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Jan Rychlewicz i
opatrzony Sw. Sakramentami wskutek nieszczęśliwego wypadku [z

zmarł w Wilnie 3 lipca 1930 r. w wieku lat 29 4
O czem zawiadamia krewnych, kolegów i przyjaciół

Rodzice i Brat.

O dniu pogrzebu nastąpi oddzielne powiadomienie.  
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Jan Rychlewicz
Urzędnik Wileńskiego Banku Ziemskiego
zmarł w Wilnie w dniu 3 lipca 1930 roku

 

        
      

   

     

    

      

O tej bolesnej stracie zawiadamia
Wileński Bank Ziemski.

. Buchalfer-ka_ rutynowany, 'Popierajcie Polską
siła samodzielna potrzebny do dużej

4 firmy. — Oferty z odpisami świadectw
> Trel erencji, składać do Dziennika Wi- Macierz Szkolną
 leńskiego pod „Buchalter“. 953—1 0 Wilefisks 15—5.

 

O zwołanie sesji nadzwyczajnej.
(Telefonem od własnego korespondenta).

Ę WARSZAWA. Komitet Wykonawczy Centrolewu postanowił za-
_ Sadniczo żądać zwołania nadzwyczajnej sesji Sejmu i Senatu.

y Termin, kiedy odpowiedni wniosek zostanie złożony, ustalony
będzie dopiero w połowie tygodnia. 2

Akta w sprawie zjazdu krakowskiego.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Akta w sprawie kongresu krakowskiego odesłano
do sędziego śledczego d-ra Wątora, z którym pracuje razem przed-

_stawiciel prokuratury dr. Hubel.

| Wojewodowie i posłowie z centrolewu.
(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Sladem woj. Kwaśniewskiego także i inni woje-
 wodowie wydali zarządzenia, by podwładni urzędnicy nie przyjmowali
posłów i senatorów, którzy brali udział w manifestacji krakowskiej.

B Coprawda, chyba dotychczas niewielu, poza poslami i B. B.,
zgłaszało się do władz administracyjnych.

„P. Świtalski—kuratorem w Krzemieńcu?
(Telefonem od własnego korespondenta).

 

Ą WARSZAWA. Dotychczasowy kurator liceum krzemienieckiego,
p. Juljan Poniatowski, ma ustąpić, a jego miejsce ma zająć p. Ka-

_ zimierz Świtalski, były prefnjer i znany „podróżnik.

Odznaczenie za udział w P. W. K.
(Telefonem od własnego korespondenta).

i WARSZAWA, Min. Przemysłu i Handlu przyznało szereg odzna-
czeń państwowym samorządom za udział w P. W. K.

E Między innymi otrzymali odznaczenia: pow. Lida—lV stopnia,
pow. Nieśwież—lll st, pow. Wołożyn—1V st., pow. Luniniec—IIl.st.,

_ pow. Drohiczyn—1V st., pow. Brześć n B.—IIl st., pow. Brasław—IV st.,
pow. Dzisna—lV st., pow. Oszmiana—lV st., pow. Swięciany—IV st.,

_ 1 m. Wilno—lll stopnia. 1

Wicewojewoda w Bialymstoku.
(Tel. od wlasnego korespondenta).

WARSZAWA. Wicewojewodą w Bialymstoku mianowano urzęd-
nika wojewódzkiego w Poznaniu, Czesława Zawistowskiego.

Bilans Banku Polskiego.
WARSZAWA. (Pat.. Bilans W pasywach pozycja  natych-

Banku Polskiegogo za trzecią de- miast płatnych zobowiązań zmniej-
kadę czerwca wykazuje zapas szyła się o 93.971 tys.zł. (237.075

' złota 702.814 tys. zł, t. j. o 181 tys. zł.). Obieg biletów bonko-

 
ź tys. więcej, niż w poprzedniej wych powiększył się o 110.334

dekadzie. Pieniędze i należności tys. zł. (1.317.433 tys. zł.). Sto-
a zagraniczne, zaliczone do pokry- sunek, procentowy pokrycia obie-

gu biletów i natychmiast płatnych
zobowiązań Banku, wyłącznie zło-
tem stanowi 45,21 proc. (15.21
proc. ponad pokrycie statutowe),
pokrycie kruszczowo-walutowe —
60,74 proc. (20,74 proc. ponad
pokrycie statutowe). Wreszcie po-
krycie złotem samego tylko obie-
gu biletów bankowych wynosi

cia, zmniejszyły się o 10.185 tys.
do sumy 241.442 tys, zł. Nato-

-0| miast niezaliczone do pokrycia
" | wzrosły o 496 tys. do sumy
ne| 112.160 tys. zł. Portfel wekslowy
J.| wzrósł o 17.166 tys. zł. i wynosi
a”4 581.352 tys. zł. Pożyczki zastawo-
51 we wzrosły o 1.145 tys. do 73.019
58 | tys. zł. Inne'-aktywa wynoszą
© | 139904 tys.zł, t.j. o 10.690 wię- 53.35 proc.

cej, niż w poprzedniej dekadzie.
16

Ji
«| Wystawa turystyczno - komunikacyjna
i w Poznaniu.
sz WARSZAWA, (PAT.)—W dniu nych Matakiewicz, minister poczt

i telegrafów Boerner, podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych Wysocki, wicemi-
nister robót publicznych Górski,

w| jutrzejszym po południu dwoma
cu specjalnemi pociągami wyježdžają
s. | do Poznania na uroczystość ot-
2 warcia wystawy turystyczno - ko-
zał munikacyjnej przedstawiciele rzą- przedstawiciele dyplomacji i1 jnej p J
kie| du: p.p. minister komunikacji prasy.
po Kuehn, minister robót publicz- 2

A i Nowe zajście krwawe w Indjach
m : MIDNAPORE. (Pat). W miej- policjantów odniosło rany. Zaj-

ście było następstwem interwencji
policji, przybyłej dla ściągnięcia
niespłaconego podatku.

scowości Khersai, w iokręgu po-
granicznym Ballasore, policja dała
salwę do wzburzonego tłumu. Je-
dna osoba została zabita. Kilku  

drukarmt: Mostowa 8.
Redsktor przyjmuje od g. 2—4 pp. Pdministracja etwarta od g. 9—$,

„Dziennik Wlieński* wychodzi codziennie,
atkiam poniedziałków i dni poświątecznych.

Wilno, Sobota 5-go lipca 1930 r.

 

KRAKÓW. (Pat). Nastąpiło tu
otwarcie zjazdu towarzystw chrze-
ścijańsko-narodowego nauczyciel-
stwa, które obradowało równocze-
śnie ze zjazdem nauczycielstwa
szkół powszechnych. Na obradach
był obecny ks. arcybiskup Sapie-

ND

 

 

Zjazd chrześcijańsko-narodowego nauczy-
- cielstwa.

ha, ks. bisk. Rospond i delegat ks.
prymasa Hlonda ks. Noryśkiewicz.
Imieniem Ministerstwa W. R. i
„O. P. przemawiał ks. Trepka. Wiec
uchwalił wysłać telegram do Pre-
zydenta i ks. prymasa Hlonda.

Marynarze duńscy w Warszawie.
WARSZAWA. (Pat). W dniu

dzisiejszym, pociągiem z Gdyni,
przybyło do Warszawy 10-ciu ofi-
cerów i 4-ch kadetów marynarki
wojennej duńskiej. M. in. przybył
szef gabinetu ministra marynarki
wojennej duńskiej komandor-por.
Pontoppidan i dowódca krążowni-
ka szkolnego komandor-porucznik
Wolfhagen. Na dworcu powitał
przybyłych gości, imieniem szefa
kierownictwa marynarki wojennej,
kapitan marynarki Lewicki. Z
dworca goście duńscy udali się
do hotelu Europejskiego.

WARSZAWA, (PAT. — Pierw-
szy wiceminister spraw wojsko-
wych gen. Konarzewski udekoro-
wał w dniu dzisiejszym w czasie
śniadania w hotelu Europejskim
oficerów duńskiej marynarki od-
znakami orderu Polonia Restitu-
ta. Odznaki krzyża oficerskiego
otrzymali: Komandor - porucznik
Wolfhagen, komandor - porucznik
Frandsen, komandor - porucznik
Jungersen, komandor-pporucznik
Ramlau Hansen i komandor-ppo-

rucznik Nycholm.  Odzitakami
krzyża kawalerskiego zostali ude-
korowani kapitan Pontoppidan,
dowódca łodzi podwodnej kapi-
tan Paulsen oraz kapitan Jeg-
strug.

WARSZAWA, (PAT.) — Bawią-
cy w stolicy oficerowie i kadeci
duńskiej marynarki wojennej wpi-
sali sę w dnłu dzisiejszym do
księgi wizyt na Zamku i w Bel-
wederze. Następnie zaś złożyli
wizyty w Ministerstwie Spraw
Wojsk., wicemin. _Wysockiemu
oraż szefowi kierownictwa mary-
narki wojennej. O godz. 14 po-
dejmował gości duńskich śniada-
niem w  hotełu Europejskim
pierwszy wiceminister spraw woj-
skowych gen. Konarzewski. O
godz. 20,30 podsekretarz stanu w
Ministerstwie Spraw  Zagranicz-
nych. dr. Wysocki, wydał na
cześć gości obiad. Po obiedzie
odbył się raut, na którym byli
obecni przedstawiciele władz cy-
wilnych i wojskowych.

Pogromy separatystów w Nadrenii.
BERLIN. (Pat). Z Mogancji do-

noszą, że w obawie przed dal-
szemi pogromami przeciw sepa-
ratystom jeden z przywódców
tego ruchu dr. Roth oraz jego
żona popełnili samobójstwo, za-
żywając cjankali.

BERLIN. (Pat). Urządzone przez
niemieckich nacjonalistów w mia-
stach nadreńskich pogromy prze-
ciw byłym uczestnikom ruchu se-
paratystycznego trwają w dalszym
ciągu. Ubiegłej nocy manifestacje

takie powtórzyły się w Wiesba-
denie, byłej siedzibie rządu se-
paratystycznego, gdzie podobnie
jak w Moguncji plądrowano skle-
py i wybijano szyby. Według do-
niesień prasy demokratycznej,
ostatnie wypadki w Nadrenji wy-
wołać mają interwencję dyplo-
matyczą ze strony rządu fran-
cuskiego, Niemcy bowiem pod-
pisały w Hadze umowę, w której
zobowiązują się bronić byłych se-
paratystów przed represjami.

Rokowania o zwrot Zagłębia Saary.
BERLIN. (Pat). Według infor-

macyj prasy tutejszej, rokowa-
niom francusko-niemieckim w
sprawie przedterminowego zwro-
tu zagłębia Saary grozi rozbicie.
W toku dotychczasowych narad
nie udalo“ się doprowadzić do
zbliżenia stanowisk obu rządów.
Strona francuska w dalszym cią-
gu domaga się uznania przez
Niemcy praw własności Francji
do części kopalń zagłębia Saary,
czemu Niemcy stanowczo się
sprzeciwiają. W najbliższych dniach
delegat niemiecki ma opuścić
Paryż. s
"W związku z temi doniesie-

niami ukazał się komunikat pół-
urzędowy, wyjaśniający, że infor-
macje prasy nie zupełnie pokry-

wają się ze stanem faktycznym.
Rokowania w sprawie wywiasz-
czenia kopalń francuskich w za-
głębiu węglowem weszły obecnie
w stadjum krytyczne tak, iż li-
czyć się należy z ich przerwa-
niem. Strono niemiecka spodzie-
wa się, że wynik dotychczaso-
wych rokowań będą jeszcze
przedmiotem bezpośrednich na-
rad obu rządów. Niemcy w dai-
szym ciągu domagać się będą
oddania wszystkich kopalń wła-
ścicielom bawarskim i pruskim.
Przerwanie rokowań — zdaniem
komunikatu — nie powinno jed-
nak pociągnąć za sobą oddania
sprawy Lidze Narodów ze wzglę-
du na to, iż interesuje ona wy-

. łącznie Niemcy i Francję.

Pojednanie królestwa rumuńskich.
WIEDEŃ. (Pat). Prasa tutejsza

donosi z Bukaresztu, że pojedna-
nie między królem Karolem a
księżną Heleną po przezwycięże-
niu pierwszych trudności czyni
szybkie postępy. Król Karol od-
wiedza codziennie księżnę Hele-
nę w jej rezydencji, gdzie prze-
bywa ona ze swym synem Mi-
chałem. W tych dniach odbyło
się wspólne śniadanie familijne
na zamku w Cotroceni. Księżna
Helena uda się wkrótce ze swym
synem do rezydencji letniej w
Sinaja, dokąd uda się też król
Karol po uzyskaniu unieważnie-

nia rozwodu. Ulnieważnienia tego
dokona w przyszłym tygodniu
trybunał apelacyjny w  Buka-
reszcie na tej podstawie, że ów-
czesny były następca tronu Ka-
rol złożył w czasie procesu roz-
wodowego protokularne oświad-
czenie, iż nie zgadza się na roz-
wód. Księżna Helena, która już
teraz posiada tytuł królewskiej
mości, stanie się po unieważnie-
niu rozwodu królową. W jesieni
weźmie para królewska udział w
uroczystościach koronacyjnych w
Alba Julja.

G.P.U. zwyciężyło na XVI zjeździe partji
komunistycznej.

MOSKWA. (Pat). Zjazd partji
komunistycznej zakończył dy-
skusję nad częścią polityczną po-
rządku dziennego i przeszedł do
omawiania spraw natury gospo-
darczej i organizacyjnej. Z cha-
rakteru i przebiegu dotychczaso-
wych obrad możnaby wysnuć na-
stępujące wnioski:

Przedewszystkiem widoczne
jest, że zjazd całkowicie znajduje
się pod wpływem autorytetu Sta- .
lina. Opozycja na zjeździe nie
istnieje, a jeżeli nawet istnieje,
to czując zupełną swą niemoc,
nie śmie podnosić głosu. Przy-
wódcy prawej frondy, znalazłszy
się w zupełnem odosobnieniui
widząc przed sobą wrogo ku nim
nastawiony front stalinowców, wy-
osfują się w panice z zajętych

dotychczas stanowisk i nie licząc
się zupełnie nawet z poczuciem
własnej godności, gotowi są pod-
pisać wszystko i zgodzić się na
wszystko, ażeby tylko uniknąć
„zesłania do pustyni Gobi*, jak
jak zaznaczył Tomski.

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. prze.

miem miejsca e 26 proc. drożej.

za granicę 8 zł.

POREASUS

PRENUMERATA: miesięczna 6zł., z odnoszeniam i przesyłką pecztową Z.4ge.GĄ

tekstem 6 łam 86 gr., w tekście 4B gr., za
tekstem 10 łam. 15 gr. W numerach świątecznych erar z prowincji o 28 proc. drożej,
zagraniczne e 58 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikewane i z zastrzeże-

dministracja nie bierze odpowiedzialności za
terminewe umieszczenie oałoszeń. Kento czekewe w P. K. 0. M  

ZAJŚCIA NA ŚLĄSKU.
W szeregu wielkich przedsię-

biorstw na Gornym Sląsku, jak
np. w Zjednoczonych Hut. Kró-
lewskiej i Laura mają nastąpić w
najbliższych dniach znaczne re-
dukcje robotników. W związku z
tem wśród bezrobotnych i robot-
ników na Górnym Śląsku daje
się zauważyć rozgoryczenie. Roz*
goryczenie to wzmogło się po
odroczeniu sesji Sejmu Sląskie-
go, a wyzyskują je komuniści.
W kilku miastach i gminach

przemysłowej części Górnego
Sląska dosło do poważnych starć
między bezrobotnymi a policją.

