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"IGAKCK1ADMINISTRACJA: ui. Dominikańska 4. Telefon Rodakcj
1 Admyiistracjhj 448, Drukarni 1244. Adres drukarni: Mostowa |.
Redakór przyjmuje od g. 2—4 pp. Pdministracja otwarta od g. 9—$,
w nisdzielę od 12 — 1 pp. „Dziennik Wiieński* wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.
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ciel i Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej Z. W.

kościoła na cmentarz Rossa w piątek w dniu 30 maja o godz. 6 wiecz.

O powyższem zawiadamiają i na te smutne obrzędy zapraszają:

     

 

DD,

   
     

P.
a D a =

| Dr. med. Witold Wesławski
k Członek Wiieńsko-Nowogródzkiej Izby Lekarskiej, Honorowy członek Wileń-
ye skiego Towarzystwa Lekarskiego, Honorowy Prezes Zrzeszenia Lekarzy
J Kasy Chorych m. Wilna, Kawaler Krzyża Komandorskiego Polonja Restituta.

2 Zmarł dnia 27 maja 1930 roku w wieku lat 74. W zmarłym tracimy niestru-  dzonego pracownika oraz zacnego i pełnego poświęcenia lekarza.
Cześć Jego pamięci!

Wileńsko-Nowogródzka Izba Lekarska.
Wileńskie Towarzystwo Lekarskie.
Zrzeszenie Lekarzy Kasy Chorych miasta Wilna.
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MAJĄTEK WIELKIE SOLECZNIKI
KAROLA WAGNERA

A
ŠS
Z
ID
a Z dniem 26 maja b. r. zacznie dostarczać do Wilna:
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MLEKO ŚWIEŻO BUTELKOWANE w litrowych butelkach hermeżycznie zamkniętych alu-

minjowym zaworem.

MLEKO DUBELTOWE © zawartości 6 proc. tłuszczu.
ŚMIETANKĘ PASTERYZOWANĄ o zawartości 15 proc. tłuszczu.

Obora wybitnie zdrowa, znajduje się pod dozorem lekarza weterynarji. Krowy wyłącznie młode, racjo-
nalnie żywione zdrową paszą, sianem z traw szlachetnych, latem na sztucznyćn pastwiskach. —  Butelkowanie
odbywa się w majątku bezpośrednio po udoju przy niskiej temperaturze chłodzenia. W czasie udoju i butel-
kowania mleka przestrzeganą jest jakrajwiększa czystość i hygjena.

Powyższe produkta mleczne sprzedawane będą w następujących sklepach:
1) Dom Handlowy K. Węcewicza — ul. Mickiewicza 7.
2) Sklep spożywczy W. Pietkiewicz ul. Mickiewicza 15.
3) Sklep spożywczy F. Rupejko i W Konstantynowicz ul. Mickiewicza 31
4) Sklep kolonjalny Zwiedryński ul. Wileńska 26.
5) Warszawska Spółka Mieczarska ul. Zamkowa 3.
6) Mieczarnia „Gastronomja" W. Łojko ul. Niemiecka 2.
7) Mleczarnia „Gastronomja" W. Łojko Filja ul. S-to Jańska 2.
8) Piotr Kalita ul. Wielka 19.
9) Mieczarnia „Ziemianin* ul. Wielka Pohulanka 6.
10) Mleczarnia W. Urbanowicz ul. Wielka Pohularka 27.
11) Dom Handlowy St. Bieliński — ul. Zarzecze 7.
12) Sklep kolonj. I. Pczyckiego ul. Jagiellońska 6.
13) Cukiernia Ch. Kodesz ul. Jagiellońska 1.
14) Skiep Win. Kolonj. St. Stojak ul. Ostrobramska 11.
15) Skiep „Produkty Wiejskie” Mickiewicza 43.
16) Sklep Skryptona — Tatarska 8.
UWAGA: Dla dogodności Konsumentów mleko może być dostarczane do mieszkań. Zgłoszenia

i ińformacje kierować: — W. Wińcza, ul. Kalwaryjska 15.
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Dr. WITOLD W
niestrudzonydziałacznaniwiepracy narodowej

zmarł w wieku 74 lat w dniu 27 maja 1930 r.

WYDAWNICTWO «DZIENNIKA WILEŃSKIEGO».

WITOLD WĘSŁAWSKI
Dr. medycyny honoris causa U. S. B., Kawaler Krzyża Komandorskiego Polski Odrodzoneį, Założy-

Zmarł w dniu 27 maja 1930 r. Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Niemieckiej 3, do koś-

cioła św. Ducha (po-Dominikański) odbędzie się w dniu 28 maja we środę o godz. 7 wiecz., pogrzeb z tegoż

Rada Nadzorcza, Zarząd Centralny i Pracownicy Biura

Polskiej Macierzy Szkolnej Z. W.

_Rok XIV. Wilno, Środa 28-go maja 1930 r.
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Że świata.
Inflacja w Rosji.

Ostatnie sprawozdanie sowiec-
kiego banku emisyjnego t. zw.
Gosbanku wykazuje ogromny
wzrost obiegu pieniężnego przy
jednoczesnem bardzo znacznem
zmniejszeniu zabezpieczenia w
złocie. Okazuje się, że na zabez-
pieczenie będących w obiegu
banknotów na sumę 158 475.101
rubli bank emisyjny posiada za-
ledwie 38.469.456 rubli w złocie,
kosztownych metalach i walucie
zagranicznej, czyli że zabezpie-
czenie pokrywa zaledwie nieco
więcej niż jedną czwartą będą-
cych w obiegu banknotów. Jeśli
jednak weźmie się pod uwagę,
że w Rosji kursuje nadto ogromna
ilość t. zw. biletów skarbowych,
to wówczas dopiero będziemy
mieli obraz inflacji, stawiającej
sytuację finansową Sowietów w
pełnem świetle bankructwa.
 

GIEŁDA
WARSZAWA, 24.V. (Pat.).

Waluty i dewizy:
Dolary 8,88! ,—8,90'|,—8,86';.
Holandja 358,70—359.60—35/,20.
Londyn 43,36 —43,45'|,—43,24.
Nowy York 8,909—8,929—8,889.
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—2,901.
Wiedeń 125,80 — 126,I|—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, Slabili-
zacyjna 86,75, 89 L. Z. B. Gosp. Kraj.
i B. R., obl. B. G. K. 94, te same7 ', 83,25,
4 4”, ziemskie 55,75, 8”, ziemskie dola-
rowe 90, 8%/, warszawskie 77,75 — 77.50,
10”, Radomia 84, 10, Siedlec 81.

Akcje:

Bank Dyskontowy 116—116,90, Pol-
ski 172, B. Zw. Sp. Zarobk. 72,50, Ce-
kier 35,75, Lilpop 28—28,25, Norblin 57,
Ostrowiec s. B 61, Rudzki 20

  

 

 

Popierajcie Poiską Macierz
Szkolną.

wiieńska 15—5.

ESŁAWSKI

 

 

PRENUMERATA: miesięczna 4zł., z ednoszeniem i przesyłką pocztową Z]. 4gr. SĄ
ranicę 8 zł.za

G©6ŁOSZENIA: za wiersz miłim. sed tekstem 6 łam 25 gr., w tekście 48 gr., za
tekstem 10 łam. 15 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 28 proc. drożej,
zagraniczne o 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-
miem miejsca e 26 proc. oł Administracja nie bierze odpowiedzialności za

terminowe umieszczenie oa oszeń. Konto czekowe w P. K. O. Ni 80187.      
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Dr. WITOLD WĘSŁAWSKI
urodzony w roku 1855 w maj. Giegrany na Żmudzi, opatrzony

Sw. Sakramentami, zmarł w dniu 27 maja 1930 r.
Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Niemieckiej 3, m. 4 do

kościoła po-Dominikańskiego odbędzie się w środę 28 maja r. b. o go-
dzinie 7 wieczorem, nabożeństwo żałobne w tymże kościele odprawione
będzie w piątek 30 b. m. o godzinie 9ej rano. Przewiezienie zwłok na
cmentarz Rossa i złożenie w grobie rodzinnym nastąpi tegoż dnia o go-
dzinie -6-ej wieczorem. 5

O czem zawiadamia krewnych, przyjaciół i znajomych

RODZINA.
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D-+ WITOLD WĘSŁAWSKI
Członek założyciel Wileńskiego Gniazda „Sokoła*

opatrzony Ś.Ś. Sakramentami zmarł w dniu 27 maja 1930 r.

Eksportacja zwłok z domu żałoby do Kościoła Św. Ducha w dniu
28 maja o godz. 19.

Nabożeństwo żałobne w tymże Kościele o godzinie 9-ej w dniu
30 maja 1930 r.

Pogrzeb na cmentarz Rossa w tymże dniu o godz. 18.

O czem zawiadamia okryte żałobą

Wileńskie Gniazdo „SOKOŁA*.

1-: WIIOLD WĘSŁAWSK
BYŁY LEKARZ KASY CHORYCH m. WILNA

po długich i ciężkich cierpieniach zmarł w dniu
27 maja 1930 r.

Cześć pamięci dobrego I oddanego.pracownika.

ZARZĄD KASY CHORYCH m. WILNA.

š. P.

MICHAŁ DROZD
KASJER SEJMIKU OSZMIAŃSKIEGO

j po krótkich cierpieniach, zaopatrzony Ś.Ś. Sakramentami,
BA] zmarł dnia 25-go maja z r. w Oszmianie, przeżywszy

at 46.

Pogrzeb odbył się w Oszmianie dnia 26-go maja. 1930 r.
O czem z serdecznym żalem zawiadamia

Przewodniczący Wydziału Powiatowego
Członkowie tegoż Wydziału

oraz
Pracownicy Sejmiku.

4. Tp.

ALEKSANDRA ROGIŃSKA
MATKA KAPŁANA

dnia 27 maja po długich cierpieniach zgasła opatrzona
$.Š. Sakramentami.

Pogrzeb odbędzie się w Żyrowicach dn. 30 b. m. o godz. 9-tei

SYN.

Czas odnowić prenumeratę na m. Czerwiec  



Morituri.
Tytuł ten, głośnej ongiś po-

wieści Kraszewskiego, mimowoli

nasuwa się na pamięć po prze-

czytaniu artykułu „Z podróży po

Argentynie* p. Szymona Meyszto-

wicza, zamieszczonegoł we wtor-

kowym numerze „Słowa*.

Nie chodzi nam oczywiście o

osobiste wrażenia z podróży po

tak dalekim i niewątpliwie pięk-

nym kraju — ważniejszym jest

stosunek autora do ziemi rodzin-

nej, nad czem rozpisuje się sze-

roko w pierwszej części artykułu,

że zaś przemawia tu jako jeden

z przedstawicieli naszego kreso-

wego ziemiaństwa, że z wezwa-

niem swojem publicznie zwraca

się do tegoż ziemiaństwa, głos je-

go podlega publicznej, krytyce.

