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Aa ul. Dominikańska 4. Telefon Redażef
i Administracji 448, Drukarni 1244. Adres drukarni: Mostowa |.
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Wilno-Lida w odległości 27 klm. od

cegielnia i tartak).
legraf, telefon Jaszuny. W niedziele
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P. Patek u

| " WARSZAWA. Premjer Sławek
_ Spolitej w Moskwie, p. Patka.

jątkiem pos. Polakiewicza,
tym posłom,

Władze szkolne przestały wypłacać
ha posła.
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_ może zostanie uratowany.

pracowników

GENEWA, 27,VI. (Pat). W to-
U dzisiejszego plenarnego posie-

dzenia międzynarodowej konfe-
 Tencji pracy odbyła się dyskusja
generalna w sprawie konwencji
© czasie pracy pracowników u-
mysłowych. Następnie odbyła się
dyskusja szczegółowa i głosowa-

w) nie. Polski delegat robotniczy po-
aż | Nowił wniosek o przyznanie pra-
901 | townikom biurowym siedmio-go-

dzinnego dnia pracy w sumie 42
godzin tygodniowo. Wniosek ten
został poparty przez polską gru-

*pę rządową. W głosowaniu nie u-

ast | Zyskawszy większości, wniosek
po” - Upadł.

mi |
gło”

GDYNIA, 27.6. (Pat). Zjazd
wiązku Umysłowych Pracowni-

ków Kolejowych Rzeczypospolitej
Polskiej uchwalił, wśród olbrzy-
„Miego entuzjazmu, rezolucję, w
której stwierdza, że rozbudowa
Jedynego polskiego portu w Gdy-

Reichstag żąda
Traktat niemiecko-polski

BERLIN, 27.6. (Pat.) Reichstag

pły!

o Po przemówieniach przedstawi-
aa <ieli partji ludowej, |centrum i
a emokratów, którzy zgodnie pod-
3 kreślali prawo Niemiec do żąda-

Nią zwrotu kolonij zamorskich,
Odstąpionych po wojnie, zakoń:

cel budowlanych powierzchni 1/4 i1/2 ha po cenie od 15 do 50 groszy za
metr. kwadr.

Plan miasta—ogrodu sporządzony według nowej ustawy budowlanej przez
Biuro Inżynieryjne Inż. H. Jensz, Wł. Jacewicz i S-kai zatwierdzony przez
Okręgową Dyrekcję Robót Publicznych. Szerokie ulice, najwygodniejsze
połączenie każdej parceii ze stacją kolejową, place użyteczności pu-

blicznej, wydzielenia pod park, boiske sportowe i t. p.
Sucha miejscowość, grunt płaszczysty, parcele zalesione i niezalesione.
Na raty miesięczne do dwuch lat.
jencji pracującej 15 proc. rabatu. Materjały budowlane na miejscu

r Informacje: Biuro Zarządu Dėbr Jaszuny, poczta, te-

gajowy, który pokazuje działki i udziela informacji.
udziela Biuro Inżynieryjne Inż. H. Jensz, Wł. Jacewicz.i S-ka Portowa 28

telef. 13-11.
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Kongres centrolewu w Krakowie.
(Telefonem od własnego korespondenta).

i WARSZAWA. W piątek władze udzieliły pozwolenia
' torom zjazdu krakowskiego na zgromadzenie oraz na pochód.

Posiedzenie Rady Ministrów.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W piątek wieczorem odbyło się posiedzenie Rady
Ministrów, na którem załatwiono sprawy bieżące.

SCE.

PIOTRA KANDYBO
odbędzie się nabożeństwo w kościele po-Bernardyńskim dn. 29

czerwca o godz. 9
0 czem zawiadamiają krewnych, przyjactół i znajomych

CÓRKA i ZIĘĆ.

Wilna już rozpoczęta sprzedaż par=

Dla P- P. Urzędników i Inteli-

i święta na stacji Jaszuny dyżuruje
W Wilnie informacji

organiza-

premjera.
(Tel. od wlasnego korespondenta).

przyjął w piątek posła Rzeczypo-

Wyjazd min. Kwiatkowskiego.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Min. Kwiatkowski wyjeżdża w
Na dwa tygodnie, na wystawę w Lićge.

 Wypłacanie djet nowowybranym posłom.
(Telefonem od własnego korespondenta).

i WARSZAWA. W południe odbyło się posiedzenie konwentu
_ Senjorów Sejmu, na którem wszyscy przewodniczący klubów, z wy-

wypowiedzieli się
ę którzy zostali wybrani

, a jeszcze nie złożyli ślubowania poselskiego wskutek*zamknięcia
_ Sesji. Należy nadmienić, iż śród wybranych jest nauczyciel, któremu

sobotę „do Belgji

za wypłacaniem djet
w wyborach uzupełniających,

pobory od chwili jego wyboru

Stan zdrowia Juljana Ejsmonda.
(Telefonem od własnego korespondenta).

E WARSZAWA. Stan zdrowia Juljana Ejsmonda jest w dalszym
Ciągu bardzo poważny. Jak wiadomo, uległ on katastrofie samocho-
dowej podczas jazdy z Zakopanego.

O ile nie zajdą jakieś komplikacje w oponie mózgowej, to

 

Ė Polska żąda 7-godzinnego dnia pracy dla
umysłowych.

Wniosek polski odrzucony.

GENEWA, 27.VI. (Pat). Plenar-
ne posiedzenie konferencji zakoń-
czyło się o godzinie 19 min. 30
uchwaleniem konwencji o czasie
pracy pracowników umysłowych
78 głosami przeciwko 31. Dele-
gacja rządu polskiego wstrzyma-
ła się od głosowania.

GENEWA, 27.6. (Pat.) Uchwa-
lona dziś konwencja o czasie pra-
cy pracowników biurowych prze-
widuje wprowadzenie 48-godzin-
nego tygodnia pracy. Konwencja
zastrzega jednak, iż władze każ-
dego kraju mogą wprowadzić roz-
maite stałe lub czasowe wyjątki
od tej zasady.

Zjazd kolejowców w Gdyni.
ni, jest koniecznością państwową,
niezbędną dla Polski i wymagają-
cą poparcia całego społeczeń-
stwa. Równocześnie zjazd odrzu-
ca zakusy, wymierzone przeciwko
Gdyni.

zwrotu kolonij.
odesłany do komisji.

czył dziś dyskusję nad budżetem
ministerstwa spraw zagranicznych.
Głosowanie odbędzie się we wto-
rek. Traktaty handlowe niemiec-
ko-polski i niemiecko-austrjacki
odesłane zostały do komisji.
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Redaktor przyjmuje ed g. 2—4 pp. Administracja otwarta od g. $—$,
w niedzielą od 12 — 1 pp. „Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,

atkiem poniedziałków i dni poświątecznych.
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MIASTO- OGRÓD. JASZINY
Wzorem osiedli podwarszawskich przy samej st. kol. Jaszuny na szlaku

t

"Powstanie
BUENOS AIRES, 27. VI. (Pat).

Jak donosi prasa, powstanie w
Boliwji rozszerza się. Oddziały
powstańcze zajęły Santa Cruz,
Patosi i wiele innych miejscowo-
ści. W La Paz policja wystąpiła
ostro przeciwko ludności w na-
stępstwie czego wojska powstań-
cze rozproszyły oddziały policyj
ne i stronników prezydenta Sile-
sa. Po obu stronach jest wielu

  

   

w Boliwii.
zabitych i rannych. Członkowie
rządu niemogli dostać się do
gmachu obrad. Prezydent Siles
znalazł schronienie w poselstwie
Stanów Zjednoczonych. Ma on
zamiar opuścić kraj. Zwycięska
armja postanowiła powołać do
życia rząd tymczasowy i przygo-
tować nowe wybory. Obecnie pa-
nuje w mieście spokój.

Sytuacja w Indjach.
Bojkot towarów angielskich.

SIMLA, 27.VI. (Pat). Przez mia-
sto przeszedł pochód, złożony z
tysiąca hindusów, prowadzących
osła, udrapowanego w materiały
zagraniczne, w kapeluszu, typu
używanego przez Anglików, na
głowie i z kopją raportu komisji

«Krzyż Południa»

NOWY JORK, 27.6. (Pat). Sa-
molot „Krzyż Południa* ukazał
się nad tutejszem lotniskiem o
godz. 7 rano według miejscowe-
go czasu. Samolot na wielkiej
wysokości kilkakrotnie okrążył
miasto w towarzystwie 12 samo-
lotów amerykańskich, które wyle-
ciały mu na spotkanie, poczem
wylądował na lotnisku, gdzie ocze-
kiwały go tłumy publiczności, wi-
tając go entuzjastycznie. Cała

Simona, przypiętą do materjału.
Po pochodzie sprawozdanie ko-
misji Simona zostało uroczyście
spalone po wygloszaniu szeregu
przemówień, poddających je ostrej
krytyce.

w Nowym-Yorku.
Powitanie śmiałego lotnika.

prasa amerykańska. poświęca ar-
tykuły wspaniałemu lotowi Kinks-
ford Smitha. "W wywiadzie z
przedstawicielem agencji Reuter
Smith podkreślił olbrzymią rolę,
jaką odegrała w jego locie komu-
nikacja radjowa.. Lotnik zazna-
czył, że nigdy już nie podejmie
tego niebezpiecznego lotu, doda-
jąc, że wyczyn tego rodzaju jest
bezcelowy.

 

 

„Fabrykowanie fałszywych okólników.
Przed pół rokiem została

utworzona w Warszawie przez sa-
-nację agencja prasowa „Iskra”,
na której czele stanął b. pułko-
wnik dcieżyński. Skąd wzięły się
gtube pieniądze na_ założenie i
bardzo kosztowne prowadzenie
„Iskry”*, w kołach dziennikarskich
Warszawy wiele się o tem mówi.
Agencja służy wyłącznie polityce
sanacyjnej i od czasu do czasu
fabrykuje rozmaite, mniej lub
więcej prawdziwe informacje, dla
tem większej chwały sanacji.
W ostatnich dniach „Iskra“

pozwoliła sobie na sfabrykowanie
fałszywego okólnika i rozesłanie
go do całej prasy sanacyjnej.
Brzmi ona, jak następuje:

„Dowiadujemy się, że w ostatnich
dniach oboźny Obozu Wielkiej Polski
na m. Warszawę rozesłał do wszystkich
kierowników sekcyj okólnik o treści
następującej:

„Cierpliwość narodu doprowadzona
sanacyjnemi rządami do ostateczności
wyczerpała się. Potulny i cichy chłop
polski pragnie zabrać głos. Kraj rzą-
dzony samowolnie przez klikę krajero-
wiczów został doprowadzony do nędzy,
a sanacja i jej płatni poplecznicy hulają
bezkarnie, tucząc się na ludzkiej bie-
dzie. Większość partyj politycznych,
zjednoczonych w Centrolewie urządza
w dniu 29-tym czerwca r. b. w Krakowie
kongres, na który zjadą się z całej
Polski robotnicy, chłopi, inteligencja,
wogóle ludzie wszystkich stanów. Pol-
ska Partja Socjalistyczna wysyła w so-
botę z Warszawy na koszt partji 1000
członków bojówki, z drugiej zaś stro-
ny Strzelec wysyła uzbrojone bandy
Strzelca, a rząd na ten czas ściąga
6000 wojska i policji. Z tego wszyst-
kiego widać, że sytuacja jest bardzo
groźna i dojść może nawet do wojny
domowej. Naród chce wywalczyć swo-
bodę i wolność, a praworządność musi
zatriumfować. W walce tej nas nie mo-
że zabraknąć. My, którzy na sobie naj-
więcej odczuwamy  „dobrodziejstwa*
obecnych rządów nie możemy bezczyn-
nie zachować się w tej rozgrywce. Mo-
żliwe jest, iż waika może być przenie-
siona na tereny innych miast, a w szcze-
gólności Warszawy.

Musimy być przyszykowani i goto=
wi, by w razie potrzeby stanąć w obro-
nie Konstytucji i prawa”.

Okólnik powyższy wydany został
w Warszawie po dniu 20-tym b. m. i

opatrzony jest podpisam p. Tłuchow-
skiego, obożnego Obozu Wielkiej Polski
ne m. st. Warszawę. (Iskra).

Następnego dnia, po ukazaniu
się tego sfałszowanego okólnika
w prasie narodowej, ukazał się
następujący list p. Tłuchowskiego:

Szanowny Panie Redaktorzel
W dniu dzisiejszym agenėja „Iskra“

ogłosiła szereg fałszywych informacyj,
jedną z których jest zmyślony od a do
z okólnik, który miał być jakoby wy-
dany przezemnie w charakterze oboż-
nego Obozu Wielkiej Polski na m. st.
Warszawę.

Ciężko się samobiczuje sanacja,
gdy improwizując moje okólniki, pisze
zdanie, „kraj rządzony samowolnie
przez klikę karjerowiczów został do-
prowadzony do nędzy, a Sanacjaijej
płatni  poplecznicy hulają bezkarnie,
tucząc się na ludzkiej biedzie", — pod
którym śmiało mógłbym się podpisać.

* Celem tego falszywego okólnika
jest zapewne chęć dezorjentowania
Wał narodowej, przez insynuowanie
obozowi narodowemu, że porzuca w
walce z sanacją swoje samodzielne
stanowisko i łączy się z Centrolewem.
Robota jest jednak zbyt gruba i klam-
stwo zbyt widoczne, żeby kogokolwiek
wprowadzić w błąd. Łączę wyrazy praw-
dziwego szacunku.

Adwokat Jan Tłuchowski
Obožny O.W.P. na m. st. Warszawę.

Warszawa, 26 czerwca 1930 r.

