąpiła po-
wtórnie w związki małżeńskie z

WOODEECEZASEKZTNA RS TIA

że społeczeństwo polskie nie po-

szło na haczyk fantastycznych

obietnic wschodnich, że czujna

stoi straż polska nad Baltykiem,
nad Wartą i Odrą. 5

ślącego te wyrazy, mieszkała Ma-
cewiczowa i gdzie również, przed
opuszczeniem Wilna na zawsze, od
kwietnia 1824 r., až do przymu-
sowego wyjazdu na pėlnoc, prze-
bywał Adam Mickiewicz.

Adam i Józef Jeżowski za-
wdzięczali gościnę w onej ka-
mienicy właśnie uczynności szla-
chetnej matrony Macewiczowej.
Gdzie się mieściło owe mieszka-
nie naszych Filomatów? Jeśli
można z całą pewnością utrzymy-
wać, że w tym domu w on czas
karmelickim, zaś od lat 66 nale-
żącym już do magistratu m. Wil-
na, gospodarzyła p. Macewiczo-
wa, właścicielkaZielonej apteki,
to zdaje mi się nietrudnem bę-
dzie zorjentowanie się w rozkła-
dzie lokali, najbliżej nas interesu-
jacych.

Jak najskrupulatniej, aż trze-
ma nawrotami, wnikałem w spra-
wę ewentualnych miejsc zamiesz-
kania Macewiczowej, tudzież Mic-
kiewicza i Jeżowskiego. Stąd
przekonany jestem, że p. M.
mieszkała w głębi wielkiego o-
wego  karmelickiego podwórza,
wprost bramy wejściowej kamie-
nicy pod Nr. 46-tym, zaś jej go-
ście przygodni lokowali się w tej
części domu, gdzie i po dziś
dzień oglądać można starą bar-
dzo galeryjkę krytą, na którą
wstęp, jak dawniej tak i obecnie,
prowadzą schody ukryte w cha-
rakterystycznej budowi krużgan-
kowej, oświetlonej oknami pół-
parabolicznemi. Jak widać ze
„WspomnieA“ A. E. Odyńca,
Adam i Jeżowski zajmowali 2
pokojowe mieszkanie o trzech
naówczas oknach, wychodzących
na podwórze.  rodkowe okno
przed 7-miu laty zostało przero-
bione na drzwi wejsciowe do
owego mieszkania, a przed tem
wstępowało się do tego lokalu
przez drzwi umieszczone z pra-
wej strony galerji.

Macewiczowa, u której często
nie tylko Adam Mickiewicz z
Odyńcem należeli do gości naj-
milej podejmowanych, lecz i licz-
ni ich *koledzy filareccy, zajmo-
wała mieszkanie jak wyżej po-
wiedziano przeciwległe, a do
którego wejścia na owo piętro i

dziś jeszcze prowadzą drewniane,
bardzo stare schody. Obecnie,
gdy się cały gmach gruntownie
restauruje, staraniem - Ośrodka
Zdrowia, urzędującego przy tu-

tejszym magistracie, ta część ka-
mienicy z byłem mieszkaniem
Macewiczowej, cokolwiek zmieni

swą fizjonomję; schody zewnętrz-
ne będą skasowane, zaś wejście
na górę urządzi się wewnątrz do-

mu i znajdować się będzie już

na jego parterzę. Mieszkanie nie
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J6zefazeSteiningerėw Sidorowiczowa
(Mickiewiczowska „Berżerka*) podług

portretu olejnego Jana Rustema.

będzie podlegało większym prze-
róbkom i pozostaną tu jak daw-
niej 3 pokoje z kuchenką. Zaz-
naczmy, że pokój bawialny sta-
nowiła tu duża sala, z lewej stro-
ny sieni był lokal o 4-ch oknach,
z prawej zaś o 2-ch.

Piotr Chmielowski, który w
pracy swej Adam Mickiewicz
(Warszawa—Kraków 1886 r.) ko-
rzystał ze „Wspomnień z przesz-
łości* A. E. Odyńca, podaje taki
oto ważny dla orjentacji lokalnej
szczegół: „Najlepsze chwile prze-
pędzał Mickiewicz w domu Mace-
wiczowej, gdzie jako najbliższy
sąsiad, był nie gościem ale do-
mowym i jeżeli nie codzień, to
przynajmniej kilka razy w ty-
godniu kończył z Odyńcem wie-
czory. Berżerka grała prześlicznie,
Adam lubił jej słuchać, a zwłasz-
cza lubił ją samą; miał też szcze-
gólne upodobanie wgrze w kiksa
nie bez „kosterskich figlówi kłót-
ni* z matką Kowalskiego, miesz-
kającą wtedy w Wilnie. A i myśl
o swatowstwie Odyńca z Berżer-
ką nie odstępowała go.

Dnia 22 października kiks ów
był jeszcze weselszy niż kiedy-
kolwiek i trwał dłużej niż zwykle.
Mickiewicz z Odyńcem wyszli od
Macewiczów około północy i za-
raz z dziedzińca zadziwił ich wi-
dok światła we wszystkich oknach
mieszkania, zajmowanego przez
nich i Jeżowskiego. Gdy przyszli,
zastali kapitana cyrkułowego, Kru-
kowskiego, który czekał na Fda-
ma, ażeby mu osobiście, jak
przedtem już Jeżowskiemu, udzie-
lić dła podpisu rozporządzenie,
nakazujące pojutrze rano wybrać
się w podróż do Petersburga!

Ponieważ Mickiewicz z Odyń-
cem powracali wzdłuż kamienicy
po prawem ręku, rachując od
wyjścia z mieszkania Macewiczo-
wej ku bramie, owe światło właś-
nie objaśnia i samą sytuację
mieszkania Adama i Jeżowskiego,
ile że w onej dłuższej części tej
kamienicy, pomimo usilnych ba-
dań jeszcze przed 30-tu przeszło
laty nigdzie nie znalazłem i śla-
du 2 pokojowego mieszkania, ja-
kie według przybliżonego opisu
Odyńca, musiell zajmować Adam
ze swym kolegą.

Dalej podaje Chmielowski:
„Mickiewicz przypomniał sobie
wtedy, że Ignacy Chodźko, za
ostatnią przed kilku tygodniami
bytnością swą w Wilnie, zobowią-
zał go, ażeby do albumu narze-
czonej jego, Ludwiki Mackiewi-
czówny,wpisał przed wyjazdem coś
na pamiątkę, i że album ten zo-
stawił Odyńcowi. Nałożywszy faj-
kę i okrywszy się płaszczem,
wszedł. poeta do drugiego pokoju
ipo półgodzinnem staniu przy
piecu, podczas .gdy Odyniec z
Jeżowskim rozmawiali, powrócił,
żądając albumu. Usiadł w drugim
pokoju i wpisał w nim wiersz:

„Nieznajomej, dalekiej, nie-
znany, daleki,...*

Gdy nadeszła chwila rozstania
się Mickiewicza z Wilnem, a mia-
ło to miejsce na t. zw. Imbarach,
właśnie przy ul. Wielkiej przed
bramą domu, którego znaczną
część frontu zajmuje dzisiaj skład
apteczny'Andrzejkowicza, zgroma“
dzono się przy bryczce, ktėrą
mieli wyruszyć w drogę dwaj
wygnańcy Mickiewicz i Jan So-
bolewski, tak niedawno jeszcze
współwięźniowie w murach ba-
zyljańskich. Chmielowski o tem
pożegnaniu tak pisze za Odyń-
cem:

„l gdy już siedział z Sobolew-
skim na bryczce, pożegnawszy
się ze wszystkimi, którzy stali
dokoła, nie bez intencji zapewne
ostatnie jeszcze słowa zwrócił
wspólnie do Berżerki i do Odyń-
ca, ujmując razem ją i jego za
ręce i mówiąc: „No, no! dosyć
już tego! Obaczymy się jeszcze
pewno, tu czy tam, ale się oba-
czymy; bywajcie zdrowi i niech
was Bóg błogosławi!* Dźwięk
dzwonka pocztowego oznaczył
ruszenie się koni: „był on dla
nas jak dzwon pogrzebowy* —
powiada Odyniec. Kilku kolegów,
Odyniec, Chodźko Aleksander,
Korsak, Frejent i Domejko szło
jeszcze za kibitką przez ulicę Nie-
miecką i dopiero przed Pohulan-
ką zdjąwszy czapki i powiewając
chustkami, pożegnali się wzajem-
nie ze znikającymi za górą”.

Być może, 'że sprawa odzna-
czenia tablicą pamiątkową mic-

kiewiczowską tej historycznej ka-
mienicy stanie 'się  niezadlugo
przedmiotem  kwestji  spornej;
prawie nie wątpię jednak, że in-

nego? karmelickiego domu, za
czasów pobytu w Wilnie autora
„Pana Tadeusza*, na tych Ilmba-
rach nie było, pomimo, że Mace-
wiczowa była właścicielką Apteki
Zielonej, mieszczącej się przez
czas długi nie pod Nr. 46, lecz
właśnie 38 na rogu ul. Sawicz.

Przed 6-ma laty uchwalono,
mimo wszystko, wmurować tabli-
cę pamiątkową na tym domu
miejskim (Nr. 46) jako mianowi-
cie w 100 rocznicę deportacji
Mickiewicza. Magistrat, a przede-
wszystkiem jego prezydent, p.
Witold Bańkowski, przyrzekł wów-
czas literatom, stanowiącym ko-
mitet wykonawczy, swe poparcie.
Dziś, jak wiadomo, sprawa wzno-
wiona została staraniem p. Sz. K.
i działa skutecznie nowy komitet
pod egidą prof. St. Kościałkow-
skiego. Za poradą pr. K. skromne
składki dawnego Komitetu dolą-
czone zostały do sumy składko-
wej K-tu, powstałego obecnie.

Polonus.

„Dziennik Wileński"
przed sądem.

W ostatnich dniach sądy roz-
patrywały dwie sprawy „Dzien-
nika Wileńskiego".

