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1 Administracji 448, Drukarni 1244. Adres
Redaktor przyjmuje ed g. 2—4 pp. Pdministracja otwarta od g. 9--$,

w niedzielą od 12 — 1 pp. „Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.  
 HAM

| OD ADMINISTRACJI

Ę- odnowić prenumeratę

| na miesiąc CZERWIEC. |
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Popierajcie Polską

Macierz Szkolną
Wileńska 15—5.

Pogrom
_ Już dziś jest rzeczą pewną, że

litwini, chcąc znowu wszcząć na
 lorum międzynarodowem sprawę
Wileńską, uciekli się do niesły-
chanie perfidnej prowokacji w
mitrówce pod Oranami.
Rząd litewski Smetony i Tu-

belisa oficjalnie zorganizował po-
grom ludności polskiej w Kownie.
Jest to niezwykły wypadek w
dziejach państw europejskich, że

 litwini, tak samo jak bolszewicy,

 

| oficjalnie zaaranżowali demon-
strącje uliczne.

Rozmiary zajść w Kownie
Znacznie przewyższają wiadomoś-

| Ci pierwotne, jakie dotarły do
ilna.
Prasa łotewska donosi, że stra-

ty materjalne ludności polskiej
Są olbrzymie.

Leży przed nami „Dzień Ko-
Wieriski“ z dnia 24 b. m. z „opi-
sem" przebiegu pogromu.

Pomimo, że redakcja napisała
Sprawozdanie świadomie przysto-
Sowane do wymagań cenzury, li-
tewski cenzor wojenny wyrzucił
połowę artykułu. Równocześnie
Cały artykuł wstępny uległ-skre-
śleniu cenzora. Mimo to sprawo-
zdanie jest dość wymowne.

Dajmy głos „Dniowi Kowień-
| skiemu*.

| „W związku z wypadkami na
linji administracyjnej we wsi Dmi-
trówce wczoraj (w piątek) o

_ godz. 5 pp. za zezwoleniem władz
odbył się mityng protestu, który
się przeistoczył w olbrzymią anty-
polską demonstrację. Już w prze-
dedniu w miejscowych pismach
między innymi w urzędowym
„Liet. Aidasie“ ukazaly się zawia-

_ domienia o mającym się odbyć
ŽMityngu.

(Tu następuje miejsce biale po
- konfiskacie przyp. red. „Dziennika

| godzinie plac i

il.*). Ogłoszenia o mityngu by-
ły również rozlepione w mieście
rozdawane na ulicach w przed-

dzień t. j we czwartek wieczo-
tem. Jakkolwiek mityng był wy-
žnaczony na godz. 5, tłumy za-
Częły się gromadzić na placu ko-
lo kościoła garnizonowego (b. So-

r) już od 4 p. p. o oznaczonej
przyległe ulice

Zalewa'o morze głów. Tłum się-
| gał 3 tys. osób.
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(Znowu biała plama po kon-
fiskacie).

Mityng otworzył prezes Związ-
u strzelców, znany malarz Zmuj-
dzinawiczus,

(Skonfiskowano).
Na początku mowa jego była

Skierowana przeciwko Polakom
Rzeczpospolitej, w dalszym ciągu

dnak coraz bardziej nabierała
charakteru wogóle  przeciwpol-
skiego

(Skonfiskowano).
Mówca wołał, iż po tamtej

stronie linji administracyjnej Po-

lacy znów znęcają się nad lud-
Nością litewską. Nie dość tego,
Iż zagarnęli oni Wilno, lecz też
Czynią krwawe napady na na-
Szych braci. Litwini nie powinni

' pozwolić na to i wszyscy, jak je-
den mąż, stanąć do walki prze-
€iwko gwałtom polskim. Podczas

gdy po tamtej stronie linji admi-
nistracyjnej leje się niewinna
rew naszych braci, kontynuował

prezes_ Strzelców, do Litwy ma
wolny wstęp polski towar, pol-
skie gimnazja jeszcze są otwarte
ucząca się w nich młodzież jest

nauczana w polskim duchu i nie-
nawiści do Litwinów. Cierpliwość
już się wyczerpała i dalej tak
trwać nie może.

Wwóz polskich towarów do
itwy powinien być zakazany, na-

leży wypowiedzieć walkę prze-
-_€iwko polskim gwałtom.

Mowie Zmujdzinawiczusa to-
Warzyszyły okrzyki z tlumu w ro-
dzaju: „Precz z polskiemi towa-
Tami w Litwie", „Zamknąć pol-
skie gimnazja i polskie pisma”,
etc,

W dalszym ciągu gwałtowne

   

   
   

Aa ul. Dominikeńska 4. Telefon Ra
drukarni: Mostowa 1.

2140) 00001APIE
POD PROTEKTORATEM P. MARSZALKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Il Targi Północne
I Wystawa Sztuki Ludowej i Przemysłu Ludowego
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Informacji udziela Biuro Targów i Wystawy 9—2 i 5—7
Wilno, Ogród po-Bernardyński, tel. 16—38.
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ludności polskiej w Litwie.
przemówienia wygłosiło kilku stu-
dentów, którzy, protestując prze-
ciwko wypadkom na linji admi-
nistracyjnej, również nawoływali
do zniszczenia elementu polskie-
go w kraju.

Po mowach przystąpiono do
ułożenia rezolucji. Szereg osób
wystąpował z różnemi wnioskami,
jak np.:

„Wyrugować doszczętnie język
polski z kościoła”.

„Zamknąć wszystkie szkoły
polskie".

„Rozpędzić «wszystkie organi-
zacje polskie, przedewszystkiem
zaś „Pochodnię* i „Oświatę*.

„Nie pozwolić na zakładanie
nowych organizacji polskich"4

„Bojkotować sklepy polskie",
„Zmusić zawiesić wydawanie

„Dnia Kowieńskiego” i „Chaty
Rodzinnej".

„Stanowczo zabronić używania
języka polskiego na ulicy".

£(Skonfiskowano)
Wśród takiego nastroju tłumu,

który każdy wniosek przyjmował
hucznemi oklaskami i rozgłośnom
„Walio", mityng został zamknięty.
Ostatni.z mówców zaproponował

udać-się>pod.gmach.prezesa mi-
nistrów i tam wypowiedzieć swe
postanowienia. W tym Samym
czasie pewna grupa osób zachę-
cała do czego innego, wykrzy-
kując: „Chodźmy na ul. Orzesz-
kowej rozpędzić i rozbić gniazdo
polskich szpiegów „Pochodnię*,
„Pijmy okna gimnazjum wrogów
it. d.

Tłum, uszykowany w szeregi,
niosąc litewskie flagi narodowe
i śpiewając patrjotyczne pieśni,
udał się na ul. Donełajtisa. Za-
trzymano się, koło gmachu ga-
binetu ministrów. Do demon-
strantów wyszedł prezes mini-
strów p. Tubelis, któremu prze-
czytał przyjętą rezolucję i dorę-
czył ją prezes Związku strzelców
Žmujdzinawiczus. P. prezes mini-
strów, przyjmując rezolucję, dzię-
kował za wierność i oświadczył,
iż zostaną poczynione wszelkie
zarządzenia przeciwko polskim
gwałtom.

Po odšpiewaniu hymu naro-
dowego rozlegly się okrzyki: „Do
„Pochodni", „Do „Dnia Kowien-
skiego!" Tłum ruszył w kierunku
ul. Orzeszkowej. W tym czasie
przybyła policja, która usiłowała
wstrzymać tłum, jednak kordon
policyjny został przerwany i de-
monstranci ruszyli dalej

i (Skonfiskowano)
Koło gmachu Muzeum Wojen-

nego patrol policji pieszej otoczył

demonstrantów. Część ich skiero-
wała się ku Alei Wolności, gdzie
mityngowano i wygłaszano mowy
w dalszym ciągu, druga zaś część
podążyła w stronę ul. Orzeszko-
wej.

Po 5—6 minutach napastnicy
ustąpili z pod gmachu oraz opró-
žnili zdemolowane kurytarze. Po
chwili przybyła policja, do gma-
chu jednak nie weszła i dyżuro-
wała jedynie na ulicy.

(Skonfiskowano)
Ok. godz. 9 zjawił się pomocnik
naczelnika III-go rewiru i prosił

administrację domu o dostarcze-
nie danych o poczynionych szko-
dach i ich wartości. Zawiadomie-
nie to do wskazanego terminu,
tj. godz. 12 w nocy zostało
doręczone. Dziś od godz. 10-ej
trwają zeznania świadków, wska-
zanych w opisie zajścia.

Na ul. Orzeszkowej.

Część demonstrantów przer-

wała kordon policyjny i rzuciła

się w stronę domu s-ki „Omega”

od ul. Orzeszkowej, zbierając w

drodze kamienia i krzycząc: „Bić

Pochodnię i Dzień Kowieński”.

O chwilę wcześniej jeden z
pracowników „Pochodni* wpadł

do lokalu i zatelefonował do po-
licji.

(Skonfiskowano).

Tymczasem napastnicy, do-
tarłszy bezkarnie do frontu do-
mu, zaczęli bombardować (skon-
fiskowano)
Grupa osobników wpadła również
ze strony ul. Donełajtisa na pod-
wórko i z wrzaskiem wdarła się
na korytarz, zmierzając do loka-
lu, w którym się mieści „Pochod-
nia". Zastała jednak lokał nieczyn-
ny i drzwi zamknięte. Natomiast
mieszcząca się obok bibljoteka
t-wa „Ošwiata“ byla w tym cza-
sie otwarta i, gdyby w ostatniej
chwili nie zamknięto drzwi, nie-
chybnie zostałaby ona zdemo-
lowana. Nie znajdując łatwego
żeru, napastnicy zdarli szyldy i
nadpisy różnych instytucji pol-
skich, połamali skrzynki poczto-
we „Dnia Kow.* I Zjednoczenia
Studentów Polaków U. L. i wdar-
li się scnodami na górę, gdzie
się mieści administracja „Dnia
Kowieńskiego* oraz jedno miesz-
kanie prywatne. Do tego właśnie
mieszkania zaczęto się dobijać,
jednak bezskutecznie, gdyż rów-
nież znaleziono drzwi na za-
trzasku.

Gimnazjum Polskie.

W tym samym czasie odby-
wały się awantury przeciwpolskie
w różnych częściach miasta.

O godz. 6 rozpoczęło się . na-
tarcie na Gimnażjum Polskie przy
ul. Leśnej. W tymi czasie odby-
wały się tam wykłady wieczorne
mieszczących się tam gimnazjów
litewskich: „Pawasarininków* o-
raz gimnazjum dla dorosłych na-
uczycielskiego Związku zawodo-
wego. Jednocześnie odbywały się
egzaminy maturalne wychowan-
ków Gimnazjum Polskiego i ucz-
niów pierwszego z pomienionych
gimnazjów litewskich. Obu gim-
nazjom litewskim Gimnazjum
Polskie odnajmuje lokal w godzi-
nach popołudniowych.

Rzecz  charakterystyczna, iż
jeszcze przed natarciem na gim-
nazjum, wśród uczniów Litwinów
dało się zauważyć zaniepokojenie.
Wielu z nich cisnęło się do szat-
ni, domagając się o palta i czap-
ki, których jednak im nie wyda-
wano, gdyż ich władze szkolne
na to nie zezwoliły.

Banda, jaka się zjawiła przed
Gimnazjum, nadciągnęłaz 2 stron.

(Skonfiskowano).
Wszyscy byli uzbrojeni w

cegły, a zwłaszcza w kamienie,
które tu podobnie jak i w innych
miejscach łatwo się zdobywało
wobec robót brukarskich na uli-
cach.

Część napastników  przedo-
stała się na dziedziniec, mimo iż
brama była zamknięta. Niebawem
przypuszczono szturm do gmachu.
W okna gimnazjum posypał się
grad

(skonfiskowano)

Cukiernia Perkowskiego.
Została poszwankowana row-

nież popularna w całem mieście
cukiernia Perkowskiego.

(skonfiskowano)
Dwie szyby zostały potłuczone.

(skonfiskowano)
O godz. 10 ponownie przyszło

w cukierni do zajścia. W owym
czasie, gdy cukiernia otoczona
już była policjantami, kilka osób,
siedzących przy jednym ze stoli-
ków, zażądało od kelnerek, by
zdjęły czepce i fartuszki, albowiem,
„taki strój noszą niańki Piłsud-
skiego”. Awanturnicy grozili kel-
nerkom.