Między innemi dn. 2 b. m. po
południu zwołany został w Rož-
dzieniu—Szopienicach w sali b.
„Sokolni* wielki wiec bezrobot-
nych. Na zgromadzenie to, jak
informuje prasa miejscowa przy-
było około 1.000 bezrobotnych,
do których usiłował przemówić
poseł komunistyczny na Sejm
Sląski, Wieczorek.
W tej samej chwili dostąpiło

do niego dwuch posterunkowych,
oświadczając mu, że wiec został
rozwiązany i, że ma zaprzestać
przemów.enia.

Na to poseł Wieczorek oświad-
czyl:
— Masy mie wybraly i do

mas tych będę mimoto przema-
wiał! 5

Na sali powstał ogromy krzyk
i hałas, odezwały się okrzyki:
— Precz z policją! Niech żyje

Sejm Sląski! "Precz z dyktaturą!
Niech żyje rewolucja".

Zgromadzonych policja w koń-
cu zdołała wyprzeć ze sali na
ulicę, gdzie przybyła jej z pomo-
cą policja konna i piesza.

Z tłumów odezwały się okrzyki:
— Niech żyje Sejm ląski!

Niech żyje rewolucja!

W tej samej chwili z tłumu
padły w kierunku nacierającej
nań policji strzały rewolwerowe.
Wobec tego policja zrobiła uży-
tek z broni i zabrała się do roz-
pędzenia tłumów,
dalej okrzyki na cześć Sejmu i
posła Wieczorka.

Z domów okolicznych wy-
biegły na ulice kobiety z dzieć-
mi na rękach, powiększając chaos
i przyczyniając się krzykami do
większego rozgoryczenia tłumów.
Zaczęto rzucać na policję kamie-
niami. Z policjantów rannych zo-
stało lekko 3, a jeden konny
ciężko w głowę. Odstawiono ich
natychmiast do szpitala,

Z tłumu rannych zostało coś
około 8 do 10-:ciu, w tem jedna
kobieta.
W ciągu całego starcia dano

większą ilość strzałów. Policja
skonsygnowana była na miejscu
w znacznej siłe z Janowa, Mysło-
wic, Katowic i miejscowa.

Pozatem został również |:kko
szablą poturbowany poseł Wie-
czorek.

Po rozpędzeniu tłumu, który
w czasie starcia wzrósł do liczby
2.000, pelicja aresztowała ogółem
kilkunastu demonstrantów.

Wiadomość o krwawem starciu
rozeszła się szybko po całym ob-
wodzie przernysłowym, wywołując
zrozumiałe zaniepokojenie.

*
W związku z redukucjami w

przemyśle śląskim komunikulą: W
dn. 15 bm. zostanie zamknięta je-
dyna na Sląsku fabryka parcela-
ny w Bogucicach. Pracę utraci
670 robotników i robotnic. W
zjedn. Hucie Królewskiej i Laura
zwolniona narazie 600 robotników,
dalsze redukcje mają być prze-
prowadzone do 15 bm.

 

Ltałej Polski.
Uczęstnicy kongresu komu-
nikacyjnego we Lwowie.

LWOW, (Pat.) Wczoraj o g.
6 m. 25 wiecz. przybyli do Lwo-

wa uczestnicy odbywającego się

w Polsce międzynarodowego kon-

gresu komunikacyjnego w liczbie

90 osób. Wycieczka przybyła z
Borysławia specjalnym pociągiem.
Dworzec udekorowany był ziele-
nią i barwami narodowemi. Go-

ści powitali: prezes Dyrekcji Ko-

lejowej Prachtel-Morawiański, wi-.
ce-prezydent miasta Irzyk, przed-
stawiciele władz i społeczeństwa.
O godz. 9-ej wiecz. odbył się na

cześć uczestników wycieczki ban-
kiet, wydany przez prezydjum
miasta. Dziś nastąpi zwiedzanie
zabytków Lwowa i odjazd wy-
cieczki.

Katastrofa samochodowa
na >ląsku.

KATOWICE, (Pat.) Onegdaj na
szosie pomiędzy Sionowicami i
Rudnikiem na Sląsku Opolskim
wydarzył się wypadek samocho-
chodowy. Mianowicie, auto, wio-
zące 6 osób, prowadzone przed
dyrektora ubezpieczeń w Opolu,
p. Worcha, wjechało całym pę-
dem do przydrożnego rowu, przy-
czem osoby zostały z samo-
chodu wyrzucone. 2 osoby zo-
stały zabite, 4 zaś, a tej liczbie
dyr. Worch, ciężko ranne.

Ruch osobowy w armii.
Według pogłosek krążących

wśród zbliżonych do czynników
decydujących, jak notuje „Gaż.
Warsz.*—zanosi się na liczniejsze
zmiany wobsadzie personalnej
wojska. Pozostaje to w związku
z odejściem w stan spoczynku
w najbliższej przyszłości kilku
inspektorów armji (genenerałowie
Rybak, Romer, Osiński iSkierski),
dowódców okręgów korpusów
(g:neralowie Dzierżanowski—Po-
znań, Galica — Przemyśl, Wró-
blewscy—Kraków i Warszawa, Po-
 

 

KOMUNIKAT KLUBU MŁODYCH.
Sekcja towarzyska Klubu Młodych udządza w niedzielę dnia 6

lipca r. b. dla członków Klubu 4

Wycieczkę do Trok, >
Zbiórka w dniu wycieczki na placu E. Orzeszkowej o godz. 7

min. 30 rano punktualnie, skąd nastąpi wyjazd.
Koszta wycieczki wynoszą zł. 4 od osoby. Żywność należy brać

ze sobą na cały dzień. 5
Członkowie pragnący wziąć udział

lokalu Klubu w godzinachzgłosić dzisiaj w
po bliższe informacje,

w wycieczce, powinni się
od 7 do 9 wiecz.,

powicz—Lwėw, Litwinowicz—Gro-
dno). Gen. Wróblewski z Krako-
wa jest już przeniesiony w stan
spoczynku. -

Do Generalnego Inspektoratu
Sił Zbrojnych mają być powo-
łani generałowie Knoll-Kownacki,
Zając, Thomme, Kleeberg, Pożer-
ski (ten ostatni na inspektora
artylerji?).

Na emeryturę ma przejść sze-
reg dowódców dywizyj (5, 6, 7,
12, 14, 16, 21, 26 i 27).

Niezwykła Kradzież samo-
chodu.

W dn. 2 lipca wieczorem w
Poznaniu odbywał się niezwykły
pościg za skradzionym samocho-
dem.

Zamieszkały przy placu Ber-
nardyńskim 4, właściciel samo-
chodu Wacław Maciejewski krót-
ko po godzinie 22 opuścił w to*
warzystwie pewną restaurację przy
ul. Strzeleckiej. W chwili gdy wła-
ściciel cennego samochodu PZ
Nr. 41.696 wychodził z restaura-
cji, w samochodzie siedział już
jakiś osobnik, który uruchomił
motor i wkrótce znikł z maszyną
za najbliższym zakrętem.
p Maciejewski natychmiast

zgłosił kradzież na policji, prosząc
o pościg.—Wyraził przytem prze-
konanie, DA zapewne nie
długo będzie się cieszył nieucz-
ciwie zdobytą maszyną, gdyż za-
pewne się rozbije, nie mogąc dać
sobie rady z trzecim biegiem.

Proroctwo p. Maciejewskiego
ziściło się prędzej, niż sam przy-
puszczał, gdyż w chwilę po za-
rządzeniu pościgu za skradzionym
samochodem do dyžurującego
komisarza nadeszła wiadomość,
że poszukiwany samochód zde-
rzył się z dorożką konną na Wa-
łach Królowej Jadwigi. Samo-
chód mimo lekkich uszkodzeń,
uciekł. z kilkoma ' siedzący-
mi w nim ludźmi, a na miejscu
„katastrofy* pozostał szofer i
sprawca kradzieży Lech Laboga,
zamieszkały przy ulicy Czajczej
12, nawiasem mówiąc, zalany jak
bela.
Po chwili do dozorcy garażu Siej-

kowskiego przy ul. Raczyńskich,
zgłosiło się czterech osobników,
którzy oddali mu skradziony sa-
mochód, twierdząc, że czynią to
z polecenia policji. Po złożeniu
tego oświadczenia nieznajomi zbie-
gli.

Lecha Labogę umieszczono w
areszcie.

wznoszących-

   



Nieftrzecine pomysły
Wychodzi w Warszawie pismo

tygodniowe sanacyjne, o którem

już niejednokrotnie mieliśmy spo-

sobność wspomnieć, p. t. „Nowa

Kadrowa”. Pismo to reprezentuje

najt «rdziej bojowy odłam sanacji.

Ze cdłam ten posiada wpływy,

tego dowodem jest, że redakcja

„Nowej Kadrowej* mieści się w

gmachu Komendy Głównej Poli-

cji Państwowej w Warszawie.

„Nowa Kadrowa" jest pisem-

kiem pod pewnym względem

cennem, gdyż mówi otwarcie to,

o czem marzy obóz sanacji, a

czego jednak czynni politycy te-

go obozu 'nie-mają cdwagi wy-

jawič.

To, co pisze „Nowa Kadrowa“

można uważać, za „pia desi-

deria* sanacji, które ze względu

na okoliczności ed jej przywód-

ców niezależne nie mogą być

w czyn wcielone.

O czem że marzy awangarda

sanacji? Oto przedewszystkiem

żąda, ni mniej ni więcej, tylko

„1. zlikwidowania obecnego sta-
nu bezprawia, jakiem jest sejmo-

władztwo, t. j. zniesienia sejmui
senatu na mocy dekretu Prezyden-

ta Rzeczypospolitej i marszałka J.

Piisudskiego;

2. powołanie do życia na mocy

takiegoż dekretu koństytuanty pod

postacią Rady narodowej, z manda-

tem opracowania tez zasadniczych,

mających być podstawą nowego

ustroju, nowej konstytucji odrodzo-

nego narodu polskiego". 3

Trzeba mieć naprawdę duży

tupet, czy też bezbrzeżną igno-

rancję, żeby istnienie ciał ustawo-

dawczych opartych na Konstytu-

cji nazywać bezprawiem. Projekt

zastąpienia legalnych ciał usta-

wodawczych jakąś maglistą kon-

stytuantą pod postacją Rady na-

rodowej jest ogólnikiem, nie

wiadomo bowiem, w jaki sposób

ma być taka konstytuanta ufor-

mowana. Jeżeli w drodze wybo-

rów powszechnych, to czem się

ona będzie różniła od Sejmu,

jeżeli zaś z nominacji, to poco

wogóle się bawić w  „konsty-

tuanty“, wszak najbardziej dla

panów z „Nowej Kadrowej" i ich

przyjaciół dogodnym byłby taki

stan, żeby prawo wogóle nie

istniało, a tylko rozkaz.

Tę zasadniczą reformę bojo-

wi sanatorzy pragną przeprowa-

"dzić w drodze dekretu Prezyden-
ta Rzeczypospolitej. Nie wiedzą,

czy niechcą wiedzieć, że Prezy-

dent tak daleko sięgających

uprawnień nie posiada, i to, cze-

go chce „Nowa Kadrowa" nie

może być przeprowadzone ina-

czej, jak tylko drogą bezprawia

i gwałtu.

Wola ludności prawdziwa, czy

sfałszowana jest jednak czemš

zbyt ważnem, żeby niedorzeczni

reformatorzy o niej zapomnieli.

Znaleźli nawet dość łatwy spo-

sób wyrażenia woli ludności:
„Wolę swą — pisze „Nowa Kad-

rowa* — naród musi wyrazić drogą

zorganizowania olbrzymiego ruchu

petycyjnego, drogą spontanicznego

piebiscytu narodu. /
Obywatele dobrej wolil

Układajcie petycje do Pana Pre-
zydenta Rzeczypospolitej i do Pana

marszałka J. Piłsudskiego. Zbieraj-
cie pod niemi podpisy ludności ze

stanowczem żądaniem: zniesienia

sejmu i senatu! Zwołania Rady na-

rodowej!*

Petycje przypadkowych oby-

wateli oczywiście w myśl obo-
wiązującego ustawodawstwa żad-

nego znaczenia prawriego nie mają.

Dla nich to, jak widać z jednego z
dalszych ustępów artykuła, nie
jest to przeszkodą: ;

2 „Broń ideową hartuje i ostrzy
sztab główny naszego obozu. Ten
mózg obozu kształtuje naszą do-
ktrynę, ma ukształtować nasz ko-
deks, nową konstytucję ojczyzny,
nowy ustrój państwa, nowy ład na-
rodu.

Ramię zbrojne — to los organi-
* zacji. Niech organizacje ćwiczą gor-

liwie, ćwiczą zarówno swą świado-

mość ideową, jak i swą gotowość

do stanowczego czynu. Ramię zbroj-

ne, groźnie wzniesione, — na dany
rozkaz sternika oczyści” drogę z

przeszkód, względnie, w razie po-
trzeby (co jest jednak mało praw-
dopodobne, bo wróg odda pole bez

bitwy), ciężko opadnie, wymierzając
cios i wieńc qcbatalję zwycięstwem".

„Ramię zbrojne—oczyści dro-

gę z przeszkód*, a więc zapo-

DZZĘEW NEK WODECE NOSOKA

Wybory w- okręgu Święciańskim odbędą się w niedzielę 13 lipca.
W dniu 13 lipca odbędą się w pow. Święciańskim, Dziśnieńskim, Brasławskim i Postawskim wybory uzupełniające do Sejmu.

Wszyscy wyborcy Polacy I Katolicy powinni stawić Się da Dlosowania i głoować na listę Katolicka - Narodowa Ik 24
PRZED WYBORAMI DO SEJMU W OKRĘGU

ŚWIĘCIAŃSKIM.
Już tylko jeden tydzień dzieli

nas od dnia 13 lipca, kiedy w
powiatach Swięciańskim, Postaw-
skim, Dziśnieńskim i Braslaw-
skim mają się odbyć wybory uzu-
pełniające do Sejmu. Jużeśmy w
swoim czasie omówili szczegóło-
wo przyczynę unieważnienia wy-
borów; dziś więc ograniczymy się
jedynie do przypomnienia, iż mia-
ły tu miejsce liczne nadużycia,
dokonane na rzecz listy Nr. 1.

Tak, jak w innych okręgach,
(Lidzki, Wołożyński, Sandomier-
ski, a ostatnio Gnieznieński) sa-
nacja nie odważyła się wystawić
swej listy.

