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Dymisja ministra Józefskiego.
Nominacja min. Sławoja Składkowskiego.

WARSZAWA, 3.6. (Pat.) Pan Prezydent Rzeczypospolitej podpi-
sał w dniu dzisiejszym dekrety treści następującej:

Do Pana Henryka Józefskiego,
Przychylając się do+przedstawionej mi prośby o dy-w Warszawie.

ministra spraw wewnętrznych

Misję, zwalniam Pana z urzędu ministra spraw wewnętrznych.
Prezydent Rzeczypospolitej (—) Ignacy Mościcki.

Prezes Rady Ministrów (—) Walery Sławek.

Warszawa, dnia 3 czerwca 1930 roku.

Do Pana Sławoja Felicjana Składkowskiego, generała brygady
w Warszawie. Mianuję Pana ministrem spraw wewnętrznych.

Prezydent Rzeczypospolitej (—) Ignacy Mościcki.
Prezes Rady Ministrów (—) Walery wą

Warszawa, dnia 3 czerwca 1930 roku.

«Ostry kurs».
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Koła polityczne oceniają nominację p. Składkow-
skiego ma ministra spraw wewnętrznych jako zwycięstwo ostrzej-
Szego kursu, który zwłaszcza ujawni się w dziedzinie prasowej.

P. Składkowski obejmie urzędowanie dziś we środę.
B. min. p. Józefski wraca na woj. wołyńskie.

Echa wypadków pod Opaleniem.
(Telefonem od własnego korespondenta)

WARSZAWA. Dochodzenie w sprawie zajścia pod Opaleniem
Stwierdziło, że już od grudnia ub. r. policja niemiecka organizowała
wciągnięcie komisarzy polskich na terytorjum niemieckie.

_  Osobnikiem, który prowadził te rokowania, był urzędnik policji
niemieckiej, który ściągnął komisarzy polskich do budki paszporto-
wej niemieckiej.

Metropolita Szeptycki konferuje.
(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. We wtorek p.
Metropolitę Szeptyckiego.

onferencja ta jest dalszym

Józefski na konferencjiprzyjął
ciągiem ważnych narad metro-

polity.z ministrem, które toczyły się od dłuższego czasu.
P. Józefski, będąc w Lwowie był u metropolity.

Zgon poety.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W Krakowie zmarł Franciszek Pik (Mirandola)—
poeta i tłumacz.

Zgon córki Orkana.
(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Zmarła córka ś. p. Władysława Orkana, Zofja

Orkanówna, studentka filozofji na Uniwersytecie Krakowskim.

 

Odpowiedź niemiecka w sprawie pod-
wyższenia ceł.

GENEWA. 3.4. (Pat.). Sekre-
tarjat Generalny Ligi Narodów
rozesłał dziś rządom, które brały
udział w przygotowaniu konfe-
rencji dla rozejmu celnego, ko-
munikat, jaki nadszedł na imię
sekretarza generalnego od rządu
niemieckiego. Komunikat ten jest
odpowiedzią na uwagi rządu pol-
skiego z dnia 12 oraz 17 kwiet-
nia r. b. odnośnie do niemiec-
kich podwyżek celnych. We
wspomnianym komunikacie min.
Curtiusa rząd niemiecki powołuje
Się na art. 2 konwencji, który za-

wiera zastrzeżenia kontrahentów
co do ich prawa podnoszenia
stawek celnych w przypadkach
koniecznej potrzeby bez uprzed-
nich układów z innym kontrahen-
tem. Rząd niemiecki uważa, że
z tego tytułu jest uprawniony
do przeprowadzenia podwyżek
celnych i że zarządzenia te nie
mogą być uważane za sprzeczne
z duchem konwencji. Do komu-
nikatu tego dołączone są obszer-
ne tablice, wyjaśniające charak-
ter podwyżek celnych, zarządzo-
nych ostatnio przez rząd Rzeszy.

Sami sobie wymierzyli karę.
LWÓW, 3.6. (Pat). Dwaj znani

ha terenie powiatu Rawa Ruska
włamywacze Dąbek i Mastykarz,
Ścigani ostatnio przez policję 'za
iczne kradzieże, ukryli się na noc

w starym szybie kopalni węgla w
Niwach, gdzie obydwaj ponieśli
śmierć z powodu zatrucia dwu-
tlenkiem węgla.

A: ul. Dominikańska 4. Telcfen Redakcji

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

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

' 1 wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

Wilno, Środa 4-go czerwca 1930 r.
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2 prasy.
Stan rzeczy na Wołyniu.
Wychodząca w Lublinie „Straż

nad Bugiem* w poniższych sło-
wach przedstawia obecną sytua-
cję na Wołyniu:

„Od roku 1926 polityka urzędowa
prowadzi na Wołyniu akcję zdecydowa-
nie pro-ukraińską. Czynniki urzędowe,
pochłonięte mirażami, federacjami. nie
dostrzegała, że „ukrainizm* na Wołyniu
jest zaledwie partją polityczną, werbu-
jacą zwolenników wyłącznie komuni-
styczną ideologją, nadziejami na prze-
wrót socjalny.

Skutki popierania przez sanację
ruchu „ukraińskłego* na Wołyniu są fa-
talne. Ludność prawosławna polskiego
pochodzenia będzie dla polskości zu-
pełnie stracona. Czego nie dokonał
rząd rosyjski w ciągu 100 lat, dokona
tego b. szybko sanacja. Wkrótce
wszyscy prawosławni polskiego pocho-
dzenia zdeklarują się jako „ŪkraiAcy“.
To samo stać się może z ludnością
polską kotolicką, która stracona będzie
dla polskości i katolicyzmu. Fawory-
zowanie Rusinów i popieranie „ukraini-
zmu"* wywiera ten skutek, że ludność
polska traci wiarę w trwałość polskiego
stanu posiadania na Wołyniu i obawia
się komunistycznych rozruchów. Rezul-
tatem takiego poglądu jest gwałtowny
odpływ żywiołu polskiego z Wołynia,
głównie ze wsi. .

Cywilni osadnicy rolni, którzy w la-
tach 1921—1923 nabyli na Wołyniu około
93.000 ha, masowo wyprzedają ziemię
i uciekają z Wołynia.

Urzędzy ziemskie przy: parcelacji
obszarów dworskich pilnują, aby ziemia
polska przechodziła wyłącznie w ręce
Rusinów.

Ziemianie, którzy za czasów niewoli
sumiennie spełniali swój obowiązek
patrjotyczny niewyzbywania się ziemi,
obecnie zredykowani zostali do 16 po-
przedniego stanu posiadania.

Pismo dalej ztwierdza, że ka-
pitały polskie, nie widząc trwa-
łej podstawy politycznej na Wo-
łyniu, nie chcą angażować się w
inwestycje. Ogólny bilans poli-
tyki filoukraińskiej jest taki, że
polskość na Wołyniu cofa się
gwałtownie we wszystkich dzie-
dzinach. Nie lepiej jest w Mało-
polsce Wschodniej. |

A czy lepiej w Nowogrėdz-
kiem, na Polesiu i w części Wi-
leńszczyzny?

Jak to w Katowicach
ładnie...

W całem państwie szerzy się
coraz bardziej nędza. Zrozumiał
to nawet obecny kierownik Mini-
sterstwa Skarbu, p. Matuszewski,
i podobno próbuje sciskać bud-
żet. Czy zawsze szczęśliwie, to
pytanie, ale w każdym razie wy-
kazuje dobrą wolę. Tymczasem
różni kacyki dalej bawią się w
„radosną twórczość”, choć nędza
w państwie, aż piszczy.

Oto w Katowicach, na Sląsku,
jak pisze „Słowo Pomorskie*,
zbudowano monumentalny gmach
wojewódzki...

„p. Gražynski chciał się popisać
i zakasował nawet samego generała
Góreckiego, Sląski sejm otrzymał mar-
mury, strzeliste kolumny, puszyste dy-
wany „we wszystkich biurach* (I), p.
Grażyński ma wspanialy gabinet, któ-
rego urządzenie kosztowało 30000 zł.,
ma apartamenty, złożone z 14 (I) po-
koi, — a równocześnie p. Matuszęwski
robi w budżecie kompresje na oświacie
i uposażeniu uniwersytetów, a kolej
nie płaci swoim dostawcom rachunków
za wykonane roboty, narażając ich na
bankructwo.

Dwa termometry.
Protesty i niezawodny w sy-

tuacji obecnej sposób orjentowa-
nia się w położeniu gospodar-
czem kraju, podaje p. J. R. na
lamach „ABC“:

„Dla tych, którzy chcą śledzić ba-
cznie przebieg kryzysu gospodarczego
w Polsce, podaję system uproszczony
badania sytuacji. Wystarczy śledzić dwa
termometry. Czarna grubsza linja w obu
termometrach jest linją równowagi,
zbliżanie się wskazówki tej linji lub
zwiększanie odchylenia, wskazuje roz-
miary kryzysu. Jeden termometr wska-
zuje ceny żyta. Linja równowagi odpo-
wiada cenie opłacalności produkcji, a

- mianowicie cenie 30 zł. za centnar. Dru-

gi termometr wskazuje stopień stabili-
zacji stosunków prawno-politytycznych
w Polsce. Linją równowagi jest oparte
na prawie, wzajemne ustosunkowanie
władzy wykonawczej i ustawodawczej.

Na termometrze żyta wskazówka
około 10 kwietnia w Warszawie docho-
dziła do 24, a obecnie dosięga zaledwie
15i pół.

ermometr ustrojowo - polityczny
wskazuje zanik funkcji ustawodawczych
w Państwie.

Po wyborach gnieźnień-
skich.

Prasa warszawska podkreśla,
že propaganda B. B., nawolująca
w okręgu gnieźnieńskim do boj-
kotowania wyborów, przyczyniła
się. do tego, że Niemcy uzyskali
mandat. Niemcy naturalnie szli
zwarcie do wyborów nie zwraca-
jąc do wyborów, nie zwracając
uwagi na odezwy bebechowców,
i również ludności polskiej pro-
paganda bojkotu wpłynęła na le-
niwych i na koła urzędnicze. Jas-
nem jest bowiem, że skoro B. B.
wycofuje swe listy, a potem na-
wołuje do bojkotu, to przecież ci,
co idą głosować, głosują na listy
opozycyjne. A że są jeszcze tchórz-
liwi, więc głosowało mniej, niżby
mogło głosować.

Propaganga bojkotowa B. B.
jest najzwyklejszym  szantażem,
bo niszczy tajność wyborów i
pośrednio grozi tym, którzy są w
jakikolwiek sposób zaležni od
sanacji.
W Gnieźnie starosta, na kilka

dni przed wyborami, skonfisko-
wał odezwę narodową, nawołują-
cą do tłumnego udziału w wybo-
rach, a równocześnie B. B. roz-
rzuciło odezwę w setkach tysięcy,
wzywającą do bojkotu wyborów...

Agitacja i nacisk—pisze A. B. C. —
spa swoje. Procent głosujących spadł
na („ dzielnik wyborczy zmniejszył
się o parę tysięcy i dzięki temu Niem-
cy przy 15 tysięcach głosów uzyskali
mandat!

Gdyby jeszcze sanacja mogła po-
chwalić się tem, że bbjkot zaszkodził
znienawidzonym „endekom*.. Ale wła-
śnie „endecy* odnieśli wspaniałe wprost
zwycięstwo, uzyskując jedną trzecią
wszystkich oddanych głosów i 2 man-
daty, zamiast 1 w r. 1928. Ilość głosów,
oddanych na listę narodową, zwiększyła
się o 10 tysięcy!

Ciekawi jesteśmy, w jaki sposób
sanacja usprawiedliwi swój karygodny
bojkot, który w skutkach przyniósł su-
kces.. pour le roi de Prusse.

„Gazeta Warszawska” na pod-
stawie liczb z wyborów gnieznień-
skich, wyciąga następujące wnio-
ski:

W r. 1928 głosowało w gnieźnień-
skiem 149.000 wyborców, czyli 83%,
obecnie 106.000 czyli 63/. O wiele jesz-
cze lepiej wygląda stosunek głosów
ważnych: w r. 1928 oddano ważnych gło=
sów 123.000, czyli 72,6 „ ogółu upraw-
nionych, obecnie 105.000, czyli 623%.
Wśród ważnych głosów r. 1928 bylo
26.508 oddanych na listy sanacyjne.

Właśk'wą miarą nastrojów są cyfry
głosów, oddannych na stronnictwa opo-
zycyjne umiarkowane, katolickie i na-
rodowe.

Listy Stronnictwa Narodowego, Pia-
sta i N. P. R. otrzymały w r. 1928 ra-
zem 77.731 głosów, obecnie 77.517, czyli
dokładnie to samo. Wynika z tego, źe
abstynentami poza tymi, którzy i po-
przednio nie głosowali, byli wyłącznie
z zwolennicy sanacji i częściowo
„PS.

Tak zatem, jeśli chodzi o głosy pol-
skie, gra polityczna obozu rządowego
doznała kompletnego fiaska. Trzy czwar-
te głosujących opowiedziało się za
stronnictwami polskiej opozycji naro-
dowej. Dwie trzecie ogółu uprawnio-
nych potępiło niegodne machinacje sa-
nacji, przeprowadzającej kombinacją te-
roru i tchórzostwa oszukańczy plebis-
cyt przeciw Sejmowi, a więc pośrednio
za rządem.
W dalszym ciągu również „Gaz.

Warsz." zwraca uwagę na to, że
akcja p. Switalskiego przyczyniła
się do wyboru Niemca:

Jak wynika z cyfr. Niemcy zdobyli
ostatni zpięciu mandatów. Gdyby z
52.000 wstrzymujących się od głosowa-
nia padło 7.000 na listę N. P. R. lewicy),
lub nieco ponad 3.000 na listę P. P. S.,
wówczas Niemcy wyszliby bez mandatu.

 

fejn i Rai.
Biok wyborczy centrolewu.

Od pewnego czasu w łenie
stronnictw, należących do lewicy
i centrum, toczy się dyskusja w
sprawie ściślejszego zespolenia
centrolewu, zwłaszcza na czas
przyszłych wyborów.
W łonie stronnictw chłopskich

mówiło się nawet wiele o stwo-
rzeniu jednego wspólnego stron-
nictwa. W niedzielę ubiegłą to-

„Czyly się obrady zarządu główne-
* go Wyzwolenia, których głównym
tematem był list+ Stronnictwa
Chłopskiego do Wyzwolenia, wzy-
wający do natychmiastowego po-

łączenia stronnictw włościańskich.
Obrady były niezwykle burzliwe,
ponieważ wśród członków zarzą-
du znaleźli się bardzo gorący
zwolennicy tego połączenia.

