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 "IEGAKCHA1ASRINISTRACJA u. Domintkań
ł Administracji 448, Drukarni
Redaktor przyjmuje od g. 2-—4 pp. Fdministracja otwarta od g. 9—3,

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

DO Nr. DZISIEJSZEGO ZAŁĄCZAMY NASZ BEZPŁATNY DODATEK NIEDZIELNY p.t. „ŻYCIE” Nr. 21.
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we spłaty, cena 2 zł. 50 gr. za
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Poleca Szanownej Klijenteli:
w dużym wyborze gotowe suknie,
biuzki, dziecinne ubrania, bieliznę

męską, damską i dziecinną.
Galanterję, manufakturę na

metry, trykotaże i wszelkie inne
wyroby własnej produkcji.
Ceny towaru najniższe.
368 - 2 o : Uprasza_się przekonać.|

Dr. W. BĄDZYŃSKI
przeprowadził się

na ul. Wileńską 30 m. 15.
Godziny przyjęć: 9—10 i 3 4';.

aia pocztowa uiszczona ryczałtem.

 

    

 

bardzo dogodna.
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1244. Adres

wyścigów konnych
PLACE BUDOWLANE w Warszawie
w nowoczesnej, pięknej dzielnicy miasta sprzedają się na długotermino-

łokieć. — Komunikacja tramwajowa

  

2243—2 o
8, p. 10 tel. 10—60, od g.11-ej

13-ej           

   
PI. Orzeszkowej 3

„Bibljoteka Nowości"
Dzieła klasyczne
Ostatnie nowości
poż i francuskie)

ypożycza i kupuje
Czynna od 11 do: 18.

1600—f
 

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną
Wileńska 15—5.

 

W Sejmie cisza.
(Tel. od własnego korespondenta).

„WARSZAWA. W Sejmie zaległa zupełna cisza. Prawie wszyscy
posłowie się rozjechali. Żywo komentowano ostatnie wystąpienie
p. Czechowicza. Zdaje się, że ono służyło za temat konferencji pre-

_ mjera Sławka, który w południe był na Zamku,
__ wederze.

Senatorowie prawdopodobnie nie wystąpią z wnioskiem o zwo-
sesji, ale ograniczą się do odpowiedniego protestu.

a następnie w Bel-

Jak się tworzy Radę miejską Lwowa?
LWOW, 24.5 (Pat). Wojewoda

lwowski wystosował dzisiaj pismo
do byłej tymczasowej rady miej-

__ skiej lwowskiejibyłego prezydjum
miasta na ręce byłego prezyden-
ta, zawiadamiając, że odwołuje,
zgodnie z opinją lwowskiego wy-
działu wojewódzkiego, byłą tym-
czasową reprezentację gminną
m. Lwowa, jako mającą charak-
ter przejściowy. Równocześnie
wojewoda lwowski wystosował
drugie pismo do tymczasowego
zarządu miejskiego Lwowa na rę-
ce komisarza rządu prof. Nadol-
skiego. W piśmie tem zawiada-
mia o ponownem odwołaniu by-
łej tymczasowej reprezentacji
gminnej i wydaje następujące
zarządzenia: Uwzględniając zwięk-

przez przyłączenie części gmin

podmiejskich, ustalam ogólną
liczbę członków tymczasowego
zarządu miejskiego na 130 osób
z tem, że ten kolegjalny zarząd
miasta będzie miał wszystkie
kompetencje reprezentacji miej-
skiej z wyboru. Powołuję w skład
rady miejskiej wszystkich tych
żyjących radnych miejskich, wy-
branych przy wyborach w roku
1913, którzy zasiadali w tymcza-
sowej radzie miejskiej do dnia
30 sierpnia 1927 i oświadczyli go-
towość przyjęcia mandatów, w
ogólnej liczbie 37. Pozatem po-
wołuję na członków rady miej-
skiej dalszych 93 członków. Ta
rada miejska wybierze prezyden-
ta miasta i czterech wiceprezy-
dentów. Z chwilą ukonstytuowa-
nia się rady ustąpi obecny zarząd.

Z konferencji rolniczej.
Sprawa utworzenia Państwowej Rady Rolniczej.

WARSZAWA, 24.5 (Pat). Dzi-
_ siaj w drugim dniu obrad konfe-

rencji rolniczej pracowały komisje
kredytowa i zbożowa, poczem
rozpoczęło się plenarne posiedze-
nie Konferencji. Przewodniczący
min. dr. Leon Janta-Połczyński
wygłosił dłuższe przemówienie, w
którem zaznaczył, że w rolniczem
życiu gospodarczem najbardziej
zaznacza się brak myśii zbioro-
wej dlatego, iż nie mamy tej ko-
mórki pracy, gdzieby się ta myśl
wytworzyła. Ażeby dać rolnictwu
organ opinjodawczy o charakte-
rze stałym, p. minister postano-
wił przeorganizować zwoływane
ad hoc konferencje na stałą pań-
stwową radę rolniczą, przewidzia-
ną ustawą z dnia 17 marca 1925

roku. Definitywny projekt orga-
nizacji tej rady został opracowa-
ny. Wprawdzie odbył się już w
ministerstwie cały szereg konfe-
rencyj specjalnych na tematy dla
rolnictwa decydujące, to jednak
wszystkie zagadnienia koncentru-
ją się w kwestji zasadniczej, t. j.
w wielkiej sprawie kierunku pro-
dukcji rolnej wogóle. Decydować
o tym kierunku będzie zadaniem
państwowej rady rolniczej.

Po przemówieniu ministra od-
czytano rezolucję w sprawie po-
lityki zbożowej i kredytowej oraz
w spiawie . nowego programu
agrarnego Rzeszy niemieckiej.
Z kolei rozwinęła się obszerna
dyskusja, w której zabierało głos
kilkunastu mówców.

Nota litewska do Ligi Narodów.
W sprawie zajść na pograniczu.

GENEWA, 25.5 (Pat.) Dzisiaj
drogą telegraficzną nadeszła pod
adresem sekretarza generalnego
Ligi Narodów dłuższa nota od
litewskiego ministra spraw za-
granicznych. Nota opisuje wy-
padki na pograniczu polsko - li=
tewskiem, jakie miały miejsce
przed kilku dniami i kończy się
żądaniem wysłania na miejsce
komisji ankietowej z ramienia
Ligi Narodow z powołaniem się
na rezolucję z 10 grudnia 1927.
Zgodnie z właściwym ustępem
wspomnianiej rezolucji Sekreta-
rjat Generalny zakomunikuje treść
żądań litewskich rządowi pol-
śkiemu, urzędującemu przewod-
niczącemu Rady Ligi, t. j. jugo-

słowiańskiemu ministrowi spraw
zagranicznych Marinkowiczowi i
sprawozdawcy do spraw polsko-
litewskich Quinones de Leonowi.
Po zaznajomieniu się z uwagami
rządu polskiego, które niezawod-
nie zostaną wkrótce złożone,
przewodniczący Rady poweźmie
decyzję co do dalszego biegu
sprawy. Może on w porozumie-
niu z referentem uznać poprostu
sprawę za błahą, albo też wnieść
ją na porządek dzienny przyszłej
Rady. Może on również, gdyby
uznał sytuację za groźną i wy-
słanie komisji ankietowej za po-
żądane, zwołać nadzwyczajną se-
sję Rady Ligi.
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ALNE ZRÓDŁASIARCZANE
JOKATYWNE KĄPIELE KUŁOWE.

Piękna okolica górska. Wszelkie urządzenia pierwszorzędnego uzdro-
wiska. Publiczność międzynarodowa. Sporty, rozrywki. Ulgi na prze-
jazd. Tańsze kuracje wiosenne. Informacyj udziela Biuro Informacyjne
Trenczyńskich Cieplic, Warsz awa, Długa 48, tel. 142-14, 42-95.
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Ceremonjał przyjęcia ambasadora amery-
kańskiego

WARSZAWA, 24.5. (Pat.) —
W dniu 24 maja r. b. Pan Prezy-
dent Rzeczypospolitej Mościcki
przyjął na Zamku Królewskim
p. Johna Willysa, ambasadora
Stanów Zjednoczonych Ameryki,
który złożył swe listy uwierzy-
telniające. Ambasador udał się
na Zamek samochodem Pana
Prezydenta Rzeczypospolitej, po-
przedzanym przez trębaczy na
białych koniach, otoczonym przez
szwadron szwoleżerów. W dzie-
dzińcu zamkowym bataljon pie-
choty ze sztandarem i muzyką
oddał honory wojskowe, a w
chwili, gdy ambasador wjeżdżał
na dziedziniec muzyka grała
hymn amerykański. (l progów
Zamku adjutanci powitawszy am-
basadora, wprowadzili go do
Zamku. (U wejścia do sali oficer-
skiej, oczekiwał płk. Wieniawa-
Długoszewski, komendant miasta
w otoczeniu oficerów. Zastępca
szefa kancelarji cywilnej, Michał

na Zamku.
Mościcki i zastępca dyrektora
protokółu, Przeździecki witali am-
basadora u wejścia do sali Cana-
letta, u progu zaś następnej sali,
szef kancelarji cywilnej, Adam
Lisiewicz z szefem gabinetu woj-
skowego, płk. Głogowskim.
W sali Tronowej wyszedł na

spotkanie ambasadora wicemi-
nister spraw zagranicznych Wy-
socki. Pan Prezydent Mościcki
oczekiwał w sali Rycerskiej Amba-
sador amerykański, przedstawiony
przez dyrektora protokółu Panu
Prezydentowi Mościckiemu, wrę-
czywszy listy uwierzytelniające,
wygłosił dłuższe przemówienie,
na które odpowiedział Pan Pre-
zydent Rzeczypospolitej. Po prze-
mówieniach Pan Prezydent udzie-
lił ambasadorowi Willysowi pry-
watnego posłuchania w sali Mar-
murowej. Po skończonej audjencji
ambasador odprowadzony został
z temi samemi honorami, i po-
wrócił do gmachu ambasady.

Sowiecka okupacja w Chinach.
MOSKWA, 24.5 (Pat). — Prasa

sowiecka podaje o sukcesach
wojsk komunistycznych w Chi-
nach. Oddziały te zajęły przemo-

$ytuacja
BOMBAY, 24.5 (Pat). O wczo-

rajszych wielkich demonstracjach
nacjonalistów donoszą między in-
nemi, że demonstracje były przy-
gotowane przez 50 wielkich or-
ganizacyj hinduskich w celu za-
protestowania przeciwko uwięzie-
niu Gandhiego oraz innych wy-
bitnych osobistości ruchu wol-
nościowego. W pochodzie, wed-
ług jednych wersyj, brało udział
200 tys. osób, według innych—

cą 60 powiatówprowincji Szan-Si.
Na zajętem terytorjum wypusz-
czono nową walutę i marki pocz-
towe ze znakami sowieckiemi.

w Indjach.
uczestniczyło w nim 600tys. osėb.
Gdy pochód, znajdując się na
ulicach miasta, zbliżył się do
dzielnic europejskich, zagrodziia
mu drogę policja angielska. Wów-
czas uczestnicy pochodu stawili
policji bierny opór, siadając na
ulicy na ziemię. To samo uczy-
niła policja angielska. Sytuacja
ta trwała koło 4 godzin, poczem
policja zgodziła się ostatecznie
przepuścić pochód.
 

