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w niedzielą od 12 — 1 pp. „Dziennik Wiieński* wychodzi
z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

 

Ś. P.

Jadwiga z Horwattów Meksandrowa
=

Chomińska
Opatrzona S. S. Sakramentami, po długich cierpie-
niach wyzwolona, zasnęła w Panu nad ranem 26

czerwca 1930 r. w Olszewie w wieku lat 65
Pogrzeb odbędzie się w Konstantynowie w Sobotę

28 czerwca
Pogrążeni w żalu   Mąż, Syn, Synowa.

A
PROFESOR DOKTÓR MEDYCYNY

||] STANISŁAW TRZEBIŃSKI
Sekretarz Stały Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego i członek

Rady Stowarzyszenia Lekarzy Polaków w Wilnie
zmarł dnia 25 czerwca 1930 r. w wieku lat 69.

N Nabożeństwo żałobne odpiawione zostanie w kościele św. Jana
| dn. 27 czerwca o godz. 10 rano, poczem odbędzie się pogrzeb na cmen-

tarzu Rossa.
O czem zawiadamiają swych członków
Zarząd Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego

i Zarząd Stowarzyszenia Lekarzy Polaków w Wilnie.

  

„Fr.
Bronisława Moszpósia -

po ciężkich cierpieniach zmarła dn. 26 czerwca r. b. w maj Rakliszki
ziemi lidzkiej.

Przeniesienie zwłok na <mentarz parafjalny w Butrymańcaci: odbę-
dzie się dn. 28 czerwca r. b.

O czem zawiadamia
RODZINA.

Nabożeństwo żałobne za duszę ,

ScY P.

1-18 Witoldą Węsławikiego,
długoletniego członka Wileńskiego T-wa Dobroczynności, odbędzie się

w sobotę dn. 28 czerwca o godz. 10 rano w kaplicy T-wa.

O czem powiadamia
ZARZĄD.

 

t EESTKTEKESIATA

„| Skład Towarowy ANTONI GŁOWIŃSKI
WILNO — Wileńska 27|

a zawiadamia Sz. Klijentelę, iż

: NADSZEDŁ ŚWIEŻY TRANSPORT TOWARÓW —
| między innemi:

| MORY w kilkunastu kolorach po Zł. 5.60 mtr
Ž FULARY jednobarwne | i SOUZA
s JEDWABIE surowe jednobarwne „ „12— ,
+ POPELINY s ad 4

oraz crópe meteor, georgette, de chine i inne.
— CENY NISKIE, TOWAR PIERWSZORZĘDNY. —

POLECAMY WIELKI WYBÓR JEDWABI SZTUCZNYCH.

 

% W DZIALE POŃCZOSZNICZYM 10 |. RABATU REKLAMOWEGO PRZEZ
e LIPIEC i SIERPIEŃ.

"AE

2 Fałszerze.
į (Telefonem od wlasnego korespondenta).

5. WARSZAWA. Organ t. zw. „grupy pulkownikowskiej“ agencja
F | „Iskra" ogłosiła rzekomy okólnik oboźnego Obozu Wielkiej Polski
' | na miasto Warszawę o treści jaskrawo antyrządowej, a jednocześnie

bałamutnej. Okólnik ten skwapliwie przedrukowała prasa sanacyjna,
i:| między innemi „Kurjer Wileński" oczywiście z odpowiedniemi ko-
m| mentarzami i niewybredną połajanką pod adresem Obozu Wielkiej
je| Polski. Dziś „A. B. C* ogłasza list Oboźnego, w którym ten piętnuje
a | okólnik jako falsyfikat mający na celu zdezorganizowanie opinii

| narodowej.
12 Jednocześnie pisma stwierdzają, że wiadomości o interwencji
1 P. Dmowskiego w sprawie stosunku Str. Narodowego do Centrolewu

Są zupełnie pozbawione podstaw, gdyż p. Dmowskiego niema od   

  

  
   

    

  

 

    

  

  
 

4Ą dłuższego czasu w Warszawie i, że stosunek Str. Narodowego —zaj-
|| mującego stanowisko zupełnie samodzielne wobec Centrolewu —
Jest jasny.

Konferencja prasy zagranicznej w War-
szawie.

“| Minister Kwiatkowski o konwencji dotyczącej wwozu i wywozu
|| WARSZAWA, 26.6 (Pat). — W wskazał na fakt istnienia w samej

dniu 16 b. m. odbyła się w Mi- konwencji wyjątków na rzecz po-
nisterstwie Przemysłu i Handlu szczególnych państw, zezwalają-
konferencja przedstawicieli prasy cych im na zatrzymanie nadal

| zagranicznej z udziałem p. wice- zakazu krępującego nasz wywóz
| ministra Kożuchowskiego i wyż- (węgla), jak również na nieprze-.

Szych urzędników Ministerstwa, strzeganie przez szereg państw
ha której p. minister przemysłu zasad wolności obrotu produkta-
I handlu Kwiatkowski zapoznał mi hodowlanemi. Ponieważ w ro-
zebranych ze stanowiskiem pol- kowaniach dwustronnych z zain-
skim zajętem w sprawie nieraty- teresowanemi państwami, trud-
fikowania konwencji genewskiej ności te nie mogły być usunięte,
dotyczącej zniesienia zakazu wy- Polska musiałaby się wstrzymać
Wozu i przywozu. P. minister wy- od ratyfikacji konwencji. Po wy-
aśnił zebranym motywy jakie jašnieniach p. ministra wywiązała
musiły rząd polski do powzięcia się ogólna dyskusja.
kiej decyzji, w szczególności .

ć

=HEDAKCM1ASMINISTRACJA u. Dominikaūska 4. Tdefon Radakej
i Administracji 448, Drukarni 1244. Adres drukarni: Mestowa i.

Redaktor przyjmuje ed g. 2—4 pp. Administracja otwarta od g. 9—5,
codziennie,

Piątek 27-go czerwca 1930 r.

 

  
  
  

Katastrofa samochodowa podczas wycieczki
Penklubu. |

ZAKOPANE, 27. 6. (Pat.). Wy-
a“ Pen-klubu do Morskiego
Oka zakończyła się katastrofą.
Samochód towarzyszący  wy-
cieczce z ramienia Polskiego To-
warzystwa Tatrzańskiego,  wla-
sność prof. Janusza Domaniew-
skiego, znanego ornitologa i ku-
stosza tutejszego muzeum  ta-
trzańskiego, wioząc ze sobą kilka
osób z Morskiego Oka,z powodu
wady hamulców zjechał na
pierwszym kilometrze szosy i
wpadł na zwał kamieni. W na-
stępstwie wypadku lekko pora-
nieni zostali znany literat Ej-
smond i Kleszczyński, wracający
tym samym wozem państwo Ga-
łuszkowie wyszli bez szwanku.
Sam profesor Domaniewski ma
zwichniętą rękę i rany brzucha.
Pogotowie Ratunkowe zabrało
rannych do szpitala klimatyczne-

go. Wypadek wydarzył się o
godz. 4-tej.

ZAKOPANE, 26. 6. (Pat.). Stan
ofiar katastrofy samochodowej
jaka wydarzyła się dziś popołu-
dniu pod Morskiem Okiem
przedstawia się bardzo poważnie.
Szczególnie ciężkie obrażenia
głowy odniósł Juljan Ejsmond,
którego po przewiezieniu o g. 9
wiecz. do Zakopanego w szpi-
talu klimatyćznym musiano pod-
dać bezwzględnej operacji. Stan
jego jest poważny. Dość po-
ważne obrażenia i jak się zdaje
złamanie obojczyka odniósł prof.
Domaniewski, natomiast redaktor
Kleszczyński odniósł tylko lekkie
zewnętrzne obrażenie warg i no-
sa. Prawie bez szwanku wyszli
państwo  Gałuszkowie z Kra-
kowa.

Komuniści niemieccy demonstrują przed
konsulatem polskim w Bytomiu.

BYTOM. 26.4. (Pat.). Wczoraj
wieczorem komuniści niemieccy
usiłowali zorganizować przed gma-
chem konsulatu generalnego Rze-
czypospolitej Polskiej w Bytomiu
manifestację na wzór demonstra-

cyj, urządzanych przez komuni-
stów przed konsulatem polskim
w Berlinie i Hamburgu. Około
godz. 20 poczęli zjawiać się po-
jedyńczy komuniści na ulicy,
gdzie mieści się konsulat. Policja
polityczna poinformowała niez-

włocznie o zamiarze komunistów
pogotowie policyjne, które roz-
proszyło natychmiast  demon-
strantów. Kilku komunistów, któ-
rzy wznosili antypolskie okrzyki
policja zatrzymała. Na czele de-
monstrujących stał radny miejski
Bytomia Grzymała. Zaznaczyć na-
leży, że policja czuwała pilnie od
szeregu dni przed gmachem kon-
sulatu, przewidując te manife-
stacje.

Antypolska demonstracja komunistyczna
w Budapeszcie.

BUDAPESZT, 26.6. (Pat). Wczo-
raj przed gmachem poselstwa pol-
skiego zgromadziło się około 20
ludzi, którzy wznosząc okrzyki-na
cześć sowietów, poczęli rzucać

kamienie w okna. Policja inter-
wenjowała —i rozproszyła manife-
stantów, z pośród których kilku
aresztowano,

Częściowy kryzys ministerjalny w Niem-
czech.

BERLIN, 26.6. (Pat.) Dziś rano
kanclerz Rzeszy Bruening wyje-
chał do Neudeck w Prusach ce-
lem złożenia bawiącemu tu pre-
zydentowi Hindenburgowi spra-
wozdania o ostatnich uchwałach
gabinetu, w związku z tem zaś
o sytuacji wewnętrzno-politycznej.
Kanclerz zaproponował przy tej
sposobności prezydentowi powie-
rzeńie doktorowi Dietrichowi teki
ministra finansów Rzeszy. Powrót
kanclerza do Berlina oczekiwany
jest jutro przed południem. W cią-
gu dnia jutrzejszego ogłoszony
ma być nowy program finansowy
rządu. W kołach parlamentarnych
utrzymuje się w dalszym ciągu
pogłoska, że kanclerz w czasie
wizyty u prezydenta Hindenburga

miał zażądać pełnomocnictw dla
rządu na wypadek, gdyby prze-
prowadzenie przedłożeń finanso-
wych w drodze parlamentarnej
okazało się niemożliwe.

BERLIN, 26.6 (Pat.) — Biuro
Wolffa donosi, że prezydent Hin-
denburg, po wysłuchaniu sprawo-
zdania kanclerza Brueninga, któ-
ry w dniu dzisiejszym odwiedził
prezydenta w Neudeck, zamiano-
wał ministrem finansów Rzeszy,
Dietricha, dotychczasowego mini-
stra gospodarstwa, zwalniając go
jednocześnie z urzędu ministra
gospodarstwa. Tymczasowe kiero-
wnictwo tego resortu, prezydent
powierzył sekretarzowi stanu, dr.
Trendelenburgowi.

Konferencja Małej Ententy.
Stanowisko Małej Ententy w sprawie memorandum  Brianda.

SZCZYRBSKIE JEZIORO, 26.6
(Pat). Dzisiersze ranne posiedze-
nie konferencji ministrów Małej
Ententy poświęcone było wymia-
"nie poglądów w sprawie memo-
randum Brianda. Trzej ministro-
wie twierdzili, że inicjatywa Brian-
da odpowiada całkowicie po-
wszechnym dążeniom do stwo-
rzenia jak najlepszej organizacji
międzynarodowej, zmierzającej do
zapewnienia pokoju, oraz harmo-
nizującej w zupełności z celami
polityki Małej Ententy. Trzej mi-
nistrowie porozumieli się następ-
nie co do propozycji jaką przed-
łożą w Genewie podczas dyskusji
nad projektem Brianda. Następnie
ministrowie przeszli do rozpatry-
wania stosunków istniejących po-
między krajami Europy Srodko-
wej w związku z układem za-

wartym w Pradze i Paryżu, przy-
czem twierdzili, iż pomimo tych
stosunków jest rzeczą możliwą,
aby niektóre drażliwe kwestje
zostały wyeliminowane. Na wszel-
ki wypadek ministrowie postano-
wili zastrzec się aby istniejące

zobowiązania międzynarodowe nie,
zostały pogwałcone.

WIEDEŃ, 26.6 (Pat). Dzienni-
ki wiedeńskie donoszą, ze Szczyrb-
skiego Jeziora: Najważniejszym
punktem wczorajszej konferencji
trzech ministrów spraw zagranicz-
nych Małej Ententy był stosunek
Jugosławji do Francji tudzież sto-
sunek Rumunji do Rosji. Mini-
ster Marinkowicz oświadczył, że
nie wierzy obecnie w bezpośred-
nie bezpieczeństwo i nie widzi
powodów do zaniepokojenia. Sto-
sunki francusko-włoskie ocenia
on optymistycznie. Minister Mi-
ronescu przedstawił sytuację na
„wschodniej granicy Rumunji i
wskazał na wzmocnienie rosyj-
skiej floty czarnomorskiej. Co do
kwestji habsburskiej nie jest pla-
nowana wspólna oficjalna mani-
festacja. Państwa Małej Ententy
zadowolą się poufnem demarche
każdego państwa zosobna. Trzej
ministrowie zgodni są w twier-
dzeniu, że wstąpienie na tron
króla Karo'a nie zmieni w niczem
stanowiska Rumunji w Małej En-
tencie.

Szarańcza pod Wiedniem.
WIEDEŃ, 26.VI. (Pat.). W oko-

licy Wiener Neustadt pojawiła się
dziś w wielkich masach  szarań-
cza, która opadła na tor kolei
lokalnej Pottendorf—Wiener Neu-
stadt. Rój szarańczy liczy 100
metrów długości, 5 szerokości.
Idący wówczas pociąg zmuszony
był zawrócić. Szarańcza poczyniła
poważne szkody na polach. Dla

zwalczania plagi wysłano straż
ogniową i oddziały pionierów. Do
walki z szarańczą użyte będą mio-
tacze ogni, gazów nie będzie
można użyć ponieważ okolica na-
wiedziona przez szarańczę jest
gęsto zaludniona. Przypuszczają,
że szarańcza przyleciała z Jugo-
sławji lub Węgier.