Agencja „Iskra“ usiluje nadra-
biač minę i w odpowiedzi na po-
wyższy list znajdujemy w „Gaze-
cie Polskiej* oświadczenie jej, że
okólnik jest autentyczny i został
rzeczywiście w oryginale „Iskrze*
przedstawiony. „Iskra“ obiecuje po-
wrócić do tej sprawy, ale dopie-
ro za kilka dni.

Bardzo znamienne jest to: „za
kilka dni*. Dlaczego nie natych-
miast, skoro „Iskra* posiada
„autentyczny” okólnik? Trzeba się
domyślać, że „Iskra* powróci do
tej sprawy po kongresie centro-
lewu w Krakowie.

Jak „autentyczny” jest oxól-
nik, dowodzi inna „autentyczna*
wiadomość tejże „Iskry*, roze-
słana do prasy sanacyjnej, rów-
nocześnie $z okólnikiem o przy-
jeździe Romana Dmowskiego do
Warszawy.
 

 

„ Konfiskaty
prasy narodowej.
Oprócz wtorkowej konfiskaty

„Dziennika Wileńskiego", o której

już donosiliśmy, prasę narodową

w Wilnie spotkały w ostatnich

dniach jeszcze dwie konfiskaty.

W środę skonfiskowano „Glos

Wileński*, a we czwartek „Dzien-

nik Wilenski“. W obu wypadkach

powodem konfiskaty były arty-

kuły omawiające kongres centro-

lewu w Krakowie. Władze do-

patrzyły się cech przestępstwa z

art. 263, czyli rozpowszechniania

fałszywych wiadomości o rozpo-

rządzeniu władz państwowych,

klęsce powszechnej lub innym
wypadku.

O żadnem rozporządzeniu władz

państwowych nie pisaliśmy, pisa-

liśmy tylko o rządach sanacji i o

zjeździe centrolewu.

Gdzie tu jest klęska powszech-

na? Czy rządy sanacji mają być

klęską powszechną? Chyba wła-

dze nie są tego zdania. A może

klęską powszechną jest zjazd cen-

trolewu? Przecież organy sana-

cyjne piszą, że zjazd ten niema

żadnego znaczenia politycznego.

Jeżeli zjazd centrolewu może być

dla kogoś klęską, to w każdym

razie nie klęską powszechną, tylko

najwyżej klęską pewnej stosun-

kowo nielicznej grupy, której na

imię sanacja.

tekstem 10 łam. 15 gr. W numerach świątecznych eraz z prowincji o 26 proc. drożej,
zagraniczne o B6 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-
niem miejsca e 25 proc. drożej. Administracja nie bierze odpowiedzialności za

terminowe umieszczenie oąłoszeń. Kento czekowe w P.

 

PIERWSZY KRAJOWY KONGRES EUCHARYS-
TYCZNY w POZNANIU.

Drugi dzień obrad.
(Tel. od własnego korespondenta).

POZNAŃ. W dniu dzisiejszym obradowały sekcje Kongresu.

Posiedzenie I-ej sekcji Akcji Katolickiej zagaił ks. infułat Adam-

ski. Referat p. t. „Stan akcji katolickiej w Polsce" wygłosił ks. dr.

Kłos, zaś drugi referat na temat „Eucharystja podstawą ducha apo-

stolstwa” wygłosił prof. dr. Stefan Glazer z Wilna.

W czasie obrad przybyli na posiedzenie sekcji J. E. ks. kardy-

nał Prymas i J. E. nuncjusz apostolski, który przemówił w gorących

słowach, zachęcając do rozszerzenia akcji katolickiej w Polsce.

Posiedzenie sekcji ll-ej dla inteligencji zagaił rektor Kasznica.

Referat wygłosił dr. Silnicki p. t. „Eucharystja w życiu człowie-
ka wykształconego".

Obrady lll-ej sekcji kobiecej zagaiła p. Rzepecka,

cząca Katolickiego Zw. Polek.

Posiedzenie sekcji IV-ej

biński.

Po wspólnym śpiewie, przewodniczący powitał

emigracyjnej

przewodni-

zagaił prof. dr. Dę-

we wzruszają-

cych słowach rodaków z zagranicy i gości.

Reprezentowane było wychodźtwo z Ameryki, Francji, Niemiec,

Łotwy, Belgji i Rumunii.

Prof. Dębiński podkreślił szczególną opiekę i życzliwość ks. Pry-

emigracyjnej.

Postanowiono dokonać poświęcenia kamienia węgielnego pod

budowę nowego gmachu dla seminarjum dochownego, przeznaczo-

nego specjalnie dla duszpasterzy na wychodztwie.

Sekcja V-ta misyjna

nabożeństwem u Fary,

skiego.

celebrowanem przez

rozpoczęła pracę o godz. 8 uroczystem

ks. bisk. Nowowiej-

O godz. 10 zebranie zagaił ks. kan. Borowicz, prosząc na prze-

wodniczącego ks. bisk, Komara.

Do komitetu honorowego zaproszono ks. Króla, ks. Gościckiego,

ks. Rowińskiego, gen. Hallera, o. Turowskiego, ks. Matykę, p. Szum-

ską i p. Kapitańczyka.

Podczas referatu przybył ks. bisk. Nowowiejski w towarzystwie

dwóch innych biskupów.
Referat p. t. „Pomoc udzielana misjom przez papieskie dzieło

rozkrzewiania wiary" wygłosił -ks. Kirstjan z Torunia,

Następnie sekcja Vl-ta apostolstwa modlitwy, licząca około

2000 osób, zebrąła się pod przewodnictwem ks. Żukowicza.

O. Nowakowski wygłosił gruntownie przygotowany referat, p. t.

„Najmilošciwszy Zbawiciel“.
Posiedženie VII-ej sekcji pišmiennictwa i prasy otworzyt ks. in-

fułat Kłos, wskazując na całą wagę zagadnień, które są fundamen-

tem obrad sekcji.
Ks. arcyb. Teodorowicz wygłosił referat, p.t. „Prawda a kultura

duszy".

Za punkt wyjścia swego przemówienia dostojny arcypasterz

wybrał opowieść biblijną o trzech mędrcach ze Wschodu.

Po wspaniałym referacie rozległa się burza oklasków, a ks. infu-

łat Kłos podziękował dostojnęmu arcypasterzowi za przepiękną

prelekcję.

Z Litwy.
„Woldemaras i Napoleon".

„Jaun. Lietuwa“, jedno zli-
tewskich pism dla młodzieży, ro-
zesłało do swych czytelników
kwestjonarjusz, zawierający różne
zapytania, między in. „Do kogo
z żyjących obecnie lub umarłych
chciałbyś być podobny i dla-
czego?"

Odpowiedzi zawierały różne
sławne bądź wprost znane naz-
wiska. Największa ilość odpowie-
dzi wymienia W. ks. Witólda. Na
drugiem miejscu co do ilości od-
powiedzi znajduje się Napoleon
i Woldemaras. Czyli tych, co prag-
ną być podobni do Woldemara-
sa, jest nie mniej, niż tych, któ-
rzyby chcieliby być Napoleonami.
Fakt ten źle świadczy albo o Na-
poleonie albo o młodzieży litew-
skiej. Nie dziwmy się jednak zbyt
zestawieniu tych dwóch. imion
Według słów tegoż Napoleona,
„du sublime au ridicule il n'y a
qu'un pas”...

Ciekawe są też komentarze do
odpowiedzi na powyższe pytania.
Jedna odpowiedź np. brzmi:

„Chcę być podobnym do prof.
Woldemarasa dlatego, że, będąc
prezesem ministrów, nie ustąpił
Polakom w Genewie ani na „ża-
lobę“ w paznokciu...“

Inna odpowiedž znowuž glosi:
„Dopóki naród był uciemiężony,
jako wzór, musiał nam służyć
Dowkont, Basanowicz i in. patrjo-
ci; lecz XX wiek żąda od nas dać
narodowi więcej takich mężów,
jak Woldemaras i Mussolini, któ-
rzy wynieśliby Litwę wobec in-
nych narodów na pierwsze miej-
SCENY: ud
 

 

Sztuka litewska a prałat
Olszewski.

Na wystawie obrazów kowień-
skiej szkoły sztuk pięknych, oczy
publiczności uderzał niezwykły
szkic jednego z uczniów, wyobra-
źający prał. Olszewskiego, duszą-
cego kobietę. (w)

Badanie podziemi kościofa
sapieżyszkowskiego.

Lit. ministerstwo oświaty, za
zezwoleniem kurji biskupiej w
Wyłkowyszkach, powierzyło prof.
Wolterowi przeprowadzenie badań
w podziemiach kościoła sapieży-
szkowskiego. Kościół w Sapieży-
szkach został zbudowany za cza-
sów Witolda i wobec tego, jak
sądzą, może zawierać w swych
podziemiach różne zabytki.

Tylko na Litwie zdarzyć
się może.

Kowieńska „Diena“  podaje
wiadomość: we wsi Dowgale, pow.
uciańskiego, kotka wydała na
świat cztery szczeniaki (1).

(w)

drobne wiadomość.
Zgon uczonego.

WARS7AWA, 27-VI. (PAT.) —
W czwartek dnia 26 czerwca
1930 r. zmarł w Warszawie š. p.
dr. Edward Żebrowski, profesor
zwyczajny djagnostyki i terapji
ogólnej chorób wewnętrznych na
wydziale lekarskim uniwersytetu
warszawskiego, przeżywszy lat 57.

Samobójstwo.
LWÓW, 27-VI. (PAT.)—Wczo-

raj wieczorem pozbawił się życia
wystrzałem rewolwerowym  do-
cent rentgenologji wydziału me-
dycznego uniwersytetu Jana Ka-
zimierza d-r. Józef Jaxa-Dębicki.

 

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO. Povodem semobójstwa miały być
Sekretarjat Stronnictwa Narodowego czynny jest codziennie od

godziny 12 do 3!/, popołudniu
zaś jest na czas letni co soboty, niedziele i święta.

i od 6 do 8 wieczorem.

ciężkie przejścia rodzinne oraz
trudności finansowe, w jakie zmar-

Nieczynny ły popadł, podpisując weksłe,
które nie zostały wykupione, k
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Lousgue anlen..
W numerze dzisiejszym pisma

naszego znajdą czytelnicy nasi

wiadomość z pogranicza o no-

wym bestjalskim mordzie obywa-

tela polskiego przez litewską straż.

Wypadki podobne stały się w

ostatnich czasach czemś powsze-

chnem, niemal codziennem. Że
jest w tem system jakiś piekiel-

ny, że kieruje tem ukryta sprę-

żyna, że sprężyna ta znajduje się

w Berlinie i że Litwa jest tylko

posłusznem narzędziem polityki

niemieckiej—wszystko to są rze-

czy wiadome, pisało się o tem

niejednokrotnie... udowodnić tego

jednak „czarno na białem” nie

sposób, są to dogmaty, na któ-

rych podstawie formalnie nie

możemy wytaczać sprawy rządo-

wi niemieckiemu. Formalnie od-

powiedzialną jest Litwa i ona po-

winna ponosić konsekwencje.

Sprawa przedstawia się jasno—

niejasnem jest tylko zachowanie

się rządu połskiego. Tyle się prze-

cie mówiło i pisało o systemie

dyktatorskim jako o „rządzie sil-

nej ręki” — w czem że przejawia

się ta siła na zewnątrz? W bier-

ności naszej doszliśmy do tego

stanu jaki panował w wieku XVIII,

kiedy porywano obywateli pol-

skich na ich własnej ziemi, wy-

wożono na Sybir lub wcielano do

szeregów gwardji poczdamskiej.

Tylko że wtedy robiła to potę-

żna Katarzyna, władczyni najwię-

kszego państwa świata, robił to

Fryderyk dowódca najświetniej-

szej armji. Stanowisko Polski by-

ło niesłychanie trudne, stosunek

sił nie równy.

Dziś karzełek litewski bezkar-

nie skacze nam do oczu, na: na-

szych oczach morduje obywateli

polskich, gwałci ustanowioną gra-

nicę, prowokuje — a Polska, mo-

carstwowa, 30 miljonowa Polska—

milczy jak owa kłoda z bajki Kry-

łowa, która z wielkiem hukiem

spadła w bagno, po której naza-

jutrz już wszystkie żaby bezkar-

nie skakały.

Jesteśmy oczywiście bardzo

dalecy od tego, by nawoływać

do jakiejś wojennej: eskapady,

nie znaczy to jednak byśmy po-

chwalać mieli obecny system ab-

solutnej bierności rząda i społe-

czeństwa, które zaledwo zdobyło

się na parę zebrań, parę bardzo

potulnych  rezolucyj by znów

wpaść w stan apatji i zupełnego

upadku ducha.

Nie nawołujemy oczywiście

także do gwałtów i pogromów,

na wzór barbarzyństw litewskich

dokonywanych na rodakach na-

szych niedawno w Kownie.

Będąc narodem  praworząd-

nym i kulturalnym mamy jednak -

prawo, obowiązek i sposoby do-

chodzić krzywd naszych... nie

tylko przy pomocy  płaczliwych

skarg do Ligi Narodów, która nie

posiadając żadnej egzekutywy,

jest w gruncie bezsilna.

Jak wspomnieliśmy wyżej, Pol-

ska ma wystarczające środki i

sposoby właściwego zareagowa-

nia na gwałty litewskie.

Mamy na myśli przyjęty po-

wszechnie i usankcjonowany przez

zwyczaje i prawa międzynarodo-

we system odwetu.

Litwini aresztują. bezprawnie

i mordują obywateli polskich —

nie brak u nas obywateli litew-

skich, bądź na stałe zamieszka-

łych, bądź przekraczających za

przepustką chwilowo naszą gra-

nicę. Nie mówimy o torturowa-

niu ich i mordowaniu, ale słusz-

nie powinni być aresztowani, in-

ternowani i trzymani dopóty do

póki ze strony Litwy nie otrzy-

mamy wystarczającej satysfakcji.