Księgarnia „Stella”.
Ok. godz. 6 wpadł do księ-

garni „Stella* jakiś osobnik, po-
chwycił numer „Dn. Kow.* i
pierwszą książkę z brzegu, i sta-
nąwszy na progu, zwrocił się do
tłumu, który mu towarzyszył,
wskazując na książkę, i nawołu-
jąc do rozgromienia sklepu.

(skonfiskowano)
W trakcie rozgromu przybyło

dwuch policjantów i odsunęło
tłum od skłepu.

(skonfiskowano)

Zakład fotograficzny Sawsia-
nowicza.

Nie zapomniano również o za-

kładzie fotograficznym p. B.

Sawstanowicza przy ul. Kiejstuta.
(skonfiskowano)

*

Podniecony nastrój w mieście

panował do późnego wieczora.
Dochodzą szczegóły o innych zaj-

ściach, jakie miały miejsce w róż-

nych częściach miasta. Na moście

w Poniemuniu grupa nieznanych

osobników zamierzała obić dwuch
chłopców za rozmowę w języku

polskim. Dzieciom jednak udało
się zbiec.

Po mieście do późnego wie-

czora krążyły wzmocnione patrole
policji.

Zamierzane demonstracje koło

gmachów przedstawicielstw zagra-

nicznych do skutku nie doszły.
*

W gmachu Ūniwersytegi wi-

tryna Zjednoczenia Polaków Stu-

dentów U. L. została strzaskana
w najdrobniejsze kawałki.

Na piacu „Sparty“.
Ogodz. 9 min. 30wiecz. kilku-

nastu demonstrantów wdarło się

na plac polskiego klub „Sparta“.
Po wyłamaniu płotu i niektórych
narzędzi gimnastycznych demon-
stranci udali się do lokalu szkoły

polskiej i ochronki T-wa Dobro-
czynności.

(skonfiskowano)
Po pewnym czasie demon-

stranci się rozeszli.

* *

Pogrom ludności polskiej w
Litwie nie może nie wywołać w

Wilnie żywego oddźwięku. Mały,

niekulturalny narodek, rozzuchwa-
lony pobłażliwością Polski po-
zwala sobie na wybryki, świad-
czące o niezwykłem zdziczeniu i
niskim poziomie kulturalnym swo-
jej młodzieży. Młodzież litewska
jest jednak tylko narzędziem w

ręku obecnego rządu tautinin-

ków, który świadomie ją pchnął,

zabezpieczywszy bezkarność na
pogrom ludności polskiej.

Rząd litewski nie powinien
jednak zapominać, że kto wiatr
sieje, zbiera burzę, że prawo od-
wetu może snadnie znaleźć po-
słuch w polskiem Wilnie. Nie chce-
my przez to powiedzieć, że na-

wołujemy do pogromu litwinów.
Musimy wykazać im swą wyż-
szość kulturalną i nie uciekać
się do metody gwałtu tak przy-

rodzonej litwinom. Jednakże rząd
nasz powinien wyciągnąć kon-
sekwencje z wypadków kowień-
skich nietylko na drodze dyplo-

matycznej, lecz również w sto-

sunku do litwinów kowieńskich.
Ustać muszą podróże dygnitarzy
kowieńskich do Polski przez'linję
graniczną, co tłomaczone jest w
Kownie jako oznaka słabości ze
strony Polski. Zwrócona być musi
również uwaga na dzialalnosė
„Rytas“ i „Stowarzyszenie św.
Kazimierza*. Organizacje te poza
działalnością oświatową organi-
zują kadry szaulisów po tej stro-
nie granicy i zaszczepiają niena-

wiść do państwa polskiego. W

Kownie zapomniano, że w ak-

tach sądu okręgowego w Wilnie

leży sprawa t. zw. „33*, wysiedlo-

nych do Litwy za czasów Litwy

Srodkowej i, że sprawa ta

bynajmniej nie została umorzona.
Wśród tych 33 są ci, którzy

w Kownie organizują obecnie
pogromy ludności polskiej. Niech
nie sądzą tautinincy, że piątek 23

maja 1930 r. dzień pogromu lud-

ności polskiei w Kownie przej-

dzie wkrótce w niepamięć. Pozo-

stanie on dla nas jako obraz tego,

"do czego zdolni byliby litwini,

gdyby udało im się przed 10 laty

zawładnąć bezprawnie Wilnem.

 

zegraniczne o 56
niem miejsca e

tarminowe umieszczenie ca

ranicę 8 zł.

LIDA. 26.5. Uprawnionych do
głosowania 321.265. Głosowało
99.109 (nieco ponad 30 próc.)

Na poszczególne listy padło:
głosów

Bir ans , 2912
„ 3 (Wyzwolenie) . « 9100
22 Ara A 19
„ 10 (Stron. Chłopskie) 39.652
„18 (Mniejsz. narod.) 5.546
OO LKI 63

„ 25 (Blok Katol. Narod.) 17.621
0 a 24
S o ke 2
KAU T A S re 5
„4 RA 414
„45 1416
46 (Białor. „Žmahanje) 24.591

Wynik wyborów w
ŁUCK, 26.V. (Pat). Wyniki wy-

borów do Senatu w okręgu woj.
wołyńskiego. Ilość uprawnionych
do głosowania na terenie całego
województwa — 586.407. Oddano
głosów — 112.330. W tem było
głosów nieważnych — 3.275. Na
poszczególne listy padło głosów
jak następuje: lista Nr 3 (Wyzw.)
— 6.690 gl, Nr 8 (Selrob —
prawica) — 3.148, Nr 18 (Blok

Zatarg graniczny

Wynik wyborów w Lidżie.

aria ia a

PREKUMERATA: miesięczma 4zł., x ednoszeniem I przesyiką pocztową Zl.4gr. SĄ
za

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. Aa | tekstem 6 łam 25 gr., w tekście 48 gr., ze
tekstem 10 łam. 15 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej,

roc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-

proc. drożej. Administracja nie bierze odpowiedzialności za
oszeń. Konto czekowe w P. 0. r.

  

Jak wynika z tych danych
Stronnictwu Chłopskiemu przy-
padną w udziale 4 mandaty, Biał.
Włościańsko - Robotniczemu Klu-
bowi  „Zmahanje*—2 mandaty
oraz Błokowi Katolicko-Narodo-
wemu—1 mandat. Dzielnik wy-
borczy wynosi według dotychcza-
sowych obliczeń 9.913. Oficjal-
nych obliczeń dokona Okr. Ko-
misja Wyborcza w Lidzie w dniu
28 b. m. Charakterystyczną ce-
chą wyborów  lidzkich była zu-
pełna abstynencja w wyborach
Żydów, których minimalny tylko
odsetek wziął udział w głoso-
waniu. (PAT)

wojew. Wołyńskiem.
(mniejsz. nar.) =— 33327, Nr. 20

cj — 342 głosy, Nr. 22
Ukr. Socj. Rad. Partjafą38.082,
Nr. 36 (Selrob. jedność)—20.466.
Wobec tego mandaty otrzymali:
z listy Nr. 18—Aleksander Lew-
czaniwski i Abraham Czerniakow;
z listy Nr. 22—lwan Bondaruk i
Eugenjusz Pietrykowski; z listy
Nr. 36—Mikołaj Chińczyn.

polsko-niemiecki.]
Patrol niemiecki ranił i uprowadził polskiego podkomisarza

: granicznego.

WARSZAWA, 26.5. (Pat.) —
W sobotę, dnia 24 b. m. pomię-
dzy godz. 22 a 23 polscy strażni-
cy graniczni na prawym brzegu
Wisły naprzeciwko miejscowości
Opaleń i naprzeciwko placówki
Rakowiec zostali napadnięci przez
granicznych strażników niemiec-
kich, którzy dali do nich kilka-
naście strzałów. Wywiązała się
obustronna strzelanina, w czasie
której został ciężko ranny pod-
komisarz straży granicznej Liśkie-
wicz. Liśklewicza oraz pozosta-
łego przy nim komisarza Bie-
drzyńskiego patrol _ niemiecki
uprowadził w kierunku Kwidzynia.
Dotychczasowe dochodzenia, a
między innemi znalezione po
stronie polskiej ślady krwi stwier-
dziły bezspornie, że Liśkiewicz
został ranny po stronie polskiej
i że chodzi zatem o wypadek
naruszenia terytorjum polskiego.
Specjalna komisja, wywołana
przez polską komendę straży
granicznej, prowadzi dochodzenia
na miejscu.

TORUŃ, 26.V. (Pat.) Śledztwo
w sprawie uprowadzenia do Nie-
miec dwóch oficerów polskiej
straży granicznej na odcinku Opa-

leń wykazało, że Grenzpolizei
przygotowała planową zasadzkę
na patrol polskiej straży granicz-
nej na tym odcinku. Jak wynika
z dochodzeń, niemieccy policjanci
graniczni strzelali z tyłu do pol-
skiego patrolu, wskutek» czego
patrol straży granicznej, złożony
z kilku ludzi, zmuszony był wy-
cofać się z ostrzeliwanej miej-
scowości. O powyższem świadczą
ślady, stwierdzone w pobliżu gra-*
nicy. Komisarz Liśkiewicz ranny
został na terytorjum polskiem,
czego dowodzą ślady krwi w
odległości półtora metra od gra-
nicy. Ciężko rannego komisarza
Liśkiewicza strażnicy niemieccy
rzucili do auta, gdzie podobno
zmarł wskutek upływu krwi. Dru-
giego porwanego komisarza Bie-
drzyńskiego przewieziono do Elbąl-
ga, gdzie osadzono go w wię-
zieniu.

(Jak donosi nasz korespon-
dent warszawski, poseł polski w
Berlinie, Knoll, złożył u rządu nie-
mieckiego protest przeciwko zaj-
ściu granicznemu, domagając się
ukarania winnych, udzielenia sa-
tysfakcji i dania odszkodowania.
Przypis Red. „Dzien. Wil.“).

Proces przeciwko zamachowcom ukraiń-

LWÓW, 26.V. (Pat). Dziś przed

skim.
terorystycznych, jak zamachy,
podpalania, rabunki, przechowy-sądem przysięgłych rozpoczął się

proces przeciwko 17 członkom
ukraińskiej wojskowej organizacji
terorystycznej. Oskarżeni są o
zbrodnię zdrady głównej, groma-
dzenie broni i udział w aktach

wanie materjałów wybuchowych,
broni i t. d. Oskarżeni dokonali
między innemi, zamachu na Targi

Wschodnie. K

Dyktatura Stalina.
RYGA, (ATE). 25.V. Rozwiąza-

nie prezydjum sowieckich związ-
ków zawodowych jest przedmio-
tem licznych komentarzy w Mo-
skwie. Zwracają uwagę, że rzą-
dząca grupa Stalina usunęła od
kierownictwa 11-stu szeroko zna-
nych wśród robotników moskiew-
skich działaczy ruchu zawodowe-
go na czele z Akułowem. Kierow-
nictwo związkami zawodowemi

powierzono na razie dwum mało
znanym w ruchu zawodowym ko-
munistom, którzy są zaufanymi
zwolennikami Stalina. Oznacza
to, że faktyczne kierownictwo
związkami zawodowemi przeszło
do rąk Stalina, który w ten spo-
sób do licznych swoich funkcyj
dodał jeszcze jedną, podporząd-
kowując związki zawodowe swojej
dyktaturze.

Morderca z Dusseldorfu ujęty.
BERLIN, (Pat.) Z Diisseldorfu

donoszą: W sobotę w godzinach
popołudniowych, całe miasto za-
alarmowane zostało wiadomością
o aresztowaniu poszukiwanego

od szeregu miesięcy przez poli-
cję „mordercy z Dūsseldorfu".
Jest nim 47-letni dorożkarz na-
zwiskiem Piotr Kuerten. O ile
wnosić można z poszlak dotych-
czas ustalonych oraz z zeznań
aresztowanego — jest on rzeczy:
wiści mordercą—wampirem  diis-
seldorfskim. Aresztowanie nastą-
piło niespodziewanie dla Kuerte-
na, który już w czasie pierwsze-
go przesłuchania przez policję
zeznał, iż dokonał w ostatnich

atach wielu morderstw w Diis-
seldorfie.

Mimo szczegółowych zeznań,
złożonych przez Kuertena, policja
dotychczas nie jest pewna, czy
udało się jej schwytać istotnie
mordercę z Diisseldorfu.