Pierwszą sprawę rozpatrywał
w sobotę dn. 10 b. m. Sąd FApe-
lacyjny w Wilnie. Jako oskarżony
stawał przed sądem red. Stani-
sław Kodź. P. Kodź w listopadzie
roku ubiegłego skazany przez
Sąd Okręgowy na pięćdziesiąt
złotych grzywny z zamianą na
siedem dni aresztu oraz 5 zło-
tych opłat sądowych za umiesz-
czenie w „Dzienniku Wileńskim*
art. p.t. „Odmladzanie armji“
przedruku z „Gazety Warszaw-
skiej", © swoistych metodach,
stosowanych w wojsku w celu
zwolnienia niedogodnych dla sa-
nacji oficerów.

Oskarżenie dopatrzyio się cech
przestępstwa w informacji, że w
komisjach lekarskich zadawane
były oficerom  mniejwięcej takie
pytanie: „Ile jest25x176? pomno-
żyć w pamięci". Jeśli wciągu mi-
nuty niema odpowiedzi, wynik
badania — „zanik pamięci". Iro
niczna lub krnąbrna odpowiedź
oficera, a wynik badania: „cho-
roba nerwowa*.

Od wyroku Sądu Okręgowego
red. Kodź apelował do Sądu Ape-
lacyjnego.” W skardze spelacyj-
nej oskarżony wskazał, że nie
może być uważany za przestęp-
stwo przedruk z legalnie rozpo-
wszechnionego, nie skonfiskowa-
nego czasopisma, następnie, że
wiadomość była podana z powo-
łaniem się na „Gazetę Warszaw-
ską” i wreszcie, że w aktach
sprawy niema żadnych dowodów,
któreby stwierdzały nieprawdzi-
wość informacji.

Sąd Apelacyjny  rozpatywal
sprawę w składzie sędziów Bądz-
kiewicza (przewodniczący), Kon-
towta i Jundziłła.

Po referacie sędziego Kontow-
ta i wyjaśnieniach oskarżonego
vice-marszałek Kryczyński zrzekł
się oskarżenia.

Sąd Apelacyjny uchylił wyrok
Sądu Okręgowego i red. Kodzia
uniewinnił.
W poniedziałek dn. 12 b. m.

Sąd Okręgowy w wydziale odwo-
ławczym  rozpratrywal sprawę
red. odp. naszego pisma p. Kazi-
mierza Hałaburdy. Komplet sę-
dziowzki stanowili sędziowie Mu-
raszko (przewodniczący), Góra
i Januszko. W Sądzie Grodzkim
p. Hałaburda był skarany również
za przedruk z „Gazety Warszaw-
skiej“ na 200 złotych grzywny
i dwadzieścia złotych opłat sądo-
wych. Inkryminowany ustęp prze-
druku zawierał wiadomość, że w
Sejmie zebrany jest obfity ma-
terjał, zawierający dowody narzu-
cenia przez obecny Rząd (działo
się w jesieni roku ubiegłego)
Konstytucji i obowiązujących
ustaw i tyle faktów niezgodnego
z prawem szafowania grószem
publicznym, że Rząd obecny z
hasła wszystko dla państwa uczy-
nił sobie wygodny parawan. dla
wszelkich nadużyć".

Od wyroku Sądu Grodzkiego,
p. Hałaburda odwołał się do Są-
du Okręgowego.

Na rozprawie w poniedziałek
12 b. m. w Sądzie Okręgowym,
p. Hałaburda prosił o umorzonie
sprawy wobec ustania mocy obo-
wiązującej Rozp. Prez. Rzplitej z
dnia 10 maja 1927 roku o rozpo-
wszechnianiu nieprawdziwych wia:
domości. Prokurator zgodził się
z wnioskiem oskarżonego.

Sąd Okręgowy po naradzie
postanowił sprawę umorzyć.

 

Jeszcze w sprawie
wiecu teatralnego

na Pohulance.
W związku z wiecem onegdaj-

szym na Pohulance z powodu
wystawienia „Przestępców”, otrzy-
maliśmy szereg uwag, z których
podajemy głos prezeski Narodo-
wej Organizacji Kobiet p. Janiny
Burhardtowej.

Przypuszczając, że sprawa sztu-
ki „Przestępcy“ i ustosunkowania
się dó niej społeczeńswa i władz,
przestanie już nakoniec zabierać
ludziom tyle czasu i energji, śpie-
szę wypowiedzieć słów parę w
imieniu tych kobiet, na które ca-

ad
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ła zajadłość mówców poniedzia
kowych się skupiła. Stało się tor
przypuszczam dlatego, że o zaka”j
zie władz nie wolno było mówi
a więc musiał się znaleźć jaki
kozioł ofiarny.

Stanowisko podpisujących pro*
test organizacyj, całkowicie i rz
czowo wyjaśniła p. Kirtiklisowa: :
oburzenie na silące się na do”
wcip przemówienie o lustrze, j |
dnego z mówców —wyraziła do-[ |

|
|

 

skonale p. Iwaszkiewiczowa, ref |
szta osób, które w tej sprawiej
głos zabierać miały, albo nie uzy”
skały zaproszenia, albo nie mo
gły się docisnąć, bo zamiast po-
ważnego dyskusyjnego zebrania
zastano doskonale zorganizowany
wiec.

Ja chcę tylko odpowiedziećj |
p. Studnickiemu, którego występy] |
są aż nadto znane i ošmieszanėiį |
ale mimo to, ostatniego puścićj |
płazem nie można. Nie jesteśmy| |
ciekawi wyznan'a wiary p. Stuf |
dnickiego, ale od naszej mu waj >
ra! Nie zadawszy sobie nawet fa]
tygi przeczytania, jakie organizaj |
cje protest podpisały, starał si
on je ośmieszyć, a wykpiwaničį
z jakiejkolwiek organizacji, temti
bardziej zaś nie mogącej się obro
nić — jest nie na miejscu (gdzież
tu demokratyzm?) To zaś, co zaj
znaczył p. St., że nietylko jedno:
myślne organizacje protest pod'|
pisany — świadczy, że my kobiej
ty nie wzorujemy się na zajadłoj
ści męskiej i mając rozmaite przej
konania polityczne, potrafimy za
wsze' się zjednoczyć i znaleźć] |
punkty styczne tam, gdzie cho
dzi o sprawy ogólnie nas obcho
dzące; że więc mamy. odwagój
wspólnie wystąpić, to z nas niko
mu za złe branem być nie możć4

Chcę jeszcze uspokoić jedne
go z późniejszych mówców, któ
ry radził nam, żebyśmy na pro
teście nie poprzestały, a pobu
dzone tą sztuką ze złem walcz

Nie, „Przestępcy“ otworzyły
opiero nam oczy. Pracując

wszystkich dziedzinach życia spo”

     

łecznego, widzimy tyle nędzy
moralnej i fizycznej, którymi |
przeciwdziałać się staramy, Z
naprawdę mamy prawo wymagać:
by teatr nam dawał trochę w.
poczynku i prawdę piękną, n
oblepiając nas w dalszym ciągi
błotem, i wnosił nam choć troj
chę słońca do szarzyzny życia ||
ciężkiej nieraz pracy. Mówiąc
mamy prawo — poruszam mimo”|.
woli sprawę subsydjum, co ta
rozgorycza p. Zelwerowicza, ale
chciałabym, by zrozumiał, że sić|
cieszymy, iż nas stać na to, cój
dało mu możność doboru takW
wyśmienitego zespołu artystoWr
jak również dawania częstych|
reką a to są te dwie rzeczy/|
tóre nauczyły ludzie chodzić do)

teatru. Jednakże te subsydja|
obowiązują, jak również i obiet'|
nice, dawane przy otwieraniu|
teatru. =

A czy to jest u nas dopus“|
czalne i normalne, by w czasić |
3 dni świątecznych ostatnio da*|
wano w obu teatrach takie sztu”|
ki, że we wszystkich bez wyjątku|
szkołach było zapowiedziane, iż
za pokazanie się na któremkol-g,
wiek przedstawieniu grozi wyrz >
cenie z gimnazjum? Gdzież
nasza młodzież posłyszeć pięknaj
mowę polską i czemu nie daj
my jej możności zachwycaniśj
się wspaniałą grą artystów, którś)
ich zawsze tak interesuje i przej”||
muje? Przecież nie można brać
pod uwagę Cudownego pierś
cienia i Krakowiaków i Górali
które już większość dawno w!
działa. Jeśli już mowa o mło
dzieży uderzył mnie jeszcze je
den charakterystyczny rys wczo*
zajszych przemówień, była por
szona w dyskusji sprawa krytyko) |
wania sądownictwa, były sprawy) |
kobiece, ale ani jeden głos siś
nie odezwał w sprawie ohydnegl) |
jednostronnego przedstawieniś)
młodzieży, na szczęście niemiec) |
kiej. Jestem przekonania, że ta
w Berlinie ta młodzież, która ni
potrzebowała jak w lustrze przej
glądać się włtej sztuce — zarea'| |
gowała na to odpowiednio. Ta
kież głosy odezwałyby się napew |
no i tutaj, cóż kiedy młodzieży) >
tak myślącej, zarówno jak i więk
szej części podpisanych pod pro*q<
testem organizacji, nie dopusz
czono do teatru, a wciskać s
bocznemi drzwiemi lub dopraszać
się o zaproszenia jeszcześmy siś|
nie nauczyli. EE

Janina Burbardowa. |
Prezeska Narodowej Orga

nizacji Kobiet. A

 

*
* *

Do redakcji naszej napływają)
w dalszym ciągu protesty prze
ciwko pominięciu przy zaprosz:
niach całego szeregu zaintereso”
wanych organizacyj* a"

Magistrat w dążeniu do uzy”
skania zwolenników dla obecne
go kierunku teatralnego na PO
hulance posunął się tak  daleko:|
że z pośród 11-tu organizacji)
które podpisały protest, wysła | |
zaproszenia po.3 bilety zaledwie) ©

dwom: Narodowej  Organizacj|) |
Kobiet i Związkowi Obywatelskiej)
pracy kobiet. Resztę pominął.
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R . o . . s s (powiaty: Lidzki, Szczuczyński, Qszmiański
„| | W niedzielę, 25 maja odbędą się w okręgu Lidzkim ***** : Auma mana

a. Wszyscy Polacy i Katolicy winni > z > N
| » W i e >=
4 Lstanąčė do wyborów i głosować na J e d yną l ist ę po l S k a.» k ato i Ic k ą e !

g Tendencyjnie pominięte zo- Zelika Lewinsona sąd uznał poprzedni wyrok skazał go na te i ludność odniosła wrażenie, pi ie pod tekst: l -
la“ Staly też wszystkie organizacje Zsali sądowej. jedynie za winnego stawienia rok więzienia, zaliczając na po- że w dniu tym należy świętować. ki rewada nie Sp a.
to] katolickie i narodowe jak Chrz. zabójstwo Eljasza oporu policjantowi, kiedy ten czet tej kary rok odbytege aresz- Był to w każdym razie bląd tak- wiać charakteru rewersu.