Litwini zamykają szkoły po|-

skie — na terytorjum polskiem

znajdują się setki szkół litewskich,

_ popierające je stowarzyszenia

i organizacje litewskie, które win-

ne być jednego dnia bezapela-

cyjnie zamknięte na czas, do-

póki Litwa nie da nam satysfakcji,

nie da nam kompletnej gwarancji,

że wypadki, jak ostatnie mordy

pograniczne nie powtórzą się, i

dopóki nie zmieni swej ekstermi-

nacyjnej polityki względem  pol-

skiej mniejszości zamieszkałej

w Litwie.
To jest minimum, na które

zdobyłoby się każde najmniejsze

nawet państewko — tylko Polska

sparaliżowana, bez woli, zdobyć

się na żaden krok niemoże.

Cierpliwość narodu naszego,

prowokowana przez złośliwego
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Z powodu zamknięcia sesji

Sejmu.
Tygodnik „Myśl Niepodległa"

zastanawia się nad faktem zam-

knięcia sesji sejmowej i zapytuje,

jaki będzie tego skutek?

Zamykanie ust Sejmowi nie jest

równoznaczne z zamknięciem ust społe-

czeństwu. Może ono ułatwić do czasu

blagi naywornych pochlebców o „enłu-

zjazmie”, jaki rzekomo ogarnia kraj na

sam widok reprezentacyjnego szofera,

będzie sprzyjalo innym, mniej lub wię-

cej figlarnym inscenizacjom, majączm

na celu stworzenie dokoła osób wysoko

postawionych atmosfery samoułudy i

nieuzasadnionego optymizmu, lecz nie

zastąpi tych istotnych wartości, których

„Sanacja moralna" nie wyłoniła w ciągu

lat czterech, aby uzasadnić swoją rację

bytu. Jeżeli zatem obecnemu „syste-

mowi" nie przyjdzie z odsieczą ślepy

traf, na co w pewnych "sferach głównie

się liczy, wówczas odporność ogółu na

symptomały przesilenia gospodarczego

osłabnie w stosunku proporcjonalnym

do tych eksperymentów, jakiemi nas

uraczy t zw. „grupa pulkownikowska“,

pozbawiona nad sobą resztek społecz-

nej kontroli. Skoro p Świtalski w ciągu
kilku miesięcy swoich „rządów silnej

ręki" zdołał doprowadzić do tego, że

na miejsce prześladowanej prasy le-

galnej pojawiła się prasa nielegalna, zaś

omawianie żywotnych spraw politycz-

nych wyemigrowało na łamy dzienni-

ków cudzoziemskich, otwierają się w ra-

zie wznowienia łub rozszerzenia jego

metod „wychowywania narodu* takie

możliwości, których omawiać bliżej nie

będziemy.

Największe zło.
„Gazeta Warsz." porusza spra-

wę stanowiska obozu narodowe-

go wobec polityki rządowej o-

statnich czterech lat. Wskazując

na ostatnie oświadczenie stron-

nictwa Narodowego, znane naszym

czytelnikom z wczorajszego„Dzien-

nika Wil.* oraz na przemówienie

posła Rybarskiego w środę ubie-

głą w Warszawie, stwierdza:

Obóz Narodowy znajduje się w tem

dogodnem położeniu, że jego enuncja-

cje połityczne nie wymagają komenta-

rzy: są one jasne, proste i logiczne, —

jak jasną, prostą i logiczną jest cała

polityka nasza w stosunku do Piłsuds-

kiego przed majem i po maju. Jeśli w

pewnych momentach zbliżają się do nas

inne grupy polityczne, to przyczyną te-

go jest wykrzywienie, lub zygzakowa-

tość nie naszej, ale ich linji. Jeśli to

czynią, to z pewnością nie z sentymeu-

tu do nas, ale z twardej konieczności
politycznej, wynikającej z chwilowej

choćby zbieżności celów.

W obecnej chwili zachodzi też

pewna zbieżność celów obozu nai

rodowego i stronnictw lewicy -

środka. Stało się to z tego po-

wodu, że w pewnym odłamie spo-

łeczeństwa polskiego musiała sie

dokonać ewolucja, której, wyra-

zem w sprawie dziś najważniej-

szej będzie za parę dni kongres

krakowski. „Gaz. Warsz." konklu-

duje:
Z pewnością i w Krakowie powie-

dzą także: dosyć! Nastąpi to chwilowe

zbliżenie w punkcie, do którego my do=

szliśmy drogą najkrótszą, bo proszą,

inni po linji łukowatej, niektórzy nawet

wśród wahań i cofnięć. Jesteśmy spo-
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prasy.
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kojni co do tego, že szeroka opinja na-
rodowa ziozumie należycie zarówno to
zbliżenie, jak i naszą nieobecność na
kongresie krakowskim.

Z uczestnikami tego kongresu ma-
my wspólny, konkretny cel, którym jest
usunięcie największego w tej chwili zła,
gnębiącego nasz byt peństwowy. W tym
i tylko w tym punkcie schodzą się na-
sze drogi: gdy grupy, biorące udział w
kongresie krakowskim, mają wspólny
program także i na dalszą przyszlość.

My także mamy, ale swój—własny.
Mamy niezłomną wolę budować Polskę
na podstawach narodowych i wolę tę
wprowadzimy w czyn.

Według pogłosek (kom. „Iskra“) p.
Dmowski odbył szereg konferencyj z
przywódcami Stronnictwa Narodowego,
w czasie których miał się w sposób
kategoryczny wypowiedzieć przeciw u-
chwale Stronnictwa Nadodowego co do
nawiązania bliższego kontaktu z Cen-
trolewem, celem przyśpieszenia likwi-
dacji systemu pomajowego.

Stanowisko p. Dmowskiego w tej
sprawie wywołało zrozumiałą konster-
nację w Stronnictwie Narodowem, a

szczególnie wśród jego przywódców,
którzy gotowi są współdziałać z przy-
wódcami Centrolewu“. ł

Cała ta wiadomość od począt-

ku do końca jest kłamliwa. Ani
R. Dmowski nie bawił w War-
szawie w tym czasie, o którym

komunikowala „Iskra“, ani Stron-

nictwo Narodowe nie pobieralo

uchwały co do nawiązania kon-

taktu z centrolewem, ani też

rzecz jasna nie mogło to wszyst-

ko razem z innemi  falszami

„Iskry wywołać  konsternacji

wśród przywódców Stronnictwa
Narodowego.

Fabrykantom fałszywej gry,

fałszywych okólników i falszy-

wych wiadomości — nic już nie

pomoże.

Powojenne Niemcy.
,

W „Kurjerze Warsz.* p. B. K.

zwraca uwagę "na znamienne

objawy zaczepności niemieckiej,

ujawniające się szczególnie jaskra-

wo w ostatnich czasach. Wska-

zuje międży innemi na informa-

cje ppułk. Reboula o nastrojach
w Niemczech:

Cierpliwy badacz niemieckich sto-

sunków wojskowych i politycznych,

podpułkownik_ Reboul, podjął na nowo

w paryskim „Temps'* swe szkice z Nie-

miec współczesnych. Jaka jest—pyta —

liczba ścisła zwolenników pokoju w

Niemczech? Znikoma—odpowiada.| wca-

le nie zdradzająca dążności rozwojo-

wych.
Prasa jest w całości szowinistyczna,

bojowa, wszechniemlecka, Nawet partja
socjalistyczna jest z samej swej natury

(par essence, par fondation meme)

pangermańska: zmierza do Anschlussu,

chce panować nad Europą. Centrum

jest dziwacznem zbiorowiskiem, w któ-

rem przeważają chęci opanowania kon-

tynentu „wszelkiemi možliwemi sposo-

bami“.
A kobiety! Ogromna ich większość

jest opętana krańcowym szowinizmem.

W przyszłych wyborach mogą rzucić

swe głosy na rzecz nacjonalistów.

A młodzież? Nie ma żadnych uczuć

humanitarnych, żadnych instynktów so-

lidarności szerszej. Nie, tylko Deutsch-

landueber alles! Nic, tylko mistyczna

wiara w misję historyczną Niemców.

 

z pogranicza
Znowu zabójstwo obywatela polskiego

przez straż litewską. |
Wczoraj na pograniczu pol-

sko litewskim w rejonie Olkienik

koło wsi granicznej litewskiej

Brokorajce został zamordowany

przez straż litewską J.Wierżyń-

ski obywatel polski, który na pod-

stawie przepustki granicznej rol-

nej przekroczył granicę litewską.

Wierżyński na Litwie dostał

się w ręce policji politycznej,

która go oskarżyła o działalność

szpiegowską na rzecz Polski.

Wstrażnicy Bocianowo pod-

dano go torturom, chcąc wymu-

sić na nim zeznania. |
Po kilkugodzinnych torturach

osadzono Wierżyńskiego w lodo-

watej piwnicy.

Stąd zaś po wyłamaniu krat

przy pomocy innego więźnia

Wierżyński zdołał zbiec. Lecz bę-

dąc wycieńczonym, zbitym i głod-

nym usnął w lesie niedaleko gra-

nicy. Rano znaleźli go strażnicy

łitewscy, na widok którychWier-

żyński ostatniemi siłami usiłował

zbiec z rąk oprawców kierując

się ku granicy polskiej. Nieda-

leko wsi granicznej Brokorajce

ścigający go strażnicy lit. kilkoma

strzałami położyli go trupem. (d)

 

Zatrzymanie defraudanta.

Wczaraj na odcinku granicz-

nym Łoździany patrol K.O.P. zau-

ważył tajemniczego osobnika, któ-

ry usiłował dostać się na teren

litewski.

Na wezwanie patrolu osobnik

ów rzucił się do ucieczki, lecz

wobec użycia broni przez żołnie-

rzy, nieznajomy zatrzymał się.

Z ostatniej chwili.
Zamach dynamitowy.
LONDYN, 27.6. (Pat.) Dziś o

godz. 5 rano w jednym z wiel-

kich magazynów mód w centrum

miasta nastąpił wybuch, który
zniszczył całe urządzenie we-

wnętrzne. Przypuszczano począt-
KLASIKAMTSSASERKSA

naražona na

w końcu musi

karła litewskiego,

codzienne próby,
się wyczerpać.

Gdy czynniki, powołane stać

na straży honoru i bezpieczeń-

stwa naszego w jego obronie nie

raczą uderzyć palcem o palec,

społeczeństwo zapytuje:

Quousquse tandem...

Podczas pierwiastkowego docho-
dzenia ustalono, iż osobnik ten

nazywa się Lewinger Mowsza, b.

prokutent firmy łódzkiej w War-

szawie.
Lewinger po zdefraudowaniu

większej sumy usiłował zbiedz do

Litwy.
Przy zatrzymanym znaleziono

paszport fałszywy i około 5000 do*

larów amerykańskich. (d)

kowo, że przyczyną katastrófy
było niedokładne działanie insta-

lacji gazowej. Hipoteza ta jednak

upadła wobec domysłów, że wy
buch nastąpił wskutek podłoże-
nia bomby. Podobny wypadek
żdarzył się w jednej z dzielnic

miasta przed kilku tygodniami.
Pożar tartaku.

BYDGOSZCZ, 27. VI. (Pat).
Wczoraj wieczorem wybuchł ol-

brzymi pożar w tartaku „Lloyd

Bydgoski,, mieszczącym się w

Kapuściskach Małych, pod Byd:

goszczą. Pastwą płomieni padło

1000* metrów desek i obrobione-

go drzewa. Ogień ugaszono dziś

o godzinie 6 rano. Szkody obli-

czają na 300 tys. zł. Ogień pow-

stał przez rzucenie niedopałka
papierosa.
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O pNLEi

ZBRODNIE UKR. ORG. WOJSK.
    UDOW 2

(Z mów sądowych prok. Lipsza i adw. pos. Pierackiego).

W toku rozprawy sądowej o zamach członków U. O. w
na Targi Wschodnie we Lwowie, po zamknięciu postępowania
dowodowego wygłosił prokurator dr. Lipsz, dnia 23 b. m. grun-
towną i doskonalą mowę, w której obok szczegółowych ustalań
winy, znajdują się m. in. następujące ogólniejsze wywod;:

„Cała akcja (I. O. W., póki
powstania jeszcze niema, jest
obecnie akcją przygotowawczą,
obliczaną na cztery ewentualno-
ści: 1) wybuch samodzielnego
powstania, 2) konflikt Polski z ja-
kimś sąsiadem, 3) wybuch za-
mieszek w Polste, 4) wybuch
ogólno - europejskiej zawieruchy.

Oskarżeni bronią się tem, że
powstanie jest jeszcze gdzieś da-
leko, za górami, wybuchnie nie-
wiadomo kiedy, a zatem działal-
ność ich nie zmierza do tego,
aby oni mieli wziąć w niem jaki-
kolwiek udział. Ustawa nie żąda,
aby oni sami w tem przedsię-
wzięciu uczestniczyli, nie jest
jednak tak, aby to powstanie
było za górami. U. O. W. ma
plan gotowy na każdy z tych

czterech ewentualności i czeka
tylko na sprzyjającą sposobność.

Akcja zaś przygotowawcza, roz-

dawanie Surmy, szkolenie ludzi

it. d., to jest właśnie ta akcja

przygotowawcza na codzień, któ-

ra to powstanie ma przygotować.

Co znaczy maszyna piekielna?

Jest to jedna z form używanych

do wybuchu. Polega na automa-

tycznem zapaleniu się materjału
wybuchowego o oznaczonym z gó-
ry czasie, gdy sprawca jest już
daleko od miejsca czynu,aofia-

ra najmniej się wybuchu spo-

dziewa. Mówię to dlatego, bo to
stanowi kwalifikację czynu pod

względem etycznym, mianowicie

z jednej strony jest tu wielki

postęp, a z drugiej strony nicze-

go się nie spodziewająca ofiara.
Jest to podłość gorsza niż tru-

cizna. Mówię to dlatego, że U.

