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_Marjana Bosiackiego do zgło-

szenia się do naszej Admini-

_stracji
wych celem wykupienia za-
protestowanych weksli.

“ zwołana sesja Sejmu bez

 

 

pocztowa ulszczona ryczałtem.
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1 Administracji 448, Drukarni 1244: Fdres

  
Redaktor przyjmuje ed g. 2—4 pp. Administracja etwarta od g.

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

ątkiem poniedziałków i

„Wielki Tydzień
     dni poświątecznych.

   

  

 

Wszystkim tym, którzy raczyli wziąć udział w oddaniu ostatniej posługi

š. + P.

nieodżałowanemu Ojcu naszemu

i. WINOLIOWI WĘUŁAWIŃAI,
i okazali nam tyle serdecznego współczucia z powodu tej bolesnej straty,

a w szczczególności Wielebnemu Duchowieństwu, przedstawicielom władz

1 urzędów,instytucy stowarzyszeń, organizacyj | szkół składamy najser-

deczniejsze podziękowania.
RODZINA.

 

=

a

ETUILU G
POLSKIE T-WO GIMNASTYCZNE SOKÓŁ

w Wilnie ul. Wileńska 10.

Przypomina swym członkom i sympatykom, o mającej się odbyć w dniu

7czerwca r. b.

ostatniej SOBÓTCE tanecznej.
(III Członków.
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P. P. Prof. D-rowi Władyczko D-r. J. Hurynowiczównie, D-wi J Bo-

rysewiczowi, siostrom Franio i Jasińskiej, oraz całemu personelowi

Kliniki Neurologicznej za troskliwą opiekę jakiej doznałam podczas po-

bytu mego w tejże Klinice, tą drogą składam serdeczne podziękowanie.

T. Gajdelówna.
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OD ADMINISTRACJI |

czas odnowić prenumeratę

na miesiąc CZERWIEC. |

Wzywamy p.

w godzinach urzędo-

  

Au ul. Dominikańska 4. Telefon Redeief

drukarni: Mostowa I.

Polski
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ODEZWA WOJEWÓDZKIEGO KOMITETU OBY-
WATELSKIEGO PRZYJĘCIA PANA PREZY-

DENTA RZECZYPOSPOLITEJ.
Do Ludności m. Wilna i Ziemi Wileńskiej!

Obywatele!

Najwyższy Dostojnik Państwa, Pan Prezydent Rzeczypospolitej

Polskiej Ignacy Mościcki przybywa w dniu 14 czerwca r. b. do

Wilna i w ciągu dwóch tygodni będzie Gościem Ziemi Wileńskiej.

Przybywa Pan Prezydent, aby tutaj na miejscu zapoznać się z rezul-

tatami naszej dotychczasowej pracy na polu gospodarczej i kultu-

ralnej odbudowy kraju, aby zetknąć się osobiście z tem wszystkiem

co jest naszą radością lub troską. Zwiedzi więc Pan Prezydent

w czasie Swojej bytności nasze warsztaty pracy, szkoły, instytucje

społeczne i wogóle te wszystkie ośrodki, w których skupia się i roz-

wija życie ludności Wilna i Ziemi Wileńskiej.

Wielki to dla nas zaszczyt, przeto godnie musimy się przygo”

tować do przyjęcia uosobienia Majestatu Rzeczypospolitej. Witać

będziemy w Nim Dostojnego Gospodarza naszej Ojczyzny. Otwo-

rzymy przed Nim nie tylko bramy naszych miast i miasteczek, ale

przedewszystkiem nasze serca. Że czcią, należną Majestatowi Pań-

stwa, zgotujemy * Drogiemu Gościowi przyjęcie, które będzie wyra-

zem naszych uczuć dla Niego, a jednocześnie stwierdzeniem przy-

wiązania obywateli tej ziemi do państwowości polskiej. Musimy za”

manifestować, jak droga jest nam odzyskana krwią i znojem pol-

skiego żołnierza niepodległość naszego kraju, niepodległość, która

odnowiła historyczne, wielowiekowe więzy, łączące go z Macierzą,

z Najjaśniejszą Rzecząpospolitą.
W celu powitania i przyjęcia Pana Prezydenta zawiązał się

w Wilnie Komitet Obywatelski, który opracował już program pobytu

Głowy Państwa w Wileńszczyźnie. Program ten podamy do pow-

szechnej wiadomości za pośrednictwem prasy. Wzywamy wszyst-

kich bez różnicy narodowości i wyznania lojalnych obywateli, miesz-

kańców Wilna i Ziemi Wileńskiej, do należytego przygotowania się

na przyjazd Pana Prezydenta. Niechaj w zrozumieniu doniosłości,

oczekujących Wilno, dni ułatwią pracę Komitetowi przedewszystkiem

przez uporządkowanie zewnętrznego wyglądu miast i wsi, a następ-

nie przez utrzymanie wzorowego ładu i porządku. Wspólnym, har-

monijnym wysiłkiem musimy osiągnąć to, aby Dostojny Gość z po-

PREKUMERATA: miesięczna 4zł., z ednoszeniem | przesyłką pocztową Z?.4gr. SĄ

za
GGŁOSZEKIA: za wiersz miiim. dok
tekstem 10 łam. 13 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej,

zagraniczne o 36 proc. drożej. 0
miem miejsca e 26 proc. drożej.

terminowe umieszczenie ogłoszeń. Konto cz

ego Czerwonego Krzyża
od 1-go do 8-go czerwca włącznie.

ranicę 8 zł.
tekstem 6 łam 236 gr., w tekście 68 gr., za

oszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-

dministracja nie bierze szoao za

akowew P. K. O. Nik 89167.
    
 

   

      
  

66 Zapisujcie się na członków! Składajcie ofiary!

Każdy grosz przyczyni się do otarcia łez
bliźniemu.

Zarząd — Zawalna 1 od 10—13 i od 18—20.

ISISSSESITTITTIIS OKO KTMTRS JAI

Petycja mieszkańców pow. Piońskiego.
nie było u nas takiej nędzyi

ucisku podatkowego, jaki jest

dzisiaj. Niemcy zabierali nam bez-
pośrednio wszelkie płody rolne,
ale odliczali jednak i zostawiali

nam coś na przeżycie; nieprze-
widująca gospodarka obecnych

naszych sfer rządowych zapomina

nawet, że my musimy przecież

żyć. Jesteśmy wszyscy zgnębieni,

tak rolnictwo, jak i kupiectwo,

które zaledwie narodzone, już

kona pod ciężarami olbrzymich

podatków.
Jaśnie Wiolmożny Panie Pre-

zydencie, miejscowy nasz starosta,

Z Płońska otrzymała „Gazeta
Warszawska" tekst petycji, poda-
nej przez mieszkańców tego po-
wiatu p. Prezydentowi Rzeczypo-
spolitej w czasie jego pobytu w

tem mieście. Podajemy ten tekst

poniżej w całości, treść jego jest

bowiem niezmiernie charaktery-
styczna dla nastrojów panujących
obecnie na prowincji.

Płońsk, dnia 27 maja 1930 r.

Do
Jaśnie Wielmożnego Pana Pre-
zydenta Najjaśniejszej Rzeczy-
pospolitej „Polskiej, Profesora

Ignacego Mościckiego.
> £ Ž który, nawiasem mówiąc, dotąd

Jaśnieżyczę rd jeszcze mieszka w okupowanym
pnieIK TEZYCRNĖO cudzym budynku i oddać goy

Ludnošė miejscowa, przez ad-
ministrację rządową steroryzowa-

na, nie może Ci złożyć podczas
objazdu Twojego petycji przez

czołowych swoich przedstawicieli,

którzy nie chcą i nie mogą na-

rażać się na szykany i dlatego

my niżej podpisani, którzy nie

mamy już nic do stracenia, miesz-

kańcy tutejsi, samorzutnie skła-

damy w ręce Twoje niniejszą
prośbę:

Jaśnie Wielmożny Panie Pre-

zydencie, nie patrz na miejscowe

stosunki przez różowe okulary
miejscowych sfer rządowych. Po-

rozmawiaj z pracującą ludnością

naszą, z kupcami i rolnikami, a

od najmniejszego powiedzą Ci,.

że nawet za niemieckiej okupacji

nie chce prawowitemu jego wła-

ścicielowi, pokaże Ci za chwi-

lę wspaniały nowowybudowany,

juścić na kredyt, na nasze con-

to, wielki szpital, ale pamiętaj,

że jest to tylko gest bankruta,

który festynem, kwiatami i fajer-

werkiem chce pokryć swoją nę-

dzę i brak gotówki, niewyplacal-
ność i bankructwo.

Na miłość Boską, zastanów

. się nad tem wszystkiem Jaśnie

Wielmożny Panie Prezydencie, bo

jeśli rząd Twój doprowadzi nas

wszystkich do rozpaazy, to nie

pozostanie i dla Ciebie ani chwały
z tego, ani przyszłości.

Z najwyższą czcią należną.
(Następuje sto jedenaście pod-

pisów).
 
 

Administracja

„Dziennika Wileńskiego"
zm
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Popierajcie Polską

Macierz Szkolną
wileńska 15—5.

w sprawie zwołania sesji Senatu.
(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W godzinach popołudniowych zostało złożone

w kancelarji cywilnej P. Prezydenta następujące pismo:

„Ponieważ zarządzeniem P. Prezydenta z dn. 21 maja została

równoczesnego zwołania sesji Senatu, co

jest sprzeczne z duchem Konstytucji oraz dotychczasową praktyką,

przeto zwracamy się do P. Prezydenta z żądaniem zwołania, zgod-

nie z art. 25 i 27 Konstytucji sesji nadzwyczajnej Senatu".

Następuje 38 podpisów senatorów ze wszystkich stronnictw

opozycyjnych. “

Konferencja na Zamku.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. We wtorek wieczorem przybył na Zamek p. min.

Piłsudski i odbył dłuższą konferencję z P. Prezydentem.

Konferencja kard. Hlonda z p. premjerem.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Ks. primas kardynał Hlond był u p. premjera

Sławka na godzinnej konferencji.

Rozłam w Stronnictwie Chłopskiem.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W Str. Chłopskiem prawdopodobnie dojdzie do

rozłamu. Nastąpić ma secesja z 5 posłów z grupy Kulisiewicza.

w ślady Biesiedowskiego.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W Paryżu sekretarz generalny dla sowieckiego

banku dla północnej Europy Krukow oświadczył, że zrywa z ustrojem

komunistycznym i nie poddał się wezwaniu powrotu do Moskwy

ani też nie poszedł do Dowgalewskiego.

W sferach sowieckich zdrada ta wywołała konsternację,

Krukow zna szczegóły porwania Kutiepowa.

Czyn obłąkanej.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W kościele św. Aleksandra: w godzinach przed-

południowych niejaka Marja Mężyńska oblała witryolejem ks. Broni-

sława Usacza. :

Gdy ją wyprowadzono z kościoła i później aresztowano, oświad-

Czyła, że ks. (lsacza osobiście nie zna, lecz działała pod wpływem

rozgoryczenia, ponieważ nie otrzymała rozgrzeszenia.

Histeryczkę aresztowano i poddano badaniom psychjatrycznym.

gdyż

Dziesiąta rocznica traktatu w Trianon.

Węgrzy obchodzą rocznicę jako dzień żałoby.

BUDAPESZT, 4.6. (Pat.) Zapa-
dło tu postanowienie, by dzień
podpisania traktatu pokojowego

w Trianon obchodzić jako dzień

żałoby. Wszystkie fabryki mają

być nieczynne do godz. 11 i pół.
O g. 16 zaczną dzwonić. wszyst-
kie dzwony w kraju. W parlamen-

cie odbędzie się posiedzenie ża-

łobne, na które wszyscy deputo-

wani mają się zjawić w czarnych.

garniturach. Przebywający zagra-

nicą Węgrzy mają wysłać tele-

gramy protestacyjne do Ligi Na-

rodów.
BUDAPESZT, 4.6. (Pat). Dzi-

siejsze posiedzenie węgierskiej

Izby deputowanych, zwołane w

10 tą rocznicę podpisania trakta-

tu w Trianon, było manifestacją,

sprawiającą głębokie wrażenie.

Wielu deputowanych przybyło w

czarnych ubraniach. W imieniu

wszystkich stronnictw burżuazyj-

nych przemawiał hr. Apponyi,

który przed 10 laty był szefem

dróży Śwej i bytności u nas wyniósł jaknajlepsze wrażenia.

Niech żyje
Ignacy Mościcki.

Najjaśniejsza Rzeczpospolita i Jej Prezydent,
!

Wojewódzki Kamitet Obywatelski Przyjęcia
Pana Prezydenta Rzeczypospolifej.

węgierskiej delegacji pokojowej

w Paryżu, lecz odmówił podpisa-

nia traktatu Trianon. Mówił o

uczuciach żałoby, jakie ogarnęły

naród węgierski, skutkiem na-

rzuconego im traktatu. „Dzisiaj—

mówił — w 10-tą rocznicę pod-

pisania traktatu . pokojowego.

Węgry ponawiają swój protest

przeciw niesprawiedliwości i o-

świadczają, że walczyć będą w
dalszym ciągu bronią prawa o

sprawiedliwość". Hr. Apponyi mó-

wił z wielkiem wzruszeniem, ze

łzami w oczach. Zakończył sło-
wami węgierskiej modlitwy naro-

dowej, których posłowie wysłu-

chali stojąc wśród wielkiej ciszy

i wzruszenia. Następnie przema-

wiał imieniem socjalistów poseł

Farkas, poczem posiedzenie na

znak żałoby przerwano na 5 mi-

nut.
BUDAPESZT, 4.6. (Pat.) Dzi-

siejszy dzień żałoby, urządzony

z okazji rocznicy podpisania trak-

tatu w Trianon, obchodzony był

w całym kraju z uroczystą powa-

gą. We wszystkich miastach rady

miejskie zwołały ogólne posie-

dzenia, na których omawiana by-

ła sprawa uzyskania pokojowemi

środkami rewizji traktatu w Tria-

non. Po południu odbyć się ma

wspólne zebranie protestacyjne,

zorganizowane przez wszystkie

związki i stowarzyszenia dzienni-

karskie.

Słowaczyzna święci rocznicę traktatu w Trianon.

PRAGA, 4.6. (Pat). Cała Sło-
waczyzna święciła dzisiaj 10-lecie
traktatu w Trianon. M. in. w Ko-

szycach odbył się olbrzymi po-

chód przy udziale tłumnym spo-
łeczeństwa, przedstawicieli władz

it. d. Przemawiał dr. Szczepa-

niak.

