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Rok XIV.

folw. Junoszyn.

MISTRZOSTWA POLSKI 1930 r.
MISTRZOSTWA MAŁOPOLSKI
MISTRZOSTWA KATOWIC
MISTRZOSTWA ŁODZI
TURNIEJ W MILANÓWKU

W. K. S. Legja — wszystkie turnieje
rozegrane zostaną pilkami

SLAZENGERS.
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Wilno. Wtorek 17-40 czerwca 1930 r.

 

 

tABMIKISTRACIAs ul. Deminfkańska 4. Telefen Redekcfi

i Administrach 448, Drukarni 1244. Adres drukarni: Mostowa t.

Redaktor przyjmuje ed g. 2—4 pp. Administracja otwarta ed g. 9—3,

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

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

«Po.

Klaudjusz POLKOWSKI
inżynier Leśny,

em. RadcajOkręgowej izby Kontroli Państwowej w Wilnie,
zmarł dn. 11 czerwca 1930 r. w folw. Junoszyn (Białusy) pow. Święciań-

skiego w wieku lat 71.

Został pochowany dn. 13 t. m. w Grobach Swych Ojców w pobliżu

0 czem zawiadamiają dzieci.

GIEŁDA
WARSZAWA, 16.VI. (Pat.)

Waluty i dewizy:

Dolary 8,88! ,—8,90'|,—8,86'/,.
Holandja(ALŲ
Londyn 43,33':+—43,44—43,22';,.
Nowy York 8,909—8,929—8,889.
Paryż 35,01—35,10—34,92.
Praga 26,44',—26,51—26,38.
Szwajcarja 172,88—173,31—172,45.
Stokholm 239,55—240,15—238,95.
Wiedeń 125,83—126,14—125,52
Włochy 46,73—46,85—46,61.
Berlin w obr. pryw. 212,78.

Papiery procentowe:

Pożyczka inwestycyjna 112, dolarów-
ka 63,50, konwersyjna 55,5, 10%/, kole-
jowa 102, 8”9L. Z. B. Gosp. Kraj. i B. R.,
obl. B. G. K. 94, te same 7, 83,25, 8%, li-

sty zastawne Tow. Kredytowego Prze-

mysłu Polskiego 84,50, 85,50, 49/, ziem-

skie 45,50, 4',"/, zlemskie 55,75—55,50—

55,75, 8%, warszawskie 75,25—7550—75,25,
80, Częstochowy 67,75, 89, Kielec 67,75,
8% Łodzi 70,75, 109/, Siedlec 81,75—82.

Rkcje:
Bank Dyskontowy 116, Bank Polski

170 50—170, Bank Związku Spółek Zarob-
kowych 72,50, Węgiel 46, Lilpop 27,75,
Ostrowiec serja B 53,25, Starachowice
18—17—17,25.
BEWYBĘLZZYGORESE(ODRA FCO RESTARK)

Popierajcie Polską

Macierz Szkolną
Wileńska 15—5.
 

 

skiej.

ustaw samorządowych w Polsce.

Omal nie doszło do bójki.

mistrzów z Wielkopolski,
administracji państwowej,
(117 na 118).

pos. Stroński, Róg i Kamieniecki.

wrócił do Warszawy.

o zwrot Komory Cieszyńskiej.

PARYZ, 16.6 (Pat). W stoczni
Blainvilleżjw Caen odbyło się

spuszczenie na wodę łodzi pod-

wodnej „Zbik”, ostatniej z za-

mówionych przez Polskę we Fran-

cji. Pozatem spuszczono też na

PRAGA, 15.6. W sobotę o godz.

20,30 przed gmachem poselstwa

polskiego miały miejsce demon-

stracje. Grupa młodzieży w licz-

bie kilkudziesięciu osób wzniosła

wrogie Polsce okrzyki i rzuciła

kilka kamieni, wybijając dwie

szyby w oknach poselstwa. Zaalar-

mowana policja schwytała jedne-

go z demonstrantów, nazwiskiem

Zoltan Sshonhertz, lat 25, słucha-

cza politechniki miejskiej w   
  

Pradze.

W trzeciem dopiero głosowaniu,
którzy są urzędnikami, |
wniosek upadł większością jednego głosu

Posiedzenie Senatu.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Na środowem posiedzeniu Senatu nastąpi wybór

wice-marszałka na miejsce zmarłego w.-marsz. Posnera.

Socjaliści wysuną prawdopodobnie kandydaturę sen. Kłuszyń-

Na zjeżdzie Związku Miast.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W poniedziałek na zjeździe Związku Miast pos.
Staniszkis zgłosił rezolucję, stwierdzającą, że w ostatnich kilku latach

położenie prac samorządowych uległo pogorszeniu z powodu niepo-

szanowania przez władze nadzorcze obowiązujących ustaw.

Druga część rezolucji opiewała, że zahamowanie prac  ustawo-

dawczych parlamentu spowodowało szkodliwą zwłokę w regulowaniu

Przy głosowaniu wynikło bardzo ostre starcie z sanacją po-

między.pos. Downarowiczem (B. B. S.) a p. Sliwiūskim (P. P. S.).

wskutek zachowania się bur-
uzależnionymi od

Przeciw gwałtom litewskim.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. We wtorek odbędzie się w Ratuszu wiec prote-

stacyjny przeciw gwałtom litewskim, na którym będą przemawiali

Poseł Patek w Warszawie.
(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Poseł polski przy rządzie Sowietów, Patek, po-

0 Komorę Cieszyńską.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Sąd Najwyższy oddalił protest Habsburgów

 

Wzrost wojennej floty polskiej.
wodę 2 torpedowce „Wicher“ i

„Burza“. Obecni byli przedstawi-

ciele władz morskich francuskich
i polskich. Liczna publiczność

asystowała spuszczeniu nawodę

„Zbika”.

Demonstracje przed poselstwem polskiem
w Pradze.

PRAGA, 16.VI. (Pat.). W związ-
ku z sobotniemi demonstracjami

komunistów przed gmachem po-

selstwa polskiego, podczas któ-

rych wybito szyby, wyraził dziś

minister spraw zagranicznych

chargć d'affaires Rzeczypospoli-
tej Polskiej radcy legacyjnemu

Janowi Karszo-Siedleckiemu wy-

razy ubolewania. Dalsze śledztwo

policyjne w tej sprawie nie dało

dotychczas żadnych pozytywnych

rezultatów.

 

-Zapisujcie się członków Czerwonego Krzyża
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Olbrzymi pożar w składach drzewa.
KATOWICE, 16.VI. (Pat.). —

Wczoraj w Stawonkowie powiat
lubliniecki wybuchł pożar w skła-
dach drzewa, będących wlas-
nośclą zjednoczonych towarzystw
drzewnych. Spłonęło około 400

wagonów, wartości około 4 mi-
ljonów zł. W czasie akcji ratun-
kowej dwóch żołnierzy odniosło
obrażenia cielesne. Przyczyna po-
żaru narazie nie ustalona.

Wielki pożar lasu.
BIAŁYSTOK, 16.6 (Pat). Dziś

o godz. 12-ej w lasach spółki
eksploatacyjnej Kołontaj w miej-
scowości Potrawka, gm. Piaski,
pow. wołkowyski z nieustalonych
„dotychczas przyczyn wybuchł po-
żar. Skutkiem sprzyjających wa-
runków, a mianowicie suszy i
wiatru, ogień objął szybko duży
obszar lasu stanowiącego włas-
ność wspomnianej ' spółki i mjr.
rezerwy Jełowieckiego. Fale ognia
objęły las wysokopienny i grupę
lasu młodego, przeważnie 20-let-

niego. W akcji ratunkowej brali
udział 'mieszkańcy / okolicznych
wsi. oraz zmobilizowana została
cała obsada okolicznych poste-
runków policyjnych, ponadto z
Wołkowyska wyruszył  oddzłał
wojska w liczbie 40 żołnierzy. O
godz. 16.30 pożar udało się zlo-
kalizować. Spłonęło około 1.700
ha lasu, w tem 60 ha lasu wyso-
kopiennego. Według dotychcza-

* sowych przypuszczalnych obliczeń
straty wynoszą około 300.000 zł.

Exposć premjera rumuńskiego Maniu.
BUKARESZT, 16.6 (Pat). Pre-

mjer Maniu udzielił wczoraj wy-
wiadu przedstawicielom — prasy.
Premjer oświadczył, że w dzie-
dzinie polityki zagranicznej w Ru-
munji nie zajdą żadne zmiany.
Rząd będzie żywił uczucia przy*
jaźni w stosunku do wszystkich
narodów. Na zapytanie czy jakie-
kolwiekzmocarstw zagranicznych
odegrało jakąś rolę w dokonaniu
ostatniego przewrotu w Rumunji
premjer odpowiedział odmownie.

Sprawa ta była sprawą wewnę-
trzną Rumunji, została też za-
łatwiona jako taka. Zagadnięty o
sprawę granic państwa premjer
powiedział: Mógłbym przypomnieć
panom przemówienie króla, w
którem oświadczył on, że obecne
granice nie ulegną zmianie. Nie
może być mowy o rewizji granic.
Sprawie pokoju może służyć je-
dynie zasada nienaruszalności
traktatów pokojowych i granic
ustalonych przez te traktaty.

Demonstracje komunistyczne w Berlinie.
BERLIN, 16.6 (Pat). — Dziś w'

godzinach popołudniowych: ko-
munlści urządzili demonstracyjne
pochody bezrobotnych. W kilku
miejscach doszło do starć z po-
licją, przyczem dwóch policjan-
—

Sprawy gospodarcze.
Drzewo sowieckie podcina
byt naszego przemysłu

drzewnego.
Drzewnictwo polskie przeżywa

już od dłuższego czasu ciężki kry-
zys, który coraz bardziej się za-

ostrza i przechodzi w stan niemal
katastrofalny. Dumping sowiecki
na rynkach zagranicznych spowo-
dował nietylko zupełnie niezwy-
kłą derutę cen, ale wprowadził
stan chaosu, w którym wszelka
orjentacja staje się zgoła nie-
możliwą.

O ile bowiem dumping, sto-
sowany przy różnych artykułach
przez inne państwa, opiera się

mimo wszystko na kalkulacji, o

tyle dumping sowiecki wyłączony
z zakresu logiki kupieckiej, obo-
wiązującej w państwach o ustro-

ju kapitalistycznym, jest czynni-
kiem nieobliczalnym, którego po-
sunięcia na kształtowanie się sytu-
acji mogą mieć wpływ nie do
przewidzenia.

Dumping ten spowodował pra-
wie zupełną stratę rynku angiel-
skiego dla drzewa polskiego, a

rynek niemiecki, stanowiący głów-
ny teren zbytu drzewa polskiego,
przez dumping ten mniej dotknię-
ty, znacznie się zwęził w związku

z ciężką sytuacją, jaką kraj ten
przeżywa.

Aczkolwiek w -danej chwili
ilościowo eksport drzewa nie

zmniejszył się w porównaniu z

rokiem ubiegłym, * to jednak
stwierdzić należy, że eksporto-
wane są jedynie gatunki szlachet-

tów zostało zabitych. Jeden z
urzędników policyjnych, będąc
atakowany przez demonstrantów,
dał kilka strzałów rewolwerowych,
raniąc jednego z komunistów.

mrw

niejsze, materjał zaś budowlany,
stanowiący gros produkcji, pozo-
staje całkowicie w kraju bez ru-
chu. Sytuację pogarsza jeszcze
ta okoliczność, że na rynku kra-
jowym zarówno wobec nikłego
ruchu budowlanego, jak i trudnej
sytuacji finansowej odbiorców,
nastąpił zupełny zastój.

Fabryki wstrzymują pracę.
W ub. czwartek wywiesiły Za-

kłady Żyrardowskie ogłoszenie
tej treści, że z dniem 28 czerwca
zostają Zakłady te zamknięte na
czas nieograniczony. Na skutek
tego zarządzenia 4000 ludzi zna-
lazło się w jednym dniu bez pra-
cy i bez środków do życia dla
siebie i swych rodzin. W mieście
zapanowało też skutkiem tego
ogromne wzburzenie.

Fakt ten, nie jest zresztą odoso-
bniony. Równocześnie bowiem
nadchodzą wiadomości, że pra-
wie wszystkie fabryki włókienni-
cze w Łodzi i innych miastach,
postanowiły przerwać pracę na
dwa tygodnie w końcu b. m. na
czas urlopów robotniczych. *Nor-
malne urlopy udzielane są indy-
widualnie i na miejsce urlopowa-
nych przyjmowani są czasowi za-
stępcy. W tym roku, by nie po-
nosić tych dodatkowych kosztów,
przemysłowcy włókienniczy po-
stanowili zamknąć całkowicie swo-
je fabryki, udzielając hurtownie
urląpów robotnikom z zapłatą za
czas urlopu.

„Wakacje“ te wywolają w fa-
*brykach zaniepokojenie wśród ro-
botników,
mogą one

obawiających się, że
w niektórych fabry-

OGŁOSZENIA: za wiersz miłim. prze

niem miejsca e 25 proc. drożej.
terminowe u

 

za granicę 8 zł.

 

oszeń. Konto czekowe w P.

PRENUMERATA: miesięczna 4zł., z ednoszeniam i przesyłką pocztową Zl. 4 gr.GĄ |

tekstem 6 lam 236 gr., w tekście 48 gr., za

"I 10 łam. 15 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 28 proc. drożej,

iczne o 88 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-
Administracja nie bierze odpowiedzialności za

ELA

 

nadeszły nowe modele 1930 roku:
samochodów osobowych i ciężarowych;

traktorów rolniczych i przemysłowych.
Autoryzowany Przedstawiciel

DOM PRZEMYSŁOWO - HANDLOWY

W. Malinowski, inżynier
Wiino, Wileńska 23 — Tel. 310 — Telegr. „Wuma“.

 

smutny biians
Warszawa 15 czerwca.