O. W. chce się uważać za orga-

nizację ludzi szlachetnych, czemu

przeczy stosowanie maszyny pie-

kielnej. Przy stosowaniu trucizny
grozi ona tylko jednostce, a ma-
szyna piekielna godzi w większą

ilość jednostek, trudno określić

zakres jej działania. W tym wy-
padku jeden kg. ekrazytu nie
wybuchł z powodu złego sporzą- -

dzenia maszyny, ale stwierdzam,
że do wybuchu był zdolny, Jeden
kg. ekrazytu jest to rzecz wogóle
niesłychana. Takich maszyn pie-
kielnych wogóle nikt nie robi.
Stanowi to zawartość kilkunastu
pocisków armatnich. Zastanówmy
się, coby było nastąpiło, gdyby
ten ekrazyt wybuchł. Musimy
mówić o szczęściu, że (O. O. W.
niema jeszcze wprawy w sporzą-
dzaniu tych maszyn, względnie,
że Bida nieumiejętnie niósł wa-
lizkę. Wyleciałoby w powietrze
nietylko wszystko dookoła, ale
i inne duże budynki jak np. po-
łożona naprzeciw bursa. Byłby
to jeden z największych  wybu-
chów. Trzeba być naprawdę cał-
kowicie wyzutym z wszelkiego
poczucia moralności i opanowa-
nym przez fanatyzm, by tego
rodzaju zamachy planować.

Wśród całego szeregu postaci,
któremi zajmowaliśmy się przez
te cztery tygodnie, są dwie oso-
by połączone tragicznym splotem
zbrodni i krzywdy przez tę zbrod-
nię zrządzonej. Te postacie to
osk. Roman Bida, sprawca wy-
buchu na T. W. i Marja Strei-
tówna, przypadkowa ofiara te-
go wybuchu. Jedyną winą Marji
Streitówny bylo to, że chciała
zarobić trochę pieniędzy, aby do-

pomóc swej ubogiej matce. Od-
pokutowała za to 5-cioma mie-
siącami choroby, okropnemi bó-
lami po poparzeniu i utratą tego,
co stanowiło cały jej majątek:
zdrowia i urody. Krzywda tej
dziewczyny spada pośrednio na
U. ©. W., a bezpośrednio obciąża

sumienie Bidy, jako największego

winowajcy w tym procesie.

Obce państwo i obcy naród,
odwieczny wróg Słowiańszczyzny,

rzucił między nas ziarno niezgo-
dy, zarzewie przyszłych pożarów,
uczynił to w myśl mądrej zasady:
Divide et impera.

Stopniowo, dzień za dniem,

miesiąc za miesiącem, rok za ro-

kiem, sączył się w dusze mlode-

go pokolenia inteligencji ruskiej
jsd nienawiści ku Polakom.

Panowie sędziowiel
Domagam się od was werdyk-

tu zasądzająčego, pržedewszyst-
kiem dlatego, że po pierwsze
oskarżeni na to zasłużyli, a inny
werdykt byłby zaprzeczeniem
sprawiedliwości, a po drugie spo-
łeczeństwo polskie na Kresach
ma prawo oczekiwać, że zbrod-
nia przeciw całości Rzeczypospo-
litej spotka się z waszej strony
ze sprawiedliwą i surową oceną.

Obywatel polski w  Małopol*
sce Wschodniej chce mieć tę
pewność, że przynależność tej
ziemi do Rzeczypospolitej w wąt-
pliwość podana być nie może,
że krew najlepszych synów na-
szego narodu, krew, która w tę
ziemię wsiąkła, .scementowała ją
i połączyła na wieki z resztą te-
rytorjów Państwa Polskiego.

dnia 24 b. m. przema-
wia adw. poseł Jan Pieracki, jako
przedstawiciel dotkniętej wybuchem
Marji Streitówny iw znakomitej mowie
powiedział m. in.:
— „Dziwnym zbiegiem oko-

liczności znaczyła i znaczy U.O.W.
swe istnienie zbrodniczemi wy-
stąpieniami w Polsce i tylko w
Polsce. Niemasz jej w Bolszewji,
Rumunji, Czechosłowacji, choć

pod rządami tych państw miesz-

kają także Rusini i podobno w
Sowietach w najliczniejszej ma-
sie, na krainie, skąd nazwę
Ukraińców-Rusinów przybierają.

Następnie,

Jest to zastanawiające i każe
snuć pewne wnioski.

Wszak naród, podejmujący
akcję o swoje wyzwolenie, o swą
niezawisłość, walczyć będzie ze
wszystkimi wrogami, a jeśli nie
ze wszystkimi, to przedewszyst-
kiem z tymi, którzy najbardziej
godzą w jego istnienie, a Polska
do tych nie należy.

Jeżeli zaś dzieje się inaczej,
jeżeli właśnie tylko Polska jest

wyłącznym przedmiotem ataków
U. O. W., a siedzibą tejże władz
naczelnych jest Berlin, który ją
materjalnie wspiera, funduszów

dostarcza, dostarcza broni i ma-

terjałów wybuchowych, to mam

prawo twierdzić, że nie dążenie
o wyzwolenie własnego narodu,
to czyste, idealne, wzniosłe dąże-
nie, lecz wprzęgnięcie się w ryd-

wan polityki niemieckiej, służal-

stwo ćelom niemieckim jest przy-
czyną, źródłem i punktem gene-

zy aktów terorystycznych w Pol-
sce dokonywanych.

Służyli niektórzy ruscy pro-
wodyrzy przed wojną- światową
Niemcom i za ich poduszczeniem
cieszyli się poparciem Austrji, a

akcja ta była skierowana prze-

ciw Rosji, tak samo po wojnie

Niemcy okrojone, stawiając pro-
gram rewanżu, dążąc do rewizji

zachodnich granic Polski, dążą

przez U. O. W. do siania zamętu,

przygotowania powstania, osła-

bienia Polski i oderwania jej
ziem wschodnich. (I. O. W. za-
pewne w imię solidarności sło-
wiańskiej służy wielowiekowej
niemieckiej akcji Drang nach

Osten, a oskarżeni realizowali te

cele, spełniając rolę najposłusz-

niejszych i pospolitych, płatnych
z funduszów niemieckich, sług

niemieckich. Tak to wygląda

owe wzniosłe dążenia wyzwo-
leńcze! |

Nieznośne położenie narodu
ruskiego w Polsce, odebranie mu

wszelkich praw egzystencji, ma

być rzekomą przyczyną sięgnię-
cia do najostateczniejszych środ-
ków walki. .

Smiem wobec tego zapytać,
czy tak bardzo różni się położe-

nie Rusinów pod berłem Polski

od tego położenia, które było

ich udziałem za czasów Austrii,

a przecież za czasów Austrji nie

było aktów takiego teroru, poza

jednym wypadkiem przeciw Po-.

lakowi skierowanym,  morder-

stwem ś. p. Potockiego.

Czy w kilku ostatnich latach
nie usunięto, jak gdyby zupełnie

celowo, najbardziej ruchliwych

działaczy polskich z terenu Ma-

łopolski, czy na każdym kroku
nie spostrzega się chęci protego-

wania żywiołu ruskiego, czy nie

tłumi się po stronie polskiej

wszystkiego, co w jakikolwiek

sposób mogłoby zadraźnić Rusi-

nów, czy nie powsłają tak nieroz-

sądne projekty, aby czysto pol-

skie kulturalne towarzystwa, jak

Macierz Szkolna na Wołyniu, a

Towarzystwo Szkoły Ludowej w
Małopolsce zakładały szkoły utrak-
wistyczne?

Jeżeli mówi się o Lachu na-
jeźdźcy tej ziemi, to tego rodza-

ju twierdzenie dyktować może
patologiczny szowinizm,. ale nie
fakty realne, nie przeszłość hi-
storyczna. į

Na wschodzie Europy na po
graniczu wszędzie spotyka się
obszary zamieszkałe przez ludność
mieszaną. Ani Niemcy nie od-
rzynają się linją ostrą od Pola-
ków, ani Polacy od Czechów, ani
Czesi od Węgrów, ani Węgrzy od
Rumunów, ani Rumuni czy Czesi,
czy Śłowacy, czy Polacy od Ru-
śinów I tak juž być musi, że

pewna część ludności danego

óbszaru innej narodowości musi
się znajdować pod panowaniem
sąsiedniego narodu. Kiedy koń-

"czono wielką krwawą wojnę świa*

tową, liczono się 2 tem zjawiskiem

i w traktatach pokojowych przy-
znano ochronę prawną mniej-
szościom narodowym.

Panowie z (U. O. W. do tej
ochrony nie sięgają, oni bombą
i rewolwerem sami wszystko za-
łatwiają, oni tej ochrony nie mogli-
by znaleźć dla braku substratu,

skarg i żalów, oni nie mogliby
jej znaleźć, dlatego, bo traktaty
pokojowe dają ochronę lojalnym,
spokojnym obywatelom, a nie
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zdrajcom państwa, do którego »
należą.

Na posiedzeniu Rady Ligi Na-
rodów w dniu 6 marca 1929 r.
brytyjski minister spraw zagra-
nicznych Austen Chamberlain tak
mówił:
— Ale... Rada będzie wyma-

gała, aby mniejszości, które po-
wołują się na te prawa, prżycho-
dziły do niej z czystemi rękami,
mogąc wykazać, że stale zacho-
wują się lojalnie wobec państwa,
w skład którego wchodzą i że
stale są wiernymi poddanymi rzą-
du, któremu podlegają... Zobo-
wiązania Państwa w stosunku do
mniejszości są odpowiednikiem
zobowiązań mniejszości w stosun-
ku do Państwa. Zobowiązania te
są wzajemne; nie można rozwa-
żać ich odrębnie, a ci, którzy
przychodzą do Rady o naprawę
swych krzywd, powinni przycho-
dzić, jak strona stosunku do Try-
bunału sądowego, z czystemi rę-
kami, jeżeli pragną sprawiedli-
wości ze strony tego Trybunału.

Zachowanie się panów z U.
O. W. nie dałoby im chyba pra-
wa do korzystania z interwencji
w Lidze Narodów.

Ale, pomijając te kwestje,
twierdzę, że mamy prawa histo-
ryczne do tej ziemi, prawa wielu-
wiekowego dorobku kulturalnego
i gospodarczego, prawa obrony
tej ziemi i zasłaniania jej własną-
piersią. z

Nie: jesteśmy najeźdzcami, lecz
tymi, którzy tę ziemię od wielu
wieków dla siebie utrzymali, wo-
bec licznych potęg Świata przez
wieki całe obronili swem ramie-
niem i ukochali tę ziemię jako
naszą w przeszłości i na przy-

szłość.
A teraz chciałbym jeszcze kil-

ka słów powiedzieć o metodach
walki panów z (O. O. W., czy one,
pomijając gwałtowneśrodki, przez
nich używane, są zgodne z etyką,
i chciałbym zapytać, gdzie to bo-
haterstwo, w które
sprawcy zamachów na Wschodnią
Małopolskę.

Dla tych panów z U. O. W.
strzał z tyłu w nocy z za płota,
chytry, podstępny, skrytobójstwo,
to zwykły środek walki, a osta'ni
zamach na Targi Wschodnie roz-
miarem zamierzonego zniszczenia
jest  najpełniejszym dowodem
braku wszelkiego opamiętania,
wszelkiej etyki, wszelkiej litości,
dla tych licznych ofiar, które by-
łyby padły, gdyby wybuch udał -
się w zupełności.

A sposób obrony oskarżonych
chyba także nie znamionuje bo-
haterów. Pociągnięci do odpowie-
dzialności „sypią* swoich towa-
rzyszów, zdradzają wszelkie ta-
jemnice organizacji, nie oszczę-
dzają ci dżentelmeni nawet ko-
biet, które w organizacji praco-
wały, w przeciwieństwie do tych
kobiet, które milczą i niczego nie
zdradzily. Te dwie panie ruskie
zachowały się z godnością, ale
panom z (. O. W. nie można
przyznać dżentelmenerji, nie są
bohaterami, a co 6 nich myśleć,
wolę nie mówić".
na mm

e

ZNIWIARKI
szwedzkie i amerykańskie na wypła-

tę do Marca 1932 r. +

poleca —20

TIGMONI KAGRODZKI
Wilno, Zawalna 11-a.

Klub Młodych
Stronnictwa Narodowego
i Obozu Wielkiej Polski.
Wczoraj w lokalu przy ulicy

Orzeszkowej 11 odbyło się kolej-
ne zebranie dyskusyjne Klubu
Młodych Stronnictwa Narodowego

 

 
 

i Obozu Wielkiej Polski. Zebranie |-
zagaił prezes klubu red. St. Kodź
poczem oddał przewodnictwo w
ręce wice-prezesa klubu p. Mie-
czysława Cesiula.

Referat o faszyzmie włoskim
wygłosiła p. Helena Jaxa-Bąkow-
ska. Referat opracowany bardzo
starannie był utrzymany w tonie
spokojnym. Prelegentka w spo-
sób objektywny przedstawiła ge-
nezę powstania ruchu faszystow*
skiego we Włoszech, jego zasady
i formy organizacji. W końcu
prelegentka podkreśliła głębokie
różnice jakie zachodzą pomiędzy
faszyzmem włoskim, a ludzi któ”
rzy u nas. w Polsce, nie mająC |
żadnego programu, nieudolnie
naśladują metody faszystowskie:
, W dyskusji zabierali głos pp
Żuralski i Prószyński.  Mówcy
stwierdzili między innemi, że re*
cepcja faszyzmu w formie wło*
skiej na gruncie innych państw,
a w szczególności Polski jest nie*
możliwa, że natomiast należy:
wziąć z faszyzmu włoskiego tó
wszystko, co w nim jest cen*
nego.