Pd wyłoni w lie
Dziś wybory do Sejmu w okrę-

gu Lida, Szczuczyn, Wołożyn, Mo-
łodeczno, Wilejka, Oszmiana.

Wybory te mają dla tych po-
wiatów ogromne znaczenie, bo
mają być jakby korektą tej farsy
wyborczej, jakiej byliśmy świad-
kami w 1928-ym roku dzięki fał-
szerstwom i bezprawiom popel-
nianym na rzecz listy Bezpartyj-
nego Bloku Współpracy z Rządem.

Niestety i obecnie nie brak
wysiłków w kierunku spaczenia
istotnych nastrojów ludności i jej
stosunku do rządów sanacyjnych.
Jużeśmy na łamach Dziennika
Wileńskiego mieli sposobność
zwrócić uwagę na propagandę
sabotażu uprawianą przez organ
wojewody nowogródzkiego p.
Beczkowicza—„Życie Nowogródz-
kie.*

Pisaliśmy również o bezpra-
wiach popełnianych przez policję,
działającą z polecenia starosty lidz-
kiego Bogatkowskiegow Iwju,gdzie
uniemożliwiono wbrew wyraźnym
przepisom ustawy odbycie wiecu
d-wi Harniewiczowi, który, jak

wiadomo, jest czołowym kandy-
datem na liście Nr. 25.

Donosiliśmy również o machi-
nacjach p. inspektora szkolnego
w Lidzie, Rogowskiego, który usi-
łował utworzyć dziką listę, w ce-
lu wprowadzenia w błąd i znie-
chęcenia wogóle do głosowania
wyborców w tym okręgu. Obecnie
mamy świeższe tego przykłady
już nie z terenu woj. wileńskiego,
ale mianowicie z powiatu Moło-
deczańskiego, gdzie panuje sta-
rosta-sanator świeżej daty major
czy też kapitan Tramecourt.

Otóż przed kiiku dniami we
wsi Putniki zjawiło się paru polic-
jantów, którzy  tłomaczyli lud-
ności, że wybory wogóle nie od-
będą się, bo z Sejmem jakoby,
zrobiono porządek, co miało za-
pewne oznaczać rozwiązanie lub
rozpędzenie. ;

Ale przypuśćmy, że tu zacho-
dzi jakieś nieporozumienie, że
jacyś nadgraniczni analfabeci nie
potrafili należycie zrozumieć po-
litycznych wywodów panów po-
sterunkowych, lecz oto mamy

G6ŁGSZEŃIA: za wiersz milim. prze

zagraniczne o 86 proc. drożej.
niem miejsca e 25 proc. droże

terminowe umieszczenie ogłoszeń. Konto czekowe w P.

WYSOKOWARTOŚCIOWY

odżywczy napój

za granicę 8 zi.
PRAMUMERATAI miesieczma 4zł., z ednoszeniem | przesyłką pocztową Zł. 4ge.SR,

tekstem 6 łam 25 gr., w tekście 48 gr., za
tekstem 10 łam. 1) gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji e 28 proc. drożej,

Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-
5 Administrasja nie bierze odpowiedzialności za

0.3880187.
  

 

  

 

 

przed sobą list z Rakowa z dn.
17.V r. b., z którego dowiaduje-
my się od członka inteligentnego,
że do tego dnia żadnych ogło-
szeń o wyborach na terenie gmi-
ny Raków nie było, że nikt nic
o wyborach nie wie, że sam on,
gdy się zwrócił do Urzędu
Gminnego, usłyszał odpowiedź,
iż głosowanie wprawdzie bę-
dzie, lecz głosować można tyl-
ko na listy białoruskie, bo Ii-
sta rządowa Nr. 1 została wy-
cofana, a lista Nr. 25 wogóle
zgłoszona nie była.

Zwracamy uwagę, iż działo
się to w lokalu urzędu gmin-
nego, a nikt chyba w obec-
nych czasach „silnej władzy”
przez chwilę nawet przypusz-
czać nie będzie, że podobnych
koma urzędnicy gminni.
mogii udzielać nawłasną rękę,
bez wiedzy i woli Starostwa.
Jest to czynność, wyraźnie
zmierzająca do „wywarcia
wpływu na sposób głosowania
osoby uprawnionej lub po-
wstrzymanie jej od głosowa-
nia”, co przewiduje Art.4 usta-
wy -z dn. 12 lutego 1930 r. ©
ochronie swobody wyborów
przed nadużyciami władzy
urzędników.

Gdzie jest u nas rząd pro-
kuratorski i co zamierza robić?
Materjałem dowodowym gotowi
jesteśmy służyć w każdej chwili.

Ale wszczęcie sprawy sądowej
już na wynik głosowania nie wpły-
nie, bo wybory dziś. To też rze-

„SZOPENŃ*
KONKURS PARAMI i WiELKIi STEEPLE - początek konkursu
CHASE ARMJI Im. Marszałka Polski Józefa o 2.30 wyścigów
Piłsudskiegoznagrodą zł.

  

 

10,000. o 4 p.p.

 

czą społeczeństwa polskiego jest
zdobyć się na jaknajwiększy wy-
siłek w celu przełamania absty-
nencji wyborczej i skłonienia
jaknajliczniejszych warstw
łudności do głosowania I od-
dania swych głosów na jedy-
ną po!ską i katolicką iistę w
tym okręgu, a mianowicie ilstę
Nr. 25.

Niestety ze strony Chadecji i
Piasta, któ e firmują listę w tym
okręgu nie widać żadnych prawie
wysiłków w kierunku należytej
propagandy na rzecz tej listy, co
się może tłomaczy tem, że czo-
łowy kandydat tej listy, dr. Har-
niewicz, wbrew nastrojom panu-
jącym w tych klubach, zajmował
stanowisko wyraźnie wrogie sana-
cji i zwalczał ugodowość i kom-
promisy z pilsudczyžną; ale właś-
nie dlatego społeczeństwo pol-
skie na kresach tem goręcej po-
winno poprzeć listę Nr. 25 na
terenie Lidzkiego okręgu wybor-
czego.

Jeżeli gdzieś nie dotarły nu-
merki, to piszmy je odręcznie.
Jeżeli nie dotarła odezwa, to sta-
rajmy się przekonać i nakłonić do
głosowania otoczenie nasze żywem
słowem, no i własnym przykla-
dem.;

Tylko w ten sposób uda się
nam nie dopuścić do Sejmu więk-
szej ilości bolszewików i półbol-
szewików, którzy przecież będą
w Sejmie reprezentować ludność
Ziemi Wileńskiej i „wom

Žž
 

 

Z Litwy.
Sejmik ktajpedzki wystąpit
przeciwko litwinizacji imion

i nazwisk.
Na ostatnim posiedzeniu sej-

miku kłajpedzkiego ożywione de-
baty wywołała sprawa uchwały
komisji prawnej, dotyczącej pi-
sowni imion i nazwisk przy wy-
dawaniu paszportów.
orzekła, iż należy się stosować
w tym względzie do zapisów w
rejestrach metrykalnych i że nikt,
nawet osoba zainteresowana, nie
ma prawa zmieniać pisowni swe-
go nazwiska bez. decyzji sądu
gminnego. Mówcy, którzy poparli
uchwałę, podkreślali, iż nigdzie w
Europie nazwiska nie ulegają
zmianom, i że litewszczenie na-
zwisk w kraju Kłajpedzkim staje
się źródłem licznych nieporozu-
mień. Przedstawiciele frakcji li-
tewskiej wskazywali, iż kwestja
pisowni imion i nazwisk jest bar-
dzo doniosła i nie może być roz-
wiązana w drodze uchwały ko-
misji, lecz niezbędnem jest w
tym celu wydanie specjalnej
ustawy. Następnie posłowie frak-
cji litewskiej oświadczyli, iż urzęd-
nicy piszą nazwiska i imiona li-
tewskie według swego widzimisię
iw ten sposób zostają one zniem-
czone. Poseł Trukanas oświad-
czył, iż nazwiska wypada litwini-
zować, gdyż wymaga tego duch
języka litewskiego.

Pomimo sprzeciwu frakcji li-
tewskiejj sejmik zaaprobował
uchwałę komisji.

Woidemaras przepowiada
rozłam w partji tautinin- ;

ków.
Kowieńskie pismo żydowskie

„Volksblatt* zamieściło wywiad
z prof. Woldemarasem. W wywia-
dzie prof. Woldemaras powiada,
iż centralny komitet narodowców
zakończył z nim wszelkie pora-
chunki, wobec czego w partji na-
rodowców nastąpi rozłam. Sam
prof. Woldemaras nie miesza się
do spraw partji i wystąpiįdopiero
na walnym zjeździe partji. Jeśli

Komisja:

i wówczas obecny komitet cent-
ralny pozostanie na swem stano“
wisku, wówczas prof. Woldema-
ras wystąpi z partji.

O programie narodowców prof.
Woldemaras powiada: „Nie wiem
czego oni chcą. Reorganizacja
partji jest fantazją. Z teoretycz-
nego punktu widzenia chcą oni
proklamować w ten sposób ideę
komunistyczną, że każdy, kto się
rodzi w Litwie, rodzi się auto-
matycznie narodowcem*.

O swym zaś programie prof.
Woldemaras mówi: „Moje idee
są ogólnie znane, a mianowicie:
współżycie narodu litewskiego ze
wszystkiemi mniejszościami, wy-
chowanie polityczne i obywatel-
skie wszystkich mieszkańców Lit-
wy i zaufanie do wszystkich oby-
wateli. Rząd winien obrać sobie
b. małą dziedzinę i nie wtrącać
się do spraw obywateli. Oni jed-
nak sądzą odwrotnie — że nale-
ży śledzić za każdym krokiem
mieszkańców. Idą oni drogą ca-
ratu, ja zaś w tym kierunku iść
nie mogę”.

Wreszcie prof. Woldemaras
oświadczył, iż podczas gdy za
jego rządów budżet zamykano z
nadwyżką, w r. bież. deficyt wy-
niósł 20.000.000 lit.

Komentując powyższy wywiad,
urzędowy „Liet. Aidas“ powiada,
iż wywiadu nie można traktować
poważnie i należy nań patrzeć
jedynie przez okulary błazna.
==

GIEŁDA
WARSZAWA, 24.V. (Pat.).

