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2 Druh—Sternik Wileńskiego Towarzystwa Wioślarskiego

po krótkich i ciężkich cierpieniach zmarł dnia 19 czerwca r. b.
W zmarłym tracimy dzielnego sternika, wioślarza i zacnego kolegę,
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Od Administracji.
Do dzisiejszego numeru gazety „DŻIENNIK WILEŃSKI" do-
łączyliśmy dla wszystkich prenumeratorów zamiejscowych blan-
kiet nadawczy P. K. O. Konto 80.187 dla załatwienia opłaty
należności za prenumeratę. Prenumerata miesięczna z prze-

Sylką 4 zł. 50 gr. Nieopłacone egzemplarze będą z dniem
p 1-ym lipca 1930 r. wstrzymane.

Znowu zamordowany przez Niemców
strażnik.

'(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. We czwartek w południe został zastrzelony mię-
zy Grajewem i Ełkiem strażnik Wincenty Kachelai został wciągnię-

ty na terytorjum niemieckie. ą
Niemcy zawiadomiły o tym wypadku władze polskie dopiero

W czwartek wieczorem.
W piątek w południe

Polsko-niemiecka.

Rezolucja na kongres krakowski.
(Telefonem od własnego korespondenta).|

WARSZAWA. O godz. 1-ej w poł. w sali Senatu odbyło się
Wspólne posiedzenie posłów i senatorów centrum i lewicy w liczbie
Około 140 dla narad w sprawie kongresu w Krakowie.

Przewodniczyli kolejno prezesi wszystkich klubów centrolewi-
towych.

Pos. Kiernik referowal sytuację polityczną,
sprawy gospodarcze, pos. Bitner—ustrojowe.

Przyjęto jednomyślnie obszerną rezolucję, zwracającą szcze-
Sėlną uwagę na sytuację gospodarczą, kładąc specjalny nacisk na
łależność jej od stosunków wewnętrznych w kraju. ;

Rezolucja wysuwa szereg postulatów, a więc: stosowanie oszczęd-
hości w gospodarce państwowej i samorządowej, zmniejszenie cię-
Żarów podatkowych, przyśpieszenie reformy rolnej, zlikwidowanie
latyfundjów, reformy ubezpieczeń socjalnych.

W dziedzinie Rewizji Konstytucji—rozgraniczenia kompetencji
Naczelnych władz państwowych, zapewnienia trwałości władzy wyko-
Rawczej, ustanowienia trybunału konstytucyjnego.

W końcu rezolucja domaga się ustąpienia
Józefa Piłsudskiego i utworzenia konstytucyjnego rządu,
Ną zaufaniu społeczeństwa.

Nadzw. posiedzenie Rady Banku Polskiego.
(Tel. od własnego korespondenta).

zeszła się wspólna mieszana komisja

pos. Chądzyński—

rządów dyktatury
opartego

. WARSZAWA. Na niedzielę zostało zwołane nadzwyczajne po-

alńf Siedzenie Rady Naczelnej Banku Polskiego celem przeprowadzenia
<Mian na naczelnych stanowiskach dyrekcji tego banku.

_ Wycieczki «krajoznawcze» legjonistów
do Krakowa.

(Telefonem od własnego korespondenta).

, WARSZAWA. Na 29 b. m. do Krakowa, w dniu, kiedy się
iera rnanifestacyjny kongres centrolewu; legjoniści i Zw. Strzelecki
Tządzają wycieczki krajoznawcze.

, Jak informuje „Kurjer Zachodni*, wszystkie oddziały Związku
gjonistów z Zagłębia Dąbr., a także z pobliskich powiatów, otrzy-
ały rozkaz zorganizowania masowych wycieczek „krajoznawczych*

st | 0 Krakowa, gdzie mają się stawić w niedzielę 29 lipca.
y k Wycieczki korzystają z 50-procentowej znižki kolejowej, a cal-
(EG npwity koszt wycieczki pokrywająspodobno czynniki wycieczkę orga-

xi? Zujące, względnie poszczególne osoby.
W tej „krajoznawczej* wycieczce z Zagłębia ma wziąć udział

Mundurowana kompanja Związku strzeleckiego.

Nieznany topielec pod Toruniem.
(Telefonem od własnego korespondenta).

b Z Pod Toruniem wyłowiono topielca nieznanego
wiska.
Przypuszczalnie jest to goniec ograbionego banku w Łodzi.

* Z Łodzi wysłano funcjonarjuszy śledczych, którzy zbadają tę
wę,

Aa ui. Dominikańska 4. Telefon Radai?
1 Administracji 448, Drukerni 1244. Adres drukarmi: Mostowa I.
Redaktor przyjmuje ed g. 2—4 pp. Pdministracja otwarta od g. 9—-$,

_ w niedzielę od 12 — 1 pp. „Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,
z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.
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Ks. Żongołłowicz wice-ministrem.
WARSZAWA. 20.6. (Pat.). Pan

Prezydent Rzeczypospolitej pod-
pisał dekret, mianujący ks. dr.
Bronisława Żongołłowicza podse-
kretarzem stanu w Ministerstwie
Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego. i

(Ks. prof. Br. Zongolowicz
wykłada jak wiadomo, na wydzia-
le teologicznym U. S. B,

W ministerstwie ks. Żongołło-
wicz obejmie dział wyznań reli-
gijnych. 7

Mianowanie ks. Žongollowicza
podsekretarzem stanu oznacza
pozostanie na stanowisku obec-
nego ministra p. Czerwińskiego,
o którego ustąpieniu tak wiele
mówiono w kołach konserwatyw-
nych. Przyp. Rad.).

Nota polska w sprawie zajść granicznych
polsko-niemieckich.

WARSZAWA, 20.VI.30 r. (Pat).
W związku z zajściami, które
w ostatnich czasach zaszły
na granicy polsko-niemieckiej, a
szczególnie incydent z dnia 13
czerwca b.r. we wsi Wielkie Wio-
sła, pow. gniewskiego, wice-mini-
ster spraw zagranicznych Alfred
Wysocki wręczył w dniu dzisiej-
szym posłowi niemieckiemu p.
Rauscherowi notę określającą
stanowisko rządu polskiego w po-
wyższych sprawach. Co do wy-
padku w Wielkich Wiosłach nota
stwierdza, że, w przeciwieństwie
do incydentu zaszłego w dniu 13
czerwca r. b. z przedstawionego
stronie niemieckiej dochodzenia,
przeprowadzonego przez władze
rządu polskiego, wynika, że
strażnik graniczny polski, nazwi-
skiem Bieniek, po zatrzymaniu w
tym dniukobietyimężczyzny którzy
nie mogli się wykazać właściwemi
przepustkami, został na teryto-
rjum polskiem, na prawym brze-
gu Wisły przez mieszkańców wsi

Kanitzen ostrzelany. Dochodzenia
dalej wykazują, że do strażnika
Bieńka oddano 4 strzały z tery-
torjum niemieckiego oraz dwa
dałsze strzały z najbliższej odle-
głości, z których jeden strzał
przestrzelił mu brzeg czapki. Dwa
strzały zostały wediug wszelkich
poszlak dane z zasadzki przez
powyżej wzmiankowanego zatrzy-
manego mężczyzny, który zdołał
oddalić się pod strażnicę i ukryć
się w zaroślach. Dalej nota pol-
ska stwierdza, że strażnik polski
Bieniek wykazał daleko posunię-
tą powściągliwość nie robiąc u-
żytku z broni. Nota polska po
wymienieniu 6 zajść granicznych,
które zaszływ ciągu ub.m.proponu-
je niezwłocznie powołanie miesza-
nej komisji polsko- niemieckiej
dla ustalenia faktycznego prze-
biegu incydentu w W. Wiosłach
oraz spowodowania ukarania win-
nych napadu na pełniącego służ-
Bd strażnika polskiego, Bieńka.

Kongres penklubu w Warszawie.
WARSZAWA, 20.VI. (Pat.). —

Dziś o godzinie 11-ej w sali ple-
narnych obrad Sejmu odbyło się
uroczyste otwarcie kongresu peen-
klubów w obecności przedstawi-
cieli rządu m. miasta, świata ar-
tystycznego, naukowego, politycz-
nego oraz prasy. Na otwarciu
byli obecni p. minister spraw za-
granicznych Zaleski, minister wy-
znań i oświecenia publicznego
Czerwiński, marszałek Sejmu Da-
szyński, marszałek Senatu Szy-
mański, liczne grono posłów i se-
natorów, korpus dyplomatycz-
ny z ambasadorem Wielkiej Bry-
tanji Erskine, ambasadorem ltalji
Franklin Martinem, prezydent
m. stoł. Słomiński, komendant
miasta Warszawy Wieniawa-Dłu-
goszewski. Posiedzenie zagaił pre-
zes polskiego Peen-Klubów na-
stępnie przemawiali prezes peen-
klubów Galsworthy, marszałek
Sejmu Daszyński, minister spraw
zagranicznych Zaleski, prezydent
miasta Słomiński oraz w imieniu

Polskiego Peen-Clubu Ferdynand
Goetel.

WARSZAWA, 20.VI. (Pat). Dziś
o godz. 14 w wielkiej sali Sejmu
międzynarodowy kongres Pen-
Clubu rozpoczął swe obrady. Na
wniosek prezesa angielskiego Pen-
Clubu Galsworthy, na przewodni-
czącego obrad jednogłośnie wy-
brano prezesa polskiego Pen-
Clubu p. Ferdynanda Goetla. Na-
stępnie zabrał głos sekretarz
angielskiego Pen-Clubu Herman
Quld, składając szczegółowe spra-
wozdanie z działalności klubu.
Z kolei przemawiał delegat fran-
cuski Cremieux. Wreszcie nastą-
piły sprawozdania poszczególnych
klubów, których delegaci w krót-
kich przemówieniach zobrazowali
stan literatury i najważniejsze za-
gadnienia z dziedziny życia lite-
rackiego swych krajów. Głos za-
bierali przedstawiciele Argentyny,
Austrji, Czechosłowacji,  Belgji,
Chin i Danji.

Dymisja niemieckiego ministra skarbu
Moldenhauera.

BERLIN, 20.6. (Pat.) Prezydent
Hindenburg przyjął dziś na wnio-
sek kanclerza Rzeszy dymisję
ministra finansów Moldenhauera,
jednocześnie powierzył kancle-
rzowi Brueningowi kierownictwo
ministerstwa finansów, aż do
czasu ostatecznego  rozstrzygnię-
cia sprawy następstwa. Według
informacyj prasy, kandydatem na
stanowisko przyszłego ministra

finansów Rzeszy jest pruski mini-
ster skarbu Hoepker - Aschoff.
Objęcie teki ministra finansów
Rzeszy, Hoepker-Aschoff uzalež-
nia od otrzymania specjalnych
pełnomocnictw dla przeprowadze-
nia skutecznej redukcji wydatków
w budżecie, oraz od pozostawie-
nia teki ministra skarbu w rzą-
dzie pruskim.

Sytuacja w Indjach.
BOMBAY, 20. VI. (Pat.) Are-

sztowano tu wczoraj 25 ochotni-
ków, którzy pełnili straż przed
sklepami bławatnemi i z wyszyn-
kiem. wódek nie dopuszczając
kupujących.

SIMLA, 20. VI. (Pat.) W cza-
sie zamachów bombowych, zor-
ganizowanych w dniu wczoraj-
szym w szeregu miejscowości
Lahorze, Simli i innych, 2 poli-
cjantów odniosło ciężkie rany.
 

 

Dzień policzy.
Czy to jest wyraz silnej

ręki?
Piszą z Warszawy:
Inspirowana przez pułkowni-

ków agencja „lskra” z naciskiem
stwierdziła, że w tych dniach „z
polecenia ministra sprawiedliwoś-
ci* został zwolniony z więzienia
w Wronkach były sekretarz ge-
neralny Białoruskiej Hromady,
Buracewicz, tak, że teraz pozo-
stał w więzieniu tylko jeden z
działaczy tej organizacji.

Zaraz po wypadkach majo-
wych zaczęła w województwach
wschodnich rozrastać się Bialo-
ruska Hromada. W typie organi-
zacji było widoczne, że kierowa-
na jest ona w myśl. instrukcji
kominternu, a nastrój jej człon-
ków był dla naszej państwowości

zgoła nieżyczliwy. Poczynali two-
rzyć państwo w państwie. Opinja
polska na kresach była rozrostem
Białoruskiej Hromady zaniepoko-
jona. Szczególnie ziemiaństwo
widziało się zagrożone. Apelowalo
do ówczesnego ininistra sprawie-
dliwości p. Meysztowicza. Aż
wreszcie władze postanowiły wy-
stąpić czynnie.

Akcja represyjna objęła nie
tylko działaczy białoruskich, lecz
również i posłów. W pewnym
czasie zostali aresztowani posło-
wie: Taraszkiewicz, Rak-Michajłow-
ski, Holowacz i Miotła. Marszał-
kowi sejmu Ratajowi zakomuni-
kował.o zarządzeniach władz, pre-
zes rady ministrów J. Piłsudski.
Potem informował go o postę-
pach śledztwa minister Meyszto-
wicz. P. Stanisław Car był już
wówczas wiceministrem sprawied-
liwości. Sejm po referacie pos.
St. Dobrzańskiego ze Zw. Lud, Nar,

G6ŁOSZENIA: za wiersz milim. prze.

niema miejsca e 26 proc. drożej.
terminowe umieszczenie oałoszeń. Konto czekowe w P.

0 INSNIB

PRAWUMERAYA: miecięczna 4zł., z odneszeniem | przesyłką pocztową Zł. 6gr. GĄ
za granicę 8 zł.
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W Ogrodzie Bernardyńskim.

przedłużona do niedzieli 22czerwca
włącznie.

Zwiedzanie od godz. 11 do 8.

