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Z POWODU PRZYJĘCIA

RACJA: ul. Dominikańska 4. Telefon Redakcji
i Administracji 448, Drukarni 1244. Adres drukarni: Mostowa l.
Redsktor przyjmuje ed g. 2—4 pp. Administracja otwarta od g. 9—$,

„Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,
z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.
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Czwartek 12-go czerwca 1930 r.
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Do wydzierżawienia. ogród owocowy |
dobrze opatrzony i oparkaniony — 120 drzew jabłek i gruszek, 200 krze-
wów agrestu, 100 krzewów porzeczek czarnych i czerwonych, 60 pisiań

maliny. —Wiadomość na miejscu: ul. Szkaplerna Ne 5. —0 o
 

w Wileńskim Banku Ziemskim

Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
BANK w dniu 18 czerwca r. b. czynnym

nie będzie. 
ZARZĄD WILEŃSKIEGO
BANKU ZIEMSKIEGO.

GIEŁDA
WARSZAWA, 11.VI. (Pat.).

Waluty dewizy:

Dolary 8,88'i,—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,
Paryž 34,96—35,05—34,87.
Szwajcarja 125,82—126,13—125,51.
Wlochy 46,73'/,—46,85—46,62.
Berlin w obr. pryw. 212,84.

Papiery procentowe:

Pożyczka inwestycyjna 107, 5%, kon-
wersyjna 55, 8%, L. Ź. B. Gosp. Kraj.
i B. R., obl.B.G.K.94, te same7: 83,25,
5% ożyczka kolejowa 52,25, 104 ko-
lejowa (103. 8%, budowlane oblig. B.
Gosp. Kraj. 85, 50, 4',%,ziemskie 55,
5%, warszawskie 57,75 8%, warszawskie
15,75 809 Piotrkowa 68,25, 10”, Siedlec 80.

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.
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Najlepsze i najtrwalsze
i Rakiety tenisowe

Piłki tenisowe
  

Zapisujcie się na członków

 

 

  

firmy: SLAZENGERS. Polskiego Czerwonego Krzyża.

Zjazd Centrolewu.
3 (Telefonem od własnego korespondenta).

B WARSZAWA. W sobotę, dn. 20 bm. odbędzie się w gmachu
0 Sejmowym zebranie wszystkich posłów i senatorów stronnictw cen-
2 trolewicowych.

Na manifestacji tej zapadnie uchwala w sprawie urządzenia 29
M b. m. w Krakowie zjazdu i uchwała co do 'wydania odpowiedniej
e odezwy do społeczeństwa.
|-

: Rozbudowa portu w Gdyni.
2 (Telefonem od własnego korespondenta).

0 WARSZAWA. Min. Kwiatkowski podpisał umowę z polską gru-
" pą przedsiębiorców budowlanych na wykonanie drugiego okresu

rozbudowy portu w Gdyni.
3 Roboty mają być ukończone w połowie 1934 r., a koszt ich
z obliczony jest na 9.000.000 zł.

4
„2 Wycieczka Mazurów.
ż (Tel. od własnego korespondenta).

ly WARSZAWA. Bawi w Warszawie wycieczka Mazurów z Prus
: Wschodnich. -
0 Jest to pierwsza wycieczka od dziesięciu lat t. j. od plebiscytu.

y Zmiany w dypiomacji.
= (Telefonem od wlasnego korespondenta).

o WARSZAWA. Poseł Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie Knoll
ej ma ustąpić, a jego miejsce ma jakoby zająć b. minister Aleksan-
54 der Skrzyński.
0 Podobno również ma ustąpić ambasador w Paryzu Chłapowski,
— a jako zastępcę jego wymieniają posła Szembeka w Bukareszcie.

|
ng

| Gbniżenie kar za zwłokę.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Ukazalo się rozporządzenie premjera Sławka
| w porozumieniu z min. spraw wewnętrznych i skarbu o obniżeniu

kar za zwłokę od wkładek Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wza-
m jemnych z 2 na 1 procent miesięcznie.

į Ustawa wchodzi w žycie zaraz t. j. obowiązuje od 11 bm.
| i traci swą moc 1 maja 1931 r.
=

>  Sowiety mają zażądać wydania Naumowa.
„sg (Telefonem od własnego korespondenta).

0 WARSZAWA. Prawdopodobnie rząd sowiecki wystąpi do rządu
polskiego z żądaniem o wydanie Naumowa.

p -

< Kara śmierci za zdradę stanu
n.

2 LWÓW, 11.6. (Pat.). W dniu stycznej partji Zachodniej Ukrai-
m. dzisiejszym po dwudniowej roz- ny, drukowanie i kolportaż bibu-
I- prawie w sądzie karnym okręgo- ły komunistycznej. Czwarty oskar-
ih wym zapadł na zasadzie werdyktu żony inż. Kahane na zasadzie te-
a ławy przysięgłych wyrok, mocą goż werdyktu uwolniony został

którego skazani zostali Izrael Hirsz, od winy i kary. Wszyscy wyżej
B Samuel Jugend i Naftal Propper wymienieni aresztowani zostali

na karę śmierci za zbrodnię zdra- przez policję Iwowską w dniu 4
dy stanu, której dopuścili się marca r. b. Obrońcy oskarżonych
przez przynależność do komuni- założyli kasację.

Awantury komunistyczne w Gdańsku.
GDAŃSK, 11.6. (Pat.). W osta-- zajściach oddziału komunistów

tnich dniach przyszło tu znowu  bojowców, przybyłych z Niemiec.
do ostrych starć pomiędzy komu- W.czasie starć przeszło 20 poli-

cjantów zostało rannych, w tem
jeden—ciężko. Komuniści atako-
wali policję kamieniami i kijami.

nistami gdańskimi a policją. Po-
ważniejszy charakter przybrały te
zajścia w czasie Zielonych Świąt,
a to ze względu na udział w tych

m 

Wytyczne polityki zbożowej.
WARSZAWA. 11.VI. (Pat.). Na

jednem z ostatnich posiedzeń ko-
mitetu ekonomicznego ministrów,
poświęconem omówieniu wytycz-
nych polityki zbożowej na rok
gospodarczy 1930-31, uchwalono
m in. co następuje: 1) Uwagi do
taryfy celnej o możliwości bez-
cłowego przywozu do Polski zbo-
ża i płodów strączkowych za ze-
zwoleniem ministra skarbu, sto-
sowane będą za zgodą ministra
rolnictwa. 2) Zasada premij wy-
wozowych od zboża w postaci ceł
zostanie nadal utrzymana. Prem-
je ustalone będą na lipiec w do-
tychczasowej wysokości. Gdyby
następnie, naskutek zwyżki nie-
mieckiej premji wywozowej, kon-
kurencja na rynkach północnych
importowych okazała się niemoż-
liwa bez nadmiernej zniżki ceny
wewnętrznej, ta wysokość premii
ulegnie rewizji. Począwszy od
1 sierpnia raz ustalone premje
nie będą mogły być zmienione

przed upływem trzech miesięcy,
licząc od dnia zaprowadzenia
zmiany. Wydawanie zaświadczeń
będzie jak dotychczas zcentrali-
zowane. 3) Dla spotęgowania
koncentracji eksportu zbóż przy-
znane będą tym firmom i orga-
nizacjom eksportowym, które bę-
dą wywoziły zboże w większych
ilościach, specjalne ulgi. Szczegó-
ły tej akcji zostaną ustalone
przez zainteresowanych _mini-
strów. 4) Państwowe zakłady prze-
mysłowo-zbożowe będą wyposa-
żone w odpowiednie środki obro-
towe i akcja interwencyjna bę-
dzie za pośrednictwem tych za-
kładów możliwie szeroko prowa-
dzona w okresie požniwnym. Re-
zerwy zbožowe w miarę likwida-
cji obecnych zapasów oraz wy-
szukiwania nowych składów, wzno-
wią zakupy interwencyjne. celem
umożliwienia rolnictwu wywiązy-
wania się z obowiązków wobec in-
stytucyj kredytowych.

Wielka demonstracja żydowska w War-
szawie.

Przeciwko zakazowi imigracji do Palestyny.

WARSZAWA, 116: (Pat.). W
dniu dzisiejszym związki sjoni-
styczne urządziły demonstrację
na ulicach stolicy, protestując
przeciw zakazowi imigracji żydów
do Palestyny. Po południu zam-
knięto wszystkie sklepy żydow-

skie. W kilku punktach miasta
odbyły się wiece publiczne przy
udziale kilku tysięcy osób w każ-
dym z nich. Po wiecach odbył
się pochód ulicami miasta. Po-
chód liczył koło 40 tys. żydów.

Straszliwa katastrofa na morzu.
Morze w płomieniach.

BOSTON, 11.VI. (Pat.). Z po-
wodu gęstej mgły parowiec pa-
sażerski „Fairfax* zderzył się na
pełnem morzu ze statkiem-cyster-
ną, wiozącym znaczny transport
nafty. Niezwłocznie po zderzeniu
statek ten ogarnęły płomienie,
które przerzuciły się również na
„Fairfax“, parząc dotkliwie kilku-
nastu pasażerów i członków za-
łogi. Ci z pasażerów, na których
zajęło się ubranie, wskoczyli do
wody, lecz płonąca nafta rozlała
się po powierzchni morza, nie-
szczęśliwi więc ponieśli straszną
śmierć. Naoczny świadek opowia-
da, że znajdował się na pokładzie
„Fairfaxa“, gdy nastąpiło zderze-
nie. Ujrzał wówczas, jak strumie-
nie płonącej nafty spadły na

kilkanaście osób, które w nadziei
ratunku rzuciły się do morza.
Próby ratowania załogi statku
okazały się niemożliwe, gdyż sta-
tek przedstawiał morze płomieni
i nader szybko zatonął. Nazwa
statku jest dotychczas nieznana.
Na pokładzie jego było prawdo-
podobnie około 40 marynarzy. Z
pośród załogi „Fairfax* brakuje
11 marynarzy oraz 7 pasażerów.

BOSTON, 11.VI. (Pat.). Jak
się okazało, statkiem, który za-
tonął po zderzeniu się z parow-
cem „Fairfax“, byl statek „Pinthis“
o pojemności 1100 ton, należący
do New England Old Refining
Company, idący z Fall River do
Bostonu.

 

 

ze stolicy
Warszawa, 10 czerwca.

Nareszcie lato. Widać je prze-
dewszystkiem w Alejach, na pla-
żach, kolejkach dojazdowych, stu-
kocie robotników budowlanych,
tumanach kurzu na ulicach i pu-
stych kawiarniach. Mieszkaniec
Warszawy jest zmuszony dusić
się w murach miasta i zażywać
przechadzki czy świeżego po-
wietrza przedewszystkiem w obrę-
bie miasta samego, wszystko go
oducza od —zieleni.

Niewiele jest bowiem miast u
nas, któreby miały tak mało zie-
leni. Można chyba porównać ją z
Łodzią, choć zdaje się, że i Man-
chester polski stoi wyżej nad
stolicą. W centrum ogrodów jest
bardzo mało, a i istniejące zani-
kają. Przepiękny np. ogród Fras-
cati, mający piękne historyczne
tradycje zanika, na jego terenie
stają już duże kamienice wy-
kwintne, zresztą cały jest sparce-
lowany, tu ma przenieść się, na
ul. Wiejską, z czasem „Kurjer
Warszawski*.

Wskutek tego dostępne dla
publiczności ogrody są przepeł-
nione. Już nawet odległość nie
odgrywa roli. Do niedawna do
Parku  Skaryszewskiego,  prze-
chrzczonego. dziś na Park Pade-
rewskiego, uczęszczano zrzadka,
tłomacząc się oddaleniem. Dzi-
siaj i tam pełniusieńko. A wszę-
dzie dominują  krzykliwością i
efronterją — rzecznicy rasy wy-
branej.

Normalnie chciałoby się właś-
ciwie uciec poza miasto. Lecz
dokąd? Jechać Wisłą? Jechać
kolejkami podmiejskiemi?, Trzeba
zaiste bohaterstwa, by pokonać
trud zdobycia biletu i miejsca.
Tu klasa nie gra roli. Zdarzyło
mi się jechać z letniska pomiej-

skiego w drugiej klasie, w której
naliczyliśmy... 28 osób! Niekiedy
można się wyrzec i przyjemności
i zieleni i powietrza z obawy
przed brutalnością publiczności,
jej bezceremonjalnością, hałasem
i zmęczeniem, jakie pociąga za
sobą jazda godzinna ku stolicy.

Doprawdy, człek się musi zdu-
miewać, jakie przyczyny stwarza-
ja taki stan rzeczy. Czyż nie moż-
na znaleźć środków, by przecięt-
nemu mieszczuchowi udostępnić
spędzenie kilku godzin poza mia-
stem na istotnym wypoczynku?
Jakżeż daleko jesteśmy od so-
bót i niedziel angielskich, od za-
spokojenia najprymitywniejszych
potrzeb higjenicznych!

Istnieje zwyczaj wynajmu pod -
Warszawą na letniskach mieszkań
na cały sezon letni. Lecz do-
prawdy, to, co gdzieindziej byłoby
rzeczą normalną, u nas staje się
luksusem, na który nie wielu
mogłoby sobie pozwolić. Znajo-
my mój wybrał się przed mie-
siącem do Konstancina, więc
miejscowości, gdzie istnieje pew-
na cywilizacja, a nie prymitywizm,
dominujący na naszych letnis-
kach, i tam za sezon zażądano
od niego za pokój... 1000 zł!...