Waluty i dewizy:
Dolary 8,88! ,—8,90|,—8,36'4.
Holandja 358,70—359.60—35/,20.
Londyn 43,36—43,45' ,—43,24.
Nowy York 8,909—8,929—8,689,
Paryż 34,97' ,—34,06—34,89.
Praga 26,45' ,—26,52—26,38'/,.
Szwajcarja 172,54—172,97—172,11.
Nowy York telegraf. 8,921 —8,941—8,901.
Wiedeń 125,80—126,11—125,49.
Włochy 46,75—46,87—46,63.
Berlin w obr. pryw. 212,83.

Papiery procentowe:
Pożyczka inwestycyjna 110, Dola-

rówka 64, 5%, konwersyjna 55, Stabili-
zacyjna 86,75, 8”, L. Z. B. Gosp. A
i B. R., obl. B. G.K. 94, te same7 „483,25,
4 ;'„ ziemskie 55,75, 8”, ziemskie dola-
rowe 90, 8”/, warszawskie77,75 — 77.50,
10”, Radomia 84, 10'„ Siedlec 81.
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Šosunek db prad.
Po odroczeniu sesji sejmowej,

która miała ożywić nasze stosun-

ki wewnętrzne, polityczne—znów

martwa cisza zaległa dookoła.

Podczas, gdy w innych pań-
stwach t. zw. „zgniłego”* zachodu

pora ogórkowa zaczyna się mniej

więcej w połowie lipca i kończy

się w sierpniu, w szczęśliwej Pol-

sce trwa ona mniej więcej trzy

kwartały od marca, t.j. od chwili

uchwalenia przez Sejm budżetu,
do listopada lub grudnia.

Czy Polsce z tem „byczo“ jest,

niech osądzi czytelnik — dla nas

dziennikary sytuacja jest dość

kłopotliwa z powodu braku aktu-

alnych tematów, jako że o wężu

morskim — jakkolwiek to bardzo

ciekawa rzecz — codziennie pi-

sać nie sposób.

W dzisiejszym artykule pozwo-

limy sobie poruszyć temat cał-

kiem abstrakcyjny, bez żadnych

aluzyj do naszej „rzeczywistej

rzeczywistości", co jaknajbardziej

stanowczo na tem miejscu pod-

kreślamy.

Chodzi nam o stosunek je-

dnostki do prawa.
Stosunek ten bywa trojaki:

albo się obserwuje prawo,

albo się prawo łamie,”

albo się prawo obchodzi.

Oczywiście, że najwyżej pod

względem moralnym stoi ten

człowiek, który obserwuje prawo

— taki tylko jest godny zasz-

czytnego miana obywatela.

Człowiek który łamie prawo—
jest przestępcą lub zbrodniarzem.

Takich się tępi, jako szkodników

społecznych, Jednego przecie od-

mówić im nie sposób — odwagi.

Popełniając przestępstwo wiedzą

co ich czeka i w razie wykrycia

płacą za swój czyn niekiedy

gardłem, niekiedy długoletniem

więzieniem.

Najniżej pod względem etycz-

nym stoją niewątpliwie ci, którzy

prawo obchodzą.

Obchodzenie prawa jest prze-

cie w gruncie także łamaniem

prawa, łamaniem jego istotnej

treści, w ten sposób jednak, że

przy pomocy najrozmaitszych

kruczków zapewnia się sobie nie-.

odpowiedzialność i bezkarność,

' Na to, by. otwarcie złamać

prawo, potrzeba odwagi. Dla o-
bejścia prawa — potrzebny spryt.

Sprytem podobnym—jak wia-

domo — odznaczają się szcze-

gólnie żydzi, jako naród, który

nie posiadając własnej państwo-

wości, od tysiący lat zmuszony

żyć pod obcem prawem. '

Podobnym był też los pola-
ków pod obcemi rządami. Nie

mogąc szanować obcego, prze-
mocą nam narzuconego prawa,
początkowo próbowaliśmy siłą

zrzucić nieznośne jarzmo, gdy to

zaś nie udało się, gdy nasze

powstania zduszono, nauczyliśmy

się obchodzić prawo, co jest
właściwością niewolników, której

w wolnem państwie jak najrych-

lej musimy się pozbyć.

To, cośmy powyżej powiedzieli,
dotyczy szerokich mas  społecz-

nych i stosunku ich do obowią-

zującego prawa.

Jak przedstawia się sprawa ta

na wyżynach, jaki bywa stosu-

nek monarchów, prezydentów,
"wodzów narodu do obowiązują-

cego ich prawa, które dziś zwykle

mianem Konstytucji określamy,
a na którą składają przysięgę?

Historja pod tym względem

daje nam dużo przykładów.
Więc przedewszystkiem widzi-

my szereg postaci spižowych,

mężów, którzy niezłomnie stojąc

na straży prawa, strzegli świętości

jego, sami przedewszystkiem świe-

cili dobrym przykładem, wypeł!-

niając je ściśle, nietylko pod
względem litery, ale przedewszyst-

kiem — ducha.
Mamy jednak również przy-

kłady wielkich „łamaczów prawa",

co w tej sferze zwykle nosi mia-

no nie zbrodni lecz „zamachu
stanu"—zwłaszcza jeżeli taki za-
mach się uda. Jedni tą drogą

uzyskali korony, sławę—inni skoń-

czyli na rusztowaniu. W każdym

bądź razie jednak byli to ludzie

wielkiej odwagi, wielkie charakte-

ry, ludzie, którzy w upadku na-

wet budzili szacunek.

Rodzaj trzeci, to typy słabe,

a przytem ambitne, żądne nie

ograniczonej władzy, ludzie, któ-

rzy nie mając siły i odwagi

otwarcie wziąć się za bary z krę-

- pującem ich prawem, z opozycją,

BRGE

Mywid 1 6. Mr. Skarbu G. Czechowiczem.
Nielada sensacją polityczną było ostentacyjne, rzec mo-

żna, wystąpienie ex ministra skarbu p. Czechowicza z BB., aku-
rat w przeddzień nadzwyczajnej sesji sejmowej. W n-rze sobot-
nim zamieścił „Robotnik* obszerny wywiad z p. Czechowiczem.
Wywiad ten w szczupłych ramach wiadomości telegraficznych

zamieściliśmy w n-rze wczorajszym „Dziennika", poniżej poda-
jemy kilka ważniejszych ustępów. Charakterystycznym jest fakt,
że wywiad ukazał się w naczelnym organie PPS., co zdaje się
świadczyć o dążności grupy antypułkownikowskiej BB. do nawiąza-
nia stosunków z socjalistyczną lewicą. 1

Na wstępie swego wywiadu
polemizuje p. Czechowicz z za-
rzutami czynionemi mu ze strony
stronnictwa narodowego, jakoby
nie miał planu finansowego. Plan
ten (co prawda post factum) pre-
cyzuje dziś p. Czechowicz w ten
sposób:

1) równowaga budżetowa;
2) stabilizacja waluty;
3) pozyskanie kapitałów za-

granicznych. .
Oskarża się mnie dalej, że w

okresie dobiej konjunktury nie
troszczyłem się o zrobienie o-
szczędności na „czarną godzinę”,
wydając rzekomo wszystko do
ostatniego grosza. ż

Tymczasem w okresie mego
urzędowania—od 1.X. 1926 r. do
marca 1929 r. osiągnięte zostały
nadwyżki budżetowe w kwocie
ponad 550 milj zł.

Pomyślnego załatwienia dru-
giej części programu nikt dotych-
czas nie kwestjonował, i wszyscy
byli zgodni co do tego, że walu-
ta nasza oparta została na solid-
nych podstawach.

Pozostaje trzecie zagadnienie,
do którego — ze względu na na-
sze potrzeby gospodarcze—przy-
wiązywałem największą wagę.

Twierdziłem stale, że pozy-
skanie środków zzewnątrz stano-
wi zasadniczy warunek przyspie-
szenia tempa naszego życia gos-
podarczego.

Niejednokrotnie też*w Sejmie
—tak na Komisji Budżetowej, jak
i na plenum — wskazywałem na
ścisły związek, jaki zachodzi mię-
dzy dopływem kapitałów zagra-
nicznych, a zmniejszeniem cię-
żarów podatkowych.

Mając zapewnione kredyty za-
graniczne, nie potrzebowaliśmy
pokrywać ze źródeł podatkowych
wszystkich inwestycyj państwo-
wych i uzyskaliśmy możność ro-
złożenia kosztów odbudowy Pań-
stwa na dłuższy okres czasu.

Pożyczka stabilizacyjna prze-
łamywała izolację kredytową, na
jaką Polska była narażona w o-
kresie poprzednim, i otwierała
przed nami drogę do współpracy
z finansjerą zagraniczną.

Wszystko jednak się rozbiło
naskutek zaostrzenia stosunków
i ześrodkowania „rozgrywek* po-
litycznych—wbrew moim niejed-
nokrotnym przestrogom—na od-
cinku budżetowym.

Gdy powstała koncepcja po-
wołania do życiaB. B., to myślą
przewodnią było dążenie do pa-
cyfikacji stosunków, i zjednocze-
nia wszystkich elententów skłon-
nych do kompromisu w imię po-
zytywnej pracy nad naprawą Pań-
stwa i jego odbudową gospodar-
czą.

Sądzę, że każdy bezstronny
obserwator nastrojów sejmowych
zgodzi się ze mną, gdy powiem,
iż pojednawczy i wyrozumiały
stosunek tak Rządu, jak i B. B.
znalazłby oddźwięk we wszystkich
stronnictwach polskich—z wyjąt-
kiem nieprzejednanej endecji—i
że w drodze wzajemnych ustępstw
i kompromisów możliwe było ut-
worzenie już na początku obec-
nej kadencji stałej większości sej-
mowej, co stanowiłoby bezcenne
dobrodziejstwo dla kraju.

Stało się atoli wręcz przeciw-
nie i Bloku Bezpartyjnego użyto
raczej za narzędzie walki; stosun-
ki zaś polityczne już na początku
r. 1929 doszły do niesłychanego
napięcia.

Od tamtego czasu kapitał za-
graniczny unika Polski. Inaczej
też i być nie mogło. Kapitał bo-
wiem jest z natury rzeczy tchórz-
liwy i nie znosi atmosfery nie-
pewności.

Jeżeli taki”sstan potrwa dłużej,
jeżeli w dalszym ciągu
Sejm będą ze sobą na stopie wo-
jennej, to nie tylko nie wyjdzie-
my z obecnego „impasu*  go-
spodarczego, lecz doczekać się
możemy załamania się wykazują-
cego dotychczas nadzwyczajną
odporność frontu czysto finan-
sowego.