©SŁOSZENIA: za wiersz milim. prze

niem miejsca o 26 proc. drożej.

(ena wimerd 20 qr.

za granicę8 zł
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PRERUMERATA: miesięczna 4zł., z odnoszeniem | przesyłką pocztową Zł.4 gr. 64 —

tekstem 6 lam 86 gr., w tekście 45 gr., za
tekstem 10 łam. 15 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 28 proc. drożej,
zagraniczne o 58 proc. drożej. I Pao cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-

dministracja nie bierze odpowiedzialności za
terminowe umieszczenie ogłoszeń. Konto czeakowe w P. K. 0. M

Otwarcie Pierwszego Krajowego Kongresu
Eucharystycznego w Poznaniu.

(Telefonem od własnego korespondenta).

POZNAŃ. Przed otwarciem Kongresu Eucharystycznego, o g.

9 rano odbyło się solenne nabożeństwo w kościele Bożego Ciała.

Mszę św. odprawił J. E. Ks. Kard. Hlond. Porywające kazanie wy-

głosił J. E. Ks. Bisk. Szlagowski.

O godzinie 12-tej nastąpiło otwarcie Kongresu w wielkiej sali

rotundy, na terenie b. Pow. Wystawy Krajowej. Na

obecni byli:

biskupowie i biskupowie,

liczne duchowieństwo.

uroczystości

legat papieski, nuncjusz apostolski ks. Marmaggi, arcy-

z prymasem Hlondem na czele i bardzo

Z osób świeckich wymienić należy p. min.

Janta Połczyńskiego, który reprezentował p. Prezydenta Rzeczypo-

'spolitej. Rząd reprezentowany był przez wice-ministra ks. prof. Żon-

gołłowicza. Dalej przedstawiciele władz miejscowych, ziemiańskich etc.

Z gości zagranicznych wymienić należy: ks. arcybiskupa Guerra

z Rzymu, dalej ks. Boema, reprezentanta „Oservatore Romo*, ks.

Łagodę, rektora misji polskiej w Paryżu, ks. Kudlasika, rektora misji

polskiej w Belgji i w. in. Z poza duchowieństwa uczestniczy szereg

wybitnych działaczy katolickich m. i. Paweł Sapieha, Józef Tyszkie-

wicz, Witold Czartoryski, prof. Dembiński i jako reprezentant Sejmu

wicemarszałek Czetwertyński, gen. Haller i inni.

Z Nadrenji i Westfalji przybyła pielgrzymka Polaków w liczbie

około 500 osób. Mieszcząca przeszło 3 tys. osób olbrzymia hala nie

mogła objąć nawet części przybyłych uczestników.

Obrady zagaił prezes Ligi Katolickiej prof. Gantkowski,

powitał przybyłych dostojników i uczestników Kongresu i

który

wyjaśnił

znaczenie Eucharystji i religji w życiu narodów. Mówca podkreślił,

że Kongres ma wytknięte drogi, któremi kroczyć będzie, biorąc pod

rozwagę najważniejsze tematy,

Eucharystii.
Na marszałka kongresu powołano hr. Adolfa Bnińskiego,

Dostojny mówca stwierdził, że w chwili obecnej

klęka przed Chrystusem w Eucharystji i

wszystkich bólach i kłopotach,

w gorącej modlitwie o zesłanie na kraj nasz Najwyższej łaski.

związane z ideą katolicką i potęgą

który

udzielił głosu Prymasowi Polski, J. E. ks. kardynałowi Hlondowi.
cała Polska

że powinna zapomnieć o

a cała skupić się w. obliczu Boga

Następnie mówca wita Legata apostolskiego, którego obecność

jako przedstawiciela Ojca Sw. dodaje specjalnego blasku Kongresowi.

Z kolei ks. Prymas zwracając się do przedstawiciela Pana Pre-

zydenta Rzeczypospolitej min. Janta-Połczyńskiego i przedstawiciela

rządu wice ministra ks. Zongołłowicza stwierdza,

Kongresie świadczy, iż wyższe czynniki

że udział ich

państwowe zamierzają na

w

przyszłość liczyć się z najważniejszemi interesami wiary i kościoła—

w kraju,

tej liczbie Polonję Polską zamieszkałą na obczyźnie.

Dalej ks. Prymas powitał najserdecżniej gości zagranicznych, w

Następnie zabrał głos nuncjusz Marmaggi, kióry przemawiał po

włosku. Przemówienie to odczytał po polsku ks. prałat Adamski.

Na wstępie legat apostolski podkreślił, że jak w zeszłym roku

witał w imieniu koła dyplomatycznego wystawę krajową i wyraził

podziw dla wartości ekonomicznych, społecznych i przemysłowych

odrodzonej Polski, tak dziś, w posłaniu o wiele wspanialszem, wita

Kongres Eucharystyczny, który jest przeglądem wiary polskiej, ma-

nifestacją wartości duchowych katolickiej Polski.

„Polsko! Ojczyzno bohaterów i męczenników, do Ciebie mówi

Anioł Boży: wstań, podnieś twe serce i umysł, twoje zamiary i dą-

żenia. Niech Chleb mocnych pokrzepi cię, napełni mocą

Nie bądź chwiejna. - Długą jeszcze drogę masz przed

z Nieba.

sobą.

Tem zawołaniem odzywam się do was drodzy bracia w Chrystusie

i w imieniu Ojca św. otwieram Polski Kongres Eucharystyczny".

Po ks. nuncjuszu przemawiali witając kongres prezydent Rataj-

ski, rektor uniwersytetu, prof. Kasznica i kurator Namysł.

Pierwszy referat wygłosił O. Roztworowski T. J. z Krakowa, p. t.

„Eucharystja w życiu Kościoła".

O godz. 3-ej po poł. w ratuszu prez. Ratajski podejmował go-

ści śniadaniem. Ė

Podczas šniadania przemawiali prezes Rady miejskiej Hedinger.

Prez. Ratajski wzniósł toast na cześć głowy Kościoła, Ojca św., po-

czem muzyka zagrała hymn papieski.

Przemawiał także metropolita Szeptycki,

greko-katolików za przyjęcie. 4

dziękując w imieniu

O godzinie 5-tej rozpoczęło się popołudniowe zebranie plenar-

ne, na którem wygłosił referat prof. Halban na temat

jako źródło pełni życia jednostki".

„Eucharystja

Drugi, przepiękny referat wygłosił prof. Jędrzejewski z Płocka:

„Eucharystja jako fundament rodziny”.

Na tem zakończono posiedzenie plenarne.

 

Sytuacja w Indjach.
Bojkot banków angielskich.

BOMBAY, 26.6. (Pat). Na nad-
zwyczajnem posiedzeniu  człon-
ków „związku handlujących* przy-
jęto rezolucję domagającą się,

dniem 1 lipca r. b. swoje wkłady
z banków angielskich, oraz zale-
cającą Hindusom zerwanie przed
tym terminem wszelkich stosun-

aby kupcy hinduscy wycofali przed kówz bankami angielskimi.

 

KOMUNIKAT KLUBU «MŁODYCH».
W piątek, dnia 27 czerwca, odbędzie się dyskusyjne zebranie

Klubu „Młodych* w sali Klubu Narodowego (ul. Orzeszkowej 11, m.

19, o godzinie 7 m. 30 wieczorem).

Na zebraniu koleżanka Helena Jaxa-Bąkowska wygłosi referat p. t.

„FASZYZM WŁOSKI*
Obecność wszystkich członków obowiązkowa. Prosimy o punk-

tualne przybycie. Sympatycy będą b. mile widziani.
 

= ELEGANCKA PANI Basso:3wożniejszyeh korci Z
= powinna odwiedzić 2 =

= skiep FRANCISZKA FRLICZKI =

= «Polska Składnica Galanteryjna» =
= Zamkowa Ne 9, tel. 6—46. 340—3 =
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Oświadczenie Stronnictwa Narodowego.
Zdarzenia ostatniego czasu,

jak niedopuszczanie sesji Sejmu

i Senatu wśród  zaostrzonego

przesilenia gospodarczego, niepo-

myślnego biegu polityki zagra-

nicznej, niepokojących doniesień

o rokowaniach z grupami rusko-

ukraińskiemi, a równocześnie z

drugiej strony ważne objawy, jak

zacieśnienie współdziałania grup

lewicy i środka przeciw rządom

obecnym, były przedmiotem na-

rad Komitetu Politycznego Str.

Nar. 24-go i 25-go bm.
Sesja nadzwyczajna Sejmu,

zwołana na żądanie posłów, zo-

stała odroczona, obecnie zaś zam-

knięta, bez możnościa odbycia

choćby jednego posiedzenia, a

ten sam tryb jest już w toku za-

stosowania także do Senatu. Za-

warte w art. 25-tym konstytucji

prawo sesji nadzwyczajnej na żą-

danie 1:3 ogółu posłów czy se-

natorów, nakłada na Prezydenta

Rzpltej obowiązek zwołania jej

tak, aby mogła się odbyć.

Żadne wykręty nie zmienią tej

prostej prawdy.

W ciągu roku ostatniego Sejm

i Senat mogły pracować zaled-

wie przez trzy miesiące.
W czasie sesji zwyczajnej, za-

burzanej ze strony rządu i stron-

nictwa rządowego przewleklem

załatwianiem przesileń rządowych

i burdami na gruncie sejmowym,

zdołał Sejm i Senat załatwić tyl-

ko budżet. Przeprowadzenie nad-

zoru nad wykonaniem budżetów

za lata poprzednie, w myśl po-

stanowień art. 7-go i art. 9-go

konstytucji, nie mogło być do-

konane. Co więcej, rząd i stron-

nictwo rządowe uczyniły wszyst-

ko, aby nie dopuścić właśnie

tego nadzoru nad gospodarką

budżetową lat ostatnich, w której

zaszły tak jaskrawe pogwalcenia

prawa, że musiały się one oprzeć

o Trybunał Stanu.

Niedola gospodarcza  kraiu,

zastój wytwórczości i obrotów,

zubożenie i bezrobocie, odcię-

cie zdrowego Kredytu zagra-

nicznego, przechodzenie po-

ważnych części rnajątku naro-

dowego w obce ręce, są naj-

wymowniejszym , wyrokiem na

czteroletnie rządy przewrotu.  Jęst

to nieuchronny wynik zarówno

łamania prawa. jak objęcia kie-

rowniczych stanowisk gospodar-

czych przez ludzi bez żadnego

potemu przygotowania. W tym

stanie rzeczy udaremnianie przez

rząd pracy ciała ustawodawczego

w tym zakresie wyrządza istotną

szkodę państwu.

, Rzekome dążenia do napra-

wy ustroju są dzisiaj już całko-

wicie odarte z wszelkich pozorów

i osłonek. Rządy przewrotu wy-

kazały, że nie mają wogóle po-

jęcia o tem, jak naprawić u-

strój, a poszczególne odłamy

obozu rządowego są w tym wzglę-

dzie całkowicie między sobą skłó-

cone. Pomysły zaś takie jak wnio-

sek ustrojowy B.B. z r. 1929 lub

t. zw. cztery warunki p. min. Pił-

sudskiego z r. 1930 odsłaniają
jedynie dążenie do utrwalenia

władzy we własnem ręku i do

rządów nieodpowiedzialnych.

Stanu prawnego w Polsce w

chwili obecnej nie może określić

nikt ani w kraju, ani zagranicą.

Do dyktatury p. min. Piłsud-
skiego dociągane są wszelkie

/t. zw. interpretacje prawne. Jesł

to stan całkowitego nieładu ,

nieograniczenych możliwościi

Doprowadza on nieuchronnie do

rozstroju Państwa.

Ogólny nieład pojęć wtargnął

także w wychowanie młodego

pokolenia i w stanowisko wo-

bec Kościoła, budząc głęboką

troskę, której najdobitniejszy wy-

raz dali w swej naradzie ks. Ar-

cybiskupi polscy.
Polityka wobec mniejszości

narodowościowych, poza wzmac
nianiem ich stanowiskaprzez,rez-

bijanie społeczeńswa polskiego,

wyraża się w pokątnych porozu-

mieniach z niektóremi grupami

narodowościowemi. Porozumienia

te odnoszą się nietylko do celów

wyborczych, jak było w czasie

wyborów gminnych i sejmowych,

ale także do szerszych zamy-

Słów, na które rzucają światło

równoczesne głosy pism obozu

rządzącego, odnawiające lekko-

myślnie m. in. hasła polityki w

kierunku tworzenia Ukrainy. Po-

woduje to głębokie zaniepokoje-

nie społeczeństwa, które nie o-

trzymuje niezbędnych zaprze-
czeń i wyjaśnień ze strony
rządu.
W polityce zagranicznej rząd

zaprzepaścił na międzynarodo-

wej naradzie w Hadze sprawę

naszego bezpieczeństwa, a umo-
wy z Niemcami, w które wpiąta-
no prawa wewnętrzne Polski,

oraz zachowanie się Niemiec wo-

bec zawartej umowy handlowej,

niemożliwe w prawidłowych sto-

sunkach międzynarodowych, są

smutną oznaką zmniejszenia

powagi Państwa Polskiego na-
zewnątrz.

Rządy przewrotu majowego

tracą piąty już z rzędu rok
bezcennego okresu po odzyska-

niu niepodległości na utrwalanie

się we władzy, na wypieranie z

wszystkich stanowisk ludzi rzeczo-

wej pracy, celem wtłoczenia

wszędzie swoich, na rozbijanie
niemal bezprzykładne w krajach

zachodnich społeczeństwa i jego
spoistości, nie wyłączając ziem

kresowych, na niepoważne pró-

by gospodarcze ! poiityczne,

podejmowane przez ludzi, których

znajdowanie się na ważnych sta-

nowiskach państwowych wygląda

na nieporozumienie.

W tych warunkach twierdze-

nie obozu rządzącego © własnej

niezbędności urąga dobru Pań-

stwa.