W wyniku obrad przeszło je-
dnak stanowisko większości, wy-
razone w uchwale, zaproponowa-
nej przez posła Putka. Wyzwole-
nie wypowiada się za utworze-
niem bloku wyborczego całego
centrolewu, odkładając połączenie
stronnictw włościańskich w jedno
na czas późniejszy.
W niedzielę również obrado-

wał w Krakowie zarząd główny
Chrześcijańskiej Demokracji. Za-
padła tam uchwała, wypowiada-
jąca się za wspólnym blokiem
wyborczym całego centrolewu.

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. prze

zagraniczne o
niem miejsca o

za granicę 8 zł.

proc. drożej.

Kryzys polityczny
w Anglii.

Po roku istnienia, rząd socja-
listyczny p. Mac Donalda goni
już resztkami sił i zaufania. Pięk-
ne hasła wyborcze, wspaniałe za-
powiedzi, jakie Labour Party ro-
biła wyborcom, okazały się w
świetle rzeczywistości jedynie
złudnemi obietnicami demago-
gicznemi. Znowu wyszła na jaw
bezwartościowóść haseł socjali-
stycznych oraz szkodliwość sy-
stemu rządzenia socjalistycznego,
który nietylko nie potrafił róz-
strzygnąć wielkich zagadnień spo-
łecznych, jakie stają przed Anglją,
ale jeszcze je niepomiernie zao-
strzył. -

Wielkie plany  pacyfistyczne
p. Mac Donalda w polityce mię-
dzynarodowej spełzły na niczem.
Konferencja morska w Londynie
zakończyła się w sposób polo-
wiczny i jest dziś ostro krytyko-
wana przez partję konserwatywną
i przez koła, zbliżone do admira-
licji brytyjskiej. Co prawda p.
Mac Donald osiągnął „przyjaźń*
ze Stanami Zjednoczonemi, ale
kosztem uznania ich faktycznej
wyższości morskiej.  Ulstępstwa
wobec Ameryki nie kompensuje
żaden sukces w Europie, gdyż
rządowi angielskiemu nie udało
się nagiąć Włoch i Francji do
?obowiązania się do ograniczenia
swoich flot do poziomu brytyj-
skiego. Również za czasów p.
Mac Donalda nastąpiło zaostrze-
nie stosunków w Egipcie i w Pa-
lestynie, ora: wybuchło faktyczne
powstanie w Indjach, wobec któ-
rego rząd p. Mac Donalda, skrę-
powany swojemi humanitarnemi
hasłami, nie umiał natychmiast
zająć konsekwentnego stanowiska
i obiecywał najpierw przekształ-
cenie Indyj w dominjum, a na-
stępnie, gdy ruch Gandhiego
przybrał niepokojące rozmiary,
zdecydował się na zastosowanie
silnej ręki, wbrew swoim socjali-
stycznym przekonaniom.

Do tych trudności na terenie
zewnętrznym dołączyły się coraz
większe komplikacje wewnątrz
kraju. Okazało się, że rząd p.
Mac Donałda nietylko nie może
opanować bezrobocia, choć po-
dobne zarzuty robił swęgo czasu
konserwatystom, lecz je jeszcze
spotęgował. Minister [homas, zaj-
mujący się temi sprawami, mu-
siał przyznać, że liczba bezrobot-

i

PRERUMERATA: smlesicęczas 67, 2 edzoszenlom | przesylką paeztową Zi. 4 gr. M),

tekstem 6 lam 25 gr., w tekšcie 40 gr., za
tekstem 10 lam. 15 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 28 proc. drożej,

mpe drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-
dministracja nie bierze odpowiedzialności za

terminowe umieszczenie oałoszeń. Konto czakowe w P. K. O. M 80187,

nych wynosi 1.730 tys,, co sta-
nowi wzrost w ciągu tygodnia o
27 tys. P. Thomas przewiduje,
że bezrobocie osiągnie w najbliż-
szym czasie liczbę 2-ch miljonów.
Wiadomość ta wywołała ogromną
konsternację w stronnictwie rzą-
dowem. Zarządzone głosowanie
w lzbie Gmin wykazało, że rząd
rozporządza już tylko 15 głosami
większości i że część socjalistów
wypowiedziała partji posłuszeń-
stwo. Największą jednak sensację
stanowiła dymisja z rządu sira
Oswalda Mosley'a, który, piastu-
jąc honorową godność kanclerza
księstwa Lancaster, zajmował się
również bezrobociem. Sir Oswald
Mosley usunął się z rządu, gdyż
p. Mac Donald nie chciał przy-
jąć jego planu walki z bezrobo-
ciem, opracowany wspólnie z
dwoma jeszcze ministrami p.
Lansbury i p. Johnstonem. Wo-
bec tego spodziewana jest rów-
nież dymisja tych dwóch mini-
strów.

Rrąd angielski stara się wo-
bec tego pozyskać silniejsze po-
parcie liberałów. P. Snowden pro-
wadził odpowiednie rokowania z
Lloyd Georgem. Nie doprowadzi-
ły one, zdaje się, do konkret-
nych rezultatów, zwłaszcza że
popularność p. Snowdena, jako
ministra skarbu, ogromnie spadła
z chwilą, gdy zaproponował pod-
wyżkę niektórych podatków dla
załatania deficytu, który również
odsłonił wadliwość gospodarki
socjalistycznej. Zdaje się, że rząd
p. Mac Donalda długo już nie
potrwa, gdyż nawet autorytet
premjera ogromnie spadł i że
należy oczekiwać w najbliższym
czasie zmian politycznych w
Anglji.

*
*

W ostatniej chwili otrzymaliś-
my z Londynu telegram treści
następującej:

Minister Thomas, którego po-
lityka w sprawie bezrobocia spo-
wodowała tak liczne krytyki, prze-
niesiony został na stanowisko se-
kretarza stanu do spraw domi-
njów. Na dzisiejszem posiedzeniu
Izby, wśród ironicznego śmiechu
na ławach opozycji, premjer Mac
Donald oznajmił, że Thomas zga-
dza się objąć to stanowisko, po-
czem dodał, że dla rozwiązania
problemu bezrobocia niezbędna
była reorganizacja i naprawa me-
chanizmu, zajmującego się tą
sprawą ministerstwa.
 

 

Ś p. ks. biskup Marjan Ry.
We wczorajszym numerze po-

daliśmy krótką wiadomość, nie-
stety, wskutek błędu zecerskiego,
ze zniekształconem nazwiskiem, o
zgonie zasłużonego i ukochanego
przez wiernych pasterza djecezji
sandomierskiej ks. biskupa Ma-
rjana Ryxa.

Zmarły ks. biskup niedomagał
na zdrowiu od dłuższego czasu.
Ostatnio przebywał na kuracji w
Krakowie w szpitalu S. S. Milo-
sierdzia, gdzie w nocy na 2b. m.
życie zakończył.

* *
*

J. E. Ks. Biskup Marjan“ Ryx
urodził się w „Warszawie dn. 10
grudnia 1853 r. Ukończywszy szko-
łę średnią, zmarły Ks. Biskup San-
domierski w r. 1873 wstępuje do
diecezjalnego seminarjum ducho-
wnego w Sandomierzu. W trzy
zaledwie lata po przyjęciu do se-
minarjum zostaje jako młody
alumn wysłany na wyższe studja
do akademji duchownej w Pe-
tersburgu, którą kończyłw r. 1880
ze stopniem magistra  teologji.
W r. 1879 zostaje wyświęcony na
kapłana przez Ks. Biskupa Ju-
szyńskiego.

"Po powrocie z akademii otrzy-
muje ś. p. Ks Biskup zaszczytne
stanowisko profesora w  Sando-
mierskiem  seminarjum  ducho-
wnem i stanowisko to piastuje
chlubnie bez przerwy przez lat
26. W r. 1894 ks. profesor Ryx
zostaje kanonikiem gremjalnym
sandomierskim, zaś w rok później
rektorem seminarjum duchowne-
go. W r. 1903, za rządów biskupa
Zwierowicza, ks. kanonik Ryx
otrzymuje nominację sędziego
surrogata konsystorza jeneralne-
go, a w rok później na wikarju-
sza generalnego. W r. 1908 kapi-
tuła sandomierska powierza Mu
rządy diecezji. W dwa lata pó-
źniej Stolica Apostolska wyznacza
ks. administratora Ryxa na bisku-
pa sandomierskiego. 19 czerwca
1910 r. J. E. Ks. Biskup Ryx
przyjmuje święcenia biskupie w

Petersburgu, a w dniu 2lipca od-
bywa uroczysty ingres do die-
cezji.

Dzięki w znacznym stopniu
osobistym zabiegom Ks. Biskupa
Ryxa powstaje nowa, piękna sie-
dziba dla seminarjum mniejsżego.
W dziedzinie zarządu diecezją
wskazać należy na najważniejsze
dzieła Ks. Biskupa Ryxa, miano-
wicie na pierwszy synod diecezji
sandomierskiej, zwołany i odbyty
w r. 1923. Synod ten skoordyno-
wał i uporządkował prawodaw-
stwo: diecezjalne.
 

Jeszcze 0. Dimitrówie.
Gdy litewska „Elta* zatrąbiła

na alarm, że w Dmitrówce żoł-
nierze KOP-u w bestjalski sposób
zbili i pokłuli bagnetami Litwinów
uczestników zabawy w Dmitrów-
ce i że jeden z nich „zmarł w
drodze do szpitala“—nikomu nie
przyszło na myśl zainteresować
się osobą tego męczennika za
litewskość Jakuba Korkucia, któ-
ry po dwuch dniach lekkiej ku-
racji zdrowiuteńki, jak ryba po- |
wędrował do domu. A szkoda,
gdyż dowiedzianoby się, że ten
prześladowany Litwin... prawie zu-
pełnie nie umie po litewsku i
uważa się za Polaka <co zeznał
protokularnie. Jest przytem sław-
nym pijaczyną w okolicy.

Inny poturbowany Gąsiorek,
b. sierżant KOPu jest również
Polakiem i do tego... poznańczy-
kiem.

Oto o jakich Litwinów pod--
niosła gwałt „Elta" i czyż trzeba
lepszych dowodów, że czynni-
kom kowieńskim chodziło tylko
o protest, aby chociażby za wło-
sy wyciągnąć kwestję wileńską
na forum międzynarodowe? (w)

OD ADMINISTRACJI

czas odnowić prenumeratę

na miesiąc CZERWIEC.
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M razyTy Wie.
W numerze wczorajszym pi-

sališmy „o demonstracjach nie-

mieckich w kraju jako też na

szeroką skalę prowadzonej pro-

pagandzie we wszystkich stolicach

świata na rzecz zmiany granicy

polsko-niemieckiej. Obecnie nale-

ży zwrócić uwagę na mnożące

się z dnia na dzień „incydenty“

graniczne. Nie mówiąc już o tra-

gicznych zajściach pod Opale-

niem, prasa niemiecka od nieja-

kiego czasu systematycznie alar-

muje opinię niemiecką zmyślone-

mi wiadomościami o gwałtach

jakich rzekomo władze polskie

dopuszczają się nad obywatelami

bądź to niemieckimi, bądź też

gdańszczanami, którzy niechcący

przekroczyli granicę polską.

„Deutsche Allgemeine Ztg.“

w depeszy z Gdańska, opatrzonej

alarmującym tytułem „Incydent

graniczny gdańsko-polski* donosi

o rzekomem nowem zajściu gra-

nicznem, które wydarzyć się mia-

ło tym razem na granicy polsko

gdańskiej. Jak donosi dziennik,

kupiec gdański Helmut Schneider

w czasie przechadzki z żoną w

okolicach W. M. Gdańska prze-

kroczyć miał z braku orjentacji

granicę w pobliżu Goldkrug Oliwy

i aresztowany został przez polską

komisję graniczną. Oboje areszto-

wani zostali mimo, że oddalili się

tylko o kilka kroków poza grani-

cę gdańską. Policja polska odpro-

wadziła aresztowanych najpierw

do posterunku granicznego, skąd

następnie przewiozła do odległe-
go kilka godzin więzienia w Kar-

tuzach. Do dzisiejszego dnia

aresztowani  przytrzymywani są

przez policję.

„Deutsche Allgemeine Ztg.*

domaga się niezwłocznego wy-

puszczenia ich na wolność, pod-

kreślając, iż wykazali się oni do-

wodami osobistemi i, że tylko
przypadkowo przekroczyli gra

nicę.! a

— „W každym razie—ošwiad-

cza dziennik—odnosi się wraże-

nie, iż ten rygorystyczny postępek

polski ma charakter ostrych szy-

kan przeciw Gdańskowi, a nawet

odnosi się wrażenie, jak gdyby

był on rewanżem (?!) za ostatni

incydent graniczny w Opaleniu".

Znacznie częstsze są incy-

denty na granicy litewskiej, gdzie
mają charakter jawnych napa-

dów litewskich organizacji bojo-

wych na nasze patrole graniczne.

W jednym tylko numerze wczo-

rajszym mieliśmy sposobność za-

notować aż dwa takie wypadki:
pod Olszanką w pow. suwalskim
oraz w rejonie Olkienik. Że Litwa
dzisiejsza jest ekspozyturą Berli-
na i działa w myśl rozkazów

- stamtąd otrzymanych — nie po-

" trzeba tłumaczyć. Wszystkie tego

rodzaju prowokacje niemieckie

rzucają na taktykę niemiecką

wyraźne światło. Dziś, gdy ewa-

kuacja Nadrenji dobiega końca,

Niemcy wywołując tego rodzaju

wypadki, usiłują sprawami gra-
nicy wschodniej Rzeszy alarmo-

wać bezustannie cały świat, usi-

łując sobie zjednać jego sympa-

tje dla swych „rewizjonistycznych*

zabiegów”. Gra jest zanadto przej-

rzysta!

Nie udało się wplątać Pol-

ski w wojenną awanturę z So-

wietami, przyczem Niemcy ode-
grałyby, za cenę naszego Pomo-

rza rolę „uczciwego maklera* —

więc dziś próbują osiągnąć cel

swój na innej drodze. Wprawdzie

wątpimy aby — mimo wojowni-

czych występów swoich „hurra-

patrjotów'—obrali niebezpieczną

drogę rozstrzygnięć orężnych, ale

bitwy, staczane „przy zielonym

stole", w gabinetach dyplomatów

bywają niemniej niebezpieczne i
w skutkach swych fatalne. W

drugim wypadku nie ulega kwe-
stji, iż bitwa taka rozgorzała na

całej linji i zbliża się bodaj ku

stanowczej rozgrywce. Zapowie-

dziany przyjazd do Warszawy

włoskiego ministra Grandiego bę-

dzie miał niewątpliwie bardzo do-

nośne znaczenie.