Artykuły Jerzego Szuriga w
„Przełomie* o „kryzysie ideowym
obozu prorządowego" wywołały
już bardzo silny oddźwięk w —
obozie antyrządowym. W kołach
prorządowych mamy do zanoto-
wania jedynie jeden głos: socjali-
stycznego „Przedświtu”, głos nie-
przychylny, napastliwy, nawet nie-
polemiczny, lecz usiłujący autora,
przemawiającego z widoczną do-
brą wolą—ośmieszyć i zironizo-
wać, jeśli nie okpić. To milcze-
nie prasy prorządowej, jakkolwiek
wiadomo powszechnie z rozmów
prywatnych, że w jego łonie pa-
riuje silne wrzenie, istotny „prze-
łom” wskutek zawiedzionych na-
dziei — jest bardzo wymowne.
Swiadczy, że nie wiedzą sanato-
rzy, co wogóle robić, a w stosun-
ku do wystąpień Zjednoczenia
pracy wsi i miast — nie wiedzą,
jak się dalej kolaboracja tych
grup prorządowych rozwinie i jak
postąpi w danym wypadku.

Grupa „Przełomu” należy do
tego grona piłsudczyków, którzy,
świadomi rozprzężenia w własnym
obozie, chcą za każdą cenę oca-
lić autorytet swego wodza. Ostat-
niem zawołaniem Szuriga jest:
„Pracować musimy z całych sił,
by odrobić popełnione błędy i
odzyskać zmarnowany czas!”

To jest tylko zawołanie, hasło.
Doszli do tego hasła członkowie
tej grupy po gruntownej analizie,
której rekapitulacja brzmi bardzo
pesymistycznie:

— Okres 'lat czterech, jeśli idzie
o pracę wychowawczą wśród spole-
czeństwa o wytworzenie nurtu ideowe-
go, oczyszczenie atmosfery życia pu-
blicznego w Polsce i dokonanie solidnej
roboty przygotowawczej dla mających
nastąpić rozwiązań, został przez obóz
prorządowy całkowicie zmarnowany.
Ideowo jesteśmy w defenzywie, na na-
sze chorągwie organizacyjne padł cień.
Jesteśmy w cięższej sytuacji, niż przed
laty czterema i urzeczywistnienie haseł
rzuconych przez Piłsudskiego w r. 1926,
jest znacznie trudniejsze dziś, niż wów-
czas, a choćby nawet w r. 1928.

Konkluzje takie są umotywo-
wane bardzo surowo: 3

— Zarzutem, który postawimy dziś
obozowi prorządowemu, jest operowa-
nie wśród społeczeństwa wyłącznie ha-
słami negatywnemi, jest całkowite po-
chłonięcie obozu walką destruktywną
z przeszłością.

— Od stworzenia pozytywnego pla-
nu działania, od przemyślenia i opraco-
wania tych wytycznych postępowania,
w których braku stworzyć možna jedy-

nie zamęt w umysłach i chaos w kraju,
a które niestety tak brzydko „progra-
mem* się zowią — odżegnywaliśmy się
jako BBWR z oburzeniem i stanowczo-
ścią niezłomną.

— Tkwiąc w bezczynności, szerząc
w społeczeństwie przez głoszenie haseł
wyłącznie negatywnych zniechęcenie do
interesowania się sprawami państwa,
propagując swym zaraźliwym przykła-
dem wśród ogółu obywateli dewizę
koszar: nie myśleć, nie mądrzyć się,
popełniamy grzech śmiertelny wobec
podstawowych założeń rewolucji ma-
jowej, którem było wzmocnienie pań-
stwa i na zdrowych fundamentach opar-
ty jego rozwój. Państwo bowiem silne
jest nietylko sprężystą władzą, ale
przedewszystkiem głębokiem poczuciem
odpowiedzialności za nie ogółu (oby-
wateli.

Ostra ta djagnoza ideowa obo-
zu sanacyjnego świadoma jest
konsekwencji. Czują krytycy, że
jedynym cementem, wiążącym
cały ten osobliwy zespół, jest
osoba Józefa Piłsudskiego. Czują,
że jeżeli jeszcze ten obóz żyje,
to żyje jego kapitałem, choć przy-
znaje, że „niestety niewątpliwa
rabunkowa gospodarka czterolet-
nia obozu prorządowego oraz sa-
mozwańcze szafowanie na każdym
kroku jego imieniem niewątpliwie
go (kapitał) nadszarpnęła”.

Po znakomitej analizie swego
obozu brak jednak odpowiednich,
jedynie właściwych i jedynie traf-
nych wniosków. „Przełom” zapo-
mina, że brak programu powstał
dlatego, że go wogóle obóz po-
majowy — niema. Podobne oce-
ny były już nieraz precyzowane
w naszej publicystyce, jednakże
sanacja nie chciała nigdy ich
uznać. Teraz rozlegają się głosy
krytyki z własnych szeregów, któ-
re o tyle tylko są znamienne, że
podnoszą te same momenty, te
same zarzuty, jakie -dotąd for-
mułowała opozycja. Może po
pewnym czasie i grupa „Przeło-
mu* przyjdzie do przekonania,
że w założeniach rewolucji majo-
wej—programu, poza dążeniem
do osiągnięcia władzy—nie było.

Gdy się dochodzi do tak grun-
townej analizy, jakiej dokonywa
dziś „Przełom”, gdy. to czyni z
taką odwagą, powinien pójść da-
lej: skapitulować praktycznie. Wy-
stąpienia „Przełomu” są kapitu-
lacją ideową „obozu rewolucji
majowej”, kapitulacją nieuchron-
ną. Czas teraz nadchodzi na ka-
pitulację faktyczną. Przyjdzie i
ona bezapelacyjnie.

H. W.
 

 

kach przeciągnąć się zbyt długo
lub zakończyć się redukcjami.

Są to objawy, świadczące o
gwałtownym postępie kryzysu w
przemyśle. Podawaliśmy onegdaj
cyfry stanu zatrudnienia w  fa-
brykach, świadczące o niebywa-
łym spadku zamówień tak, że
kwalifikacja „złego* stanu zamó-
wień, według oceny Główn. Urzę-
du Statyst. dotyka niektóre gałę-
zie przemysłu do 70-ciu proc.
ogólnego stanu zamówień w. tych
działach przemysłowych. Jest to
oczywiście stan katastrofalny.

Z państw bałtyckich
Konferencja gospodarcza

państw baltyckich.
W dniu 16 b. m. o godz. 10

rano w Kownie otwarta została
konferencja gospodarczo - ekono-
miczna Państw Bałtyckich. Na
konferencji, która potrwa od 3
do 4 dni omówiona będzie spra-
wa ułatwienia handlu między
Łotwą, Estonją i Litwą oraz spra-
wy nad podniesieniem stanu go-
spodarczego Państw m

d)
 

KONFEKCJA MĘSKA.
w Polskiej Składnicy Galanteryinej

FRANCISZKA FRLICZKI

Zamkowa 9 (róg Skopówki) tel. 646.

Koszule, krawaty, skarpetki—zaw-
sze w największym wyborze

322—3 o

M
A
N
A
N
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Czy jesteś członkiem L.0.P.P,
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Konstytucyjne stano-
wisko Prezydenta
Rzeczypospolitej.
Rozpowszechnionym jest po-

gląd, że w republikach parlamentar-

nych, jak we Francji, Czecho-
słowacji i wedle przepisów Kon-

stytucji--w Polsce--Prezydent Rze-

czypospolitej piastując najwyższą

godność w państwie, jest tylko

najwyższym reprezentantem pań-

stwa, jego symbolem, nie posia-

da zaś samodzielnej władzy, a co

zatem idzie nie może odegrywać

aktywnej roli w życiu politycz-

nem.
Przyrównywa się w tych

państwach rolę prezydenta do

roli konstytucyjnego monarchy,

który wedle słynnej formuły

Thiersa „panuje, lecz nie rządzi".

Nie jest to jednak całkowicie

słuszne i ścisłe. Podobnie jak w

parlamentarnej Anglji umiał Ed-

ward VII odegrać decydującą

rolę, która stanowiła rewizję do-

tychczasowej polityki międzyna-

1iodowej państwa Albionu i zmie-

nila bieg polityki wszechświato-

wej wogóle, taksamo we Francj!

zastajemy w latach wojny świato-

wej na stanowisku prezydenta

indywidualność współczesnej Fran-

cji — Poincare'go, a w bratniej

republice czechosłowackiej kie-

ruje państwem, od czasu jego

wskrzeszenia, prawdziwy twórca
niepodległości czeskiej, myśliciel

i filozof, wielki starzec, którego

czesi nazywają „taticska* ojcem

narodu, a czczą i poważają cu-

dzoziemcy—T: G. Masaryk.

Szczupłość kompetencji nie

jest decydującą dla wpływu gło-

wy państwa na bieg spraw pu-

blicznych. Przeciwnie, okolicz-

ność, że prezydent nie ingeruje

do codziennych drobiazgowych

spraw, starć i walk, czyni z niego

istotny czynnik „nadrzędny* (jak

przyjęto u nas mówić), rezerwu-
jący swój wpływ i autorytet dla

spraw szczególnie doniosłych i

ważnych.
Klasyczna doktryna monarchii

Konstytucyjnej charakteryzowała

władzę króla jako „moderującą*

to znaczy miarkującą konflikty

konstytucyjne, starcia różnorod-

nych grup, czynników i organów

w państwie. Wedle tej teorji, któ-

rej nie sposób odmówić slusz-

ności, monarcha stać winien po-

nad zwalczającemi się obozami,

stronnictwami, czy rywalizującemi

grupami, lub organami państwo-

wemi, jako to rządem a parlamen-

tem, bądź izbą poselską a izbą

wyższą. Bacząc, by walki te nie

przyniosły szkody państwu, mo-

narcha jako czynnik wyższy, da-
leki od nich i bezstronny, ma na

pieczy wyłącznie interes państwa,

jako całości.
Teorja ta znajduje zastosowa-

nie i w republice parlamentarnej,

której ustrój wzoruje się na par-

lamentaryzmie monarchicznym.

Urząd prezydentury pomyślany

jest w tym ustroju, jako czynnik,
który wskutek ograniczenia swych

kompetencji i charakteru swej

władzy, niezaangażowany  poli-

tycznie, może odegrywać rolę

miarkującą antagonizmy, mając

na oku interes nie poszczegól-

nych grup, lecz całości.

Z tego stanowiska rozpatrując
rolę prezydenta w państwie,

stwierdzić musimy, że jego oso-

bisty wpływ i autorytet moralny

stanowić mogą ważny czynnik,

regulujący funkcjonowanie tego

skomplikowanego, bez wątpienia,

aparatu państwowego, jakim jest

ustrój parlamentarny.

Ale nietylko. Wpływ prezy-

denta na bieg spraw państwo-

wych nie ogranicza się do wpły-

wu moralnego, ma on do roz-

porządzenia i środki czysto praw-
ne. Jeżeli jest ograniczony za-
kres jego władzy pod względem

pozytywnym, to zato jest wielki

w sensie negatywnym Do wielu

i to najbardziej podstawowych

aktów państwowych potrzeba pod-

pisu prezydenta, a fakt ten daje

mu możność wpływu już nie cha-

rakteru moralnego, lecz prawne-

go na politykę rządu. Może jwięc
odmówić on swego podpisu tym
zarządzeniom rządowym, których

nie aprobuje, co do których ma

powaźne wątpliwości. Oczywiście,
zdarzać to się może tylko w wy-
jątkowych, . szczególnie ważnych
olkazjach.

Służąc interesowi ogólnemu

JCIE <
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Z prasy.
Odezwa centrolewu.

Prasa niedzielna podaje ode-
zwę centrolewu, wzywającą do
stawienia się 29 b. m. na „Kon-
gres obrony prawa i wolności lu-
du* do Krakowa. Odezwa na wstę-
pie ostro krytykuje obecny sy-
stem rządów, wskazuje na to, że
'Sejm i Senat mają uniemożliwio-
ną pracę i kontrolę, a stan taki
kryje w sobie dużo niebezpie-
czeństwa dla Polski i jej ludno-
ści. Ludność musi sama podjąć
walkę o prawo, ład i porządek w
państwie.

Zgromadzeni—głosi odezwa—z całej
Polski w Krakowie stwierdzimy, że jesi
wolą naszą niezłomną:

aby w Polsce raz jeszcze zapano-
wał ład, porządek i spokój wewnętrzny;

aby jedyną podstawą rządów było
równe dla wszystkich prawo, a nie sa-
mowola jednostki, lub jej zauszników;

aby ci, co rządy nad narodem spra-
wują, za swe czynności i gospodarkę
groszem publicznym byli przed przed-
stawicieli narodu odpowiedzialni;

aby naród przez swych przedsta-
wicielami miał pełne prawo kontroli
i by przedstawiciele ci mieli możność
wykonywania tych obowiązków, do peł-
nienia których naród ich powołuje;

aby główny wysiłek i troska naczel-
nych władz państwowych skierowane
były dla zapewnienia chleba i pracy
miljonowym rzeszom robotników i wło-
ścian, cierpiącym dziś głód i nędzę z po-
wodu bezrobocia i kryzysu gospodar-
czego, upadającym pod ciężarem nad-
miernych podatków i wydatków pań-
stwowych;

aby polityka naszego Rządu stale
miała to na oku, że Lud polski gotów
jest zawsze do obrony całości I niepo-
dległości swej Ojczyzny, gorąco jednak
miłuje pokój I pragnie dobrych stosun-
ków ze swymi sąsiadami:

aby wojsko, które naród ciężkiemi
ofiarami utrzymuje, służyło jedynie ce-
lom obrony Państwa i stało zdala od
walk o władzę i rządy w Państwie.