Ujawniona w ciągu dwu lat z

górą niemożność współpracy rzą-

dów p. Piłsudskiego z większością

obecnego Sejmu, stwarza konsty-

tucyjną konieczność odwołania

się do woli narodu i rozpisania

nowych wyborów. Sejm obecny,

w którym '/, posłów zawdzięcza

swe mandaty stwierdzonym przez

Sąd Najwyższy nadużyciom oraz
naruszeniu funduszów skarbo-
wych, powinien niezwłocznie ulec

rozwiązaniu, przekazawszy uprze-

dnio następcy swoje uprawnienie

do rewizji konstytucji. Tamowa-

nie działalności władz konstytu-

cyjnie do pracy powołanych jest

może wygodne dla rządu, lecz

sprzeczne z dobrem państwa, po-
grążanego w coraz głębszy zastój

i rozstrój.

Stronnictwo Narodowe od

pierwszej chwili przewrotu majo-

wego przeciwstawiło mu się z

całą stanowczością, odcinając się

już przy wyborze Prezydenta

Rzpltej po przewrocie od wszeł-

kiej współodpowiedzialności za'

ten okres, a także następnie nie

uczestnicząc w żadnych złud-

nych próbach ugody z tym czy

owym odcieniem przewrotu. Na-

tomlast dla pracy państwowej
ani na chwilę nie zaniechalo

Stronnictwo narodowe występo-

wania zawsze i w każdej sprawie

z jasnem i szczegółowo okre-

ślonem stanowiskiem, wytrwale

utrzymywanem, tak iż to stano-

wisko w ważnych dziedzinach
praworządności, budżetu, a na-

wet częściowo ustroju znalazło

powoli szerszy odgłos w innych
ugrupowaniach politycznych. Znaj-

duje ono też uznanie i poparcie

społeczeństwa, które chce na za-
sadach narodowych i katolic-
kich budować zwartość, pomyśl-
ność i potęgę Państwa.

Polski nie stać na trwanie ta

kich rządów, jak obecne, i dalsze

wysiłki społeczeństwa podjęte być

muszą pod jednem tylko, coraz

powszechniejszem hasłem: jak

najrychiejszego końca tych nie-

szczęśliwych dla Państwa i gro-

źnych dla jego przyszłości rządów.
 

 

Rozwój Gdańska.
O rozwcju Gdańska w osta-

tnich latach, świadczy rozwinięta
ogromnie komunikacja, zarówno
kolejowa, jak okrętowa i lotnicza.
Dziennie odprawia się z Gdańska
349 pociągów, w porównaniu do
270 w roku 1914. Największa ilość
pociągów, po 65 w każdą sronę,

linji Gdańsk-Sopoty.
W ostatnich latach rozwinął się
też ogromnie ruch lotniczy.
Gdańsk posiada dwukrotne w ka-
żdym kierunku połączenia z Ber-
linem, Królewcem i Malborgiem,

a następnie z Bydgoszczą i War-
szawą. Poza kolejami, istnieje kil-
kanaście linij autobusowych, utrzy*
mujących komunikację pomiędzy
Gdańskiem. i całym szeregiem
miejscowości na obszarze wolne-
go miasta. Komunikacja okrętowa
łączy Gdańsk nietylko z szere-
giem miejscowości na obszarzę
wolnego miasta, ale także z Kró*
lewcem it.d. Prasa gdańska, po-
dająć powyższe cyfry, podkreśla,
że mało jest w Niemczech miast,
któreby pod względem komuni-
kacji mogły konkurować z Gdań-
skiem.

1 czan“
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Ż prasy.
Koniec legendy.

„Gazeta Warsz." trafnie okre-
śla przyczynę zaniepokojenie pra-
sy prorządowej z powodu Kon-
gresu krakowskiego centrolewu.

Ludzie, stanowiący jądro „sana-

cji”, widzą bardzo dobrze, co
stanowi istotę  zapowiedzianej

manifestacji. Przemożny wpływ

Piłsudskiego na bieg spraw w

Polsce był następstwem tego, że

P. P. $. i Wyzwolenie widziały w

nim człowieka opatrznościowego,

stronnictwa zaś środka miały je-

go ludzi w swem łonie (Miedziń-

ski, Polakiewicz), którzy poważ-

nie wpływali na ich stanowisko.

Z tego—konkluduje „Gaz. Warsz."—

co się już stało w zakresie przygoto”

wania kongresu krakowskiego, widać

z całą oczywistością, że będzie on w

pierwszym rzędzie manifestacją świad-

czącą o tem, że w szerokich sferach

reprezezentowauych przez stronnictwa
lewicy | środka _ nastąpił zupełny

zmierzch legendy. Zaginęła wiara, a jej

miejsce zajęła nietylko niechęć, lecz

nienawiść. Zaginęła wiara u elity —

przypominamy przemówienia sen. Stru-

ga — zaginęła wiara w szerokich sfe-

rach zwolenników lewicy polskiej. | w

tem leży znaczenie kongresu krakow-

skiego; podejmują z legendą walkę ci,

którzy ją w dużym stopniu w swych
sercach wyhodowali. Kto się uwaźnie

przyglądał naszemu życiu publicznemu

w ciągu ostatnich lat czterech, ten wie,

że nie przyszło to łatwo, że ciężko

było się rozstawać z tą legendą; lecz

nastąpiło załamanie, czar prysnął i z

pewnością „przeżytych kształtów żaden
cud nie wróci do istnienia".

„Robotnik“ o stanowisku
Prezydenta.

W socjalistycznym  „Robotni-
ku* w dniu 26 b. m. ukazał się

artykuł, podpisany literami S. T.,
p.t. „P. Prezydent Ignacy Mości-
cki“. Autor przypomina, iż obe-
cny Prezydent Rzeczypospolitej
został powołany na swe stanowi-
sko przez Zgromadzenie Narodo-
we w r. 1926, głosami przede;

wszystkiem tych stronnictw, które

stanowią dzisiaj centrolew, to jest
tych sześciu stronnictw, które
organizują dzisiaj Kongres Kra-
kowski. Objął swoje urządowanie
w chwili niezwykle odpowiedzial-
nej, ale zarazem pod' wieloma
względami wyjątkowo „iatwej* dla
niego osobiście. Był mężem za-
ufania zwycięskiego dyktatora,
oraz mężem zaufania ogromnej
większości Sejmu i Senatu. Ciała
prawodawcze dały nowemu Pre-
zydentowi najistotniejsze prawo

Głowy Państwa w ustrojach de-
mokratycznych — prawo rozwią-
zywania parlamentu. Nikt nie ata-
kował lgnacego Mościckiego na
jego w Polsce urzędzie.
W grudniu 1929 r. nastąpiło

przesilenie. Przedstawiciele wszy-.
stkich stronnictw sejmowych .po-
szli wreszcie — na wezwanie —
do Zamku, jako do czynnika nad-
rzędnego, jako do arbitra, jako
do człowieka, stojącego ponad
wszelkimi obozami. | oto — pisze
dalej p. S$. T.:

W grudniu 1929 r., p. Ignacy Mo-
ścicki, jako Prezydent Rzeczypospolitej,
mógł mieć swój „najwyższy lot", mógł
ocalić wszystko, mogł rozwiązać na całe
dziesięciolecia zagadnienie roli i wpły-

wu Prezydenta Polski na bieg spraw
państwowych; w grudniu r. 1929 roze-
grywała się prawdziwa gra o... „wzmoc-
nienie. władzy Prezydenta"... Tuż pod
ręką był „Złoty Róg”; krążyły już le-
gendy. | przyszedł... p. Bartel, spętany
od pierwszego dnia, a zaraz po nim
przyszedł p. Sławek, a — wraz z nim —
przyszły _ „odroczenia*, „Zamykania“,
„hocki—klocki“, to całe powolne, sy-
stematyczne, obliczone „na raty" co-

dzienne mordowanie prawa polskiego,
to, czego pokolenia nie będą mogły ani
zapomnieć, ani przebaczyć, ani — tak
prędko — odrobić...

Nie wiem, czy p. p. Sławek i Car
zdają sobie sprawę, z tego, że w ciągu
miesięcy ostatnich zajmowali się oni

niczem innym, jeno grzebaniem zasa-
dy „wzmocnienia władzy Prezydenta.
Może p. Sławek mnie nie zrozumie. Aie
p. Car będzie wiedział, o co mi chodzi.
P. Sławkowi wolno było proponować
p. Prezydentowi rozwiązanie Sejmu; ale

nie wolno było używać podpisu Prezy=
denta «dla „kawałów", dla tych „odra-

i „zamykań*, mających na celu
jedno tylko: ratowanie gabinetu p.
Sławka.

Tego nie wolno było robić. Bo dzi-
siaj Prezydent Ignacy Mościeki jest
o tysiąc mil daleki  od.. grudnia
roku 1929.

Straszaki.
Krakowski kongres centrolewu

nie podoba się sanacji i dałaby
ona wiele, by się nie odbył, ałbo
gdyby spotkało kongresowiczów
jakieś niepowodzenie. Wspomina-
liśmy już o przygotowywaniu na
dzień 29 b. m. wycieczek krajo-
znawczych przez strzelca, świeżo
zaś sanacyjny „Kurjer Poranny“
podaje pogłoskę,

„że rząd nosi się z zamiarem roz-
wiązania Sejmu i że ma to nastąpić
29 b. m. t.jj. w dzień t. zw. konferencji
krakowskieji czyli zjazdu czynników
opozycyjnych w Krakowie. Rozumie się,
że są to prawdopodobnie złośliwe
plotki. Gdyby jednak fakt ten nastąpił,
wówczas panowie opozycjoniści sejmo-
wi znaleźilby się w Krakowie naraz po-
zbawieni biletów powrotnej jazdy do
domu i... i nietykalności poselskiej".

Naturalnie, pod postacią niby
to pogłoski, „Kurjer Poranny" pu-
szcza w świat straszaka. Można
być spokojnym o termin ro-
związania Sejmu — nastąpi to nie
wcześniej, niż w grudniu.

Znowu sanacyjne bojówki.
W niedzielę ubiegłą odbył się

w Krakowie odczyt red. Nowa-

czyńskiego p. t. „Gazy nad War-

sżawą”. . Poprzedziły ten odczyt

pewne kłopoty z uzyskaniem od
władz administracyjnych zezwo-

leń. W pewnej chwili jednak 'na-

wet w sanacyjnym „Il. Kur. Kra-

kowskim“ ukazała się wzmianka

strofująca i to, zdaje się, spowo-
dowało udzielenie zezwolenia.

Zresztą z odczytem tym No-
waczyński jeżdzi po całej Polsce

i wszędzie ma wielkie powodze-
nie, traktuje bowiem o niebez-

pieczeństwie ze strony. Niemiec.
W poniedziałek, około godz.

10 wiecz. do idących ul. Stolar-
ską pos. Marjana Dąbrowskiego
(wydawcy) i red. Rubla z „Ill. Ku-

rjera Krakowskiego" przystąpiło
kilku mężczyzn i obrzuciło ich

jajami. P. Rubel pośpiesznie ra-

tował się ucieczką... Policja wy-

legitymowała napastników. Co

dało dowód wystąpienia, niewia-

domo, policja bowiem nie ujaw-

nia wyników śledztwa. Sprawa ta

pozostaje w związku z odczytem

A. Nowaczyńskiego w Krakowie.

We wtorek odbył się odczyt

Nowaczyńskiego w Dąbrowie Gór-
niczej.

Po nieudałych występach strze-

leckich przeciwko red. Nowaczyń-

skiemu w Krakowie, gdzie przez

„omyłkę* obrzucony został zgni-

łemi jajami... jedenz filarów tamt.

sanacji, kolej przyszła na Dąbro-

wę Górniczą, czyli ten teren, na

którym sanacja działa najintensy-

wniej.
Ekscesy przeciw red. Nowa-

czyńskiemu w Dąbrowie, wybu-
chły zaraz po rozpoczęciu odczy-

tu, w chwili, gdy świetny pisar”,

z właściwym mu humorem i do-

wcipem, zrobił wycieczkę pod
adresem wspomnianego wyżej wy-
padku krakowskiego. Grupka szu-

mowin sanacyjnych, przedosta-

wszy się na salę „Ogniska”, ro-

zlała wśród licznie zgromadzonej

publiczności płyny cuchnące, a

równocześnie rozległy się w po-

bliżu sceny, z której przemawiał

red. Nowaczyński, trzaski rozgnia-

tanych ampułek z gazami i eks-
plodował granat gazowy.

-Zajście szybko zlikwidowano.

Sprawcy otrzymali taką nauczkę,

że na przyszłość odechce im Się

powtarzać podobne eksperymen-

ty. Gdyby nie policja, która wy-
stąpiła w ich obronie, nie wyszli-
by z sali cało.

Po usunięciu napastników, od-
czyt spokojnie dobiegł do końca
i nagrodzony został rzęsistemi
oklaskami.

Co do chuliganów, to zatrzy-
mano dwóch osobników, którzy
rozrzucali ampułki z gazami. Po-
licja powinna i może ustalić, z

jakiego źródła pochodziły ampuł-
ki i granat, i na czyje polecenie
działali chuligani.

Przypominają się wybory z
1928 r., kiedy to w ten sam spo-
sób jedynka rozbijała wiece na-
rodowe.

i
 

Kingsford Smith o swym lecie transatlan-
tyckim.

NOWY-JORK, 26.6. (Pat.) —
Kingsford Smith stwierdził, że
lot przez Atlantyk ze wschodu
na zachód przedstawia olbrzymie
trudności. Należy powątpiewać,
czy kiedykolwiek powstanie regu-

Dalszy lot «Krz
HALIFAX, 26.VI. (Pat.). Samo-

lot „Krzyż Południa" przeleciał
o godz. 2-ej według miejscowego

Wielki pożar w
RYGA, 26.6. (Pąt.). Dziś w

godzinach popołudniowych wy-
buchł groźny pożar w porcie ry-
skim, który strawił znaczną ilość

larna komunikacja na tej linji.
Prasa amerykańska poświęca dłu-
gie artykuły śmiałemu  lotowi
Kingsforda Smitha. Pułkownik
Lindhberg odzywa się o lotniku
angielskim z ogromnem uznaniem.

yża Południa»
czasu nad zachodnim brzegiem
Nowej Szkocji.

porcie ryskim. 3
materjału drzewnego przeznaczo-
nego na eksport. Straty są bar-
dzo znaczne.

 

 

GIEŁDA
WARSZAWA, 26.V1. (Pat.)

