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Wilno, Wtorek 3-go czerwca
 

1 Administracji 448, Drukarni 1244. Fdres drukarni: Mostowa |

Redaktor przyjmuje ed g. 2—4 pp. Administracja otwarta od g. 9—3,
w niedzielą od 12 — 1 pp. „Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznyeń.

LUDWIK

po południu. Nabożeństwo żałobne
o godz. 9-ej rano.

o godzinie 6-ej po południu.

Ś. P.

DYREKTOR PIERWSZEJ WILEŃSKIEJ SPÓŁKI PARCELACYJNEJ
zmarł dn. 1-go czerwca 1930 r.

Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Ludwisarskiej Nr. 11 do
kościoła Św. Ducha odbyła się w poniedziałek dn. 2 czerwca o godz. 6-ej

Odprowadzenie zwłok na cmentarz św. Piotra i Pawła tegoż dnia

O tych smutnych obrzędach zawiadamia
ZARZĄD PIERWSZEJ WILEŃSKIEJ

SPÓŁKI PARCELACYJNEJ.

POPIEL

zostanie odprawione dn. 3 czerwca

Kr
LUDWIK POPIEL

Diugoletni Prezes Stowarzyszenia Mierniczych Polskich w Wilnie
zmarł w dniu 1 czerwca 1930 r.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 3 czerwca o godz. 9 rano

w kościele Dominikańskim.
Eksportacje zwłok na cmentarz św. Piotra i Pawła tegoż dnia

o godz. 6 wiecz.
O tych smutnych obrzędach zawiadomia

ZARZĄD STOWARZYSZ
w

  

       

   

RE
STANISŁAW

były Naczelnik Wydziału Elektrotechnicznego Oddziału Wileńskiego P.K.P.

po długich i ciężkich cierpieniach zmarł w dn. 1 czerwca 1930 r. w wieku lat 69

Eksportacja zwłok z dworca osobowego w Wilnie do kościoła Ewangielicko-

Reformowanego (ul. Zawalna) nastąpi w dniu 3 czerwca 1930 r. o godz.10,

po nabożeństwie o godz. 11 rano na cmentarz Ewangielicki (ul. M.Pohulanka).

O powyžszem powiadamiamy krewnych, przyjaciół i znajomych

stroskane Żona, Córka i Rodzina.

ENIA MIERNICŻZYCH POLSKICH
WILNIE.

 

RECZYŃSKI

Przyjazd min. Grandiego.
(Telefonem od własnego korespondenta).;

WARSZAWA. Włoski minister spraw zagranicznych Grandi przy-
będzie w dn. 9 bm. do Warszawy.

Pobyt jego przeciągnie się dwa dni.

Powrót min. Zaleskiego.
(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. P. min. Zaleski powrócił w poniedziałek z rana
do Warszawy i objął urzędowanie.

Rewelacyjna odpowiedź marsz. Daszyń-
skiego na artykuł «Gazety Poiskiej».

(Telefonem od własnego korespondenta)

WARSZAWA. W niedzielę w
ałak na marszałka Sejmu Daszyńskiego (streszczenie
podajemy w dzisiejszym numerze w
Przyp. red.).

E W odpowiedzi marsz. Daszyński ogłosił ostrą polemikę, podając

 

szereg ciekawych szczegółów.
Na tydzień przed wybo:ami

„Gazecie Polskiej"

rubryce „Przegląd prasy"

na marszałka Sejmu, pos. Sławek
przysłał do niego z kawiarni „Ziemiańskiej* jednego z posłów, od-
rądzając kandydowanie, gdyż p. Piłsudski każdego marszałka, któryby
wszedł w drogę jego kandydatowi p. Bartlowi, będzie prześladował.

Po wyborze na trzeci dzień przyszedł do marsz. Daszyńskiego
P. Bartel, który uściskał go i gratulował, że go wybawił z. ciężkiego

Położenia, proponował kredyty na sprawienie mebli w mieszkaniu
rządowem marszałka i
„salonką" dla nieobniżania powagi

W orędziu P. Prezydenta była mowa o harmonijnem współdzia-
łaniu władz państwa, co było także programem marsz. Daszyńskiego.

nie był wtajemniczony w intrygi.
miał subtelności intrygantów w eleganckich mundurach, którzy go

Marsz. Daszyński

nastawał by marszałek pojechał na święta
rządu.

niemal nieodarli z honoru osobistego.
Kiedy potem pytał marsz. Daszyński o to p. Bartla, ten mu po-

radził by ich odsyłał do niego.
Sejm uchwalil pierwszy budżet w ciągu trzech miesięcy.

ministrowie oblegali marsz. Daszyńskiego aby ich projekty wziąć na
Dwaj

Izbę, a szef rządu kazał jaknajrychlej sesję zamknąć.
Kiedy interpelował o to premjera Piłsudskiego, otrzymał infor-

mację o zamiarach rządu, wyrażoną takiemi słowami, że nie chce
by ministrowie nie zbliżyli się doich powtórzyć. Chodziło o to,

stronnictw sejmowych i aby prasy Sejmu nie było.
W czerwcu 1929 r. marsz. Szymański wpadł do biura marsz.

Daszyńskiego i nakłaniał go by mówił z p. Piłsudskim. Marsz. Szy-
mański pojechał do Sulejówka i po rozmowie zp.Piłsudskim oświad-
Czył, że p. Piłsudski przyjmie marsz. Daszyńskiego.

P. Daszyński w rozmowie w Belwederze zwrócił uwagę na po-
Czątki kryzysu i konieczność stworzenia Większości w Sejmie. W roz-
mowie w Belwederze padły słowa: „Nie dawałem panować wszyst-
kim trzem Sejmom".

Przepowiednie pos. Sławka spełniały się coraz bardziej. Starano
mi się zatruć życie wszystkimi sposobami. Życie jest walką i nikogo
© pardon nie prosiłem.

Ponieważ „Gazeta Polska" mówiła, że
w ogonie Trąmpczyńskiego i Liebermana.
nikt nie zrobił Narod. Demokracji tak silną,

marsz. Daszyński idzie
Daszyński stwierdza, że

jak system pomajowy.
Trąmpczyński całkiem słusznie stał się popularnym człowiekiem.

Wreszcie ponieważ „Gazeta Polska"
skiemu jego wiek, jego „zachód życia",
mina, że jej pan nie znajduje się wcale w wiosnie życia.
mniej od marsz. Daszyńskiego, a
chyba pogodny.

wypomina marsz. Daszyń-
marsz. Daszyński przypo-

Ma o rok
jest nie bardzojego „zachód*

Tron Habsburgów na Węgrzech.
WIEDEŃ, (Pat.) Socjalistyczny

„Arbeiter Zeitung" twierdzi, że
legitymiści węgierscy zamierzają
proklamować w listopadzie kan-
dydaturę Ottona Habsburga na
tron węgierski.

Dziennik twierdzi, że między
_ planami legitymistów węgierskich
a ruchem Heimwehry w Austrii'
istnieje ścisły związek. Planom
połączenia Węgier i Austrji pod

berłem Habsburgów, do czego
dąży rzekomo ks. Seipel, stoi na
przeszkodzie silnie rozwinięty w
Austrji ruch robotniczy. Z tego
też powodu ks. Seipel popiera
Heimwehrę, gdzie po zgnieceniu
ruchu robotniczego w Austrji, da-
łoby się przeprowadzić połączenie
Węgier i Austrji pod berłem Hab-
sburgów.

  

pojawił się
tej enuncjacji

Nie zrozu-

 

    

 

Zatarg na granicy polsko-liiewskiej
Litwini ostrzeliwują patrol polski.

BIAŁYSTOK. 2. VI. (Pat.). W
dniu 31 maja o godz. 1.40 w no-
cy na granicy polsko-litewskiej
„w powiecie suwalskim około wsi
Olszanka patrol korpusu ochrony
pogranicza w składzie kaprala i
szeregowca został nieoczekiwanie
ostrzełany silnym ogniem karabi-
nowym z terytorjum litewskiego.
Kapral K. O. P. jest lekko ranny.
Patrol polski odpowiedział na nie-
oczekiwany atak strzałami. Na
odgłos strzelaniny sąsiednie pla-
cówki K. O. P. pośpieszyły z pó-
mocą, przyczemżołnierze "polscy

oddali około 60 strzałów, czem
zmusili Litwinów do cofnięcia się
w głąb swego terytorjum. Jak
zdołano ustalić, do patrolu pol-
skiego strzelało kilkunastu żoł-
nierzy litewskich, rozsypanych w
trzech punktach odcinka. Oddali
oni około 100 strzałów. Na miej-
sce napadu udali się zastępca
starosty suwalskiego oraz ko-
mendant policjj w Suwałkach.
Fakt ostrzeliwania patrolu K.O.P.
z terytorjum litewskiego stwier-
dzają ponad wszelką wątpliwość
także zeznania ludności cywilnej.

Niemcy domagają się korytarza gdańskiego
Propaganda niemiecka we Francji.

PARYŻ, 2.6. (Pat). Propaganda
niemiecka w sprawie rewizji gra-
nic Wschodnich Prus zrobiła w
tych dniach pewne posunięcia,
podyktowane chęcią pozyskania
dla tej sprawy opinji francuskiej.
Oto w klubie dyskusyjnym Le
Faubourg miał miejsce odczyt
dziennikarza Augusta Abla, który
wyłożył przed publicznością fran-
cuską warunki na jakich Niemcy
gotowe są pogodzić się z Francją.
Warunki te polegają na wyrów-
naniu granic wschodnich Rzeszy,
zwróceniu jej Gdańska i koryta-
rza pomorskiego, nie mówiąc
tymczasem o Górnym Sląsku.
Dalsze warunki dotyczą natych-
miastowej ewakuacji przez Francję
Zagłębia Saary przez Francu-
zów. Bez tego — oświadczył
p. Abel—wykonanie planu Yonga
okaże się niemożliwe. Nędza ros-
nąć będzie stopniowo w Niem-
czech, nastąpi spadek marki, a z
nim zamieszki wewnętrzne, wojna
ćywilna i rewolucja, z której wy-
niknie oczywiście bolszewizm.

Nie mówiąc o niebezpieczeń-
stwie, jakie groziłoby z tego po-
wodu Francji, staje ona jeszcze
przed inną alternatywą, jeżeli nie
zechce zgodzić się na warunki
niemieckie. Grozi jej mianowicie
sojusz ltalji z Rzeszą niemiecką,
w której faszyzm rozwija się z
ogromną szybkością.

Oświadczenia te wywołały bu-
rzę protestów wśród audytorjum,
złożonego jednak przeważnie z
ludzi, nastrojonych wysoce pacy:
fistycznie, będących zdecydowa-
nymi stronnikami niemiecko-fran-
cuskiego porozumienia.

Chcąc sprawę całkowicie wy-
jaśnić, dyrektor klubu Le Faubourg

wystosował pismo do kapitana
Erhardta, jednego z przywódców
nacjonalistów niemieckich z sze-
regiem zapytań. Na pytania te
kapitan Erhardt odpowiedział dłu-
gim listem, który zamieszcza wczo-
rajszy numer L'Ordre. Na pyta-
nie m. in., czy naród niemiecki
pragnie pokoju czy wojny kapi-
tan Erhardt odpowiedział co na-
stępuje: „Naród niemiecki czuje
się mocno zgnębiony przez trak-
tat Wersalski. Przedewszystkiem
niemożliwy do zniesienia dla ca-
łych Niemiec jest korytarz po-
morski, jest to dla Niemców wię-
cej niż utrata pewnych prowincyj,
gdyż korytarz rozcina obszar Rze-
szy niemieckiej na dwie części z
których Prusy Wschodnie musiały
stać się przez to niezdolne do
życia. Wobec tego nie ulega
wątpliwości, że każdy Niemiec go-
tów jest każdej chwili bić się dla
odebrania Polsce korytarza po-
morskiego i bić się również z
Francją, jeżeli będzie popierała
Polskę. Patrjoci niemieccy uwa-
żają prócz tego za uwłaczający
ich honorowi fakt, że Niemcy
muszą pozostawać rozbrojonemi
obok silnie  uzbrojonej Francji.
Jestem więc przekonany—oświad-
cza kapitan Erhardt — że naród
niemiecki, widząc we Francji swe-
go gnębiciela, pragnie olbrzymią
swą większością wojny. Jestem

jednak również przekonany, że
naród niemiecki, będzie pragnął
w takim samym stopniu pokoju,
jeżeli potrafimy uścisnąć sobie
ręce przy nowych warunkach, ko-
rzystniejszych zarówno dla Francji
jak Niemiec, aniżeli te, jakie usta-
nowił traktat wersalski.

Wielkie demonstracje w Niemczech prze-
ciwko granicom wschodnim.

BERLIN, (Pat.) W Szczecinie
rozpoczęły się obrady zjazdu or-
ganizacij stahlhelmowych niemiec-
kiej Marchji granicznej i Pomo-
rza. Na zjazd przybylo specjalne-
mi parowcami dwa tysiące ucze-
stników z Prus Wschodnich i
Gdańska. Przed południem odby-
ła się w śródmieściu defilada od-
działów stahlhelmowych przed b.
feldmarszałkiem Makenzenem.

Do zebranych przemówił przy-
wėdca stahlhelmu wschodniopru-
skiego hr. Eulenburg, wzywając
aby nie zapomnieli o obszarach
wschodnich, odstąpionych przez
Niemcy. Mówca z naciskiem o-
świadczył: Co było niemieckie,
"musi wrócić do Niemiec.

Przewodniczący  Stahlhelmu
Seldt, zwracając się w końcowem
wezwaniu do delegacji stahlhel-
mowych, podkreślił, że sprawa
obszarów wschodnich jest dla
niemców kwestją egzystencji. Po-
ruszając ostatnie zajście granicz-
ne pod Opaleniem, mówca za-
atakował rząd niemiecki, zarzu-
cając mu, iż nie potrafi zdobyć
się na danie Polsce odpowiedzi
godnej prawdziwych niemców.
Ponad polityką Stahlhelmu, o-
świadczył Seldt, widnieją dwa sło-
wa: „miecz i zbrojne pogotowie".

BERLIN, (Pat.) Zjednoczone
wschodnioniemieckie organizacje

i związki urządziły dziś we Wroc-
ławiu wielką manifestację na rzecz
prowincyj wschodnich Rzeszy.

Minister finansów Moldenhau-
er odczytał zebranym referat o
programie wschodnim Rzeszy.
Wykonanie programu wschodnie-
go jest naczelnym warunkiem,
od którego zależy udzielenie dal-
szej pomocy prowincjom wschod-
nim Niemiec. Za główne zadanie
tego programu wschodniego u-
waża rząd popieranie akcji kolo-
nizacyjnej. W stabilizacji drob-
nych gospodarstw rolniczych Prus
Wschodnich upatruje rząd pod-
stawę, na której ma być oparta
przyszła polityka wschodnia Rze-
szy. Poparcie. drobnej własności
ziemskiej oddziała również ko-
rzystnie, zdaniem ministra, na
wielką własność ziemską ina roz-
wój gospodarstw w prowincjach
wschodnich. Program pomocy o-
bok akcji kolonizacyjnej i kredy-
towej przewiduje m. in. również
i zarządzenia na polu kulturalnem.