Nie rozumiem systemu rzą-
dzenia, który, — poczynając od r.
1929—dopuszcza do uszczupienia
tego, co było z takim trudem- o-
siągnięte w r. 1927. s

Nie mogę dalej pogodzić się
z polityką personalną, która —
przy obsadzaniu kierowniczych
stanowisk—coraz mniej się liczy
z kwalifikacjami fachowemi kan-
dydatów.
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Tyle się mówi w czasach dzi-

siejszych o młodzieży, lecz prze-
ważnie szkolnej, a przecież mło-
dzież pozaszkolna, która idzie w
życie o własnych siłach, pracu-
jąc na roli, w rzemiośle lub przed-
siębiorstwach przemysłowych i
handlowych nie mniej zasługuje na
uwagę i potrzebuje pomocy ze
strony starszego społeczeństwa

4by nie błąkała się po manowcach,
stając się nieraz ofiarą demagogji
lub też. nienormalności. Ażeby ją
od szkodliwych wpływów uchro-
nić należy zgrupować jąw odpo-
wiednio '" pomyšlanych  organi-
zacjach, które zadośćuczynić mo-
gą wymaganiom Kościoła, Pań-
stwa i społeczeństwa. Do takich
organizacjy, należy w pierwszym
rzędzie Stowarzyszenie Młodzieży
Polskiej (S$. M. P.) dosyć gęstą
siecią pokrywające już dzisiaj
całą Rzeczpospolitą, a grupujące
w swych szeregach poważną licz-
bę, bo przeszło 150.000 członków
młodzieży, zarówno męskiej jak i
żeńskiej. Znajdziemy S$. M. P. na
Kresach znajdziemy je w  mia-
stach, miasteczkach i wsiach, pra-
cujące cicho, poważnie a wydaj-
nie. Związek Wileński, obejmu-
jący teren całej Archidiecezji Wi-
leńskiejj a podzielony na trzy
Okręgi, Lidzki, Białostocki i Wi-
leński liczy dzisiaj przeszło 300
Stowarzyszeń. Z pokaźną ilością,
bo przeszło 9.000 członków. Sto-
warzyszenia te mają własne
„Ogniska” gdzie odbywają się ze-
brania różnego rodzaju, mieszczą
się bibljoteczki i czytelnie, gdzie
wre praca kulturalno-oświatowa,
gdzie gwarno i wesoło. Z tej
pracy czerpią zapał młodzień-
czy do wszystkiego co piękne,
dobre, wzniosłe i wielkie godne
miłości, poświęceń i wysiłków.
Prócz tego znajdujemy tam inne
działy pracy, jak przysposobienie
rolnicze, które ma za zadanie
podnieść poziom kultury rolnej
w naszym kraju, czego dowodem
niech służy cyfra 70 proc. ogól-

nie prowadzonej akcji p. r. na

terenie naszego województwa

przez S$. M. P. A nie zapominają
tam i o wychowaniu fizycznem
przez uprawianie sportów, zawo-
dów i o przysposobieniu wojsko-

wem przez zakładanie hufców

p. w. A oprócz tego uwzględnia
się i wykształcenie fachowe.
Praca więc jest szeroko pomy-
ślana i różnorodna, ale obok tego
i głęboko ujęta, bo oparta na tak
niewzruszonych fundamentach, ja-
kiemi są zasady Kościoła Katolic-
kiego. Tak, Stowarzyszenia Mło-
dzieży Polskiej pracują dla Ko-
ścioła i Państwa, a zaczynają tę

pracę od siebie, od kształcenia
swych umysłów, od wyrabiania
własnego charakteru. Nic też
dziwnego, że ciągle potrzebują
pomocy i niechże ogół społeczeń-
stwa zawsze i wszędzie chętnie
przychodzi z czynną pomocą
Stow. Młodzieży Polskiej.

Dzień dzisiejszy, dzień 25 maja.
jest wielkiem świętem obchodzo-
nem uroczyście na całym terenie
Rzeczypospolitej przez młodzież
żeńską zgrupowaną w szeregach
S. M. P. „Święto Druhen* co ro-
ku obchodzone w maju, miesią-
cu poświęconym specjalnej czci
Tej „co Jasnej broni Częstocho-
wy i w Ostrej świeci Bramie*
Królowej Korony Polskiej, która
patronuje młodzieży żeńskiej.
Dzień to naprawdę uroczysty, bo
dzisiaj powiększą się szeregi Sto-
warzyszeń, bo dzisiaj druhny
przyjmą do swego grona te, któ-
re dotąd odbywały kandydaturę
w Stowarzyszeniu, i dzisiaj właś-
nie złożą uroczyste przyrzeczenie,
że pracować będą dla Kościoła i
Państwa, że pilnie przestrzegać
będą przepisów organizacyjnych,
że pracować będą nad sobą. Dzi-
siaj tysiące młodych serduszek
dziewczęcych zjednoczy się z
Chrystusem w Najświętszym Sa-
kramencie utajonym, dzisiaj w
czasie uroczystego nabożeństwa
 

  

kaznistycznie obchodzili to prawo,
przeciwników swych usuwali skry-

tobójczo, przez nasłanych zbirów.

Jest to typ najmniej sympatycz-

ny, najniżej stojący pod wzglę-

dem etycznym—a jednak typów

takich mamy szereg cały na tro-

nach wszystkich państw. Wyjątek

pod tym względem stanowiła pol-

ska dynastja Piastów — szczera,

rycerska, jak rycerskim był za-

wsze naród polski.
Powinniśmy pilnie uczyć się

dziejów naszych, zgłębiać nasz

charakter narodowy, aby cnoty

ojców naszych odżyły i w na-

szem pokoleniu.

Rząd i”
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z najrozmaitszych zakątków ziemi
naszej popłynie przed tron Nie-
pokalanej rzewna, gorąca prośba
zawarta w słowach Hymnu sto-
warzyszeniowego: „Dla Polski, dla
Narodu, dopomóż Marjo żyć"!
Dzisiaj podczas uroczystych Aka-
demij usłyszymy dużo rzeczy do-
tąd nam może nieznanych, do-
wiemy się o ideologji S. M. P.,
o celach jego i zadaniach, o pra-
cy jego i życiu.

Itu u nas w Wilnie odbędzie
się taka uroczystość, może nie-
rozgłośna, nie na szerokiem fo-
rum, ale równie głęboka. Wspól-
ne nabożeństwo odbędzie się o
godzinie 8 rano w Kościele św.
Michała, a FAkademja o godz. 13
w domu Ludowym w „ul. Me-
tropolitalnej nr. 1). Niechże star-
sze społeczeństwo, a w pierwszym
rzędzie Rodzice i Wychowawcy
zainteresują się w dniu tym lo-
sem Polskiego dziewczęcia, i nie
bronią mu wolne od pracy chwi-
le spędzać w organizacji, która
za zadanie sobie bierze dać mło-
dzieży to, czego nie mogła jej
dać szkoła, czego nie może jej
dać w wielu wypadkach dom
rodzinny. FA wszak rola kobiety
w społeczeństwie wielka jest, od
niej dużo bardzo zależy i dlatego
serdeczną opieką otoczmy nasze
druhenki zapoznajmy się bliżej i
z niemi i z ich pracą i przyjdźmy
im z pomocą.

TEATRY MIEJSKIE.
WIELKI

„Artyšci“— sztuka w 6-ciu obra-
zach: Mankera, Watersa i Hop-
kins'a. Przekład St. Kuszelewskiej.
Przeróbka sceniczna M. Hemara,

rež. J. Wasilewski.

Gościnne wyśtępy Stefana Ja-
* racza.

Miłość—przez duże M i sztuka
przez małe s (chociaż ameryka-
nie zdają się zaliczać repertuary
i rewjowych teatrzyków (. S. A.
do Wielkiej Sztuki) — oto temat
i treść 6-cio obrazowego utworu
dramatycznego wymienionej spół-
ki autorskiej.

Mieliśmy w teatrze na Pohu-
lance trzy, prawie bezpośrednio
po sobie wystawione sztuki ame-
rykańskie i—szczegół charaktery-
styczny—żadnej z nich nie uwa-
żają ich twórcy za możliwą bez
jazzu, girls'ėw, restauracyjnego
murzyna, numerów rewjowych,
w każdej rewja czy kabaret,
w każdej szczytem marzeń i żą-
dzy jej bohaterów — dzielnica
Brodway z jej nocnem życiem,
skoncentrowanem w pałacach i
pałacykach sztuki—przez małe s.
Zdawałoby się stąd, że za ocea-
nem żaden konflikt dramatyczny
gdzieindziej miejsca mieć nie
może, jak w świecie kulis a po-
jęcie: artysta, mające w Europie
znaczenie bodajże kapłana sztu-
ki — przysługuje w Ameryce lada
statyście czy trzeciorzędnej girl-
sie. „Artyšci“ — jest sztuką nieco
rozwlekłą — o temacie ogranym
niezliczone razy w dramacie po-
wieści i filmie etc. („ridi bajaz-
zol..*) mimo to, interesuje i wzru-
sza ową złotą nicią przewijającej
się w niej miłości. Miłość ta,
młodej tancerki do jej męża,
ekscentrycznego komika — to
uczucie prawdziwe, głębokie, mi-
łość „mimo wszystko“ do czło-
wieka z talentem, ogarniętego
upadlającym nałogiem i stacza-
jącego się na dno.

Dwie te role—to dla artystów
teren istotnego popisu, sztuka
jakby dla tych dwu postaci napi-
sana została.

Czy można sobie wyobrazić
lepszego przedstawiciela postaci
Skida. Johnsona jak Stefan Jaracz?
Cały dramat tej duszy nieprze-
ciętnej, rozumiejącej swój upa-
dek, tego naskroś zacnego i ko-
chającego serca, Śmiejącego się
krwawemi łzami błazna, znalazła
swój najpełniejszy wyraz w grze
tego niepospolitego aktora, umie-
jącego jak chyba żaden w Polsce,
wydobywać ześimiesznych napozór
postaci, potężne trągiczne akordy
ludzkiego cierpienia. W  „Arty-
stach* wzrusza i porywa Jaracz
najobojętniejszego i najoporniej-
szego widza, a prostota środków
jakiemi się posługuje ten znako-
mity aktor, wywołuje zrozumiały
podziw.
W p. Eichlrównie (Bonny) zna-

lazł wielki artysta partnerkę w
której grze uczucie, temperament
i inteligencja kojarzyły się w har-

* monijną całość. Z głębokiem też
odczuciem a bez pogoni za efek-
tami głosowemi odśpiewana w
3 akcie piosenka Bonny: „Już
nigdy", poparta subtelną modu-
lacją głosu i wyrazistą mimikq—
dała słuchaczom parę chwil szcze-
rego wzruszenia.

P. Wasilewskiemu (Jack Acker-
man) nie jest do twarzy wro-
li lirycznego, szlachetnego ko-

chanka, a jakkolwiek, dzięki swe-
mu talentowi wywiązał się, z niej
z całą starannością—jednak baz-
porównania wolę go w jego właś-
ciwem emploi jakiem jest męż-
czyzna demoniczny, lub zimny
energiczny detektyw albo wresz-
cie brutalny wielkoświatowy
opryszek.