Wprawdzie w pewnej chwili
czyniono starania, zmierzające do
przeszwarcowania swoich ludzi na
listach lokalnych i w związku z
tem, wbrew ogłoszonemu w „Mo-
nitorze Polskim”  urzędowemu
kalendarzowi wyborczemu, Okrę-
gowa Komisja Wyborcza najnie-
spodziewaniej ogłosiła, iż będzie
przyjmowała nowe listy, a w po-
szczególnych powiatach poczęto
na gwałt fabrykować listy z roz-
maitemi lokalnemi znakomitoś-
ciami na czele. lle tych list zło-
żono i jak one wyglądały, po-
wiedzieć trudno, gdyż komisja
otoczyła wszystkie swe czynności
skrupulatną tajemniczością. W
ostatniej chwili coś jednakże prze-
ważyło na korzyść zgodnego z
prawem załatwienia kwestji i urzę-
dowy komunikat Komisji Okrę-
gowej, wyliczający zgłoszone li-
sty zawiera tylko te z nich, któ-
re były uznane za ważne, plus
2 listy restytuowane przez Sąd
Najwyższy.

Nr. 2 P. P. S. Czolowym kan-
dydatem tej listy jest inžynier
Plawski z Wilna. Czytelnicy „Dzien-
nika Wileńskiego” znają go jako
niefortunnego obrońcę nieudolnej
gospodarki Magistratu m. Wilna.

Drugie miejsce należy do ko-
lejowca p. Stążowskiego, również
radnego m. Wilna.

Nr. 3 Wyzwolenie z Apolina-
rym Rudnickim na czele. O kan-
dydacie tym wiemy tylko tyle,
że jest to dyrektor gimnazjum z
Warszawy. Również mało mówią-
ce są nazwiska dalszych kandy-
datów.

Nr. 4 Bund. Firmuje listę p.
Erlich z Warszawy.

Nr. 10 Stronnictwo Chłop-
skie. Pierwszy kandydat to Hof-
mokl-Ostrowski adwokat z Wied-
nia, od kilku lat zamieszkały w
Warszawie. Głośny z powodu
równie głośnych jak też nieraz
skandalicznych procesów. Drugi
z kolei to osławiony Antoni Sza-
piel, świeżo wypuszczony z wię-
zienia, gdzie 2 lata przebywał za
bolszewickie wystąpienia. Trzeci,
to również znany Jan Adamowicz
były wójt z Solecznik (ciekawych
odsyłamy do artykułów prasy wi-
leńskiej z 1921-go roku). Zarów-
no Szapiel jak i Adamowicz na-
leżeli do Wyzwolenia i stosunko-
wo niedawno nawrócili się na
wiarę Jana Dąbskiego. Fdamó-
wicz był też w swoim czasie
piastowcem.

Nr. 18 Blok Mniejszości Na-
rodowych: Karuzo Paweł, Stepo-
wicz Albin i Juchniewicz Kon-
stanty wszyscy trzej byli posłami
i mandaty ich zostały unieważ-
nione.

Nr. 20 lista starowierów, zo-
stała wycofana już po ogłosze-
niu.
_ Nr. 24 lista Katolicko-Naro-
dowa. Czołowym kandydatem na
tej liście jest redaktor p. Piotr
Kownacki, współpracownik nasze-
go pisma, znany ze swych śmia-
łych wystąpień. Drugie miejsce
zajmuje p. Antoni Stoma, rolnik
i nauczyciel szkoły powszechnej
z pow. Brasławskiego, znany pra-
cownik samorządowy.

Nr. 46lista litewska z byłym
posłem do Dumy, p. Cinelisem
na czele. Jak się przedstawiają
szanse poszczególnych list, trud-
no, powiedzieć.

Dotychczas z okręgu Świę-
ciańskiego mieli mandaty 3 po-

Zapewno osiemnastka utrzy-
ma swój stan posiadania, nato-
miast socjaliści zapewne mandat
stracą, bo uzyskali go dzięki gło-
som Wyzwolenia, którego lista
była unieważniona.
W ten sposób należy się spo-

dziewać, że do podziału pozosta-
nie 3 mandaty: 2 po sanacjii je-
den po PPS.

Walczyć o nie będą listy Nr. 24,
Nr. 10 i Nr. 3.

Najsłabiej bodaj przedstawiają
się szanse Wyzwolenia, które
wszędzie stopniowo traci wpływy
na rzecz Stronnictwa Chłopskiego.
Natomiast szanse listy narodowej
ostatniemi czasy znakomicie
wzrosły.

Jednakże powodzenie tej listy
zależeć będzie od tego, w jakim
stopniu społeczeństwo _po!skie
potrafi się zdobyć na wysiłek,
by zadokumentować swe polskie
i katąlickie oblicze.

Pamiętać „musimy, że każde
wybory są u nas do pewnego
stopnia plebiscytem. Szczególnie
doniosłym ten plebiscyt jest te-
raz, gdy została wycofana lista
BB. i głosowanie odbywa się
względnie bez terroru i nadużyć.

Nie możemy dopuścić do te-
go, by wrogowie Polski mogli
powiedzieć:

„Patrzcie, nie było listy pro-
rządowej, nie było przymusu i
nadużyć wyborczych i do sejmu
weszli albo przedstawiciele mniej-
szości narodowych, albo pół:bol-
szewicy z pod znaku Stronnictwa
Chłopskiego.

Dlatego też Stronnictwo Na-
rodowe uznało za konieczne sta-
nąć do walki wyborczej, pomimo
pogłosek o rozwiązaniu Sejmu i
t. d. Zresztą nikt napewno nie
wie o tem, jak tam z Sejmem
będzie, bo już tyle mieliśmy za-
powiedzi nietylko rozwiązania par-
lamentu, ale wręcz rozpędzenia
przedstawicielstwa raz na zawsze,
że doprawdy trudno się w tem
wszystkiem połapać.

Tymczasem jednakże niektó-
rzy posłowie, którzy wyszli z wy-
borów uzupełniających, już za-
siadają w Sejmie i mieli moż-
ność brania udziału w pracach
budżetowych. Przykładem posłom
z okręgu Sandomierskiego. Sło-
wem do wyborów stanąć musi-
my i należy je wygrać.

Najgorszym wrogiem jest ab-
stynencja wyborcza, propogowa-
na praez sanatorów w celu wy-
kazania rzekomej niepopularności
Sejmu i wierności ludności dla
t. zw. „ideologji marszałka Pił-
sudskiego*.

Jest to naturalnie kawał, ale
kawał szkodliwy, bo demoralizu:
jący ludność i szkodzący sprawie
polskości ziem kresowych.

To też wzywamy spoleczen-
stwo polskie powiatów, wchodzą-
cych w obręb okręgu wyborcze-
go Swięciany, by energicznie za-
brało się do propagandy wybor-
czej na rzecz listy Nr. 24.

Wszelkie niezbędne informacje
można otrzymać w lokalach se-
kretarjatach Stronnictwa Narodo-
wego: Wilno, Plac Orzeszkowej
11 i Swieciany, ul. 3-go maja
Nr. 5.

 

- ŹNIWIARKI
szwedzkie i amerykańskie na wypła-

tę do Marca 1932 r.

poleca

DNANUNT KAGRODZKI
Wilno, Zawalna 11-a.

Drobae wiadtmości.
Wyjazd Pana Prezydenta

do Spały.
WARSZAWA. (Pat.) Pan Pre-

zydent wyjechał dziś po południu
do Spały.

Zakończenie lotu „Krzyża
Południa" dookoła świata.

SAN FRANCISCO. (Pat.) Kings-

—1 0

 

 

słowie z osiemnastki, 2 z listy ford Smith wylądował tu na sa-
Nr. 1 Bebe i 1 Zz P. P. S. molocie „Krzyż Południa*, koń-

wiedž nowego krwawego prze: auskiej: „równość”, „braterstwo”,
„wolnošė“, stawiamy hasła naszejwrotu?

Pisze to pismo protządowe,

nieskonfiskowane, wychodzące

pod  opiekuńczemi skrzydłami
Komendy Głównej Policji Pań:

stwowej. Czy coś podobnego by-
łoby możliwe w jakimkolwiek
kraju? +

Wszędzie, na całej kuli ziem-

skiej nawoływanie do zamachu

zbrojnego jest surowo karane, a

„druki zawierające takie nawoły-

wania są konfiskowane

Jakież są istotne cele podob-

nych dążeń? „Nowa Kadrowa“

szczerze je wyjawia:

„Zamiast haseł rewolucji fran-

rewolucji: 1) „nierówność”, 2) „star-

szeństwo”* | 3) „duża miara radości

dla wiernych i zdyscyplinowanych
sług państwa”, czyli „zasłużona za-
płata".

„Szczerość istotnie  rozbraja*
jąca. Więc chodzi o zapłatę,

bardzo cenne wyznanie. Tu jest
sedno, tu jest główny dźwig ruchu

sanacyjnego. To jest podstawa
„ideowa' obozu pomajowego.

„Starszeństwo”, „duża miara

radości czyli zasłużona zapłata'

i „nierówność* dla tych wszyst-

kich, którzy rie są „zasluženi“.

Podstawy ideologji niezwykle

budujące.

" dzialnošci

cząc w ten sposób lot powietrzny
dokoła świata.

Przejazd Hindenburga przez
Polskę.

POZNAŃ. (Pat.) Dziś w nocy
powracał przez Prusy Wschodnie,
przez Pomorze i Wielkopolską
linję kolejową Gniczno—Poznań—
Zbąszyń prezydent Rzeszy nie-
<mieckiej Hindenburg. Do Zbąszy-
nia przybyła na spotkanie prezy-
denta delegacja rządu Rzeszy.

Zaburzenia studenckie
w Gracu.

WIEDEN. (Pat.) Z powodu nie-
pokojėw studenckich uniwersytet

w Gracu został zamknięty do
dnia 7 b. m.

Nawałnica nad Salonikami.

SALONIKI. (Pat.) Wczoraj nad
miastem i okolicą przeszła nie-
zmiernie gwałtowna burza. (lice
zostały zalane potokami wody,
której poziom sięgał półtora me-
tra. Sutereny i mieszkania parte-
rowe są zalane i zniszczone. Wo-
da zerwała trzy mosty. Dwie oso-
by zginęły, kilku dotychczas nie
odnaleziono. Zdarzyło się wiele
wypadków niemal cudownych
ocaleń, szczególnie wśród kobiet
i dzieci.

TU I TAM.
Niemcy w Polsce a Polacy w Niemczech.

B. poseł do Landtagu pruskie-
go, p. Jan Baczewski, ogłosił w
polskim dzienniku w Opolu, na
Sląsku (Now. Codz.) zestawienie
szkolnictwa niemieckiego w Pol-
sce r. 1927—28, ze szkolnictwem
polskiem w Niemczech r. 1929—30
(liczby w nawiasach).

Szkolnictwo powszechne wy-
gląda tak:

Państw. szkoły powsz. niem. w Pol-
sce 658 (polsk. w Niem. 29), liczba dzie-
ci szkolnych w tych szkołach państwo-
wych 88.930 (493), pryw. szkoły lud. 221
(44), liczba dzieci w tych szkołach 9.225
(1.589), państw. szk. począt niem. 9 (0).

Tu kończą się zestawienia ze
szkolnictwa powszechnego, gdzie
wogóle jest coś także w Niem-
czech dla Polaków, a zaczynają
się szkoły średnie, gdzie w Niem-
czech niema nic:

Państw. szk. śred. z niem. j. wykł.
7 (0), miejs. szk. śred. z niem. j. wykł.
3 (0), pryw. szk. śred. z niem. j. wykł.
31 (0), państw. seminar. naucz. z niem.
j. wykł.1 (0), pryw. semin.
niem. j. wykł. 2 (0).

Dla należytej oceny tych liczb
trzeba mieć to w pamięci, że Po-
laków w Niemczech (ok. 1! , milj )
jest więcej, niż Niemców w Pol-
sce (ok. 900 tys.).
 

Konsekwencje.

„Robotnik* zamieszcza arty-
kuł p. St. Thugutta p. t. „Kon-
sekwencje" Autor ze swego pun-
ktu widzenia wskazuje na trzy
konsekwencje, jakie ma kongres
krakowski.

Pierwsza z nich to „oczyszcze
nie placu boju" — czyli że w na-
stępstwie kongresu coraz wyraź-
niej i coraz bardziej oko w oko
stają przeciw siebie Piłsudski i
opozycja.

Drugą konsekwencją jest u-
trwalenie się w świadomości mas
przekonania, że zły stan gospo-
darczy jest skutkiem wielu przy-
czyn, ale przedewszystkiem chao:
su prawnego, w którym Polska
żyje. E
+ Trzecią — jest przyśpieszenie
biegu spraw. Konflikt państwowy
w Polsce rozwija się niesłychanie
ospale. Kongres krakowski po-
sunął bieg spraw daleko naprzód.
Wreszcie p. Thugutt konkluduje:

Kongres Krakowski to niewątpliwie
zaostrzenie stosunków. Ale jeśli mamy
wypić koniecznie gorzkie lekarstwo, po-
co je pić drobnemi łykami. Lepiejby
było, żeby Polska zajęła się czemś po-
żyteczniejszem, niż bezprzytomnemi
waikami o władzą. Jest coraz brutalniej
naciskana zzewnątrz, zaczyna być izolo-
wana w cywilizowanymświecie, jej roz-
kład wewnętrzny rośnie przerożająco.
Ma pozatem sto zagadnień ważniej-
szych: pilniejszych, głębszych, niż rządy
sanacji w Polsce. A jednak tej kłody
nie można przeskoczyć, tego zła nie da
sie przeczekać. Trzeba ją”usunąć. Kon-
gres zastrzegł się, że stoi na gruncie
prawa Ale jeśli prawo upadnie osta-
tecznie, trzeba będzie tworzyć nowe, a
w takich wypadkach tworzyć można
tylko siłą. Nie czas przesadzać dziś, czy
to skończy tragedją, czy tragikomedją.
Czas znać swój obowiązek, którym jest
jaknejrychlejszy powrót do normalne
go, zdrowego życia.

Jeśli już mowa o konsekwen-
cjach, to należy wspomnieć i o
tych, o których mówił premjer
Sławek jak wiemy już polegają
one na pociągnięciu do odpowie-

szeregu przywódców
centrolewu. Między innymi zna-
lazł się na liście oskarżonych i
p. Thugutt. Pisze o nim w spo-
sób następujący żydowski „Nasz
Przegląd“:

Dziwnym zrządzeniem losu ten naj-
bardziej znienawidzony przez prawicę
„człowiek Piłsudskiego" z rokn 1919-go
staje się przedmiotem ostrej napaści ze
strony swych dawnych przyjaciół poli-
tycznych.

wprost już tragicznie brzmi wieść,
że drugą figurą „dotykalną" przypadko-
wo okazał się były poseł Popiel, nad
którym „zawisło* przemówienie proku-
ratora w procesie o maski gazowe.

Thugutt na ławie oskarżonych! Te=
go rodzaju perspekiywa może się tylko
uśmiechać znawcom psychologji mas,
niezmiernie wraźliwych na mariyrologję,
dobrowolnie poszukiwaną w walce to-
czącej się pod szczytnemi hasłami wo!-
ności ludu. Ę

Szerokie masy nie orjentują się bo-
wiem w kon*retnych zamierzeniach, za-
lecanych w krakowskiej mowie Thuqut-
ta, niewiedzą one w jakim kierunku po-
toczyłaby się naprzykład połiłyka zagra:
niczna Polski, gdyby przystąpiono do
odcylrowania formuły, że „demokracja
oznacza pokój”.

Proces indywidualny obróciłby Thu-
gutta w żywy symbol Proces monstre—
przusporzy Opozycji rozgłosu I wzmocni
jej sanse wyborce. Stwierdzić to należy
objektywnie, chyba ż* nastąpią jakleš
dalsze „pósunięcia”, które potrafią wy-
wołać zwrot w opinji publicznój.