BERLIN, (Pat.) „Welt am Mon-
tag" donosi, że na zebraniu stah|-
helmu, które się odbyło w dniu
25 b. m. w miejscowości Schwedt
przywódca Stahlhelmu  Morozo-
wicz v ygłosił mowę, którą za-
kończył słowami: „Ządamy uzbro-
jenia młodzieży niemieckiej prze-
ciwko Polsce".

Hugenberg 0 programie gospodarczym
Niemiec.

Niemcy powinny ciężar odszkodowawczy za pomocą ceł zwa-
lić na państwa zagraniczne.

BERLIN, 2.6. (Pat). Przewodni-
czący stronnictwa niemiecko-na-
rodowego Hugenberg, wygłosił
wczoraj w Halle przemówienie
programowe, w którem sprecyzo-
wał w następujący sposób zasady
swej polityki zagranicznej. Ze
względu na powszechny brak ryn-
ków zbytu, charakteryzujący obe-
cną sytuację gospodarczą Świata,
Niemcy powinny wykorzystać swe
położenie geograficzne, ażeby ca-

ły ciężar odszkodowań wojennych
zwalić na państwa zagraniczne.
Rząd niemiecki powinien nałożyc
na towary i surowce, sprowadza-
ne z zagranicy, specjalną t. zw.
daninę odszkodowawczą, którą
mają opłacać wyłącznie importe-
rzy zagraniczni przez cały czas
trwania planu Younga. Z wpły-
wów tych spodziewa się Hugen-
berg otrzymać 50'/, niemieckiego
ciężaru odszkodowawczego.

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. prze

niem miejsca e 25 proc. drożej.

za granicę 8 zł.

TUIPZKDYTERE

PRENUMERATA: miesięczna 4zł., z odnoczeniem | przesyłką pecztową ZI.4gr.SĄ

tekstem 6 lam 36 gr., w tekście 40 gr., za
tekstem 10 łam. 15 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 23 proc. drożej,
zagraniczne o 86 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-

Administracja nie bierze odpowiedzialności za
terminowe umieszczenie ogłoszeń. Konto czekowe w P. K. O. Mi 80187.

W 10 rocznicę traktatu w Trianon.
Węgrzy demonstrują przeciwko traktatowi.

BUDAPESZT, 2.6. (Pat). Z
okazji 18-tej rocznicy podpisania
traktatu w Trianon, liga rewizji
traktatów zorganizowała w nie-
dzielę meeting ludowy na placu
Wolności, w którym wzięły udział
olbrzymie tłumy. (chwalono re-
zolucję, domagającą się od rządu
prowadzenia zdecydowanej poli-
tyki rewizjonistycznej, jak rów-
nież postanowiono wystosować
do Ligi Narodów memorandum,
przedstawiające na zasadzie szcze-
gółowych danych, niemożność

utrzymania traktatu w Trianon.
Dep. Eckhard, w przemówieniu
swem poruszył kwestję memo-
randum Brianda, oświadczając,
że Węgry będą mogły przyłączyć
się do unji państw europejskich
jedynie wtedy, gdy narzuczona
im niesprawiedliwość zostanie co-
fnfęta i gdy słuszne żądania Wę-
gier doznają zadośćuczynienia.
Podobne meetingi odbyły się we
wszystkich większych miastach
Węgier.

Międzynarodowy kongres kobiet w Wiedniu
Mowa delegatki polskiej p. Szeseko.

WIEDEŃ, 2,6. (Pat.). Na dzi-
siejszem plenarnem posiedzeniu
międzynarodowego kongresu ko-
biet po dłuższej dyskusji przyjęto
wnioski dotyczące statutu i regu-
laminu Międzynarodowego Zwią-
zku Kobiet. Dzisiaj wieczorem
odbyło się w wielkiej sali Kon-
zerthausu publiczne zgromadze-
nie, na kłórem m. in. wyglosilo
przemówienie delegatka polska
pani Szebeko. Oświadczyła ona
że dla osiągnięcia porozumienia
międzynarodowego konieczne jest
przedewszystkiem, ażeby narody
poznały się. Znajomość narodów
obcych, ich historji, stosunków
etnograficznych, politycznych

jest jeszcze niedostateczna.
Kobiety, a zwłaszcza te,

ktore pracują w duchu Między-
narodowego Związku Kobiet, po-
winny poczytywać sobie za obo-
wiązek studjowanie tych kwestyj
i powinny zbadać te sprawy grun-
townie, przyczyniając się w ten
sposób do porozumienia między
narodami. Powinny one przeszka-
dzać częstemu wygłaszaniu nie-
sprawiedliwych i niesłusznych są-
dów o obcych narodach, które
mogą tylko zwiększać wzajemne
rozgoryczenie. Jeżeli narody wza-
jemnie się zrozumieją, wówczas
założone będą podwaliny pod
trwały pokój.

Sytuacja w Indjach.
BOMBAY, 2.6. (Pat) Wczoraj

na magazyny monopolu solnego
w Wadala dokonano ataku, w

czasie którego wielu atakujących
odniosło rany w starciu z policją.

 

 

Z | podwórka sana-
cyjnego.

„Strzelec” poluje na łatwo-
wiernych.

„Gazeta Warszawska* przyno-
si wiadomość o „aferze jak z
fantastycznej powieści". Oto w
pismach ludowych w całej Pol-
sce ukazały się ogłoszenia tej
treści:

„6 tygodni pobytu w stolicy Pol-
ski — za darmo; 6 tygodni mieszkania
z pościelą i opraniem — darmo; 6 ty-
godni codziennie śniadanie, obiad i ko-
lacja — za darmo, a tylko: pełna nauka
na Szofera Mechanika 160 złotych*.

Los miał rozstrzygnąć, kto
będzie tym szczęśliwcem, ale
każdego szczęśliwca czekało jesz-
cze dodatkowe szczęście, miano-
wicie prawo do skrócenia służby
wojskowej o 3 miesiące.

Ogłoszenia dawała Dyrekcja
Szkoły samochodowej Syndykatu
Turystycznego _'w - Warszawie,
mieszcząca się przy ulicy Mazo-
wieckiej 1.

Do Warszawy przybyło 20
maja około 400 młodzieńców.
Zapisywano imię i nazwisko
wchodzącego do lokalu, odbiera-
no 160 złotych (okazywało się
przytem, że należy się jeszcze
10 złotych za „manipulacje kan-
celaryjne“).

A podpisany papierek miał
treść bardzo wiele mówiącą: Oto
podpisujący zobowiązywał się, że
nie będzie żądał zwrotu pienię-
dzy!

Uczniów umieszczano w ko-
szarach Blocha (Al. 3 - go Maja)
w warunkach najokropniejszych.

Budynek ten ma w opiece
„Strzelec. Wraz z mieszkańca-
mi. Odebrano od nich po 160 zł.
i... oddano do „Strzelca*.

Tak chłopcy siedzieli okoio
półtora tygodnia. Wreszcie prze-
konali się, że ta cała nauka — to
poprostu oszustwo. Szkoła nie
nauczy ich niczego. 160 zł. wy-
dali po to, aby żyć jak więźnio-
wie i odbywać ćwiczenia wojsko-
we nad program  Wydało się też,
że nie mogą liczyć na „prawo
jazdy”, tylko na dyplom ukoń-
czenia szkoły, czyli na papierek
bez żadnej wartości.

Szkołą kieruje niejaki Aron
Appril. Przedtem powstał tajem-
niczy Syndykat Turystyczny.
W Warszawie istnieją tylko

kursy samochodowe. Syndykat,
założony przez  uprzywilejowa-
nych sanatorów, założył szkołę.

o

kiedy nikomu na to nie zezwa-
lano.

„Syndykat turystyczny" swoją
koncesję na szkołę oddzierżawił
Apprilowi.

Onegdaj, gdy oszukani mlodzi
ludzie sžli z koszar upominač się
o zwrot pieniędzy, znalazła się
policja i rozpędziła ich.

Ltałej PolSKI
Zjazd delegatów gminnych.

WARSZAWA, 2.VI. (Pat.). Dziś
o godz. 12 w południe w sali ra-
dy miejskiej w obecności Pana
Prezydenta Rzeczypospolitej i pre-
zesa Rady Ministrów Walerego
Sławka nastąpiło otwarcie dwu-
dniowego zjazdu delegatów gmin-
nych z całej Rzeczypospolitej.

Z LITWY.
Niósł wilk, ponieśli wilka.

KOWNO, 2.VI. (Pat). W Kow-
nie została zlikwidowana organi-
zacja Żelaznego Wilka. Organi-
zacja ta miała charakter sportowo-
wojskowy, swym wewnętrznym
jednak ustrojem odpowiadała fa-
szystowskiej milicji. P. Woldema-
ras był organizatorem tej organi-
zaeji, która spełniać miała do-
niosłą rolę, nakreśloną przez jej
przywódcę. Po usunięciu Wolde-
marasa nastąpił w powyższej
organizacji rozłam, tak że na ła-
mach „Tautos Kelias“ jakiš czas
była prowadzona ostra walka z
obecnym rządem. Rząd zmuszony
był przeprowadzić pewną reorga-
nizację i nawet uciec się do wy-
dania nowego pisma p. t. „Musu
Tautos Kelias“, ktėre to pismo
było posłusznem narzędziem w
rękach rządu. Wobec jednak no-
wych wpływów  Woldemarasa,
rząd zamknął zarówno organi-
zację jak i nowy organ „Musu
Tautos Kelias“.

 

 

  

Wzywamy p. Boguslawa-
Marjana Bosiackiego do zglo-
szenia się do naszej Admini-
stracjj w godzinach urzędo-
wych celem wykupienia za-
protestowanych weksli.

Administracja

„Dziennika Wileńskiego"4
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WALKA 0 POLSKIE
POMORZE.

Znamiennym wypadkiem doby

ostatniej jest wzmożony atak nie-

miecki na naszą granicę zachod-

nią. Z jednej strony demonstra-

cyjne, masowe wiece Stahlhel-

mowców w Szczecinie i Wrocła-

wiu (por. dzisiejsze telegramy) z

drugiej strony demonstracyjne

występy Hugusta Abla, przywódcy

„Zakonu Młodoniemieckiego", któ-

ry w Paryżu wygłosił szereg od-

czytów, dowodząc konieczności

zwrotu Niemcom prowincyj pol-

skich, bez których rzekomo nie

będą w stanie wypełnić zobo-

wiązań, wypływających z planu

Younga. (Obszerne streszczenie

ostatniego odczytu podajemy na

innem miejscu dzisiejszego nu-

meru).
Niezwykła ruchliwość Niemców

jest niewątpliwie skutkiem ostat-

nich wystąpień Mussoliniego, w

których dyktator włoski bardzo

niedwuznacznie ofiarował przyjaźń

swą Niemcom. 2

Juž to przyznač trzeba, že na

tej przyjaźni między Rzymem a

Berlinem, od czasu do czasu zry-

wanej, potem, znów odgrzewa-

nej, Włosi nie najgorzej wy-

chodzą.
W roku 1866 popierając Prusy

przeciwko Austrji odzyskali pro-

wincję Wenecką. W dwadzieścia

lat potem, 1886 r. przystępując

do bismarkowskiego trójprzymie-

rza, zapewnili sobie wolną rękę

w Abisynji i Trypolisie, gdzie

jednak od krajowców haniebne

dostali cięgi.
Trójprzymierze niemiecko -

austrjacko - włoskie nie przetrwa-

ło jednak próby ogniowej wojny

światowej. Włosi, po pewnem

wahaniu stanęli po stronie koalicji,
i chociaż znowu bici na wszyst-

kich polach, ostatecznie otrzy-

mali austrjacki Tyrol, co im obec-

nie bynajmniej nie przeszkadza

wyciągać rękę w stronę Berlina.

Cel tego manewru jest aż

nadto przejrzysty: za pomocą
Niemiec zaszachować Francję i

wymódz na niej ustępstwa w

Afryce. Ściśle mówiąc chodzi
Włochom 1) o przesunięcie po-
łudniowej granicy Trypolisu na

południe od jeziora Czad, 2) o
zachowanie obywatelstwa włoskie-

go dla Włochów zamieszkałych

w Tunisie i 3) o nowy rozdział

mandatów nad b. kolonjami nie-

mieckiemi.
Aliści w Berlinie nie bardzo

entuzjastycznie przyjęto propo-

zycję przyjaźni włoskiej. Bo też

jakie wyrachowanie mają Niemcy

zadzierać z silną Francją, po to

jedynie, by dla Włochów zdoby-

wać kasztany w Afryce? Jakież

korzyści mógłby sojusz z Wło-

chami zapewnić Niemcom?

Odzyskanie Alzacji i Lotaryn-
gji jest na razie bardziej niż pro-

blematyczne, w każdym bądź ra-
zie dałoby się osiągnąć tylko

kosztem rozpętania nowej wojny

światowej i straszliwego rozlewu

krwi.

To nieodpowiada bynajmniej

planom niemieckim, woleliby oni

narazie zadowolić się łatwiejszą

zdobyczą na Wschodzie, odzyskać
utracone prowincje polskie.

W tym więc celu wysyłają

Niemcy nieoficjalnych swych

przedstawicieli do Paryża, by po-
stawić Francję przed następującą

alternatywą:
Albo zerwiecie sojusz z Polską

i pozwolicie nam zagrabić polskie

prowincje, szczególnie polskie

Pomorze — albo też zawrzemy

sojusz z Włochami; za który za-

płacicie conajmniej waszemi po-

siadłościami afrykańskiemi.
Stare przysłowie poucza, że

bliższa koszula ciała niżeli sukma-

na. Dla przeciętnego Francuza
bliższe są złotodajne kolonje af-
rykańskie niżeli przyjaźń polska.

Aliści na szczęście są jeszcze

we Francji przewidujący politycy,
którzy rozumieją, że oddanie

Niemcom Pomorza oznaczałoby
zupełne obezwładnienie Polski.
Polska stałaby się kolonją Nie-
miec, które po przez Polskę po-
dałyby dłoń—Sowietom. Wtędy

stałyby się Niemcy pierwszą po-

tęgą w Europie, no i oczywiście

nie omieszkałyby odpłacić Fran-

cji za Wersal.

Obydwie alternatywy:  przy-
jażń z Włochami, okupiona ustęp-

stwami w Afyce jako też przy-

jaźń z Berlinem okupiona za ce-

nę osłabienia Polski, niezbyt po-

nętnie przedstawiają się Francji;

DP ENN eK

z prasy.
Jeszcze o krytyce działal-

ności Prezydenta.
Prasa w dalszym ciągu szero-

ko omawia sprawę zakresu i cha-
rakteru krytyki publicznej w sto-
sunku do Prezydenta Rzeczypo-
spolitej. Dyskusję tę wywołał, jak
wiadomo, premjer p. Sławek
swoim komunikatem do prasy.