Szczegóły dotychczasowych
wyników dochodzenia otoczone są
ścisłą tajemnicą. Policja wydała
szereg zarządzeń, celem uchro-
nienia aresztowanego przed lyn-
chem. W mieście panuje ogromne
wzburzenie. Przed gmachem po-
licjj gromadzą się nieustannie
tłumy, oczekujące wiadomości.
Dzienniki wydrukowały nadzwy-
czajne wydania, opisujące are-
sztowanie i zeznania Kuertena.
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Co dalej?
Przed tygodniem cytowališmy

rozmowę z pewną osobistością

sanacji, która snuła takie per-

spektywy na przyszłość: sesja
sejmowa zostanie odroczora, po-

tem zamknięta, budżet będzie w

terminie przedłożony sejmowi»

który zostanie zwołany na sesję

budżetową, ale ta zostanie na-

samprzód odroczona, a potem

Sejm, o ile wystąpi przeciwko

rządowi—ulegnie rozwiązaniu; na-

stąpiłyby nowe wybory już w ro-

ku przyszłym, budżet zostałby za-

dekretowany (co jest zgodne z

Konstytucją, o ile Sejm jest roz-

wiązany), nowy zaś Sejm zostałby

zwołany tylko celem ukonstytu-

owania się, poczem byłby znów

odroczony, aż do zwyczajnej sesji

budżetowej na jesieni 1931 r.

Pozornie przypuszczenia takie

wyglądałyby na bardzo ryzykowne.

Skoro jednak horoskopy pojawiły

się w „Manchester Guardian“,

można przypuszczać, że nie są

one zupełnie oderwane od rze-

Czywistości, lecz muszą mieć ja-

kieś podstawy.

Po ostatnich wydarzeniach po-

litycznych trudno jest łudzić się,

że obecny Sejm dojdzie jeszcze

do głosu. Oczywiście tylko w

takim wypadku, gdyby rozwój

wydarzeń u nas-układał się w ryt-

mie logicznym.

Sfery sanacyjne z całym wy-

siłkiem przygotowują się do przy-

szłych wyborów. O tem świadczy

nietylko akcja informacyjno-or-

ganizacyjna p. Switalskiego, lecz

również przygotowania sfer praw-

niczych w sprawie zmiany ordy-
nacji wyborczej.

Sprawa ta była ostatnio żywo

komentowana przez prasę sana-
cyjną. Podnoszono ujemne cechy

obowiązującej ordynacji, wskazy-

wano na szczegóły, na które

zdawna już koła narodowe wska-

zywały jako konieczne do usu-

nięcia, poruszano w dyskusjach

momenty, jakie stanowiły nieraz

przedmiot debat szczegółowych i

jakie starano się zmienić w toku

rozpraw komisji konstytucyjnej

„pod koniec minionej <adencji sej-

mowej. Słowem: sprawa stała się

aktualna i dojrzała do rozwią-

zania.

Pono koła prawnicze sanacji

stanęły na stanowisku, że Prezy-

dent Rzpltej w okresie rozwiąza-

nia Sejmu i braku instytucji usta-

wodawczych ma prawo wydania

dekretu noweliżującego także i

ordynację wyborczą. Pono nawet

już przystąpiono do opracowywa-

nia projektu nowej ordynacji,

opierającej się przedewszystkiem

nie o zasadę list, lecz o okręgi

jednomandatowe. Tu wyłania się

jednak trudność zasadnicza, że

zasadnicze elementy ordynacji

określa sama Konstytucja, a ta
pozostała niezmieniona.

Czy opinja sanacyjnych kół

prawniczych jest uzasadniona, to

rzecz inna. Faktem pozostanie

niezaprzeczonym, że gdy w roku

1926-ym nadawano Prezydentowi

prawo dekretowania, to Sejm wy-

dzielił ordynację wyborczą z po-

śród tych kwestji, które Prezy-

dent miał prawo rozwiązywać w
formie dekretu.

Niechybnie  wywolačby  mu-

siało takie rozstrzygnięcie ordy-

nacji wyborczej, jak czynniki sa-

nacyjne proponują — ostrą opo-

zycję. Taksamo opozycję musiało-

by wywołać realizowanie planu
odraczania prac sejmowych i po-

zbawianie opinji publicznej prawa

kontroli nad gospodarką państwo-
wą, skarbową i polityczną rządu.

Trudno poprostu przypuścić, by

decydujące czynniki w kraju ze-
chciały pójść na tak ryzykowną

taktykę.

Trudniej tembardziej, iż ostat-

nie wystąpienia opozycji, zwłasz-

cza deklaracje po odroczeniu

sesji sięgają głębiej i rozszerzają

zakres konfliktu, jaki przeżywa

kraj. Gdybyśmy spojrzeli w prze-

szłość, przekonamy się, jak coraz

otwarciej i szczerzej mówi się o

wszystkiem po imieniu.

Dawniej mówiło się tylko bez-

osobowo o sanacji. Mówiło się i

polemizowało z BB, z grupą pul-

kowników. Teraz coraz jaśniej

stawia się kwestję odpowiedzial-

ności za stan rzeczy marszałka

Piłsudskiego, a nazwisko jego pa-

da częściej i na łamach prasy i

w toku dyskusji. To są nieuchron-

ne konieczności dziejowe. I tego

procesu nie wstrzyma ani kon-

DZE NN IK

Mussolini wciąż mówi.
MEDJOLAN, (Pat.) Wobec tłu-

mu, złożonego z przeszło 300.000
słuchaczy, Mussolini wygłosił prze-
mówienie, któremu przypisują du-
że znaczenie polityczne. Przede-
wszystkiem Mussolini zaznaczył,
że przemówienia jego we Flo-
rencji i Liworno były przez niego
dobrze przemyślane i dały rezul-
taty, których się spodziewał, mia-
nowicie nie pozwoliły narodowi
włoskiemu zapaść w sen, z któ-
rego obudzenie się mogło go po-
stawić wobec tragicznych niespo-
dzianek, jakie zdarzają się w hi-
storji. Muszę jednakże poczynić
pewne zastrzeżenia, mówił Musso-
lini. Omawiając moje przemó-
wienia potraktowano niektóre
sprawy w sposób groteskowy, a
nawet śmieszny. Prócz tego mó-
wiono, że podróż moja stała w
związku z sytuacją ekonomiczną
kraju. Jest to zupełnie fałszywe.
Należy stwierdzić w tem mieście,
które jest najważniejszem ośrod-
kiem produkcji gospodarczej ltalji,
że sytuacja ekonomiczna Włoch
jest gorsza, niż innych państw.

Przypomniawszy kilka fałszy-
wych pogłosek, kursujących za-
granicą, np. o rzekomem wpro-
wadzeniu stanu oblężenia w Me-
djolanie i o wylądowaniu wojsk
włoskich w Albanji, mówca na-
zwał je absurdalnemi i zaznaczył,
że wobec tych jasnych dowodów
złej woli, Włochy nie mogą robić
sobie złudzeń.

Mówca przypomniał, że przed
15 laty Włochy przyłączyły się
do państw wojujących i wyliczył
straty, które kraj poniósł w cza-
sie wojny światowej—652.000 za-
bitych, 400.000 inwalidów, miljon
rannych.

Dzisiejsza rocznica nie ma
jednak na celu ożywienia dawnej
nienawiści, ponieważ szczerze I
lojalnie pogodziliśmy się z naszy-

mi wrogami, a nawet z niektó-
rymi z nich zawarliśmy prawdzi-
wą przyjaźń. Data, której rocznicę
dziś obchodzimy, jest dla nas
pamiętna, przedewszystkiem dla-
tego, że w maju 1915 roku roz-
poczęła się rewolucja faszystow-
ska, w czasie której naród włoski
wyszedł z roli widza i wszedł na
scenę rozgrywających się wypad-
ków. [Interwencja Włoch byla
przygotowaniem do faszyzmu,
zapowiedzią marszu na Rzym.

Dziś naród włoski panuje nad
swym losem. Jest to naród, któ-
rego wszystkie klasy społeczne
są „uzbrojone od robotników do
studentów, naród zbrojny, a więc
gotowy do obrony swych praw.
Jesteśmy zupełnie pewni naszej
przyszłości. W tym kierunku zwra-
camy całą naszą energjęiwszyst-
kie siły. Nigdy nie będziemy za-
skoczeni przez wypadki. Nikt nie
może wątpić w idealizm i szczery
duch faszystowski narodu włos-
kiego, wśród którego istnieje mi-
licja, złożona z ochotników i któ-
ry jutro może wystawić całe ba-
taljony, gotowe złożyć przysięgę,
że będą w ciągu 10 lat walczyć
za ojczyznę i sprawę. Regime
faszystowski wzbudza nietylko po-
dziw, ale zazdrość, a nawet pew-
ną obawę. ?

Wyszliśmy 'z Wersalu ze zwy-
cięstwem  niekompletnem, lecz
zwycięstwo to jest dotychczas w
naszych rękach. Uległo ono znie-
kształceniu w protokółach dyplo-
matycznych, ale nie w naszych
sercach. Ażeby dowieść, że je-
steśmy pewni przyszłości, tak
bliższej jak dalszej, wyznaczam
spotkanie tutaj w dniu 28 paź-
dziernika 1932 r., w którym roz-
poczniemy drugie 10-lecie rewo-
lucji faszystowskiej, dążącej do
uczynienia z narodu włoskiego
największego z narodów.

Włochy grożą Europie.
Opinje polityka francuskiego.

LONDYN, (Pat.) „Sanday Re-
feree* zamieszcza alarmujący ar-
tykuł Herriot'a pt. „Włochy gro-
żą Europie", w którym poddaje
on ostrej krytyce rezultaty kon-
ferencji morskiej, stwierdzając,
że Wielka Brytanja, rezygnując
z uregulowania stosunków na
Morzu SŚródziemnem, sama naj-
więcej na tem ucierpi. Zamie-
szanie w tych stosunkach okazać
się musi fatalnem dla równowagi
Imperjum Brytyjskiego, szczegól-
niej w razie utrudnienia tran-
sportu przez Kanał Sueski. Wło-
ski program morski jest progra-
mem maksymalnych zbrojeń, na-
ruszającym tradycyjną i logiczną
równowagę zarówno wobec Fran-
cji, jak i Anglji.

Niemcy — pisze Herriot—by-

ły nieobecne wczoraj w Londy-
nie, lecz są obecne dzisiaj na
Morzu Śródziemnem. Okręty nie-
mieckie stoją w Palermo, Katanii
i Messynie, co wywołuje mani-
festacje . włosko-niemieckie. Sy-
tuacja na Morzu Śródziemnem
jest poważna. Zbrojenia morskie
Włoch podważyły wyniki konfe-
rencji londyńskiej. O ile sytuacja
obecna pozostanie niezmieniona,
kończy Herriot, włoskie zbrojenia
morskie wytworzą dla świata ta-
kie same kłopoty, jak w swoim
czasię zbrojenia lądowe  nie-
mieckie.

Artykuł przywódcy radykałów
francuskich sprawił w Londynie,
zwłaszcza wśród filowioskich kół
rządowych, duże wrażenie.

Wojna w Chinach.
LONDYN, 26.5. (Pat.) „Daily

Herald" donosi z Pekinu, iż Feng-
Ju-Siang i Yen-Si-Szang wydali
odezwę, w której oświadczyli, że

oddział wojska w sile 200 tys.
ludzi rozpoczął ofenzywę  prze-
ciwko Czang-Kai-Szekowi.

 

 

W odpowiedzi p. prem.
Sławkowi.

W odpowiedzi na wywiad p.
prem. Sławka, w którym uzasad-
niał odroczenie Sejmu, pisze w
„Robotniku* pos. Herman Dia-
mand: 2

Myli się p. Sławek, jeżeli sądzi, że
tylko obecnie, podczas światowego sta-
nu, odbija się kryzys gospodarczy na
naszem życiu. Flbowiem życie ludzkie
w nowoczesnem gospodarstwie stale
wymaga rzeczowej i pozytywnej pracy
gospodarczej i, gdyby nie zaniedbania
podczas konjunktur i nadużycia docho-
dów, osiągniętych podczas konjunktur,
to kryzys światowy nie byłby się tak
groźnie odbił na życiu naszej ludności.

Pamiętamy bardzo dobrze, że mi-
ljard nadwyżek budżetowych ostatnich
lat zosłał wydany bez zgody i bez
uchwały Sejmu, że nie użyto go z po-
żytkiem dla gospodarstwa, że celem
osiągnięcia tego miljarda przez dowolny
wymiar podatków pozbawiono gospo-
darstwo znacznej części kapitału obro-
towego.