Akcja, przedsiębrana przez
władze administracyjne, nigdy nie
dopisała. Nawet obecnie, kiedy
o gotowiznę trudno, i kiedy
wszystkim bardzo jej potrzeba,
właściciele domów na letniskach,
drożą się niewymownie rozumu-

jąc:
— Dlaczego nie mam stawiać

wysokich cen, kiedy i tak wszyst-
ko wynajmę za dobrą cenę!

Gorzej, że wzamian nic nie
dają. Już nie mówić o pościeli,
bo lepiej jest wziąć własną, ani-
żeli korzystać z wytartej i wyzy-

a aka EE aAleTapASLN ZOK(MIERa LAD ONWYKKCYĆ.O W AE]

zagraniczne o M8 proc. drożej.
miem miejsca o 26 proc. AE

terminowe umieszczenie oq

za granicę 8 zł.
SSŁGSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 łam 86gr., w
tekstem 10 łam. 15 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 28 proc. drożej,

Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-
Administracja nie bierze odpowiedzialności za

oszóń. Konto czakowe w P.  

 

Bóg wie kogo,
nie mówić o ciepłej wodzie, któ-
rej wprowadzenie do pokoju jest
w naszych stosunkach ciągle nie-

skiwanej przez

stety rarytasem, nie mówić na-
wet o zwykłym wodociągu w ga-
binecie,—lecz żeby przynajmniej
podwórza były czyste, albo też
„Slawojki“ byly hygjeniczel...

Zaprawdę jestešmy cierpliwi i
jak mało wymagającyl... Prze-
świadczenie, że analogiczne sto-
sunki panują w całym kraju, są
tylko tu i ówdzie mniej lub wię-
cej drastyczne — zgoła nie po-
prawia sytuacji.

Jeśli reagujemy, to biernie.
Tak np. biernie społeczeństwo za-
reagowało na repertuar teatralny.

O tem, że panuje przesilenie
teatralne, to wiemy z licznych
artykułów i dyskusji. I wiemy rów-
nież, że jeśli teatr wystawi dobrze
dobrą sztukę, to ma i kasę i po-
wodzenie, a publiczność i artyści
są zadowoleni W naszych te-
atrach coś się załamało. O prze-
sileniu mówią wszędzie. Nawet
Szyfman, który ma słuszną zresz-
tą opinję, najlepszego dyrektora

Ta EPEKRIKŠT

PRENUMERATA: miesięczna 4zł., z edneszeniem I przesylką pecztową Zl.6ge. GĄ

w tekście 48 gr., za

O. JA 80187.      

teatru, uległ powszechnej depresji
i postanowił zredukować gaže i
wprowadzić .od zaraz najdalej
idące oszczędności. O kłopotach
teatralnych magistratu ciągle się
słyszy. Coprawda, zaszedł tu fe-
nomenalny wypadek, że na ostat-
nio wystawionej sztuce w pewien
czwartek... nie sprzedano ani jed-
nego biletu!

O operę walczy miasto z rzą-
dem. Podnoszą ciągle nowe po-
mysły wynalezienia formy zdoby-
cia około 5 miljonów na pokry-
cie istniejącego deficytu. Wysu-
wają koncepcje wydzierżawienia
teatrów miejskich, by gospodarkę
ich postawić na właściwej płasz-
czyźnie. W toku całej tej dyskusji
zapomina się o jednem całkowi-
cie: o teatrze popularnym. Niema
go w Warszawie, jakkolwiek teren
pracy dla niego byłby olbrzymi i
możnaby wyzyskać artystów, rzad-
ko występujących a  pobierają-
cych bardzo wysokie honorarja.
Przyniosłoby to tylko korzyść ma-
terjalną i kulturalną. Dziwne, dla-
czego o tem nic się nie mówi.

H. W.
 

 

2 Litwy.
Nowe demonstracje antypolskie.

Wczoraj późnym wieczorem
nadeszły do Wilna wiadomości
z za kordonu, o wrogich demon-
stracjach antypolskich urządzo-
nych przez szaulisów i związki
młodzieży litewskiej w miastecz-
kach: Poniewieżu, Wiłkomierzu,
Ucianach, Loždziejach, Marjampo-
lu, Kalwarji i Szawlach.
W miasteczkach tych odbyly

się demonstracyjne pochody z
transparentami nawołującemi lu-
dność do bojkotu narodowości
polskiej, szkół, towarów, sklepów
polskich, zmniejszenia liczby szkół
polskich (I) na Litwie, usunięcia
wszystkich Polaków ze stanowisk
rządowych i samorządowych re-
publiki litewskiej i t. d.

Demonstranci z rozwiniętemi
sztandarami i transparentami obe-
szli główne ulice miasteczek,
wznosząc przed instytucjami pol-
skiemi wrogie okrzyki, przyczem

nie obeszło się bez chuligańskich
wybryków. Zerwano 4 szyldy pol-
skie, oraz wybito szyby w Ūcia-
nach, w Szawlach, w Poniewieżu
i w Wiłkomierzu.

Pozatem demonstranci wdarli
się do szkoły polskiej ludowej w
Łożdziejach, skąd laskami powy-
pędzali uczącą się dziatwę. Na-
uczycielkę, która usiłowała inter-
wenjować, oplwano i obito kija-
mi.

Demonstracje te zakończyły
się odśpiewaniem hymnu  pań-
stwowego litewskiego, oraz uchwa-
leniem szeregu rezolucyj do rzą-
du litewskiego, żądających ukró-
cenia buty (I) ludności polskiej
na Litwie.

Zaznaczyć należy, iż policja
zupełnie nie reagowała na te ło-
buzerskie i chuligańskie wybryki
młodzieży nacjonalistycznej litew-

skiej. (d)
 

Drobne Wiadomości.
Areszt szpiega.

TORUŃ, 11.6. (Pat.) Na zle-'
cenie władz prokuratorskich zo-
stał aresztowany onegdaj w miej-
scowości Gardeja na pograniczu
polsko - niemieckiem Franciszek
Kubacki, elektromonter, pod za-
rzutem uprawiania szpiegostwa
na rzecz państwa ościennego.

Nagrody m. Warszawy.
WARSZAWA, 11. 6.  (Pat.)

Wczoraj na uroczystem posie-
dzeniu rady miejskiej zostały
wręczone dyplomy i nagrody
m. st.
styczna — Leonowi

Warszawy. Nagroda arty-
Wyczółkow-

skiemu, muzyczna — Piotrowi
Maszyńskiemu, naukowa na rok
1929 — Wacławowi  Sierpinskie-
mu, naukowa na rok 1930 — prof.
Adamowi Antoniemu Kryńskiemh.

Zabójstwo i samobójstwo.
BIAŁYSTOK, 11.6 (Pat). Wczo-

raj rano we wsi Gapno powiatu
augustowskiego Jan Kalicki wy-
strzałem z karabinu zamordował
swoich teściów Franciszka i He-
lenę Gryszkiewiczów, poczem
odebrał sobie życie. Kalicki odby-
wał ćwiczenia wojskowe w pułku
piechoty w Suwałkach. Krytycz-
nego dnia zbiegł z pułku i przy-
był do Gapna dla porachunków
osobistych. Przyczyną były nie-
snaski rodzinne.
 

 

Lomynika! S1r0n0i (LWA NATOÓOWODO.
W niedzielę dnia 15 czerwca o godz. 12'/, w sali Klubu

Narodowego przy placu Orzeszkowej Nr. 11

odbędzie się

OGÓLNE ZEBRANIE
członków i sympatyków

STRONNICTWA NARODOWEGO
przemawiać będą:

p.p. posłowie: WACŁAW KOMARNICKI

i ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.
Karty wstępu dla nieczłonków codziennie od g. 11 do 3 i 6—8

wiecz. można otrzymać w Sekretarjacie Orzeszkowej 11.

Komunikai Klubu Młodych.
Zarząd Klubu Młodych zawiadamia, że w piątek dnia 13 b. m..

odbędzie się ogólne zebranie członków Klubu, na porządek którego
złożą się:

1) Referat kol. Cesiula p. t. ROMAN DMOWSKI.
2) Komunikaty.
Początek punktualnie o godz. 7 minut 30 wieczorem. Obecność

członków obowiązkowa. Sympatycy mile widziani.
 

= ELEGANCKA PANI bsseno:  woanejczeh icz E
= powinna odwiedzič s=

= sklep FRANCISZKA FRLICZKI =
= «Polska Składnica Galanteryjna» =
= Zamkowa Xi 3, tel. 6—46. 340—30S
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Rozklad państwa.
W nielada opresji znajduje się

t. zw. system pomajowy. Przeżył

właściwie on sam siebie, wyczer-

pał się wewnętrznie, zdyskredy-

tował się kompletnie w spole-

czeństwie, i tylko środkami czy-

sto mechanicznemi odracza chwi-

lę swej zupełnej likwidacji. Na

chwilę tę oczekuje cała Polska,

widoczną jest bowiem rzeczą, że

sanacja zatamowała zupełnie nor-

malny bieg życia państwowego,

ogarnął niem bezwład i zastój

we wszystkich dziedzinach, wszel-

kie z*gadnienia wewnętrzne, go-

spodarcze, polityczne, czy też

zewnętrzne — czynnego przeciw-

stawienia się naporowi Niemców

na nasze granice — to wszystko

stoi w bezruchu, wszystko zamar-

ło, bezczynność naszego organiz-

mu państwowego jest wprost

przerażająca: parlament obezwład-

niony, rząd bez programu wła-

ściwej pracy państwowej, zajęty

tylko myślą przedłużenia swego

istnienia i doczekania się lep-

szych czasów. Weszliśmy w okres,

którego dewizą jest słynne hasło

nieboszczki monarchji austrowę-

gierskiej:  fortwursteln! ciągnąć

dalej! Wiemy do czego doprowa-

dziła ta polityka Austrję, czyniąc

z niej parodję państwa, a w sto-

sunkach międzynarodowych na-

rzędzie Niemiec. Jeżeli jednak

takie zjawisko rządów bez steru

i kierunku możliwe było w pań-

stwie, stanowiącem anachronizm,

to u nas w Polsce, przy ogrom-

nej sile żywotnej naszego naro-

du, zjawisko podobne jest wprost

niemożliwe na dłuższą metę.

Dzisiejszy stan państwa jest

najbardziej oczywistem świadec-

twem, jak wątłą i ubogą była

treść myślowa tego obozu, buń-

czucznie przybierającego nazwę

„panstwowego“.

Udając, že tego wszystkiego

nie widzi i nie odczuwa, wystą-

pił w dniu 8 czerwca r. b. p. Te-

stis w „Kurjerze Wileńskim" z

atakiem przeciwko obozowi na-

rodowemu w artykule „Rozkład

nacjonalizmu".  Rozkładu tego

dopatruje się p. Testis w książce

St. Grabskiego „Państwo narodo-

we”, która miała jakoby dopro-

wadzić do absurdu tezy narodo-

we i wywołać sprzeciwy ze stro-

ny bardziej umiarkowanych kół

narodowych. To daje asumpt p.

Testisowi do upragnionęgo gorą-

co przezeń wniosku, że myśl

„nacjonalistyczna* zanika, że za-

stąpić ją może tylko program

„mocarstwowości*, to znaczy Pol-

ski, jako państwa narodowościo-

wego, opartego na federalizmie.

Poglądy prof. Grabskiego są

w pewnej części indywidualne,

mam co do niektórych również

zastrzeżenia, ale stwierdzić mu-
szę, że praca jego napisana jest

z wielkim talentem, oparta o sze-

rokie tło, uzbrojona w poważną

argumentację naukową i daje du-

żo materjału do myślenia i do
dyskusji. Nie są to znamiona ja-

kiegokolwiek wyczerpywania się

myśli obozu narodowego, lecz

przeciwnie świadczy to o jej świe-

źości i prężności, jeżeli może on

w pracach oryginalnych podej-

mować swobodnie i dyskutować
w tak wielkich rzutach podstawo-

we zagadnienia polityczne.

P:aca prof. Grabskiego nie jest

zresztą .w naszym obozie faktem

odosobnionym. P. Testisowi wia-

domo, że odrodzenie współcze-

snej polskiej myśli politycznej

wiąże się z nazwiskami Balickie-
go, Popławskiego i Dmowskiego,

że tradycją polskiego obozu na-

rodowego jest żywa, nieustająca

twórczość w dziedzinie idei poli-
tycznych. Idee, które później by-
ły nawet przez naszych przeciwni-

ków przyswajane, wychodziły od
naszego obozu. Niemasz zagadnie-
nia, któreby najprzód nie zostało

przerobione w naszej retorcie,

dość przejrzeć roczniki „Przeglą-
„Myśli

Narodowej”. I dzisiaj głębszy nurt
- myśli politycznej, nieograniczonej

do aktualnych rozgrywek, płynie
chyba wyłącznie w obozie naro-

dowym.
Co može p. Testis temu prze-

ciwstawić? Czy szkołę historyczną
krakowską? Czy politykę c.k. na-
miestnika Bobrzyńskiego? Ale po-
glądy stańczyków dawno przekre-
śliła nowa historjografja polska,

a politykę Bobrzyńskiego przy-
pieczętował „pokój brzeski Nie-
miec z Ukrainą.

awn
DZ KSESNZOPTEJ=

ŚWIĘTO NAUKI POLSKIEJ.
Zjazd imienia J. Kochanowskiego w Krakowie.