W takim momencie pierwszo-

rzędne znaczenie ma dla nas py-
tanie, w czyjem ręku spoczywa

dziś obrona interesów polskich,

jakie stanowisko wobec możliwe-

: go konfliktu polsko-niemieckiego
zajmą najwpływowsze dziś sfery

w Polsce?

 

Odpowiedź marsz. Daszyńskiego <Waietom»>

z «Gazety Polskiej.»
W „Gazecie Polskiej" z 1-go

b. m. ukazał się duży artykuł

p. t. „Ignacy Daszyński i jego

cien“. (Urywki z tego artykułu

zamieściliśmy we wczorajszym

naszym przeglądzie prasowym).
Autor artykułu—a wlašciwie re-
dakcja, gdyż autor nie był pod

pisany—wystąpił z zarzutem pod

adresem p. Daszyńskiego, że w

marcu 1928 r. dał się wybrać

marszałkiem Sejmu... wbrew woli
p. Piłsudskiego! To miało dopro-
wadzić p. Daszyńskiego do „smut-

nych rezultatów", bo zmusiło go

do obrony praw Sejmu „wraz z

p. Trąmpczyńskim i tow. Liber-
manem“. (!)

P. Daszyński M„stracił przyjaźń
Piłsudskiego” (!) a teraz idzie „w

ogonie Trąmpczyńskiego i Liber:

mana*.
Autor artykułu

p. Daszyński nie zdawał
twierdzi, że

sobie

sprawy ze swego postępowania,
i teraz „pod zachód życia* jest

-smutny i rozgoryczony.
W odpowiedzi na ten artykuł

ogłosił marsz. Daszyński list ot-
warty, który w streszczeniu tele-
fonicznem podał nam wczoraj
korespondent nasz warszawski.
Ze względu na interes, jaki wzbu-
dziło rewelacyjne pismo marsz.

Daszyńskiego, tak niezmiernie
charakterystyczne dla naszej smut-
nej rzeczywistości, zamieszczamy

je poniżej z. nieznacznemi tyiko
skrótami:

* *
Nie odpowiadałem „Gazecie

Polskiej* na niezliczone jej znie-
wagi pod moim adresem. Wiem,
że rasa zapłaconych „zaplutych
karłów" „nie wygasa i, že polemi-
ka jest ich žerem. Ale i to wiem,
że trzeba kłamstwo tępić, że trze-
ba Polaków informować szczegó-
łowo o systemie dzisiejszych rzą-
dów i dlatego piszę ten artykuł.

Na jakiś tydzień przed zebra-
niem się nowowybranego Sejmu
przysłał do mnie p. Sławek z cu-
kierni „Ziemianskiej“ jednego z
posłów, odradzając mi kandydo-
wania na Marszałka Sejmu, bo
Piłsudski każdego Marszałka, któ-

ryby zwyciężył jego kandydata
p. d-ra Bartla będzie żle trakto-
wał i prześladował. A nie chciałby
być zmuszonym postąpić tak ze

mną. Odpowiedziałem, że sprawa
nie jest jeszcze aktualna,—i wy-
słannik odszedł. Niegodna forma
i niegodna treść intryganckiej
propozycji sama siebie osądza.

Dnia 27 marca 1928 r. zjawił
się szef rządu Marszałek Pilsud-
ski w Izbie i tu rozegrały się
ohydne wypadki, których opisy-
wać nie potrzebuję. Po nich przy-
szło głosowanie. Zostałem wy-
brany Marszałkiem przeciw p.
Bartlowi. :

Jakże się zachował mój kontr-
kandydat p. dr. Bartel? Przyszedł
do mnie na trzeci dzień, usciskał
mnie, gratulował, mówił, żem go
wybawił z ciężkiego położenia,
p. dr. był wtedy wicepremjerem,
prawą reką Marszałka Piłsud-

skiego.
Rząd Marszałka Piłsudskiego

zapowiedział w orędziu Prezyden-
ta R. P.:

„Zyczę Panom, byście z najlepszą
wolą, liczącą się z realnemi potrzebami

życia, szukali rozwiązania wielkiego za-

gadnienia harmonijnego współdziałania
władz Państwa"...

By odpowiedzieć na to pytanie

trzeba się cofnąć wstecz, o lat

kilkanaście, kiedy to opinja pol-

ska rozpadła się na dwa nierów-

ne zresztą obozy t. zw. aktywi-

stów i pasywistów.

Co oznaczały te dwa kierunki,

jakie miały cele? Określił to w

swoim czasie krótko i dobitnie
wrogi nam zresztą „Manchester

Guardian* (z r. 1918-go). Czyta-

my tam dosłownie:
„W zakresie jej (t. j. polityki akty-

wistów) wchodzi plan zrzeczenia się po-

znańskiego, poniewaź odebranie go mo-
głoby być urzeczywistnione jedynie dro-

gą wojny do ostateczności.

Politykę drugiego, narodowe-

go obozu, na którego czele stał

Dmowski, charakteryzuje „Man-

chester Guardian" w tych sło-

wach:
„A czegoż broni p. Dmowski? Za-

chłannego nacjonalizmui reakcji. Wszak

on to jest wodzem współczesnego anty-

semityzmu w Polsce. Liberalna Rosja

nie uznałaby go nigdy, jako przedsta-

wiciela Polski. Jego polityka polega na

tem, aby nakłonić aljantów do odebra-

nia Poznańskiego i Gdańska Prusom".

Te pełne nieukrytej złości sło-
wa są niewątpliwie największą po-

chwałą dla Dmowskiego. Jakiż

kierunek, reprezentowany przez

Dmowskiego zwyciężył? Polska

powstała z Poznaniem i własnem

wybrzeżem morskiem.

Po przewrocie majowym Stron-

nictwo Narodowe ze swoim gen-

jalnym przywódcą zostaje usu-

nięte od wszelkich wpływów na

bieg wypadków politycznych,

ster rządów obejmują ci, którzy

czasu wojny łączyli losy Polski z

Nie wiem, czy to był praw-

dziwy program Rządu. Ale moim

programem była i jest do dziś

harmonijna współpraca rządu i

sejmu.

Sejm, któremu mam zaszczyt

przewodniczyć, uchwalił swój
pierwszy budżet w ciągu dwu
miesięcy. Różnica przez Sejm
uchwalonego, a przez Rząd pro-
jektowanego budżetu była mini-,
malna. Ustawę inwestycyjną uch-
waliły Sejm i Senat w przeciągu
czterech dni. Zdawało się, że
mój program urzeczywistnia się.
Tymczasem nagle Senat dostał
rozkaz uchwalenia budżetu bez
zmian, natychmiast, aby Rząd
mógł zamknąć sesję ciał ustawo-
dawczych. Dwóch ministrów ob-
legało mnie, aby ich pilne pro-
jekty ustaw wziąć na pełną Izbę,
a szef Rządu kazał tymczasem
jak najrychlej sesję zamknąć.
Dnia 22 cerwca zamknięto ją.
Kiedym, zdumiony tem wszyst-
kiem, pytał, dlaczego tak postą-
piono, otrzymałem informacje o
zamiarach Rządu, wyrażonych tak
brutalnemi słowami szefa Rządu,
że—nawet w epoce dzisiejszego
zdziczenia słowa — nie chcę ich
tu powtórzyć. Chodziło o to, aby
ministrowie nie zbliżyli się do
stronnictw sejmowych i do pra-
cy sejmu, aby tej pracy nie było.

Dnia 1 lipca 1928 r. ukazał się
artykuł Marszałka Piłsudskiego
o jego chęci „bicia i kopania*
posłów, o „podrzutkach* i t. d.
Tegoż dnia ustąvił Marszałek Pił-
sudski z prezesury Rady Mini-
strów.

Nie mam zamiaru omowiać
„zamkniętych aktów* tego arty
kułu, ani późniejszej mowy o
„Wesołych budżetach”, ani listu
o „Dnie oka". Nie powtórzę też
argumentów mojego listu z wio-
sny 1929 r. do p. d-ra Bartla.
Przez cały ten czas ataków za-
chowałem spokój, chociaż obelgi
padały coraz to  brutalniejsze,
coraz to bardziej wyzywające.
Powtarzam: akty tej sprawy za-
mknięte; społeczeństwo aż nadto
dobrze o nich poinformowane.
W czerwcu 1929 r. wpadł do

mnie do biura p. Marszałek Se-
natu, dr. Szymański i zaczął bia-
dać nad tem, co się w Polsce
dzieje. W rozmowie rzucił zdanie,
że ja jeden mogę i powinienem
mówić z Marszałkiem. Piłsudskim.
Odpowiedziałem, że po tych jego
pismach wątpię, czy mnie przyj-
mie. P. Szymański pojechał do
Sulejówka i po rozmowie z Mar-
szałkiem Piłsudskim powiedział
mi, że Marszałek Piłsudski gotów
mnie przyjąć. Musiałem więc na-
pisać list z zapytaniem, kiedy
mogę złożyć wizytę.
W Belwederze zwróciłem uwa-

gę Marszałka Piłsudskiego na
dwie główne rzeczy.

Pierwsza: Na początki kryzysu.
Druga: Na konieczność stwo-

rzenia większości w Sejmie, aby
Sejm wraz z rządem mógł kryzys
przetrwać bez katastrofy.

Czy miałem wtedy rację? czy
radziłem dobrze? —niechaj o tem
sądzi społeczeństwo, które ugina
się dziś pod brzemieniem kryzysu
i zżyma się na „hocki-klocki” kon-
stytucyjne, igrające sobie wśród
morza nędzy ludzkiej.
W rozmowie w Belwederze

losami państw centralnych. Fak-

tyczny kierunek rządów spoczywa

dziś w rękach p. min. wojny Pił-

sudskiego, który specjalnie zawa-

rował sobie głos decydujący w

sprawach polityki zagranicznej.

Jakież jest stanowisko p. Piłsud-

skiego wobec Niemiec?

Pozwolimy sobie przytoczyć

ustęp z mowy wygłoszonej przez
p. Piłsudskiego dnia 1 maja
1917 r. na posiedzeniu Tymcza-

sowej Rady Stanu w Warszawie.

(Cytujemy ściśle według proto-
kółu):

— „Państwa Centralna krwią
swoją opłaciły zdobycie polskiej
ziemi przy niewielkim przelewie
krwi samych Polaków; mają więc
prawo moralne do urządzenia na-
szego kraju..

Rada Stanu... przełamała nie-
ufność kraju do polityki państw cen-
tralnych i tę zaslugą historia jej
przyzna, zapisze to na jej plus",

Takie były przekonania p. Pił-

sudskiego przed trzynastu laty.
„Czy następnie ulegly zmianie?

Jakie są dziś? — tego nie wie-

my. Przekonań p. Piłsudskiego

nie znają podobno nawet najbliżsi

jego zaufani i przyjaciele. Wobec

zaostrzenia się polsko - niemiec-

kiego konfliktu i możliwej roz-

grywki, społeczeństwo polskie ma

jednak prawo zapytać: jakie sta-

nowisko zdecydowany jest zająć
nasz rząd? Jakich użyć środków

w obronie naszej niezaprzeczal-

nej własności, w obronie od-

wiecznej ziemi polskiej i polskie-

go ludu?

padły wtedy słowa, od których
mi się nieswojo zrobiło. Ūslysza-
łem tam:

„Nie dawałem pracować

wszystkim trzem sejmom*,..
Po mojem ostrzeżeniu p

premjer Świtalski pojechał rzą-
dowem autem na wakacje do
Biarritz, wódz B. B. p. Sławek

także do Biarritz, a ja zostałem
w parę miesięcy potem zbeszta-
ny i wyszydzony w artykule p. t.

„Gasnacemu Światu". Przepowie-
dnie p. Sławka spełniały się

coraz dokładniej... Zemstą rozko-
szowano się na zimno. Zniosłem
to. Ale kiedy mi dwie hamletow-

skie postacie „Guldenstern“ i

„Rosenkranz" zapowiedziały dnia

31 października w Sejmie, że w

przedsionku Sejmu stu oficerów
jest niezadowolonych ze mnie
iz moich urzędników i kiedy

przyszedł do mego biura p. Mar-

szałek Piłsudski, abym otworzył
posiedzenie Sejmu, oparłem się
stanowczo.

Za to mnie p. Marszałek Pil-
sudski i dwie postacie „świad-

ków" nazwali „durniem*.

Odpowiedzi mojej dzieciom
swoim chyba nie przekażą...

O szkodach wciągania armji

do polityki nie myślę tu mówić.

O tym temacie jeszcze Polska

będzie, niestety, musiała mówić
obszernie i to w ciężkich wa-

runkach.
Tyle narazie o moim „grzechu

pierworodnym*.
A teraz uwaga o p. Trąmp-

czyńskim i o tow. pośle Liber-
manie.

Nikt Narodowej Demokracji
tak silną, tak zwartą nie zrobił

jak system „pomajowy“.
Grożąc „sub rosa“ zabiciem

siedemdziesięciokilkuletnego b.
Marszałka Sejmu, potem Senatu
p. Trąmpczyńskiego, zrobiono go
w szerokich kołach słusznie po-

pularnym człowiekiem. Narodo-
wi demokraci odrabiają swoją
majową klęskę. Opanowali całą

niemal młodzież szkół średnich i

wyższych i gdyby przy najbliż-

szych wyborach nie oszukiwano
i nie przekupywano, zdobędą
prawdopodobnie więcej manda-
tów, niż ich mają obecnie.

A poseł Liberman?
Ten znakomity obrońca legjo-

nistów, więziofych przez żołda-
ctwo austrowęgierskie w Huszt i
w  Marmarosz Sziget, któremu
legjonišci serdeczną wdzięczność
zawsze okazywali, powinienby
dzisiaj w organie rzekomych  le-
gjonistów być traktowany oględ-
niej.

Grożąc mu obiciem za jego
mowy w procesie o zabranych
ośmiu miljonach z Kas Państwo-
wych na wybory B. B., podkreś-
lili „waleci* tylko jego odwagę
cywilną w oczach uczciwych lu-
dzi i ograbionych obywateli.

A wrzask o proces Ūlitza?
Sąd polski go uniewinnił, ale
adwokat Liberman „nie miał pra-
wa" bronić niewinnego.

Poseł Liberman jest Podpuł-
kownikiem Legjonów. ;

„Walety* mówią, że nie był
„bojowym* oficerem. Ale czyż
może to mówić organ p. Majora
Switalskiego, p. Podpułkownika
Prystora lub choćby Pułkownika
Miedzińskiego ze służby Il Od-
działu? Wolne żarty!

