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O czem zawiadamia
Oddział Wileński Związku Leśników R.

Plata pocztowa ulszczena ryczałtem.

Wilno.
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roku w majątku Białusy pow. Swięciańskiego w wieku
lat 71

P.a

 

Pierwszorzędna Firma Handlowa poszukuje

Buchaltera Samodzielnego
z poważnemi świadectwami. — Pożądana dobra znajomość języka fran-
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cuskiego względnie angielskiego w słowie i piśmie.

Oferty z powołaniem na referencje składać w Redakcji Dziennika
—1 o

_Sprawa herezjarchy Kowalskiego przed

5 Sądem Najwyžszym.
k. Sąd uchylił wyrok drugiej instancji.

. WARSZAWA, 12.VI. (Pat.). —
"ad Najwyższy ogłosił dziś o 10
lecz. wyrok w toczącej się od
(Wu dni sprawie zwierzchnika

OŚcioła marjawitów w Polsce
 „owalskiego, skazanego w dru-
<lej instancji na dwa lata i 8 mie-

sięcy więzienia. Sąd Najwyższy
uwzględnił skargę kasacyjną obro-
ny, wyrok uchylił i przekazał
sprawę do ponownego rozpatrze-
nia przez Sąd FHpelacyjny w no-
wym składzie sędziów.

Władze pruskie przeciwko hittlerowcom.
, BERLIN, 12.6. (Pat). Pruski
w ster spraw wewnętrznych dr.

aentig wydał rozporządzenie,
-aKazujące noszenia na obszarze
AB

państwa pruskiego mundurówi
odznak partji hittlerowskiej i in-
nych nacjonalistycznych organi-
zacyj, zbliżonych do hittlerowców.
 >= z

Najście na cerkiew unicką.
(Kap). Podczas nabożeństwa w

£erkwi unickiej we wsi Dubeczno
powiecie Kowelskim, gromada

L,awoslawnych, z ktėrych nie-
nióTzy byli pijani, pod przewod-
ctwem duchwnego prawosław-
a 90, Sahajdakowskiego, i jeszcze
Tugiego, wdarła się do cerkwi
hickiej, pragnąc wytworzyć za-

gjęc zanie i rozpędzić modlącą
w w cerkwi ludność katolicką
 "Schodniego obrządku.
M Jak przyznaje pismo rosyj-
| „Za Swobodu“, duchowni
Tawosławni wtargnęli do cerkwi
Nickiej po nabożeństwie wcerk=
i prawosławnej, ubrani w szaty

|, Urgiczne. Dość dziwnie tylko
gni w tem piśmie powód najś-
1a ną cerkiew unicką, a miano-
oe chęć przyjrzenia się liturgji

 "atolickiej wschodniego obrządku.
dy; CZY na nabożeństwa przycho-
21 się uzbrojonym w drągi i in-

ch przyrządy do bicia? Czy du-
w owni innych wyznań mogą
apaczać do obcych świątyń w

orze liturgicznym?

Widzimy zatem, że napad był
obmyślany zawczasu i dokonany
z premedytacją, pod wpływem
podburzających mów Sahajdakow-
skiego. Katolicy widocznie byli
uprzedzeni o gotującym się na-
padzie, gdyż wyparli napastników
ze świątyni i nie pozwolili jej zde-
molować. Wywiązała się bójka, w
rezultacie której wiele osób od-
niosło rany.

Duchowny Sahajdakowski zna-
ny jest dobrze na całem Wołyniu
ze swych awanturniczych wystę-
pów. Na skutek żądań ludności i
władz administracyjnych metropo-
lita Djonizy usunął go z Żabcza,
gdzie doprowadził du bratobój-
czej walki. Obecnie w Dubecznie
z jego winy znowu doszło do
krwawych starć i walki pomiędzy
ludnością, która dotąd żyław spo-
koju i zgodzie.

Mamy nadzieję, że władze pań-
stwowe uczynią wszystko, aby
skończyć z awanturami Sahajda-
kowskiego i zabezpieczyć na Wo-
łyniu spokój religijny.
 

 

Iobie wiadomości
Kongres przeciwników

prohibicji.
w BUDAPESZT, 12.VI. (Pat.). —

dniu dzisiejszym odbyło się tu
twarcie jedenastego międzyna-
lodowego kongresu przeciwników
Prohibicji. Na kongres przybyło
Łgórą 100-tu delegatów, przedsta-
Wicieli 12 państw.

Upały w Berlinie.
BERLIN, 12VI. (Pat.). Dzisiaj

had miastem przeszła fala gorą-
<a. Termometr w cieniu po raz
pierwszy w tym roku wskazywał

st. Ć. Z powodu tak wysokiej
/ temperatury pojawily się w mieš-

cie tak liczne roje pszczół, iż do
rozpędzania ich musiano wezwać
straż pożarną.

Stopa dyskontowa Banku
Polskiego.

WARSZAWA, 12.VI. (Pat.).
Bank Polski zawiadamia, że stopa
dyskontowa Banku Polskiego od
13 czerwca 1930 r. wynosić bę-
dzie 61/,*/,, Natomiast stopa pro-
<entowa dla zastawów termino-
wych i otwartego kredytu—8'/,*/g.

Podwójne samobójstwo.
LWÓW, 12. VI. (Pat.) Dzisiaj

rano na stokach Wysokiego Zam-
ku popełnił podwójne samobój-
stwo aplikant sądowy Eugenjusz
_Spaet, który powiesił się na drze-
Wie, a równocześnie strzelił so-
le w pierś w okolicę serca.

Zwłoki po stwierdzeniu zgonu 

przewieziono do instytutu medy-
cyny sądowej. Powód nieznany.

Manja zbrodnicza w Niem-
_ czech.

GDAŃSK, 12. VI. (Pat.) Z Kró-
lewca donoszą, że od kilku dni
grasuje w okolicy Królewca zbrod-
niarz, którego przestępstwa przy-
pominają zbrodnicze czyny mor-
dercy z Disseldorfu. W ciągu
dwóch dni napadł on na dwie
osoby, które ciężko poranił ude-
rzeniami noża. Władze bezpie-
ceństwa w Królewcu zmobilizo-
wały żandarmerję i policję celem
ujęcia zbrodniarza.

Wizyta min. Grandiego w
Wiedniu.

WIEDEŃ, 12. 6. (Pat). Dzien-
niki donoszą, że włoski minister
spraw zagranicznych Grandi, wra-
cając z Warszawy, przybędzie
incognito do Wiednia. Mimo pry-
watnego charakteru obecności
ministra w stolicy Austrji, ma on
spotkać się z kanclerzem Scho-
berem. Przyjazd Grandiego jest
oczekiwany w niedzielę.

Powrót królowej Marji do
Bukaresztu.

BUKARESZT, 12.6. (Pat.) —
Dzisiaj powróciła tu królowa Ma-
rja. Na wspaniale udekorowanym
dworcu powitali królowę król
Karol, następca tronu książę Mi-
kołaj, byli członkowie regencji.
Królowa Marja, wyszedłszy z wa-
gonu, była najpierw powitana
przez króla Karola, którego ser-
decznie uścisnęła.

  
z BDRARSZY.

Czy załamanie się?...
Znane już jest czytelnikom na-

szym stanowisko krytyczne wobec
obozu sanacyjnego „Przelomu“,
organu drobnej grupy śród B. B.,
tak zwanego Związku Naprawy
Rzeczypospolitej. Cytowaliśmy kil-
kakrotnie głos tego tygodnika,
wykazujący zupełnie zanik wszel-
kiej idei, bądź to społecznej, bądź
politycznej w obozie sanacyjnym.
Idea „sanacji moralnej" — zda-
niem „Przełomu* — została cał-
kowicie przegrana.

„„Robotnik”, podnosząc tę spra-
wę, zastanawia się nad pytaniem,
czy możliwe jest „odbudowanie
powagi moralnej systemu”, i tak
odpowiada:

Naszem zdaniem, taka możność nie
istnieje. Przeróżne afery ujawniają się
raz poraz; społeczeństwo je uogólnia i
traktuje z coraz większem oburzeniem
w miarę pogłębiania się kryzysu gospo-
darczego. Granica cierpliwości i pobła-
żliwości została przekroczona. „Prze-
łom* zdaje się niedoceniać całego zna-
czenia własnych — jeżeli wolno tak po-
wiedzieć — rewelacji. Kierownicy B. B.
przebrali miarę; dla nich niema już w
tej chwili drogi odwrotu. Odpowiedzial-
ność karna, naprzykład, za sposób orga-
nizowania kampanji wyborczej wr. 1928
jest nieunikniona. Trzeba było bezgra-
nicznej lekkomyślności pp. Skladkow-
skiego, Świtalskiego i Zabierzowskiego,
by „organizowač“ ją równie naiwnie.
Wszak Komisja Administracyjna Sejmu
zebrała bez najmniejszego trudu liczbę
dokumentów, zupełnie wystarczających
dla Trybunału Stanu. W jakiż tedy spo-
sób możnaby dzisiaj zawrócić z wybra-
nej przed paroma laty drogi? Załama-
nie się moralne obozu „sanacyjnego*
stanowi nieodwołalny fakt dokonany.
I nikt już nie zdoła zmienić skutków,
skoro przyczyny nie usunięto we właś-
ciwym czasie.

My, coprawda, trochę inaczej
zapatrujemy się na tę sprawę.
System, o którym mowa, nigdy
nie miał powagi moralnej. Ope-
rował tylko jej pozorami, a ko-
rzystał wyłącznie niemal z siły,
zwykłej fizycznej przewagi. Dłuż-
sze istnienie systemu musiało do-
prowadzić do obnażenia pustki
ideowej i moralnej. Rzecz jasna,
iż socjaliści, którzy walnie przy-
czynili się do zapanowania syste-
mu, będącego w mowie, muszą
mówić o załamaniu się moral-
nem, bo inaczej, jakżeby sami
wyglądali we własnych oczach?

Kongres krakowski.
Korespondent „A. B. C.* roz-

mawiał z jednym z wybitnych po-
lityków centrowych w sprawie
zwoływanego na 29 czerwca w
Krakowie kongresu lewicy i cen-
trum. Na zapytanie, jaki jest cel
kongresu, usłyszał odpowiedź:

— Celem kongresu jest wielka ma-
nifestacja, domagająca się najrychlej-
szej likwidacji systemu majowego. Stan
państwa jest tak ciężki, że trzeba mó-
wić jasno, szczerze i bez obwijania w
bawełnę. Zażądamy w Krakowie natych-
miastowego ustąpienia cebecnego rządu
wraz z marsz. Piłsudskim.

— A jaki jest program pozytywny
panów?

— Dyktatura prawa, jako przeciw-
stawienie dyktaturze kliki. Powinien po-
wstać rząd koalicyjny, z którym parla-
ment mógłby ściśle współpracować. W
razie potrzeby, ze względu na ciężką
sytuację kraju, rządowi takiemu Sejm
z pewnością nie odmówiłby pełnomoc-
nictw.

— Na kongres krakowski przygoto-
wuje się konkretny i szczegółowy pro-
gram reform podatkowych.

— Czy kongres krakowski
miał charakter masowy?

— Zasadniczo proszeni są tylko de-
legaci, ale, sądząc z dotychczasowych
zgłoszeń, spodziewać się należy wiel-
kiego napływu ludzi. Już dzisiaj mówi
się o tem, że na 29-ty czerwca przybę-
dzie do Krakowa około 20 tysiący ludzi.

Próbne baloniki.
W prasie sanacyjnej puszcza-

ne są pogłoski, że w najbliższym
czasie nastąpi rozwiązanie Sejmu

będzie

i Senatu. Są to, zdaje się, balo- |
niki próbne, pochodzące bodaj z
kół konserwatywnych, zaniepoko-
jonych akcją stronnictw lewico-
wych i centrowych.

Niedawno pisaliśmy o podo-
bnych pogłoskach, wykazując ich
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terminowe um

bezpodstawność. Zdaje się, że i
dziś moglibyśmy to samo powtó-
rzyć: sanacja nie jest zdolna do
przeprowadzenia wyborów, zgóry
już wie o ewentualnej swojej klę-

sce.

„Gaz. Warsz." z okazji świe-
żych pogłosek podnosi jeszcze je-
dnę okoliczność:

Taktyka, jaką stosuje p. Piłsudski
do Sejmu, połega na stopniowem, krok
za krokiem ograniczaniu jego roli w ży-
ciu państwowem. Drogą słynnych wątpli-
wości interpretacyjnych, ususów i pre-
cedensów, a wreszcie siłą faktów, opar-
tych na fizycznej przemocy, odebrano
Sejmowi wpływ na usuwanie ministrów,
doprowadzono do fikcji jego uprawnie-
nia budżetowe, uniemożliwiono wykony-
wanie kontroli. Sejm stał się tylko de-
mokratyczną dekoracją na użytek ze-
wnętrzny. Rzeczywistą rzeczywistością
jest bezsejmowa dyktatura, formalnie
Prezydenta, faktycznie w sprawach ogól-
nych p. Pilsudskiego, zaś w administra-
cji państwowej — kliki rządzącej i usłu-
żnej biurokracji.

Przy tej taktyce itym systemie
wybory nowego Sejmu nie są rządowi
potrzebne. Zamieniłyby się one siłą rze-
czy w plebiscyt o fatalnym dla dykta-
torów wyniku, wzmocniłyby nastroje
opozycyjne w kraju i w konsekwencji
przybliżyłyby koniec tego, co się roz-
poczęło w maju 1926 r.

Trochę humoru.
Sądzimy, że w dzisiejszych

smutnych czasach dobrze jest
trochę się pośmiać. I dlatego w
tej rubryce, w której przeważnie
czytujemy sprawy polityczne i
społeczne, pozwalamy sobie za-
mieścić dziś pewną informację.

Oto nadesłano nam drukowa-
ny projekt mającego wychodzić
w Wilnie tygodnika „Lechita*. W
zapowiedzi na samym wstępie
czytamy:

Przystępując do wydawania tygo-
dnika poświęconego wyłącznie sprawom
społecznym, zdajemy sobie sprawę z
przeszkód, jakie piętrzą się w okół na-
szej inicjatywy irmimo pewnego uprze-
dzeńfa, mimo nieudanych niejednokro-
tnie prób, dość licznego szeregu osób,
odważamy się w imię potrzeby i w imię
wyznawanych i stosowanych w swem
życiu zasad.

Wydaje się nam, iż byłoby
znacznie lepiej, chociaż copraw-
da i smutniej, gdyby się „nie

odważyli* tembardziej, że nie

mówią nam, na co się „odwažają“.

Mamy również w prospekcie

informację „co ilustrowany ty-

godnik społeczny „Lechita* niesie

w treści”.
Każdy z poszczególnych działów

ma swój cel | poświęcony jest spra-

wom żywotnym.
Wszelkie kwestje, które nie zdo-

łaliśmy należycie przygotować do

pierwszego numeru niewątpliwie będą

już przygotowane w czasie najbliższym,

a przy czynnej pomocy licznego sze-

regu osób | Organizacyj Społecznych

niewątpliwie zdołamy należycie wywią-
zać się z powziętego na się obowiązku.