P. Kamińska ma wszelkie wa-
runki potemu by stać się przemiłą
gamine'ą teatru—tylko podnieść
nieco barometr humoru z jego

towarzyszem UŚ-nierozłącznym
miechem oczu nietylko ust, a
obniżyć troszeczkę akcenty iry-
tacji w głosie i mimice; stanie
się wtedy istotnym łobuziakiem,
ulubionym pupilem widowni.

Najmocniej i najciekawiej wy-
padły w sztuce obrazy II, III i IV.
Z numerów rewjowych najudat-
niejsze były rewellersy układu i
pomysłu p. Karczewskiego.
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BILLI DOVE
w najnow. swej kreacji

PRAWO MĘŻA
kim. «Helios».w kinie

Efekt sceny ostatniej traci na
wysunięciu akcji na plan pierw-
szy, przed kurtynę. Pewna nie-
zbędna odległość między widow-
nią a sceną ma, według mnie
niezaprzeczone atuty, pogłębiają-
ce plastykę i napięcie akcji.
Dekoracje wiernie wzorowane na
teatrze Polskim w Warszawie.

Nie mogę nie wspomnieć o
bardzo muzykalnej i wytwornej
grze fortepjanowej p. Kropiwnic-
kiego, podnoszącej wybitnie nastro-
je obrazu Ill-go. Pilawa.

—0o

 

 

KRONIKA.
Wiadomości kościelne.

— Pielgrzymka Ligi Robot-
niczeį do Kaiwarji. We czwar-
tek 29 bm. w dzień Wniebowstą-
pienia Pańskiego, po Mszy św.,
która odbędzie się w kościele św.
Trójcy (przy ul. Dominikańskiej)
o godz. 6-tej, wyruszy pielgrzymka
Ligi Robotniczej, pod przewod-
nictwem swego patrona, ks. Mar-
kowskiego do Kalwarii.

Z miasta.
— Pomnik bohaterów.Z ini-

cjatywy Oddziału Wil. Pol. Tow.
Opieki nad grobami bohaterów
i dzięki przedewszystkiem  zabie-
gom i staraniom niezmordowa-
nego jego prezesa, ks. kan. Ku-
leszy, wznosi się na nowym cmen-
tarzu Rossa, pomnik dla żołnierzy
poległych w walkach o wyzwo-
lenie Wilna, w październiku roku
1920-go. Poświęcenie pomnika
odbędzie się w dn. 17 czerwca
o godz. 6.55 wiecz. przy udziale
p. Prezydenta Rzp.
— Zjazd elektryków. Jak już

podawaliśmy, w dniu. 30 b. m.
rozpoczną się w Wilnie obrady
zjazdu dyrektorów i przedstawi-
cieli wszystkich elektrowni pol-
skich.  Elelektrownia  wileńska,
chcąc wykorzystać ten moment,
organizuje na  erenie Targów
Północnych wystawę nowoczes-
nych sposobów oświetlania miesz-
kań. Na ten cel obecnie w przy-
śpieszonem tempie przygotowy-
wany jest jeden z pawilonów.
— Otwarcie Międzynarodo-

wego Sałonu Fotografiki nastą-
pi w czwartek, 29 b. m. o godz. 12.
Salon mieścić się będzie w Głó-
wnym Pawilonie Targów Północ-
nych w ogrodzie Bernardyńskim.
Wystawa obejmuje przeszło 400
obrazów najlepszych autorów
„około 30 państw ze wszystkich
pięciu części świata. Dla publicz-
ności Salon otwarty będzie, po-
czynając od g. 1-ej, dn. 29 b. m.

Sprawy administracyjne.
— Osobiste. Prezes Izby Kont-

roli Państwa w Wilnie p. Jan
Pietraszewski wyjeżdża w spra-
wach służbowych do Warszawy,
zastępować go będzie p. Wice-
Prezes Zenon Mikulski
— Zakończenie obsadzania

starostw w Wileńszczyźnie sa-
natorami. P. minister spraw we-
wnętrznych mianował dotychcza-
sowego starostę oszmiańskiego,
p. Zygmunta Kowalewskiego —
starostą odolanowskim w woje-
wództwie poznańskiem, starostą
zaś oszmiańskimp. Wiktora Su-
szyńskiego.

Sprawy sanitarne.
— Inspekcja sanitarna. Na-

czelnik wydziału zdrowia urzędu
wojewódzkiego, dr. Rudziński
łącznie 2 lekarzem powiatowym,
pow. wileńsko-trockiego przepro-
wadził w dniu 24 b. m. inspekcję
sanitarną zakładów użyteczności
publicznej: jak piekarń, piwiarń,
sklepów spożywczych it. p. wJa-
szunach, oraz Małych i Wielkich
Solecznikach. Dano na miejscu
odpowiednie wskazówki i okre-
ślono termin, do którego mają
być usunięte dostrzeżone usterki.
Właścicieli, prowadzących swe
zakłady z wyraźnem niedbalstwem
i uchylających się od wykony-
wania obowiązujących przepisów
sanitarnych pociągnięto do odpo-
powiedzialności
karnej.

administracyjno-

 

Poczta i telegraf.
— W agencji pocztowej Mi-

kołajów k/Dzisny z dniem 17
bm. zaprowadzono służbę telefo-
niczną i telegraficzną.
— Prezes Dyrekcji P.i T.

inż. Żuchowicz wyjechał na in-
spekcję podległych mu urzędów
p. t. Zastępuje nieobecnego pre- |
zesa inż. Mieczysław Nowicki.

Sprawy miejskie.
— Rezygnacja prof. Ehren-

kreutza. Przewodniczący miej-
skiej Komisji  Kulturalno-Ošwia-
towej prof. Ehrenkreutz nadesłał
wczoraj na ręce prezydenta mia-
sta rezygnację z zajmowanego
stanowiska, Jednocześnie prof.

Ehrenkreutz zrzeka się mandatu
radnego miasta. (d)
— Przegląd dzieci na ko-

łonje letnie. W dniu 30 bm.
na dziedzińcu magistratu m. Wil-
na odbędzie się przegląd dzieci
zakwalifikowanych przez lekarzy
szkolnych i lekarską «omisję Ka-
sy Chorych do kolonji letnich w
Leoniszkach w pierwszym termi-
nie tj. od 1 czerwca do 15 pay

Handel i przemysł.
— Ukonstytuowanie się Ko-

mitetu Il Targów Północnych.
Na ostatniem posiedzeniu Komi-
tetu Targów Północnych wybrany
został Komitet Wykonawczy Il Tar-
gów w ilości 31 osób oraz pre-
zydjum w skład którego weszli:
prezydent Folejewski, dr. prezes
Rucinski, wice-wojewodzina Kirti-
klisowa, dyrektor Korolec, Zyg-
munt Bortkiewicz, inż. Saul Troc-
ki, prof. Ferdynand Ruszczyc oraz
ławnik magistratu Łazarz Kruk.

Na tem samem posiedzeniu
ustalono ceny za stoiska w nor-
mach następujących: hala głów-
na:. miejsce narożne—30 zł. . za
1 mtr.*; miejsce przy ścianie —
25 zł.; zwykłe—20 zł; w parku
głównym—10 zł.; na innych tere-
nach—5 zł.

Na wystawie hodowlanej ceny
są następujące: konie—5 zł. od
sztuki; bydło—10 zł. i drób—
2 złote. (d)
— Akcja propagandowa w

państwach bałtyckich i skan-
dynawskich. Celem nawiązania
ścisłego kontaktu z  przedstawi-
cielami sfer przemysłowo-handlo-
wych państw Bałtyckich i Skan-
dynawskich i zapewnienia udziału
tych państw w Targach Wileń-
skich, wyjeżdża w pierwszych
dniach czerwca do Łotwy, Estonji,
Finlandjł, Szwecji, Norwegji i
Danji dyrektor Targów Północ-
nych p. Łuczkowski.

Jak informujemy się ze źródła
miarodajnego większość "tych
państw zadeklerowała już goto-
wość wzięcia udziału w Targach
Wileńskich. (d)
— 50 tys. zł. na udział rze-

miosła w Il Targach Północ-
nych. Bank Gospodarstwa Krajo-
wego zgodził się na udzielenie
specjalnego kredytu w wysokości
do 50.000 złotych na udział rze-
miosła wileńskiego w Il Targach
Północnych w Wilnie.
— Pawilon Sztuki i prze-

mysłu ludowego. W tych dniach

kierownictwo Il Targów Północ-
nych przystępuje do budowy no-
wego pawilonu o powierzchni 900
mtr.* pod pomieszczenie sztuki
ludowej i przemysłu pea,

— Urzędy skarbowe winny
się liczyć z izbami rzemieślni-
czemi. Okólnikiem z dnia 10
maja 1930 r. L. D. V. 5386,4 30
minister skarbu polecił wszystkim

izbom skarbowym, aby urzędy

skarbowe zgodnie z ust. 2, art. 76
ustawy o państwowym podatku
przemysłowym powoływały w ra-

zie potrzeby do współpracy w
komisjach szacunkowych również
rzeczoznawców przedstawionych
przez izby rzemieślnicze.

Sprawy rolne.

— Ważne dla rolników przy
wymiarze podatku dochodo-
wego. Ministerstwo skarbu pole-
ciło lzbie Skarbowej w Wilnie,
by przy wymiarze podatku do-
chodowego poczynając od roku

1930 w wypadkach gdy wymiar
podatku dokonywany jest na pod-
stawie norm średniej dochodo-
wości, a gospodarstwo prowadzi

się systemem 3-ch polowem, —
były wyłączone z ogólnego ob-
szaru gruntów -ugory pozostawia-
ne pod zasiew ozimin, które wo-
bec wczesnego ich przeorania
nie mogą być użyte na pastwiska.
O ile jednak ugory takie przeory-
wuje się w okresie późniejszym i

służą do czasu żniw za pastwi-
sko—będą włączone do ogólnego
obszaru gruntu użytkowego z tem
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WARSZAWA

podagrze, ischiasowi

kąpiele siarkowo-roślinne

CHOR ZY
Żądajcie we wszystkich aptekach i składach aptecznych

ZIÓŁ LECZNICZYCH

Oskara Wojnowskiego
przeciwko cierpieniom kanału pokarmowego

" wymiotóm i atonji kiszek

"” chorobom płuc i blednicy

" reumatyzmowi, artretyzmowi,

„ chorobom nerek i pęcherza
(zn. sł. „UROTAN“)

E niedoinaganiom skrofulicznym
I(zn. sł. „TiZAN'')

. chorobom nerwowym i epilepsii

Na żądanie wysyłam bezpłatnie moją broszurę o ziołolecznictwie.

Adres dla listów: Oskar Wojnowski, Warszawa — Praga,
s ul. Olszowa 14.

Hortensja 3 m. 4

(zn. st. „IROTAN“)

(zn. st. ,„GARA“)

(zn. st. „ELMiZAN“)

(zn. sł. „ARTROLIN*)

(zn. st. „EPILOBIN“')
(zn. sł. „SULFOBAL'')

343d1

iii LADA
jednak, że dochodowość z jedne-
go ha tych ugorów należy przyj-
mować analogicznie do innego
rodzaju pastwisk o 50”, niżej od
średniej ustalonej w danej miej-
scowości dla gruntów użytko-
wych.