Między innemi pisze „Głos
Narodu“:

Co powie w takim razie p. premjer
o słynnym projekcie konstytucji, ułożo-
nym przez klub BB., który dla wielu
aktów Prezydenta nie wymagał kontr-
asygnaty ministrów, czyli czynił za nie
odpowiedzialnym wyłącznie i bezpośred-
nio Głowę Państwa i który ponadto
wciągnął Prezydenta w najgorszą grę
polityczną, polecając mu np. sprawdzać
ważność mandatów poselskich, miano-

wać trzecią część Senatu, wyznaczać
część Trybunału Stanu (przed którym
on sam, według konstytucji, może być
pociągniętym), a nawet desygnować do
plebiscytu swego kandydata na następ-
cę... Przecież taki Prezydent nie mógłby
stać poza dyskusją i krytyką publiczną.

Bardziej ogólnego charakteru
uwagi na ten sam temat poświę-
ca p. Thugutt w swoim „Ty-
godniu“:

„— Wedlug naszej teorji, Prezydent
jest nieodpowiedzialnym, ponieważ nie
rządzi; odwracając zagadnienie, nie rzą-
dzi, aby nie był odpowiedzialnym. Nie
rządzi, znaczy także nie miesza się do
walki stronnictw, póki nie zaczyna ona
rozwalać państwa. lch kolejne zwycię-
stwa i porażki przyjmuje ze spokojem,
jako nieuniknione następstwo gry Ży-
wych sił społeczeństwa. Jego głównem
zadaniem, poza tworzeniem rządów, jest
pilnowanie, aby przepis prawny, zwłasz-
cza tyczący najistotniejszych szczegó-
łów funkcjonowania maszyny państwo-
wej, wygasał, dopóki nie zostanie stwo-
rzony inny, któryby go zaspokoił. Tem-
bardziej nie może przykładać ręki do
wytwarzania takiej zabójczej próżni.
Nie może być jednocześnie stróżem
prawa i szermierzem na arenie, na któ-
rej toczy się walka. Z tą chwilą, kiedy
schodzi na arenę, jego wysokie miejsce
jest moralnie próżne.

Jego prawo mianowania rządów nie
może być ograniczone przez niczyją
wolę, przez żadne względy uboczne. To
prawo jednak nie może być wykony-
wane ku jawnej szkodzie państwa, Pre-
zydent, mianujący premjerem człowie-
ka, którego nieudolność jest poza wszel-
ką wątpliwość, źle pelniłby swoje czyn-
ności. Nie ponosi za to żadnej kary,
ale nie jest właściwym człowiekiem na
swoim wysokim urzędzie. Cóż dopiero,
gdyby źle mianowanemu pozwalał dora-
dzać sobie obchodzenie prawa, albo je-
go niegodną interpretację.

W innych państwach, w warunkach
bardziej normalnych, parlament umie
zmusić szefa władzy wykonawczej do
podporządkowania się literze i duchowi
prawa. Co do nas, przestaliśmy dbać o
literę, a pomału zatracamy zdolność
rozumienia, co jest duchem prawa. Ale
iu nas jedno pozostało bezspornem:
nikt nie może rozszczepiać prawa, za-
chowując z niego, co jest dla niego
chwilowo dogodnem. | nikt nie powinien
zajmować wysokiego, czy niskiego urzę-
du na mocy jedneqo artykułu ustawy
konstytucyjnej, jeśli równocześnie po-
mija inne*.

Zdaje się, że rządzący obóz
grubo się myli, jeśli sądzi, że
zdoła stłumić pojęcie o czynni-
kach władzy państwowej, które
uznawane są w całym świecie, a
narzucić swoje, które wogóle nie
są pojęciami lecz zachciankami.

Porachunki z Daszyńskim.
Niedawno byliśmy świadkami

ataku. prasy sanacyjnej na b. mi-
nistra Czechowicza za to, że wy-
stąpił z B. B. i że w wywiadzie
prasowym dał dość dokładny
ogólny obraz państwowej gospo-
darki finansowej. Kiedy był mi-
nistrem i stał wiernie przy B. B.,
nie miano dlań słów zachwytu.
Mianowano go pierwszorzędnym
mężem stanu, polskim Colbertem,
twórcą równowagi budżetu i t. p.
Kiedy, zniecierpliwiony odkłada-
niem bez końca sprawy przekro-
czeń budżetowychw latach 1927—
1928, ośmielił się wystąpić z kry-
tyką, jeden z usłużnych organów
przezwał go poprostu „pola-
czyszką“...

Coš podobnego dzieje się zno-
wu z Daszyńskim. Pilsudczycy
nie mogą mu darować, że po
słynnej  apologji Piłsudskiego
obecnie uprawia politykę prze-
ciwstawienia się Piłsudskiemu.
Od siebie dodajmy, niezbyt zre-
sztą odważną politykę... To też
od czasu do czasu spadają na
I. Daszyńskiego ciosy ód daw-
nych sprzymierzeńców. Ostatnio
oto „(Gazeta Polska* wypomina
mu, naprzód

„.skwapliwość, z jaką ująwszy laskę
marszałkowską po Trąmpczyńskim i Ra-
tajem, starał się on rządowi dogadzać,
przestrzegać jego powagi w izbie posel-
skiej, karcić wybryki warcholstwa, spra-
wiało wrażenie, jakgdyby całą energję
przewodniczącego kładł w to, aby prze-
błagać Belweder, aby w oczach jego
zasłużyć na przebaczenie, aby zmazać
piętno grzechu pierworodnego.

Przyszedł wreszcie ostateczny
katzenjammer i oto Marszałek
Sejmu zwrócił się do Belwederu:

Ze skruchą rozpaczy zapukał pe-
wnego dnia do drzwi Belwederu. Zmy-
lił czujność złośliwych karłów sejmo-
wych i ukradkiem, potajemnie, prywat-
nie, nie jako marszałek sejmu i wódz
opozycji, ale jako dawny przyjaciełito-
warzysz, zapragnął zobaczyć się z Pił-
sudskim, wyżnać mu swoją niemoc.

I tu dopiero w Belwederze,
wszedłszy tam niebacznie, miał
się przekonać Daszyński, że nie-
odwołalnie, naiwnie przegrał całą
stawkę swego życia.

Mszczą się ci panowie z „Ga-
zety Polskiej" i mścić się potra-
fią. P. Daszyński był jednym ze
sprawców przewrotu majowego,
przekonał się potem wraz z P.P.S.,
jakie zrobił głupstwo — i teraz
dostaje cięgi od swych dawnych
sprzymierzeńców.
 

WYBORY W OKRĘGU GNIEŹNIEŃSKIM.
W niedzielę odbyły się wybo-

ry uzupełniające do Sejmu w o-

kręgu Gnieźnieńskim, w którym

Sąd Najwyższy uprzednie wybory

unieważnił.

Sanacja, podobnie jak w in-

nych okręgach, wycofała swoją

listę i nawoływała ludność w

odezwach do bojkotu wyborów.

Nawoływania te nie odniosły żad-

nego skutku. W miastach głoso-

wało ponad 70 procentów upraw-

nionych do głosowania, we

wsiach nieco mniej. Ogółem gło-

sowało prawie 62 procenty.

Według informacji Polsk. A-

gencji Telegraficznej, rezultaty

wyborów są następujące:

Uprawnionych do głosowania

168.543, głosowało 105.824, ważne

głosy 104.594. Jeśli wziąć pod

uwagę, że były to wybory uzu-

pełniające, że odbywały się w

atmosferze niepewności, czy wy-

brani posłowie wejdą do Sejmu,
ponieważ Sejm ten może być bez

końca odraczany, a wreszcie ro7-

wiązany — to trzeba stwierdzić z

zadowoleniem, iż wezwania sa-

nacji do bojkotu wyborów nie

odniosły żadnego skutku. Objaw

to bardzo pocieszający i świad-

czący © tem, że na zachodzie .

Polski, gdzie ludność jest bar-

dziej wyrobiona politycznie, sa-

nacja już utraciła całkowicie

wpływy i znaczenie. W najgor-

szym razie nawoływania do boj-

kotu mogły tam oddziałać na

leniwych, których wszędzie nie

brak.
Rozdział głosów jest nastepu-

jacy. Głosowało na listy:

Nr 2 (PPS.) — 12141 gł.
Nr 7 (NPR.) — 23940 gł.
Nr 17 (Niemcy) — 15471 gł.
Nr 24 (Stronn. Narodowe)—

32865 gł.
Nr 25 (Piast i Ch. D.) —

20074 gł.

Podział mandatów jest na-

stępujący:

Stronnictwo Narodowe uzy-
skało 2 mandaty, pos. Trąmp-

czyński i pos. Lewandowski.

Ponieważ pos. Trąmpczyński ma

mandat zkądinąd, wejdzie trzeci

z kolei Maciej Zgoliński, rolnik.

Nar. Partja Robotnicza otrzy-

otrzymuje 1 mandat—pos. Brze-

ziński.

Blok Piasta i Ch. D. otrzy-

muje, zamiast poprzednich dwóch

mandatów 1 mandat — pos. dr.

Michałkiewicz, traci mandat pos.

Czyrzewski z Ch. D.

Mniejszości narodowe otrzy-

mały 1 mandat—pos. Zerbe (Nie-

miec).
Wybory gnieźnieńskie wyka-

zują znaczny upadek w okręgu

gnieźnieńskim wpływów Piasta i

Ch. D. oraz PPS.. Blok Piasta i

Ch. D. w poprzednich wyborach
w r. 1928 miał dwa mandaty, te-

raz 1. Lista PPS. była unieważ-
 

 

Byłoby jeszcze wyjście trzecie,

bodaj najlepsze: wzmocnienie so-

juszu francusko-polskiego.Francja,

oparta o silną Polskę mogłaby
nie dbać o sojusz włosko-niemiecki

tak samo, jak Polska oparta o

Francję, spokojna być może o

swe zachodnie prowincje.
Niestety panujący u nas bez-

rząd sanacyjny ogromnie osłabił

znaczenie nasze zagranicą i na-

wet w zaprzyjaźnionej Francji nie

traktują nas dziś jako poważnego

sojusznika, na którym można po-

legać.
* *

*

Bardzo znamiennem pociąg-

nięciem w całej tej skompliko-

wanej grze politycznej, jest za-

powiedziany przyjazd włoskiego

min. spraw zagranieznych Gran-

diego do Warszawy, O czem do-
nosi telefonicznie nasz korespon-

dent warszawski. įZ jakiemi przy-

ježdža propozycjami, czy znajdzie

godnego partnera w osobie p.

ministra Zaleskiego i jaki bę-

dzie wynik tej wizyty trudno

dziś przewidzieć. Jedno tylko

stwierdzić należy, że p. Zaleski

nie jest faktycznym kierownikiem

naszej polityki zagranicznej, że

kierownictwo to  zarezerwowa-

ły sobie czynniki  ponadrzą-

dowe, nieodpowiedzialne, które

uważają politykę za „grę fałszy-

wą”, co jednak może się dla nas

skończyć — przegraną.

WŁASNY INTERES
na fundamencie interesu ogółu

Premjowa Pożyczka Budowiana

na sumę

50,000000 zł. w złocie

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
wszystkich powa-
żniejszych instytu-
cjach | finansowych
oraz we wszystkich
Urzędach  Poczto-
wych w całem pań-

Ogólna su-
ma rozlo-
sowanych
rocznie
premij

2,000,000 —1l.
Rozlosowane
będą co kwar-

tał

(1 listopad 1 luty, 1 maj

i 1 sierpień) następujące
premie:

de
10—

100— „

Obligacje wylosowane biorą udzial

w dalszych losowaniach

Zapisy na Pożyczkę
po cenie nominalnej

od dnia 2 czerwca najdalej do dnia

16 czerwca b. r.

NABYWAJCIE
premjową pożyczkę budowlaną, bo 'jest ona naj-

lepszą i najpewniejszą lokatą pieniędzy, a w szczę-

śliwym wypadku wylosowania przynieść Wam może

FORTUNĘ!

niona w r. 1928 i mimo to padło

na nią wówczas przeszło 20 tys.

głosów, teraz zaledwie 12 tys.

Natomiast znacznie zwięk-

szyły się wpływy Stronnictwa

Narodowego, jak to widać zwy-

ników.
*

Późno w nocy otrzymaliśmy

następujące ostateczne oblicze-

nie wyników głosowania. Przed-

stawia się ono następująco: u-

prawnionych _ do głosowania

168.826. Głosowało 106.920 t. j.

60 i pół proc. Ważnych głosów

oddano 105.653. Lista Nr 2 (PPS)

otrzymała 12.155 głosów, w po-

równaniu z rokiem 1928 straciła

14.080, Nr7 (NPR.—prawica) zdo-

była 24.409, czyli w porównaniu

z rokiem 1928 straciła 3.949, t. j.

16,2 proc., Nr. 18 (mniejszości

narodowe) zyskała 15.642, w po-

równaniu z rokiem 1928 straciła

2.840, t. j. 13,4 proc.. Nr. 34

(Str. Nar.) zdobyła 33.178, w
porównaniu z rokiem 1328 zy-

skała 9.216, t. j. 37,8 proc.

Nr 25 (Piast i Ch. D.) zdobyła
20.314, w porównaniu z rokiem

1928 straciła 12.595, t. j. 39,1

proc.

ŻYCIE KATOLICKIE.
Zgon biskupa Ryka.
WARSZAWA. (Tel. wł.). W po-

niedziałek rano zmarł w Sando-
mierzu tamtejszy biskup ks. Ryk.

Zgon ks. infułata Lima-
nowskiego.

W dniu 2 b. m. zmarł tn na
zapalenie płuc przebywający tu
zaledwie od kilka dni nowy pro-
boszcz ks. infułat Stanisław Li-
manowski. (Pat.).
50 proc. zniżka Kolejowa dla
grup ponad 25 osób, jadących
na 1-szy Krajowy Kongres
Eucharystyczny do Poznania.

(KAP.) Do osiągniętych już
udogodnień i ulg przybywa jesz-
cze jedna, bardzo ważna: Komitet
Wykonawczy 1 Krajowego Kon-
gresu Eucharystycznego otrzymał
pismo z 22 ub. m. od Minister-
stwa Komunikacji w sprawie ulg
przejazdowych dla uczestników
Kongresu Eucharystycznego z za-
wiadomieniem, iż dla osób, uda-
jacych się grupami, w składzie
co najmniej 25 osób, przy odle-
głości nie mniej, niż 50 klm., na
Kongres Eucharystyczny do Po-
znania, przyznana została dodat-
kowa zniżka 50 proc. od cen nor-
malnych.