Zródło ataków.

Wspominaliśmy już o tem, że
po kongresie krakowskim prasa
sanacyjna ze szczególną zaciekło-
ścią zaatakowała marszałka Sejmu,
Daszyńskiego, z powodu wysłanej
przez niego depeszy do kongresu.
Daszyński do niedawna jeszcze
był w "wielkiem poszanowaniu
śród piłsudczyków. Oszczędzano

ų

" Sejmu,

2 prasy.
go, nawet schlebiano mu przy
lada okazji. Dopiero od dn. 31
października 1929 r., to jest od
„wizyty”* grupy oficerów wprzed-
sionku Sejmu, sympatje się od-
wróciły. Zwraca na to uwagę
„Gazeta Warsz." Zdaniem jej, Da-
szyński, wskutek nieotwierania po-
siedzenia Sejmu, udaremnił pew-
ne daleka idące zmiany, co ma i
będzie jeszcze miało poważne na-
stępstwa.

Obecnie też Daszyński, jako
marszałek Sęjmu, stoi sanacji na
przeszkodzie. Znalazła się ona w
położeniu, wymagającem nowych,
bardzo zdecydowanych posunięć.
Mogłyby tu uszkodzić w rachubę:
rozwiązanie Sejmu bez rozpisy-
wania nowych wyborów, zmiana
w drodze dekretu ordynacji wy-
borczej, a może jakie dalej idące
„oktrojowania“.

Wszelkim tego rodzaju zamysłom,
wywodzi „Cat. Warsz.*—o których głoś-
no się mówi w obozie rządowym. na
przeszkodzie stoi — osoba marszałka

pochodząca z łona opozycji, a
tem bardziej osoba p. Daszyńskiego, po-
lityka znanego i do niedawna jeszcze -
piłsudczyka

Art. 29 Konstytucji powiada:
„Mandaty Marszałka i jego zastęp-

ców trwają po rozwiązaniu Sejmu aż do
ukonstytuowania się nowego Sejmu".

To ważny przepis! Marszałek Sejmu,
urzędujący po jego rozwiązaniu, ma
możność przeciwstawiać się wszelakiimm
niezgodnym z prawem poczynaniom

władz wykonawczych. O ileż leplej by-
łoby dla zwolenników takiej „Nowej Ka-
drowej*, gdyby stanowisko marszałka w
chwili rozwiązania Sejmu|było — nieob-
"sadzone?

Ale nie tylko to. Na podstawie art.
40 Konstytucji marszałek Sejma pelni
obowiązki Prezydenta Rzeczyposlitej, o
ile ten nie może sprawować swego u-
rzędu, względnie o ile tenże urząd zo-
stanie opróźniony. į

Jest rzeczą oczywistą, że żaden
Prezydent, który zaprzysiągł obronę
Konstytucji, nie mógłby i nie chciałby
uczestniczyć w aktach z tą Konstytucją
sprzecznych; o ile nie mógłby im prze-
szkodzić musiałby ustąpić. Byłby to dla
zwolenników „oktrojowania* obrót spra-
wy bardzo pożądany, gdyby nie art. 40
Konstytucji, ustalający zastępstwo Pre-
zydenta przez marszałka Sejmu

Kto zastępuje Prezydenta, gdy rów-
nocześnie nieobsadzone jest stanowisko
marszałka Sejmu, — o tem Konstytucja
wyrażnie nie mówi. Jednak z protokó-
łów obrad nad Konstytucją można się
dowiedzieć, że była mowa o tej ewen-
tualności i że twórcy Konstytucji przy-
znawali to prawo—marszałkowi Senatu.

Tutaj 'leży — naszem zdaniem —
źródło ataków piłsudczyzny na marszał-
ka Daszyńskiego. Ataki te zmierzają do
tego, aby p. Dzszyńskiego zmusić do
ustąpienia. Wtedy na wypadek rozwią-
zania Sejmu nie będzie tego czynnika,
który mógłby bronić jego praw, zaś gdy-
by szło jeszcze dalej, to opatrznościo-
wym mężem 'byłby p. Szymański, który
zna jedno tylko prawo: — z wąsami.

KTSESTA

Echa kongresu
krakowskiego.

W związku z kongresem cen-
trolewu w Krakowie w środę ba-
wił w Warszawie woj. krakowski
Kwaśniewski celem otrzymania
instrukcji. Po jego powrocie do
Krakowa władze zgłosiły do pro-
kuratorji wniosek o pociągnięcie
do odpowiedzialności karnej z
par. 65a K. K. austrjackiėgo or-
ganizatorów i uczestników za ak-
cję, godzącą w Prezydenta Rze-
cžypospolitej i w interesy pań-
stwa. Będą pociągnięci, w myśl
wniosku, skierowanego do pro-
kuratora:

Wicemarszałek Sejmu Michał
Róg, Wyzwoleniec, który zagajał
zjazd; pos. Barlicki, który imie-
niem PPS składał na zjeździe de-
klarację; pos. Marjan Malinow-
ski z Wyzwolenia, pos. Andrzej
Waleron ze Stronnictwa Chłop-
skiego, pos. Witos z Piasta, pos.

naucz. z:
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|

a |
dr Kuśnierz z Chrz.-Dem., którzy|
imieniem swych partyj składali | |
deklaracje na zebraniu w Starym| |
Teatrze; pos. Chaciński z Ch. | ;
Dem, który zaproponował zjaz- | |

i
dowi uchwały, jakie następnie
uległy konfiskacie; pos. Miecz.
Niedziałkowski, który zamknął
zebranie w Teatrze; pos. Jankow-| |
ski z NPR, który zagaił wiec na| ;
Kleparzu; posłowie: Urbański z !
Ch. D., Brodacki z Piasta, Chą-4 +
dzyńskizNPR, Rutek z Wyzwo-1 4
lenia, Żuławski ż PPS, którzy na
Kleparzu przemawiali; pos. Wro7
na ze Str. Chł., który przedsta“
wiał temu wiecowi do uchwale:| |
nia rezolucje, oraz pos. Madej:
czyk z Piasta, który zamknął | |
wiec kleparski; dalej sen. rektor |
dr Marchlewski z Piasta, który | |
mówił w Teatrze Starym, oraz|i
pos. Mastek z PPS, który mówił| «
pod pomnikiem Mickiewicza. Po- |
zatem mają być pociąanięci do 1
odpowiedzialnošci nie piastujący | «
mandatów mówcy w Teatrze Sta* I
rym pp. Thugutt i Popiel z NPR,| 1
tudzież dr Hofmokl-Ostrowski, | 1
który przemawiał na Kleparzu (
imieniem Str. Chłopskiego, óraz [
ks. Panaś z Piasta, który mówił | +
pod pomnikiem Mickiewicza.|:

t
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Wreszcie na liście tej znajdują|
się pp.: red. „Naprzodu” Wiesław|
Wohnaut, dr Józef Rosenzweig,
J. Przybyś (dwaj ostatni radni |
miejscy w Krakowie), dr Romu-
ald Szumski i Jan Reiman, jako |
członkowie komitettu okręgowe” |-
go PPS w Krakowie, Karol Pu.
skarczyk, oraz działacze Piastow*
cy: Wojciech Rol z Zakopanego; I
Ciastoń z Wieliczki, dr Wittek Z t
Brzeska, Jasiński z Skawiny i| |
red. „Piasta“ Bielenin z Krakowa.| 2
W środę wieczorem po godz.| c

10ej, przed dom przy ul. Duna" s
jewskiego 5, gdzie mieszczą się Ir
władze partyjne P. P. S. C. K. W. FAL
przybyła policja kierowana przež I
nadkomisarza Strzeleckiego i ko- i
misarza Olearczyka. Przeprowa“ | i
dzono najpierw rewizję w redak- | r
cji „Naprzodu”*, następnie w lo | s
kalu Rady związków zawodowych | p
w O. K. R., w lokalu Rady woje” | «
wódzkiej P. P. S$. oraz w centrali|
budowlanej. ż
W wyniku zabrano większą

ilość odezw kongresu Centrole- |
wu, korespondencję w sprawie |
kongresu oraz list senatora Lima* |
nowskiego skonfiskowany przed
rokiem, a odbity na maszynie w |
kilkudziesięciu egzemplarzach.

—--——-
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Praw istniejących przestrzega

zakonu. Sofokies.

 

 

Il TARGI PÓŁNOCNE.
Co będzie zawierała wy- |
stawa przemysłu i sztuki

ludowej.
Ogólnopolska wystawa sztuki

ludowej i przemysiu ludowego
przy udziale państw bałtyckich i
skandynawskich, która się odbę*
dzie iównocześnie z II Targami |
Północnemi i na ich terenie, da |
po raz pierwszy całokształt sztu- 4|
ki i przemysłu ludowego w Wil- |
nie.

Wystawa obejmie tkaniny, ki-
limy, makaty, wyroby ceramicz-
ne, pisanki, rzeźby i ornamen-
tacje, charakterystyczne dla pew-
nych regjonów Polski i w pań.
stwach bałtyckich i skandynaw”|
skich. Wyroby artystyczne i uty-
litarne z drzewa, charaktery”
styczne stroje ludowe o wybit<
nych cechach artystycznych lub
charakterystyczne ze względu na
ich produkcję. Budownictwo lu*
dowe utylitarne i kościelne, figu-
ry i krzyże przydrożne drewnia-
ne i metalowe. Dalej meblarstwo |
ludowe i inne okazy produkcji
artystycznej lub utylitarnej, bę:
dące wyrazem rodzimego talentu
i twórczości artystycznej ludu
wiejskiego i małomiasteczkowego.

Dla wystawy sztuki i* przemy”
słu ludowego buduje się specja'-
ny pawilon według projektu dy-
rektora Il Targów Północnych inż.
Luczkowskiego. Urządzeniem wy-
stawy zajęla się specjalna sekcja |
pod kierownictwem p. Włady- 2
slawa Lichtarowicza, prezesa To- si
warzystwa Sztuki Ludowej i Prze* W
mysłu Ludowego.. w 29

Udział przemysłu angiel- B
skiego w Targach Wileń-:|Z

skich. | s
Trwające od pewnego czasu«

pertraktacje z przedstawicielami
ciężkiego przemysłu angielskiego | lų
są już na ukończeniu. (dział w | t
targach weżmie około 20 poważ: | "
nych firm angielskich i około 10
firm z zachodniej Polski. d ki

Przemysł włókienniczy. - I
Dowiadujemy się, iž na II Tar- i

gach Północnych bogato będzie

n
a
o

wa
ł
en
d

s
a
a

A
U
"
P
A
C
H

a
MM
O
A
A

m
a

R

7

a
(
O
Ó
O
L
.
z
v

m
N

m
o
C
o

reprezentowany przemysł włó* go
kienniczy. V

Już się prowadzą petraktacje *
z wielkiemi fabrykami łódzkiemi s
i białostockiemi, gdzie wyjechał i
specjalnie upowažniony urzędnik
Biur Targów,
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1 | DOBRA SKONFISKOWANE PRZEZ ROSJĘ
Ostateczny wyrok pomyślny dla pokrzywdzonych.
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| torji są bezzasadne

Sąd Najwyższy ogłosił moty-
wy w sprawie p. Marji Uszyckiej

przeciwko skarbowi państwa o
zwrot majątku Witwiniec, który
był skonfiskowany ojcu p. Uszy-

 ckiej za udział.w powstaniu 1863
roku i obecnie znajduje się w
posiadaniu skarbu państwa pol-
skiego. Zarówno w sądzie okrę-

_gowym, jak i apelacyjnym zapadł
zgodny wyrok, nakazujący zwrot

_ majątku.
Ę Prokuratorja jeneralna, działa-
 jąca imieniem skarbu państwa,
wystąpiła do sądu najwyższego
ze skargą kasacyjną, żądając u-
_ chylenia wyroku, korzystnego dla
córki powstańca.

Sąd najwyższy orzekł, że za-
zuty skargi kasacyjnej prokura-

i ogłosił ta-
kie motywy:

W sprawie Szumkowski contra
 Rubcew ustalił sąd najwyższy
między innemi: a) iż konfiskaty
majątków obywateli polskich za

| udziałwpowstaniach narodowych,
dokonane przez zaborcze władze

| sądów polskich;

rosyjskie były aktem bezprawia,
wobec czego tytuł skarbu rosyj-
skiego do tych majątków nie
może być poczytywany za legal-
ny óraz b) że bieg przedawnienia
należy uznać za zawieszony przez
Cały czas trwania rządów zabor-
czych na ziemiach Polski až do
chwili rozpoczęcia działalności

te dwie zasady
bez zarzuconej w skardze kasa-
 cyjnej obrazy przepisu art. 815
U. P. C. słusznie zastosował sąd

| apelacyjny w sprawie niniejszej,
| skoro odrębne uprawnienia skar-

2
a
I

4 "| sprawdzał©

powołane przezbu polskiego,
również prokuratorję jeneralną,

rozważył.
Zarzuty skargi kasacyjnej w

 niczem nie podważają słuszności
tez powyższych,nie zachodzi więc
potrzeba dokonywania ich rewi-
zji w trybie art. 40 prawa o są-
dach powszechnych, zarzut zaś
skargi kasacyjnej, dotyczący ko-
nieczności uszanowania praw na-
bytych przez obywa'eli wskutek

 Tozporządzeń władz zaborczych,
jest w sprawie niniejszej bezprzed-

1 Mmiotowym, gdyż sporny majątek
pozostawał w ręku skarbu rosyj-
skiego do czasu odzyskania nie-
podległości przez naród polski i
Osobie trzeciej nie był odstąpiony.

Powołanie się prokuratorji je-
neralnej na nabycie przez skarb

polski spornego majątku ipso jure
wskutek odzyskania  niepodleg-
łości przez państwó polskie, lub
na podstawie traktatu ryskiego
byłoby uzasadnione jedynie wów-
czas, gdyby majątek ten. stanowił
własność skarburosyjskiego, sko-
ro jednak majątek skonfiskowany
za udział w powstaniu, w myśl
wskazań orzeczenia sądu najwyż-
szego Nr. 98-1928 r. nie przestał
stanowić własności osoby, której
został skonfiskowany, skarb pol-
ski mógłby rościć do tego ma-
jątku prawo własności jedynie
wówczas, gdyby zdołał wykazać
nabycie jego w trybie przez usta-
wy cywilne przewidzianym (art.
533 i 699 tom X, cz. I Zw. Pr.),
od tego, komu majątek został
skonfiskowany lub od jego na-
stępców prawnych.

Bezpodstawny jest wreszcie
ostatni zarzut skargi kasacyjnej,
rezolucja bowiem sejmowa z dn.
4 maja 1920 r., nie będąca zresz-
tą aktem prawodawczym, *'który
mógłby jedynie ze skutkiem praw-
nym rozrządzić majątkami po-

wstańców, bynajmniej nie wspo-
mina o tem, aby krzywdy wszyst-
kich osób, które ucierpiały od
prześladowań najeźdźców, miały
-być wyrównane z majątków skon-
fiskowanych powstańcom; nadto
należy mieć na względzie, iż po-
wódka pod grozą zupełnej utraty

prawa do spornego majątku z
mocy art. 692 t. X cz. | Źw. Pr.
zmuszona była wystąpić przed
sąd w ciągu 10 lat od daty wpro-
wadzenia sądów polskich, nie
mogła zwlekać z wytoczeniem
powództwa w oczekiwaniu wyda-
nia zapowiedzianej a nie wydaneje
dotąd ustawy.