Waluty i dewizy:

Dolar 8,88',. Nowy York kabel 8,921.
Franki francuskie 35,03. Nowy York
8,809. Holandja 358,62. Londyn 43.35,
Włochy 46,75. Paryż 35,03, Praga 26,46 4
Szwajcarja 172,90 Stokholm 239,69. Bu-
dapeszt 156,10. Berlin 212,58.

Papiery procentowe:

4, pożyczka inwestycyjna 110,75—
111,75. 5%, dolarowa 64—63,50. 109, ko-
lejowa 102,50, 103. 5%, konwersyjna 55,50.

22 ń U PRAWY SOWY

6', dolarowa 77. 8%, Listy Zastawne
Banku Gospodarstwa Krajowego i Ban-
ku Rolnego. Obligacje Banku Gospo-
darstwa Krajowego 94. Te same 7”,
83,25. 8”, warszaw. 76, 75,75. 4'/, warsz.
55—75. 50, warszawskie 58,75 4, ziem-
skie 45,75. 8% Piotrkowa 69,25 1074
Siediec 83,25. 5”, Kalisza 50,50. 8 /, Ło-
dzi 71. r

Akcje:
Bank Dyskontowy 116, Bank Polski

168,50, 168,25, 168,50. Bank Związku
Spółek Zarobkowycii 72,50. Elektrycz-
ność w Dąbrowie 65. Cukier 30,50. Ha-
berbusch 109. Spirytus 23.
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POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ.
Wczorajsze posiedzenie Rady

Miejskiej miało na porządku dzien-
nym szereg spraw wymagających
quorum kwalifikowanego. Dlatego
też rozpoczęło się dużem opóź-
nieniem. Czekano na quorum. Jest
to już choroba RadyMiejskiej, że
posiedzenie wymagające quorum
kwalifikowanego nie może roz-
począć się wcześniej niż w go-
dzinę po wyznaczonym terminie.
Trzeba podkreślić, że radni koła
narodowego byli wszyscy bez wy-
jątku obecni już o godz. 8 min.
15, czyli w kwadrans po terminie,
na który wyznaczono posiedzenie.

Przed porządkiem dziennym
odczytano zgłoszone przez rad-
nych wnioski nagłe.

Przyjęto nagłość trzech wnio-
sków zgłoszonych przez koło na-
rodowe: jednego zgłoszonego
przez koło PPS.

Po przystąpieniu do porządku
dziennego dyskusję wywował pro-
jekt budżetu dodatkowego na
rok 1930-31. Budżet dodatkowy
przedłożony Radzie Miejskiej przez
Magistrat w zasadzie miał zawie-

rać nadzwyczajne wydatki inwe-

stycyjne, których pokryciem mają

być również nadzwyczajne do-
chody.

Głos zabrał prezes koła chrze-
ścijańsko - narodowego prof. W.

Komarnicki. P. Komarnicki zwró-

cił uwagę, że pozycje wydatków
na kapitalny remont w gmachu
magistratu w wysokości 67.570

złotych, oraz na remont lokali w
murach  po-Franciszkańskich w
wysokości 40.000 złotych są nie-
właściwe z tego względu, że gma-
chy te są sporne, gdyż kurja me-
tropolitalna wytoczyła o prawo
własności do tych gmachów pro-

ces. Wobec tego, że wynik pro-

cesu nie jest wiadomy, należałoby
się ograniczyć do niezbędnej
tylko konserwacji gmachów uni-
kając gruntowniejszych przeróbek.
Przy tem p. Komarnicki przy-

pomniał o wniosku koła chrze-

ścijańsko-narodowego, w którym

się wzywało magistrat do polu-

bownego załatwienia sporu z
kurją metropolitalną.

Prezes koła chrześcijańsko-na-
rodowego zwrócił dalej uwagę,

że kredyty przeznaczone na jez-

dnie i chodniki, nie są całkowi-
cie zużytkowane. W budżecie do-

datkowym przeznaczono na je-

zdnie 33.254 zł. i na chodniki
313.531 zł. Radny Komarnicki za-

strzega, że w razie, gdyby sumy

te nie były wykorzystane, nie po-

winny być zajęte na inny cel.

Wreszcie największe zastrzeżenie

w kole chrześcijańsko-narodowem,

budzi pozycja 6590 zł. na wyko-

panie studni i t. p. w kolonii le-

tniej żydowskiego towarzystwa

„Toz“ na Pośpieszce. „Toz“ nie

jest instytucją miejską i wobec
tego wydatek ten nie może być
traktowany jako inwestycyjny,

tylko, jako subsydjum dla insty-

tucji żydowskiej. Subsydja dla in-
stytucyj żydowskich są już prze-
widziane w budżecie zwyczajnym.

Przy dalszej dyskusji nad
budżetem dodatkowym przedsta-
wiciel Bundu dr. Rafes zażądał
wyasygnowania 2000 zlo-
tych na kolonje letnie žydow-
skiego  centralnego komitetu
oświatow. Wniosek ten poparł
ochoczo ławnik Żejmo P. P. S.
wskazując na poczekaniu źródło
pokrycia przez zmniejszanie o tę
sumę kosztów remontu gmachu
Magistratu. Wobec  ta-

kiej łatwości znalezienia pokrycia
radny Fedorowicz zażądał 10 ty-
sięcy złotych za czytelnię im. To-
masza Zana z resztek pozosta- a
łych z betoniarni miejskiej, a p. ł
radny Kubilis — 20 tysięcy zło- |V
tych na szkoły dokształcające |
dla młodzieży rzemieślniczej. pn

Rzecz ciekawa, że radni żydzi i
z poza Bundu wcale nie popie- |
rali wniosku p. Rafesa. Okazuje |s
się bowiem, że centralny żydow- S:
ski komitet oświaty wbrew wię- |»
kszości społeczeństwa żydowskie- | P
go ma cele raczej klasowe, niż P
ošwiatowe. w

Mimo to wniosek p. Rafes >
przeszedł, wniosek p. Fedorowi- | w
cza upadł, a wniosek p. Kubilusa | d
został uchwalony w tej formie, k
że to, co po opłaceniu procen- -
tów od długów pozostanie z nad- «
wyżek budżet betoniarni, ma być
przeznaczone na szkoły dokształ-

 

cające dla młodzieży rzemieślni- |
czej. ; p.

Pozostałe punkty porządku |
dziennego przyjęto bez dyskusji. 5

Po wyczerpaniu porządku dzien- | w
nego przystąpiono do wniosków |se
nagłych. b
W pierwszym rzędzie rozpa-

trzono wniosek koła narodowego |re
treści następującej: 0

„Wzywa się magistrat, by do m

do dn. 14 lipca b. r. przedłożył | tu
Radzie Miejskiej wszystkie zale- | 2
gające sprawy, których załatwie- „1 he

nie jest niezbędne dla normalne- ta

go biegu gospodarki miejskiej,

ze względu na to, że zgodnie z

obowiązującemi przepisami ka-

dencja Rady Miejskiej kończy się

14 lipca r. b.*

Wniosek uzasadnił radny mec. |
Engiel. Wniosek został przyjęty |
jednogłośnie. Jednocześnie przy- | A
jęto wniosek wzywający magl-
strat, aby się zwrócił do
władz nadzorczych o rozpisanie
wyborów do Rady Miejskiej. |
Za tym wnioskiem głosowali b
wszyscy radni nie wyłączając sa- 4
nacji.

Uchwałono dalej niezwykle waż- -
ny wniosek koła narodowego za-
projektowany przez radnego W. | w.
Gołębiowskiego treści następu- | pr

jącej: 4
„Wobec wprowadzeniaw życie | c;

rozporządzenia Min. Skarbu o po- k

bieranie od wszelkich zaległości 1

9

  

skarbowych tytułem odsetek 18/9
w stosunku rocznym Wysoka Ra- |
da uchwalić raczy: 4

Poleca się Magistratowi po-
bieranie od dnia 1 lipca 18/4

kar za zwłokę od zaległych po- |.

datków miejskich. st

Jest to wielka ulga dla płat- | m
ników, gdyż dotychczas magistrat | ap
pobierał kary za zwłokę w wyso- |
kości 24 proc. rocznie. | Sr

Przyjęto wreszcie wniosek koła | sk
narodowego zmierzający do uregu-
lowania kwestji mieszkań lub ekwi-
walentu za mieszkania dla kie- |
rowników publicznych szkół po-
wszechnych.

  

KARBOLINEUM |||
niezawodny šrodek przeciw gniciu
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poleca —01 10

Zygmunt Nagrodzki| A;
Wiino, Zawalna 11-a.
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Echa nadużyć w nadleśnictwie barano-

 

wiekiem. i
Ucieczka nadleśniczego Jaroszewicza do Brazylji, wydanie jego i i

przez wiadze brazylijskie i powtórna ucieczka. i į

Przed kilku miesięcami „Dzien- trzymał się w porcie Kłajpedz- | Me
nik Wileński” donosił o wykry- kim. Postój trwał dwa dni.. W | Się
ciu wielkich nadużyć w nadleś- drugi dzień postoju niedługo | łc

nictwie baranowickiem. Nadużyć przed odpłynięciem z portu, Ja- | to

tych dopuścił się nadleśniczy Ry-- roszewicz symulując chorobę pro- - Szz

szard Jaroszewicz. Nadużycia, się- slł aby go puścili do ubikacji, Šie
gające sumy 100 tys. z!, wynikły
z najróżnorodniejszych malwer-
sacyj i manipułacyj drzewem rzą-
dowem.
W czasie prowadzenia docho-

dzeń, nadleśniczy Jaroszewicz
zdając sobie sprawę, jakie mogą
być rezultaty śledztwa, zbiegł.
Władze sądowo-śledcze zarządziły
natychmiast poszukiwania na ca-
łem terytorjum Rzplitej, jednako
woż bez wyniku. Za zbiegiem
prokuratura w Baranowiczach ro-
zesłała listy gończe. Dalsze do-
chodzenia ustaliły, że Jarosze-
wicz przygotował sobie paszport
zagraniczny i wyjechał do Bra-
zylji.

Władże sądowe w porozumie-
niu z Ministerstwem Spraw Wew-
nętrznych i Spraw Zagranicznych
wdrożyły kroki, celem wydania
zbiegłego nadleśniczego przez
władze brazylijskie. W tym celu
wysłano do Brazylji delegację
polską w osobach dwuch polic-
jantów: przod. Sturewicza i post.
Macieszko. Obaj delegaci pol-
skich władz bezpieczeństwa zo-
stali zaopatrzeni w potrzebne do-
kumenty, uprawniające ich do
odbioru od władz brazylijskich
zbiegłego przestępcy.

Po przybyciu do Brazylji i
odebraniu zbiega, policjanci wraz
'2 Jaroszewiczem odpłynęli na
okręcie francuskim do Marsylji,
z Marsylji koleją do Le Havre, a
stąd okrętem do Gdyni.
W drodze do Polski, okręt za-

położonej na górnym pokładzie.
Funkcjonarjusze nie widząc w
tem nic podejrzanego, zgodzili
się i puścili Jaroszewicza bez
eskorty. Korzystając z tego prze- (
stępca, zbiegł z pokładu przez ią
pomosf na ląd. Policjanci rzucili |
się za nim w pościg. Przodownik |!
Sturewicz " wydobył rewolwer
chcąc strzelać za zbiegiem. Prze-
szkodzili temu jednak strażnicy
litewscy, którzy zmusiii policjan- ||
tów polskich do zaprzestania po- ||
ścigu.

Jaroszewicz został przez stra-
żników aresztowany. Obaj poli- |!
cjanci po powrocie do kraju zło-
żyli swej władzy przełożonej do-
kładny raport, na podstawie któ: |
rego wytoczono im dochodzenia |
dyscyplinarne, w czasie którego
ustalono, że Jaroszewicz przeź
cały czas podróży zachowywał się
spokójnie i mówił do policjantów,
że przed władzami sądowemi zło- "į
ży wyczerpujące wyjaśnienia do*
tyczące jego sprawy.

Dochodzenia władz śledczych,|
celem ustalenia okoliczności ucie- |*
czki Jaroszewicza trwają w dal- |“;
szym ciągu. Przesłuchany został

drogą korespondencyjną kapitań |
okrętu z którego zbiegł Jarosze |
wicz eraz członkowie załogi. Od
wyniku tych dochodzeń zależeć
będzie czy władze polskie rozpo” >
czną kroki celem uzyskania WY“|
dania Jaroszewicza od władz Ii“ We
tewskich w drodze Moog Ja
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le wybory miejskie
_ W Warszawie.

Kadencja Rady Miejskiej War-
 Szawskiej upłynęła w poniedzia-

| łek 24 bm. i następnego dnia po-
Winny były być rozpisane wybory.

E Nie nastąpiło to jednak, natomiast
ministerstwo spraw wewnętrznych

ogłosiło urzędowe wyjaśnienie,
które brzmi:

ž „W roku 1927 Prezydent Rzeczypo-
 Spolitej rozwiązał Radę miejską m. War-
 Szawy, ze względu na szereg braków i
 niedomagań w gospodarce miejskiej, a
ponadto i z tych względów, że Rada ta,
wybrana w roku 1919, mająca kadencję
przedłużoną przez ustawę z roku 1922,
w roku 1927 urzędowała już 8-my rok.

Obecnie w dalszym ciągu obowią-
zuje nieuchylona żadnym aktem usta-
wodawczym. ustawa z roku 1922, prze-
dłużająca kadencję organów samorzą-
dowych w b. zaborze rosyjskim aż do

|) czasu, dopóki Sejm nie uchwali nowych
APordynacyj wyborczych.

W tym stanie rzeczy ustawa ta, do-
 lycząca również organów miejskich m.
St. Warszawy, przedłużyła okres urzę-
 dowania Rady miejskiej i magistratu
poza normalny trzechletni okres na
zas bliżej nieokreślony.
+ Z tego powodu upływająca 23-go
<zerwca r.b. trzechletnia kadencja urzę-
 dowania Rady miejskiej st. m. Warsza-

| wy nie jest kresem jej pracy. Organa
Samorządowe miejskie m. st. Warszawy
będą mogły ulec odnowieniu jedynie
bądź przez uchylenie mocy obowiązują-
<ej ustawy z roku 1922, bądź też przez
Tozwiązanie, podobnie jak w r. 1927
obecnej Rady miejskiej i magistratu.