Wreszcie rzecz może najważ-
niejsza Tow. Lieberman jest do-
skonalym znawcą „jurysprudencji“
p. ministra Sprawiedliwości w
Polsce. Jest to wartość dla ucz-
ciwych obywateli czasami wprost
nieoceniona,
W końcu kilka słów o „zacho-

dzie życia”.
„Walet* z „Gazety“ przypo-

mina mi kilkakrotnie mój wiek,
nazywając go poetycznie „zacho-
dem życia". Ale i jego Pan chy-
ba nie w „wiośnie życia" się
znajduje. Ma o jeden rok mniej
odemnie... Jego „zachód” nie
bardzo chyba pogodny, skoro pi-
sze od dwuch lat rzeczy, które
zdolne są do wywoływania w
Europie komentarzy najbardziej—
oryginalnych.

Polska już żadnych nie robi.
Więc. „walety* z „Gazety Pol-

skiej* nie cieszcie się zbytnio
moim „zachodem życia*!

Nie wiem jak długo żyć mi
wypadnie, ale dopóki będę żył,
będę siekł z ramienia (jak mówi
Zeromski) oszustów i gwałciciełi
wyborczych, karjerowiczów, pa-
sorzytėw, „waletow“, co się do-
brali do pieniędzy państwowych,
do władzy, do wpływów w służ-
bie jednego człowieka, choćby ze
szkodą, ze zubożeniem, z rozpa-
czą ogromnej większości pracu-
jącego ludu w Polsce.

I talojPolski
Afera oszukańcza w War-

szawie.

Zlikwidowano tu dzisiaj na-
stępującą aferę oszukańczą: od
kilku dni na ścianach domów ji.
na słupach reklamowych rozkle-
jano ogłoszenie o poszukiwaniu
zdolnych akwizytorów do sprze-
daży na raty państwowej pożycz-
ki budowlanej. Podawano adres
hotel Wiedeński m. 102, filja Za-

-z 1 sierpnia.

chodniego Banku Spółdzielczego
Lwów. Ponieważ w byłym zaborze
rosyjskim sprzedaż obligacyj na
raty nie jest dozwolona, policja
śledcza postanowiła zlikwidować
działalność oddziału banku. Wy-
wiadowca w towarzystwie policji
mundurowej udał się pod wska-
zanym adresem i zastał tam nie-
jakiego Karola Kohla, zarnieszka-
łego we Lwowie przy ul. Gold-
mana. Kahl oświadczył, że został
wydelegowany do Warszawy przez
Zachodni Bank Spółdzielczy
Lwowski celem zorganizowania
tu biura sprzedaży na raty obli-
gacyj pożyczki budowlanej. . Oka-
zało się, że Kah! by! karany już
w Berlinie i Lwowie sądownie za
oszustwo. Zaden bank nie wy-
słał Kohła do Warszawy. Przy
Kohlu znaleziono 343 sztuk lito-
grafowanych blankietów z zamó-
wień na obligacje państwowej
pożyczki budowlanej oraz 150
umów rozmaiłych osób na do-
stawę obligacyj tej pożyczki.
Kah! otrzymał od tych osób za-
datki w rozmaitych wysokościach.

Ż Litwy.
Sprawa zawarcia litewsko-
łotewskiej umowy hand-

lowej.

„Jaunakas Žinas“ donosi, iż
rząd łotewski otrzymał już odpo-
wiedź Litwy w sprawie układu
handlowego. Litwa proponuje
zawrzeć układ na zasadzie naj-
większej przychylności, włączając
pewne klauzule. Zdaniem dzien-
nika, żądania wystawione w tych
klauzulach posuwają się tak da-
leko, że propozycja iitewska nie
znajdzie poparcia u rządu łotew-
skiego. W związku z tem dzien-
nik oświadcza, że 14 stycznia
1931 roku, jeżeli do tego czasu
nie będzie zawarty układ, zosta-
nie wprowadzona taryfa maksy
malna, albowiem sfery sejmowe
uważają dalsze przedłużanie ta-
ryf minimalnych za niepotrzebne.

Do Kowna przybędzie fran-
cuska tlota powietrzna.

Francuskie ministerstwo ko-
munikacji powietrznej zawiada-
mia, iż 15 b. m. ze Strasburga
wyrusza francuska flota powietrz-
na w składzie 6 samolotów róż-
nego typu.

Samoloty polecą według marsz-
ruty: Sztrasburg—Praga—Warsza-
wa—Kowno—Ryga—Talin i z po-
wrotem. We wszystkich tych mia-
ac flota zatrzyma się na 1—3
ni.
W Kownie francuscy goście

są spodziewani ok. 19—24 czerw-
ca, drugi raz wylądują w Kownie
w drodze powrotnej z Rygi.

Smetona jedzie do Czecho-
słowacji.

Prezydent Państwa zamierza
udać się na letni wypoczynek
wraz ze swą rodziną do jednego
z uzdrowisk w Czechosłowacji.
 

"4sali sądowej.
Wychowankowie  gimnaz-
jum białoruskiego kierow-
nikami ruchu komunistycz-

nego.
Po likwidacji rejonowego ko-

mitetu Komun. Parcji Zachod.
Biał., działającego na terenie pow.
postawskiego, co nastąpiło w ma-
ju 1927 r. niebawem władze bez-
pieczeństwa zauważyły nowe ru-
chy, zmierzające do wznowienia
działalności organizacji wywro-
towej.

Już 16 czerwca przybył do
Postaw niejaxi Jan Zytkiewicz,
kierownik wydziału wiejskiego
Okr. Komitetu K. P. Z. B. Zwo-
łał on konferencję i:ejonowego
Komitetu w Postawach, na któ-
rej dokonano wyboru sekretarza
rejonowego w osobie Aleksego
Żytko.
W kilka dni później z ramie-

nia Białor. Włośc.-Rob. Klubu Po-
selskiego do Postaw przybył Bo-
rys Machleri objął *sekretarjat
partji na pow. postawski, i jedno-
cześnie nawiązał kontakt z miej-
scową organizacją komunistyczną
jako instruktor Okr. Komit. K.
P.-Z-B-

Działalność wywrotowców na
terenie powiatu znacznie się oży-
wiła. Wszczęto gorączkowe przy-
gotowania do obchodu 1 sierpnia.

15 lipca ponownie przyjechał
z Wilna - Zytkiewicz i wprost z
dworca udał się na t. zw. „jawkę”
do mieszkania Machlera, gdzie
odbyła się dłuższa konferencja z
gospodarzem i Żytko. Żytkiewicz
wręczył Zytce cyrkularz, pisany
odręcznie na bibułce ze szcze-
gólnemi instrukcjami w związku

Żytko z kolei dorę-
czył ten cyrkularz sekretarzom
podrejonów, którzy następnie
treść jego zakomunikowali człon-
kom „jaczejek”.

Cyrkularz ten trafił do rąk po-
licji, a dokonana ekspertyza ka-
ligraficzna stwierdziła niezbicie,
iż pisany był ręką Żytkiewicza.
W wykonaniu instrukcji Żytko

nabył materji czerwonej, z której
sporządził transparenty i opatrzył
hasłami wywrotowemi. Ustalone

to zostało po dokonaniu oględzin
i ekspertyzy skonfiskowanych póź-
niej wywieszonych płacht. |

Sledztwo ustaliło, iż Żytkie-
wicz i Machlar oddawna przeja-
wiają czynną działalność komu-
nistyczną, występując jednocześ-
nie z ramienia Biał. Włośc.-Rob.
Kl. Poselskiego. W lutym 1929 r.
na żądanie Kuratorjum Wil. Okr.
Szkolnego zostali usunięci z Wil.
Gimnazjum Białoruskiego za na-
leżenie do Zw. Młodz. Kom. Zach.
Biał. i agitację przeciwpaństwo-
wą śród uczniów tego gimnazjum,
zaś Žytko był jednym z 5-ciu
mężów zaufania Biał. Włośc.-
Robot. „Hromady* na pow. Po-
stawski.

Postawieni w stan oskarżenia
z art. 102 cz. | k. k. podsądni do
winy nie przyznali się.

Wydz. karny sądu okręgowego
w składzie pp. sędziów: Szpakow-
skiego, Zaniewskiego i Stankiewi-
cza, po zbadaniu świadków i za-
poznaniu się z dowodami rzeczo-
wemi, zgodnie z wnioskiem wice-
prokuratora Zdanowicza, uznał
wszystkich trzech podsądnych za
winnych należenia do K. P. Z. B.
i skazał każdego z nich na osa-
dzenie w ciężkiem więzieniu przez
lat sześć.

Podsądni, przez cały czas pro-
cesu udający ofiary nieporozu-
mienia, po ogłoszeniu wyroku od-
rzucili maskę, ujawniając właści-
we swe oblicze przez wzniesienie
okrzyków: „Precz z rządem fa-
szystowskim!“

Policja wywrotowców wypro-
wadziła z sali, sporządzająz o zaj-
ściu protokuł.

Za znieważenie sądu będą oni
odpowiadać oddzielnie. Kos.

znZA

TEATRY MIEJSKIE.
POLSKI

„Dom kobiet" sztuka w 3
aktach Zofji Rygier Naikow-

skiej.

Występy artystek Teatrów
Warszawskich.

Bardzo ciekawie i niezwykle
oryginalnie ujęła utalentowana
powieściopisarka temat w swoim
pierwszym utworze scenicznym.

Tak, dom to pełen kobiet,
bez jednej męskiej duszy, prócz
tylko głosu mężczyzny—kusiciela,
który daje się słyszeć przez chwi-
lę z oddali w ostatatnim akcie,
glosu, który swą mocą kuszącą
urzeka i wiedzie najmłodszą, o-
porną, dzielną lecz bezsilną wsku-
tek warunków, a może predesty-
nowaną, na bezdroża wolnej mi-
łości.

Są w tym starym wiejskim
dworze kobiety sędziwe i pod-
starzałe, w średnim wieku i mło-
de—całe cztery pokolenia. Są ta-
kie, które zapomniały już co to
miłość, i takie które ją wspomi-
nają z pogodą, inne ze smutkiem
i goryczą, inne z tęsknotą i u-
dręką. Są takie które mimo za-
wodów — pragną jeszcze i cze-
kają.

l w domu tym bez mężczyzn
—króluje wszechpotężnie on, nie-

 

obecny, on — ten który odszedł |
w cień śmierci lub w mrok do-
browolnego oddalenia. On—jest
tematem rozmów, myśli, snów i *
bezsennych nocy, istotnych czy
urojonych cierpień czy mu na
imię Włodzimierz, Andrzej czy
Piotr.

Nad wszystkimi jednak unosi
się duch jednego z nich, zmar-
łego przed czterema miesiącami
męża Janny Nielewiczowej, Krzy-
sztofa, którego wspomina się w
tym domu ze czcią, podziwem,
miłością, tęsknotą — jako wzór
niedościgły męża i cziowieka,
ideał, z którym porównywać in-
nych mężczyzn — byłoby święto-
kradztwem. Cała pointa sztuki —
to właśnie akt ostatni, w którym
nieżyjące bożyszcze tego domu,
źródło samobiczowania osamot-
nionej wdowy, zdjąć przychodzi
z ołtarza by po kaźdem druzgocą*
cem słowie, odkrywającem nagą
prawdę stawiać niżej i niżej.

Futorka, świetna obserwatork1
duszy kobiecej, zgromadziwszy w
swoim „Domu” tyle kobiet, zwią”
zanych węzłami rodzinnemi i splo*
tem wspólnych spraw, stworzyła
bogatą gamę typów kobiecych, Z
których każdy, kilkoma pociąg
nięciami pędzła świetnej powie*
ściopisarki drga życiem i prawdą./f
Jakkolwiek w sztuce jej „dużo |
się mówi, a mało się dzieje”,
jednak sytuacje rozwijają się|
gładko i konsekwentnie, efekty
stopniuje autorka umiejętnie i
zdobywa się na napięcie drama“
tyczne wysokiej miary (akt III),:
a wybornego humoru w podpa*
trywaniu śmiesznostek kobiecych,
który niby nić słoneczna przewi*
ja się w posępnej raczej przędzy
codziennej tego „Domu“, posiada
zasób niemały.

Sztuka pobudza do głębszych
refleksyj.
W zespole warszawskim zje”

chały do' Wilna artystki tej miary
co Wanda Siemaszkowa, Marja
Przybyłko Potocka w  towarzy*
stwie pań Sokołowskiej, Kawif“
skiej  Słubickiej  Modrzewskiej/
Muclingrowej,  Lubieńskiej. P“
Przybyłko Potocka wykazała re
żyserski talent pierwszorzędny, lec?
zinterpretacją jej w Il akciepostaci  
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Joanny zgodzić się nie możemy,
i patos cierpienia nie przemawia
nam do serc; dopiero półtony
jej w akcie III nanowo- nas po-
godziły z artystką, mającą tak
świetną przeszłość.

P. Siemaszkowa oddawna z
przedziwną prostotą przeszła od
ról bohaterek w  tryumfalnym
swym pochodzie przez sceny pol-
skie do ról szlachetnych matek
i charakterystycznych i czyni to
tak cudownie, że chwyta za serce
widza i podziwiać przytem każe
swój złoty humor. Jej ciocia
Julcia była niezrównana i opty-
mizmem swym życiowym  roz-
świetlała cały smutny „Dom
Kobiet".

Świetną aktorką jest. także
p. Kawińska (Marja). Nic roboty—
samo życie i prawda.

Babunia p. Sokołowskiej była

więcej surową matroną niż do-
brotliwą staruszką patrzącą z po-
błażliwością oddalenia starości od
nurtu życia, na sprawy ludzkie.
Ale można tę rolę i tak ujmować.

P. Słubicka przesadziła może
w ostrości rysów wdowy po
Andrzeju.

P. Modrzewska (Róża) ma du-
żo szczerości w swej grze. Wy-
borną służącą Zofją była p. Mu-
cklingrowa wydobywając mnóstwo
ciekawych szczególików charakte-
rystycznych z roli wiejskiej, spo-
ufalonej nieco z „dziedziczkami*
kobiety.

Bezwarunkowo utalentowana
p. Lubieńska grała Ewę Łasztów-
nę o włos za mocno—ale talent
to niezaprzeczony.

Wszystkie artystki czarowały
cudowną, nieskazitelną dykcją.
Uczcie się młode artystki wileń-
skie na tych przepięknych wzo-
rach polskiej wymowy!

Artystki przyjmowano owacyj-
nie, a p. Siemaszkową ponadto
ogromną więzią białoczerwonych
róż.

Teatr przepełniony.
Pilawa.

KRONIKA.
Wiadomości kościelne.

— Związek Misyjny Kieru.
dn. 9 czerwca r. b., czyli w dru-
gi dzień Zielonych świąt, o godz.
10 min. 15 zrana odbędzie się w
Bazylice Metropolitalnej uroczy-
sta Msza św. z kazaniem okolicz-
nościowem i zbiórką na cele mi-
syjne, o godz. zaś 1 po południu
odbędzie się Akademja misyjna w
sali miejskiej ui. Ostrobramskiej
Nr. 10.
— Stan posiadania kościoła

w archidiecezji wileńskiej. Jak
wynika z danych, zawartych w
rubryceli za r. 1930, stan posia-
dania Kościoła na teren'e archi-
diecezji wileńskiej, w porównaniu
z rokiem ubiegłym, w zakresie
ilości wiernych (1 milj. 500 tys.)
i kleru (465 księży) nie uległ zna-
czniejszym zmianom.