Skoro więc zarzuty skargi ka-
sacyjnej są bezpodstawne, wyrok
zaskarżony pozostaje w mocy.

Z tych zasad sąd najwyższy
skargę kasacyjną prokuratorji je-
neralnej Rzeczypospolitej Polskiej
oddala.

A więc spór między skarbem
państwa, a córką powstańca zo-
stał ostatecznie przesądzony na
korzyść tej ostatniej i wyrok w
tej sprawie stanowi precedens
dla spraw potomków powstańców
przeciwko skarbowi państwa, któ-
re są liczne, już zgłoszone przed
upływem dziesięciu lat, np. spra-
wa ks. Eustachego Sapiehy o
dobra różańskie.
 

 

KRONIKA.
Udaremnienie napadu rabunkowego
na p. Mieczysława Bohdanowicza.

Władze bezpieczeństwa uda-
Temniły planowany zamach ra-
bunkowy na znanego ziemianina

"p. Mieczysława  Bohdanowicza,
zam. przy ul. Mickiewicza nr. 12.

k Inicjatorką napadu była dłu-
_ goletnia zaufana służąca p. Boh-
danowicza H. Poradowska, znają-
ca doskonale sprawy finansowe
swego chlebodawcy. Poradowska
ze swemi synami Janem i Anto-
Nim już od dłuższego czasu sy-

 stematycznie okradała kasę p.
' Bohdanowicza, który, prowadząc
_Tozległe interesy, a mając całko-
wite zaufanie do służącej nie

posiadanej w domu
RE gotówki.

 

 || Poradowska z synami w ciągu
| dłuższego czasu okradła chlebo-
dawcę na znaczną sumę.

Przed paru dniami synowie
Poradowskiej na swoją rękę wy-

 

Wiadomości kościelne.
— Uroczystość Nawiedzenia

Matki Boskiej. Jutro, t.j. w nie-
| dzielę, odbędzie się w kościele
Sióstr Wizytek doroczna uroczy-

 stość Nawiedzenia Matki Boskiej
_ z całodziennem wystawieniem Naj-
świętszego Sakramentu. Porządek

| nabożeństwa następujący: w so-
 botę uroczyste nieszpory o godz.

| 5-ej min. 30. W niedzielę o godz.

SĘ

Przedruk wzbroniony 111
RUDOLF BRINGER.

Sztylet z kryształu.

kradli p. Bohdanowiczowi 2.800
dolarów i pieniądze dali do prze-
chowania niejakiemu Edwardowi
Plisce.

Część sumy wwysokości 1100
dolarów policja odnalazła, resztę
złodzieje mieli rzekomo wydać.
Systematyczne kradzieże złodzie-
jom sprzykrzyły się, dobrali sobie
do spółki zawodowych rabusiów
w osobach Rotkiewicza Tadeusza
i Romanowskiego Konstantego
vel Fedorowicza, z którymi upla-
nowali napad rabunkowy. Bandyci
mieli zgłosić się do p. Bohdano-
wicza jako kupcy leśni, obezwład-
nić go, związać jego córkę i słu-
żącą Poradowską dla zmylenia
śladów i podejrzeń i obrabować
z posiadanej gotówki i biżuterji.
O planowanym zamachu dowie-
działa się policja i całą szajkę w
ilości 6 ciu osób aresztowała.

7-ęj rano Prymarja i wystawienie
Najświętszego Sakramentu, o go-
dzinie 9-'ej Sume, podczas której
ks. prof. Marcinkowski wygłosi
kazanie. O godz. 5ej wiecz. nie-
szpory i konkluzje. (w)

Sprawy administracyjne.
—Prezes izby Kontroli Pań-

stwa w Wilnie, p. Jan Pietra-
szewski wyjeżdża na 6-cio-tygo-
dniowy urlop wypoczynkowy; za-

wykaże swoją inteligencję,
prawnika. Był on przeciwieństwem sędziego Hardi,
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stępować go będzie p. wice-pre-
zes 4enon Mikulski.

Handel i przemysł.
— Konjunktury zbożowe po-

prawiły się. Po długiej depresji

ceny zboża na rynku miejscowym

nieco się podniosły, co tłumaczyć

należy mniejszym dowozem. Ek-

sport nieco ożywił się, jednak

eceny krajowe są wyższe od tych,

jakie płaci zagranica, wobec cze-

go należy przewidywać obniżenie

cen. Natomiast wybitnie zwyżku-

je pszenica, ceny której docho-

dzą już do 50 zł. za 100 klg. Z

młynów wileńskich dowiadujemy

się, że miejscowej pszenicy już

brak i na przemiał sprowadza się

pszenicę z rynków ZA”
w

Sprawy miejskie.
— Narady nad budżetem m.

Wilna. W dniu wczorajszym Wo-
jewoda wileński Raczkiewicz od-

był dłuższą konferencję z przed-

stawicielami Magistratu. Na kon-

ferencji tej naczelnik wydziału
samorządu p. Rakowski i radca
wojewódzki Dzenajewicz, refero-

wali preliminarz budżetowy m.
Wilna na rok 1930-31. Preliminarz
ten będzie rozpatrzony na posie-
dzeniu wydziału wojewódzkiego

w dniu 7 lipca r. b. (d)
— Altarja włączona do og-

rodów miejskich. Jak już w
swoim czasie donosiliśmy Stolica
Apostolska przychyliła się do
wniosku Kurji Metropolitalnej wy-
dzierżawienie Magistratowi t. zw.
Altarji na przeciąg 35 lat.
W związku 7 tem w najbliż-

szym czasie będzie sfinansowana

umowa między Kurją Metropoli-
talną a Magistratem w sprawie
wydzierżawienia Fltarji.

Jeszcze w jesieni r. b. Magis-
trat przystąpi do prac nad połą-
czeniem ogrodów: Zamkowego,

„eligowskiego, Bernardyńskiego -z

Altarją. Odpowiednie roboty po-

trwają jeden rok. (dl)

— Spóznione zabiegi o zdro-

wie policjantów. Dowiadujemy

się, iż jeszcze w połowie b. m.

komenda P. P. nadeszle do Wil-

na 300 białych czapek letnich dla
posterunkowych P. P. m. Ra)

Sprawy podatkowe.
— Podatek obrotowy. W dro,

dze okólnika do Izb Skarbowych-
Ministerstwo Skarbu  odroczyło
terminy płatności zaliczek na po-
czet podatku obrotowego na I i
Il kwartał 1930 r., a mianowicie:

Zaliczka za I kwartał r.b. win-
na być uiszczona do 15 b. m.
włącznie, za drugi kwartał do 15
sierpnia r. b. włącznie.

Do terminów tych nie ma za-
stosowania 14-dniowy ulgowy ter-
min, przewidziany ustawą. Niedo-
trzymanie tych terminów pociąga
za sobą utratę prawa do wszel-
kich ulg przewidzianych w zarzą-
dzeniach ministerstw i powoduje
natychmiastowe. przymusowe po-

branie zalegających kwot wraz z
ewentualnemi kosztami egzeku-
cyjnemi i karami za zwłokę.

Należy zaznaczyć, że o żadnej
dalszej prolongacie terminu płat-
ności zaliczek nie może być mo-
wy, że natychm ast po upłynięciu
terminu -ostatecznego przystąpią

wszystkie urzędy skarbowe do
Sciągania zaległości.

Sprawy roine.
__ — Dwudniowe kursy pszcze-
larskie. Wzorem lat ubiegłych,
Wileńskie Towarzystwo Organi-
zacyj iKółek Rolniczych wspólnie
z T-węm Pszczelarskiem ziemi
wileńskiej organizuje w Wilnie
2-tygodniowy kurs pszczelarski
dla dėksztalcenia  pszczelarzy-
praktyków. Początek kursów w
dniu 15 b. m., w lokalu T-wa,
Wilno, Sierakowskiego 4. Teore-
tyczne wykłady odbywać się bę-
dą codziennie od godz. 17-ej do
20ej, zajęcia zaś praktyczne od
godz. 11-ej do 13-ej. Zapisy przyj-
muje kancelarja Wil. T-wa i K. R.,
Wilno, Sierakowskiego 4.
— Wiceminister na stacji

doświadczalnej w  Bieniako-
niach. We środę 9 b. m. przyby-
wa do Bieniakoń wice-minister

spryt i zalety zdolnego

3) tego człowieka bez żadnych ambicyj, który w całej

i przykrości.

Chaulvet.
— Wejdžmy do

tej sprawie widział tylko niepotrzebne zamieszanie

wagonu — zadecydował

Wiadomość o ponurem odkryciu rozniosla
lotem błyskawicy. Mówiono o tem już we

Wszystkich kawiarniach, sąsiadujących z dworcem,
goście zrywali się od stolików i biegli na peron,
aby dowiedzieć się szczegółów. Guillenot stał oto-

się

* | czony grupą ciekawskich, ale cóż mógł powiedzieć?

—
—
|
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| tam ciekawskich. Potem przybiegł Jeulin,

Zresztą miał coś innego do roboty. Gdy tylko od-
stawiono wagon, kazał obudzić zawiadowcę stacji,
zawiadomić komisarza policji i sędziego! śledczego.

Pierwsży przybył zawiadowca. (stawił kilku
ludzi dokoła krwawego-wagonu, aby nie dopuścić

zdysza-
hy, spocony, przejęty tem, co mu opowiedziano.

Wreszcie zjawił się sędzia śledczy Hardi, pro-
kurator Chaulvet i sekretarz Philippon.

Stojąc przy wagonie. oświetlonym  małemi
latarkami kolejarzy, Guillenot opowiadał o tem,
jak zobaczył krew, wszedł do wagonu i co tam
odkrył.

— Dobrze pan zrobił — pochwalił go Chaul-
vet — każąc odstawić wagon. Byłaby niepotrzebna
strata czasu, gdyby się wiozło ciało do Ljonu. Zy-
Skaliśmy całą godzinę, a przez godzinę śledztwo
może zajść dalej niż morderca. =

Chaulvet był szczęśliwy, że może nareszcie
2ająć się tak ważną sprawą, w której bezwątpienia

N

Guillenot wszedł pierwszy. i
W wagonie panowała zupełna ciemność,

wszystkie lampy były zgaszone. Guillenot miał
swoją latarkę, sędzia, prokurator i sekretarz po-
życzyli sobie od kolejarzy.

Trup leżał ciągle jeszcze na podłodze.
Chalyet pochylił się i cofnął z okrzykiem:
— Przecież on nie ma wcale głowy!
— Co pan mówi?! — zawołał zawiadowca.
— Widziałem, na pewno widziałem przed

chwilą, kiedy wszedłem do wagonu, głowę tego
nieszczęśliwca! — jąkał Guillenot trupio - blady.
Coprawda, ledwie się trzymała... ale była... widzia-
łem... maszynista też widział...

— Dziwne = mruknął prokurator. — Trzeba
przypuścić, że ktoś ukradł tę głowę. Kto? Zabójca?
Aby nie można było utożsamić jego ofiary? A za-
tem był w pociągu przed chwilą. Musi być jeszcze
i teraz.

I zwracając się do Guillenota, spytał:
— Czy B. 14 zatrzymuje się dopiero w Ljonie?
— Tak jest.
— O której tam przyjeżdża?
— Dwadzieścia po dwunastej

opóźnienia...
Prokurator wyjął zegarek.

ale z powodu

K WABNSoKA

Rolnictwa Leśniewski, który w to-
warzystwie dyrektora  Departa-
mentu Rolnictwa Królikowskiego
zwiedzi stację doświadczalną oraz
zapozna się ze stanem rolnictwa

powiatów północno-wschodnich.

Sprawy sanitarne.
— Działalność wileńskiego

Ośrodka zdrowia została podzie-
lona na 6 części, które obejmują
następujące działy: 1) Poradnia,
2) Prace pielęgniarek, 3) choro-
by zakażne, 4) sanitarjat, 5) kon-
trola produktów spożywczycb. 6)
propaganda. Jak wynika ze spra-
wozdania, za ubiegły kwartał fre-
kwencja odwiedzających Ośrodek
zwiększyła się b. znacznie. Szcze-
gólnem wzięciem cieszy się dział
porad. X
— Wojewódzka Lotna Ko-

misja Sanitarno - Porządkowa
z naczelnikiem wydziału zdrowia
dr. Rudzińskim na czele i udzia-
łem lekarza grodzkiego dr. Ed-
warda Bielskiego, dokonała w dn.
3-VII r. b. inspekcji lokali użyte-
czności publicznej, przyczem zo-
stali ukarani mandatowo lub spo-
rządzono protokóły za antysani-
tarne utrzymanie swoich zakla-
dów następujący właściciele: B.
Rubanowicz (restauracja — Wiel-
ka 49), Przyjemska (stragan Nr.8
—jatek chrześcijańskich), Główny
Zarząd Synagogi (jatki żydow-
skie), Budniewski (sklep spożyw-
czy — Klaczki 3), Mircewicz (cu-
kiernia — Wielka 42), Powicka M.
(właścicielka domu Nr. 1_przy ul.
Sawicz).

Sprawy samorządowe.
—Doręczanie pism sądo-

wych w sprawach karnych. Mi-
nisterstwo Spraw Wewnętrznych
otrzymało od Ministerstwa Spra-
wiedliwości dane, dotyczące od-
mowy doręczania przez gminy
wezwań sądowych. Gminy, jak to
się zdarza odmawiają przyjmowa-
nia listów pozostawianych przez
listonoszów, w wypadkach niedo-
ręczania pism sądowych w spra-
wach karnych. Na mocy obowią-
zujących przepisów listonosz w
wypadku niedoręczenia pisma mo-
że je w miejscowym urzędzie
gminnym, magistracie, komisarja-
cie lub ekspozyturze magistratu
zostawić dla dalszego przekaza-
nia.

Powołując się na ustawowe
przepisy Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych w okólniku do woje-
wodów poleciło pouczyć pod-
władne wojewodom urzędy by ta-
kie wypadki na przyszłość nie
miały miejsca. š

Sprawy uniwersyteckie.
— Habilitacje w Uniwersy-

tecie Stefana Batorego. W bie-

żącym roku akademickim 1929 30
w Uniwersytecie Stefana Batore-
go habilitowały się i uzyskaiy ve-
niam legendi, t. j. prawo wykła-
dania zatwierdzone już przez mi-
nisterstwo W. R. i O. P. nastę-
pujące osoby: zast. prof. dr. Pa-
weł Radziszewski z zakresu mi-
neralogii i petrografji, dr. W ktor
Sukiennicki z zaktesu prawa
międzynarodowego, zast. prof. dr.
Adam Chełmoński z zakresu pra-
wa handlowego i wekslowego,
dr. Janina Hurynowiczówna z za-
kresu neurologji, dr. Tadeusz
Wąsowski z zakresu otolaryngo-
logji. d.

Sprawy akademickie.