400 obrazów — 27 państw. —0 o

postanowił wydać wspomnianych
posłów sądowi. W dwukrotnym
procesie, jaki się toczył w Wilnie,
skazano oskarżonych na wysokie
kary, uznając zarzut działalności
antypaństwowej, wysługującej się
sąsiadowi wschodniemu.

Skazani zostali przewiezieni do
Wronek. Nie apelowali do łaski
Prezydenta.

Po dwu latach, późną wiosną
tego roku, kiedy ministrem był
p. Car, został zwolniony z więzie-
nia nasamprzód Taraszkiewicz,
potemjwszyscy inni posłowie i
działacze Białoruskiej Hromady.
Przy wyborach r. 1928-go zostało
wybranym na ziemiach wschod-
nich trzech czy czterech posłów
z ramienla tej organizacji, którzy
na terenie parlamentarnym szli
zawsze z klubem komunistycznym.

Dlaczego to wszystko się sta-
ło? Dlaczego przed trzema laty
pomawiano ich o działalność an-
typolską, a teraz ich zwolniono?
Czy dyrektor gimnazjum  biało-
ruskiego Ostrowski, który przed
trzema laty podlegał rewizji za
styczność z ruchem kominternu
i Bialoruską Hromadą—to tensam
Ostrowski, dyrektor gimnazjum
białoruskiego, które właśnie od-
wiedził p. Prezydent podczas swej
bytności w Wilnie?...

Gdzie jest konsekwentna linja
polityki państwowej? Czy zaszły
może jakieś szczególniejsze wzglę-
dy, które nakazują państwu zmie-
nić swój stosunek do akcji Biało-
ruskiej Hromady? Czy może ze
strony tych działaczy nastąpiła
jakaś ekspjacja?...

Opinja patrzy na to wszystko,
nie rozumiejąc tych pociągnięć
sfer kierujących...

Centrolew i mniejszości.
Piszą nam z Warszawy:
Bardzo bolesne nauczki doznał

Centrolew za hołdowanie doktry-
nie współpracy z mniejszościami
narodowemi. Mentalność socjali-
styczna nie może się wyzwolić
z swych doktryn i zastosować do
rzeczywistości. Surowo za to zo-
stała ukarana.

Chodzi o tło senackie.
Nagłe, w niebywałych—nawet

na nasze stosunki warunkach—do-
konane odroczenie nadzwyczajnej
sesji senatu, wywołało w kołach se-
natorów silne poruszenie i potrzebę
odpowiedniego, natychmiastowe-
go zareagowania. lnicjatywa w
tym względzie wyszła od senac-
kiego klubu PPS., w którym naj-
najaktywniejszą rolę odgrywa sen.
Kłuszyńska, i od Wyzwolenia,
gdzie znów ton nadaje sen. Iżyc-
ki. Zeby nadać swej deklaracji
ton jak najsilniejszy—organizato-
rzy zaproponowali wydanie wspól-
nej deklaracji całej opozycji, od
Klubu Narodowego do mniej-
szości.
W odpowiedzi na tę propo-

zycję, sen. Głąbiński* w imieniu
Klubu Narodowego oświadczył,
iż Klub nie przyłączy się do takiej
wspólnej akcji i ogłosi własną
deklarację. Nastąpiło to też zaraz
w godzinach południowych w
środę.

Tymczasem o godz. 13-ej za-
częło się posiedzenie centrolewu
wraz z przedstawicielami Kola
Żydowskiego i Klubu ukraińskie-

 

tekstem 6 łam 36 gr., w tekście 68 gr., za
tekstem 10 łam. 15 gr. W numerach świątecznych eraz z prowincji o 28 proc. drożej,
zagraniczne o B8 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-

Administracja nie bierze odpowiedzialności za
O.NA80187.    

go. Narady toczyły się w lokalu
klubu Wyzwolenia. Sen. Kłuszyń-
ska odczytała proponowaną de-
klarację, która wskazywała, iż
odroczenie sesji uniemożliwiło
senatowi załatwienie takich a ta-
kich spraw. SS. Koerner i Dawid-
sohn domagali się dołączenia do
tego wykazu także ustawy o znie-
sieniu ograniczeń żydowskich
(które zresztą w praktyce nie
istnieją), a gdy nie znaleźli apro-
baty u obecnych— odpowiedzieli
po porozumieniu się z swem pre-
zydjum, iż deklaracji nie podpi-
szą. Podobnie klub ukraiński ta-
kiej deklaracji nie chciał podpi-
sać. W ten sposób przewleczono
sprawę do środy wieczorem. Po-
nieważ nie było celu wydawać
deklaracjj w redakcji, przezna-
czonej dla całej opozycji, a nie
było czasu na opracowanie no-
wej — przeto nie wydano żadnej,
ograniczając się do zapowiedzi,
że stanowisko centrolewu w tej
sprawie znajdzie swój wyraz w de-
klaracji posłów i senatorów, któ-
rzy się zbiorą w piątek.
W rzeczywistości zamiast po-

ważnej deklaracji, reagującej na-
tychmiast na akt rządu, jak to
np. uczynił Klub Narodowy—cen-
trolew nie zabrał zupełnie głosu.
Proponowana deklaracja musiała
być tak zredagowana, by była
„do przełknięcia" także i grup
mniejszościowych; uczyniono tę
koncesję w doktrynerskim opor-
tunizmie. Ani socjaliści ani Wy-
zwoleńcy nie mogą przyjść do
przekonania, że np. klub ukraiń-
ski nie ma zupełnie interesu w
uporządkowaniu wewnętrznem
państwa polskiego, że łatwiej mu
przyjdzie realizować swe dążenia
pośród chaosu, w jakiemby się
państwo pogrążyło, niż w nor-
malnych, praworządnych, regu-
larnych stosunkach. Podobnie nie
chcą uwierzyć, że dla np. żydów
jest ważniejsze, czy będzie w de-
klaracji poruszona kwestja ży-
dowska, czy też czy wogóle de-
klaracji nie będzie.

Akcja pp. Kluszynskiej i Ižyc-
kiego, zamierzona na szeroką
skalę—zamiast ugodzić rząd spo-
wodowała tylko porażkę centro-
lewu.

— ——

dtudie wiadomości
Eksplozja na cmentarzu. ,
LWÓW, 20.6. (Pat). Dzienniki

donoszą, że wczoraj po południu
na cmentarzu, na grobie Teli-
szewskiego, zamordowanego w
swym czasie przez narzeczoną«
Mańkównę, nastąpiła eksplozja,
skutkiem której grób "ten oraz
sąsiednie zostały uszkodzone. Na
miejscu znaleziono szczątki bla-
szanej puszki, które zabrano ce-
lem dokonania ekspertyzy,

48 godz. tydzień pracy.

GENEWA, 20.6. (Pat). Szwaj-
carska Agencja Telegraficzna do-
nosi, że komisja do spraw czasu
pracy pracowników prywatnych
postanowiła wczoraj wieczorem
44 głosami przeciwko 24 prowa-
dzić w międzynarodowej kon-
wencji 48-godz. tydzień pracy dla
pracowników prywatnych. Zasad-
niczo obowiązuje w tym stanie
rzeczy 8-godzinny dzień pracy,
jednakże ustalone w konwencji
48 godzin pracy mogą być w
ciągu tygodnia rozdzielone rów-
nież w inny sposób, ale w żad-
nym rązie praca nie może trwać
dłużej aniżeli 10 godzin dziennie.

EAC ACNIKON 2172 TATTO

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną

Wileńska 15—5.
 

 

Komunikat Stronnictwa Narodowego.
W niedzielę 22 czerwca r. b. o godzinie 12Y, w sali Klubu

Narodowego (przy pl. Orzeszkowej 11) odbędzie się

ZEBRANIE POLITYCZNE
członków i sympatyków Stronnictwa Narodowego, na którem

wygłosi przemówienie

Poseł KAROL WIERCZAK, sekretarz generalny Stron. Narodowego
oraz poseł Wacław Komarnicki.

Karty wstępu w Sekretarjacie dla nieczłonków od 11 do 3 i 6 do 8
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W odwrotnym kierunku
Niedługo po objęciu premje-

rostwa p. Sławek w przemówie-

niu na posiedzeniu klubu BB o-

świadczył, że sejm nie będzie

zwoływany, gdyż nieodzowne jest

uspokojenie umysłów i odpręże-

nie sytuacji. Czy taktyka jego

zmierza w tym kierunku, to rzecz

inna, lecz że działalność rządu p.

Sławka pociąga wręcz odwrotne,

niż zapowiadał, wyniki —to rzecz

pewna. Zadrażnienie opinji jest o

wiele silniejsze, aniżeli w chwili,

gdy władzę obejmował. Nie moż-

na powiedzieć, by nieporozumień

wewnętrznych nie pogłębiły „hoc-

ki-klocki* z sesjami parlamentu.

Gabinet Sławka był zaprzecze-

niem idei „pacyfikacji”, żeby u-

żyć terminu, którego tak często

używano podczas ostatniego prze-

silenia rządowego. Jego wystą-

pienia publiczne, powołanie do

rządu gen. Składkowskiego—tem-

bardziej.
Chodzi o zwrócenie uwagi na

rzecz inną.

W miarę, jak się zbliża ter-

min ewakuacji Nadrenji, położe-

nie nasze zagraniczne staje się

coraz trudniejsze. Fgresywność

niemiecka staje się coraz zawzięt-

sza. W prasie już nie niemieckiej

lecz francuskiej pojawiają się wy-

stąpienia niemieckie tak gwałtow-

ne, tak bezceremonjalnie skiero-

wane przeciwko Polsce, že mimo-

chodem budzą zdziwienie, jak pra-

sa zaprzyjaźnionego z nami pań-

stwa może użyczać swych łamów

najradykalniejszymkierunkom my-

śli niemieckiej i nawoływaniom

do rewanżu. Chyba po to, by

wskazać, jak położenie jest po-

ważne. Równocześnie zaś na po-

graniczu polsko-niemieckiem, na

odcinku pomorskim, w ostatnich

czasach mieliśmy do czynienia z

trzema zajściami pogranicznemi:

Niemcom widocznie chodzi o wy-
kazanie <światu, jak odcinek ten

jest niebezpieczny i jak potrzeb-

na jest tu właśnie interwencja i

„poprawa” granicy. Dla podsyce-

nia akcji antypolskiej powołuje

się specjalne instytucje państwo-

we, udziela się specjalnych kre-

dytów, które zmierzają nie do

czego innego, jak do wzmocnie-

nia siły niemieckiej na wschodzie,

większej aktywności niemieckiej,

do wytworzenia jak najwięcej ma-

terjału palnego.

Lecz na Niemcach się nie

wolno ograniczyć. To, co się dzie-
je z Polakami na Litwie, dowodzi,

iż Niemcy użyli swego wasala doza-

ognienia stosunków także i na gra-

nicy polsko-litewskiej. I tam mamy

ciągle nieporozumienia  .pogra-

niczne. Prześladowania żywiołu

polskiego na Litwie dochodzą do
punktu szczytowego. i robią wra-

żenie, jakby świadomie chodziło

o sprowokowanie naszych uczuć

narodowych.

Z sowietami nasze stosunki

nie są całkowicie wyrównane.

Niewykrycie sprawców niedoszłe-
go zamachu bombowego na po-

selstwo” sowieckie w Warszawie

nie ułatwia bynajmniej rozmów

naszemu ministerjum spraw za-

granicznych. Kokietowanie kon-
cepcji ukraińskich wywołuje ciągle

wrzenie prasy sowieckiej gdy z

drugiej strony sowiety rewanżują

się prowokowaniem plotek alar-

mistycznych, a obchodom roczni-

cy walk 1920-go roku nadają w

dwu centrach: Mińsku i Kijowie
charakter wybitnie antypolski.

Ba, nawet stosunki nasze z

Czechosłowacją nieco się oziębi-

ły wskutek flirtu z Budapesztem,

jakkolwiek on nie może przynieść

żadnych realnych korzyści. Dzieje
się to zaś w momencie, kiedy

Czechosłowacja winna iść ręką

w rękę z Polską w zwalczaniu

propagandy rewizjonistycznej nie-

mieckiej, gódzącej również i w
nią wskutek aneksji Hulczyńskię-

go. Dlaczegoż tego momentu nie

wyzyskać?...
Gdy dodamy do tego sytuację

gospodarczą, widzimy obraz bar-

dzo poważny. Nowa taryfa celna

Stanów Zjednoczonych  narzuci

faktycznie wojnę celną Europie i

światu, który będzie szukał ryn-

ków na terenie o wiele fzwężo-

nym, bo pozbawionym i Rosji i

Stanów Zjednoczonych. Niepo-

dobna, by się takie skompliko-

wanie życia gospodarczego nie

odbiło i na nas. '

Niema żadnej wątpliwości,
że czynniki oficjalne dostatecznie

zdają sobie sprawę z powagi po-

łożenia. Pomimo tego prasa ofi-

DZZACESNONCTR W

Ż prasy.
„Robotnik“ o odroczeniu

sesji Senatu.
„Robotnik“ zestawia datę pod-

pisania przez P. Prezydenta zarzą-

dzenia o odroczeniu sesji Senatu

z datą kontrasygnowania tegož

zarządzenia przez premjera i wy-

raża przypuszczenie, żep. Sławek

chyba aeroplanem przylatywał do

Wilna, aby P. Prezydentowi przed-

łożyć zarządzenie do podpisu.

Ponieważ tak jednak nie było,

„Robotnik" uważa, że zestawienia

dat i miejscowości wystarczają

dla stwierdzenia:
1) że gabinet p. Sławka nie zacho-

wuje nawet pozorów dbania o postulat
Konstytucji, dotyczący samodzielności

decyzji Głowy Państwa;
2) że obóz „sanacyjny” nadużywa

urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej już

nietylko do swojej „grypolitycznej”,
ale do swoich „kawałów*;

3) że w ten sposób obóz „sanacyj-
ny", po próbach obniżenia powagi wła-

dzy ustawodawczej w Państwie, usiłuje

z kolei systematycznie i lekkomyślnie

obniżyć powagę urzędu Prezydenta Rze-

czypospolitej.
Z tych stwierdzeń wynikają odpo-

wiednie konsekwencje.