Celem uzyskania powyższej
ulgi, przewodnik grupy winien
przedstawić stacji wyjazdowej (ka-
sa biletowa) przynajmniej na 24
godziny przed zamierzonym wy-
jazdem zgłoszenia na piśmie, za-
wierające: jako cel podróży—Kon-
gres Euch., nazwisko przewodni-
ka grupy, liczbę uczestników po-
dróży, dzień wyjazdu, oznaczenie
klasy, wagonu i rodzaju pociągu.
Przy wykupieniu biletu przewo-
dnik grupy powinnien przedsta-
wić kasie biletowej podpisany
przez siebie imienny wykaz ucze-
stników podróży.

Niezależnie od powyższej ulgi
dla grup zorganizowanych, w dro:

 
dze do Poznania wszystkim in-
nym uczestnikom Kongresu przy-
sługuje indywidualnie zniżka 50
proc. w drodze powrotnej za po-
twierdzeniem uczestnictwa Kon-
gresie, co uskuteczniać będzie
specjalne biuro zniżkowe w VI
szkole powszechnej w Poznaniu,
przy ul. Sw. Marcina 35.

Opodatkowanie duchowień-
stwa.

Katolicka Fg. Pras.: Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych wy-
jaśnia, że według $ 2 p. 3 rozpo-
rządzenia Min. Skarbu z dn. 29.XII.
1926 r. wydanego w celu wyko-
nania ustawy z dn. 2 sierpnia
1926 r. o podatku od lokali, przez
duchowieństwo, podlegają podat-
kowi od lokali z wyjątkiem loka-
li urzędowych biskupów i ducho-
wieństwa, pomieszczeń seminar-
jum duchownych, domów przy-
gotowawczych dla zakonnikówi
zakonnic oraz domów  mieszkal-
nych zakonników i zakonnic, skła-
dających śluby ubóstwa. Klaszto-
ry zaś zakonników i zakonnic, nie
s«ładających ślubów ubóstwa, są
wolne od podatku od lokali tylko
w wypadkach, gdy są zakładami
dobroczynnemi, naukowemi i o-
šwiatowemi.

O ile chodzi o opodatkowanie
gruntėw, to duchowni, ktėrzy nie-
opłacają państwowego podatku
gruntowego, są również zwolnie-
ni od opłacania dodatku komu-
nalnego do państwowego podat-
ku gruntowego, gminnego podat-
ku wyrównawczego (art. 1 ust. z
dn. 1.11.1927 r. DORP Nr. 27,
poz. 208) i świadczeń drogowych
w naturze (art. 31 ust. z dn. 10.XII.
1920 r. o budowie i utrzymaniu
dróg publ. DURP z r. 1921 Nr. 6
poz, 32), ponieważ wymiar wy-
mienionych danin komunalnych
opiera się na wymiarze państwo-
wego podatku gruntowego.

Natomiast co do specjalnych
opłat i dopłat drogowych (art. 19
i 23 powołanej ustawy o budo-
wie i utrzymaniu dróg publ) to
duchowieństwo nie jest od nich
zwolnione nawet w tych wypad-
kach, gdy nie opłaca państwowe-
go podatku gruntowego, ponie-
waż wspomniane opłaty i dopła-
ty drogowe nie są dodatkami do
podatku państwowego, lecz sta-
nowią współudział zainteresowa-
nych w kosztach utrzymania i
budowy dróg. Dn. 15.IV. 1930 r.
Nr. SF. 194-1.III.
(—) Korsak, dyr. Departamentu.
Biuro Episkopatu pismem Mi-

nisterstwa Skarbu z dn. 7.IV.1930
r. Nr. D-V-21132-29 otrzymało
ostateczną decyzję, że ducho-
weństwo podlega obowiązkowi
płacenia 20 proc. dodatku do po-
datku dochodowego z tytułu bez-
żenności.

Ostateczna decyzja zapadła
po otrzymaniu opinji Generalnej
Prokuratury R. P. z dn. 11.1V.19
r. L. Dz. 15: 842.6212-29. Opinja
ta oparta jest na argumencie, że
w Polsce podatek na bezżennych
nałożono nie z tego powodu, aby
ich zmusić do małżeństwa, lub
ukarać za bezżeństwo, ale dla te-
go, że bezżenni, jako samotni,
są w stanie trochę więcej zapła-
cić na cele państwowe, aniżeli
ludzie żonaci, obarczeni własną
rodziną; racja ta dotyczy zarów-
no świeckich jak i duchownych.

 

Sobór prawosławny |
w Polsce.

W niedzielę o godz. 12 w po:
łudnie w katedralnej cerkwi pra”
wosławnej na Pradze metropolita
Djonizy w asyście praw. arcibi-
skupów: wileńskiego Teodojusza,
poleskiego Alektandra, grodzien-
skiego Aleksego i biskupa Tria-

 

AF

R
e
a

kos Aleksandra odprawil uroczy- |
ste naboženstwo.
stwie obecni byli minister spraw
wewnetrznych p. Jozewski, mini-
ster Wyznań R. i O. P. p. Czer-
wiński, minister sprawiedliwości
p. Car, szef Kancelarji Cywilnej
p. Prezydenta Rzeczypospolitej
p. Lisiewicz, dyrektor
mentu Wyznań p. Potocki, na-
czelnik Wydziału Wschodniego
M. S. Z. p. Hołówko i naczelnik
Wydziału Narodowościowego M.
S. Wewn. p. Suchenek-Suchecki.
Po wyjściu metropolity Djonizego
z t. zw. Carskich Wrót p. mini-
ster W. R. i O. P. wręczył mu
akt Pana Prezydenta o zwołaniu
generalnego soboru prawosław-
nego w Polsce.

Metropolita Djonizy, rozwiną” *
wszy akt, oddał go arcibiskupowi
grodzieńskiemu Aleksemu, który
odczytał go wobec zgromadzone-
go w świątyni tłumu. Po odczy-
taniu aktu metropolita Djonizy
w otoczeniu biskupów prawosław-
nych odprawił dziękczynne nabo-

Na nabożeń- |

departa- |

3

żeństwo, w czasie którego chór |-
cerkiewny  odśpiewał szereg
pieśni religijnych kończąc nabo-
żeństwo pieniem t. zw. „Mnogija
leta" i hymnem państwowym.
Po.nabożeństwie przedstawiciele
władz przeszli do  metropolji
prawos'awnej gdzie byli podejmo- |-
wani przez metropolitę Djonizego.

WARSZAWA. 2.VI. (Pat.). Pan
Prezydent Rzeczypospolitej przy-
jął dziś na audjencji synod koš-
cioła prawosławnego w Polsce |
Przy audjencji byli obecni: pre-
zes Rady Ministrów Walery Sła-
wek, minister spraw wewnętrz-
nych Józewski, minister wyznań
religijnych i oświecenia publicz-
nego Czerwiński, minister spra-
wiedliwości Car,
cywilnej Pana Prezydenta Lisie-
wicz, dyrektor departamentu wy*
znań Potocki, naczelnik wydziału
wschodniego M. S. Z. Holėwko i
i naczelnik wydzialu narodowoš-
ciowego Suchenek-Suchecki.
 

Drobne wiadomości. |
Pożar w zakładzie dla u-

mysłowo chorych.

NOWY YORK, 2. VI. (Pat.)
Dziś w nocy wybuchł pożar w
sypialni dozorców państwowego
zakładu dla umysłowo chorych,
w którym znajduje się około 6.
tys. chorych. Całe setki niebez-
piecznych warjatów, zamieszku- |.
jących w budynkach, zbliżonych
do miejsca pożaru, zostały ogar*
nięte paniką. Pielęgniarki
zorcy z wielkim trudem zdołali
ich uspokoić. Przy gaszeniu po- |
żaru 10 członków straży ognio-
wej odniosło lżejsze i cięższe o-
brażenia. Pożar został całkowicie
opanowany.

jeszcze jedna nota so-
wiecka.

WARSZAWA, 2. VI. (Pat.) W |
dniu 31 maja b. r. poseł ZSSR.
p. Antonow-Owsiejenko był przy”
jeęty przez p. wiceministra spraw
zagranicznych Wysockiego i zło”
żył mu w imieniu rządu ZSSR.
notę w sprawie bomby, znalezio” |
nej w dniu 26 kwietnia b. r. w
gmachu poselstwa sowieckiego
przy ul. Poznańskiej Nr 15 w
Warszawie.

Przesilenie w Szwecji.
SZTOKHOLM, 2. VI. (Pat.) Ga-

binet podał się do dymisji. Król
dymisję przyjął, zlecając ustępu-
jącemu rządowi tymczasowe spra*-
wowanie czynności. Zarazem we-
zwał król na naradę przewodni*
czących obu lzb oraz przywėd-
ców stronnictw opozycyjnych.

Upadek liberałów w Angiji |
LONDYN, 2. VI. (Pat.) W tu-

tejszych kołach politycznych sen*
sację sprawiła fuzja dwu dzienni”
ków liberalnych „Daily Chronic”|

W ten społ Rle* i „Daily News*.
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sób z trzech dzienników liberal-| +
nych w ciągu dwu lat pozostał| p
jeden. Upadek prasy liberalnej | p
postępuje równoleglez upadkiem |
znaczenia politycznego stronnic* r
twa liberalnego. S;

a a| $
W-związku z licznemi zgłosze”| n.

niami na zakup Premjowej Po*| o
życzki Budowlanej, które prawdo”ł s;
podobnie przekroczą z dużą nad'| ni
wyżką emitowaną przez Skarbf u;
Państwa sumę zł. 50.000.000 do*| w
wiadujemy. się, że przydział obli:| |
gacyj Premjowej Pożyczki Bu*| Pi
dowlanej między subskrybujących | N
odbywać się będzie według kO“| pi
lejności zgłoszeń z tem, że zapi”| w
sy drobnych subskrybentów rów”| st
nież będą uwzględnione. ny

Jest to wywołane dąženieMi ct
do umożliwienia najszerszym waf'| ct
stwom ludności nabycia obliga”| rz
cyj omawianej pożyczki po cenić| łą
nominalnej. Zapisy przyjmuje siść| cz
od poniedziałku 2.VI. b. r. :
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' Uroczystość wbijania

" przedstawicieli Rządu,
_ Wodawczych, władz miejskich, in-
_ Stytucyj kredytowych i
nych, delegatów Centr. Zw. Ce-

_ chów Piekarskich w Polsce,
- chu Warszawskiego, oraz całą brać
Tzemieślniczą, tak licznie przyby-

Przerażająca statystyka so-
ę wiecka.
W okręgu minskim w ciągu

ostatnich 5 miesięcy wskutek
Po spłonęło 367 domów
gospodarstw wraz z inwenta-

rzem wartości przeszło 2.500 ty-
sięcy rb.

Spalony dobytek należał do
kolektywu państwowego.

O podpalenia i sabotaż oskar-
żono 290 włościan i „kułaków*,z
których 180 skazano na cięż-
kie roboty, 42 rozstrzelano, 60
wysiedlono w głąb Rosji, zaś
8 z braku winy uniewinniono.d

Rozstrzeliwania w Mińsku.
W Mińsku w ubiegłym tygod-

niu wyrokiem „sądu* z oskarże-
nia G. P. U. skazano na śmierć
18 osób przeważnie b. obywateli
polskich. Między* rozstrzelanymi
znajdują się 4 osoby z Wileńsz-
czyzny. Są to A. Trofimowicz
podstępnie  pochwycony przez
agentów G. P. U. do Mińska,
W. Bohdanowicz z dziśnieńskiego
b. wlošcianin, J. Arciszew znany
działacz bialoruski oraz Ignacy
Wilk z Wilna. Stracony Wilk był
  

Z BIAŁORUSI SOWIECKIEJ.
znany na terenie m. Wilna jako
jeden z najczynniejszych człon-
ków P. P. S$. lewicy, organizował
on na terenie miasta komitety
bezrobotnych i strajki robotnicze.
W marcu r. b. po nieudałej de-
monstracji antypaństwowej po-
słów  Dworczanina i Greckiego
brał czynny udział w organizo-
wanłu komunistycznego pochodu
w dniu 6 marca r. b. W końcu
marca tegoż roku miejscowe ja-
czejki komunistyczne wydelego-
wały Wilka z ważnemi instrukcja-
mi do Mińska. W Mińsku Wilk z
polecenia G.P.(. został wtrącony
do więzienia, będąc oskarżony o
kontrewolucję i szpiegostwo, po
dwóch miesięcznym pobycie w
lochach czerezwyczajki został we
wtorek ubiegły rozstrzelany. d

Aresztowania wśród biało-
ruskich narodowców.

W Mińsku, Połocku, Boryso-
wie i w innych miastach Biało-
rusi sowieckiej G. P. U. dokonało
masowych aresztowań wśród na-
rodowych działaczy białoruskich.
Aresztowano około 40 osób.

Protestacyjny wiec akademicki przeci
prześladowaniom Polaków w Litwie.

W ub. niedzielę, o godz. 4-ej,
w sali Śniadeckich U. S. B. odbył
się protestacyjny wiec młodzieży
akademickiej przeciw prześlado-
waniu Polaków w Litwie. Mimo
okresu egzaminacyjnego,  mło-
dzież akademicka szczelnie wy-
pełniła salę, nie brak było nawet
przedstawicieli młodzieży żydow-
skiej. Oprócz studentów w wiecu
wzięli udział: prof. St. Władyczko
i rektor (O. S$. B. ks. Falkowski.
Po ukonstytuowaniu się prezy-
djum, w którego skład weszli z
Wileńskiego Komitetu Akademi-
ckiego: jako przewodniczący p.
St. Ochocki, wice-przewodniczący
p. Malinowski i sekretarz p. St.
Fundowicz, oraz po jednym przed-
stawicielu Bratniej Pomocy Koła
Międzykorporacyjnego i Koła Kow-
nian. Prof. Władyczko za „Dniem
Kowieńskim* odczytał głosy ko-
wieńskich pism żydowskich, litew-
skich i rosyjskich, potępiające
barbarzyńskie praktyki Litwinów
i zaznaczył, że obecnie Litwa cze-
ka, jak zareaguje na to Wilno,
Wilno żaś może dać odpowiedź
tylko kulturalną, nie idąc w śla-
dy szowinistów litewskich. Nastę-
pnie zabierali głos: St. Nazarko,
Sima, Święcicki, Hałaburda iinni.

Następnie p. Nazarko odczy-
tał tekst opracowanej przez Wi-
leński Komitet Akademicki rezo-
lucji. Na wniosek rektora, ks. dr.
Cz. Falkowskiego, przez aklamację
przyjęto następującą rezolucję:

Polska Młodzież Akademicka
Uniwersytetu Stefana Batorego w
Wilnie, zebrana na wiecu ogólno-
akademickim dnia 1-go czerwca
1930 r. w sali Sniadeckich Wsze-
chnicy Batorowej, dla zaprotesto-
wania przeciwko gwałtom i prze-
śladowaniom polskości na Litwie,
powzięła jednogłośnie na wniosek
Wileńskiego Komitetu FAkademi-
ckiego następującą rezolucję:

1. Polska Młodzież Akademi-
| cka Uniwersytetu Stefana Bato-
rego w Wilnie wyraża swe naj-
głębsze oburzenie z powodu po-
grotnu ludności polskiej w Ko-
wnie dnia 23 maja 1930r. i stwier-
dza, iż pogrom ten, niesłychany
w dziejach państw cywilizowanych,
świadczy o zupełnem  zdziczeniu
i zatracie resztek cywilizacji u
szowinistycznych sfer litewskich.