Zw. Naucz., Chrz. (niw. lud. itp. Gurwicza usiłował zatrzymać jednego ze tu prewencyjnego. tyczny jeżeli nie będziemy po-

Nikt przecież nie uwierzy, żeMa- czyli samosąd „arteli zaręba- Sprawców zbrodni i uchylając Kos. sądzać organizatorów konferencji Sprawy litewskie.
  

    

  

gistrat o tych organizacjach za-
__ pomniał.

* *

Ponieważ nie wszyscy których
zaproszono (lub ułatwiono wej-
Ście bocznemi drzwiami), byli na

 pierwszem przedstawieniu „Prze-
stępców* należy zaznaczyć, że

_ na pokazowem widowisku w po-
_ niedziałek dyrekcja teatru skre-

šlila lub złagodziła bardziej dra-
*. styczne sceny, aby uczynić bar-

_ dzlej strawną sztukę dla wiecow-
ników.

h Szczególniej złagodzona zosta-
ła jedna scena, która na pierw-

"| szem przedstawieniu wywołała
 ohydę. P. Zelwerowicz wie, o
"czem mówimy.

Czy jednak wypadło chować
się z nią wstydliwie?

* £ *

Członkowie koła dramatycz-
nego przy sodalicji klawerjańskiej
proszą nas o zaznaczenie, że soli-
daryzują się całkowicie z wystą-
pieniami jedenastu organizacji,
które podpisały protest.   ie|

 

  
TEATR LUTNIA.

Występy gościnne zespołu ro-
syjskiege.

W sztuce Turgieniewa „QGniaz-
do szlacheckie" p. Wiedryńskaja

stworzyła postać Lizy w takim

__ blasku piękna, w tak czarującej
, grze subtelnych kolorów i tonów,

że mimowoli nasuwa się porów-
nanie jej gry do muzyki. Wied-

ryńskaja, jako Liza to uosobienie
wszystkiego, co szlachetne, wiecz-

ne, piękne. Co za szlachetne

Serce, co za uległość wobec losu,
graniczące z filozoficzną pokorą.
Taka Liza po przeżyciu tragedji
może znaleźć spokój tylko w
klasztorze.

Gra Wiedryńskiej jest dziwnie
prosta i to jest właśnie siłą i pięk-

nem jej wielkiego talentu.
Doskonała jest p. Mielnikowa

w roli Marty Timofiejewny. To

jest śliczna postać staruszki. Bar-
dzo dobry jest p. Ławrecki w in-
terpretacji J. Jurowskiego. Czen-

gery stworzył świetną postać sta-

regó nauczyciela muzyki Niemca

Lemma. Wysoki poziom artystycz-
ny utrzymali również pozostali

Wykonawcy: błyskotliwa p. Bun-
_ czuk zawsze miła p. Riidberg,
utrzymana w tonie p, Lewicka.

Jako trzeci występ duży suk-

ces odniosła „Dama kameljowa"
A. Dumas'a. Utalentowana arty-

stka M. Wiedrynskaja w roli Mal-

gorzaty Gautier wspaniałą grą
 

 

je "__ rozczuliła do łez wielu widzów.
aj Gra jej była pełna prawdziwej
| szlachetności. Bardzo wybitnie

uj _ zaznaczyli się również p. Mielni-

jż| kowa, pp. Bułata i Tokarzewicz.
| 2 „Mieszkanie Zojki“ Bulhako-

"wa, sztuka odegrana dn. 12 maja

„a przy zapełnionej widowni, to
„jj _ Świat zupełnie inny. To soczysty

obrazek sowieckiego życia. Wszyst-
kie dramatis personae—to okrop-
ne typy sowieckiej rzeczywistoś-
ci. Tragiczna, ponura groteska.

Ciarki przechodzą po skórze,
kiedy się widzi, co się dzieje dziś
w Rosji Turgieniewa, Gonczaro-
wa, Tołstoja, Puszkina, Lermon-
towa. Podczas, gdy trzy siostry
Czechowa marzyły „do Moskwy,
do Moskwy“..., to dziś najrodo-
witsi moskwicze marzą tylko o
jednem: „prędzej z Moskwy, gdzie-
kolwiek"...

Zespół ryski gra sztukę bły-
skotliwie, jaskrawo, wyraźnie.

Gra pp. Jakowlewa, Jurow-
skiego, Bułatowa, pani Bunczuk
i innych jest ponad wszelkie po-
chwały.

  

Zastępca.

Renė Pujol.

 

czy“ nad swym cztonkiem.

Wczoraj przed sądem apela-
cyjnym, pod przewodnictwem p.
sędziego Jodziewicza i przy udzia-
le pp. sędziów Niekrasza i Matu-
szewicza, ponownie rozpatrywana
była sprawa, odžwierciadlająca
życie mętów, społecznych ze śŚro-
dowiska żydowskiego w naszem
mieście.

Sprawą taką była niewątpliwie
zbrodnia, popełniona zbiorowo w
końcu 1928 r. przez członków
t. zw. „arteli zarębaczy”, wcho-
dzącej w skład Zw. Robotników
Spożywczych, na osobie jednego
ze swych członków, Eljasza Gur-
wicza, który aczkolwiek sumienie
nie miał wcale czyściejsze od
swych towarzyszy, to jednak zbun-
tował się przeciwko „arteli* i za-
mierzał rozbić tę organizację,
przez stworzenie innej kliki zarę-
baczy, ze sobą na czele.

Te zamysły Gurwicza oczy-
wiście nie przypadły do gustu
członkom „arteli“, a wobec tego
uznali za zdrajcę i postanowili za
wszelką cenę unieszkodliwić.
W tym celu oskarżyli go o

dokonanie napadu rabunkowego,
wobec czego władze bezpieczeń-
stwa zarządziły aresztowanie Gur-
wicza. Po 5-ciotygodniowem je-
dnak śledztwie okazało się, iż
oskarżenie jest bezzasadne, a w
konsekwencji zwolniono go z
więzienia, jako niesłusznie oskar-
żonego.

Kiedy wiadomość o decyzji
tej dotarła do „arteli“ na spec-
jalnie zwołanej naradzie postano-
wiono zabić, powierzając wyko-
nanie tej uchwały kiku członkom.

Uwolnienie Gurwicza z więzie-
nia, nastąpiło dn. 18 grudnia

1928 r. z tegoż dnia rozpoczęły
się intensywne poszukiwania go
po różnycb spelunkach.

Dopiero nazajutrz wykonawcy
wyniku dowiedzieli się, iż tropiony
przez nich Gurwicz znajduje się
w jatce miejskiej Renkanciskiej
prży ul. Jatkowej udali się tu,
i do rozmawiającego wewnątrz
sklepu poczęli strzelać z kilku
rewolwerów. W rezultacie trzy z
kilkunastu oddanych strzałów u-
godziły w Gurwicza, wskutek cze-
go. ten wkrutce zmarł.

Po dokonaniu samosądu na-
pastnicy rozbiegli się, lecz jeden
z nich Dawid Gorfejn wpadł w
ręce zaalarmowanego strzelaniną
policjanta.

Wnet jednak
pa żydów na czele
Lewinsonem, która
ucieczkę zatrzymanym.
W toku śledztwa w tej spra-

wie władze ujawniły i schwyłały
sprawców zbrodni w liczbie 10-ciu
którzy we wrześniu ub. r. stanęli
przed sądem okręgowym.

Po sześciodniowej zozprawie
sąd uznał za winnych dokonania
zbiorowej zbrodni zabójstwa: Da-
wida i Chaima Gorfejnów, Zelika

zjawiła się gru-
z Zelikiem
umożliwiła

i Chaima Lewinsonów i Rachme- '
la Wapnika i skazał każdego z
nich na zamknięcie w ciężkiem
więzieniu przez lat 8.

Na skutek skarg obrońców
skazanych sprawa ta była przed-
miotem rozpraw sądu apelacyj-
nego.
W czasie przewodu sąd zba-

dał 12 świadków, którzy mieli za
zadanie stwierdzić alibi podsąd-
nych.

Jako rzecznicy stron wygłosili
przemówienia p. wiceprokurator
Parczewski, peinomocnicy powo-
dów adw. Szyszkowski, Smilk i
Rudnicki oraz obrońcy podsąd-
nych adw. Czernichow, Kulikow-
ski, Engiel, Szeskin i Andrejew.

Około godz. 8 wiecz. sąd wy-
niósł wyrok, którego mocą za
dokonanie zabójstwa  Gurwicza
skazał na ciężkie więzienie: Da-
wida Gorfejna przez 6 lat, a
Chana Gorfejna, Chaima Lewin-
sona i Rachmela Wapnika przez
4 lata każdego.

33)
tauban,
chwili zwłoki.

do którego

 

"KRONIKA.
Sprawy miejskie.