Pamiętają wszyscy, że Rząd zam-
knął sesję przed obniżeniem podatku
obrotowego, przed uporządkowaniem
podatku dochodowego i że uniemożli-
wił Sejmowi stworzenie ulg dla przecią-
żonej ludności. Zapomniał też p. pre-
mjer Sławek, że kredyt Państwa, w
szczególności zagraniczny, którym mo-
glibyśmy bardzo pomyślnie rozwinąć
gospodarstwo polskie, zależny jest od
spokojnych, uporządkowanych stosun-
ków wewnętrznych, a że wieczne po-
miatanie Sejmem i Senatem, wieczne
szerzenie groźb i strachów wywołuje,
szczególnie zagranicą, stosunki uniemo-
źliwiające powstanie zaufania, które je-
dynie może być podstawą zdrowych

warunków kredytowych. Tego zdania
jest nietylko opozycja, ale są także fa-
chowcy apolityczni, albo stojący po
przeciwnej naszemu obozowi stronie, a
tego stwierdzonego faktu zaprzeczyć
już nie mogą. Jak mamy wytłómaczyć
zagadkę, że stopa procentowa spada w
zawrotny sposób na całym świecie, że
bankierzy świata szukają miejsca ulo-
kowania pieniędzy, a nam na wysoki
procent pieniędzy pożyczyć nie chcą.

Przecie rozwiązanie strasznie cięż-
kiego położenia gospodarczego jest
przedewszystkiem zależne od powoła-
nia takiego Rządu, który potrafi razem
z Sejmem rządzić Państwem. Rząd, ja-
ko wykonawca, a ciała parlamentarne,
jako ustawodawcy i kontrolerzy dziala-
nia rządowego.

P. premjerowi przyświeca obraz os-
cylującego gospodarstwa, które opada
i podnosi się, niby jak przypływ i_od-
ływ morza. W ten sposób zmian kon-

fudktar gospodarczych tłomaczyć nie
można. W każdej z tych faz tkwi ogro-
mna ilość pracy, zdolności, poczucia
obowiązku, praworządności lub błędu,
niezdolności. Chodziłoby dalej o długość
fali opadającego czy wzrastającego go-
spodarstwa, a ta zależna jest od woli
ludzkiej lub umiejętności ludzkiej Po-
dobnie pijany, któremu świat kręci się
przed oczyma, czeka aż dom jego mu
się przed nosem przewinie i wtedy
wejdzie. Ależ ziemia nie tak się kręci,
jak jemu się zdaje.

Kosztowna zabawa.
W „Gazecie Warszawskiej* St.

Stroński omawia sprawę odro-
czenia Sejmu i kończy artykuł
swój w ten sposób.

Wszystko to dzieje się nie po raz
pierwszy, bo działo się już taksamo i
z tą samą doradą prawniczą, w lecie
i w jesieni r. 1927.

 

fiskata ani dekret żaden—nic. O
tem wyraźnie mówi nawet prasa

„obozu marszałka Piłsudskiego".

Ostatnią nowością jest wpro-
wadznie w grę osoby p. Prezy-

denta. Dzisiejsi sanatorowie nie

odnieśli się do osoby poprzednie-

go prezydenta p. St. Wojciechow-
skiego z należytym respektem.

Gdybyśmy przejrzeli dawne rocz-

niki tygodnika „Głosu Prawdy“,

prowadzonego przez W.Stpiczyń-

skiego — znaleźlibyśmy na jego

kartach sporo uwag krytycznych.

Po przełomie majowym sanacja

osobistość Prezydenta Rzplitej u-

plasowała wysoko ponad społe-
czeństwem jako istotną Głowę

Państwa i Głowę Narodu. Wsze-

lako Konstytucja wyraźnie zawie-

ra postanowienia dotyczące kry-

tyki działalności Prezydenta. Wol-

ność tej oceny istnieje, zastrze-

gali ją nawet autorzy projektu

konstytucyjnego B.B.
Z tą zatem chwilą, gdy Gło-

wa Państwa zajmuje w życiu po-

litycznem takie czy inne stano-
wisko, podlega ocenie. społeczeń-

stwa. Jest On konstytucyjnie nie-

odpowiedzialny, lecz ponosi od-

powiedzialność i za swe czyny i

za los.państwa wobec historji i

od niej nic go nie jest w stanie
zwolnić.

FA właśnie ostatnie zdarzenia

polityczne ten moment podkreś-

liły. H. W..

Warszawa, 26 maja.

ew
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Sezon wiosenny od 15.V.

Informuje Zarząd zdrój.
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USSRDAS
Istota rzeczy nie jest wcale w opie-

raniu się o takie czy inne znaczenie
wyrazów, chociaż i to jest konieczne
dla wykazania, że coś się pomija, lub
coś się naciąga.

Istota rzeczy jest w tem, że urzą-
dzanie takich igraszek w stosowaniu
postanowień konstytucyjnych, które
uwłacza i zdrowemu rozsądkowi i po-
czuciu rzetelności, przynosi szkodę po-
wadze prawa i wierze w prawo.

Odpowiadając 10-go kwietnia b. r.
na list otwarty p. Nagórskiego, użył
p. minister sprawiedliwości Car dla
tych igraszek określenia rozbrajająco
gładkiego:

„— ..reforma w drodze podda-
nia analizie dotychczasowych prak-
tyk konstytucyjno-parlamentarnych.“
Jeżeli Konstytucja wprowadza u-

strój dwuizbowy i dla zwoływania sesji
wyraźnie ustala łączność Sejmu i Sena-
tu, a rozbija się tę dwuizbowość przez
zwoływanie tylko Sejmu, czy to jest...
analiza?

* ._ Jeżeli Konstytucja przepisuje, že na
żądanie, w określony sposób przedsta-
wione, Sejm winien być zwołany na sesję,

a jest zwołany na odroczenie i sesja
jest udaremniona, czy to jest... analiza?

Jeżeli Konstytucja przepisuje w ar-
tykule 58-ym, że na żądanie Sejmu u-
stępuje każdy minister, a po uchwale
Sejmu, żądającej ustąpienia, minister
nadal pozostaje na stanowisku, czy to
jest... analiza?

Słownictwo polskie nie jest tak ubo-
gie, aby musiało zadowalać się okre-
Śleniem tak bardzo niedoskonałem.

Nauka prawnicza jest skrzętna, za-
pisała wiele rzeczy, któremi przez dłu-
gie lata uczą następnie, conie jest zgo-
dne z prawem i rzetelnem jego pojmo-
waniem, więc to jest pewne, że nasze
obecne przykłady nie zginą w niepamięci.

Niestety jednak, poza słownictwem
i nauką prawniczą, w grze jest tutaj
godność i powaga życia państwowego
Polski dzisiejszej wobec swoich i wobec
obcych, czyli zabawa jest kosztowna.

Nieco humoru.

„Polonja* katowicka zamiesz-
cza taką przeróbkę znanej bajki
Krasickiego:
Był generał, co zniknął z stolicy w dzień

biały
Choć go potrójne straże czujnie pilno-

wały;
wynikł maleńki

ambaras,
po świecie w  kiłku

miejscach naraz.
sądził tak, jak mu

kazano;
Dygnitarz majstrujący podsłuchy , za

ścianą;
darzący  zbro-

dniarza;
Innny, co wszelkie mętne sprawy wciąż

umarza
co na występ w mundur się

- ubrali,
ich palcem wskazują, — chodzą

zdrowi, call.
Był pismak — rozlicznemi skazany wy-

roki,
protekcji

sokiej,
Był kraj, gdzie obok życia dwie rzeczy-

wistości:
pełno jest troski, w drugiej

radość gości.

A gdy z tej fraszki

Widziano go

Był sędzia, który

Prokurator urlopem

Bandyci,

Choć

Cieszący się łaskami wy-

W jednej

Jak twierdzi znakomity retor i sta-
tysta:

Jedna jest urojona, druga rzeczy-
wista.

Był mąż niepospolity, wielkiego roz-
machu:

Ujrzał, zmierzył.., wypalił... i już po po-
strachu.

Był mąż stanu co groził, że kości po-
łamie,

Zupełnie jak ten andrus na wiślanej
tamie

Był stróż sprawiedliwości, co dla prece-
densu

Miewał dużo uznania, ale mniej dla
sensu.

Szanował godność swoją, nie obawiał
śmierci.

Policzki przeciwnikiem rozsyłał w ko-
percie.

Wszystko to są kumoszek głupie bajki,
plotki,

Wymyślone przez baby i stare de-
wotki,

Obraz z wyobraźni schorzałej po-
częty.

Jednakże... ja to włożę między doku-
menty!

ŻYCIE KATOLICKIE.
Błogosławieństwo Ojca św.
dia Komitetu budowy pom-
nika Chrystusa Pana w War-

szawie.
(Kap). Prezes Komitetu budo-

wy pomnika Najśw. Serca Chry-
stusa Pana w Warszawie otrzymał
następujący list z Sekretarjatu
Stanu w Watykanie:

„Watykan, dn. 2 maja 1930 r.
Panie Prezesie!

Ojciec Święty został zawiado-
miony za pośrednictwem JE. Ks.
Arcybiskupa Marmaggi'ego, Nun-
cjusza Apostolskiego w Warsza-
wie, że Zmartwychwstała Polska
przygotowuje się do wzniesienia
w swojej stolicy na jednym z oka-
zalszych placów, już poświęco-
nych Boskiemu Zbawcy, pomnika
Najśw. Serca Chrystusa-Króla i że
grono hojnych i pobożnych osób
utworzyło Komitet, by tę szlachet-
ną myśl wprowadzić w czyn.

Jego Świętobliwość, który ży-
wo zachowuje w pamięci swój
pobyt w Polsce, wyraża swą ra-
dość z postanowienia oddania się
Narodu Polskiego pod słodkie
panowanie miłości Chrystusowej,
Narodu, który zawsze nieustrasze-
nie wyznawał wiarę katolicką. Oj-
ciec św. wyraża życzenie, aby to
nowe potwierdzenie poddania się
Boskiemu panowaniu ściągnęło
na szlachetny Naród Polski deszcz
łask Bożych, Ojciec św. raduje
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ra culter"
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zł.
się wraz z Komitetem wykonaw-
czym, śle ojcowskie uczucia, ży-
cząc uskutecznienia dzieła, pod-

 

jętego z tak wielką gorliwością
i miłością.

Na .dowód swej życzliwości
i modląc się o łaski Boże, Ojciec
Święty przesyła Panu, Panie Pre-
zesie, całemu Komitetowi, współ-
pracownikom, dobrodziejom i ca-
łej Polsce Apostolskie Błogosła-
wieństwo.

Oddany w Chrystusie

(—) E. Kard. Pacelli“.

Zniżki kolejowe — kwatery —
udogodnienia  aprowizacyjne
dla uczęstników Kongresu Eu-
charystycznego w Poznaniu.

(Kap). Wszystkim uczestnikom
1-go Krajowego Kongresu Eucha-
rystycznego w Polsce, który obra-
dować będzie w Poznaniu w wiel-
kiej rotundzie terenu „E* b. Po-
wszechnej Wystawy Krajowej w
dniach 26—29 czerwca r. b. zwra-
ca się uwagę na następujące u-
dogodnienia:

1) W drodze powrotnej z Poz-
nania do domu, każdy uczestnik
płaci tylko połowę biletu kolejo-
wego, postarać się jednak musi
przed wyjazdem z Poznania o po-
twierdzenie uczestnictwa w Kon-
gresie, co uskuteczniać będzie
specjalne biuro zniżkowe w VI
szkole powszechnej przy ul. św.
Marcina Nr 35.

2) dla udzielenia kwater funk-
cjować będzie na dworcu głów:
nym w Poznaniu na t. zw. ma-

RÓ xa 2 zł.
masto

4

I
=

xa 3 3
rnięsoe za Ax. | i

I

]
I

s

łym dworcu od strony Wystaw
specjalne biuro kwaterunkowW“
Kongresu, które będzie rozdzićj
lać: a) kwatery masowe — po
groszy za dobę przywiezienie
ca wskazane); b) kwatery po d
mach prywatnych; pokój 3 kl.
1-em łóżku po 4—, o 2-0
łóżkach po Z. 6.—; pokój 2-ej
o 1 łóżku po Z. 6.—, o 2-ch łó
kach po Z. 9.—; pokój 1-ej kl.
1 łóżku po Z. 8.—, o 2-ch łóśą
kach po Z. 12.—za dobę; c) kwa”
tery hotelowe od 9.—do 14.—złof
tych za dobę.