„Gazeta Polska“ wyszydza ode-
zwę, twierdząc, że wszystko to,
co wysuwa jako żądanie, właści-
wie rząd doskonale spełnia, a spór
toczy się tylko o to,

że władze państwowe chcą mieć
możność nieskrępowanej pracy realnej
i dlatego, korzystając najzupełniej, ści-
śle i prawomocnie z przepisów Kon-
stytucji, wprowadzają w życie jej
postanowienia, celowo umożliwiające
przerwę w pracach parlamentu wów-
czas, gdy nie są one państwu potrzebne
i nie wniosłyby nic prócz zamętu, de-
magogji i oderwania czynników rządo-
wych od możności wytężonej pracy go-
spodarczej. 2 i

Tak, tak... tylko niestety, im
więcej tej „wytężonej pracy go-
spodarczej, tem więcej również
wzrasta niezadowolenie i opozy-
cja. Coś niecoś o tem pisze już
i „Przełom” sanacyjny i łódzka
„Respublika“ sanacyjna i t. d.

Jałowy spór.

Przed paroma dniami PAT-iczna
podała pismo p. Sławka do marsz.
Senatu w sprawie żądania przez
senatorów zwołania Senatu. Pre-
mjer wdał się w krytyczną ocenę
tego, jak należy żądać zwoływa-
nia obydwu izb prawodawczych
narodu. Z tego powodu „Kurjer
Warsz." podaje następujące uwagi:

„„Rząd stoi na stanowisku, że o ile
zwołanie Sejmu lub Senatu na sesję
nadzwyczajną ma nastąpić na skutek
żądania jednej trzeciej członków izby,
to zarówno Sejm, jak i Senat muszą
zgłosić takie żądanie oddzielnie. ...Mo-
żnaby się zgodzić z rządową interpre-
tacją literalną artykułów Konstytucji
pod jednym atoli warunkiem. a miano-
wicie, aby Sejm i Senat, żądając, jak
rząd chce oddzielnie, zwołania nadzwy-
czajnej sesji Sejmu i Senatu, mogły
istotnie korzystać z prawa odbycia tej
sesji. Inaczej cały Spór o podstawy
zwołania sesji Sejmu i Senatu musi się
wydać z gruntu jałowy”.

Rzeczywiście, po co się spie-
rać o to, jak należy żądać, skoro

z żądań takich, czy innych, nic
nie wynika. Czyżby sesja Sejmu
i Senatu odbyła się, gdyby oby-
dwie te izby równocześnie zażą-

dały zwołania. W najbliższych
dniach jałowość wywodów „kon-
stytucyjnych“ p. Sławka, okaże
się w całej pełni. 18 b. m. masię
zacząć sesja Senatu, 23 b. m.
odroczona sesja Sejmu. Czy się
zaczną, chociaż życzeniu p. Sław-
ka ostatecznie stała się zadość.
Czy też są to takie sobie, jak
zwykle „hocki-klocki*.

Niepokojące układy.

Lwowski moskalofilski „Ruskij
Gołos* ogłasza sensacyjne rewe-
lacje na temat rokowań, które —
jak podaje pismo—toczą się mię-
dzy rządem, a Ulndem (Ukraińska
Dem. Nar.). W rokowaniach tych
rolę pośrednika miał odegrać me-
tropolita unicki A. Szeptycki, gło-
wa nacjonalistycznego i separa-
tystycznego ruchu ukraińskiego.
„Ruskij Gołos* twierdzi, że infor-
macje posiada z „zupełnie wia-
rogodnego źródła”. Rokowania to-
czyły się już oddawna.

„W zasadzie — pisze „R. Gołos* —
sprawa była załatwioną podczas nie-
dawnego pobytu min. Józewskiego we
Lwowie. Na jego prośbę metropolita
Szeptycki zgodził się ostatecznie na
pertraktacje z przedstawicielami „Ulnda*
i przedłożenie rządowi ich życzeń.

„Undo* licząc się z ryzykiem prze-
ciwstawienia się rządowi i metropolicie
Szeptyckiemu, oraz z finansowemi kło-
potami swych instytucyj i brakiem
oparcia w masach ludowych — odrazu
okazało gotowość stania się partją rzą-
dową.

„Undo* wysunęło jednak szereg wa-
runków, jak np. amnestja dla więźniów
politycznych, własne szkolnictwo, uniwer-
sytet i odanie Narodnego Domu i Stau-
ropigji lwowskiej w ręce Ukraińców.

„Pozatem niektóre punkty mają po-
siadać znaczenie międzynarodowe, a je-
den z nich nawet ma nosić bardzo sen-
sacyjny charakter.

O propozycjach tych metropolita
Szeptycki powiadomił rząd, który po-
stulaty „Unda* uznał za podstawę ro-
kowańl

„W ślad za tem ks. metropolita
udał się do Warszawy, gdzie odbył sze-
reg rozmów z min. Józewskim i innymi
dygnitarzami państwowymi. Ostateczne
sformułowanie i zawarcie porozumienia
jest w obecnym stanie rzeczy już po-
dobno kwestją najbliższego czasu „(ln-
do“ wysunęło nawet kandydaturę je-
dnego ze swych działaczy na stano-
wisko komisarza Narodnego Domu

P. Józewski był pod koniec
wojny — jak wiadomo — wice-
ministrem rządu ukraińskiego w
Kijowie. Jest znanym ukrainofi-
lem. Nic dziwnego, że za jego
rządów w ministerstwie spraw
wewn. można było prowadzić ja-
kieś rokowania z ukraińcami i to
takie, które „mają posiadać zna-
czenie międzynarodowe*. Podo-
bno p. Józewski w dalszym cią-
gu posiada specjalne pełnomo-
cnictwa w sprawach zagadnień
narodowościowych na kresach.

W obronie Kowalskiego,
Organ grupy pułkowników

„Kurjer Poranny", nazywa wyrok
Sądu Najw. w sprawie „arcybi-
skupa“ Kowalskiego
Kowalskiego nad oskaržycielami“,
a walkę prowadzoną z nim przez
katolików t. j. pociągnięcie go
do odpowiedzialności za publicz-
ną niemoralność) określa jako
„rzeczy obrzydliwe".

Dotąd tylko organ p. Ehren-
berga—,,Jasnogórskiego* zdobył
się na takie oświetlenie wyroku,

 

państwa, jako jego głowa, prezy-

dent stoi na straży nienaruszal-

ności praw, szczęgólnie zaś Usta-

wy Konstytucyjnej.

Pięknie tę rolę Prezydenta

Rzeczypospolitej wyraża tekst

przysięgi, którą składa on w

Zgromadzeniu Narodowem przed

objęciem urzędu (art. 54 Konst.

1921 r.):
„Przysięgam Bogu Wszechmo-

gącemu, w Trójcy Świętej Jedy-

nemu, i ślubuję Tobie, Narodzie

Polski, na urzędzie Prezydenta
Rzeczypospolitej, który obejmuję:

praw Rzeczypospolitej, a przede-

wszystkiem Ustawy Konstytucyj-
nej święcie przestrzegać i bronić,

dobru powszechnemu Narodu ze
wszystkich sił wiernie służyć;

wszelkie zło i niebezpieczeństwo

od Państwa  czujnie  odwra-

cać; godiości imienia polskie-

go strzec niezachwianie, spra-

wiedliwość względem wszystkich

bez różnicy obywateli za pierw-

szą sobie mieć cnotę; obowiąz-

kom urzędu i służby poświęcić

się niepodzielnie. Tak mi dopo-

móż Bóg i Święta Syna Jego

Meka. Amen".

Mówi się dużo w dobie obec-

nej o potrzebie wzmocnienia wła-

dzy prezydenta. Przypomnieć

„trzeba, że Sejm poprzedni uchwa-

lił znaczne rozszerzenie władzy

izb, wydawania dekretów z mocą

ustawy, szerokie prawa budżeto-

we. Władza prezydenta polskiego

jest większa obecnie wielokrotnie

od włądzy prezydenta francuskie-

go, a pod niektóremi względami

nawet od władzy prezydenta Sta-

nów Zjednoczonych. Nie możemy

jednak stwierdzić, by reżim sa-

nacyjny wzmacniał konstytucyjne

stanowisko prezydenta. Przeciw-
nie, praktyki sanacyjne depopu-
laryzują ideę rozszerzenia władzy
głowy państwa i wysuwają na

czoło zagadnienie inne: gwarancyj

konstytucyjnych.

Z głębszą myślą państwową,

niezacieśnioną do aktualnych mo-

mentów ujmuje stanowisko kon-

stytucyjne Prezydenta  Rzeczy-

pospolitej program Stronnictwa
Narodowego, uchwalony przez

Radę Naczelną Stronnictwa dnia

7 października 1928 r.
„Stanowisko Głowy Państwa,

jako politycznie nieodpowiedzial-
nego przedstawiciela państwa,

stojącego ponad walkami poli-
tycznemi, winno być otoczone

największą powagą. Obiór Prezy-

denta Rzeczypospolitej w drodze
głosowania powszechnego, bez-

pośredniego lub pośredniego,
sprzeciwia się tak pojętemu sta-

nowisku Głowy Państwa, wciąga
jąc jego osobę w wir walki. Udział

Prezydenta Rzeczypospolitej w
sprawach państwowych powinien
być rozszerzony przez przyznanie

mu prawa uczestniczenia w na:

radach rządu oraz prawa veta

zawieszającego“.

Jur.

„triumfem”
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MAŁY FELJETON.

salonki..
Z „BEŻ pozwalamy sobie przedrukować częściowo

świetny feljeton Adolfa Nowaczyńskiego, jako próbę niezrówna-
nego humoru.
Autora.

Chwałą się, że „im Polska
darmo nie przyszła* no ale też
coprawda darmo dla niej praco-
wać ani myślą.

Łupią, zdzierają. naciągają,
wysysają co się wlezie. Wszyscy
się uginają pod balastem potwor-
nej biedy i nędzy, wszyscy chud-
ną w oczach i niedojadają, a im
jak w raju, w Eldorado, kapital-
nie, świetnie, byczo. Dla nich Sa-
nacja Moralna zmieniła się w
cztery lata na Sanację Materjal-
ną co się zowie.

Jeszcze dwa lata temu grzmie-
li na wszystkie strony o ideolo-
gji i o konstytucji. Dziś już mó-
wią wyłącznie o... willach, o sa-
mochodach, o... dziewczynkach, o
salonach, i o... „salonkach“...

Piętnaście lat temu marzyli o
tem, żeby mieć całe portki i gu-
lasz na kolację, albo „rozbartel
galicyjski". Teraz obserwować ta-
kiego „waleta* czy „solenizanta"
w „Bristolu* czy u Rydza, jak
siada przy stole i ogląda menu
(„szpajskartę* mówią jeszcze po
krakowsku); „kwadranc“ będzie
taki studjował i grymasił czy „w
maderze“, czy nie „w maderze“
i po jakiemu pieczarki ma chef
kuchni przyrządzić dla pana pul-
kownika.

Jest już Polska, jest mocar-
stwo, oni tę Polskę zrobili bez
niczyjej literalnie pomocy, oni,
to jest pierwsza Brygada, II, III,
IV i V-ta; więc za to chcę mieć
przedewszystkiem: auto, resztów-
kę, wille, majątek, „obszar, no
i... „salonkę“...

Jeszcze dziesięć lat temu wy-
starczyło im paradowanie w wa-
gonie restauracyjnym, gdzie ślicz-
nie jadali nożami, a widelcami
dłubali w zębach dla kokieterji.

Teraz już każdy walet czy so-
lenizant marzy o „salonce*.

Ogromnie, ogromnie się nam
zmienili na oczach ci radykalcy
i czerwonoskórcy. Odkąd Nie-
śwież zaczął tańczyć przed Bel-
wederem, odtąd eufermy zaczy-
nają uważać i respektować eufor-
my. Myją się, golą się, czysz-

czą uzębienie, rano tennis, wie-
czorem dancing bridge, ten się
uczy hockeya, tamten parlefran-
se, no a wszyscy strasznie lubią...
myślistwo.

Każdy już se strzelbę zafundo-
wał i tylko czekają na zaprosze-
nia. „Mnie zaprosił ordynat Mysz-
korowski na bażanty".....„Zastrze-
liłem trzy niedźwiedzie u Eusta-
chego“... ...,„Jedziemy w cztery
strzelby do Januszka na słomki".

Marzeniem każdego waleta

jest być zaproszonym na polo-

„Lia Ball.
Na dorocznem  posiedzeniu

polskiej FAkademiji Ulmiejętności,
odbytem w Krakowie, dokonano
rozdania czterech nagród z fun-
duszów: Barszczewskiego, Jasiń-
skiego, Federowicza i Tyszkow-
skiego. -

Nagrodę z funduszów im.
Barszczewskiego otrzymał profe-
sor Uniwersytetu Warszawskiego,
dr. Roman Rybarski, prezes sej-
mowego Klubu Narodowego, za
dzieło p. t. „Handel i polityka
handlowa Polski w XVI wieku*,

Nagrodę z funduszu im. Fe-
liksa Jasińskiego otrzymał rzež-
biarz Stanisław Szukalski.

Nagrodę im.  Federowicza
otrzymał dr. Ralski za pracę:
„Łąki, polany i hale pasma Ba-
biogórskiego", zaś nagrodę z fun-
duszu Tyszkowskiego — profesor
Uniwersytetu Lwowskiego dr. Ru-
dolf Weigl, za badania nad tyfu-
sem plamistym.

Demonstracje w Warszawie.

W sobotę wieczorem, jak do-
nosi prasa warszawska, odbyły się
w Warszawie duże demonstracje,
skierowane przeciw obecnym
rządom. (Urządzono dwa pocho-
dy, w czasie których wznoszono
okrzyki przeciw dyktaturze.

Jeden pochód. przeszedł Krak.
Przedmieściem obok silnie po-
licją obstawionej Pol. Ag. Tele-
graficznej), Królewską i Marszał-
kowską. Tutaj jednak demon-
stranci zostali rozproszeni przez
policję, ukrytą uprzednio w do-
mu, wżktórym się mieści „Kurjer
Poranny".