Jak donoszą pisma krakow-

skie, drugi Zjazd naukowy im. J.

Kochanowskiego, zorganizowany

przez Polską Akademję (imieję-

tności, ściągnął do Krakowa przed-

stawicieli świata naukowego całej

Rzeczypospolitej, licznych repre-

zentantów nauki zagranicznej, de-

legatów Towarzystw naukowych

naszych i obcych, rzesze pedago-

gów-polonistów ze wszystkich za-

kątków kraju, przedstawicieli rzą-

du, artystów, literatów i dzienni-

karzy, oraz wielu gości interesu-
jących się żywo rozwojem kultu-

ralnym i umysłowym naszego na-

rodu. Ogółem przybyło na Zjazd

około 1.200 osób, w tem 56-ciu

cudzoziemców.
Teatr im. Słowackiego z tru-

dem pomieścił uczestników Zja-

zdu. Na scenie, na fotelach usta-

wionych w podwójnym otwartym

czworoboku, zasiedli członkowie

Polskiej Akademji (lmiejętności,

delegaci obcych (lniwersytetów,

organizatorowie Zjazdu Kocha-

nowskiego z r. 1884. Przy stole

prezydjalnym zasiadł prezes Polsk.

Akad. (lm. Kostanecki, w pier-

wszych rzędach foteli: sekretarz

generalny Akademji prof. Kutrze-

ba, sekretarz generalny Komitetu

zjazdowego prof. Kot, referent
prof. Chrzanowski i in.

Po odśpiewaniu przez chór
„Echa* pieśni „Bogurodzica”, a na-

stępnie Gaude Mater Polonia, za-

brał głos prezes Kostanecki: „Zbie-

ramy się — mówił — na wielkie

święto nauki polskiej, przeniesie-

my się na tych kilka dni w epo-

kę złotego wieku, aby obcować

z wiełkiemi postaciami naszej

przeszłości, a zwłaszcza z tym,

który stał się twórcą poezji pol-

skiej, który słowo polskie wyniósł

na szczyty artyzmu, t. j. Janem

Kochanowskim*. Mówca wspo-

mniał następnie o zmienionych

warunkach 1 i 2 Zjazdu, mówił

o tem, jak na Zjazd w r. 1884,

uczestnicy przybywali do Krako-

wa ukradkiem, a obecnie, nie tyl-

ko że obradują w wolnej Ojczy-

źnie, ale cieszą się obecnością

licznego i dostojnego grona uczo-
nych zagranicznych.

Dziś gości na naszym Zjeździe

przeszło 50-ciu przedstawicielicu-

dzoziemskiej nauki. A_ przybyli

oni nie tylko po to, aby obcho-

dzić z nami wielkie święto, ale

aby z nami współpracować. Mó-

wiąc o nich — stwierdza prezes

Kostanecki — nie muszę uciekać

się do obcego języka, gdyż wszy-

scy oni rozumieją polską mowę,

a wielu z nich włada wykwintną

polszczyzną”.

Z kolei prezes Kostanecki po-
wołał do Prezydjum Zjazdu: jako
prezesów honorowych pp.: Bo-

brzyńskiego, Ćwiklińskiego, Tom-
kowicza, Zawilińskiego, Brucknera,

Abrahama, Bruchnalskiego i Ber-
narda Chrzanowskiego — organi-

zatorów, względnie referentów

Zjazdu Kochanowskiego z przed

46-ciu lat, dalej jako prezesów

rzeczywistych:Bronisława Dembiń-

skiego senjora czynnych history-

ków polskich, reprezentanta Pol-
ski w międzynarodowem biurze
historycznem, Stanisława Płaszyc-
kiego dyrektora archiwów pan-
stwowych i Jana Korwin-Kocha-

nowskiego reprezentanta rodu

Kochanowskich, jako sekretarza

generalnego Stanisława Kota.
Przedstawiciel Prezydenta Rze-

czypospolitej podkreślił na wstę-
pie, że cały świat kulturalny wi-
nien wdzięczność Polskiej Aka-
demji  Umiejetnošci, najwyższej
reprezentacji naukowej Panstwa,
za zorganizowanie Il. Zjazdu Ko-
chanowskiego. Po wojnie umysł
człowieczy nie tylko nie upadł,

ale tem intensywniej zerwał się

do lotu, mając przed oczyma

coraz to nowe plany i dążenia.

Polska musi dotrzymać kroku w

ogólnej ekspanzji kulturalnej na-

rodów; najobfitsze i najpewniejsze

ku temu siły znajdzie w złotej
epoce naszej historji.

Po przemówieniu min. Czer-

wińskiego witali Zjazd: prof. Ma-
zon (mówił o znaczeniu Ko-
chanowskiego dla cywilizacji euro-
pejskiej), prof. Pavolini po polsku
(o wpływach kulturalnych Polski

i Włoch), prof. Horak po czesku
(charakteryzując Kochanowskiego
jako ucieleśnienie. jako symbol

kultury słowiańskiej, chrześcijań-

skiej), prof. Mayer, prof. Diveky

(wzajemne przenikanie prądów

kulturalnych Polski i Węgier;

Uniwersytet Jag. był w 15 w.

Mekką  m!odzieży węgierskiej,

która w sile zgórą 3.000 osób

studjowała w Krakowie), prof. Pa-

naitescu po polsku (życzenia:
„niech żyje nauka polska i niech

będzie źródłem światła dla wszyst-

kich państw jak w 16 w;“) prof.
Nieminer (wszystko co jest w Fin-

landji na polu umysłowem i kul-

turalnem, ma swój związek ze

szlachetnym narodem polskim).
Następnie prezes honorowy

Zjazdu b. min. Ćwikliński naszki-

cował wyniki dawnych zjazdów
Kochanowskiego i Reja.

Wielkie wrażenie wywarł inau-
guracyjny odczyt profesora lite-

ratury polskiej na lniw. Jag.

Ignacego Chrzanowskiego p. t.

„Na szczytach kultury staropol-

skiej. Wywody znakomitego uczo-

nego, poparte cytatami dzieł Ko-

chanowskiego, ujmowały w syn-

tetyczny sposób charakterystykę

Jana z Czarnolasu, jako indywi-
dualności i poety.

Po odczycie uczestnicy Zjaz-
du udali się z Teatru Słowackie-

ho na Wawel, gdzie nastąpiło

otwarcie Wystawy zabytków sztu-

ki i kultury epoki polskiego re-

nesansu, oraz wystawy druków

Jana Kochanowskiego. Wystawy

zostały bogato obesłane przez
rzeźby, obrazy i przedmioty prze-
mysłu artystycznego z Muzeum

Narod., Muzeum Czartoryskich,
kościołów i klasztorów, Muzeum
historji sztuki Ulniw. Jag., szereg
osób prywatnych it. d., a Wy-
stawa druków zgromadziła unika-

ty wydawnictw Kochanowskiego
z bibljotek uniwersyteckich pol-
skich i zagranicznych.

Wieczorem o godz. 9-tej na
Dziedzińcu Wawelskim, w arka-
dach Zamku pojawili się w kla-

sycznych strojach Trojanie i Gre-
cy, by przed zebranymi tysiąca-
mi widzów mówić piękną mową

Kochanowskiego. „Odprawa Pos-

łów greckich" na tle tych murów, *

wobec przedstawicieli całej Pol-
ski, w 400-tną rocznicę urodzin

autora — to obraz niesłychanie

sugestywny. Słuchało się też zę
wzruszeniem słów Antenora, Kas-
sandry i Ulissesa — wygłaszanych

przez artystów teatru krakow-

skiego.
W poniedziałek wygłaszano re-

feraty w Sekcjach, a o godz. 7
wieczór zapełnił się Stary Te-

atr tłumem uczestników kon-
gresu i elitą krakowskiej inteli-
gencji, by przysłuchać się pie-
śniom i muzyce polskiej z XVI w.
Była to wyjątkowa rozkosz este-
tyczna i kulturalna. Również po:
dobały się bardzo stare polskie

tańce.
O godz. 9-tej wieczór zebrały

się znowu tłumy w Starym Teatrze

na raut, wydany przez Prezydjum

miasta. 2
We wtorek o godz. 12-tej w

południe zakończenie Zjazdu w
Teatrze Słowackiego.
CARRYSASZEKOBE ABE

OFIARY
złożone w Administracji „Dziennika

Wileńskiego*.

* Stanisław Trzaskowski ż maj. Ami-
liszki — na pomnik gener. Rozwadow-
skiego złot. 5.

 

Myśmy dali narodowi linję po-

lityczną w czasie Wielkiej wojny.
Obóz narodowy zbudował system
polskiej polityki międzynarodo-
wej, obóz ten uniemożliwił reali-

zację programu federacyjnego. W

konsekwentnem i stałem dąże-
niu, idziemy naprzód ku dalszym

zagadnieniam, jakie wysuwa życie

naszego narodu i państwa.

Życie 'to stanowi jedną całość:

objawy zewnętrzne i wewnetrzne

łączą się ściśle: utrzymanie obec-

nych granic Polski i oparcie o

Baltyk, to wszystko łączy się nie-

rozerwainie z konsekwentną bu-

dową Polski, jako państwa naro-

dowego. Nie jest to utopja, ani
szaleństwo, jak chcą pp. Testis i
Thugutt, ale konieczność histo-
ryczna. Nie oznacza to ograni-
czenia Polski do rozmiarów etno*

graficznych, lecz przeciwnie ści-
ślejsze zespolenie Polski w  dzi-
siejszych granicach. Nie chodzi o

„nacjonalistyczną” politykę ekster-
minacyjną, 0  wynarodowienie

mniejszošci, ale o podporządko-

wanie ich polskim celom naro-

dowó-państwowym.

Przeciwstawiamy się wszelkim

„regjonalizmom“" i bałamuctwom

federacyjnym.  Regjonalizmy w

dużej części byłyby konserwowa-

niem śladów rozbiorów, takich

objawów, jak podział Polaków na

zachodnich i wschodnich, galicyj-

skich czy kongresowiaków.

Federalizm uważamy za utopję

i szaleństwo. Czy p. Testis nie
widzi, že Polska otoczona jest

murem nacjonalizmów? Z jednej

strony nacjonalizm niemiecki, z

drugiej agresywny, nie znający

kompromisów, bo zbyt młody i
niekulturalny, nacjonalizm litew-
sko-białorusko-ukraiński! I w ta-
kiej sytuacji p. Testis chce roz-

broić moralnie naród polski, po-

tępia tylko polski nacjonalizm,

inne otacza opieką, co przecież

znalazło wyraz w szkodliwej dzia-

łalności Osmolowskich, Beczko-

wiczów i Józewskich.
Stoimy na przeciwległym bie-

gunie i sądzimy, że t. zw. nacjo-

nalizm polski, czyli właściwie pro-
gram narodowo-państwowy sta-
nowi konieczny warunek dla

umocnienia, konsolidacji i roz-

woju naszej państwowości.

Poniechane muszą być wszel-

kie próby fedetalizmu pod płasż-
czykiem mocarstwowości, bo one

oznaczają nic innego, jak: roz-

kład państwa. Jur.
maaw

wi

 

chorobach z 2azię-

  Do nabycia w aptekach.

 

 

Ż prasy.
Kontroli ! kontroli!

W ciągu ostatnieh kilku dni
zaszło kilka bardzo znamiennych
faktów:

1) Pożar magazynów mobiliza-
cyjnych i sanitarnych w Toruniu.
Straty wynoszą 12 miljonów zło-

-tych. Na kilka godzin przed po-
žarem przybyła z ministerstwa
spraw wojsk. komisja, celem kon-
troli. Niestety, pożar strawił ma-
gazyny i nie było co kontrolować.

2) Afera futrzana w Łodzi,
straty skarbu wynoszą 7 mił. zł.
Jest to dziś stara historja. „Głos
Prawdy", przed dwoma laty pi-
sząc o niej, wiązał swe rewelacje
z osobą pewnego posła z klubu
B. B. Wówczas jednak sprawa ja-
koś ucichła.

3) Wykrycie nadużyć przy bu-
dowie gmachu wytwórni aparatów
telefonicznych i telegtaficznych.
Aresztowano dyr. Jędrzejewskie-
go, związanego z prorządową
partją B. B. S. oraz kilku urzędni-
ków. Straty skarbu państwa wy-
noszą 3 do 4 miljonów zł. Jak
wykazało dochodzenie kilku kie-
rowników wytwórni pobudowało
sobie własne domy z materjałów
przeznaczonych na budowę fa-
bryki. Dom przy ul. Grochow-
skiej 15 w taki sposób wystawił
sobie (między innemi) p. dyrektor
główny Jędrzejewski.

Ażeby pokryć kradzież mienia
państwowego defraudanci poro-
bili cały szereg fałszerstw w książ-
kach i dokumentach rachunko-
wych. Do akcji fałszerskiej wcią-
gnęli oni dwóch urzędników Naj-

wyższej Izby Kontroli — Pawłow-
skiego i Szczepańskiego a także
właściciela firmy budowlanej „Al-
wa“ Aleksandra Wachniewskiego.