Anglja przeciwko projektom paneuropej-
skim Brianda.

GENEWA, 4.VI. (Pat). Podko-
misja polityczna komitetów współ-
pracy europejskiej zajmowała się
na dzisiejszem posiedzeniu me-
morjałem Brianda i sprawozda--
niem prof. Barthelemy o suwe-

Żydzi palestyńscy
WIEDEŃ, 4.6. (Pat.) — „Neuer

Wiener Tageblatt” donosi z Jero-
zolimy, że powodem naprężenia
w Palestynie jest fakt, iż po raz

renności państwowej przyszłej

organizacji europejskiej. Przed-

stawiciel W. Brytanji twierdził,
że dążenia zwolenników Paneu-
ropy są niebezpieczne dla pokoju
światowego..

przeciwko Anglji.
pierwszy od czasów okupacji
wielki rabin Palestyny odmówił
udziału w oficjalnej uroczystości
urodzin króla angielskiego.

Sytuacja w Indjach.
Mahometanie solidaryzują się z ruchem rewolucyjnym.

BOMBAY, 4.6. (Pat.) Wczoraj
wieczorem ludność mahometań-

ska urządziła manifestacje sym-
patji dla Gandhiego. Ulicami mia-

sta przeszedł olbrzymi pochód,
w którym wzięło udział kilkadzie-
siąt tysięcy ludzi. Postanowiono

trzymać się programu Hindusów,
względnie kongresu indyjskiego.
Uchwalono rezolucję, wzywającą
mahometan do udziału w ruchu
Gandhiego przez uchylenie się
od obywatelskiego posłuszeństwa,
i do bojkotu towarów. angielskich.

Wojna domowa w Chinach.
Żelazna dywizja zwycięża wojska nacjonalistyczne.

SZANGHAJ. 4.VI. (Pat). Wed-

ług otrzymanych tu wiadomości

t. zw. zelazna dywizja komuni-

stów chińskich pobiła w dniu

wczorajszym wojska nacjonali-

styczne. Zajęcie Czang-Sza przez

żelazną dywizję oczekiwane jest

lada chwila. Czynione są przygo-
towania do ewakuacji cudzoziem-
ców.

(Pat).PEKIN, 4.VI. Agencja

Indo-Pacific, podaje, iż komuni-

katy dowództwa wojsk północ-

nych donoszą O zwycięstwie na

całym froncie. Wojska północne
zagarnęły między innemi maga-

zyny lotnicze armji nankińskiej,
w których znajdowało się 12
aparatów. Wojska północne za-
grażają poważnie mastu Czang-

a W Hankou zapanowała pa-
nika.

Z prasy.
Po mianowaniu p. Skład-

kowskiego.

Dość nieoczekiwana zmiana
na stanowisku ministra spraw

wewnętrznych wywołuje w prasie

iw kołach politycznych liczne

komentarze „Gazeta Warszawska”

z powodu mianowania p. Skład-
kowskiego pisze: o

W łonie sanacji istnieją duże niepo-
rozumienia i rozmaite poglądy na tak-

tykę. Nawet wewnątrz grupy pułkowni-

kowskiej ścierają się zwolennicyi t. zw.

„ostrzejszego kursu” z reprezentantami

poglądu umiarkowanego, który jest
zresztą wyrazem poglądów czynników

gospodarczych.
Widocznie na tle tarć wewnętrznych

w łonie pułkowników doszło do zmiany

stanowiska kierownika polityki we-
wnętrznej. Linja ta nie była ustalona.

Minister Józewski, jakkolwiek cieszył

się zaufaniem marszałka Piłsudskiego,

nie był stuprocentowym pułkownikiem.

Raczej uchodził za wyraziciela odcienia
„bartlowskiego“.

Powolanie gen. Slawoja - Skladkow-

skiego na to stanowisko, które przez

trzy lata sprawował i na któremgłosił

wyraźnie, że nie zależy mu na opinii

Sejmu, gdy ma za sobą zaufanie mar-

szałka Piłsudskiego — uchodzi w dobie

obecnej za symptomatyczne. Niewątpli-

wie, zgodnie ze swemi tradycjami i me-

todami, p. Składkowski będzie wyrazi-

cielem kierunku bardziej zdecydowa-

nego i nie dającego pardonu przeci-

wnikom. 3

Zmianie na stanowisku mini-

stra spraw wewn. towarzyszy

przytem pewna okoliczność. W

tych dniach wyjechał na urlop—

według komunikatu urzędowego—

wypoczynkowy, komisarz rządu na

m. Warszawę, p. Kawecki, który

przedtem był szefem bezpieczeń-

stwa w woj. wołyńskiem i stam-

tąd został sprowadzony przez

min. Józefskiego. Być może, iż

już nie powróci, a natomiast ko-

misarjat rządu obejmie ponownie

p. Jaroszewicz.
„Robotnik“ zaopatruje wiado-

mošė o mianowaniu p. Sklad-

kowskiego następującym komen-

tarzem: *
Dymisja „na własne żądanie" p. Jó-

zewskiego i powołanie ponowne na

jego miejsce p. gen. Sławoja - Skład-
kowskiego nie zmienia, naturałnie, w

niczem samej zasady „pommajowego"
systemu rządzenia. posunięcie to na-

daje gabinetowi p. Sławka oblicze

jeszcze bardziej — powiedzmy — ja-

skrawe, ma być prawdopodobnie „ude-

rzeniem" w Sejm, no, i oznacza ban-

kructwo ostateczne tych kół „sanacyj-
nych*, które wyobrażały sobie, że po-
trafią odegrać na wewnątrz obozu sa-
nacyjnego* jakąkolwiek rolę samo-
dzielną.

Myśmy żadnych złudzeń nie żywili;
wolimy sytuację jasne. Nieuniknionej
katastrofy systemu nie pewstrzyma już

nikt.

Rozmówki dawnych znajo-
mych.

Dyskusja pomiędzy pulkow-
nikowską grupą sanacyjną a
marsz. Sejmu Daszyńskim nabie-

ra formy rozmówek sentymental-

nych. Po Daszyńskiego „Słowie

do waletów" zjawiło się w „Ca-

zecie Polskiej" "w odpowiedzi

„słowo do króla żołędnego*. Jest

ono nieco płaczliwe, a w każdym
razie pozbawione furji i tupetu,

z jakiemi była pisana pierwsza

napaść na Daszyńskiego. „Gazeta

Polska" nietylko raz jeszcze na-

pada, lecz raczej odwołuje się do

dawnej współpracy, do wspólnych

znajomości. „Zna nas od lat dwu-

dziestu kilku”... „zna tę przeszłość
każdego z nas“...

A potem przypomina: służbę

w PPS, przez którą przeszli pra-

wie wszyscy, w związkach  strze-

leckich, w legjonach itd.
| wreszcie roztkliwiająco „Gaz.

Polska” kończy:
Są w tek niedawnej przeszlości

walk o Polskę, walk o obronę jej zdo-

bytej wolności, walk o jej siłę i potęgę

liczne karty, które są naszemi współ-

Inemi. Dzisiejszy stan walki politycznej

między nami nie pozwolił nam nigdy

zapomnieć o szacunku dla przeszłości

Pańskiej z tych czasów. Dlaczegoż Pan,

tyle od nas starszy, o nim w stosunku

do naszej przeszłości zapomina? P.lgnacy

Daszyński — wstyd nam za Pana, po
Pańskiem „Słowie do waletów*!

Zdaje się, że ich zabołało to,

co o nich napisał Daszyński, któ-

ry ich „zna od lat dwudziestu

kilku” i „zna tę przeszłość każde-
go“ z nich. Najwięcej się zawsze

można dowiedzieć o nich od tych,
którzy ich oddawna znają.

Drobne Wiadamości.
Wyrok śmierci.

KRAKÓW, 4.6. (Pat.) Przed

trybunałem przysięgłych w Kra-

kowie odbyła się rozprawa prze-

ciwko Józefie Hurdynównie, słu-
żącej z miejscowości Niemcy,

która zabiła swe 5-miesięczne

dziecko, dusząc je ziemią, wło-

żoną do ust. Sąd w uznaniu jej

winy wydał wyrok, skazujący Hur-

dynówną na karę śmierci przez
powieszenie.

Wyjazd prawosł. metr.
Djonizego do Grecji.
WARSZAWA, 4.6. (Pat.) Me-

tropolita autokefalicznej cerkwi
prawosławnej w Polsce, Djonizy,
wyjechał onegdaj z Warszawy,
udając się do Grecji na (górę

Athos, gdzie odbędą się narady

delegatów autokefalicznej cerkwi

prawosławnej w sprawie zwółania

soboru ekumenicznego kościoła

wschodniego.

Zapisujcie się na członków

Polskiego Czerwonego

> Krzyża.
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Barbarzynstwa litews
PROTEST POLAKÓW NA LITWIE.

WARSZAWA, 4. VI. (Pat.) Po
znanych ekscesach antypolskich
w Kownie zjednoczone organiza-
cje polskie na Litwie wydały o-
dezwę protestacyjną, do której
ogłoszenia w miejscowej prasie
polskiej cenzura litewska nie do-
puśeiła. Treść tej odezwy otrzy-
manej z Gdańska jest następująca:

Niżej podpisane polskie towa-
rzystwa i instytucje, stwierdzają
<o następuje: 1) W dniu 23 maja
1930 r. o godz. 5 popołudniu
miał miejsce w Kownie koło so-
boru przed gmachem minister-

„stwa spraw wer nętrznych i urzę-
du komendanta wojennego wiec
uliczny, zwołany za pomocą ulo-
tek, rozdawanych publicznie w
dniu poprzednim, o czem rów-
nież doniosła urzędówka litew-
ska,—na którym to wiecu, wygła-
szano mowy i wznoszone okrzyki
podburzające przeciw ludności
polskiej na Litwie, wytwarzające
nastrój pogromowy i nawołujące
do wywarcia zemsty na tej lud-
ności za zajścia na zabawie we
wsi Dmitrówce w Polsce, nad
granicą polsko-litewską, a to prze-
dewszystkiem przez dławienie ży-
cia społecznego polskiego w Lit-
wie, zamknięcie polskich insty-
tucyj i organizacyj, usunięcie pol-
skiego języka z kościołów i t. p.
Działo się to w obliczu władz
bezpieczeństwa publicznego bez
przeszkody.

2) Grupa demonstrantów od-
dzieliła się od przysłuchującego
się wiecowi tłumu i po pewnym
czasie przybyła pod gmach gabi-
netu ministrów, gdzie powtórzy-
ła te same hasła i żądania wo-
bec członków gabinetu ministrów,
którzy wyszli przed gmiach — po-
czem wśród demonstrantów dano
hasło do pogromu polskich in-
stytucyj. Garstka demonstrantów
ruszyła dalej ulicą do Nełajtisa w
kierunku ulicy Orzeszkowej i
znów organy władz państwowych
nie zareagowały odpowiednio.

3) Grupie wyrostków i studen-
tów złożonej z około 50 osób,
zmierzającej w stronę ulicy O-
rzeszkowej nie przeszkodził także
kordon policji, stojący w pobliżu
muzeum wojennego pomimo że
od kordanu tego przechodzący
"współpracownik zarządu główne-
go towarzystwa „Pochodnia* za-
żądał tego wręcz, oświadczając
policji, że banda zdąża do demo-
lowania siedzib polskich instytu-
cji społecznej przy ul. Orzeszko-
wej Nr 10. To też napastnicy nie
hamowani przez nikogo zniszczyli
okna, firanki i rolety od frontu
wzmiankowanego gmachu zasy-
pując lokale szkłem i kamienia-
mi. bijąc i zrywając napisy i
szyldy. Jedynie dzięki fizycznym
wysiłkom wypadkowo przybyłych
funkcjonarjuszy polskich instytu-
cyj, powiodło się nie . dopuścić
bezkarnej bandy do wnętrza biur,
bibljoteki, redakcji i administracji
pism, drukarni i t. p. Innej prze-
szkody ona nie spotkała. Telefo-
ny w domu na ul. Warszawskiej
Nr 12 podczas napadu nie dzia-
łały, to też banda udała się da-
lej pod gmach gimnazjum  pol-
skiego przy ul. Leśnej, położony
o kilka domów od centrali poli-
cji kryminalnej. Pomimo to i po-
mimo, że administracja gimnazjal-
na zawiadomiła uprzednio telefo-
nem 3 rewir policyjny o grożą-
cem niebezpieczeństwie, wybito
szyby na pierwszem i drugiem
piętrze, zrywajac tem samem eg-
zamin maturalny jaki się tam od-
bywał w obecności przedstawi-
ciela ministerstwa oświaty o czem
został
protokół. Kilkunastu napastników
wdarło się do wnętrza gmachu,
gdzie został napadnięty dyrektor,
występujący w obronie instytucji
i kamieniem ugodzony egzami-
nowany uczeń przy tablicy. In-
nym uczniom  pozrywano ich
znaczki jubileuszu gimnazjalnego.
Zewnątrz gmachu pozrywano na-
pisy, wybito witryny i połamano
tablice na drzwiach. Z obecnego
szkolnego personelu jedynie in-
spektor litewskiego gimnazjum
Ambrožewiczjus energicznie wy-
stąpił przeciwko bandytom. Je-
dynie dzięki wielkiemu taktowi i
spokojowi dyrektora polskiego
gimnazjum Abramowicza nie do-
szło do większych wypadków, po-
trafił on bowiem powstrzymać
uczniów gimnazjum swego od
reagowania.
Gmach polskiego banku drob-

nego kredytu przy ul. Kiejstuta
Nr. 29 pomimo prób dobijańia
się demonstrantów do wnętrza
uniknął napadu, dzięki zamknięciu
wejścia i dzięki skierowaniu głów-
nej uwagi tłumu na nowopowsta-
łą polską księgarnię w tym domu
pod firmą „Stella*. Księgarnia po
wybiciu dużej witryny została do-
szczętnie zniszczona, przyczem
przylegie ulice tak w stronę
Niemna, jak i alei Wolności za-
słane zostały papierem ze zni-
szczonych książek. Napad na
księgarnię Ossowskiego ograni-
czył się do wtargnięcia kilku wy-

sporządzony odpowiedni.

rostków i do drobniejszego incy-
dentu. Cukiernia Perkowskiego
ucierpiała o tyle, iż wybito kilka
szyb i zdarto afisz polskiego ze-
społu teatralnego. W zakładzie
fotograficznym Sawsienowicza wy-
bito szyby w witrynie. W polskim
związku studenckim uniwersytetu
zniszczono szafkę witrynową.