„Reakcyjny” parlament.

„Przedświt”, organ byłego mi-

nistra Moraczewskiego, przypo-

mina słusznie jeden ze słynnych

4 warunków „współpracy* p. Pił-

sudskiego z Sejmem, a mianowi-

cie, że conajmniej w ciągu pół

roku od 25 marca parlament się

nie zbierze. Ten oto warunek —

według informacji „Przedświtu*—

stał się powodem, dlaczego sesja

Senatu została wbrew oczekiwa-

niom odroczona. „Przedšwit“ ma

za złe, wspomnienie o tym wa-

runku nie tylko prasie opozycyj-

nej, ale i „pismom sanacyjnym

burżuazyjnym*, które wprawdzie
pragną zdążać za duchem na-
stępstw przewrotu majowego, ale

ducha tego albo nie rozumieją,

albo nie są w stanie zrozumieć

Najbardziej interesujące są
dalsze argumenty organu bebe-

sowskiego o konieczności walki z

sejmem. Oto dla charakterystyki
takie kwiatki:

„Dotychczasowe nasze sejmy były

właśnie czemś wręcz odwrotnem. Były

zawsze takie, że większość ich stawała

się narzędziem w rękach najczarniejszej

reakcji i obskurantyzmu.
Przed czterema laty doprowadziły

już do tego, że reakcja i obskurantyzm
znalazły się w przededniu decydującego

triumfu i musiały być krwawo druzgo-

tane przez Piłsudskiego przy pomocy

legjonowych żołnierzy i robotników War-

szawy.
Dziś tak samo jak wtedy większość

sejmowa jest narzędziem w rękach

dmowszczyzny, Korfantego, Witosa i ich
cekawistycznych „waletów”.

Taki „parlament* jak nasz Sejm
obecny—to nie tylko karykatura demo-

kratycznego parlamentaryzmu,— to po-

prostu najgroźniejszy wróg demokracji,

najgłówniejsza przeszkoda w pracy nad

przygotowaniem Polski Ludowej
Przewrót majowy był początkiem

dzieła zamknięcia przed reakcją raz na
zawsze drogi do władzy nad Polską.

No, i co na to nasi konserwa-

tyści z różnych zaścianków kra-
 

kowskich, wileńskich,  poznan-

skich?...

Przed rozłamem B. B.

Warszawski korespondent „/No-

wego Życia” donosi interesującą

wiadomość o losach „Związku

Naprawy”, czy „Zjednoczenia

Miast i Wsi” (grupy posła Lech-
nickiego i „Przełomu”). Oto

„urzędujący prezes klubu BB., pos.
Polakiewicz, zwrócił się do Zjednocze-

nia Pracy Wsi i Miast, by wystąpiło z

klubu BB. z powodu ostatniego wystą-

pienia przeciwko kierownictwu klubu.

Członkowie Zjednoczenia oświadczyli

jednak, że nie zamierzają sami wystą-

pić i czekają na uchwały klubu wtej

Sprawie. W ten sposób zanosi się na

poważniejszy rozłam w BB, gdyż Zje-

dnoczenie Pracy Wsi i Miast liczy23po-
słów i senatorów, a stanowisko ich po-

pierają po części niektórzy członkowie

Klubu Pracy".

Grupa posła Lechnickiego ob-

rała więc zręczną taktykę, Chce

doprowadzić do dyskusji w klu-
bie BB., licząc na to, że się jej

uda przyciągnąć do siebie

także posłów z grupy Partji Pra-

cy, pos. Kościałkowskiego. Pre-

zydjum zaś BB. w słusznej oba-

wie, że taka dyskusja stałaby się

kłótnią i zapoczątkowałaby par-

celację klubu BB. na kilka grup,

chce pos. Lechnickiego poprostu

wyrzucić z klubu.

9 samorząd w stolicy.
Na posiedzeniu w środę 18

b. m. warszawska Rada Miejska

uchwaliła wszystkiemi głosami,

przeciw głosom grupy sanacyjnej,

wniosek Narodowego Koła Go-

spodarczego, stwierdzający zakoń-

czenie kadencji obecnej Rady w

dn. 23 b. m. i wzywający Magi-

strat, aby niezwłocznie zwrócił się

do ministerstwa spraw wewnę-

trznych z żądaniem rozpisania

nowych wyborów. „CiazetaWarsz.”

tak motywuje słuszność tego wnio-

sku:
Według obowiązującego dekretu o

samorządzie miejskim z r. 1919 kaden-
cja rad miejskich na terenie b. zaboru

rosyjskiego jest trzyletnia, zaś wedle

rozporządzenia, wydanego przez rząd

obecny, wybory powinny były być roz-

pisane jeszcze w pierwszych dniach

maja.
To się nie stało. Natomiast prasa

rządowa ogłosiła przebieg interwencji,

jaką podjęli przedstawiciele sanacyjne-

go klubu radzieckiego, pp. Błędowski i

Evert, w ministerstwie spraw wewnętrz-

nych, gdzie panowie ci domagali się

wydania „jakiegoś aktu* (sicl), przedłu-

żającego istnienie obecnej rady.

Akt taki, który byłby wyraźnem na-

ruszeniem ustawy i musiałby być ska-

sowany przez Najwyższy Trybunał Admi-

nistracyjny, nie ukazał się. A gdy rów-

nież i wyborów nie rozpisano, nabierają

cech prawdopodobieństwa pogłoski o

nowym kawale prawnym, polegającym

na „automatycznem* przedłużeniu ka-

dencji obecnej rady na czas nieograni-

czony. Czynnikom decydującym chodzi
o to, aby wybory samorządowe w War-

szawie nie odbyły się przed nadchodzą-
cemi wyborami sejmowemi, ponieważ

nieuchronna klęska sanacji i B. B. S.
podziałałaby zaraźliwie na opinję całego

kraju i powiększyłaby pogrom partyj

rządowych. przy wyborach sejmowych.

Jak zagranica ocenia wartość kredytową
Polski.

Wobec faktu, że dla wybrnię-

cia z kryzysu gospodarczego, w

jaki wypędziły kraj czteroletnie

bezplanowe rządy sanacyjne, O-

raz niepomyślne konjunktury na

rynkach światowych—nieodzowne

jest zdobycie poważniejszych,

długoterminowych kredytów, O-

gólna uwaga skupia się nad za-

gadnieniem, czy istnieją możli-

wości uzyskania pożyczek zagra”

nicznych. Jest to tem bardziej

zrozumiałe, iż inne państwa euro-

pejskie w tym właśnie celu po-

dejmują starania o pożyczki na

międzynarodowym rynku finan-

sowym i to z pomyślnym rezul-

tatem.
Polska jednak od roku 1928

pozostała całkowicie na uboczu
tych kredytowych operacyj ze
znanych przyczyn wewnętrznych,

na które wielokrotnie wskazywa-

liśmy, a które podniósł także

p. Czechowicz w znanem swem

oświadczeniu, złożonem z okazji

wystąpienia z klubu BB.
Zabiegi, podejmowane przez

rząd, a reklamowane głośno w

prasie sanacyjnej, pozostają z re-

guły bez zarzutu. Przyczyny tej

nieufności kapitału zagraniczne-

go, o którą rozbijają się polskie

starania pożyczkowe, wyjaśnia w

pewnym stopniu to, co w ocenie

wartości kredytowej Polski, pisze

prasa finansowa zagraniczna.

Ostatnio w „Nieuwe Rotter-
damsche Courant“ z 14 b. m. po-

jawił się szeroko zakreślony arty-

kuł o wydanej niedawno książce

prezesa londyńskiego „Coopera-
tion Investment Trust Ltd.“, Emi-

(1
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cjalna milczy, nie poruszając zu-

pełnie piętrzących się trudności.

Społeczeństwo instynktownie czu-

je niepokój, nie mając ani szcze-

gółowych informacji ani też nie

słysząc opinji czynników odpowie-

dzialnych ża nasżą politykę zagra-

niczną. Od półtora toku nie prze-

prowadzono w parlamencie, dy-

skusji nad polityką zagraniczną,

nigdy bowiem nie można było jej

dokończyć.

To samo dzisiaj. Zamiast sta-

nąć wobec społeczeństwa z całą

otwartością i powiadomić je, jak

 

la Daviesa p. t. „Investment

Abroad”. Publikacja ta, zdaniem

holenderskiego dziennikarza, po-

siada niezmierne znaczenie, po-

nieważ wyraża zapatrywania lon-

dyńskiego świata finansowego na

wartość kredytową poszczegól-

nych krajów europejskich. Rów-

nież i dla Polski interesującem

jest stanowisko, jakie, według tej

książki, londyński świat finanso-

wy zajmuje wobec Polski. Oka-

zuje się mianowicie, że finansje-

ra angielska zajmuje stanowisko

zdecydowanie nieprzyjazne Pol-

sce, idące wyraźnie po linji poli-

tycznych aspiracyj Niemiec. Od-

nośne wywody w książce E. Da-

viesa brzmią:
„Przedewszystkiem nieuniknio-

ne (!) jest odpowiednie skorygo-
wanie ponad wszelką miarę roz-

szerzonych granic Polski, jeśli

niema istnieć wieczne niebezpie-

czeństwo wojny (!!). Dopóki ta

konieczna korektura granic nie

będzie dokonana, Polska dla in-

westycyj pozostanie terenem ry-

zykownym. Czynnik polityczny

bowiem posiada znaczenie decy-

dujące. Kapitaliści zatem, którzy

chcieliby kierować się tylko re-

lacjami o stosunkach i widokach

ekonomicznych w Polsce, praw-

dopodobnie gorzko się zawiodą”.

Wysoce znamienne są również

następujące wywody Daviesa, do-

tyczące Rosji sowieckiej:

„Rząd bolszewicki obecnie

siedzi mocno na siodle i żadne

państwo europejskie nie myśli

strącić go. Gdyby się to bowiem

stało, to sytuacja musiałaby się
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właściwie przedstawia się nasze

położenie międzynarodowe — nie

dopuszcza się do sesji parlamen*

tarnych, nie wyzyskuje się opinii

społeczeństwa, nie chce się sły-

szeć jego głosu, odsuwa się je

od odpowiedzialności za los kraju.

Nie prowadzi to do zapowia-

danego uspokojenia umysłów.

Może ono nastąpić, może pogiębić

się poczucie społecznej odpowie*

dzialności tylko w razie—ustąpie-

nia od władzy, tych, do ją dzisiaj

sprawują. H. W.

Warszawa, 18 czerwca.
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tylko pogorszyć. Europa musi

przyznać, że obecny rząd bol-

szewicki sumiennie (?) spełnia

wszystkie swoje zobowiązania.

Oczywiście, że nie może on po-

stępować inaczej. Z chwilą zaś

gdy w polityce rosyjskiej doko-

nają się nieuniknione zmiany w

stanowisku wobec kapitalu za-

granicznego, kraj ten na najbliż-

sze 50 lat stanie sie niewątpliwie

jednem z najważniejszych i naj-

intratniejszych terytorjów inwesta-

cyjnych".
O Czechosłowacji czytamy oce-

nę następującą:

„Czechosłowacja reprezentuje

obecnie trzy czwarte przemysłu

dawnej Austrji i posiada wszelkie

dane do rozwinięcia się na jeden

z najbardziej prosperujących kra-

jów w Europie. To też jej kredyt
szybko będzie się dalej wzmagał*.

Jak widać, nastrój rynku pie-
niężnego dla Polski nie jest ko-
rzystny i nie polepszają go by-
najmniej budzone od czasu do
czasu przez pewne, znane czyn-
niki w Polsce — nastroje wojen-
ne. Wykorzystuje je bowiem z
miejsca wroga nam  propa-
ganda niemiecka, by uniemo-
żliwić Polsce uzyskanie kredytu
na międzynarodowym rynku
finansowym. Taki sam nastrój
budzić muszą nieobliczalne posu-
nięcia w polityce wewnętrzej, po-
wodujące stan ustawicznej nie-
pewności. Nic tak skutecznie nie
wypłasza kapitałów, jak ta właś-
nie ciągła możliwość niespodzia
nek.

Prawda o zajściach w Sejmie 31 pażdzier-
nika 1929 r.

Sprawozdanie „nadzwyczajnej komisji sejmowej.

W dniu 18 b. m. ukazał się

druk sejmowy Nr. 859 zawiera-

jący sprawozdanie nadzwyczajnej

komisji sejmowej do zbadania

znanych zajść w Sejmie w dniu
31 października 1929 r.

Sprawozdanie nadzwyczajnej

komisji jest przedewszystkiem od-
powiedzią na twierdzenia: 1) że
w przedsionku sejmowym został

z niezrozumiałych powodów
wzbroniony pobyt oficerom, 2) że
nieprawdą jest, iż oficerowie prze-

mocą weszli do przedsionku sej-

mowego, 3) że oficerowie poza

szablami nie posiadali żadnego

uzbrojenia, 4) że liczba oficerów
nie dochodziła do 50, a stanowiła
cyfrę 47.

Wszystkie te twierdzenia zbija

sprawozdanie nadzwyczajnej ko-

misji sejmowej na podstawie ze-

znania świadków. | tak np. na-
czelnik wydziału pocztowego w
gmachu sejmowym p. Elżanowski

zeznał, że przedsionek był szczel-
nie zapełniony oficerami.

Co do zamiarów, jakie ofice-
rowie żywili w związku z najściem

na gmach sejmowy, to wyjaśnio-

no zgodne zeznanie pos. Regera,

który opisuje, że oficerowie mieli

zamiar wejść na salę sejmową.