Po ogłoszeniu komunikatów
organizacyjnych przewodniczący.
p. Cesiul zebranie zamknął.

RAK
Żarząd Klubu Młodych obra”

ny na walnem zgromadzeniu od"
bytem w dniu 20 b. m. ukonsty“
tuował się w sposób nastęoujący*
prezes — red. St. Kodž, vice-pre“
zes—p. Mieczysław Cesiul, sekre”
tarka—p. G. Kostakowska, skarb”
niczka — p. St. Józefowiczównó:
bibljotekarka—p. H. Jaxa-BąkoW“|
ska, kierownik sekcji refcrat0“
wej — p. Rawa, kierownik sek
towarzyskiej—p. Mariec. 3
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Tak się jakoś złożyło, że tego
samego dnia, 20 czerwca b. r.,
zawinął do Gdańska niemiecki
krążownik „Kėln“, a do Gdyni
przybył wiceminister spraw woj-
skowych, gen. Konarzewski.

Niemiecki krążownik „Kėln,
przyjęto w Gdańsku nadzwyczaj
owacyjnie i ostentacyjnie. Gdańsk
nie taił bynajmniej swojej radości
i swojej dumy z posiadania tak
potężnego obrońcy. Dla nikogo
nie jest bowiem tajemnicą, że
niepodzielnym panem Bałtyku
jest obecnie flota niemiecka.

Gdy w Gdańsku, na pokładzie
krążownika „Kóln*, radował się
prezydent dr. Sahm, równocześnie,
w odległości 15 mil morskich w
kierunku zachodnim,  przecinal
fale zatoki puckiej torpedowiec
„Mazur“, wiozący wiceministra
spraw wojskowych, generała Ko-
narzewskiego, udającego się w
„podróż inspekcyjną" na Hel.

Nie potrzeba lepszego dowodu
naszej niemocy na Bałtyku, jak
powyższe zestawienie. Z jednej
strony niemiecki krążownik skla-
da wizytę Gdańskowi i wyraźnie
demonstruje przeciw Polsce, z
którą Gdańsk jest związany poli-
tycznie i gospodarczo, zaś z dru-
giej maleńki torpedowiec (350
tonn) w zatoce puckiej, z gene-
rałem wojsk lądowych na pokła-
dzie. =

Wszyscy zgadzamy się, że
Bałtyk jest dla Polski płucami.
Zgadzamy się również, że Gdy-
nia dzisiejsza i jutrzejsza jest Pol-
sce nieodzowna. Tymczasem nie
czynimy nie tylko nic, żeby zapa-
nować nad naszym skrawkiem
Bałtyku, ale nawet, żeby go umieć
móc obronić. Polska marynarka

wojenna jest od lat w powijakach.
Sytuacji nie poprawią łodzie pod-
wodne i kontrtorpedowce, budo-
wane dla nas we Francji w bar-
dzo małej ilości i w nadzwyczaj
powolnem tempie.

Polska marynarka wojenna,
mogąca dzisiaj zdobyć się tylko

DWIE DEMONSTRACJE. -
dni obrony morskieji wierzy
jedynie w armię lądową. Polska

% powinna posiadać nie trzy łodzie
/' podwodne, lecz przynajmniej stc,

nie dwa kontrtorpedowce, lecz
przynajmniej dwadzieścia. Nie
posiadamy ani jednego czynnego
krążownika, ani jednego pancer-
nika. Na Bałtyku nie mamy nic
do mówienia.

Wróg nasz, Niemcy, pokona-
ne i „rozbrojone*, posiadają 8
okrętów linjowych, 8 krąžowni-
kėw i 32 torpedowce, nie licząc
statków pomocnicznych.  Nato-
miast tonaż 11 jednostek, z któ-
rych się składa polska „flota wo-
jenna“ wynosi ogółem 3.267 tonn,
czyli akurat tyle, co jeden nie-
miecki krążownik. h

Wielką część dochodów Pań-
stwa obraca się na cele obrony
wojskowej. Niestety pod mianem
„obrona wojskowa* rozumie się
tylko armję lądową. Popadamy w
dawne błędy, które zemściły się
srogo. Wydatki na flotę wojenną
uważamy za zbędne i, posiadając
dostęp do morza i okno na świat
nie staramy się o panowanie nad
brzegiem i morzem. Gdynia jest
dzisiaj objektem przynajmniej mil-
jardowym. Jeżeli już nie mamy
„mocarstwowych* ambicyj w kie-
runku odegrania roli na morzach
Europy, czy świata, to dążmy
przynajmniej do tego, żeby mo-
żliwa była obrona Gdyni i wy-
brzeża, dążmy do tego, żeby na
prowokacyjną wizytę niemieckie-
go krążownika w Gdańsku, wię-
kszego od całej polskiej marynar-
ki wojennej, nie była potrzebna
demonstracja generała armji lą-
dowej w zatoce puckiej.

Wówczas, gdy marynarką wo-
jenną nie będą rządzili oficero-
wie lądowi, gdy będziemy mieli
własne pancerniki i własne  flo-
tylle łodzi podwodnych, wówczas
przyszłość Polski, jako mocarstwa,
będzie oparta na trwałych pod-
stawach, nie na piasku. Wówczas

na „podróż inspekcyjną* po za- wizyty niemieckich krążowników
toce puckiej, jest kopciuszkiem w Gdańsku będą poprostu niedo-
rządu, który nie interesuje się  puszczalne.
zs. 
 

Polacy na Łotwie.
Są już ogólne dane ze spisu

ludności na Łotwie, który się od-
był w 1930 r. Ogólna liczba lu-
dności, jak podaje „Dzwon”, wy-
chodzący w Dyneburgu, wynosi
1900045 osób, w tem: Łotyszów
1394957, Rosjan 201778, żydów
94388, Niemców 69855, Polaków
59374, Białorusinów 36029, Litwi-
nów 25885 i t. d.

Polacy w tym spisie. w poró-
wnaniu ze spisem 1925 r. zyskali
liczebnie przeszło 8000 osób.

Jeśli liczby te same przez się
i nie mogą mieć jakiegoś decy-
dującego znaczenia w życiu *po-

„ lakėw na Łotwie, to jednak w ze-
stawieniu ze stratami i zyskami

_ innych narodowości znaczenie te-
go zwycięstwa wzmacnia się.

Z 8-miu narodowości zamie-
Szkałych w Łotwie, cztery zmniej-
Szyły swą liczbę o 0,01 — 0,22
proc. i cztery powiększyły.Wsze-

 Tegu tych ostatnich polacy 7do-
byli 0,35 proc. natomiast reszta
(trzy) tylko od 0,02 — 0,12 proc.

Stało się to mimo to, że spis
ludności w warunkach łotewskich
Stał się akcją polityczną, a nad-
to, że czyniono wiele nadużyć.
„Dzwon” pisze:

„Wiemy takoż, że nasz systern
Spisu jest ułożony tak, że mniej-
szościom narodowym dość trudno
Wygrać i należycie wykazać swą
liczbę.

I wiemy wreszcie, że 0,35 proc.
Przyrostu nie jest przyrostem na-

_ turalnym, lecz tylko uzyskaniem
Części tego, co nam prawem sil-
niejszego, na różne sposoby: w

' spisach poprzednich odebrano.
Po tem zwycięstwie jednak nie

 , mamy jeszcze prawa spocząć na
laurach, gdyż bezwarunkowo zna-
<zna część naszych i w tym spi-
sie do szeregów innych narodo-
Wości zaliczono.

A jednak złożyliśmy dowód,
że uświadomienie narodowe w
masach polskich rośnie. Że sto-
Sowane do nas najróżniejsze za-
biegi i starania w celach wyna-
rodowienia budzą w nas tylko
odporność i wytrwałość”.  -

 

„abumeb 4. p. pl. da Saława
Trzebińskiego.

Wczoraj całe inteligentne Wil-
ho oddało hołd pamięci zmarłe-
go uczonego, profesora O. S. B. .
d-ra Stanisława Trzebińskiego.

Uniwersytecka świątynia, koś-
| dlół 5w. Jana, wypełniona zosta-

ła po brzegi przez - profe-
Sorów kolegów, przyjaciół, zna-
lomych i młodzież uniwersytecką,
która b. licznie stawiła się wraz
łe sztandarami korporacyjnymi.

Trumna ze zwłokami uczone-
90 tonęła w powodzi
Wieńców i światła. Przy katafalku
straż honorową pełnili członkowie
onwentu _.„Polonja”, którego

zmarły był filistrem.
Senat akademicki na czele z

tektorem wystąpił w togach.
Uroczyste nabożeństwo żałob-

Ne w asystencji kleru celebrował
ziekan wydz. teologicznego

U. S. B. ks. Świrski.
Po ukończonych modłach, fi-

kwiatów,

listrzy i członkowie konwentu
„Polonja”, wynieśli trumnę na
dziedziniec uniwersytecki.

Pierwszy mowę wygłosił re-
ktor ks. Falkowski, podnosząc
wyjątkowe zalety uczonego, pro-
stotę jego duszy, kryształowy
charakter, silną wolę zaznaczając,
że ś. p. prof. Trzebiński całe ży-
cie poświęcił służbie publicznej.

Z kolei zabrał głos dziekan
wydziału medycznego „prof. Opo-
czyński, żegnając z głębokiem
żalem niezastąpionego kolegęi
współziemianina z kresów połud-
niowych, wskazał jak wiele zaw-
dzięcza wydział medyczny twór-
czej pracy zmarłego.

Następnie przemawiał prof.
Szmurło w imieniu T-wa Lekar-
skiego, prof. Januszkiewicz, jako
delegat uniwersytetu warszawskie-
go, prof. Jasiński podnosił zaslu-
gi ś.p. prof. Trzebińskiego jako
założyciela i redaktora „Pamiętni-
ka Lekarskiego".

Wreszcie serdecznemi wyrazy
uczcili pamięć zmarłego dawni
jego koledzy z konwentu  „Polo-
nja" w Dorpacie oraz przedsta-
wiciele czynnej „Polonji* i mło-
dzieży akademickiej Wilna.

Liczne grono profesorów i
przyjaciół zmarłego odprowadzi-
ło zwłoki na cmentarz Rossa.

Od bramy trumnę wzięli na
barki J. M. ks. rektor i profeso-
rowie, przenosząc zwłoki na miej-
sce wiecznego spoczynku.
 

ni nor. pilota Bończ-
Osmołowskiego.

Wczoraj w godzinach rannych
liczne grono wilnian odprowa-
dziło z dworca kolejowego na
miejsce wiecznego spoczynku na
Rossie, zwłoki ppor. pilota-obser-
watora 4 p. lotn. w Toruniu. Wła-
dysława Bończ - Osmołowskiego.

Władysław Bończ-Osmołowki,
syn znanego przemysłowca w
Wilnie, rdzenne dżiecię tej ziemi
zginął w d. 23w Dęblinie w kwie-
cie wieku na skutek katastrofy
lotniczej. _ [nteligentny, młody,
piękny, głęboko religijny o wiel-
kich zaletach serca i umysłu, po
ukończeniu gimnazjum Lelewela
w Wilnie poświęcił się zawodowi
wojskowemu, w jego najniebez-
pieczniejszej dziedzinie — lotnic-
twie.

Jego to nieustraszonej odwa-
dze zawdzięcza gimnazjum Lele-
wela, iż w roku 1925 w okresie
matury, gdy smutnej pamięci
uczeń rzucił na salę bombę, któ-
ra zabiła prof. Jankowskiego i
samego sprawcę, a okaleczyła
wielu uczniów katastrofa ta nie
przybrała większych rozmiarów,
ńie sprowadziła więcej wypadków
śmierci i kalectwa. On to bo-
wiem zauważywszy niesamowity
ruch, narażając się na śmierć,obez-
władnił kolegę obejmując silnie
ramionami, wskutek czego granat
zduszony eksplodował w ławce
szkolnej, ograniczając śmiercio*
nośny swój wybuch do małej
przestrzeni. W. Osmołowski sam
w wypadku .tym został poważnie
zraniony.

Ukończywszy gimnazjum, po-
tem oficerską szkołę lotniczą, w

/
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Tajemnicza zbrodnia w Pospieszce.
Śledztwo utknęło na martwym punkcie.

mordu dokonanego
na młodej dziewczynie, której
ciało znaleźli pastuszkowie wie-
czorem dn. 22 b. m. w lesie za
Pośpieszką nie przestaje być za-
gadką.

Władze śledcze pracują z nie-
słabnącą energją, lecz wszystkie
zabiegi w tej sprawie nie dają
pozytywnych rezultatów, a to
głównie dlatego, iż dotąd nie
udało się stwierdzić osobistości
zabitej.

Dotychczasowe śledztwo usta-
liło, iż dziewczyna, która padła
ofiarą tajemniczych zbirów była
lekkiego prowadzenia się. Bezpo-
średnio przed morderstwem liba-
cjowała  najprawdopodobniej w
towarzystwie swych późniejszych

Sprawa

zabójców, którzy po dokonaniu
zbrodni ciało swej ofiary powieżźli
i porzucili w miejscu, gdzie je
znaleziono.

Ponieważ najpoważniejszą kwe-
stją w tej tajeniniczej zbrodni jest
stwierdzenie tożsamości zabitej,
przeto w nadziei, że podane
szczegóły, tyczące się zamordo-
wanej, przyczynią się do ułatwie-
nia śledztwa i ujawnienia mor-
derców czy mordercy, zamiesz-
czamy możliwie dokładny rysopis:

Szatynka o włosach obciętych,

w wieku około 20 lat, wzrostu
niżej średniego.

Twarz pełna, nos mały, cokol-
wiek zadarty, przy nasadzie wklę-
śnięty.

Ubrana w szewiotową bronzo-
wą sukienkę o kontrafałdach sż6-
rokich na 3 palce, rozpoczynają-
cych się niżej pasa, z koronko-
wym przypinanym kołnierzem.