4) Po powyższych wypadkach
prezydjum towarzystwa „Pochod-
nia* jako też dyrekcja polskiego
gimnazjum kilkakrotnie zwracały
się do 3 rewiru policyjnego z żą-
daniem przybycia dla sporządze-
nia protokułu. Od godz. 5ej do
godz. 8', policja nie przybyła,
zaś naczelnik policji m. Kowna
oświadczył telefonicznie  prezy-
djum „Pochodni*, że podobne
protokóły nie są przewidzianei
sporządzone nie zostaną i oświad-
czył, że towarzystwo może uczy-
nić to samo, pociągając do pod-
pisu dowolnych świadków. Policja
zażądała od dyrekcji gimnazjum
polskiego by w ciągu nocy okna
zostały wstawione. Taki sam na-
kaz otrzymała również admini-
stracja domu przy ul. Orzeszko-
wej Nr. 12. W godzinach później-
szych w rozmaitych miejscach
miasta młodzież polska była na-
padnięta i obita przez opryszków
ulicznych. Stwierdzając powyższe
i konstatując, że: |) Akcja terory-
styczna wobec polskiej ludności
uprawiana oddawna przez pewne
koła litewskie, korzystała podczas
tych zajść z niespotykanej do-
tychczas swobody i bezkarności
ze strony organów administracji
państwowej, — II) Że podburzanie
jednej części ludności przeciwko
drugiej karane ustawowo i prze-
śladowane w drakoński sposób
w Litwie nawet tam, gdzie mogła
być mowa jedynie o cieniu po-
zorów ze strony jednostek pol-
skich, w danym wypadku nie
spotkało żadnej przeszkody, po-
mimo, źe odbywało się masowo,
publicznie,w biały dzień, w obec-
ności organów policji i publicznie
na parę dni przed tem było przy-
gotowywane, III) že cała ta akcja
obca ludności kraju wywoływana
w sposób sztuczny w tłumach
młodzieży ma jakieś ukryte cele
polityczne, które mają być wy-
grane kosztem ludności polskiej
na Litwie, — polskie organi-
zacje społeczne: primo—
protestują przeciwko wszystkiemu
co najniewinniej spotkało polskie
społeczeństwo na Litwie dnia
23 maja 1930 r. krzywdząc tako-
we materjalnie, a przedewszyst-
kiem moralnie przez stwarzanie
z polskiego elementu objektu po-
gromowego, ofiary bezkarności i
wyuzdania politycznego mętów
społecznych; secundo — nie wi-
dząc bezpieczeństwa ze strony
władz państwowych, aż nadto sil-
nych, by w zarodku zdusić nawet
próbę podobnych wykroczeń, —
odwołują się do opinji cywilizo-
wanego świata, w hasłach huma-
nitarnych, którego tkwią podsta-
wy wolności i bezpieczeństwa
państwa litewskiego, a z niem i
wszystkich jego obywateli bez
różnicy narodowości i wyznania;
tertlo—nawołują polskie społe-
czeństwo do męskiego spotkania
otrzymanego ciosu, nie poddawa-
nia się prowokacji i chwilowej
depresji .moralnej.

Odezwę podpisały następują-
ce organizacje społeczne polskie:
Polskie Towarzystwo Kulturalno-
Oświatowe w Litwie „Pochodnia“,
Polskie Towarzystwo Oświata w
Wiłkomierzu, Towarzystwo Popie-
rania Szkoły Sredniej w Wiłko-
mierzu, Towarzystwo Popierania
niezamożnych uczniów. średniej
polskiej szkoły w Wiłkoraierzu,
Polskie Towarzystwo Oświaty w
Poniewieżu, Towarzystwo Ochron-
ki Polskiej w Poniewieżu, Polskie
Towarzystwo Oświaty w Jezioro-
sach, Połskie Towarzystwo Oświa-_
ta w Szawlach. Polskie Towarzy-
stwo Oświatowe Jutrzenka w Ro-
sieniach, Towarzystwo Gimnazjum
Polskiego w Poniewieżu, Kowień-
skie Polskie Towarzystwo Drobne-
go Kredytu, Kowieńskie Towarzy-
stwo Producentów Rolnych, Spół-
ka Akcyjna Dompol, Spółka Wy-
dawnicza Omega, Związek Pro-
ducentów Nasion Sekla, Koope-
ratywa Samopomoc, Pierwsze Li-
tewskie Towarzystwo Rolne Wza-
jemnego Ubezpieczenia, Spółka
Drukarska Prima, Frakcja Polska
w Kowieńskiej "Radzie Miejskiej,
Polskie Rzymsko - Katolickie To-
warzystwo Dobroczynności w Ko-
wnie, Związek Nauczycieli Pol-
skich Szkół w Litwie, Ogólny Pol-
ski Związek Zawodowy Ludzi Pra-
cy w Litwie, Stowarzyszenie Sług
i Pracownic pod wezwaniem „Opie-
ki Matki Boskiej w Kownie*, Pol-
ski Klub Sportowy w Litwie „Spar-
ta", Zjednoczenie Polaków Stu-
dentów Uniwersytetu Litewskiego,
Związek Polskiej Młodzieży Aka-
demickiej Litwy, Korporacja „Lau-
da", Redakcje czasopism „Dzień
Kowieński"  „„Chata Rodzinna“,
„Dzwon świąteczny”, „Poradnik
Rolnika“.

Echa pogromu ludności polskiej w Kownie
Relacja naocznego świadka.

GDANSK, 4.6, (Pat.) Dzisiejsza
„Balt. Presse* zamieszcza relacje
przybyłego ostatnio do Gdańska

naocznego świadka niedawnego
pogromu ludności polskiej w Ko
wnie. Informator „Balt. Presse"
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podkrešla, že obecny rząd litew-
ski, idąc śladami rządu Wolde
marasa, usiłuje odwrócić uwagę
od coraz bardziej zaostrzających
się przeciwieństw wewnętrznych
i zwrócić ją w kierunku zewnę-
trzno-politycznym oraz na sprawę
mniejszości narodowych na Li-
twie. Ilekroč tylko zaostrza się
na Litwie przesilenie gospodarcze,
niezwłocznie przychodzi do zajść
na granicy polsko-liłtewskiej oraz
do spontanicznych wykroczeń
przeciwko zamieszkującej Litwę
mniejszości i mieszkającym w
Kłajpedzie Niemcom, przeciwko
żydom kowieńskim lub jak ostat-
nio przeciwko tamtejszym Pola-
kom. Wszystkie te zajścia noszą
wyraźne piętno prowokacji i wy-
wołują w kraju zaniepokojenie
i wrzenie, wykorzystywane na-
stępnie przez rząd do celów
wewnętrzno i zewnętrzno-politycz-
nych. Ponieważ właśnie w ostat-
nim czasie trudności wewnętrzno-
polityczne, na jakie natrafia rząd
Tubelisa, znacznie się zaostrzyły
i sytuacja gospodarcza przybrała
niebezpieczny charąkter, przeto
z całą pewnością należy oczeki-
wać, iż w najkrótszym czasie
zajdą jakieś wydarzenia, mające

w
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kie—pod sąd opinji!
na celu odwrócenie uwagi ogól-
nej w innym kierunku. Istotnie
rząd litewski wyzyskał sprawę
wypadków w Dmitrówce, położo-
nej na terytorjum polskiem, do
wysłania noty do Ligi Narodów
oraz do zorganizowania maso-
wych antypolskich demonstracyj.
Schemat tej demonstracji był
taki sam, jaki stosowano już kil-
kakrotnie z powodzeniem prze-
ciwko żydom i Niemcom. Policja
kowieńska  zwerbowała szereg
wyrostków, którym płaciła po 5
litów dziennie i nakazała urządzić
demonstrację przed polskiemi
przedsiębiorstwami i zakładami.
Odpowiednia ilość demonstran-
tów, zachwycona nagrodą pie-
niężną znalazła się niezwiocznie,
napadając na polskie księgarnie,
dzienniki, szkoły i t. p. Policja
interwenjowała na pozór, wszę-
dzie jednak zjawiała się za późno,
gdy demonstranci dokonali już
zniszczenia. Najbardziej oburzają-
cym — kończy informator „Balt.
Presse" — był fakt, iż demon-
stranci po pogromie Polaków
udali się do prezydenta ministrów
Tubelisa, który z balkonu dzięko-
wał im za ich patrjotyzm.

Oburzające postępowanie władz litewskich
wobec katolików Polaków.

Przed kilku tygodniami mia-
steczko Wysoki Dwór w -pow.
koszedarskim było świadkiem na-
padu pijanych szaulisów pod wo-
dzą niejakiego Butkusa na mod-
lącą się w kościele ludność pol-
ską. W czasie spiewania pieśni
pobożnych  w języku polskim
szaulisi wpadli do kościoła z ka-
stetami i laskami ipoczęli bić
kobiety i wyciągać za włosy z
kościoła. Mężczyzn, którzy stanęli
w ich obronie uzbrojeni szaulisi
zmasakrowali.

Policja zamiast unieszkodliwić
prowokatorėw i napastników, a-
resztowała jako winnych zakłó-
cenia porządu publicznego i pro-
fanacji kościoła 33 polaków.
Aresztowanych zamknięto w
miejscowem więzieniu na prze-
ciąg od 2—3 tygodni.

Obecnie naczelnik wojskowy
pow. koszedarskiego w drodze
administracyjnej skazał 17 Pola-
ków na karę więzienia od 1 — 2
miesięcy lącznie z grzywną od
200—400 litów. Lista skazanych
Polaków jest następująca. — -

Kaczanowski, Wysocki, Alek.
Bucywin, Januniowa z Wysokie-

go Dworu, Wł. Senkowski z Gru-
dzianki, Wasilewski ze wsi Krą-
ciki, Józef Roede z miejscowości
Młyn Samowka, Piotr Gorczyński
z zaścianka Tabalinki, Bol. Polo-
nis ze wsi Jaczańce, Win. Naru-
szewicz, Kaz. Groński z zaścianka
Gulany, Jan  Rondomanski z
Aleksandrówki, Witold Rudole-
wicz z Okucian, St. Borkowski z
Nikran, Joinikowa ze Staniewa,
„Wer. Rudolewicz z Wejzbuniszek

i Surjanowa z Ustronia. Jak opo-
wiadają naoczni świadkowie zajś-
cia, pogrom ten został zorgani-
zowany przez dyrektora gimnaz-
jum Wysoki Dwór, znanego szau-
lisa i polakożercę  Zulwitisa,
przy pomocy urzędnika Popłau-
skasa i policjanta Bujmiły, pod
przewodem Butkusa.

Należy zaznaczyć, że wymie-
niony Butkus sprowokował rów-
nież krwawe zajście przed koś-
ciołem w m. Fanuszki pow. ko-
szedarskiego, gdzie na czele z
szaulisarni pastwił się nad bezbron-
ną ludnością polską i nawołując
Litwinów by wszystkich Polaków
wygnać do Warszawy. d

Niesłychana bezczelność litewska.
Pogromu w Kownie dokonali Polacyl!?

„Dzień Kowieński* donosi:
Ciekawem było, co napisze na

temat ekscesów antypolskich w
Kownie pismo organizacji, na cze-
le której stoi p. ZŻmujdzinawiczus.
„Trimitas“ w ostatnim numerze
przynosi dość obszerny opis mi-
tyngu, w końcu zaś dodaje:

„Tutaj (t. j. koło gmachu ga-
binetu ministrów) demonstracja
też się skończyła. Jednak rozna-
miętniona młodzież długo jeszcze
chodziła ulicami, śpiewając pa-
trjotyczne pieśni. Jak opowiadają,
zostało wybitych kamieniami kil-
ka szyb w gmachu kowieńskiego

gimnazjum polskiego, w siedzibie
dziennika polskiego i wreszcie
gdzieniegdzie jeszcze pohalaso-
wano. Przypuszczają jednak, iż
niekulturalną i ze wszech miar
godną potępienia robotę, wyko-
nali Polacy prowokatorzy, pra-
gnąc w ten sposób zamącić na-
strój demonstracji, która się roz-
poczęła i zakończyła w atmosfe-
rze karności”. z

Ta niesłychana bezczelność li-
tewska przechodzi już wszelkie
granice. A więc tak niski poziom
moralny posiada młodzież litew-
ska i redakcja „Trimitasa*! Pfuj!

Dziki wandalizm litewski mści się na
napisach polskich.

Wczoraj późnym wieczorem
do Wilna nadeszła wiadomość o
sprofanowaniu i zniszczeniu kil-
kudziesięciu krzyży przydrożnych
i kapliczek w pow. kiejdanowskim
przez podburzoną ludność litew-

Z podwórka sana-
cyjnego.

Ukarany oszczerca sana-
cyjny.

Wskutek skargi posła Wincen-
tego Witosa odbyła się w Sądzie
powiatowym w Chrzanowie roz-
prawa karna przeciw oskarżone-
mu Józefowi Piekarczykowi, za-
wodowemu agitatorowi sanacyj-
nemu o oszczerstwo popełnione
przez to, że na zebraniu w Kół-
ku Rolniczem w Biabicach twier-
dził, iż P. Witos w czasie urzędo-
wania jako Prezes Rady minist-
rów, kradł państwowe pieniądze
i kupował sobie za nie majątki.

a rozprawie przyznał oskar-
żony Piekarczyk, że oszczerstwa
takie powtarzał, usprawiediiwiał
się zaś tem, że tak go pouczyli
ci, którzy mu płacili za agitację
za Blokiem Bezpartyjnym i kaza-
li mu z takiemi oszczerstwami
drukowane ulotki rozrzucać. Na
pytanie sędziego, czy może prze-
prowadzić dowód prawdy, że za-
rzuty czynione p. Witosowi są
uzasadnione, oświadczył, że do-
wodu prawdy nie przeprowadzi,
bo żadnych dowodów nie ma.

Po przesłuchaniu świadków i
przemówieniu adw. Piotra Mar-
czaka, jako pełnomocnika oskar-
życiela prywatnego p. Witosai
o wygłoszeniu obrony przez Dra
inklera, który ubolewał, że kli-

jent jego dał się użyć na narzę-
dzie do karygodnego czynu, Sąd,
ogłosił wyrok, zasądzający  Pie-
karczyka za oszczerstwo z para-

ską i szaulisów.
Powodem tego, nienotowane-

go dotąd w Litwie chrześcijań-
skiej wandalizmu było to, że na
krzyżach owych widniały napisy
w języku polskim. (d)

grafa 487 i 491 k. k. na karę
aresztu przez jeden miesiąc i na
zapłacenie oskarżycielowi kosz-
tów w kwocie 60 zł. Oskarżony
wyrok przyjął, wyrażając żal, że
dał się obałamucić ludziom wpły-
wowym, na wiarę niezasługują-
cym.