Sprawy akademickie.
— Zebranie komisji reor-

ganizacji życia samopomoco-
wego. Dnia 30 maja r. b. o godz.
20-ej odbędzie się w lokalu Brat-
niej Pomocy (ul. Wielka 24)
pierwsze konstytucyjne Zebranie
Komisji Reorganizacji Życia Sa-
mopomocowego młodzieży aka-
demickiej. Jak wiadomo Komisja
ta wyłoniona została przez ostat-
nie Walne Zgromadzeńhie Bratniej
Pomocy i ma na celu ulepszenie
i usprawnienie struktury obecnej
Bratnich Pomocy. Zebranie to
zwołuje Prezes Bratniej Pomocy
Polskiej Młodzieży Fkademickiej
w Wilnie. Członkowie Komisji
otrzymają imienne zawiadomienie.
— Odczyt. Dn. 28 b. m. we

środę w „Ognisku* akademickiem
Wielka 24, o godz. 8-ej odbędzie
się odczyt, wygłoszony przez ks.
kanonika Cichońskiego p. tyt.
„| Krajowy Kongres Eucharystycz-
ny w Poznaniu*. Miejscowy Ko-
mitet akademicki dla spraw te-
goż kongresu uprasza o jaknaj-
liczniejsze przybycie. Wstęp wolny.

Sprawy szkolne.
— Reforma programu szkol-

nego i systemu egzaminów.
W Ministerstwie Oświaty pod
przewodnictwem dyr. Zlobickiego
odbywają się konferencje w spra-
wie wprowadzenia nowego pro-
gramu szkolnego dla trzech naj-
wyższych oddziałów szkoły pow-
szechnej i pierwszych trzech klas
szkoły średniej. Ministerstwo swe-
go czasu rozesłało w tej sprawie
ankietę do kilkuset osób kompe-
tentnych w sprawach nauczania.
Otrzymano ciekawe odpowiedzi
posiadające bezwątpienia wiele
cennych wskazówek, z któremi
ministerstwo się liczy. Prace są
trudne i wprowadzenie jednako-
wego programu w wymienionych
typach szkół nastąpi dopiero z
dniem 1 września 1931 roku. W
ten sposób szkoła średnia poczy-
nając od klasy 4-ej będzie dal-
szym ciągiem szkoły powszech-
nej. Przy przechodzeniu ze szko-
ły powszechnej do średniej po-
zostaną egzaminy. Egzaminy jed-
nak nie będą prowadzone daw-
nym systemem, opierającym się
często na przypadkowem ocenia-
niu wartości ucznia lecz będzie sto-
sowany system lekcyjny. Miano-
wicie nowowstępujący pozostaje
w klasie w ciągu
tym okresie nauczyciel poznaje
go doskonale i może się zorjen-
tować w jego kwalifikacjach.

— Im. Tad. Czackiego 8 klasowe
oraz 3 oddziałowa szkoła

powszechna (z prawami), Wilno, Wiwul-
skiego 13, gmach włusny. Do klasy ele-
mentarnej (oddz. |-go) przyjmowane są
dzieci bez egzaminu. Egzaminy do kl.
przedwstępnej i wstępnej (oddz. Il i III)
rozpoczną się dn. 16 czerwca o godz.
10 rano. Do I gimnazjalnej dn. 20 czerw-
<a o g. 8 m. 30, do kl. II—VII włącznie
dn. 24 czerwca o godz. 11 m. 30.

Zapisy przyjmuje i informacyj udzie-
la kancelarja codziennie od godz. 9—1.

Sądy.
— Niepełnoletnim wstęp na

rozprawę wzbroniony. W związ-

   

   Sprawy
majątkowe

Oszczędność
miańskim,

nie. Gotówka twoja jest wej !1 m. 25.
zabezpieczona złotem, WZ
srebrem i drogiemi ka-
mieniami. Lombard Plac
atedralny, Biskupia 12.

Wydaje pożyczki pod za-
Staw: złota, srebra, bry-

klm.,

jezioro,

 

 

 
tygodnia i w

łąkowy 100—200 ha
w pow. Wileńskim, Osz-

Lidzkim, No-
wogródzkim, lub na
lesiu. Wymagane: zdro-
wotna miejscowość
dny stary dwór,

swoje złote i dolary u- Owocowy, rzeka lub je-
lokuj na 12 proc, rocz- zioro. Oferty Orzeszko-

KUTE majątek leśno-

Majątek ziemski,|;
odległy od st. kol. 7

obszaru około
70 ha., w pobliżu rzeka,

zabudowania

ku z zaobserwowanem w czasach

zjawiskiem, a mianowicie przeby-
wania na salach sądowych w cza-
sie rozprawy w charakterze słu-
chaczy niepełnoletnich, co szcze-
gólnie zauważyć można na pro-
cesach komunistycznych. Pp. pre-
zesi Sądu Apelacyjnego i Okrę-
gowego w Wilnie wydali specjal-
ny okólnik przypominający ko-
nieczność przestrzegania zakazu
wstępu na salę rozpraw małolet-
nim. (d)

Sprawy robotnicze.
— Wysokość płac zarobko-

wych. W dniu 24 b. m. w (lrzę-
dzie Wojewódzkim odbyła się
konferencja z udziałem przedsta-
wicieli władz rządowych i samo-
rządowych oraz Gospodarczego
Związku Robotników  Budowla-
nych celem ustalenia wysokości
płac przy robotach, prowadzo-
nych z kredytów Ministerstwa
Pracy i Opieki Społecznej prze-
znaczonych na zatrudnienie bez-
robotnychni i na akcję specjalnej
pomocy dla bezrobotnych.

Na najbliższy okres zostały
ustalone stawki dzienne: 3 zł.
50 gr. dla umysłowych pracowni-
ków i robotników fizycznych
(mężczyzn) i 2 zł. 50 gr. dla fi-
zycznie pracujących robotnic (ko-
biet).
— llość bezrobotnych. Jak

się informujemy, Wilno liczy
obecnie 3476 bezrobotnych, w
tej liczbie mężczyzn 2467 i ko-
biet 1009.
W stosunku do tygodnia po-

przedniego bezrobocie  zmniej-
szyło się o 59 osób. (d)

Z życia stowarzyszeń.
— Na najbliższej Środzie

Literackiej dn. 28 b. m. usły-
szymy referat dr. Marjana More-
lowskiego, świeżo powołanego na
katedrę historji sztuki U. S. B.
W pogadance, zatytułowanej „Lo-
sy polskiego skarbca koronnego"
ceniony prelegent podzieli się
wynikami swoich długoletnich ba-
dań nad rozgrabieniem i częścio-
wem odzyskaniem insygnjów kró-
lów polskich, m. in. korony Pia-
stów, arcydzieła złotniczego z po-
czątku XIII wieku. Referat ilustro-
wany będzie pokazem Įicznych
zdjęć.
— Z T-wa Przyjaciół Nauk.

Dnia 28 b. m. we środę o godz.
7 wieczorem w gmachu T-wa
Przyjaciół Nauk przy ul. Lelewe-
la 8 odbędzie się miesięczne na-
ukowe posiedzenie, na którem
członek Twa Prof. U. S. B. dr.
Jnljusz Rudziński wygłosi odczyt
pod tyt. „O prawdopodobień-
stwie". Goście mile widziani.
— Zapomogi Towarzystwa

Popierania Pracy Społecznej.
W dniu 23 b. m. na*walnem ze-
braniu Kuratorów T-wa Popiera-
nia Pracy Społecznej uchwalono
następujący podział zapomóg:

Bursa dla młodzieży wiejskiej
w  Zdzięciole otrzymała—2031 zł.
20 gr. Dom Opieki Matki Bożej
Miłosierdzia w Wilnie—1558 zł. 25
gr., Złobek Imienia Maryi w Wil-
nie—776 zł. 43 gr., Szkoła Orga-
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śpiew jest bardzo zdro-
wy, gdyż rozgrzewa krew.
On: — Wierzę, wierzę

we mnie aż się krew go-
tuje.

IŁOTŁ lub DOLARY
na najpewniejsze zabez-
pieczenie lokujemy so-
lidnie u osób poważnych

majątkowo  odpowie-
dzialnych. Wileńskie Biu-
ro Komisowo-Handlowe,
Mickiewicza 21, tel. 152.

107—1-f

Po-

ła-
ogród,

—s0

 

GERA

NA POLESIU
majątek ziemski, obsza-
ru około 700 ha, z dużą
ilością lasu materjałowe-
go, z zezwoleniem na wy-
rąb, sprzedamy okazyjnie
za cenę drzewostanu. Wi-
leńskie Biuro Komisowo-
Handlowe, Mickiewicza 21

MAJĄTEK
UPRZEMY:

obszaru około i20 ha, z
b, dobrą komunikacją do
Wilna, sprzedamy tanioi
na dogodnych warunkach.

B

nistów Im. Montwilla w Wilnie —
684 zł. 63 gr., Ochrona Matki Bo-
skiej Ostrobramskiej w Wilnie —
464 zł. 91 gr., Towarzystwo Gim-
nastyczne „Sokol“ w Wilnie —
336 zł. 83 gr., Chrześcijański Ūni-
wersytet Robotniczy w Wilnie —
315 zł. 00 gr., Pólskie  Kurato-
rjum nad biednymi—278 zł. 07 gr.,

Opieka Rodzicielska Seminarjum
Nauczycielskiego żeńskiego im.
Królowej Jadwigi w Wilnie—253
zł. 50 gr.
— Wynik W. Kwesty „Daru

Narodowego” w dniu 3 maja.
Zarząd Centralny Polskiej Macie-
rzy Szkolnej Z. W. powiadamia,
że Kwesta „Daru Narodowego*
urządzona w Wilnie w dn. 3-go
maja 1930 r. przyniosła ogólnego
dochodu 2481 zł. 06 gr.

Podając do ogólnej wiadomoś-
ci wynik powyższej kwesty Zarząd
Centralny, uważa sobie za miły
obowiązek, złożyć jednocześnie
serdeczne podziękowanie wszyst-
kim W.W. Paniom Kwestarkom z
J. W. Panią Jadwigą Raczkiewi-
czową wojewodziną wileńską na
czele. Ofiaraemu społeczeństwu
m. Wilna zasyła staropolskie „Bóg
zapłać".
Ei — Loterja fantowa Polskiej
Macierzy Szkolnej Z. W. Z po-
wodu niemożności urządzenia lo-
terji fantowej w d. 4-go maja, jak
było podanem do ogólnej wiado-
mości, Zarząd Centralny Polskiej
Macierzy Szkolnej Z. W. przesu-
nął termin jej urządzenia na dzień
13 i 14 czerwca. Komunikując o
powyższem Macierz prosi Szanow-
nych ofiarodawców, o dalsze ła-
skawe nadsyłanie fantów do biu-
ra Zarządu Centralnego Macierzy,
Wileńska 155 w godzinach urzę-
dowych.