Koszula z białego taniego płót-
na, świeżo prana.

Reformy satynowe czarne ścią-
gane gumkami w pasie i kola-
nach.

Pończochy kremowe, lichego
gatunku, świeżo prane, nie zade-

ptane chociaż pantofli nie znale-
ziono.

Szczegół ten dowodzi, że cia-
ło musiało być przywiezione.

Podwiązki niebieskie szerokie
na 2 cnt.

Ciało wobec szybkiego rozkła-
dania się pochowano.

Ubranie zamordowanej znaj-
duje się w wydziale śledczym
komendy P. P. na pow. Wil.-
Trocki (ul. Subocz 3) gdzie zain-
teresowani mogą je oglądać.

Sledztwo prowadzi zast. na-
czelnika urzędu śledczego komen-
dy wojewódzkiej kom. Jastrzęb-
ski (nl. Św. Jańska 3, z podwó-
rza na lewo, parter).
 

KRONIKA.
Wiadomości kościelne.

— Wizytacje kanoniczne. W
sierpniu b. r. J. E. biskup-sufra-
gan K. Michalkiewicz rozpocznie
wizytację kanoniczną litewskich 'i
mieszanych  parafij w powiatach
Wileńsko-Trockim, Lidzkim i Gro-
dzieńskim. (w) E

Sprawy miejskie.
— Taksa za przegląd samo-

chodów. Władze miejskie usta-
liły jednorazową nową taryfę za
doroczny przegląd dorożek samo-
chodowych, autobusów i samo-*
chodów ciężarowych.

Za dorożki samochodowe i
samochody ciężarowe pobierana
będzie taksa w wysokości 10 zł.
i za autobusy po 15 zł. d
— Dotacja miesięczna. Ma-

gistrat m. Wilna otrzymał z Mini-
sterstwa Pracy i Opieki Społecz-
nej 50 tys. zł., jako dotację mie-
sięczną na prowadzenie robót
miejskich. d
— Generalny remont gma-

chu magistrackiego. Z dniem
1 lipca r. b. Magistrat m Wilna
przystępuje do generalnego re-
montu całego gmachu samorządu.

Na cel ten Magistrat otrzymał
już 65 tys. złotych. d

Wyjazd prez. miasta.
Z dniem 1 lipca r. b. prezydent
miasta Wilna mec. J. Folejewski
wyjeżdża na miesięczny urlop
wypoczynkowy. d

Sprawy sanitarne.
— Inspekcja lotna. W dniu

wczorajszym wojewódzka komisja
sanitarna z naczelnikiem wydzia-
łu zdrowia dr. Rudzińskim na
czele przy współudziale przed-
stawicieli Magistratu m. Wilna
przeprowadziła inspekcję lotną
sanitarną zakładów użyteczności
publicznej przy ul. Zawalnej i
Nowogródzkiej,j  przyczem za
utrzymywanie zakładów tych w
nie antysanitarnym zostali po-
staciągnięci do odpowiedzialności
administracyjnej fryzjer Kruk,
właściciel jatek Muraszko, Wsze-
bulski Niżson, właściciel fabryki
wód gazowych — wszyscy przy
ul. Zawalnej 21 i fryzjer Koblec,
Nowogródzka 10. Innym został
wyznaczony termin, w jakim te
zakłady muszą być doprowadzo-
ne do porządku. d

Sprawy samorządowe.
— Delegacja na zjazd pra-

cowników samorządowych. Dn.
29 czerwca w Warszawie odbę-
dzie się zjazd delegatów Związku
Pracowników Samorządów powia-
towych Rzeczypospolitej polskiej.
Na zjazd ten, na którym będą
rozważane doniosłe dla pracow-
ników samorządowych sprawy, z
ramienia samorządów pow. Wi-
leńsko-Trockiego udaje się in-
spektor samorządów p. N. Nie-
dek. (w)

Handel i przemysł.
— lzba Przemysłowo-Han-

dlowa w Wilnie podaje do wia-
domości osób zainteresowanych,
co następuje: Wystawa Ruchoma
„Prób i Wzorów Przemysłu Krajo-
wego (Warszawa, Chmielna 32)
urządza w Gdyni w czasie od
13—27 lipca 1930 r. wystawę wy-
twórczości krajowej. Wystawa obej-
muje działy konsumcji osobistej,
zapotrzebowania gospodarstwa do-
mowego i zapotrzebowania prze-

stopniu lotnika obserwatora zo-
staje przydzielony do morskiego
dyonu w Pucku -następnie do
lotnictwa myśliws. w 4 p. lotn. w
Toruniu, pracując z całym zapa-
łem i oddaniem w umiłowanym
zawodzie, sposobiąc się na dziel-
nego, wszechstronnie wykwalifi-

eco obrońcę swej ziemi.
pełni sił młodzienczych ginie

w czasie ćwiczeń lotniczych w
Dęblinie.

Cześć Jego pamięci.

mysłu budowlanego. Firmy zain-
teresowane proszone są o wzię-
cie udziału w powyższej wysta-
wie.

Sprawy uniwersyteckie.
— Promocje. Dziś o godzinie

1-ej w Auli Kolumnowej (lniwer-
sytetu odbędą się promocje na
doktora wszechnauk lekarskich
następujących osób:  Ajzykowa
Izaaka Giercela, Diamenta.Awru-
goma, Garszwówny Marji,
czyńskiej Zofji, Trębowicza Pio-
tra, Nowakowskiego Edwarda, Kru-
szyńskiego Jana, Iwanowskiego
Józefa, Swirkowskiego Józefa,
Chodorowskiego Zygmunta, Ko-
ściukiewicza Walentego i Gewer-
cówny Pesy. Wstęp wolny.

Sprawy akademickie.
Zarząd Stowarzyszenia

Bratnia Pomoc Polskiej Młodzie-
ży Akademickiej (U. S$. B. podaje
do ogólnej wiadomości, iż w zwią-
zku z przesunięciem terminu po
bytu Pana Prezydenta Rzeczypo-
spolitej w Legaciszkach, pociąg
specjalny z Wilna do Zawias od-
chodzi w dniu 30 czerwca r. b. o
godz. 7-ej rano, wraca z Zawias
do Wilna o godz. 13 min. 30. In-
ne pociągi odchodzą: 30.V1.30 r.—
godz. 18.05, 1.VII.30 r. godz. 6.23.
W dniu 30 b. m. dojazd środka-
mi omiwkówyai dozwolony
jest do godz. 9-ej rano. Stroje wi-
zytowe Zarząd Bratniej Pomocy
zaznacza, iż w związku z przygo-
towaniem do przyjęcia Pana Pre-
zydenta Rzeczypospolitej — w so-
botę i niedzielę w Legaciszkach
goście przyjmowani nie będą.
— zKoła Polonistów. W nie-

dzielę dn. 29 czerwca odbędzie
się wycieczka Koła Polonistów na
Markucie, miejsce wycieczek Fi-
lomatów. Zbiórka w lokalu Koła
o godz. 8.15; poczem Msza św.
w kościele św. Jana. O godz.9.15
odjazd koleją do st. Kolonja Ko-
lejowa. W wycieczce weźmie
udział p. prof. Śt. Pigoń. Zarząd
Koła prosi wszystkich członków
korespondentów i członków zwy-
czajnych o wzięcie jak najliczniej-
szego udziału w wycieczce. Nale-
ży zabrać pożywienie na cały
dzień.

Sprawy szkolne.
— Kurs bibljotekarski. Za-

rząd G'ówny Polskiej Macierzy
Szkolnej, wspólnie z sekcją spo-
łeczno-oświatową Stowarzyszenia
Chrześcijańsko-Narodowego Nau-
czycielstwa Szkół Powszechnych
organizuje dwutygodniowy kurs
„bibljotekarski dla nauczycielstwa
i osób, pracujących w  instytu-
cjach społecznych, w terminie od
14 do 26 lipca 1930 roku.

Zapisy na kurs przyjmują: Biu-
ro Zarządu Głównego Polskiej Ma-
cierzy Szkolnej (Krakowskie-Przed-
mieście 7, m. 4), w godzinach od
9 do 14 i Biuro Stowarzyszenia
Chrz.-Nar. Nauczycielstwa Szkół
Powszechnych w Warszawie (Se-
natorska 19) w godzinach od 9
do 14 i od 17 do 2l-ej.
— Miejska zawodowa szko-

ła dokształcająca. Dowiadujemy
sią, iż Magistrat m. Wilna przy-
stępuje do zorganizowania Miej-
skiej Dokształcającej Szkoły Za-
wodowej w jesieni rb,
W tym celu zwołuje konfe-

rencję kierowników szkół do-
kształcających razem z przedsta-
wicielami  Kuratorjum Okręgu
Szkolnego Wileńskiego oraz Izby
Rzemieślniczej, mającą się odbyć
we wtorek dnia 1 lipca rb. o
godz. 7 wiecz. w sali posiedzeń
Rady Miejskiej. (d) "

Z życia stowarzyszeń.
— Przedstawienie amator-

skie. W niedzielę dnia 29 czer-
wca o godz. 7-ej wiecz. w sali
przy kościele św. Jana, zostanie
odegrany przez kółko dramaty-
czne przy Sodalicji św. Piotra Kla-
wera, dramat w 3-ch odsłonach
p. t« „Wanda*.

Opo- *

Kronika policyjna.
— Zasypany ziemią. Wczoraj pod-

czas rozkopywania góry i nabierania
żiemi na wóz z Placu Broni przygnie-
ciony został sypiącą się ziemią Włady-
sław Sokołowski (Trwała 23).

Na urządzony niezwłocznie atarm
przez żonę Sokołowskiego, zasypanego
robotnika zdołano wydobyć.

Pogotowie ratunkuwe przewiozlo
poszkodowanego do szpirala Sw. Ja-
kóba, gdzie lekarz stwierdził złamania
żeber, oraz silny wstrząs mózgu.

d
—  Swietokradztwo. Wczoraj

funkcjonarjusz P. P. B. Macewicz prze-
chodząc koło cmentarza Bernardyń-
sklego zauważył jakiegoś osobnika
zdejmującego krucyfiksy z krzyżów
ustawionych na grobach.

Na wezwanie posterunkowego, nie-
znajomy ów rzucił się do ucieczki pozo-
stawiając zrabowane krucyfiksy. Poste-
runkowy dognał jednak złodzieja, któ-
rym się okazał Jerzy Szłyka-Pod-
lipski, zam. przy ul. Ostrobramskiej 5.

(d)

Różne.
— Podziękowanie. Czcigodnemu

księdzu kapelanowi zakonnic Święto-
Michalskich ks Franciszkowi Tyczkow-
skiemu i ks. Olechnowiczowi, za zba-
wienne i podniosłe nauki i nabożeń-
stwa składamy serdeczne Bóg zapłać.
Pobożni Czciciele Maryi i Serca Jezu=
sowego.

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

Ostatnia nowość repertuaru scen euro-
pejskich „Narzeczona z dachu* ukaże
się dziś. Interesująca ta sztuka nieba-
wem schodzi z repertuaru ustępując
miejsca wybornej komedji Lenza „Per-
fumy mojej źouy”.

— Teatr Letni w ogrodzie po-
Bernardyńskim. Dziś pełna humoru
i zabawnych syłuacyj doskonała kro.o-
chwila Schóntana „Porwanie Sabinek”.
Będzie to jedno z ostatnich przedsta-
wień tej arcywesołej sztuki.

W przygotowaniu tryskająca życiem
i werwą krotochwila angielska Thomasa
Brandoma „Ciotka Karola*.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 385 mtr.

Program:

Sobota, dnia 28 czerwca 1930 r.
11,58. Sygnał czasu.
12,10. Gramofon.
13,00. Komunikat meteorologiczny.

3

Celowe pieiegnowa-
nie włosów.

Z zadowoleniem konstatuję, iż
uświadamiająca praca w kierunku
indywidualnego pielęgnowania ce-
ry bezwzględnie nieszkodliwemi,
lekarsko-kosmetycznemi prepara-
tami wytwórni „Miraculum* zata-
cza coraz szersze koła wśród
zwolenników tej naukowej meto-
dy. Tylko jeszcze w dziedzinie
pielęgnowania włosów panują
przestarzałe pojęcia. Naukowo
dowiedziono, iż podstawę zapo-
biegawczego pielęgnowania wło-
sów stanowi mycie skóry głowy
i włosów środkiem dostosowa-
nym ściśle do wydzielniczych
funkcyj gruczołków skóry. Do
tego celu nie nadaje się żadne
mydło, ponieważ alkaliczne my-
dło drażni, przetłuszczone zatłu-
szcza a neutralne nie zobojętnia
kwasów tłuszcźowych skóry. Zna-
komite rezultaty osiągnąłem je-
dynie znanym  Shampoonem
D-ra Lustra. Odtłuszszanie wło-
sów pudrem, bez mycia wzmian-
kowanym Shampoonem, jest zgu-
bne. Tylko u obłożnie chorych,
celem zapobieżenia zlepieniu się
włosów, można zastosować pu-
der: Talci ven. 100, Boracis 5, Ac.
borici 1. Mentholi 0'2.  Przypu-
drować, 10 minut zostawić, szczot-
ką usunąć.
0-0 Dr. Z. B.

 

  

15,50.
16,20.
17,00.

łek Roln.
17,15. Kwadrans literacki.
17,35. „Co nam daje papyrologja*,

odczyt wygł. prof. Bossowski.
18,00. Słuchowisko dla dzieci.
18,30. „Feljeton wesoły”, wygł. K.

Wyrwicz- Wichrowski.g
18,50. Transm. z Warsz. Święto puł-

ku Radjotelegraficznego.
20,00. Koncert.
21,00. Koncert pieśni synagogalnych.
+23,00. Gramofon.

Odczyt morski.
Gramofon.
Kom. Wil. Tow. Organ. i Kó-

 

 

Z KRAJU.
Napad zamaskowanych bandytów.