—  Kontynuowanie robót
miejskich. W celu dalszego kon-
tynuowania robót miejskich. Ma-

gistrat m. Wilna, uzyska z Mini-

sterstwa Pracy i Opieki Społecz-
nej do dyspozycji magistratu m.
Wilna sumę 70.000 zł., która poz-
woli na wstrzymanie likwidacji
robót miejskich.

(d)
— Posiedzenie komisji roz-

budowy m. Wilna. W. czwartek
15 b. m. w lokalu Magistratu od-

będzie się posiedzenie komitetu

rozbudowy m. Wilna. Porządek

dzienny zawiera następujące
sprawy: 1) Wybory zastępcy prze-
wodniczącego, 2) Sprawa kredy-
tów budowlanych, 3) Wolne wnio-
ski. (d)

Sprawy sanitarne.
— (Choroby zakaźne. W ubie-

głym tygodniu w Wilnie choro-
wały 83 osoby, w tej liczbie na:

ospę wietrzną—1; tyfus brzusz-
ny—2; tyfus plamisty—2; płoni-
cę—12 (w tem zgon 1); blonicę—
3; odrę—8 (zgony 3); różę —1;
krztusiec—29; gruźlicę—11 (zgo-
ny 4); jaglicę—8 i grype—l.

Ogėlem zanotowano w wymie-
nionym okresie 8 wypadków
śmiertelnych przebiegu R:

Sprawy kolejowe.
— (Częściowe prace inwe-

stycyjne na kolei. W myśl wy-
danego ostatniego okólnika mi-

nistra komunikacji, łagodzącego

poprzednie ostre zarządzenie

oszczędnościowe, które w prakty-

ce odbiło się ujemnie na całości

gospodarki kolejowej wileńska

dyrekcja kolejowa otrzymała ze-
zwolenie na przystąpienie |do na-
prawy głównych torów kolejo-

wych, mostów i urządzeń zabez-

pieczających ruch.
Również ministerstwo złago-

dziło zarządzenie pierwotne, do-
tyczące przyjmowania nowych
pracowników. Obecnie dyrekcja
w ważnych wypadkach może wy-

stępować do władz kolejowych
z wnioskiem o przyjęcie do pracy
fachowych pracowników kolejo-
wych. (d)
— Inspekcja linji Woropa-

jewo—Druja. W dniu 13 maja
r. b. dyrektor kolei państwowych,

inż. K. Falkowski w towarzystwie

wice-dyrektora inż. Mazurowskie-

go wyjechał na inspekcję służbo-

wą nowobudującej się linji Woro-

pajewo—Druja i kolejki wąsko-

torowej Dukszty—Druja. Powrót

do Wilna nastąpi w dniu 15 maja

T.BIEŻ:3

Sprawy uniwersyteckie.
— Promocje. Dziś o godzinie

13-ej w Auli Kolumnowej Uniwer-
sytetu odbędą się promocje na
doktora wszechnauk lekarskich
następujących osób: Oki Jana
Kazimierza, Rubinsztejna Abrama
Michela, Lesiuka Ignacego i Szy-
mańskiego Pawła.

Sprawy akademickie.

— Koło historyków. We śro-
dę dnia 14 b. m. o godz. 19'tej,
w lokalu Seminarjum historyczne-
go (Zamkowa 11) odbędzie się
zebranie sekcji dydaktycznej z
referatem kol. Swiackiego p. t.
„Lektura tekstów źródlowych w
szkole średniej”. Goście mile wi-
dziani.
— „Czwertek* akademicki

poświęcony dyskusji teatralnej
o „Przestępcach* Brucnera, którą
zagai A. Bohdziewicz odbędzie się
dnia 15 b. m. o godz. 7 wieczo-
rem w sali Sniadeckich. Dla aka-
demików wstęp wolny, osoby
z poza uniwersytetu płacą 20 gr.

— Widzisz więc... jest to zaproszenie do Mon-
powinniśmy się udać bez

— Co będziemy tam robili?
— Okaże się na miejscu.

Sprawy szkolne.
— Kurator Okręgu Szkoine-

go Wiieńskiego p. Stefan Po-
gorzelski wyjechał w dniu 13 b.
m. na inspekcję szkolnictwa w
pow. wołożyńskim, gdzie zabawi
do końca bieżącęgo tygodnia.

— Egzaminy wiosenne szkół
średnich. Kuratorjum wydało za-
rządzenie, lż egzaminy wstępne
do kl. l-ej powinny się odbyć 20,
21 i 23 czerwca. Podania winny
być złożone do 15 czerwca.

Egzaminy wstępne do klas
HI odbędą się 24, 25 i 26
czerwca. Podania winny być zło-
żone do 20 czerwca.

Do I klasy będą przyjmowane
dzieci, urodzone w latach 1920,
1919, 1918 i 1917.

Do klasy Il urodzone w latach
1919, 1918, 1917 i 1916.

Do klasy Ill-ej—w latach 1918,
1917, 1916, 1915i t. d.

— Egzamina dla eksternów.
Przy inspektoracie szkolnym m.
Wilna odbyły się egzamina wio-
senne dla eksternów 7-klasowych
szkół powszechnych. Do egzami-
uów stanęło 9 osób — złożyło
tylko 3. (w).
— Letnie kursy dla nauczy-

cieli. Ministerstwo oświaty latem
r. b. w okręgu wileńskiego kura-
torjum szkolnego uruchamia kilka
letnich kursów dla nauczycieli.
Kursa są będą przeznaczone dia
wykwalifikowanych nauczycieli w
celu pogłębienia ich kwalifikacyj.
Zostaną uruchomione następują-
ce kursy:

1) od 3 do30 lipca—kurs po-
lonistyczny w Wilnie, obejmujący
powieść z uwzględnieniem auto-
rów, objętych programem szkół
początkowych i składnię polską.

2) Od 3 do 30 lipca—kurs hi-
storyczny w Wilnie, obejmujący
historję wileńszczyzny od czasów
najdawniejszych do chwili obec-
nej, jej rozwój dziejowy, kulturę,
sztukę, etnografję. 2

3) Od 3 do 30 lipca kurs wy-
chowania fizycznego w Wilnie,
obejmujący gimnastykę w zasto-
sowaniu do dzieci do lat 10.

4) Od 3 do 30 lipca w Tro-
kach kurs pedagogiczny, obej-
mujący zagadnienie praktycznego
wychowania dziecka.

5) Od 3 do 30 lipca w Swię-
cianach kurs języka litewskiego,
w celu jego poglębienia dla po-
trzeb nauczania.

6) Od 14 lipca do 8 sierpnia
kurs języka niemieckiego w Wil-
nie w celu jego pogłębienia dla
celów nauczania.

7) Od 4 do 27 sierpnia kurs
robót kobiecych w Wilnie obej-
mujący szycie, krój, pranie, pra-
sowane i inn. oraz hygjenę spo-
łęczną.

Opłata za kurs: nauczanie i
internat będzie wynosiła 15 zł.
Kierownictwo kursów oprócz na-
uczania będzie  urządzało wy-
cieczki krajoznawcze, szczególnie
dla kursów historycznych. Prze-
widziane są wycieczki do Werek,
nad Narócz, do Miadziołu, do

Nowogródczyzny i do innych
miejscowości. (w).
— Błąd czy świadome ten-

dencja? Stare przysłowie mówi:

„Król Jagiełło bił Krzyżaki i pan
Krupa chciał być taki" Łotysze
nie chcąc mieć kłopotów z 1
maja ogłosili tu dzień jako święto
narodowe Konstytuanty  łotew-
skiej.

Nauczyciele gminy  rzeszań-
skiej postąpili w sposób podobny.

Na 1 maja wyznaczyli sobie kon-

ferencję nauczycielską. Właści-

wie więc nie świętowali a prze-

cież spowodowali to,. że szkoły
powszechne w gminie rzeszań-
skiej w dniu 1 maja były zamknię-

— leż ja umrę z niepokoju...
Detektyw pocieszał ją jak umiał. Powodzenie

sprawy zależało od najdalej idącej ostrożności,

o świadomą
styczną.

— Dyrekcja Gimnazjum  Siótr
Najświętszej Rodziny z Nazaretu w
Wilnie powiadamia, że egzamina wstę-
ne do klasy pierwszej (I-szej) odbędą
się dnia 20, 21 i 23 czerwca 1930 r. o
godz. 8-ej rano. Do kl. II, III, IV i VI dn.
24,25 i26 czerwca. Do klasy V, VII i VIII
Dyrekcja absolutnie nie przyjmuje.

Podania nałeży składać do dnia
18 czerwca.

Z życia stowarzyszeń.
— Walne Zebranie Polskiej

Macierzy Szkolnej Ziem Wscho-
dnich odbędzie się (w drugim
terminie) w dniu 20 maja.
— Posiedzenie Towarzystwa

Prawniczego im. Ignacego Du-
niłowicza odbędzie się w dniu
15 b. m. o godzinie 7 m. 30 w
gmachu Sądowym na Łukiszkach
(lokal Rady Adwokackiej).

Na porządku dziennym dalszy
ciąg referatu profesora Al. Par-
czewskiego „O projekcie Ulstawy
Adwokackiej". Goście mile wi-
dziani.
— Na 101-ej środzie w Zw.

Literatów, dzisiaj o godz. 8 w.,
dalszy ciąg dyskusji na temat
„Przestępców* Brucknera, rozpo-
czętej w poniedziałek po zamknię-
tem przedstawieniu na Pohu-
lance.

-- Z „Sokoła”. Koło Fechtun-
kowe zawiadamia, że w dniu 15
b. m. otwiera strzelnicę z broni
małokalibrowej. Cwiczenia odby-
wać się będą na boisku „Sokoła*
(ul. Mahometańska 12).