Denuncjatorstwo.
W Miechowie przeniesiony zo-

stał w stan spoczynku dyrektor
gimnazjum państwowego p. Ta-
deusz Lech człowiek wielkich za-
sług na polu szkolnictwa i cie-
szącego się ogólnym szacunkiem
społeczeństwa, które dając wy-
raz swemu zdumieniu wysłało do
Min. W. R. i O.P. delegację z
prośbą o nieusuwanie dyr. Lecha
i gubiło się w domysłach, co mo-
gło spowodować tak nierozważne
pociągnięcie. Powód się jednak
znalazł. Jest nim „meldunek* ko-
mendanta Przysp. Wojsk. w Mie-
chowie p. chorążego Zawadz-
kiego.

Meldunek ten, opublikowany
w całości przez „Myśl niepod-
ległą* nr. 1024 i złożony, komu
— mówi m. in.:

„Melduje, że w związku z obcho-
dem 11-ej rocznicy Polski w dniu 11 li-
stopada 1929 r. w Miechowie, jako kie-
rownik uroczystości uprosiłem p. Wi
cińskiege o wygłoszenie okolicznościo-
wngo odczytu na akademji. Będąc za ku-
lisami, zauważyłem, że zachowanie się
dyrektora gimnazjum w Miechowie, oraz
nauczyciela poskiego pozostawia dużo
do życzenia. Wymienieni panowie oka-
zywali w widoczny sposób swe nieza
dowolenie z powodu wymienienia za-
sług marszałka Piłsudskiego przez pre-
legenta. Gdy zwróciłem uwagę prof. pol. ©
aby swe niezadowolenie zechciał odlo-
żyć na później i by zaprzestał gorszą

cego zachowania, oświadczył zdenerwo-
wany, że uważa iż to jest wiec propa-
gandowy, a nie akademia.

Dyrektor gimnazjum Lech, jako kie-
rownik gimnazjum jest zaangażowany
politycznie aż do fanatyzmu (N. D.)i
przy każdej sposobności okazuje swą
wrogość do obecnego regimu i marszał-
ka Piłsudskiego

Na podstawie takich „dono-
sów* zostaje usunięty zasłużony
pracownik. Jak za najlepszych
carskich czasów.
USPECWRYSN26 TY TNO TWAZZYEDOWWEZA
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Min. Janta-Pełczyński o kryzysie rolnym. Ę
WARSZAWA. 4.VI. (Pat.). W

dniu dzisiejszym odbyła się w
Ministerstwie Rolnictwa konferen-
cja prasowa. Na konferencji tej
p. minister rolnictwa Janta-Pol-
czyński wygłosił przemówienie,
w którem na wstępie podkreślił
z uznaniem, że gospodarcza część
pracy przeważnie rzeczowo odno-
si się do zagadnień czasu. Zagad-
nienia gospodarcze polskie, euro-
pejskie, kuli ziemskiej, są niez-
miernie trudne. Gospodarstwo
świata całego przechodzi proces
upadku cen wszystkich surow-
ców poniżej kosztów produkcji.
U nas jest to kryzys zbożowy.
Ekonomiści, szukając djagnozy
tego kryzysu, nazywają go rewa-
loryzacją złota. Znacznie prościej
wskazać przyczyny. Produkującej
rasie białej zabrakło około miljar-
da konsumentów azjatyckich. Prze-
mysł już przed wojną walczył o ryn-
kizbytu, już czuł nad sobą grozę
nadprodukcji i po części gwałtem,
po części niezmierną wynalazczo-
ścią, pomysłowością. ulepszeniem
i potanieniem produkcji, uspra-
wnieniem kalkulacji, sugestją i
reklamą umiał zbyć swoje towa-
ry. Byliśmy świadkami zwycię-
skiego pochodu nowych przemy-
słów, jak radja, kinematografii,
lotnictwa i t. d. Obecnie prze-
mysł calego świata wstąpił w fa-
zę walki o życie. Otóż, dla rol-
nictwa, dla rolniczego producen-
ta jest konieczny kwitnący prze-
mysł i dostatnio odżywiający się
konsument miejski. Pomimo, że
kryzys rolniczy jest według tego,
co mówiłem, zjawiskiem  wtór-
nem ogólnego załamania się gos-
podarstwa, to jednak najjaskra-
wiej zaznacza się, gdyż rolnictwo
jest warsztatem bez porównania
sztywniejszym od przemysłu i
niema możności elastycznego
przystosowania się do zmienia-
jącej się konjunktury. Nadpro-
dukcja rolnicza spotęgowała się
w dodatku przez sztuczne forsowa-
nie podczas wojny. Nadprodukcję
można zwalczać dwoma sposoba-
mi. Jednym jest redukcja i
ekstensyfikacja produkcji, dru-
tr. —intensyfikacja produkcji.
a ostatnia zastosowuje się do

jak najbardziej wygórowanych po-
trzeb konsumenta. Tylko ten dru-
gi sposób może dać szanse wy-
żywienia ludzkości białej. Przesi-
lenie światowe nie da się opano-
wać jednostronnemi zarządzenia-
mi państwowemi, Wszystkie pań-
stwa kuli ziemskiej przystąpiły
przedewszystkiem do ratowania
swego rolnictwa, jako najbardziej
zagrożonego odcinka życia go-
spodarczego. Celem ich zabie-
gów jest podniesienie ceny sprzeda
2 do wysokościkosztów produkcji.

ie wymyślono ku temu innych
środków, jak zamknięcie dowozu
obcego zboża, uprzątanie z ryn-
ków nadmiernej podaży. To o-
statnie może się stać dwojakim
sposobem: 1) przez wypychanie
nadprodukcji zagranicę za pomo-
cą premji. System ten może być do
prowadzony do takiego absurdu,
jak naprzykład w Niemczech, gdzie
za pomocą premij trzyma się ceny
wewnętrzne o 100 proc. wyżej
ceny, za którą się zboże dostar-

cza zagranicy. Drugim systemem,
przez niektóre państwa stosowa“
nym, jest zakupywanie przez pań*
stwa zboża, przekraczającego za
potrzebowanie krajowe i ten śro*
dek prowadzi w dalszym ciągu
do impasu przez narastanie pot-
wornych zapasów. Coraz wyższe
podnoszenie barjery celnej, a
równocześnie coraz wyższe pre-|
mjowanie wywozu, imające nace-
lu przeskoczenie tej barjery, do”
prowadzi z pewnością do rewizji
całego systemu. Póki wszakże ta
tendencja trwa, nie możemy się
w Polsce od niej wyodrębnić i
stworzyć z Polski lej, do którego
mogłoby się zlewać ohce zboże.

u nas absolutne zamknięcie
wszelkiego dowozu zagranicznego,
a równocześnie sprzątanie z ryn-
ku nadprodukcji, stało się konie”
cznością, którą wszakże u nas
jeszcze trudniej opanować, jak
gdzieindziej, wobec środków, któ”
remi państwo rozporządza. Wdo
datku kryzys rolniczy Polski za”
stał rolnictwo w stanie specjal-
nego osłabienia bezzapasowych
kapitałów, bez kredytu obroto-
wego, bez kredytu długotermino”
wego, a z kredytem krótkotermi-
nowym o wiele zadrogim. Do tego
stanu zostało rolnictwo nasze do-
prowadzone przez antyrolniczą po-
„litykę gospodarczą pierwszych lat
naszego państwowego bytu, kiedy
w przeciwieństwie do całej Za-
chodniej Europy spodziewano się'
zbawienia w polityce taniego
chleba. Dopiero doświadczenie
uczy nas, że nawet konsumentowi
nie o tani chleb chodzi, tyl-
ko o zarobki, umożliwiające ku-
powanie chociażby drogiego chle-
ba. Zaprosiłem przed kilku dnia-
mi na konferencję czołowych
przedstawicieli organizacyj rolni-
czych, rolniczo-handlowych i kre- |
dytowych, by rządowi dla sposo-
bu walki z kryzysem dać tło
opinji całego rolnictwa. Tą samą
drogą powstał swego czasu pro-
gram t. zw. doraźny, do którego
wykonania rząd przystąpił od
1-go marca. Pomimo, że nie dał
on cudownej odmiany losu, to
jednak dał poważne ulgi i z całą
pewnością możemy stwierdzić,
że bez niego sytuacja byłaby się
skończyła załamaniem. Dzisiaj
przygotowujemy  przyszloroczny
okres coo i te zabiegi nie
dadzą uzdrowienia choroby, ale da-
dzą możność przetrwania. Zazna-
czam z największym naciskiem, że
akcja rządowa może wydać skutki
tylko wtedy, jeżeli będzie poparta
bardzo intensywnic pracą społe-
czeństwa w kierunku ujęcia pro-
dukcji rolniczej w.karby wymogów
rynku i zorganizowania tego rynku.
Stworzenie aparatu handlowego
jest dla każdej produkcji kwestją
bytu. Są to zadania, które roz-
wiązać może - tylko inicjatywa
społeczna. Rząd może dać takiej
akcji wszelkie poparcie, lecz za-
stąpić powołanych kół ani nie
może, ani nie powinien.

Nastąpił referat dyr. departa-
mentu Min. Roln. Rosego 'o wy-
tycznych polityki rolnej w roku
gospodarczym 1931 31. Po refe-
racie toczyła się nader ożywiona
dyskusja.
 
  

ZE: świata.
„Serce nie sługa”.

W kołach politycznych całej
niemal Europy wielką sensację
wywołała wiadomość o rezygnacji
arcyksięcia Albrechta Habsburga
z pretensyj do korony węgierskiej
na korzyść arcyksięcia Ottona,
który w myśl legitymistów buda-
pesztańskich stać się ma przy-
szłym królem Węgier. Wiadomość
ta wywołała niezwykle żywe ko-
mentarze również w budapesztań-
skim świecie towarzyskim, oka-
zuje się bowiem, że rezygnacja
arcyksięcia Albrechta ma pewne
tło romantyczne

Przed dwoma  iaty arcyksiąże
Albrecht wyjechał do  Holandji,
by w imieniu narodu węgierskie-
go podziękować królowej Wilhel-
minie za pomoc, okazaną dzie-
ciom węgierskim po wojnie. W
Hadze poznał arcyksiążę młodą
żonę tamtejszego przedstawiciela
Węgier, w której się z miejsca
zakochał. Po przejściu szkarla-
tyny na którą zapadł (podobnie,
jak i dama jego serca) podczas
pobytu w Holandji, zmuszony był
arcyksiążę wyjechać na kurację
do Nauheim.

Ubóstwiana przezeń żona dy-
plomaty, której młody arcyksiążę

_nowiła również przeprowadzić ku-

widocznie też nie był obojętny,
długo się nie namyślając, posta-

rację nauheimską. Dowiedziała się
jednak o tem matka arcyksięcia,
ambitna arcyksiężna Izabella, któ-
ra nie przestawała nigdy marzyć
o koronie dla swego syna, wyda-
jąc na popieranie ruchu monar-
chistycznego  miljonowe sumy."
Udała się więc do Nauheim, zro-
biła scenę zakochanej parze i od-
wiozła lekkomyślnego syna z po-
wrotem do Budapesztu.

Jakiś czas był spokój, ale nie-
dawno arcyksiężna dowiedziała
się, że Albrecht w dalszym ciągu
utrzymuje stosunki z młodą żoną
dyplomaty. Ponieważ zachodziła
obawa, że arcyksiążę wystąpi z
projektami małżeńskiemi, (roz-
wód dla jego ukochanej nie był-
by trudny do uzyskania) arcy-
księżna postanowiła za żadną ce-
nę nie dopuścić do mezaljansu,
który pokrzyżowaćby musiał jej
wszystkie plany. Powołując się
więc na interesy monarchji i na-
rodu, zabroniła arcyksiężna mło-
dej damie utrzymywać jakiekol-
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Y wiek stosunki z jej synem. Do-

wiedziawszy się o tem, arcyksią-
żę Albrecht wbrew woli swej
matki postanowił zrezygnować z
wszelkich pretericyj do korony
węgierskiej, przelewając je na
arcyksięcia Ottona Habsburga.

 

z
n
ty
s

w
p
w
V
w
ž

s|
w



+

 

BD: ZSEE "NN"
 

 

> Ner. 128

Nowe zwycięstwo młodzie-
ży narodowej.