Jeden zoficerów rzekł: „Tak jest,

wejdziemy na salę". Następny
oficer dodał: „Wejdziemy na salę,
spluwaczek jest dość". Powyższe
zeznanie pokrywa się z tem, co

zeznał dyrektor biura sejmowego

p. Pomorski. Wzywał on oficerów
do opuszczenia przedsionka sej-

mowego dwukrotnie. Gdy na uwa-

gę; „wejdziemy na salę* oświad-

czył. że wejście nasalę jest wzbro-

nione, jeden z oficerów odpowie-
dział „Jakoś sobie poradzimy".

Co do uzbrojenia to jeden ze
świadków, p. Zaleski zeznał, że

duża ilość oficerów miała rewol-

wery i wszyscy byli przy szablach.

Zaprzysiężony świadek Józef

Dwernicki, wysłany przez mar-

szałka Sejmu dla stwierdzenia,

czy oficerowie są uzbrojeni i jaka

jast ich liczba, policzył ich do-

kładnie i stwierdził obecność 96
oficerów.

Najbardziej sensacyjne zezna-

nia złożył poseł Klubu Narodo-

wego, Stefan Dąbrowski. Stwier-

dził on mianowicie, że cała akcja

była przygotowana na rozkaz ja-

kiegoś organu centralnego. 3
Według zeznań pos. Dąbrow-

skiego, 31 października 1929 r. do
szeregu instytucyj i oddziałów woj-
skowych przed ukończeniem urzę-
dowania przyszedł ustny rozkaz
zebrania się oficerów o godz. 16
w przedsionku szpitala (ljazdow-
skiego. Było przy tem mówione,
że p. Piłsudski będzie w Sejmie
i że oficerowie mają być w. szpi-
talu Ujazdowskim na wszelki wy-
padek. Gdy zapytywano, czy trze-
ba mieć broń, powiedziano,. że
nie, bo rewolwer i tak każdy ma
przy sobie.

Około godz. 15,30 zebrało się
w szpitalu Ujazdowskim około 100
do 150 oficerów. W pewnej chwili
stało się wiadomem, że p. Pił-
sudski przybył do Sejmu i że w
Sejmie zuajduje się liczna grupa
oficerów. W końcu oficerowie
zgromadzeni w szpitalu Ujazdow-
skim dowiedzieli się, że Sejm nie
został otwarty. O godz. 18,40 przy-
był płk. Wieniawa-Długoszewski,
który miał przemówienie „O ide-
ologji komendanta". Sprawa się
przeciągała i dopiero o godz. 20
pozwolono oficerom rozejść się
do domów.
W uwzględnieniu tych wszyst-

kich okoliczności komisja nadzwy-
czajna dla zbadania zajść w Sej-
mie w dniu 31-go października
zgłasza następujący wniosek:

„Wysoki Sejm uchwalić raczy:
1) Przyjmuje się sprawozdanie
komisjł nadzwyczajnej dla zbada-
nia zajść w dniu 31 października
zeszłego roku do wiadomości. 2)
Na podstawie przeprowadzonych
przez komisję dochodzeń stwier-
dza się, że dnia 31 października

zeszłego roku większa grupa zło-

żona z około 100 oficerów uz-
brojonych w szable i rewolwery
weszła do gmachu Sejmu przy
użyciu fizycznej przemocy, że
wejście to było przygotowane,
zorganizowane i wspólnemu kie-
rownictwu poddane oraz, że kil-
kakrotnemu poleceniu marszałka
Sejmu do nich wystosowanemu,
aby gmach sejmowy opuścili, o-

ficerowie się sprzeciwili i przez
4 godziny w przedsionku sejmo-
wym pozostawali, przez co odby-

cie zwołanego na ten dzień po-
siedzenia Sejmu zostało udarem-
nione".

Współdziałanie wojskowe sowiecko-

niemieckie.
Od czasu do czasu pojawiają

sięrewelacje o współdziałaniu mię-
dzy sztabami armji niemieckiej i
sowieckiej. Ostatnio na ten te-
mat kilka ciekawych szczegółów

odsłonili posłowie socjalistyczni

w komisjach i na plenum Reichs-

tagu.

Według tych rewelacyj, po za-

warciu układu w Rapallo, do Ber-

lina przybyli dwaj reprezentanci

kierownictwa sowieckiej wojennej

floty lotniczej, Peterskij i Rosen-

holtz, którzy rozpoczęli beżpośred-

nie rokowania z pełnomocnikami

ministerstwa Reichswehry, na któ-
rych czele znajdował się gen.

Giasse. Rokowania doprowadziły

do zawarcia w lutym 1923 r. for-
malnego układu, natychmiast ra-

tyfikowanego przez, moskiewski
Sownarkom.

Na mocy tego układu war-
sztaty zbudowane przez firmę
Junkersa w Rosji zobowiązały się

budować  ćorócznie minimum
trzysta aeroplańów wojennych,

dostarczając 60 rządowi sowiec-

kiemu,240 zaś władzom wojsko-
wym niemieckim. |

Wśród dokumentėw w tej spra-
wie, jakie odczytali posłowie na
komisji, znajdował się list naczel-

nego wodza Reichswehry gen.

von Seeckta do prof. Junkersa,

stwierdzający, że warsztaty jun-

kersowskie w Rosji uzyskały od

departamentu wojskowego w Ber-

linie subsydjum w kwocie 8 miljo-
nów marek.    

Dalsze rewelacje dotyczyły

chemicznej produkcji dla celów

wojennych. Otóż ministerstwo

Reichswehry zawarło kontrakt z

wielką firmą hamburską Stoltzen-

berg, która w czasie wojny šwia-

towej była głównym dostawcą

gazów trujących dla armji nie-

mieckiej. Na mocy tego traktatu

firma Stoltzenberg zbudowała w
Trocku (gub. Samarska) wielką
fabrykę gazów trujących, przede-
wszystkiem fosgenu. Fabryka, za-
krojona na olbrzymią skalę, pro-
dukuje pociski w ilościach, opie-
wających na miljony. Fabryka

posiada dyrektora Rosjanina, Ulsza-

kowa, oraz Niemca, inżyniera
Nassa, pozatem dwóch  dokto-

rów wojskowych niemieckich ja-
ko stałych kontrolerów. Co pe-
wien czas kontrolowana jest po-

nadto przez oficerów Reichswehry,
rzybywających specjalnie z Ber-

ina, m. in. pułkownika von der
Lyota i majora Tschunke. Maj,
Tschunke, który jest jednym
z głównych łączników między
Reichswehrą i armją sowiecką,

przybywa do Rosji pod szyny
paszportem na nazwisko eich-
manna.

Dostawy ż fabtyki Stoltzen
berga w Ttocku do Niemiec są

olbrzymie. W ciągu jednego np.

miesiąca października roku 1926
dostarczono na dwóch statkach

(„Artushof* i „John Brinkmann")
420.000 pocisków i bomb z gaza-

mi trującemi z Leningradu do

Szczecina.
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I tałej Polski. |
List „pasterski“ Kowal-

skiego.
Jak wiadomo, Sąd Najwyžszy

uchylił wyrok Sądu apelacyjnego,
skazujący przywódcę marjawitów
Kowalskiego za niemoralne czy-
ny na 4 lata więzienia, i zarzą
dził ponowne sądzenie go w in-
nym skladzie sędziów.

Wyrok powyższy w niczem nie
przesądza samej sprawy, gdyż Sącl
Najwyższy nie dotykał meritura
oskarżenia, ale badał stronę for-
malną przewodu sądowego, m'a-
nowicie, czy zgadza się or z
przepisami ustawy o postępo'wa-
niu sądowem i czy w stosunku
do oskarżonego zastosowane były
właściwe artykuły Kodeksu kar-
nego. Motywy Sądu Najwyższego
jeszcze nie są ogłoszone, trudno
więc w tej sprawie zabierać głos.

Mimo, że oskarżenie Kowal-
skiego nic nie straciło na swej
sile, głowa marjawitów uważa
wyrok Sądu Najwyższego za po- |
wód do radości i tryumfu. Z tej
racjj wydał do swych wiernych
list „pasterski*, w którym stary |
cynik tak pisze:

„Słyszeliście nieraz, jak grozi- !
liśmy w imię Boga, karą Bożą, 1
tym wszystkim, którzyby chcieli | |
zniszczyć Dzieło Boże, jak oba*| i
wialiśmy się o los ukochanej Pol-
ski naszej, żeby czasem nie obró* I
ciła się w cmentarzysko i zgli- ł
szcza dlatego, że nie poznała dnia| '
nawiedzenia Pańskiego. Ale oto| s
teraz ta troska nasza znikła. Ofia- I
ra naszej Najdrožszej Mateczki za
Polskę okazuje swój skutek wi-| r
doczny. Rządy Pana Marszałka F
Piłsudskiego, Pana Prezydenta| v
Mościckiego, wraz z Sądowni-
ctwem Polskiem, okazały się ja- | c
wnie wobec nas i całej Polski,| r
owszem całego świata, że są Rzą- c
dami Sprawiedliwymi, w ręku Bo-| «
ga się znajdującymi. Módlmy się| c
więc wszyscy gorąco za Rząd Mar- c
szałka Piłsudskiego, popierajmy$ 1
go usilnie naszą współpracą, po- 4
datkami, daninami i gotowością£: n
oddać życie za Ojczyznę i zaten| z
Rząd. Niech organizacja „Strzel: | k
ca* będzie u nas odnowionai| s
pia na takiej stopie, że”| łe
y mogła walczyć, w razie po”| n

trzeby, przy boku Rządu o cześć, | 3
honor i całość Polski tak, jak| je
niegdyś organizacja Mahabejczy”|zi
ków walczyła o cześć i posłan”| z
nictwo ludu izraelskiego" i t. d.
W końcu zapowiada Kowalski,| zc

że w najbliższym czasie wyrusza| st
do Ameryki do rodaków naszych..| i

- „którzy oddawna nas tam wzy“ | W
wają, abyšmy ich duchowo, we“| Te
diug sil naszych, wspomogli. Pro“| le
szę was tedy Bracia i Siostry: | Ze
abyście uczynili dla nas składkę
na ten cel, gdyż, jak wiecie, nic] m
nie posiadamy, choć niczego nam| px
nie brak, i jeszcze około 700 o*| rz
sób przy Świątyni mamy na na“ le
szem utrzymaniu, w tem blisko|Pc
200 dzieci". (Kap). Se

Wolno krytykować „Ga-
lówkę". "KI

Przed sądem powiatowem w| N<
Toruniu stanął redaktor odpo”| W
wiedzialny „Słowa Pomorskiego”| yk
p. A. Wojder z powodu zamiesz* i
czenia notatki o obchodzie imie”| Na
ninowym w Brodnicy. Autor no-| Iš
tatki poddawał krytyce postępo”
wanie organizatorów tego obcho”
du, którzy trybunę na rynku u-) Pr
stawili już na dwa dni przed u” wc
roczystością co tamowało ruch) *€
w mieście. Ponadto wypowiedział|
opinję, że ludność Pomorza nie|
potrzebuje tych obchodów imie“|
ninowych. Prokuratorjum dopa'] RĘ
trzyło się w tem zniewagi władz|
urządzających obchód i pociągne

 

ło redzktora do odpowiedzialno| p
ści. Sąd oskarżonego uwolnił o R
winy i kary. p

Wieczna prawda, że w przył u
stępie dumy | śm

Mienią dobremi ci nieprawł w,

czyny, žų,

Ktėrym B6g zmieszal rozumį: w
Sofokles. ne,

L—— i —ił io

Z POGRANICZA. |,
Samolot litewski na pogrź”| Po

niczu. bis
Onegdaj na odcinku granic?| hąt

nym Rómaszkańce na pograniczł| lug
polsko-litewskiem na wysokość +
1000 metrów ukazał się samoló*
litewski. Samolot przeleciał nać
wsią Nieczańce, okrążył ją, pos

nął wdłuż pogranicza i odlecia
na terytorjum litewskie w kie]
runku wsi Olany. (w) 4

    
  

    

      

     

 

  

  
      

  
  

 

  
  

  

 

   

    

  

    

 

Trzecia serja ujawnień doty]
czyła braterstwa  wojskowe9
między armjami niemiecką | S“
wiecćką. Większość rewelacyj,
tyczących tej sprawy, została
konspirowana
zamkniętych”.
zostały dokonane na posie
niach jawnych i utrwalone w
nogramach.

Dotyczą one faktów, że
cerowie sowieccy. są stale zap
szani i asystują nietylko
wielkich manewrach, lecz I“
przy ćwiczeniach poszczególmy p]!
recimentów niemieckich, szcz AI

niej jeśli te ćwiczenia odbyVzki.
się w okolicach pograniczaP0* |
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niezrównany dzięki własności,
zmiękczania najtwardszej wody !

' Klub Młodych Stron-
nictwa Narodowego i
ObozuWielkiej Polski
Doroczne walne zgromadze-

nie.
Wczoraj w lokalu przy ulicy

Orzeszkowej 11 odbyło się doro-
czne walne zgromadzenie Klubu
Młodych Stronnictwa Narodowe-
go i Obozu Wielkiej Polski. Zgro-
madzenie zostało w myśl statutu
zwołane w celu wysłuchania spra-
wozdania ustępującego zarządu i
komisji rewizyjnej, oraz wyboru
nowych władz. ;

Zagaił zgromadzenie prezes
Klubu Młodych red. Stanisław
Kodź, proponując wybór na prze-
wodniczącego p. Kłyszejkę. P. Kły-
szejko został obrany przez akla-

_" mację.
Przewodniczący udzielił głosu

prezesowi ustępującego zarządu.
Prezes Kodź ogłosił krótkie spra-
wozdanie z dzialalności klubu.

Ze sprawozdania tego dowie-
dzieliśmy się, że ustępujący za-
rząd objął swe funkcje w dniu 13
czerwca roku ubiegłego. W chwili
objęcia czynności przez dotych-
Czasowy zarząd, Klub Młodych li-

 Czył 64 członków, obecnie liczy
123 członków.