Handel i przemysł.
— D obniżenie kar za zwło-

kę od składek w Kasach Cho-
rych. Na ostatniem posiedzeniu
Komisji Polityki Socjalnej Izby
Przemysłowo-Handlowej postano-
wiono wszcząć starania o obni-
żenie wysokości pobieranych od-
setek kar za zwłokę. Jak bowiem
wiadomo, Kasy Chorych dotych-
czas utrzymują stopę 24 proc.,
wprowadzoną w okresie inflacji.
Wysokość stopy, która została
ustanowiona jeszcze w okresie
inflacji, jest obecnie nie tylko
zupełnie niesłuszna z punktu wi-
dzenia interesów gospodarczych,
lecz ponadto, zdaniem Komisji
Polityki Socjalnej, ustalenie jej
nie jest oparte na żadnej podsta-
wie prawnej. (w)
— W którem miejscu nale-

ży podpisać weksel? Istotnie
to nadęr dla sfer handlowych
zagadnienie było ostatnio przed-
miotem rozważań Sądu Najwyż-
szego i orzeczenie instancji kasa-
cyjnej rozstrzygnęło je w sposób
autorytatywny.

Początek sprawy w Warszawie.
W Sądzie Grodzkim, przed który
wystąpił powód (posiadacz we-
kslu), żądając zasądzenia sumy
dłużnej na podstawie dokumentu,
będącego całkowicie wypełnio-
nym blankietem wekslowym.

I Sąd Grodzki sumę tę na
rzecz powoda zasądził. Na skutek
apelacji pozwanego sprawa zna-
lazła się w Sądzie Il-giej instancji,
który sprawę rozstrzygnął inaczej,
wyjaśniając, że żądanie powoda
jest bezpodstawne, ponieważ re-
wers nie... posiada żadnego pod-
pisu, zaś podpis pozwanego z bo-
ku—na kolorowej winjecie blan-
kietu—nie może być uważany za
podpis wystawcy rewersu, stwier-
dzający przyjęcie na siebie zobo-
wiązania.

Teraz odwołał się znów po-
wód, wnosząc skargę kasacyjną

tendencję socjali-

„do Sądu Najwyższego, który też
wyrok Sądu Odwoławczego uchy-
lił, wywodząc, że „umieszczenie
podpisu z boku, nie zaś pod
tekstem rewersu nie może go
jeszcze pozbawiać prawnego zna-
czenia, skoro usława nie zawiera
żadnych rygorystycznych przepi-
sów co do tego w jakim miejscu
na obligu winien się znajdować
podpis dłużnika”.
W ten sposób Sąd Kasacyjny

ustalił tezę, ze umieszczenie pod-

choć dedektyw starał
niefrasobliwością.

— Nawet nie spostrzeże pani mojej nieobec-

— „Uniwersytet wileński za-
mkniety“. Kowienski „Rytas“ po-
daje z palca wyssaną wiadomošė,
iż z powodu zaburzeń wśród stu-
dentów Wszechnicy Batorowej,
władze zamknęły ją na czas nie-
określony.
W ten sposób informuje się

społeczeństwo kowieńskie o życiu
Wilna. (w)

Sprawy robotnicze.
— Walka z „palestyńskiemi

pieniędzmi”. Dnia 13 b. m. za-
rząd chrześcijańskiego związku
zawodowego szewców zwrócił się
do inspektora pracy z prośbą o
ostateczne zlikwidowanie tak zwa-
nych „palestyńskich pieniędzy*,
wydawanych przez pracodawców
żydów za pracę robotnikom
szewcom zamiast gotówki.

Wrazie nie dojścia do porozu-
mienia, chrześcijański związek
zawodowy szewców postanowił
ogłosić ogólny strajk szewców do
czasu zlikwidowania  „palestyń-
skich pieniędzy*.
— Dozorcy domowi wysu-

wają żądania. Dn. 15 b. m. pod
przewodnictwem inspektora pracy
62 obwodu odbędzie się posie-
dzenie polubownej komisji w celu
zawarcia nowej umowy zbiorowej,
pomiędzy związkami zawodowemi
dozorców domowych, oraz wła-
ścicielami domów. Na posiedze-
niu komisji będą przedstawiciele
chrześcijańskiego oraz klasowego
związku dozorców domowych i
przedstawiciele trzech związków
właścicieli nieruchomości m.
Wilna.

Związki dozorców domagają
się podwyżki płacy zarobkowej i
przeniesienia całego szeregu nie-
ruchomości z II do I kategorji
płacy zarobkowej. A

Teatr, muzyka i sziuka.
TEATRY MIEJSKIE w WILNIE.

— Teatr Miejski na Pohulance.
— Występy Eugenjusza Bodo.

Dziś poraz drugi „Spiewak jazzban-
dowy*. Początek o g. m. 30 w.

— Przedstawienie popołudniowe
w Teatrze na Pohuiance. Niedzielne
przedstawienie popołudniowe po cenach
zniżonych wypełni doskonała komedja
W. Smólskiego „Błędny bokser".

— Teatr Miejski w „Lutni“.
Występy Teatru Rosyjskiego z Rygi.
Dziś poraz drugi „Mieszkanie Zojki“
Bułhakow . Jutro „Człowiek z teką*.

POLSKIE RADJO WILNO.
Program:

įŠroda, dnia 14 maja 1930 r.
11,58. Sygnał czasu.
12,05. Gramofon.
13,10. Komunikat meteorologiczny.
16,15. Muzyka lekka.
17,00. „Zdrowie rodziny*.
18,00. Koncert muz. lekkiej kompo-

torów węgierskich.
18,45. Kwadrans akademicki.
19,00. Audycja wesoła, z „Pamiętni-

ków,Paska".
19,25. Lekcja języka włoskiego.
20,15. Feljeton.
2030. Recital fort. Zygfryda Szhultza
23,00. Muzyka taneczna.

 

Z ostatniej chwili.
Nowy poseł łotewski.
WARSZAWA, 13.5. (Pat). Dziś

o godz. 7-ej rano przybył do War-
szawy z Rygi nowomianowany
minister. pełnomocny Łotwy dr.
Grosswald.

Wycieczka polska ze Sta-
nów Zjednoczonych.
GDYNIA, 13.5. (Pat.). Dziś stat-

kiem „Polonia“ polskiego tran-
satlantyckiego t-wa Gdynia-Ame-
ryka przybyło ze Stanów Zjedno-
czonych 119 osób pod kierownic-
twem dr. Łukaszewicza w celu
odwiedzenia kraju. Wycieczka
przybyła do Polski na dwa mie-
siące. Po przybyciu okrętu do
portu orkiestra okrętowa odegrała
okrętowy hyrnn polski, poczem
dyrektor linji okrętowej Gdynia-
Ameryka p. Benisławski oraz dy-
rektor Żeglugi Polskiej Rómmel

-i dyrektor Urzędu Morskiego p.
Poznański powitał przybyłych.

się pokrywać wzruszenie

. Krzyk z przestrzeni.
“ Przekład autoryzowany Izy Glinki.

(Przedruk wzbroniony).

Na kawałku papieru wypisał oba słowa jedno
pod drugiem:

QLUARTMSTA

MONTAUBAN

— Dwa a kryptogramu oznaczają dwa n,
a dwa t to oba'a. Znaleźliśmy tym sposobem
i dwie litery pierwszego słowa.

— Tak, litera n oznaczona jest przez a, a zaś
przez t.

— To tworzy Na... Teraz już można prze-
Czytać z łatwością.

— Coprawda, nie wyobrażam sobie, w jaki
sposób...

— Bo się nie zastanawiasz, mój drogi.
— Nad czem mam się zastanowić?

— Nad rzeczą najprostszą w świecie. Wy-
obraž sobie, że to jest pisane po niemiecku...

— No, i cóż mi z tego przyjdzie?
— Przyjdzie ci to, że przeczytasz wtedy

„Nach Montauban*.
— Rzeczywiście „nach* ma cztery litery... 

— To dość duże miasto.
— Ale tylko miasto, a przed chwilą błądzi-

liśmy po całej Francji. Pole naszych poszukiwań
już się zwęziło. „Nach Montauban“... Tam znaj-
dziemy Vigny'ego!

Ducasse wprawdzie nie był tak tego pewny,
jakjjego szef, lecz w każdym razie zaczął nabierać
ufności w powodzenie sprawy. Powiedziano Ricie
o odkryciu. Dziewczyna ucieszyła się niezmiernie.

— Jedziemy do Montauban — prosiła.
— Dobrze, ale nie z panią. Pojedziemy tam

tylko we dwóch: Ducasse i ja.
— Pozwólcie mi towarzyszyć sobie.
— Nie można, panno Rito. Przeszkadzałaby

nam pani tylko; zbyt łatwo mogliby panią poznać.
— A was? B
— My zmienimy swój wygląd. Nikt w nas nie

odnajdzie Renneferta i Ducasse'a, ani też Givraca
i Małgorzaty. Jak to już postanowiliśmy, odwiezie-

my panią do Tuluzy, do pułkownika Saint Blancat, *
/ Saint Błancat, silna brunetka o typie południowym,

 

a sami znikniemy i nie usłyszy pani o nas więcej..
— Jakto?—wykrzyknęła Rita.—Zostawi mnie;;,

tem tak wesoła, że
lepiej na towarzyszkę Rity.

pan bez wiadomości?
— Przez jakiś czas, lecz mam nadzieję, że nie

będzie to zbyt długo trwało.

 

 

a wiadomo przecież, że „pas de nouvelles — bon-* ności... wrócę bardzo prędko, razem z pani ojcem

nes nouvelles”. oczywiście.

— List, albo depesza, mogłyby wszystko ze- — Gdyby tak było! — westchnęła Rita.

psuć! Niech się pani uzbroi w cierpliwość, panno — Niech pani w to ani chwili nie wątpi,

Rito. 5 droga pani.

— Postaram się — odrzekła melancholijnie.— Ręce dziewczyny spoczęły w dłoniach Renne-

Ale... fert'a.