Prasa rządowa robi przy oka-
zji wykrycia tej trzeciej afery re-
klamę ministrowi  Boernerowi.
„Gaz. Warsz." z tego powodu
zapytuje:

Ale godzi się zapytać, dłaczego p.
Boerner nie wykazał podobnej energji
w stosunku do innych budowli pocz-
tówych do innych firm i do innych osób
chociaż tamte nadużycia były większe

niź obecne?
Dlaczego zamiast przepędzić firmę

„Budownictwo i Przemysł”, budującą

gmach centralnego Telegrafu przy ul.
Poznańskiej, robi się jej ūstępstwa

przez przyjęcie jako gwarancji na su,

mę 480.000 zł. zapisu na 53-em miej-

scu hipoteki pewnej realności przy

płacu 3 Krzyży? Czy dlatego, że

właścicielem tej firmy jest p. Stani-

sław Piłsudski i dwaj Rosjenie, jego
wspólnicy?

Dlaczego od 15 miesięcy nie jest

sądzona Sprawa inż. Ruszczewskiego,

osobisiego przyjaciela p. ministra

Składkowskiego chociaż šledztwo wy-

kazało, że p. Ruszczewski popełnił na-

dużycła znacznie większe niż ci, któ-

rych obecnie aresztowano? | dlaczego

p. Ruszczewski pozostaje nawolności

i podkpiwa sobie z urzędowych „dyrdy-

małek*?

Nasi socjaliści a Włochy.

Cała niemal prasa polska,

z wyjątkiem socjalistycznej, bar-

„dzo przyjaznemi głosami powitała

przyjazd do Polski ministra spraw

zagr. ltalji, p. Grandiego. Między

innemi „Robotnik“ boczy się na

Grandiego głównie z tego po-

wodu, że jest on ministrem rządu

faszystowskiago.

Świeżo, z powodu zmiany na

tronie Ruraunji, „Robotnik“ znaj-

duje nowy powód do zalecania

ostrożności do wiązania Polski

zbyt blisko z Włochami. Podkre-
śla, iż narazie niewiadomo, jakie

właściwie siły międzynarodowe

stoją poza „zamachem stanu“,

jaki się odbył w Rumunii. We-

dług pogłosek zagranicznych, mó-

wi się o upfzedniem porozumie-

niu z Węgrami, coby wskazywało

na prawdododobieństwo przywró-

cenie tronu węgierskiego Habs-

burgom. Mussolini podobno na-

leży do zwolenników powrotu

Karola na tron rumuński. To

wszystko dyktuje organowi socja-

listycznemu następujące uwagi:
Chodzi w pierwszym rzędzie o'całe

nastawienie zagranicznej polityki Włoch,

skierowane w gruncie rzeczy przeciwko

Lidze Narodów, przeciwko hasłom Pro-

tokułu Genewskiego, przeciwko — w

konsekwencji — utrwa!eniu stanu po-

kojowego. Mussolini nie ustaje w pracy

nad powiększeniem, względnie zdoby-

ciem, przeważającego wpływu Włoch

na Bałkanach i w Europie Środkowej,

zwłaszcza w państwach o dyktatorskim

systemie rządzenia, jak Węgry. Udział,

choćby pozorny, Rzeczypospolitej Pol-

skiej w tej grze byłby — z naszego

stanowiska — błędem 0 skutkach

wręcz niebliczalnych.

To wszystko byłoby bardzo

piękne, gdyby Liga Narodów, gdy-

by protokół Genewski istotnie

gwarantowany Europie pokój.
Niestety, tak nie jest.

 

Nowy władca Rumunii.
Tron rumuński, jak wiadomo,

objął w tych dniach, w sposób
dość gwałtowny, król Karol II.

Warto przypomnieć życiorys tego
nowego władcy Rumunii.

Ks. Karol urodził się 3 paź-
dziernika 1893 roku, jako najstar-

szy syn ówczesnego następcy
tronu ks. Ferdynanda i ks. Marii,
z domu księżniczki angielskiej.
Aż do roku 1913 przebywa w
kraju, bierze udział w wyprawie
wojsk. rumuńskich na Dobrudżę,
zakończonej, jak wiadomo, bez-

krwawym podbojem tej prowincji,
a następnie wysłany zostaje do

«Niemiec, gdzie odbywa służbę

wojskową w 1 pułku gwardji. Po
przystąpieniu Rumunii do koalicji,
walczy w szeregach armji ru-
muńskiej przeciwko Austrji.

Jak wiadomo, Rumunom nie
powiodło się w tej wojnie. Pobici
przez Mackenzena, musieli ewa-
kuować cały prawie kraj i cofnąć
wojska na terytorjum Rosji. Ks.
Karol dzieli los całej rodziny kró-
lewskiej i armji, i przebywa czę:
ściowo w Jassach, częściowo w
Odessie. Tu właśnie w r. 1918
staje się poraz pierwszy głośny

przez małżeństwo z żydówką ru-

muńską p. Zizi Cecylją Lambrino.
Jednocześnie rezygnuje książę

po raz pierwszy z praw do tronu,
Ambitnej królowej—matce udaje

się jednak nakłonić syna do zer-
wania z p. Lambrino i do unie-
ważnienia małżeństwa, zarówno
jak i zrzeczenia się praw następcy.

Aby zabezpieczyć kochliwego
księcia na przyszłość przed po-
dobnemi awanturkami, żenią go

rodzice w marcu 1921 r. z księ-

żniczką Heleną Grecką. Z mał-

żeństwa tego urodził się syn, król
Michał I szy.

ycie rodzinne nie pociągało

jednak awanturniczego księciai

przy pierwszym wyjeździe zagra-
nicę (na pogrzeb matki króla Je-

rzego V do Londynu) powtarza
się historja odeska. Z Londynu
wyjeżdża książę Karol do Włoch,
ale nie sam. Towarzyszy mu ja-

kas dama, podająca się za panią
Lupescu. Rezultatem tej roman-
tycznej wycieczki jest powtórne
zrzeczenie się praw do tronu i
nawet do tytułu książęcego. Od-

powiednie pismo datowane jest
z Wenecji w. grudniu 1925 r.
Wprawdzie w lutym następnego
roku odwołuje ks. Karol swoją

rezygnację, ale dekretem z dnia

30.1X 1926 r. król Ferdynand po-
twierdza akt zrzeczenia się tronu.

Po śmierci ojca ks. Karol ogła-

sza w pismach paryskich, że do

zrzeczenia się „użyto osób i środ-

ków, o których narazie nie chce

mówić” i że na żądanie narodu

gotów jest w każdej chwili wstą-
pić na tron. :

Pierwsza próba powrotu do
Rumunji udaremniona została w

r. 1928 przez rząd angielski.

"TObecny zamach stanu przy-

gotowywany był w Rumunji przez

sfery wojskowe i przez b. mini-

stra Manoilescu. Ks. Karol wsiadł

na aeroplan w Monachjum, uda-

jąc się do Cluj (Koloszwar) w Sie-

dmiogrodzie. Tutaj oczekiwano go

już na lotnisku wojskowem, a na-

wet wysłano naprzeciwko xilka

aparatów. Komendant stacji lo-

tniczej pułkownik Dahinten ode-

słał księcia własnym aparatem

do Bukaresztu. Po wylądowaniu

w Bukareszcie, w piątek o god”.

22 m. 30, ks. Karol udał się do

pałacu Cotroceni, gdzie spotkał

się z bratem ks. Mikołajem. Po-

wiłanie obu braci po tylu latach

niewidzenia, miało być niezwykle

serdeczne i wzruszające. Przy po-

witaniu obecni byli członkowie

rządu i Rady Regencyjnej. Nie-

zwykle serdecznie witało ks. Ka-

rola wojsko, które, mimo spóźnio-

nej pory, oczekiwało księcia przed

pałacem królewskim. W sobotę

od samego rana całe miasto ude-

korowane było flagami. Ludność

wyległa na ulice, oczekując lada

chwila obwołania ks. Karola kró:
lem. Tymczasem zwołane na so-
botę rano Zgromadzenie Narodo-

we, które miało zalegalizować ten

fakt, nie odbyło się z powodu
przewlekłych obrad Rady Mini-
strów. Posiedzenie gabinetu skoń-

czyło się prośbą o dymisję, któ-
rą premjer Maniu złożył na ręce
Rady Regencyjnej, torując w ten

sposób niejako Karolowi drogę
do tronu.

Cichym aranżerem całej tej
imprezy ma być nie kto inny
tylko sam premjer Maniu. Ks.
Karol przybyć miał do Rumunii
za jego. wiedzą. Jak wiadomo,
partja narodowo-siedmiogrodzka,

której przedstawicielem jest Ma-
niu, oddawna pragnęła powrotu

Księcia Karola na tron, czemu

sprzeciwiali się liberałowie pod
wodzą braci Bratianu. Wstąpie-

nie ks. Karola na tron, to w pierw-
szym rzędzie triumf partji naro-
dowo-siedmiogrodzkiej nad libe-
ralną, no... i dynastji Hohenzol-

lernów nad dynastją Bratianu,
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którzy liberałami dziedzicznie od
dwu pokoleń kierują.

Zagadkowem było zachowanie
się królowej Marji, która, jak
wiadomo, odegrywała zawsze du-
żą rolę w życiu politycznem Ru-
munji. Oto w chwili, gdy ks.
Karol lądował w Bukareszcie,
królowa-matka przejeżdżała ma-
lutką stacyjkę graniczną Loekoe-
shaza, udając się do Niemiec.
Nagły jej wyjazd nosi wszelkie
pozory ucieczki. Czyżby ambitna
królowa Marja z lęku przed sy-
nem skazywała się na dobrowol-
ne wygnanie? Powiadomiona w
Wiedniu o wypadkach w Rumunii
zaprzeczyła tym pogłoskom o-
świadczając posłowi rumuńskie-
mu, że jako matkę, cieszy ją go-
rące przyjęcie, jakiego syn jej
doznał w Rumunji, i że zawsze
będzie stała po stronie narodu
rumuńskiego. Oświadczenie to
jest conajmniej dwuznaczne.

Jak się odbije powrót ks. Ka-
rola i objęcie przez niego tronu
rumuńskiego na stosunkach ru-
muńsko-polskich, trudno dziś
przesądzać. Nie trzepa zapominać,
że ks. Karol w r. 1916 był prze-
ciwnikiem koalicji, a zwolenni-
kiem Niemiec. W tem też leżało
źródło nieporozumień między nim
a rodzicami, którzy byli zwolenni-
kami sojuszu z Francją. Jeszcze
niedawno Francja nie chciała ze-

=

zwolić ks. Karolowi na wjazd ze |
względu na jego filoniemieckie
tendencje.

Musimy wierzyć, że król Ka-
rol mimo wszystko będzie rozu-
miał, iż sojusz Rumunji z Polską
jest gwarancją niepodległości ru-
muńskiej, zagrożonej przez bol-
šzewizm.

ŽYCIE KATOLICKIE.
Działaczka apostolska.
(KAP) We wtorek dn. 10

b. m. odbył się w Warszawie w
kościele św. Krzyża pogrzeb Ś. p.
Marji z Zawiszów księżny Micha-
łowej Radziwiłłowej. Nabożeństwo
żałobne celebrował J. Em. Ks.
Kardynał Kakowski w asyście
licznęgo kleru, poczem, po „Ca-
strum doloris“, śmiertelne szcząt-
ki Marji Radziwiłłowej spoczęły
w krypcie kościoła 'św. Krzyża,
gdzie znajdują się groby rodzinne
Zawiszów.

Ś. p. księżna Marja Radziwil-
łowa była rzadkim dziś typem
apostolskiej działaczki, która całe
swe życie i majątek poświęciła
służbie Bogu i dla dobra bliźnich.
W latach prześladowania pol-

skości za okupacji rosyjskiej
Marja Radziwiłłowa swoim sump-
tem stwarza szereg szkół polskich,
około stu nauczycieli opłacanych
przez nią uczy dziatwę polską w
języku ojczystym. Ona stwarza i
utrzymuje internat  „Nazaret“,
gdzie wychował się szereg po-
koleń inteligencji polskiej. Budu-
je kościół w Dworcu i zakłada
tam szkołę rzemieślniczą. Pod
kościół na Kamionku w Warsza-
wie darowuje dom i plac, oraz
stawia prowizoryczną kaplicę. Bu-
duje kościół na Nowem Bródnie,
oddaje plac i stawia kaplicę dla
nowoufundowanej parafji św. Ja-
dwigi na Pelcowiźnie; buduje
kościół w Ząbkach. Wspiera swym
groszem wiele instytucyj zakon-
nych i świeckich, wychowujących
młodzież. Trudno zresztą wyliczyć
wszystkie jej dobre dzieła, bo-
wiem swą hojność nadzwyczajną
ukrywała przed okiem ludzkiem.

Ukoronowaniem dzieł Šš. p.
Marji Radziwiłłowej jest jej fun-
dacja—wspaniała bazylika Serca
Jezusowego na Pradze, zakrojo-
na na miarę wielkich bazylik
rzymskich, imponująca swą archi-
tekturą, prawdziwa ozdoba War-
szawy.

Arystokratka z krwi i ducha,
jedna z najbogatszych magnatek
w Polsce, żyła w zupełnej abne-
gacji. Po śmierci swej matki
przeniosła się z pałacu do oficy-
ny, zajmując dwa małe ubogie
pokoiki i sama sobie usługując.
Niecierpiała rozgłosu. Nawet po
śmierci pragnęła pozostać ukry-
tą. W ostatniej woli swej, wyra-
żonej do ks. prałata Poskrobki,
prosiła, aby na trumnie jej nie
składano wieńców, nie wygłasza-
no mów. pogrzebowych, o jej
śmierci nie pisano nekrologów.
W zmarłej Kościół i społe-

czeństwo polskie straciło jedną z
najbardziej zasłużonych postaci.