Niestety, trzeba się obawiać,

że pomimo wielkiej odwagi, za-

znaczonej na wstępie, nie zdołają

wywiązać się „z powziętego na

się obowiązku*, chociaż prenu-

meratorom obiecują różnorodne

atrakcje. Między innemi
„wszyscy psgnumeratorzy co ty-

dzień biorą udział w losowaniu, poczem

wylosowany prenumerarator otrzymuje

do dyspozycji w dowolnym dniu, czasie
i kierunku na godzinę jazdy tak-
sėwką“...

Jako próbkę stylu jakim pi-
sany będzie „Lechita”, zamieszcza

przyszły redaktor w końcu pro-

spektu wiersz własnego wyrobu,

pt. „Czar prysnął*. Oto jedna
strofka ku ubawieniu czytelników:

"Czy iza sieroty już nie opromieni

Błyskiem brylanta rozšmianego (!)
lica?

są „Rycerze“? — Gdzie
słońca promieni? (sic)

Gdzie Lachów starych „Orleand*(!)—
Dziewica?...

Istotnie,od takiej poezji wszel-
ki „czar pryska".

Czy nie byłoby lepiej, żeby

nowa redakcja, zamiast wydawać
pieniądze na podobne prospekty,

albo na taksówki dla prenumera-

torów, zafundowała sobie lodów,

albo irysów.

Gdzież

 

 

Lrałej Polski.
Samorząd warszawski
w obronie swoich praw.
Na wtorkowem posiedzeniu

warszawskiej Rady miejskiej roz-
patrywany był wniosek Narodo-
wego Koła Gospodarczego, do-
magającego się zaskarżenia do
Najwyższego trybunału admini-
stracyjnego decyzji ministerstwa|
spraw wewnętrznych w sprawie
budżetu miejskięgo. Min. spraw
wewnętrznych poleciło magistra-
towi porobić zmiany w budżecie,

sięgające bardzo dałeko, m. inn.
przyjęcia, dla miejskich zakładów
zaopatrywania, budżetu całkiem
innego, niż uchwalony przez Ra-
dę miejską, ze znacznem rozsze-
rzeniem—znowu wbrew uchwale
Rady miejskiej—zakresu  działa-
nia tego przedsiębiorstwa  miej-
skiego, prowadzenia nadal skle-
pów i jatek mięsnych, zlikwido-
wanych przez Radę miejską, ode-
brania subsydjum jednej insty-
tucji i przekazania go innej,
wskazanej przez ministerstwo
spraw wewnętrznych.

Przyjęcie tych „zaleceń* stwo-
rzyłoby „usus*, który sprowadził.

za granicę 8 zi.
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400 obrazów najlepszych
artystów wszystkich części
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by samorząd do roli ciała dorad-
czego, oddając całą gospodarkę
miejską w ręce urzędników mi-
nisterstwa, lub województwa. To
też wniosek Narodowego koła
gospodarczego wywołał silne wra-
żenie i wielką dyskusję. Koniecz-
ność zasadniczej obrony praw
samorządu była tutaj tak jasna,
że dwie komisje, do których ten
wniosek odesłano, wypowiedziały
się za jego przyjęciem.

Sanatorzy z B. B. zajęli wobec
wniosku takie „stanowisko“, że
poprostu wynieśli się z sali, a
bebeesowcy powstrzymali się od
głosowania. Wszystkie inne kluby
opowiedziały się za wnioskiem i
w ostatnim dniu, magistrat winien
był wnieść w środę skargę do
Najwyższego Trybunału Admini-
stracyjnego.

Osuszanie bagien poleskich.
Biuro meljoracyjne Minister-

jum Robót Publicznych prowadzi
obecnie dalsze studja nad możli-
wościami osuszenia bagien po-
leskich. Kilku profesorów Poli-
techniki Warszawskiej zgłosiło
ostatnio nowowynaleziony system
osuszania torfowisk.

Walny Zjazd Delegatów
Zrzeszeń Aplikantów Za-
wodów Prawniczych

Rzplitej Polskiej.
W ubiegłym miesiącu odbył

się we Lwowie, przy licznym
udziale delegatów z całego kraju,
Walny Zjazd Aplikantów Zrzeszeń
Prawniczych Rzplitej Polskiej. Po
uroczystem nabożeństwie odbyło
się otwarcie zjazdu w obecności
szeregu zaproszonych gości mię-
dzy którymi obecni byli: przed-
stawiciel Min. Sprawied. Prezes
Sądu Fpelacyjnego p. Wójcicki,
Dziekan Wydziału Prawa Uniwer-
sytetu Jana Kazimierza Prof.
Longchamps de Berier, Vice-Wo-
jewoda Lwowski, Prezes Rady
Adwokackiej we Lwowie Mec.
Dr. Sommerstein oraz szereg
wybitnych przedstawicieli magi-
stratury sądowej i palestry. Na
zjeździe wygłoszono szereg refe-
ratów programowych,  poczem,
po dyskusji, powzięto wnioski m.
in. w sprawach: należytego przy-
gotowania do zawodu adwokac-
kiego, a w związku z powyższem
konieczności rozszerzenia upraw-
nień zawodowych aplikantów ad-
wokackich przez umożliwienie im
samodzielnego prowadzenia spraw
w instancjach niższych zarówno
sądowych, jakiadministracyjnych,

    
      

   

ILFNJKI
PRERUMERATA: miesięczna 4 zł., = odnoszenicm | przesyiką pocztową Il. 4 gr. A
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alem miejsca e 26 proc. drożej. Administracja nie bierze odpowiedzialności za

leszczenie oałoszeń. Konto czekowe w P.
 0. JR 29187.

oraz wynagradzania
przez patronów;
przeludnienia w adwokaturze,
zjazd stanął na stanowisku, iż
przedewszystkiem winny być usza-
nowane prawa nabyte, zaś wszel-
kie w tej mierze kroki zapobie-
gawcze nie powinny nosić cha-
rakteru mechanicznego. Prócz
tego uchwalono cały szereg de-
zyderatów, dotyczących aplikacji
sądowej i adwokackiej, których
przedstawienie czynnikom decy-
dującym przekazano nowoobranej
Radzie Naczelnej. >

Zjazd udzielił absolutorjum
ustępującej Radzie Naczelnej i
wybrał nową Radę Naczelną, któ-
ta ukonstytuowała się w sposób
następujący: Prezes — p. Marjan
Lewandowski,  Vice-Prezesi: pp.
Tadeusz Kuligowski i Jerzy Te-
reszczenko, Sekretarjat i Skarb.
pp. Alicja Kasprzycka i Domań-
ska Referat organizacyjny — p.
Józef Łukasiewicz, Referat Pra-
sowy — p. Jan Jodziewicz, Re-
ferat Fplikacji Adwokackiej — p.
Lucjan Łopuszyński, Referat Apli-
kacji Sądowej — p. Leonard Ru-

aplikantów
co do kwestji

dowski, oraz referat statutowo-
regulaminowy — p. Jerzy Kop-
czyński.
 

Zbrodnia Andrzeja
Struga.

Sensacyjny Legjon Młodych
wystąpił w „CGiazecie Polskiej" z
pretensjami do senatora Struga.
Ale bo też ten Strug popełnił
straszliwą zbrodnię.

„Twój pierwszy występ parla-
mentarny—czytamy — był aktem
duchowego renegactwa. Gdy na
trybunę Senatu wszedł człowiek,
którego powinieneś czcić choćby
dlatego tylko, że dał Ci szczęście
noszenia munduru polskiego żoł-
nierza i gdy cały Senat w rozu-
mieniu Jego zasług powstał z
z ław, Tyś — Jego dawny žol-
nierz—demonstracyjnie siedział".

Tak, to jest straszliwa zbrodnia!
Jednak młodzi sanatorzy za-

pomnieli, że według pewnej in-
nej, bardzo ważnej, hierarchii, p.
Strug był znacznie wyższy od p.
Piłsudskiego i miał prawo sie-
dzieć.
  

GIEŁDA)
WARSZAWA, 12.VI. (Pat.).

Waluty i dewizy:
Dolary 8,88! ,—8,90'|,—8,86'/.
Belgja 124,45—124,76—124,14.
Holandja 358,60—359.50—35/,70.
Londyn 43,32—43,43—43,21.
Nowy York 8,908—8,928—8,888.
Paryż 35,01—35,10—34,92.
Praga 26,44'/,—26,51—26,38.
Nowy York kabel 8,92—8,94—8,90.
Szwajcarja 172,85—173,23—172,42.
Stokholm 239,40—240—238,80.
Wiedeń 125,78—126,09—125,47.
Berlin w obr. pryw. 212,78.

Papiery procentowe:
poza inwestycyjna 110,50, Dola-

rówka 65, 5”, konwersyjna 55,25, 10%
kolejowa 102,50, 8%, L. Z. B. Gosp.
Kraj. i B. R., obl. B. G. K. 94, te same 7'/4
83,25, 4“,0/; warszawskie 56, 50/, war-
szawskie 59,75, 8%, warszawskie 76 —
76 25—75,75, 8%/, Łodzi 70,50, 10%, Sie-
diec 80,50, 6%: obl. poż. konw. m. War-
szawy 1926 r. 57—57,50.
 

 

lomunikat Stronnictwa darodowego.
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 | 6—8
wiecz. można otrzymać w Sekretarjacie Orzeszkowej 11.

Komnikat Klabn 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.
  

Koronki, hafty, motywy
POLECA

Polska Składnica Galanteryjna
FRANCISZEK FRLICZKA

Zamkowa 9, (róg Skopówki) tel. 6 — 46. 343—30

i wszelkie ozdoby do su-
kien spacerowych

l
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Koniec kadencji Rady
Miejskiej w Wilnie.

Rada Miejska miasta Wilna,

wybrana w czerwcu roku 1927,

a szczególnie Magistrat, przez tę

Radę wybrany, źle się zasłużyli

miastu.

Z obietnic, któremi szafowały

ugrupowania sanacyjne tak pra-

wicowe, jak lewicowe, oraz PPS.,

pozostało tylko wspomnienie.

Większość, dziś miastem rządząca,

z zobowiązań swych nie wywią-

zała się.

Dziś mało chyba jest ludzi w

Wilnie, którzy byliby zadowoleni

z obecnej sytuacji w gospodar-

ce miejskiej i każdy uświadomio-

ny społecznie obywatel miasta

pragnie zmiany.

Zmiana ta musi wkrótce na-

stąpić. Rada Miejska miasta Wil-

na, a z nią Magistrat muszą ustą-

pić, bo pełnomocnictwa Rady i

Magistratu już wygasają.

Nowe wybory do Rady Miej-
skiej muszą być dokonane w cią-

gu lata roku bieżącego. Mimo to

słychać, że pewne sfery chcą

sztucznie przedłużyć żywot obec-

nego niefortunnego magistratu.

Tego rodzaju tendencje są

najzupełniej sprzeczne z obowią-

zującem na naszym terenie usta-

wodawstwem.

Na terenie obszarów, które w

roku 1919—20 podlegały władzy

Komisarza Generalnego Ziem

Wschodnich, a do tego obszaru

należy miasto Wilno, obowiązuje

dotychczas Rozporządzenie Komi-

sarza Generalnego Ziem Wschod-

nich o ustawie miejskiej z dn.

14 sierpnia 1919 roku (Dziennik

Urzędowy Zarządu Cywiln. Ziem

Wschodnich Nr. 12/19, poz. 99).

Art. 13 tego rozporządzenia

głosi: „Radni i ich zastępcy wy-

bierani są na lat 3“. Art. 41

tegoż rozporządzenia stanowi:

„Członków magistratu wybierają

na lat trzy, względnie do końca
kadencji Rady miejskiej radni..."

Z tych dwóch artykułów obo-

wiązującego dotychczas na na-

szym terenie przepisu prawnego

wynika, że kadencja obecnej Ra-

dy Miejskiej i Magistratu nie mo-

że trwać dłużej niż trzy lata.

Czyli, że obecna Rada Miejska i

Magistrat muszą zakończyć swój

żywot najpóźniej dnia 14 lipca

roku bieżącego, bo w tym dniu
upływają trzy lata od dnia pierw-

szego konstytucyjnego posiedze-

nia Rady Miejskiej. Gdyby liczyć

od dnia wyborów, to kadencja
musiałaby się skończyć 19 czerw-

ca. Ustawodawstwo obowiązujące

w sprawie samorządów miejskich

nie określa terminu od którego

liczy się okres kadencji Rady

Miejskiej. Wobec braku wyraž-

nego przepisu można stosować

przez analogję przepis ustawy

konstytucyjnej o trwanie kadencji

Sejmu i Senatu, która się

od dnia pierwszego posiedzenia.

Można więc ustalić, że ka-

dencja Rady Miejskiej i Magistra-

tu upływa z dniem 14 lipca roku

bieżącego.

liczy *

Poprzednia Rada Miejska i

Magistrat, które były wybrane na

mocy cytowanego wyżej rozpo-

rządzenia Komisarza Generalnego

Ziem Wschodnich o ustawie

miejskiej urzędowały dłużej, niż

trzy lata i były rozwiązanew

drodze nadzoru na podstawie

art. 66 tegoż rozporządzenia po

blisko ośmiu latach urzędowania,

Przedłużenie okresu urzędo-

waliia poprzedniej Rady Miej-

skiej i Magistratu nastąpiło na

mocy ustawy z dnia 30 marca

1922 r. w przedmiocie przedłu-
żenia okresu urzędowania orga-

nów samorządowych na obszarze

b. zaboru rosyjskiego (Dz. Ustaw

Nr 2822 poz. 225). Art. 1 tej u-

stawy brzmi: „Sejmiki i wydziały

powiatowe, rady miejskie i ma-

gistraty oraz rady gminne i za-

rządy gminne, których okres wy-

borczy według obowiązujących

dotychczas przepisów już upłynął

lub upływa, winny sprawować
swe czynności do czasu objęcia

urzędowania przez inne organy,
wybrane w ich miejsce na zasa-

dzie nowych ordynacyj wybor-

czych, jakie uchwali Sejm (sta-

wodawczy”.

Ustawa ta weszła w życie 24

kwietnia 1922, już po wcieleniu

Wileńszczyzny do Rzeczypospoli-

tej, co nastąpiło dnia 13 kwietnia

tegoż roku. To uprawniło więc i

zobowiązało poprzednią Radę

Miejską i Magistrat do dalszego
urzędowania i gdyby poprzednia

Rada nie była w drodze nadzoru

rozwiązana, mogłaby urzędować

do dnia dzisiejszego i końca

urzędowania nie byłoby widać,

gdyż dotychczas niema „nowych

ordynacyj wyborczych”, o których

mówi ustawazdn. 30 marca 1922

roku, bo ani Sejm Ustawodawczy

ich nie uchwalił, ani dotyczas ich

niema.

Pozostaje teraz kwestja, czy

ustawę z dn. 30 marca 1929 ro-

ku można zastosować do obecnej

Rady Miejskiej, czy też trzeba

się trzymać ścśle rozporządzenia

Komisarza Generalnego z dnia 14

sierpnia 1919 roku.