Kronika policyjna.
— „Pajęczarze** działają. W dniu

23 b. m. Subatkiewicz Pauiina, Garbar-
barska 3, zameldowała, iż ze strychu
tego domu skradziono na jej szkodę
różnej bielizny na sumę 520 złotych,
oraz na szkodę Emilji Borejkowej, ró-
wnież bielizny na sumę 180 złotych.

— Ukarany. W dnłu 23 b. m. Pi-
rocki Zygmunt, Fabryczna 4 zameldo-
wał, iż poznał w autobusie kobietę,
której zaproponował udać się do jego
mieszkania. Tam nieznajoma, korzysta-
jąc z nieuwagi meldującego skradła
męskie ubranie, flaszkę perfum i zbie-
gła. Pirocki oblicza swe straty na 260
złotych

Rozprawa nóżowników. W dniu
24 b. m. pomiędzy mieszkańcami wsi
Kropiwnica, Józefem i Stanisławem
Strokowskimi, a Adamem Kanuszewi-
czem wynikła bójka, w trakcie której
Kanuszewicz został uderzony nożem w
bok w okollcę serca, oraz w plecy. Ka-
nuszewicz w kilka minut potem zmarł.
Strokowski Józef został zatrzymany, zaś
Stanisław przed przybyciem polłcji zdo-
łał zbiec,

Teatr, muzyka i sztuka.
— Teatr Miejski na Pohulance.

Występy Stefana Jaracza. Dziś Ar-
tyšci“. roczątek o godz. 8 min. 30. w.
Znżki błletowe nie ważne.

— Dzisiejsze przedstawienie dla
dzieci i młodzieży „Cudowny pier-
ścień'* o godz. 3 min. 30 po poł. w Te-
atrze na Pohuldnce. Ceny miejsc zni-
żone»

Teatr Miejski
Dziś „Kiepski szeląg".
min. 30.

— Występy sióstr Halama w
Wilnie, We wtorek 27 i środę 28 b. m.
wystąpią w Teatrze Miejskim Lutnia
znakomite tancerki.

— „kKopciuszek*! W Teatrze Lu-
tnia odbędą się występy pierwszego
w Warszawie teatru dla dzieci i mło-
dzieży („Hollywood“) w calkowilym
warszawskim zespole. Pierwsze przed-
stawienie odbędzie się 31 b. m. w so-
botę o godz.4 po poł. Ceny miejsc
zniżone.

— „Dom kobiet". Zespół Teatru
Polsktego z Warszawy przybywa. do
Wllna na dwa przedstawienia, które się
odbędą w Teatrze Lutnia w poniedzia-
łek 2 i wtorek 3 czerwca.

w „Lutni*.
Początek o g. 8

Zdziwiony porucznik za-
pytuje |lcka dlaczego
chce u niego służyć na
to Icek z uśmiechem po-
wiada.
— Wolę przecież pu-

cować jednego porucz-
nika, niż dwa konie-

LETNISKA. |
poi

RUSKIENIKI Pensjonat
„Aspazja“  vis-a-vis

parkui zarządu. W czerw-

tel. 152. 106-1-f

m
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— Koncert w ogrodzie
nardyńskim.
popularny Wileńskiej orkiestry symfo-
nicznej pod dyr. Eugenjusza Dziewul-
skiego. W programie muzyka popularna.
Ceny wejścia 40 gr. ulgowe20gr.

POLSKIE RADJO WILNO.

po-Ber-
Dziś o godz. 8 koncert

Progra

Niedziela, dnia 25 maja 1930 r.
10,15. Nabożeństwo z Poznania.

m:

11,58. Poranek symfoniczny i od-
czyty rolnicze.

15,00. Odczyt rolniczy dla Wi-
leńszczyzny.

15,20. Muzyka z Warsz.
17,05. „Wileńskie doświadczenia w

nauczaniu"*, XX odczyt wygł. p. Sle-
dzińska.

17,30. Koncert popularny z Warsz.
18,50. „Kukułka Wileńska".
19,15. Transm. z Krakowa. Audycja

żałobna,ś poświęcenie twórczości Wła-
dysława Orkana.

20,00. Transm. popularnego koncer-
tu z Ogrodu Bernardyńskiego w Wilnie.
Po koncercie muzyka taneczna.

Poniedziałek, dnia 26 maja 1930 r.

11,58. Sygnał czasu.
12,05. Gramofon.
16,15. Muzyka lekka.
17,00. Kom. Akademickiego Koła

Misyjnego.
17,15. „Mala skrzyneczka“.
17,45. Dyskusja nieprzygotowana z

cyklu „Rozmowy na czasie".
18,45. Rudycja literacka.

z „Dawida Copperfield".
19,25. Lekcja języka włoskiego.
20,00. Przemówienie min. Prystora.
20,15. Koncert, muzyka taneczna.

Sport.
Program szóstego dnia wy-

ścigów konnych.
Uwaga! Dziś w konkursie hippicz-

nym parami startują panie! Sześć na-
gród honorowych. 8 przeszkód wyso-
kich do 1 metr. i szerokich do 2 metr.
50 cm.

Zgloszono 10 par: p. J. Bydelska
i por. Anton, p. H. Benisławska i por.
Jeljaszewicz, p. M. Nitosławska i por.
Anton, p. L. Chełchowska i por. Ma-
łuski, p. J. Bydelska i por. Bartosze-
wicz, p. H. Benisławska i por. Małuski,
p. Ł. Chełchowska i Por. Chrzanowski,
p. M. Nitosławska i rotm. Twardowski,
za parami paqów startuje: por Kurow-
ski i por. Snitko, kpt. Rozwadowski
i por. Sielewski.

Początek konkursu o godz. 14,30.
O godzinie 16. Gonitwa pierwsza

z płotami. Nagroda 900 zł. Dystans
2.800 mtr. Zgłoszono 7 koni. ,

Godzina 16,30. Gonitwa druga pła-
ska. Nagroda 900 zł. Dystans 1.600 mtr.
Zgłoszono 6 koni.

Godzina 17. Gonitwa trzecia z pło-
tami. Nagroda 600 zł. Dystans 2.400 mtr.
Zgłoszono 6 koni.

Godzina 17,30. Gonitwa czwarta
z przeszkodami. Wielki Steeple - Shase
armji. Nagroda 10.000 zł. i żeton pa-
mątkowy. Dystans 4.800 mtr. Startuje:
por. Donner, por. Juściński, por. Mi-
neyko, por. Ważyński, por. Bobiński,
por. Bohdanowicz i rtm. Antoniewski.

Godzina 18. Gonitwa piąta płaska.
Nagroda 800 złot. Dystans 2.100 mtr.
Zgłoszono 8 koni.

Piłka nożna.
Wczoraj na Antokolu odbył się

mecz plki nożnej o mistrzostwo okręgu
pomiędzy drużyną 1 p. p. leg. a zespo-
łem Makabi. Wojskowi sprawili miłą nle-
spodzianką zwyciężając Makabię w sto-
sunku 2:1 do przerwy (1:0). Gra
bardzo nerwowa i dosyć ciekawa 1 p.p.
leg. wystąpił już nareszcie z Godlew-
skim, zwolnienie którego udało się
1 p. p. leg. wyrwać po dłuższych deba-
tach z Ogniskiem.

Bramki strzelił (z karnego) Chowa-
niec i Wróbel, dla Makabi Zajdel. Sę-
dziowel p. Frank. Publiczności b. cużo.

Ja. Nie.

— Nadzwyczajne waine ze-
branie Związku Bokserskiego
odbędzie się dn. 30 b. m. o godz.
7:mej w Komendzie wojewódz-
kiej P. P. pokój nr. 8 (ul. S-to
Jańska 3).
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Z sali sądowej.
Zakorzeniały złoczyńca ska-
zany na ciężkie więzienie.

Edward Żylonis, liczący lat 32
stanął wczoraj przed sądem o-
kręgowym za 11 z rzędu doko-
naną kradzież.
W danej sprawie odpowiadał

za ściągnięcie z przedziału III kl.
odchodzącego z Wilnado War-
szawy pociągu walizki z garderobą,
bielizną i in. rzeczami, wartości
1300 zł., a stanowiącą 'własność
Izraela Rzędzińskiego.

Wytrawny ten złodziej wyko-
rzystał moment, gdy właściciel
bagażu oddalił się na chwilę i
zabrał upatrzoną walizkę jak
swoją.
Na szczęście policja zwróciła u-
wagę, že Zylonis, znany jej zło-
dziej odjechał z przed dworca z
elegancką walizką. To też, kiedy
poszkodowany wszczął alarm, u-
dano się do mieszkania Żylonisa,
gdzie istotnie łup, choć już znacz-
nie zniszczony przez wyłamanie
zamków i uszczuplony w między-
czasie, odebrano.

Žylonis probował się tłoma-
czyć, że walizkę otrzymał na prze-
chowanie, lecz wersja ta okazała
się bałamutna i sąd nie wziął jej
pod uwagę.
W wyniku rozprawy sąd pod

przewodnictwem p. sędziego Mi-
łaszewicza skazał tym razem nie-
poprawnego złodzieja na osadze-
nie w ciężkiem więzieniu przez
lat sześć. Ko.s.

Wywrotowcy grodzieńscy
przed sądem apelacyjnym

w Wilnie.
W wyniku likwidacji organi-

zacji komunistycznej, działającej
do czerwca 1927 r. na terenie
pow. Kosowskiego władze bezpie-
czeństwa postawiły 68 osób w
stan oskarżenia pod zarzutem
zbrodni zamachu .na nasz ustrój
Państwowy.
W r. ubiegłym wszyscy oni

stanęli przed sądem okręgowym
w Grodnie, który z pośród pod-
sądnych uznał za winne 52 osoby
skazując je na różne kary od 15
lat do 1 roku więzienia.

Na skutek skarg apelacyjnych
zarówno skazanych jak też i urzę-
du prokuratorskiego wczoraj pod
przewodnictwem _ wice - prezesa
wydz. karn. p. Dmochowskiego
sprawa ta znalazła się przed są-
dem apelacyjnym w Wilnie.

Oskarżenie wniósł wice-proku-
rator przy sądzie okręgowym w
Grodnie, specjalnie delegowany
do tej sprawy.
W wyniku procesu Sąd unie-

winnił jeszcze pięć osób z pośród
skazanych w pierwszej instancji,
zaś innym złagodził wymierzone
im kary od 10 lat do 1 roku wię-
zienia.

Nadto Sąd wszystkim zaliczył
areszt prewencyjny od chwili ich
uwięzienia. Kos

KRONIKA LIDZKA.
Niepowodzenia wileńskiego
włamywacza w Lidzie.