Za obrazę Papieża.
(KAP) Dzienniki włoskie po-

dają, że pewien kupiec z Parmy
za obelżywe odezwanie się o Pa-
pieżu został skazany przez sądy
na karę pięciu miesięcy więzienia
i 10 lir grzywny.

U nas, riestety, mimo kon-
kordatu i powoływania się nieraz
przez czynniki oficjalne na przy«
jażń ze Stolicą Apostolską, w
pismach. hodurowców i innych
sekt protestanckich pełno jest
bezkarnych napaści obelżywych
na Papieża i Stolicę Apostolską.
Episkopat polski i prasa polska
niejednokrotnie zwracały uwagę
wladz na tego rodzaju fakty.
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PRZED ZJAZDEM MIAST.
Tegoroczny walny Zjazd Miast

Polskich, zwołany do Warszawy
na 15 b. m., będzie obrazem tych
trudności finansowych i gospo-
darczych, w jakich znalazły się
miasta nasze, na ogół nie z włas-
nej winy. Poza sprawą zmiany
statutu Zjazd zajmować się bę-
dzie głównie zagadnieniem budow-
lanem i reformą finansów miej-
skich.

Tezy w zakresie skarbowości
komunalnej, przygotowane przez
Zarząd Związku, nie budzą po-
ważniejszych zastrzeżeń. Widać w
tych tezach trzeźwe liczenie się
z ogólnem położeniem gospodar-
czem kraju i tendencje oszczęd-
nošciowe. Apel do pomocy paiń-
stwa w zakresie zaciągniętych
pożyczek i rozpoczętych inwesty-
cji jest słuszny, podobnie jak i
bezskuteczny dotąd protest prze-
ciw narzucaniu samorządom przez

_ państwo coraz to nowych cięża-
rów bez wskazania sposobu ich
pokrywania.

Z ogólnym duchem omawia-
nych tez nie godzi się postulat
rozciągnięcia na wszystkie miasta

Ė dodatków komunalnych do pań-

| tych dodatków tam,

_ zatwierdzeniu

stwowego podatku dochodowego,
pobieranych obecnie jedynie w
b. dzielnicy pruskiej. Wprawdzie
żądanie to postawione jest „w
ostateczności”, jednak nie harmo-
nizuje ono z obecnem polože-
niem gospodarczem, a praktycz-
nego znaczenia także nie posia-
da z uwagi na konieczność usta-
wowego traktowania. Sytuacja
obecna nakazuje raczej unifikację
in minus, t. j. przez zniesienie

gdzie one
jeszcze obowiązują.

Aktualne znaczenie, choćby w
związku z konfiiktem między sa-
morządem Warszawy a Minister-
stwem Spraw Wewnętrznych, bę-
dzie miał wniosek, skierowany
przeciw zbyt daleko idącej inge-
rencji władz nadzorczych przy

budżetów samo-
rządowych.

Bardzo poważne wątpliwości
budzą natomiast tezy referatów
© budownictwie mieszkaniowem,
a zwłaszcza tezy dr. Zawadzkiego.
Widać z nich, że wszystkie do-
tychczasowe projekty budowlane
nie mogą dotąd wyjść z zaklęte-
go koła, w którem chce się roz-

' wiązać problem budowlany na
zasadach etatycznych bez związ-
ku z całością gospodarki pań-

_ stwowej i bez naruszenia obec-
_ nego ustawodawstwa mieszkanio-
_ wego.

We wnioskach dr. Zawadzkie-
go mamy 3 nowe podatki, przy-

czem zauważyć należy, że pod-
wyższenie na cele budowlane po-
datku od spirytusu koliduje z po-
dobnym wnioskiem referatu fi-
nansowego, gdzie podwyżkę tę
przeznacza się na ogólne wydat-
ki miejskie. Proponuje nadto dr.
Zawadzki olbrzymią, przekracza-
jącą 400 miljonów zł., przymuso-
wą pożyczkę wewnętrzną na ce-
le budowlane, która to 5-0 pro-
centowa pożyczka, umarzalna w
ciągu 30 lat, byłaby nie czem in-
nem, jak nowym podatkiem, w
obecnych warunkach zupełnie nie-
realnym.

Realniejsze są wnioski drugie-
go referenta dr. Grossa, zwłasz-
cza w zakresie decentralizacji kre-
dytowej akcji budowlanej i roz-
szerzenia ulg podatkowych, przy-
znanych nowym domom, także
na sumy hipoteczne na tych do-
mach zaintabulowane.

Poruszając ogólnie tylko naj-
ważniejsze zastrzeżenia co do
projektów budowlanych, stwier-
dzić należy, że Zjazd Miast nie
może przyjąć proponowanych
wniosków, lecz będzie musiał
poddać je gruntownej krytyce,
choćby przez to .sformułowanie
pozytywnego, a realnego projek-
tu miało ulec pewnej zwłoce.

Niemożliwem jest ponadto,
aby Zjazd Miast ograniczył się
wyłącznie do zagadnień finanso-
wo-gospodafczych, nie poruszając
zupełnie stosunków politycznych,
jakie wytworzyły się na terenie
samorządu. Już zaproponowana
przez Zarząd rezolucja, domaga-
jąca się przyśpieszenia wydania
ustaw ustrojowych, wnika głębo-
ko w samą istotę konfliktu mię-
dzy Sejmem a rządem, który od
4 |at systematycznie  sabotuje
wszelkie próby ustawowego ure-
gulowania organizacji samorządu.
Trzeba jednak z miejsca powie-
dzieć, że ogólnikowy ten apel
jest mało realnem „pium desi-
derium”, a kto wie czy nie ci-
chym basenem, w którym łatwo
mogą utonąć te anomalje praw-
ne, jakie z winy rządu powstały
na terenie różnych miast.

Jeśli Zjazd Miast chce spełnić,
jak należy, swoje zadanie, nie
może pominąć tego, co się dzie-
je z samorządem Lublina, Lwowa,
Bydgoszczy, Torunia, Gniezna,
Grudziądza, Inowrocławia i na co
się zanosi w Warszawie.
Sejm Miast ma moralny obo-

wiązek powiedzieć o stosunkach
panujących w samorządzie to,
czego nie może powiedzieć ska-
zany na milczenie Sejm Rzeczy-
pospolitej.
 

 

| Krwawe zajścia na pograniczu sowieckiem.

| bywałem
_ wieckiej,
" coraz agresywniej

Z pogranicza donoszą o nie-
zdziczeniu straży so-
która ostatnio poczęła

występować
' przeciwko straży granicznej pol-
» a
k. to mamy do zanotowania
dwie prowokacje

| straży granicznej,
bolszewickiej
które zakoń-

| czyły się krwawo.

da strażników

Na odcinku granicznym Cym-
kowicze uzbrojona i pijana ban-

sowieckich usiło-
_ wała wedrzeć się na polskie te-

 

   
_ użyli broni.

rytorjum; tym zakusom przeciw
stawił się patrol K.O.P. W odpo-
wiedzi strażnicy sowieccy obsy-
pali gradem kul nasz patrol. W
obronie życia kopiści również

Wywiązała się obu-
| stronna strzelanina, w czasie któ-

 

   

  

  
    

 

  

 

_ waidem,
_ Warną, Lignicą, Cecorą. Wyciska

udziale

rej został zraniony w rękę jeden
z żołnierzy KOP oraz żołnierz so-
wiecki.

Po strzelaninie pijani żołnie-

rze cofnęli się wgłąb swego te-
rytorjum.

Onegdaj widocznie chcąc się
zrewanżować, ponownie urządzili
wypad i zasadzkę, ostrzeliwując
gęstym ogniem patrol KOP.

Patrol polski odpowiedział rów-
nież strzałami, w wyniku czego
zbiegło się jeszcze kilku straży
konnej sowieckiej, usiłując wciąg-
nąć w zasadzkę kopistów.
W trakcie dzielnej obrony,

kopiści zastrzelili znanego komu-
nistę i prowokatora Szczerba-
kowa.
W związku z temi zajściami,

władze polskie zwróciły się z pro-
testem do władz sowieckich.

Tymczasem prasa sowiecka
białoruska na czele ze „Zwiezdą*
ostro atakuje rząd, oskarżając
KOP o mordowanie niewinnych
żołnierzy sowieckich(l)i o sprowo-
kowanie (!) całego zajścia. d

 -— Z O

Wczoraj w ogrodzie po-Ber-
nardyńskim odbyło się święto
pieśni dziatwy i młodzieży szkół
powszechnych m. Wilna, zorga-

" nizowane staraniem inspektora
szkolnego m. Wilna przy współ-

koła nauczycieli śpiewu
z p. Gawrońską, instruktorką
okręgową śpiewu na czele.
W święcie wzięło udział 13

chórów szkolnych, z ogólnej. licz-
by 32, z których na próbach re-
jonowych 19 zdyskwalifikowano.
Z 1733 dzieci, śpiewających w
wileńskich  chórach szkolnych

ta była obecną słuchała, lecz
udziału w śpiewie nie brała. Ogó-
łem obecnych na święcie pieśni

_ było ponad 3000 dziatwy z klas
od III do VII włącznie.

Popisy transmitowane przez
E radjo rozpoczęly się o godz. 12-ej.
Na wstępie Inspektor szkół po-

_ wszechnych w Wilnie p. Starościak
wygłosił przed mikrofonem prze-
mówienie, w którem wskazał na

_ donioslą rolę, jaką w życiu naro-
du odgrywa muzyka i pieśń na-
rodowa. Zagrzewała ona do wal-
ki rycerstwo polskie pod Grun-

Chocimem, Wiedniem,

ona niezatarte piętno w duszy i
sercu narodui pobudza go do

_ czynów nieśmiertelnych. Nietyl-
ko jednak tony pieśni działają na

j _ duszę dorosłego—są one jednym _ dzieży szkolnej.
niu p. Inspektora rozpoczęły swe
produkcje chóry szkolne. Zostało

z czynników wychowawczych ty-
sięcznych rzesz dziatwy i mło-

Po przemówie-

wykonanych 39 pieśni Moniuszki,

wczoraj śpiewało 965 dzieci. Resz-_

Święto pieśni szkół powszechnych m. Wilna
Niewiadomskiego, Czajkowskiego,
Maszyńskiego, Lachmana, Kotar-
bińskiego, Kazury i in.

Komisja konkursowa, do któ-
rej należeli: p. Glinicki, wizytator
Kur Okr. Szk. Wileńsk. p. Sta-
rościak, Insp. Szk. m. Wilna p.
Wyleżyński, dyr. konserwatorjum
muzycznego, profesorowie kon-
serwatorjum: Józefowicz, Pliszko-
Ranuszewiczowa,  Pawłowiczowa
i p. Gawrońska, instruktorka śpie-
wu i muzyki Kur. Okr. Wil. orzekła,
iż największą ilość punktów zdo-
były szkoły 22, 3, 11, 37 i 25,
które otrzymały nagrody w posta-
ci śpiewników szkolnych. Oprócz
tego szkoła 22 otrzymała | na-
grodę — popiersie Moniuszki.

Śliczna pogoda sprawiła, iż na
święto pieśni stawiło się dużo
publiczności, wśród której prze-
ważała młodzież szkolna. (w)

Znowu FORD
Widocznie FORDY uwzięły się na pierw-
sze nagrody, gdyż sądząc z poniższej
wiadomości, w dalszym ciągu biorą udział
w najbardziej trudnych i wymagających
rajdach i zawodach sportowych, oczy-
wiście w klasie samochodów o cenie
popularnej. Codziennie rejestrujemy zwy-
cięstwa FORDA, tak, że fabryka prze-
stała je ogłaszać, gdyż zabieranie pierw-
szych nagród dawno iš przestalo byč
sensacją. Spe!ńiając jedynie obowiązek
dziennikarski w stosunku do tysiącz-
nych rzesz fordzistów w Polsce,—notu-
jemy, że w biegu 100 kilometrowym na
szosie Amancaes w Peru, urządzonym
pod protektoratem władz krajowych
przez Peruwjański Związek Szoferów,
standartowy FORD otrzymał pierwszą i
trzecią nagrodę. Prezydent Peru wręczył
Zwycięscy złoty chronometr. Do rajdu
stawało sześć samochodów. —50
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KRONIKA.
Wiadomości kościeine.

— Zgłoszenia udziału sto-
warzyszeń oraz instytucyj spo-
łecznych w Procesji Bożego
Ciała można składać listownie
ks. J. Ostrejce (ul. Mostowa 12)
najpóźniej w poniedziałek—ustnie
zaś—w niedzielę lub poniedziałek
15 i 16. b. m., 6—7 godz. po po-
łudniu (ul. Sniadeckich 6, roz-
mównica Seminarjum Duchow-
nego). Porządek procesji będzie
ogłoszony w pismach we środę
przed uroczystością.

Sprawy miejskie.
— Nowy Skwer. W  przy-

szłym tygodniu Magistrat m. Wil-
na przystępuje do urządzania
nowego skweru przy ul. Wolana,
koło gmachu Kuratorjum Szkol-
nego. d
— Oświetlenie parków. Wy-

dział elektryczny Magistratu m.
Wilna przystąpił do pracy nad
zwiększeniem światła elektrycz-
nego w ogrodach i parkach miej-
skich. W związku z.tem, w ogro-
dzie Zamkowym ustalono 14 no-
wych lamp w parku im. Zeligow-
skiego 6. Pozatem ustawiono no-
wych 5 lamp na Placu Napoleo-
na. Równocześnie wydział elek-
tryczny Magistratu przeprowadza
obecnie roboty nad zmianą prądu
stałego na zmienny na ul. Po-
narskiej, Zgoda i Nowogródzkiej.
Pozatem na stacji pomp,-Magi-
strat buduje nowy transformator
dla celów elektryfikacji stacji
pomp. d

Sprawy wojskowe.
— Kto staje do poboru.