Druga grupa demonstrantów
zebrała się na ulicy Leszno i zo-
stała rozproszona przez policję
przy zbiegu ulic Chłodnej i Že-
laznej. Zaaresztowano 7 osób.
Aresztowanych przesłano z Kom.
Pol. Państw. do urzędu Policji
Politycznej.

200tysięcy dzieci bez nauki.

Katastrofalny brak izb szkol-
nych, postawił szkolnictwo po-
wszechne wśPolsce w położeniu
bez wyjścia.

Za poczynione skróty najmocniej przepraszamy

wanie do „pani Józefowej'. Puł-
kownik Kmicic-Wołodyjewski po-
kazuje wszystkim swoją fotogra-
fję z ubitym dzikiem na tle
trzech hrabin i jednego szambe-
lana.

Minister Cycoń-Pępecki sam
w „swoich lasach rządowych” co
miesiąc urządza polowańko z dy-
plomatami i gigolakami z M. S.
Z. Prezydent Syndykatu sam wła-
snoręcznie ubił jednego wilka
drutami przywiązanego do czte-
rech dębów Białowieskiej Puszczy.

Marzeniem,  archimarzeniem
atoli każdego waleta czy soleni-
zanta jest jazda „salonką“. Juž
im „Packardy“, „Lincolny“, „Hi-
spano Suizy“ nie imponują. To
może mieć co drugi ex-szpicel z
ll-giego.

Ale salonka! Salonka. To do-
piero frajda, dla waleta, dla so-
lenizanta. Tak na bahnhof, na
dworzec autem se zajechać, lokaj
psiamać kufry wynosi, paniedziej-
ski, cywila na baczność, policaj
salutuje, a walet masieruje wprost
do salonki, a naród rozdziawia
gęby od ucha do ucha: Kto to?
Kto to?

..Sam Pierdacki!

.„„Nie! To Pyskorn!
„„Alež nie. To przecież ten Dra-

niec.
..A może Swenda-Mšciwojski?
l tak sobie wiara odgaduje, a

nasz dygnitarz (przed wojną su-
bjekt w handlu  kolonjalnym
Deptucha w Górnej Mszawie) stoi
se w oknie salonki, obwieszony
czterdziestoma orderami (3 kilo
żywej wagi) i patrzy grzecznie i
łaskawie na tych poczciwych drani
Warszawistów psiakość, Endeków,
Targowiczan cholernych...

Salonka! Oto Fata Morgana
naszych okkupanów! Resztówki i
folwarczki już mają, wille i dwor-
ki już mają, morgi i laski mają,
pieczarki i truskawki sobie sadzą,
w Jabłonnie i Sielance jeż bywa-
ją, na polowania do ordynatów i
ordynusów jeżdżą, koszule jedwab-
ne noszą, Rydz, Biarrydz, Juan
les Pains... „Polska do rąk im
idzie”... W salonachi „salonikach*
stolicy już królują... Jeszcze tyl-
ko „salonki*. Do szczęścia im tyl-
ko potrzebne salonki...

I dopóty w Polsce nie będzie
dobrze, o rodacy! dopóki każdy
walet, każdy solenizant, każdy
schwałek, każdy przedświtałek,
swenda, pyskorn, pryzdor, Pap-
kind i draniec nie będzie miał
swojej „salonki*. Ot co!

Im darmo Polska nie przyszła.
Więc dawać im po salonce i
szluss, basta. '

Według obliczeń min. oświaty,
szkolnictwo powszechne powinno
posiadać w roku bieżącym co-
najmniej 63,606 izb szkolnych,
przyjmując, że na jedną izbę
przypada przeciętnie po 66 ucz-
niów.

Jednak normalna praca w
szkole wymaga większej liczby
izb szkolnych, a to dlatego, że
zbytnie przeciążanie uczniami izb
szkolnych powoduje słabe wyniki
nauczania, co w skutkach dla
państwa daje ogromne straty.

Tymczasem w roku bieżącym
w użytkowaniu było jedynie
59.085 izb szkolnych.

Liczba wybudowanych w roku
izb szkolnych wynosić powinna
około 4.500, niestety w roku bie-
żącym i latach ubiegłych budo-
wano zaledwie po okolo 560 izb
rocznie.

Zbyt powolne tempo budowy
szkół prowadzi w skutkach do tego,
że z powodu braku miejsca co-
najmniej około 200 tysięcy dzieci
w wieku szkolnym musi co roku
odejść od progów szkolnych, po-
większając szeregi tysięcznej rze-
szy analfabetów.

Na budowy szkół nie mamy
pieniędzy, ale na „luzy budżeto-
we*, na luksusowe auta, na „pa-
pierosy reprezentacyjne", na za-
pomogi dla „Strzelca* — starczy.

Fnfsiycze pony.
swoim czasie tygodnik

„Ukraińskij Gołos* zamieścił wia-
domość o rzekomym „kryzysie”
w rządzie Republiki Ukraińskiej"
wynikłym na tle odstąpienia przez
„dyktatora“ gen. Salskiego trzech
powiatów  „ukrainskich“ Polsce.
Odpowiednie układy miały się
odbyć między „rządem Republiki
ukraińskiej”, a p. p. Sławkiem i
Józewskim jako przedstawicielami
rządu polskiego.

Fantastyczną tę wiadomość
powtórzył „Lwowski Kurjer* za-
znaczając, iż nie wierzy w jej re-
alność i apelując do naszego
rządu, by stanowczem zaprzecze-
niem kres położył wszelkim ba-
łamutnym i szkodliwym kombi-
binacjom.
'_ Minęło jednak dość czasu od
ukazania się tych informacyj, a
zarówno agencja urzędowa jak.
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prasa rządowa zachowują zupej
ne milczenie.

Wobec tego „Lwowski Kurje!
raz jeszcze występuje z apelef

Społeczeństwo musi mieć j
ne i stanowcze wyjaśnienie, c.
dzi bowiem o rzeczy zbyt wi
kiej wagi. „Sprawa ukraińską
jest zagadnieniem natury zasa
niczej w chwili obecnej, wiąż
się bowiem ściśle z atakiem ja
Niemcy — nie czekając na fa
tyczne opróżnienie Nadrenji—24
czynają rozwijać na całym froncii

Dla ludzi przy zdrowych z
słach jest jasne, że podję
przez Polskę sprawy rewizji g
nicy polsko-rosyjskiej w ch
gdy Niemcy stawią na porządkj
dziennym zagadnienie rewizji g
nicy niemiecko - połskiej było
działaniem na korzyść Niemiec
podrywałoby zupelnie  pozyd
dyplomacji polskiej, której n
ważniejszem dziś zadaniemj
odparcie ataku  niemieckieg
przygotowanego bardzo staran
i rozpoczętego już na odcink
prasy i propagandy według wsze
kich zasad sztuki. Wystarczy pr
pomnieć przemówienie p. Ab
w Paryżu, artykuł gen. v. Lipe
w piśmie „L'ordre*, oraz arty
w organie radykalnym p. Cd
laux, „La Volontė“.

Przyszedł czas mówienia d
bitnie i wyraźnie: podnoszenij :
sprawy ukraińskiej, a więc zmi
ny granic Rosji, mogłoby b
dziś tylko dywersją na korzy
Niemiec i ich dążeń rozbiorczyć
w stosunku do Polski.

Podnoszenie sprawy ukraifj
skiej, jeśliby było robione, prow
dziłoby do wojny, nikt bowie
kto wie że Moskwa nie moż
się wyrzec ani dostępu do morń
Czarnego, ani bogactw rolniczyd
i kopalnianych Ukrainy, nie wątp
że tylko z bronią w ręku możnó
by Ūkrainę od Rosji oderwać
Zaś wojna polsko-rosyjska pró
wadziłaby z matematyczną pe
nością do utraty Pomorza i Sląsk
na rzecz Niemiec,

Zatarg zbrojny polsko-rosyjs
w obecnych warunkach  byłb!
wstępem do całkowitej „rewizji
traktatu Wersalskiego, czyli d
zwalenia nowego układu polityc
nego w Europie, do zniszczen!
owoców ciężko okupionego zwy!
cięstwa.

Oto są—wcale nie przesadzo
ne powody, dla których opini
publiczna 'musi się domaga
urzędowego wyjaśnienia  wiado
mości podanych. przez „Ulkraifj
skij Golos“.

Z KRAJU.
Zabójstwo.

W nocy z soboty na niedzie
lę, zamordowano z zasadzki
skowskiego T. z zašcianka Dė
bėwka, gm. Kiemieliskiej. Mo
derstwo zostało dokonane prze!

* Dubanowa Aksientja, który zbieśd
i Smusowa Pawła, którego zdo
łano aresztować. Mordercy ofiar
swoją w okropny sposób porą
bali siekierami tak, iż znalezionó
tylko zmasakrowaną i skrwawio
ną masę ciała. Wypadek tef
wśród mieszkańców  zaścianki
wywarł przygnębiające wrażeni
i jest komentowany przez jed
nych jako mord polityczny, prze
drugich zaś jako zemsta osobi
sta. Władze śledcze Rausds
energiczne dochodzenie cele!
wyświetlenia sprawy. (d)

Proces polityczny.
Sąd Okręgowy w Grodnie n4

sesji wyjazdowej w Słonimiu roz
patrzywał sprawę członków ZMK
Tawłeja W. lat 15 mieszkanc4
wsi Rudawka gm. Možewiczei
Krawickiego Chaima lat 16 i Ta

i

raśnika Jerżego |. 16 z Kozłow
szczyzny.

Wszyscy trzej b. uczniowiźć
gimnazjum białoruskiego w Wil
nie, wydaleni z gimnazjum, zd
działalność antypaństwową.

Wymienieni podali się za bezi
wyznaniowców, nie rzyznają
się do winy, S dili uczynil
to w toku dochodzenia wstęp
nego.

Sąd po udowodnieniu oskar
żonym winy i po wysłuchaniu
obrony mec. Duracza, Czerniho:
wa i Wejssa skazał wszystkich
trzech po 6 miesięcy więzieni
zawieszając karę na przeciąg 3
lat z powodu ich niepelnoletno
ści. ; (d) |

Pożar w Dokszycach.
W miasteczku Dokszycach wy”

buchł groźny pożar, który strawi
dom mieszkalny, 2 chlewy, spichrz
że zbożem, należące do Kiryjac
kiego oraz dom mieszkalny:
chlew, spichrz, inwentarz żywy
na szkodę Borowskiej . Marji
Ogólne straty sięgają przeszł
25.000 zł, |

We wsi Świtle Dolne, gm
mickuńskiej wskutek nieostrożne
go obchodzenia się z ognie
spalił się dom mieszkalny należą
cy do Aziewicza Jana, przyno
sząc mu straty na przeszło 6.
złotych. d

Kwesta w Solecznikach.
Dnia 15 bm. w miast Malė

Soleczniki odbyła się kwesta V“
liczna na rzecz Ochot. Str. Poł.
w. W.-Solecznikach, z której uzy
skano 18 zł. i 52 gr. (osiemn““
ście i 52), * B
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ŻYCIE KATOLICKIE.
ODEZWA

"w sprawie Krajowego Kongresu

Eucharystycznego 26.V1—29.VI.

Zbliża się historyczna chwila
w dziejach katolickiej Polski.
Poznań będzie w murach swoich
gościł Legata Jego  Świątobli-
wości Ojca św. w dostojnem gro-
nie NN Biskupów iprzedstawi-
cieli całego kraju. Z szczególną
radością powita rodaków z bliż-
szego i dalszego wychodźtwa.
Długa, wytężona praca wielkiego
zastępu ludzi dobrej woli, speł-

niła wszystko, co w ludzkiej jest

mocy, aby należycie i godnie
przygotować | Krajowy Kongres
Eucharystyczny w Polsce.
W wielkim trudzie odnowienia

życia katolickiego w Polsce i wy-
prostowania wszystkiego, co spa-
czyły ciężkie i trudne czasy, speł-
ni najważniejsze zadanie św. Eu-
charystja.

Jezus obecny w Najśw. Sa-
kramencie, ofiarowujący się co
dnia we mszy św. na ołtarzach
naszych, przekształci w nas to,
co nie jest jeszcze po myśli Bo-
żej, obmyje winy i skazy, roz-
świeci ciemności, napełni mocą i
męstwem, nagnie do poczucia
obowiązku i odpowiedzialnošci,

ugasi nienawiści, roznieci wielką

miłość, rozpali żarliwość o chwa-
łę Bożą i pobudzi do bacznej
troski o zbawienie dusz  nie-
śmiertelnych. Przygotuje na ów
wielki dzień, kiedy narody świata
przybędą do Polski, aby święcić
Międzynarodowy Kongres Eucha-
rystyczny.

Niechże więc za przewodem
Najdostojniejszych swych Arcy-
pasterzy z Jego Eminencją Ks.
Kardynałem Prymasem na czele
oraz czcigodnych kapłanów—po-
płyną do Poznania rzesze wier-
nych z całej Polski, aby spędzić
w bratniej miłości i głębokiem
skupieniu kilka radosnych dni w
promieniach tego słońca naszej
wiary katolickiej—Najśw. Sakra-
mentu.

Hasłem naszem niech będzie
cześć najgłępsza dla Pana nasze-
go Jezusa Chrystusa, utajonego
pod postacią Chleba i odnowienie
serc naszych, uświęcenie rodzin—
podniesienie na wysoki poziom
całego społeczeństwa i drogiej
Ojczyzny.

Polska cała klęka u stóp Zba-
wiciela i pochyla czoło, aby
przyjąć Jego błogosławieństwo.
Komitet |. Krajowego Kongresu
Eucharystycznego w Polsce.

Papież jako władca

świecki.

(Kap). Ostatni rocznik papie-
ski zawiera godną uwagi zmianę
w tytule Papieża, który obecnie
obok obecnych tytułów dotych-
czas używa również nazwy „wład-
cy" (suwerena) państwa Miasta
Watykańskiego.

Papież a szkoła jednolita.