Naszem zdaniem wątpliwości

niema. (stawa z dnia 30 marca

1919 r. dotyczyła, jak wynika z

brzmienia tej ustawy, tylko tych

ciał samorządowych, których okres

urzędowania upłynął, lub upływał

w chwili wejścia w życie tej usta-

wy. Okres urzędowania obecnej

Rady Miejskiej i Magistratu, nie

mógł wtedy upływać, gdyż ciała

te wtedy jeszcze nie istniały, a

więc ustawa nie może być tutaj

zastosowana.

Z tego wynika, że jedyną pod-

stawą prawną, która może decy-

dować o zakończeniu okresu urzę-

dowania obecnych-organów samo-

rządowych m. Wilna, jest Rozpo-

rządzenie Komisarza Generalne-

go, a więc data 14 lipca jest w
tym wypadku ostateczna.

14 lipca pełnomocnictwa Ra-

dy i Magistratu wygasają i nowe

wybory muszą być niezwłocznie

rozpisane.

BB TE HARIS

Życie ekonomiczne.
Znamienne przeliczenie.

Wszyscy dziś powszechnie
stwierdzają, że zubożenie naszego
rolnictwa postępuje szybkim kro-
kiem, tak, iż jeżeli się nie za-
trzyma, to grozi katastrofą. Jed-
nym z najważniejszych powodów
jest to, że ceny produktów prze-
mysłowych nietylko się nie zmniej-
szają, ale raczej się powiększają,
natomiast produkty rolne ciągle
spadają. Różnica między produk-
tami przemysłowemi a rolnemi,
czyli t. zw. „rozpiętość cen”, lub
„otwarte nożyce” jest zbyt wiel-
ka. „Wola Ludu”, pisząc na ten
temat, podaje tablicę, wskazują-
cą, ile trzeba było sprzedać żyta
w r. 1927, a ile obecnie na ku-
pienie rozmaitych towarów prze-
mysłowych. Tablica ta przedsta-
wia się następująco:

żyta w r. 1927 — obecnie

1 tonna (10 centn.
metr.) węgla gór-
nośląskiego 71 kg. 213 kg.

100 kg. żelaza 80 kg. 205 kg.
100 kg. blachy
ocynkowanej 278 kg. 735 kg.

1 kg. nafty 1kg. 3kg.
1000 sztuk cegieł 163 kg. 529 kg.
100 kg. wapna 8 i pół kg. 37 kg.
1 tonna drzewa
opałowego 96 kg. 335 kg.

1 mtr. madapolamu zada
(płótna) 4kg. 11 kg.
100 kg. soli pota-
sowej 18 kg. 81 kg.

1 kg. soli jadalnej pół kg. 2 kg.
1 kg. cukru 3kg. 8i pół kg.

Jeżeli ktoś płaci ciężarów pu-
blicznych (podatki i składka
ogniowa) np. 43 zł., to w r. 1927
musiał na opędzenie ich sprze-
dać 100 kg. żyta, obecnie zaś
353 kg. żyta.

Takie są wyniki przeliczenia
na papierze. W rzeczywistości, w
praktyce rzecz przedstawia się
jeszcze gorzej. Przy przeliczaniu
bowiem wzięto jako obecną cenę
żyta: 17 zł. za 100 kg. Jest to
jednak cena giełdy warszawskiej,
której rolnik nie osięga, gdyż
cena żyta na prowincji jest niż-
sza.

Po drugie: przy przeliczeniu
brano ceny produktów przemy-
słowych w hurcie, wiadomo zaś,
że ceny detaliczne (w drobnej
sprzedaży sklepowej) są o wiele
wyższe. Jako przykład można po-
dać, iż cena nafty w hurcie wy-
nosi 48 groszy za 1 kg., cenazaś

m wynosi 81 groszy za
g.

Zagranica zamyka kredyty
towarowe.

Dezorganizacja naszego rynku
kredyt., wywołana falą masowych
protestów wekslowych (w kwiet-
niu b. r. zaprotestowano ogółem
491.930 weksli na sumę 122.780.000
zł.)—powoduje specjalne trudno-
ści dla handlu w stosunkach z
zagranicą. Faktem jest, że kredy-
ty towarowe, z których do nie-
dawna w tak wysokim stopniu
korzystali importerzy i których
zagranica chętnie udzielała wprost
licytując się do ułatwień w
korzystaniu z tego kredytu —
zaczynają być coraz większą rzad-
kością. Zagranica w coraz więk-
szym stopniu traci zaufanie do
polskiego odbiorcy i dłużnika, a
to po licznych, przykrych do-
świadczeniach nietylko pod wzglę-
dem nieterminowego regulowa-
nia zobowiązań, ale i niewypła-
calności. Bezpośrednim skutkiem
tego objawu, jest zaznaczająca
się już w roku ubiegłym konie-
czność pokrywania należności za-
granicznych gotówką, co w roku

wiLESsKI Nr. 134
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bieżącym jest zjawiskiem powsze-
chnem.

Tem tez tłumaczyć należy, że
w większym niż kiedykolwiek
stopniu, wyczerpują się z zapa-
sów Banku Polskiego dewizy i
waluty zagraniczne, co uwidocz-
niają jaskrawo dekadowe zesta-
wienia rachunków tego Banku.
Zapis dewiz zagranicznych Banku
Polskiego zmniejszył się znowu
w ostatniej dekadzie maja o bli-
sko 10 miljonów zł. do kwoty
270 milj. zł.

Spadek tej pozycji w porów-
naniu ze stanem z 30 kwietnia
wynosi blisko 28 miljonów zł., a
w porównaniu ze stanem z 31
grudnia ub. r. przeszło 148 miljo-
nów zł. Zauważyć przytem nale-
ży, że zapas złota wzrósł zaled-
wie z 700.5 milj. w dniu 31 grud-

 

z

nia 1929 r. na 7023 milj. zł. na
31 maja b. r.

Jest to odpływ anormalny,
zwłaszcza jeśli się uwzględni, że
w porównaniu np. z końcem gru-
dnia 1928 r. spadek walut zali-
czonych do pokrycia wyraża się
w sumie 357 milj. zł., niezaliczo-
nych do pokrycia—około 80 milj.
W ciągu niespełna półtora roku
łączny ubytek wynosi 400 kilka*
dziesiąt miljonów złotych! Następ-
stwa przesilenia gospodarczego
Bank Polski już odczuwa; zacho-
dzi obawa, by dalszy postęp kry-
zysu nie zrujnował tych rezerw
walutowych, jakie są konieczne
dla podtrzymania kursu naszej
waluty.
 

Z LITWY.
Bojkot prasy polskiej.
Do czego doszła demagogiczna

nienawiść Litwinów do wszystkie-
go co polskie, świadczy fakt, iż
z polecenia prezydjum policji
w Kownie, prowincjonalna policja
litewska subsydjuje sowicie księ-
garnię litewskie, sprzedawców
książek i gazet, aby ci nie sprze-
dawali książek, podręczników
szkolnych i gazet polskich.

Równocześnie urzędowa „Elta*
donosi, że księgarnie i sprzedaw-
cy gazet na Litwie na znak pro-
testu nie będą sprzedawali wy-
dawnictw polskich. d

Pożar Rozaliny w Ponie-
wieskiem.

BERLIN, 126. (Pat). Do biura
Wolffa donoszą z Kowna, że mia-
steczko Rozalina, leżące w po-
bliżu Poniewieża, stoi w płomie-
niach. Do południa spłonęło prze-
szło 20 domów mieszkalnych
wraz z urządzeniem. Wszystkie
straże pożarne z okolicy przybyły
na pomoc. Nawet straż z Kowna,
odległego o 100 klm. Mieszkańcy
opuszczają swe domy w popło-
chu.

Nowy statut uniwersytetu.
Pod tym tytułem „Liet. Aidas*

pisze, iž wiele sporów wywołała
kwestja autonomji uniwersytetu.
To też autonomja ta została za-
chowana i w nowym statucie,
aczkolwiek nie ma już tak abso-
lutnego znaczenia jak dawniej,
gdy rząd nie miał żadnego wpły-
wu na nominację ciała naukowe-
go. Obecnie profesorów na wnio-
sek wydziałów mianuje Prezydent
Państwa. Jest to zupełnie racjo-
nalne, ponieważ zamyka drogę

stwem dla cier-

( piącej ludzkości.

Kompresy te zalecają najwybitniejsi lekarze i
reumatyzm, artretyzm, ischias, nerwoból, objawy starości i choroby ko-

Joachimsthal-ski Kompres Radowy „RADIUMCHEMA“

jest dobrodziej-
profesorowie chorym na

biece. — Żądajcie bezpłatnych prospektów we wszystkich aptekach oraz

„RADIUMCHEMA“ Oddz. R.
WARSZAWA

Śniadeckich 22—tel. 283—11.

do wszelkich sympatji i antypatji,
które się rozpanoszyły w stosun-
kach uniwersyteckich.

Drugą doniosłą reformą jest
zakaz piastowania przez profeso-
rów uniwersytetu służby państwo-
wej bez specjalnego zezwolenia
Gabinetu Ministrów. W ten spo-
sób uniemożliwi to traktowanie
pracy profesorskiej jako pobocz-
nego źródła dochodowego. Z
drugiej strony statut określa ma-
ximum tygodniowych prelekcji
do 8, co ma na celu podniesie-
nie ich jakości.

Liczba wydziałów pozostała w
nowym statucie bez zmiany (7).
Natomiast liczba katedr na wszy-
stkich wydziałach, z wyjątkiem
ewang. teologji, uległa redukcji
bądź to drogą połączenia po-
krewnych katedr, bądź to drogą
zastąpienia ich przez lektoraty. W
ten sposób wydział humanistyczny
zamiast 18 katedr będzie miał 12,
wydział prawny zamiast 15—13,
matematyczno - przyrodniczy za-
miast 22—12, lekarski zamiast
28—17 (zlikwidowany cały wy-
dział _ weterynaryjny), wydział
techniczny zamiast 17—11.

Co się tyczy reform na wy-
dziale  teologiczno-filozoficznym,
to aczkolwiek są one niezbędne,
jednakże z pewnych przyczyn zo-
stały tymczasem odroczone.

ze: ekscesów przeciwpol-
śkich 23 maja zostają pociąg-

nięci do odpowiedzialnošci
sądowej.

Jak podaje „ld. Stimme*, w
ub. sobotę policja zakończyła do-
chodzenie w sprawie przeciwpol-
skich ekscesów w Kownie 23 ma-
ja. Pociągnięto do odpowiedzial-
ności 60 osób. Wszyscy oni są
oskarżeni o urządzenie awantury
na ulicach i niszczenie cudzego
mienia. Nadto część pociągnię-
tych do odpowiedzialności oskar-
żona jest o opór policji. Sprawa
została przekazana sędziemu po-
koju I rewiru. Figuruje w niej
70 świadków. Wśród oskarżonych
cą uczniowie i studenci.

„Elta* podaje: Winowajcy wy-
padków 23 maja, których liczba
sięga kilkudziesięciu osób, zostali
wykryci i sprawę ich 7-go b. m.
przekazano do sądu.

Prawosławje przed wojną a obecnie.
Wobec spodziewanego wkrót-

ce zwołania Soboru prawosław-
nego w Polsce, warto sobie przy-
pomnieć trochę informacji o cer-
kwiach autokefalnych.

Przed wojną wyznanie prawo-
sławne składało się z 15 autoke-
falnych cerkwi. Były to: 1) Pa-
trjarchat = konstyntanopolitanski,
rozciągający swą władzę nad Tur-
cją europejską i częściowo azja
tycką. Nominalnie należały doń
djecezje Bośni i Hercegowiny.
2) Patrjarchat antjochijski, liczący
do 60 tys. wiernych w Syrji i
Mezopotamji. 3) Patrjarchat ale-
ksandryjski, rozciągający swą wła-
dzę nad nielicznymi prawosław-
nymi Egiptu (około kilkunastu ty-
sięcy). 4) Patrjarchat jerozolim-
ski, liczący również kilkanaście
tysięcy wiernych w Palestynie. 5)
Niezależne arcybiskupstwo Syna-
ju, ograniczające się do klaszto-

INŻ. K. LEWIN,
WILNO,

Zygmuntowska 20. —1o0o

ru i należących do niego włości.|
6) Niezależne arcybiskupstwo Cy*
pru. 7) Cerkiew królestwa grec”
kiego. 8) Cerkiew królestwa serb”
skiego. 9) Cerkiew Czarnogóry:
10) Egzarchat bułgarski, i
cy atoli w schizmie z patrjarcha-
tem carogrodzkim. 1) Metropo-
Ija serbska w Karlowicach (pod
panowaniem węgierskiem). 12)
Metropolja rumuńska w Sybiu (w.
Siedmiogrodzie). 13) Metropolja
bukowińsko-dalmacka. 14) Cer-
kiew królestwa rumuńskiego. 15)
Największa cerkiew rosyjska, od
roku 1917 patrjarchat.

Po wojnie światowej szereg
cerkwi autokefalnych znikł zu-
pełnie, jak np. trzy cerkwie au-
tokefalne dawnych Austro -Wę*
gier. Rumuńską metropolję w
Siedmiogrodzie pochłonęła cer-
kiew królestwa rumuńskiego, me*
tropolję w Karłowicach — cerkiew
serbska; metropolja bukowińsko*
dalmatyńska rozpadła się: Buko-
wina dostała się Rumunji, a dal-
matyńscy prawosławni podlegają
teraz władzy cerkwi serbskiej.
Nadto granice innych bałkańskich
cerkwi autokefalnych były roz*
szerzone lub zwężone według
granic politycznych danych państw
Tak samo stało się z dawną au-
tokefaliczną cerkwią rosyjską.
Rozpadła się ona na szereg od-
dzielnych cerkwi, uwarunkowa
nych nowemi granicami politycz-
nemi.

Powstała też
niezależna od Moskwy,
prawosławna w Polsce.

autokefaliczna,
cerkiew

 

  

czas odnowić prenumeratę,

na miesiąc CZERWIEC.

Sport.
Próba popisu młodzieży

szkolnej.
Zaroiło się na Pióromoncie odty-

siąca młodych i roześmianych twarzy.
Zielona murawa boiska i czarna żużlo-
wa bieżnia zaroiła się młodzieżą rozwe-
seloną słonecznym dniem życia, która
rozkosznie, pod kierunkiem instuktorów,
przepiękne wykonywuje ćwiczenia.

Popis gimnastyczny na drugiej ge-
neralnej próbie wypadł wspania-
le. Sympatycznie ustawione długie sze-
regi chłopców w jednakowych strojach,
przy dźwiękach orkiestry najrozmaitsze
wykonywują ćwiczenia. Panienki ćwiczą
trochę gorzej, ale nadrabiają wszelkie
braki urodą i swobodą ruchów.

Wszystkie ćwiczenia i każdy ruch
Z nam o wielkiej i ciężkiej pra-

cy uczniówiwychowawców.
W popisie biorą udział wszystkie

państwowe średnie szkoły, gromadząc
do dwuch tysięcy ćwiczących.

Miejmy nadzieję, że niedzielny po-
pis uda się jeszcze lepiej od udanej
próby.