2. Polska Młodzież Akedemi-
_ ka Uniwersytetu Stefana Batore-
"go w Wilnie piętnuje stanowisko
rządu litewskiego, który, pragnąc
wznowienia na terenie międzyna-

sprawy wileńskiej, w
braku rzeczowych argumentów,
wyzyskał skrajny szowinizm pod-

k burzonych demagogicznemi prze-
Mmówieniami mas i dopuścił do

- karygodnych wystąpień przeciwko

 |-szy Zjazd Piekarzy
Woj. Wschodnich.
W dniu 1 czerwca odbył się

Ė l-szy Zjazd Piekarzy Woj. Wscho-
dnich wWilnie w lokalu Izby
Rzemieślniczej przy ul. Niemie-

_ €kiej Nr. 25, pod protektoratem
prezydenta Izby Rzem. w Wilnie
P. Wł. Szumańskiego.

Zebrani delegaci o godz. 8-ej
rano, sformowani w pochód, ze
sztandarami udali się do kościoła
św. Ducha, celem wysłuchania
nabożeństwa na intencję Zjazdu,
oraz dokonania aktu poświęcenia
Sztandaru Cechu Piekarzy w Wil-
nie. Po nabożeństwie odbyła się

pamiątko-
wych gwoździ.

O godz. 1l-ej Starszy Cechu
_ Piekarzy w Wilnie, p. Franciszek
Niedek, otwiera Zjazd, witając

ciał usta-

społecz-

Ce-

ą na zjazd, wznosząc okrzyk na
| cześć Najjaśniejszej Rzeczypospo-

_ litej Polskiej, Prezydenta Jej Prof.
 lynacego Mościckiego, oraz przed-
stawicieli Rządu. Następnie pro-
Ponuje powołać na przewodni:

"studentow

Pelakom, zamieszkałym na Litwie.
Rząd litewski ponosi całkowitą
odpowiedzialność za ekscesy,
w -Kownie dnia 23 maja
1930 r., szef bowiem rządu, pre-
mjer Tubelis, przez przyjęcie wy-
raźnie antypolskiej rezolucji,
ośmielił szowinistów litewskich do
pogromu wszystkiego, co polskie.

3. Polska Młodzież Fkademi-
cka Ulniwersytetu Stefana Bato-
rego w Wilnie domaga się od
Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
natychmiastowej interwencji dy-
plomatycznej, oraz użycia wszel-
kich dostępnych Mu środków, ce-
lem uzyskania od rządu litewskie-
skiego pełnego zadośćuczynienia
i gwarancyj swobodnego rozwoju
intelektualnego, społecznego i na-
rodowościowego Polaków — oby-
wateli Litwy.

4) Polska Młodzież Hkademic-
ka (iniwersytetu Stefana Batore-
go w Wilnie wyraża hołd swym
braciom, zamieszkałym na Litwie,
za niezłomne zachowanie pol-
skości i cierpiane za to prześla-
dowania, oraz zapewnia ich, że
myślą jest zawsze przy nich, a
w razie potrzeby potrafi obronić
ich od prześladowań, nie szczę-
dząc krwi swej i życia.

5. Polska Młodzież Akademic-
ka Uniwersytetu Stefana Batore-
go w Wilnie żywi niezłomne prze-
konanie, iż Związek Litwinów
Studentów Uniwersytetu Stefana
Batorego, który dzięki szerokiej
tolerancji polskiej korzysta z
wszelkich praw, przysługujących

Polakom po-
trafi właściwie ocenić  postę-
powanie swych ziomków w Kow-
nie przez publiczne potępienie
gwałtów, uwłaczających godności
kulturalnego narodu i zasadom
cywilizacji.

Przez cały czas trwania wiecu
na sali panowało wielkie ożywie-
nie. Zebarni kilkakrotnie oklaska-
mi przerywali mówcom. Po za-
kończeniu wiecu wszyscy roze-
szli się spokojnie nie wyrażając
żadnych chęci do ekscesów —
na wzór kowieńskich. Mimo, iż
władze wyznaczyły ochranę poli-
cyjną przy internacie litewskim,
księgarni,. komitecie redakcji,
obawy były Poz gdyż wielo-
wiekowa kultura polska zwycię-
żyła i nie dopuściła do wybuchu
namiętności, które musiały roz-
gorzeć na wieść o prześladowa-
niu naszych rodaków. Dowiodło
to raz jeszcze, że na co się tar-
gnie zlekka tylko muśnięty po-
wiewem kultury Litwin, na to
od wieków w kulturze wychowa-
ny Polak nigdy nie pójdzie.

(w)

czącego Zjazdu prezesa Centr.
Zw. Cechów Piekarskich w Pol-
sce p. Karola Wendta.

Prezes Karol Wendt obejmuje
przewodniczenie, jeszcze raz wi-
tając przedstawicieli władz i go-
ści, oraz powołuje do prezydjum:
pp. prezydenta lzby Rzemieślni-
czej w Wilnie Władysława Szu-
mańskiego, wice-prezydenta lzby
Rzemieślniczej w Warszawie Ste-
fana Wiechowicza, starszego Ce-
chu warszawskiego Stanisława Mo-
rawskiego, podstarszego Cechu
warszawskiego Stanisława Białka,
syndyka Centr. Zw. Cech. Piek.
Artura Zabęskiego, syndyka Centr.
Zw. Juljana Wrėblewsklego, pre-
zesa Zw. Cechów w Wilnie Ksa-
werego Gorzuchowskiego, dyrek-
tora Izby Rzem. w Wilnie Jana
Łazarewicza, posła Idzikowskiego,
starszego Cechu Piekarzy w Gro-
dnie W. Korkucia, delegata Ce-
chu Piekarzy w Białymstoku Flek-
sandra Danilczuka, delegata Ce-
chu Piekarzy z Głębokiego Stani-
sława Stankiewicza, starszego Ce-
chu Piekarzy w Słonimie Pawła
Putke, starszego Cechu Piekarzy
ze Smorgoń Zawadzkiego, star-
szego Cechu Piekarzy Żydów w
Wilnie M. Wołożyńskiego, delega-
ta z Trok J. Łakowicza, starszego
Cechu Rzeźn. i Wędl. w Wilnie
Michała Zytkiewicza, oraz starsze-
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go Cechu Cukierników w Wilnie
Tomasza Krassowskiego.

Na sekretarza Zjazdu powoła-
no sekretarza Cechu Piekarzy w
Wilnie An oniego Sokołowskiego.

Po ukonstytuowaniu się pre-
zydjum, przewodniczący udziela
głosu przedstawicielom władz,
oraz pokrewnych instytucyj, któ-
re złożyły Zjazdowi powitanie.

Następnie przewodniczący p.
Karol Wendt odczytał cały sze-
reg depesz gratulacyjnych od p.
kierownika Departamentu Pracy
Klotta i innych osób.

Na Zjazd przybyło około. 150
rzemieślników piekarzy i branż
pokrewnych m. Wilna.

Następnie syndyk p. Zabęski
zilustrował szczegółowo stan rze-
miosła piekarskiego na Kresach
Wschodnich, zaznaczając, iż pie-
karstwo przeżywa obecnie ostry
kryzys i jedynie może podźwi-
gnąć się z tego przez poparcie
władz i czynników rządowych,
oraz wzmocnienie i rozszerzenie
organizacyj piekarskich.

Pan poseł Idzikowski refero-
wał sprawę podatkową. Przemó-
wienie swe referent zakończył
apelem do zebranych, by wzma-
cniali swe organizacje, gdyż je-
żeli sami będziemy silni, wówczas
możemy liczyć na poparcie władz
i czynników rządowych.

Syndyk Wróblewski zrefero-
wał sprawę  Komisyj cenniko-
wych i mechanizacji piekarń i za-
proponował uchwalić rezolucję,
by termin zmechanizowania war-
sztatów dla Ziem Wschodnich
został przesunięty o 2 lata t. j.
do 1935 r.

Instruktor Korp. Przem. w Wil-
nie p. Stanisław Czarnous  zrefe-
rował sprawę kształcenia mło-
dego pokolenia rzemieślniczego,
podkreślając, iż tu na kresach
wschodnich są ogromne tru-
dności, jak brak zainteresowania,
oraz bardzo nieliczna frekwencja
uczniów i terminatorów, jak ró-
wnież mała ilość Szkół Zawod.
Dokszt.

Sprawę utworzenia Ekspozy-
tury Centr. Zw. Cechów. Piek.
wWilnie zreferował p. syndyk
Zabęski, zaznaczając, iż Ekspozy-
tura ta ożywi życie cechowe, na
kresach wschodnich.

Następnie p. syndyk Zabęski
odczytał rezolucje, które zostały
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jednogłośnie przyjęte przez ze-
branych. Rezolucje uchwalone
postanowiono przesłać Władzom
Centralnym i miejscowym.

Po zgonie $. p. dr. W. Węsławskiego.
Polska Macierz Szkolna otrzy-

mała telegram następujący: Rada
Nadzorcza i Zarząd Główny Kre-
sowego Zw. Ziemian wzruszone
niepowetowaną stratą z powodu
śmierci prezesa, d-ra Witolda
Węsławskiego, zasyłają wyrazy
głębokiego współczucia

Konstanty Czetwertyński
Antoni Jundziłł.

* *

Z powodu zgonu š. p. Dr. Wi-
tolda Węsławskiego nieodżałowa-
nego Prezesa Polskiej Macierzy
Szkolnej nadesłali do Zarządu
Centralnego, P. M. Sz. w dalszym
ciągu kondolencje:

Bolesławostwo  Swiętorzeccy,
Polska Macierz w Gdańsku, Anna
Lewicka ze Lwowa, Łubkowski
Prezes Koła Macierzy w Pińsku,
Śliwiński Dyrektor Gimnazjum w
Pińsku, Ks. Dr. Czesław Falkow-
ski, Jego Magnificencja Rektor
U. $. B. w imieniu swojem i ca-
łego Uniwersytetu Stefana Bato-
rego w Wilnie, Jankowski Staro-
sta Pow. Dziśnieńskiego, Koła P.
M. Sz.: w Duksztach, Lidzie, Sło-
bódceiRadoszkowiczach, Wileń-
skie Koło Związku Bibljotekarzy,
Zygmunt Abramowicz, Ks. A. Lud-
wiczak Prezes Zarządu Głównego
Towarzystwa Czytelni Ludowych
w Poznaniu.
Ofiary złożone w Administracji

„Dziennika Wileńskiego".
Towarzystwo Szubrawców za-

miast kwiatów na trumnę swego
drogiego, nieodżałowanego, Preze-
sa Montygierda, ś. p. D-ra Witol-
da Węsławskiego, składa na Ma-
cierz Szkolną złotych 455

Na Macierz Szkolną zamiast
kwiatów na trumnę ś. p. d-ra W.
Węsławskiego.

Stanisław Lisowski — zł. 5.

Zamiast wieńca na grób ś. p.
D-ra Witolda Węsławskiego na
cele oświaty Macierzy Szkolnej
złożyli:

Władysławostwo  Osiecimscy
25 zł. Prof. Władysław Lichtaro-
wicz 50 zł.
 

 

KRONIKA.
Z miasta.

— Władze nadzorcze, a na-

sze auiobusy. Mnożą się coraz
bardziej skargi publiczności na
stan naszych autobusów, które
po zrzeszeniu się w jeden zwią-
zek, starają się odbić sobie daw-
ne straty wynikłe z konkurencji
na publiczności. Przedewszystkiem
są brudne i niechlujne. Siedzenia
powleczone skórą, odświeżone
jakąś farbą, brudzą ubrania. Te
usterki byłyby jeszcze najmniej-
sze. Pogorszyło się znacznie trak-
towanie publiczności. Do ujem-
nych zjawisk należy pomijanie
pasażerówna peryferjach miasta,
co zrozumiałe jest ze względu
na ruch uliczny w centrum, trak-
towanie lekceważące pasażerów
z biletami przesiadkowemi, ucie-
kanie przed pasażerami z bileta-
mi przesiadkowemi na skrzyżowa-
niach linji i wreszcie podniesie-
nie ceny biletów. Wprowadzenie
biletów 20 groszowych jest fikcją,
gdyż nikt z nich prawie nie ko-
rzysta. Ważne są tylko na jednym
odcinku. Połączenie z niektóremi
przedmieściami jest okropne. Je-
dyna miejscowość letniskowa
Pośpieszka i Wołokumpie na An-
tokolu ma niedogodną i drogą
komunikację. Cena biletu od Pla-
cu Katedralnego na Pośpieszkę
wynosi w tym roku 60 groszy,
gdy w latach ubiegłych wynosiła
50 a nawet 45. Na dobitek złego
pasażerowie muszą się przesiadać
przy ul. Tramwajowej, gdzie po
oczękiwaniu nieraz 10 minuto-
wem przy wrzaskach i przekleń-
stwach kierowców i konduktorów
(dlaczego niema tam posterunku
policyjnego?) udają się często
pieszo, mając w kieszeni bilet
opłacony.

Nadzor nad autobusami w na-
szem mieście ustał prawie zu-
pełnie. Skoro skazani już jesteśmy
na korzystanie z brudnych odra-
panych pudełek zwanych autobu-
sami niechże władże nadzorcze
dbają o niepodwyžszaniecen i
i jaki taki porządek. Može urząd
wojewódzki przed przyjazdem Pa-
na Prezydenta zwróci uwagę na
nasze autobusy i ich stan.

Wystawa jubileuszowa
Wii. Tow. Artystów Plastyków.
W dniu 1 czerwcawpałacu Tysz-
kiewicza nastąpiło uroczyste ot-
warcie wystawy jubileuszowej Wi-
leńskiego Towarzystwa PFirtystów
Plastyków w obecności p. Woje-
wody Raczkiewicza, przedstawi-
cieli sfer artystycznych oraz licz-
nie przybyłej publiczności. Uro-
czystego aktu otwarcia wystawy
dokonał prezes L. Slendzinski,
który w krótkiem przemówieniu
przypomniał, Iż T-wo Artystów
Plastyków w roku bieżącym ob-
chodzi 10:iecie swego istnienia.

Następnie prezes wręczył w
imieniu T-wa Wojewodzie Racz-
kiewiczowi piękny i bogaty album
ze szkicami artystycznemi miej-
scowych artystów.

Wojewoda Wileński w gorą-

cych słowach podziękował za dar
składając jednocześnie serdeczne
życzenie wystawie.