Nie zamierzamy oczywiście

zaglądać za kulisy osobistych i

majątkowych stosunków autora,

ponieważ jednak w artykule swym

występuje jako właściciel Giera-

non, kilkakrotnie podkreślając ten

fakt, nie od rzeczy będzie tu

słówko wyjaśnienia.

Historyczne Gieranony, ongiś

dziedzictwo Gasztołdów, siedziba
Barbary z Radziwiłłów Gasztołdo-

wej, późniejszej małżonki Zyg-

munta Augusta, do niedawna

były własnością hr. Karola Mi-

lewskiego, który tam pomieścił

swoją wspaniałą galerję obrazów,

obejmującą bezcenne perły ma-

larstwa polskiego, przeważnie dru-

giej połowy XIX wieku (Matejko,
Gierymski.etc.).

Obrazy te roztrwonione zo-

stały jeszcze przez Milewskiego,

znajdują się przeważnie bodaj w

rękach żydowskich handlarzy. Nie-

które z nich, jak słynny „Stań-

czyk* oraz niezrównany autopor-

tret Matejki miały być przez rząd

nasz wykupione — czy tranzakcja

doszła do skutku — nie wiemy.

Co do samych ,Gieranon —

przeszły one drogą spadku na

p. Szymona Meysztowicza, obec-

nego po Argentynie podróżnika.

Oczywiście, skoro p. Potocki po-

luje w Afryce na tygrysy i noso-

rożce, skoro inni trwonią krocie

tysięcy w Monte Carlo lub bar-

dziej „swojskich“  Sopotach —

czemu nie wolno p. Meysztowi-

czowi przedsięwziąć wycieczki do

Argentyny... może to być nie

tylko ciekawe ale i pouczające.

Czy wolno jednak p. dziedzi-

cowi Gieranon, uogólniając spra-

wę, takie publicznie wygłaszać

skargi:

Czenu najpiękniejsze lata, od 25
do 40 spędziłem na mało rentownej
pracy... na litewskiej roli, miast ruszyć na
i za ocean, przyjrzeć się temu nowe-
mu tu życiu, odetchnąć powietrzem
pampy, może dorobić się dużej istotnie
fortuny...

Czemu po wielkiej wojnie, miast
pełnej iluzyj co do gospodarczej przy-
Szłości naszego zakątka ciężkim tru-
dem dzwigać i odbudowywać Gilerano-
ny, miast nierentownej a istotnie wiel-
kiej pracy, owoce której codzień mi
zabierał pan Grabski i demagogja, cze-
tu z rodziną nie przyjechałem by się w
te ubiegłe lat 10 dorobić. narazie Gie-
ranony pozostawiając odłogiem..

Jeżeli zresztą p. Meysztowicz

uważa dla siebie za najstosow-

"niejsze, pozostawiwszy dziedzictwo

swe odłogiem, szukać za oceanem

złotego runa, czy wolno mu wy-

stępować z takiem publicznem

wezwaniem do dezercji:
„Wy wszyscy, od lat 20 do 40 liczą-

cy, młodzi moi krewni, przyjaciele i
znajomi, lub przyjaciół i znajomych sy-
nowiel Wszyscy Meysztowicze, Lip-
kowscy,  Wańkowicze, Weclawowicze,
Obiezierscy, Kossakowscy, Wielogłowscy-
Zalescy, Umiastowscy, Szostakowscy,
a imię Wam—iegjon!

Przestańcie marnować młode wa-
sze lata na beznadziejnem (narazie
przynajmniej) poraniu się z temi tru-
dnościami jakie obecnie życie Polskie
przedstawia.

Miast ujadać się w urzędach o roz-
łożenie niepomiernie wysoko wymie-
rżonego podatku... miast po każdym ro-
ku stwierdzać że, nietylko was nie stać
na elementarny komfort jak samochód
fub łazienka, ale że się majątek znacz-
nie uszczuplił, miast żyć w  materjal-
nych warunkach najprymitywniejszych,
a moralnych jeszcze gorszych... pozo-
stawcie na czas pewien ziemie wasze
ich losowi! Niech leżą odłogiem, niech,
aż wrócicie, na nich gospodarzy połow-
nik, niech wreszcię porastają iasem.
Zbierzcie każden tyle pieniędzy ile bę-
dziecie mogli i przyjeżdżajcie tu.

Wy wszyscy, którzy kończycie na
uniwersytetach, prawo, by potem szu-
kać posady tak marnie płatnej, że po
roku u krawca musicie nowe ubranie
zamówić na raty!

Wy wszyscy w żyłach jeszcze ma-
jący krwi trochę, a jeszcze warunkami
bytu do reszty nie zanemizowanil

Przyjeżdżajcie tu a dorobicie się z
czasem zasobów...

Tak więc w imieniu ziemian i

do ziemian przemawia jeden z

większych reprezentantów tej

warstwy, która w ciągu wieków
jako kresowi rycerze, broniła pol-

skości i kultury tej ziemi.

Czasy są ciężkie, niewątpliwie,

ale p. Meysztowicz, podobnie jak

piszący te słowa, nie należy chy-
ba do najmłodszego pokolenia;
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Stopa procentowa Banku Polskiego.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W początkach czerwca odbędzie się posiedzenie
Rady Nadzorczej Banku Polskiego aby rozpatrzeć ewentualną dalszą
zniżkę stopy procentowej z 7 na 6 i pół proc.

Poselstwo w Bułgarii.
(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Poseł Rzeczypospolitej Polskiej w Bułgarji, p. Wła-
dysław Baranowski został odwołany do centrali.

Jego miejsce zajmie. poseł Adam Czarnocki, naczelnik wydziału
ustrojów międzynarodowych w Min. Spr. Zagr.

Poselstwa zagraniczne potępiają ekscesy
litewskie.

RYGA, 27.V. (Tel. wł.). Pogrom ludności polskiej urządzony za

wiedzą rządu litewskiego w Kownie wywarł jaknajfatalniejsze wraże-

nie wśród członków korpusu dyplomatycznego. Poselstwa przesłały

swym rządom szczegółowe

skiej i biernem zachowaniu się policji.

„Lietuvos Aidas“šwiecie dyplomatycznym

raporty o ekscesach, mlodziežy litew-

Pod wpływem nastrojów w

wykrztusiło notatkę sta-

rając się zbagatelizować przebieg pogromu: Humorystycznie wprost

brzmi oświadczenie urzędówki, że policja z wielką bacznością strze-

gła porządku i do większych nieporozumień (!!) nie dopuściła.

OTWARCIE SESJI SEJMU ŚLĄSKIEGO.
 

KATOWICE, 27.5 (Pat). Dzisiaj
o godz. 12 w południe - nastąpiło
otwarcie sesji
Otwarcia dokonał woj. dr. Gra-
żyński, który odczytał zarządzenie
Prezydenta Rzeczypospolitej z
20 maja r. b., zwołujące sejm
śląski na dzień dzisiejszy. W tym
momencie poseł komunistyczny
Wieczorek zawołał: „Precz z rzą-
dem faszystowskim*. Wojewoda
wezwał posła do spokoju, lecz
wobec tego, iż i drugi poseł ko-
munistyczny Komander. wszczął
wrzawę, wojewoda zarządził usu-
nięcie obydwu posłów z sali
obrad. Następnie wygłosił woj.
Grażyński przemowę, poczem po-
prosił do przewodniczenia sejmo-
wi najstarszego wiekiem posła
Gibla. Ten jednak zrzekł się fun-
kcyj przewodniczenia, wobec cze-
go przewodnictwo objął najstar-
szy zkolei wiekiem poseł Woj-
ciech Korfanty, który powołał na
sekretarzy dwu najmłodszych

sejmu śląskiego.

posłów Motykę i Gruchlikową.
Przewodniczący Korfanty polecił
wprowadzić na salę obydwóch
wydalonych posłów komunistycz-
nych. Zkolei nastąpiło przemó-
wienie przewodniczącego sejmu
Korfantego, który na wstępie po-
święcił wspomnienie pośmiertne
ś. p. ks. arcyb. Lisieckiemu i
posłowi Juchelekowi.

Nastąpił wybór marszałka sej-
mu, którym na 47 obecnych
wybrany został 44 głosami adwo-
kat Konstanty Wolny. Wicemar-
szałkami wybrani zostali Edward
Pant (Kl. Niem.), Franciszek Ro-
guszczak (NPR), dr. Włodzimierz
Dąbrowski (Nar. Chrz. Zj. Pr.) i
Emil Caspari (P. P. S. C. K. W.).
Dalej wybrano 8 sekretarzy. Po
wyborach marszalek wyznaczyl
termin następnego posiedzenia
na dzień 2 czerwca o godz. 15.
Poza incydentem z komunistami
posiedzenie sejmu miało przebieg
najzupełniej spokojny.

Echa zajścia granicznego pod Opaleniem.
WARSZAWA,27.5 (Pat). W dniu

dzisiejszym za pośrednictwem po-
selstwa Rzeczypospolitej w Berli-
nie rząd niemiecki podał do wia-
domości rządu polskiego, że zga-
dza się na proponowane przez
rząd polski niezwłoczne powoła-
nie specjalnej komisji polsko-nie-
mieckiej, której zadaniem będzie

w drodze wizji lokalnej ustalenie
przebiegu zajścia granicznego w
Opaleniu. Komisja przystąpi do
pracy w dniu 28 b. m. na miejscu
zajścia. Ponadto rząd niemiecki
wyraził zgodę na to, aby przy
sekcji zwłok zastrzelonego komi-
sarza Leśkiewicza był obecny pol-
ski lekarz sądowy.

Sytuacja w Indjach.
BOMBAY, 27.5. (Pat.). Dziś

rano w dzielnicy muzułmańskiej
Bendhibazar rozpoczęły się roz-
ruchy. Policja zmuszona była do
użycia broni. Kilkunastu manife-
stantów odniosło rany.

RANGOON, 27.5. (Pat.). Po
zajściach, wywołanych przez ku-
lisów, w czasie których padło 26
zabitych i około 700 osób ran-
nych, nastąpił pozorny spokój.
Dziś rano jednakże doszio do
"nowych starć, w czasie których
policja i oddziały wojskowe zmu-
szone były do użycia broni pal-
nej. Kilkunastu rannych hindu-
sów przekazano do szpitala.

RANGOON, 27.5. (Pat.). Dziś

po południu przyszło tu do starć
pomiędzy mahometanami i hin-
dusami skutkiem tego, ża maho-
metanie zaatakowali domy, za-
mieszkałe przez hindusów. Pod-
czas walk 10-ciu hindusów zosta-
ło zabitych, a wielu ciężko ran-
nych. Podczas walk przedpołud-
niowych 6 osób zabito W ciągu
kilku ostatnich dni zgłoszono do
kostnicy zwłoki 54 zabitych.