——— Ale... co? — Chciałam jeszcze prosić...

bł = Nic...
B -EZdawało jej się, że w danej chwili byłoby
świętokradztwem chcieć nowin, które nietylko mó-
wiły o jej ojcu, lecz także o tym, który miał pro-

wadzić niebezpieczną walkę z tajemniczym przeci-

wnikiem. 2
* 7 -

Wyjechali tego dnia we troje, nie osłaniając
się bez żaluwyjazdu tajemnicą. Rita rozstawała

jednakżez miłym domikiem, w którym przeżyła
najcięższe chwile w swojem życiu.

W dwie godziny później przyjechano do Tu-

luzy. Pułkownik Saint Blaancat zamieszkiwał duży

dom o dość posępnym wyglądzie. Panna Janka

była uosobnieniem szczerości i serdeczności, a przy-
nadawała się jak nie można

Pożegnanie z Rennefertem było rozczulające,

Nie dokończyła zdania.
— O co?
— by pan nie narażał się bez potrzeby na

niebezpieczenstwo...
— Nigdy się bez potrzeby nie narażam.-
— No, tak... ale... pan mnie rozumie..
Patrzyla w ladną energiczną twarz detektywa

z takim wyrazem óczu, że Rennefert poczuł silne
wzruszenie. - :

— Zrobiłem już dawno ofiarę ze swego ży-
cia — rzekł, lecz spostrzegłszy błysk przerażenia
w żrenicach dziewczyny, dodał prędko: — Ale te-
raz będą go bronił, tem bardziej, że...

Umilkł, zażenowany i tylko nieśmiało przycisnął
do ust jej dłoń.

— Do widzenia, panno Rito.
Wyszedł śpiesznie, nie odwracając się, gdyż

wydało mu się, że Rita płacze.
(D. c. n.)
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Z kraju.
Święciany.

Sprawa „Rolnika” jakoś ani
rusz nie może pójść w niepa-
mięć i ludzie nie przestają o niej
gadać.
W ten sposób dowiadujemy

się stopniowo o coraz to innych
szczegółach, które powinne były
być omawiane na walnem zgro-
madzeniu, lecz nie zostały, bo
zarząd postarał się nie wpuścić
na salę tych, co właśnie o błę-
dach a nawet i nadużyciach w
gospodarce „Rolnika* mogli naj-
więcej powiedzieć.

Okazuje się, że straty i nadu-
życia miały miejsce już przed
objęciem urzędowania przez p.
Kówalczyka, który nie natrafił na.
zbyt budujący przykład ze stro-
ny członków zarządu.

Tak, naprzykład,w swoim cza-
sie, zarząd przyjął bez zgodyi
wiedzy kierownika, pewną osobę
do pracy w spółdzielni nie ba-
cząc na to, że osobnik ten już
miał sprawy sądowe.

To też niebawem pracownik
ten i w „Rolniku* potrafił wydać
kwit na 500 kg. zboża bez po-
krycia wekslowego.

Po ujawnieniu tego wypadku
nie został- on natychmiast zwol-
niony, lecz w dalszym ciągu wy-
pisywał zapotrzebowania dla „Rol-
nika“ urzędując w biurze agro-
noma powiatowego p. Kuryłły.

Poszczególni członkowie za-
rządu (nazwiska ich są nam zna-
ne) brali towar ze spółdzielni po-
zostawiając kwity pisane w spo-
sób urągający już nie tylko pra-
wu lecz nawet zwykłej przyzwoi-
tości.

Możnaby tu wyliczyć znacznie
więcej wszelkiego rodzaju „uste-
rek“, ale narazie chodzi o rzecz
stokroć ważniejszą, bo, jak się
okazało, © wszystkich tych spra-
wach była powiadomiona rada
nadzorcza, która jednakże żad-
nego dochodzenia nie przepro-
wadziła, a zwolniła ówczes-
nego kierownika, zapewne wła-
śnie dlatego, że wystąpił prze-
ciwko niebywałym praktykom
panów z zarządu.

Po zwolnieniu tego kierownika,
przez trzy miesiące gospodarzył
w „Rolniku* zarząd, mając nad
sobą, jako władzę kontrolującą,
radę nadzorczą, złożoną z pp. sta-

   
towego Kuryłły i d-ra Brynka,
członka zarządu Kasy Komunal-
nej.

Brakowało więc do pełnego
składu rady akurat drugich tylu
członków, bo według statutu ra-
dy nadzorczej winna składać się
ona z 6 członków.

A jednak przez pół roku taki
stan rzeczy pozostawał bez zmian
i p. Mydlarz nie wymógł na za-
rządze zwołania walnego zebra-
nia, aczkolwiek odpowiednia ilość
członków tego się domagała.

P. Kurytło w tej sprawie Wy-
stosował wprawdzie do nas pis-
mo, w którem twierdzi, że wśród
podpisów na podaniu o zwołanie
walnego zgromadzenia widnieją
podpisy osób nie będących człon-
kami „Rolnika“, lecz nie wylicza,
ilu takich bylo. My zaš posiada-
my wiadomošci pozwalające nam
twierdzić, że wśród tych 11-u
podpisanych z całą pewnością
było 7 nazwisk członków, a po-
nieważ spółdzielnia liczyła wów-
czas 78 członków, więc wyma-
gana przez statut '/,, członków
na podaniu podpisana była.

Słowem co krok, to wsypa,
bo, gdyby nawet nikt nie żądał
zwołania walnego zebrania, to i
wówczas należało je zwołać dla
uzupełnienia składu rady nadzor-
czej, bo ż pozostałych 3-ch człon-
ków „zapracowany* starosta My-
dlarz (jak to sam oświadczył) nie
miał czasu na nadzorowanie, dr.
Brynk już miał Kasę Komunalną
i pracę w jej zarządzie, więc po-
zostawał chyba tylko p. Kuryłło,
ale i ten, jako agronom powiato-
wy, a więc urzędnik państwowy,
miał swoje godziny urzędowania
i wyjazdy na powiat, co zapewne
„nadzorowania* Rolnika nie uła-
twiało.

Narazie na tem przerywamy,
ale zapewne w najbliższej przy-
szłości jeszcze nam nieraz wy-
padnie do tej smutnej sprawy
powrócić.

Święciańczyk.

Komendant policji w iwju
gwałci prawo na rozkaz

starosty.
W Iwju, w pow. lidzkim kan-

dydat i pełnomocniklisty -Bloku
polsko - katolickiego, dr. Harnie-
wicz, zwołał 11 maja przedwy-
borcze Zgromadzenie na placu
przy kościele.

Zgromadzenie było zgłoszone

posterunku policji w Iwju na 48
godziny przed rozpoczęciem
(ustawa wymaga zgłoszenia na
24 godziny).

Przed samem rozpoczęciem
zgromadzenia, na które się sta-
wiło przeszło 1000 osób, oczeku-
jacy komendant posterunku o-
świadczył dr. Harniewiczowi, że
nie zezwala na odbycie zebrania
na podstawie rzekomo  niezgło-
szenia zebrania woboc władz ad-
ministracyjnych. Gdy dr Harnie-
wicz okazał pokwitowanie na-
dawcze listu poleconego do po-
sterunku w lwju z datą 9.V,,
skonsternowany komendant o-
świadczył: „Przed chwilą otrzy-
małem kategoryczny rozkaz od
starosty z Lidy, aby nie dopuścić
do odbycia przez p. doktora ze-
brania i ten rozkaz wykonać mu-
szę".

Niesłychany wypadek łamania
obowiązującej ustawy o wolności
zgromadzeń przedwyborczych
przygnębiająco podziałał na ze:
branych ludzi. Dały się słyszeć
głośne protesty i narzekania, że
Matecki z wioski podwilejskiej —
były komisarz bolszewicki w lwju
z czasów bolszewickiej inwazji,
a obecny kandydat do Sejmu z
listy Nr 10 Stronnictwa Chłop-
skiego — bezkarnie bolszewizuje
okolice wiejskie, działaczowi zaś
polsko-katolickiemu i kandydato-
wi z listy 25 Bloku Polsko - Kato-
lickiego, wbrew prawu, zabrania
się uświadamiać w duchu naro-
dowo-katolickim.
W obecnych wyborach cała

kampanja polega na silnej rywa-
lizacji Bloku polsko - katolickiego
Nr 25 z listą Nr 10 Stronnictwa

Chłopskiego. Władze administra-
cyjne dokuczając w sposób wy-
żej wskazany liście Nr 25, tą
drogą pomagają „10*.

Pożar lasu na pograniczu.
11 b. m. na odcinku granicz-

nym Wiżajny w lasach państwo-
wych, leśnictwa Rygule wskutek
niewyjaśnionych przyczyn wy-
buchł groźny pożar, który strawił
około 60 ha nowego lasu i 20 ha
starego lasu. Pożar trwał kilka
godzin i dopiero został zlikwido-
wany dzięki energicznej akcji sa-
perów i oddziału KOP., straty
sięgają około 10.000 zł. d
ROTE URERELAŻONPONIEC CADEBPPP E SS

Popierajcie Polską Macierz

Szkolną.
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Kasa Stefczyka w Raduniu.
Istniejąca już od 3-ch lat w

Raduniu Kasa Stefczyka odbyła
w dniu 11 maja 3cie doroczne
walne zgromadzenie członków, w
którem wzięli udział starosta H.
Bogatkowski, dyrektor powiato-
wej Kasy Komunalnej Szeptunow-
ski oraz kilku przedstawicieli or-
ganizacyj społecznych z powiatu.

Młoda ta jeszcze Kasa posiada
obecnie 485 członków, aza ostat-
tni okres sprawozdawczy zrobiła
81.370 zł. obrotu z czego czy-
sty zysk wynosił 9,94 zł.

Między innemi uchwalono na
walnem zebraniu przystąpić do
budowy własnego domu na pla-
cu zaofiarowanym przez gminę
raduńską, przy wspólnej pomocy
Centralnego Związku Osadników.
Członkowie zaś uchwalili na po-
wyższy cel po 5 złotych w goto-
wiźnie oraz przywiezienie po1
furmance kamienia i żwiru po-
trzebnego do budowy. Zaznaczyć
tutaj należy, iż ludność z gminy
raduńskiej, pomimo, iż jest ob-
ciążona obecnie budową 3-ch
kościołów w gminie, chętnie zgo-
dziła się na powyżej wspomnianą
budowę.