(Kap). W odpowiedzi, na arty-
kuł pewnego dziennika  francu-
skiego „Osservatore Romano” w
oficjalnej uwadze dementuje kon-
kluzję tego dziennika, według
których Ojciec św. jakoby nie
sprzeciwia się szkole jednolitej i
nawet ją uznaje. Organ stolicy
Apostolskiej prostuje także wnio-
ski, jakie pewne czynniki usiłują
wysunąć z listy kardynała Pa-
celli'ego o wychowaniu chrześci-
jańskim.

„List ten — dodaje „Osserva-
tore Romano* — nie dotykając
bezpośrednio kwestji szkoły jed-

ERSTESTOW GS X WARDA SATITASA TRIO |

.Z życia umysłowego
w Poznaniu.

2. Czasopisma naukowe.
(Dokończenie).

Znamienną cechą postępu wie-
dzy, jest specjalizja i rozpadanie
się poszczególnych dziedzin nau-
kowych na odrębne gałęzie. Szcze-
gólnie daje się to zauważyć w
w naukach młodych, których me-
tody i zagadnienia ulegają licznym
zmianom i przekształceniom. Do
takich nauk należy socjologja,
szybko rozwijająca się w Europie
Zachodniej, a przedewszystkiem
w Ameryce.
W Polsce nie wszystkie uni-

wersytety posiadają nawet kate-
dry tego przedmiotu. Najżywo-
tniejszą działalność na polu so-
cjologji, ze wszystkich miast uni-
wersyteckich, wykazuje Poznań.
Wykłady z socjologji są tu naj-
liczniejsze. Prócz tego istnieje

d kierunkiem prof. Florjana
nanieckiego, Instytut socjalisty-

czny, który ogłosił cały szereg
cennych dzieł i materjałów socjo-
logicznych. Nakładem tego In-
stytulu wyszedł głośny już dzi-
siaj życiorys własny robotnika
polskiego Jakóba  Wojciechow-
skiego. Pomimo szybkiego roz-
woju socjologji i žywotnej dzia-
lalnošci naszych uczonych, socjo-
logja w Polsce nie posiadala swo-
jego organu. Prace socjologiczne
drukowano po czasopismach filo-
zoficznych, literackich, lub prawni-
czych. Poznański „Ruch prawnir
czy, ekonomiczny i socjologiczny"
uwzględniał w znacznej mierze
zagadnienia socjojogiczne., Obe-

nolitej, nie omieszkał stwierdzić
ponownie, zgodnie z encykliką o
chrześcijańskiem wychowaniu mło-
dzieży, wszelkich niezłomnych
praw rodziców, w myśl których
kompetencje państwa nie powin-
ny zastępować kompetencyj ro-
dziny; lecz uzupełniać je*.

Nierówna miara.
„Gazeta Kościelna" podaje

wiadomość, że jeden z księży,
autor „Zarysu Historji Kościoła"
otrzymał z Min. W. R. i O. P.
następujące pismo:

„Min. zawiadamia Ks. Prefekta,
że w razie drukowania nowego
wyd. podręcznika. p. t.: „Zarys
hist. K. K.* wyd 6—należy—pod
rygorem nieaprobowania wymie-
nionego podręcznika — zmienić
redakcję ustępów, omawiających
postać i działalność Lutra i pro-
testentów w taki sposób, aby te
ustępy nie obrażały uczuć ewan-
gelików, obywateli Państwa Pol-

BO ZEPOEKNONJ

skiego. — Wł. Żłobicki, dyrektor
departamentu“.

Możemy zrozumieć intencje
p. Ministra W. i O. P., że w dą-
żeniu do „pokoju religijnego"
chce uniknąć wszystkiego, coby
„obraziło” uczucia ewangelików.
Nie romumiemy jednak dlaczego
dopiero przy szóstem wydaniu
podręcznika dla szkół średnich
stwierdził, że podręcznik zakłóca
ten „pokój religijny" i dlaczego
autorowi grozi odebraniem apro-
baty już udzielonej na poprze-
dnie wydania. A rozumiemy to
tem mniej, że ten sam p. mini-
ster tak gorąco broniący uczuć e-
wangelików równocześnie toleruje
stale napaści sekt i ewangelików
na Katolicyzm zawarte w ich pi-
smach perjodycznych i w ich
poręcznikach. Niektóre z nich—
jak artykuły z organów sekty
Hodura — noszą znamiona bluż-
nierstwa. Stanowczo — nierówna
miarka!
 

 

 

Pobyt p. Prezydenta Rzeczypospolitej
w Wilnie.

Niedziela. O godz. 10 rano
przybył Pan Prezydent Rzeczypo-
spolitej w towarzystwie wicemi-
nistra spraw wojskowych gen.
Konarzewskiego na lotnisko na
Porubanku. Artylerja sygnalizo-
wała przyjazd salwą armatnią.
Pan Prezydent Rzeczypospolitej
wysłuchał Mszy świętej, odpra-
wionej przez ks. biskupa Włady-
sława Bandurskiego.

Następnie Pan Prezydent Rze-
czypospolitej wziął udział w uro-
czystości młodego Aeroklubu
Akademickiego Wileńskiego. Wo-
jewoda wileński rozdał w obec-
ności Głowy Państwa dyplomy
12 pierwszym pilotom akademi-
kom, wśród których była jedna
pilotka.

Nastąpiła defilada garnizonu
wileńskiego. Największy entuzjazm
wywołała galopująca kawalerja.
W ślad za wojskiem  defilowało
przysposobienie wojskowe. Więk-
sza część defilady została utrwa-
lona na zdjęciach filmowych.
Bezpośrednio po defiladzie udał
się Pan Prezydent Rzeczypospo-
litej na stadjon na Pióromoncie.
Pokazy gimnastyczne hufców
szkolnych męskich i żeńskich
wypadły b. pięknie. W zawodach
brały udział wileńskie szkoły
średnie męskie i żeńskie, wśród
nich gimnazja Lelewela, kr. Zyg-
munta  Fugusta, Słowackiego,
Mickiewicza, Sem. im. Kr. Jadwi-
gi prawosławne seminarjum it. d.
W późnych godzinach popo-

łudniowych zajechał Pan Prezy-
dent na tor wyścigowy na Po-
śpieszce i przyglądał się konkur-
som hippicznym 3 samodzielnej
brygady kawalerji.

O godz. 17 zwiedził Pan Pre-
zydent Rzeczypospolitej wystawę
Wileńskiego Towarzystwa  Arty-
stów Plastyków.
O godz. 22-ej przybył Pan

Prezydent Rzeczypospolitej na
raut wydany przez garnizon wi-
leński. ,

Poniedziałek. Dzisiejszy dzień

gościny Pana Prezydenta Rzeczy-
pospolitej w Wilnie rozpoczął się
hołdem dzieci wileńskich, zgro-
madzonych na olbrzymim dzie-
dzińcu pałacu. Zespolone chóry
szkół powszechnych, liczące oko-
ło 2.000 dzieci zainaugurowały
„Święto pieśni*, odśpiewaniem
Bogarodzicy. '
W czasie uroczystošci p. wo-

jewoda wileński Wł. Raczkiewicz
dokonał w obecności Pana Pre-
zydenta Rzeczypospolitej deko-
racji stu kilkudziesięciu osób z
Wileńszczyzny, zasłużonych na
polu pracy państwowej i społecz-
nej, krzyżami zasługi.
W godzinach południowych

zwiedził Pan Prezydent w miej-
scowości Leoniszki miejską ko-
lonję wypoczynkową dla dziatwy
szkół powszechnych.

Z kolei przybył Pan Prezydent
do gmachu (iniwersytetu Stefana
Batorego i uczestniczył w otwar-
ciu zjazdu nauczycielstwa szkół
powszechnych województwa wi-
leńskiego i nowogródzkiego.

Z uniwersytetu udał się Pan
Prezydent do Towarzystwa Przy-
jaciół Nauk.

O godz. 1 min. 20 Pan Prezy-
dent udał się na Górę Zamkową
i oglądał wspaniałą panoramę
m. Wilna. ,

Senat U. S. B. doręczył dzi-
siaj w sposób uroczysty Panu
Prezydentowi dyplom doktora fi-
lozofji honoris causa.

O godz. 18 Pan Prezydent
Rzęczypospolitej zwiedził Pań-
stwowe Gimnazjum Białoruskiew!
tak zw. murach po-Bazyljańskich.

Na bankiecie miasta Wilna ko-
lejność toastów była następująca:
prezydent miasta Folejewski, rek-
tor U. S$. B. Falkowski, poseł Jan
Piłsudski, Zygmunt Ruszczyc w
imieniu komitetu obywatelskiego.
W odpowiedzi na powyższe

przemówienia zabrał głos Pan
Prezydent Rzeczypospolitej, pod-
nosząc walory kulturalne kresów
wschodnich.
 

 

KRONIKA.
wiadomości kościelne.

— Zarząd Oddziału Wileń-
skiego Powszechnego Związku
Emerytów Państwowych Rze-
czypospolitej Polskiej prosi człon-
ków Związku o przybycie do lo-
kalu Zarządu wWilnie, przy ulicy
Św. Anny pod Nr. 2 we czwar-

cnie jednakże powstał nowy or-
gan p.gt. „Przegląd socjolo-
giczny*, poświęcony wyłącznie
zagadnieniom socjologicznym. Re-
daktorem jego jest zasłużony ba-
dacz na tem polu, który sobie
zdobył już głośne imię nietylko
w Europie, ale i w Ameryce,
prof. Florjan Znaniecki. Komitet
Redakcyjny stanowią: prof. Ste-
fan Błachowski, dr. Józef Choło-
siński i prof. dr. Ludwik Jaksa
Bykowski. Nazwiska zarówno re-
daktora, jak i Komitetu redakcyj-
„nego, dają zupełną gwarancję, że
pismo będzie stało na wysokim
poziomie naukowym. Tak też swe
zadanie pojął i sformułował „Ko-
mitet redakcyjny* w słowie wstę-
pnem: „Chcielibyśmy, aby to cza-
sopismo stało się organem nie
Instytutu, lecz polskiej my-
śliw ogóle, aby wyrażały się
w niem nie poglądy jakiejś lokal-
nej grupy, lecz wszystkie prądy
socjologiczne, jakie w Polsce ist-
nieją“. Stworzyć ośrodek polskiej
myśli socjologicznej, podtrzymy-
wać jej kontakt z postępem so-
cjologji zagranicą, a wreszcie sze-
rzyć zainteresowanie dla socjo-
logji i tem samem służyć pogłę-
bieniu kultury polskiej wogóle —
oto cele i zadania, jakie przy-
świecają pierwszemu w Pol-
sce czasopismu socjologicznemu.
Artykuły wstępne, recenzje, oraz
kronika, mogą zainteresować nie-
tylko specjalistów.

Prof. Ludwik Krzywicki
w artykule: „Ma zaraniu *życia
społecznego" występuje przeciw-
ko zbyt jednostronnem i schema-
tycznemu ujmowaniu życia spo-
łecznego w okresie pierwotnym.

 

tek dnia 19 czerwca rb. o godzi-
nie 9 rano, w celu wzięcia udzia-
łu w procesji Bożego Ciała.

— Odjazd pielgrzymki wi-
ieńskiej na Kongres Euchary-
styczny do Poznania nastąpi dn.
24 czerwca o godz. 8.55 zrana.
Wszyscy, którzy zamierzają wziąć

Wykazuje on na szeregu przykła-
dów, że ustrój społeczny, właś-
ciwy niższym szczeblom kultury,
nie daje się wcisnąć w schemat
jednolity, chyba taki, w którym-
by zniknęły, że się tak wyrazimy,
mięso i krew, a pozostał jedynie
mało mówiący szkielet, który nie-
wiele daje, milczeniem pokrywa
obfitość niezależnych nawzajem
dróg dorobku społecznego, nie-
zmierną giętkość ustroju ówcze-
snego, różnorodność kształtów".

Prof. Bronisław Mali-
nowski, znakomity etnolog pra-
cujący w Londynie, przedstawia
zagadnienie pokrewieństwa w
świetle najnowszych badań. Arty-
kułem, który może zainteresować
najwięcej naszych czytelników,
będzie prawdopodobnie rozprawa
prof. Bystronia p.t. Szkoła,
jako czynnik deklasowania spo-
łecznego. Futor zwraca uwagę
tutaj na jedną z bolączek dzisiej-
szego ustroju szkolnego. Szkoła
przygotowuje młodzież do pew-
nej roli społecznej. Lzcz często
wychowankowie jej z najrozmait-
szych powodów nie mogą zająć
tych miejsc, do których szkoła
ich przygotowała. (czniowie ci
wyszli z tej grupy, do której na-
leżelii jednocześnie zaś mają
wstęp zamknięty do warstw wyż-
szych, do których aspirują ze
względu na swoje wykształcenie.
W ten sposób tworzą się szeregi
bezużytecznych wykolejeńców.
Futor przytacza liczne przykłady
deklasowania na szkołach euro-
pejskich zakładanych w kolonjach
afrykańskich.  Problematu tego
autor nie rozwiązuje, podaje je-
dynie ujemne skutki niedostoso-

*
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udziai w tej pielgrzymcei pragną
skorzystač ze znižki kolejowej,
zechcą zgłosić się do ks. kan.
Cichońskiego (Mostowa 12-2) dn.
18 lub 19 czerwca o g. 7—8 wie-
czorem i wpłacić 20 zł. na kosz-
ta podróży.
— Poświęcenie Krzyża. W

tych dniach odbyła się podniosła
uroczystość poświęcenia Krzyża,
wzniesionego z inicjatywy i sta-
raniem Proboszcza Parafji św.
Ap. Piotra i Pawła na Antokolu
ks. kan. T. Zawadzkiego na przed-
mieściu antokolskiem na Rów-
nem Polu przy ul. Wzgórze Nr15
na posiadłości należącej do Jó-
zefa Tumanisa, Krzyź 4 metrowej
wysokości w żelbetonie ma wmu-
rowaną tablicę marmurową, o-
fiarowaną przez ks. prob. T. Za-
wadzkiego, z nadpisem:

„O Jezu, w Krzyżu nadzieja
moja r. 1919“,

Wyšwiecenie Krzyža poprze-
dzone bylo uroczystą procesją
parafjan antokolskich z ks. kan.
Zawadzkim, Kuleszą, wikar. An-
teckim na czele do stóp Krzyża,
gdzie po odprawieniu okoliczno-
ściowych modłów  wysłuchano
przemówienia ks. kan. Kuleszy.