RANGOON, 27.5. (Pat.). Mia-
sto robi wrażenie miasta wymar-
łego. Od samego rana niema
na ulicach żadnego ruchu. Wszy-
stkie magazyny są zamknięte. Po
mieście krążą tylko gęste patro-
le wojskowe i policyjne.

 

pamiętamy, jeżeli nie z własnego

doświadczenia, to z opowiadań

naszych rodziców, czasy stokroć
gorsze: powstanie 63 r., skrzy-

piący las szubienic, nieskończone

sznury kibitek, pędzących ku
mroźnej Syberji, konfiskaty, kon-

trybucje.

Wychowałiśmy się na  nie-

śmiertelnych dziełach Kraszew-

skiego, Sienkiewicza,  Orzeszko-

wej—ewangielą naszą, najwyższym

nakazem było: wytrwać:
„Z konia zsiądę, prawo zlamię,

Jutro kulą w łeb dostanę"...

A oto teraz słyszymy z
syna tej epoki, z ust syna

warstwy ziemiańskiej rady:
„Pozostawcie wszystko

giem, lub na łasce obcych,

zapomnijcie jaknajwięcej zebrać

grosza polskiego (jak gdyby w
Polsce nadmiar go bylo“) i
marsz, za Ocean!

Czasy są ciężkie — niezawod-

nie. Któż jednak temu winien?

Może car Mikołaj lub  kajzer

Wilhelm? Mamy taki rząd na ja-
ki zasłużyliśmy.

Najmniej prawa do skargi ma

chyba ta grupa do której zabie-

ra się p. Meysztowicz. Cóż uczy-

nili, by było inaczej, co przeciw-

ust

tej

odło-

stawili rozpasanej  demagogji?

Bierne poddawanie się i absty-

nencja—oto była wasza taktyka,

a dziś, gdy dzięki w znacznej

mierze właśnie waszej polityce,

kraj znalazł się ponownie w im-

passie, p. Meysztowicz ma jedną

radę: „uciekajcie, wy wszyscy

nie-

którzy posiadacie nieco grosza

wykształcenia... uciekajcie za o-

cean”, tam czeka na was kom-

fort, łazienki...

Któż więc zostanie w kraju,

gdy najlepsi, najzdolniejsi go o-

puszczą? Któż pracować będzie

nad oświatą ludu? Kto wywalczy

nowe, mądre prawa?

Chcecie, aby się to wszystko

stało bez was, cudzemi rękami,

może cudem? AF potem, potem,

gdy kraj będzie uporządkowany,

w dalekiej przyszłości p. Mey-

sztowicz liczy się z możnością

ewentualnego powrotu dobrowol-

nych emigrantów. Chyba sam w to

nie wierzy. Ci, którzy dorobią się za

oceanem kapitałów, pozostaną

tam, by więcej zarobić. Ci zaś,
którzy stracą wszystko —a takich

będzie większość—nie będą mieli

z czem i poco wracać. Zresztą

pytanie, czy przyjmie kraj dezer-

terów, którzy opuścili go w naj-

cięższych warunkach by za ocea-

nem szukač „komfortu“?

LJ
*

(lwag powyższych nie uogól-
niamy bynajmniej do całego sta-

nu ziemiańskiego — wiemy, że

rdzeń jego jest zdrowy i wielka

Ww

jest w nim moc wytrwania i mi-*

łości ojczystego zagonu.

Ale spróchniałe gałęzie, ale

zeschłe liście — im wcześniej

wiatr je oderwie, rozniesie po

szerokim świecie — tem lepiej;

te już nie zazielenią się z wiosną,

nic ich nie ożywi: morifuri,

r EKS KT
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Z PRASY.
Po odroczeniu sesji Sejmu.

Ze szpalt prasy stołecznej nie
schodzi jeszcze sprawa odrocze
nia sesji sejmowej. Prasa sana-
cyjna usiłuje bagatelizować sy-
tuację i' dowodzić, iż obrady
Sejmu doprowadziły wyłącznie
do nowego przesilenia  rzą-
dowego i do pogłębienia skut-
kiem tego kryzysu gospodarczego.
Miedzy innemi „Gazeta Polska“
pisze:

Czego ludzie pracy spodziewać się
mogą od Sejmu, skłóconego w sobie
i nie posiadającego żadnej pozytynej
większości? Co dać może krajowi ciało,
w którem jedyne elementy, dające się
sumować, są elementami nienawiści
i destrukcji?

Ze Sejm, w swoim składzie obec-
nym potrafiłby raz jeszcze — w ciągu
półrocza poraz trzeci! — zafundować
narodowi widowisko kryzysu rządowego,
o tem nikt chyba nie wątpi Ale takich
aktów szczodrobliwości naród bynaj-
mniej nie łaknie. Wie on już dzisiaj, po
smutnej praktyce sejmowładztwa, że
obalić rząd ma prawo taki tylko parla-
ment, który zdolny jest do wyłonienia
ze swej większości rządu nowego.

Że Sejm jest taki, jaki jest,
załuga to wyłącznie sławetnej
sanacji i smutnej pamięci wybo-
rów 1928 r. Z tego, że Sejm jest
zły, nie wynika wcale, aby rząd
p. Sławka był znakomityi aby on
właśnie nadawał się zażegna-
nia ciężkiego przesilenia gospo-
darczego, a zwłaszcza przez nie-
zgodne z Konstytucją odraczanie
sesji sejmowej, zanim się jesz-
cze rozpoczęła.

Gazeta sanacyjna twiedzi, że
Sejm jest niezdolny do wyłonie-
nia ze swej większości nowego
rządu. Jeśli Sejm jest niezdolny
do pracy, ani do stworzenia no-
wego rządu, to go należy jak-
najprędzej rozwiązać i rozpisać
nowe wybory, lecz nie uciekać
przed nim i przez te różne „hocki-
klocki“ wpędzać państwo w co-
raz głębszy kryzysi polityczny
i gospodarczy. W przewidywaniu
właśnie stosowania w dalszym
ciągu podobnej metody pisze
„Robotnik”:

Zapewne kierownicy systemu rzą-
dzenia potrafią przeprowadzić w dniu
23 czerwca ponowne odroczenie sesjł
sejmowej; zrobić to mogą jeszcze w
lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku;
litera prawa tego nie zabrania; zabro-
nićby zdołało tylko poczucie odpowie-
dzialności i... wierność przysiędze, sk!a-
danej na Konstytucję, nie tylko na jej
przepis, ale i na jej ducha:;

Pięknie! być może metoda „hoc-
ków - klocków* parę razy uda się po-
zornie. Cóż z tego? Przepaść będzie
rosła wszerz i wgłąb, nadzieja wyjścia
bez katastrofy będzie zanikała w spo-
łeczeństwie coraz więcej, aż wreszcie—
przdzej; trochę czy później trochę —
padnie skądś jakaś iskra.

Już teraz pozostała kierownikom
systemu jedna wyłącznie droga — spe-
kulowanie na bierność społeczeństwa,
droga tragiczna, bo wyzwalająca naj-
gorsze cechy ludzkie — sobkostwo,
obojętność, tchórzostwo, lenistwo;
wszak to, a nic innego, robiono na
Wołyniu i w Lidzie, niszcząc sam sto-
sunek ludności do Państwa Polskiego.
Takie „drogi* nikogo jeszcze nigdy nie
uratowały...

Odpowiedzialność Prezy-
denia.

W związku z odroczeniem se-
sji sejmowej „Gazeta Warsz.”
porusza sprawę odpowiedzialności
Prezydenta za anormalny bieg i
stan spraw państwowych. Kwestję
tę zaznaczono w  deklaracjach
Stronnictwa Narodowego i stron-
nictw lewicy i centrum. Zgodnie
z art. 43 Konstytucji, Prezydent
sprawuje władzę wykonawczą za
pośrednictwem ministrów odpo-
wiedzialnych przed Sejmem. Z
tego wynika, że rząd nie może
"usuwać się, unikać od odpowie-
dzialności. Tymczasem i gabinet
p.ESwitalskiego i obecny p. Sław-
ka unikają zetknięcia się z przed-
stawicielstwem narodowem. Sejm
nie może więc z prawa kontroli
nad rządem zrobić użytku, nie
może go pociągnąć do odpowie-
dzialności parlamentarnej i kon-
stytucyjnej. A nie może tego
uczynić, ponieważ taka jest wola
Prezydenta Rzeczypospolitej.

Stwierdzenie tego stanu rzeczy
przez posłów wobec narodu stało się
koniecznością. Niepoważne i fałszywe
są przytem głosy oburzenia prasy rzą-
dowej, która uznaje omawianie działal-
ności Prezydenta za „niedopuszezalne“.
Sprawa odpowiedzialności Prezydenta
jest w Konstytucji jasno i wyraźnie
sformułowana. Za wykonywanie władzy
(art. 43) parlamentarnie i konstytucyj-
nie odpowiedzialni są ministrowie. Pre-
zydent osobiście może być pociągnięty
do odpowiedziałności przed Trybuna
łem Stanu za zdradę kraju, pogwałce-
nie Konstytucji lub przestępstwa karne
(art. 51).

Deklaracje stronnictw, nie mające
formy wniosków zgłoszonych w Sejmie,
nie dotyczą oczywiście odpowiedzial-
ności Prezydenta z art. 51. Śtwierdzają
tylko, że Prezydent jako ten czynnik,
bez którego podpisu odroczenie sesji
nie mogło być dokonane, wziął na
swoje sumienie zarówno sam ten akt
jak i wszystkie płynące z niego kon-
sekwencje.

Nłe damy się
dalej „Gaz. Warsz."
wych dyskusyj formalnych na temat,
czy Prezydent może sesję zwołaną,
ale jeszcze wćale nie rozpoczętą, odro-
czyć lub zamknąć. Systemem p. Cara
można doprowadzić do zupełnego ab-
surdu całą Konstytucję i wszystkie
ustawy.

sprowadzić (pisze
na ślepy tor jało-

 

 
 

P.

Dr. W. Wesławski|
W dniu 27 b. m. opuścił ten świat jedenz najbardziej

zasłużonych Polaków, ś. p. Dr. Witold Węsławsk Ten bojow-
nik oświatowy w ciągu kilku dziesiątków lat szed:kamienistą
drogą, budząc serca, krzewiąc wiarę w naród, w lhiskę. Nie
było zakątka ziemi polskiej, o którąby Jego gorąceserce nie
pałało troską: Wszystko dla Polski, wszystko dla tej dobra
i chwały —oto jedyna myśl, oto jedyne uczucie, jakim prze-
jęty był ten niepospolity człowiek.

Całe Jego życie osnute było wokół dobra ogólnego, neomal
wszystkie chwile zespalały się z najszczytniejszemi ideaqmi.

Urodzony w 1855 roku, w majątku rodzinnym Gieya-
nach, pow. telszewskiego, ziemi Kowieńskiej, na Zmudzi, š.p.
Dr. W. Węsławski własnemi oczyma patrzał na zmagania sę
narodu polskiego z zaborcą w czasie powstania styczniowego.
Chłopcem będąc, widział najazdy oddziałów kozackich na dom
rodzimy.