Przybyło natomiast domów Bo-
żych (kościoły i kaplice) o dzie-
sięć, mianowicie: kościół garnizo-
nowy św. Jerzego (w Wilnie), w
Turmoncie i Tylży (dek. Brasław-
ski), Borejkach i Plissie (dek.
Głębocki), Drozdowszczyźnie (dek.
Nadwilejski), Jaszunach (dek.
Trocki), Kamionce (dek. Turgiel-
ski), Zelwie i Zalwianach (dek.
Wołkowyski).

Objęły także nowe placówki
zakcny wzgl. kongregacje religij-
ne: Najświętszej Rodziny Maryi—
w N. Wiiejce S. S. Urszulanek w
Wilnie.

Pozatem studja wyższe odby-
wają poza archidiecezją następu-
jązy księża: Franciszek Czerniaw-
ski w Lille, Aleksander Mościcki
w Poznaniu i Leon Plater w Rzymie.

Z miasta.
— Zimna. Przepowiednie ła-

godnej zimy, a chłodnego lata,
sprawdzają się, psując niejedne-
mu projekty regorocznego urlo-
pu. Dni mamy obecnie b. chło-
dne, co m. in. powoduje też za-
stój w magazynach bławatnych
na materjały letnie. Noce są kom-
pletnie zimne: 31 maja, 1, 2i3
czerwca termometr o g. Jej ra-
no wskazywał 4 stop. ponad zero.
Za dnia utrzymuje się między
8—12 stop.

Sprawy administracyjne.
— Karty wstępu na powita-

nie Pana Prezydenta Rzeczy-
pospolitej. W związku z przy-
jazdem Pana Prezydenta Rzeczy-
pospolitej w dniu 14 b. m. do
Wilna, Wileńskie Starostwo Gro-
dzkie podaje do wiadomości, że
stowarzyszenia, oraz instytucje
społeczne, pragnące przyjąć udział
w powitaniu Dostojnego Gościa na
placu za Ostrobramą, mogą otrzy-
mać karty wstępu dla pocztów
sztandarowych i delegacyj. Zgło-
szenia z podaniem ilości i nazwisk
osób, należy składać w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 10
czerwca r. b. włącznie w godzi-
nach urzędowych w Starostwie
Grodzkiem, Żeligowskiego Nr 4,
pokój Nr 9. Po odbiór kart wstę-
pu, na których będzie wyznaczo-

ne miejsce na placu należy się
zwracać do Starostwa Grodzkiego,
pokój Nr 9 w dniu 12 b. m. w
godz. urzędowych.
— Posiedzenie wydziału

wojewódzkiego. W dniu 2 czerw-
ca r. b. odbyło się posiedzenie
Wydziału Wojewódzkiego. Na po-
siedzeniu przewodniczył wojewo-
da wileński, Wł. Raczkiewicz. Na
posiedzeniu tem rozpatrzono spra-
wozdanie wykonania budżetu m.
Wilna za ubiegły 1929-30 rok
oraz sprawozdanie w przedmiocie
wyników  lustracjj Komunalnej
Kasy Oszczędności m. Wilna, do-
konanej w dniach 17—26 maja
r. b. przez rewidenta Związku
miejskich i powiatowych kas
oszczędności w Warszawie.

Wydział Wojewódzki z najwyż-
szem zadowoleniem przyjął do
wiadomości  stwierdzony przez
rewidenta fakt intensywnej, a o-
wocnej działalności Kasy, posia-
dającej fachową i sprężystą or-
ganizację. W końcu Wydział Wo-
jewódzki postanowił wydać dru-
kiem broszurę zawierającą zesta-
wienia statystyczne, obrazujące
działalność związków komunalnych
woj. wileńskiego w okresie 1928 29
roku budżetowego. Następne po-
siedzenie Wydziału Wojewódzkie-
go zamierza się zwołać w począt-
ku lipca.

Sprawy wojskowe.
— Dziś stają do poboru.

Dziś w dniu 4 czerwca do prze-
glądu (Bazyljańska 2) winni są
stawić się wszyscy poborowi rocz-
nika 1909-go z nazwiskami rozpo-
czynającemi się na literę T.

Jutro na literę UJ, oraz pobo-
rowi z nazwiskami na literę W,
zamieszkali w obrębie I i IV ko-
misarjatów P. P. d

Sprawy miejskie.
— Szkodiiwa dla mieszkań-

ców centralizacja biur meldun-
kowych. W początkach jesieni
r.b. wszystkie biura meldunkowe
zostaną gskoncentrowane w jed-
nym lokalu. W związku z tem,
Magistrat m. Wilna wydzierżawił
już dla tego celu gmach przy
ul. Końskiej, gdzie wkrótce prze-
Prowadzi kapitalny remont. d

Sprawy szkolne.
— Kursy pedagogiczne. We

wrześniu w Wilnie zostaną otwar-
te roczne kursy pedagogiczne po
ukończeniu których słuchacze
otrzymują  cenzus nauczycieli
szkół powszechnych. Na kursy
te zostanąprzyjęte osoby, posia-
dające maturę gimnazjum  pan-
stwowego. Narazie kursy peda-
gogiczne nie posiadają własnego
lokalu. Podania kandydatów już
obecnie przyjmuje kuratorjum
(Wolana 10). (w) .
— Wycieczka krajoznawcza

do państw bałtyckich. Dnia 2
lipca wyjeżdża z Wilna do Łotwy
i Estonji wycieczka słuchaczy
Wyższej Szkoły Instytutu Nauko-
wo-Badawczego Europy Wschod-
niej. Marszruta wycieczki—Ryga—

Tallin—Tartu (Dorpat) i z powro-
tem. Wycieczka będzie się skła-
dała z około 50 osób. Na czele
jej staną prof. Rydzewski, prof.
Cz. Ehrenkreutzowa i dyrektor
Szkoły, poseł Jędrzejewicz. Cel-
wycieczki—krajoznawczy. Zagra-
nicą uczestnicy wycieczki« zaba-
wią 12 dni. (w)

Z życia stowarzyszeń.
— Walne zebranie Stowa-

rzyszenia Weteranów 1863 r.
odbędziesię5bm., we czwartek, o
g. 5.30 w sali Sądu Okręgowego
Zarząd zaprasza jak weteranów i
wdowy po nich, tak również
wszystkich, interesujących się lo-
sem najstarszych bojowników o
wolność narodu i ich rodzin.
— l2ba Przemysłowo-Han-

dłowej w Wilnie. Podania na
kontyngenty towarów na 3-ci
kwartał r. b. należy ziożyć do Iz-
by Przemysłowo - Handlowej w
Wilnie za pośrednictwem Związ-
ków Kupców do dnia 18 czerw-
ca b. r.
— Zebranie Stowarzyszenia

dla Misyj Wewnętrznych przy
Kościele św. Jana odbędzie się dziś
o g. 7,30 wieczorem w sali para-
fjalnej.
— Ogėlūo-polski zįazd mor-

ski odbędzie się w dniach 20, 21
i 22 czerwca w Gdańsku, jako
najstarszym porcie polskim.

Na zjeździe poruszone będą
mające doniosłe znaczenie spra-
wy oraz przewidziane są referaty
p. ministra Klarnera, p. Rostow-
skiego i p. rektora Siedleckiego.
W skład programu zjazdu

wchodzą również zwiedzenie por-
tu i stoczni Gdańskiej, zwiedze-
nie portu i miasta Gdyni oraz
wyjazd na Hel.

Ze względu na znaczenie i
miejsce zjazdu Zarząd Wileńskie
go Oddziału Ligi Morskiej i Rzecz-
nej zaprasza do wzięcia udziału
w zjeździe, w charakterze człon-
ków Ligi, wszystkie osoby intere-
sujące się zagadnieniami Morskiej
polityki Polskiej,

Uczestnicy zjazdu będą korzy-
stać ze zniżki kolejowej oraz
ułatwień i ulg co do pormnieszcze-
nia i wyżywienia.

Wszelkich wyjaśnień udziela
członek Zarządu Wileńskiego Od-
działu Ligi Morskiej p. Kmdr Wła-
dysław Blinstrub w godz. 17—19
(Wilno ul. Miła Nr. 9).

Termin zgłoszeń
dniach najbliższych.
— Walne Zebranie Związku

Emerytów Państwowych Od-
działu w Wilnie odbyło się dn.
1b. m. Z odczytanego sprawo-
zdania za rok. ubiegły wyjaśniło
się, że pomimo niesprzyjających
okoliczności, Związkowi udało się
wyjednać dla emerytów pewne
ulgi. Sprawy zrównania uposaże-
nia, pomocy lekarskiej, zniżki ko-
lejowej są w toku. Na zebraniu
zostały podniesione kwestje: 1)
uformowanie Kasy Pogrzebowej
i 2) uformowanie funduszu,z któ-
rego można byłoby wydawać bez-
procentową pożyczkę, a nawet
dawać niewielką bezzwrotną za-
pomogę. 2 -

Wileński Oddział liczy człon-
ków niespełna 300 osób, tymcza-
sem, w Wilnie emerytów Państwo-
wych jest około 1500.
— Walne Zebranie Koła

Bibljotecznego im. Tomasza
Zana P. M. Sz. odbędzie się w
lokalu Bibljoteki i Czytelni im.
Tomasza Zana przy Wielkiej Po-
hulance Nr 14 — 15 dnia 16-go
czerwca w poniedziałek o godz.
7 m. 30 wieczorem.

Sprawy akademickie.

— Pierwsze posiedzenie Ko-
misji Reorganizacji życia sa-
mopomocowego wybranej przez
Walne Zgromadzenie członków
Stowarzyszenia Bratnia Pomoc
Polskiej Młodzieży Akademickiej
odbyło się dn. 30 maja. Na zeb-
raniu tem omówione zasadniczą
strukturę Komisji oraz dokonano
wyboru Prezydjum i przewodni-
czących Sekcyj. Przewodniczą-
cym Komisji wybrano Kol. Stani-
sława Ochockiego, zastępcą prze-
wodniczącego Kol. Władysława
Babickiego i sekretarzem Kol. Jó-
zefa Święcickiego. Komisja dzieli
się na trzy sekcje: Sekcję Ogól-
ną, której przewodniczy kol. Hen-
ryk Dembiński, Sekcję Gospo-
darczą, której przewodniczy kol.

upływa w

K WA EE NOS Kd

Władysław Babicki i Sekcję U-
sprawnienia systemu  kwalifiko-
wania podań, której przewodni-
czącym został kol. Stefan Fun-
dowicz. Na temże zebraniu upo-
ważniono Prezydjum do opraco-
wania regulaminu prac Komisji.
Następne posiedzenie odbędzie
się jeszcze przed wakacjami.

Sprawy podatkowe.
— Podatki w czerwcu. Do

dnia 15 czerwca płatne są w ul-
gowym terrninie bez kar za zwłokę:

I-a rata (od komornego brutto
za l-y kwartał 1930 r.) państwo-
wego podatku i komunalnego do-
datku od nieruchomaści.

li-a rata podatku od lokali.

Sprawy robotnicze.
— Przerejestracja Członków

Chrześc. Zw. Zaw. Szewców
odbywać się będzie codziennie o
godż. 6-ej do 8:ej wiecz. w nie-
dzielę od 2-ej pp. w lokalu Zwią-
zku przy ul. Metropolitalnej 1 —
do dnia 15 czerwca r. b. Człon-
kowie, którzy w tym terminie nie
zgłoszą się do rerestracji będą
pominięci w statystyce rzemieśl-
niczej,

— Z dozorcami nie można
dojść do ładu. Po pięciokrot-
nych próbach dojścia do porozu-
mienia między właścicielami do-
mów i dozorcami, wobec nie-
przejednanego stanowiska tych
ostatnich, Inspektor Pracy po-
stanowił przekazać sprawę Ko-
misji rozjemczej. Jeżeli i ta ko-
misja nie doprowadzi do po-
myślnego rozwiązania, wówczas
inspektor Pracy odwoła się do
Ministerstwa, które z pośród
władz miejscowych powoła Na-
dzwyczajną Komisję rozjemczą,
w skład której wejdą przedsta-
wicięle Ministerstwa Pracy i O-
pieki Społecznej, Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i sądow-
nictwa. Orzeczenie tej komisji
będzie nieodwołalne. w

Sprawy litewskie.
— Litwini przeciwni kon-

kursowi na wieżę zamkową.
„Vilniaus Rytojus* w ostatnim
numerze pisząc o konkursie na
wieżę zamkową, stanowczo wy-
powiada się przeciw temu uwa-
żając, iż prace konkursowe nie
będą miały nic wspólnego z hi-
storycznym wyglądem wieży.
Sprawa ta powinna poruszyć ca-
łe społeczeństwo litewskie, szcze-
gólnie Towarzystwo Naukowei
należy odpowiednio zareagować,
aby nie dopuścić do zniszczenia
pomników litewskich. w
1] — Akademja ku czci Witoi-
da. W drugim dniu Zielonych
świąt, Litewskie Towarzystwo św.
Kazimierza urządza uroczystą a-
kademję ku uczczeniu pamięci
W. Ks.Lit. Witolda. w

Sprawy Sanitarne.
— Walka z durem brzusz-

nym. W związku z planową
akcją zapobiegawczą przeciwko
durowi brzusznemu, podjętą ostat-
nio na terenie m. Wilna, władze
sanitarne wystosowały okóln:k do
wszystkich miejskich urzędów sa-
nitarnych. Okólnik ten nakazuje:
1) wzmocnić nadzór nad stanem
sanitarnym miasta zwłaszcza po-
sesji zamieszkałych oraz nadzór
nad wytwórniami i miejscami
sprzedaży produktów  spožyw-
czych, 2) poddać oględzinom
wszystkie obory, 3) badać stan
sanitarny wszystkich studzien oraz
pobierać systematycznie próby
wody studziennej oraz wody wo-
dociągowej z kranów wreszcie 4)
roztoczyć nadzór aby lód natu-
ralny odpowiadał wymaganiom
obowiązujących przepisów i był
używany jedynie do zewnętrzne-
go użytku, a mianowicie do ce-
lów technicznych i jedynie do
pośredniego chłodzenia produk-
tów spożywczych.