Święto sadzenia drzewek
w Falkowiczach.

W Falkowiczach, gminy bie-
lickiej zorganizowano, przy po-
mocy kierownika szkoły p. Dzia-
ka, święto sadzenia drzewek, w
którem prócz nauczycielstwa z
okolicznych miejscowości wzięli

 

Sport.
Zwycięstwo Angjliji

nisie.
LONDYN. 13.5. (Pat.).

w te-

W o-
statnim dniu zawodów  teniso-
wych Polska — Anglja w cyklu
rozgrywek o pohar Dawisa odby-
ły się dwa spotkania w grze po-
jedyńczej. Pierwsze spotkanie
Lee—Stolarow zakończyło się po
ciężkiej walce zwycięstwem An-
glika w stosunku 6:4, 5:2, 8:6.
Drugie spotkanie Sharpe — Tło-
czyński przyniosło pewne zwy-
cięstwo pierwszemu w stosunku
6:2,6:1,6:1. W ten spoób

Kronika lidzka.

 

  

także udział wójt gminy, bielic-
kiej p. Kaczanowski i instruktor
ogrodniczy p. Repeczko. Wzdłuż
drogi przechodzącej przez wieś
Falkowicze oraz poza wsią zasa-
dzono 180 drzewek (klonów).

Katastrofa autobusowa.
Dnia 12 maja autobus kursu-

jący na szosie Raduń — Bastuny
uległ katastrofie, przewracając się
do przydrożnego rowu, na 1-szym
kilometrze od Radunia. Autobus
prowadzony przez szofera Two-
ragala uległ zniszczeniu, zaś
z pomiędzy pasażerów 3-ch od-
niosło lekkie obrażenia. Wśród
potłuczonych pasażerów znajduje
się także senator Szafranek, któ-
ry w tymże czasie zdążał na po-
ciąg do Bastun tymże samym
autobusem.

Na marginesie zabagnienia
powiatu lidzkiego.

W związku z przeprowadze-
niem robót meljoracyjnych bagien,
obficie pokrywających teren po-
wiatu lidzkiego, przyjeżdża do
Lidy dyrektor Departamentu Wod-
nego Ministerstwa Robót Publicz-
nych inż. Prokopowicz, który w
dniach 20 i 2l-maja obejrzy nie-
które odcinki rzeki Dzitwy, bagna
dokudowskie oraz małe odcinki
rzek Gawji i Zyżmy. Ludność za-
bagnionych terenów okazuje z
tego powodu wielkie zadowolenie,
albowiem pozbywając się bagien
zyska duże połacie gruntów, któ-
re dotychczas nie przynosiły im
żadnych korzyści.

  

ty z rzędu zwycięstwem Anglji w
stosunku 5: O.

Zawody o odznakę P. Z. L. A.
Na Pióromoncie odbyły się pierwsze

w łym sezonie zawody lekkoatletyczne
przeprowadzone przez Wil. Okr. Zw.
L. A. Wyniki osiągnięto naogół dosyć
słabe. Jedynie na wyróżnienie zasługuje
rzut dyskiem Zieniewicz (A. Z. S.),
który wynosi 35 metrów z centyme-
trami.

Ubiegły sezon lekkoatletyczny po-
zostawił po sobie jak najlepsze wra-
żenie i pod względem wyników sporto-
wych i pod względem organizacyjnym.
nie możemy jednak tego powiedzieć
po tych pierwszych zawodach, gdyż
organizacja zawodów zawiodła na całej
linji. Jest rze zą wprost śmieszną, żeby
na zawody brakło sędziów, których
nawiasem mówiąc w Wilnie jest dosyć

  

  

 

mić, wyznaczyć na odpowiednłą 99
dzinę it. d. Jak to było w roku ZE
szłym. Dlaczego tą kwestją zupełni
niechce zainteresować się prezes |-
legjum sędziów pan por. Niepokt
czycki.

Bo jeżeli na przyszłość będą P9;
dobne bałagany, to doprawdy jest wstyd
ymarnować pracę tych, którzy w ubie”
głych latach postawili lekkoatletykć
Wilna na odpowiednim poziomie.

Piłka nożna.
Polska — Węgry 1:3.

W Budapeszcie odbył się mech
piłki nożnej o puhar Środkowej Europl
pomiędzy Polską, a Węgrami. Zupełnć
zasłużenie zwycięstwo odniosła repr
zentacja Węgier nad reprezentacją na
szego państwa. Na trybunach zebrałosi
45000 osób.

Wilno — Białystok 4: 1.

Wiłno wystąpiło w następujący!
składzie: Zienkiewicz, Chowaniec, Dzi
kowski, Lepiarski, Birnbach, Drozdowicź
Wasilewski. J. Pawłowski, Zajdel, Szwalt
i Wasilewski.

Po powitaniu drużyn przez p. Kacś
grę rozpoczynają gospodarze przepro
wadzając bardzo ładne ataki na bramk
przeciwnika, które dwa do przerwy
kończą się strzelaniem bramki.

Po przerwie Białystok w pierwszej
minucie przez lewego łącznika uzyskujś
honorową bramkę, lecz Wilnianie maj
wciąż przewagę i strzelają jeszcze dwić
bramki.

Z gości na wyróżnienie zasłużył
bramkarz, obrońca i prawa strona ata”
ku. W naszej reprezentacji zupełnie
myłnem było wystawienie obu Wasilew*
skich na skrzydła, którzy grali bardzo
słabo. Najlepszymi byli  Pawłows
i Birnbach.

Sędziował nieźle por. Herhold.

Sprostowanie.
Do wczorajszego sprawozdania +

wyścigów wkradł się błąd. Zwycięscą
w konkursie hippicznym został pof
Borkowski nie zaś Borowski, jak

mylnie podano.

GIEŁDA
WARSZAWA, _12.V. (Pat.).

Waluty i dewizy:

Belgja 124,49—124,80—124,18.
Holandja 358,90—359.60—358.00.
Kopenhaga 238,64—239,22—238,00.
Londyn 43,33*|,—43,44' ,—43,23.
Nowy York 8,909—8,929—3,889.
Oslo$238,70—239,30—238,10.
Paryż 34,99—35,01 —34,90.

Praga 26,43—26,49' ,—26,36',.
Nowy York kabel 8,921—8,941—8,901.
Szwajcarja 172,62—173,05—172,19.
Stokholm 239,35—239,95—238,75,
Wiedeń 125,76—126,09—125,47.
Włochy 46,77—46,89—46,65.
Berlin w obr. pryw. 212,83.

Papiery procentowe:

Pożyczka inwestycyjna 110—109—
109,50, Premjowa dolarowa 66 — 63,2%
59 „kołejowa 51,75, 8%, L. Z. B. G. K. i B
R, obl. B. G. K. 94, te same 7'/, 83,2%
7, L. Z. ziemskie dolarowe 78, 8
ziemskie dolarowe 92, 5”, warszawskić
60,50, 8”, warszawskie 79—78,75, 87, LU*
blina 68,25, 109; Lublina 83,50, 8%, Ło”

 

  

 
rosty Mydlarza, agronoma powia- przez zwołującego pisemnie do Wileńska 15—5.

 

 

Tylko zł.10-| 127
Bogactwo zdobędziesz HSPADKOWEJ

kupując los

LOTERJI PAŃSTWOWEJ
w najszczęśliwszej kolekturze

  

   poszukuje się Władysła-
wa Tejszerskiego, ur.
27.8 1899, rz. k., w Wilnie,
matki Heleny Antoniny.
Zgłoszenia pod „Spadek*
do „Par*, Bydgoszcz.

273—0-f

eksel na 1.000 zł —
żyrowany przez

Uszera Flormana i Icka
Normana, obecnie w po-
siadaniu Józefa Rzepieli
w Wilnie unieważniam.
Marja Dockówna. 115-s0

    

  
 

 

Wilno, Wielka 44

Centrala kolektury:

Warszawa, Marszałkowska 146.

CO DRUGI LOS WYGRYWA!
DWIE PREMIE!

OGÓLNA SUMA WYGRANYCH

   i LETNISKA.

    

  
  
  
   

    

  

 

  

 

  

  

  

  

   LETNISKO
213 pokoi. Las rzeka.
5 Im. od m. Wlina. Ko-
munikacja co pėl godzi-
ny autobusem. Dowie-

OŚMIOGODZINNY

DZIEŃ ROBOCZY
   

    
  
  

dla robotników lub robotnic fabrycz- dzieć się: ul. Zygmun-
nych przyprawia ich zawsze o cier- 32 MILIONY. + towska 4, m. 5 a 4 do
pienia i odparzanie nóg.—Dlatego też 6 pp. 232—s0Ciągnienie już

W TYM TYGODNIU

17 1 19 maja r. b
Śpiesz—kup nasz los!

dla zdrowia wszyscy powinni zawcza-
su moczyć nogi z dodaniem 1 łyżki

ili fi nóg Jil,
a wtedy praca przejdzie niespostrze-

żenie.
Dostać w aptekach, składach aptecz-

nych i perfumerjach. —1o

RE 2 pokoje z ku-
chnią w sosnowym

lesie nad rzeką w uro-
czej miejscowości do wy-
najęcia. Stacja Santoka,
p. Bujwidze, folw. Piwie-
nie, M. Romanowski.

228—s0

Widzi podwójnie.
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USUWA mA klenniczycha płó į dzi panu to, że pan na- chce
„Esencja CHINOWO-CHMIELOWA" i 1. Januszewski tna; Walny: Jedwa-"; dużywa alkoholu.