Tkwiąca w każdym zakątku szlacheckiego dworu tęskno-
ta do wolności, głęboko przeniknęła duszę ś. p. Witolda Wę-
sławskiego. Te młodzieńcze sny o pięknej a wielkiej Polsce,
pozostały treścią Jego duszy do dni ostatnich. Po skończeniu
gimnazjum w Libawie, ś. p. W. Węsławski udał się do War-
szawy, gdzie skończył studja uniwersyteckie w roku 1883-im.

W ciągu studjów bierze czynny udział w życiu młodzie-
ży akademickiej. Po skończeniu uniwersytetu przenosi się do
Wilna, z którem się zżył, a którego już nigdy na czas dłuższy
nie opuszczał.

Będąc zwolennikiem ruchu demokratyczno-narodowego,
poświęcił się wyłącznie pracy oświatowej, uważając ją zawsze
za najważniejszą. Do polityki czynnej nie miał zmarły skłon-
ności, ani zamiłowania.

Założył więc ś. p. Dr. Witold Węsławski w Wilnie Towa-
rzystwo Oświaty Narodowej i stanął na jego czele w roku 1886.

Treścią życia zmarłego stała się sprawa organizacji taj-
nego szkolnictwa polskiego, bibljotek dla Wileńszczyzny, Ko-
wieńszczyzny, Grodzieńszczyzny i Witebszczyzny.

Gdy w roku 1906-ym ucisk zaborczy złagodniał nieco,
Towarzystwo, zorganizowane przez zmarłego, występuje ofi-
cjalnie pod nazwą „Oświata.

Jednakże już w roku 1907 trzeba się znowu kryć z pracą.
W roku 1915-ym ś. p. Dr. W. Węsławski staje na czele

Komitetu Edukacyjnego, z którego ramienia organizuje szkoły
średnie w Wilnie, Swięcianach, Oszmianie, N.-Wilejce, kursy
rzemieślnicze, oraz szkoły powszechne.

Scierając się nieustannie z władzami okupacyjnemi ten
niestrudzony siewca zdołał utrzymać wszystkie placówki
oświatowe, by je później wręczyć prawowitym władzom
polskim.

Od roku 1919-go š. p.
czele Polskiej Macierzy Szkolnej,
niego dnia życia.

Szmat życia, a ileż pracy, ileż poświęcenia!
Nigdy nie wątpił, nigdy nie narzekał, a zawsze pragnął

pracy i innych do niej zachęcał. Jeszcze na kilka dni przed
śmiercią zwracał się z gorącą prośbą do członków Macierzy:
„Proszę was na wszystko, opiekujcie się ukochaną przezemnie
Macierzą!”

Szczery demokrata, pragnący zespolić lud w jeden świa-
tły naród, nieustannie troszczył się, aby żadna wioska nie
była pozbawiona szkoły, książki polskiej. Trzeba było widzieć,
jak mu się serce radowało z każdego dorobku oświatowego.
Wszystkie wyrazy uznania przyjmował z zawstydzeniem.
Skromność cechowała tego niezwykłego obywatela, to też
nigdy nie przypisywał sobie zasług, a każdy czyn uważał za
obowiązek obywatelski. Oddając wszystkie swe siły dla spra-
wy, każdy zaoszczędzony grosz składał jeszcze w ofierze.

Dr. Witold Węsławski stał ra
będąc jej duszą do ostat-

Wrodzona dobroć nie pozwoliła nigdy ś. p. Dr. W. Wę-*Hg
sławskiemu przejść obojętnie obok cudzego nieszczęścia.

W sądzie spokojny, w pracy umiejący wytworzyć har-
monję i zgrupować wokół siebie ludzi, którzy zawsze obda-
rzali Go miłością i zaufaniem, szedł ten nieugięty pracownik
do swego celu zawsze drogą prostą, zawsze z wiarą. Kto sty-
kał się z tym krzewicielem oświaty w pracy, ten nigdy nie
zapomni tego szlachetnego spojrzenia, którem przykuwał do
siebie ludzi, zachęcając ich do nieustannego działania. Obcu-
jąc z innymi, ś. p. Dr. Witold Węsławski starał się zawsze
wykrzesać najlepsze intencje, najszlachetniejsze czyny. Mie-
łatwo jest zapomnieć Go z ostatnich Jego nieomal dni, wędrują-
cego z trudem do stworzonej przezeń Instytucji.

Nic też dziwnego, iż wieść o tem, że przestało bić to
szlachetne serce, przebiegła lotem strzały po naszem mieście
i wywołała u tych wszystkich, którzy znali je, serdeczny. żal.
Opuściłeś nas niestrudzony śiewco i pracowniku, odszedłeś
nestorze pracy społecznej, gdy tak dużo mamy jeszcze do
zrobienia...

Może będziesz patrzał na nasze wysiłki, bądź więc dla
nich nadal wyrozumiały, bo my naprawdę pozostajemy wierni
Twoim wskazaniom. A czynom Twoim i pamięci cześć!

M Stanisław Ciozda.

” Wieść o zgonie ś. p. Dr. Witolda Węsławskiego szybko
obiegła całe miasto, budząc wśród szerokich kół społeczeń-
stwa powszechny żal. Już w pół godziny po zgonie przyby-
wali do rodziny przedstawiciele władz i szereg osób, bliżej
znających działalność ś. p. W. Węsławskiego, składając kon-_
dolencje.

Redakcja „Dziennika Wileńskiego" składa na tej drodze
Rodzinie wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia.

N. O. K. wzywa wszystkie swoje członkinie do oddania
ostatniej posługi $. p. D-rowi Witoldowi Węsławskiemu,
chrzestnemu ojcu sztandaru N. O. K., ideowemu przewodni-
kowi pracy narodowej w Wilnie.

Zbiórka na dziedzińcu domu żałoby, przy ul. Niemieckiej
3, o godz. 6.45.

Zgodnie z wyraźnem życzeniem nieodżałowanego ojca
i dziadka, ś. p. Witolda Węsławskiego, zamiast wieńca na
grób Jego składają na rzecz ukochanej przez niego Polskiej
Macierzy Szkolnej 100 złotych dzieci i wnuki.

Zamiast kwiatów na grób Ś. p. D'ra Witolda Węsław-
skiego nieodżałowanej pamięci Prezesa Polskiej Macierzy
Skolnej, b."Prezesa tajnej „Oświaty* i Komitetu Edukacyj-
nego, w myśl Jego życzeń, pomni Jego ideałów, składają

Macierzy Szkolnej Z. W.: Jozef Korolecna cele Polskiej
Rodzina Strumiłłów 100 zł.,500 zł., Ignacy Materski 100 zł.,

Tadeusz Kiersnowski 100 zł., Stanisław Ciozda 50 zł., Marja
Reutt 25 zł”

Przesyłam kwotę 30 (trzydziestu) złotych: zamiast
Kwiatów na trumnę najszlachetniejszego Człowiekai dzielnego
Obywatela, ś. p. Dr. Witolda Węsławskiego — na Polską Ma-
cierz Szkolną Ziemi Wileńskiej.

(—) Witold Hulewicz.

Zamiast kwiatów na trumnę ś. p. dr. W. Węsławskiego—
Zofja i Piotr Kownaccy—10 zł. na Macierz Szkolną Z. Wsch.

 
 

A
k
i

8

 



£
Ner. 122

PLACE BUDOWLANE w Warszawie
w nowoczesnej, pięknej dzielnicy miasta sprzedają się na długotermino-
we spłaty, cena 2 zł. 50 gr. za

bardzo dogodna.
Informacje w Wilnie, ul. kawie 8, p. 10 tel. 10—60, od g.11-ej
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Echa mowy Mussoliniego.
Mowy Mussoliniego są wezwaniem do broni.

PARYZ, 27.5.(Pat). W dzienniku
| „La Libertė“ Kamil Eymar oma-
| wią ostatnie wystąpienie Mussoli-

niego i przypomina słowa, przy-
pisywane Snowdenowi, które miał
on rzec, wychodząc z jednego
Z najburzliwszych posiedzeń kon-
ferencji londyńskiej: „Jeszcze
jedna taka konferencja i wy-

7 buchnie wojna“. Nie zamilkly
|| jeszcze echa sporu, który się to-
-<zył w Londynie. Powstaje pyta-

nie, czy nie wybuchnie krwawy
zatarg między Francją a Wło-
chami. Mowy, wygłoszone przez
Mussoliniego, są prawdziwem we-
zwaniem do broni. Zdawałoby się,
Iż wódz lItalji bardziej niż kto in-
ny powinien zdawać sobie sprawę
ztego, że chwiejność ram, w któ-
Te ułożyła się dzisiejsza Europa,
Winna wywołać konflikt, którego
Aa
==

„skutków nikt nie potrafi obliczyć.
Jeśli dyplomacja europejska oka-
że się niezdolną do zażegnania
niebezpieczeństwa, to cała Euro-
pa stanie znowu w ogniu. Nie
ulega bowiem najmniejszej wąt-
pliwości, że zbyt wiele narodów
wyczekuje chwili, która wyrwie je
z matni. Niemcy nie wyrzekną
się nigdy nadziei odzyskania
swych granic wschodnich. Stat-
ki wojenne sowieckie żeglują
od kilku tygodni pe morzu
Czarnem wówczas, gdy w tym
samym czasie rzekome manewry
armji czerwonej budzą w Ru-
munji słuszne zaniepokojenie.
Wystarczy najmniejszy sygnał, by
wszędzie rozpoczęła się krwawa
zawierucha pod okiem Ligi Na-
rodów.

Dyskusja budżetowa w Radzie Miejskiej.
* Na posiedzeniu Rady Miej-
skiej w poniedziałek dnia 26 maja

r. rozpoczęto generalną dyskusję
nad budżetem m. Wilna na rok
1930-1931. Na mocy uchwały
konwentu senjorów mówcom po-
Szczególnych ugrupowań radziec-
ich udzielono dla przemówień
W dyskusji ogólnej pewną okreś-
oną ilość czasu w zależności od
ilości członków każdego ugrupo-
Wania licząc po 5 minut na każ-
dego członka.

Po odczytaniu przez sekreta-
rza Rady Miejskiej p. Dziewickie-
go wyjaśnień magistratu do bud-
żetu zabrał głos w imieniu Naro-
owego Koła Radnych przewod-

niczący tego koła poseł prof.
omarnicki.

Przemówienie prof. W. Komar-
nickiego.