LŽ Dzialalnošė klubu w pierwszych
ią f miesiącach pracy ustępującego
en | zarządu była słaba z powodu bra-
R ku własnego lokalu. Z chwilą uzy-
li] skania lokalu znacznie się ożywi-
e-| ła. Odbyto 7 zebrań dyskusyj-
o- | nych, urządzono akademię w dniu
ść, | 3 maja, 4 zebrania towarzyskie i
ak| jedną wycieczkę do Zielonych Je-
y”| zior. Zarząd w okresie sprawo-
n- | zdawczym odbył 46 posiedzeń.
d. Następnie odczytano sprawo-
ki, | zdanie komisji rewizyjnej, która
za| stwierdziła, że księgi protokółów
1.« | I rachunkowość były prowadzone
ży | W zupełnym porządku. Komisja
je” | rewizyjna złożyła wuiosek o udzie-
ro*| lenie absolutorjum ustępującemu
rys | zarządowi.
kę W dyskusji nad sprawozdania-
ic| mi zabrał głos p. Skup, który
im| podniósł zasługi ustępującego za-
0“| rządu i zaproponował poza udzie-
ia” | leniem absolutorjum wyrażenie
ko | Podziękowania zarządowi. Wnio-
; Sek p. Skupa został przyjęty przez
Ę aklamację.

W wyniku wyborów prezesem
_ Klubu Młodych został obrany po-

w| Nownie red. St. Kodź. Do zarządu
jo”| Weszli pp. Bąkowska, Cesiul,
jo” Józefowiczówna, Kochanowska,
sz” aziec i Rawa. Komisję rewizyj-
ie| Ną wybrano w składzie następu-
no*| licym: pp. Kłyszejko, Kulesiński
no£' Skup. , i
no” Po krėtkiem przemówieniu
u- Prezesa Klubu p. Kodzia, prze-
us] Wodniczący p. Kłyszejko zamknął

ich| Zebranie.
iai —
nie
ie| ROZMAITOŚCI.
ps,| Rok samotności w dziewiczej
nel puszczy.
Ai k W nieprzebytych lasach pėln.
odj Nanady zneleziono ostatnio nie-

akiego Courtois, który przed ro-
—| Kiem zaginął bez wieści. Wchwili,
zył| BY dzięki przypadkowi, nadknię-
27 | to się na niego, był on bliski

„| Śmierci z głodu i wyczerpania.
awś| Wygląd jego był okropny: prawie

łupełnie nagi, obrośnięty jak
my: żwierzę, ze skórą schlostaną

Przez wiatry i deszcze, z obłęd-
_| lm spojrzeniem w oczach po-
— dobny był raczej do upiora.

Ourtois przed rokiem wybrał się
W towarzystwie ojca i brata na

jra” Polowanie, straciwszy ich jednak

2 oczu, zabłądził i przez cały rok
A błąkał się po lasach nie mogąc
ic Natrafiė na jakikolwiek ślad
iczh ludzki

Śl mama
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Z ostatniej chwili.
Polak podsekretarzem L. N.
WARSZAWA, 20.6 (Pat) „Kur-

„| ler Poranny" donosi z Genewy,
|;* rozeszła się tam wiadomość,
(€ jedno z dwóch nowych stano-
RK podsekretarzy Sekretarjatu

3 generalnego Ligi Narodów obsa-
zone ma być osobistością nero-
Owości polskiej.

Nie chcą wracać do raju*
bolszewickiego.

,„„MOSKWA 20.6 (Pat). Najwyż-
sąd ZSRR wydał wyrok za*

Szny na urzędnika sowieckiego
|phdlowego przedstawicielstwa w

J vyYu Strumberga, który odmó-
je p powrotu do Moskwy. Wyrok

|; OSI, że Strumberg za zdradę i
zejście do obozu wrogów klasy
otniczej postawiony został po*

„„Prawem z równoczesną kon-
atą jego majątku. 

DRZE. TOD

Pobyt p. Prezydenta Rzeczypospolitej
w Wilnie.

Pan Prezydent poświęcił go-
dziny przedpołudniowe w dniu
20 b. m. zwiedzaniu świątyń in-
nych wyznań. O godz. 10 rano
Pan Prezydent przybył do cerkwi
św. Ducha, powitany u wejścia
do świątyni przez arcybiskupa
Teodozjusza w asystencji archi-
madrytów, członków konsystorza
i duchowieństwa djecezjalnego,
poczem odprawione zostały krót-
kie modły, po których odśpie-
wano hymn „Boże, coś Polskę*.

Z cerkwi Pan Prezydent udał
się do kościoła ewangelicko-re-
formowanego, gdzie u wejścia
został powitany przez członków
kolegjum i konsystorza ewange-
licko-reformowanego z general-
nym superintendentem Jastrzęb-
skim na czele. Po odśpiewaniu
kilku psalmów ks. superintendent
złożył Głowie Państwa należne
hołdy.
W kościele ewangelicko-aug-

sburskim powitał Pana Prezyden-
ta pastor Zygfryd Loppe, wyra-
żając uczucia ewangelików.
W domu modlitwy staroobrzę-

dowców powitała Dostojnego Go-
ścia rada naczelna staroobrzę-
dowców z prezesem Pimonowem
na czele, który podniósł w swem
przemówieniu powitalnem, iż z
osobą Pana Prezydenta Mościc-
kiego łączy się wydanie doniosłe-
go dla staroobrzędowców w Pol-
sce aktu, regulującego położenie
ich kościoła i nadającego ich wy-
znaniu statut wewnętrzny. Po o-
bejrzeniu ksiąg  staroobrzędow-
ców, wydanych w ciągu paru stu-
leci w Wilnie i na terenie całej
Rzeczypospolitej Pan Prezydent
udał się do starożytnej synagogi
żydowskiej przy ul. Niemieckiej.
Przed synagogą powitała Pana
Prezydenta in corpore rada i za-
rząd wileńskiej gminy żydowskiej,

 

w imieniu których przemówił pos.
dr. Wygodzki.

Po wprowadzeniu Pana Prezy-
denta przez rabina sen. Rubin-
steina w otoczeniu innych rabi-
nów do synagogi, chór i kantor
wykonali szereg pieśni, poczem
rabin sen. Rubinstein wygłosił
okolicznościowe przemówienie.

Przed meczetem muzułmań-
skim powitał Pana Prezydenta
prezes muzułmańskiej gminy w
Wilnie gen. Romanowicz, po wej-
ściu zaś do świątyni imam me-
czetu odprawił modły, wygłasza-
jąc przemowę.

O godz. pół do 6:ej po po-
łudniu odbyło się powitanie Pa-
na Prezydenta Rzeczypospolitej
przez sędziów, prokuratorów
palestrę Wileńszczyzny.
W wielkiej sali rozpraw zgro-

madził się cały wileński świat
prawniczy na uroczystej aka-
demji.

Pierwszy przemówił prezes
Sądu Apelacyjnego Bzowski.

Z kolei przemawiał prokura-
tor Sądu Apelacyjnego p. Józef
Przyłuski.

Akademję zakończyło przemó-
wienie dziekana Rady Adwokac-
kiej Strumiłły.
W dniu 20 b. m. odbył się w

Wilnie zjazd Związku Młodzieży
Wiejskiej ziemi Wileńskiej. Na
zjazd przybyły delegacje 50 kół
w ogólnej ilości około 600 osób.

O godz. 15-ej uczestnicy zjaz-
du przybyli na dziedziniec pała-
cowy. Pan Prezydent wyszedłszy
do przybyłych przeszedł przed
uformowanym czworobokiem wi-
tany przez zebraną młodzież W
parę godzin później Pan Prezy-
dent przybył na zjazd związku
do sali Tow. Kupieckiego i spę-
dził dłuższą chwilę wśród mło-
dzieży.
 

KRONIKA.
Uroczystość Bożego Ciała.

Tegoroczna uroczystość Boże-
go Ciała, obchodzona w Wilnie
z tradycyjną okazałością, miała
przebieg nadzwyczaj podniosły.

Przy pięknie sprzyjającej pogo-
dzie, -Plac Katedralny zaległy
wielutysięczne tłumy wiernych.

Całe miasto, a zwłaszcza uli-
ce, któremi przechodził pochód
procesjonalny, zostały bogato
przyozdobione zielenią, dywanami
i kilimami.

Od wczesnego ranka pano-
wało niebywałe ożywienie. Plac
przed frontem Bazyliki otoczyły
szeregi niebieskich ułanów, sze-
regowców, szwadronu pionierów,
baterji pomiarowej i innych.

Punktualnie o godz. 10 rano
przybył Pan Prezydent, witany
przez duchowieństwo z Metropo-
litą Wileńskim na czele, zajął
miejsce na fotelu przed Bazyliką,
w otoczeniu duchowieństwa, do-
stojników państwowych i samo-
rządowych, generalicji, senatu
U. S$. B., sądownictwa, świty itd.,
oraz około 10.000 wiernych.

Przed specjalnie zbudowanym
Oltarzem girlandami pięknie ozdo-
bionym kwieciem, J. E. ks. Arcy-
biskup w otoczeniu licznego du-
chowieńrtwa odprawił Ulroczystą
Mszę Św.

Po nabożeństwie z placu Ka-
tedralnego o godz. 11 wyruszyła
procesja.

Pod baldachimem Przenaj-
świętszy Sakrament niósł J, E.
ks. Arcybiskup, w asyście Bisku-

pów Michalkiewicza i Bandurskie-
go i licznego duchowieństwa.

Celebransa pod baldachimem
prowadził od Katedry Pan Prezy-
dent Rzeczypospolitej wraz z po-
chodzącym z Mińszczyzny wete-
ranem powstania 63 roku Janem
Wojtkiewiczem.

Procesja przeszła ulicami:
Zamkową. św. Jańską, Domini-
kańską, Wileńską, Orzeszkowej i
Mickiewicza. Na czele procesji
postępowały szkoły powszechne,
zawodowe, dokształcające, semi-
narjum ochroniarskie, nauczyciel-
skie, Liceum żeńskie, gimnazja
żeńskia i męskie ze sztandarami
i orkiestrami, związki i stowarzy-
szenia zawodowe, stowarzyszenia
Młodzieży Polskiej, związki funk-
cjonarjuszy i pracowników pań-
stwowych z orkiestrami i sztan-
darami, młodzień akademicka,
korporacje, stowarzyszenia reli-
gijne, związki i bractwa kościel-
ne, procesje wszystkich miejsco-
wych świątyń katolickich, chóry
związków spiewaczych i muzycz-
nych, zakonnice, duchowieństwo
zakonne i świeckie.

Podczas modłów przed Bazy-
liką i przed każdym m%ołtarzów
po odczytaniu Ewangelji kompanja
szkolna 3 pułku saperów i pie-
chota dawała salwy honorowe,
które w latach poprzednich nie
były w zwyczaju.

Ceremonje zostały zakończone
uroczystem  błogosławieństwem
udzielonem przez Arcypasterza i
odšpiewaniu „Te Deum“. (d)

Wybory do Rady Miejskiej miasta Wilna.
Jak już donosiliśmy, kadencja obecnej Rady Miejskiej

i Magistratu upływa z dniem 14 lipca r. b. Dowiadujemy się
ze sfer dobrze poinformowanych, że wybory do Rady Miejskiej

zostaną rozpisane dnia 25 sierpnia, a głosowanie odbędzie się
dnia 28 września r. b.

>„A
Wiadomości kościelne.

— Pamięci księży Męczen-
ników. W niedzielę 22 b. m. o
godzinie 4-ej po południu w Wi-
leńskiej Kalwarji odbędzie się
uroczyste poświęcenie 20 krzyżów,
wzniesionych ku uczczeniu pamię-
ci pomordowanych przez bolsze-
wików księży.

(Dojazd, jak również pomat auto:
busami Nr. 2 do samego kościoła za-
pewniony, skąd o paręset kroków znaj-
dują się krzyże. Cena przejazdu auto-
busem od rogatki kalwaryjskiej do ko-
ścioła 70 gr. Autobusy kursować zaczną
od godziny 1-ej).

Z miasta.
— Bądźmy kulturalńi. Z ini-

cjatywy J. E. Ks. Biskupa-Sufra-
gana K. Michalkiewicza i przy
pomocy ludzi dobrej woli nie-
dawno dokonano remontu i od-
nowienia Trzech Krzyży na Gó*
rże Trzykrżyskiej. 3 pułk sape-
rów podnoże pomnika pięknie
wyłożył. darniną, rozebrał i po-
nownie zmocował ogrodzenie, zaś
z dobrowolnych składek sam
porńnik został pomalowany.

Niestety, jednostki o nie
rozwiniętem poczuciu kulturalnem
nie uszanowały ani nakładu bez- 

inieresownej pracy, ani samego
pomnika. Zaledwo zdążyła wys-
chnąć farba na krzyżach, a już
domorośli grafomani pošpieszyli
zadokumentować na nim, że wte-
dy a wtedy pomnik oglądali. To
też obecnie krzyże już się zaczy-
nają pstrzyć nazwiskami z bożej
laski „tutejszych“ turystów do ro-
dzimych miejsc pamiątkowych,
którzy dla zadokumentowania swe-
go niechlujstwa kulturalnego nie
wynalezli nic lepszego, jak prze-
kazać potomności swe nazwiska:

Na pomniku figurują również
nadpisy o wyrobionym charakte-
rze, dowodzące wykształcenia ich
autora. Ci powinniby byli rozu*
mieć, że brudzenie pomników,
jest najjaskrawszym objawem nie-
kulturalności i nie przynosi zasz-
czytu tym, którzy się tego do-
puszczają.

Czy będziemy kiedy kulturalni?
— Konsulat łotewski dn.

22, 23 i 24 b. m. z powodu świąt
łotewskich, będzie nieczynny.

Sprawy miejskie.
— Nowa pożyczka. Magistrat

m. Wilna prowadzi obecnie sta-
rania o uzyskanie pożyczki w wy-

K Wi ELE N SKA

sokości 250 tys. zł. na dokończe-
nie budowy szkoły powszechnej
na Antokolu.