Nocy ubiegłej do mieszkania
bogatej wdowy Rąbalskiej Olgi,
zam. we wsi Pożarne gm. hruz-
dowskiej pow. postawskiego wtarg-
nął zamaskowany, i uzbrojony
bandyta, który pod groźbą śmier-
ci zmusił przestraszoną gospody-

nię do wydania gotówki i biżu-
terji. Steforyzowana Rąbalska od-
dała opryszkowi 80 dolarów, po-
czem wyskoczyła ze strachu przez
otwarte okno. Bandyta zdołał
zbiec. (d)

Jak Natalja Łapcik gotowała wieczerzę
na pocisku armatnim.

Wczoraj wieczorem mieszkań-
cy wsi Prońki gminy Kobylnickiej
zostali zaalarmowani silną eks-
plozją, wskutek której w całej
wsi powylatywały szyby z ramami.

Jak się okazało wybuch na-
stąpił w domu Łapcik Natalji w
czasie gotowania kolacji, bowiem

 

Propagandowa ekspedycja

Zarząd Komitetu Wojewódz-
kiego LOPP wzorem lat ubieg-
łych wysyła na prowincję propa-
gandową ekspedycję samocho-
dową, której zadaniem będzie
spopularyzowanie idei LOPP'u,
idei konieczności posiadania po-
tężnego lotnictwa i należycie zor-
ganizowanej obrony przeciwgazo-
wej, zwerbowanie nowych człon-
ków LOPP'u i wyjaśnienie jego
wpływów. W każdej miejscowoś-
ci, do której przybędzie ekspe-
dycja, odbędą się w godzinach
wieczornych, demonstracje, od-
czyty-pogadanki, pokaz filmu pro-
pagandowego i przezroczy oraz
pokaz sprzętu obrony przeciwga-
zowej. Kierownikiem ekspedycji
i prelegentem z ramienia Komi-
tetu Wojewódzkiego został mia-
nowany p. Romuald Szukiewicz.
Ekspedycja 1 lipca wyjedzie do
pow. Wileńsko-Trockiego, skąd
9 lipca do pow. Swięciańskiego,
16 lipca — do pow. Postawskie-
go, 21 lipca — do pow. Biasław-
skiego, 31 lipca — do pow. Dzi-
śnieńskiego, 8 września — do
pow. Wilejskiego, 15 września —
do pow. Mołodeczańskiego i .na-
stępnie przez powiaty Wilejski,
Swięciański powróci do Wilna
31 września. w

Sąsiedzkie porachunki.
We wsi'Harawiny pow. moło-

deczańskiego w czasie podziału
łąki bracia Borysowie Grzegorz,
Michał i Leon wszczęli pomiędzy
sobą sprzeczkę, podczas której
żona jednego z nich Borysowa
Justyna uderzyła po głowie obec-
nego przy podziale Mikołaja Poł-
cza, tak, że stracił przytomność,
oraz ogłuchł.

Na tle porachunków osobl-
stych powstała bójka między Mia-
kinem K. mieszkańcem wsi Epi-
machy gm. rakowskiej a jego
bratem Miakinem Stefanem, w
czasie której Stefan odniósł cięż:
kie poranienia głowy, wskutek
czego utracił mowę. (d)

Matkobójstwo?
We wsi Wiażucie, gm. lebie-

dziewskiej zmarła Osipowiczowa
Marja lat 80.. W wyniku docho-
dzenia ustalono, iż Osipowiczowa
od dłuższego czasu była chora
obłożnie i ustawicznie prosiła sy-
na swego Piotra o przyśpieszenie
jej zgonu. Synalek wzruszony
prośbą matki, kupił jej pół litra
mocnej wódki, którą Osipowiczo:

Łapcik podstawila pod. patelnię
pocisk armatni, który eksplodował.

Wskutek. silnego wybuchu ro-
zerwany został piec, dach domu,
drzwi i okna powylatywały z fu-
trynami, Łapcik w stanie bezna-
dziejnym odwieziońo do szpitala.

(d)

wa jednym tchem wypiła i nie-
zwłccznie straciła przytomność,
zaś po kilku minutach zmarła.
Wobec przyznania się do winy,
Piotra Osipowicza zatrzymano. (d)

Skutki ciemnoty.
W miasteczku Olechnowiczach

pow. mołodeczańskiego między
Janem Korzeniowskim a Witol-
dem Borysowiczem stanął zakład,
iż Korzeniowski w ciągu 5 minut
wypije pół butelki spirytusu
drzewnego. Korzeniowski zakład
wygrał, gdyż butelkę spirytusu
wypił w ciągu 4 minut, lecz w
5 minucie stracił przytomność i
wyzionął ducha. (d)

Pożary.

W lesie położonym w gminie
przebrodzkiej wskutek zaprószenia
ognia powstał groźny pożar, który
mimo energicznej akcji ratunko-
wej trwał w ciągu 3 dni. Pastwą
płomieni padło 250 ha młodego
lasu wartości przeszło 20000 zł.

Od uderzeń piorunów w Ko-
lonji Derwaniszki gm. dryświackiej
spłonął dom mieszkalny z całym
dobytkiem należący do Piworo-
wicza Kazimierza. Straty wynoszą
8200 zł.

We wsi Greckie gm. miodskiej
s,aliły się gospodarstwa należące
do Greckiego Antoniego. |

Wczoraj w miasteczku Nowy-
Pohost pów. brasławskiego wsku-
tek zaprószenia ognia przez nie-
znanych osobników w chlewie,
należącym do Kopyto Ireny, po-
wstał groźny pożar, w czasie któ-
rego spłonęło 12 domów miesz-
kalnych i kilka stodół. Straty się-

  

gają około 50.000 zł. (d)

Kto w swoim domu potrafi się
rządzić,

Ten sterem państwa pokieruje
dobrze.

Kto zaś zucbwale przeciw pra*

wu działa,
I tym co rządzą, narzucać

chce wolę, j

Ten nie doczeka się mego uz+
nania.

Wybrańcom ludu posłusznym

być trzeba, — š S

W dobrych i słusznych, nawet

w innych sprawach.

  

Soiokles.

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.

wileńska 15—5.
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Skarga nauczyciel-
stwa wileńskiego.
Zarząd Wileńskiego Oddziału

Okręgowego Stowarzyszenia Chrze-
ścijańsko- Narodowego Nauczyciel-
stwe Szkół Powszechnych zwrócił
się do Klubu Narodowego Rad-
nych m. Wilna z prośbą o na-
tychmiastową interwencję w na-
stępujących sprawach:

1) Przed kilku tygodniami z
polecenia Wydziału Kultury i
Oświaty Magistratu m. Wilna zo-
stał wysłany funkcjonarjusz Ma-
gistratu technik p. Bartoszewicz
celem poczynienia wywiadu w
szkołach czy kierownicy, mieszka-
jacy przy szkołach, raczej korzy-
stający z mieszkań służbowych
kupują sobie opał i t. p. Dla
otrzymania tych wiadomości wy- 5
pytywano podwładną  kierowni-
kowi publicznej szkoły powszech-
nej wožną.

2) Magistrat m. Wilna od kil-
ku lat prowadzi akcję, zmierzają-
cą do uchylenia się od naložone-
go przez Ūstawę Szkolną z dn.
17.li.1923 r. obowiązku dostarcza-
nia mieszkań dla kierowników
publicznych szkół powszechnych
i stosuje przytem metody szkod-
liwe jak dla polskiego państwo-
wego szkolnictwa powszechnego
w mieście tak również dla same-
go nauczycielstwa. Z dniem 1-go
sierpnia 1929 roku Magistrat m.
Wilna nie odnowił kontraktu na
część lokalu publicznej szkoły
powszechnej Nr. 11, oddanego
do dyspozycyj władz szkolnych
na potrzeby tejże szkoły (Za-
rzeczna 5) a w szczególności na
mieszkanie dla kierownika, usta-
nowionego przy tejże szkole.
Uczynił to Magistrat samowolnie
bez wiedzy i zgody władz szkol-
nych i mimo protestu kierownika
szkoły, który wcale się nie zrze-
kał praw nabytych do posiadania
mieszkania służbowego. Kierów-
nik wymienionej szkoły Nr. 11
od 1.VIl.1929 r. nietylko nie
otrzymuje państwowego dodatku
mieszkaniowego, ale też i nie
wypłaca mu Magistrat z powo-
dów niewiadomych 30 złotowego
dodatku komunalnego uchwalo-
nego przez Radę Miejską. Właści-
cielka domu, wobec zrzeczenia
się przez Magistrat praw do
mieszkania, wynajmowanego na
mieszkanie dla kierownika szkoły,
wniosła przeciwko temuż kierow-
nikowi p. J. Popowiczowi po-
wództwo cywilne o eksmisję i na
mocy wyroku sądowego z dnia
16.V1.1930 kierownik w dniu
16.VI1.1930 ma być wyrzucony z
mieszkania, o ile do tego czasu
Magistrat nie odnowi kontraktu
na mieszkanie. Pozatem kierow-
nik szkoły z winy Magistratu, któ-
ry działał bez porozumienia z
władzami szkolnemi, został nara-
żony na kilkadziesiąt złotych
kosztów sądowych, a ponadtoi
straty, związane z przeprowadze-
niem się na nowe mieszkanie;
dotkliwą też stratę ponosi i sama
szkoła, bowiem dla względów pe-
dagogicznych, normalnego funk-
cjonowania i pomyślnego rozwoju
szkoły mieszkanie dla kierownika
szkoły przy szkole jest niezbędne.

Upraszamy przeto o domaga-
nie się, aby Magistrat w interesie
miasta zaniechał bezzwłocznie
szkodliwych dla szkoły i opinii
miasta metod postępowania z kie-

rownikami szkół, aby straty wy-

rządzone kierownikowi publ. szko-
ły powsz. Nr. 11 wynagrodził i

odnowił kontrakt na mieszkanie
służbowe dla kierownika tejże
szkoły. Stwierdzamy, iż tego ro-
dzaju postępowanie Referatu
Szkolnego w stosunku do kierow-
ników publicznych (państwowych)
szkół powszechnych podważa auto-
rytet kierownictwa tychże szkół
a tem samem ubliża powadze sa-
morządu miejskiego i jako takie
musi być napiętnowane przez
Radę Miejską.

Nadmieniamy, że kierownik
Publ. Szkoły Powsz. Nr. 11 złożył
jeszcze w dniu 13 czerwca r. b.
panu Prezydentowi Miasta i panu
Vice-Prezydentowi doniesienie o
wyżej przytoczonych faktach, do-
tychczas jednak żadnej odpowie-
dzi nie otrzymał.

* 4 *

Sprawa poruszona pismem po-
wyższem została na wniosek koła
chrześcijańskiego narodowego rad-
nych załatwiona przez Radę Miej-
ską na posiedzeniu onegdajszem
w ten sposób, że Rada Miejska
wezwała magistrat do zasadnicze-
go uregulowania kwestji mieszkań
kierowników wszystkich powszech-
nych szkół publicznych zgodnie
z okólnikiem Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych. W razie, gdyby
udzielenia mieszkań w naturze
było niemożliwe, Rada Miejska,
na wniosek koła narodowego we-
zwała magistrat do zwiększenia
ekwiwalentu pieniężnego za miesz-
kania.

Walka z pożarami.
W dniu 11 czerwca r.b. w sie-

dzibie miejskiej straży pożarnej
odbyło się zakończenie przeszko-
lenia instruktorów pożarniczych
wraz z egzaminem. Komisja egza-
minacyjna pod przewodnictwem
członka zarządu Związku Woje-
wódzkiego dyrektora Biernackie-
go w składzie: komendanta Miej-
skiej Straży Pożarnej M. Waligó-
ry, insp. Związku inż. Szuberta,
zast. komend. Straży Miejskiej
Russaka i aspiranta Darowskiego
egzaminowała kursantów ze zdol-
ności prowadzenia ćwiczeń szkol-
nych i taktycznych oraz z techni-
ki i organizacji pożarniczej. Zgo-
dnie z uchwałą Rady Związku
Wojewódzkiego przydzielono i wy-
słano w dniu 12 b. m. uczestni-
ków przeszkolenia jako p. o. in-
struktorów do następujących miej-
scowości: M. Fedorowicza na po-
wiaty święciański i brasławski, Wł.
Strygora na powiaty postawski i
dziśnieński, W, Rodkiewicza na
powiaty wilejski i mołodeczański,
aspirantowi Związku W. Biknero-
wi przydzielono powiaty wileńsko-
trocki i oszmiański. Powyższe jest
pierwszym krokiem do rozciągnię-
cia nieprzerwanego nadzoru nad
działalnością straży pożarnych w
woj. wileńskiem za pośrednictwem
stałych instruktorów, umożliwia-
jący przy tem rozpoczęcie plano-
wej pracy nad należytem techni-
cznem przygotowaniem straży po-
żarnych do zadań jakie winny
spełniać pod względem gotowo-
ści obrony mienia przed pożara-
mi. Niezależnie od technicznego
przygotowania otrzymali p. o. in-
struktorzy od inspektora Związku
szereg instrukcyj z wytycznemi,
jakiemi powinni się kićrować, by
panującą niestety w niektórych
miejscowościach obojętność spo-
łeczeństwa nietylko dla działal-
ności straży pożarnych lecz wo-
góle dla bezpieczeństwa przeciw-
pożarowego przełamać. Smutne
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KRONIKA LIDZKA.
Burza nad Lidą i powiatem

lidzkim.
3 osoby zabite od uderzenia

piorunu.