Ze szczególnem opóźnieniem—
mówił prof. Komarnicki — rozpo-
Czyna Rada Miejska pracę nad
udżetem. W zeszłym roku bud-

żet był uchwalony 7 maja, a za-
twierdzony przez władzę nadzor-
€zą 3 lipca. Opóźnienie to jest
Sprzeczne z obowiązującemi prze-
pisami, które wymagają uchwale-
nia budżetu do 1 lutego i jest
Szkodliwe dła miasta gdyż nie
Pozwala na wykorzystanie sezonu
udowlanego.
Źródło tego niepożądanego

Opóźnienia leży w złej organizacji
Pracy Magistratu, a szczególnie
Małej sprawności sekcji finanso-
wej kierowanej przez p. ławnika
ejmę. Pierwsze posiedzenie Ko-

Misji Budżetowej odbyło się do-
Piero 21.1. Magistrat jednak nie
Miał jeszcze wtedy gotowego pre-
liminarza budżetowego. Przez cały
Czas prac Komisji Magistrat wno-
Sił budżet częściami, a ogólne ze-
Stawienie budżetowe -nie było

_ Wogóle Komisji przedłożone. Ko-
Misja budżetowa nie miała więc

- możności ogarnięcia całości. Obec-
nie Rada miejska z powodu opóź:
nienia nie ma już dostatecznego

_ Czasu do poważnego rozejrzenia
_ Się w budżenie.
ę Budowa budżetu pozostawia
wiele do życzenia pod względem

_ technicznego przygotowania i uza-
Sądnienia. Cyfry nie są oparte na

_Ścisłych danych. Nic dziwnego,
że następstwem tego jest, jak to
Nazwał jeden z panów radnych,
„budżet na kółkach”. Magistrat

Stale występuje do rady 0 za-
a twierdzenie do przeniesienia kre-
_ dytów stawiając Radę miejską
_ Wobec faktów dokonanych. Nie

Jest to gospodarka praworządna.
_'._ Obecny preliminarz budżetowy
_ zawiera pozycje nieuzasadnione
Ę <o do swojej wysokości. Naj-
i Wiekszą pozycją tego rodzaju jest
_ 818.000 złotych preliminowanych

ha zwrot kosztów leczenia. Wy-

-

sokość jest nieuzasadniona, gdyż
wykonanie budżetu za rok ubiegły
wykazuje wydatek na ten cel za-
ledwie około 370.000 zł.

Oceniając wysokość budżetu
w części dochodowej musimy
wziąć pod uwagę zdolność płat-
niczą podatników wileńskich i na
tej podstawie stwierdzić możemy
ogromne przeciążenie podatkowe
w Wilnie. Najlepszym dowodem
tego są cyfry zaległości podatko-
wych, które stale wzrastają. W
roku 1923 było zaległości na
5.000 zł. 1924 r. — 26.000 zł.,
1925—241.000 zł., 1927 — 403.000
zł, 1928 — 786.000 zł., 1929 —
3.017.000 zł.

Dla istotnej poprawy położe-
nia potrzeba reformy systemu
podatkowego, potrzeba by samo-
rządom zwrócono źródła docho-
dów zabrane im w czasie sanacji
skarbu. Wówczas mogłoby na-
stąpić odciążenie podatkowe lud-
ności.

Niewłaściwem jest przelewa-
nie nadwyżki budżetu zwyczajne-
go na nadzwyczajny. Należy pod-
kreślić, że wydatki zwyczajne są
w Wilnie w stosunku do zdolności
płatniczej ludności, zbyt wysokie.
Podczas, gdy w bogatej Łodzi
wynoszą na głowę 43,24 gr. w
Wilnie — 52 zł. 54 gr.

Przechodząc do omówienia go-
spodarki miejskiej w ostatnim
okresie, należy zwrócić uwagę
przedewszystkiem na konieczność
ustalenia realnej wartośći majątku
miastom, gdyż to jest podstawa
dla uzyskania przez miasto kre-
dytu długoterminowego. Należy
też uregulować stan prawny nie-
ruchomości miejskiej. Koło Chrze-
ścijańsko-Narodowe zwróciło już
uwagę Magistratu na konieczność
porozumienia się z Kurją Metro-
politalną co do nieruchomości
poduchownych, oraz na  ko-
nieczność likwidacji ziemi wie-
czysto - czynszowej i wieczysto-
dzierżawnej. Wymaga załatwienia
sprawa zaległości za lokale od-
dane na użytek wojska. Wogóle
należy stwierdzić, że władze woj-
skowe nie zwracają uwagi na ele-
mientarne interesy miasta (wybu-
dowanie toru na ul. Legjonowej).
W odniesieniu do przedsię-

biorstw miejskich należy stwier-
dzić brak statutu tych przedsię-
biorstw.  Pozatem niezdrowym
objawem jest fiskalizacja przed-
siębiorstw. Skutkiem  fiskalizacji
jest droga elektryczność, droga
woda, wysokie opłaty na rzeźni.

Dobrodziejstwa, które obecna
o lewicowej większości Rada Miej-
ska obiecywała zapewnić ludności
wileńskiej, odbijają się na cenie
artykułów pierwszej potrzeby.

Miasto zaniedbuje swoje właś-
ciwe zadania nadania Wilnu wy-
glądu kulturalnego. Słusznie jed-

DZIENNI

na z poetek wiieńskich nazwała
Wilno „dziką stolicą”.

Gospodarka większości obec-
nego. magistratu i Rady miejskiej
nie stanęła na wysokości zadania.
Nie zrealizowała hasła fachowej,
a oszczędnej gospodarki. Gospo-
darka obecna jest nieudolna
fatalna. Chrz.-Narod. Koło Rad-
nych jest w Radzie miejskiej
w mniejszości i nie mogło często
skutecznie przeciwdziałać temu
co uważało w polityce Magistratu
za złe. Jednak Koło nie prowa-
dziło nigdy polityki negacji i sta-
rało się w granicach możności
nietylko przeciwdziałać  złemu,
ratować co się dało, ale i w mia-
rę możności współdziałać czyn-
nie.

Koło Chrześc.-Narod. odnosi
się do większości Magistratu kry-
tycznie jednak będzie głosować
za budżetem, uchwalając budżet
miastu, a nie Magistratowi, tem-
bardziej, że kadencja tego Ma-
gistratu kończy się w ciągu tego
roku budżetowego, dnia 14 lipca
roku bież.

Przemówienie radnego d-ra
Wygodzkiego.

W imieniu Koła żydowskiego
przemawiał radny dr. Wygodzki.
Dr. Wygodzki zwrócił uwagę na
nienormalne opieranie wydatków
inwestycyjnych na kapitale po-
datkowym. Z inwestycyj miejskich
korzystać będzie szereg pokoleń,
nie można więc obciążać ich
kosztami jednego tylko pokole-
nia i to w tak ciężkich jak obecne
czasach. Budżet projektowany
przez Magistrat jest zdaniem
przedstawiciela Koła żydowskiego
nierealny. Przy obecnem obniże-
niu zdolności płatniczej mieszkań-
ców Wilna nie można się spo-
dziewać wykonania strony docho-
dowej budżetu. Szczególnie nie-
realnem jest obliczanie wpływów
z podatków do podatków pań-
stwowych. Wpływy podatków pań-
stwowych stale się zmniejszają,
a skutkiem tego zmniejszać się
też będą dodatki samorządowe.
Wogóle projekt budżetu miejskie-
go jest iluzoryczny. Budżet obec-
ny jest tak samo jak i budżety
poprzednie, budżetem na kół-
kach. Poszczególne pozycje nie
są przewidziane i opracowane i
zaraz po uchwaleniu budżetu Ra-
da miejska będzie znowu zasy-
pywania wnioskami Magistratu o
przeniesienie kredytów nie tylko
z paragrafu na paragraf, z pozy-
cji na pozycję, ale i z działu na
dział. Mimo to jednak radny dr.
Wygodzki oświadcza we własnem
imieniu, bo z kolegami nie zdą-
żył się naradzić, że będzie głoso-
wał za budżetem jako koniecz-
nością.

Przemówienie d-ra Rafesa.
Przedstawiciel Bundu dr. Ra-

fes zarzuca Magistratowi zbyt da-
leko idące jego zdaniem liczenie
się z intencjami politycznemi rzą-
du, oraz nieliczenie się z opinją
fachowych komisji radzieckich.
Dalej dr. Rafes wylicza cały sze-
reg rzekomych krzywd, które się
dzieją żydom w zakresie ich
potrzeb kulturalnych. Bardzo ostro
występuje przedstawiciel Bundu
przeciwko szkołom z językiem
wykładowym polskim dla dzieci
świętujących sabat. Bardzo długo
rozwodzi się nad krzywdą żydów
z powodu przyznania na teatr
żydowski subsydjum w wysokości
3000 zł. Sumę tę dr. Rafes uważa
za zbyt nikłą.

Przemówienie posła Jana Pił-
sudskiego.

W imieniu radnych z „dzie-
siątki“ zabrał głos radny poseł
Jan Piłsudski. P. Piłsudski zazna-
czył, że Magistrat składa się z
przedstawicieli różnych ugrupo-
wań radzieckich i, że skutkiem
tego jest rzeczą zupełnie zrozu-
miałą, że niema żadnego ugrupo-
wania, któreby całkowicie Ma-
gistrat popierało. Każde ugrupo-
wanie ma coś do zarzucenia Ma-
gistratowi. Również ugrupowanie,
które mówca reprezentuje, ma co
do Magistratu szereg zastrzeżeń.
Dalej jednak p. Piłsudski porów-
nując działalność obecnego Ma-
gistrału w porównaniu z poprzed-
nim, stara się wykazać dodatnie
strony z działalności obecnego
Magistratu.

Po przemówieniu p. Jana Pił-
sudskiego, przewodniczący pre-
zydent Folejewski przerwał posie-
dzenie z powodu spóźnionej po-
ry odkładając dalszy ciąg dysku-
sji do wtorku dnia 27 b. m.

Posiedzenie wtorkowe.
Wielki skandał wywołany przez

przywódcę P. P. $.
Na wstępie wtorkowego posie-

dzenia prezydeńt miasta Folejew-
ski wygłosił przemówienie po-
święcone pamięci zmarłego Ś. p.
dr. Witolda Węsławskiego. Rada
Miejska uczciła pamięć dr. Wę-
sławskiego przez powstanie. P.
prezydent vwezwał radnych do
gremjalnego udziału w oddaniu
zmarłemu ostatniej posługi.

Przystąpiono do dalszego cią-
gu ogolnej dyskusji budżetowej.
Głos zabrał w imieniu PPS. radny
poseł Pławski. Przemówienie p.
Pławskiego było, jak zwykle peł.
ne demagogji i ostrych wyrażeń.

Reakcyjna część Rady Miej-
skiej — mówił p. Pławski— prze-
szkadza|wszelkiej robocie. (Głos
z prawicy: złej robocie). (lgrupo-
wanie p. Komarnickiego wolało-
by, żeby magistrat nic nie robił.
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WEASNY INTERES
NA FUNDAMENCIE INTERESU OGÓŁU

PREMIOWA POŻYCZKA RUDOWLANA
NA SUMĘ

50.000.000 zł. w
PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE

NA KREDYTY DLA OŻYWIENIA

RUCHU BUDOWLANEGO

Obligacje po 50 zł. za sztukę
o charakterze papierów pupi-
larnych, zabezpieczonych całym

majątkiem Państwa.