Ks. Kulesza m. in. podkreślił
ofiarność i dobrą wolę ludzi, w
tej liczbie |. Tumanisów, którzy
przyczynili się do wzniesienia
tego widomego znaku Chrystu-
sowego.

Zakończono uroczystość od-
śpiewaniem „Boże Coś Polskę" i
innych patrjotycznych pieśni przez
dziatwę szkoły powszechnej Nr
15 na Antokolu pod kierownic-
twem p. Jadwigi Kubickiej.

Sprawy wojskowe.
— 2 komisji poborowej. W

dniu dzisiejszym o godz. 8 rano
w lokalu przy ul. Bazyljańskiej
2, odbędzie się posiedzenie ko-
misji poborowej rocznika 1908
kat. „B*. Do komisji winni stawić
się wszyscy poborowi, których
nazwiska rozpoczynają się na li-
tery od M. do P.

Jutro w środę 18 b. m. do
przeglądu poborowego winni się
stawić poborowi tegoż rocznika
z nazwiskami od litery R. do S.

Handel i przemysł.
— Posledzenie Izby Prze-

mysłowej. Dziś o godz. 3 m. 30
w sali Kolumnowej (. S$. B. od-
będzie się plenarne posiedzenie
Izby Przemysłowo-Handlowej w
obecności Pana Prezydenta Rze-
czypospolitej. (d)
— Handel drzewny zagro-

żony. W dniu wczorajszym ;po-
wróciła z Warszawy delegacja
Stowarzyszenia Kupców Leśnych,
która interwenjowała u rządu w
sprawie mającej nastąpić pod-
wyżki taryfy kolejowej na eksport.

Delegacja przedłożyła mini-
strom memorjał, zaznaczający, iż
zamierzona podwyżka taryfy w
sposób katastrofalny odbije się
na przemyśle drzewnym w. Pol-
sce, bowiem eksport drzewa pol-
skiego zagranicę w b. r. w po-
równaniu z ub. rokiem zmniej-
szył się o 72 proc. Zamierzona
podwyżka zdaniem delegacji zu-
pełnie sparaliżuje wszelki eksport
drzewa zagranicę, gdyż sowiety
obecnie sprzedają drzewo zagra-
nicę taniej o 20proc. niż Polska.
W sprawie tej ministrowie o-

biecali poprzeć postulaty dele-
gacji. (d)

Sprawy sanitarne.
— (Choroby zakaźne. Wy-

dział zdrowia Magistratu m. Wil-
na w ciągu ubiegłego tygodnia
na terenie miasta zanotował na-
stępujące choroby zakaźne: ospa
wietrzna 2 osoby, tyfus brzuszny

wania szkoły do istotnych po-
trzeb społeczeństwa. Prof. Cze-
sław Znamierowski zasta-
nawia się nad socjologją rozkazu.
Obszerny dział recenzyj i kronika
kończy. numer. j

Z przeglądu czasopism nauko-
wych, i to czasopism specjalnych,
które się nietylko pomyślnie
rozwijają, ale na nowo powstają,
widać wyraźnie stały wzrost i
żywe tętno ruchu umysłowego w
Poznaniu.

Obok czasopism ściśle nauko-
wych wychodzą tutaj publikacje,
przeznaczone dła szerszych kół
czytelników. Popularyzacja wie-
dzy ma zwłaszcza u nas, bardzo
doniosłe znaczenie. Niestety, czę-
sto bywa zupełnie źle pojęta. —
Specjaliści nie mają czasu ani
chęci pisania rzeczy przystępniej-
szych, ci zaś, którzy wydają
prace popularne, nie dbają zupeł-
nie o wartość naukową swych
publikacyj. Pod tym względem
czasopisma, o których tu wspom-
nę, stanowią chlubny wyjątek. Od
r. 1926 wychodzi tu dwumiesięcz-
nik p. t „Z otchłani wie-
ków*, wydawany przez „Polskie
Towarzystwo Prehistoryczne". Ba-
dania archeologiczne w Poznaniu
mają niezmiernie doniosłe zna-
czenie z powodu bogactwa za-
bytków znajdujących się w tej
dzielnicy, a również z powodu
tego, że właśnie tutaj Niemcy
rozwinęli wytężoną działalność,
aby, stosownie do swych celów
politycznych, przedstawić prze-
szłość Wielkopolski. Dlatego też
uczeni polscyw Poznaniu oddaw-
na, jeszcze pod zaborem pruskim,
z zapałem uprawiali archeclogję.

3, płonica 14, błonica 5, róża 3,
krztusiec 6 (1 zgon), gruźlica 13,
(7 zgonów), jaglica 3. Razem za-
notowano 49 wypadków  zasłab-
nięć na choroby zakaźne w tem
8 zgonów.

Sprawy szkolne.
— Kursy koedukacyjne z

programem gimnazjum państwo-
wych im. „Komisji Edukacji Na-
rodowej* w Wilnie pod protekto-
ratem Polskiej Macierzy Szkolnej.
Przyjmują wpisy na rok szkolny
1930-31: Kurs I (kl. 2—3), Kurs il
(kl. 3—4), Kurs III (kl. 5—6), Kurs
IV (kl. 7—8). Przyjęcia odbywają
się na podstawie egzaminu wstęp-
nego albo świadectw szkolnych.

Kancelarja czynna od g. 5 —
7i pół „do dnia 27 czerwca rb.
przy ul. Biskupiej Nr. 12.
— Egzaminy wstępne w

państw. Seminarjum Naucz. Zeńs.
im. kr. Jadwigi rozpoczną się
dnia 21 czerwca bież. 1930 r. do *
d. 20. VI. kandydatki do egz.
mają się stawić w szkole dla ba-
dań lekarskich.
— Wystawa Państw. średniej

Szkoły Przem.-Handiowej im.
E. Dmowskiej otwarta w dn. 15
czerwca trwać będzie do 19
czerwca włącznie.
zakresu bieliźniarstwa, krawiectwa,
hafciarstwa i tkactwa.
— Na zawodach strzelec-

kich o mistrzostwo żeńskich huf-
ców szkolnych Komitet Woje-
wódzki W. F. i P. W. przyznał I
nagrodę (puhar) zespołowi Hufca
Państwowej Średniej Szkoły Prze-
mysłowo-Handlowej im. E. Dmo-
chowskiej.

Sprawy Tobotnicze.

— Sprawa dozorców domo-
wych. Na dzień 17 b. m. w in-
spektoracie pracy wyznaczone
zostało posiedzenie komisji ro-
zjemczej w celu zawarcia umowy
zbiorowej pomiędzy związkami
zawodowemi  dozorców  domo-
wych, oraz właścicielami nieru-
chomości.
— Zatargi z robotnikami

rolnymi. Dn. 16, 17 i 18 b. m.w
inspektoracie pracy 63 obwodu
wyznaczono posiedzenie komisji
rozjemczej w celu likwidacji za-
targów, powstałych pomiędzy
związkiem zawodowym robotni-
ków rolnych i właścicielami ma-
jątków na powiat Wileńsko-Troc-
ki. Wyznaczono 45* spraw.

Z życia stowarzyszeń.
„— Dziš Kino Kol. „Ognisko“

na rzecz Kola Pol. Mac. Szk. im
T. Kościuszki wyświetla tylko je-
den dzień specjalnie otrzymany
z Warszawy nowy program 1)
„Graziella“ dramat 2) „Janet
Gaynor szuka posady” komedja.
Ceny zwykłe. Początek o godz.
6 wiecz.
— Nowy Zarząd Chrzešc

Zo. Zaw. Piekarzy wybrany na
ostatniem ogólnem zebraniu u-
konstytuował się 14 b. m. Funk-
cje Prezesa objął Józef  Biretto,
wice-prezesa—Stanisława Biretto,
Skarbnika—Machłaj Antoni, Sek-
retarza—Ciesiun Jan. Nowy Za-
rząd zarządził  przerejestrację
członków Związku, którzy mają
według kwalifikacyj fachowych
przerejestrować sią do dn. 30 b.
m., postanowił starać się wpro-
wadzić w życie zakaz pracy w
niedziele i święta, bo praca w
niedziele i święta dotychczas
szczególnie w piekarniach żydow-
skich ciągle się odbywa, oraz na-
leżycie uregulować wzajemne sto-
sunki pracodawców z pracowni-
kami piekarskimi, ze względu na
pewną ustępliwość pracodawców
Polaków, którzy ostatnio chętniej
zezwalają swoim pracownikom

Pierwsze próby zrzeszenia się
tych badaczy sięgają połowy
XIX w., jednakże systematyczne
prace naukowe mogły się rozwi-
nąć dopiero pod kierunkiem wy-
bitnegó specjalisty-archeologa, ja-
kim jest prof. Józef Kostrzewski,
autor wielu bardzo dzieł o na-
szej zamierzchłej przeszłości. W
r. 1918 zostaje z jego inicjatywy
założona „Komisja Archeologicz-
na" Tow. Przyj. Nauk, a w 1920
„Polskie Towarzystwa  Prehisto-
ryczne", obejmujące całą Polskę.
Organem naukowym tego towa-
rzystwa jest
giczny*. W celu zaś popularyzacji
wiedzy wychodzi wspomniany wy-
żej dwumiesięcznik „Z otchła-
ni Wieków*, w którym znajdu-
ja się popularne artykuły o or-
ganizacjj muzeów szkolnych, o
najnowszych wykopaliskach, spra-
wozdaniu z ruchu naukowego.
Czasopismo to ma za zadanie
wzbudzenie zainteresowania do
badań prechistorycznych wśród
szerszych warstw społeczeństwa.

Tę samą rolę, alew inny nieco
sposób, spełnia bodaj jedyne
popularne pismo 'histo-
ryczne, jakiem jest „Prze-
szlošė“, czasopismo historycz-
ne dla wszystkich. Jest to mie-
sięcznik, wydawany przez prof.
Piotra Żukowskiego. Syn Kresów
Wschodnich, spędzał, jak wiele
Polaków, młodość na Syberji i
Kaukazie, potem dłuższy czas
pracował w szkolnictwie w głębi
Rosji. Długi pobyt na obczyźnie
wzmocnił w nim jedynie tęskno-
tę do ziemi ojczystej, kult dla
kultury zachodniej, odrazę do
wschodniego barbarzyństwa. Entu*

Eksponaty z

„Przegląd Archeolo-"

3

na dzielenie się dniami pracy z
bezrobotnymi—stan bezrobotnych
piekarzy staje się znośniejszym.

Kronika policyjna.
— Utonięcie W niedzielę 15 b. m.

w południe na rzece Wilence wskutek
wywrócenia się kajaku utonął Mizerny
Piotr szeregowiec 86 p. p. N.-Wilejki.

(d)
Teatr, muzyka i sztuka.
— Teatr Miejski na Pohuiance.

„Genjusz i kucharka" Jerome K. Je-
romea.

W sobotę sensacyjna komedja ame-
rykańska „Narzeczona z dachu".

— Otwarcie sezonu teatralnego
w ogrodzie po-Bernardyńskim. Mi-
łośnicy teatru od soboty 21 b. m. mają
możność oglądania w gruntownie odno-
wionym i wygodnie urządzionym te-
atrze letnim w ogrodzie po-Bernardyń-
skim niefrasobliwej farsy pod tytułem
„Porwanie Sabinek*.

Od środy kasa Lutni sprzedawać
będzie bilety na „Porwanie Sabinek" po
cenach zniżonych.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 385 mtr.

Program:

Wtorek, dnia 17 czerwca 1930 r.
11,58. Sygnał czasu, koncert i kom

meteorologiczny.
16,15. Gramofon.
17,00. Kom. Akademickiego Aero-

klubu.
17,.15. Bajeczki dla dzieci.
17,45. Koncert z Warszawy.
18,50. „Powitanie Wilna przez Kor-

pus Kadetów*.
19,35. Opera.

Z POGRANICZA.
Delegat Ligi Narodów zwie-

dza pogranicze.
Jak się dowiadujemy, w koń-

cu b. m. na pogranicze polsko-
litewskie przybywa delegat Gene-
ralnego Sekretarjatu Ligi Naro-
dów p. Poman, celem zaznajo-
mienia się ze stosunkami gospo-
darczemi i oświatowemi pograni-
cza.

P. Poman dokona również ob-
jazdu pogranicznych miejscowo-
ści Łotwy i Litwy.

Po zebraniu potrzebnego ma-
terjału, p. Poman złoży szczegó-
łowe sprawozdanie Lidze Naro-
dów ze swojej podróży na pogra-
niczu polsko-litewskiem i litew-
sko-polskiem. (d)
 

Loterja Państwowa.
ll-ga klasa 1-szy dzień ciągnienia.

(Tabela nieurzędowa).

Po 10000 zł. nr. 16855 20740.
Po 5000 zł. nr. 89358.
Po 2000 zł. nr. 108374 140054.
Po 1000 zł. nr. 23058 41334

106416 147138.

Po 500 zł. nr. 6517 52551
59923 105515 133104 152277
165339 173448.

Po 400 zł. nr. 10898 39095
93625 132621 169195 190808 47376
49321 60006 73824 91646 115698
145256 164186 169928 171550
202082.

Po 300 zł. nr. 13145 25408
31344 38628 45073 50287 61066
64443 71462 74310 79304 124105
137586 144277 163578 165870
172257 172478 185022 191306
195775 197074 9842 23685 27682
33028 36219 38856 38929 39030
39980 73920 89040 89863 90959
99838 100916 102128 107164
124808 134212 136677 139294
143969 160360 164344 172130.