Podczas swojego pobytu w
Warszawie wice prezydent miasta
W. Czyż interwenjował w  Mini-
sterstwie Skarbui B. G. K., gdzie
otrzymał przychylną odpowiedź.

d
— Rychło w czas. Komenda

P. P. m. Wilna wystąpiła do Ma-
gistratu z żądaniem zwołania w
najbliższych dniach specjalnej
komisji, któraby ustaliła miejsca
kąpieliskowe na rzece Wilji oraz
ustawione słupy orjentacyjne dla
kąpiących się, gdyż obecnie czę-
sto dochodzi do zatargu na tem
tle między kąpiącymi się a po-
licją.

Prawdopodobnie komisja zde-
cyduje tę sprawę jeszcze... przed
nastaniem mrozów. wę
— Słupy orjentacyjne. Ma-

gistrat m. Wilna wyasygnował
5000 złotych na ustawienie słu-
pów orjentacyjnych na drogach
i mostach. d.

Sprawy wojskowe.
— Dodatkowe posiedzenie

komisji poborowej w lokalu
przy ul. Bazyijańskiej 2 wyzna-
czone zostało na dzień 23 b. m.
Obowiązek stawiennictwa  spo-
czywa w dniu tym na wszystkich
poborowych rocznika  1909-go
oraz kat. B, z roczników 1907 i
1908-go, którzy we właściwym
dla nich terminie do przeglądu
lekarskiego nie stawili się.

Jest to ostatni termin wyzna-
czony przez komisję poborową
dla opieszałych, gdyż w razie
zignorowania zostaną oni pocią-
gnięci do surowej odpowiedzial-
ności karnej w drodze admini-
stracyjnej. d
— Zasiłki dla rodzin rezer-

wistów. Referat wojskowy Magi-
stratu m. Wilna przystąpił obec-
nie do przyjmowania podań na
zasiłki dla rodzin rezerwistów,
którzy odbyli ćwiczenia w pierw-
szym turnusie.

Handel i przemysł.
Uruchomienie  cegieini.

Wczoraj została uruchomiona ce-
gielnia (lciechowskiego przy ul.
Strycharskiej, produkująca cegły
sposobem ręcznym i maszyno-
wym. Cegielnia zatrudniła 30 ro-
botników.

Również zaczęła funkcjonować
po 17-dniowym strajku cegielnia
Purto przy ul. Mysiej, zatrudnia-
jąc 50 robotników. Ponadto w
Ponarach została uruchomiona
cegielnia Milejkowskiego. w

Sprawy robotnicze.
— Redukcja. Magistrat m.

Wilna przeprowadza w dalszym
ciągu stopniowo redukcję robot-
ników—kowalów, zatrudnionych
doraźnie przy robotach miejskich.
W chwili obecnej na robotach

miejskich pracuje 1211 robotni-
ków. ( (d)

Sprawy akademickie.
— Zebranie Koła Matem.

Fiz. odbędzie się w poniedziałek
dn. 23 b. m. o godz. 9.30 wiecz.
w zakładzie astronomji (Zakreto-
wa 15) celem zwiedzenia obser-
watorjum astronomicznego. W
razie niepogody zebranie odbę-
dzie się we wtorek o tej samej
godzinie.

Sprawy szkolne.
— Pokaz szkolny rysunków

i robót w Seminarjum im. Królo-
wej Jadwigi otwarty będzie dla'
zwiedzajacych, w niedzielę dn.
22.VI, o godz. 10 rano. 1
— Wycieczka. W dniu 18.VI

zjechała do Wilna wycieczka szko-
ły powsz. we wsi Karkunach, pod
Dziewieniszkami, z kierowniczką
swą p. Mieczyslawą Rynczewską
i nauczycielką p. Stanisławą Dzien-
kowską, obiema byłemi wycho-
wankami żeńsk. Seminarjum im.
król. Jadwigi w Wilnie. Po zwie-
dzeniu miasta, dzieci, w sali re-
kreacyjnej Seminarjum, wobec
nauczycielskiego grona wszyst-

wy-kich kursów i ćwiczeniówki,

konały szereg pieśni chóralnych,
oraz ćwiczeń z zakresu wych.
fizyczn.

Sprawnie i ochoczo, w takt
muzyki, wykonały dzieci liczne
ćwiczenia i ewolucje, nieraz skom-
plikowane, a dowodzące dosko-
nale w nich rozwiniętego zmysłu
orjentacyjnego i poczucia rytmi-
ki. Na zakończenie odtańczyły
kilka tańców ludowych.

Dodać należy, że około trzy-
dzieściorga dziatwy wystąpiło w
barwnych ludowych strojach, cał-
kowicie wykonanych w szkole
przez dzielne, młode nauczycielki
z pomocą dziewczynek, oraz
ufundowanych ze skromnej, na-
uczycielskiej gaży.

Pp. Rynczewska i Dzienkowska,
od trzech lat zaledwie pracują
na niwie oświatowej. Ostatnia
wycieczka i pokaz dziatwy ich
szkoły, świadczą dobitnie jak
energiczne i oddane całem ser-
cem sprawie oświaty na wsi ży-
skało w nich nasze społeczeńswo
jednostki. Gorące i niemilknące
oklaski całego seminarjum były
im nagrodą za podjęte trudy.

(M. Sz.)
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sów aszego dzieciństwa ?

  
Z życia stowarzyszeń.

— Z Ogniska kolejowego.
W niedzielę o godz. 4 w lokalu
„Ogniska” (Kolejowego 19) odbę-
dzie się przedstawienie dla dzieci
i młodzieży w wykonaniu wycho-
wanków „Domu Dziecka* oraz
szkoły powsz. Nr. 26 przy „Ogni-
sku* kol. w Wilnie, na które się
złożą: śpiewy, deklamacje, obra-
zek sceniczny i tańce. Wstęp
bezpłatny.
— Walne zebranie członków

T-wa Spółdzielczego „Wileńska
Kolonja Kolejowa* odbędzie się
w niedzielę 22 b. m. o godz. 11
w Kolonji Kolejowej.
— Zebranie naukowe Wy-

działu | Tow. Przyj. Nauk
odbędzie się dziś o godz. 8 wiecz.,
w sali Dziekanatu Sztuki. Na po-
rządku referaty: Otrębski J.: O
polskim  zaimku: wszystek.
Pigoń St.: Spory romantyków o
Kochanowskiego. Wstęp wolny
dla członków i gości.

Zabawy.
— Leśna zabawa w Zakrecie od-

będzie się w niedzielę 22-go na obozy
harcerskie drużyn wileńskich. Bogaty
program zabawy urozmaicą dowcipnei
radosne pokazy harcerskie dwudziestu
żeńskich i męskich drużyn harcerskich,
koncert orkiestr wojskowych, gry spor-
towe, harcerski bieg na przełaj, zabawa
dla dzieci prowadzona przez harcerki i
wlele innych atrakcyi i niespodzianek.

Wstep 20 gr., dla młodz. szkoln, i
szereg. 30 gr.

Zabawa rozpocznie się o godz. 12-tej.
Zabawa dla dzieci o „godz. od 4 de 6-tej,
pokazy harcerskie od 15—17-tej.

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

Dzisiaj wchodzi na repertuar nowa sztu-
ka amerykańska „Narzeczona z dachu*.
Jest to arcywesoła, niefrasobliwa, a pełna
sensacyjności, zlekka detektywna ko-
medja, w której wielkie pole do popisu
znajdą panie: Detkowska, Ejchlerówna,
oraz panowie: Wasilewski, Wyrwicz,
Ziembiński, Detkowski, Żurowski i Snay.
Reżyserję Sprawuje Wyrwicz. Wnętrze
projektował Ziembiński.

— Teatr Letni w ogrodzie po-
Bernardyńskim. Dzisiaj rozpoczęcie
sezonu letniego. Stara, kapitalna, nigdy
niezawodząca farsa klasyczna Shóntha-
na „Porwanie Sabinek*, z Zelwerowi-
czem w doskonałej roli dyrektora Son-
fronjusza Hope. Ceny miejsc zniżene.
Bilety sprzedaje Lutnia, a od godz. 5
kasa teatru letniego w ogrodzie.

— Popis publiczny uczniów i
uczenicKonserwatorjum Wileńskiego.
W niedzielę dnia 22 b. m. o godz. 12 w
południe, w sali teatru miejskiego w
Lutni odbędzie się doroczny popis pu-
bliczny uczniów i uczenic Konserwa-
torjum Muzycznego. Czynne będą klasy:
fortepjanu, śpiewu solowego, skrzypiec,

 

instrumentów dętych, kameralna i or-
kiestrowa Bilety zawczasu do nabycia
w kasie teatru Lutnia od godz. 11 rano
do godz. 9 wiecz.

POLSKIE RADJO WiLNO.
Fala 385 mtr.

Program:

Sobota, dnia 21 czerwca 1930 r.
11,56. Sygnał czasu.
12,05. Gramofon.
16,15. Muzyka popularna.
17.00. Kom. Wil. Tow. Organ. i Kó-

łek Rolniczych.
17.20. Tr. z Krakowa. Audycja dla

dzieci.
18.20. Tr. z Warsz. Pół. godz. Pen:

clubów.
18.50. „Italja z iotu ptaka”, feljeton
A Wyszomirskiego.
i15. Koncert pieśni hebrajskich w

wyk. chóru wįelkiej synagogi.
21.15. Koncert z Warsż.
23,00. Muzyka taneczna.

Litwa alychyd
Zielone świątki w Kijowie.

„Kijowski związek  bezbożni-
ków” urządził w czasie Zielonych
Świąt szereg pochodów i manife-
stacyj antyreligijnych. W czasie,
gdy tłumy pobożnych licznie by-
ły zgromadzone w świątyniach 

Radość dzieci!

Zbliżająsię wakacje! Dziewczynki i chłopcy z utęsknie-
niem oczekują tygodni radosnej swobody. Uszczęśliwcie
je. dając im to, czego może brakowało Wam samym.

Ofiarujcie dzieciom
doskonałą kamerę

“Brownie-Kodak“
w cenie od zl. 33.—

Czy nie przeglądalibyście z przyjemnością fotografji z cza-

Waszym dzieciom bez żadnych trudności, bez uczenia się,
małym kosztem robić wspaniałe zdjęcia migowe, które z cza-
sem staną się cennemi pamiątkami.
wielu pożytecznych rzeczy i pomoże kształcić ich umysł

i smak artystyczny.

Kilka minut wystarczy, by Wasze dzieci
nauczyły się fotografować kamerą £

<Brownie”. 3

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

Kamera "Brownie" pozwoli

Fotografja nauczy ich   ||
chrześcjańskich, przez ulice mia-
sta przeszedł pochód bolszewicki.
Niesiono liczne transparenty, z
których jeden, niesiony przez
dwunastu komunistów, głosił:
„Precz z Bogiem i Św. Trójcą”!
Prócz tego kilkunastu „komso-
molców” było bluźnierczo ucha-
rakteryzowanych, co miało przed-
s awiać Chrystusa Pana, Matkę
Boską i Świętych. Na czele pb-
chodu szło trzech bezbożników,
trzymających się za ręce. Jeden
z nich przebrany był za -ara,
drugi za obywatela ziemskiego,
trzeci za popa. (dając pijanych,
wznosili okrzyki sprośne i bluź-
niercze. Przed nimi niesiono tran-
sparent z napisem: „Oto święta
trójca, która dawniej rządziła Ro-
sją!  Proletarjacie z Zachodu,
strząśnij u siebie podobną trój-
cę!” W poniedziałek wieczorem
urządzono bal maskowy w zase-
kwestrowanej, a słynnej przed
wojną cerkwi św. Włodzimierza.
Tam, gdzie był ołtarz, wzniesiono
scenę dla popisów baletu. Dla
„uświetnienia” uroczystości anty-
religijnej, sprowadzono kilkudzie-
sięciu marynarzy z Odessy celem
odegrania przez nich roli gwardji
papieskiej. W pewnym momencie
wniesiono na fotelu żydówkę, a
za nią tablicę szkolną z napisem:
„Papieżyca pozdrawia Watykan
burżuazyjny”.

Oto krótki obrazek potworno-
ści sowieckich, lecz jakże wymo-
wny! „Rzeczą charakterystyczną
jest — dodaje dziennik rosyjski
w Paryżu „Woskresienje”, skąd
czerpiemy te wiadomości — że
mimo takiego ośmieszenia i prze-
śladowania religji, wiara chrześc-
jańska rozszerza się w Rosji z
niebywałą siłą”. Bolszewicy na-
znaczywszy kolonjalne podatki na
kościoły i cerkwie, oraz duchow-
nych, doprowadzają do tego, że
coraz to więcej zamyka się świą-
tyń, gdyż wierni nie są w stanie
płacić. Tuleży geneza perfidnych
wymuszeń bolszewickich na te-
mat „dobrowolnego” zrzekania się
domów modlitw przez ludność na
rzecz klubów i kantyn wojsko-
wych.

Że świata.
Przyjaciółka Karola il
wraca do Rumunii.

Z Bukaresztu donoszą:
Duże wrażenie wywołała tu

wiadomość o zamierzonym po-
wrocie do Rumunji damy serca
króla Karola, pani Lupescu, prze-
bywającej dotychczas w Paryżu.
Podobno p. Lupescu otrzymała
już pozwolenie na powrót do
kraju, nie bez nacisku ze strony
monarchy.

Były także podjęte starania
ze strony innych członków rodzi-
ny królewskiej. Mianowicie pani
Lupescu żyje w bliskiej przyjaźni
z siostrą króla Karola, księżniczką
Ileaną, która w tej sprawie inter-
wenjowała listownie z Kairu. ||
W  bukaresztańskich kołach

dworskich niepokoją się, czy po-
wrót p. Lupescu nie rozchwieje
pogodzenia się króla Karola z
królową Heleną, do którego z
takim trudem doprowadzono. P.
Lupescu ma przybyć wraz z sy
nem (nieślubnym synem ks. Ka:
rola), co przez partję liberalistycz-
ną wysuwane jest z obawą, by
nie doszło do jakichś zawikłań w
kwestji następstwa tronu.