Do nabycia we wszyst-
kich poważniejszych in-
stytucjach finansowych
oraz we wszystkich
Urzędach Pocztowych
w całem państwie.
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Obligacje wylosowane biorą udział

ZAPISY NA POŻYCZKĘ
po cenie nominalnej

NABYWAJCIE
premjową pożyczkę budowlaną, bo jest ona
najlepszą i najpewniejszą lokatą pieniędzy,

nieść Wam może FORTUNĘ!

  

  

    

     
      
    
      
      
    

    
   

 

  
  

 

  

złocie

  
rozlosowa -

nych rocznie
premij

2.000.000 Zt.

ROZLOSOWANE

będą
CO KWARTAŁ

(1 iistopad, 1 luty,
1 maj i 1 sierpień)

następujące premje:

250.000.—zł.
1— „ 50.000.— „
10— „ 10.000— „
100— „ 1.000— „

  

   

   

 

    

     

    

   

w dalszych losowaniach

czerwca najdalej do dnia
16 czerwca b. r.

wypadku wylosowania przy-
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„Pierwszy lepszy dziennikarz"
krytykuje robotę magistratu, a
tymczasem opinja fachowca spe-
cjalne sprowadzonego do reorga-
nizacji gospodarki inżyniera Brezy
jest zupełnie inna.

W imieniu lewicy P. P. S.
przemawiał p. Zasztowt. Poczem
zabrał głos inżynier Kubilus dla
sprostowania twierdzeń p. Pław-
skiego, co do opinji inž. Brezy.
Inżynier Breza stwierdził, że tech-
niczne wykonanie nie-jest naj-
gorsze, ale chodzi przecie nie o
wykonanie tylko o koszty, a o
tem mówią cyfry.

P. gPławski krzyczy: cyfry
sfałszewane. Wywołuje to okrzy-
ki oburzenia na prawicy.

P. Pławski do p. Kubilusa: albo
p. jest nieuk, albo p. Sfałszował.
Cyfry są sfałszowane, do
komisji należeli inżynier  Ku-
bilus, inż. Domański... W
tem miejscu przerywa mówcy
gwałtownie p. Zasztowt, który
również należał do komisji. Pan
Zasztowt rzuca się w kierunku
p. Pławskiego, powstrzymują go
inni radni. Wszczyna się hałas.
Prezydent przerywa posiedzenie
i zwołuje konwent senjorów. Przer-
wa trwa 2 g, 15 m.

Po przerwiej pos. Pławski cof-
nął swe słowa, wobec czego Ra-
da przeszła nad zatargiem do
porządku dziennego i przystąpiła
do dyskusji szczegółowej.

Szczegóły podamy jutro.
 

 

KRONIKA.
Wiadomości kościelne.

— Msza św. Wileńskich So-
dałicyj Marjańskich odbędzie się
dn. 29 b. m. w święto Wniebo-
wstąpienia Pańskiego o g. 9 r.
w Kaplicy Ostrobramskiej. Soda-
lisi i sodaliski są proszeni o jak
najliczniejsze przybycie w odzna-
kach sodalicyjnych.
— Pieigrzymka Ligi Robot-

niczej do Kalwarji. 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 pielgrzym-
ka Ligi Robotniczej pod przewod-
nictwem swego patrona, ks. Mar-
kowskiego do Kalwarii.
— Pielgrzymka do Kalwarii.

Staraniem Zarządu Koła Miej-
scowego Wilno | Związku Ogól-
nego Pracowników Poczty i Te-
legrafu wyruszy dnia 1 czerwca
1930 r. pielgrzymka do Kalwarji
na czele z księdzem Hryniewi-
czem, rektorem kościoła św.
Trójcy.

Wymarsz z Kościoła św. Trój-
cy, ulica Dominikańska, o go-
dzinie 6-tej rano. W pielgrzymce
weźmie udział orkiestra własna
Związku.
— Powiadomienie admini-

stracji cmentarza po-Bernar-
dynskiego. Administracja cmen-

_tarza niniejszem uprzejmie po-
wiadamia i prosi rodziny, których
są pomniki i krzyże na cmenta-
rzu po-Bernardyńskim, aby ze-
chciały łaskawie, pochylone i wa-
lące się pomniki poprawić, krzy-
że zaś, leżące już na ziemi, pod-
nieść. Przytem administracja
uprzedza, że o ile krzyże powa-
lone, w przeciągu tygodnia nie
zostaną podebrane przez właści-
cieli grobów, to administracja
uczyni to swojemi siłami.

Sprawy miejskie.

— W sprawie likwidacji po-
życzki angielskiej. Skład dele-
gacji m. Wilna, udającej się do
Londynu, został już definitywnie
ustałony. Wilno reprezentować
będą prezydent Folejewski, rad-
ny Jundziłł oraz radca prawny
Kagan.

Delegacja wyjeżdża w dniu
30 b. m. i ma na celu przepro-
wadzenie na miejscu pertrakta-
cyj w sprawie ostatecznej lixwi-
dacji pożyczki angielskiej, zaciąg-
niętej przez miasto w roku 1913.

— Starania o znaczne kre-
dyty dla m. Wilna. Na skutek

' podjętych przez samorząd wileń-
ski starań, Bank Gospodarstwa
Krajowego przyznał gminie m.
Wilna pożyczkę w wysokości1
miljona złotych na cele prowa-
dzenia robót inwestycyjnych. Po-
nieważ suma ta nie zaspakaja
potrzeb miasta w dziedzinie inwe-
stycyjnej, — Magistrat nosi się z
zamiarem rozpoczęcia ponow-
nych starań o kredyty. (d).

Zaległości podatkowe.
Podług dokonanych ostatnio obli-
czeń, ogólna suma zaległości płat-
ników z tytułu podatku lokalo-
wego wynosi 1.400.000 złotych.

Zalegający płatnicy w przewa-
żającej ilości rekrutują się ze
sfer ludności ubogiej. d

Sprawy administracyjne.
P. wojewoda wileński

Władysław Raczkiewicz powrócił
z 8-miodniowej podróży inspek-
cyjnej terenu województwa i
objął urzędowanie.

Sprawy uniwersyteckie.

Uroczystość wręczania
dyplomów honoris causa. W
murach Wszechnicy Batorowej
odbędzie się jutro, w czwartek
29 bm. o godz. 12 w południe
uroczyste wręczenie dyplomów
honoris causa. Dyplomy te z
okazji jubileuszu 350-lecia Uni-
wersytetu Wileńskiego nadane
zostały przez nasz (lniwersytet
wybitnym i znanym wcaiym kraju
i poza jego granicami uczonym,
profesorom wyższych uczelni. Ce-
remonja wręczenia dyplomów od-
będzie się w Auli Kolumnowej
USB. Dyplomy otrzymują naj-
wybitniejsi nasi prawnicy prof.
Stanisław Starzyński ze Lwowa,
prof. Stanisław Kutrzeba, sekre-
tarz jeneralny Akademji Umie-
jętności z Krakowa, znawca hi-
storji prawa polskiego i litewskie-
go, prof. Fryderyk Zoll z Krako-
wa, znakomity znawca prawa
rzymskiego i cywilista, prof. pra-
wa rzymskiego Ignacy Koschem-
bar-Lyskowski z Warszawy, prof.
prawa kanonicznego Alfons Par-

  

  

 

   

 

   

   

     
    
    
         

Prawdziwie
trafna uwaga
Gaby Morlay.

Higjena i mo-
da słusznie wy-
magają usuwa-
nia brzydkiego
i szpecącego
naskórek owło-

2 sienia.  Osią-
44 gniecie to tak
4 jak i ja z wiel-

„kk ką łatwością
w każdem miej-

scu i w każdej chwili przy użyciu

TAKY
PARYSKIEGO KREMU

który rozpuszcza włos,
przyczem nie pozostanie nawet naj-
mniejsze zaczerwienienie ani też

jakikolwiek. ciemny punkt.
Zalety Taky:$Wrzyjemny zapach
— szybkie działania—nie zasy-

cha w tubie. —00

 

   

  

Wilnaczewski z
rektor USB i b. dziekan wydziału

b. dwukrotny

prawniczego. Wyżej wymienieni
profesorowie zapowiedzieli, iż
przybędą osobiście do Wilna. Da-
lej doręczone będą dyplomy ho-
noris causa następującym uczo-
nym polskim, którzy reprezento-
wani będą przez zastępców, nie
mogąc osobiście przybyć do Wil-
na. Mianowicie otrzymają dyplo-
my prof. Władysław-Leopold Ja-
worski z Krakowa, prof. Leon
Petrażycki z Warszawy i prof.
Władysław Abraham ze Lwowa.

Na uroczystym akcie obecnym
będzie wojewoda wileński i sze-
reg innych wybitnych osobistości.

Wstęp do Auli Kolumnowej
wolny, zaproszenia rozesłane nie
będą.
— Prof. Stanisław Kutrzeba,

sekretarz generalny  Akademji
Umiejętności podczas pobytu swe-
go w Wilnie wygłosi w dniu 30
bm. odczyto Instytucie Naukowo-
Badawczym Europy Wschodniej.
— Niezwykła uroczystość.

W dniu 1 czerwca br. w sali T-wa
Przyjaciół Nauk odbędzie się
akademja ku czci prof. USB Al-
fonsa Parczewskiego, który obcho-
dzi 60-lecie otrzymania dyplomu
uniwersyteckiego. W dniu 27 bm.
„przybyli do wojewody wileńskiego
na audjencję profesorowie Ko-

-„ściałkowski, Jaworski i ks. Wila-
nowski, jako delegaci T-wa Przyj.
Nauk w Wilnie i zaprosili p. Wo-
jewodę na wspomniany wyżej
obchód jubileuszowy dr. Parczew-
skiego.
— Odczyt Prof. Dr. Fryde-

ryka Zolla. W czwartek dnia 29
bm. w Auli Kolumnowej (niwer-
sytetu Stefana Batorego o go-
dzinie 6-ej prof. Dr. Fryderyk
Zoll, b. Rektor (lniwersytetu Ja-
giellońskiego w Krakowie, przy-
były do Wilna na uroczysty akt .
wręczenia mu dyplomu doktora
honoris causa Wydziału Prawa i
„Nauk Społecznych (Uniwersytetu
Stefana Batorego, wygłosi odczyt
pt. „Z zagadnień prawa pracy".
Wstęp wolny.

Z życia stowarzyszeń.
— Dzisiaj 103 Sroda Literac-

Ka, na której dr. Marjan More-
lowski, prof. historji sztuki U.S.B.
wygłosi pogadankę o zagrabieniu
i częściowem odzyskaniu skarbca
królów polskich, obfitującego w
drogocenne dzieła sztuki. Począ-
tek o 8 wiecz. .
— Z Tow. przyjaciół nauk.