Dnia 13 b. m. o godz. 8-ej rano
w lokalu przy ul. Bazyljańskiej 2,
odbędzie się posiedzenie komisji
poborowej, na które winni się
stawić poborowi rocznika 1908,
kat. „B“, których nazwiska roz-
poczynają się na literę od E
do J. d

Sprawy kolejowe.
— Nowa taryfa tranzytowa.

Dowiadujemy się, iż z dniem 1
lipca b. r. wchodzi w życie nowa
taryfa towarowa polsko-sowiecka
i sowiecko-polsko niemiecka, do-
stosowania do nowej wewnętrz-
nej taryfy towarowej kolei pol-
skich, która weszła w życie z
dniem 1 października ub. r.

Taryfa, która wejdzie w życie
z dniem „1 lipca b. r. jest wy-
nikiem prac, dokonanych na licz-
nych konferencjach w_ Wilnie,
Warszawie, Moskwie z udziałem
przedstawicieli kolei polskich, so-
wieckich i niemieckich.

Na konferencjach tych posta-
nowiono w nowej taryfie towaro-
wej między trzema sąsiedniemi
krajami wprowadzić liczne zmia-
ny i uzupełnienia, wypływające
bądź to z zamian taryfowych,
przeprowadzonych w państwach
zainteresowanych, bądź też z
praktycznych potrzeb komunika-
cyjnych między Polską, Rosjąi
Niemcami. d

Handel i przemysł.

— Giełda zbožowo-iniar-
ska. Obecnie w lzbie Przemy-
słowo-Handlowej w Wilnie pro-
wadzone są intensywne prace
Podkomisji Giełdowej, mającej
na celu opracowanie projektu
statutu giełdy zbożowo*lniarskiej
w Wilnie. Po opracowaniu tego
projektu będzie on rozpatrzony
przez Zarząd lzby Rz.-Handl. a
następnie przesłany do właściwe-
go ministerstwa celem ostatecz-
nego zatwierdzenia. (d)

Sprawy robotnicze.
— Stan bezrobocia. Podług

ostatnich danych na terenie m.
Wilna znajduje się obecnie 3007
bezrobotnych, w tej liczbie męż-
czyzn 2165 i kobiet 842.
W porównaniu ztygodniem-

poprzednim bezrobocie zimniej-
szyło się u nas o 105 osób. (d)

Sprawy sanitarne.
— Przeniesienie poradni

przeciwgruźlicznej. W  począt-
kach przyszłego tygodnia, do
Ośrodka Zdrowia mieszczącego
się przy ul. Wielkiej 46, zostanie
przeniesiona Poradnia Przeciw-
gruźlicza znajdująca się do chwili
obecnej przy ul. Zeligowskiego 4.
Również wkrótce zostaną zorga-
nizowane poradnie eugeniczne
i sportowe. d

Sprawy akademickie.
— Zarząd chóru akad. przy-

pomina, że konieczna jest obec-
ność wszystkich członków na
róbach w piątek: godz. 3po poł.

(bkżyj godz. 7.45 (alty), godz.
8.15 wiecz.—próba ogólna. W nie-
dzielę bowiem chór śpiewa na
uroczystej Akademji, a w ponie-
działek przy wręczaniu dyplomu
honoris causa p. Prezydentowi
Rzpltej.

Sprawy szkolne.
— Egzamina wstępne do kl.

I i klas wyższych od II do VII
włącznie odbędą się we wszyst-
kich średnich szkołach Okręgu
w jednym terminie, mianowicie:
do klasy| w dniach 20, 21, 23
czerwca b. r. Ostateczny termin
zgłoszenia się do tego egzaminu
jest dzień 15-go czerwca r. b.

Egzamin wstępny do klas wyż-
szych od II do VII włącznie od-
będzie się w dn. 24, 25i 26

czerwca. Ostateczny termin zgło-
szenia się do tego egzaminu —
20 czerwca r. b.
— Ferje letnie. Bieżący rok

szkolny w szkołach średnich i
powszechnych zakończy się 28
czerwca. W dniu tym uczniowie
otrzymają cenzury i zostaną zwol-
nieni na ferje letnie. Nowy,
1930-31 rok szkolny rozpocznie się
w dniu 3 września. w

—  Egzamina dla nauczy-
cieli. Ministerstwo oświaty zako-
munikowało kuratorjum, iż nau-
czyciele szkół prywatnych mogą
składać egzamina na uzyskanie
cenzusu. Składanie egzaminów
będzie się odbywało w trybie
takim samym, jak w roku ubie-
głym. Kuratorjum otrzymało na-
kaz poczynienia wszystkiego w
celu ułatwienia nauczycielom
składania egzaminów. w

— Wycieczki szkolne. Inspek-
torat szkolny m. Wilna organizuje
3 wycieczki krajoznawcze dla
kończących 7-klasowe szkoły po-
wszechne. Wycieczki te będą się
odbywały. według następujących
turnusów: 1) Wilno—Warszawa—
Częstochowa — Kraków—Zakopa-
ne—Wieliczka. 2) Wilno—Warsza-
wa—Gdynia. 3) Wilno—Małopol-
ska Wschodnia. Na pierwszy tur-
nus już się zapisało 60 uczestni-
ków i wycieczka wyrusza 19 b. m.
Na inne wycieczki zapisy przyj-
mują się.

Oprócz tego organizowane są
wycieczki na terenie woj. wileń-
skiego. W niedzielę np. powró-
ciła wycieczka szkolaa z nad je-
ziora Narocz. w

Z życia stowarzyszeń.
— Doroczne walne zebra-

nie Stowarzyszenia Weteranów
1863  r.. niedoszłe do skutku
w dniu 5 czerwca, wyznaczone
zostało na 12 b. m. we czwartek,
o godzinie 5 min. 30, w sali Sądu
Okręgowego w Wilnie.

— Wileńskie Koło Związku
Bibijotekarzy Polskich. Dnia 13
czerwca 1930 r. w piątek o godz.
8-ej wiecz. odbędzie się w gma-
chu Uniwersyteckiej  Bibljoteki
Publicznej zebranie członków
Koła z referatem D-ra Adama
Łysakowskiego, p. t. „Bibljoteki
polskie wobec zagadnienia nor-
malizacji*. Goście mile widziani.

Sprawy litewskie.
— Związek studentów Li-

twinów USB. wydał jednodniów-
kę „Studento Balsas" (Głos Stu-
denta), która rzuca jaskrawe świa-
tło na stosunki, jakie panują
w tutejszem społeczeństwie litew-
skiem. W zamieszczonej w jedno:

dniówce odezwie studentów do
społeczeństwa wskazuje się na

to, że Tymczasowy Komitet Li-

tewski teroryzuje poprostu stu-

dentów-Litwinów, odbierając im

stypendja i chcąc przez to zmu-
sić do Luiegłości wobec Komitetu.
Aby postępowaniu temu nadać
cechy prawomocności, Komitet

przedtem szkaluje swych roda-
ków-studentów, nazywa prowoka-
torami, pomawia o kontakt ze
zdrajcami ojczyzny i wreszcie
odbiera stypendje, pozbawiając
możności kształcenia się. Ponie-
waż większość studentów-litwinów
korzysta podczas nauki ze sty-
pendjów, zachodzi obawa, że Ko-
mitet zabije w nich najsłabszą
iskierkę inicjatywy i poglądów.
Ostatnio „Vilniaus Rytojus* po-
prostu nazywa studentów chwa-
„stami i pasorzytami i nie przy-
znaje im prawa swobodnego ro:
zumowania. Mając to na wzglę-
džie, studenci apelują do społe-
czeństwa, aby  uporządkowało

kwestję stypendyj w ten sposób,
żeby jej udzielenie lub nieudzie-
lanie nie zależało od zachcianełe-
poszczególnych jednostek. w

— Z litewskiego komitetu
jubileuszowego. W tych dniach
odbyło się kolejne posiedzenie
litewskiego jubileuszowego komi-
tetu W. Ks. Lit. Witolda. Na po-
siedzeniu tem zaakceptowano sta-
nowisko komisji — nie posyłać
swych delegatów do organizo-
wanego przez Polaków komitetu
wileńskiego. Wybrano komisję
dla przygotowania akademji i
uchwalono wmurować w kościele
św. Mikołaja marmurową tablicę
z nadpisem oraz popiersiem Wi-
tolda. w

Różne.
— Film ziemi wileńskiej.

W dniu wczorajszym w urzędzie
wojewódzkim odbyła się konfe-
rencja pod przewodnictwem wo-
jewody Raczkiewicza, przy udzia-
le profesorów (O. S$. B. Ferdynan-
da Ruszczyca i Mieczysława Li-
manowskiego wraz p. Leonida-
sem Pimonowym w sprawie re-
alizacji filmu z pobytu Pana Pre-
zydenta Rzeczypospolitej na Wi-
leńszczyźnie. W związku z pro-
gramem pobytu Głowy Państwa
w województwie Wileńskiem o-
pracówany został szczegółowy
plan, według którego będą sfil-
mowane najbardziej charaktery-
styczne momenty, dające obraz
piękna Ziemi Wileńskiej, jej ży-
cia i odbudowy. Film ten będzie
miał doniosłe znaczenie propa-
gandowe. Wykonanie filmu Ko-
mitet Przyjęcia Pana Prezydenta
Rzeczypospolitej powierzył nowo
powstałemu  „Pierwszemu Kon-
sorcjum Filmowemu w Wilnie*.
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Wyjazd!
Cała rodzina się krząta!

na wakacje ?

wspomnieniami —'z kim, 
    

 

Każdy coś
pakuje... Nawet' Staś pragnie pomagać..
Czyż może istnieć większa przyjemność *=Ę
dla dzieci i dorosłych nad chwilę wyjazdu

Nikt nie powinien
wyjeżdżać bez kamery
“Kodak?

Po powrocie, przeglądając zdjęcia, będziecie się cieszyć
i kiedy, gdzie i jak... wszystko

opowie Wam "Kodak". =.

Wakacje miną — pozostaną zdjęcia *Kodak*.

Każdy duży skład przyborów fotograficznych posiada duży wybór
licznych modeli kamer "Kodak" od

Kodak Sp. z o. o. Warszawa, plac Napoleona 5.

zł. 33— do zł. 650—

(Ko
dak

Fi
lm      

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

Zamknięcie sezonu teatralnego na
Pohulance.

Trzy ostatnie widowiska „Artystów"
w piątek 13, soboię 14 i niedzielę 15 bm.
po cenach zniżonych przy ważności
zniżek stanowić będą zamknięcie se-
zonu teatralnego na Pohulance.

— Teatr Miejski w „Lutni'.
Dziś we czwartek teatr nieczynny.

Od piątku 13 b. m. wchodzi na
afisz komedja angielska Jerome K. Je-
rome'a p. t. „Genjusz i kucharka*.

POLSKIE RADJO WILNO.
Czwartek, dnia 12 czerwca 1330 r.

11,58. Sygnał czasu kom. meteoro-
logiczny.

1205. Gramofon.
16,15. Muzyka popularna.
11,00. Lekcja języka niemieckiego.
17,15. Odczyt i koncert kameralny.
18,45. Pogadanka radjotechniczna.
19,10. „Przegląd filmowy".
20,15. Koncert symfoniczny z Ogro-

du Bernardyńskiego.
21,30. Słuchowisko z Warszawy.
22,15. Muzyka taneczna.

Z ostatniej chwili.
Powrót min. Grandiego

do Warszawy. |
WARSZAWA, 11.6. (Pat). Mi-

nister spraw zagranicznych Italji
Grandi powrócił dziś o godz. 17
specjalnym pociągiem z  Drus-
kienik do Warszawy w tow. min.
Zaleskiego.

 

Z sali sądowej.
Cztery procesy komsomolców.

Całe posiedzenie wczorajsze
lll-go wydz. karnego Sądu Okrę-
gowego wypełniły rozprawy prze-
ciwko oskarżonym o działalność
komunistyczną.

Na wokandzie znajdowały się
cztery tego rodzaju procesy, z
których jeden na zasadzie ustawy
o amnestji sąd umorzył.

Na ławie oskarżonych zasiedli
Ruwin Trocki, lat 23 i Musia Ka-
ganówna, licząca zaledwie 19 lat.

Oboje zwrócili na siebie uwa-
gę zachowaniem się swojem w
czasie podróży pociągiem idącym
z Wilna do Olechnowicz.