Wczoraj lzba uchwaliła usta-
wę o liście cywilnej i apanażach.
Król Karol będzie otrzymywał
40 miljonów lei, królowa wdowa
Marja 20 miljonów, królowa He-
lena 7 miljonów oraz następca
tronu Michał 7 miljonów rocznie.

 



Sport.
Wywiad z p. Klumbergiem.

Chcąc usłyszeć parę słów

objektywnego sądu o naszych

lekkoatletach udałem się do tre-

nera Pol. Zw. L. A. p. Klumber-

ga, który od miesiąca przebywa
w Wilnie szkoląc naszych zawod-
ników.

Sympatyczny Estończyk ujmu-

je sport jako czynnik wychowaw-

czo-idejowy. Kraje północy Nor-

wegja, Finlandja, Estonja mają

prawdziwych sportsmenów, ktė-

rzy kochają swoje ideały, krocząc

wciąż na czele innych państw,

świecąc im przykładem. Stosun-
kowo jeszcze młody nasz sport

Polski pnie się wciąż do góry,

ale brak mu jeszcze doświadcze-
nia pokoleń, które pracą swoją

wskażą nam niejeden błąd na-
prawiając ukryte zło.

Intensywność, sumienność i

ciągłość pracy jak mówi p. Klum-
berg są w sporcie konieczne.

To też gdy zadałem pytanie, czy
uczyniliśmy postęp od roku u-

biegłego, p. K. odpowiada, że

brak nam w pracy wciąż /syste-

matyczności, że trening zawod-

ników jaki się odbywa źle jest

prowadzony. Frekwencja może

nieco o jakieś 15—20 proc. zwię-

kszyła się, ale jest to materjał
nadzwyczaj jeszcze surowy.

Przychodząc do oceny czoło-

wych zawodników, zaczynam od

Wieczorka od którego p. Klum-
berg oczekuje pobicia rekordu

Polski w 10-boju jeśli poprawi

swe wyniki w rzucie oszczepem,
w kuli i w skoku wzwyż.

Gniech (jeśli lekarze pozwolą
trenować) po systematycznym tre-

ningu musi wrócić do dawnej

swej formy i p. Klumberg pokła-

da w nim dużo nadziei, gdyż za-

wodnik ten trenuje rozkładając

swe siły iz pewnem już doświad-

czeniem.
Sidorowicz w tym roku jest o

całą klasę lepszy i musi pod ko-

niec sezonu na 800 mtr. zrobić

1 min. 57 sek. Zaletą Sidorowi-
cza jest umiejętność rozumowa-

nia w biegu jak i przy prowadze-

niu treningu.

Wojtkiewicz jest typowym wie-

loboistą; zbyt jednak intensywnie

trenuje to też spadł w formie.

Wojtkiewicz powinien pamiętać,

  
niebywałe jeszcze

na kresach

Reprezentacja

  
     
     

 

        

            

SMAKOSZE PIWA!
JUŻ JEST DO_NABYCIA WSZĘDZIE

PIWO ŻYWIE

 

DA ŻYWIECKI",
ro „MARCOWE“ Akus

w ZYWCU 4»  „PORTER“
odznaczone najwyžszemi ATSOST a

r i za- == 1 „ALE“,

na województwo: wileńskie, Grodno, Lidę

i Wołożyn. — Wilno,

 

że nagroda w postaci żetonu czy
puhara nie jest jeszcze celem
sportu. W  10-boju powinien w
tym roku mieć 7,000 pkt. Naj-
gorsze jego konkurencje są: płot-
ki, skok wzwyż i dysk, najlepiej
idzie mu kula, oszczep i skok
w dal.

Zardzin w dysku poprawił się,
w kuli ma jeszcze słabo opano-
wany styl, ale naogół p. Klumberg
przepowiada Zardzinowi, jeśli ze-
chce pracować, przyszłość w
10-boju.

Zieniewicz ma dobre czasami
rzuty w dysku i jeśli poprawi styl
to osiągnie 40 metr, w kuli jest
zbyt sztywny i nieprodukcyjny.
Styl, trening i jeszcze raz styl!

Żylewicz (Sokół) jest słabo
zbudowany, styl ma poprawny.
Klub musi go oszczędzać by nie-
nadwyrężał swego zdrowia. Za
parę lat może mieć b. dobre
czasy jeśli nie zaniedba treningu.

Lewinówna już poprawiła re-
kord Polski w rzucie kulą i jak
mówi p. Klumberg rzut 12 metr.
leży w jej możliwości. Styl ma
jeszcze prymitywny.

O innych zawodnikach trudno
jest coś powiedzieć konkretnego,
gdyż rzadko przychodzą na tre-

ning niepoważnie traktując swoje
obowiązki.

Przy samym końcu wywiadu

jeszcze jedno pytaniez Czy jest

choć jeden talent wśród zawod-

ników, których oglądał pan i ja-

ką pan wróży przyszłość naszej
lekkoatletyce?

Talenty są—a drugie i trzecie
pokolenie, które nadejdzie po

nas będzie już bliskie ideałów.

Składy reprezentacji.

W niedzielę na boisku Ośrod-

ka W. F. Pióromont rozegra się

mecz lekkoatletyczny Górny Śląsk
—Wilno. '

Przebieg meczu budzi wielkie

zainteresowanie wśród ogółu sport-

smenów to też spodziewamy się,

że trybuny stadjonu zapełnią się

szczelnie widzami, którzy śledzić

będą lot, dyska, oszczepu i przer-

wania taśmy piersią zawodnika.

W poszczególnych konkuren-

cjach startować będą:

100 mtr. Miiller, Tetzner, Wie-

czorek, Zardzin.
200 mtr. Tetzner,

Wojtkiewicz, Jakowlew.
Zieliński,

UWAGA!

„ZDRÓJ

     

Zarzeczna 19. 278—10
 

AKUSZERKI

7 w., Kasztanowa 7 m. 5.

 

AO

JADWIGA STROKOWA
przyjmuje cały dzień ul.
Archanielska 26 m. 1.
Na zapotrzebowanie do
domów prywatnych. 3

 

KD:72,1 EN28

400 mtr. Rzepuś, Sobik, Sido-
rowicz, Pimonow. s

1500 mtr. Hartlik, Żyłka, Sido-
rowicz Zyłewicz.

Płotki 110 mtr. Sobik, Sznej-
der, Wieczorek, Kłaput. i

5000 mtr. Kabut, Hartlik, Žy-

lewicz, Milcz.
Sztafeta 4 x 100 mtr. Miller,

Tetzner, Elpel, Zieliński, Wieczo-
rek, Wojtkiewicz, Żardzin, Jakow-

lew.
Sztafeta 4 x 400 mtr. Rzepuś,

Sobik, Żyłko, Zweigil, Sidorowicz,
Jakowlew, Zajewski, Pimonow,
(zapas) Puzilewicz.

Kula — Nessicius, Majorczyk,
Wojtkiewicz, Nawojczyk.

Dysk — Nessicius, Majorczyk,
Wieczorek, Żardzin.

Oszczep: Żyłko, Nieszyn, Wojt-
kiewicz, Wieczorek.

Skok w dal: Zieliński, Pitra,
Wojtkiewicz, Czaprowski.

Skok wzwyż: Zweżgel, Pitra,
Białkowski, Wojtkiewicz, (rezerwa)
Mackiewicz.

Skok o tyczce: Sznejder, Pit-
ra, Wieczorek, Zyliński.

Początek zawodów o godzinie
10 rano. Zbiórka zawodników 8.45
na boisku. Po południu dokoń-
czenie zawodówi rozdanie nagród.

Ja. Nie.
ma

2 kraju.
Sport w gimnazjum im. Unji
Lubelskiej w Głębokiem,

Głębokie—to miasto śpiące.
Jest tu nawet spora liczba orga-
nizacyj, ale prawie wszystkie
cechuje martwota. A jednak cza-
sem miasto się ożywia. Takiem
niecodziennem wydarzeniem w
Głębokiem było Święto Powiato-
we P. W.i W.F. O wielkiem
zainteresowaniu nietylko sfer,
zajmujących się specjalnie spor-
tem i wychowaniem fizycznem,
ale i* szerszego społeczeństwa
głębockiego świadczy wymownie
liczny udział publiczności—1000
osób na 6000 mieszkańców.

Zawody sportowe zorganizo-
wał Komitet Powiatowy P. W.i
W. F. Rodzaje zawodów: 1) Woj-
skowe. 2) Sportowe. 3) Jednost-
kowe. 4) Pokazowe gry i poka-
zowa gimnastyka. Do zawodów
stanęły: stowarzyszenia, kluby i

WI LENSK

hufce szkolne (1. gimnazjum im.
Unji Lubelskiej w  Głębokiem,
2. gimnazjum państwowe z Dzis-
ny). Triumfy święcą hufce szkolne.

Należy podkreślić tu fakt nie-
zwykły na Kresach północno-
wschodnich w szkolnictwie: na-
reszcie gimnazjum polskie po
4-o letniem istnieniu otrzymuje
prawa publiczności, co bezwąt-

pienia przyczyni się do rozwoju
tej placówki kulturalno - oświa-

towej.

Sport w gimnazjum im. Ūnji
na wysokim po-

ziomie. Nieraz czytało się w

prasie wileńskiej o licznych na-
grodach i dyplomach uznania,
wyróżniających zarówno zespoły,
jak i jednostki gimnazjalnej mło-
dzieży żeńskiej i męskiej wśród
zawodników powiatu  dziśnień-
skiego.

Leży przede mną 13-ie dyplo-
mów, zdobytych w ostatnich za-

wodach w Święto Powiatowe P.
W. i W.F., w których udział
wzięło 201 zawodników. Wyniki
w strzelaniu z broni długiej: Ze-

spół gimnazjum im. Onji Lubel-

skiej w osobach — Targoński Jó-

zef, Gińko Władysław, Parfjano-
wicz Jan, zdobył trzecie miejsce:
116 pkt. na 300 możliwych. W
strzelaniu z broni małokalibrowej:
Zespół gimnazjum im. Unji Lubel.
w osobach — Gasis Feliks, Jan-
czewski Czesław, zdobył trzecie
miejsce: 52 pkt. na 150 możli-
wych.
W strzelaniu jednostkowem z

broni małokalibrowej dla Pań:
Uczenice gimnazjum im. (nii
Lubel. zdobyły — pierwsze miej-
sce Jungelsonówna C., drugie
miejsce Kochanówna Longina,
trzecie miejsce  Rapoportówna
Róża (35 pkt. na50 możl., 25 pkt.
na 50, 24 pkt. na 50).

Trójbój lekkoatletyczny zespo-
łowy. Wyniki: Zespół gimn. im.
Unji Lubel. w osobach—-Połoński
Edward, Targoński Józef, Zycha-

rew Jan, zdobył trzecie miejsce.
Zawody jednostkowe. W bie-

gu 60 m, uczenice gimn. im. (l-

nji Lub. zdobyły—pierwsze miej-

sce Kochanówna Janina, drugie

miejsce Jungelsonówna E., trze-

cie miejsce Kochanówna Longi-

na. W skoku wdal pierwsze miej-

sce zdobyła Jungelsonówna C.,
drugie miejsce — Jungelsonówna

Lubelskiej stoi

 

Uprasza się

WZP69

galność takowych.
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POSZUKUJE SIĘ POWAŻNYCH
ZASTĘPCUW

za stałą pensję oraz prowizję do dobrze

prowadzonego towarowego artykułu.

Zgłoszenia od 10—3 i 5—1.
„RACHUBA“,

Miejski Kinematograf |
Sala Miejska ul. Ostrobramska

KINO-TEATR | giń

«HOLLYWOOD» c:orę
MICKIEWICZA NE

POLSKE WANDA! |
UL. WIELKA 30. Tel. 14-81.

 

B. GANDZIN,

PROSZKI OD

o BÓLU GŁOWY
dla dorosłych

z.t. „KOGUTEK“
„MIGRENO - NERVOSIN“

w TABLETKACH
Szybko usuwają uporczywe bóle głowy.

ŻĄDAĆ w APTEKACH

z marką „KOGUTEK“

A. GĄSECKI i S-wie.
Fabr. Chem. Farm. w Warszawie.

w. Pohulanka 1.

Dziśl Wielki niebywały pr'
upajający film miłosny w

Nowe przezroczyste idealne

szkła do zegarków

nigdy nie stłuczesz

 

Do nabycia w sklepie zegarków

WIELKA 38
(róg Sawicz)

  

—0o

A

Od dnia 20 do 23 czerwca 1930 roku
włącznie będą wyświetlane filmy:

Lors

Dziś! Wielki dramat erotyczny przedstawiający

ZAPOMNISZ 0 MNIE... LIAM HAINES i JOZE

go o godz. 5 ost. s. o g. 10,30 w. c

według powieści Hr.

MIODY
znanej miodosytni K. MIESZKOWSKI w War-

szawie istniejącej od 1886r. a ta

cowe Henryka Makowskiego znane ze swej

dobroci but. *, litra od zł.

polec: D.-4. ST. BAME i
llno, Mickiewicza23, tel.8—49.|

«Jackie Marynarzem»
Hansoni Gertruda Olmstead. Nad program: 1) Kronika filmowa PAT Nr.