Wobec tego, że rozwiązanie Rady
Miejskiej nie jest w chwili obecnej ak-
 tualne, należy stanąć na stanowisku je-

| dynie słusznem, że dzisiejsza Rada
iejska i magistrat winny sprawować

4 normalnie swe funkcje poza dniem 23
Czerwca r. b

Stanowisko to posiada znaczenie
Zasadnicze dla sprawy wyborów we
Wszystkich reprezentacjach komunalnych
ha obszarze b. zaboru rosyjskiego, jako
3 obszarze, na który rozciąga moc
 Obowiązującą ustawa z r. 1922 o prze-

lużeniu kadencji reprezentacyj komu-
| falnych (rad miejskich i gminnych, oraz
| sejmików powiatowych)”.

_. Wyjaśnienie powyższe należy
do rzędu tych swoistych interpre-

| lacji prawa, które tak często dziś,
| jek z rogu obfitości, spadają na

Polskę. Niedawno z powodu upły-
ania kadencji Rady. wileńskiej

Wyjaśniliśmy obszerniej, iż ustawa
PY r. 1922, na którą powołuje się

jaśnienie urzędowe, już straciła
moc prawną. Dotyczyła ona ciał

Į Samorządowych z wyborów w la-
Nach 1918 — 1919. W r. 1927
Szystkie ciała samorządowe,
przedłużone na zasadzie ustawy
*%r. 1922 zostały rozwiązane i na
ałym obszarze b. zaboru rosyj-
iego niema dziś ani jednej Ra--

dy miejskiej lub wiejskiej z lat
1918 — 1919.

Ę Obowiązuje więc dekret z r.
]1919, albo rozporządzenie Komi-
 |Sarza Gen. ziem wschodnich z
| tegoż roku, przewidujące kadencję

yletnią organów  samorządo-
| wych.

2 Jeżeli chodzi o tendencje swoi-
| stej interpretacji, o której wyżej
| mowa, są one jasne. Ani B. B.,

ani B. B. S. nie kwapią się do
| Wyborów miejskich w Warszawie.

2 Spodziewają się nieuchronnej klę-
|Ski. Klęska w wyborach samo-
| fządowych w stolicy państwa fa-

|talnie wpłynęłaby na widoki-wy-
0rcze w całem państwie, czy to

| W wyborach samorządowych, czy
M parlamentarnych.

| | Zwiedzajcie Międzynarodową |
|Wystawę Komunikacji i Tu-

1 rystyki w Póznaniu
į „A 6 lipca do 10 sierpnia r. b.

d ŻYCIE KATOLICKIE.
Monferencja Księży Bisku-
_. pów w Poznaniu.
W dniu 24 — 35 b. m. odbyła

| ię w Poznaniu przy udziale.24-ch
Księży Arcybiskupów i Biskupów

i konferencja. celem wyświetlenia
|. uzgodnienia szeregu aktualnych
3 raw religijnych i košcielnych.

czoło tych spraw wysunęła
Się t. zw. Akcja katolicka, której
głównem zadaniem jest harmoni-
łowanie wszystkich tych pocie-
Szających objawów budzącego

ię praktycznego katolicyzmu, za-
| naczających się coraz silniej w
PBoszczególnych naszych sferach
Społecznych.

Następnie zastanawiał się Epi-
opat nad środkami do zwalcza-

Į "ia nieobyczajności, występującej
różnych postaciach. W tym ce-

U postanowiono zwrócić się do
Władz, do rodziców, organizacyj
| do młodzieży z odpowiednią o-

lęzwą. Omawiano też potrzebę
|Pogłębienia wychowania młodzie-

w duchu katolickim, urządza-
"Ria kursów duszpasterskich i ka-

chetycznych oraz inne zagad-
lienia, stojące w związku z obec-
demi prądami, pomyślnemi lub

| Szkodliwemi dla Kościoła.
Wreszcie rozpatrywano możli-

|Vość zaproszenia międzynarodo-
„ego kongresu eucharystycznego
40 Polski za lat kilka.

"rzyjazd Legata Apostol-
skiego do Poznania.

_ W dniu 25 b. m. o godz. 17:ej
tzybył do Poznania J. E. Ks. Ar

"Į Įybiskup Franciszek Marmaggi,
uncjusz Apostolski i Legat Oj-
a św. na Kongres Eucharystycz-

"Į V w Poznaniu. Legatowi Apo-
 |olskiemu towarzyszył sekretarz
 |luncjatury, ks. prałat Colli. Na
|;Sronie oczekiwał  Dostojnego
 |Fościa J. Em. Ks. Prymas Hlond,
„Į S. Biskup Sufragan Dymek oraz

złonkowie kapituły. Reprezento-
Ž ane były władze cywilne i woj--

owe z wojewodą Raczyńskim,

a jezydentem miasta, Ratajskim,

oraz rektorem (lniwersytetu Kasz-
nicą i generałem Dzierżanowskim
na czele.

Wysiadającego z wagonu Le-
gata Apostolskiego powitała or-
kiestra marszem papieskim oraz
hymnem narodowympolskim..Ks.
Nuncjusz przeszedł przed wartą
honorową, poczem wsiadł do spe-
cjalnie przygotowanego powozu.
Przed dworcem zgromadzone by-
ły liczne organizacje i zrzeszenia
społeczne ze sztandarami, które
przez całą drogę aż do pałacu
prymasowskiego owacyjnie witaly
przedstawiciela Ojca św.

Po przyjeździe do pałacu po-
witali Ks. Nuncjusza Apostolskie-
go zgromadzeni na konferencję
biskupią przebywający „w Pozna-
niu w liczbie 24 Księża Arcybi-
skupi i Biskupi. (KAP.)

Sekcja unijna na 1-ym
Krajowym Kongresie Eucha-

rystycznym.
Ustawiczną troską Stolicy A-

postolskiej jest sprawa powrotu
do jedności z Matką Kościołem
tych, którzy tę łączność utracili.
Zgodnie tedy ze wskazówkami
Stolicy Apostolskiej Episkopat
Polski wyraził życzenie, aby na
pierwszym krajowym Kongresie
Eucharystycznym znalazła się tak-
że sekcja unijna, która referata-
mi swemi przyczyniłaby się do
znaczniejszego uświadomienia o-
gółu katolickiego polskiego o do-
niosłości ' sprawy zjednoczenia
wszystkich chrześcijan w Koście-
le katolickim. Pierwszy referat na
sekcji unijnej n. t. „Częsta Ko-
munja św. na Wschodzie katolic-
kim* obejmuje punkty: a) zarys
historyczny sprawy częstej Ko-
munji św. na Zachodzie; b) czę-
sta Komunja św. w kanonach
Kościoła Wschodniego; praktyka
częstej Komunji św. na Wscho-
dzie akatolickim; d) zwrot wśród
rosyjskiego „prawosławia” do czę-
stej Komunji św.; e) znaczenie
częstej Komunji św. wśród „pra-
wosławnych* dla sprawy jedności
w Kościele. Drugi referat n. t.
„Znaczenie kultu Eucharystycz-
nego w dziele jedności Kościoła”
wypowie ks. rektor Włodzimierz
Piątkiewicz z Albertyna.

Wykłady powyższe odbywać
się będą na sali Bibljoteki UŪni-
wersyteckiej (ul. Ratajczaka 4—6)
w sobotę dn. 28 b. m. o godz.
10-ej rano. (KAP)

2 Litwy.
Artykuł Woidemarasa. *
W dn. 19 bm. ukazał się w

Kownie pierwszy numer tygod-
niowego pisma „myśli narodo-
wej" — „Tautiszkas Kelias“ pod
redakcją A. Szylejki. W myśl
anonsu, poprzedzającego ukaza-
nie się pisma i opiewającego, iż
pismo obiecał zasilać swemiarty-
kułami prof. Woldemaras, widzi-
my na pierwszem miejscu jego
artykułu p. t. „Drogi łosu*. Autor
artykuł , przeprowadza myśl, iż
likwidacja skutków wojny na za-
chodzie dobiega już końca i że
wobec tego punktciężkości likwi-
dacji skutków wojny przeniesie
się na wschód. W wyniku powyż-
szego zjawiska Polska utraci Po-
morze na rzecz Niemiec. Niewąt-
pliwem jest jednak również, iż
Polska otrzyma za to rekompen-
satę i to w kierunku państw bał-
tyckich.

„Jeśli — pisze prof. Wolde-
maras — Litwa podczas  refor-
mowania Europy Wschodniej oka-
załaby się organizmem chorym,
państwem nietylko nierządnem,
lecz nawet bez nadziei na za-
prowadzenie ładu, niechybnie
przypadłaby Polakom, jako re-
kompensata. Nieraz poważni dzia-
łacze polscy zdradzali się z tem
że uczynili błąd, zagarniając Wil-
no. Gdyby Wilno pozostawiono
Litwinom, przecież dzisiaj jakoby
cała Litwa trafiłaby w ich ręce.
Przecież wówczas mieliby więcej
środków do demoralizowania Lit-
winów”. 2

Dalej autor przeprowadza
myśl, iż Polacy w ciągu 10 zgórą
lat przekonali się, że najlepszą
bronią przeciwko Litwie nie są
ani „peowiacy" ani „pleczkajti-
sowcy“, lecz robota wywrotowa
wewnątrz samego organizmu pań-
stwowego. Z tem zaś, zdaniem
autora, może walczyć jedynie
społeczeństwo dobrze  zorgani-
zowane.
W końcu artykułu autor

oświadcza, iż decydujący moment
na wschodzie już się zbliża i Lit-
wa ma zaledwie parę lat dla
należytego przygotowania się do
niego.

Kara prasowa.
Komendant m. Kowna i pow.

dn. 20 bm. ukarał odpowiedzial-
nego redaktora „Dnia Kowień-
skiego" p. B. Butkiewicza grzyw-
ną w kwocie 200 It. z zamianą
na 10 dni więzienia za umiesz-
czenie w Nr. 118 „Dnia Kow."
notatki, zawierającej, według po-

4

stanowienia komendanta, „ten-
dencyjne i kłamliwe  wiado-
mości”. Z

Chodzi mianowicie o notatkę
p. t. „Na placu Sparty", umiesz-
czoną w opisie ekscesów anty-
polskich w Kownie 23 maja r. b.

Sprawa Wilkickisa.
Dochodzenie w sprawie Wil-

kickisa, oskarżonego 0 szpiego-

DZ ZZEESECĄHANII

stwo na rzecz Polski, dobiegło
już końca i sprawa została w
tych dniach przekazana prokura-
turze sądu wojennego w Kownie.

Handel z Poiską.

Onegdaj przez polską stację
graniczną Raczki przeszło przez
Prusy Wschodnie do Litwy 30
wagonów węgla, 4 żelaza i 8 ma-
nufaktury zakupionej w Polsce.
Zakupy te poczyniła przed mie-
siącem bawiąca w Polsce spe-

cjalna komisja z Kowna.
O ileż taniej wypadłyby te

towary dla Litwy, gdyby je spro-
wadzano wprost, nie zaś drogą
okólną przez Prusy. Trudno; za
upór i głupotę trzeba płacić. (d)

Ukaranie „Dnia Kowień-
skiego".

Redaktor „Dnia Kowieńskiego
został ukarany grzywną w wyso-
kości 200 litów za umieszczenie
notatki o bójce w czasie zawo-
dów piłki nożnej pomiędzy dru-
żyną polską i litewską. W czasie

tej bójki 2 zawodników polskich
zostało poranionych.

Walka z komunizmem.
Policja kryminalna zlikwido-

wała organizacje komunistyczną
z kierownikiem biura, polityczne-
go Szumkusem na czele. Znale-
ziono dużą ilość bibuły agitacyj-
nej oraz budżet komunistycznej
partji litewskiej, przyczem oka-
zało się, że zapomoga z Rosji
sowieckiej wynosi około 11,000
litów miesięcznie.

Straż ogniowa — przyczyną
zagłady całego miasteczka.
W miasteczku Olsedziach pow.

telszewskiego miejscowa straż
pożarna w celach ćwiczebnych
zapaliła starą stodołę odległą o
kilkaset metrów od zabudowań
raiasteczkowych. Silny wiatr prze-
niósł ogień na inne zabudowania
i całe miasteczko stało się pastwą
płomieni. Tysiąc ludzi pozostało
bez dachu nad głową, przyczem
straciło cały martwy i częściowo
żywy inwentarz.
 

 

Proces o rewindykację

+

murėw klasztor-
nych ss. Bernardynek.

W lecie ub. r. magistrat m.
Wilna wytoczył przed sądem gro-
dzkim powództwo przeciwko Kurji
Metropolitalnej o eksmisję S$. $.
Bernardynek z gmachu dawniej-
szego klasztoru ś-sto Michalskiego
przy ul. św. Anny Nr. 7, dokąd
zakonnice przeniosły się za cza-
sów J. E. ks. bisk. Matulewicza,
na mocy porozumienia się z ów-
czesnym prezydentem miasta p.
W. Bańkowskim.

Przeciw temu powództwu Ku-
rja Metropolitalna, za pośredni-
ctwem swego pełnomocnika mec.
Jana Kamińskiego, złożyła powó-
dztwo wzajemne o przyznanie
prawa własności do całego gma-
chu klasztornego.

Obydwa te powództwa główne
i wzajemne, ze względu na kom-
petencję, powołano do Sądu Okrę-

gowegą.
Wczoraj sprawa tabyła przed-

miotem rozprawy przed wydzia-
łem cywilnym sądu okręgowego,
któremu przewodniczył p. sędzia
Wereszczako przy udziale pp. Ro-
manowicza i Dąbrowskiego.

Uzasadniając swe powództwo
Kurja Metropolitalna wniosła na-
stępujące motywy.

Kościół i klasztor ś-sto Michal-
ski był ufundowany w 1594 r.
przez kanclerza W. Ks. Litewskie-
go ks. Lwa Sapiehęi tak kościół
jak też klasztor przetrwały do
1887 r., kiedy to zostały skaso-
wane na mocy carskiego ukazu.
Kasata kościoła i klasztóru. na-
stąpiły na podstawie rozporzą-
dzenia wydanego w 1864 r. przez
Murawjewa.