— Zarząd Stowarzyszenia
Bratnia Pomoc Polskiej Mło-
dzieży Akademickiej Uniwer-
sytetu Stefana Batorego w Wil-
nie podaje do ogólnej wiadomo-
ści, iż urzędowanie w okresie wa-
kacyjnym będzie się odbywało
trzy razy tygodniowo, t. j. ponie-
działki, środy i piątki od godziny
12—14 popoł.
W tymże okresie funkcje pre-

zesai kierownika działu gospo-
darczego pełni kol. prezes Ry-
szard Puchalski. Ogólny dzia! i
Sekretarjat prowadzi kol. Hała-
burda, zaś Sekcję finansową i
zdrowia kol. Eugenjusz Guszczyk.

Mensa Akademicka przestaje
być czynną od dnia 10 lipca r.b.
do dnia 1 października r. b.

Ognisko Akademickie nie czyn-

— Ża dziesięć dwunasta

na dworcu Perrache.
baczną uwagę na B. 14,
komu i wezwał natychmiast
do którego zaraz zatelefonuję.

Podczas gdy Jeulin

Panie Jeulin—rzekł
niech pan prędko zatelefonije do swego kolegi

Powie mu pan,
nie pozwolił

sędziego śledczego,

skierował

ne od dnia 1 lipca, do dnia 1 paž-
dziernika 1930 r.
— Zapisy do akademickiej

kolonji w Legaciszkach. Zarząd
Stowarzyszenia Bratnia Pomoc
Polsk. Młodz. Akadem. (J. S. B.
w Wilnie komunikuje, iž na m-c
lipiec lista zgłoszeń do kolonji
akademickiej w Legaciszkach zo-
stała zamkniętą. Obecnie są wol-
ne miejsca na mi-c sierpień i
wrzesień r. b. Osoby odwiedzają-
ce kólonje w Legaciszkach w cha-
rakterze gości na czas krótszy,
muszą zgłaszać się do Stowarzy-
szenia Bratnia Pomoc (ul. Wiel-
ka 24) za dwa dni przed wyja-
zdem, Gelem otrzymania karty
wstępu.

Sprawy szkolne.
— Kursa dia wychowawczyń

w zakładach opiekuńczych, mają-
ce wkrótce uzyskać koncesję ja-
ko szkoła wychowawczo społecz-
na w Czarnym Borze, rozpoczną
się pierwszych dniach września
b. r. Bliższe informacje: Czarny
Bór pod Wilnem. Zakład wycho-
wawczy S. S. Urszulanek S. J. R.
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Z życia stowarzyszeń.
— Ogólne zebranie człon-

ków Chrześc. Związku Han-
dlarzy Mięsnych ! Wędliniarzy
Woj. Wileńsk. w Wilnie odbędzie
się w niedzielę 6 b. m. o godz. 12
min. 30 w lokalu związku przy
ul. Metropolitalnej 1. Niezależnie
od ilości obecnych zebranie uwa-
żać się będzie za prawomocne
punktualnie o godz. 1 po poł.
— Sodalicja $w. Piotra Kla-

wera. Z okazji ośmioletniei ro-
cznicy zgonu świętobliwej Marji
Teresy Hr. Ledóchowskiej, zało-
życielki Sodalicji Sw. Piotra Kla-
wera, w niedzielę, dn. 6 lipca r.b.
o godz. 9:ej rano w kościele św.
„Jana odbędzie się uroczysta Msza
sw. wraz ze wspólną Komunją św.
Zeletorów, Zeletorek i Członków
Wileńskiej Sodalicji Klawerjań-
skiej. -

Wobec tak wielkiej uroczysto-
ści Zarząd  Sodalicjj uprasza
wszystkich Członków do wzięcia
jak najliczniejszego udziału w na-
bożeństwie.

Jednocześnie komunikujemy,
że w tymże dniu o godz. 7 wiecz.
w sali przy kościele św. Jana
odbędzin się przedstawienie, na
którem będzie odegrany dramat
w 3-ch odsłonach, p. t. „Wanda*.
Dochód przeznaczony na cele
misyjne.
— Zarząd Związku Drobnych

Kupców i Przemysłowców
Chrześcjan m. Wilna i Woj. Wi-
leńskiego zawiadamia, że Walne
Zgroinadzenie członków odbędzie
się w dniu 6 lipca b. r. o godz.
3:ej po poł. w lokalu przy ul. Za-
walnej 1, m. 4. Na porządku ob-
rad: 1) Wybór przewodniczącego,
2) Sprawozdanie Zarządu i Komi-
sji Rewizyjnej, 3) Sprawa hurtow-
ni-Spółdzielni i 4) Wolne wnioski.

Że względu na ważność spraw
obecność wszystkich kupców o-
bowiązkowa.

Z życia cechów.
— Szkoła kucia koni. Za-

rząd Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami w Wilnie, niniejszem
podaje do wiadomości, że z ze-
zwolenia Pana Ministra Rolnictwa,
oraz Pana Ministra Przemysłu i
Handlu, od dn. 15-1X r. b. będzie
uruchomiona „Cywilna Szkoła ku-
cia koni T-wa Opieki nad Zwie-
rzętami”.

Zadaniem Szkoły jest: a) kształ-
cenie czeladników kowalskich w
prawidłowem i przystosowanem
do potrzeb rolnictwa i innych po-
trzeb kucia koni, oraz w należy-
tem pielęgnowaniu kopyt i b)
przygotowanie kowali do samo-
dzielnego wykonywania zawodu
kucia koni.

Na kursa powyższej Szkoły
mogą być dopuszczone osoby,
które: J ukończyły co najmniej
19 lat życia, b) umieją czytać i
pisać, oraz c) złożyły wymagany
w prawie przemysłowem (Dz. Us.
R. P. 1927 r. Nr. 53 poz. 468) eg-
zamin na czeladnika kowalskiego.
Podanie o przyjęcie do Szkoły,
kandydaci winni wnosić do Za-

aby zwrócił
wysiąść ni-
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rządu T-wa Opieki nad Zwierzę
tami w Wilnie, ul. Tatarska Nr. 2
z załączeniem: świadectwa uro-
dzenia, świadectwa złożenia egza-
minu na czeladnika, świad. zdro-
wia, własnoręcznie napisanego
życiorysu, oraz 45 złotych za na-
ukę trwającą normalnie 3 mie-
siące.

Uczniowie otrzymują przy Szko-
le: mieszkanie z opałem i świat-
łem, oraz łóżko z materacem, za
opłatą 15 zł. miesięcznie i mają
możność przygotowania sobie na
miejscu posiłku. Wstępując do
Szkoły jako uczniowie winni po-
siadać własny fartuch skórzany i
narzędzia podkuwania koni: (mło-
tek, widłak, nóż angielski, tarnik,
rozkuwacz i obcęgi do kucia, po-
dręcznik do nauki kucia koni, a
także: koc lub kołdrę, poduszkę
i bieliznę pościelową.

Kronika policyjna.
— Przez otwarte okno. W dn. 3

b. m. Granwaldowa Rachela, zam. Woło-
SE 6, zameldowała, iż w nocy z dn.
2 na3 b. m. przez otwarte okno skra-
dziono z mieszkania meldującej różną
bieliznę, oraz lornetkę damską wsrebr-
nej oprawie, łącznej wartości 1.200 zł.

— Kradzież przy Gimnazjalnym
zaułku. W dn. 3 b. m. Hawrałkiewiczo-
wa Eugenja, Gimnazjalna Nr..8, zamel:
dowała, że w czasie jej nieobecności w
mieszkaniu skradziono różną gardero-
bę męskąi damską, ogólnej wartości
350 złotych.

— Ujęcie szajki złodziejskiej.
W dn. 3 b. m. Bujnowski Wiktor, Kra-
kowska 32, zameldował, iż w nocy z 2
na 3 b. m. dokonano kradzieży garde-
roby męskiej i damskiej, bielizny, oraz
150 złotych gotówką, na łączną sumę
1.500 złotych. Dochodzeniem ustalono,
że kradzieży tej dokonali zawodowi zło-
dzieje: Tereszko Antoni, Grygielewicz
Adam i Niewiarowicz Antoni, zam.
wszyscy przy ul. Kalwaryjskiej 107. Rze-
czy odnaleziono u znanego pasera i b.
koniokrada Zelmana Rudnickiego, zam.
przy ul. Wiłkomierskiej 74. Pieniędzy
dotychczas nie odnaleziono. Rzeczy
zwrócono poszkodowanemu. Sprawców
kradzieży, oraz pasera zatrzymano.

— Kradzież roweru. W dniu 3 b.
m. Trojan Wiodzimierz, Archanielska 10
zameldował o kradzieży roweru, który
stał przed bramą tegoż domu. Wartość
roweru ocenia na 300 zł. Wysłany na-
tyehmiast pościg natrafił na ślad spraw-
ców kradzieży przy ul. Składewej, któ-
rzy na widok zbliżającej się policji zbie-
gli pozostawiając rower. W jednym z
uciekających poznano zawodowego zło-
dzieja Gryszkiewicza Franciszka, zam.
przy ul. Dobrej Rady Nr. 2. Rower zwró-
cono poszkodowenemu. Sprawców kra-
dzieży dotychczas nie ujęto.

—W dniu 3 b. m. Szofer Rubin,
zam. przy ul. Miłosiernej 6 zameldował,
że w dniu 1 b. m. wypożyczył na kilka
godzin 2 rowery firmy „Berden* za
Nr. Nr. 202i 205 Pszczółkowskiem Jó-
zefowi i Disowskiemu Janowi, zam. przy
ul. Raduńskiej Nr. 33, którzy dotych-
czas rowerów meldującemu nie zwró-

ALE rowerów wynosi 500 zło-
tyc

— Sam sobie wymierzył karę. W
lesie w odległości 3'/, klm od wsi Qzie-
rowo, gm. bohuskiej znaleziono wiszą-
cego na drzewie Szymana Pawla, miesz-
kańca wsi Ozierowo.

Dochodzenie ustalono że Szyman
popełnił samobójstwo w obawio przed
aresztowaniem gdy podejrzany był o
podpalenie domu na szkodę Mikuliczo-
wej Elżbiety. (d)

Teatr, muzyka i sztuka.
— Teatr Miejski w „Lutnl“,

Dziš pelna wytwornego humoru i zaba-
wnych sytuacyj komedja Lenza „Perfu-
my mojej żony*. Zarówno doskonałe
wykonanie zespołu pod dyrekcją Ry-
szarda Wasilewskiego, jak też efektow-
na wystawa, tworzą prawdziwie arty-
styczną całość.

— Teatr Letni w ogrodzie po-
Bernardyńskim. Dziś w dalszym ciągu
rozśmieszająca do łez wyborna kroto-
chwila Thomasa Brandona „Ciotka Ka-
rola" "W wykonaniu tej artystycznej
krotochwili biorą udział wybitniejsze
siły zespołu. pod reżyserja K. Wyrwicz-
Wichrowskiego. Publiczność bawi się
znakomicie, oklaskując entuzjastycznie
wykonawców sztuki

POLSKIE RADJO WILNO.
Sobota dnia 5 lipca 1930 roku.
11,58. Sygnał czasu.
12,10. Gramofon.
13,00. Komunikat meteorologiczny.
17.10. Program dzienny.
17,15. Kom. wil. tow. organ. i kół.

roln.
17,30. Audycja dla dzieci: „Niesforna

Zosia*, pióra H. Hohendlingerówny, wyk.
Z. D. R. W. Transm. na wszystkie polsk.
stacje.

18,00. Nabożeństwo z kaplicy w
Ostrej Bramie. Tr. na całą Polskę.

19,00. „Co nas boli?“, przechadzka
Mika po mieście.

19,15. Muzyka gramofon.
życzeń. i

19,40. Program na tydzień nast. i
rozmait.

20,00. Prasowy dzień. radj. z Warsz.
20,15. Koncert z ogrotu Bernardyń-

skiego w Wilnie, albo koncert z Warsz.
22,15. Komunika.y z Warsz.
22,30. Gramofon.

Koncert

jednej zbrodni, żeby Rosic nie został wezwany do
wykrycia winowajców.

Czekając na pociąg,
larda, zastępcy prokuratora,
styczne zapatrywania na rozwiązanie sprawy.

właśnie obok Bou-
i wygłaszał pesymi-

stał

— Nie mogę sobie wyobrazić, żeby morderca
się špiesznie

do urzędu telegraficznego, Chaulvet wyjął notes z
kieszeni, zapisał trzy kartki i podał je kolejarzom,
mówiąc: S

— Prędko, zanieście tę kartkę do żandarme-
rji tę do policji, a tę do brygady lotnej. Szybko.
Za kwadrans wszyscy mają tu być. A teraz śpiesz-
my się. '

Potem będzie czas na rozważania.

ROZDZIAŁ III.
B — 14.

Gdy B — 14 wjechał na dworzec Perrache w
Ljonie, otoczył go natychmiast silny rój policjan-
tów i agentów; publiczności nie wpuszczono na
peron. Zastępca prokuratora wydawał osobiście
rozkazy

Telefon Jeulina wywołał właściwy
wszystko zostało przygotowane w porę.

Było rzeczą oczywistą, że jeżeli morderca
znajdował się jeszcze w pociągu, nie mógł w ża-
den sposób uciec.

Szefem brygady lotnej w Ljonie był wtedy
niejaki Rosic, który już wielokrotnie dał dowód
rzadkiego sprytu w sprawach kryminalnych.

Opinja jego była już dawno ustalona. W ca-
łej okolicy uchodził za Sherloka Holmesa, nie było

efekt;

był jeszcze w pociągu.
— Czy przypuszcza pan, że wyskoczył gdzieś

w biegu? ;
— Nie, B—14 jest ekspresem, trzeba być

bardzo odważnym, aby zaryzykować skok z pocią-
gu, którego najmniejsza szybkość»jest osiemdzie-
siąt kilometrów na godzinę.

— A zatem?
— A zatem morderstwo musiało mieć miejsce

przed Awinjonem, a zabójca wysiadł na tym
dworcu. |

— Albo w Walencji.
— Dlaczego w Walencji?
— Dlatego, że właśnie w Walencji zniknęła

głowa.
Rosic wzruszył

szyderczo. š
— Wierzy pan w tę bajkę o zniknięciu gło-

wy! To jest zupełnie nieprawdopodobne! Ludziom
w Walencji skutkiem pierwszego wzruszenia mogło
się zdawać, że widzieli głowę, podczas gdy jej fa-
ktycznie wcale nie było... Albo może potoczyła się
pod ławkę, gdzie pan Chaulvet mógł jej nie doj-
rzeč... Tracimy tu czas niepotrzebnie.

— Nie zgadzam się z panem—odparł! Boulard
— bo widzi pan... Ale to nasz pociąg.

B. 14 wjeżdżał na dworzec. DGM

ramionami, uśmiechając się



Z KRAJU.
Pożar podpalonej wsi.

We wsi Scienka, gm. dokszy-
ckiej, wskutek podpalenia doko-
nanego przez Gnyraka Michała,
wybuchł groźny pożar, który stra-
wił połowę wsi.

Spłonęło 37 budynków i zabu-
dowań gospodarskich. Straty wy-

noszą ókoło 150.000 zł.
Sprawcę podpalenia Gnyraka,

poszkodowana ludność usiłowała
zlinczować i gdyby nie interwen-
cja policji i sołtysa, zbrodniarz
nie wyszedłby żywy z rąk roz-
wścieczonych mieszkańców.-
 

Straty spowodowane przez
onegdajszą burzę.