30. Początek seansów od g. 6. Następny program: „Je- ktyką wyjedzie na lato

na kondycje. Jasna 4

m. 1 do 1 i o 8 wiecz.

dami komedja w 2 akt. Kasa czynna od q. 5 m.
go najniebezpieczniejsza przygoda”.

ogram: Jak zdobyć serce
10 aktach. W roli głównej

Lwa Tołstoja. W

rować do Rudol

kże wina owo-

AS
$-la  

tragedję zakochanego mężczyzn

męźczyzny? p. t.:
urocza „Miss Italja"

 

Nowy Zarząd. Zupełnie nowa pościel,

20 pokojów. —Wolne pokoje od .20-go czerw-

ca.—Kuchnia domowa bardzo smaczna i obfita.

Wszelkie wygody: elektryczność, ła-

zienka, radjo.
Ceny umiarkowane.

  

k
nych I Napojów Chłodzących ZK; ZY mi K prawdziwą |

pod firmą: żółciowych. aszę krakowską

= TROMSZCZYŃSKI SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA «| ZWIEDRYRSKIWieńsk
w Wilnie » eńska

pod kierownictwem współwłaśc. prow.| +4 naturalnym łagodni CAooowa” 28, tel. 1224. 2537—1 ROYAL TYPEWRITER COMPANY INC.. NEW YORK DRU-

Wrześniowskiego Jącym,Z”SZRaeoe = łości. Ostatnie najwyższe odznaczenia na wystawach KARNIA

poleca: sztuczne wody mineralne (Vi- nia a p p oa szabić Baczność I!! w Barcelonie i Sewilli. I INTROLIGA-

RS I inne) i wę dy e s 667—29 o| Ser „litewski* tłusty i CIpoważnione Przedstawicielstwo na Wo- TORNIA

chłodzące, Eye pac 0 fu smaczny na główki kilo  jewództwa: Wileńskie i Nowogródzkie
150 gr. (trochę popęka- „DZIENNIRA

Zakład: Piwna 7.
342—7g0

 
     

C: ń >
bemoreldalna >» V GriCO
zmniejszają guzy, żylaki.

ZAKOPANEJ
Pensjonat Wypoczynkowy «LUDKA>
ul. Kasprusia, e do rozm. międzym.

| Zakład Sztucznych Wód Mineral-

Magazyn: Wielka 50.

 

p Gąseckiego (z

suwają ból, swędzenie, pieczenie, krwawienie,
—Sprzedają większeaptakių

143—0 0
m

 

Agentów Losowych

15—7, w niedzielę od 10—1.
Uwaga! Fgenci którzy pracowali w ja-

kimkolwiek Banku i zostali poszkodowani t. z.
niewypłaceni za swoje prace a przejdą do

naszego oddziału, obiecujemy bezpłatnie do-
chodzić ich pretensji i gwarantujemy o ścią-

Małopolski Zakład Kredyt.
Oddział Wileński.

|Poważnetowarzystwo budowyaparatów |
". odda

GENERALNE ZASTĘPSTWO
na opatentowane nowości.

Poważnez sub: H. L. 9269 kie-
Mosse, Hamburg1. —0 o

NAJKORZYSTNIEJ kupuje się towary gwaran-

towanej dobroci u Głowińskiego.— Polecamy
różne nowości sezonowe, markizety, jedwabie,

satyny, perkale, oraz pończochy i skarpetki mo-

_dne.Uwaga — Wileńska 27.

Dramat mors
W rol. gl.: Jackie Coogan

W rolach głównych 3 KŁ ekranu: RICARD
INA DUNN. Początek seansów: pierwsze-

eny miejsc do godz. 7-ej parter 1 zł. balkon 80 gr.

Karnawał Miłości (czyli romans Hrabianki L.)
CARMEN BONI i „ZMARTWYCHWSTANIE*

rolach głównych Dolores Del Rio I Rod la Roque.

 

Dbajcie o swója zdrowie!

„Szwajcarskie Gorzkie Zioła”
(z marką „Kogut”) są stosowana

wszystkich

wiatowej sławy AKUSZERKA którzy pracują lub pracowali wMałopolskim Letnisko

c K l E Marja Laknerowa| Zakładzie Kredytowym aby zgłosili się w biu- | W majątku dom z 4 po-

Przyjmuje od godz. 9do| rze „Rachuba" W. Pohulanka 1. Od 10—3 koi, zdrowotna, ładna
miejscowość,

twie.

tel. 5-60. =] 0

w 8aktach

38. 2) Podróż z przygo- ancuzk.

, którego szarpie szaleńcza za-
CORTEZ, WIL-

. znaczek

m. 1.

 
 

   poko:

Pokój
słoneczny umeblowany
do wynajęcia ul. Mickie-
wicza 22—24.  2803—0

do wynaję-
Pokój cia Mickie-
wieza 19 m. 17.

Pokój
duży umeblowany do
wynajęcia. Tatarska 17
m. 3. 1

  

em) u-

 

Wydawca: AL EKSANDER ZWiERZYŃSKI.

3 pokoje z kuchnią nie-
wielkie do wynajęcia
AZO. zauł. Nr.21

m.

5 osobowy w

 

a 2 4 jJnteligentna Wychowa: — Ej, nić kolego? Wy-

fan, 15:08, 2411 I wczyni-Bona ze świa= piłem już dwanaście, a PRZYKRA

back w ——- dectwami poszukuje, po- jestem trochę zabobonny WSZELKIE

je uleczalna. Wy- $j sady do starszych dzie-

G nalazek Eufonja za- PRACA Ž ci TÓW. się diwy SZOFER ROBOTY

demonstrowany specja- z ŻA tecka 4—16 od godziny samotny, trzeźwy z kil- w zakres dru-

listom. Usuwa przytępio- 10—12. 2840—2 koletnią praktyką ślusar- karstwa

ny słuch, szum, cieknie- fposzukuję posady do ską i szoferską (zielone 1 Introligator-

nie uszów, Liczne podzię- zarządu domem, lubEAprawo jazdy) poszukuje ka h

kowania. aaw bez- do dzieci, znam szycie, Žabobo posady, rekomendacje rę. wcho”

płatnej pouczającej bro- zgodzę się na wyjazd. Roy poważne, może i na wy- dzące.

szury. Adres: Fufonja Zygmuntowska 4-19 od — Może jeszcze po jazd  Nowogródzka 14

Liszki—Kraków. 3—6 pp. 2838—1 kieliszku. m. 8. 2

sosnowe

łasy, rzeka, produkta na
miejscu. Dojazd autobu-
sem. W. Wileńskie, Mi-
chaliszki Znajdowszczy-
zna, Jan Lehman. —0

 

BE z utrzymaniem
w majątkach ziem-

skich w Nowogródzkiem
1 Wileńskiem wojewódz-

Informacje: Wilno,
Rd. Mickiewicza 23, Biu-
ro Techniczne Inż. Kier-
snowski i Krużołek S-ka,

289

NAUKA

lótrzycilkń
z wielką pra-

 

M>turzysta poszukuje
kondycji na lato

Adres w Adm. „Dz. Wil.*

ZGUBY

gub. dowód osobisty
E Z wyd. przez Starostwo

Grodzkie w Grodnie na
imię Rappa Judelei za-
mieszk. Wilno, ul. Jatko-
wa Nr. 6 unieważnia się.

283

Zs>
Szkoły Nazaretanek

znalazcę uprasza się o
zwrot ul. Zakretowa 14

[R |
SPRZEDAŽ |

 

i) poleca firma: „Zwie-
ryński* Wileńska =

 

Samochód

stanie tanio do sprzeda-
nia Ofiarna 3 m. 5 tele-

 

E., trzecie miejsce—Kochanówna
Janina. W skoku wzwyż pierwsze
miejsce zdobyła Kochanówna Ja-
nina, drugie miejsce — Jungelso-
nówna C., trzecie miejsce— Droz-
dówna Zofja.
W biegu 100 mtr. uczniowie

gimn. im. (nji Lub. zdobyli: dru-
gie miejsce Połoński Edward,
trzecie miejsce Targoński Józef.
W biegu 1500 mtr. trzecie miej-
sce zdobył Gasis Feliks. W sko-
ku wzwyż drugie miejsce zdobył
Targoński Józef. W rzucie dy-
skiem drugie miejsce zdobył Tar-
goński Józef. W sztafecie 4x100
drugie miejsce zdobył zespół
gimn. im. Unji Lubel. w składzie:
Stetkiewicz Leon, Połoński Ed-
ward, Targoński Józef, Zycharew
Jan. Obserwator.

Defraudacja.
Z pow. Mołodeckiego donoszą,

iż zbiegł sekwestrator urzędu
gminnego w Mołodecznie, Lesz-
czyński Jan, który zdefraudował
większą sumę na szkodę urzędu.

(d).
Wypadek z granatem.
W dniu wczorajszym na rzece

Mereczance w rejonie Olkienik
kilku osobników zajmowało się
barbarzyńskim sposobem łowie-
nia ryb przez ogłuszanie je gra-
natami.

Podczas rzucania granatów do
wody, jeden z nich eksplodował
przedwcześnie zabijając na miej-
scu niejakiego  Tyszkowskiego
I. 28, zaś jego współtowarzysz
Wołosowicz został ciężko ranny.
Wołosowicza w stanie ciężkim
odwieziono do szpitala w Olkie-
nikach. (d)

KRONIKA LIDZKA.
Nieszczęśliwe wypadki.
W dniu 17 czerwca mieszka-

niec wsi Sontaki gminy ejszyskiej,
Osiadacz Stanisław, kopiąc żwir
został zasypany grubą warstwą
ziemi, wskutek  oberwania się

ściany w dole i poniósł śmierć
na miejscu.

Tegoż dnia mieszkaniec wsi
Karpowicze, gminy  iwiejskiej,
Franciszek Nowik, umysłowo cho-
ry, udał się do lasu pod zaścian-
kiem Uciszki i tam popełnił sa-
mobójstwo, wieszając się na drze-
wie.

Nr. 140

Pożary leśne.
Dnia 17 czerwca w lesie nale-

żącym do wsi Zarzeczany, gminy
bielickiej, wybuchł pożar, który
powstał wskutek nieostrožnego
rozniecania ognia przez miejsco-
wych pastuchów.

Tegoż dnia w lesie należącym
do mieszkanki wsi Zblany, gminy
bielickiej, Anny Preselowej, po-
wstał pożar, skutkiem którego
spaliło się 18 ha lasu. | tutaj
sprawcami pożaru byli miejscowi
pastuszkowie.
W tymże dniu w lesie pań-

stwowym w okolicy  Dowknie,
gminy lipniskiej, wybuchł pożar
na szkodę leśnictwa gieranoń-
skiego.
W lesie prywatnym Fntonowo,

należącym do Bronisława Umia-
stowskiego, właściciela majątku
Berdewszczyzna, spaliło się 15 ha
lasu sosnowego.
W lesie należącym do majątku *

Iwje wybuchł pożar, który stra-
wił doszczętnie 25 ha lasu sosno-
wego.

Jak wszędzie tak i w tym wy-
padku przyczyną pożaru było
nieostrożne obchodzenie się z
ogniem roznieconym przez pa-
stuchów.
aiL

GIEŁDA
WARSZAWA, 20.VI. (Pat.)

Waluty i dewizy:

Dolary 8,885—8 905—8.865, R 124.48
—124,79—124,37, Holandja 358,62 —359,52
—357,72. Kopenhaga  238,78—236,38 —
238,18. Londyn 43,35':,—43, 46—43, 44'/,.
Nowy York 8,911—8.921—8891. Paryż
35,00—35,09—34,01. Praga 26,46--26,52' ,—
26,40'/,. Szwajcarja 172,82—173,25—172,39
Tallin 125,90—125,21 — 125,56. Włochy
46,73—46,87—46,63. Berlin 212,82.

Papiery procentowe:

Pożyczka inwestycyjna 111—111,50.
Dolarówka 64—64, 50. Konwersyjna
55,50. 10% kolejowa 102,50. 8”, Listy
Zastawne Banku Gospodarstwa Krajo-
wego i Banku Rolnego. Obligacje Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego 94 Te sa-
me 7”, 83,25. 8”, obligacje budowlane

Banku Gospodarstwa Krajowego 93.
7'/, dolarowe ziemskie 76. 8'/, dolaro-
we ziemskie 89. 5 /, warszawskie 58, 75.
8'/, warszawskie 75. 5/, Kalisza 49.
8'/, Łodzi 70,50.

Bank Handlowy 110, Bank Polski
166,50—167, Bank Związku Spółek Zarob*

kowycli 72,50, Lilpop 25, Staraowice I7.
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Firmy lub kupcy mogą
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Drukarnia „DziennikaWileńskiego” ul. Mostowa 1.

bankową zechcą złożyć oferty pod szyfrą „WK. 519".

do Tow. Reklamy Międzyn. Sp. z o. o. jen. repr.

RUDOLF MOSSE, Katowice, ul. Mickiewicza 4. —10

Zewzględu
na własny interes

zapoznaj się
niezwłocznie:
znowymmodelem |;
Royal Portable i

0YAL

BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE

ul. Adama Mickiewicza 23, tel. 5 — 60.

Redaktor odpowiedzialny:KAZI

cy złożyć odpowiednią gwarancję

TFMI
[EI

    

poszukuje 2500 dolarów
na I hipotekę miejski

* lub sprzedam dom z 58“
dem 682 kw. sążni, dow:
Beliny 17—1. 2828r!

5.000 Zł.
dom drewniany o 4
mieszkanich placu 306
sąźni kw. poleca do

kupna
Dom H-K. „Zachęta”
Mickiewicza 1, sa

 

   

 

  

  
    

   

 

   

 

ziemskie w wielkim|
wyborze, pięknie po* ||
łożone w pobliżu Wil-

   
  

 

   

na poleca
Dom H.-K. „Zachę”
ta" Mickiewicza 1,
-___ tel. 9—05. |

— Skarbie, codzienn!
myśleć i śnić będę oto
bie, jeśli mnie wyśle:
do wódl
— Wiesz co, lepiej z0

stań w domu i śnij
wodach.

WILEŃSKIEGO"
WILNO, UI.Mo-
stowa Ni 1

Telefon 12 - 44.

0ŁEK $-ka.
—0 o
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