Zapowiedziane na dzień dzisiej-
szy na godz. 7 posiedzenie mie-
sięczne z odczytem prof. Rud-
nickiego zostaje odwołane z po-
wodn eksportacji zwłok ś. p. W.
Węsławskiego.

— Teatr Miejski na Pohulance.
Dziś i dni następnych Jaracz występuje
w „Artystach“. Znakomity gość nieba-
wem kończy swoje występy w. Wilnie.
Od dzisiaj ważne są zniżki.

Teatr Miejski w „Lutn!*.
Zawsze świetne, siostry Halama ukażą
się dziś w środę. Wtórują im. p. Bolska
i p. Zdanowicz. Od czwartku w dal-
szym ciągu komedja Winawera „Kiep-
ski szeląg”.

— Ogród po-Bernardyński. Dziś
o godz. 8-mej wiecz. wielki koncert
symfoniczny Wil orkiestry symfonicznej
pod dyrekcją prof. R. Rubinsztejna
z udziałem prof. Michała Erdenko
(solo).

POLSKIE RADJO WILNO.
Środa, dnia 28 maja 1930 r.
11,58. Sygnał czasu z Warsz.
12,05. Gramofon.
13,10. Komunikat meteorologiczny.
16,15. Audycja dła dzieci: „Wśród

leśnych duchów.
16,45. Pieśni w wykonaniu Wiktorji

Skwarczewskiej (sopran).
17,15. „Wśród książek*.
19,00. Audycja recytatorska. Utwory

własne odczyta Witold Hulewicz.
19,25. Lekcja języka włoskiego.
20,05. „Poza mleczną drogą", odczyt

wygł. dr. Słanisław Szeligowski.
20,30. Transm. z Warsz. Koncert ka-

meralny.
21,25. Transm. koncertu symfonicz-

nego z ogrodu Bernardyńskiego.

Co nowego w Radio.
Witold Hulewicz przed mikrofonem.

Dzisiaj o g. 19,00 usłyszymy utwory
Witolda Hulewicza w wykonaniu autora.

Michał Erdenko w radjo
również dzisiaj o godz. 21,25 Roz-

łośnia Wileńska transmituje z ogrodu
ernardyńskiego koncert znakomitego

artysty M, Erdenko (skrzypce).
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ŽZ Litwy.
Represje litewskie wobec «Dnia Kowień-

skiego.
KOWNO, 27.5. Redaktor „Dnia

Kowieńskiego'* p. Budkiewicz zo-
stał skazany na karę grzywny w
wysokości 3 tys. lit. z zamianą
na 2 miesiące aresztu za to, że
w sobotnim numerze w artykule,
opisującym zajścia piątkowe, po-
zostawił białe miejsce. Polskie
organizacje w swym proteście
podają, że straty,
w czasie zajść piątkowych sięgają
60 tys. lit.

Numer niedzielny „Dnia Ko-
wieńskiego"* znowu poszatkowa-
ny został przez cenzurę. Redak-
cja zmuszona byłą miejsca białe
wypełnić ogłoszeMłmi. Robi to
ohydne wrażenia, ale jest dosko-
nałą ilustrację gwałtów rządo-
wych litewskich w stosunku do
pisma polskiego „Dzień Kowień-
ski“ daje artykułowi właściwą
nazwę: Pogrom — Artykuł roz-
poczyna się od słów:

„Jeszcze jedna data, która

 

Prowokacyjne zebranie
szaulisów w Szawlach.

Osławiona organizacja litew-
ska szaulisów w Szawlach odbyła
onegdaj doroczne zebranie, na
które zjechali się delegaci nietyl-
ko z pow. Szawelskiego, ale ró-
wnież z całej Litwy. Prezes zwią-
zku szaulisów Zmujdzinowiczius
wygłosił mowę, w której śkreślił
główne cele tego antypolskiego
związku. Mówca zaznaczył, że
związek szaulisów stoi na straży
ducha litewskiego całej Litwy
wraz z okupowaną (!!) przez Pol-
skę wileńszczyzną, _grodzieńsz-
czyzną i suwalszczyzną. Jednem
z głównych zadań związku jest
przeciwstawienie się dalszym za-
kusom(!?) Polski na ziemie litew-
skie i walka o zwrot zagrabio-
nych bezprawnie i siłą przez Pol-

spowodowane -

głęboko się wryje w pamięci
naszej potomności.

Przybywa jeszcze jedno ogni-
wo w ciężkim łańcuchu martyro-
logji ludności polskiej w Litwie,
na krótkiej drodze niedawno mi-
nionego dziesięciolecia w nowych
powojennych warunkach jej ży-
cia w kraju.
Jesteśmy lojalnym: obywatelami
swego państwai nic nie świadczy,
coby lojalność tę mogło podać
w wątpliwość.

Nasze mocne poczucie przy-
należności do narodu polskiego
i pragnienie zachowania swej
kultury narodowej bynajmniej
niej znajduje się w kolizji z na-
szą lojalnością państwową. Nie
można też z tego powodu czynić
spokojną ludność polską w kraju
współodpowiedzialną za dzisiejszy
stan stosunków między Polską a
Litwą, będący wynikiem czynnej
polityki, w której żadnego udzia-
łu ludność ta nie bierze".

skę terytorjów litewskich (?!) Li
twini—oświadczył mówca, powin-
ni być w pogotowiu jak jeden
mąż, aby na wypadek marszu na
Wilno (!); Grodno (I) mogli ener-
gicznie z bronią wystąpić i ude-
rzyć na Polaków (!) Po ZŽmujdzi-
nowicziusie przemawiali poszcze-
gólni delegaci, — kierownicy od-
działów szaulisów, którzy po omó-
wieniu przebiegu  demonstracyj
antypolskich w poszczególnych
miasteczkach Litwy i na pogra-
niczu zorganizowanych przez
związki szaulisów za poparciem
rządu litewskiego, zaatakowali
w sposób ostry Polskę, oskar-
żając ją o uciemiężanie 100
tysięcy litwinów, zamieszkałych
na Wileńszczyznie (!).

Na zakończeniu zjazdu dele-
gaci uchwalili cały szereg rezo-
lucyj. d.
 

 

Sport.
Rtm. Antoniewski zwycięża

w Steeple-Chase Armii.

Punktualnie o godzinie 14.30
rozpoczyna się konkurs hippiczny
parami. Zwycięża dosyć łatwa
para „Lepel* i „Łoskot* p. H.
Benisławska
2 miejsce zdobywają konie „Oby-

 

Miejski Kinematograf
Sala Miejska ul. Ostrobramska 5

 

    

      
  

i por. Jeljaszewicz, |

| Od dnia 27 do 29 maja 1930 roku

SWAKOSZE PIWA ŻYWIECKIEGO! UWAGA!
W tych dniach ukaże się w sprzedaży

Światowej sławy P EW ©
Arcyksiążęcego Browaru w ZYWCU
„ZDRÓJ ŻYWIECKI", „MARCOWE“ „PORTER“ i „ALE”.

Reprezentacja na Wlino Wileńskie, Grodno, Lida i Wołożyn.

Wilno, Zarzecze 19.

ta“ i „Legendarny“ p. M. Nito-
slawska i rtm. Twardowski,3miej-
sce ma para „Renia“ i „Namiot“
p. M. Nitoslawska i por. Anton.
Zwycięzcom wręczono nagrody
honorowe.

O godzinie 16 rozpoczynają
się gonitwy, do pierwszej z płot-
kami o nagrodę 900 zł., na dy-
stansie 2.800 mtr. stają 4 konie.
Zaraz po starcie „Boston“ wysu-

włącznie będą wyświetlane filmy:

czątek

  

„dynki
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skich.

sza.

wne

seansów od godziny 6-ej.

 

Jeśli nie

jego świetne przysmaki t. z.

sardynki norwegskie, przepysz-

ne w smaku, przytem pożywne

i tanie,

bogactwo rybne wód norweg-

lepszej oliwie lub sosie pomi-

dorowym

bredniejsze wymagania smako-

czajnie

wielkiej zawar-

tości jodu.
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wa się i prowadzi, tuż za nim jest
„Jegomošė“ i „Igor“, na zakręcie
trasy pod lasem rozgrywa się za-
sadnicza walka pomiędzy „Bosto-
nem“ a „Jegomošcią“ tak, že
już na prostej „Boston“ wygry-
wa dosyć pewnie. 1) „Boston*
rtm. Cierpicki 4 p. uł., 2) „Jego-
mość" j. Sulik, 3) „Igor“ chł. st.
Kawalec. Totalizator płaci 20 zł.
13 gr.

Gonitwa druga płaska o na-
grodę 900 zł. na dystańsie 1.600
mtr. przynosi zwycięstwo 1) „Ful-
jusz” j. Ustinow. 2) „Renata“
j. Bryk. 3) „Galitte“ chl. st. Kawa-
lec. Totalizator 15 zł., fr. 11 zł.

Gonitwa trzecia z płotami o na-
grodę 600 zł. na dystansie 2.400
mtr. jest mało ciekawą i mija bez
większego  dreszczyka emocji.
Zwycięża „Jagienka* mając na
swym grzbiecie chł. st. Kawalca.
2) „Wielmożna* przynosi Ranie-
wicza. Totalizator wypłaca 24 zł.

Gonitwa czwarta z przeszko-
dami. Nagroda 10.000 zł. Dystans
4.800 mtr. Wielki Steeple—Chase
Armji. Startuje 7 koni. Zaintere-
sowanie biegiem ogromne, a tem
staje się ono większe, że nikt
niema pewności kto będzie pier-
wszym, kto zdobędzie nagrodę.
Może por. Mineyko, może por.
Juściński, por. Bobiański z 15 p.
uł. Poznańskich, niektórzy grają
nawet na Donnera, o „Albie“ i jej
właścicielu jakoś nie słychać tem
bardziej že „Alba“ trochę utyka.
Wreszcie nadchodzi godzina star-
tu konie ustawiają się nerwowo
tuż przed trybunami. Starter opu-
szcza czerwoną chorągiewkę, a ko-
nie ruszają z miejsca por. Miney-
ko prowadzi o 10mtr. przed por.
Bobińskim, reszta nieco w tyle.
Przed samą trybuną por. Bo-
biński mija por. Mimykę i jest na
przedzie por. Donner jedzie na
końcu. Wtem koń por. Bobiń-
skiego nie bierze przeszkody, a
por. Mimyko zupełnie pewnie za-
czyna prowadzić bieg, lecz na
wirażu „Alba”, rtm. Antoniewskie-
go, dochodzi i mija tak, że przed
trybuną na prostej jest już zde-
cydowanie pierwszą. 1) „Alba“
rtm. Antoniewski 4 p. uł.2) „Jaza-
band“ por. Mineyko,3) „Hrabian-
ka“ por. Wažynski. Totalizator
stosunkowo wypłaca dość mało
bo tylko 73 zł. fr. 28zł. Orkiestra
skoczne gra melodje, p. Aleksan-
drowicz wręcza zwycięscy nagro-
dę wśród licznych braw puhlicz-
ności.