3) Licząc się z potrzebą zaj
pewnienia uczestnikom kongresy
możliwości oszczędnego wyżywićj
nia się podczas pobytu w Pozndi
niu, komisja aprowizacyjna urząj
dza punkty: a) masowego odżyj
wiania się, gdzie obiad kosztowa
będzie 60 groszy, kolacja (ciepła |
60 groszy, śniadanie 30 groszjj
(2 bułki, kawa); całodzienne utrzyj
manie Z. 1,50; b) w jadłodajniacih
—dobry skromny obiad —Z. 1.
kolacja—Z. 1.—, śniadanie —
groszy (kawa, 2 bułki smarowaj
ne) — całodzienne utrzymanij
Z. 2,50). “

Powyższe udogodnienia um01
żliwiają przyjazd do Poznania najj
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szerszym  warstwom wiernych
wszystkich stanów. X

Wszelkich informacyj udziel4 |
Komitet Wykonawczy 1-go Kraj
jowego Kongresu Eucharystyc
nego w Poznaniu, al. Marcinko
skiego 22, 3-cie piętro, pokój 6:

—
—
—
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KRONIKA.
Wiadomości kościelne.

— Sodalicja św. Piotra Kla-
wera składa najserdeczniejsze
„Bóg zapłać”  przewielebnemu
księdzu dr. Florjanowi Markow-
skiemu za łaskawe przewodnic-
two w pielgrzymce po Kalwarii,
a zwłaszcza za podniosłe i pięk-
ne kazania, wygłoszone przy
stacjach Męki Pańskiej, któremi
porywał licznie zgromadzoneżrze-
sze pątników.

Z miasia.
— Wczorajsza burza. W dniu

wczorajszym w godzinach po-
południowych nad miastem prze-
ciągnęła wielka burza ulewna po-
łączona z częstemi uderzeniami
piorunów. W: mieście w kilku
punktach miasta jak na Popła-
wach, R. Smigłego, Antokolu
oraz wśródmieściu na Ostrob-
ramskiej i Zawalnej woda wdarła
się do piwnic i suteren, zalewa-
jąc towary oraz urządzenia miesz-
kań. W pow. wileńsko - trockim
od uderzenia piorunów zostały
zabite dwie krowy, zaś w gminie
trockiej“ spłonęły 2 stodoły i
dom. d

— Tydzień „Dziecka*. W
dniu wczorajszym rozpocznął się
na terenie województwa wileń-
skiego Tydzień dziecka, który
trwać będzie do dnia 31 maja
r. b. Do programu tego tygod-
nia wchodzą rozmaite uroczystoś-
ci, zbiórki na opiekę nad dziec-
kiem, pogadanki o opiece nad
niemowlęciem i t. p. Wczorajszy
dzień był poświęcony wyłącznie
zabawom dzieci w  Zakrecie,
Zwierzyńcu i Antokolu. Wszystkie
szkoły powszechne oraz średnie,
aż do trzeciej klasy miały w tym
celu dzień wolny od nauki. d

— Zjazd przedstawicieli elek-
trowni polskich.W dniu 30 ma-
ja r. b. w Wilnie rozpoczną się
obrady Walnego zgromadzenia
członków Związku Elektrowni Pol-
skich, grupującego w swej orga-
nizacji przeważnie zakłady uży-
teczności publicznej, reprezentu-
jące ogółem ponad miijard kilo-
watgodzin rocznej produkcji.

Otwarcie Zgromadzenia nastą-
pi w sali Sniadeckich  Uniwersy-
tetu Stefana Batorego przy ul.
Świętojańskiej 10 (wejście przez
dziedziniec Skargi) o godzinie
11-ej rano.

Sprawy miejskie.

— Wydatki reprezentacyjne
miasta. W roku bieżącym Magi-
strat m. Wilna preliminował 30.000
zł. na wydatki, związane z repre-
zentacją miasta. W stosunku do
roku ubiegiego wydatki naszego
samorządu na cele reprezentacyj-
ne wzrosły o 5.000 zł. (d)

Handel i przemysł.

— Możiiwość ożywienia ru-

chu budowianego. Niektóre po|-
skie firmy budowlane uzyskały
od zagranicznych konsortów  fi-
nansowych poważne, jak na na-
sze stosunki, krótkoterminowe
kredyty budowlane z terminem
spłaty w ciągu od 4 do 5 lat pod
warunkiem, że po upływie tego
czasu Bank Gospodarstwa Krajo-
wego musiałby większą część su-
my pożyczki przyjąć na własny
rachunek, udzielając pożyczek
długoterminowych osobom budu-
jącym domy mieszkalne. |

Gdyby pożyczki te mogły dojść

   

do skutku, roboty  budowlanė |
mogłyby się już teraz rozpocząčį “
gdyż prace przygotowawcze
zakończone, przyczem możnab)
zatrudnić znaczną liczbę bezro
botnych.

Liczyć należy, że B. G. K.
władze skarbowe poprą powyższł
inicjatywę prywatną, chociażbjj
ze względu na to, że podjęcićj
budowy pewnej liczby domów
znacznym stopniu  złagodziłobyj "
kryzys mieszkaniowy. (d) r

Na o]. I

 

— Starania rzemiost.
statnio odbytem posiedzeniu Izb)
Rzemieślnicej w Wilnie postano
wiono wobec ogromnie ciężk
sytuacji  materjalnej szerszyc!
warstw rzemieślniczych zwróci
się do Banku gospodarstwa kra
jowego ze staraniami o wyasyg
nowanie 400.000 złotych na wspaf
cie materjalne, chylących się dė
ruiny przedsiębiorstw rzemieślni
czych.

   

  

  
  

    

 

    
  

  

  

   
  
  

   

  

   

  

Sprawy wojskowe
— Dziś stają do pobo

W dniu 27 maja do przegląd
(Bazyljańska 2) winni stawić sićj
poborowi rocznika 1909-go z na'
zwiskam, rozpoczynającemi si
na literę R, zamieszkali na ter
nie I, II, III i IV komisarjatėw P.P

Jutro, w dniu 28 b. m., popo
rowi z nazwiskami na literę R
obrębu V i VI komisarjatów, ora//
na literę $ z terenu III komisa“
rjatu P. P. (d) 88

 

 

renie Wilna 73 wypadki M
bnięć na choroby zakaźne, a mia) |
nowicie: tyfus brzuszny 5, ospó|
wietrzna 1, płonica 24 (w tem
zgon), błonica 6 (zgon 1), odra
(zgony 2), róża 5, krztusiec
(zgon 1), gruźlica 11 (5 zgonów):
jaglica 3 i grypa 3.

Ż życia stowarzysze
— Jutro na Środzie Literac|

kieį nowomianowany profesorhi“|
storji sztuki na O. S. B., dr. Mar
jan Morelowski, wyglosi ilustro“||
wany licznemi zdjęciami referat >
o zagrabieniu i częściowem od“ Ń
zyskaniu bezcennych klejnotów|
skarbca koronnego królów pol- R
skich, jak korony Piastów z XIi
w., bereł, korony andegaweńskiej:|
sztandarów itp. W ciągu 8 lat
poszukiwań dr. Morelowski do“
szedł do sensacyjnych wyników
natrafiwszy na ślad większości S
wywiezionych do obcych krajów|
skarbów. k
Po referacie dyskusja. Wstępdl4 | x

cz'onków, sympatyków i gości:
Początek we środę o godz.
wieczorem.
— Posiedzenie Wileńskiego

Tow. Lekarskiego odbędzie sić|
we środę dn. 28 bm. o godzinie
8-ej wieczorem w lokalu włas*
nym (Zamkowa 24). Na porządku|
dziennym: prof. J. Szmurło: Po*
kaz chorego z Kliniki Otolaryn*
gologicznej U. S. B; prof. Žr.
Orłowski: Wrażenia z wycieczki
po naszych zdrojowiskach solan*
kowych.
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Sprawy litewskič:

— Szkolnictwo litewskie. W) z

Wileńszczyźnie. Jak wynika zć|
sprawozdania litewskiego towó'|
izystwa oświatowego „Rytas“
Wilnie posiada ono gimnazju
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Posiedzenie Rady Miejskiej.
k Wczoraj Rada Miejska rozpo-
_ częła obrady nad budżetem. Przed
porządkiem dziennym zgłoszono
dwie interpelacje radnych P. P. S.

| — jedną dotyczącą stosunków
| w miejskiej straży ogniowej, dru-
| gą — w sprawie obniżenia płac
| robotników miejskich. Na interpe-
_ lacje te magistrat odpowiedzieć
_ ma w terminie przez statut miej-
_ ski przepisanym.
; Po odczytaniu
rozpatrywano sprawę zmian w
statucie organizacyjnym stano-

_, wiska służbowych pracowników
_ magistratu.

Przy tym punkcie porządku

interpelacji

dziennego radni żydzi wystąpili z
nieuzasadnionemi pretensjami, co
do rzekomego pokrzywdzenia ży-
dów przy obsadzaniu stanowisk
w magistracie.
W wyniku dość obszernej dy-

skusji wnioski radnych żydow-
skich przekazano  magistratowi
dla zajęcia stanowiska.

Wreszcie przystąpiono do dy-
skusji budżetowej w której zabie-
rali głos radni prof. Komarnicki,
dr. Wygodzki, dr. Rafes i sędzia
Jan Piłsudski.

Z powodu spóźnionej pory,
szczegółowe sprawozdanie jesteś-
my zmuszeni odłożyć do jutra.
 

 

im. Witołda z 341 uczn. i jedną
dwuklasową szkołę powszechną z

“46 uczn. Na .prowincji liczba
szkół litewskich przedstawia się

| następująco: w pow. wileńsko -

 

i  trockim 42 szkoły z 45 nauczy-
wi cielami, w pow. brasławskim,

zas 3 szkoły z 3 nauczycielami, w
irząj POW. święciańskim 3 szkoły z 4

dżył nauczycielami, w pow. oszmiań-
waj skim 4 szkoły z 4 nauczycielami,
łaj Ww pow. lidzkim 19 szkół z 20
*  nauczycielami, w pow. grodzień-
R skim 20 szkół, w tej liczbie dwie

«cj Szkoły dwuklasowe i w pow. su-

L _ walskim 2 szkoły z 1 nauczycie-
_'gl|  lem. Ogółem więc „Rytas” wileński

>wó , posiada 95 szkół ze 102 nauczy-

gnij gielami. Do tej liczby nie wcho-
_ dzą: gimnazjum i szkoły święciań-

moj Skiego „Rytasa“ i towarzystwa
najł „Kultura“.

Ho Jak widać z tego, stan szkol-
1y*| nictwa litewskiego na ziemiach
je wschodnich, w porównaniu ze

Kraj stanem szkolnictwa polskiego w

ch Litwie, gdzie 200 tysięczne spo-
YC| łeczeństwo polskie posiada za-
2 ledwie 11 szkół, może wzbudzić
| wśród ludności polskiej w Litwie

_ tylko uczucia zazdrości. (w).

Z życia cechów.
t — Walne kwartalne zebra-
nie Cechu piekarzy odbyło się

4 dnia 25 maja br. o godz. 2 pp.
Janć W lokału własnym przy ul. Baksz-

ta 1 w obecności starszego <ce-  

 

chu p. Niedeka podstarszych pp.
|| Wirpszyi Strugalskiego oraz 40
_ członków.
(Na porządek dzienny złożyły

K.|| Się następujące sprawy:
'__1) Sprawozdanie ogólne i ka-

ab)
zró

bi Sowe za pierwszy kwartal 1930 r.
ącie| 2 Sprawa zamykania piekarń,
„w _ 3) Sprawe l-go Zjazdu Pieka-
jobyj Tzy Województw Wschodnich.

k 4) Sprawa przylączenia się do

„01 Związku cechów piekarskich w

[zbyj Polsce.
ano] 5) Wolne wnioski.
kiej  Bardzo szeroko omawiano

ych Sprawę konkurencji, ale wobec

   
_niejednolitego i  niesolidarnego
Stanowiska niektórych piekarzy
 wileńskish, trudno było 'ę walkę

prowadzić. Naogół jednak cech
doj W tej walce uzyskał wyniki

lnij datnie. Zarząd cechu niejedno-
d | krotnie odbywał posiedzenia oraz

konferencje w Izbie Rzemieślni-
NE czej oraz w innych urzędach w
jrU'| sprawie zmniejszenia podatku dla
ądu) branży piekarskiej.

siej W związku z przyjazdem p.
na: vice - ministra skarbu zebrano
si | szczegółowy materjał co do wy-

ere'| mierzonego podatku obrotowego
>. P Ww r. 1929, a następnie przedsta-
00” wiono go p. Vice-ministrowi z
R/ odpowiednim memorjałem. Cały
>raf| ten szereg danych przekonał wła-
isa'| dze, iż Świadczenia podatkowe
1) | zbyt obciążają piekarzy, w wyni-
ne. Ku czego obniżono stawkę pro-

Tal
kra

 

  
  

 

  
 

Centową przy wymierzaniu po-
jCW) datku obrotowego z 2 proc. na
bij 1 proc.

teg Odbyto konferencję ze związ-
sła”| kiem zawodowym piekarzy wWil-
4 nie w sprawie umowy zbiorowej,
sp _ ©raz wspólnego zwalczania kon-

n „| kurencji Do konkretnego poro-
 zumienia jednak nie doszło, po-

| nieważ na dwóch walnych zebra-
"| niach cechu zapadły uchwały,

1) aby umowę zbiorową zerwać. Za-
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filmie osnutym na tle po-

Kłamstwo,

zdanie powyższe przyjęte zostało
jednogłośnie. Sprawę zamykania
piekarń referował p. Niedek, któ-
ry zaznaczył iż, aby przeprowa-
dzić wszystkie żądania komisji
wojewódzkiej (stan _ sanitarny,
zmechanizowanie, oraz inne u-
lepszenia) potrzeba na to mieć
jakieś 5 lat. Następnie referent
zakomunikówał zebranym, iż w
dniu 1 czerwca br. odbędzie się
zjazd _ piekarzy województw
wschodnich. Ponieważ na zježd-
zie tym mają być poruszane
wszelkie bolączki piekarzy, więc
wszyscy stawić się muszą licznie,
aby zjazd wypełnił swoje zada-
nie.