I „Mydło CHINOWO-CHMIELOWE" Sprzedam sklep spo- posiadają w swo- wez = PSZ Pan chyba żartuje, wi:

z (Kogutkiem). Sprzedają apteki, skład żywczo-mieczarski im sklepie 2 Jas aaa
9 P ja tp Y |w dobrym punkcie na przy ul. Wileń koce, chustki, poń-; alkohol osłabiać wzrok,

apteczne. Główny skład Apteka dogodnych warunkach. skiej Nr czochy it. d. | |le razy się upiję, widzę
| GĄSECKIEGO, ul. Freta Nr. 16. Adres w Administracji. ' Ceny jak zawsze umiarkowane. podwójnie.
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Od dnia 14 do 18 maja 1930 roku Melodramat w 10 aktach. W ro-
Eo będą wyświetlane filmy: ORG B«Cohn-demokratą» lach głównych: GEORGE SIDNEY
SHARON LYNN i JEAN HERSHOLT. Nad program: 1) Krakowska Szopka Ludowa. 2) Wesele krakowskie

Miejski Kinematograf
 

  

 

 

 

 

Sala Miejska ul. Ostrobramska 5 3) Konik Zwierzyniecki w 3 akt. Kasa czynna od godziny 5 m. 30 Początek seansów od godziny 6-ej. - wego z kaucją 1000—

Następny program: „OCHOTNIK i SIAM“, PRZYJMUJE WSZELKIE ROBOTY 1500 zł. Adres w Admi-

= Pies s viczej 9, W ZAKRES DRUKARSTWA SERCE
DŹWIĘKOWY KINO-TEATR Ceny miejsc na parterze od niezapomniany odtwórca Dzwonnika z Notre Da- sprzed aa 1 INTROLIGATORSTWA | |„H O z £. 1“8 0D“ 1 zt. Dziš! Znakomity L 0 n c h a n e y me i jego partnerka: LUPE VELEZ w obrazie p. t.: Nr. 39,m. 6 a oi —:— WCHODZĄCE —:— Pozd dMICKIEWI NAD PROGRAM: ŚPIEWi Mi „ Począ- 2—4-ej. —s0 | katana AAparaty amer. światowej «GDZIE WSCHÓD JEST WSCHODEM» tek seansów o godzinie 4, Róż= ; 2 Karola.

sławy „PACENT“. Passe-partouts w dzień premjery nieważne. jPianina | — Dziękuję. Jak ci 3
RAA EETOZOEZSZ.WZAKAOOKREZZRCKC "WB TYB DOZ TSSEUIS PSN ITA TRESTA się powodzi?

Kulturalno-Oświa- Aby dać możność wszystkim ż zamknięt łość Djabel najsłynniejszej wszech- - -towy Kino - Teatr «SPORT» obejrzenia wspaniałego filmu «W sieci intryg» eaREA ryj dł światowej firmy „Erard”, rasai o= Wilno, Wielka X 36. Pierwsze miejsce 1 zł. 50 gr., Drugie miejsce 1 zł. > "oraz Betting i K. A. Fi- ZGUBY dna 86 Pragi. -Widrodzernie: od: Karola.
biger, najlepsze w kra- krzyczy jeden z nich do — Już mi to powie-FAAASSCSS IRT ECDLOCE ju, sprzedaję na dogod- pilota: działeś. Dawno przyje-

sprzedania domy na, narzeczony mój przy-
z placami, również słał mi ciekawą fotogra-  

p Do sprzedania dom
Sprawy 140 sążni placu  Ogłoszenie.   

majątkowe ul. Pożarowa 4 dowie- same place - ogrody ro- fję z podróży po Afryce
Ja dzieć się Zwierzyniecka zmaitej wielkości bardzo fołdnrattwaj: A z zali

ć = Nr. 13 d-r Garniewicz. tanio w najładniejszej pami. s
Mag!strat m. Wilna niniejszem podaje do Dochód 2740—0 części Fntokola idealne  — Bardzo ładny obra-

ogólnej wiadomości, że w dniu 16 maja r. b. o
godz. 10 rano w Sali licytacyjnej przy ul. Trockiej
Ne 14 odbędzie się licytacja różnego rodzaju
sprzętów domowych zasekwestrowanych u po-
szczególnych płatników w celu pokrycia zaległości

pod zabudowanie. Anto- zek. A gdzie tu jest
kolska ul. 8 m. 5. 757 twój narzeczony?

Sprzedałąa! dwa do- c
my na ul. Popo 4) pu ags

Łatwiejszy podział. rska 22 z dużym placem,

zapewniony posiada ka-
żdy przy lokowaniu o-
szczędności przez Wi-
leńskie Biuro Komisowo-

s
 

I k. i
podatkowych. Handlowe, Miekiewicza21 ogrodem owocowym, Przyjaciólki. — Dawnobym się roz- parksag porai W aeroplanie. mi jest? Bo mego wujka '*77 pesšroNi“237—0 0 Magistrat. tel. 152. 91—1 Piękny widok. —s0 — Patrz moja kocha- wiodła z moim mężem, ska 16—7. 240—1 Dwóch żydków wybra- leczono na zapalenie płuc
 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

mecz zakończył się po raz czwar-

 

więc woła kelnera i mó- jedwabie sztuczne, satyny deseniowe, perkale kiewicza 21, tel. 152, 88-1

szę przynieść jedno cy-
garo i dwie popielniczki.

56CCI ———1+

  

nych warunkach. Kijow=

————

łódź motorowa z silni-
kiem
konie mechaniczne. Po- pydzińskiego Ksawerego

238
gmuntowskiej naprzeci-
wko domu Nr. 20. O wa-, RMEEKZWEENNENZN

Drukarnia „DziennikaWileńskiego”, ul. Mostewa 1.

spora ilość; trzeba ich tylko zawiado- dzi 71,50.  
ale mamy
więc niewiemy,
niemi podzielić.
— Najlepiej poczekaj-

cie na czwarte, a wten-
czas bardzo łatwy będzie

troje dzieci,
jak się

podział.

ETBRKKSTNS

1 klm. od stacji
folwark obszaru 86 na z
zabudowaniami sprzeda-
my za 4,500 dolarów.
Wileńskie Biuro Komiso-
wo-Handlowe, Mickiewi-
cza 21, tel. 152. 92—0

Dwa |
domy

w Wilnie w pobliżu dwor-
ca kolejowego w cenie
około 4.300 dolarów do
sprzedania. Fdres w Re-
dakcji. 194—2

DOM
drewniany o 2 miesz-
kaniach z ogródkiem
około 300 sąż. kw.
sprzedamy za 7.000

złotych
Dom H-K. „„Zacheta“
Mickiewicza 1, tel.
> 9—05. 161—0

Obaj fundują.

Cwajgenduft zaprosił
Finkelsztajna do restau-
racji | zamawia śniada-

Dobry znawca i prawdziwy sportsmen nabywa tylko

STUDEBAKIER'A
gdyż tylko ta maszyna daje pełne bezpieczeństwo,

fortową jazdę przy nadzwyczajnej ekonomii paliwa.

ceny znacznie zniżone tylko NA MIESIĄC MAJ.

* . Przedstawiciel «<STUDAUT». >...
Ul. Mickiewicza 31, telef. przez Wilno 6, Nż 1501.

szybką i kom-

 

Wydział Powiatowy w Oszmianie * umar! na tyfus.
ogłasza korkurs na stanowisko lekarza - chirurga Lekarz: Niech pan bę”

w szpitalu sejmikowym w Smorgoniach. dzie spokojny — moi pa*
Reflektanci, ubiegający się o to stanowisko cjenci umierają zawsze

winni dołączyć do swych ofert: a) Dowód obywa- ną to na co ich leczę:
telstwa polskiego, b) Dyplom lekarski, c) Upraw-
nienie do wykonywania praktyki lekarskiej w Rze- GREEUMYNWWA
czypospolitej Polskiej i d) Świadectwa poprzed-
niej pracy. 5 i

Uposażenie w g VII st. płacy pracowników
państwowych z 15”, dodatkiem komunalnym, nad- PRACA
to mieszkanie, opał i światło.

Termin konkursu upływa z dniem 15 czerw-
E b,

23 i że (-) Z. Kowalewski Szybko, Fa-
— Panie kelner, pro- Przewodniczący Wydziału Powiatowego

szę przynieść jedną gę- 783—1 o < Starosta Powiatowy. chowo i tanio
sią wątróbkę i dwa ta-
 

przepisujemy na maszy“

NAJTANIEJ kupuje się dobre towąry u nach. Wileńskie BiuroPo uczcie Finkelsztajn
l Polecamy markizety, jedwabie, Komisowo-HandloweMic*się zrewanżować Głowińskiego.

 

oraz pończochy i skarpetki modne.
UWAGA — Wileńska 27.

|SEZEŻZZEZ=Z=ZELELL

DRUKARNIA I INTROLIGATORNIA
| „Dziennika Wileńskiego"

-lo Potrzebny
chlopak do nauki do za-
kładu fotograficznego L+
Siemaszko, ul. Wi +2

— Panie kelner pro-
 

aA

Potrzebna kasjerka
Wilno, ul. Mostowa 1. Tel. Nr. )?-44 do interesu przemysło*

 

Kupno

Sprzedaż

gub. legitymację aka-
demicką Nr. 1036, _ — Panie pilotl Proszę <hał?

na imię Janiny Haazów- zaczekać, bo Icek wy-  — Wczoraj wieczorem
ny—un. się. 2 padł z kabiny. Pozdrowienie od Karola.

Zs”. rowerowyWwy 005 ty oszalał, ŻE
Nr. 1083 na imię powtarzasz w kółko jed-

no i to samo?

— Nie, tylko on po”

wiedział żeby cię tysiąc

ka 4, m. 10. 241

Do sprzedania

 

znak
„Forda* o sile 22

tój łodzi przy ul. Zy- up. się. Bez obawy

Chory: Panie doktorze!
Czy pan jest pewny co

—m
  Redakier odpowiedzialny: KAZIMIERZ BAŁARURDĄ,|i