  

Zawody kolarskie.
Mistrzostwo Województwa  Wileń-

skiego zostanie rozegrane 22 b. m. na
szosie Grodzieńskiej. Zbiórka wszyst-
kich zawodników o godzinie 8 rano na
placyku Orzeszkowej. Start punktualnie
o godz. 9. Dystans 100 kim. Informacji
udziela Zarząd Wil. Tow. Cyklistów, Nie-
miecka 9. Tamże należy nadsyłać zgło-
szenia.

Zarząd Wil. T. €. umieszcza wszel-
kie informacje na specjalnych tablicach
w oknie cukierni Sztrala, Mickiewicza 22
iw sama p. Rusieckiego, Zamkowa 10,
z ktėrych to informacyj korzystać mo-
gą członkowie Wil. T. C. o wszelkich
wspólnych wycieczkach, zawodachI t. d.

Ja. Nie.
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CAR MIKOLAJ Ii.
(Z cyklu „Profile psychja-

tryczne)“.

Czytając opis przerażającej
swem wyrafinowanem okrucień-
stwem zbrodni Ekaterynburskiej,
stawiałem sobie pytanie: czy by-
ła owa zbrodnia celowa? W po-
szukiwaniu odpowiedzi na powyż-
sze pytanie coraz więcej utwier-
dzałem się w przeświadczeniu, że
„najwyższy wymiar kary" w od-
niesieniu do Mikołaja Il (nie mó-
wiąc już o jego dzieciach) nie
był podyktowany, ani względami
tak wielce elastycznego sumienia
rewolucyjnego, ani też względami
konieczności rewolucyjnej. Ustrój
społeczno-polityczny państwa ro-
syjskiego oddawna w szybkiem
tempie zbliżał się ku nieuniknio-
nej katastrofie, zarodki śmierci
bowiem w swej strukturze we-
wnętrznej nosił. Car Mikołaj II,
któremu wypadło panować w naj-
bardziej skomplikowanym mo-
mencie dziejowym, nie był w sta-
nie przeciwdziałać procesom roz-
kładowym, w najlepszym razie
mógł termin likwidacji systemu
bądź przyspieszyć, bądź prolongo-
wać. Logika wydarzeń chciała, by
wybrał pierwsze. Nie był stworzo-
ny do odegrania roli aktywnej w
mechanizmie rządzenia narodem,
którego potrzeb nie znał i nie
rozumiał; przez wrodzoną bier-
ność nie był potrzebny obroń*
com ideologji absolutyzmu, nie
mógł być niebezpiecznym dla
organizatorów nowej władzy so-
wieckiej, temniemniej w skryto-
bójczy sposób został zamordowa-
ny przez bandę zbójów. Wymie-
rzono karę bez skonkretyzowania

istoty winy, bez określenia stop-
nia odpowiedzialności za czyny.

* 2 *

Od wczesnego dzieciństwa
wychowywał się w atmosferze
służalczego pochlebstwa, w zasa-
dach objętych ściśle określonym
regulaminem, w duchu przeważ-
nie wojskowym. W podobnych
warunkach nie mogło być mowy
o zdrowym rozwoju władz umy-
słowych dziecka, o budzeniu w
niem szerszego zainteresowania
w stosunku do tego wszystkiego,
co poza nawiasem instrukcji po-
zostawało. Pozbawiony wszelkiej
kultury duchowej Aleksander III
nie był w stanie przeciwdziałać
tego rodzaju systemowi wycho-
wawczemu, a nawet ten system
pogłębiał, przydzielając ze swego
znikczemniałego otoczenia w cha-
rakterze wychowawców syna, lu-
dzi, absolutnie nie nadających
się do tego rodzaju czynności.
Wykształcenie otrzymał sztuczne,
jednostronne i niedostateczne.
Aleksander Ill w tak wysokim
stopniu „obawiał się dla syna
wpływów liberalnych i zdrowych
prądów myśli, że kazał przerwać
zainicjowane przez słynnego prof.
Tagancewa wykłady prawa, od-
dając natomiast sprawę naucza-
nia carewicza w ręce bądź pro-
fesorów wojskowych, bądź takich,
e Pobiedonoscew, osobników.

braku zainteresowania się ucz-
nia owemi wykładami świadczą
liczne z jego pamiętnika ustępy
w rodzaju np. takich: „o mało
nie zasnąłem—skutkiem zmęcze-
niaw czasie lekcji z dziedziny
strategji Leekbren'a”, niemniej i
obserwacje Pobiedonoscewa pod-
czas którego lekcyj carewicz za-
zwyczaj dłubał w nosie. Zbyt ja-

skrawo odźwierciedla się w pa-
miętniku wspomnianym ubóstwo
duchowe młodego *4utora,—od-
notowuje on wszystkie błahe wy-
darzenia swego życia codzienne-
go, wrażenia odniesione z udzia-
łu w rewjach wojskowych, z obs
cowania z oficerami pułków gwar-
dyjskich, natomiast w stosunku
do zagadnień społecznych i po-
litycznych zdradza cąłkowity nie-
mal brak wszelkiej wrażliwości
psychicznej. Ubóstwo sfery zain-
teresowań życiowych, a więc i
potrzeb duchowych, 20-letniego
carewicza w równej mierze ujaw-
nia się i w jego notatkach z pod-
róży na wschód (r. 1890), przed-
sięwziętej nie tyle w celach wy-
chowawczych, ile ze względu na
konieczność odsunięcia się od
baletnicy Krzesińskiej. Podczas
gdy kabarety pozostawiają trwałe
ślady w jego umyśle, swoiste zwy-
czaje i obyczaje mieszkańców
zwiedzanych krajów, ich życie
społeczne i polityczne, wcale go
nie zaciekawiają, nie przykuwają
jego uwagi, czego dowodem słu-
żyć mogą ustępy z pamiętnika:
„wybraliśmy się incognito na tań-
ce almejek, rozebrały się i urzą-
dzały różne figle z Uchtom-
skim“.... „spoiliśmy naszego kon-
sula"...

Będąc w Japonji, carewicz
doznal obraženia czaszki, spowo-
dowanego cięciem szablą przez
głowę; w związku z tem cięciem
powstał ropień, operowany przez
prof. Pawłowa. Owa okoliczność,
jak podają źródła wiarogodne,
wpływ ujemny na układ nerwowy
wywarła. Czy to wskutek obraże-
nia czaski, czy też zabiegu ope-
racyjnego carewicz coraz częściej
wpadałwstan zniechęcenia, przy-
gnębienia, poddawał się ustawicz-

nym, niezawsze umotywowanym,
obawom, przytem coraz wyraź-
niej zdradzał dziwną jakąś bez-
troskę i lekkomyśność. Rzucającą
się w oczy cechą charakterystycz-
ną psychiki carewicza w omawia-
nym okresie stanowi infantylizm
psychiczny, przejawiający się w
ograniczoności intelektu, kapryś-
nej zmianie nastroju, w braku
wszelkiej samodzielności, w nie-
dorozwoju pierwiastków woli. Ma-
jąc lat przeszło 20, bawi się w
ciemnych pokojach w chowanego,
dokazuje aż krzesła się łamią,
(patrz: „pamiętniki Mikołaja II"),
na spacerze trzaska z , bata, co
mu wielką robi przyjemność
(„wyjechaliśmy poto, aby-z bata
trzaskac*) w towarzystwie oficerów
strzela do tarczy, a gdy na te
rozrywki dla tych czy innych po-
wodów nie może sobie pozwolić,
z nudów przez sztachety na New-
ski patrzy. Do żadnej pracy nie
był wdrożony, cytat bardzo mało,
(„wieczorem czytałem, i z tego
czytania rozbolała mi się głowa*).
Jak podaje blisko tronu stojący
senator, nie wiedział co się dzieje
w Rosji i w świecie. O stanie
umysłowym 24-letniego następcy'
tronu świadczyć może odpowiedź
Aleksandra III, dana ówczesnemu
ministrowi skarbu Wittemu nasku-
tek propozycji tego ostatniego
zamianowania carewicza preze-
sem komitetu budowy kolei sy-
beryjskiej: „jakim on może być
prezesem, przecież to zupełne
dziecko i myśli po dziecinnemu*
(patrz

_ W chwili śmierci ojca Miko-
łaja Il, rzecz oczywista, był zu-
pełnie nieprzygotowany do roli
panującego, zadanie kierowania
losami wielkiego państwa, jakie
mu przypadło w udziale, stanow-

„Wspomnienia* Wittego)..

czo przerastało jego wątłe i ogra-
niczone siły. W spadku po ojcu
wrpawdzie otrzymał pozornie spo-
kojną Rosję oraz. Pobiedonos-
cewa — owego „czarnego ptaka
reakcji", który z konieczności
rzeczy stać się musiał głównym
doradcą całkiem nieorjentującego
się w sprawach państwowych,
w dodatku pozbawionego wszel-
kiej energji i inicjatywy mło-
dego cara. Nic przeto dziwnego,
że car z łatwością poddaje się
wpływom ludzi indywidualnie od
niego silniejszych, staje się bier-
nem i bezwolnem w ich rękach
narzędziem, by w niedługim cza-
sie wpaść w sferę działania wpły-
wów ich antagonistów. — Już
pierwsze lata panowania Mikołaja
Il obfitują w cały szereg niekon-
sekwentnych posunięć, dyskredy-
tujących ostatecznie tak ideę sa-
mowładztwa, jak i osobę samego
monarchy. Witte w swych wspom-
nieniach odsłania niemało faktów,
potwierdzających  bezosobowość
cara, który zmieniał swoje prze-
konania w zależności od tego,
jak się zmieniali doradcy; każdy
nowy ulubieniec na swój sposób
go nastrajał, pociągał w tę lub
inną stronę bez względu na to,
co sam on postanowił, jeśli był
w stanie cośkolwiek postanowić.
Wystarczy w tem miejscu przy-
pomnieć, że na adres twerskiej
szlachty, domagającej się reform,
Mikołaj Il odpowiedział z kartki,
włożonej do czapki, napisanej
przez Pobiedonoscewa. „Głos je-
go, — pisze jeden z uczestników
delegacji, —podnosił się coraz wy-
żej, przechodząc w krzyk. Sły-
chać w nim było fałsz, a śŚwia-
domość tego fałszu miał zarów-
no mówca jak i słuchacz, było
to jakieś lękliwe wykrzykiwanie

lękliwego człowieka, który zam
knął oczy i idzie przebojem, by
tylko, spełnić obce dlań przed-
sięwziecia“.

Wojna rosyjsko-japońska łącz-
nie z pierwszą rewolucją rosyj-
ską, podkopując fundamenty abso-
lutyzmu rosyjskiego, ujawniła za-
razem rozpoczynającą się gan-
grenę całego organizmu pań-
stwowego; rozpowszechniający się
coraz bardziej od tej gangreny
zapach rozkładu i zgnilizny był
groźną dla caratu przestrogą, lecz
tę przestrogę car zlekceważył.
Mikołaj II nie zdawał sobie spra-
wy z powagi sytuacji, nie orjen-
tował się w wypadkach, ignoro-
wał, zdawaćby się mogło, przy-
krą dlań rzeczywistość. O tem,
jak reagował na rozgrywające się
w kraju wypadki, świadczyć może
ta okoliczność, iż wśród zawieru-
chy wojennej i fermentu we-
wnętrznego nie przestawał odda-
wać się przeglądom i rewjom,
nie przestawał bawić się w idyllę
rodzinną, nie wyzbywał się spa-
cerów i polowań, a gdy nie miał
możności udania się na polowa:
nie, zabijał wrony w parku Car-
skosielskim... Pamiętnik cara z
tego okresu dobitnie odtwarza
jego usposobienie i tryb życia.
Oto parę  charakterystycznych
ustępów: „próbowałem 6 gatun*
ków portwejnu i trochę się wsta*
wiłem, co doskonale wpłynęło na
sen", „długo spacerowałem i za-
biłem 2 wrony", „zabiłem bażan-
ta, głuszca, 12 cietrzewi, 2 slon-
ki, 3 kuropatwy i 16 zajęcy —
razem 35 sztuk”.

Dr. Wacław Odyniec.

(D. n.)
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Jeszcze w sprawie zatrucia dziecka.
Kasa Chorych nadsyła nam

pismo treści następującej:
Szanowny Panie Redaktorze!

Na zasadzie art. 32 ustawy pra-
sowej, proszę o zamieszczenie na-
stępującego sprostowania:

Zamieszczony w Nr. 132 Dzien-
nika Wileńskiego artykuł „Nowy
skandal w Kasie Chorych” zawie-
ra szereg nieprawdziwych infor-
macji, a mianowicie:

1) Nieprawdą jest, jakoby le-
karz pogotowia nocnego ze Sto-
warzyszenia Nocnej Pomocy, za-
kontraktowanego przez Kasę, d-r 

 
bi

 

Burzański zastał dziecko, „które-
„go objawy były oczewiste nawet
dla laika”, natomiast prawdą jest,
że rozpoznanie budziło duże wąt-
pliwości, a nawet rozpoznał on
tam grypę ze znakiem zapytania,
co i zapisał w karcie choroby —
Piotra Łubniewskiego (nie Adama,
jak podaje „Dziennik”) uważając
wezwanie za uzasadnione.

2) Nieprawdą jest, jakoby przy-
wiezione dziecko na ul. Domini-
kańską 15 czekało na jakąś ko-
lejkę, lub rodzice jego załatwiali
jakie formalności, natomiast praw-
dą jest, że dziecko zostało natych-
miast po przywiezieniu dostar-
czone do d-ra Karnickiej przez
samego Naczelnego Lekarza i
przez niego został zawezwany d-r
Globus, który natychmiast przy-
szedł i na miejscu zastosowano
wszelkie środki ratownicze.

3) Nieprawdą jest, jakoby dziec-
ko zostało skierowane do szpita-
la dziecięcego na Antokol, nato-
miast prawdą jest, że zostało skie-
rowane do kliniki dziecięcej U.
S. B., gdzie i zmarło.

4) Nieprawdą jest, że szpital
zawiadomił władze pierwszy, na-
tomiast prawdą jest, że pierwszy
zawiadomił I i VI Komisarjat sam
Naczelny Lekarz Kasy Ch. d-r
Szniolis.

5) Nieprawdą jest, jakoby do-
piero prof. d-r Singalewicz zna-
lazł w żołądku jad, natomiast

prawdą jest, że o tem, iż dziecko
zażywało thalium acenticum w
celu wypadania włosów zawiado-
mił przy zameldowaniu do Policji

Naczelny Lekarz K. Ch., który
pozostałe tabletki leku we flasz-

ce opieczętował i odesłał później
do Prokuratora.

6) Nieprawdą jest, iż thalium
aceticum przedstawia straszny
jad, natomiast prawdą jest, że

jest to środek powszechnie uży-
wany od szeregu lat do leczenia
grzybic glowy powodujący wypa-
danie włosów i środek mający
równe prawa obywatelstwa w

medycynie, jak każdy inny j
prawdą jest, że został on zażyty
w normalnej, przepisywanej w
takich wypadkach, dawce. Prepa-
rat ten jest środkiem patentowa-
nym firmy Kahlbaum i używany
w Kasie Chorych od trzech lat.