Okólnik zaznącza, że akcja
przeciwko durowi brzusznemu ma
być rozpoczęta niezwłocznie. (d)

Odczyty.
— Z Polskiego Towarzystwa

Chemicznego. W piątek dnia 6-go
czerwce 1930 roku o godz. 7-ej
w gmachu |Instytutu Jędrzeja
Sniadeckiego (ul. Nowogródzka 22)
Dyrektor Związku Przemysłu Che-
micznego w Polsce Dr. Edmund
Trepka wygłosi odczyt p. t. „Nie-
wyzyskane możliwości przemysłu
chemicznego”. Wstęp wolny.

Różne.
— Wycieczka do Sztokhol-

mu. Izba Przemysłowo-Handlowa
w Wilnie podaje do wiadomości,
iż Państwowe Przedsiębiorstwo
„Žegluga Polska“ chcąc spopula-
ryzowač ideę wycieczek morskich
oraz udostępnić zwiedzenie Wy-
stawy Rzemiosła Szwedzkiego,
która się odbywa w Stockholmie
organizuje wycieczkę do Stock-
holmu na 8 dni na następują-
cych warunkach: cena karty o-
krętowej, łącznie z pierwszorzęd-
nym utrzymaniem w czasie po-
dróży i postoju w Stockholmie,
paszportem zagranicznym i wizą
wynosi od osoby 320 zł.

Zgłoszenia należy kieror ać
pod adresem Izby Przemyslowo-
Handlowej w Grudziądzu ul. Li-
powa 31, załączając wyżej wy-
mienioną opłatę oraz 2 fotografje
wymiaru 31 2x4 cm. Wycieczka
wyrusza w dn. 14 go czerwca r.b.

Sprawy żydowskie.
— Pochód uliczny „bun-

dowców*. W dniach 2 i 3 b. m.
odbył się w Wilnie zlot miodzie-
ży żydowskiej zgrupowanej w or-
ganizacji „Cukunft* (Bund). W
związku z tem uczestnicy zlotu
w dniu wczorajszym urządzili de-
monstrację uliczną. Na ulicy Wi-
wulskiego uformował się pochód
w liczbie 50 osób, który z kilku
czerwonemi transperantami prze-
ciągnął ulicarni: Wiwulskiego, Po-
hulanką, Trocką, Niemiecką, kie-
rując się pod gmach Ratusza,
gdzie miało nastąpić rozwiązanie
pochodu. W chwili jednak gdy
demonstranci znajdowali się przy
zbiegu ul. Niemieckiej i Żydow-
skiej rozrzucono ulotki komuni-
styczne. Dwóch kolporterów a-
resztowano.

Podczas rozrzucania ulotek
wzniesiono kilka antypaństwowych
okrzyków. d

— Zawieszenie działalności
związku akademików żydów.
Na skutek decyzji rektora U. S.
B. ks. d-ra Falkowskiego została
zawieszona działalność Zarządu
Związku studentów żydów Ūni-
wersytetu Wileńskiego. d

Sądy.
— Egzamin sędziowski. O-

statnio przy Sądzie Apelacyjnym
w Wilnie, w ciągu 3 dni odby-
wał się egzamin sędziowski, do
którego przystąpiło ogółem 23
aplikantów z Sądu Okręgowego
w Wilnie, Pińsku i Grodnie.

Egzamin sądowy, z liczby a-
plikantów wileńskich złożyli: Jan
Buczacki, Zygmunt Bujko, Zofja
Gutkowska, Helena Izraelitėwna,
Benedykt Lukaszewicz, Eugenja
Kuchanowa, Dominik Piotrowski,
Jan Rudziewicz, Benjamin Srole-
wicz, Zygmunt Stempelberg, Wac-
ław Trzeciak oraz Adolf Zeniuk.

— Sąd okręgowy w Lidzie.
Ill-ci wydział karny sądu okręgo-
wego w składzie: wice-prezesa p.
M. Kaduszkiewicza, oraz pp. sę-
dziów Miłaszewicza i Zaniewskie-
go, wyjechał do Lidy, gdzie, po-
cząwszy od dnia dzisiejszego, aż
do 13 b.m., będzie sądził sprawy
karne, wynikłe na terenie tego
powiatu.

Na wokandzie 29 spraw.

wski. E
— Rehabilitacja. Firma „Za-

klady przemyslowe A. Mozer i
S-wie w N.-Wilejce“ wniosla skar-
gę do Sądu Grodzkiego na p. Ste-
fana Kowalskiego, który rzekomo
miał rozgłaszać, iż firma ta pro-
wadzi podwójne księgi buchalte-
ryjne. Sąd Grodzki skazał p. Ko-
walskiego na miesiąc więzienia
za zniesławienie.

Firma „A. Mozer i S-ka* wy-
rok en ogłosiła w „Słowie”. W
sądzie okręgowym p. Kowalski
udowodnił, że o podwójnej bu-
chaltecji firmy rozgłaszali dalecy
krewni Mozerów, wobec czego
sąd okręgowy uwolnił p. Kowal-
skiego od winy i kary.

Tym razem w „Słowie* nie
ukazało się ggłoszenie o uniewin-
nieniu skazanego. Tymczasem wy-
rok stanowi całkowitą rehabilita-
cję p. Stefana Kowalskiego.

Kronika policyjna.
— Kary administracyjne. Wileński

Starosta Grodzki w dniu dzisiejszym
ukarał następujące osoby: 1) Fajwusza
Joffe, Zawalna Nr. 34, właściciela auto-

Sekretarzować będzie p. Ostro-
K

busu, kursującego po linji Wilno —
Oszmiana grzywną w wysokości 100 zł.
z zamianą na 30 dni aresztu za nie-
przestrzeganie rozkładu jazdy, a mia-
nowicie autobus, należący do Joffe od-
jechał z Wilna do Oszmiany o 25 mi-
nut wcześniej, niż to jest przewidziane
w rozkładzie, 2) Nikanora Michajłowa,
Ciesielska Nr. 5 grzywną w wysokości
100 zł. z zamianą na areszt za wnie-
sienie podania do Wileńskiego Staro-
stwa Grodzkiego na imię Wojewody
Wileńskiego w tonie niewłaściwym i nie-
odpowiadającym godności urzędu, 3)
Rubina Wajnsztejna, sekretarza „Bun-
du“, Kwaszelna Nr. 23 grzywną w wy-
sokości 50 złot. z zamianą na 10 dni
aresztu za utrzymanie lokalu organi-
zacji „Bundu*, przy ul. Szklanej Nr. 9
w stanie bardzo brudnym.

— Smiertelna walka zaciętych
wrogów. W dniu 2 b. m. o godz. 7
min. 30 w Kolonji Kolejowej przy ul.
Dolnej, posesji Nr. 7 na drodze doko-
nano zabójstwa na osobie Jeleńskiego
Feliksa, zam. w Wilnie przy ul. Piłsud-
skiego Nr. 6. Dochodzeniem ustalono,
że zebójstwa dokonał Łatuszyński An-
toni, Popławska Nr. 16 przy udziale Ja-
błońskiego Władysława, zam. tamże za-
dając nożem ranę w okolicę serca.
Jednego ze sprawców zabójstwa, a mia-
nowicie Jabłońskiego zatrzymano, na-
tomiast Łatuszyński poszukiwany jest
nadal. Ustalono, że zabójstwo te zo-
stało dokonane na tle zemsty, oraz po-
rachunków pieniężnych pomiędzy Łatu-
szyńskim, a zabitym Jeleńskim, przy-
czem obaj w czasie wszczętej bójki
byli pijani.

— Kradzież farb i chemikalij.
W dniu 2 b. m. Meszel Józef, Kwa-
szelna Nr. 19, zameldował, iż ze sklepu
z przetworami chemicznemi skradziono
2 worki szarlaku, oraz 2 banie farby
łącznej wartości 1400 zł. Złodzieje otwo-
rzyli drzwi dobranym kluczem lub wy-
trychem.

— Na cmentarzu skład kradzio-
nych rzeczy. W nocy z 2 na 3 b. m.
zatrzymano w czasie obchodu policyj-
nego koło cmentarza Rossa Giniewicza
Jana, Zelazna Chatka Nr. 63. Wymie-
niony miał ukryte w jednej z kaplic
żelazne łóżko, 2 materace i 2 krzesła
i oświadczył, że rzeczy te wspólnie
z Paszkiewiczem Wltoldem,  Zelazna
Chatka 30 skradł ze składziku, przy
zauł. Warszawskim Nr. 11, a należące
do niejakiego Wojewódzkiego.

— Podrzutek. W dniu 2 b. m. przy
M. Pohulanka Nr. 22 znaleziono pod-
rzutka płci męskiej w wieku około 4 ty-
godni. Dziecko umieszczono w przytułku
Dzieciątka Jezus.

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

Od dziś dofgponiedziałku włącznie Ja-
racz — Skid fascynuje w „Artystach*.
Ceny zwyczajne, zniżki ważne.

— Teatr Miejski w „Lutni'.
Tajemnice muzyki powietrznej będą
dzisiaj demonstrowane jedyny raz w
Wilnie

Od czwartku „Mysz kościelna" z
Niwińską i Zelwerowiczem po cenach
patrėjaie zniżonych przypomni się pu-

liczności. |

POLSKIE RADJO WILNO.
Środa, dnia 4 czerwca 1930 r.
11,58. Sygnał czasu.
13,10. Komunikat meteorologiczny.
12,05. Gramofon.
16,15. Muzyka popularne.
17,15. Odczyt J. Ejsmonda i kon-

cert
18,45. Kwadrans akademicki.
19;00. Rudycja wesoła „Tajemnica

genjusza drukarni".
19,25. Lekcja języka włoskiego.
20,15. Transm. z Warszawy Feljeton,

koncert i komunikaty.
23,00. Muzyka taneczna.
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Popierajcie Polską
Macierz Szkolną

Wileńska 15—5.
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"Ze świata.
Pięciolecie „polskiej komu-

nistycznej republiki".
Bolszewicy dla podtrzymania

swej beznadziejnej agitacji komu-
nistycznej wśród Polaków, utwo-
rzyli, przy pomocy różnych wy-
rzuconych z Polski Dąbalów na
terenie sowieckiego Wołynia „Pol-
ską autonomiczną komunistyczną
Republikę" ze stolicą nazwaną
Marchlewskiem, na cześć komu-
nistycznego działacza w Sowie-
tach. Polskie—komunistyczne cza-
sopismo „Sierp" podaje opis uro-
czystości pięciolecia istnienia tej

 

„Republiki*, przyczem w prowo-
kacyjny sposób atakuje państwo
polskie. M

 

INTROLIGATORNIA
„DZIENNIKA WILEŃSKIEGO"
MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 1244

OPRAWY KSIĄŻEK, ROCZNIKÓW,
KSIĄG BUCHALTERYJNYCH
I INNE ROBOTY. WYKONANIE
STARANNE. CENY PRZYSTĘPNE.
OTWARTA OD 3-ej DO 4-ej POP.

BR IISIII TSEI TIT TEATRAITNS
Renė Pujol.

Krzyk z przestrzeni.
Przekład autoryzowany lzy Gliuki.

(Przedruk wzbroniony). a

Rennefert roześmiał się szczerze bez cienia
urazy do przeciwników.

— Co pan sądzi o tych plamach krwi? — za-
nie podzielający bynajmniejpytał ponuro Ducasse,

wesołości swego szefa.
— Przypuszczam, że nieszczęsny wynalazca

został odbity przez drugą bandę, w której rękach
znajduje się obecnie.

— To znaczy właścicieli Packardów?
— Tak się wydaje. Wywiązała się walka,

której przeciwnicy pozbierali swoich rannych, stąd
te ślady krwi.

Detektyw oparł głowę na rękach a łokcie na
kolanach, i rozważał dalej:

— Jedno jest pewne: Vigny został wykradzio-
ny po raz pierwszy nie przez Niemców.

— Cóż są za jedni ci, co go wykradli?
— Czy ja wiem?
— le przecież podejrzewa pan kogoś?
— Jedno jest pewne, Vigny został wykradziony

po raz pierwszy nie przez Niemców,

40)

strzowskiej gry.

Ducasse.

po

— Cóż za jedni wykradli
— Nie wiem, kogo mam podejrzewać...
— Ale ma pan kogoś na myśli?
— Tych samych, co ty...
— Intelligent Service?
— Właśnie! Tylko oni

go w takim razie?

są zdolni do tak mi-

— Jestem tego samego zdania — zgodził się

Tajna policja całego świata jest z wielkiem
uznaniem dla sławnej organizacji brytyjskiej, która
rozciąga swoją sieć na całą kulę ziemską,
podziw dla swej
w tych, którzy mają powody do obaw.

— Jeśli sądzić z pozorów—podjął Ducasse—
to VII oddział wziął górę nad Intelligent Service...

— Och, to jeszcze nie koniec—odpowiedział
Rennefert, wyskakując z łóżka. — Mam zresztą na-
dzieję, że potrafię wyrównać ich szanse:

— Nie bierze pan pod uwagę środków ma-
terjalnych, któremi rozporządzają, a o których my
nawet marzyć nie możemy,.

— Nie skarż się, stary, bo to nam nic nie po-
może, a stracimy resztki humoru.
cuje na wesoło! A teraz w drogę i jak najprędzej.

— Pojedziemy obejrzeć galar?
— A niechże nas Bóg strzeże. Taka inspekcja

na nic się nie przyda i tylkoby nas wydała. Obej-
rzymy okolicę i posłuchamy tego, co mówią; na-

budząc
sprawności i dyscypliny i lęk

Lepiej się pra-

razie nie możemy zrobić nic
udawali gapiów...

— A potem?
— Mówię ci, że nie mam pojęcia. Wszystko,

co wiem, ogranicza się do tego, że celem naszej
wędrówki powinno być Bordeaux.
gląda, że oni się tam właśnie udali. Wcale się tem

Bordeux jest ładnem miastem i re-nie martwię,
stauracje są tam doskonałe,

Obaj wywiadowcy wyruszyli w drogę, nie zmie-
niając powierzchowności komiwojażerów, gdyż Ren-
nefert uważał wszelką zmianę za zbyteczną.

— Jeśli ta cała banda wyjechała,
są tutaj,

warto, bo nas już znają. Możemy to zrobić po dro-
chociaż nasze motocykle będą nam djablo —

się charakteryzowač, a ješli

dze,
przeszkadzały. Pozwalają nam wprawdzie na szyb-

miejsca na miejsce,
Ostatecznie,

kie przerzucanie się z
jednocześnie zdradzają nas.
nie mamy innego wyboru.