Zainteresowany tem towarzyst.
policjant przeprowadził rewizjęi
znalazł paczkę zawierającą wielką
ilość egzemplarzy najrozmaitszych
wydawnictw wywrotowych.
W międzyczasie pasażerka

przezornie zbiegła w czasie po-
stoju pociągu w Gudogaju, zaś
jej towarzysz, jak się okazało
Ruwim Trocki, karany już półtora
rocznem więzieniem za kolportaż
bibuły komunistycznej, wyparł się
by kompromitująca paczka miała
do niego należeć.
W toku dochodzenia, ujęta

została tajemnicza pasażerka, Mu-
sia Kaganówna, którą policja, ja-
ko czynną działaczkę Zw. Młodz.
Komun. zna już od 1927 r.
W rezultacie para ta posta-

wiona została w stan oskarżenia
z art. 102 k. k., a sąd po zbada-
niu sprawy uznał ją za winną na-
leżenia do spisku i skazał: Troc-
kiego na 4 lata ciężkiego więzie-
nia, a Kaganównę na zamknięcie
w domu poprawy przez lat trzy.
W następnej sprawie w cha-

rakterze oskarżonego stanął Mejer
Pizow, lat 18, który w wynajętym
osobnym pokoju przy ul. Piłsud-
skiego Nr. 26 urządził. drukarnię
komunistyczną, odbijając na po-
wielaczu w znacznej ilości odezwy
Wil. Okr. Komitetu K. P. Z. B,
któremi następnie zalewane było
Wilno oraz prowincja.
W czasie rewizji u Pizowa

znaleziono kompromitujące do-
wody, jak aparat do powielania
ze wszystkiemi przyborami, ręko-
pisy Wil. Okr. Kom. K. P. Z. B.
oraz kilkaset sporządzonych już
z tych oryginałów odbitek.
W toku 'dochodzenia Pizow

przyznał się, iż za namową nie-
jamiego „Miszki”*, który go za-
opapatrywał w gotówkę wynajął

pokój i w nim sporządzał odbit-
ki na dostarczonym przez „Misz-
kę* powielaczu.

Tajemniczego „Miszki” nie
udało się policji odszukać, nato-
miast Pizona sąd skazał na 5 lat
ciężkiego więzienia.

Wreszcie ostatnia sprawa to-
czyła się przeciwko Arkadjuszowi
Wierzbickiemu vel Wierbickiemu,
studentowi (I. $. B. który na te-
renie uniwersytetu prowadził ak-
cję wywrotową.

W rezultacie przewodu sądo-
wego student komunista skazany
został na 4 lata ciężkiego wię

zienia. 2
Sąd stanowili pp. sędziowie:

Kryczyński (przewodniczący), Ka-
lina i Narzymski (wotanci).

Oskarżenie we wszystkich
tych sprawach wnosił vice-proku-
rator p. Zdanowicz. Kos.
 

Interes rozwodowy przy ul. Zawalnel.
Interes rozwodowy przy ul. Za-

walnej, który po skazaniu głów-
nego kierownika swego, su.erin-
tendenta Jastrzębskiego, czasowo
ograniczył swą działalność, obec-
nie mimo ogółnego zastoju, nad-
spodziewanie ożywił się.

Oto jeden z przykładów:
W pewnej miejscowości b.

Kongresówki młeszkało małżeń-
stwo T... Po dwudziestu leciach
pożycia, pan małżonek. sprzy-
krzywszy widocznie sobie żonę,
zapragnął swobody. W tym celu
zwrócił się do znanego interesu
rozwodowego przy ul. Zawalnej
w Wilnie, który, jak wiadomo,
ma zasiąg na całą Polskę.

Na razie poradzono mu speł-
nić „drobną formalność", miano-
wicie, zmienić wyznanie katolic-
kie na kalwińskie, co też p. T.
nieposiadający widocznie pod
tym względem żadnych skrupu-
łów, chętnie uczynił, poczem już
jako kalwin wniósł do konsy-
storza ewangelicko-reformowane-
go skargę rozwodową, opierając
się na pisemnem zeznaniu swego
gajowego, który świadczy, że pani
T. posiada w požyciu przykry
charakter (o czem pan małżonek
dowiedział się rychło w czas po
20-to-letniem pożyciu).

Konsystorz wysłał do pani T
wezwanie, aby stawiła się w spra-
wie rozwodowej w oznaczonym
terminie. Ališci pani T. jako ka-
toliczka, uznała iż stawiennictwo
takie dla niej nietylko nie jest
obowiązujące, ale nawet z pun-
ktu widzenia kościoła katolickie-
go — niedozwolone. Zamiast się
stawić przed obcy trybunał
ewangielicko-reformowany — zło-
żyła skargę do prokuratora.

Dnia 18 grudnia r. ub. kon-
systorz wileński rozpatrywał za-
ocznie sprawę i skargę rozwodo-
wą pana T. oddalił. Wobec tego
umorzył też prokurator skargę
pani T. jako bezpodmiotową.

Aliści wkrótce po 18-tym
grudnia Sąd Najwyższy skasował
wyrok ciążący na superinteden-
cie Jestrzębskim w sprawie ks.
Choroszuchy. Skutek tego był ta-
ki, że pani T. otrzymała ponowne
wezwanie stawić się przed sąd
konsystorski Il instancji który
sprawę jej rozpatrywać ma po-
nownie dn. 13 czerwca.

Zapytujemy: jakiem prawem
sąd konsystorski  wangielicko-
reformowany ośmiela się wzywać
osoby innego wyznania i rozpa-
trywać sprawy niepodlegające je-
go kompetencji?

Czy w Polsce wogóle niema
już żadnego prawa? Czy tylko
katolicy wyjęci są z pod prawa
i pozbawieni jego opieki?
———

Zwiedzajcie Międzynarodową |
Wystawę Komunikacji i Tu-

rystyki w Poznaniu

 od 6lipca do 10 sierpnia r. b.
——e

—2o
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Sport.. teraz p. Ermanowa, znów więc ro- wiatr — pienią się wody, a fale kalibrowej na 25 mtr. 9.00—10.00 cent. rzut granatem 57 mtr. nowego schroniska. Ceremonji

dzi się pewna obawa niepewno- rozbijają się o piasczyste wybrze- Dalsży ciąg zawodów lekkoatle- W Oszmianie zaś tryumfował poświęcenia dokona ks. bisk.

Wrażenia z wycieczki do ści, ale pierzcha ona szybko, gdyż ża. Musimy już odjeżdżać — war- tycznych i gier sportowych 13.00. Wojtkiewicz z Czaprowskim, ma-  Bandurski.
Narocza.

Siedząc w pędzącem już aucie
dowiedziałem się, że moje, dwie
bardzo sympatyczne sąsiadki, ma-
ją zamiar wziąć w swoje ręce
kierownicę samochodu od p. Iwa-
szkiewicza i samodzielnie prowa-
dzić maszynę.

Przysłuchując się rozmowie
brałem ją za żart, ale z chwilą,
gdy auto znalazło się już na szo-
sie, p. Bekerówna rzeczywiście
bierze w swoje ręce ster i szosą
do N.Wilejki pędzimy w tempie
40 klm. na godzinę, zostawiając
za sobą tumany kurzu.

Przeszył mię dreszcz niepe-
wności...

Migają brzozy płaczące i wie-
rzby przydrożne, a białe kamie-
nie wysadzanej szosy, wiążą się
w sznur białych pereł.

Szukam tymczasem, w razie
katastrofy, wygodniejszego miej-
sca śmierci. Brr... Z jednej strony
ciemny las, a z drugiej duży, głę-
boki rów. Licznik wskazuje 50 klm.
na godzinę. Za Ławaryszkami jest
trochę przyjemniej. Kolorowy dy-
wan łąki kusząco wabi ku sobie,
a wijąca się rzeka, płynąc ciemną
wodą, przypomina o pragnieniu.
Spokojnie rozglądam się w krajo-
brazie, po falujących kłosach
żyta i patrząc na stado pasących

nasz „Dover* zaczyna doganiać
i mija inne maszyny, które wyru-
szyły przed nami. Mięko i spo-
kojnie jedziemy wśród lasów i
pól, przejeżdżając przez Konstan-
tynów i Kobylnik. Zbliżamy się
do największego w Polsce jezio-
ra. Droga staje się, nieco piasczy-
sta, a w powietrzu czuć jeziorem.
Jeszcze robimy parę zakrętów
krzywej drogi i przed nami już
rozlewa się bezbrzeżna tafla śpią-
cego Narocza. Jedziemy samym
brzegiem aż do schroniska, które
strzelistym dachem unosi się po-
nad wierzchołkami drzew sosno-
wego lasu. Nad wodą unoszą się
stada białych mew, a w wodzie
pluszczą się czarne, dzikie kaczki.

Myślałem, że prócz pasażerów
10 aut, naszej wyciecżki w schro-
nisku, nikogo więcej nie ujrzę,
tymczasem roztwierają się drzwi
i do jadalnej sali wchodzi wy-
cieczka pieszych turystów. Pan
pułkownik Chrystowski z dużym
plecakiem, może być przykładem
dla młodych spacerowiczow du-
sznych ulic miasta, a pp. Niem-
czynowicz i Niemczewski, zostaną
wzorem wprawnych organizato-
rów licznych wypraw.

Wieczór spędzamy przy ogni-
sku dzieląc się wrażeniami. Parę
godzin wśród blasku księżyca, je-

czą motory — żegnamy szumią-
ce wody. Komandor p. inż. Ja-
nowicz, ostatnie wydaje rozkazy,
ioto jedziemy na Świr. Pani Erd-
manowa i p. Bekerówna, kolejno
prowadzą auto. Przejeżdżamy Świr,
Soły i wjeżdżamy na chwilę do
Oszmiany, a przy blasku księży-
ca, gwiazd i reflektorów wjeżdża-
my w ulice miasta.
W wycieczce brało udział 10

aut i jeden autobus. Ogółem zro-
biono przeszło 300 klm. Organi-
zacja wycieczki spoczywała w rę-
ku p. inż. Janowicza i p. Wojcie-
chowskiego, a wśród wycieczko-
wiczów zauważyliśmy d-cę kolu-
mny samochodowej pana por. J.
Iwańkowicza, jako przedstawiciela
władz wojskowych. Ja. Nie.

Program wojewódzkiego świę-
ta W.F. i P. W.

Sobota 14 czerwca, godzina 8
do 19 zawody strzeleckie z bro-
ni wojskowej na 100 mtr. i 200
mtr. na strzelnicy 1 i 5 p.p. leg.
w Bołtupiu. Na stadjonie Okr.
Ośrodka W. F. na Pióromoncie
od 8 do 11.30. Pięciobój lekko-
atletyczny panów i trójbój pań.
Od 14.30 do 18.30 eliminacyjne
zawody lekkoatletyczne. O 16
marsz 10 klm. ze strzelaniem na
100 mtr. Przez cały dzień roz-
grywki eliminacyjne gier sporto-

Przyjazd Pana Prezydenta R. P.
13.00—13.40. Pokaz gimnastyczno-
sportowy młodzieży szkolnej 13.40.
Poświęcenie strzelnicy małokali-
browej i oddanie strzału honoro-
wego przez Pana Prezydenta. 13.50
siatkówka pań i panów i zawody
strzeleckie. 14.15—17.00. Finał za-
wodów lekkoatletycznych. 15.00.
Turniej szermierczy. 17.00. Koszy-
kówka pań i panów—finał. 18.15.
Wręczenie nagród.

A. Z. $. zwycięża Pogoń.

W zawodach lekkoatletycz-
nych pomiędzy Pogonią, a A.Z.S.
akademicy odnieśli zwycięstwo w
ogólnej punktacji 71 na 60. Wy-
niki były następujące 100 mtr.
Szmulewski (Pogoń) 12,4 sek. o
pierś był Pimonow (A. Z. S.) 400
i 800 mtr. wygrał Sikorowicz
(A. Z. S.) mając czasy 55 sek. i
2 min. 14,6 sek. drugim był Pu-
zilewicz z Pogoni. 5.000 mtr. 1)
Puzilewicz 18 m. 7 sek. sztafeta
4x 100 mtr. A. Z. S. 495 sek.
(Zieniewicz, Radziul, Karczewski,
Mackiewicz 4 x 400 mtr. A. Z. S$.
3 min. 53 sek. (Radziul, Mackie-
wicz, Karczewski, Sidorowicz) w
dal 1) Sidorowicz 605 cent. 2)
Czaprowski 589 cent., skok wzwyż

syżo młodych i

jak 100jąc doskonałe wyniki
6 mtr. 28mtr. 11,8 sek. wdal

cnt. 400 mtr. 56 sek.

Pitka nožna.

Makabi—77 p.-p. 2:1. Družy-
na wojskowych oddaje dwa punk-
ty z tabeli mistrzowskiej spadając
na szary koniec.

1 p. p. leg. Ognisko 3: 1. Gra
bardzo ciekawa. Zespół Ognisko
wystąpił w rezerwowym składzie.
Wojskowi mają już całkowite o-
panowanie piłki.

Pogoń Il — Lauda Ii. Gra do-
syć żywa szczególnie na siebie
zwraca uwagę Pogoń mając du-

pełnych energji
graczy, którzy z czasem staną się
podporą klubu. Pogoń wygrywa
zupełnie łatwo w stosunku 7:0.

Pogoń I — Lauda I. Mecz za-
kończył się skandalem. Dużo do-
powiedzenia musi mieć w tej
sprawie kolegium sędziów i wy-
dział dyscyplinowy. Takie trakto-
wanie sportu jakie miało miejste
przez poszczególnych graczy Lau-
dy mieć miejsca nie może i win-
ni muszą być surowo ukarani.

Poświęcenie schroniska Ligi
Morskiej i Rzecznej w Trokach.