7) Nieprawdą jest, jakoby d-r
Globus przed kimkolwiek bądź
tłomaczył się, że dziecko spożyło
przepisaną przez niego maść, na-
tomiast prawdą jest, że w swem
zeznaniu złożonem przedstawicie-
lowi III Komisarjatu P. P. d-r

Globus wyjaśnił, iż jest to tylko
nieszczęśliwy wypadek wskutek

idjosynkrazji, którego żaden z le-
karzy przewidzieć nie może.
£+ Za pomocą tego środka d-r
Globus przeprowadził około 130

kuracji i nigdy nie widział żad-
nych ubocznych skutków.

Łączymy wyrazy szacunku i
poważania.

(—) Inż. K. Hertel.
Komisarz:

(—) Dr. Szniolis.
Naczelny lekarz:

(—) J. Gradowski.
Dyrektor:

*
* *

Przypis. Redakcji. Mimo błęd-
nego powołania się na art. 32
ustawy prasowej (autorowie listu
mieli prawdopodobnie na myśli
art. 32 dekretu p. Prezydenta,
jak wiadomo skasowanego) za-
mieszczamy lojalnie pismo „Ka-
sy Chorych“, nie możemy go
jednak pozostawić bez krótkiego
komentarza:

Co do punktu 1-go: Lekarz,
który nie potrafił odróżnić oznak
śmiertelnego zatrucia (skonstato-
wanego w ślad zatem przez p.
dr. Karnicką) od zwykłej grypy
tem samem wydał sobie Świa-

dectwo bądź to całkowitej nie-
udolności, bądź też karygodnej
lekkomyślności. Z ust obojga ro-

dziców wiemy, iż dr. Burzański
ogromnie był oburzony za to, że
go pofatygowano do konającego
ziecka i groził rodzicom odpo-

wiedzialnością.
Punkty 2 — 5 mają znaczenie

wyłącznie formalne i nie zmienia-
ją samego faktu zatrucia dziecka.

Punkt 6 i7: Co do pierwotnej,
fałszywej wersji, jakoby dziecko
spożyło przepisaną przez dr. Glo-
busa maść, wiadomość ta ukaza-

ła się w swoim czasie w „Expre-
sie Wileńskim", który jej przecie

z palca nie wyssał. Ponieważ zaś
ani dr. Globus, ani Zarząd Kasy

Chorych w swoim czasie nie za-
przeczyli tej wiadomości, można
wnosić, że popierali właśnie taką

wersję, niewątpliwie dla nich wy-

godną.
Co się tyczy szkodliwości lub

  

danego środka
i wspomnianej idjosynkracji to
obowiązkiem lekarza jest przed
zastosowaniem tak ostrego środ-
ka zbadać czy organizm pacjen-
ta zniesie taki zabieg, zwłaszcza
jeżeli pacjentem jest kilkoletnie
dziecko.

Reasumując podane wyżej
sprostowanie Kasy Chorych, stwier-
dzamy, że zdaniem Kasy wszystko
jest w porządku—tylko, że.dziec-
ko zmarło skutkiem zabiegów
jednego z lekarzy Kasy Chorych
i braku należytej pomocy ze
strony drugiego lekarza, który
ostre zatrucie zakwalifikował jako

grypę.

nieszkodliwošci

*
* *

W tej samej sprawie otrzy-
maliśmy z lzby Lekarskiej nastę-
pujące pismo:

Wielce Szanowny
Panie Redaktorze!

W związku z artykułem za-
mieszczonym w Nr. 132 „Dzien-
nika Wileńskiego” z dnla 11 bm.,
oraz postawionym w końcu tego
artykułu pytaniem, prosimy o za-
mieszczenie w poczytnem piśmie
Pańskiem wyjaśnienia, iż Zarząd
Izby Lekarskiej ingerować nie
może do czasu ukończenia po-
stępowania sądowego, które jest
obecnie w toku.

Naczelnik Izby
Dr. L. Klott

Wilno, dn. 12 czerwca 1930 r.

 

Z sali sądowej.
0 zabójstwo młodej dziew-

czyny.
W dn. 22 lutego b. r. na ul.

Wileńskiej w Wołożynie rozegra-
ła się tragiedja, której ofiarą pad-
ła młoda dziewczyna Anna Ab-
ramczykówna, która ugodzona
kulą z rewolweru poniosła śmierć
na miejscu.

Przeprowadzone w tej spra-
wie dochodzenie ustaliło, iż spraw-
cą wypadku jest, niejaki Włodzi-
mierz Bobryk, nocny stróż ma-
gistratu w Wołożynie.

Krytycznego wieczoru spo-
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strzegł on przechadzające się

po ulicy towarzystwo młodych

osób, złożone z trzech dziewcząt

i mężczyzny Pawła Nakwasa.

Bobryk korzystając z tego, że

znał Nakwasa, usiłował nawią-

zać znajomość z jego towarzysz-

kami. Dziewczęta jednak w kate-

goryczny sposób odpaliły. natręta,

a nawet nie chciały skorzystać

z jego frapującej propozycji uda-

nia się na zabawę weselną, gdzieś

do jego znajomej.
Ta odmowa tak rozjątrzyła Bo-

bryka, iż w momencie, kiedy je-

dna z dziewcząt, a mianowicie

Anna Abramczykówna, chcąc zli-

kwidować niemiły  incyndent,

oświadczyła, iż chce iść spać,

wyjął z za cholewy rewolwer i od-

dał z niego strzał, kierując lufę
w twarz dziewczyny.

Skutki strzału były fatalne, ku-
la przechodząc przez lewy oczo-

dół, przebiła kość czołową i uszko-

dziła ważne centra życiowe, wsku-

tek czego nastąpiła momentalna
śmierć.

Po dokonaniu tego czynu, Bo-
bryk oddalił się i ukrył. Policja
jednak niebawem odnalazła go,

lecz już bez rewolweru.
Badany narazie wypierał się,

jednakże już nad ranem dnia na-

stępnego, wobec nagromadzenia
przeciwko niemu przemawiających

dowodów, przyznał się zaznacza-

jąc, iż popełnił czyn ten przez
nieostrożność.

Jednak i to tłomaczenie się

Bobryka biegły rusznikarz obalił,

bowiem ustalił, iż z rewolweru

syst. „Nagan*, z którego zabita

została Abramczykówna, można

wystrzelić dopiero po uprzedniem
odciągnięciu kurka.
W wyniku dochodzenia Bo-

bryka urząd prokuratorski posta-

wił w stan oskarżenia, a wobec

tego stanął on przed sądem o-

kręgowym, któremu przewodni-

czył p. sędzia Cz. Sienkiewicz.

W rezultacie sąd uznał pod-

sądnego za winnego zabójstwa,

stosując jednak okoliczności ła-

godzące, wymierzył mu karę sto-

sunkowo b. łagodną, trzy lata

domu poprawy. Kos.
 

 

KRONIKA.
Wiadomości kościelne.
Nabożeństwo żałobne.

Dnia 14 b. m. w sobotę w kośc.
św. Trójcy w 31 rocz. śmierci,
ś. p. Nadzieji Hryniewskiej za
spokój dusz Jej i zmarłych by-
łych uczenic będzie odprawione
żałobne Nabożeństwo o g. Beej.

Z miasta.
— Powitanie Pana Prezy-

denta Rzeczypospolitej przy
Ostrej Bramie. Starostwo Grodz-
kie komunikuje, że dojazd i do-
stęp na plac przed Ostrą Bramą
dla uczestników powitania Pana
Prezydenta w dniu-14 b. m. w
sobotę o godz. 7 wiecz. dozwo-
lony będzie jedynie tylko od ul.
Bazyljańskiej i na pół godziny
przed przyjazdem _Dostojnego
Gościa, t. j. godz. pół do 7-ej
wiecz. będzie zamknięty. Wszyscy
uczestnicy proszeni są tedy o
przybycie przed tym terminem,
t. j. najdalej do godz. pół do
7-ej wiecz.
— Wezwanie iudności do

dekoracji domów. Wojewódzki
Obywatelski Komitet Przyjęcia
Pana Prezydenta Rzeczypospoli-
tej wzywa ludność m. Wilna,

ażehy w dniu przyjazdu Pana

Prezydenta Rzeczypospolitej Mo-

ścickiego do Wilna, t. j. 14 b. m.

na cały czas pobytu Głowy Pań-

stwa w naszem mieście, udekoro-

wała domy, balkony, wystawy
sklepowe o ile możności jak naj-
piękniej chorągwiami o barwach
państwowych, zielenią i t. p.

Sprawy miejskie.
— Brak kredytów na roz-

budowę. Dowiadujemy się, iż
Komitet Rozbudowy m. Wilna z
przyznanych w roku bieżącym
przez Bank Gospodarstwa Krajo-
wego kredytów na cele budow-
nictwa mieszkaniowego, oraz z
tych kredytów, które zostaną na
ten cel przeznaczone z premjo-
wej pożyczki budowlanej, nie
wystarczą nawet na pokrycie ca-
łości zapotrzebowań zgłoszonych”
dotychczas. W programie Komi-

tetu Rozbudowy na rok bieżący
nie leży udzielanie kredytów dla
nowych zgłoszeń, wobec czego
nowopowstałe spółdzielnie bu-
dowlane kredytów otrzymać nie
będą mogły. d

Sprawy wojskowe.
— Wielka rewja odbędzie się

w niedzielę z powodu pobytu p.
Prezydenta na lotnisku w Poru-

banku. Rewja rozpocznie się o
godz. 10-tej, pod przewodnictwem
prowadzącego defiladę dowódcy

obszaru warown. gen. Krok-Pasz-

kowskiego przemaszerują przed

Panem Prezydentem w wielkiej

liczbie oddziały piechoty, wszyst-
kie pułki wileńskie i pułk z No-
wo-Wilejki, Korpus Ochrony Po-
granicza, korpus kadetów, baterja
pomiarowa, następnie w galopie
przejadą ułani oraz cwałem od-
działy artylerji. Nad lotniskiem
krążyć będą eskadry samolotów,

balony kompanji balonowej. W

związku z rewją odbędzie się na

lotnisku na Porubanku również

poświęcenie sztandaru istniejące-

go od półtora roku Feroklubu

Akademiskiego w Wilnie oraz

wręczenie dyplomów pierwszym
11 pilotom tegoż Feroklubu. Do-

jazd do Porubanka specjalnym

pociągiem oraz autobusami. Dla

władz, prasy i przedstawicieli

społeczeństwa zbudowane będą

specjalne trybuny. Dyrekcja K. P.

uruchomiła nadzwyczajny pociąg,

który odejdzie z Wilna do Poru-
banka w dniu 15 b. m. o g. 8.30,

przybędzie do Porubanka 8.45.

Odjazd z Porubanka o godz: 13,
przyjazd do Wilna 13.10.
M
Sprawy administracyjne.
— Jakie podatki należy pła-

cić w czerwcu? W czerwcu rb.
płatne są następujące podatki:

1) do 15-go czerwca—państwowy

podatek przemysłowy od obrotu,

osiągniętego w maju b. r. przez

przedsiębiorstwa handlowe Ii II

kategoryj i przemysłowe—V kat.,

prowadzące prawidłowe księgi

handlowe, oraz przez przedsię-
biorstwa sprawozdawcze; 2) do

15 czerwca—ll rata państwowego

podatku przemysłowego od obro-

tu za rok 1929 z tytułu różnicy

między kwotą wymierzonego po-

datku za ten rok, a kwotą przy-

pisanych zaliczek na ten-że rok

1929 przez wszystkie przedsię-
biorstwa handlowe i przemysło-
we. 3) Podatek dochodowy od
uposażeń służbowych, emerytur

i wynagrodzeń za najemną pra-
cę—w ciągu 7 dni po dokonaniu

potrącenia.
Nadto w czerwcu płatne są

zaległości odroczone i rozłożone

na raty z terminem płatności w

tymże miesiącu, tudzież podatki,

na które płatnicy otrzymali na-
kazy płatnicze również z termi-
nem płatności w tymże mie-
siącu (w)

Sprawy sanitarne.
— Lustracja hygjeniczna w

szkołach. W wyniku specjalnej
lustracji hygjeniczno lekarskiej w
szkołach powszechnych m. Wilna
w miesiącu maju r. b. komisja
zlustrowała 36 szkół, w których
stwierdzono 1470 dzieci brudnych,
1014 zawszonych. Z chorób za-
kaźnych stwierdzono 5 wypad-
ków świerzby, 8 gruźlicy płuc
podejrzanej, 19 gruźlicy gruczo-
łów, chłonnych, z innych chorób
skórnych zanotowano 133 wypad-
kach, choroby nosa 21, choroby
uszu 13, jaglica 20, inne choroby
oczu 74, wady wzroku 8, koklusz
3, plonica 3, odra 1, różyczka 1,
grypa 1.

Równocześnie przeprowadzono
badań indywidualnych 400, zba-
dano dzieci 1562, skierowano do
Bo 339, do kąpieli 2180.
rzeprowadzono badań psycholo-

gicznych 29, zakwalifikowano do
szkoły specjalnej 9 dzieci i do
zakładu psychjatrycznego 1.

K W I
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JEDWABNE i WEŁNIANE
sceny ściśle fabryczne

Jan Wokulski I $-ka Parasolki, plażowe
Wielka 9. _ Prześcieradła i Ręczniki

kapielowe

| w dużym wyborze.
  

Pozatem zbadano stan lokali
szkolnych, których stan higjenicz-
no-sanitarno jest zadawalniający.

Sprawy uniwersyteckie.
— Promocje. Dziś o godz. 1

min. 16 odbędą się w Auli Kolum-

uowej Uniwersytetu promocje na

doktora wszechnauk lekarskich

następujących osób: Gordona Moj-

żesza, Romanowicza Arona, Waj-

smana Jakóba, Nikołajewy Hele-

ny, Jakowickiej Róży Balbiny i

Aleksandrowicza Antoniego oraz

na doktora medycyny lekarza He-
leny Kulikowskiej, starszej asy-
stentki Zakładu Bakteriologji.

Wstęp wolny.

Poczta i telegraf.
— Połączenie telefoniczne

Wilno — Postawy. We czwartek

12 b. m. o godz. 12 w południe
odbyło się uroczyste otwarcia no-
wozbudowanej bezpośredniej linji
telefonicznej Wilno—Postawy zbu-
dowanej przez wileńską dyrekcji
poczt i telegrafów.

Na uroczystość przybył sze-
reg przedstawicieli władz miej-

scowych na czele z Wojewodą
Raczkiewiczem.