Jednogłośnie _postnnowiono
przyłączyć się do Centralnego
Związku cechów piekarskich w
Polsce z siedzibą w Warszawie,
oraz przyjęto ramowy statut te-
go związku. Wpłynął też wnio-
sek p. Wieliczki aby dla dogod-
ności konsumentów piekarnie by-
ły otwerte do godz. 11 wiecz.

Po wyczerpaniu porządku
dziennego przewodniczący zam-
knął zebranie o godz. 5 pp. (©).

Sprawy szkolne.
—Państwowa Średnia Szko-

ła Przemysłowo-Handiowa Zeń-
ska im. E. Dmochowskiej w Wil-
nie (ul. Wileńska 10). Egzamina
dla nowowstępujących rozpoczną
się dn. 14 czerwca (w sobotę) o
g. 8-ej rano. Podania przyjmo-
wane będą do dn. 10 czerwca.

— Towarzystwo Kursów Tech-
nicznych w Wilnie z dniem 1lipca
1930 r. otwiera średnią dwuletnią szkołę
meljoracyjną z prawami szkół państwo-
wych. Do szkoły wstępować mogą kan-
dydaci, którzy ukończyli sześć klas
szkoły średniej lub równorzędnej, nadto
obowiązuje egzamin wstępny ustny
i piśmlenny z języka polskiego, mate-
matyki, fiziki i rysunków.

Do podania należy załączyć: świa-
dectwo szkolne, metrykę urodzenia, po-
świadczenie obywatelstwa, życiorys
własny i 2 fotografje.

Podania przyjmowane będą w kan-
celarji Kursów przy ul. Holendernia 12
(gmach Państwowej Szkoły Technicznej)
do dnia '25 czerwca *b. r. we wtorki
i piątki w godzinach 17—19.

„ Kronika policyjna.
Karygodna jazda szo-

fera. W dniu 25 b. m. Iwaszkie-
wicz Rozalja, lat 70, zam. przy
ul. W. Pohulanka (gmach Dy-
rekcji Kolejowej), przechodząc
przez ježdnię obok domu Nr. 15
przy ul. Trockiej została przeje-
chana przez autobus Nr. rej. 38050,
kursujący na linji Nr. 3, kiero-
wany przez szofera Możejko Ja-
na, Słomianka Nr. 3. Iwaszkiewi-
czowa doznała złamania nogi
i rozbicia głowy. Poszwankowaną
w stanie ciężkim  odwieziouo
do szpitala żydowskiego, gdzie
wkrótce zmarła. Szofera zatrzy-
mano.
— Zamach samobójczy bezro-

botnego. W dniu 24 b. m. Piragis Fran-
ciszek. lat 27, zam. przy ul. Wszystkich
Swigtych Nr. 19, w bramie domu Nr. 5
przy zauł. św. Ignacego, usiłował popeł-
nić samobójstwo przez wypicie kwasu
siarczanego. Pogowie Ratunkowe po
udzieleniu pierwszej pomocy przewiozło
desperata w stanie ciężkim do szpitala
żydowskiego. Przyczyną targnięcia się
na życie ciężkie warunki materjalne.

— Nieszczęśliwy wypadek na
moście Antokolskim. W dniu 25 b. m.
Mikoszowa Zygmunta, zam. przy ul. Por-
towej Nr. 15, przechodząc przez most
Antokolski upadła i złamała nogę. Po-
gotowie Ratunkowe przewiozło Miko-
szową w stanie niezagrażającym życiu
do szpitala św. Jakóba.

— Podrzutek. W dniu 25 b. m.
Skiłońć Paulina, zam. przy ul. Piwnej
Nr. 6 znalazła w bramie tego domu

4 m. 30 do g. 7 ceny miejsc na parterze od 80
zie Clive Brook, Wiiliam Powel, Rochard Arlen, Noa

«CZTERY PIÓRA»
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bramska Nr. 22 zameldował, iż w czasie
jego nieobecności nieznani sprawcy

skradli rozmaitą garderobę i radjo - od-
biornik ogólnej wartości 640 zł. Prze-
prowadzonem dochodzeniem ustalono,
że kradzieży dokonał zawodowy zio-
dziej Jurgielewicz Aleksander, zam.
przy ul. Horodelskiej Nr. 23, którego
zatrzymano. Skradzioną garderobę zna-

leziono w straganie przy ul. Kijowskiej,
należ. do Szukiela Stefana, zam. przy
ul. Słowackiego Nr. 24.

Historja 5-ciu podrzutków.
Znalezione w dniu 20 b. m. na scho-
dach kościoła św. Teresy 5 podrzutków
oddano pod opiekę ojcu Gorynowiczowi
Janowi, zam. we wsi Szyngopole, - gm.
szumskiej, pow. wileńsko-trockiego. Go-
rynowicz oświadczył, że dzieci porzu-
ciła źona, która rozeszła się z nim.

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

Występy Stefana Jaracza, dziś efek-
towna sztuka amerykańska „Artyści*.
Dziś od wtorku będą ważne na przed-
stawienia „Artyści* zniżki biletowe.

— Teatr Miejski w „Lutni'.
Dziś występ sióstr Halama.

— Słóstry Halama w Wilnie. Dziś
we wtorek 27 i środę 28 b. m. wystąpią
w Lutni znakomite tancerki, gwiazdy
Teatru Morskie Oko siostry Halama w
nowym dotychczas nieprodukowanym
programie. W wieczorach tych biorą
udział również znakomitaa pieśniarka
Niuta Bolska, oraz świetny monologista
i conferencier Wacław Zdanowicz.

— Teatr dla dzieci. Warszawski
teatr dla dzieci z Ninką Wilłńską na
czele zjeżdża do Wilna na dwa przed-
stawienia, które się odbędą w sobotę
najbliższą 31 maja i niedzielę 1 czerwca
o godz. 4 po poł. w lutni.

— vViil Niedziela Kameralna, osia-
tnia z zapowiedzianego cyklu, odbędzie
się w niedzielę*1 czerwca o 8 wiecz.
i poświęcona będzie muzyce włoskiej
i hiszpańskiej.

— Koncert. Dziś we wtorek 27 b.m.
w ogrodzle po-Bernardyńskim odbędzie
się wielki koncert symfoniczny pod ba-
tutą Rafaeta Rubinsztejna, jako solista
skrzypek proj Michał Erdenko. Począ-
tek o godz. 8-mej wiecz.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 385 mtr.

Progra m:

Wtoek, dnia 27 maja 1930 r.
11,58. Sygnał czasu.
12,05. Gramofon. e
13,10. Komunikat meteorologiczny.
16,15. Muzyka popularna.
17,00. „Pogadanka Tow. Opieki Pol-

skiej nad rodakami na obczyźnie".
17,15. Audycja dla dzieci. Piosenki

odśpiewa Wiktorja Skwarczewska.
17,45. Koncert popularny.
18,45. „Królowa Korony Poiskiej

W. Ks. Litewskiego", odczyt wygł. Wa-
lerjan Charkiewicz.

19,10. Pieśni religijne i ludowe he-
brajskie i żydowskie w opracowaniu
Eugenjusza Dziewulskiego, wyk. Kantor
Samuel Schneider,

19,50. Transm. opery z Poznania.

Z sali sądowej.
Sprzeniewierzenie w Pań-
stwowym Magazynie Tyto-

niowym.
W końcu roku ubiegłego głoś-

ną stała się sprawa nadużycia,
jakiego dopuścił się woźny Pań-
stwowego magazynu surowców i
wyrobów tytoniowych Wacław
Grudziński, który korzystając z
zaufania swych przełożonych i
dostępu do dokumentów biuro-
wych, pobrał z kasy skarbowej
5.800 zł. i zbiegł z temi pieniędzmi,
postawiając rodzinę bez środków
do życia.

Grudziński, któremu stale po-
wierzano załatwianie operacyj fi-
nansowych, wykorzystując znajo-
mość manipulacji przy tych czyn-
nościach, wyrwał ze znajdującego
się pod opieką kierownika P. M.
S.i W. T. zeszytu wypłat kartę
zleceniową na swe nazwisko, sfał-
szował podpisy kierownika p. H.
Szymańskiego i urzędnika p. St.
Kołłba, opatrzył bezprawnie pie-
częciami instytucji i pobrał za
tak spreparowanym dokumentem
pieniądze.

Kierownik Magazynu zorjento-
wał się w sytuacji dopiero na
trzeci dzień, kiedy Kasa Skarbo-
wa uwiadomiła o przelewie tych
pieniędzy.

Uwiadomiona o tem policja
wszczęła poszukiwania, lecz bez-
skutecznie, Grudziński przepadł
jak kamień w wodzie.

Dopiero po pewnym czasie
zgłosił się on dobrowolnie do
wydziału śledczego i oddał się
do rozporządzenia władz. Pienią-
dze zdążył już roztrwonić.

Wczoraj Grudziński stanął przed
Sądem Okręgowym. Do winy przy-
znał się, wyraził przytem skruchę,

K

r. Dziśl Cztery gwiazdy w jednym dźwiękowym obra-
Beery grają, śpiewają, kochają, płaczą, toczą wojnę w
NAD PROGRAM: DODATEK MUZYCZNO - SPIEWNY.

Tylko 3 dni 25, 26 i 27 maja! Znakomita nasza rodaczka, ulubienica publiczności POLA NEGRI w wielkim dramacie
Dramat sensacyjno-życiowy w 10 aktach. Film obfituje w moc najrozmaitszego rodzaju niespo-

„.« dzianek. Bajeczna gra. Ciekawa treść. Początek seansów o g. 6, w niedzielę o g.4. Całkowity do-
chód z kina w dn. 26 i 27 b. m. przeznacza się na wpisy szkolne dla niezamożnych uczni Państwowej Szkoły Technicz-

nej w Wilnie. Następny program: „Niepotrzebny człowiek* z Emilem Janningsem w roli głównej.

WF BNS

powództwem cywilnem o zwrot
Skarbowi sumy _przywłaszczonej.
W wyniku przewodu sąd w

składzie pp. sędziów: Miłaszewi-
cza, Zaniewskiego i  Kalmga,
uwzględniając okoliczności łago-
dzące, skazał Grudzińskiego na

 

osadzenie w domu poprawy przez
1 rok, zaliczając na poczet kary
wymierzonej  5-cio miesięczny
areszt, odbyty prewencyjnie.

Na rzecz Skarbu od skazane-
go Sąd przysądził 5.800 zł. z pro-
centami i kosztami. Kos.

 

Gwałty litewskie wobec ludności polskiej.
W dniu wczorajszym przybył

do Wilna jeden z rolników Pola-
ków, który na podstawie prze-
pustki granicznej bawił na tere-
nie Litwy.
„ Ów rolnik opowiada, iż po
wypadku we wsi Dmitrówka spe-
cjalni emisarjusze najęci przez
rząd litewski poczęli namawiać
ludność pograniczną do anty-
polskich demonstracyj, przyczem
rozpowszechniali specjalne ulotki
i odezwy, oświetlające w sposób
kłamliwy i
bieg zajścia w Dmitrówce. De-
monstracje antypolskie, które od- “
bywały się w pogranicznych
miasteczkach, zostały zorganizowa-
ne wyłącznie przez czynniki rzą-

prowokacyjny prze- -

dowe litewskie, w których wzięło
udział około 200 policjantów i
300 strażników, przebranych po
cywilnemu.