W dniu 31 maja odbyły się
na uniwersytecie warszawskim
wybory do rady konstytucyjnej,
której zadaniem będzie przedy-
skutowanie i opracowanie wnio-
sków w sprawie ewentualnej zmia-
ny statutu Bratniej Pomocy. Zgło-
szono cztery listy. Nr. 1—lista na-
rodowego komitetu wyborczego.
Nr. 2—Blok socjalistyczno ludowy.
Nr. 3—Związek polskiej młodzie-
ży demokratycznej (sanacja lewi-
ca). Nr. 4—ŻZwiązek polskiej mło-
dzieży „Myśli mocarstwowej* (sa
nacja-konserwa). Wynik wyborów
jest następujący: Głosowało 958
osób. Nr. 1 otrzymał 632 głosy,
Nr. 2 — 118 głosów, Nr. 3 — 168,
Nr. 4 — 40. Unieważniono 3 gło-
sy. Prawdopodobny podział man-
datów jest następujący: Nr. | —

e 24 mandaty, Nr. 2—4 mandaty,
e Nr. 3—6 mandatów i Nr. 4 — 1
o: mandat.
ji W ten sposób młodzież naro-
ta dowa w radzie konstytucyjnej
ię rozporządzać będzie większością

i 2:3 głosów. Ostatnie wybory po-
go łożyły ktes niezgodnym z praw-
je. dą twierdzeniom iewicy akade-
ie mickiej — jakoby walne zebrania
0, nie przedstawiały istotnego ukła-
n- du sił w Bratniej Pomocy.
ie: Okazało się, że do wyborów
as pośrednich przystąpiło znacznie
ak | mniej akademików, niż przybywa-
Ó- ło na walne zebrania.
o” Dzięki powyższym wynikom,
a- lewicy został odebrany ostatni
| argument, wysuwany przeciw obe-
ch cnemu ustrojowi Brątniej Pomo-
o” cy uniwersytetu warszawskiego.

sf Sprawy zagraniczne.
jo Między 12 a 17 maja odbył
Aż się w Helsingforsie doroczny
= Kongres Sell'u (Związku Studen-
at tów Finlandji, Estonji, Łotwy i
vė Litwy). Głównemi punktami obrad
d: były: sprawa zmiany”statutu
ię“ / Sel'u oraz kwestja nawiązania
jo ścisłej współpracy ze studentami
ie polskimi. Statut Sell'u ułożony
wi 7 lat temu, przewidywał jedno-
| myślność dla wszelkich uchwał,
i <o uniemożliwiało do tej pory
3 jakiekolwiek zbliżenie Sell'u do
a) Polski wobec stałej opozycji li-
h tewskiej. Na obecnym Kongresie
i sprawę tę szczęšliwie rozwiązano,
x wprowadzając do statutu przepis,
A że wszelkie uchwały zapadają
ło większością głosów. Wniosek stu-
1ą dentów fińskich, domagający się
je przyjęcia Polski do Sell'u, a po-
jo party gorąco przez Estonję, od-
d rzucony został głosami Łotwyi
ał | Litwy, na wniosek Łotwy uchwa-
ło | lofo jednak zaprosić Związek
ją Polski do jaknajściślejszej współ-
ć, pracy z Sell'em, do uczęstnicze-
ię nia w_ kongresach i zjazdach
aj Biura Centralnego w charakterze
y obserwatora oraz do udziału w
e olimpiadach i wszelkich innych
B imprezach Sell'u.
3: W czasie kongresu bawiła w
6 Helsingforsie, na  zaproszenie
ki | Związku Studentów Fińskich, de-
a legacja Polska złożona, z kolegi
są Adama Doboszyńskiego, Wacława
>- , Wasiutyńskiego i Stanisława Jan-
w kowskiego. W drodze powrotnej
b delegacja ta złożyła wizyty w
jo Związkach Studentów Estońskich
ją i Łotewskich.

z | Echa wiecu akademickiego.
L. Objawem znikczemnienia i za-
e] | traty wszelkiego, najbardziej na-
= wet pfymitywnego poczucia praw-
le dy i sprawiedliwcści, jest sprawo-

zdanie z Wiecu Ogólno-akademic
= kiego, umieszczone w „Kurjerze
Y” | Wileńskim" z dnia 3 czerwca
U |.r. b. a napisane przez jakiegoś
S anonimowego S..Z. K.
a Nie jestem akademikiem, nie

znam dokładniej struktury życia
=| akademickiego, orjentuję się w

życiu akademickiem na podsta-
A wie jego obserwacji ubocznej
je oraz na podstawie wiadomości
B prasowych, uderzony jednak je-
a stem faktem, który purpurą wsty-
5 du powinien okryć tych. do któ-
'ė rych zalicza się ów S. Z. K.
> Znany wszystkim pogrom Po-
Šš laków w Kownie wywołał żywy

*| odruch protestu wśród ludności
4 wileńskiej. Ilu nas jest takich,
di którzy na Litwie mamy swoich
= braci, krewnych i przyjaciół? Ko-

_goż, jeśli nie nas, Wilnian, intere-
> sować ma ich dola i niedola?
la Przyznaję, że ze wzruszeniem
ju Re odezwę Wileńskiego
ją omitetu Akademickiego podpi-
fa saną przez pp. Ochockiego i Fun-
2 dowicza, która w tak gorących
ż- słowach nawoływała ogó! akade-
ž mikėw do wyraženia protestu
Ž przeciwko barbarzyńskiemu po-
k gromowi w Kownie. My, Wilnia-
L nie, poza uniwersytetem stojący,
ei dumni bylišmy z tego, že polska
ię młodzież akademicka zamanife-
kę stuje swe przywiązanie do Ojczy-
3 zny i miłość dla ofiar pogromu. Du-
Je mni byliśmy, że w manifeście
fi tym wyprzedzi starsze społeczeń-
k stwo i glos jej doleci do Kowna,
ej wzmacniając braci—Polaków w

Ž przywiązaniu do Ojczyzny. My,
i wszyscy, którzy kochamy polskie
z Wilno, byliśmy duszą na owym

wiecu akademickim, ciesząc się,
| że młode pokolenie umie bronić
sprawy polskiej. Z dzienników,

,| wychodzących w Wilnie, trzy,
zamieściły sprawozdania, w któ-
a podkreślając znaczenie wie-

- Zycie akademickie.
cu, piszą o jego liczebności i
nadzwyczaj wysokim poziomie
kulturalnym obradujących. Pisma
te słusznie podkreśliły wielkie
znaczenie protestu wileńskiej mło-
dzieży akademickiej, o którym
zapewne dzisiaj wie już Kowno,
a który niewątpliwie wywoła
oddźwięk u naszych władz na-
czelnych.

Znalazł się jednak, jakiś „ptak,
co własne gniazdo kala", który
chyba w imię nienawiści partyj-
nej, pragnął zbagatelizować szla-
chetny odruch studentów, zrobić
z niego groteskę ku uciesze p.
Tubelisa i Smetony. Znalazł się
więc jakiś S$. Z. K, który nie
zawahał się nazwać pięknej inten-
cji inicjatorów: „nacjonalistyczną
niepoczytalnošcią“, która niesły-
chaną obawą miała napoić J. M.
Ks. Rektora i p. prof. Władyczkę.
Nie było jeszcze wypadku, aby
wileńska młodzież akademicka
po wiecu zorganizowanym przez
Wil. K. A. dopuściła się jakichś
wybryków czy ekscesów i zape-
wne J. M. Ks. Rektor i prof.
Władyczko, znając swą młodzież,
nie w charakterze stróżów przy-
szli na jej wiec, lecz przez swą
obecność chcieli podkreślić zgod-
ność opinji senatu U. S. B. z szla-
chetnym protestem studentów.
Artykuł S. Z. K. wywarł skutek
wręcz odwrotny. Zamiast zbaga-
telizować wiec i osłabić zdrowe
intencje jego inicjatorów, ukazał
zgniliznę moralną, tych, którzy
nie mogąc osłabić powagi Wileń-
skiego Komitetu Akademickiego,
przez chęć ośmieszenia wiecu
wyrządzają krzywdę Wilnu i
Polsce. Kazimierz Rąbalski.

0 wprowadzeniu racjonal-
nego przysposobienia woj-
skowego akademików.
Obecnie Państwowy (rząd Wy-

chowania Fizycznego, w porozu-
mieniu z Ministerstwem Spraw
wojskowych, opracowuje projekt
wprowadzenia racjonalnego przy-
sposobienia wojskowego akade-
mików. Projekt ten dąży do tego,
aby wybitnie skrócić czas służby
w Szkole Podchorążych Rezerwy,
ewentualnie do zorganizowania
kursu przysposobienia wojskowe-
go wten sposób, by już w czasie
studjów student odbywał powin-
ność, a po ukończeniu zosta-
wał odrazu podchorążym rezer-
wy. Ponieważ jest to spra-
wa niezmiernej wagi i tyczy prze-
dewszystkiem akademików—uwa-
żamy, iż przedewszystkiem my,
młodzież akademicka musimy w
tej sprawie - się wypowiedzieć.
W tym celu przy Naczelnym Ko-
mitecie Akademickim (Warszawa,
Akademicka 5) powstał specjalny
Referat Wojskowy z kol. Henry-
kiem Siedzieniewskim na czele,
który ma na celu opracowanie
szczegółowego referatu w tej
sprawie i przedstawienia go wła-
dzom wojskowym. Ponieważ chodzi
o to, ażeby referat ten był wszech-
stronny i zawierał materjał, u-
względniający warunki poszczegó|-
nych środowisk, rzeczą niezmier-
nie pożądaną byłoby, ażeby po-
szczególne jednostki składały in-
dywidualne' artykuły i referaty,
omawiające sposób wprowadze-
nia w życie racjonalnego przyspo-
sobienia wojskowego. na uczel-
niach, tak aby nie kolidowało ono
ze studjami i dawało możność
odbycia kursu podchorążych re-
zerwy równolegle ze studjami.
Wszelki materjał należy kierować
pod adresem N. K. A.

Michał Czerewko,
Referent prasowy Wil. K. A.

Sekcja obrony moralności
publicznej przy Archidjece-
zjalnej Lidze Katolickiej.
:Z inicjatywy grona młodzieży

akademickiej odbyło się w lokalu
Ligi Katolickiej 24 ub. m. organi-
zacyjne zebranie sekcji obrony
moralności publicznej. Na zebra-
nie przybyło kilkunastu akademi-
ków, w tem z pięciu korporacyj
akademickich, (szkoda wielka, że
nie wszystkie korporacje zgłosiły
swój akces, widocznie, tak po-
ważna kwestja dla nich jest obo-
jętna), jak również zgłosiły swój
akces w pracy wszystkie organi-
zacje akademickie o podłożu ka-
tolickiem.

Referat wygłosił ks. prałat
Olszański, który w krótkich sło-
wach zreferował całokształt pra-
cy sekcji i jej zadanie w dobie
obecnej. Jednocześnie przytoczył
fakty, jakie dziś napotykamy w
dziedzinie demoralizacji społęń-
stwa, czy to przez literaturę o treści
demoralizującej, niemniej demo-
ralizujące filmy i sztuki teatralne.
Na szczególne podkreślenie za-
sługuje rozpowszechnienie porno-
graficznych czasopism, czy to w
formie niemieckich magasin'ów
w rodzaju „Uhu*, „Ehe* i t. p.
bądź też paryskich tygodników
w rodzaju „ŚSourir”.  Czasopis-
ma te są rozpowszechniane w
ogromnej ilości,  zawdzięczając
swój popyt jedynie licznym
wyuzdanym ilustracjom, oraz bar-
dziej niż frywolnej treści. Pomi-
jając stronę moralną podkreślić
należy, że około pół miljona zło-
tych rocznie, płacimy zagranicy
za ten towar bardzo wątpliwej
wartości. Jeszcze większa, suma
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sa 28 (b. Aleksandrowska).
hauzie. — Wyborowakuchnia, elektryczność, telefon. —0 o

wypada za filmy o podobnym  formacyj. Jednak żadna z tych
charakterze. organizacyj informacyj nie do-

Wobec tego, zadanie Sekcji starczyła, jakgdyby nie  rozu-
Obrony Moralności Publicznej,
polegać ma na walce z tem; ja-
ko środki do walki, referent za-
prąponował:

a) śledzić objawy demorali-
zacji publicznej i walczyć z nią
wszelkiemi dozwolonemi sposo-
bami.

b) współdziałać w tym celu z
właściwemi organami władz pań-
stwowych i komunalnych

c) popierać instytucje o dzia-
łałności umoralniającej.

d) w miarę potrzeby zakładać
nowe instytucje tego rodzaju.

e) urządzać odczyty i poga-
danki, pokazy i zebrania dysku-

syjne.
f) oddziaływać na opinję pub-

liczną zapomocą prasy i wydaw-
nictw.

g) składać władzom odpowied-
nie petycje i memorjały.

Ostatni ten punkt ma oparcie
na dwóch konwencjach między-
narodowych zawartych w Gene-
wie i w Paryżu a przez Polskę
podpisanych w celu walki z por-
nografją.

Następnie został wybrany ko
mitet organizacyjny z trzech osób,
mający na celu opracowanie od-
powiedniego statutu i przygoto-
wania organizacyjnego, które od-
będzie się na początku 1930,31
roku akademickiego.

Należy przypuszczać, że ini-
cjatywa akademików znajdzie po-
moc ze strony starszego społe-
czeństwa i poparcie władz pań-
stwowych. Wszelkich informacji
udziela się'w siedzibie sekcji przy
Lidze Katolickiej,NEzb

Komunikat Młodzieży
Wszechpolskiej.

Zarząd Koła Wileńskiego Zwią-
zku Akademickiego Młodzież
Wszechpolska wzywa swych człon-
ków do stawienia się w sobotę

dnia 7 b. m. o godz. 16,30 na
„dziedzińcu Piotra Skargi (gmach

główny U. S$. B.) w celu wzięcia
udzialu w pochodzie propagando-
wym Tygodnia Wyrobów Włókien:
niczych Krajowych.

Obecność członków konieczna.

Kwadrans akademicki. _
Kwadrans akademicki radjowy

przeżywa ciężki kryzys. Dwóch
z kolei redaktorów nie mogło
podołać pracy, bądź zrzekając się
tego uciążliwego obowiązku, bądź
tak odbiegając od właściwego cha-
rakteru „kwadransa* iż tracił on
na wartości. Ostatni z redakto-
rów kol. Wachim Wojtkiewicz

wychodząc ze słusznego zupełnie
założenia, że „kwadrans* służy
przedewszystkiem do informo-
wania szerszego społeczeństwa o
życiu i pracach młodzieży aka-
demickiej postanowił w kilku
„kwadransach“ dać całokształt
życia organizacyjnego na USB.
W tym celu zwrócił się do

wszystkich organizacyj akademic-
kich z prośbą o dostarczenie in-

KEMMERN (Łotwa). Pensjonat Krystyny Ficnerowej, uł. Raini-
Położony przy zakładzie kąpielowym i kur-

 

miejąc konieczności informowania
ogółu o swojej pracy' chociażby
ze względów propagandowych.

Jeżeli się zważy, że na terenie
U. S. B. istnieje około 80 organiza-
cyj, kierownik kwadransa nie ma
możności obejść wszystkich tych
organizacyj aby zebrać materjał
do projektowanego słuchowiska
o życiu organizacyjnem, a tem
bardziej do stałego zbierania in-
formacyj tygodniowych.

Ospałość ta stworzyła sytu-
ację bez wyjścia, kierownik kwa-
dransu albo zmuszony jest zapeł-
niać kwadrans informacjami, któ-
re straciły na aktualności, bądź
też dawać materjał „z siebie*
t. j. układać programy literacko-
wokalno-muzyczne, co mija się
z założeniami. Nowe kierownic-
two kwadransa ma nadzieję po-
konać te trud-ności.

Czwartki akademickie.
Wobec zbyt małego zaintereso-

wania „czwartkami akademickie-
mi“ w akademickim roku bieżą-
cym czwartków więcej nie będzie.
Tak nas poinformowano w Brat-
niej Pomocy. Istotnie jeśli się
zważy ilość obecnych na sali na
trzech ostatnich „czwartkach*, z
których ostatni nawet nie doszedł
do skutku z powodu zbyt szczu-
płej ilości uczestników (termin ten
wobec charakteru dyskusyjnego
jest odpowiedniejszy niż słucha-
cze), jest to zupełnie racjonalne.