Uroczystego aktu otwarcia linji

dokonał Wojewoda, Wileński, przy

udziali p. prezesa Żuchowicza (d)

Sprawy szkolne.
—Przedszkole „Dom - Dziec-

ka“ przy „Ognisku* kolejowem

(ul. Kolejowa 19) niniejszem po-

daje do wiadomości, iż zapisy na

rok szkolny 1930/1931 przyjmuje

sekretarjat „Domu Dziecka* do

27.VI i od 25.VIII b. r, w godz.

od 9 do 14, zaś w okresie waka-

cyjnym t. j. od 28.VI do 24.VIII

w kancelarji „Ogniska” w. godz.

od 15 do 19.
— Koedukacyjna 4-ro Od-

działowa Szkoła Powsz. Nr. 26
przy „Ognisku” kolejowem w Wil-

nie (ul. Kolejowa 19) podaje do
wiadomości, że przyjmuje zapisy

dzieci od lat 7-miu — do wszyst-
kich 4-ch Oddziałów. Sekretarjat

czynny do 27.VI i od 25.VIiI b. r.
w godz. od 9do 14, zaś od 28.VI
do 24.VIII b. r. w godz od 15
do 19.
— $iódmy Zjazd Koleżeński

polaków, którzy ukończyli lub

opuścili do r. 1905 I i II gimnaz-

ja i szkołę realną w Wilnie, od-

będzie się w niedzielę 16 b. m.

według następującego porządku:
1) o g. 10 r. nabożeństwo w ko-
ściele św. Jana, 2) o g. 10'/ r.
zbiórka na podwórzu uniwersy-
teckiem dla dokonania zdjęcia fo-

tograficznego, 3) o g. 11 r. zwie-
dzania gmachu uniwersyckiego,

gdzie się mieściły gimnazja wi-
leńskie, 4) o godz. 7 wieczorem

zebranie koleżeńskie w letniej sie-
dzibie Klubu Szlacheckiego.
— Zjazd Związku Nauczy-

cieistwa Szkół Powszechnych
odbędzie się w Wilnie dn. 16 b.m.
Na Zjazd przybędzie z górą 500
nauczycieli i nauczycielek. (d)
— Dziesięciolecie Seminar-

jum Naucz. Komitet, organizują-
cy w dniach 14—15 czerwca ob-
chód 10-cio lecia Sem. Naucz.
Mesk. im. T. Zana w Wilnie, po-
łączony z I zjazdem absolwentów
komunikuje, że ci z absolwentów,
którzy dotychczas nie zgłosili
swego udziału, moga nabywać
karty wstępu w Kancelarji Komi-
tetu dn. 13 b. m. w godzinach:
9—1 i do godz. 10 dn. 14 b. m.

Program uroczystości: 1-szy
dzień—13.VI godz. 10-ta Msza św.
w Kaplicy Ostrobramskiej cele-
browana przez J. E. Ks. Arcybi-
skupa, Romualda Jałbrzykowskie-
go, godz. 12 uroczyste otwarcie
Zjazdu, godz. 3 obiad fw Semi-
narjum, godz. 4 przedstawienie
reprezentacyjne, godz. 8 kolacja
w lokalu Seminarjum.

2-gi dzień 15 czerwca: godz.9
śniadanie w lokalu Sem., godz. 10
konferencja, godz. 1 uroczyste
zamknięcie Zjazdu, godz. 9 bal w
lokalu Seminarjum.

Z życia stowarzyszeń.
— Ze Stow. właścicieli za-

kładów restauracyjnych i ho-
teli. W sali restauracji „Zacisze*
odbyło się doroczne zebranie spra-
wozdawcze członków Stow. wła-
ścicieli zakładów restauracyjnych
i hoteli.

Zebraniu przewodniczył prezes
honorowy Stow. p. Edmund Ko-
walski. Sprawozdanie z działalno-
ści referował prezes Zadarnow-
ski. 2

W ciągu okresu sprawozdaw=
czego zmieniono statut Stow.,
odbyto kilka zjazdów, ingerowano
u władz w sprawach obchodzą-
cych żywo członków Stow., wy-
stosowano memorjał do Izby
Przem.-Handl. w sprawie obrony
koncesjonarjuszy. 7

OFIARY na ceie i KRAJOWEGO KONGRESU EUCHARYSTYCZNEGO w POLSCE
 

P. Edm. Kowalski, jako deie-
gat Stow., brał udział w zjeździe
stanu średniego w Warszawie.

Stow. wzięło udział w „Tygo-
dniu Przęciwgruźliczym*, przyczy-
niając się do zebrania około 600
zł. na rzecz tej instytucji, oraz
uczestniczyło w wiecu protesta-
cyjnym w sprawie wygórowanych
podatków.

Następnie p. Kieliszczyk zło-
żył sprawozdanie w sprawie po-
datku od wódek monopolowych.

Na wniosek p. prez. Kowal-
skiego postanowiono ufundować
sztandar Stow., który ma być po-
święcony w dniu obchodu 10-le-
cia Stow. Na cel ten obecni na-
tychmiast złożyli  znaczniejszą
kwotę.

(chwalono otworzyć prowen-
cjonalny oddział Stow. w Swię-
cianach, lub Postawach, a wresz-
cie postanowiono zwrócić się do
p wojewody z interwencją w spra-
wie systemu sporządzania pro-
tokułów za wykroczeniaprzęciw
ustawie alkoholowej.
W rezultacie wyborów, do Za-

rządu powołano pp.: Edm. Kowal-
skiego, A. Zadarnowskiego, L.
Kneblewskiego, Wł. Kieliszczyka,
M. Kiełmucia, A. Topolskiego, G.
Łukasiewicza, F. Pawłowicza, M
Łazara, W. Usjana, J. Maja i B.
Zielińskiego.

Do komisji rewizyjnej weszli
pp. Ch. Daniszewski, Sz. Szach-
mundes, F. Roszczewski, S. Ku-
sek i A. Klimaszewski.

Zebranie zarządu, na którem
nastąpi podział czynności między
członkami wybranymi odbędzie
się w najbliższy poniedziałek.

— ZŁ „Sokoła”. Celem powi-
tania Pana Prezydenta Rzeczy-
pospolitej w dniu 14 b. m. Zarząd
Gniazda wzywa wszystkich człon-
ków mundurowych na zbiórkę
tegoż dnia o godz. 17 m. 30
w lokalu T-wa.

Jednocześnie wyznacza zbiór-

kę członków, należących do P. W.

i rezerwy w dniu 15 b. m. o g.

4ej m. 30 rano, również w loka-
lu Gniazda.

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

„Artyści* grani będą po cenach zniżo-
nych dziś, jutro i pojutrze. Będą to trzy

ostatnie w sezonie widowiska na Pohu-

lance.
— Teatr iejski w „Lutni*.

Dzisiaj wchodzi na repertuar Jerome K.
Jeromea „Genjusz i kucharka". Część
dochodu z dzisiejszej premjery Dyrekcja
przeznacza na kolonje letnie dla dzieci
z niemiekiego Śląska i Gdańska.

— Posiedzenie komisji teatra!nej
odbędzie się dziś w lokalu Magistratu

m. Wilna. Omówiona zostanie sprawa

uruchomienia teatru letniego w ogro-

dzie Bernardyńskim, oraz sprawa dy-

misji dyr. Zelwerowicza. (d)

POLSKIE RADJO WILNO.
Piątek, dnia 13 4
11,58. Sygnał czasu.
12,05. Gramofon.
13,10. Komunikat meteorologiczny.
16,15. Gramofon.
17,00. Kom. L. O. P. P.
17,15. „Mala skrzyneczka“.
17,45. Koncert z Warsz.
18,45. „Indyjska Yoga“,

glosi Juljan Szwed.
19,10. Aud. wesoła: „Swiętej pamię-

ci“, zradjofon. nowela Pirandella.
19,35. Prasowy dziennik radjowy z

Warsz.
20,15. Koncert wieczorny. Wyk. Ma-

rja Wiłkomirska.
23,00. „Spacer dełektorowy po Eu-

ropie".

Co nowego w Radjo.
Hallo! Rolnicy! -

Miesiące letnie, przysparzając rol-
nikowi wiele trudu w ciągu dłu ch znoj-
nych dni, mimo, to, że są okre em wy-
tężonej pracy przy sprzęcie  lonów z
pól, nie przestają być równie iokre-
sem nauki, dla tego, kło w zawodzie
rolniczym stale kształcić się pragnie.

Ponieważ w czasie żniw ustają wsze|-
kie zjazdy, zebrania i kursy, nawet do
książki zajrzeć się nie bardzo chce, tem-
bardziej zatem w tym czasie cenićby
należało radjo, gdyż daje ono możność
bez żadnego trudu i wysiłku, w każdej
chacie wiejskiej, nawet w gorącej porze
letniej, słuchania rolniczych odczytów, a
z nich czerpania stale nowych wiado-
mości i nowych zasobów wiedzy. Jest
rzeczą stwierdzoną, że ten, kto do
książki rolniczej w czasie lata nie zajrzy,
w niedzielę dla rozrywki z przyjemno-
ścią zasiądzie do aparatu radjowego, by

usłyszeć, co o sprawach rolniczych do-
świadczeni ludzie opowiadają.
14; Ogėlnie rzecz można, że lato jako

okres wytężonej pracy w polu zupełnie
nie sprzyja wszelkim poczynaniom zbio-
rowym, czy pojedyńczym, mającym na
celu krzewienie oświaty zawodowej.
Radjo jednak, jako środek szerzenia tej
oświaty, nawet w tym czasie nic nie traci
na znaczeniu, dostarczając stale ku po-
żytkowi rolników cennych wiadomości,
na czasie | to bezpośrednio do domu
każdego, kto o założenie aparatu za-
wczasu się zatroszczył.

Dowcipny korespondent Radjowy.
Krótkofalowa stacja WGY w Sche-

nectady (W2xAF), należąca do Towa-
rzystwa General Electric Company jest
„w różnych stronach świata odbierana z
rozmaitym efektem. Niektórzy radjosłu-
chacze donoszą w listach, że odbierają
audycje czyšciutko i wyraźnie, jak
„dźwięki dzwoneczka*. Inni natomiast
piszą, że głos dochodzi tak, jakgdyby
ktoś walił młotem w bęben blaszany.
Pewien radjosłuchacz z Nigerji polud-
niowej w Afryce Zachodniej pisze do
dyrekcji stacji WGY, jak następuje:

„Z sercem pełnem wdzięczności kó-
munikuję panon, że na tym kawałeczku
ziemi, na którym słucham waszej krótko-
falowej stacji, słyszę ją tak, jak dudnie-
nie lokomotywy w tunelu. Ludzie nawet
najmniej muzykalni, mają łzy w oczach
zapewne z rozrzewnienia. Głos waszego
speakera rozlega się jak grzmot pioru-
na, jak łoskot gradu o dach blaszany.
W każdym razie przyjmijcie panowie
ode mnie serdeczne gratulacje i podzię-
kowania za to, z że tak wysoko igłoś-
no potraficie sztandar radjotechniki trzy-
mać w waszych rękach".

Nawet w Nigerji nie brak dowcipu
miłośnikom radjal

odczyt wy-
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Listy do Redakcji.
Pomiędzy Magistratem a wła-

ścicielem maj. Pošpieszka, p. An-
tonim Alexandrowiczem, toczy się
od pewnego czasu charaktery-
styczny spór. Z treści listu p.
Alexandrowicza, podanego poni-
żej, czytelnicy poznają isto-
tę sprawy.  Nadmieniamy, iż
przed kilkoma miesiącami p.
Alexandrowicz zwrócił się do Ma:
gistratu o udzielenie pozwolenia
na wydzielenie kilku działek z
ogólnej masy gruntów, celem ich
sprzedaży. Na to pod datą 1
marca rb. otrzymał odpowiedź od
p. Czyża, szefa sekcji technicz-
nej, że Magistrat owego „zezwo-
lenia udzielić nie” może do czasu
przekazania przez p. Alexsandro-
wicza, oprócz zaofiarowanych 54
hektarów na ulice, jeszcze 15 hk.
napark, szkołę, świątynię i rynek,
zgodnie z oświadczeniem z dn. 9
sierpnia 1923 r.*.

W „odpowiedzi na to p. Alexan-
drowicz prosi nas o wydrukowa-
nie nast. listu:
Do Pana Szefa Sekcji Technicznej

Magistratu m. Wilna

Viceprezydenta miasta p. Czyża.

Na pismo W. Pana z dnia LIIII. r. b.
Nr. 994,5 komunikuję:

1) W piśmie mojem z dnia 9.VIII —
1923 r., na które się W. Pan powołuje —
obiecałem ofiarować miastu ziemię pod
ulice, kościół, szkołę, ogród i rynek,
ale rozmiary tych placów nie były prze-
zemnie określone, gdyż chciałem pod
tym względem kierować się wymaga-
niami celowości, wyłaniającemi się w
miarę uskutecznienia podobnej prze-
miany większej połaci pól i zagajników
na miasto.

2) Decyzja, powzięta przez Magi-
strat, że ofiara moja powinna wynosić
już 69 ha, decyzja powzięta bez mojego
udzlału i wiedzy, za mojemi plecami,
nie jest oparta na żadnem prawie, a

 

"jest w sprzeczności z panującym oby-
czajem. pozostawiającym ofiarodawcy
swobodę wymierzania wielkości swojej
ofiary. nie zaś obdarowywanemu przy-
wilej naznaczania rozmiarów darowizny,
którą chciałby otrzymać.

3) W planie inżyniera miejskiego
p. Walickiego, zaakceptowanym przez
Magistrat, pomimo. niepraktykowanie
szerokich ulic, po 22 metry szerokości
każda — (ulica Adama Mickiewicza ma
zaledwie 18 metrów szerokości), — a
więc pozwalających na wysadzenie
wzdłuż nich wspaniałych bulwarów —
jest jedna ulica, mająca formę leżącej
ryby, wybornie nadająca się na urzą-
dzenie na niej miejskiego ogrodu; ten
ogród, wraz z projektowanym wzdłuż
Wilji bulwarem, z torem wyścigowym,

wreszcie z ulicami tak olbrzymiej sze-
rokości — są aż nadto wystarczającemi
akumulatorami świeżego powietrza w
dzielnicy, gdzie każdy dom ma hektar
ogrodu naokoło siebie.

4) Ze również placyk na urządzenie
ryneczku, aż nadto wystarczający na
krańcu miasta, jest w planie p. Walic-
kiego przewidziany; place na szkolę i na
„šwiątynię“, jak się Szanowny Pan wy-

raża, mam]upatrzone. Nadmieniam t Iko,

že ta „świątynia" ma być rzy nsko - ka-
tolicką kaplicą: na świątynię innego
obrządkii placu nie ofiaruję.

5) Kwestja darowizny przezemnie

ulic i placów miastu, nie stoi w źadnym
ani logicznym, ani jurydycznym związku

z kwestją zmiany tytułu własności kilku
działek, już dawno zadatkowanych, —

działek, których sprzedaży się nie sprze-

ciwiają żadne względy natury tech-

nicznej; jeżeli Magistrat uważa, że ma

prow? rozporządzać się tak dowolnie

mojem mieniem, że aż określać, ile to

jemu, Magistratowi, mam z takowego

darować, to powinien dochodzić swoich
praw drogą legalną, za pomocą osobi-

stego porozumienia, za pomocą władz

administracyjnych lub sądowych, opie-

rając się na pewnym określonym para-

grafie prawa, — nie zaś drogą wymu-
szania, uzależniając wydanie pozwolenia
na sprzedaż działek, stańowiącego w

danym wypadku prostą formalność, od
zadośćuczynienia wymaganiom, których

słuszność, celowość i prawomocność

wymagają przekonywujących dowodów
w Państwie praworządnem, uznającem
prawo własności, jednocześnie nasy-

łając na mnie sokwestratorów, którzy
mi opisują narzędzia rolnicze.