Do sprawy załączono całą
masę dokumentów, z archiwum
państwowego i Kurji Metropoli-
talnej,z których wynika, że już
od 1864 r. kościół i klasztor ś to
Michalski osądzone było zawcza-
su na kasatę.
W archidjecezji wileńskiej od

czasu powstania w 1863 r. kilka-
set klasztorów, oraz więcej stu
kościołów zostało skasowanych
przez rząd rosyjski.

Klasztory przy kościołach od
wieków miały szkółki dła ludu i
inteligencji i do czasu powstania
1863 r. prowadziły wykłady  le-
galnie. Po powstaniu szkoły takie
zostaiy zamknięte. Jednakże za-
konnicy i zakonnice w dalszym
ciągu potajemnie uczyli dzieci
polskie.

Rząd rosyjski celowo kasował
kościoły i klasztory przy nich i
konfiskował majątki celem ry-
chlejszego wyniszczenia polskości
i katolicyzmu. Ofiarą tej akcji
rządowej, jako ostatni stał się
klasztor S$ to Michalski.

Kurja Metropolitalna, powołu-
jąc się na orzeczenie Sądu Naj-
wyższego w sprawie d-ra Szum-
kowskiego o rewindykację ma-
jątku rodzinnego, skonfiskowa-
nego jego ojcu za uczestnictwo
w powstaniu i oddanego przez
rząd rosyjski naczelnikowi ów-
czesnego gen.-gubernatora w Wil-
nie Rubcowowi, oparła się na mo-
tywach tego orzeczenia, w których
Sąd Najwyższy m. in., że wszel-
kie konfiskaty majętności pol
skiej, dokonane przez rząd rosyj-
ski, jako odwet za powstanie, są
wyraźnym aktem gwałtu i bez-
prawia władzy rosyjskiej i że
konfiskaty takie nie dają ani rzą-
dowi ani prywatnym osobom,
które od rządu otrzymały takie
majętności, prawnego tytułu wła-
sności. Sąd Najwyższy orzekł, że
z momentem upadku władzy ro-
syjskiej stosunek prawny, jaki
powstał dla posiadaczy skonfi-

skowanych majętności nie może

być ani przez naród polski ani
przez państwo polskie obecnie
uważany za prawny i że ze
wskrzeszeniem państwa polskiego
odżyły nanowo tytuły własności
uprawnionych właścicieli skonfi-
skowanych majętności.

Na tej zasadzie pełnomocnik
Kurji Metropolitalnej mec. Ka-
mieński prosił o przyznanie Ku-
rji Metropolitalnej prawa własno-
ści do gmachu klasztornego przy
ul. Św. Anny 7, o wyjęcie tej
posiadłości z władania miasta

Wilna i oddanie w posiadanie za-
konowi S. S. Bernardynek oraz

zasądzenie od magistratu m. Wil-

na na rzecz Kurji Metropolitalnej
kosztów sądowych.

Interesów magistratu bronił
adw. Bagiński, który dowodził że

rewindykacja nie powinna nastą-
pić, ponieważ zakonnice z klasz-
toru ś-to Michalskiego nie brały

czynnego udziału w powstaniu,
natomiast domagał się wyeksmi-
towania zajmujących ten gmach
SS. Bernardynek.

Sąd po wysłuchaniu rzeczni-
ków stron, zapowiedział ogłosze-
nie wyroku w tej sprawie na 1
lipca r. b. Kos.

 

KRONIKA.
Wiadomości kościelne.

— Kurs dla delegatów ko-
mitetów parafjalnych. W nie-
dzielę w Wilnie odbył się jedno-
dniowy kurs dla delegatów tym-
czasowych komitetów  parafjal-
nych. Na kurs przybyło 90 osób,
co należy uważać za liczbę wcale
pokaźną. Na kurs złożyły się re-
feraty i dyskusje. Pierwszy refe-
rat p. t. „Istota akcji katolickiej”
wygłosił ks. szambelan Olszański.
Dyrektor Kafarski wygłosił dwa
referaty: pierwszy p. t. „Rola i
program tymczasowych kormite-
tów akcji katolickiej* i drugi p.t.
„Jak organizować stowarzyszenia
mężów katolickich i niewiast ka-
tolickich*. P. Andrus wygłosił re-
ferat p.t. „Akcja katolicka wśród
stowarzyszenia Młodzieży Polskiej”
i p. Bernard Rus — referat p. t.
„Forma parlamentarna i biuro-
wość”.

Wszystkich referatów delegaci
słuchali z wielkiem zainteresowa-
niem i po każdym z zapałem
wszczynali wyczerpujące dyskusje.
Ogół delegatów wykazał zupełne
zrozumienie akcji katolickiej i w
czasie dyskusji podkreślił brak
bibljotek i czytelń parafjalnych,
oraz wyraził prośbę © zakładanie
ich w parafjach. Pozatem w dy:
skusji zrobiońo uwagę, iż w ist-
niejących czytelniach parafjalnych
brak pism katolickich, podczas
kiedy inne pisma są kolportowa-
ne na szeroką skalę, (w)

Z miasta.
— Spółdzielnia autobusów

podaje do wiadomości osób zain-
teresowanych, że wszystkie bilety

.

wolnej jazdy będą zamienione na

inne w terminie do dnia 5 lipca

r. b. Po tym terminie stare bile-
„ty nie będą ważne.

Zmiana biletów odbywać się
będzie w godzinach urzędowych

codziennie;oprócz świąt, w biu-

rze Spółdzielni — Królewska 1.

— leba inżynierska. Dowia-

dujemy się, iż w najbliższym cza-

sie mają być powołana do życia

Izba inżynierska na wzór istnie-

jących lzb: lekarskiej, lub adwo-

kackiej.
Izba inżynierska będzie urzę:

dowem przedstawicielstwem inży-
nierji, delegować będzie swych
przedstawicieli do urzędów, sądu
jako biegłych. (d)

Sprawy miejskie.

— Betoniarnia miejska w
ciągu ostatniego czasu bardzo

znacznie zwiększyła produkcję
płyt chodników; podczas gdy po-
przednio produkcja dzienna wy-
nosiła 480 płyt, czyli 120 mtr.

obecnie produkcja ta zwiększona

została do 700 płyt dziennie, nie
licząc krawężników.

Od chwili powstania betoniar-

ni miejskiej do dnia wczorajsze-
go wyprodukowano 82 tys. płyt,

nie licząc krawężników. (d)

— Nowe chodniki.W najbiiż-
szym czasie Magistrat m. Wilna

przystępuje do zakładania no-
wych chodników przy ul. Mickie-
wicza od Placu Katedralnego do
Wileńskiejei i od ul. Styczniowej
do 3 Maja, gdzie zostaną ziacz-
nie rozszerzone chodniki na wzór
chodników urządzonych koło gma-
chu sądów.
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...za 100 złotych!

Nie zapomnij o nim, jadąc na urlop!
Weż go z sobą! Jest on wierny, oddany,

milczy, jednakże jak ciekawie opowiadać
będzie Twe przeżycia radosne, wspomnienia dni spędzonych
na swobodzie, w słońcu, wśród pól, lasów, czy też na plażach
nadmorskich. Wystarczy jedno spojrzenie na zdjęcia kamery

“Hawk-Eye Kodak“
objektyw anastygmat F: 6,3 za 100 złotych

i znów przeżywać będziecie radość tych dni szczęśliwych.

Każdy duży skład przyborów fotograficznych zademonstruje Wam
te zgrabne, lekkie i wygodne, a jednocześnie nieporównanie silne

i solidne kamery.

warunki konieczne
do dobrego zdjęcia:

kamera "Kodak", błona "Kodak" i papier "Azura".

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

    je

chociaż

 

 

  
W tym samym czasie podjęte

będę roboty przy zakładaniu
chodników na ul. Kościuszki od
ul. Arseualskiej do mostu Anto-
kolskiego. (d)
— Wyprawa po złote runo.

W dniu dzisiejszym wyjeżdża do
Warszawy delegacja na czele z
wice-prezydentem miasta W. Czy-
żem.

Delegacja ta poczyni starania
w Banku Gospodarstwa Krajowe-
go i Ministerstwie Skarbu o uzy-
skanie pożyczek na roboty inwe-
stycyjne, na dokończenie szkół
powszechnych, domu robotnicze-
go na Pióromoncie i t. p.

Sprawy wojskowe.
— Kurs obrony lotniczej.

Podaje się do wiadomości człon-
ków Koła Wileńskiego Z. O. R.,
iż staraniem Zarządu Głównego
„Federacji" w porozumieniu z
L. O. P. P. będzie uruchomiony
w r. b. około l.VIII. kurs obrony
łotniczej i przeciwgazowej. Ofice-
rowie rezerwy członkowie Z.O.R.,
pracujący na polu technicznem
lub mający styczność z chemią,
stali mieszkańcy m. Wilna, pro-
szeni o niezwłoczne podanie do
sekretarjatu Z. O R. (Wilno,
ul. Mickiewicza 13) swych nazwisk.
Frekwentanci kursu będą zakwa-
terowani i żywieni na koszt „Fe-
deracji“ mw szkole gazowej na
Zoliborzu w Warszawie.

Sprawy rolne.
— Niebezpieczęństwo suszy.

Według informacyj ze sfer rolni-
czych susza panująca od szeregu
tygodni, odbije się w sposób
bardzo dotkliwy na zbiorach. Je-
żeli chodzi o żyto, to na ziemiach
lekkich zostało ono tak wypalone
promieniami słonecznemi, że w
niektórych okolicach rozpoczęto
już żniwa, żnąc jednak żyto na
słomę.

Na ziemiach cięższych naogół
zapas wilgoci wystarczył, by zbo-
że utrzymać i na tych ziemiach
urodzaj nie zapowiada się źle.
Jarzyny, naogół, nie odbrodziły.
Owies nie wyrósł: jest mały i nie
zdąży wyswobodzić się z pochwy.
Podobnie i jęczmień  dojrze-
wa przedwcześnie nierozwiniętem
ziarnem. O stanie okopowizm
trudno obecnie cokolwiek powie-
dzieć—ucierpiały one stosunkowo
najmniej; potrzeba im jednak
wiele wilgoci, by się udały całko-
wicie. Rośliny strączkowe .ucier-
piały w stopniu niemniejszym,
niż żyto. W rezultacie tego stanu
może się dać odczuwać poważny
brak paszy. (w).

Sprawy akademickie.
— Z chóru. Zarząd chóru

zawiadamia członków chóru, że
w piątek odbędzie się próba w
„Ognisku* (początek jak zwykle
o godz. 20). Obecność konieczna
ze względu na to, że w ponie-
działek śpiewamy w  Legacisz-
ach na otwarciu kolonji aka-

demickiej. Godzina wyjazdu zo-
stanie podana później.

Sprawy szkolne.
— esprawozdawcza

Szkoły Rzemiosł Artystycznych
Wileńskiego Towarzystwa / Arty-
stów Plastyk. prac uczniów: deko-
racyjno-malarskich, oraz dekora-
cyjno-rzeźbiarskich, trwać będzie
od 27 do 29 czerwca r.b. od go-
dziny 12 do 6, w lokalu Szkoły
ul. św. Anny 13.

ż Sądy.
— Nominacje w sądowni-

ctwie wilefAskiem. Asesorami
sądowymi mianowani zostali pp.
Sołowiej Wiktor w Sądzie Apela-
cyjnym w Wilnie, Wasilewski Wi-
told do Okręgowego Sądu Fpe-
lacyjnego w Wilnie. Asesor Sądu
Apelacyjnego w Wilnie Zającz-
kowski Henryk, został mianowa-
ny podprokuratorem Sądu Okr.

-90—80, mąka pszenna — 60—90,

w Pińsku. lnieważniono « nomi-
nację p. Suszyńskiego Wiktora,
asesora Sądu Fpelacyjnego w
Wilnie na stanowisko Sądu Grodz-
kiego w Krzywiczach, pow. wilej-
skiego. (d)

Z życia stowarzyszeń.
— Narodowa Organizacja Ko-

biet podaje do wiadorności, że od
27 czerwca do 15 sierpnia z po-
wodu wakacyj letnich, Sekretarjat
nie będzie czynny.

Kronika policyjna.
— Awanturniczy bezrobotny.

Wczoraj w lokalu opieki społecznej Ma-
gistratu m. Wilna niejaki Tomasz Krup-
pa (Połocka 4) bezrobotny, wskutek
otrzymania drobnej zapomogi w wyso-
kości 7 zł. na cały tydzień, urządził
awanturę, usiłując pobić urzędników, a
gdy mu się to nie udało, wybił kilka
szyb w lokalu. Wezwany posterunkowy
P.P. zdołał awanturnika obezwładnić i
odprowadzić do komisarjatu. (d) 4

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

Już tylko krótki czas utrzyma się na
repertuarze frapująca i fascynująca ko-
medja amerykańska „Narzeczona 32
dachu"

— Teatr Letni w ogrodzie po-
Bernardyńskim. Wobec bliskiego wy-
jazdu yr. Zelwerowicza zagranicę
„Porwanie Sabinek* mimo wyjątkowego
powodzenia utrzyma się na repertuarze
Teatru Letniego tylko do niedzieli bie-
zącego tygodnia włącznie, aby ustąpić
miejsce doskonałej, zawsze młodej,
tryskającej werwą, pełnej przedniego
anglosaskiego humoru krotochwili p. t.
„Ciotka Karola".

— Koncert. W poniedziałek 30 b m.
w ogrodzie po-Bernardyńskim odbędzie
się koncert, na który złoży się pro-
dukcje chóru T-wa „Lutnia* pod dy-
rekcją J. Leśniewskiego, oraz śpiew so-
lowy W. Hendrich i A. Ludwiga. Po-
czątek o g. 8 wiecz.

«POLSKIE RADJO WILNO.
. Fala 385 mtr.