Upewniwszy się, że nikt ich nie śledzi w dro-
się w małym

Szybko przejechali
dzielących

miejsca, w którem znajdował się opuszczony galar.
łatwością więc spostrzegli —

dze, detektywi zatrzymali
i ucharakteryzowali twarze.
dziewięćdziesiąt kilometrów,

Okolica była płaska, z
stojącą w poprzek kanału berlinkę;
ujrzeli sporą gromadkę ciekawych, powstrzymy-
wanąfprzez żandarmów, dyskutującą na temai przy-

innego. Będziemy

Coś mi tak wy-

miejscu.
nie warto
to też nie

ale
trudno... sze?

puszczalnych wypadków. Obaj motocykliści zatrzy-
mali się na chwilę,
łąkę, dzielącą szosę od drogi,
barki. Rennefert bystrym wzrokiem ogarnął naj- |
bliższą okolicę, Ducasse rozejrzał się również, lecz
nie zauważył nic niezwykłego. 2

— Napastnicy musieli wyruszyč z tego miej-
sca—powiedział półgłosem Rennefert.—Auto ocze-
kiwało ich ot, tu... Patrz na ziemię, jest
znać na niej dotychczas
kołach. Spójrz, jak trawa jest wygnieciona w tem

ale nie wchodzili na wąską
po której holowano

miękka i
wgłębienia po czterech

— Możliwie—zgodził się Ducasse — w takim
razie ten pogięty.drut ogrodzenia wskazywałby, że
przełazili przez niego.

To już mniej pewne... Mogli to zrobić ga-
pie, którzy się i w tej chwili tłoczą. Wróćmy do
Śladów kół. Czy nie uważasz, że te dwa są głęb-

— Owszem... trochę...

lasku

ich od

na brzegu

— Pozostawiły
auto stało przedtem przodem w kierunku Bordeaux,
to potwierdzałoby nasze przypuszczenia. Nie trač-
my jednak napróżno czasu. Tutaj, to tylko przesz-
łość, doganiajmy więc teraźniejszość.

Czy pojedziemy w; rost do Bordeaux?

niec nosa naszych przeciwników.

je tylne koła; znaczy to, że

— Nie wiem jeszcze. Działamy wciąż na śle:
po, ale może uda nam śię wreszcie zobaczyć ko*

(D. c. n.)
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Z Kraju.
Pielgrzymka z Dziśnień-

szczyzny.

W dniu 29 maja, pod prze-

wodnictwem proboszcza łużeckie-

go, ks. Stefana Ostaniewicza, od-
wiedziła Wilno i Kalwarję pierw-

sza od niepamiętnych czasów

pielgrzymka z pow. dziśnieńskie-
go. Wzruszeni gorącem przyję-

ciem, doznanem w Wilnie, ucze-

stnicy pielgrzymki za pośredni-
ctwem swego proboszcza nade-
słali podziękowanie J.E. Ks. Arcy-

biskupowi Jałbrzykowskiemu treś-
ci następującej:

Jego Excelencji Najdostojniej-
szemu Ks. Arcybiskupowi-Metro-
policie R. Jałbrzykowskiemu ucze-

stnicy pielgrzymki do Wilna z pa-

rafji Łużeckiej, na czele ze swym

proboszczem, wzruszeni do głębi

ojcowską łaskawością, z którą

nas przyjął w dniu 29 maja r. b.,

na tem miejscu wyrażają z ser-

deczną wdzięcznością swe gorą-

ce podziękowanie za piękne i po-

dniosłe słowa otuchy i pociechy,

oraz zachęty do wytrwania w wie-

rze naszej Świętej, za arcypaster-

skie błogosławieństwo nam i na-

szym kresom udzielone, oraz za

cenne pamiątki, których nam

użyczył. Łączymy przytem wyra-

zy uczuć synowskiego przywiąza-
nia, uległości i posłuszeństwa.
Łużki.

Ks. Stefan Ostaniewicz
proboszcz Łużecki.

Wystawa przemysłu ludo-

wego w SŚwięcianach.

W dniu 28 b. m. w Swiecia-

nach odbędzie się wielka wysta-

wa przemysłu ludowego pow.

Swięciańskiego.
Według wszelkiego  prawdo-

podobieństwa wystawę otworzy

Pan Prezydent Rzeczypospolitej,

który jak wiadomo w drugiej po-

łowie czerwca zwiedzi Wileń-

szczyznę. (d)

Śmierć pod rogami rozju-
szonego byka.

W dniu 29 maja w folw. Ko-

czasie pojenia bydła został cię-
żko poraniony rogami przez roz-
wścieczonego byka Charkiewicz
Michał, lat 44, który po paru go-
dzinach zmarł.

Z POGRANICZA.
Tajemnicze auto na grani-

cy litewskiej.
Z pogranicza donoszą, iż o-

negdajszej nocy w rejonie miej-
scowości Kiernowo-Mietkiszki od-
cinka granicznego Mejszagoła wy-
darzył się nader tajemniczy wy-
padek.

Z niedzieli na poniedziałek po
północy na pograniczu litewskiem
ukazało się tajemnicze auto, w
którem znajdowało się kilku woj-
skowych oraz kobieta. Nieznajo-
mi usiłowali dostać się na teren
polski. Na zażądane hasło przez
straż litewską osobnicy zwiększy-
li szybkość maszyny i skierowali
się w kierunku wsi granicznej
Podwarzańce. Ponieważ jadący
hasła nie znali strażnicy ostrzelali
auto i zaalarmoweli sygnałami są-
siednie posterunki. W odpowiedzi
nieznajomi również rozpoczęli

strzelaninę.
W czasie obustronnej strzela-

niny zostało zranionych dwóch
strażników. Na odgłos strzałów
zbiegli się strażnicy i patrole po-
graniczne, usiłując zatrzymać sa-
mochód. Wówczas wojskowi rzu-
cili kilka granatów ręcznych, co
wywołało wielką panikę wśród
straży. Korzystając z zamieszania
oraz z ciemnej nocy auto zmie-
niło kierunek i zdołało odjechać.

Nowa graniczna prowoka-
cja litewska.

Nie przebrzmiały jeszcze echa
prowokacji litewskiej w rejonie
Olkienik, Oran i Suwałk, a już
znowu mamy do zanotowania
prowokacyjne zachowanie się li-
tewskiej straży granicznej.

Onegdaj wieczorem w rejo-
nach wsi Dziewieliszki i Krasno-
wo odcinka granicznego Łoździe-
je, strażnicy litewscy aresztowali
3 rolników - Polaków, którzy zdo-

D-Žt4+ NN IAR

za zbiegami kilku strażników do-
stało się na polskie terytorjum,
usiłując powtórnie aresztować
zbiegów. Bezprawiu temu starał
się zapobiec patrol K.O.P., który
w momencie zbliżenia się został
ostrzelany przez strażników. Po
oddaniu kilkunastu strzałów, stra-
żnicy litewscy cofnęli się na te-
ren litewski.

 

Sport.
Automobilizm.

Minęły już czasy kiedy to pę-
dzący samochód lub motocykl
po przez nasze wsie i miasteczka

* zbierał gromady wystraszonych
wieśniaków, którzy z rozwartemi
ustami przyglądali się tajemniczej
maszynie.

Odległe są lata, w których

auto było tylko szczytem marze-
nia szerokich mas  społeczeń-
stwa, gdy dźwięk syreny był
rzadkością. Kto myślał wtedy, że
auto w tak szybkim czasie stanie
się zwykłym środkiem lokomocji
dostępnym każdemu śmiertelni-
kowi.

Kraj nasz, a szczególniej uro-
cze zakątki Wileńszczyzny usiane
licznemi jeziorami wśród gęstych
i dzikich lasów są podziwiane
przez wielu cudzoziemców, któ-
rzy są zawsze pełni zachwytu
wywożąc z sobą moc wspomnień
i albumy fotograficznych zdjęć.

Doczekaliśmy się czasów, że
samochód i motocykl staje na
usługach sportu. Zawiązują się
specjalne Kluby turystyczno-spor-
towo-samochodowe, urządza się

wycieczki, rajdy, wyścigi samo:
chododowe it. d. W szalonym
pędzie lecą luksusowe auta po
szosach, Ford sapie po połnych
ścieżkach płynąc przez piaski.
W roku ubiegłym jesienią by-

liśmy świadkami raidu samocho-
dowego, który ściągnął do Wilna
maszyny z całej Polski. Tego
lata pierwszym ogólnym wystę-
pem automobilistów będzie raid
samochodowy do jeziora Narocz
organizowany przez Kierownictwo

 

rzyszenia Techników Polskich w
Wilnie.

Raid odbędzie się na Zielone
Świątki 8 i 9 b. m. z następują-
cym programem: 8.V| o godzinie
7 rano zbiórka w lokalu Stow.
Tech. Pol., Wileńska 33, o godzi-
nie 8 odjazd. Droga prowadzi
przez: Nowo-Wilejkę, Ławaryszki,
Michaliszki, Konstantynów, Kobyl-
nik do Schroniska Towarzystwa
Miłośników jeziora Narocz. Dnia
9.VI odjazd przez Kobylnik —
Świr--Soty—Oszmianę—Wilno.

Projekt i piany wycieczek
„Włóczęgów".

Akademicki Klub  „Wlėoczę-
gów" projektuje tego lata urzą-
dzić aż trzy na szeroką skalę za-
krojone wycieczki turystyczne.

l a. wyprawa ma być piesza i
częściowo koleją z następującą
marszrutą: Wilno — Białowieża —
Hajnówka, Hajnówka—Lublin ko-
leją, Lublin — Józefów—Kielce—
Chęciny, Chęciny—Olkusz koleją,
Olkusz—Ojców, Kraków—ŻZywiec,
Wisła, Ustroń, Cieszyn. (częst-
nicy tej wyprawy mają wyruszyć
1 sierpnia, a jest tych „Włóczę-
gów" tylko sześciu: Jędrychow-
ski, Bujnicki, Medyński, Miłosz,
Herman i Zdralewicz. Ilość kilo-
metrów pieszych wynosi 600.

Ika wyprawa ma spłynąć Be-
rezynką, Niemnem, Szczarą kana-
łem Ogińskich itd. aż do Bugu i
Wisłą do Bałtyku. Wysłużonym
kajakiem Kanadyjskim mają je-
chać: Janicki, Bejnar i Baranowski.

lll-a wyprawa ma dotrzeć až
do Konstantynopola z pod N.
Targu, Orawą, Wagiem, Dunajem,
na Morze Czarne-Bosfor. Specjalne
kajaki 2 osobowe są już gotowe,
a jest ich aż trzy więc sześciu
śmiałków wyruszy w daleki kraj.
Korabewicz, Bohdziewicz, Lešniew-
ski, Szumański, Zwolski i Czer-
niawski. Dzień odjazdu wyzna-
czono na 10 lipca.

Ja Nie.

Międzynarodowe zawody
hippiczne w Warszawie.
WARSZAWA, 3.6. (Pat).

W trzecim dniu międzynarodo-

 

grany został konkurs im. śp. Fry-
deryka Jurjewicza: ciężki konkurs
myśliwski, oraz konkurs im. księ-
cia Janusza Radziwiłła potęgi
skoku. ,
W ciężkim konkursie myśliw-

skim im. Jurjewicza ostateczna
kwalifikacja zawodników przed-
stawia się jak następuje:
1— por. Ruciński

„Roksana“ 1 m. 4,6 sek.
2. — por. Clave (Francja) na

koniu „Trouver“ 1 m. 5 sek.
3. — kpt. Filiponi (Italja) na

„Mercide“ 1. m. 10 34 sek.
4. — por. Neinert na

„Lad“ 1. 13, 14 sek.
5. — rotm. Trenkwald na „Ma-

dzi” lom. 13,5 sek;
6. — rotm. Lewicki na „Mirze*

1 m. 13 34 sek.
7. — kpt. Formigli (ltalja) na

„Montebello“ 1 m. 15 14 sek.
W konkursie im. Księcia Ra-

dziwiłła potęgi skoku do pierw-
szej rozgrywki zakwalifikowano 5
zawodników: por. Neinert na „Ła-
dzie*, por. Clave na „Voland*,
rotm. Królikiewicz na „Mylor-
dzie”, por. Strzałkowski na „Ni-
nes“ i por. Debski-Nerlich na
„Mistrzu“. W rozgrywce o pierw-
sze miejsce odpadli Dębski-Ner-
lich i Strzałkowski. Po drugiej
rozgrywce ostateczny wynik był
następujący:

1—por. Neinert 2 punkty.
2—por. Clave 8 p.
3—rotm. Królikiewicz 9 p.
4—por. Strzałkowski 12 p.
5—Dębski-Nerlich.
Szóstą, siódmą i ósmą nagro-

dę podzielili między siebie ppłk.
Pradłowski, por. Douil (Francja)
i por. Szosland. Dziewiątą, dzie-
siątą, jedenastą i dwunastą na-

grodę podzielili rotm. Królikie-
wicz na „Dreamie“, kpt. Voland
(Francja), por. Korytkowski i por.
Szeloch.

na koniu

koniu

OFIARY
złożone w Administracji „Dziennika

Wileńskiego".

Zamiast kwiatów na grób Ś. p. Wi-
tolda Węsławskiego na Macierz Szkolną

składają l. i E. Hoppenowie 10 zł.
Niepodjętą należno$ć zł. p. 3 przez

służącą Zofję Łozicką przekazuje się
na rzecz Macierzy Szkolnej, Mała Po-
hulanka, 18, m. 8.

Cennik artykułów pierwszej
potrzeby w handlu detalicznym

w Wilnie.
Chleb żytni 75/9 1 klg. 38—35, chleb

żytni 70'/, — 40—39, chleb razowy —
30—28, chleb pszenny przemiał 65%, —
90—80, mąka pszenna.— 60—90, ży»
tnia razowa—25—22, żytnia pytlowa —
35—32, kasza jęczmienna — 60—40, ja-
glana — 90—75, gryczana — 80 — 60,
manna—1,40—1,00, owsiana—1,20 — 8),
perłowa — 70—50, pęczak—50—40, groch
polny — 40—30, fasola biała — 50 — 80,
ryż—1,00—90, mleko, niezbierane 1litr
35—25, śmietana—2,00—1,50, masło nie-
solone 1 kg. 4,50—4,00, masło solone—
3,80—3,50, ser krowi zwyczajny 1,40—
1,00, jaja 1 szt, 13—11, słonina świeża
1 ką. 3,80—3,60, slonina solona kraj. —
4,00—3,80, szmalec wieprzowy — 4,40—
3,30, sadło—4,00—3,80, sledź I ės
ka) 1 szt, 25—15, olej 1 kg. 2,40—2,20
kartofle 7—5, kapusta kwaszona 00—00
marchew 30—20, buraki 10—07, bru-
kiew 10—7, cebula — 40—30, cukier
kryształ — 1,70—0,00, cukier kostka —
2,05—0,00, sól biała —35—00, kawa natu-
ralna 14,00—12,00—9,00, kawa z:ożowa
3,00—2,40, herbata—30,00—17,50, węgiel
—7—6, drzewo opałowe—17—16, nafta
1 litr 65—00, mydło zwycz. do prania
1 kg. 1,90—1,45, soda do prania—50—45,
proszek mydlany — 50—45, świece —
2,40—1,75, pszenica—38—00, żyto—17—
15, jęczmień — 17 — 15,  selery —
80—70, owies zwykły—18 —16, gryka —
21—18, kiełbasa wieprz. zwycz.—4,00,
mięso wołowe — 2,40 — 2,20, mięso
celęce—1,80—1,50, mięso ba anie —
0,00—0.00, mięso wieprzowe 3,00—2,70,
sianc—9—7, słoma snopki—8—5, otrę*

GIEŁDA
WARSZAWA, 3.VI. (Pat.).