Podczas onegdajszej burzy,

która przeszła nad powiatem wi-

lejskim i święciańskim, skutkiem

uderzenia piorunów spłonęły do-

my mieszkalne, 4 chlewy, 2 spi-

chrze, cielęta, świnie, 25 kur,

8 pni pszczół, oraz zapasy zboża

i inwentarz martwy na szkodę Ci-

koty Jana i syna jego Józefa,

mieszkańców wsi Niechwiady, gm.

żodziskiej. Straty wynoszą 18.000

złot.

We wsi Krawciszki, gm. twe-

reckiej, spłonęły 3 domy mie-

szkalne na szkodę sióstr Ułaza-

nowych. Straty wynoszą 8.000 zł.

We wsi Anogowo, gm. daugie-

liskiej, spaliły się 3 chlewy Ra-

stenisa W., Czekucia K. i Czepu-

lisa A. Straty wynoszą około 4.500

złot. Pożar przy pomocy straży

kadry szkolnej K. O.P. 20 baonu,

oraz miejscowej ludności, został

zlikwidowany.

We wsi Olany, gm. kucewi-
ckiej, na szkodę Balundy Win-

centego spalił się dom mieszkal-

ny, chlew i urządzenia gospodar-

skie. Straty sięgają z górą 8.000

złot. (d)

Skutki czerwcowej burzy
gradowej.

Z powiatu święciańskiego do-
noszą, iż specjalna komisja
stwierdziła, że dnia 25 czerwca
r.b. o godz.17-ej, huragan z gra-
dem zniszczył we wsi Rymaszach
i Gudelach, gm. kołtyniańskiej,
żyto w 30"/, i jarzynę w 20%, w
zaścianku Romuciszkach zniszczył
całkowicie żyto, oraz pozrywał
dachy ze stodół. W zaścianku Gi-
łucie jarzynę zniszczył całkowi-
cie, zaś żyto w 307/,, w folwarku
Fnastazów grad zniszczył 11 dzie-
sięcin żyta doszczętnie, jarzyny 5
dziesięcin, pozostałe zaś zasiewy,
t.j. 10:/, dziesięcin w 30*/, wsto-
sunku do ogólnych zbiorów. W
folwarku Zabłociszki żyto zni-
szczył w 90”, i jare w 50%,. Ogól-
wę straty wynoszą przeszło 75.000
złot.

Afera w urzędzie poczto-
wym w Nowojelni.

Od kilku miesięcy ginęły w
Urzędzie Pocztowym w Nowojelni
systematycznie listy wartościowe,
Po długich, bezskutecznych ob-
serwacjach, podejrzenie padło na
niższego funkcjonarjusza Jacen-

 

Miejski Kinematograf
Sala Miejska ul. Ostrobramska 5

 

[PIERWSZY DŹWIĘKOWY

Mar CHEL I O S»TEATR
ulica Wileńska Ne 38.

 

PIERWSZY DŹWIĘKOWY KIKO - TEKTR
«HOLLY WOOD»

MICKIEWICZA NE 22

[_ PRZEBÓJ NiEMY |
UWAGA >, REWJA „MORSKIEGO OKA” w Warszawie „OSKIECH WARSZAWY

Dziś! Wielka kreacja
śpiewno-dźwiękowa p. t.:

tego Karabana. Dłuższe śledzenie
Karabana przez naczelnika ŪUrzę-
du Pocztowego Ignacego Sawi-
ckiego, nie dało pozytywnego re-
zultatu.

Dopiero w tych dniach przy-
łapano go na gorącym uczynku
kradzieży 4 listów wartościowych,
a ponadto znaleziono w piecu
szereg niedopałków listów warto-
ściowych, które po wypróżnieniu
aferzysta palił. Karaban odstawjo-
ny został do więzienia w Nowo-
gródku.

Po stu latach, pierwsza pro-
cesja Bożego Ciała.

Już sto lat upływa, jak w By-
teniu, pow. słonimski, został za-
mknięty słynny klasztor OO. Ba-
zyljanów, z którego wyszli wielcy
bojownicy wiary katolickiej, jak
św. Jozefat Kuncewicz, męczen-
nik unji i bł. Symeon.

Dnia 22 czerwca b. r., w nie-
dzielę po raz pierwszy, po wie-
kowej przerwie odbyła się uro-
czysta procesja Bożego Ciała.

Procesja ta wywarła wielkie
wrażenie na mieszkańców miasta
Byteń, którzy uważnie przyglą-
dali się temu wszystkiemu, gdyż
sami niegdyś byli katolikami, lecz
pod przymusem przyjęli prawo-
sławje.

Ludność katolicka prześlado-
wana zaledwo teraz mogła roz-
począć budowę kościoła i odbyć
pierwszą procesję Bożego Ciała.

Charakterystycznem było za-
chowanie się ludności prawosła-
wnej, która wychodziła na spot-
kanie procesji z ikonami, chle-
bem i solą, wyściełając drogi
płótnem i prosiła kapłana kato-
lickiego o błogosławieństwo.

Wzruszającem było zakończe-
nie procesji, gdy ksiądz Bolesław
Helmer pierwszy proboszcz By-
teński, wszedł wysoko na ruiny
dawnego kościoła, górującego
nad miastem, skąd udzielił błogo-
sławieństwa Przenajświętszym Sa-
kramentem uczestnikom procesji.
Szkoda wielka, że parafja Byteń-
ska nie posiada niezbędnych
przedmiotów do procesji, jako to:
mostrancji, chorągwi, ornatėw,
bielizny kościelnej, obrazów, lich-
tarzy i t. d., a procesja wypadła-
by jeszcze okazalej.

Zaniedbania pocztowe
w Widzach.

Miejscowy urząd pocztowo-te-
legraficzny Widze, pow. Brasław-
skiego obecnie prowadzi urzędo-
wanie w dziale pocztowym od
godziny Bej do 12-ej i od 15-ej
do 18 w dziale zaś telegraficzno-
telefonicznym od godz. 7-ej do
21-ej. Taki rozkład urzędowania,

włącznie będą wyświetlane filmy: «UP
| Od dnia 1 do 6 lipca 1930 roku

| strażakiem” komedja w 3 aktach.

Od godziny 4.30 do 7
60 gr. Parter 1zł. D

 

 

szek, obstrukcji

” Dbajcie o swóje zdrowie!

(z marką „Kogut*) są stosowane
przy chorobach żołądka, ki-

kamieni

 

Czopki
bemoroidalne s»
suwają ból, swędzenie,

„Szwajcarskie Gorzkie Zioła” SSIguzy,żylaki.—Sprzedająwiększeaptekie
pieczenie,

«<Zakleta Rzeka»

Varicol““ gęsiego (z

DZT ZEDO NI K

a w szczególności w dziale pocz-
towym jest wielce niedogodny
dla zamieszkałych poza miastecz-
kiem z tych względów, że przy-
bywając do miasteczka musimy
spieniężyć swój towar, a dopiero
wtedy udajemy się do załatwie-
nia swych spraw na pocztę, co
następuje po godzinie 12-ej kiedy
poczta w dziale pocztowym jest

WKENSZMKI

Życie ekonomiczne.
Eksport do Chin.

W myśl podpisanego ostatnio
traktatu z Japonją Chiny zobo-
wiązały się do ustabilizowania na
przeciąg trzech lat, obowiązują-
cych obecnie stawek celnych na
szereg towarów. Wiele z pośród
tych towarów stanowi przedmiot

całkiem nie czynna i musimy eksportu z Polski do Chin, jak
czekać na kierownika urzędu np. tkaniny, naczynia emaljowa-
kilka godzin, przez co marnuje- ne it. d.
my czas tak drogi dla rolnika Zawarcie tego traktatu uwa-
w obecnym sezonie. Co siętyczy żane jest za zwycięstwo Chin,
pory jesiennej i zimowej, kiedy
mamy więcej czasu — to też nie
możemy swych spraw załatwić
w miejscowym urzędzie poczto-
wym, a to z tych względów, że
kto się spóźni do godziny 12-ej
musi czekać trzy godziny. Ponie-

oznacza bowiem uznanie ich
praw do autonomji celnej. Trak-
tat ten będzie miał dodatnie zna-
czenie dla eksportu do Chin z
tych wszystkich krajów, które za-
warły z niemi układy handlowe,
oparte na klauzuli największego

waż w jesieni i zimową porą o uprzywilejowania w. dziedzinie
godzinie 15-ej następuje już celnej.
zmierzch, zmuszeni jesteśmy do Wobec nadziei, że traktat
niezałatwienia spraw w urzędzie
pocztowym. Przytem urząd pocz-
towy otwarty jest jak pisze
obwieszczenie wdziale telegra-
ficzno-telefonicznym tylko chyba

handlowy polsko-chiński z sierp-
nia r. ub. wraz z dodatkowym
protokółem, o który rokowania
dobiegają obecnie końca, wej-
dzie w życie w ciągu najbliž-

dlatego, żeby wyzyskiwać tego szych miesięcy, dodatnie znacze-
biednego rolnika, gdyż między nie omawianego porozumienia
godziną 1l2tą a 15tą nadanie dla eksporterów polskich nie ule-
listu poleconego jest o 50 groszy
droższe. Wiadomonam, że w ni-
niejszej sprawie na prośbę naszą
i na podstawie własnej obserwacji
zwracał się do władz pan starosta
powiatowy i urząd gminny z proś-
bą o zaprowadzenie urzędowania
w dziale kasowym od godz. Brej
do 15-ej bez przerwy. Mimo
wszystko sprawa nie została za-
łatwiona i jak widać, stoi temu
na przeszkodzie miejscowy kie-
rownik poczty, gdyż jemu nie
chce się siedzieć bez przerwy
od godziny 8-'ej do 3-ej po poł.

Przedstawiając całokształt spra-
wy Szanownemu Panu Redakto-
rowi, uprzejmie prosimy podać
powyższą wiadomość do opinji
publicznej a może za pomocą
tego nasza prośba dojdzie do
uszu władz pocztowych i może
raz nareszcie zastosują się do
naszej prośby, mając na uwadze
to, że nie ray dla urzędu, a urząd
dla nas. O ile i to nie pomoże,
zmuszeni będziemy zwrócić się
z prośbą do wyższych władz.

RS.

Znowu zatrucie denaturatem.
Onegdaj w zaścianku Janowo, gm.

mickuńskiej,
dziewicz Juljan wyprawił huczne zarę-
czyny swojej jedynaczce. W uczcie tej
wzięło szereg osób z N. Wilejki.

Podczas gościny nagle kiłku z ucze-
stników, a mianowicie: Piećkowski Mi-
chał, jego żona Felicjaz N. Wilejki, oraz
Stefanowicz Józef, mieszkaniec wsi Sło-
body, gm. mickuńskiej, uległo zatruciu,
jak się potem okazało, denaturatem.

F. Piećkowska i J. Stefanowicz nie
odzyskawszy przytomności zmarli we
wtorek 1 b. m. wieczorem, zaś Pieć-
kowskiego Michała w stanie beznadziej-
nym odwieziono do szpitala Św. Jakó-
ba w Wilna, gdzie wczoraj również
zmarł.
 

__Cnocie czas pewne świadectwo

wystawi,

A złość nieprawych dzień je-
den wyjawi.

  

 

  

IORY» li głównej: HARRY PEEL.
Kasa czynna od g 5 m. 30. Peczątek seansów od g. 6. Następny

program: „O MATKO".

 

ceny miejsc zniżone: Balkon
ziś! 1) Sensacja sezonu

zamożny gospodarz Ra-

Sensacyjny dramat w 2-ch serjach, 12 aktach.W ro-

MMIOŁ NA BAGHSKU groma*
« muzyka, śpiew, tańce etc.

tek o g. 4. m. 30. Ostatni s. o g. 10. 15.

Role główne odtwarzają: znakomita BETTY COMPSON
i ulubieniec publiczności RYSZARD BARTHEIMESS.

NAD PROGRAM: Dodatek muzyczno - śpiewny z opery „Rigolieto" w wykonaniu słyn. zespołu. Początek
seansów: pierwszego o godz. 5 ost. s. o godz. 10,30 w. Do godziny 7-ej ceny miejsc: parter 1 zł. balkon 80 gr.

Pianina IFortepi
wy Pleyel, Bechstein etc., takoż Ar-

ga wątpliwości. Polska jest po-
ważnie zainteresowana i ile cho-
dzi o rynek chiński w wywozie
tkanin bawełnianych, naczyń e-
maljowanych, obuwia gumowego
oraz kapapeluszy i czapek. Unie-
ruchomienie obowiązujących 0-
becnie ceł chińskich na odnośne
artykuły na przeciąg lat trzech
pozwoll w większej mierze usta-
bilizować kalkulację i unormo-
wać wzajemną wyrnianę towa
rową.

Pożyczka szwajcarska dla
Gdyni.

Schweizerische Bank - Gesell-
schawt w Zurichu udzielił m.
Gdyni 4 milj. fr. szwajc., tytułem
pożyczki na lat 10 na 7 proc.
przy kursie emisyjnym 95,5.
Amortyzacja pożyczki następuje
po 5-ciu latach. Pożyczka będzie
użyta na elektryfikację m. Gdy-
ni. W związku z uzyskaniem po-
życzki Towarzystwo Komunikacyj-
ne przystępuje w najbliższym
czasie do realizacji komunikacji
troleybusowej (tramwaje bez szyn).

Ford w Gdyni?
Prasa notuje pogłoskę, że

amerykańska fabryka samolotów
Forda planuje założenie w porcie
polskim w Gdyni specjalnej mon-
towni samolotów. Fabryka mon-
tażowa w Gdyni obsługiwałaby
cały europejski eksport samolo-
tów produkcji Forda.
 

SPORT.
Sprawa pływalni.

Poruszona w poprzednich nu-
merach przez nas sprawa pły-
walni 3 p. saperów nabiera z
każdym dniem coraz szerszego
znaczenia stając się ogólnym te-
matem dyskusji czynników zain-
teresowanych; to też poczuwam
się w obowiązku wyjaśnić w dal-
szym ciągu parę drobnych kwestji,
które rzuca na pewno nowe
światła na panujące, dotąd nie-

     

 

  
  

  
   

   

Nad program: „Bobuś

Począ-

Bro

 

piany światowej sła-

nold Fibiger, Kerntopf i Syn, A. Dry- j k
85 użnane rzeczywiście za naj- — To możeby pan od- Pokó lub DWA z

e epsze w kraju przez najwybitniej-| T27u zapłacił mi hono- 4 osobnem
szych fachowców na Pow. Wysta- Ana na wszelki wy- wejściem godz. 3—6 Mi-

10 koda wicie W tz "8. adek. ckiewicza 19—31. 2912

K. DĄBROW. no, ul. Niemiecka 3, m6. X:
ceny fabryczne, — Sprzedaż i wynajęcie. Nzzsaj Ej" Pk 28 do wyna-
— ęcia od zaraz. UI. 

ogutkiem) u-
krwawienie,

otrzebna bona do
 

dwojga dzieci w

NAJKORZYSTNIEJ kupuje się towary gwaran-
towanej dobroci u Głowińskiego.— Polecamy
różne nowości sezonowe, mory, jedwabie, po-
peliny, satyny, oraz pończochy i skarpetki mo-

dne. Uwaga — Wileńska 27. _—1o | Zecno

Duży młyn parowy zam. we wsi

2

SMAKOSZE PIWA!
niebywale jeszcze

na kresach

PIWO Ž
Arcyksiąžecego

w ZYWCU
odznaczone najwyższemi
nagrodami w

granicą

ZGUBY

książeczkę
wojskową wydaną

przez PKU Postawy na będę później sanaterem?
imię Kuźmy Źurawiowa

) żółciowych.

„SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA «
są naturalnym łagodnym środkiem przeczyszcza-

R jącym, ułatwiającym funkcje organów trawie»

Szczotki i Pędzle
Najwygodniej kupić tylko w firmie:

«B. SYMONOWICZ »

średnim wieku, pożąda- kompletnie urządzony w gminy Hruzdowskiej po- sanatorem, to można nic
na znajomość jęz. fr. i doskonałym stanie do wiatu Postawskiego un. n'e umieć i zostać wiel-
niem. Zgł. się w niedzie: sprzedania na ulgowych się.
lę Bouffałowa Góra 19 warunkach z powodu  li-
m. 4 od g. 1—5p Wileńskie Biu-

   

niaidz

4 apteczne. 
Na 8 kilometrze od Wilna przy szosie Maria Lakner

Wilno-Niemenczyn w dniu 23-V|-30 r. zna- A od NZ
leziono zwłoki kobiety lat około 22, sza- 7 w. Kasztanowa
tynki, z podciętemi włosami, budowy pra-
widłowej, nieznanego pochodzenia, ubrana
-była w bronzową krótką sukienkę z dłu-
giemi rękawami, z białym kołnierzykiem,
w białych pończochach.

Ubranie zmarłej znajduje się w Wy- korepetycji w zakresie
dziale Urzędu dledczego m.
opoznania.

(2) Rafał Łobanos
Sędzia Okręgowy Śledczy I r. p. Wileń-

0 o sko-Trock.

iałającym przeciwko otyłości.
ają po 2 zł za pudełko apteki i skla-

667—29 a

 Wilno, ul. Ś-to Jańs
vis a vis Uniwersytetu.
 

| AKUSZERKI |

AKUSZERKA

7 m.5.

kich przedmiotów w za-

2913—1 m. 3.

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

 

| PRACA |Ogłoszenie. Lisz= ||:
ICIOWI

WZP69 wykonujemy wszelkie ro-

 

wcowa. Specjalność
kresie 5 kl. gimn. godz. suknie, tylko siła pierw-
3—6 Mickiewicza 19—31. szorzędna. Królewska 3 syno Oficerskie 76 p. p. ci

kwidacji. Z iono książeczkę

notowane w sporcie tak przykre
stosunki.

Zaprzeczam temu, że basen
3 p saperów jest budowany wy-
łącznie z materjału wojskowego,
gdyż wiem doskonale, że Ośro-
dek W. F. dał również materjał
budowlany, chcąc przyjść z po-
mocą 3 p. Saperów, a zarazem
mieć pewne prawa z korzystania
z pływalni.

Nieprawdą jest, że Kluby zgo-
dziły się na warunki stawiane
przez „Saperów* i że Ośrodek
korzysta z pływalni (wyjątek sta-
nowi Żydowski Akademicki Klub
Sportowy). Faktem udowadniają-
cym to może być dzisiejszy stan
jaki wytworzył się między „Sape-
rami*, a Ośrodkiem W F., Związ-
kiem Pływackim i Klubami.

Ośrodek W. F. dał materjał
na budowę, zapłacił nawet 100 zł.
by módz korzystać z pływalni
przeprowadzając kurs pływacki,
na który specjalnie przyjechał
trener z Warszawy (tak przez nas
oczekiwany). Tymczasem gdy
kursanci już przyszli do pływalni
oświadczono kierownikowi Ośrod-
ka W. F. panu por. Herholdowi,
że z pływalni korzystać nie może.

Ulmowa zaś itak dogodne wa
runki o których pisze p. Skupski
została zerwana przez „Sape-
rėw“ z zupełnie niezrozumiałych
względów.

Dziwi mię ogromnie stanowi-
sko 3 p. saperów; bo gdyby ba-
sen był zajęty przez szkolenie
rekruta, no to powiedzielibyśmy
trudno, ale dzisiaj kiedy w base-
nie prócz paru członków Ży-
dowskiego kad. K. S. i prócz
kilku żołnierzy, którzy łapią na
wędkę w basenie ryby nikogo
absolutnie nie widać, dzisiaj kiedy
pływalnia sportowi Wilna tak jest
koniecznie potrzebną to 3 p. sa-
perów stawia cały szereg utrud-
nień, które zasadniczo dałoby się
ominąć. i

Mam jednak glębokie przeko-
nanie, že wsze'kie nieporozumie-
nia wynikłe na tym tle zostaną
szczęśliwie rozwiązane i, że wła-
dze wojskowe zrozumią trudne
położenie materjalne sportu Wi-
leńszczyzny i przyjdą mu z po-
mocą.

Lekkoatletyka.
W niedzielę na boisku Ośrod-

ka W. F. (Pióromont) odbędzie
się tak zwany dzień sztafet iekko-
atletycznych zawodników klasy
A. B. i C. Początek o godzinie
10 rano, w programie 4x200 mtr.,
4x75 pań, 100 2004300400 mtr.,
o godz. 17 dokończenie zawodów
100200400+800 mtr., 4 x 100
pańi 4 x 1500 mtr.

Piłka nożna.
Dzisiaj rozpocznie się druga

tura o mistrzostwo Wil. O. Z. P. N.
meczem Makabi—Lauda, a jutro
gra Ognisko z Z. A. K. S$.

Ja.—Nie.

Polska sensacja automobilowa,
W kołach sportowych wielkie zain-

teresowanie wzbudziło zwycięstwo tea-
mu samochodowego na ostatnim raidzie
Automobilklubu Polski. Od szeregu lat
wiele teamów starało się osiągnąć ten
cel, lecz bezkutecznie. Nasze drogi i
warunki drogowe niweczyły wszelkie
wysiłki licznych firm samochodowych,
dla których zwycięstwo teamu jest tem

JUŻ JEST DO NABYCIA WSZĘDZIE

aru

raju i za-

 

Reprezentacja na województwo: wileńskie, Grodno, Lidę
i Wołożyn. — Wilno, Zarzeczna 19.
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971

nc
Kazio: Wiesz co? ja to

pana.

Wicuś: A dla czego?
Łaposie Kazio: Bo jak się jest

801 kim człowiekiem.

win

UWAGA!

Światowej sławy
YWIECKIE |;

„ZDRÓJ
ŻYWIECKI", |

„MARCOWE“
„PORTER"

1 „ALE“.

   

|

W Teatrze. |

„ Aktorka: Domagam Się twarz oskarżycielowi?
żeby mi podawano na
scenę prawdziwego szam-

ž Reżyser: A ja się do-

magam, žeby pani na- tyko, ale z uwagi na J€“ |
prawdę umarla w ostat- go słaby organizm, ro” 1

nim akcie.

  bardziej wažne, že wykazuje doskona“ |
łość każdego wozu, wychodzącego zfa” |
bryki, a nie przypadkowe szczęście je”|
dnego automobilu, specjalnie do raidu Jo
przygotowanego. Dlatego też tegorocz* |
ne zwycięstwo teamu złożonego z 3 wo* -
zów marki Hudson było niejaką sensa*
cją przemysłowo sportową, zwłaszcza, |
że Hudsony z powodu swej tanlości-W
Polsce, zostały zaliczone podczas raidu |
do klasy niższej: turystycznej. Znako+ |
mitym kierowcom wozów teamu Hud- +
son: inż. Rychterowi, inż. Hahnowi i inż. 1
Krzeczkowskiemu składano z tej okazji |
liczne gratulacje. i

 

Dżywiony rach pod bieganen pł: |
Mlyn.

Ruch tego lata w miejscowoś* |
ciach podbiegunowych zapowia-|
da większe, niż kiedykolwiek o0* -
żywienie. Nie mniej niż 7 ekspe-
dycyj wyrusza do Grenlandįji,
Szpitzbergu, Ziemi Franciszka JÓó*
zefa, Nowej Ziemi i Labradoru4 |

 

a mianowicie: brytyjska, amery* >
kańska, niemiecka, trzy norwes* |.
kie i jedna szwecka. Niektóre z |
nich zaopatrzone są w środki,
umożliwiające im przezimowanie
na lodowcach, czyli tzw. wew”
nętrznych polach lodowych. Głów: |
ne jednak zainteresowanie do- |
tyczy Grenlandji. R

Norwegja bierze najżywszy u* |
dział w ekspedycji brytyjskiej,|
której cel polega na zbadaniu
warunków drogi powietrznej Z |-
Anglji ponad wyspami Ferroef“|
skiemi, Islandją i Gren'andją do |
Kanady. Załnteresowanie Norwegii | ik
tą sprawą potęgują wieści o za” |
miarze Kanady odkupienia Gren*
landji od Danji. Tranzakcja po”
dobna spotkałaby sięzbezwzględ*
nym protestem ze strony Nor
wegji, której łowieckie i rybołów:
cze interesy w obrębie Grenlan*
dji mają decydujące znaczenie|
dla kraju. Nadto Norwegja nigdy
nie uznawała suwerennych praw
Danji do Grenlandji, z wyjątkiem
tylko wąskiego pasa nadbrzež“
nego. +

Największą z tych ekspedycyj |
jest niemiecka pod przewodni*
ctwem prof. Wegenera. W skład
jej wchodzi czternastu uczonych +
specjalistów, jest też ona najlicz* A
niejszą ekspedycją niemiecką W-
ciągu ostatnich lat dwudziestu!
wyruszyła na specjalnym okręcie
„Disco”. W początku bieżącego
miesiąca zawinął on do Reykja” |
wik na Islandji, aby zabrać na|
pokład dwadzieścia pięć koni,
które mają podczas letnich mie*|
sięcy zastąpić na lodowych po” |
lach używane dotychczas w tym |
celu psy. Niezależnie jednak od |
tego sprowadzone zostały d0|
Grenlandji liczne zaprzęgi psów:

Plan polega na zabiciu koni
podczas zimy i zdobyciu tą dro” -
gą mięsa końskiego dla ludzi i
psów. Po przybyciu do Grenlandji:
ma się ekspedycja rozdzielić na
trzy grupy, z których jedna po”
zostanie w środku wyspy, o
mil. angielskich od wybrzeża, na |
wysokości 8.000 stóp nad pozio”
mem morza. 1

Ekspedycja zaopatrzona jest W
krótkofalową stację bezdrutowa
dla wzajemnego komunikowania
się poszczególnych oddziałów:
które meją zbadać grubość po”
kładu lodowego.

  

    
 

2

Uwagal ||
Kto poszukuje pieniędzy | +
pod nieruchomość w Wil* 4
nie niech się zgłosi do
Biura Reklamowego5
Grabowskiego Garbarska

Pieniądze mogąbyć | -
zeraz do otrzymania. 15 |

   

   
   

, pieniężne lokujemy
pod pewne zabezpie-
czenia wekslowe i hi-

poteczne
Dom H.-K. „Zachę-
ta" Mickiewicza 1;

tel. 9—05. r

 

278—10   tai I
pa | ©zd

22W Sądzie.

—lle razy dałeś W

— Raz, panie sędzi:
— On twierdzi, że pięć

razy. 23,
— O nie, dostal raž

złożyłem mu to na pięć

====> rat.

Sprawy
majątkowe

==—————--A

(
I

    

  

  

ka Bus“ LE —0 ro Komisowo-Handlowe ojsko ik: Ž i
7 =to D majątku w powiecie Mickiewicza 21, tel. 152. bil. Pas PGEBILI > RESIZE OOZZOZ Ulokuję 200,400, 600 KARNIA

Braslawskim potrze- —0 Postawy na imię Czer- i więcej dolarów na hi- I INTROLIGA-

„bny od zaraz Magazy- —=——=—1721—552——. wofca Wlodzimierza za- LETNISKA,| poteke miejską w Wilnie TORNIA
nier-pisarz starszy, sa- | mieszkał. we wsi Mia- Pieniądze otrzymać moż- w
motny. Zgłoszenia ze

i wskazaniem referencyj i
adresów dawniejszych
osad skierować: poczta
idze skrzynka Nr. 35.

2928—0

Dr500złotychza wy-
robienie mi stałej

, boty przepisywania na posady biurowej. Wyma-
maszynach.NAUKA Wileńskie Biuro. Komi- AdreswAa posiadam.

sowo-Handlo»e, Mickie- wj],« 949—2
Udzielam wicza 21, tel. 152.

1—r |KUPNO- +!
Wil 8 kl. gimn. z Matem,, fi- SPRZEDAŻ |

na do zyki i chemjiize wszyst- £gotrzebna zdolna kra- e
Bid amerykański u-

żywany zakupi Ka=

2947—0 w Grodnie. 965.

Drukarnia „Dziennika Wileńskiego* ul. Mostowa 1.

RÓŻNE

 

s

am biuro 2-pokojowe 2
z calkowitem urzą-

dzeniem i telefonem w

 

Na wszelki wypadek.

— Panie

Grabowskiego.

steczko gm. Hrudowskie.
pow. Postawskiego un.
fe55

i Mieszkania
' i pokoje

 

mieszkanko w suterenie Las sosnowy, plaża, obok
doktorze P9kój z kuchnią przy ul. stacji. Przyjmuje się za-

NR area na zanik pamię- Artyleryjskiej Ne 8 d. pisy. Wielka 32—3 | Kró-

POETY

j |= z utrzymaniem
2 w majątkach ziem-

skich w Nowogródzkiem
i Wileńskiem wojewódz-
twie. Informacje: Wilno,
Fd. Mickiewicza 23, Biu-

 

1 lewska 3—9. 407

  

na natychmiast. Informa-
cje w Biurze Reklamo-
wem S. Grabowskiego
Garbarska 1. 0

arcėla z nowemi za-

 

Wilnie w cenie do 60 tys.
zł. może być dług ban-
kowy. Oferty do Biura
Reklamowego Garbarska
1 dia „Nabywcy“. 1

Redaktorodpowiedzialny: KAZIMIERZ HAŁABURDA.

   

„DZIENAJKA
WILEŃSKIEGO”
WILNO, UI.Mo-

 

      

     

   
  

     
   

"centrum Wilna, poszuku- budowaniami, obsza-
ję wspėlnika-wspėlnic:k! —2223 to aeanisas, Ue SĘ ru 16 ha — 11 klm. od RAK. c
z koncesją na bluro po- Do wynajęcia pokój tej, 5:60 użołe a, Wilna do sprzedania za elefon12 - u

dań, przepisywań, lub t. umeblowany, wej- “| 2 1700 dol. Wileńskie Biu- PRZYJMUJE p M:

podobnej, względnie in- ście niekręp. parter. Zy- 777777 ro Komisowo-Handlowe j kc

nej propozycji. Zgłosze- gmuntowska 20, m. 1 od Pensjonat Mickiewicza 21, tel. 152. WSZELKIE w
m> Administracji Dz. 3—6 p.p. 968—1 194—0 ROBOTY d.

od „Zaraz“. kot

== -— Zaraz do wynaję „INOCENTOWKA“ N WE sh
s 5 ierucho- karst sł

cia małe pod nowym zarządem NA R arstwa
setą es 1 introligator-

stwa wcho-
dzące.    

 