Wiosna nęcąca za miasto i
koniec roku szkolnego wraz z
egzaminami widocznie zbyt od-
ciągają młodzież od „Ogniska“.
Słuszne jest zatem odłożenie
„czwartków" do jesieni.

Komunikaty Ogniska Aka-
demickiego.

— Zarząd Ogniska serdecznie
dziękuje Bractwu Artystycznemu
za ofiarowanie Ognisku obrazów
olejnych, które ze względu na
ich wartość artystyczną będą sta-
nowiły prawdziwą jego ozdobę.
— Zarząd Ogniska komuni-

kuje, że czytelnia będzie czynną
w godzinach 5—10 wieczór.
— Bibljoteka Br. Pom. otwar-

ta jest w Ognisku w poniedziałki,
wtorki i piątki od 8 do 9 w.
— Zarząd Związku Kół Pro-

wincjonalnych zwrócił się do kie-
rownictwa Ogniska o kzezwole-
nie na odbywanie dyżurów .i sta-
łych zebrań w lokalu Ogniska.
— Dnia 7 czerwca odbędzie

się ostatnia w sezonie zabawa,

urządzona przez Zarząd Ogniska.
Wstep 2 zł. i 3. Początek o q. 9.
Wstęp za okazaniem legitymacji
lub kart wstępu, które będą wy-
dawane bardzo ostrożnie. Kontro-
la ścisła!

„Żywa Gazetka”. S
Redakcja „Żywej Gazetki* po-

daje do wiadomości swych człon-
ków o wycieczce do Trok, która
się odbędzie w niedzielę dnia
8 b. m. Zbiórka o godz. 10 na
placu Orzeszkowej.

 

KRONIKA.
Tragiczny zgon prof. Jana Stanisława

Lewińskiego.
Wczoraj wieczorem miasto zostało zelektryzowane tragi-

cznym wypadkiem, jakiemu uległ Jan Lewiński lat 40, wykła-

dowca Wyższej Szkoły Handiowej w Warszawie. Profesor Le-

wiński przybył wczoraj rano do Wilna na zaproszenie Insty-

tutu Badania Europy Wschodniej, dia wygłoszenia trzech od-

czytów o ustroju monetarnym
Pierwszy odczyt miał się

7-ej min. 15 wiecz.

w Polsce i Europie Wschodniej.

odbyć w dniu 4 b. m. o godz.

Po obiedzie prof. Lewiński w towarzystwie kolegi, udał

się na zwiedzanie Wystawy Artystów Plastyków, mieszczącej

się w gmachu przy ul. Zygmuntowskiej 2. Po zwiedzeniu

wystawy, około godz. 4-ej popoł., prof. Lewiński znalazł się

w górnej części pałacu, gdzie obecnie buduje się winda, uczo-

ny zainteresowawszy się ustawianiem windy, wszedł nieopa-

trznie do niewykończonej windy, z której runął z wysokości

lil piętra na kamienną podłogę, ponosząc śmierć na miejscu.

Spadając ś. p. prof. Lewiński w wązkiem przejściu, uległ zu-

pełnemu zmasakrowaniu.
Tragiczny i wstrząsający do głębi ten wypadek, odbył się

bez świadków, tak, iż zwłoki zmarłego odnaleziono dopiero

koło godziny ósmej, bowiem zaniepokojona dyrekcja instytutu

wysłała kiika osób na poszukiwania zaginionego preiegenta.

Po dłuższem poszukiwaniu, znaleziono zniekształcone zwłoki

prof. Lewińskiego na kamiennem dnie lochu windy.

0 tragicznym wypadku powiadomione niezwłocznie wła-

dze bezpieczeństwa. Około godz. 9-ej przybyła specjalna ko-

misja śledcza na czele z prokuratorem Sądu Okręgowego, która

przeprowadziła wizję lokalną i zbadała szczegóły wypadku.

Po wstępnem dochodzeniu, zwłoki prof. Lewińskiego karetką

pogotowia ratunkowego przewieziono do kostnicy szpitala

św. Jakóba. (d)

Demonstracja dzieci żydowskich przed wię-
zieniem Łukiskiem.

W dniu 3 b. m. wieczorem przed
więzieniem na Łukiszkach, organizacja

„Pioner” urządziła masówkę, w której

wzięło udział około 25 wyrostków wwie-
ku od 7 do 14 lat Na czele demonstra-
cji stanęli dwaj znani agitatorzy komu-

nistyczni i pod ich przewodnictwem od-

bywała się „praca uświadamiająca dzie-
ci“. Rozrzucone zostały ulotki, oraz wy-

wieszono sztandar czerwony z napisem

antypaństwowym. Na widok zbliżające-

go się patrolu policyjnego, dzieci—de-

monstranci rozpierzchli się, przyczem

zosteło zatrzymanych 7 osób, w tej

liczbie „chorąży”, niosący szłandar, oraz

agitatorzy przywódcy. Instruktorzy ko-

munistyczni dia zachęcenia i wzniecenia

entuzjazmu wśród dzieci wybili kilka

szyb w gmachu administracji więzienia.

Pomiędzy aresztowanymi, głównymi
aranżerami masówki komunistycznej na

placu Łukiskim, znalazł się m. in. rów-

nież student Uniwersytetu Wileńskiego

narodowości żydowskiej, niejaki Stra-

 

     

 

Wesołe wycieczki, długie spacery lub beztroskie
wypoczynki — wszystko to skąpane w słońcu — TY,

ileż dostarczy Wam radości.

Szczęśliwe chwile : Świąt
upamiętni kamera

“Kodak"
z anastygmatem F: 6,3 za zł. 100.—

"Kodak" utrwali wrażenia z wycieczek, później samo prze-
glądanie zdjęć przeniesie Was ponowniesdo tych dwóch dni

i szczęśliwych.

Zniżka cen na wiele modeli *Kodaków*,
zc W każdym większym składzie przyborów fotograficznych
| zademonstrują Wam modele kamer "Kodak" i "Brownie",

3 warunki konieczne
do dobrego zdjęcia:

kamera "Kodak", błona "Kodak" i papier "Azura".

Kodak Sp. z o. o. Warszawa, plac Napoleona 5.
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szum, znany władzom bezpieczeństwa
ze swej bogatej działalności komuni-

stycznej.

Pozatem zatrzymano dwóch nielet-
nich żydków, Kanemana i Rozowa, któ-

rzy, mimo swego młodocianego wieku

mają poza sobą bogatą przeszłość wy-

wrotową.

Obydwaj już kilkakrotnie zaznajo-
mili się z policją, |dotychczas jednak z

powodu młodego wieku zwalniani byli

pod opiekę rodziców, obecnie jednak,

wobec faktu noterycznej działalności
destrukcyjnej, zostali decyzją władz są-

dowych osadzeni w więzieniu Łukiskiem.

Ponadto władze sądowe, opierając się

na art. 423 k. k., postanowiły pociągnąć

do odpowiedzialności rodziców za brak

dozoru nad powierzonemi ich opiece

dziećmi. (d)

Wiadomości kościelne.
Podziękowanie. Wieleb-

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

„ 2460
— Zarząd Katolickiego Zwią-

zku Polek przypomina że 6-go
czerwca jako w pierwszy piątek
miesiąca odbędzie się w Kaplicy
Serca Eucharystycznego (Mickie-
wicza 19—2) adoracja Przenaj-
świętszego Sakramentu od godź.
4', do 7!. zakończona Błogosła-
wieństwem.
— Rekolekcje Towarzystwa

Odrodzenia Religijnego odbę-
dą się we czwartek, piątek i so-
botę dnia 5, 6 i 7 czerwca, o g.
7-ej wieczór, w kościele św. Ja-
na, w Kaplicy Bożego Ciała, pro-
wadzone przez założyciela T-wa
ks. St. Miłkowskiego. W niedzielę
dnia 8 b. m. odprawiona będzie
msza św. ze wspólną komunją.

Sprawy administracyjne.
— Z pobytu p. wojewody

w Warszawie. Pan Prezydent
"Rzeczypospolitej przyjął w dniu
dzisiejszym na audjencji p. wo-
jewodę wileńskiego Władysława
Raczkiewicza poczem p. minister
pracy i opieki społecznej odbył
z wojewodą wileńskim konferencję

Z miasta.
— Klęska przymrozku śro-

dowego. Nagłe obniżenie tempe-
ratury prawie do stopnia zauwa-
żone nad ranem dnia 4 b. m.
spowodowało poważne szkody w
naszych ogrodach i na polach.
Zniszczeniu uległy pomidory, fa-
sole, ogórki i delikatniejsze od-
miany kwiatów, a co najgorsze
nać kartoflana. Straty poniesione
w ten sposób są olbrzymie.

Sprawy wojskowe.
— Dziś stają do przeglądu.

Dziś przed Komisją  przegłą-
dową (Bazyljańska2) winni są
stawić się wszyscy poborowi rocz-
nika 1909-go z nazwiskami rozpo-
czynającemi się od litery U oraz
poborowi z nazwiskami na literę
W, zamieszkali w obrębie I i IV
Komisarjatów P. P.
W dniu zaś 6 czerwca winni

się zgłosić wszyscy pozostali po-
borowi z nazwiskami na literę W
t. j. zamieszkali na terenie II, Ill,
V i VI Komisarjatów P. P. (d)

Z życia stowarzyszeń.
— Z życia „Sokoła”. W dniu

8 lipca w niedzielę odbędzie się
jednodniowa wycieczka do Trok
(pociągiem). Szczegółowych in-
formacji udzieli Sekretarjat. Zbiór-
ka w lokalu Gniazda Niedziela
godzina 6 m. 30.
— Przerejestracja członków

Chrześc. Związku Zaw. Mura-
rzy i Beton. odbywać się będzie
codziennie od 6-ej do 8-ej wiecz.,
w niedziele od l-ej do 2-ej pp.
w lokalu Związku przy ul. Metro-
„politalnej 1 do dnia 15 czerwca
r. b. Członkowie, którzy w tym
terminie nie zgłoszą się do reje

Z ostatniej chwili.
Przyjazd wojskowej dele-

gacji japońskiej,
WARSZAWA, 4.6. (Pat.) Przy-

byli do Warszawy przedstawiciele
armji japońskiej, celem zapozna-
nia się z polskiemi urządzeniami
wojskowemi, organizacją i wy-
szkoleniem wojska. W skład de-
legacji wchodzą pułkownicy i ma-
jorzy japońskiego sztabu gene-
ralnego w liczbie 6 osób.

Snieżyca w Rosji.
MOSKWA, 46. (Pat.) Od kilku

dni północna i środkowa Rosja
oraz Syberja objęte zostały nie-
zwykle zimną falą. W okręgu wo-
łogodzkim od dwóch dni panuje
śnieżna zamieć. W Moskwie cie-
pło w dzień wynosi poniżej
10 stopni, w nocy zaś kilka sto-
pni ponad zero.

 

    

     

  
   

    

bo aż 20, zniżka cen na wirówki

„DIABOLO“
Ne 00 na 40 litr. — Zl. 190.—
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miesięcy.
Nabywającym za gotówkę do-

daikowo palias się 10” ,.
Sktai ae rolniczych

Zygmunta NAGRODZKIEGO
Wilno, Zawalna 11-a.

Do nabycia na miejscu w skła-
dzie oraz u agentów Firmy. —0 o  

stracji zostaną pominięci w. sta-
tystyce rzemieślniczej.
— Walne Zebranie Człon-

ków Patronatu Więziennego
odbędzie się dn. 6-go lipca o g.
7-ej pp. w Sali Sądu Apelacyjne-
go ul. Mickiewicza Nr 36.

Przerejestracja człon-
ków Chrześc. Związku Zaw.
Han. Mięsn. i Wędliniaczy od-
bywać się będzie codziennie od
6-ej do 8-ej wiecz., w niedziele
od l-ej do 2-ej pp. w lokalu
Związku przy ul. Metropolitalnej
1 do dnia 15 czerwca r. b. Człon-
kowie, którzy w tym terminie nie
zgłoszą się do rejestracji zostaną
pominięci w statystyce rzemieślni-
czej.

Przerejestracja człon-
ków Chrześc. Związku Zaw.
Stolarzy | Cieśli odbywać się
będzie co sobotę od godz. 6-ej
do 8-ej wiecz. i w niedziele od
godz. 2ej do 4-ej w lokalu Zwią-
zku przy ul. Metropolitalnej 1 do
dnia 30 czerwca r. b. włącznie.
Członkowie, którzy w tym termi-
nie nie zgłoszą się do rejestracji
będą pominięci w statystyce rze-
mieślniczej.

Sprawy miejskie.
— Zatwierdzenie części bud-

żetu miasta Wilna. Urząd Woje-
wódzki w Wilnie, zatwierdził już
część nowego budżetu miasta
przeważnie w dziale robót inwe-
stycyjnych. Zatwierdzony dział
dotyczy robót terminowych, jak
budowa domu robotniczego na
Pióromoncie, szkoły powszechnej
na Antokolu i t. p.

Budżet w całokształcie zos a-
nie przez władzee nadzorcze roz-
patrzony w początkach OC i b.

Odczyty.
— Z T-wa Eugenicznego.

Dziś Dr. S$. Ryll-Nardzewska w
Poradni Eugenicznej (ul. Żeligow-
skiego 4) wygłosi odczyt na te-
mat „Higjena ciąży”.

Początek o 6. Wstęp wolny.

Sprawy uniwersyteckie.

— Egzaminy magisterskie na
Wydziale Humanistycznym U.
S. B. w terminie letnim odbywać
się będą od 25 czerwca 1930 r.
Do egzaminów zgłaszać się nale-
ży pisemnie w czasie od 5 do 10
czerwca b. r.
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Sprawy szkolne.
— Zarząd Opieki Gim. im.