Ludność pograniczna w de-
monstracjach brała bardzo nie-
liczny udział i to wyłącznie zło-
żona z b. wojskowych, urzędni-
ków samorządowych, leśników.

Zdarzały się wypadki, iż z po-
lecenia starosty powiatowego
i władz samorządowych policjanci
gwałtem wyganiali z chat miesz-
kańców wsi i miasteczek.
W demonstracjach tych rej

wodzili szaulisi, oraz przebrani
uczędnicy litewskiej policji tajnej.

d

 

 

Dziwna naprawa obyczajów w urzędach Państwa.

Sprawę usuwania urzędników poruszył (zapewne w związku
m. in. z rażącem usunięciem przez Rząd p. Sławka, zaraz po objęciu
przezeń władzy długoletniego urzędnika M. S. Z. p. Jana Cynarskiego,
należącego do P. P. S$.) p. Jan Krzesławski w „Tygodniu*, wydawanym
przez p. Thugutt'a, pisząc (nr. 19) p. t. „Na usługach Państwa czy
Mafji*:

„— Zagranicą, z wyjątkiem
może kilku państw, w których
formy demokratycznego ustroju
uległy pewnemu  zwyrodnieniu,
uchodzi za aksjomat, nie ulegają-
cy dyskusji, że personel państwo-
wej służby cywilnej pozostaje w
miejscu niezależnie od zmiany
rządu.

We Francji gabinety zmieniają
się częściej może, niż u nas, ale
tam właśnie powstała definicja,
którą się zawsze w życiu stosuje:
Les ministres passent, les bu-
reaux restent (Ministrowie prze-
chodzą, urzędnicy zostają). Zmie-
niają się czasem wysocy urzędni-
cy, najbliżsi osobie ministra, bez-
pośredni wykonawcy jego progra-
mowych zamierzeń. Ale nikomu
nawet do głowy nie przychodzi
prewracanie biur do góry noga-
mi, lub wywieranie zemsty na
przeciwnikach politycznych, rze-
czywistych lub domniemanych,
oddających państwu swą pracę,
energję i fachową wiedzę.

Tam dobrze rozumieją, że
angażując urzędnika, wynajmuje
się jego czas, nie sumienie. Od
urzędnika wymaga się jedynie,
aby załatwianie przezeń spraw
państwowych nie było zabarwio-
ne jego przekonaniami  politycz-
nemi i aby w swojej pracy urzę-
dowej nie korzyści prywatne, ani
korzyści jakiegoś obozu politycz-
nego, z którym, według domnie-
mania, jest związany, lecz dobro
państwa, miał na względzie. Jeżeli
istotnie urzędnik ma na calu dob-
ro państwa to, choćby jego przeko-
nania sprzeczne były z pogląda-
mi, które chwilowi władcy kraju
wyznają, państwo nic na tem nie
ucierpi. Obecność takich urzęd-
ników w służbie państwowej jest
nawet czynnikiem równowagi.
Urzędnik, który, przebywając na
swem stanowisku w ciągu wielu
lat, wiele rządów widział, wielu
błędów organizacyjnych był świad-
kiem, i który wie dobrze, jak
często różne fantastyczne zamie-
rzenia nie mogą się ostać wo-
bec twardych wymagań życia,
często może przez udzielanie
rad lub przez powołanie się na
precedensy, ustrzedz nawę pań-
stwową przed niebezpiecznemi
eksperymentami na tym odcinku,
na którym przypadło mu bronić
interesów państwa. Rozumni kie-
rownicy państwa, rozumiejąc to
dobrze, potrafią pracować w myśl
swego programu ztym aparatem,
jaki zastali na miejscu w chwili
objęcia przez siebie urzędowania.

A u nas?
Państwowe metody... oczysz-

czania armji nie mają nic sobie
podobnego w dziejach świata. A

okazyjnie
cykl lekki

m. 10.
 

dania.
m. 20.

Do sprzedania
mały moto-

rowerowy,
oraz drugi większy. Ce-

 

sprzedania. Niemiecka 9,

ĮPlanino zagranicznepra- .
wie nowe do sprze-

Wiłkomierska 3,

owiakiem i dawnym demokratą
dowiedział się niedawno ku wiel-
kiemu swemu zdumieniu, że w
innych ministerstwach powinno
być jaknajrychlej dokonane, to
co uczynił p. Prystor w Minister-
stwie Spraw Wojskowych. | nie-
bawem za życzeniami poszły czy-
ny. Stoimy dziś wszędzie wobec
objawu zbiorowego napływu do
biur elementu niewyrobionegoi
nieprzystosowanego do służby
pańswowej, którego jedyną kwa-
lifikacją jest wysługiwanie się
obozowl rządzącemu bądź przy
wyborach, bądź przez udział w
prasie rewolwerowej, bądź przez
różne poczynania, o których le-
piej nie pisać i nie mówić.

A czego zrozumieć niepodob-
na, to tej podwójnej buchalterji
politycznej jakiej często jesteśmy
świadkami.

Zdarza się czasem, że z da-
nym urzędnikiem w poniedziałek
mówi się z ubolewaniem o jego
opozycyjnych poglądach politycz-
nych (z których zresztą na tere-
nie pracy urzędowej nie czyni
no żadnego użytku), aby w środę
właśnie .z tytułu jego opozycyj-
nych przekonań, prosić go o po-
średnictwo u posłów sejmowych
w sprawie podwyższenia ministro-
wi budżetu i wreszcie w sobotę
zwolnić go ze służby państwowej,
gdy pośrednictwo nie doszło do
skutku.

To zakrawa na. anegdotę. Są
to jednak fakty autentyczne. Jest
to typowy przykład złych obycza-
jów ministerjalnych, godnych naj-
surowszego napiętnowania. Gdy-
by podobne wypadki stały się
systemem, urzędnik nie wyznają-
cy poglądów rządu, stojącego
u steru, byłby ni mniej ni wię-
cej, jak tylko zakładnikiem w obo-
zie nieprzyjacielskim, i musiałby
dojść do przekonania, że jego lo-
sy zależą nie od sumienności
i wydajności jego pracy, lecz od
jakiejś gry zakulisowej, w której
gra się egzystencjami ludzkiemi
jak pilką“.

Tę samą sprawę porusza „Myšl
Niepodlegta“ (nr. 1023):

„Tam, gdzie usunięcie z urzę-
du długoletniego pracownika jest
kwestją pociągnięcia piórem po
papierze, dzieją się rzeczy. trudne
wprost do uwierzenia. Niedawno
powszechne zdumienie wywołało
odwołanie do centrali Ministerjum
Spraw Zagranicznych konsula je-
neralnego w Berlinie, p. Zieliń-
skiego, będące wstępem do dy-
misji. Konsul Zieliński był z prze-
konań narodowcem, ale przede-
wszystkiem, dzięki wytężonej pra-
cy i wrodzonym zdolnościom,
wyrobił się na jednego z najtęż-

sędzio, ale co to była za
ostra zimał

   

  

322-UKSI
Niewiele tego bylo.
— Wiesz, że dziewczy- ,Dom H-| dzące.

na, którą kocham, ode- | Mickiewicza 1, tei. .
2373-Q brała mi rozum. š 9—05. 175—s0
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drzew owocowych, o-
raz inne najrozmait-

| sze objekty poleca:
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Qdmładzanie naskórka.
Uwielbienie dla piękna kobie-

ty wypowiada się w kulcie du-
chowych właściwości ko-
biecych, tudzież harmonji cech
prawidłowej cery. Rzadko
atoli napotyka się dziś na cało-
kształt zalet normalnej cery, a
przyczyna smutnego tego objawu
tkwi przeważnie w nieracjonalnym
doborze i niestosownem zastoso-
waniu preparatów kosmetycznych
do zapobiegawczego pie-
lęgnowania urody. Wszak pra-
widłowa cera nie wymaga ani
ożywiania, ani też odtłuszcza-
nia, lecz wyłącznie zapobiegania
twardnieniu naskórka, ce-
lem odsłaniania soczystej, młodo-
cianej warstwy komórek. Zimna
woda sprzyja twardnieniu naskór-
ka, również słońce, gliceryna,
wazelina, pudry metaliczne oraz
kremy z zawartością nadmiaru
wody przyśpieszają marszczenie
się skóry, zwłaszcza ostatnie, jako
podkład pod puder stosowane.
Myć należy przeto gorącą wodą
i otrąbkami migdałowemi
d-ra Lustra, po powleczeniu twa-
rzy na 10 minut przed umyciem
kremem „Mira* d-ra Lustra.
Do stałego zmiękczania naskór-
ka nadaje się znakomicie: puder
egzotyczny d-ra Lustra.

Dr. Z. B.
EEAASVERSLAS

wiając energję i umiejętność.
z jaką między innemi potrafił on
zainteresować niemieckie sfery
gospodarcze, znane ze swych
uprzedzeń do „Polnische Wirt-
schaft', Powszechną Wystawą Kra-
jową w Poznaniu. Toteż odwoła-
nie uważano na terenie berliń-
skim jako zapowiedź awansu.
Kiedy zaś „rzeczywista rzeczywi-
stošė“ nie pozostawiała żadnych
złudzeń, zaszedł wypadek w na-
szych stosunkach dość rzadki.
Dymisją „narodowca* bardzo się
przejął z czysto państwowych
względów pewien wybitny b. „ak-
tywista“, a zarazem działacz,
sprzyjający obecnemu rządowi,
który zajął się zbadaniem jej
przyczyn. Wtedy wyszło na jaw,
że „redukcja* nastąpiła nie z ini-
cjatywy ministra spraw zagranicz-
nych, lecz na życzenie, nadesła-
ne z Prezyejum Rady Ministrów.
Tam z kolei powołano się na
zlecenie jeszcze wyższej instancji.
Ktoś, komu zależało na załatwie-
niu osobistych porachunków, czy
też spowodowaniu potrzebnych
mu dla innych względów przesu-
nięć, umiał po ministersku wyzy-
skać w tym celu wady obecnego
systemu.

Tak było z... narodowcem.
A teraz zobaczymy, co przy-

trafiło się pewnemu stuprocen-
towemu... sanatorowi.

Wysoki ten wojskowy dygni-
tarz, duszą i ciałem oddany mar-
szałkowi Piłsudskiemu,  dowia-
duje się pewnego pięknego po-
ranka z „Dziennika Rozkazów*,
że został przeniesiony w stan spo-
czynku. Bez uprzedzenia. Bez
jakichkolwiek wyjaśnień. Co? Jak?
Dlaczego? Po długichi początko-
wo bezowocnych wywiadach ko-
ledzy zdołali wreszcie ustalić, że
inny dygnitarz „poufnie* zawia-
domił, kogo należy, że domnie-
many piłsudczyk miewa niedo-
zwolone konszachty z opozycją.
Sprawa oparła się o sąd honoro-
wy. Przesłuchany delator nie usi-
łował nawet wskazać. dowodów
prawdy. Oświadczył z rozbrajają-
cą szczerością, że działał na pod-
stawie „subjektywnego przeświad-
czenia"... Dymisję naturalnie od-
wołano: Co się dalej stało, nie
wiemy".

*
* *

Jest to stara prawda, že na
každem pomijaniu prawa i pra-
widłowości, w imię względów
stronniczych, grasują łatwo także
względy osobiste zręcznych in-
trygantów.

A wszystko to razem jest...
naprawą obyczajów i usunięciem
stronniczości w pracy urzędów
za doby przewrotu majowego.
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WINDYKUJEMY OD. NIEWYPŁACAL-
NYCH DŁUŻNIKÓW

NALEŻNOŚCIz WEKSLI
Biuro: Mickiewicza 1, m 18 II piętro (obok Banku Polskiego)

 

od 5—7 g. wiecz.

 

 

Dbajcie o swóje zdrowie!

„Szwajcarskie Gorzkie Zioła
(z marką „Kogut“) są stosowane

przy chorobach żołądka, ki-

„szek, obstrukcji kamieni
żółciowych.

„SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA *
są naturalnym łagodnym środkiem przeczyszcza-

jącym, ułatwiającymfankcja organów trawie-

nia i działającym przeciwko otyłości.
Sprzedają po 2 zł za pudełko aptekii skła-
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| LEKARZE |
EJ

I. LUKIEVILL
Choroby skórne

i weneryczne
przyjm. od 1—2 i5—7 pp.
Ul. Ad. Mickiewicza 9 —
„a z ul. Sniadeckich
rp

 

KOBIETA-LEKARZ
Dr. JANINA

Piotrowicz-Jurczenkowa
ordyn. Szpitala Sawicz.
Choroby skórne i wene-

ryczne kobiece.
Zarzecze 5, m. 20d4-6pp.

  

 

  

apteczna. 667—29 oi p B

Dr. WOŁODŹKO
-| ordynator szpitala Sawicz

B.A.DUBICKA I -ha duży wybór róż- ShoGBY, skórne i wene-

„Właściciele J.Dabicka nych towarów włó-| ryczne. Przyjmuje od g.
1 1 lamszewski* kienniczych: plė-| 12 do 2 i 5 — 6. Zawal-

3 tna, wełny, jedwa- , na ul. 22. —s0
pasCE biu oraz kołdry, |
przy ul. Wileń. koce, chustki, poń-| Ę
skiejNr. || czochy it. d. AKUSZERKI

| Ceny. jak zawsze umiarkowane.

RE AKUSZERKA
SPIE SZOT => = MarjaLaknerowa
AR: NIEMIŁĄ WON = Przyjmuje od godz. o

1 =  7w, Kasztan 7 m5.LUII = ii
B USUWA ap orgii =
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= | MEBLE |
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=" Od r, 1843 istnieje

 

   

  

WILENKIN
ui. Tatarska 20.

nadeszły nowości;
JADALNE, NEALĘ
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Gruźlica płuc jest nieubłaganą i corocz-
nie, mie robiąc różnicy dla płci, wieku i sta-

nu, kosi miljony ludzi.—Przy zwalczaniu
chorób płucnych, bronchitu, grypy
uporczywego, męczącego kaszlu i t. p.

stosują p. p. Lekarze:

„Balsam Thiocolan—Age*
który ułatwiając wydzielanie się plwociny

wzmacnia organizm i samopoczucie chorego

oraz powiększa wagę ciała i usuwa kaszel
Używa się za poradą lekarza.

edają apteki. 711—29 0
    

 

K. GORZUCHOWSKIEGO
UL. ZAMKOWA 9. ;;52

SPRZEDAŻ -
oraz

SOLIDNA
naprawa
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Zakład jubliersko-Zegarmistrzowski i

Zegarków_i Biżuterji. —10oj

SYPIALNE,
SALONOWE
i GABINETOWE, kre-
densy, stoły, szafy łóż-
ka i t. d. Wikwintne,

Mocne, Niedrogo.
Sprzedaż na raty.

LOKALE |

Mg do odnajęcia
W. Pohulanka 9,2 ró-

wnież mieszkanie dwu-
pokojowe z kuchnią. In-
formacje u właścicielki
domu na miejscu. 367-s1

   
      

 

ZGUBY 3

Zs” książkę wojsk.
wydaną przez PKU

Wilno na imię Szostaka
Kazimierza
wieś Pomerecze gm. Ol-
kieniki — unieważnia się.

2382
 

 

po odroczenie
wojskowe Tomasza

Hamery rocz. 1904 wy-
dane przez PKU Ostro-
wiec (Kielecki) unieważ-
nia się. 364

 

Zs; znak rowerowy
Nr. 856 Zdanowicza

Piotra—un. się.
 

 

į[NAJKORZYSTNIEI kupuje się towary gwaran-
towanej dobroci u Głowińskiego. — Polecamy
różne nowości sezonowe, markizety, jedwabie,
satyny, perkale, oraz pończochy i skarpetki mo-

Uwaga — Wileńska 27. dne.

  

PALĄCĄ KWESTJĘ MIESZKANIOWĄ

HERAKLITH
TANIA, LEKKA, OGNIOTRWAŁA WYSOCE IZOLUJĄCA

=lo

Žau znak rowerowy
Nr. 866 na rok 1929

wyd. na imię Stanislawa
Łyszczańskiego un. się.

| 374

 

 

ROZWIĄZUJE

zamieszkał...  

D

PŁYTA BUDOWLANA
PŁYTAMI HERAKLITHOWEMI

PŁYTAMI HERAKLITHOWEMI

ZIMNE I WILGOTNE MIESZKANIA

M
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Dalsze 4

Ulepszenia

Ciežarowki FORD
WY uBiegowaPrzekładnia

 

 

 

Trybowa
Pełne wyzyskanie skali
znocy ź szybkości

> Nowy Stożkowy Tryb
Napędowy
mocniojszojkonstrukcji

 

 

t Większe Hamulee
Rękojmia większego
bezpieczeństwa

WYNowa Przednia Oż
i NowyResor
Szczególnie moenakort-

strukcjaprzodu

 

 
 

KAŻDY, którego interesuje pewny i tani przewóz to»
warów, znajdzie w nowej, 1z-tonnowej ciężarówce Forda
Środek transportu wyjątkowo bezpieczny, niezawodny
i oszczędny.

Mocna konstrukcja jest jedną z najważniejszych cech

ulepszonego podwozia Ford. Wiele części podwozia jest
zupełnie nowej konstrukcji. I tak np. przednia oś, wy»
kuta ze stopu chromo-stalowego, jest dwa razy mocniej-
sza jak dawniej. Resor przedni jest cięższy i ma szersze

pióra. Widełki przedniej osi są również cięższe, tak jak
i sworznie, a łożyska oporowe i rolkowe kół są znacze
nie zwiększone i wzmocnione.

Tak samo i tylny most wykazuje zmiany. Jest on
obecnie zaopatrzony w spiralnie frezowany tryb dyferen-
cjału—specjalna konstrukcja Forda—i w tryb talerzowy

wału bocznego dyferencjału. Skrzynka dyferencjału jest

szczególnie mocnej budowy, jak również i pochwa wału

kardanowego. OŚ tylna jest cięższai,— dzięki swojej kon-

strukcji, w ), zawieszonej, służy tylko do napędu kół,
a nie do dźwigania nadwozia i ciężaru użytecznego.

Ważnem ulepszeniem jest 4-biegowa przekładnia cię:
żarówki Ford, która pozwala wykorzystać całkowitą skalę
mocy i szybkości. Zapewnia ona nawet większą szybkość,

niż to jest koniecznem dla śpiesznego i wydajnego tran.
sportu, i więcej mocy, niż potrzeba dla przewozu wiel.

kich ciężarów.

Bębny hamulcowe kół przednich zostały też zwięk«

szonę i mają tą samą wielkość co bębny hamulcowe kół

LINCOLN

FORD

 

tylnych, Dzięki temu otrzymano większą powierzchnię
hamowania, a co zatem idzie — większą pewność. Ha»
mulce są typu mechanicznego, same się centrują i są
całkowicie zamknięte. Narządy kontroli hamulców są
przerobione i działają bez zawodu.

4-cylindrowy motor ciężarówki Ford rozwija przy
średniej szybkości moc 40 KM. To znaczy, że można
zużytkować całą moc motoru, nie zwiększając niepo.

trzebnie szybkości. Szczególnie wybitnemi cechami moe

toru Forda są: prostota jego instalacji elektrycznej, zae
płonu, chłodzenia, smarowania i dopływu paliwa.

Innemi niezwykłemi cechami == prawdziwą osobliwo*

ścią przy ciężąrówkach w cenie niskiej=są tylne resory

typu kantilewer, które zmniejszają wagę niezresorowaną

i zapewniają spokojną jazdę, jak również i pochwa wałw

kardanowego, która odciąża resory tylne przez przejęci

momentu obrotu, tak, że resory wykonują tylko no

malną pracę odbierają wstrząsy i łagodzą je.Wreszcie

należy wspomnieć, że skrzynka biegów ma dostatecznej

wielkości otwór, który umożliwia wmontowanie specjale

nej transmisji i użycie "motoru do napędu innych mae

szyn. Za dodatkową małą opłatą dostarcza się podwójne

tylne koła. Wszystkie opony balonowe są jednego

wymiaru dla wszystkich kół, dzięki czemu wystarcza

jedno koło zapasowe.

Ulepszoną ciężarówkę Ford można już obejrzeć na

wystawie u miejscowego przedstawiciela Forda.  
FORDSON

M-0-T-0A CO MP A NV

 

 

 

PRZEDSTAWICIELSTWO
OW W
Pianina | Fortepiany światowej sła-
wy Pleyel, Bechstein etc., takoż Ar-
nold Fibiger, Kerntopf i Syn, A. Dry-

as uznane rzeczywiście za naj-

epsze w kraju przez najwybitniej-

stępców do sprzedażyfr
 
losów państwowych naj
raty. Płacimy 25 procentj|

buduje się szybko, ekonomicznie i tanio,
budynki ciepłe i suche.

można wybudować całe domy lub też

wznosić nadbudówki, wykorzystywać pod-
dasza i w ten sposób stwarzać nowe ubi-
kacje mieszkalne.

na skutek izolacji płytami HERAKLI-
THOWEMI przemieniają się w zdrowe
i wygodne mieszkania.

Leży zatem w interesie tych, którzy zamierzają obecnie budować względnie przebudowywać,

by przed sporządzeniem planów zaznajomili się z zaletami PŁYT HERAKLITHOWYCH
i systemem tego budownictwa.

PROSIMY DZIŚ JESZCZE zwrócić się do nas i zażądać nader pouczających

i szczegółowych prospektów.

Wszelkie informacje udzielamy bezpłatnie i bez zobowiązania dla Sz. Klienteli.

Autoryzowane zastępstwoł

FIRMA GG PIOTROWSKI,
WILNO, ul. Trocka 11 m. 9. Tel. 13-96

Subzastępcy powiatowi poszukiwani.

ZakładjSztucznych Wód Minerał-
nych I Napojów Chłodzących

pod firmą:

E. TROMSZCZYŃSKI
w Wilnie

pod kierownictwem współwłaśc. prow.
Wrześniowskiego

poleca: sztuczne wody mineralne (Vi-
chy, Ems, Karlsbad i inne) i napoje

 

chłodzące, przyrządzane wyłącznie
na cukrze.

Zakład: Piwna 7.
342—7 o Magazyn: Wielka 50.

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

 
 

— Skąd wiesz?
3 1 KE nad jeziorem,
| z całkowitem utrzyma-

puje szefowi| LETNISKA. niem, komunikacja auto-
busowa 20 klm. od Wil-

 

© E 7 na. Dowiedzieć się od mógł jaknawięcej mówić

Krynica— 4 — 6 pp. Lwowska 13a, „Pomyślności".

Pensjonat kresowy „Ade- V" 1. 338—s0 (Onlooker).

la* ul. Kraszewskiego 15
minut pieszo od Domu
Zdrojowego. Kuchnia
zdrowa, obfita na żąda- bardzo służbisty — mó-

nie djetetyczna. Ceny wi praktykant handlowy
bardzo niskie. 346—0 do nowego kolegi.

— =

— Nasz buchalter jest
Obey,

lekarza? A

— Bo co dzień rozsy-
na biurku

proszek dokichania, aby

który świeżo
przybył do miasteczka:
— Co? nie macie tu

Gdż robią w
takim razie chorzy?

Drukarnia „Dziennika Wileńskiego" ul. Mostowa R 

4i
Y

 

WARSZAWSKA SP. _NYŚLINSKA.

WILEŃSKIE ZAKŁADY ELEKTRYCZNE BŹ
ul. Ludwisarska Nr. 4.

Instalacje etektryczne światła ustawianie mo-
torów, urządzanie dzwonków i telefonów—siły

5  
w Wilnie, Garbarska 1, tel. 82. -309-0 o

7 WSUWA BEL ŚLADU ?

 

  światła, sygnalizacji i RADJO.

| SPŁATY DŁUGOTERMINOWE. A nio
ska 3, m. 20. 2373—0

j pod lub dwa do wy-
 

NAUKA

dowita francuzka

Właściciel miejscowego Me 4 p. kuch-

hotelu: nia i pok. dla służ.

— Muszą umierać z wygodami od 1-VI r.b.

śmiercią naturalną. widzieć 12—6 codziennie
(Góteborgs Tidning). M.-Pohulanka 2, m. 15.

    
 

349—0 [poSESIEEE R Šlaunis Vjechas

kota zutrzymaniem fyficer S. P. kawaler na lato na wieš do do-

w majątkach ziem- poszukuje pokoju u- mu obywatelskiego. O
warunkach _ dowiedzieć

skich w Nowogródzkiem meblowanego na piętrze

i Wileńskiem wojewódz- z niekrępującem  wej- c
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