Program:

Piątek, dnia 27 czerwca 1930 r.
11,58. Sygnał czasu.
12,10. Gramofon.
13,00. Komunikat meteorologiczny.
16.15. Muzyka popularna.
17,00. Kom. L. O. P. P.
17,15. Audycja dla dzieci „O dwóch

takich co ukradli księżyc".
17,45. „Co nas boli?*

Mika po mieście.
18,00. Z Warsz. Koncert.
19,00. Odczyt o Druskienikach wygł.

dr. Jasiński.
19,25. Aud. lit. „Powrót* zradjofon.

nowela J. Conrada.
19,50 Program na sobotę.
20,00, Koncert.
23,00. Gramofon.

Jeszcze © maszynach
do szycia.

P. Zygmunt Nagrodzki, właści-

ciel składu maszyn rolniczych w

Wilnie, prosi nas o zaznaczenie,

że maszyny do szycia, o których

była mowa w artykule zamieszczo-

nym w Nr. 137 „Dziennika Wi-

leńskiego" z dn. 17 czerwca r.b.

posiada na składzie i w dniach

najbliższych przystąpi do sprze-

daży takowych.

przechadzka

 

 

  

 

Cennik artykułów pierwszej
potrzeby w handlu detalicznym

w Wilnie.
Cnleb żytni 75/9” 1 klg. 38—35, chleb

żytni 70%/, — 40—39, chleb razowy —
30—28, chleb pszenny przemiał 65*/, —

|, żye
tnia razowa—25—22, żytnia pytlowa —
35—32, kasza jęczmienna — 60—40, ja-
glana — 90—
manna—1,40—1,00, owsiana—1,20 — 80
perłowa — 70—50, pęczak—50—40, groch
polny — 40==30, fasola biała — 90 —
ryż—1,00—90, mieko, niezbierane 1 litr
35025, śmietana—2,00—!1,50, masło nie»
solone 1 kg. 4,50 —4,00, masło solone—
3,80—3,50, ser krowi zwyczajny 1,40—
1,00, jaja 1 szt, 13—11, słonina świeża
1 kg. 3,80—3,60, słonina solona kraj. —
4,00—3,80, szmaiec wieprzowy — 4,40—
3,30, sadło—4,00—3,80, siedź (szmalcówe
ka) 1 szt. 25—15, olej 1 kg. 2,40—2,+0
kartofle 7-5, kapusta kwaszona 00—09

8

 

,_ gryczana — 80 — 60,,
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Z kraju.
Niemądre kłamstwo.

Na posiedzeniu Związku Zie-

mian powiatu święciańskiego w

dniu 25 czerwca zaszedł nastę-

pujący wypadek.

Oto jeden z członków, a mia-

nowicie dr. Brynk, w zapale po-

limicznym powiedział, iż Stron-
nictwo Narodowe głosowało za

t. zw. ustawą 0 ochronie drob-

nych dzierżawców, która, jak wia-

domo, podkopuje  najlementar-

niejsze zasady prawa własności i

w gruncie rzeczy niezgodną jest

z Konstytucją.

Wzywamy p. Brynka, by zech-

ciał wskazać choć jednego po-

sła Stronnictwa Narodowego, któ-

ry głosował za ustawą.

Jeżeli tego nie uczyni — a

uczynić tego nie może — będzie-

my zmuszeni zaliczyć go do rzę-

du tych kłamców, których tak

wielu się rozmnożyło w epoce

„sanacji moralnej”.

Ze swej strony stwierdzamy,

że Stronnictwo Narodowe było

jedynem stronnictwem w Sejmie,

które w całości przeciwko usta-

wie głosowało, natomiast w każ-

dej chwili jesteśmy gotowi wy-

mienić nazwiska przyjaciół poli-

tycznych d-ra Brynka z

którzy wraz z lewicą głosowali

za ustawą.

Oświatowcy litewscy.
Staraniem kierownictwa. szko-

ły powszechnej w  Datynianach
dnia 15 b. m. odbyło się przed-
stawienie w języku polskim i li-
tewskim. Przedstawienie silnie
zareklamowane zaciekawiło miej-
scową ludność litewską, dlatego
też od godziny 3 zaczęła się zbie-
rać przed gmachem teatralnym.
W pewnej chwili z przybocznego
domu wyskoczyła jak z procy
p. Cecylja Górska, naucz. szkoły
„Rytas* w Pirktine i w gorących

Bebe“

DZAIENNIK

słowach zaczęła przemawiać do
zgromadzonych. Na słowa za-
cietrzewionej szowinistki ludność
zaczęła opuszczać przedstawienie,
które mimo to odbyło się, cho-
ciaż z opóźnieniem. Trudno zresz-
tą dziwić się zachowaniu nauczy-
cielki, skoro taki ks. Jakowonis
w N. Swięcianach nawet w cza-
sie kolendy uprawia politykę.

Obserwator.

Trup nieznanej kobiety
w rzece.

W pobliżu wsi Kowalewszczyzna, w
odległości 4 i pół klm. od m. Głębokie-
go, w rzece Rzanica znaleziono zwłoki
nieznanej kobiety. Nazwiska zmarłej
dotychczas nie ustalono, ponieważ nie
znaleziono przy niej żadnych doku-
mentów. w)

Pożary.
Onegdaj wieczorem w zagrodzie

Teodora Grzyrata, we wsi Scieńka, gm.
dokszyckiej, wybuchł pożar, którego
pastwą płomieni padło 35 domów mie-
szkalnych i zabudowania gospodarcze.
Straty są znaczne. Pożar powstał wsku-
tek podpalenia. Dochodzenie prowadzą
władze śledcze. (d)

W lesie, należącym do majątku Ba-
ranowo, gm. kołtyniańskiej, wybuchł po-
żar, podczas którego spalił się 78 letni

Ww I COEDOSWT

pastuch, Jakób Gajdamowicz, który
wtedy spał.

Ž ognia wydobyto już tylko zwę-
glone zwłoki starca. (d)

Z POGRANICZA.
Zatrzymanie agentów ko-

munistycznych.
Onegdaj na pograniczu pol-

sko-sowieckiem w rejonie Doma-
niewicz patrol K. O. P. zatrzymał
4 osobników, przy których znale-
ziono instrukcje K. P. Z. B. oraz
fałszywe dokumenty

Są to wysłannicy z Mińska.
Przekazano ich odnośnym wla-
dzom. (d)

Sport.
Gry sportowe.

W sobotę w Lublinie rozpo-
czną się pierwsze rczgrywki o
mistrzostwo Polski w piłce siat-
kowej. Z Wilna wyjechała wczo-
raj mistrzowska drużyna K. S.
„Ognisko* w składzie następu-
jącym: Radziul J., Zienowicz Ig,

Zienowicz K., Piątkowski W., Pień-
kowski A., Chruściel i Żyliński
jako kierownik ekspedycji wyje-
chał p. Zamejć.

Szanse nasze są minimalne,
to też z góry musimy być przy-
gotowani na zajęcie któregoś
miejsca końcowego. Zwycięży
prawdopodobnie Łódź, czy War-
szawa, względnie Kraków. Jeśli
„Ognisko* zwycięży reprezentację
Lwowa i Poznania uważać bę-
dziemy to za sukces.

Rozgrywki na boisku Pióro-
monckim w „piłce. koszykowej
wciąż jeszcze trwają. Obecnie
prowadzi zdecydowanie Ognisko
przed 1 p. p. leg. i Strzelcem.
żespół A. Z. S. gra b. słabo,
gdyż większość graczy już rozje-
chała się, a Sokół wogóle nie
startuje.

Zawody lekkoatletyczne.

W sobotę i w niedzielę odbę-
dą się na Pióromoncie mistrzo-
stwa Wil. Okr. Zw. L. A. W nie-
których konkurencjach zapowia-
da się dosyć ciekawa walka,
zwłaszcza w rzutach, gdzie spotka

Nr. 143

się aż czterech równych sobie
zawodników Wieczorek, Wojtkie-
wicz, Zieniewicz i Zardzin. Wbie-
gach krótkich walczyć będzie
Wojtkiewicz, Wieczorek i Zardzin,
prócz tych, którzy prawdopodo-
bnie odegrają mniejszą rolę. Bie-
gi zaś średnie należeć będą do
Sidorowicza i Żylewicza. Bieg 5
klm. i 10 klm. na starcie nie
zgromadzi dużo zawodników.
Skok o tyczce i wdal, są pewnym
punktem Wieczorka.

Piłka nożna.
W niedzielę będziemy mieli

ostatni mecz w pierwszej turze
rozgrywek o mistrzostwo Okręgu
Piłki Nożnej pomiędzy Makabią
a Ogniskiem.

Dotychczas w tabeli- rozgry-
wek prowadzi 1 p. p. leg., mając
tyleż punktów co i Ognisko. Ma-
kabi zaś po przegranym meczu
z Pogonią spadła na trzecie miej-
sce. Ja. Nie.

ESRPROESCIEWIEEENAREREĆ0057.
Popierajcie Polską Macierz

Szkolną.
Wileńska 15—5.

loiiei powlośii
(W stylu Edgara Wallace).

Rozdział ostatni.

W ciemności. nocnej rozległ
się strzał. Potem ciszę nocną
rozdarł przerażliwy śmiech do-
chodzący z otwartego okna na
piętrze willi.

Komisarz Atkins, tkwiący na
swym posterunku, nadstawił uszu.
Potem jednym susem skoczył z
ulicy do ogrodu poprzez dwume-
trowy mur i przedarłszy się przez
krzewy, biegł po zroszonej mu-
rawie. Jednym skokiem dostał
się z ogrodu do otwartego okna
na pierwszem piętrze — i znalazł
się w pracowni Wembury'ego.

Węsżył uważnie. Tutaj strzela-
no. Jeszcze czuć było woń
prochu.

I znów gdzieś rozległ się ów
piekielny śmiech.

Atkins cicho wydobył rewol-
wer i macając rozpostartemi ra-
mionami, posuwał się naprzód.
Nagle kolanami uderzył o coś
twardego. Był to kant sofy. Z

okrzykiem bólu komisarz rzucił
rewolwer i począł rozcierać- so-
bie stłuczone kolano.

Rewolwer uderzył o poręcz
sofy i wypalił. Znowu zabrzmiał
szatański śmiech. Kto to mógł
być? Przy krótkiej błyskawicy mi-
mowolnego strzału Atkins ujrzał
jakąś czarną postać, znikającą w
ścianie Był to tylko ułamek se-
kundy, a jednak wprawne oko
komisarza już zapamiętało sobie
kontury owej postaci.

To był więc ów, tak długo
poszukiwany, zezowaty morderca.
Zgadzał się opis, którym Wem-
bury niegdyś na Nowej Zelandji
scharakteryzował swego wroga.
Mały metys, z potężnym garbem,
z rudą czupryną i brodą, zezo-
waty. Morderca teraz, wciskając
się w ścianę, potrząsnął ramie-
niem, a w jego śmiechu słychać
było jakby jęk. Widocznie zbłą-
kana kula trafiła go w ramię.

Komisarz rzucił się w pościg
za znikającą postacią, lecz ude-
rzył się o ścianę.

Czemprędzej wydobył ślepą
latarkę. Jej promień, niby rucho-
me białe oko, uderzył o Ścianę.
Żadnego ukrytego przejścia! A
przecież Ftkins widział najwy-

raźniej, że zbrodniarz przepadł
właśnie w tem miejscu.

Atkins odwrócił się i zaczął
latarką oświecać pokój. Na sofie
leżał Wembury — martwy!
Siódma z rzędu ofiara krwawych
zbrodni w tej willi!

Wielkiemi krokami przemie-
rzał pokój z latarką. Zbadał obo-
je drzwi. Były od środka zam-
knięte i zaryglowane. Klucze tkwi-
ły w zamkach. Zupełnie tak sa-
mo, jak w poprzednich sześciu
wypadkach.

Którędy mógł uciec zezowaty
morderca? Przez okno — abso-
lutnie nie. Atkins byłby to nieza-
wodnie zauważył.

Komisarz przekręcił kontakt
elęktryczny.

Na dole rozległy się kroki.
Zaalarmowani obu strzałami bie-
gli mieszkańcy willi. Pierwszy zja-
wił się sierżant, meldując:
— Sir, moi ludzie są na miej-

scu.
— Czy pan zabezpieczył wszyst-

kie wyjścia?
— Wszystko obsadzone, nawet.

kot się nie wymkniel
— A więc zezowaty morderca

jest jeszcze tutaj. Chodź pan!
Obaj opukali ścianę. Wydała

„pusty” dźwięk. Z całych sił
wparli się w nią — i oto rozległ

„się trzask desek — tajne przej-
ście zostało znalezione! Zamie-
niwszy spojrzenie, szybko rzucili
się w tajny korytarz!

Niestety — ich pościg znowu
był bezowocny!..

*

Nad zwłokami Wembury'ego
stali, przejęci do głębi, inżynier
Lomond i mistress Grean.
— | co pani myśli o tem —

zapytał Lonond.
Po raz pierwszy oczy jej spot-

kały się śmiało z jego spojrze-
niem. Rzekła:
— Lomond, powieść zbliża

się do końca. Czas, byśmy się

zaręczyłli!
Spojrzenie jego wyrażało

wdzięczność. Było w niem tyle
miłosnej namiętności, ile jeszcze
wolno autorowi umieścić w po-
wieści angielskiej.
— A wy? — zwrócił się Lo-

mond do Włocha i signory Ara-
belli, którzy właśnie weszli.

Wtem rozległ się okropny
śmiech. Drzwi otwarły się nagle
a na progu stanęła—miss Dolly,
smukły podlotek, w kwiecie sze-
snastu wiosen. Zaśmiała się szy-
derczo:
— Oho, widzę, że dzieją się

wielkie rzeczy! Dwie pary narze-
czonych wobec nieboszczyka?
— Tak jest — rzekł komisarz,

nie spuszczając oka z pięknego
dziewczęcia.—Właśnie to splata-
nie się krwi i miłości jest cechą
autora, który kieruje naszemi lo-
sami.
— To jest tajemnicą powo-

dzenia jego niezliczonych ksią-
żek—dodała szyderczo Dolly.
— Czy pani zechce mi też

oddać swą rączkę? — zagadnął
komisarz osobliwym tonem.
— Na razie nie, bo czuję ból

w przegubie!—odparła.
W tem komisarz szybkim ru-

chem sięgnął do jej głowy. Jed-
no pociągnięcie — i ondulowana
złocista peruka oraz woskowa
maska pozostały w jego dłoni.