Ad. Mickiewicza składa serdecz-
ne podziękowanie wszystkim któ-
rzy łaskawie a bezinteresownie
przyczynili się. do urózmaicenia
"zabawy na rzecz „niezamóżnych
uczniów tegoż gimnazjum z dnia
29.V.30 r. w ogrodzie po Bernar-
dyńskim jako to: Zespołowi Re-
wji Wileńskiej P. Sadowskiej za
prowadzenie gier dziecinnych, p.
dyr. Bojakowskiemu, 13-ej Dru-
żynie Harcerskiej; p. Subortowi-
czówi właścicielowi kino „Wanda“.
— Pafńistwowa Szkoła Rze-

mieślniczo - Przemysłowa w
Białymstoku (Antoniuk Fabr.
Nr. I, tel. 3-77, przyjmuje zapisy
na wydział włókienniczy do dnia
15 czerwca r. b. Egzamina spraw-
dzające z polskiego, rachunków i
geometrji w zakresie 6 klas szko-
ły powszechnej rozpoczynają się
dnia 17 czerwca r. b. o godz. 9-ej
rano. Ulczniowie poza teorją kształ-
cą się praktycznie w  przędzal-
nistwie, tkactwie, apreturze i far-
biarstwie w przeciągu 3 lat w
fabryce szkolnej. Opłata szkolna
półroczna 50 zł. Bursa na miej-
scu. Bliższych informacyj udziela
Sekretarjat szkoły. (2)

Zabawy.
— Absolwenci gim. J. Sło-

wackiego zapraszają na bal ma-
turalny, który się ma odbyć w
sali gimnazjum (Dominikańska 3)
w sobotę dn. 7 b. m. Początek

o godz. 22. Przygrywa orkiestra
jazz-bandowa. 1-2477

Dobroczynność.
— inteligentna rodzina (Poloc-

ka 19), znajdująca się w niezwyle cięż-
kięh warunkach z powodu choroby ojca
i kalectwa matki, zwraca się do serc
miłosiernych z .prośbą o pomoc ma-
terjalną..

Łaskawe datki przyjmuje Redakcja
Dziennika Wileńskiego dla „Inteligentnej”.

„Kronika policyjna.
— Kradzież deSki rozdzielczej. W

dniu 3 b. m. Chłamowicz Józef, Kasz ta-
nowa 2, zameldował, że z jego garażu
Wileńska 8 skradziono deskę rozdziel-
czą od samochodu, wartości 500 złotych.

— Kradzież obrączki złotej. W
dniu 3 b. m Wiłkołajciówna Stanisława,
Subocz 2, zameldowała o kradzieży
50 ziot., oraz obrączki złotej wartości
60 zł. przez Szewczyka Andrzeja, Kole-
jowa Nr. 3, Szewczyka zatrzymano.
Obrączkę pochodzącą z tej kradzieży
znaleziono przy nim. Pieniędzy nato-
miast nie odnaleziono.

— Samobójstwo pod kołami po-
ciągu. W dniu 3 b. m. na szlaku kole-
jowym Porubanek — Wilno pod jadący
pociąg osobowy Nr. 818 rzuciła się w
celu samobójczym nleznana dziewczyna,
którą koła pociągu przecięły na pół.
Zwłoki przesłano do kostnicy przy
szpitalu św. Jakóba.

— Harce samochodowe. W dniu
3 b. m. przy zbiegu ulic Zygmuntow-
skiej i Wileńskiej szofer Misonas Win-
centy, Swierkowa Nr. 1, prowadząc sa-
mochod najechał na przechodzącego
przez jezdnię Tuka Stanisława, sierżan-
ta 3 D. A. K. Tuk doznał lekkich obra-
żeń ciała.

— W dniu 3 b. m. przy ul. Królew-
skiej róg Zamkowej, samochód, nale-
zący do straży ogniowej, a prowadzony
przez szofera  Wiszemlisa Edwarda,
Sniegowa Nr. 30, najechał na Feliksa
Wiercińskiego, Strycharska Nr. 22. Po-
gotowie Ratunkowe udzieliło poszkodo-
wanemu pomocy.

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

Ostatnie dni gościny Jaracza — Skida
ściągają tłumy widzów. Znakomity ar-
tysta wraca niebawem:do Warszawy
dając po drodze z zespołem Wileńskim
dwa widowiska „Artyści* we wtorek 10
w Białymstoku i we środę 11 w Gro-
dnie.

— Teatr Miejski w „Lutni.
Od dziś urocza „Mysz kościelna". W
końcowych próbach pod kierunkiem re-
żyserskim p. Wyrwicza „Narzeczona z
dachu" z Ejchłerówną w tytułowej roli,
oraz „Gienjusz i kucharka" Jerome K,
Jerome'a. z Niwińską i Zelwerowiczem.

POLSKIE RADJO WILNO.
Czwartek, dnia 5 czerwca 1930 r.

11,58. Transm. z Warszawy. Sygnał
czasuą

16,15. Gramofon.
17,00. Lekcja języka niemieckiego.
17,15. Z Warsz. „Wśród książek”

i koncert solistów.
18,45. „Prawo karne dziś a dawniej”,

odczyt wygł. prof. Stefan Glazer.
19,10. Przegląd filmowy. A. Bohdzie-

wicz. .
20,15. Transm. koncertu symfonicz-

nego z ogrodu po-Bernardyńskiego.
21,45. Transm. Słuchowiska z Ka-

towic.
22,15. Muzyka taneczna.

D+Z-KENN

Sport.
Święto W. F. w Święcianach.

W niedzielę w Święcianach odbyły
się doroczne zawody młodzieży szkol-
nej, które wypadły pod każdym wzglę-
dem imponująco. Okrasą zawodów był
występ drużyny A. Z. S., która została
specjalnie zaproszoną celem zade-
monstrowania gry w piłkę koszykową

i siatkową. Azetesi w piłce siatko-
wej spotkali się z drużyną miejscową,
gra wypadła dosyć blado. Wygrał A.Z.S.
różnica tylko 2 punkty. W piłce zaś ko-
szykowej gra wypadła zachwycająco ku
zadowoleniu tłumnie zebranej publicz-
ności.

Zawody zostały sfilmowane
wytwórnię „Elpefilm*.

Publiczności jak na Święciany ze-
brało się bardzo dużo koło 3 tysięcy.

Piłka nożna.

7,8 i9 b. m. będziemy mieli na-
stępujące mecze piłki nożnej, 7 Po-
goń — Lauda, 8 78 p. p. — Z. A. K. S.

przez

w Baranowiczach Makabi Il — Siła, Ma-
kabi | — 77 p. p, 9 Ognisko — 1 p. p.
leg.

Ostatni ten mecz Ognisko — 1 p.p.
leg. zapowiada się najciekawiej, gdyż
obie drużyny znajdują się w pełnej for-
mie i wystąpią w najlepszych swych
składach. Ja. Nie.

=

z Kraju.
Rozerwany na części eks-
plozją pocisku armatniego.
W dniu 30 b. m. mieszkaniec

wsi Bližniki, gm. kobylnickiej,
pow. postawskiego Chilman Pan-
telej, lat 17, znalazł w polu po-
cisk armatni, który starał się ro-
zebrać. W czasie manipulowania
pocisk eksplodował, rozrywając
Chilmana na drobne cząstki.

Pożar w gm. Głębockiej.
W dniu 28 maja w zagrodzie

Łosia Adolfa, zam. we wsi (ldział,
gm. głębockiej, wybuchł pożar,
który strawił dom, 2 chlewy,
spichrz ze zbożem oraz narzę-
dzia rolnicze. Skutkiem tego 'po-
żaru spaliły się również chlew
i szopa, należące do Szymki Kon-
stantego. Ogólne straty wynoszą
około 6.000 zł.

Miejski Kinematograf
Sala Miejska ul. Ostrobramska 5

LT iiDORIANA ADCROPREZ CST,

UWAGA! Seanse o godz. 4-ej i 5.30 po cenachPIERWSZY DŹWIĘKOWY

xuo CH E LI © S>| errp
ulica Wileńska Nė 38. cji

Zz
I

cudownym swym śpiewem i grą na banjo oczaruje widzówi

słuchaczy. Partneremjej jest popularny amant ekranui scenyPIERWSZY DŹWIĘKOWY
KINO-TEAT

MICKIEWICZA 36 22

Kino <PICCADILLY>||
UL. WIELKA 42. Tel. 17-85.

 

UWAGA!

PiS" „WANDA
ul. WIELKA 30. Tel. A||

Motocykle
Sprzedaż na raty.

WARSZAWSKA $P. MYŚLIWSKA
WILEŃSKA 10.

nabywców darmo nauka
—0

i rejestracja.

W dniu 5, 6 i 7 czerwca 1930 roku Kinematograf Miej-

ski nieczynny z powodu remontu. Następny program:

czarodziejka ekranu LYA MARA. Kass czynna od qg.

Romans Współczesnej Panny

DZIŚ! Laura la Plante asi
= i rze-

«HOLLYWOOD»| Schildkraut P3zsc,100 wroć mie dzwtękowo-spiewnym p.t: - STATEK
godz. 5 ost. s. o g. 10,30 w. Do godz. 7-

«Pustynia w Płomieniach» „rmatc;:o"
Arabów i Turków o najpiękniejszą kobietę wschodu w 12 wielk. akt. W rolach głównych:

UWAGA: W największym ki
historji kinematografji powodzeniem. NAD PROGRAM:

Wielkie Arcydzieło Włoskiej Kinematografji
Reżyserji Guazzanego,
tyczny na tle wałki
Laura Orsini, Mario
był demonstrowanym w ciągu

Ze względu przejścia największych kin w WILNIE na filmy

super-filmów niemych zostało nie wyświetlanych. Obecnie dyrekcja Kina „WANDA“ zakontraktowala caly szereg naj-

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

E s e s i (Podwójny trójkąt małżeński). Wstrząsająca tragedja w 10
i najpiękniejszym przebojem p. t.:

5 wartošci

 

i święta kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od

iękowył Ulubienica publiczności czarująca pełna temperamentu COOLE
w akcie il: WIELKA REWJA Tańce akrobatyczne,

it. d. NAD PROGRAM: Wszechśw.

piosenki. Początek seans. o g. 4, ostatni s. o g. 10.30 w.

twórcy „Quo-Vadis*

Carmerini i Umberto Waientino.
6 tygodni z niebywałym w

Arcywesola komedja w 3 aktach.

„Przedślubny Grzech"

akt. W roli gł. bohaterzy zrhni z filmu „Białe noce” urocza Laura la Plante, John Bols i inni.

na huraganowego śmiechu konkurent Buster Keatona król śmiechu Taylor p. t.:
w 6 aktach.

 

Gdyby Lukulius
żył dzisiaj

na stole jego pojawiłyby się

jako przysmak pierwszorzędny

śledzie norwegskie (Kippered

Herrings) przyprawione w spo-

sób nowy a przewyborny. Nic

dziwnego, iż smakosze pod

niebiosa wychwalają śledzie |

północy, zaś gospodyni nie

ma żadnego kłopotu z przy-

prawa, gdyż głowa, ogon,ości

są usunięte i wprost z puszki

przełożyć je można na talerz.

Nadzwyczajnie pożywne wsku-

s tek wielkiej za-

 

duży wybór róż-
nych towarów w/ó-
kienniczych: płó
tna, welny, jedwa-
biu oraz kołdry,

DJE. DOBICAA | $-ka
„Właściciela J. Dabicka
i 1. Januszewski"
posiadają w swo-

AE PA koce, chustki, poń-
skiej Nr czochy i t. d.

Ceny Jak zawsze umiarkowa!
1843—s0
 

Zawiadomienie
Firma „OLKUSZ Fabryka Naczyń
Emaljowanych Sp. Akc. w Olkuszu
wojew. kieleckie, zawiadamia niniejszym
swych P. T. Odbiorców, oraz osoby zain-
teresowane, że urzędnik tejże firmy

p. ARNOLD GANGEL
z dniem 1 czerwca 1930 r. przestał już
w fabryce tej pracować i nic wspól-

nego z nią już nie ma.

 

|Swędzenie ciała oraz wszelkiego rodzaju wy-
rzuty skórne usuwa

KREM LAIN-AGE _».
(z Kogutkiem)

Jest to idealny, nieszkodliwy kosmetyk, u-
suwający wady naskórka tak u dorosłych jak

; wejście z ul. Sniadeckich

jodu.
DEN

| LEKARZE |
MITAOBOTODA

Mm s
żręby skóre. Mąpyywciścitt

Gera nace RODI | sy|weneryczne „|WOLAK

  

Nr. 1. 12 i |

AKUSZERKI
Rower

dania  Antokol-

aa fs wa "doo
Marja Laknerowa
Przyjmuje od godz. 9 do i

przydaje agoga 7 m5 DO SPRZEDANIA RUMUŃSKIE

WZP69 1) Wielki Žyrandol 18 A
św. bronz. - krystal. (na- WIN

Mieszkania dający się do Košciola juž nadeszly Muscat pół-
lub salonu). słodkie but. *, litra zł.

2) Para Kandelabrów 3,75 poleca D-H. St. BA-

w styłu „Rococo“ po 7 NEL I S-ka. Wilno, Mic-
świec. kiewicza 23, tel. 8—49.

3) Bronz.-oksydow. lam- 351—6

hazawe Sde: rGamochód

Palge

 

i pokoje

BZ pokojowe
mieszkanie ze wszel-

kiemi wygodami 3-g0
maja 15, m. 13. 443—s0

 

(do jadaln. pok. na pro-

wineję ładny okaz).

Oraz zyrandole elektr.

 

duż k cen-

2 tranDi do pok. jadaln., salon., limuzyna 6 cylindrowa

ni do odnajęcia. Dowie- Sypialn., gabin. prócz| 4 osobowa mało uży-
wana do sprzedania.= -t ii rzeczy. Lom-się: Zygmuntow- tychi inne y Wilno, Mickiewicza 27.dzieč

6. bard, Biskupia 12, oglą-ska 4, m. 5, od g. 4do  Lu dzieci. R. M. Spr. W.Nr. |
 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. |

430—s0 dać od 12—2. —s0 =sl

————————

Drukarnia „Dziennika Wileńskiego" ul. Mostowa 1.

«Tańczący Wiedeń»
5 m. 30 Początek seansów od qg. 6 W niedzielę

sławy śpiewaczka IŻA KREMER wykona

ej ceny miejsc na parterze od 1 zł. balkon 80 gr.

nie stołecznym obraz ten

ETEN DORASTA IT i

dźwiękowe cały szereg wybitnie artystycznych

„Stuprocentowi amanci“ kornedja

  

         

  

     

  

  LAMA TT WY Ba [ił
"LL ij) i)

WEENS261

Z POGRANICZA.
Statystyka K.0.P. za ubie-

gły miesiąc.