Przed kilku zaledwie dniami
wypuszczono na wolność z wię-
zienia wileńskiego znanego w
Wilnie włamywacza mieszkanio-
wego Józefa Nowatkisa, który już
odbył 5-tą z rzędu karę za kra-
dzieże z włamaniem. Po wyjściu
z więzienia Nowatkis postanowił
zmienić teren swej działalności i
udał się do Lidy, wstępując po
drodze do Bieniakoń i Wereno-
wa, gdzie dokonał kilku kradzie-
ży. Zdobyty łup schował w lesie,
sam zaś zaopatrzony w doku-
menty wojskowe Władysława Ja-
sińskiego przybył do Lidy w po-
szukiwaniu za zaufanym  pase-
rem. Tutaj jednakże policja śled-
cza zatrzymała podejrzanego przy-
bysza, pomimo iż przedłożył do-
kumenty wojskowe i usiłował
wmówić policjantom, że jest ucz-
ciwym człowiekiem. W trakcie
dochodzenia Nowatkis przyznał
się do swego właściwego nazwis-
ka i do świeżo dokonanych kra-
dzieży, wobec czego wszystkie
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ZDROJOWISKO
INOWROCŁAW.

Wskazania:
Reumatyzm,
Artretyzm,
Podagra,
Chor. kobiet,
dzieci i dróg
oddechowych

Sezon wiosenny od 15.V.

Informuje Zarząd zdrój.

Inowrocław.  388-2-0r

skradzione przedmioty zostały
wkrótce odnalezione. Koniec swej
niefortunnej podróży znalazł No-
watkis w więzieniu lidzkiem,
gdzie z filozoficznym spokojem
oczekuje wyroku sądu okręgo-
wego.

Kto mieczem wojuje.
Wieczorem 21 maja dwaj pi-

jani mieszkańcy m. Lidy Adam
Piszczyk i Kazimierz Krasowski
zastąpili drogę na ulicy Wileń-
skiej, jadącemu rowerem dozor-
cy wieziennemu, którego dość
dotkłiwie pobili. Na pomoc napa-
dniętemu nadbiegli dwaj bracia lwa-
nowscy, wskutek czego wynikła
zacięta bójka, w której pobito
ciężko Piszczyka do tego stopnia,
że musiano przewieźć go do

szpitala. :
Nadmienić należy, że tak

Piszczyk jakoteż i Krasowski ka-
rani byli więzieniem za podobne
występki, wobec czego Piszczyka
spotkała zupełnie zasłużona kara.

Z kraju.
Ofiary obowiązku.

W dniu 20 b. m.
Kolumny Epidemicznej wysłani
byli do. majątku Lubań, gm. ku-
rzenieckiej Marja Niesiołowska i
Damazy Wojtkiewicz, felczer przy
lekarzu powiatowym. Wieżli oni
ze sobą w koszu butlę kwasu
siarczanego celem przeprowadze-
nia dezynfekcji po wygasłym ty-
fusie. Wraz z nimi wracała do te-
goż majątku nauczycielka pry-
watna Marja Wolbek. W drodze,
gdy nie zdążyli jeszcze wyjechać
z obrębu Wilejki konie spłoszyły
się przejeżdżającego autobusu i
poniosły: wywracając bryczkę z
siedzącemi osobami, przyczem
butla z kwasem siarczanym stłuk-
ła się, oblewając felczera Wojt-
kiewicza i nauczycielkę Wołbek.
Poparzonych silnie odwieziono do
szpitala. Niesiołowska wyszła z
tego wypadku bez szwanku.

 

z ramienia

 

Ze świata.
Małżeństwo, którego nie

będzie.
Bezkrwawa tragedja rumuń-

skiej królewny znalazła swój osta-
teczny koniec i odtąd dwa domy,
królewski dom rumuński i dom
książąt na Pszczynie, mogą się
uważać za „Domy złamanych
serc".

Jak wiadomo, po zerwaniu
urzędowem zaręczyn ks. lleany,
z hr. Aleksandrem Hochbergiem,
synem księcia na Pszczynie,
księżniczka z matką, królową ru-
muńską, przyjechała do Egiptu i
pozostała w Kairze, pomimo po-
wrotu królowej Marji do Buka-
resztu.

fymczasem w Egipcie zjawił
się hr. Hochberg i przez pośred-
ników, lub. listownie, nalegał na
księżniczkę, ażeby mu użyczyła
osobistej audjencji.

Księzniczka się na to zgodziła
i jak teraz ogłaszają urzędowo,
spotkanie to nastąpiło, przyczem
księżniczka Ileana poddała się
racji stanu i ustnie oświadczyła
hr. Hochbergowi, że musi uważać
ich zaręczyny za niebyłe.

Wobec tego w najbliższych
dniach oczekiwany jest powrót
królewny do Bukaresztu, zaś hr.
Hochberg udał się narazie do
Wiednia, gdzie oddaje wizyty swo-
im znajomym.
UASROM TDS TSKKI ESVAS

Czy jesteś członkiem
L.0.P.P.

  

 

etniska z utrzymaniem sąsiad — karmi i-ajkakliema utrzyma- L w majątkach ziem- nie tylko co drugidig Potrzebny ZZS ZOOok 6 skich w Nowogródzkiem — A, bo chcialbym W S pól nik — Nie, nie pożyczę.na. -Dówiedzieć: dis oda veisė |WMC: keis | zarcje na dogodnychwarunkach, —Dlaczego?poz . Info z „ tą; pan —warstwaz kapi ž Ę Sm1. PP Lvovas,13a, Ad.Miekievieza23, Blu- tłuszczuI warstwa mięsatych dolnieresuproc: — Bo znam cię już odži Ža OGR | Króżołak Sie chudego. Souožasdiavogo. Ofer- dziesięciu lat.2 3 tel. 5-60. 289—s0 ydo administracji Dzien-TURŁY RÓŻNE nika sub. 105. | 105— »fygegezzzczezzgąja
letnisko z utrzymaniem
we dworze. Komunikacja
autobusowa. Szczegóły
w Wileńskiem Biurze Ko-
misowo-Handlowem, Mic-

kiewicza 21. 108—s0

etnisko z wygodami
umeblowane 6 klm.

od Wilna. Komunikacja
autobus-statek. Las so-
snowy. Dowiedzieć się
od 1l-ej rano i od 3—5
PP. Mostowa 7 m. 6. —0

stacji

| Pierwszorzędne
| Letniska
sosn. las, rzeka, obok

do wynajęcia,

Inf Królewska 3, m.9.
—
PRZENDNETTT

Nierogacizna.

Pewien mieszczuch ku-
pił sobie gospodarstwo
i sam je prowadzi.
— Dlaczego—pyta go

Do zaprowadzonego
dobrze handlowe-

go interesu przyjmę
spólnika(czkę) z gwa-
rancją współpracy. Kapi-
tał potrzebny nieduży.
Adres w Admin. „Dz. Wi-
leńskiego". 332—0

0% wykształcona, z
„ doskonałym francus-

kim, wyjedzie na parę
letnich miesięcy na wieś,
niedałeko Wilna.  Zgł.:
Ajeneja „Polkres“, Wilno,
Królewska 3, tel. 17-80. f

 

Pensjonat|>=nuFFI
- Cywińskiej | =
wydaje obiady przy-
chodzącym i na mia-
sto. Benedyktyńska 2,

tel. 1703. 336-1-f

Gruba różnica.

Żona: Ach gdybyś wie-

dział jaka wielka różnica

jest między tobą, a moim

pierwszym mężem. 

Paa Mąż: Ależ wiem, on

Właśnie dlatego.

Słuchaj

jest dopiero po śmierci
szczęśliwy a ja byłem

Stefanie, szczęśliwy póki on żył.
znasz mnie przecież już

dziesięć lat. Czy.. czy MzezolEjamas
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e Tylko/na krótki czas! |

przy ui. Wielkiej 42 —0o

Muzeum Żywych

| Wybryków Natury
zawierające pomiędzy innemi:

Człowieka o głowie i twarzy zwierzęcej.
Najwyższego człowieka świata.
Dziecko 10 letnie o wadze 262 funtów.

” Wstęp 1 zł.—Czynne od 11-ej rano do 10-ej wiecz.
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SÓL DO NÓG „JANA*

Wystarczy wsypać SOLI JANA do miski cie-

i bolącą nogę moczyć w niej przez

10 do 15 minut. Po tym czasie momentalnie

ucisk,

płej wody

schodzi spuchłizna,
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Nagrodzone na 1-ch Targach Północnych i Wy- a A
stawie Rolniczo-Przemysłowej w Wilnie — 1928 r.

j WIELKIM ZŁOTYM MEDALEM.
 

 

  
  

   
   

Teodolity,
niwelatory,
astrolabje, |
goniometry,
planimetry i ect.

žo ojlojoe

(I

(tODEŻYJAE:

GNIR
Tašmy miernicze, metki i przybory kreślarskie

w wielkim wytorze
Skład fabryczny w Polsce

ODCI/KI

 

TWARDNIENIE |

NAJ/KORKA powszech -

> ny” DIRINÓ, |
/UZ

USUWA DOLEGLIWOŚCI NÓG

stwardnienie naskórka, oraz ustaje dokucz-

liwe pieczenie i pocenie się nóg. Najbardziej

dokuczliwe i uporczywe bóle ustają przy

nabrzmienie i użyciu soli do nóg JANA.

Do nabycia w aptekach i składach aptecznych.

  
 

   
  
 

 

    

 

 

  

 

  

 

 

 

  

  
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

         

 

 
 

 

 
  

 

  

 

   
   

 

  

 

 

Giówny skład na Polskę. 99 SEA si 1

Dr. ELEMER FUCHS, Warszawa, Bielańska 9. WIN Pominiiań- į

WYSTRZEGAC SIĘ BEZWARTOŠCIOWYCH FALSYFIKATOW.| 2656—-6 š

= (

———— „ KHEWEREWIO CZE ARES »9 (ld Il, lol Il JD. į
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H ŁUIEWICJ AE 6 biu oraz koldry, na nie powinna juź O: K 3 riai

NIE DECYDUJCIE SIĘ NA KUPNO > . : przy mł. Wileń got" SEE= , sić o dwa grosze, gg REM LAIN-AGE —29 0

horoby skórne skiej Nr czechy itd. | __ No to dai 2 znak rowerowy z Kogutkiem)

APARATU FOTOGRAFICZNEGO i wener czne | Ceny jak zawsze umiarkowane kideakiewia it zg. Nr. 360 na Imię! Jest to idealny, nieszkodliwy kosmetyk, u-
i d yz 7 mm za 2 6. Józefa Wołosowskiego—| suwający wady naskórka tak u dorosłych jak

PRZED OGLĄDNIĘCIEM UNmams 1843—50 passaa UV SIĘ. 366—0| u dzieci, R. M. Spr. W. Nr. 5333.

, WIELKIEGO WYBORU wejście z ul. Sniadeckich į Od dnia 23 do 26 maja 1930 roku z i
a „PORI“). ęż
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Dr. JANINA
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3
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