Wystawa przedstawia się do-
skonale.
W związku z otwarciem wy-

stawy nadesłano cały szereg de-
pesz gratulacyjnych z Akademii
Umiejętności w Krakowie, z War-
szawy, Lwowa, Poznania i innych
miast. (d)

Sprawy administracyjne.
— Przegląd dorožek kon-

nych. Wileńskie Starostwo Grodz-
kie podaje do wiadomości, iż
przychylając się do prośby wła-
ścicieli dorożek konnych i zarob-
kowych wozów  zaprzęgowych
wyznacza dodatkowy przegląd
dorożek konnych w dniu 4VI.
rb. i wozów zaprzęgowych w dniu
5.VI. rb. Początek przeglądów o
godz. 9 rano na placu Łukiskim.
Jednocześnie na plac Łukiski w
dniu 4 i 5 czerwca winny stawić
się wszystkie te dorożki, w któ-
rych nie zostały jeszcze oplom-
bowane budy dorożkarskie. Nad-
mienia się, iż z dniem 6 czerwca
dorożki konne i wozy zaprzęgo-
we, które nie będą posiadały
znaków rejestracyjnych będą bez-
względnie wycofane z ruchu, zaś
właściciele tychże pociągnięci do
surowej odpowiedzialności admi-
nistracyjno karnej. Woźnice do-
rożek konnych i wozów zaprzę-
gowych, którzy nie będą posia-
dali pozwoleń na uprawianie swe-
go zawodu (biletów jazdy) będą
również pociągnięci do odpowie-
dzialności administracyjno-karnej.
Wszyscy woźnice dorożek kon-
nych i wozów zaprzęgowych, któ-
rzy złożyli podania o pozwolenie
na uprawianie swego zawodu,
jak również i ci, którym zabrano
stare bilety jazdy na przeglądzie,
dla zmiany na nowe, winni zgło-
sić się po odbiór dublikatów tych
biletów do Starostwa Grodzkiego.
— Lustracja urzędów skar-

bowych. Wczoraj specjalna ko-
misja skarbowa na czele z pre-
zesem Izby Skarbowej .Ratyńskim
wyjechała na teren województwa
wileńskiego celem przeprowadze-
nia lustracji urzędów skarbowych
w powiatach dziśnieńskim i po-
stawskim. (d)

Sprawy wojskowe.-
— Dziś stają do przeglądu.

W dniu 3 czerwca do przeglądu
(Bazyljańska 2) winni są stawić się
wszyscy poborowi rocznika 1909,
nazwiska których rozpoczynają się
na literę $. zamieszkali na tere-
nie'łV i V komisarjatów P. P.

Jutro poborowi z nazwiskami
na literę T bez różnicy komisa-
rjatów. (d)

Sprawy sanitarne.
— Stan chorób zakaźnych.

Podług danych, w ciągu ubiegłe-
go tygodnia w Wilnie chorowało
na choroby zakaźne 63 osoby,
z czego na tyfus brzuszny 3
(w tem 1 zgon); tyfus plamisty 2;
ospę wietrzną — 2; .płonicę—8

4

(zgon 1); błonicę—3; odrę—2;
różę—1; krztusiec—13; gruźlicę—
12 (zgon 1); jaglicę—16; drętwi-
ca karku—1.

Ogółem w wymienionym cza
sie zanotowano 3 śmiertelne wy-
padki przebiegu choroby. (d)

Sprawy uniwersyteckie.
Akademja ku czci prof.

A. Parczewskiego. W ubiegłą
niedzielę, w sali Towarzystwa
Przyjaciół Nauk odbyła się aka-
demja ku czci prof. USB. Alfon-
sa Parczewskiego, który obcho-
dził 60 letni jubileusz otrzymania
dyplomu uniwersyteckiego (Szko-
ły Głównej). Na akademję przy-
był cały świat naukowy, literacki,
prawniczy, sądowniczy m. Wilna.
W uroczystości jubileuszowej
wziął udział senat (I. $. B. z J.E.
ks. rektorem Falkowskim na cze-
le. Z ramienia władz zaszczycił
uroczystość wojewoda, p. Wł.
Raczkiewicz. Na uroczystości wy-
głoszono szereg przemówień, oraz
złożono życzenia zasłużonemu
sędziemu, prof. A. Parczewskiemu.

(d)
Sprawy akademickie.

— Z Koła Matem.-Fizyczne-
go. W środę dn. 4 czerwca b. r.
o godz. 6 m. 30 staraniem Sekcji
Astronomicznej odbędzie się ze-
branie naukowe z referatem kol.
B. Marczewskiego na temat: „O-
znaczanie jasności gwiazd". Wstęp
wolny.

Sprawy szkolne.
— Konkurs modeli latają-

cych. W ubiegłą niedzielę o g. 15,
na lotnisku w Porubanku odbył
się konkurs eliminacyjny modeli
latających.
W konkursie tym brało udział

16 modeli, wykonanych przez
młodych konstruktorów.

Pierwsze miejsce zajął i naj-
lepszy czas osiągnął w grupie
modeli rekordowych, uczeń Szko-
ły Technicznej w Wilnie, p. Marjan
Duszkiewicz.
W innych grupach modeli

wyróżniono szereg prac uczniów
gimnazjum im. Lelewela i Szkoły
Technicznej.

Publiczności zebrało się sporo,
zainteresowanie modelami było
wielkie. (d

— W Liceum im. Filomatów (z
prawami szkół państwowych) egzamina
do klasy wstępnej i | odbędą się od
20 — 23 czerwca r. b., do innych klas
od 24 — 26 czerwca r. b. Od klasy IV
dla życzących równoległy gimnazjalny
kurs łaciny i matematyki. Podania przyj-
muje Kancelarja Szkolna codziennie od
godziny 10 — 2-giej (ul. Zeligowskiego
1—2)

Sprawy robotnicze.
Delegacja robotników u

p. wojewody. Magistrat m. Wil-
na zredukował ostatnio około 200
robotników, zatrudnionych na ro-
botach miejskich. Redukcja na-
stąpiła na skutek zmniejszenia
dotychczasowych dotacyj asygno-
wanych samorządowi wileńskiemu
przez m-wo Pracy i Opieki Spo-
łecznej, co miesiąc na cele do-
raźnej walki z bezrobociem. Zre-
dukowani robotnicy zgromadzili
się w dniu wczorajszym przed
gmachem Urzędu Wojewódzkiego,
dokąd wysłali delegację, przyjętą
przez p. wojewodę. Delegacja
interwenjowała o ponowne za-
trudnienie bezrobotnych. P. woje-
woda wyjaśnił, iż roboty miejskie
musiały być ograniczone z po-
wodu rozpoczęcia szeregu robót
sezonowych, co wywołało zmniej-
szenie  dotacyj ministerstwa
Pracy i Opieki Społecznej, wła-
dze jednak czynią starania po-
nowne kredyty.

Po powrocie delegacji, bezro-
botni rozeszli się nie zakłącając
porządku publicznego. (d)

Ż życia stowarzyszeń.
Zebranie Wileńskiego

Towarzystwa Ogrodniczego od-
będzie się w dniu 4 lipca o godz.
6-ej w lokalu Związku Ziemian,
w Wilnie, ul. Zawalna 9. Wstęp
wolny.
— Zebranie Związku Ho-

dowców Drobiu Ziemi Wileń-
skiej odbędzie się w dniu 14 lip-
ca o godz. 5-'ej w lokalu Zwią-
zku Ziemian, Wilno, Zawalna 9.
— 103 Środa Literacka. Ko-

rzystając z pobytu w Wilnie p.
St. Jaracza, Zarząd Z. Z. L. P.
program jednej ze Śród Literac-
kich wypełnił recytacjami znako-
mitego artysty. Środa ta, która
się odbyła dn. 1 czerwca b. r.,
była jednocześnie poświęcona
twórczości R. M. Rilkiego.

Słowo wstępne wygłosił p. W.
Hulewicz, charakteryzując w o-
gólnych rysach postać i twór-
czość, zmarłego przed 3-ma laty,
wielkiego liryka niemieckiego.

Następnie p. St. Jaracz recy-
tował kilka wyjątków z utworu
Rilkego „Pamiętniki Moltego*,
wywołując swem wykonaniem ży-
we i gorące oklaski. s

Kronika policyjna.
— Kradzież w autobusie. W dniu

3! maja st. przod. Kom. P. P. m. Wilna
Ostrowski Antoni, Litewska Nr. 5 za-
meldował, iż w autobusie linji Nr. 1
skradziono mu z kieszeni portfel, za-
wierający 285 zł. gotówką, . legitymację
służbową, zaświadczenie lekarskie i bi-
lety wizytowe. Straty określa na ogólną
sumę 310 złotych.

— Przez otwarte okno. W dniu
1 b. m. Majer Adam, Zakretowa Nr. 40
zameldował, iż w nocy nieznani sprawcy
rzyslawili drabine do okna, otwierając

je przez otwarty lufcik i skradli z mie-
szkania zimowy płaszcz z kołnierzem
fokowym i popielatą bekieszę na bia-
lych baranach z czarnym barankowym
kołnierzem. Poszkodowany oblicza swe
straty 420 złotych.

— Kradież w cerkwi. W dniui b.m.
Morgiewicz Edward, św. Jerski Nr. 6
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Ożywianie suchej i
więdnącej cery.
W poprzednich artykulikach na-

szkicowałem nowoczesne metody
racjonalnego pielęgnowania tłustej
oraz prawidłowej cery. Przypomi-
nam me ostrzeżenie przed posłu-
giwaniem się wszelkim kremem
w wypadku tłustej cery, dla któ-
rej poleciłem przeobraženie jej
w prawidłową przy pomocy czę-
stych spłókiwań twarzy gorącą
wodą, bez ochładzania zimną,
mycia wyłącznie proszkiem mar-
murowym „Miraculum“ i pud-
rowania odtłuszczającym pudrem
higienicznym Dra Lustra. Sucha
zaś i wiotczejąca cera wymagają
właśnie zasilania ich ożywczemi
składnikami kremu „Oxa“ Dra
Lustra, przy pomocy jaknajczę-
stszego i intensywnego działania
ciepła. Powleka się przeto twarz
rano kremem „OXA“ a po 10
minutach spłukuje się ją długo go-
rącą wodą, poczem myje się
prawdziwemi otrąbkami migda-
łowemi Dra Lustra. Wieczorem
naparza się natłuszczoną ktwarz
kremem „Oxa“ przez 5 minut
nad parą. poczem spłukuje się
gorącą wodą. Z pudrów nadaje
się dla omawianych właściwości
cery jedynie puder egzotyczny
Dra Lustra. Dr Z. B.
ROTY
zameldował, iż w cerkwi przy ul Me-
tropolitalnej z kieszeni spodni skra-
dziono mu portfel, zawierający 390 zło-
tych gotówką, 5 dolarów, legitymację
służbową, weksel na 100 złotych, wy-
stawiony przez Zygmunta Toczyłow-
skiego, fotografje i różne listy.

— Morderstwo pod Wilnem. 2b.m.
o godz. 7 rano został zamordowany Je-
liński Feliks, Piłsudskiego Nr. 6 na dro-
dze wiodącej z Kolonii Kołejowej do
Nowo - Wilejki. Dochodzenie w toku.

Różne.
— Podziękowanie. Wieleb-

nemu księdzu prefektowi Macie-
jewskiemu parafji Niepokalanego
Poczęcia na Sołtaniszkach za
przepiękne nauki majowe parafja-
nie składają serdeczne Bóg zapłać.

2460
Teatr, muzyka i sztuka.
— Teatr Miejski na Pohulance.

Od środy, dnia 4 b. m. 5 ostatnich go-
ścinnych występów Stefana Jaracza,
genjalnie odtwarzającego rolę Skida w
rozgłośnej sztuce amerykańskiej „Ar-
tyści". Pragnąc umożliwić absolutnie
wszystkim obejrzenie tej kreacji czo-
łowego aktora polskiego, Dyrekcja daje
to widowisko po cenach zwyczajnych
z uwzględnieniem zniżek i kredytówek.

— Teatr Miejski w „Lutn!'.
Dzisiaj poraz drugi Z. Nałkowskiej „Dom
Kobiet*.

— W środę dnia 4 jedyny kon-
cert muzyki napowietrznej. Sensa-
cyjne to odkrycie budzi powszechny
podziw w Europie i Ameryce.

— Od czwartku przegląd reper-
tuaru całego sezonu po cenach trzy-
krotnie zniżonych. Na pierwszy ogień
idzie „Mysz kościelna" z Niwińską i Zel-
werowiczem.

„— Koncert. Dziś w ogrodzie po-
Bernardyńskim odbędzie się wielki
koncert symfoniczny, pod dyr. Kazimie-
rza Wiłkomirskiego z udziałem solisty
prof. Michała: Erdenko.

POLSKIE RADJO WiLNO.
Worek, dnia 3 czerwca 1930 r.
11,58. Sygnał.
12,05. Gramofon.
13,10. Komunikat meteorologiczny.
16,15. Gramofon.
17,00. Pogadanka Aeroklubu Akade-

mickiego.
17,15. Bajeczki dla najmłod.
17,45. Koncert popularny z War-

szawy.
18,45. „Sztuka piękna — czy sztuka

prawdziwa*, odczyt wygł. Władysław
Arcimowicz.

19,10, „Feljeton wesoły*, wygłosi
K. Wyrwicz-Wichrowski.

19,50. Transm. z Warsz. Opera Mo-
niuszki „Halka“.

Co nowego w Radjo.
Waciaw Sieroszewski przed mikro-

fonem.
Wacław Sieroszewski, który nie-

dawno powrócił do kraju z dłuższej
wycieczki po polskich ośrodkach wy-
chodźczych we Francji, wygłosi we
środę 4-VI. o g. 22,10 ciekawy feljeton
p. t „Polacy w winnicach i na polach
Francji".

Adelina Czapska i „Trio Kmita"
w P. Radjo.

We środę 4-VI. o godz. 20,30 „Roz-
głośnia Wil. nadaje ze studja warszaw-
skiego interesujący koncert kameralny
w wykonaniu „Trio Kmita“, oraz znanej
śpiewaczki operowej p. Adeliny Czap-
skiej. W programie pełne polotu i fi-
nezji trio Mozarta, dwie subtelne erje
z „Don Juana* i „Wesela Figara* Mo-
zarta, oraz arja z opery „Salvator Rosa“
Gomeza, odznaczaczająca się rozma-
chem i melodyjnością.