Osoba, która nam _ przez

skowana. Przed przerażonym do
głębi mieszkańcami willi, stał od-
dawna poszukiwany morderca;
zezowaty metys, niski, z potęż-
nym garbem, rudowłosy i rudo-
brody.
— Nie dostaniecie mię żywe-

go|—zaskrzeczał—Edgar Wallace
nie lubi swych bohaterów posy-
łać na szafot.

Wydobył z kieszeni pomadkę
do warg i robiąc ruch jakby
chciał sobie ukarminować wargi,
połkną pomadkę.

Była w niej strychnina.
W kurczach agonji wił się na

dywanie zezowaty morderca, ję-
cząc:
— Komisarzu Atkins, spełnił

pan swoje zadanie. Ma pan te-
raz spełnić nowe, w następnym
tomie, który dostać można w
każdej księgarni, albo wprost w
firmie wydawniczej. Nieoprawny
tom 5 zł. 50 gr., oprawny 7 zł.
dotychczas pojawiło się 67 to->
mów, dalsze 33 w  przygoto-
waniu!

Obie pary połączył długi, na-
miętny pocałunek.— By ciekawości czytelnika wszystkie rozdziały tej książki to-

nie wystawiać dłużej na próbę, warzyszyła pod postacią zuchwa-
również pobierzemy się! — od- łego, przekornego i niesympa-
parła Arabella. tycznego podlotka,

Happy ending.

była zdema-

 

Miejski Kinematograf
Sala Miejska ul. Ostrobramska 5

 

Od dnia 27 do 30 czerwca 1930 roku «Arabella» ;Trzy epoki z życia konia wyścigowego aktów
Nad program: 1) „Pan Prezydent Rze-

czypospolitej w Wilnie* część II. 2) „Harold ma nerwy" komedja w 1 akcie. 3) „Tygodnik Eclair
| włącznie będą wyświetlane filmy:

Ne 46" w 1 akcie. 4) „Tygodnik Eclalr Ne 48" w 1 akcie. Kasa czynna od
sów od g. 6. Następny program: „UPIORY*.

 

 

P. P. AMATORZY FOTOGRAFJIIII

SPÓŁDZIELNIA CECHÓW FOTOGRAFÓW WILEŃSKICH
ZAWIADAMIA O OTWARCIU

LABORATORJUM FOTOGRAFICZNEGO
gdzie RUTYNOWANI FACHOWCY wykonują wszelkie

prace wchodzące w zakres fotografji

Wilno, ul. Tatarska 6.

)
 

     

 

  
   

 

Sprzedaż na raty.

WARSZAWSKA SP.
WILEŃSKA 10.

MYŚLIWSKA
Dla naszych nabywców darmo nauka jazdy i rejestracja,

FAN
—0o

  
 

sów codziennie w godz. od 10—18-ej.

KURSY KIEROWCÓW SAMOCHODOWYCH
Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie — ul. Holendernia 12,

tel. 13-30, (Gmach warsztatów Państwowej Szkoły Technicznej).

Przyjmują się zapisy do grup: LII Zawodowej i Lil Ama-

torskiej, które rozpoczną zajęcia w dniu 1 lipca r. b.

Nauka jazdy na 4-ch typach nowoczesnych maszyn. Specjalna sala i

doświadczałna dla zajęć praktycznych. Nowocześnie urządzone warsztaty

reperacyjne dla samochodów i traktorów (ciągówek rolniczych). Dorabianie

części zamiennych. Zapisy przyjmujei informacji udziela Šekretarjat Kur-

Dla pp. oficerów i urzędników państwowycn specjalne ulgowe warunki. |

—0r

s

Flit niszczy wszelkie owady szybciej.
Sądajcie żółtej blaszanki z czarną opaską,

wystrzegając się naśladownictw.

 

 

 

wie, w r. 1929. 
pod firmą:

 

342—6 o

Dyplomowany nauczyciel kroju R. GISIN
ul. Uniwersytecka 1-7 udziela lekcji kroju damskich, szę pana, bez woli Bo- Las, staw, częściowo u-
męskich i wojskowych ubrań. Uszy krawców i nie żej ani jeden włoa z meblowane. 30 złotych Marja Laknerowa
krawców SpEečeja się różne foremki. — (Uwaga głowy nie spadnie.

to ma system niepraktyczny, może
zmienić na najnowszy za cenę bardżo niską. —00 |EFGGĘE5EG>=="-
krawcom |

Pianina I Fortepiany światowej sła-
wy Pleyel, Bechstein etc., takoż Ar-
nold Fibiger, Kerntopf i Syn, A. Dry-

€ as uznane rzeczywiście za naj-
epsze w kraju przez najwybitniej-
szych fachowców na Pow. Wysta-

|—1 0
K. DĄBROWSKA, Wilno, ul. Niemiecka 3, m 6.

Ceny_fabryczne. — Sprzedaż i wynajęcie.

Zakład Sztucznych Wód Mineral-
nych i Napojów Chłodzących

E. TROMSZCZYŃSKI

pod kierownictwem współwłaśc. prow.
Wrześniowskiego

poleca: sztuczne wody mineralne (Vi- ===
Karlsbad i inne) i napojechy, Ems,

chłodzące, przyrządzane wyłącznie
na cukrze.

Zakład: Piwna 7.
Magazyn: Wielka 50.

żylaki.

W aptece.

— Panie, jaką mi pan
dał pomadę, wszystkie
włosy mi powypadaly Letnisko

= mowy: 2 pokoiki i kuchenka
— Coż ja winien, pro- przy stacji Oszmiana.

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZY ŃSKI.

 

zmniejszają guzy, —Sprzedają większeSpeak

LETNISKA. |

 

miesięcznie.

Zakopane
Sienkiewicza willa
batros“

 

tewska 7.
Czopki Varicol““ Gąseckiego (z ———

bemoroidalne >> kogutkiem) u- p z utrzymaniem
suwają ból, swędzenie, pieczenie, krwawienie, w majątkach ziem-

twie.

tel. 5-60.

AKUSZERKA ;

Drukarnia „Dziennika Wileńskiego" ul. Mostowa 1.

g. 5 m. 30.

„BI-
poleca słonecz-

ne pokoje zdala od uli-
cy. Ceny przystępne. —2
———N—
Wieżdżajac do dwo-

ru wiejskiego bli-
sko Wilna zabrałabym 2
panienki (po sto zł. mie-
OOOO wego poklerowania, w

 

skich w Nowogródzkiem
i Wileńskiem wojewódz-

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

289 w Redakcji pisma pod
adres. „Sławomir”.

| AKUSZERKI mię
———"= KUCharka

Mackiewi- Przyjmuje od godz. 9 do
czowa, stacja Oszmiana, 7 w., Kasztanowa 7 m.5
poczta Dokurniszki. WZP69

Początek sean-

Sprawy -
majątkowe

Do sprzedania dom z
czterema mieszka-

niami z ogrodem dowie-
dzieć się ul. Bazyljańska
1 Apteczny Skład Pie-
tranisa. 2896—0

 

DM drewniany z trze-
ma mieszkaniami

ogród owocowy, (1 mie-
szk. wolne) do sprzeda-
nia. Kocia 9. 2902—1

Plac pod Werkami
za Wołokum-

piem 13.500 metrów kwa-
dratowych, miejscowość
sucha, zdrowa i malo-
wnicza; komunikacja do-
godna. Zaraz do sprze-
dania w całości lub czę-
ściowo. Wiadomość: Ka-
mienna 5, m. 1 godz. 16—
17. (Wejście od Małej
Pohulanki 15. 2903 - 2

 

FOLWARK
przy stacji kole
obszaru około ha
z pięknym ogrodem
owocowym zabudowa-

owej |

i
nia dobre Że

   

   
  

sprzedamy za 3.000
dolarów

Dom H.-K. „Zachę-
ta" Mickiewicza 1,

"tel. 9—05. _r-0   
E

T

| PRACA |
I

——————-—-

Seminarzystka
poszukuje posady do
dzieci lub do towarzyst-
wa starszej osoby. Zgo-
dzi się na wyjazd. Mako-
wa 15 m. 36. 2

Potrzebni są dwajdo-
świadczeni  Studenci-
(tki) - korepetytorzy,

studjujący na wyższ. se-
mestrach U. S. B., w za-
kresach: Humanistyczno-
Lingwistycznym oraz Ma-
tematyczno - Przyrodni-
czym — celem dodatko-

 

wakacjach bież., nauką
16-to letn. ucznia V kl.
prywatn. Gimnazjum—do
egzaminów ze wszystk.
przedmiotów w Państw.
Szk. Specjalnej —Krótkie
oferty, możliwie umotyw.
streszczonemi  šwiade-
ctwami, skladač naležy

 

restauracyjna oraz kel-
nerka mloda potrzebne.

Bakszta 2 Związek Ro-

dzin Katolickich.

©

  

 

  

     

  
KUPNO-

SPRZEDAŻ

Tanio
jprzedam

Doskonr Fp. fotogr. i
Burkę, Biuro, Kredens,
Lodownię, Kufer żel.
mas., Bronz, Miedź, Lam-
py ant., Książki, Obrazki,
Buty i Kalosze ciepłe,
Palta. Mickiew. 43—3, od
10 do 19. 2910—1

MIÓD
świeży naturalnykg. 4,80

WĘDLINY
wiejskie

poleca

K. Węcewicz

|

 

Mickiewicza 7 tel. 1062.

RAKIETY
PIŁKI TENISO!

krajowe i zagraniczne otrzymano
w wielkim wyborze

Dom Sport. Ch. DINCES
WILNO, Wielka 15, tel. 10-46

SPRZEDAŻ NA RATY

UWAGA: Członkom Klub. Sporto-
wych10 /, rabat. k

Do Gospodyń dbających o czystość miesz-
kania!!!
Japońska fabryka Azumi

iK-o w Osako wypuściła na
rynek udoskonalony proszek
„KATOL'* w żółtych pudełkach,
który jest nieco droższy od
poprzedniego wyrobu Katolu w
niebieskich pudełkach, lecz za
to wielokrotnie mocniejszyI
radykalnie tępi: muchy, mole,
komary, pchły, wszy, pluskwy,
prusaki. mrówki, mszyce na
roślinach pokojowych, ogrodo-

8 wych i w inspektach.
A Dzisiaj walka z robactwem

Pizy 4 domowem nie stanowi wielkiej
ir +» trudnošci. Kupcie pudełko Ka-
mre tolu i będziecie miały spokój

oraż czystość w domu, a szczególnie unikniecie
chorób jak to: malarji, tyfusu, i innych.
Żądać Katol w składach aptecznych I apte-

ach. 

"IO MM
Jedna z największych fabryk

mydła poszukuje

PRZEDSTAWICIELI
na Województwo Wileńkie

Firmy lub kupcy mogący złożyć odpowiednią gwa-

rancję bankową zechcą złożyć oferty pod

„WK. 519.* do Tow. Reklamy Międzyn. Sp. z o. o.

jen. repr. RUDOLF MOSSE, Katowice, ul. Mickie-

z.MINYr

“ trzebne

 
 

Izba Lekarska Wileńsko-
Nowogródzka ogłasza

KONKURS
na stanowisko lekarzy rejonowych w Połoncei

Warunki —
uposażenie według VIII stopnia służbowego z 25"lo
Ostrowiu powiatu Basanowickiege.

dodatkiem komunalnym
Bliższe szczegóły w kancelarji Izby, Mosto=

wa 8—21 w godzinach urzędowych.
Podania wraz z życiorysem i odpisami

dnia 10 lipca r.

do-
kumentów Da składać w kancerarji Izby do

5 —0o

szyfrą

wicza 4. 1—0 o W
O
N

Magistrat m. Wilna
ogłasza nieograniczony pisemny przetarg
ofertowy na malowanie mostów  Bernar-
dyńsk. Zarzeczn. Popławsk. i Raduńsk.

Termin składania ofert upływa dn.
7 lipca r. b. o godz. 12-ej.

O warunkach przetargu można si
dowiedzieć w Sekcji Technicznej Magi-
stratu pok. Nr. 52.

6

Za Prezydenta
(—) W. Czyž

—0 o Szef Sekcji Technicznej.

[CE]
D wydzierżawienia f/gub. znak rowerowy
0 ogród owocowy 1575—29 r. wyd.

w mieście dow. się Dziel- przez Magistrat m. Wil-
na 48, ferma „Zwierzy-
niec”.

Mleko
w większej ilości po-

lo mleczarni
Kalwaryjska 51—1-a.

 

 

cza Franciszka unieważ”
nia się. 2901

Mieszkania
5 i pokoje

 

  
294—3 oszukuję natychmiast

NSS EKT SI EER CAS mieszkania 2—3 po*
kojowego z wygodami:
Dzielnica obojętna. Zgło”
szenia w Adm. Dzien.
Wileńsk. pod
miast".

Kohn w wojsku.

Moryc służy w wojsku.
Jest ostre strzelanie.
Kohn strzelił dwadzieścia
trzy razy | dwadzieścia
trzy razy chybił.
— Słuchaj Kohn—mó-

wi mu sierzant—mógłbyś
spełnić dobry uczynek:

 

Do meblowany wej”
ście niekrępujące,
ter. Zygmuntowska 20—

srrzel sobie w łeb. nz)
— Rozkaz, panie sier- RE 2869

2 L
— Wtył zwrotl
— Kohn znika za mu-

rem. Po chwili słychać
strzał.
— Co ten idjota zro-

bił?—woła sierżant i bie-
gnie na pomoc.

Ale Kohn wychodzi z
za muru zdrów i cały i
melduje: razem życzyłem jej: sto
— Panie sierżant znów Jąt zdrowia”.

chybialem!

ALIEN AIRIOS

Wzorowy mąž.

„Co pan taki ochrypły:
panie Antoni?*.

„A widzi pan: Żonś
ma katar; przez całą noć

kichała, a ja za każdy”

Redaktor odpowiedzialny: KAZIMIERZ HAŁABURDA,

k
a

 

na na imię Gregorowi-|

wynajęcia pokój u*

par” |

E
E

28
i
s
w
h
D
O

„Natych“ |
2898—0 ,