Jednym z momentów gościny

 

KRONIKA LIDZKA.
Znowu pożary lasów w po-

wiecie lidzkim.
Dnia 9 czerwca w lesie, nale-

żącym do majątku Olżewo, gmi-
ny tarnowskiej, wybuchł pożar,
skutkiem którego spaliło się 25
ha lasu młodego na szkodę hra-
biny Krasickiej.

Tegoż dnia w majątku Doku-
dowo z nieustalonej narazie przy-
czyny wybuchł pożar, skutkiem
którego spłonęło około 20 ha la-
su w uroczysku Kładki.

Poświęcenie kaplicy
w Wołdociszkach.

W Wołdociszkach, gminy ra-
duńskiej, została utworzona nowa
parafja katolicka. Staraniem miej-
scowej ludności, z braćmi pp.
Henszlami na czele, wybudowano
dom parafjalny i drewnianą ka-
plicę, której poświęcenia doko-
nał ks. prałat Lubianiec z Wilna,
w dniu 8 czerwca b. r.

Dotychczasowe niesnaski, pa-
nujące w  parafji
wsi Pielasa, skłoniły miejscową
ludność polską do poczynienia
starań o utworzenie nowej pa-

litewskiej we.

się owiec, zapominam, že losswe- dziemy dużą rybacką łodzią, któ- wych. |
go życia powierzyłem p. Beke- ra pruje ciemne, tajemnicze głę- Niedziela 15 czerwca. Przed

równie. bie wody. południem defilada oddziałów
Futo idzie cudownie, tak, jak Cichy i słoneczny ranek na- P. W. wraz z wojskiem na lotni-

u fachowego szofera, podziwiając stępnego dnia,

te zdolności wjeżdżamy do Michali-

 

zwiedzanie malowniczych, prze-
sku w Porubanku przed Panempoświęcamy na
Prezydentem Rzeczypospolitej. Na

szek, zatrzymując się przed ko- cudnych brzegów. stadjonie Ośrodka od 8 do 10.30.
ściołem. Przy kierownicy zasiada W południu zrywa się lekki Zawody strzeleckie z broni mało-

Renć Pujoi. 43) — Dać im możność dogonienia nas — rzekł

Krzyk z przestrzeni.
Przekład autoryzowany lzy Glinki.

(Przedruk wzbroniony).

— Psiakrew, cóż za droga!
Światła poza nimi stawały się coraz wyraźniej-

sze, przeciwnicy przybliżali się coraz bardziej.
— Zapal z powrotem latarnie i jedź — zade-

cydował Karl.
— Jedyna rzecz, która nam pozostaje do zro-

bienia. Ostatecznie nie jest powiedziane, że nas
dogonią.

Silna sześciocylindrowa maszyna pomknęła
znów w zawrotnym pędzie w ciemność nocy. Ści-
gające auto przybliżało się jednak widocznie. Karl,
który je śledził, zawołał pewnej chwili:

— Czy nie możesz jechać prędzej?
— Nie, rozwinąłem największą szybkość,

jaką nas stać.
— W takim razie, najdalej za kwadrans bę-

dziemy mieli tych łubuzów na karku.
— Jeśli chcesz, zagaszę znów światła i przy

pierwszej okazji skręcę w bok.
— Nic to nie pomoże, są już zbyt blisko

mogą nas dogonić przy swoich światłach.
— Więc co robić?

na

chłodno Karl. — Nie zwalniaj zbyt gwałtownie, aby
nie wzbudzić podejrzenia, że robisz to naumyślnie.

Maks zmniejszał powoli szybkość, która spa-
dła wreszcie do trzydziestu kilometrów na godzinę.
Mijali uśpioną wioskę. Karl nie spuszczał z oka
przeciwników, widział już dokładnie obie latarnie
ich wozu i błyszczący nikiel zderzaka. Po  przeje-
chaniu przez wieś, odległość dzieląca obie maszy-
ny zmalała do stu metrów i za chwilę zmniejszyła
się znów o połowę.

— A teraz gazu — rozkazał Karl.
Maks zwiększył gwałtownie szybkość, ale auto

Anglików jechało prędzej od nich. Można już było
z łatwością odróżnić dwóch mężczyzn, siedzących
obok siebie na przedniem siedzeniu.

Rozległ się wystrzał:
— Walą w nas — odezwał się Maks, którego

nie opuszczała zimna krew.
— Nie, strzelają w opony.
— Byłby to doprawdy cud, gdyby udało im

się trafić.
Trzy strzały bezskuteczne... dwadzieścia me-

trów odległości między autami... dziesięć metrów...
Siedzący obok szofera w  angielskiem aucie

mężczyzna stanął i podniósłszy rękę, krzyknął parę
słów, które wiatr odniósł w przeciwną stronę...

— Co on mówi?—zapytał Maks.
— Hands up! — drwiąco powtórzył słowa An-

glika Karl.
— Także dowcip—odpowiedział również drwią-

1) Sidorowicz 155 cnt. Mackie- Pana Prezydenta Rzeczypospoli- rafji w Wołdaciszkach, której po-
wicz H. i Czaprowski po 150, tej, będą uroczystości w Trokach wstanie położyłoby kres wszelkim
dysk Zieniewicz 36 mtr. 68 cnt. w dniu 17 b. m., w najbliższy zatargom, wynikającym na tle
Oszczep 1) Puzilewicz 45,18. 2) wtorek. Po powitaniu Pana Pre- narodowym.
Zieniewicz 44.78 cent. zydenta przez prezydjum Ligi W niedalekiej przyszłości prze-

Morskiej i Rzecznej i komitetu widywana jest budowa kościoła
Lekkoatletyka na prowincji. budowy schroniska Pan Prezy- murowanego w  Wołdaciszkach.
W zawodach święta W. F. w  dent na pokładzie „Mewy* odbę- Sądzimy, że nowa ta placówka

Niemenczynie lepsze wyniki uzy- dzie przejażdżkę po jeziorze. Z religijna w krótkim czasie za-
Kacieszczenko
Jakowlew 592

skano 100 mtr.
12,1 sek., wdal

co Maks—uważam, że moment jest zupełnie źle
wybrany do zabawiania się w podnoszenie rąk.

Jeszcze chwila i odległość między autami
zmniejszyła się do pięciu metrów. Dał się słyszeć
znów suchy trzask wystrzałów, ale trudno było ce-
lować z trzęsącego się samochodu... Obie maszyny
jechały teraz jedna za drugą z szybkością osiem-
dziesięciu kilometrów. Mężczyzna, stojący w aucie,
krzyknął znowu: „Hands up!* i wycelował rewolwer
w twarz Karla, przylepioną do tylnej szybki samo-
chodu.

— Myślę, że teraz jest moment—rzekł Karl.
Jak uważasz odpowiedział Maks.
Są tuż za nami.
Czy na jednej linji?

— Tak jest.
— Więc rób swojel Hop!

stępować nam na pięty.
— Requiescat in pace... — zaśpiewał Karl.
Włożywszy rękę pąd poduszkę siedzenia, po-

szukał palcami mosiężnego guzika i nacisnął go...
Rozległ się krótki trzask i ogromna, ciężka

waliza, przytroczona w tyle limuzyny, spadła na
drogę wraz z zapasowem kołem.

Waliza miała metr trzydzieści szerokości i pra-
wie metr wysokości; przeszkoda, którą utworzyła,
była tam niebezpieczniejsza, że kufer napełniony
był po brzegi kamieniami. Szofer angielskiego
auta nie miał czasu na zorjentowanie się w nie-
bezpieczeństwie i uniknięcie katastrofy—zderzenie
nastąpiło momentalnie ze straszliwym hukiem

To ich nauczy na-

kolei nastąpi w obecności Głowy
Państwa uroczystość poświęcenia

kwitnie zdrowem życiem katolic-
kiem.

i trzaskiem. Auto wywróciło kilka koziołków, wy-
rzucając na szosę podróżnych.

— Doskonale! — zawołał Karl.
— Możnaby się zatrzymać, aby.ich zapytać,

jak się miewają—zakpił Maks.
— Przeczytamy to sobie w jutrzejszych ga-

zetach.
— Oto jakie są skutki zbyt szybkiej jazdy —

wygłosił sentencjonalnie Maks — napisy przydroż-
ne zalecają przecież umiarkowane temipo:

Na szosie między szczątkamj zgniecionego
auta leżało czterech mężczyzn; jednym z nich był
czcigodny Cyncynat.

Mały zaś łysy człowieczek spał najspokojniej
w swoim kącie, nie domyślając się nawet, jakiego
zamieszenie stal się znów przyczyną.

Raptownie światło oślepiło nagle Maksa.
— Samochód naprzeciw nas! Krzykną!.—Idjoci,

nie zachowują przepisów:—Dwukrotnie zgasił i za-
palił światła, aby dać znać o sobie jadącym na-
przeciw, lecz ci nie zwrócili na to najmniejszej
uwagi.

— Mają czerwone latarnie!—wykrzyknął Karl.
Rzeczywiście pod oślepiającemi latarniami wi-

dniało czerwone światełko.
— (o to znaczy.
Znaczyło to, że samochód nie jechał im na-

przeciw, lecz w tym samym co oni kierunku;z tyłu
auta przyczepione były latarnie, przy których świetle
„idjoci* obserwowali Karla | jego przyjaciela Maksa.

 

Od dnfa 12 do 15 czerwca 1930 roku
włącznie będzie wyświetlany film:
M. Albert. Dieudonne, Gina Manes, Mikołaj Kolin i Suzy
czątek seansów od g. 6.

Miejski Kinematograf |
Sala Miejska ul. Ostrobramska 5

 

KRYZYS
DOBROBYT w kraju ZwiĘKSZY
o ile będziemy pili tylko wina KRAJOWE
(butelka */, litra od 220) agrestowe, truskawkowe,
jabłeczne, wiśniowe, czernicowe, wyżej wymienione

gatunki win dostać można:
W PIERWSZEJ WILEŃSKIEJ SPÓŁCE WIN

S. A. LUBKOWSKI "IE.
D.-H. K. WECEWICZ "aus|

Wileńska 28
tel. 1224.

—s4

w ramie ZWIEDRYŃSK

  Motocykie
ts, Sprzedaż na raty.

WARSZAWSKA. gp. Śliska
=) , 66 WILEŃSKA 10.
A

s
;

tg

   

Swędzenię 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

Li u dzieci. R. M. Spr.W.Nr. - I Nr. 9 m. 11.

się ZMNIEJSZY

 

       

 

AKUSZERKI i

AKUSZERKA skiego, francuskiego,
niemieckiego, pisowni,

Marja Laknerowa oraz gramatyki polskiej.
Przyjmuje od godz. 9 do
7 w., Kasztanowa 7 m.5. tyg,

 

| PRACA |
 

potrzebny Ekonom ze dozorcy,
świadectwami.

szać się ul. 3-go oda res w Administracji.

«Napoleon»
ernon.

Następny program: „Marsz Radecklego“.
nieczynny.

RAZ na WIDELEC!
Wyborną sardynkę norwegską

a stanie się ona waszem sta-

łem pożywieniem. Jak wyka-

zały badania wchodzą w che-

miczny jej skład witaminy, nie-

zbędne zarówno dla młodzieży

jak i osób dorosłych lub sła-

bowitych, w odbudowie ich orga-

nizmów

SARDYNKA NORWEGSKA

jest więc smacznem i zdrowem

daniem, które z pewnością po-

jawi się wnet na każdym

stole w Polsce. Nadzwy-

czajnie pożywne wskutek

wielkiej zawartości jodu.

ius |
  

|FR Vw
imiMji

Chcesz otrzymač

posadę ?
Musisz ukończyć kursy
fachowe korespon-
dencyjne prof. Sekuło-
wicza, Warszawa, Żóra-
wia 42-4, Kursy wyuczają
listownie: buchalterji, ra-
chunkowości kupieckiej,
korespondencji handlo-
wej, stenografji, nauk
handlu, prawa, žalkgraij
pisania na maszynach,
towaroznawstwa, angiel-

Druskieniki
pensjonat Zajączkow-
skiej Jasna 11. Prz
słonecznych kąpielachi
sosnowym lesie. Pokoje
słoneczne z werandami.
Na czerwiec całodzien-
ne utrzymanie z poko-
jem 8 zł. 507—2  

Po ukończeniu świadec-
Żądajcie prospek-

tów. 1790—12

 

siadam 200 zł. kaucji
PISZEMY

siek Roški iejkot _ | MASZYNACH
czy woźnego fachowo, szybko i tanio.

Zgła- mam rekomendacje. Ad- Wileńskie Biuro Komi-
sowo - Handlowe Mickie-

3011— 2543—1 wicza 21, tel. 152. =]
 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKI. Drukarnia

Chluba francuskiej produkcji światowej.
Epokowe arcydzieło. Aktów 12. W rol. gł.:

Kasa czynna od g. 5 m. 30. Po-
W dniu 16-VI r. b. Kinematograf

                

    

t IS

Y wiedzieć się 16—18 godz. 3,75 poleca D-H. St. BA-
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„ „Tak, ale odkąd się

oženil, woli podrėžowač“.
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DRUKARNIA I INTROLIGATORNIA
„Dziennika Wileńskiego"
Wilno, ul. Mostowa 1. Tel. Nr. J%-44

PRZYJMUJE WSZELKIE ROBOTY
W ZAKRES DRUKARSTWA
I INTROLIGATORSTWA

WCHODZĄCE —:— į

„AGENCJ

do właścicielki
Markucie na

2542

2544—1

2550—2

Redaktor odpowiedzialny: KAZIMIERZ HAŁABURDA.
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