Dzień morski.
Jedną z największych imprez ra-

djowych sezonu letniego będzie „Dzień
morski*, który naznaczony został na
25 czerwca. dniu tym wszystkie pol-
skie stacje nadawcze nadawać będą
między godz. 16 a 24 program poświę-
<ony propagandzie morza. W programie
tym znajdzie się szereg transmisyj
z Gdyni i wybrzeża polskiego. Między
innemi usłyszymy zainscenizowaną bi-
twę morską, transmisję z portu han-
dlowego, uroczysty apel wieczorny z po-
kładu statku, transmisję z gdyńskiej
wieży ciśnień, oraz nastrojową tran-
smisję wieczorną z wybrzeża. Dokładny
program „Dnia morskiego*, który nie-
watpliwle wywoła ogromne zaintereso-
wanie w sferach radjowych, zostanie
podany w niedługim czasie do wiado-
mości.
Doświadczenia telewizyjne w Ame-

ryce.
„Times“ donosi z Nowego Yorku,

że „American Telebhon and Telegrapf".
Co w Nowym Yorku urządziło dnia 9
kwietnia demonstrację dwustronnego
urządzenia telewizyjnego przy telefo-
nach. Demonstracja polegała na tem,
że dwie osoby prowadziły ze sobą roz-
mowę telefoniczną z odległości ok.
3 klm. widząc się przytem nawzajem
z taką dokładnością (pisze korespon-
dent Times'a), jakby stali w otwartych
oknach naprzeciwko siebie w odle-
głości 3-—4 metrów jedno od drugiego.

W dalszym ciągu korespondencji
pisze jednak, że wynalażek ten, sto-
sownie do opinji jednego z wybitnych
znawców, nie nadaje się do celów han-
dlowych. Ciekawie dlaczego: czy że jest
zbyt kosztowny, czyteż. korespon-
dent Times'a ma krótki wzrok i ź od-
ległości 3—4 mtr. nie potrafi rozpoznać
osoby, z którą rozmawia?



 

Sport.
Wyniki ostatniego dnia wy-

ścigów konnych.
Ciągnąca się osiem dni walka

o palmę pierwszeństwa w zawo-

dach konnych w Pośpieszce zo-

stała już zakończona pozostawia-

jąc po sobie jak najlepsze wra-

żenia.
Ósmy i ostatni dzień przy-

niósł następujące wyniki:

W pierwszej gonitwie z płota-

mi na dystansie 2800 mtr. o na-

grodę 800 zł., biegają3 konie. Od

startu prowadzi „Gizela” przed

„Troją“, po jednem okrążeniu

„Jegomość* dochodzi do „Troi“,

a „Gizela“ pozostaje w tyle, przed

trybunami „Troja“ i „Jegomošč“

idą koń w koń i na samym fini-

szu „Jegomość* zwycięża o pół

szyi. Totalizator płaci 17 zł.

Druga gonitwa na dystansie

1600 mtr. jest loteryjno-sprzedaż-

ną. Wygrywa dosyć pewnie _„Ar-

pad“ przed „Aino II“ i „Gran-

dezzą II". Totalizator płaci 18 zł.,

12 Al
Gonitwa trzecia płaska. Nagro-

da 900 zł. Dystans 2100 mtr.

Startuje siedem koni. Jeszcze

przed startem jeździec „Bałamu-

ta" spada z konia (Woroczak), a

„Bałamut" w pełnym galopem ucie-

ka do stajni. Po jednym nieuda-

nym falstarcie „Dagobert“ przed

„Kanonadą“, inne konie idą zbitą

masą tuż tuż, na wirażu „Gieraz"

dochodzi, ale na prostej „Dago-

bert* ucieka i wygrywa bieg.

1) „Dagobert“ j. Sulik, 2) „Galet-

te" chł. st. Kawalec“, 3) „Alfa II

j. Ustinow. Totalizator 24 zł. fr.

14 zł., za „Galettę* płacą 27 zł.

W gonitwie czwartej z prze-

szkodami startują tylko 3 konie.

„Bajeczna" prowadzi, „Wołynian-

ka“ skacze bardzo ostrożnie i

RZEZETZ I TI A IEEILINISITT

«BIAŁE PIEKŁO»

wciąż trzyma się ogona „Bajecz-
nej", a na finiszu mija ją i pew-
nie wygrywa bieg. 1) „Wołynian-
ka“ por. Tuński, 2) „Bajeczna“
por. Juściński. Totalizator 17 zł.

Gonitwa piąta. Wielki wileński
Steeple Chase. Nagroda 1.500 zł.
Dystans 4.200 mtr. Startują 4 ko-
nie. „Jaazband“ (3) idzie o pół
długości przed „Bostonem* (4),
„Monitor“ (1) zostaje w tyle. 3 i
4 idą razem, na ostatniej prze-
szkodzie są jednym susem nad
barjerą, na prostej zaś wciąż
walczą o każdy centymetr, w
końcu komisja sędziowska przy-
znaje zwycięstwo „Jaazbandowi*
por. Minejko, 2) „Boston“ por.
Kwieciński.  Totalizator 24 zl.,
fr. 12. zł.
W szóstej ostatniej gonitwie

zawodów na dystansie 2400 mtr.
„Juljusz“ wywalcza łatwo sobie
zwycięstwo nad „Igorem“, a „Ni-
da“ z por. Danienkowiczem zo-
staje hen daleko, zupełnie nie-
śpiesząc się. Totalizator 13 zł.

Bezpośrednio po ostatniej go-
nitwie przystąpiono do losowania
wśród posiadaczy nabytych ku-
ponów w gonitwie loteryjnej. Na
ten raz „Arpad“ miał dużo
szczęścia, gdyż został własnością

posiadacza biletu Nr. 309, a był
nim pan hr. rotm. Plater.

Tłum publiczności rozchodzi
się, zawody skończone, na torze
zostają ślady końskich kopyt.

Otwarcie przystani wioślar-
skich.

Wiatr trzepocze na masztach
przystani godła -naszych klubów—
sezon już otwarty!
W niedzielę od samego rana,

na wszystkich przystaniach wio-
ślarskich czyniono ostatnie przy-
gotowania przed uroczystościami

otwarcia sezonu. Policyjny Klub

Sportowy wyrusza w górę rzeki,

by brać udział w defiladzie, Wil.

T. W. bez dachu nad głową, w

koczowniczym namiocie groma-
dzi swych członków, 3 p. sap.,

luksusowo odmalowany, wygląda

bardzo przyzwoicie i uroczyście,

przystani A. Z. S. nie widać, gdyż
ta mieści się aż za więzieniem;
to też życie akademików jest nie-
co odmienne od innych przysta-
ni, na drugim brzegu Pogoń, z
cementowego hangaru wynosi
smukłe łodzie i spuszcza je na
wodę, obok Pogoni wyrosła je-
szcze jedna przystań, która tonie
w kolorowych kwiatach, Klub 3
p. a. c.. mała, skromna, ale b.
sympatyczna przystań.

Uroczystość rozpoczęto Mszą
św. w kościele św. Piotra i Pawła.
Szkoda wielka i nie wiem dla-
czego, prócz Wil. T. W. i paru
delegatów z innych klubów, ni-
kogo więcej nie mogłem się dopa-
trzyć w kościele. Czyżby miały
rację słowa, które usłyszałem, że
jakoby inne kluby nie poszły gre-
mjalnie do kościoła z braku ga-
lowego uniformu. Myślałem, że w
kościele zobaczę wszystkich tych,

kogo widzę zawsze na wodzie.

Nad brzegiem, w neutralnym
punkcie, odbyła się ceremonja
chrztu nowych łodzi i wręczenie
nagród wiošlarsko-turystycznych:
Korabiewiczowi,  Bujnickiemu i
Jędrychowskiemu. Prezes Wil.
Kom. Tow. Wioślarskich p. Za-
lisz, gorącemi słowy wita zebra-
nych gości i pana wojewodę Racz-
kiewicza, który uroczystość za-
szczycił swą obecnością. Orkiestra
gra marsza,na wierzchołki masztów
pną się bandery, a po szmaragdo-
wych falach Wilji, defilują przed
gośćmi i przed władzami klubów,
dzielni, opaleni słońcem wioślarze.
Całe mnóstwo kajaków,jak falanga

płyną łodzie, jedne za drugiemi,
imponujące czyniąc wrażenie.

Parę lat temu, było nas tak
niewiele dzisiaj jesteśmy po-
tężni i z każdym rokiem musimy
dążyć nietylko w szerz, ale i
wzwyż. Ja. Nie.

a =

2 kraju.
Pożar wsi Soczewiany w

pow. Słonimskim.
W dniu 30 maja b. r. o g. 7

m. 40 wskutek wadliwej konstruk-
cji komina zapaliło się gospo-
darstwo Gościnki Józefa we wsi
Soczewlany gminy rohotniańskiej
pow. Słonimskiego.

Wskutek silnego wiatru ogień
przerzucił się na sąsiednie bu-
dynki, które momentalnie objęte
zostały płomieniami rozszalałego
żywiołu. W rezultacie spłonęło
16 domów mieszkalnych, 16 chle-

wów, 11 stodół i 1 spichrz, a w
tem inwentarz żywy i martwy.

Pięć osób doznało silnego po-
parzenia.

Straty wyrządzone
sięgają 300.000 zł.

Zagadkowy wypadek
w Lidzie.

W mieszkaniu prywatnem przy
ul. I. Dworcowej w Lidzie znale-
ziono sierżanta Purwińskiego z
P. K. U. Lida, leżącego na ziemi
z przestrzeloną piersią (prawą) w
stanie nieprzytomnym.

Ciężko ranionego natychmiast
przewieziono do szpitala garnizo-
nowego w Lidzie gdzie udało się
go przyprowadzić do przytom-
ności. Purwiński przeczy jakoby
miał popełnić samobójstwo, jed-
nakże bliższych wyjaśnień wsku-
tek osłabienia silnego udzielić
narazie nie może. Sprawa ta bu-

pożarem

Od dnia 30 maja do dnia 3 czerwca 1930
roku włącznie będzie wyświetlany film:

dramat w 10 aktach. Wzrusza-
jąca tragedja istot szukają- SMAKOSZE PIWA!

.
dzi duże zainteresowanie w Li-
dzie, szczególnie w sferach woj-
skowych.

Z POGRANICZA.
Litwini ostrzeliwali straż-

nicę polską.
Onegdajszej nocy strażnica

K. O. P. położona na pograniczu
polsko-litewskim w rejonie Olkie-
nik została ostrzelana przez straż-
ników i szaulisów litewskich. W

nocy z soboty na niedzielę od-

dano do budynku strażnicy kilka
strzałów, które na szczęście ni-
kogo ze straży K. O. P. nie zra-

niły. (d)

Szkody spowodowane przez
burze.

Z pogranicza donoszą, iż pa-
nująca onegdaj olbrzymia burza
w powiecie szawelskim wyrządzi-
ła znaczne szkody w pogranicz-
nych wsiach. | tak we wsi gra-
nicznej Bodziarowo wskutek u-
derzeń piorunów wybuchł groźny
pożar, który zniszczył 11 domów
mieszkalnych oraz 20 budynków
gospodarczych, przyczem hura-
gan zniósł 2 strażnice. litewskie
na odcinku Kalety oraz połamał
około 50 wiech granicznych. We
wsi Mirkulańce spłonęło 9 zabu-
dowań gospodarczych, we wsi
Pupiały huragan zniszczył 6 do-
mów mieszkalnych i kilka go
spodarstw. j

Pochwycenie dezerterów
żydów.

W nocy z dnia 30 na 31 ma-
ja w pobliżu wsi Niewidowo w
rejonie Filipowo patrol K. O. P.
zatrzymał 4 osobników, którzy

pod osłoną nocy usiłowali prze-

kroczyć nielegalnie granicę. W

wyniku badania okazało się, iż

  UWAGA!

zatrzymanymi są dezerterzy i u-
chyłający się od poboru.

Nazwiska ich brzmią Icek
Wajnsztejn (Białystok), Abram
Ginzburg (Warszawa), Józef Chi-
wiński (Grodno) i Berek Wajre-
choff (Suwałki). Przewodnik ich
który pobrał od osoby”po 5 dola-
rów w,ostatniej chwili zdoła! zbiec.

Konferencja paryteiowa
poisko-sowiecka.

Dnia 31 bm. w rejonie wsi
Michałowo na odcinku granicz-
nym Rubieżewicze odbyła się
konferencja parytetowa polsko-
sowiecka.

Na  konferencjj omówiono
sprawę ograniczenia przez wła-
dze sowieckie przepustek gra-
nicznych dla włościan oraz drob-
ne zajścia wywołane przez nie-
których strażników sowieckich.

Przedstawiciele władz sowiec-
kich po wysłuchaniu oświadcze-
nia delegatów polskich zobowią-
zali się sprawę ograniczenia prze-
pustek rolnych załatwić w ciągu
tygodnia. Równocześnie na od-
cinku granicznym Dzisna odbyła
się konferencja graniczna polsko-
sowiecka w sprawie spławu drze-
wa na rzece Dziśnie. (d)

Agitatorzy litewscy na po-
graniczu.

Ostatnio na pograniczu pol-
sko-litewskiem pojawiły się ja-
kieś ciemne indywidua, które
prowadzą usilną agitację wśród
mieszkańców pogranicza nama-
wiając ludność do niepłacenia
podatków państwowych i samo-
rządowych, młodzież zaś do u-
chylanie się do służby powszech-
nej w wojsku polskiem i dezer-
towania do Litwy. Agitatorzy ci
według wszelkiego prawdopodo-
bieństwa przysłani zostali przez
władze litewskie. (d)

 

Miejski Kinematograf |
jSała Miejska ul. Ostrobramska 5  

 

PIERWSZY DŹWIĘKOWY
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ulica Wileńska Net 38.

 

PIERWSZY DŹWIĘKOWY
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«HOLLYWOOD»
MICKIEWICZA Net
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Torpedo zt. 8855

Kareta zł. 9955

WILNO, MICKIEWICZA 24

Graźlica płac jest nieubłaganą i corocz-

nie, nie robiąc różnicy dla płci, wieku i sta-

nu, kosi miljony ludzi.—Przy zwalczaniu

chorób płucnych, bronchitu, grypy

uporczywego, męczącego a i Łp.
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.
S; ją apteki. 711290

Zakład Sztucznych Wód Mineral-
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.

TTT
pray Stowarzyszeniu Technikėw Polskich
w Wilnie rozpoczyna się 10 czerwca r. b.

Zapisy przyjmuje kancelarja Szkoły Sa-
mochodowej przy ul. Holendernia 12 mię-

dzy 10—18 godz.
Wykłady odbywać się będą w salach do-

świadczalnych Szkoły przy ul. Holendernia 12
i w warsztatach motocyklowych przy zaułku

Bernardyńskim 8. — Nauka jazdy na moto-
cyklach z przyczepkami i bez firmy D. K. W.

lot kl l I W z przyczepkami i bez do
DIOCY L „M. IV. wynajęcia na godziny za

minimalną opłatą, tylko posiadającym dyplom

kursów motocyklowych przy Stowarzyszeniu
Techników Polskich w Wilnie zaułek Bernar-
dyński 8, WarsztatyjMotocyklowe. 2469—0

 

 

 

  

NAD PROGRAM: Spiewne atrakcje:
MARTINELLI.

 

DZIŚ! Najnowszy film 1930 r. 1 r

 

od godziny 6-ej.

logiczny dramat w
Najnowsze

 

DZIŚ! Laura la Plante
jest popularny amant

ekranu i sceny
wym fiimie dźwięko-
wo-śpiewny

Początek o go
m p. t:
dz. 4, 6, 8 i 10,25 w. Honorowe bilety nieważne. Do godz. 7-ej ceny miejsc

i najwspanialsze arcydzieło wsc!