Wałuty i dewizy:

Dolary 8,88' ,—8,90 |, —8,86'/4.
Londyn 43,32—43,43—43,21.
Nowy York 8,909—8,929—8,889.
Paryż 34,95'/,—35,04——34,87',.
Praga 26,44':,—26,51—26,37'/.
Nowy York telegraf. 8,921—8,941—8,901.
Szwajcarja 172,54—172,96—172,10.
Wiedeń 125,79—126,10—125,48.
Włochy 46,72—46,84—46,60.
Berlin w obr. pryw. 212,79.

Papiery procentowe:

Pożyczka inwestycyjna 107, 5”„ kon-
wersyjna 55, 8”, L. Z. B. Gosp. Kraj.
i B. R., obl. B. G. K. 94, te same7 „83,25,
5/, pożyczka kolejowa 52,25, 10% ko-
lejowa 103. 8%, budowłane oblig. B.
Gosp. Kraj. 85, 50, 4'4',ziemskie 55,
5%, warszawskie 57,75 8*/, warszawskie
75,75 8 , Piotrkowa 68,25, 10 „ Siedlec 80.

Akcje:

Bank Dyskontowy 116,50, Połski 170
—170,50, Zachodni 73, Zw. Sp. Zarobk.
72,50, Lilpop 27,50, Norblin 60, Ostro-
wiec s B. 56,25, Rudzki 18—18,50, Sta-

rachowice 19.
łali zbiec z aresztu. W pogoni Kursów Samochodowych Stowa- wych zawodów hippicznych roze-

|
UWAGA! Ze względu przejścia największych kin w WILNIE na filmy dźwiękowe cały szereg wybitnie artystycznych

super-filmów niemych zostało nie wyświetlanych. Obecnie dyrekcja Kina „WANDA” zakontraktowała cały szereg naj-

lepszych filmów niemych nie wyświetlanych w żadnem kinie, które rozpoczynamy pierwszym filmem, największym |

i najpiękniejszym przebojem p. t.: „Przedślubny Grzech" (Podwójny trójkąt małżeński). Wstrząsająca tragedja w 10

akt. W roli gł. bohaterzy znani z filmu „Białe noce" urocza Laura la Plante, John Bols i inni. Nad program: Godzi-

na huraganowego śmiechu konkurent Buster Keatona król śmiechu Taylor p. t.: „Stuprocentowi amanci* komedja
w 6 aktach.

zerowszczyzna gm. krewskiej w

LISTON0SI
nigdy nie odczuwa zmęczenia, jeżeli

moczy nogi z dodatkiem

Soli do
nóg Jana.

 

Poszukuję posady eks-
pedjenta (bławat, ga-

lanterja) lub pomocnika
buchaltera, na miejscu
lub na wyjazd. Posiadam |

|

Od dnia 4 do 6 czerwca 1930 roku dramat ilustrujący najpię=

włącznie będą wyświetlane filmy: «Marsz Radeckiego» kniejsze epizody z życia

Feldmarszałka austryjackiego. Aktów 10. W rolach głównych: Agnes hr. Esterhazy i Karol Forest. In-

trygi dworskie ministra Meternicha. Wojna z Węgrami Włochami. Wódz narodu generał Radecki. Ogniowy

chrzest cesarza Franc. Józefa |. Zamach włoskiej anarchistki. Nad program: „Konkursowy frak* komedja

w 2 akt. Kasa czynna od g. 5 m.30 Początek seansów od qg. 6. Następny program: „Tańczący Wiedeń”.

Miejski Kinematograf
;Sała Miejska ul. Ostrobramska 5

praktykę w dużej firmie
i ukończyłem Kursa Han-
dlowe. Wymagania skro-
mne. Wiosenna 10 Leon
Kozłowski. 4

|

Pipita)

 

 

 

POLSKIEkino. „WANDA”
Ul. WIELKA 30. Tel. 14-81.
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Dostać w aptekach, składach ap-
AKUSZERKIi tecznychji perfumerjach.

—- —— udzielamy na dogodnych
warunkach. Wileńskie

AKUSZERKA | Biuro Komisowo-Handlo-

Okręgowa Komisja Wyborcza Nė 62 Okręgu Wyborczego, obejmującego powiaty: Lidzki, Marja Laknerowa aauTaa oA we, Mickiewicza 2). a.

   
  

    
    

Przyjmuje od godz. 9 do
7 w., Kasztanowa 7 m.5.

WZP69

nich we Lwowiew2e u" HYDROFUGE
„CASTOR*

Zabezpiecza od

lą |
sumę gotówki uloku-

; jemy szybko i do=

Szczuczyński, Wołożyński, Mołodeczański, Oszmiański i Wilejski z siedzibą w m. Lidzie, na

zasadzie art. 92 Ustawy Sejmowej z dnia 28 lipca 1922 r. Dz. Ust. Ne 66 o ordynacji wyborczej

do Sejmu, niniejszem podaje do ogólnej wiadomości imiona i nazwiska wybranych posłów
do Sejmu./ z Kupno
  
    

  

 

Sprzedaż

  
  

  

     
    

 

 

 

    
      

        

   
    

    
     

 

       
    

    

    

    

 

   

  
 

 

 

 

 
   

      
   

       
   

 

   

 

    

 

   

 

dni d

Wyborców| 84-763| 42059| 51.71 | 33495| 57660| 44478| bogców| ość mondatów WILGOCI agaras zb
k : zgodnie z syste- Sprzedam š ń c Ž Dom H-K. „Zachęta',

owiatów £ t z V przeciekania, wstrzymuje ciśnienie WO: 3

Śr Ne 62| Lidzkie ARCE CY Leni Wilejskie oma z]= mem wyborczym DY we wszystkich przypadkach jako to: aa i; tel,

zaraz frezarkę, borma- izolacji rezerwoarów, murów, kanałów, basenów, tuneli, tarasów, —— ARE

i szynę, szlifiarkę i inne fasad, szczytów i fundamentów HYDROFUGE CASTOR dodaje się DOLARY lub

LISTA | rzeczy warsztatowe. Gar- do zaprawy cementowej. W LONDYNIE przy placu PICCADILLY

a is a s fi ži dodė pał A 9 gh k CIRCUS największa * podającychkoje B zostala uszczel- ZŁOTE

Ne 2 empkowski. | niona Hydrofuge . lokujemy na solidne za-

3 137 10 156 53 506 4416 5279 Posiada na składzie Maia bezpieczenie z gwarancją
“ e terminowego zwrot!

1 10| 1686| 1597| 4174 si 268 | 653| 3062| 1 v. vu. |Boydo literów" uży EYE ADSTE sem Bia Kanisc
„IL V. | wo - Handlowe Mickiewi-

„ 18 1391 207 100 654 2525 677 5554 a Ma tamyte wódólBle MAURYCY KARSTENS cza 21, tel 15. 2

4-20 11 4 1 14 23 2 54 łystok, Ogrodowa 7. W Warszawie: ulica Koszykowa 7. Telefon 27—95. niemo

4 40 7530 1793 1695 995 1205 4506 17724 IV. 456—0|| W Krakowie: Biuro „CASTOR“', ulica Kleparz 5. Telefon 2 — 18.

36 1 *1 1 4 3 9 m W Poznaniu: Tow. Akc. „MATERJAŁ BUDOWLANY", ul. Sew. | LETNISKA

ż 37 ż = 1 3 1 o Mieiżyńskiego 23. Telefony: 29—76 | 38—74. — W Katowicach: i .

5 40 A 1 Ž 3 5 3 9 RUMUNSKIE inžynier Kazimierz Wretowski, ul. Generala Zajączka 19 Telefon 14-15. ———

„ „ » 2

43 5 32 85 255 16 393 , WINA ĮLETMISKA w zdrowej
„ „

miejscowości. Rze-

„ 45 98 42 414 441 145 125 1265 już nadeszły Muscat pół- » —— mi jakie zwierzęta ssą- ka i las psie Stach,

„ 46 2204 2297 3850 7913 6936 1651 24851 Il. VI. słodkie but. *, litra zł. | ce. poczta, doktór i apteka

3,75 poleca D-H. St. BA- — Cielę, koza, kotek. na miejscu. Warunki przy-

NEL i S-ka. Wilno, Mic- — Jeszczel stępne. St. Zalesie na

Razem na
kiewicza 23, tel. 2 — Mój mały braciszek. m OE

- £ . ulik. są k

Ważneso. | 30188 | 16062 | 10542 | 10583| 12035 | 18249 | 97659 WINA r—=—

wało
. etnisko blisko Wilna,

wytrzymane, węgierskie, RAKIETY, PIŁKI TENISOWE poleca, po ce- Mieszkania las, Wilja, łódź, lo-

1. Dubrownik Adolf lat 35, rolnik-ogrodnik, w. Dzitwa Szemiatowska, gm. Tarnowo, pow, Lidzki. H francuskie, hiszpeńskie,| nach konkurencyjnych, za gotówkę i na raty i pokoje ORAZśliczne.

2. Wotyniec Flegont lat 51, nauczyciel, m. Wilejka, Kolejowa 14. wloskie, pak: lecz- | Warszawska Sp. Myśliwska Wileńska 10. p agiellońska ai Ł

7 s s i i s + nicze poleca: D-H. pia "ae r „=. |

3. Matecki Nikodem lat 32, rolnik, w. Ciwnowicze, gm. Iwje, pow. Lidzki. BANEL | S-ka Wilno, CABK aflieriacii 5,4, 3, pokojowe: = k

4. Harniewicz Hipolit lat 39, lekarz, m. Lida, ulica 17 kwietnia 5. Mickiewicza 23, tel. 8-49. śe twoje śałazozkikeij 6, mieszkanie do wy- ia

5. Makarczuk Jan lat 30, rolnik, m-ko Wasiliszki, gm. Wasiliszki pow. Lidzki Ceny konkurencyjne. NAUKA trafi. P 8 rajęcia, ze wszystkiemi ndvila,

6. Wieremiej Mikołaj lat 31, inżynier ełektrotechnik, w. Kowalce, gm. Lebiedziewo, pow. Mołodeczno. 352— wygodami, oraz jeden 5” ij. kilom. u Syst k

1. Stanulewicz Wiktor lat 32, rolnik ślusarz, m-ko Boruny, gm. Kucewicka, pow. Oszmiański. S UDZIELAM Se=—= 8 == PEaćała TiaKde. kol. Santoka, Zaše. Bry-

1. = Dom terowy z wol- la": kuję do a wicza i Garbarskiej Pie- żyn Fr. Wołotka. 471—1

Li nem mieszkaniem do matury od 3—3 Mickie- karnia „Udział « od

J Es.SEkatiDa Ne 62 Pe Sapieżyńska wicza 19—31 420—s1 ZGUBY 1 REA 473

i misji Wyborczoj . , od 4—7. 343 mn

Członkowie: (=) Eugenjusz Gołębiowski T RAZER CZ DRU-

> (2) Józef Zadurski gana ejna V O, ZS5. zaa za Ai want ein S KARNIA :

-
ej fir- e 5 a

(—) Michat Szymielewicz my „Erard” oraz Battin. dystyngowana poszuku- kelmana Efroima wyd. SPoRER Połocka AB I INTROLIGA-

(—) Marek Karczmar ga i K. A.Fibigera, uzna- je posady na lato w do- przez Magistrat m. Wil- PER TORNIA c

(2) Bolesław Najda ne za najlepsze w kraju, mu polskim. Biuro M. na—unieważnia się. 470 :

Lida, dnia 30 maja 1930 r. sprzedaję na dogodnych pacrąskiej Wilno, ul. Ja- SCE „DZIENNIKA
warunkach. Kijowska 4,
m. 10. 0

PRACA

Dope - kierowni-
ka fabryki w cha-

Z ub 2 weksle po
g « 1000 zł pod-

pisane przez Kazimierza
Jasiulisa,  Wiłkomierska

giellońska 7—8. Tamże

pokój do wynajęcia.
WiLEisKiEGO“  /
WILNO, Ul.Mo-

  

  

 =
OGŁOSZENIE. E O) Y 3% pniewiżnia aji B) rakterze spólnika z nie- stowa Ni 1

meLP OP, Žodi or,Bite! o. mera powiew? ag pg sal gor Fu, psbyta zadek | Tete
niczo- 4

nego dostawę mięsa dla Baonu na czas od 1 lip- Nauczycielka odeslala jap AdE kkiezseęOlnysoc: PRZYJMUJE
ca do 31 grudnia 1930 roku. jednę uczennicę do do- 7, y Žatos is IB ŻE1. 51-20 WSZELKIE

 Oferty na powyższą dostawę winny wpły- mu ponieważ była bru-

nąć do Baonu najpóźniej do dnia 18 czerwca go- dna i nieuczesana. Za
dzina 9 rano, w którym to dniu odbędzie się godzinę wraca uczenni-

ROBOTY

w zakres dru-

ukrywanie będę ścigał
sądownie. — Mała Pohu-
lanka 18, m. 8 Inż. Ku-

owažna instytucja po-
szukuje solidnych za-

 

 

== przetarg. ca czysta i z przygładzo” piieki 475 stępców do sprzedaży karstwa

Bližszych informacji udziela kwatermistrz nemi włosami. Nauczy- >> losó ńst h

Czopki V. > Į“ Gqseckiego (z NAJTANIEJ kupuje się dobre towary U Baonu w godz. służbowych. cielka jest Zad OlÓŃa,rraty. placimy:22 Leoni 1 Introligator-

bemoroldalna >>V ATICOL | kogutkiem) u- OWIŃSKIEGO. Polecamy markizety, jedwa- —A widzisz—mówi— więcej niż konkurencja. stwa wcho-

suwają ból, swędzenie, pieczenie, krwawienie, bie, jedwabie sztuczne, satyny deseniowe, Kwatermistrz 7 Baonu jak teraz ładnie wyglą- W szkole. Początkujących poucza- dzące.  
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zmniejszają guzy, żylaki.-Sprzedająwiększeapteki„8 perkale oraz pończochy i skarpetki modne. (—) BURCHARDT dasz. A co mama po- . Poważ ł ia:

— UWAGA! — Wileńska 27. 342D 1751 porucznik. wiedziala? ę — Wandziu wymień Lwów, skrytka271349-14
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