WARSZAWA, 16.VI.' (Pat.) W
drugim dniu ciągnienia drugiej
klasy 21-ej Polskiej Państwowej
Loterji Klasowej główniejsze wy-
grane padły na numery nastę-
pujące: 80 tys. zł. 52272, 40 tys.
zł.—112008, 20 tys. zł. — 190281,
5 tys. zł.—202869.

zjasta Anglji, którą dokładnie po-
znał w licznych podróżach, dążył
do podniesienia kultury u nas za
pomocą umiejętnego i rozumne-
go szerzenia znajomości historji.
Jako pedagog, jest wrogiem
schematycznego i suchego na-
uczania dziejów, w tym celu sta-
ra się za pomocą pióra i słowa
wskrzesić żywą przeszłość. To
zadanie ma spełniać miesięcznik
„Przeszłość* założony w roku ze-
szłym. Jako znakomity znawca
Rosji wiele miejsca poświęca te-
mu krajowi. Bilans
Redaktor ujmuje w ten sposób:
„Staraliśmy się być bezstronnymi,
lecz duszy nie wyjałowiliśmy i nie
zapomnieliśmy, że grozi nam po-
tężniejąca nawała germańska i
skompromitowane haniebnie, lecz
żywotne, krwożercze bolszewictwo
semickie". Na treść zeszytów,
które dotychczas wyszły składają
się bardzo interesujące żywo na-
pisane artykuły, poruszające naj-
rozmaitsze zagadnienia. Np. Cba-
rakterystyka Mikołaja II, Rosja w
1928, Stosunek rządu ONE
do Orzeszkowej, Rosja i wojna
światowa, Ze wspomnień kaukas-
kicb, Sprawozdania z kongresu bi-
storyków w Oslo, o wystawie w
Wemblay. Bardzo cenne są wska-
zówki bibljograficzne z poszcze-
gólnych działów historji.  Sło-
wem, „Przeszłość” powinna wzbu-
dzić jaknajszersze zainteresowanie
wśród młodzieży szkolnej i stać
się niezbędną pomocą i źródłem
wskazówek dla nauczycieli historji.

K. Cbodynicki.

mmm

swej pracy .
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Z sali sądowej.
O dzieciobójstwo.

W studni w pobliżu placu Tar-
gowego w Dołhinowie znaleziono
zwłoki dwumiesięcznego chlop-
czyka, w których rozpoznano
dziecko Elżbiety Protasewiczów-
ny, mieszkanki tego miasteczka.

Policja, podejrzewając o zbrod-
nię matkę, aresztowała ją.

Przypuszczenia okazały się
trsfnemi. Protasewiczówna  bo-
wiem przyznała się, że dziecko
utopiła rozmyślnie.

Sąd w składzie pp. sędziów:
Sienkiewicza, Brzozowskiego i
Zaniewskiego, w wyniku przepro-
wadzonego przewodu, uznał pod-
sądną za winną dokonania dzie-
ciobójstwa, jednak dopatrując się
w czynie tym okoliczności łago-
dzących, skazał ją na osadzenie
w domu poprawy przez lat pięć,
zaliczając na poczet kary 8 mie-
sięcy aresztu zapobiegawczego.

Sport.
Swięto W. F.

Parę minut po pierwszej przy-
był P. Prezydent witany hymnem
narodowym.

Orkiestra dźwięczna gra me-
lodje, p. Tomaszewski i p. Beke-
równa przeprowadzają popis gim-
nastyczny.

Popis udał się doskonale.
W zawodach lekkoatletycznych

i strzeleckich wyniki były nastę-
pujące. Pięcioboj w konkurencji
P. W. 1) Zesp. Rep Pow. Wil.
Troc. 2) Sokół. 3) Strzelec Wilej-
ka Pow. Startowało 9 zespołów,
w konkur. trup. szkol. 1) Oszmia-
na. 2) Głębokie. 3) Swięciany. W
trójboju pań zwyciężył zespół z
Oszmiany przed Brasławiem i Zw.
M. Wiejskiej. Indywidualnie .osią-
gnięto wyniki stosunkowo słabe
prócz biegu 100 mtr. i skoku
wzwyż i biegu 3000 mtr. Na 100
mtr. 1) Zardzin 1n,4 sek. (silny wiatr
w plecy). 2) Bobrowicz. 3) Bużym-
ski (Sokół). Bieg na 800 mtr.
zwycięża Żyliński, mając 2 min.
14 sek. Bieg 3.000 wygrał po sil-
nej walce Żylewicz z „Sokoła 10
min. Sztafetę 4 x 100 mtr. 1) Osz-
miana 50,4 sek., 2) Swieciany, 3)
Gim. A. Mickiewicza Wilno w
konkurencji P. W. 1) Rep. Zespół
Pow. Wil.-Troc. 49,2 sek. 2)
3. M. P. Mar. 10 klm. wygrał
Strzelec. Skok wzwyż 1) Downar-
Zapolski 1.55. Skok wdal. 1) Cza-
prowski 611 centr. Oszczep Wojt-
kiewicz 47,56. 2) Dziadul 43,86.
3) Borysowski 39.72. Kula (5 klą.)
1) Wojtkiewicz 14.98. Dysk. Zar-
dzin 38 metr. 52 centr.
W strzelaniu panów wszystkie

nagrody pozabierał Strzelec,
Oszmiana i S$. M. P., u pań: 1)
Huf. szkolny Nr. 2, 2) Gim. E.
Orzeszkowej, a w konkurencji

DyZFÓEZNONOAJCR

P. W.: 1) Przysp. Wojsk. Kob., 2)
Strzelec.

Gry sportowe dały wyniki na-
stępujące: Koszykówka Strzelec
Boruny 20:17...Siatkówka Swię-
ciany — Z. H. P. 30:15. U pań
zwyciężył zespół S$. M. P., wygry-
wając ze Strzelcem 28:25.

Wieczorem po zawodach od-
było się wręczenie przepięknych
i cennych nagród, wśród których
wyróżnił się ogromny puhar prze-
chodni, ofiarowany przez Korpus
Kadetów ze Lwowa.

Wyścigi konne.
Bieg myśliwski za mastrem

wygrał por. Nawrocki 13 p. uł.
przed rtm. Choroszewskim 4 p.
uł., zdobywając nagrodę honoro-
wą Pana Wojewody.

Konkurs hippiczny pań wygry-
wa p. Nitosławska przed p. By-
delską i p. Benisławską.
W konkursie hippicznym trój-

kami wygrywa p. St. Benisławska,
rtm. Stipczyński i ppor. Jelja-
szewicz.

Konkurs hippiczny panów wy-
grywa rtm. Druhowino 23 p. uł.
przed rtm. Prosińskim 13 p. uł. i
rtm. Żukowskim 23 p. uł.

Piłka nożna.
Ognisko—78 p. p. 3 : 2. Mecz

tem ciekawy, że o włos, a Ogni-
sko przegrałoby mecz przez so-
lową grę obu Wasilewskich i przez
Pawlaka, który pod bramką pu-
szcza całkiem pewne piłki. Naj-

WYDECH SK1

lepszy na boisku Leśkiewicz. U
wojskowych Dzikowski strzela
obie branki (jedna z karnego).

Ognisko II R. K. S. Sila 6 : 3.
Sędzia p. Gisin, z Makabi, kaže
czekać na siebie przeszło dwa
kwadranse, spóźniając się w naj-
lepsze na mecz. Apelujemy do
Kolegjum Sędziów Piłkarskich, by
zechciało na przyszłość wyzna-
czać nieco poważniejszych ludzi
do przeprowadzania imprez spor-
towych.

Ž. RK. S. Lauda 3: 1..Lau-
da jeszcze raz udowodniła nam
swoją słabą formę, przegrywając
z Z. A. K. $. zupełnie zdecydo-
nie. Ja. Nie.
WRC TWPTWYRTZACZT AWRRKNIKO NIZTZZAKA

0 maszynach do szycia.
W tych dniach upłynęło sto lat od

wynalezienia maszyny do szycia. Oczy-
wiście, że pierwsza tak była podobna
do obecnej, jak pięść do nosa i nim
stała się tem, czem jest dzisiaj, musia-
ła, jak zresztą i każda inna maszyna,
odbyć długą i uciążliwą drogę doskona:
lenia się. Powiodło się jej, osiągnęła bo-
wiem istotnie wysoki stopień doskona-
łości, a znaną i błogosławioną jest na
całym globie ziemskim. | u nas staje się
maszyna ta przedmiotem niezbędnym
w każdej rodzinie, a jeżeli pomimo to
nie jest tak rozpowszechnioną jak gdzie-
indziej, to przyczyn tego szukać nąleży
nie tylko w niskiej kulturze ludu nasze-
go, jak na wsi tak i w mieście, lecz i
w niezwykle wysokich cenach tych ma-
szyn.

Jak wiadomo, rynek wszechświato-
wy opanowała jedna potężna firma ame-
rykańska i ta, nie mając dzisiaj konku-

1rencji,” może” pobierač'takie ceny, jak
jej się żywnie podoba. Wprawdzie w
Niemczech i innych krajach Europej-
skich, jest sporo fabryczek, wyrabiają-
cych maszyny te i sprzedających o po-
łowę od amerykańskich taniej, nie mo-
gą one jednak zrobić poważniejszej
konkurencji owej wielkiej i w każdem
miasteczku reprezentowanej firmie, gdyż
maszyny te nieraz pod względem dobro-
ci pozostawiają dużo do życzenia, ai
kwestja części zapasowych powstrzy-
muje publiczność od ich nabywania.
Nabywać bowiem należy te tylko ma-
szyny do których zawsze i wszędzie
każdy drobiazg dostać meżna, a żadna
z fabryk Europejskich nie doszła do
takiej mocy i rozpowszechnienia swo-
ich wyrobów. Pozostaje więc jedna tyl-
ko, powiedzmy wyrażnie, Singera, a te
są niedostępne z powodu wysokiej ceny.

W ostatnich zresztą czasach z sy-
tuacji tej znalazło się wyjście. Oto zja-
wiły się w różnych krajach Europejskich,
a nawet i w Polsce, maszyny do Sszy-
cia nie tylko oryginalne Singera, ale i
oryginalne amerykańskie Singera, które
są sprzedawane po cenach o wiele,
wiele niższych. Ciekawe to zjawisko tak
się tłumaczy. W Ameryce (Stany Zje-
dnoczone), gdzie to i o pieniądz łatwiej
jest ludziom i maszyny te, jako wyrób
miejscowy, tanio kosztują, posiada ją
każda kobieta pracująca, każda gospo-
dyni domu. Do niedawna i tam, jak u
nas używano maszyn nożnych, ale gdy
przed pewnym czasem zastosowanoi
do tych maszyn motorki elektryczne,
gdy za pomocą zwykłego kontaktu, ze
zwykłą instalacją elektryczną w mie-
szkaniu, można ją było w ruch wprawić,

poczęto nożne wyrzucać do skladzi-
ków, chociaż one były najnowszego sy-
stemu i nabywać wprawdzie tegoż mo-
delu, ale z motorkiem elektrycznym,
z maszyną połączonym.

Ponieważ tak zrobiło setki tysięcy,
a może nawet miljony kobiet (w Ame-

Nr. 137

ryce elektryfikacja jest powszechnąi
niema osady, któraby 7e światła i prą-
du elektrycznego, jako siły, nie korzy”
stała), więc powstała kwestja, jakby te
dymisjonowane maszyny, przedstawiają”
ce w swojej masie dużą wartość, zużytko*
wać. Nie długo na to czekano. Oto
dwuch energicznych wychodźców z Euro-
py, którzy w Ameryce dorobili się ma-
jątku, stworzyło mniej-więcej przed dwo-
ma laty wielką organizację handlową,
mającą na celu skup owych maszyn
usuniętych z użycia, zremontowanie ich
przez specjalistów i po doprowadzeniu
do takiego stanu, jak nowe—wysyłanie
do Europy.

W maszynach do szycia systemu
Singera tylko bardzo nieznaczna ilość
drobnych części składowych, wystawio*
na jest na energiczniejszą pracę i co
za tem idzie—na mniejsze lub większe
zużywanie się, zresztą (główne części
maszyny) wystarcza na parę pokoleń, a
kadłub jest wieczny. Gdy więc wszystko
to, co w tej maszynie jest trwałe, na-
byte zostało za małe pieniądze, a do*
dano do tego tyle tylko, ile kosztowały
nowe części drobne, zamiast znajdują”
cych się przy maszynie, a na ktėryc
dostrzeżono ślady zużycia, oraz kosz
pracy specjalistów i nowego lakieru, to
takie maszyny, faktycznie niczem nie
różniące się od nowych, istotnie mogą
być tanio sprzedane i życzyć należy,
żeby jaknajprędzej zjawiły się one i u
nas. Również życzyć należy, żeby ma-
szyna do szycia, typu specjalnego, na*
dająca się jak do cienkiej, tak również
i do grubej: tkaniny (są takie) znałazła
się jaknajprędzej w liczbie stałych
„Sprzętów* każdej chałupy wiejskiej, a
umiejętność posługiwania się nią, żeby
kobiety wynosiły ze szkół powszech*
nych.

Tutejszy.

DEMOSTTK BITE EEA

 

Od dnia 17 do 19 czerwca 1930 roku

Miejski Kinematograf
Sala Miejska ui. Ostrobramska 5

| włącznie będą wyświetlane filmy:

„Zdradziechi Szeik“ komedja w 2 akt. Kasa czynna od g

 

PIERWSZY DŹWIĘKOWY

rarR CH E L I O S»
ulica Wileńska Ne 38.

program:

łaj Suzanin I Paul Lukas.

 

«Marsz Radeckiego» Dramat ilustrujący najpię+ ==="

kniejsze epizody z Życia j
feldmarszałka austryjackiego. Aktów 10. W rol. gł.: Agnes Hr. Esterhazy I Karol st Nad prosze LEKARZE i

5 m. 30. Początek seansów od g. 6.
„Jackie Marynarzem“.