Dziś! Seanse o godz. 4-ej i 5.30 po cenach znacznie zniżonych Balkon 60 gr. Parter 1 zł.

kowyl Wspaniała para kochanków, czarująca pikantna JOAN

GRAWEORD I WILIAM HAINES w najnowszej kreacji

Początek seans. o g. 4, ostatni s. o g. 10.15 w.

cudownym swym

Józef Schildkraut
STATEK KOMED

na parterze od 80 gr.

W roli gł. urocza BEBE DANIELS i WILJAM POWELL.

WARSZTATY — KALWARYJSKA 6. Tel. 401.

 

«Szalony Książe»
1) Słynny harfiarz | śpiewak GEORGE LYONS i 2) Wszechśw. sławy śpiewak

cych szczęścia i ukojenia pośród niebosiężnych szczytów i bezkresnych lodowców. W rolach głównych:

Leni Riefenstahi, Gustaw Diessi, Ernest Petersen, oraz znany lotnik Etnest Udet. Reżyserja: Gusta-

wa Papsta—tryumf i cud techniki I gry fllmowej. Kasa czynna od godziny 5 m. 30. Początek seansów
Następny program: „Marsz Radeckiego*.

 

śpiewem

biorą

JANTÓW.

az w Wilniel Przebój sezonu USTA NIGDY NIE CAŁOWANE czyli (Swiat w miłości)

10 akt. z życia złotej RE W rolach głównych: Marion Nixon i Charles Ro-
odu! CÓRKA SZEJKA przepiękny dramat w 10 akt.

 

Wielki Przebój dźwię-
sztuka ze śpieweml
Fascynująca treść.

i grą na banjo
oczaruje widzów i słuchaczy. Partnerem jej

pozatem udział słynne
Chóry Murzyńskie w_ przebojo-

niebywałe jeszcze
na kresach

 

Bratnia Pomoc Instytutu
Nauk Handlowo - Gospo-
darczych w Wilnie, Mic-
kiewicza 18, podaje do
wiadomości, iż od dnia
dzisiejszego przyjmuje
zgłoszenia wydawanych
mieszkań bez, lub z ca-
łem utrzymaniem. Zgło-
szenia przyjmowane będą

do dn. 15.VIII b. r.
ZARZĄD

RUMUŃSKIE
WINA

już nadeszły Nuscat pół-
słodkie but. *, litra zł.
3,75 poleca D-H. St. BA-
NEL i S-ka. Wiino, Mic-
kiewicza 23, tel. 8—49.

351—8

WINA
 

„LV O“
wytrzymane, węgierskie,
francuskie, hiszpeńskie,
włoskie, kościelne i lecz-

 

Sprawy
majątkowe  nicze poleca: D-H. St.

 

|-1 0

Pianina I Fortepiany światowej sła-
wy Pleyel, Bechstein etc, takoż Ar-
nold Fibiger, Kerntopf i Syn, A. Dry-
gas uznane rzeczywiście za naj-
lepsze w kraju przez najwybitniej-
szych fachowców na Pow. Wysta-

wie, w r. 1929.
K. DĄBROWSKA, Wilno, ul. Niemiecka 3, m6.

Ceny fabryczne. — Sprzedaż | wynajęcie.
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WARSZAWSKA SP. MYŚLIWSKA.

K MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA
Q KOMUNIKACJI i TURYSTYKI

w Poznaniu

W wystawie

bierze udział

państw z pięciu

kontynentów

R OTWARCIE 6. LiPcA 1930 r.
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jącym, ułatwiającym dy apteczne
8

 

Dbajcie o swoja zdrowie|
„Szwajcarskie Gorzkie Ziała'”

(z marką „Kogut“) są stosowana
przy cborobacb žolądka, ki-

obstrukcjiikamieni
żółciowych.

| „ SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA *
są naturalnym łagodnym środkiem przeczyszcza-

ukcje organów trawie=
nia i działającym przeciwko otyłości,

Sprzedają po 2 zł za pudełko aptekiI skła-
667—29 o
 

KOBIETA-LEKARZ
Dr. JANINA

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

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

 

Dr. WOŁODŹKO
 

DLIA. DUBICKA | $-ka
„Właściciela J. Dabicka
i 1. Jaszewski”
posiadają w swo-

im sklepie
przy ml. Wileń.

skiej Nr

Ceny Jak_zawsze umiarkowane.

ordynator szpitala Sawicz
Choroby skórne i wene-
ryczne. Przyjmuje od g.
12 do 2 i 5 — 6. Zawal-
na ul. 22.

duży wybór róż-

nych towarów włó-
kienniczych: płó-

tna, wełny, jedwa-

biu oraz kołdry,
koce. chustki, poń-

czochy it. d.

—s0

 

   10-40 1845 istniejed r,
WILENKIN
ui. Tatarska 20.

nadeszły nowości,

  

AKUSZERKA

a Bei na spirytus, fil- Jagiellońska 9—13.

Nz

KTS ET
=—=—=—=—=-3

BANEL | S-ka Wilno,
Mickiewicza 23, tel. 8-49.
Ceny konkurencyjne.

352—8

=
Czy być możel Czy to

prawda, że John prze-

OSZCZĘDNOŚCI
najpewniej i najsolidniej
zabezpieczone lokuje na
dobre oprocentowanie

Wileńskie Biuro Komi-
sowo - Handlowe Mickie-
wicza 21, tel. 152, 114-s1

 

—————— siedział trzy miesiące w
B NAJKORZY- . więzieniu? Odpowiadał

przecież, że był on u
STNIEJ

i najdogodniej zała-

swoich krewnych?
— To też prawda. Je-

twia pożyczki nisko go krewni też tam sie-

procentowe j dzieli.
Dom H-K. „Zachęta |
Mickiewicza 1, tel.

9—05. —s0
| +————-

|stisko 2 i 3 pokoje
5 klm. od m. Wilna.

Las, rzeka. Komunikacja
co pół godziny autobu-
sem. Dowiedzieć się: Zy-

zaraz frezarkę, borma- gmuntowska 4, m. 5 od
szynę, szlifiarkę i inne g. 4 do 6 p.p. 529—s1
rzeczy warsztatowe. Gar- namawiam
barska 4 od 9 do 2 K.

1Į etnisko blisko Wilna,
Stempkowskl 3301L |as, Willa, -16dž,0-

downia, położenie śliczne.

 

  
try do likierów uży-

wane w dobrym stanie —
kupi fabryka wódek Bia- akopianka, na Pogan-
tystok, Ogrodowa: 7, żę z ce, w Druskienikach,

to zaciszny, słoneczny,
wygodny, nowoczesny
pensjonat. Kuchnia wzo-

444—1-f

 

  

Rower
Marja Laknerowa 4, sprzedania Antokol- rowa. Obsługa staranna.
Przyjmuje od godz. 9 do ska 13, m. 4.

Kasztanowa 7 m.5.
WZP69

r
Twą

  

STAŁONIC SIĘ NIE
Wszelkie sprzęt ku-
chenny, który ułatwia
pracę w kuchni, na-
czynia, — (przed wy-

439—1 Ceny przystępne. 415—0f

 

DO SPRZEDANIA PENSJONAT
1) Wielki Żyrandol 18 w suchej, zdrowej, pię-

św. bronz. - krystal. (na- knej miejscowości — so-
dający się do Kościoła snowy las, rzeka (5 klm.
lub salonu). od Wilna autobusem).

2) Para Kandelabrów Wiadomość: Mickiewicza
w styłu „Rococo* po 7 62a m. 5; godz. 18 — 20.
świec. 433—s0

YElam- Dio
pa wielka naftowa po bo- nisko

kach lichtarze na 9 šw. KZ ohiadawi mieles,
(do jadaln. pok. na pro- wość sucha, las, rzeka.
wincje ładny okaz). k
Oraz Zyrandole elektr. Raduora Jyšinos 6728

do pok. jadaln., salon.,
Sypialn,  gabin. prócz
tych i inne rzeczy. Lom-
bard, Biskupia 12, oglą-
dać od 12—2. —sl

OKAZJA
piękna posesja w cen-

 

lew ładnej miej-
scowości od stacji

1', klm. Niemenczyn
Tuszczewie H. Sielewi-
czówna. 462—s1

HEL

JUŻ JEST DO_NABYCIA WSZĘDZIE

Światowej sławy

PIWO ŻYWIECKIE
Arcyksiążęcego Browaru w ŻYWCU

odznaczone najwyższemi nagrodami w kraju i zagranicą

„ZDRÓJ ŻYWIECKI", „MARCOWE” „PORTER" i „ALE*.

Reprezentacja na województwo: wileńskie Grodno, Lidę

i Wołożyn. — Wilno, Zarzeczna 19.

   
LOKALE

Z powodu

   
  

  
      

wyjazdu
sprzedam

piekamnie - cukiernię
dobrze prosperująca w
przeciągu 12 latw N.-Wi-
lejce przy ul. Wileń-
skiej 4. 390—1

ZI |555G==="

etniska z utrzymaniem Kurt i Ema zawiera-
w majątkach ziem-

skich w Nowogródzkiem
1 Wileńskiem wojewódz-
twie. Informacje: Wilno,
Ad Mickiewicza 23, Biu-
ro Techniczne Inż. Kier-

ją małżeństwo. Dowie-

dziawszy się, iż w pew-

nem miejscu sprzedają
jakieś umeblowanie,

poszli obejrzeć te rze-

 

>OM czy. Ema, jako osoba
RÓ R praktyczna, ma pewne

==*=4 wątpliwošci:

— Rzeczy te nie wy-
Sedzia:-Mam nadzieję, dają mi-się dość trwa

że moje pytania wyczer-
pujące nie zdenerwowa- le?
ły pasi zbytnio.

wiadek:— Bynajmniej, CZW OPOWIE
panie sędzio. Mam-w sprzedawca:
domu 5-letniego synka. — Nie dość trwałe?

PAK WROY Ależ szanowna pani, z

tem umeblowaniem prze-

żyłem juź trzy małżeń-

stwa i trzy rozwody.

(-sopro=n=

Sz [BJ[Nm

Mieszkania
i pokoje

0555-cio pokojowe
mieszkanie ze wszel-

kiemi wygodami 3-g0
maja 15, m. 13. 443—s1

PRACA

UWAGA!
Energiczni, inteligentni

młodzi ludzie znajdą pra-
cę przy akwizycji. Zaro-
bek duży. Tylko potrze-
ba wytrwalości i pracy—
Zgłoszenia Biuro Rekla-
mowe GrabowskiegoGar-
barska |. 4—5 p.p. —s

   
 msc - kierowni-

ka fabryki w cha-
rakterze spólnika z nie-
wielkim kapitałem po-
szukuje Fabryka wódek
t likierów Białystok, Ogro-
dowa 7. 457—20

nteligentne Panie do
sprzedaży artykułów

codziennej potrzeby w
Wilnie i na prowincji
znajdą korzystne zajęcie.
Zgłaszać się „Ogniwo”
S-to Jańska 9, god.59-11
pop. 326—s0

poc 5—6 poko-
jowe mieszkanie dla

lekarza z wygodami nie
wyżej 2-go piętra rejon
Plac Katedralny i bocz-
ne ulice. Oferty do „Dz.
Wil.* dla lekarza. 360—0

2 duże pokoje w cen-
trum miasta bez kuch-

ni do odnajęcia. Dowie-
dzieć się: Zygmuntow-
ska 4, m. 5, od g. 4 do 6.

430—s1

 

 

Chcesz otrzymač ĮM'-;zkanie 3 pokoje z
posadę ? kuchnią i wygoda-

mi do wynajęcia ul Po-

Musisz ukończyć kursy pławska Nr. 30. 45
fachowe kotespon- s
dencyjne prof. Sekulo-|zeuBy|
wicza, Warszawa, Żóra-
wia 42-4. Kursy wyuczają
listownie: buchalterji, ra-
chunkowości kupieckiej, nieważnia się zagu-
korespondencji handlo- bione weksle in blan-
wej, stenografji, nauk co w odcinkach po 200
handlu, prawa, kaligrafji,
isania na maszynach,
owaroznawstwa, angiel-
skiego, francuskiego,
niemieckiego, pisowni,
oraz gramatyki polskiej.
Po ukończeniu świadec-
two. Żądajcie prospek-
tów. 1790—12

PIS ZE MY

MASZYNACH
fachowo, tanio i szybko
Wileńskie Biuro Komi-
sowo - Handlowe Mickie-
wicza 21, tel. 152. 113-s1

r.Fłufgiea"|

zł. sztuk 4 (cztery i je-
den na 100 zł. z wysta-
wy Księgarni Koła Pol-
skiej Macierzy Szkolnej
w Głębokiem opatrzone
podpisami Marji Hotar-
skiej i Ryszarda Waltera.

467

Zgub 2 weksle po
« 1000 zł. pod-

pisane przez Kazimierza
Jasiulisa, Wiłkomierska
33 unieważnia się. 461

  

 

 

Zs: znak rowerowy
Nr 574 na r. 1930

wyd. przez Magistrat m.
Wilna na im. Bożyczko
Wacław. 463| WŁOSÓW PIEŻ, ŁYSIENIE |

„Esencja CHINOWO-CHMIELOWA"
i „Mydło CHINOWO-CHMIELOWE"

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

. ydz. Zdr. Publ. Nr. 154.

 

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

Mocne, Niedrogo.
Sprzedaż na raty.   

| Wilno, ul. Wielka 49.

jazdem na wakacje
należy je uzupełnić!)

murowane jeden

Narzędzia ogrodnicze
poleca NAJTANIEJ

TAM. KRAKOWSKI

niach z ogrodem
eu 430 sążni

Mickiewicza 1,
9—05. 

frum miasta 2 domy

wniany o 4 mieszka-

sprze-
damy za 3.300 dol.
Dom H-K. „Zachęta'*

Pensjonat „Leonidas“ po-
ložony nad samem mo-
rzem własna 'plaža; zna-
na wykwintna kuchnia,
poleca pokoje po ce-
nach przystępnych. Zgło-

drc-

pla= tnisko

 

 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. Drukarnia „Dziennika Wileńskiego" ul. Mostowa 1.

szenia: K. Stiirmerowa| m. 4.
| Poznań Stary Rynek

—s0| 80/8211. 5564—s0

do wszystkiego umie-
jąca gotowač potrze-
bna na wyjazd na le-

dynie od 8 do 2!i
od 6 do 7 Zawalna 7,

_dacji nie przychodzić.

 

Ze” dowód osobisty
za Nr. 18325 wydany

przez Starostwo Wołko-
wyskie na imię Anieli
Żelazowskiej, zam. w
Swięcianach—un. się.

zgłaszać się je-

Bez rekomen-

2463—s2

Redaktor odpowiedzialny: KAZIMIERZ HAEABURDA,
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