6) Że na Magistrat, który po udzie-
niu mi bez przeszkód 99 pozwoleń na
sprzedaż działek ziemi w Pośpieszce,

raptem teraz zaczął robić trudności

i calemi miesiącami zwleka z wydaniem

ozwoleń na zmianę tytułu własności

kilku działek, stanowiących moją bez-

sprzeczną własność, — bez żadnych
przyczyn technicznej natury — spada

cały ciężar odpowiedzialności jak za

straty materjalne, które ja ponoszę,

tak również i za straty, które ponoszą

nebywcy, którzy w dobrej wierze jesz-

cze w zeszłym roku popłacili zadatki,

a teraz nie mogą wejść w posiadanie
nabytych przez siebie placów.

7) Ze Magistrat swoją niekonse-
kwencję posunął tak daleko, że jednak
dla dwóch osób, należących do kon-
sorcjum urzędników Magistratu, zrobił
wyjątek i udzielił im jednak pozwolenia
nabycia u mnie działek teraz, w marcu

1930 roku!! Fakt, że te osoby już da-
wniej takie pozwolenie miały, a jeno
z nich nie korzystały, nie może oczy-

wiście służyć żadnem usprawiedliwie-
niem, bo skoro pozwolenia są termino-

we, skoro dani urzędnicy z pozwoleń

przed upłynięciem termińu nie skorzy-

stali, skoro po upłynięciu terminu za-
padła decyzja, niewydawania pozwoleń,
to udzielenie prolongaty przed termi-
nowanym pozwoleniom jest wyłama-
niem się Magistratu z pod swoich wła-
snych decyzyj ną korzyść swoich urzę-
dników.

8) Magistrat przywłaszcza sobie
monopol na pieczę o dobro miasta cał-
kiem niesłusznie. Owszem, poza Magi*

stratem dbają o nie i jego poszczegól-
ni obywatele. Proszę wiedzieć, że ja,
z krwi i kości wilnianin, związany z Wil-
nem wszystkiemi fibrami mej duszy,
nie mniej się troszczę © jego po-

myślność, niż niektóre przelotne ptaki

Magistratu, które dziś są tu, a jutro

tam — a miastu dla efektu przedwy-
borczego ofiarowują hojne dary... z cu-

dzej kieszeni.

Antoni Alexandrowicz į



  
0 łazienki na Wilji.

Od szeregu 'lat, w maju, je-
den z niższych funkcjonarjuszy
magistratu m. Wilna, stawiał na
Wilji, na prawym jej brzegu, bu-
dynek na zimne kąpiele. Woda
tam bystra i czysta, łazienki zbu-
dowane były mocno, wygodnie i
utrzymane czysto. Miał każdy do
wyboru małe kabiny i duże
dwa baseny z jednej strony mę-
ski, z drugiej damski. Ławeczki,
wieszadła na ubranie, lusterka
dopełniały urządzenia. Można by-
ło bilet codziennie wykupywać
lub nabywać abonament miesię-
czny czy sezonowy. | zadowoleni
byli wszyscy: goście kąpielowi,
których w ciepłe i pogodne lato
pełne były łazienki od wczesne-
go rana do wieczora, kąpiący się
nieraz do późnej jesieni. Zado-
wolony był też przedsiębiorca,
który skromną swą pensję do-
pełniał własnym przemysłem ucz-
ciwie prowadzonego interesu, po-

„lepszając tem byt swój i swej
rodziny ku rzetelnej satysfakcji
szerokich warstw mniej zamoż-
nych mieszkańców Wilna, pracu-
jących inteligentów, drobnych u-
rzędników, sklepikarzy, rzemieśl-
ników, subjektów, pocztowców
etc. którzy na „luksus" letniska z
rzekął pozwolić sobie nie mogą.

Z ociepleniem się aury coraz
tęskniej zaczynają owi niebogaci
ludziska, starzy i młodzi, spoglą-
dać na drugi brzeg Wilji tuż pod
drewniany „posąg” Mickiewicza,
czy nie słychać huku młotków,
czy nie podnoszą się z nad by-
strego nurtu żółte ściany z heb-
lowanych desek.

Aliści głucho i cicho dotych-
czas.

| cóż się okazuje? Dochodzą
nas wieści że na budowę, jak
corocznie łazienek, przedsiębior-
cy Polakowi i chrześcijaninowi
magistrat tym razem koncesji u-
dzielić nie chce. Podobno wy-
koncypował ów magistrat, w swej
Salomonowej, według własnego
mniemania głowie, że te kąpiele
są „niehygieniczne", ponieważ po
lewym, antokolskim brzegu a po-
nadto o kilka czy kilkanaście me-
frów niżej wpada do Wiiji hm...
kanał.

Że raki chodzą tyłem—o tem
wie każde dziecko. Ze magistrat
obecny, choć taki „postępowy”,
często miast maszerować naprzód,
za przykładem raka gramoli się
ku tyłowi, o tem wiemy z wielu
dawniejszych i nowszych przy-
kładów. Fle żeby woda w rzece
cofała się—ergo—miast płynąć w
dół rzeki galopowała sobie w gó-
rę—to jest snadź najnowsze od-
krycie jakiegoś sławnego magi-
strackiego fizyka lub geografa. A
może jakiego sub „umentry* od
kanalizacji, bo to są jak wiado-
mo największe cwaniaki, albo też
najprędzej jakiego znakomitego
lekarza Chorej Kasy, który na li-
szaje na głowie zapisuje jako śro-
dek radykalny np. strychninę do
wewnątrz, bo od tego środka li-
szaje napewno razem z pacjen-
tem przeniosą się do wieczności
i więcej choremu dokuczač nie
będą.

Z drugiej strony magistrat nic
niema przeciw temu, że również
od szeregu lat na Zwierzyńcu,
mieści się, przez kogoś tam na pra-
wym brzeguWilji prowadzona plaża
z kąpielami na rzece. I gdzież to
mieści się ów  hygieniczny za-
kład—wiesz dobrze miły czytelni-
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ku. Tuž, tuž pod barakami za-
kaźnych chorób za, tak zaraz za
szpitalem! Tak, że przez kilka-
dziesiąt minut rzecznej kąpieli
otaczają cię wesołym korowodem
miljardy bakcyli: tyfusu, dyzen-
terji, gruźlicy, szkarlatyny, odry,
krztuśćca, kokluszu, 'tężca, sło-
wem wszystkich wrogów twego
życia, wrogów które nieraz nawet
i połkniesz nieopatrny kąpielo-
wiczu!

Niechże sobie zdrów prowa-
dzi ów zakład, zapewne duchem
maluczki ów zwierzyniecki przed-
siębiorca, skoro się ludzie tych
bakcylów nie boją. Ale na miły
Bóg, mędrcy magistraccy, nie
brońcież nam, mieszkańcom Wil-
na, którzy nie mamy jak p. bur-
mistrz lub p. Czyż w domu ła-
zienki z wanną i prysznicem, któ-
rzy również nie możemy pozwo-
lić sobie na Hel, Gdynię, Zako-
pane, Truskawiec a choćby Zale-
szczyki, lub wreszcie Werki, Ko-
szlany czy insze Jaszuny nad
Mereczanką, nie mówiąc już o
zagranicznych Haicabi, abyśmy
po ciężkiej pracy w kurzu, pocie,
dymie w ciasnych lokalach miej-
skich, mogli za 30 groszy ochło-
dzić się w czystej i bystrej wo-
dzie Wilji! Nie każdy i nie każda
z nas ma ochotę pokazywać,
choćby w dzisiejszym  zreduko-
wanym do minimum kostjumie,
okrągłości łydek i ud, czary biu-
stu, pleców i niżej... i woli w
zamkniętym budynku, wygodnie
się rozebrawszyi nie narażające
na zagrabienie przez przygod-
nego żulika, złożonego na trawce
przyodziewku i powrót w stroju
praojca do domu (jak to się ko-
muś zdarzyło w zeszłym roku)
wypluskać się solidnie w basenie,
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nie na kaleczących stopy kamie-
niach, lecz na gładkich deskach
heblowanych. A wreszcie któż ma
codziennie czas jeździć na plażę do
Wołokumpji lub dalej? Czas i
pieniądze? Gdy tuż za 30 groszy
kąpiel i 20 gr. czółno w obie strony
iw pół godz. jest już po kąpieli i
wraca orzeźwiony i radosny rano
do pracy lub wieczór na spoczy-
nek.

Wielka przeto krzywda dzieje
się nam, . mieszkańcom Wilna i
każdy lekarz przyzna, że więcej
poniesiemy krzywdy na zdrowiu
przez brak latem ożywionych ką-
pieli rzecznych w budynku zam-
kniętym niż przez wpadający do
Wilji kanalik, który, choć jestem
zupełny laik i profan, gotów je-
stem przysiądz na księżyc i gwia-
zdy, że płynie wraz z Wilją nie
w kierunku więzienia antokolskie-
go, lecz w kierunku więzienia na
Łukiszkach—gdzie z całego serca
życzyłbym zamieszkać na czasdłuż-
szy owej niefortunnej figurze, nie
wydającej pożytecznych konce-
syj Polakom i katolikom.

Wysunięty powód o rzekomej
niehygieniczności miejsca na ła-
zienki wydaje nam się mocno
naciągnięty. Grają tu zapewne
rolę inne względy i względziki a
jakie—o tem radzibyśmy wiedzieć
i da Bóg — dowiemy się.

Wilnianin.

Wasiewicze.

W tych dniach wizytował pa-
rafję w Wasiewiczach J. E. Ks.
Biskup K. Michalkiewicz. Był on
świadkiem litwinizacji parafji przez

ks. "W. Miszkinisa. Litwinizacja
parafji polega na szykanach Po-
laków i faworyzowaniu Litwinów.
Ks. proboszcz chciał, aby ks. Bi-
skup, sądząc z zewnętrznego wy-
glądu parafji stał się powolnym
dla wykonania planów szerszej
litwinizacji. To też przyjazd ks.
Biskupa był nie świętem kościel-
nem, ale narodowem litewskiem.
Kościół i bramy były ozdobione
herbami i barwami  litewskiemi.
Natomiast żadnej odznaki nie by-
ło o barwach polskich. Banderja,
dziewczęta i małe dzieci — wszy-
stko to pstrzyło się od kolorów
litewskich i wysuwało się na
pierwszy plan pozostawiając Po-
laków w cieniu.

Wszystko to zmierzało do celu
wytkniętego — do pozbawienia
Polaków nabożeństw w języku
polskim lub ich ograniczenia
(choć i tak nie mają przypada-
jącej według podziału połowy
nabożeństw). Delegacja Litwinów
złożyła odpowiednie podanie ks.
Biskupowi, prosząc Go o pozo-
stawienie dla Polaków li tylko
czytanej w języku polskim ewan-
gelji. Oczywiście te sposoby wy-
krętne, oparte na fałszu, ujmę
przynoszące ks. proboszczowi
Miszkinisowi, znalazły odpowied-
nią odprawę ze strony Polaków,
jak i ks. Biskupa. Delegacja Po-
laków skarżyła się ks. Biskupowi
na litwinizację kościoła i parafji
przez ks. Miszkinisa, ukazując
prawdę tam, gdzie ks. proboszcz
chciał by ona wyglądała inaczej
i prostując sfałszowane fakty. To
też ks. Biskup słusznie wyjaśnił,
że ksiądz w pąrafji, a szczegól-
nie mieszanej, winien być prze-
dewszystkiem kapłanem i narów-
ni traktować Polaków jak i Litwi-
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nów. Mimo to ks. Miszkinis na-
stępnej niedzieli zaatakował z
ambony delegatów polskich wyzy-
wając ich od komunistów i t. P>
co znowu spowodowało zaskar-
żenie ks. Miszkinisa do Sądu za
zniewagę.

Tak zachowują się Litwini w
Polsce wtedy, gdy nasi rodacy
na Litwie Kowienskiej znoszą
prześladowanie za to tylko, że są
Polakami.

S.. Jotcba.

Krzyż pamiątkowy na miej-
scu zabójstwa posterunko-

wego Zawadzkiego.
Celem uczczenia ś p. tragicz-

nie zmarłego  posterunkowego
Policjj Państwowej Michała Za-
wadzkiego, który, padł od kuli
skrytobójczej  bandyty Ostapki
w miejscowości Kamienny Ług
pow. wileńsko-trockiego, miesz-
kańcy oraz funkcjonarjusze P. P.
postanowili wznieść na miejscu
zbrodni krzyż. Poświęcenie krzy-
ża nastąpi w przyszłym haj yk

d

 

Z POGRANICZA.
Bezprawne uwięzienie fli-
saków przez straż litewską.

Onegdaj na rzece Mereczance
straż litewska zatrzymała dwie
tratwy z drzewem polskiem, któ-
re były spławiane środkiem rzeki.

Litwini zatrzymali 4 flisaków, któ-
rych osadzono w strażnicy.

Dopiero wczoraj na skutek
brzęczącej czy szeleszczącej in-
terwencji ze strony kupców straż
litewska uwolniła flisaków i zwró-
ciła tratwy. d
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Renė Pujol. 44)

Krzyk z przestrzeni.
Przekład autoryzowany Izy Glinki.

(Przedruk wzbroniony).

IX.

W OŻDA.
Wynalazca obudził się z szalonym bólem gło-

wy i niesmakiem w ustach. Znał już to uczucie,
doświadczył go już raz, gdy po zażyciu narkotyku
zbudził się był na galerze. Łysy człowieczek ener-
gicznie tarł sobie czaszkę... Gdzie się znajdował?
W samochodzie prefekta? Na fermie? Na galerze?
Wszystko wydawało mu się niezwykle skompliko-
wane. Wyjrzał przez szyby samochodu. Po obu
stronach drogi rozpościerał się gęsty las sosnowy.

— Gdzie jesteśmy?—zapytał głośno.
— Między Soulac i Verdon—odpowiedział mu

uprzejmie męski głos.
ynalazca spojrzał ze zdumieniem namówią-

cego. Był to nieznany mu zupełnie człowiek z ru-
demi włosami, którego nie widział nigdy przedtem.

— Ależ to nie ten automobil, którym jechałem?
EZESiedzenie w samochodzie było rzeczywiście — Poco pan przesadza i denerwuje się nie- Vigny. (D. m.) -

š
Chiluba francuskiej produkcji światowej. — Nie nigdy!
Epokowe arcydzieło. Aktów 12. W rol. gl:

znacznie niższe niż w eleganckiej niemieckiej limu-
zynie.

I nie ten sam towarzysz — podjął uprzejmie
rudy inężczyzna.

— Gdzież się podział tamten?
— Nikt tego nie wie... — odparł wymijająco

rudy.
— Znów mi zmienili stróża?
— Cóż za brzydkie i niesłuszne określenie...

Odnalazł pan przyjaciół... jestem pana przyjacielem.
— Ależ ja pana wcale nie znam! Jak się pan

nazywa?
— Moje nazwisko niewiele pana objaśni; je:

stem, że się tak wyrażę, przyjacielem anonimowym.
— Dokąd mnie pan wiezie? — zapytał wyna-

lazca tonem, który świadczył, że wszelkie żarty
uważa za niestosowne.