WARTA NOCN

 lastępny

 

UWAGRI Na Seanse o godzinie 4.30 i 6-ej ceny miejsc: Balkon 60 gr. Parter 1 zł. Wielkie Dźwiękowe Arcy-
dzieło! Czarująca, oszałamiająca swą urodą ulubienica
całego świata BILLIE DOVE w dramacie erotycznym

Realiz. JERZY AZAGAROW.
W rolach głównych: Miko-

Początek seans. o g. 4. m. 30. Ostatni s. o g. 10. m. 15 w.

 

PIERWSZY DŹWIĘKOWY KINO - TEATR

MICKIEWICZA Ne 22

 

Dziś! Dawno oczekiwany

«HOLLYW00D>| CONRAD VEIDT iMARY PHILBIN
«TRUCICIEL»

Tragedja trzech istot trawionych ogniem namiętności, miłości
i nienawiści. W rolach głównych wszechświatowej sławy tragik
Początek seansów: pierwszego o godz. 5ost. s. o g. 10,30
w. Ceny miejsc do godz. 7-ej parter 1 zł. balkon 80 gr.

 

Tylko jeden dzień we wtorek 17 czerwca 1930 r. na rzecz Polskiej Macierzy Szkolnej będzie wyświetlany specjalnie

ty Lamartine'a. W rolach głównych słynni artyści NINA VANNA i JEAN DEHELLY. 2) „JANET GAYNOR SZUKA PO-
Kino Kol. „DÓNISKO|| Eros z Warszawy nowy podwójny program 1) „GRAZIELLA" dramat na tle milości wielkiego francuskiego poe-

(Obok Dworca Kolejowego)
czątek o godzinie 6 w.

SADY" przezabawna komedja z udziałem powszechnie lubianej gwiazdy ekranu JANET GAYNOR. Ceny zwykłe. Po-

 

   

  
  
  

 

   

  

KRYZYS

gatunki win dostać można:
W PIERWSZEJ WILEŃSKIEJ SPÓŁCE WIN

S$. A. ŁUBKOWSK
D.-H. K. WĘCEWIC
w ranie ZWIEDRYNSK

Obwieszczenie.
Ą i ZGUBY |

Magistrat m. Wilna podaje do wiadomości,
że w dniu 23-go czerwca r. b. o godz. 10-ej rano

się przetarg

na roboty asenizacyjne w Szpitalach Miejskich,
Warunki przetargu są Postawy na imię Piotra

w lokalu Sekcji Zdrowia odbędzie

Przytułku i Ogrodnictwie
do przejrzenia w Sekcji Zdrowia Magistratu (po- Cwiklińskiego,

kój 4), gdzie będą również przyjmowane oferty.

Magistrat m. Wilna.6264—0 o

A jednak, w swej klasie, najtańsze są wozy

CHRYSLER
które stale na składzie posiada

MartayskaSpółkaMyśliwska
WILEŃSKA 10.

się ZMNIEJSZY

DOBROBYT w kraju ZWIĘKSZY
o ile będziemy pili tylko wina KRAJOWE

(butelka */, litra od 220) agrestowe, truskawkowe,

jabłeczne, wiśniowe, czernicowe, wyżej wymienione
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SMAKOSZE PIWA!
JUŻ JEST DO_NABYCIA WSZĘDZIE

Światowej sławy
PIWO ŻYWIECKIE

Arcyksiążęcego
Browaru
w ZYWCU

odznaczone najwyższemi
nagrodami w

  

 

   U
niebywałe jeszcze

na kresach

raju i za-
granicą

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

 

WAGA!

„ZDRÓJ
ŻYWIECKI",

„MARCOWE“

„PORTER“

1. „ALE“,
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T-wo J. B. SEGALL Sp. Akc.
TROCKA 7, TELEF. 542

podaje do wiadomości wyjeżdżających na letniska,
iż sklep jego został zaopatrzony w:

mowego i przedmioty do

 

Wileńska 36

lo
K. DĄBROWSKA, Wilno, ul. Niemiecka 3, m6.

Cenyfabryczne. — Sprzedaż i wynajęcie.

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

wie, w r. 1929.

 tel. 886. s
Mickiewicza 7

tel. 1062. 2
Wileńska 28

tel. 1224.

—s6

 ZA ksiązęczkę wojsk.
wyd. przez P. K. U.

roczn.
1899, zam. maj: Podorka
gm. Łużeckiej pow. Dziś-

 

Ogłoszenie.
Magistrat m. Wilna niniejszem podaje

wiadectwo  handlo-
we |Ill-ej kategorji ;

na imię Zysli Goldstein
zam. przy ui. Il-ej Jatko- |
wej Nr. 31 zaginęło i ni-

I
7

|
na, un. się. —s1 |

|

 

„SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA *
są naturalnym łagodnym środkiem przeczyszcza-
jącym, ułatwiającym

| mia i działającym przeciwko otyłości,
Sprzedają po 2 zł za pudełko aptekii skla-
apteczne

Dbajcie o swóje zdrowie!
„Szwajcarskie Gorzkie Tiela“

(z marką „Kogut“) są stosowane
przy cborobacb żołądka, ki-
szek, obstrukcjiikamieni

żółciowych.

ukcje organów trawie

667—29 o  
 

niejszem unieważnia sp a

 že w dn. 18-g0do ogėlnej wiadomošci,
czerwca r. b. o godz. 10 rano w Sali li-

cytacyjnej przy ul. Trockiej Ne 14 odbę-

dzie się licytacja różnego rodzaju sprzę-

tów domowych zasekwestrowanych u po-
szczególnych płatników w celu pokrycia
zaległośc! podatkowych.

—0o Magistrat.

gub. znak rowerowy
Nr. 114329 r. wyd.

rzez Magistrat m. Wil-
na na imię Waluka Ka-
zimierza Nowa Subocz 6
unieważnia się. 2804

 

Zs”. znak rowerowy i
kartę rowerową za

Nr. 1098-29 r. wyd. przez
 

1 „My

 
  

[WŁOS Ww PIEŻ, ŁYSIENIE
„Pianeja CHINOWO-CHMIELOWA"

dio CHINOWO-CHMIELOWE“
z (Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy

apteczne. Główny skład Apteka
GĄSECKIEGO, ul. Freta Nr. 16.

ydz. Zdr. Publ. Nr. L

"Wydawca: ALEKSANDERZWIERZYŃSKI.

Magistrat m. Wilna na
imię Gutkiewicza Anato-
la zamieszk. Borowa 12
unieważnia się. 2811

Nieraz zdarza się na- |

    
   

wet najlepszemu kucha-
że przypali po-

trawkę, więc dlaczego
zaraz rzucać gromy na

rzowi,

  

 

PROSIMY SIĘ PRZEKONAĆ, że jedwabie, jed-
wabie sztuczne, markizety, satyny desenio-
we, perkale, oraz pończochy |
sprzedaje najtaniej GŁOWIŃSKI, Wileńska 27.

Zakład Sztucznych Wód Mineral-
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—7 o Magazyn: Wielka 50.

skarpetki

 
 

;„ głowę młodej małżonki? 2—2

 

Drukarnia „Dziennika Wileńskiego" ul. Mostowa 1.

wody mineralne, świeżego czerpania wszelkich źró-
deł, jak krajowych, tak i zagranicznych, sole i ta-
bletki mineralne naturalne i sztuczne dla użytku
wewnętrznego, ekstrakty i sole do kąpieli, środki
od moli, papier na muchy, mydło i proszek do
prania bielizny, rozmaite przedmioty użytku do-

kąpieli.

 

KUPNO-
SPRZEDAŻ |

rawdziwą
Kaszękrakowską

otrzymała firma
ZWIEDRYRSKI Wileńska

 

28, tel. 1224. 2537—3

GONTY Tais
Lloyd ul. Kijowska. —sl

Klacz
wierzchowa do sprzeda-
nia tamże powóz, koła
gumowe i uprzęże. Szep-
tyckiego 5, tel. 1301. —1

Samochód
2 osobowy N. A. G. uży-
wany tanio do sprzeda”
nia Mickiewicza 27. 0

Prawdziwe Wilki
trzytygodniowe są do
sprzedania. Ponarska 4-2.

2812—2

Bo. sprzedania

 

 

 

  
  
  
  

  
  

    

HH. £UNEWI(Z
Choroby Skórne

I weneryczne

przyjm. od 1—2 15—7 pp.
Ul. Ad. Mickiewicza 9 —
wejście z ul. Sniadeckich
Nr. 1.

 

AKUSZERKI

AKUSZERKA

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

WZP69
——
Akuszerka-hygjenistka

pielęgniarka

JADWIGA STRONOWA
rzyjmuje cały dzień ul.

Podenialsko 26 m. 1.
Na zapotrzebowanie do
domów prywatnych. 3

 

i LETNISKA. |
We się letnisko

w Mejszagole na
folwarku przy szosiei
miasteczku. Dowiedzieć
się u miejscowege pro-
boszcza. 2590—s1

 

 

jis zutrzymaniem
w majątkach ziem-

skich w Nowogrėdzkiem
i Wileńskiem wojewódz-
twie. Informacje: Wilno,
Ad. Mickiewicza 23, Biu-
ro Techniczne Inż. Kier-
snowski i Krużołek S-ka,

 

tel. 5-60. 289

etnisko z utrzyma-
niem; lasy, rzeka.

Informacje Zarzecze 16,
m. 17, godz. 5—6. 2573.-0

| DRUSKIENIKI
Pensjonat OMEGA
D-wa Komendzina.

 

 
1-f

ser — -

| Ma |

iythmiaś!
do sprzedania domek
murowany, nowy za 1,700
dol. Informacje: Chocim-
ska 50. Małachowski.

—1

PIĘKNY
majątek ziemski u-
rzemysłowiony nad
ilją, sprzedamy przy

gotówce 6,000 dola-
rów.

Dom H-K. „Zachęta*
Mickiewicza 1, tel.

9—05. —50

(alówkę
lokujemy 'na dobre
procenta. Mocne za-
bezpieczenie z gwa-
rancją zwrotu w ter-

 

  

  

 

Muchy

mi chorób i śmierci.

Należy je wyniszczyć.

Rozpylajeie Flit,

który jest zabójczy dla

wszystkich _ owadów.

Nieszkodliwy dla lu-

dzi. Nieplamiący,

są zwiastuna-

   

  

  

    

Maz

 

_Wiiszczy szybciej
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SAMOCHODY
nek wynosi tylko 13 zło”
tych a nie 141

— Wiem, proszę pa*
na, ałe myślałem, že pan
jest przesądny...

Rządca-gkonom
poszukuje posady. 25-ci0
letnia praktyka we wzo*
rowych gospodarstwach,
oraz referencje. Samot“
ny, wymagania skromne:
N.-Wilejka, 3-goz a 40.

jąp
z
x
u
z
m
r
—
€

— o

Mieszkania
i pokoje 

 

 

Pokój
słoneczny umeblowany
do wynajęcia ul. Mickie-
wicza 22—24. 2803—2

 

OKÓJ umeblowany £
wygodami do wyna*

jęcia. Objazdowa 6 m.7.
2809

 

 

 

KARNIA
I INTROLIGA-

TORNIA

|
|

|

 

 

minie. RAJ
dynamo Siemensa 20 K.| Dom H-K. „Zachęta PRACA Chcesz otrzymać
M. i motor elektryczny| Micklewicza 1, tel. posadę?

ZA I kia Ynala: 97-05. ama, ===" Musisz ukończyć kursy
ARA P p,Pa Zo do sprze- facho we  korespon-
sobowe i jeden GĘŻarO! daży nowej premjo- dencyjne prof. Sekuło-
wy w dobrym stanie. RÓŻNE wej pożyczki budowla- wicza, Warszawa, Żóra-
Lidibali Blekų ia 12. nej na spłaty miesięcz- wia 42-4. Kursy wyuczają

P ne poszukuje powažna listownie: buchalterji, ra-
m— Na Kursa instytucja bankowa. Szyb- chunkowości kupieckiej,

r czenia Lwów, korespondencji handlo-
t Oi w: 5 E LPazenly wcharaktere KROJU | Wyka pocsowa ZM. jogagaipolicji. , , ,

Wichita. — Szef tutej-
szej policji, Herscle Pen-
nington, wyczytał gdzieś
że pszczoły są nadzwy-
czaj czułe na zapach za-
cieru, postarał się więc
o jedną i ta wskazaia

| tajną dystylarnię. Na sta-
cji policyjnej ulokowano
ul z pszczołami.

"TTT

i szycia G. Tomkowi-
czówny przyjmuje się
zapisy uczenic za dostęp-
ną płatą, nauka solidna.
Królewska 5—11. 2810-2

Technik
z długoietnią praktyką
remontów domów przyj-
muje obowiązki rządcy
(domów) na dogodnych
warunkach. Oferty do
AREACACIE pod „Tech-
nik”.

 

2805—4 od 10—do 1.

Mezynietka - buchal-
terka-korespondent-

ka poszukuje posady.
Laskawe zgloszenia pi-
semne do Administracji
Dziennika dla „K. M.“

2813—1

N* wyjazd potrzebny
dobry syrowar wia-

domość Zarząd Hotelu
Europejskiego Wilno —

2817—1

 

Redaktor odpowiedzialny: KAZIMIERZ HAŁABURDA.

isania na maszynach,
'owaroznawstwa, angiel-
skiego, francuskiego,
niemieckiego, pisowni,
oraz gramatyki polskiej.
Po ukończeniu świadec-
two. Żądajcie prospek-
tów, 1790—12

awe
W restauracji.

— Pan się pomolił pas
nie stołowy, mój rachu-

.

„DZIENNIKA
WILEŃSKIEGO"
WILNO, Ul.Mo-
stowa Ni 1

Telefon 12-44,

PRZYJMUJE

WSZELKIE

ROBOTY

w zakres dru-
karstwa

1 Introligator-
stwa wcho-

dzące. 7:   
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