Według danych poszczegól-
nych baonów K. O. P. pogranicza
polsko - litewsko - łotewskiego i
sowieckiego w ubiegłym miesiącu
organa K. O. P. zatrzymały róż-
nego przemytu wartości 18 tys.

złotych. >
Przyczem zlikwidowano 3 ja-

czejki komunistyczne, wykryto
dwie organizacje szpiegowskie,
aresztowano 17 osobników, po-
dejrzanych o działalność anty-
państwową na rzecz sowietów i 9
na rzecz Litwy. (d).

 

 

Wileńska tibliogatja regjonalna
W Miesiąch kwietni.

Wileńska bibljografja regjona|-
na ma już swe dzieje. Zrazu po-
jawiala się w postaci wykazów
ogłaszanych codziennie, a niekie-
dy co 2 lub 3 dni. Statystyczne
zestawienia mięsięczne, tudzież
półroczne i roczne dawały ich
syntezę. Zmienione warunki i wy-

chodzący w Warszawie (lrzędowy
Wykaz zniewolił po 2 latach do
zaprzestania dziennych wykazów.
Bibljografja regjonalna chcąc się
utrzymać musiała wejść na nowe
drogi. Zatrzymując cyfrowe obli-
czenia zaczyna dawniejsze wyka-
zy przetwarzać w wybór, w rozu-
mowaną bibljografję, informującą
bądź o celniejszych rzeczach dru-
kowanych w rejonie wileńskim,
bądź o tem, co o samym rejonie
pisano poza nim.

Warto dla informacji nadmie-
nić, co w Wilnie robi się w tej
dziedzinie. Na czoło wysuwa się
tu redagowane przez prof. Mo-
delskiego Ateneum  Wileńskie.
W ostatnim swym zeszycie (R.VI,
z. 3— 4) ogłosiło ono 2 dość po-
kaźne bibljografje, jedną poświę-
coną historji ziem b. W. Ks. Li-

tewskiego, drugą Ulniwersytetowi

W roli gł.:
Największa

g. 4.

 

znacznie zniżonych Balkon 60 gr. Parter 1 zł. PREMJERA!
MOORE w najnowszej swo-

Girlsy, Humor;sta, śpiew

Józef
KOMEDJANTÓW „385:

u nas

klasy

dla

Nad program: Godzi-

 

a -

WINA
wytrzymane, węgierskie,
francuskie, hiszpańskie,
włoskie, kościelne i lecz-
nicze poleca: D-H. St.
BANEL I S-ka Wilno,
Mickiewicza 23, tel. 8-49.
Ceny konkurencyjne.,

Po do sprzedania
ul. Krakowska Nr. 8

m. 2 Oglądač od godz.

nie fatygow.

  

13 do 16. 3008—s0

DOM
drewniany nowocze-
sny niedekretowy o 2
mieszkaniach placu

Wileńskiemu. Jeśli można mówić
o projektach — to planuje się
bibljografję zawartości czasopism.
Również bieżące miesięczne ze-
stawienie Dziennika Wileńskiego
służy temu celowi, podając prócz
garści cyfr wiadomości o najważ-
niejszym publikacjach.

Lecz przejdźmy do cyfr. W mie-
siącu kwietniu zarejestrowano
w północno -wschodnich woje-
wództwach. ogółem 83 druków.
Obejmują one 58 polskich, 20 ży-
dowskich, 2 białoruskie i po
1 francuskim, rosyjskim ilitew-
skim. Pod względem objętości
wypada 18 na książki, 39 na bro-
szury, 16 na ulotki i 10 na nowe
czasopisma. Wilno jest miejscem
druku dla 71, Białystok dla 4,
Brześć i Łomża mają po 2, Gro-
dno, Nowogródek, Pińsk i Świę-
ciany po 1 okazie. Do naukowej
treści należą 4, do kształcącej 11,
pięknej 18, polityczno-społecznej
6 i informacyjnej 33.

Analiza szczegółowa treści pro-
dukcji piśmienniczej za miesiąc
kwiecień nie przedstawia dużo
interesu. Może najwyżej 2 działy
zasługują na uwzględnienie. Wśród
publikacyj naukowych figurują
między innemi 2 odbitki z Fite-
neum Wileńskiego. Wysłoucha Roz
wój granic i terytorjum powiatu
Kobryńskiego do połowy XVI w.
i Kona Nekrolog hebrajski o Le-
lewelu. W literaturze powieścio-
wej z Wilna wystąpił Kalina z Bu-
dą nad Wilją. Pozatem były tłó-
maczenia, w tem 3 w drukowanej
w Białymstoku Bibljotece Groszo-
wej. Zresztą dziedzina literatury
pięknej jest jedyną dziedziną,
w której język żydowski zdobył
przewagę nad polskim, wyszło
w nim bowiem 18 utworów na
7 polskich. Przeważnie są to rze-
czy oryginalne, w tłómaczonej
szacie pojawili się tylko rosyjscy
pisarze: Gorkij, Andrejew iToł-
stoj.

Specjalną rubrykę stanowią
czasopisma. Na 10 w kwietniu za-
rejestrowanych (w jęz. pol. 8,

128

żyd. 1, lit. 1) 4 są pismami wileń-
skiemi z poprzednich miesięcy,
z reszty 6—Wilno wydało 3 (m.i:
1 pedagogiczno - szkolne, 1 rolni-
cze) i prowincja też 3, wśród nich
do Nowogródka wtargnęło pismo
poświęcone sprawom  matrymo-
njalnym.

Na zakończenie do cyfr wy-
mienionych należy dodać jeszcze
169 plakatowych druków i 137
formularzy.

Michał Ambros.

GIEŁDA
WARSZAWA, 4.VI. (Pat.)

Waluty i dewizy:

Dolary 8,88! ,—8,90'|, —8,86'/,.
Belgja 124,50—124,81—124,19.
Holandja 358,68—359.58—35/,78.
Londyn 43,33'/,—43,44—43,22'/,.
Nowy York 8,909—8,929—8,889.
Paryż 34,96—35,05—34,87.
Szwajcarja 125,82—126,13—125,51.
Włochy 46,73'/,—46,85—46,62.
Berlin w obr. pryw. 212,84.

Papiery procentowe:
Pożyczka inwestycyjna 107, 5', kon-

wersyjna 55, 8, L. Z. B. Gosp. Kraj.
i B. R., obl. B. G. K. 94, te same 7 „83,25,
5/, pożyczka kolejowa 52,25, 107, ko-
lejowa 103 87, budowlane cblig. B.
Gosp. Kraj. 85, 50, 4',“„ziemskie 55,
5/, warszawskie 57,75 8'/, warszawskie
75,758” , Piotrkowa 68,25, 10 „ Siedlec 60.

Akcje:

Bank Dyskontowy 116,50, Polski 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.

OFIARY
złożone w Administracji „Dziennika

Wileńskiego".

W dalszym ciągu złożyły członkinie
N. O. K. p. Swietorzecka 10 zl. i p. Sie-
maszkowa 2 zł. na Polską Macierz
Szkolną ku uczczenłu š. p. dr. W. Wę-
slawskiego. Fr. Ostrowski zamiast kwia-
tów na trumnę š. p. d-ra Węsławskiego
na Polską Macierz Szkolną 20 zł, Jan
Bułhak 20 zł.

Ku uczczeniu śmierci š. p. J. W.
składa P. W. na Macierz Szkolną 10 zł.

Wyjęte ze skarbonek w aptekach
przez p. J. Kalkstejnową na schronisko
dla żebraków 100 zł.

 

na

dla posiadacza losu
poprzedniej

nowonabywcy

Ogólna suma wygranych

Zł. 32,000,000
co ay Nożej

Jedyna prawdziwie najszczęśliwsza

kolektura w Polsce

L. L(AIZIÓTEKA | (-ka
Wilno, Wielka 44.

Centrala kolektury:

Marszałkowska 146.

Konto P. K. O. 81051

Firma egz. od 1835 r.

Warszawa,

który ułatwiając wydzielanie

wzmacnia organizm i samopoczucie chorego

oraz powiększa wagę ciała
Używa się za poradą lekarza.

poto pianino sprze-
dam dobry stan, do-

skonały ton. Ul. Mickie-
wicza 22, m. 25 A

—s

 

| LETNISKA.|

Ja= z utrzymaniem
w majątkach ziem-

 

GŁÓWNA
wygrana

1 kl. 21 Lot. Państw.

zł.80,000
znów, jak zwykle itym razem padła

los naszej kolektury.

LOSY 2-ej KLASY
21 Lot. Państw.

są już u nas do nabycia.

Cena 1/4 losu:

10 złotych
20 złotych

—0o

Graźlica płuc jest nieubłaganą i corocz-

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

mu, kosi miljony ludzi—Przy zwalczaniu

chorób płucnych, bronchitu, grypy

uporczywego. męczącego kaszlu i t.p.
stosują p. p. Lekarze:

„Balsam Thioccian—Age*
się plwociny

i usuwa kaszel

apteki 71-290

 

arko 2 i 3 pokoje
5 klm. od m. Wilna.

Las, rzeka. Komunikacja
co pół godziny autobu-
sem. Dowiedziećsię: Zy-
gmuntowska 4, m. 5 od
g. 4 do 6 p.p.  529—s0

 

LC S w parku
świerkowym miejsco-

wość urocza i zdrowa,
las sosnowy, rzeka staw
Dojazd zWilna autobu-
sem 2 godziny. Na żą-

paso do wynajęcia
z obiadami. Miejsco-

wość sucha, las, rzeka.
Podgórna 1, m. 5. 466-s0

OSZCZĘDNOŚCI
najpewniej i najsolidniej
zabezpieczone lokuje na
dobre oprocentowanie
Wileńskie Biuro Komi-
sowo - Handlowe Mickie-
wicza 21, tel. 152, 114-s0

 

  

 

OŚRODEK
z młynem wodnym, z do-
skonałą komunikacją do
Wilna, do sprzedania na
dogodnych warunkach,
okazyjnie tanio z powo-
du wyjazdu właściciela.
Wileńskie Biuro Komiso-

ZR wyszywaną to-
rebkę na Wiwulskie-

go. Wewnątrz list do dy=
rektora teatru Zelwero-
wicza. Uprasza się o
zwrot za wynagrodzeniem
Wiwulskiego 8 m. i Cho-
lewińska. 431

Istotny powód. 7

— Korkowski ma tru-
dności w mówieniu.

Och, skądżeż

one biorą?

się

— Ze strony jego żony.

ZI

Bratnia Pomoc Instytutu
Nauk Handlowo - Gospo-

wo-Handlowe, Mickiewi- darczych w Wilnie, Mic-
cza 21, tel. 152. kiewicza 18, podaje do

111—0-f wiadomości, iż od dnia
dzisiejszego przyjmuje
zgłoszenia wydawanych

 

Chcesz otrzymać
posadę?

Musisz ukończyć kursy
fachowe  korespon-
dencyjne prof. Sekuło-
wicza, Warszawa, Żóra-
wia 42-4. siak wyuczają
listownie: buchalterji, ra-
chunkowości kupieckiej,
korespondencji handlo-
wej, stenografji, nauk
handlu, prawa, kaligrafji,
pisania na maszynac
towaroznawstwa, angiel-
skiego, francuskiego,
niemieckiego, pisowni,
oraz gramatyki polskiej.
Po ukończeniu šwiadec-
two. Żądajcie prospek-
tów. 1790—12

posrużąca|
do wszystkiego umie-
jąca gotować potrze-
bna na wyjazd na le-

dacji nie przychodzić.

2463—s1

zo do sprze-
daży nowej premjo-

wej pożyczki budowia-
nej na spłaty miesięcz-
ne poszukuje poważna
instytucja bankowa. Szyb-
kie zgłoszenia Lwów,
skrytka pocztowa 271.

7

Kucharka
potrzebna do dwojga
osób, bez prania i sprzą-
tania. Wymaga się do-
brej znajomości kuchni
jarskiej i mięsnej. Adres:
COC Kopanica 12
m. 4.

ZGUBY

Poza się w dn.
12 maja suka rasy

wyżeł, szara odebrać
można zaśc. Szeszkucie
gm. Niemenczyńskiej Ja-
chimowicz. 478

 

mieszkań bez, lub z ca-
łem utrzymaniem. Zgło-
szenia przyjmowane będą

do dn. 15.VIII b. r.
ZARZĄD

POLAK
PATRJOTA

dużo ważnych wiadomo-
ści nabędzie czytając ty-
godniowe pismo „Szabes
Kurjer" Hasło: zbudź się
i walęz! Sprzedaż po 30
gr. za numer w*Polskim
składzie aptecznym Wła-
dysława Trubilly Ludwi-
sarska ul. Nr. 12 róg Ta-
tarskiej. Tamże pertumy
i wody kwiatowe na wa-
gę 48 zapachów.  —s0

+

 

 

US się legity-
macja nauczycielska

wyd. przez Kuratorjum
w Wilnie L. 867 na imię
Olimpji Kniaziówny zam.
w Krejwańcach p. Grau-
żyszki pow. Oszmiański.

 

tnisko zgłaszaćsię je- 182—s0
dynie od 8 do 27, || 3
od 6 do 7 Zawalna 7, Narzeczeni
m. 4. Bez rekomen- powie jet czy

przedtem w kim się nie
zakochałeś?
— Nie nigdyl
— Masz w nagrodę ca-

łusa.
— Aćh Helu tak mnie

jeszcze żadna nie poca-
łowała!

DRU-
KARNIA

I INTROLIGA-
TORNIA

„DZIENNIKA
WILEŃSKIEGO"
WILNO, Ul.Mo-

_ stowa Ni 1
Telefon 12 - 44.

PRZYJMUJE

WSZELKIE

ROBOTY

w zakres dru-
karstwa

 
700 sążni. Z- długiem
bankowym sprzeda*
my za 25.000 złotych.
Dom H-K. „„Zachęta',
Mickiewicza 1, tel,

9—05. 180—s0

skich w Nowogródzkiem
i Wileńskiem wojewódz-
twie. Informacje: Wilno,
Ad. Mickiewicza 23, Biu-
ro Techniczne Inż. Kier-
snowski i Kružolek S ka,
tel. 5-60. 289

danie možna z calodzien-
nem utrzymaniem, cena
bardzo dostępna Wiado-
mość:
ckiewicza Nr. 2426 m.|28 Jasiulisa,

3 33 unieważnia się.Banaszewski.

 

Zgub. ;ó0zi:pos:
Wilno, ul. A. Mi- pisane przez Kazimierza

1 Introligator-
stwa wcho-

dzące.
Wiłkomierska

461

 

Redaktor odpowiedzialny: KAZIMIERZ HAŁABURDA.  

 
 