Gonitwa piąta płaska. Nagroda
800 zł. Dystans 2.100 mtr. Na
starcie „Geraz* parę razy zrywa

«Stać! Tu Eddie Polo»
Nad program: Kronika filmowa P.A.T. Nr. 60 i 61—1930 r. aktów 2. Kasa czynna od qodziny 5 m. 30. Po-

Następny program: „Białe

Lt IE“S K. 1WI

się zawczešnie co przedluža chwi-
lę wypuszczenia i tak po 3. fal-
startach nareszcie idą „Geraz“
prowadzi „Gryf* tuż tuż „Bala-
mut“ idzie narazie doskonale ale
prędko męczy się i zlekka zosta-
je. Na metę pierwszy wpada
„Geraz" chł. st. Kondraciak,
2) „Botina“ į. Raniewicz, 3) „Da-
gobert" chł. st. Kamiński. Totali-
zator płaci 31 zł.

Następny przedostatni dzień
wyścigów odbędzie się 29 b. m.

TEATRY MIEJSKIE.
POLSKI.

„Kiepski szeląg”, kom. w3 akt.
B. Winawera.

Jest to jedna z najnudniej-
szych komedyj, jakie zdarzyło mi
się widzieć. Prawda, aktualnych,
dobrych dowcipów i powiedzonek
rozsianych tu i owdzie — jest w
niej poddostatkiem, ale to jesz-
cze nie tytuł do miana dobrej
komedji. Dowcipny  feljetonista
albo conferencier to samo po-
trafi.

Akcja za to wlecze się przez
3 akty, jak gęsta guma. Najlep-
szy jeszcze, najciekawszy, snadź
według tradycyjnego przepisu,
jest pierwszy akt, potem już de-
crescendo aż do końca. Osta-
tecznie owe niefortunne przeży-
cia notorycznego pechowca De-
szela mógłby autor zwięźlej opo-
wiedzieć ku pożytkowi sztuki i
widza.

Pod względem typów też autor
nic nam oryginalnego nie poka-
zał. Taka dziennikarka np. z tu-
petem i bezczelnością z farsy lub
operetki a bez ich humoru; taki
Matulko wałkoń i pijaczyna wie-
lokrotnie oglądany. Wyróżnia się
w tej galerji nie nowa wpraw-
dzie, lecz ciekawie oświetlona
figura Czeczotkowej. Ale to mo-
że dzięki wybornej w każdym
szczególć interpretacji p. Mały-
niczówny. Mniej inteligentna aktor-
ka zrobiłaby z tej przedmieścio-
wej paniusi parodję, gdy p. Ma-
łynicz okazała tyle umiaru, że
stworzyła tak pod względem psy-
chicznym jak w charakteryzacji i
stroju nieprzeszarżowanym, w ca-
łem tego słowa sensie — typ.

Szczerze i niepowierzchownie
zagrał p. Wyrwicz niefortunnego
pechowca —-Deszla juniora. Była
w jego grze dusza, serce i pro-
stota — to też w rezygnacji
ostatnich scen dał parę chwil
szczerego wzruszenia.

P. Wernicz grała Ninę d'Echelle
tak widocznie jak było wskazane

dramat w Sjaktach. W ro- | ANIE, £U- |
li głównej EDDIE POLO. WEOSC W PIEŻ, ŁYSIENIE

Piekło".

przez autora. Dziennikarkę z ta-
kim, grzecznie mówiąc, tupetem
z cudzego choćby warsztatu bez
ceremonji by wyproszono.

Bez szarży tym razem grał p.
Łubiakowski Matulkę, wnosząc
w tę figurę, bez szczególnych o
to starań, co z uznaniem pod-
kreślić należy, dużo humoru.

Publiczności tym razem na
premjerze zebrało się niewiele.
Ogórkowe czasy ciepła i pogod-
nych wieczorów — a co za tem
idzie — spacerów, już się zaczy-
nają. Pilawa.

KRONIKA LIDZKA.
Groźne pożary w powiecie

lidzkim.
W dniu 25 maja w lasach na-

leżących do majątku Nahorodo-
wicze, gminy bielickiej, wybuchł
groźny pożar w porębach, który
szybko przeniósł się na okoliczne
lasy, zagrażając zabudowaniom
majątku Nahorodowicze, należą-
cym do Stanisława Dmuchow-
skiego oraz zabudowaniom młyna
wodnego  Wulfa  Szelubskiego.
Przy wielkich wysiłkach Straży
pożarnej z Bielicy oraz miejsco-
wej ludności, zdołano w dość
krótkim czasie ogień zlokalizo-
wać, wobec czego spaliło się tyl-
ko 30 mtr. drzewa opałowego i
60 ha lasu.

Przeprowadzone na miejscu
dochodzenie ustalilo, že pożar
powstał wskutek zaprószenia ognia

 

przez mieszkańców wsi Pogiry,
gminy zdzięciolskiej, którzy od
kilku dni oczyszczając poręby,
palili nagromadzone tamże galęzie.

Tegoż dnia w osadzie wojsko-
wej, Marjampol, gminy żyrmuń-
skiej, z nieustalonej narazie przy-
czyny wybuchł pożar, skutkiem
którego spalił się doszczętnie
dom mieszkalny, chlew, 3 świnie,
2 kufry z garderobą, 20 pudów
zboża oraz narzędzia gospodar-
skie na szkodę Franciszka Urba-
nowicza. Straty wyrządzone po-
żarem sięgają 5 tysięcy złotych.

Z kraju.
Wizytacja.

W ubiegłą niedzielę, dnia 25
b. m., Jego Ekscelencja .Ksiądz
Arcybiskup Jałbrzykowski doko-
nał wizytacji parafji kościoła
w Nowej-Wilejce.
W oczekiwaniu przyjazdu Arcy-

pasterza tysiączne rzesze miesz-
kańców Nowej Wilejki już od sa-

 

122

mego rana wyległy na główną |
ulicę miasteczka. Przed tryum- f=
falną bramą do Arcypasterza,
który wysiadł z samochodu, prze-
mówił burmistrz miasta i miej-
scowy rabin. Następnie, Arcy-
pasterz udał się do kościoła pie-
szo ulicą, posypaną kwieciem,
itam odprawił nabożeństwo, a
następnie dokonał bierzmowania
kilkuset dzieci i zwiedził kolejno
szkołę zawodową, świetlicę i gi-
mnazjum, wszędzie w gorących
słowach zachęcając ludność do
zbożnej pracy dla dobra Ojczy-| gą
zny i Kościoła Katolickiego. Ulko-
chanego Arcypasterza ludność
Nowej-Wilejki witała i. żegnała
entuzjastycznie, dziękując mu go-
rąco za odwiedzenie miasteczka.

Po godzinie 5-ej po poł. Frcy-

a“ pasterz opuścił Nową Wilejkęi
wyjechał do Wilna.

Dalsze gwałty litewskie na   

  

pograniczu. R
Z pogranicza donoszą, iż w N

dniu 26 b. m. na odcinku gra-
nicznym Wiżajny w Suwalszczy-
źnie kilku strażników litewskich
usiłowało obrabować z pieniędzy
oraz ubrania 6 rolników Polaków,
którzy na podstawie przepustek
granicznych wracali z Litwy. Po-
„nieważ rolnicy zagrozili zwróce-
niem się do władz przełożonych
ze skargą, Litwini po odebraniu
4 paczek tytoniu i 40 papiero-
sów z wymyślaniem przepušcili
rolników na terytorjum polskie,
dając za nimi dwa strzały, które
chybiły.
W rejonie zaś Marcinkańców

Litwini wyrzucili na teren polski
2 rolników Polaków oraz wy-
siedlili 55 letniego starca Wisz-
niewskiego i jego 22 letniego
syna Adama. (d)

Skutki burzy.
Onegdaj przeszła nad powia-

tami wileńsko-trockim, oszmiań-
skim, święciańskim i sąsiedniemi
silna burza z piorunami. Od ude- |
rzenia piorunów splonęlo gospo-
darstwo złożone z trzech zabudo*
wań we wsi Kumieliszki, 2 domy|
we wsi Starzewo, 2 stodołyi
chlew z Jeziorni. W powiecie!
święciańskim od uderzenia- pio-
runów spłonęły 4 domy i 2 sto- |
doły oraz porażony został 65
letni mieszkaniec wsi Putrowicze ||
Aleksander Muranow. Również| |!
wielkie szkody wyrządziła burza
na pograniczu polsko-litewskiem|
wrejonie Olkienik i Oran.
miejscowościach tych ulewa zni-
szczyła zasiewy na polu na]
przestrzeni 300 ha. (d)
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„Esencja CHINOWO-CHMIELOWA"
I „Mydło CHINOWO-CHMIELOWE'

z (Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy
apteczne. Główny skład Apteka
GĄSECKIEGO, ul. Freta Nr. 16.

ydz.

 

      

  

 

  
  

  

  
    

  
  

  

Taśmy geodezyjne do szpilek i do
koszturów, z numeracją obustronną
jednokierunkową i dwukierunkową,
szpiiki twarde ocynkowane, łaty
drewniane i brezentowe oraz inne

r. Publ. Nr. 154.
RAKIETY, PIŁKI TENISOWE poleca, po ce-
nach konkurencyjnych, za gotówkę i na raty |
Warszawska Sp. Myśliwska Wileńska 10.

 

 

NAJTANIEJ kupuje się dobre towary u
GŁOWIŃSKIEGO. Polecamy markizety, jedwa-

edwabie sztuczne,
perkale oraz pończochy ! skarpetki modne.

Włosi w Texas.
— Antonio, co robisz?
— Tłukę kamienie
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zadac 2.Varicol3
suwają ból, swędzenie, pieczenie, krwawienie,
mniejszają guzy, żylaki-—Sprzedają większeapteki,

 

Nagrodzony złotym medalem na Wy-
stawie Budowlanej Vi Targów Wschod-
nich weLwowie HYDROFUGE
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— Poco tłuczesz?
— Żeby zarobić pie- Marja Laknerowa |

Żeby jeść—i dostać sili pupozwawyi |
— Naco ci siły?
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PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE

MAURYCY KARSTENS
W Warszawie: ulica Koszykowa 7.' Telefon 27—95.

748—2 0

W Krakowie: Biuro „CASTOR', ulica Kleparz 5. Telefon 2 — 18.
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Mieiżyńskiego 23. Telefony: 29—76 1 38—74. — W Katowicach:
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kranc i Gzryftzecer żyro Sz. Zameczek, 2) zaNr. 25
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Przyjmuje od godz. 9 do
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344 daję, że nie widzę.
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