— Jedziemy do Verdon.
— Poco?

Wsiądziemy tam na statek.
— Na statek? Poco? Dokąd mam jechać?

Do pięknego kraju, o którym opowiem
panu bardziej szczegółowo, gdy już będziemy na
pełnem morzu.

Vigny zacisnął pięści.
— Nie wsiądę na statek, nie chcę żadnego

pełnego morza, nie opuszczę Francji!
Rudy sąsiad uspokajał go z łaskawą ironją:

Od dnia 12 do 15 czerwca 1930 roku
włącznie będzie wyświetlany film:

M. Albert. Dieudonne, Gina Manes, Mikołaj Kolin i Suzy Vernon.
Następny program: „Marsz Radecklego”

Miejski Kinematograf
Sala Miejska ul Ostrobramska 5

MICKIEWICZA Nė 22

POLSKIEkino „„WANDA“ |
UL WIELKA 30. Tel. 14-81.

czątek seansów od g. 6.

 

jąca treść! Przepych wystawy! Wspaniała rewja! Początek seansów.
ny miejsc do godz. 7-ej parter 1 zł. balkon 80 gr.

 

Dziś! Najpiękniejszy film światal Rekord romantycznego nastro
przepiękny upajająco-erotyczny dramat w 10 akt. W rol. głów:
mantyczna opowieść p.t. „SZAL“ w roli gł.: wampirzyca Glna Manes t. zwana „Djablica“i Los Hanson. kach. Laskawego

Złota Lilja

potrzebnie? Czyż nie lepiej poddać się temu, co
jest nieuniknione? Jeśli się chce być szczęśliwym,
trzeba ustosunkować się jakoś do pewnych faktów,
trzeba być fatalistą. Siła nie jest po pana stronie,
nieprawdaż? Niechże się więc pan podda biegowi
wypadków i nie sprzeciwia się, bo żaden sprzeciw
nie polepszy sytuacji.

— Nigdy—zawołał Vigny w przystępie furji—
Nie ma pan żadnego prawa rozporządzać moją
osobą!

— Będzie pan wynagrodzony po krėlewsku!
— Nie chcę waszych pieniędzy, rzucę wam je

w twarz—pienił się uczony.
— Niechże pan tego nie robi, byłoby mi do-

prawdy bardzo przykro.
— Nie dostaniecie ode mnie ani

szkicu, ani jednego wyliczenia, Nicl
Rudy poklepał go po policzku z impertynenc-

ką pobłażliwością i rzekł tonem, jakim się mówi
do dziecka, aby je uspokoić:

— Ależ dobrze, dobrze.
—Przysięgam, że nic nie dam!
— Niechże się pan nie zarzeka, na pewno

nie jest pan taki uparty, jak się to panu wydaje.
Zrozumie pan wreszcie swój interes.

— Nigdy.—Zacznę od tego, że odmawiam ka-
tegorycznie swej zgody na dalszą jazdę.

— Odmowa zupełnie platoniczna, drogi panie

jednego

«Napoleon»

nieczynny.

 

: pierwszego o godz. 5

 

ju i mistrzowskiej reżyserji Aleksandra Korda p. t:

AAAETELSTAI AA ESI SISSTU IIT 2CAC WETOWOCEZERO RTDOTEE TPA

— Niech pan nie będzie taki pewny siebie.
Jest teraz na szczęście dzień i sprawy inaczej tro-
chę wyglądają niż w nocy. Potrafię tak się urzą-
dzić, aby się ludzie dowiedzieli o mojem istnieniu.

Rudy zaniepokoił się widocznie.
— Ma pan zamiar narobić wrzasku?
— I jeszcze jakiego!
— To niedobrze, wie pan?
— Zrobię taki skandal, że będzie pan musiał

mnie wypuścić!
Nieznajomy pochylił się nad wynalazcą.
— Niech pan będzie na tyle uprzejmy i wie-

rzy mi, że ludzie ostrożni zgóry przewidzieli
wszystko.

Spokój, z jakim wypowiedziane były te słowa,
wyprowadził z równowagi uczonego.

— (Cóż stąd?
— Tylko to, że będziemy zmuszeni po raz

trzeci pogrążyć pana w sen. Poznał pan zresztą
dobrze to uczucie... nie jest zbyt przykre,
nieprawdaż?

Groźba poskutkowała, przynajmniej napozór.
Uczony wcisnął się w kąt i zamilkł,

Rudy, poczekawszy chwilę, złudzony tym spo-
kojem, rozsiadł się niepotrzebnie na siedzeniu.
Vigny czekał tylko na ten moment. Błyskawicz-
nym ruchem otworzył drzwiczki auta i wyskoczył
na drogę.

— Masz
Kasa czynna od g 5 m. 30 Pe- całusa.

— Ach Helu tak mnie
jeszcze żadna nie poca-

w nagrodę

- W dniu 16-VI r. b. Kinematograf

łowałal

PIERWSZY DŹWIĘKOWY UWAGA! Na Seanse o godzinie 4.30 i 6-ej ceny miejsc: Baikon 60 gr. Parter 1 zł. Wielkie Dźwiękowe Arcy- K„ KINO- <H E L l 0 S» dzieto! Czarująca, oszalamiająca swą urodą ulubienica WART NOCNA Realiz. JERZY AZAGAROW A USZERKITEATR “ całego świata BILLIE DOVE w dramacie erotycznym W rolach głównych: Miko-ulica Wileńska Ni 38. łaj Suzanin i Paul Lukas. Początek seans. o g. 4. m. 30. Ostatni s. o 9. 10. m. 15 w. AKUSZERKA

PIERWSZY DŹWIĘKOWY KINO -TEATR  J DZIŚ! 100,* /g_ sztuki j BA zę
į w

w/g sztu! scenicznej granej w teatrze na Po- P. d dz. 9 doĘ arcydzieloESg©aci“A 2V hulance. (dział biorą: Eveliha Brent, Merny 3 w acie 4 m. 5.«H 0 L L YwoOD» dźwiękowe Kennedy i cały zespół Broadway'u. Fascynu- WZP69
ost. s. o g. 10,30 w. Ce-

gubiono teczkę czar-
ną dn 1-VI w Wer-

zna-
lazcę uprasza się o zwrot
takowej za jwynagrodze=

nych: Billie Dove i Clive Brooki Ro- Z   Spokojnie śpiące dzieci jak również I
dorośli bywają często ofiarami śmier-

Wierzb

małżeń

  

Niebezpieczeństwo
wśród nocy! 3

cionośnych komarów. Wśród nocy roi
się od tych owadów, roznoszących ma.
larję oraz inne niebezpieczne choroby,
Rozpylajcie Flit przed udaniem się na
spoczynek.

"Flit niszczy doszczętnie muchy, koma.ry, pchły, mole, mrówki,
pluskwy oraz ich zarodki. Zabójczy dla
owadów, jest zupełnie nieszkodliwy dla
ludzi. Nie plami.

Flit nie należy porównywać do innychśrodków na owady. Żądajcie żółtej bla.
szanki z czarną opaską, wystrzegając sięnaśladownictw.

karaluchy,

Wilno, dnia 10 czerwca 1930 roku Ne 2031.

„Sąd Arcybiskupi Wileński niniejszem wzy=
wa Pawła Czekałowskiego i Benignę z Werbelów=

ickich Czekałowską, z pobytu nieznanych,

stwa. Sąd Arcybiskupi

(-) Ks. Prałat Jan Hanusowicz, Oficjał.
(—) Ks. D-r. Jan Ellert, Notarjusz.

 

aby do dnia 24 czerwca 1930 roku stawili się wo- daży,bec tegoż Sądu Arcybiskupiego w sprawie swego „Warzonka”
uprzedza wzywa-

nych, że w razie niestawienia się w oznaczonym
terminie sprawa będzie rozpoznawana pod ich
nieobecność.

Wolny Skład Soli w Wilnie podaje do
ogólnej wiadomości, że jest w sprze-

w sklepach spożywczych sól
w podwójnem opakowaniu

Jako sól produkowana maszynowo jest
najhigieniczniejsza i najczystsza. Zwra-
cać uwagę na oryginalne opakowanie

   

  

niem (l. Szeptyckiego d.
Nr. 10 m. 12 J. Macie-

 

—0o

 

lino, Mickiewicza 23, tel.8—49.

MIODY
znanej miodosytni K. MIESZKOWSKI w War-
szawie istniejącej od 1886r. a także wina owo-
cowe Henryka Makowskiego znane ze swej

dobroci but. */, litra od zł. 2

dleta: D.-H. ST. BMNEL i $-ka —

Zakład Sztucznych Wód Mineral-

 

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

|-1 o wie, w r. 1929.
| K. DĄBROWSKA, Wilno, ul. Niemiecka 3, m6.

Ceny_ fabryczne. — Sprzedaż i wynajęcie.

TNAJKORZYSTNIEJ kupuje się towary gwaran- |.
towanej dobroci u Głowińskiego.— Polecamy rzy
różne nowości sezonowe, markizety, jedwabie, E
satyny, perkale, oraz pończochy i skarpetki mo- |

dne. Uwaga — Wile 27. _—1o 
7 Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI,

FLI:
__Miszczy szybciej

 

| LEKARZE |

I. LUNIEMIL
Choroby skórne

I weneryczne

 

m. od 1—2 i5—7 pp. raz na sprzedaż. Księ-
d. Mickiewicza 9 — garnia św. Wojciecha ul.

a. z ul. Sniadeckich Dominikańska 4.
r. 1. 12

nych i Napojów Chłodzących
pod firmą:

E. TROMSZCZYŃSKI
w Wilnie

pod kierownictwem współwłaśc. prow.
Wrześniowskiego

poleca: sztuczne wody mineralne (Vi-
chy, Ems, Karlsbad i inne) i napoje
chłodzące, przyrządzane wyłącznie

na cukrze.
Zakład: Piwna 7.

342—70 „Magazyn: Wiglka 50.

_ [KUPNO- | Okazja!
SPRZEDAŻ| Sprzedam: książki różne

wyd. luksus, Aparat fo-
tograficzny, Burkę kau-

 

 

i
kaską, podwójn. wełnia-
ną w .najwyższym gatun-
ku, Meble oraz drobne
ruchomości Mickiewicza
43 m. 3 od 10—13 i od
16—19. 1
——-

Jona pianino sprze-
dam dobry stan, do-

skonały ton. Ul. Mickie-
wicza 22, m. 25 przekupn.
nie fatygow.

Kasz prawdziwą
ę krakowską

otrzymała firma
ZWIEDRYŃSKI Wileńska
28, tel. 1224. 2537—6

100

 

skrzyń równych w
dobrym stanie za-

2550—1

Drukarnia „Dziennika Wileńskiego* ul. Mostowa 1.

Monopolu Solnego w paczkach po pół
kg. i 1 kg.

 

 

z. t.i Poszukuje posady _na
į wyjazd; služącego,
wožnego, gejowego lub
strzelca — posiadam ze-
zwolenie na broń my-
śliwską mogę powołać
się na dobrą kafórencja

adres wASS

Sprzedamy
zaraz

prawdziwie okazyjną
piękną kamienicę w
śródmieściu przy

10000 dolarów gotów-
ki dochód 60.000 zło-

tych rocznie
Dom H.-K. „Zachę-

 

Potrzebna Fabr.

 

 

 

*©* BÓLU GŁOWY

Szybko usuwają uporczywe bóległowy.

z marką

 

jewski. 2545

zin | Seramo]Amra mae 4 PASEO, Zgkiżmę. j majątkowe |
EEROOT M

PROSZKI OD DOLARY lub
ZŁOTE

lokujemy na solidne za-
bezpieczenie z gwarancją
terminowego zwrotu

dla dorosłych

„KOGUTEK* Wileńskie Biuro Komi-„MIGRENO - NERVOSIN“ a
w TABLETKACH | FOLWARK

o obszarze około 100
ha,łąki, las, zabudowa-ŻĄDAĆ w APTEKACH
nia kompletne, sprze-

„K 0 6 U T E K“ damy przy gotėwce
A. GĄSECKI i $-wie. DomH-K.„„Zachęta”
Chem. Farm. w Warszawie. Mickiewicza 1, tel,ta" Mickiewicza 1, wykwalifikowana kuchar-

9—05tel. 9—05. TS Ika ze świadectwami na 0518250
letnisko do pensjonatu. i A

GONTY sprzedaje Krakowska"25 m. 7 od 1 leną minia 2 duže
Polski 12—4-ej. 2558—1 Miejscowość ładna, su- DRU-Lloyd ul. Kijowska. —s2 R Laszosnówy, rzeka. pokoje KARNIAstac. kol. 3 klm. od bez kuchni do wynaję- zSza czystej rasy RÓŻNE Wilna 1 godz, koleją. cia. iwa ER Kamo,dobermana  Nowo- Poczta i stac. kol. Gudo- 5 od 4 do 6 pp. 2535—1 TORNIAŚwiecka 18-a—3. 2561 daje, mająt. Anielin, Za- ach 3

o PISZEMY palący. Bil Do wynajęcia 5 po- „DZIENNIKAPRACA L=tskazutrzymaniem wygodami "1 Pogroden: |] WILEŃSKIEGO"azu rzymaniem wygodam ogrodem. i; NA MASZYNACH L = zale s RE a Dowiedzieć== skich w Nowogródzkiemsię Poleska 2340 d5 bko i tanio. g e ę a om w .Mo-potrzebny Ekonom ze WIE Nan Wllefiskiacka gójewódzź Kol. 2556—1 keświadectwami. Zgła- sowo - Handlowe Mickie- tvie- Informacje: Wilno,  ————————-..szać się ul. 3-go Maja wicza 21, tel. 152.  —0 Ad. Mickiewicza 23, Biu- poszukuje 425. pokić Telefon 12-44,Nr. 9 m. 11. 3011—0 ro Techniczne Inž. Kier- jowego mieszkania PRZYJMUJE„m. [TZWNEA a I Kružolek S-ka, 94 lipca, sierpnia ewen-
LETNISKA tel. 5-60. 289 tualnie września. Adres: WSZELKIEPro et bej Uniwersytecka 5. Bibljo- ROBOTYJ O 3 5 : . Ste-antes lub pomocnika Mieszkania kosma A a w zakres dru-buchaltera, na miejscu LETNISKO i pokoje s" 2554 karstwalub na wyjazd. Posiadam z całodz. utrzymaniem w J -—-— ispraktykę w dużej firmie majątku ziemskim. Ko- 1 Introligator-i ukończyłem Kursa Han- munikacja autobusowa, 2 pokoje Narzeczeni. stwa wcho-dlowe. Wymagania skro- konwersacja francuska umeblowane słoneczne — Powiedz mi czy dzące.mne. Wiosenna 10 Leon na SCE Dąbrowskie-.do wynajęcia Dąbrow- przedtem w kim się nieKozłowski. go 5—2 od 1—4. 2555 skiego5—2. 2555 zakochałeś?

 

 

- Redaktor odpowiedzialny: KAZIMIERZHAŁABURDA, 
 