Dnia 25 czerwca w porze obia-
dowej przeciągnęła nad Lidą
straszna burza połączona z gra-
dobiciem, która wyrządziła znacz-
ne szkody, tak w Lidzie, jakoteż
iw całym powiecie. Zaraz na po-
czątku piorun uderzył w dom
przy ulicy Postawskiej 33 w Li-
dzie, zabijając na miejscu 48-let-
nią Anielę Buturlową i jej 16-let-
nią córkę Janinę. W okamgnie-
niu ogień objął cały dom wraz
z zabudowaniami. W płomieniach
zginęła druga córka Buturlowej
22-letnia Jadwiga, umysłowo cho-
ra, ktėrd nie zdążyła opuścić
mieszkania w odpowiedniej porze.
Dopiero urzędnik pocztowy  Mi-
chał Lisicki wskoczył do płoną-
cego mieszkania i wydobył zwło-
ki nieszczęśliwej. W czasie poża-
ru spłonął doszczętnie dom mie-
szkalny wraz ze stodołą i chle-
wem, w którym spaliły się* ró-
wnież 2 krowy | koń.
W tymże czasie od uderzenia

piorunów spaliły się dwie stodo-
ły: jedna we wsi Dziatki, gminy
Żabłockiej, należąca do Stanisła-
wa Janowicza, druga zaś w oko-
licy Nieciecz, gminy lidzkiej, na-
leżąca do Karola Chorużego.

WILEŃSKI

Tegoż dnia w uroczysku Zwier-
ganie, gminy lipniskiej, z nieu-
stalonej narazie przyczyny powstał
pożar, skutkiem którego spaliło
się około 1 dziesięciny lasu mło-
dego, należącego do majątku Li-
pniszki pp. Houwaldtów.

Zawody strzeleckie Obwodu
P.W.77 p.p. w Lidzie.

Doroczne zawody
Obwodu P. W.77 p.p. odbyte w
ubiegłą niedzielę na strzelnicy
77 p.p. w Lidzie, zgromadziły
bardzo pokaźną liczbę zawodni-
ków 234. Zawody wypadły bar-
dzo imponująco, jakoteż wyniki
osiągnięte na tych zawodach by-
ły zupełnie zadawalające. Powiat
lidzki reprezentowąło 176 zawod-
ników zaś z Wołożyna przybyło
39, a hufiec żeński dostarczył 19
zawodniczek. Kierownictwo spo-
czywało w rękugmjr. Krzowskie-
go, któremu dzielnie sekundował
komendant powiatowy P. W. por.
Baron. Organizacja była pod każ-
dym względem wzorowo i spraw-
nie przeprowadzoną. Po ukończe-
niu zawodów dokonano rozdania
nagród, które tworzyły 4 nagro-
dy przechodnie oraz liczne cen-
ne i piękne przedmioty. Dorocz-
ne te zawody strzeleckie na dłu-
go pozostaną w miłej pamięci za-
wodników.

strzeleckie

 

 

przykłady jak m. Oszmiana, gdzie
pomimo wyróżniającej się dzia-
łalności zarządu miejscowej stra-
ży z inż. Strugaczem na czele i
wszechstronnej pomocy insp. sa-
morządu gminnego Jana Stankie-
wicza na doroczne walne zebra-
nie prawie żaden z obywateli
miasta nie przybył, lub miasto
Podbrodzie, gdzie nie tylko że
straż nie przedstawia obecnie ża-
dnej wartości bojowej, lecz i Ma-
gistrat nie uważał dotąd za wska-
zane wykonać rozporządzenia p.
wojewodywileńskiego dotyczącego
zapobieganiu pożarom i organi-
zacji akcji ratowniczej, zmuszają
prezydjum Związku Wojewódzkie-
go do powzięcia wszelkich dostę-
pnych mu kroków w celu usu-
nięcia tych anormalności.

Muzyka w Wilnie.
Rzucając okiem wstecz na mi-

niony sezon i przeglądając jego
jego wybitniejsze wydarzenia z
dosyć  sprzecznemi uczuciami,
przyjść musimy do wniosku, że
warunki dla normalnego rozwoju
życia muzycznego w Wilnie są
coraz trudniejsze. Dobitne scha-
rakteryzowanie ubiegłego okresu
ująć można w uwagę, że było w
nim więcej zorganizowanego wy-
silku i inicjatywy zarówno po-
szczególnych jednostek jak i or-
ganizacyj, a mniej niż zwykle ży-
wej reakcji na muzykę ze strony
publiczności.

Jako plusy zanotować trzeba
większą niż zazwyczaj ilość kon-
certów symfonicznych, jako re-
zultat pracy Wileńskiego Tow.
Filharmonicznego, nieproporcjo-
nalnie dużą ilość koncertów ka-
meralnych, wreszcie powstanie
stałego miejscowego zespołu ka-
maralnego, pracującego planowo
i systematycznie.

Cóż z tego niestety, jeżeli się
zważy, że koncerty symfoniczne
odbywały się przy prawie pustej
sali, a istnienie zespołu kameral-

 

nego stało się możliwe tylko dzię-
ki zaprzęgnięciu go do pracy
przez radjostację wileńską. Nawet
koncerty wybitnych o światowej
sławie wirtuozów często nie mo-
gły się poszczycić należytą frek-
wencją publiczności, Te smutne
fakty nie dadzą się wytłomaczyć
tylko zubożeniem wileńskich od-
biorców muzyki. Są one nie-
wątpliwie jednym ze skutków ob-
niżenia poziomu kulturalnego spo-
łęczeństwa w latach powojennych.

To co się robi u nas w dzie-
dzinie muzyki, nietylko teraz ale
i przedtem, było podejmowane z
myślą o dalekiej przyszłości, bez
nadziei na doraźny sukces.

To też bardziej niż jakaś inna
działalność kulturalno-artystyczna,
praca muzyczna w Wilnie winna
być otoczona szczególną opieką
władz i społeczeństwa.

Niestety, dotychczas opieki tej
nie odczuwa się wcale. Muzyka
w Wilnie jest nietylko w prze-
nośni, ale naprawdę bezdomną,
zewsząd wypychaną, nikomu nie-
potrzebną sierotą. Znane są chyba
wszystkim trudności, z jakiemi
porać się muszą czynniki, organi-
zujące życie muzyczne, w związku
z brakiem lokalu na koncerty.
Obecnie nawet nasza uczelnia
muzyczna, konserwatorjum, któ-
rej działalność promieniuje i poza
jej murami znalazła się bez lokalu
i jeżeli czynniki rządzące nie
przyjdą z natychmiastową skutecz-
ną pomocą, byt jej może być po-
ważnie zagrożony.

Na razie stwierdzić można tyl-
ko jedno, że praca na niwie mu-
zycznej zaczyna być traktowana
jako równie „doniosłą, jak i praca
w innych dziedzinach życia kul-
turalnego. Wyrazem tego są od-
znaczenia, jakie przypadły w udzia-
le wybitnym postaciom naszego
świata muzycznego. W zeszłym
roku cały świat muzyczny wileń-
ski z żywą radością przyjął do
wiadomości fakt odznaczenia zło-
tym krzyżem zasługi Dyrektora
Wileńskiego Konserwatorjum, Kie-

rownika Artystycznego Wil. Tow.
Filharmonicznego i Prezesa na-
szego Związku Spiewnego, p.
Adama Wyleżyńskiego. W ten
sposób publicznie stwierdzone zo-
stały ogromne zasługi tego nie-
zmordowanego inicjatora i kierow-
nika naszego życia muzycznego.
W roku obecnym odznaczenie
przypadło w udziale wybitnemu
muzykowi i kompozytorowi, p.
Eugenjuszowi Dziewulskiemu.

Przechodząc do omawiania
bieżących wydarzeń, zanotować
wypadnie, że koncerty symfoni-
czne w ogrodzie Bernardyńskim
odbywają się” systematycznie z
ciekawszym niż w ubiegłych la-
tach programem, uwzględniają-
cym w dostatecznej mierze mu-
zykę polską.

Przy pulpicie kapelmistrzow-
skim stał dotąd przeważnie świe-
tny wiolonczelista i zdolny kapel-
mistrz p. Kazimierz  Wiłkomirski
naprzemian z p. Dziewulskim.

Frekwencja publiczności dość
liczna.

Zgodnie z ustalonym od lat
zwyczajem, istotnem zamknięciem
sezonu koncertowego był doro-
czny popis Konserwatorjum Wi-
leńskiego. Poważny układ progra-
mu, prawie bez wyjątku popra-
wne, a miejscami nawet bez za-
rzutu wykonanie trudnych utwo-
rów, własna orkiestra uczniowska,
dzielnie towarzysząca solistom w
koncertach — to plon obfity su-
miennej, wytężonej, całorocznej
pracy. Najlepiej zaprezentowały
się klasy fortepjanu. P. Hleb-Ko-
szańska, dziś już dyplomowana
wychowanka klasy prof. p. Ki-
mont-Jacynowej, z  wzorowem
opanowaniem i dużym zasobem
dojrzałości artystycznej, wykona-
ła trudny koncert Różyckiego. Ze
wszech miar udany był także wy-
stęp uczenicy prof. C. Kremer p.
Kalmanowiczówny, wykonawczyni
koncertu Saint-Sans'a. Wybitnie
uzdolniony uczeń prof. Kimonnt-
Jacynowej, p. Jeśman wykazał
wiele poetyckiego poloru w wy-
konaniu utworów Chopina.

Z klas instrumentów smyczko-
wych produkowali się tylko ucznio-
wie klasy skrzypcowej prof. Le-
dóchowskiej, wśród których wy-
różnił się wykonawca koncertu
Vieuxtemps'a, p. Rabinowicz. Do-
brą metodę szkolenia głosu wy-
kazała p. Markiewiczówna, ucze-
nica klasy prof. Wyleżyńskiej. Ko-
rzystnie przedstawili się także
uczniowie klasy śpiewu prof. Be-
jera. W całości popis zrobił jak-
najlepsze wrażenie, wykazując
owocność działalności naszej
uczelni muzycznej, umiejętnie kie-
rowanej przez Dyrektora Wyle-
żyńskiego.

Zespołowi profesorów i uczniów
życzymy jaknajprędszego wybrnię-
cia z kłopotów lokalowych i dal-
szej owocnej pracy:

St. W-ski.
 

Sport.
Etyka i moralnośł w sporcie.

Cierpliwość jest bezwzględnie
cnotą charakteru, ale wszystko
ma swoje granice. Zwłaszcza my
Polacy jesteśmy nadzwyczajcier-
pliwi, potrafimy czasami znosić
niejedną przykrość, niejedno zło
wiedząc doskonale o skutkach
krzywdy jaka nam się dzieje.

Doskonale mówią nam nasze
przysłowia, które .są, jak twierdzą
poeci, mądrością narodu. Jest ta-

Nr. 146

kie przysłowie o dzbanie i wo-
dzie...

Chcę tu mówić o drobnym
fakcie, który w życiu odgrywa
zasadniczą rolę zwłaszcza przy
pracy nad młodemi charakterami.
Mały szczegół - niespostrzeżenie
wkradł się w dziedzinę życia spor-
towego i tak jakoś utorował so-
bie prawo obywatelstwa, że dla
niektórych przestał nawet być
czemś rażącem.

Chodzi mi o zawody sporto-
we, które odbywają się w godzi-
nach rannych, gdy we wszystkich
kościołach biją dzwony wzywając
wiernych na modlitwę. Polska zaj-
muje przecież naczelne miejsce
słynąc z wierności ludu, a tym-
czasem nie wiem dlaczego jakoś
tak się zbiega nieszczęśliwie nie
tylko w Wilnie, ale i w innych
miastach, że gdy w kościołach
trwają Msze św. to akurat na bo-
isku wypada jakiś mecz czy coś
innego.

Dłaczego w takiej Fnglji jest
inaczej! Tam gdyby ktoś chciał
urządzić przęd południem jakąś
imprezę sportową to w pierwszym
rzędzie naruszyłby prawo, a w
drugim rzędzie na taką imprezę
niktby nie przyszedł.

Poruszam tę kwestję wiedząc, -
że sprawa ta zainteresuje szerszy
ogół społeczeństwa, który nie po-
winien zostać bierny. Wszystko
można zawsze uzgodnić i połą-
czyć w harmonijną całość.

Uwažam, że w pierwszym rzę-
dzie powinien wystąpić w obro-
nie naszych świętych ideji „So-
kół”, jak również Kolejowy Klub
Sportowy „Ognisko”. Stowarzy-
szenie Młodzieży Polskiej, Akade-
micki Związek Sportowy fi cały
szereg innych organizacyj.

A teraz rzecz druga, tycząca
się również strony wychowawczo-
moralno-etycznej. Mamy upalne
dnie lata, słońce roztapia asfal-
towe chodniki, wysusza błota,
jeziora, rzeki. Nic też dziwnego,
że brzegi Wilji roją się formalnie
od ludzkich głów. Dzieńnie ty-
siące osób używa orzeźwiających ,

i starzy obojga |kąpieli; młodzi
płci rzucają się namiętnie, płynąc
po przez fale wody.

 

Byłoby |
wszystko w porządku, gdyby ama- —
torowie kąpieli zechcieli zaopa-
trzyć się... w spodenki kąpielowe. ž
ė

Na tak drobny wydatek — 2 do |
3 zł. — stać chyba każdego. Woj-
sko powinno więcej dbać o siro-
nę moralną
zwyczajać
Afryki.

Jest przecież u nas Posteru-
nek Policji Rzecznej, który po-
winien dbać o te sprawy.

Ja. Nie,

GIEŁDA
WARSZAWA, 27.VI. (Pat.).

Waluty i dewizy:
Dolary 8,885—8,905—8,865. Belaja

124,52—124,85—124,21. Holandja 358,57—
359,4 /—357,67. Londyn 43,35! ,—43,46 /,—
43,24!/,.
Paryż 35,04—35,13—34,95. Praga 26,46' >
—26,52':,—26,40',. Nowy York telegra-
ficzne  8,921—8,941—8,901.  Szwajcarja
172,90—173,33—172,47. Stokholm ,20—
240,30—239,10.

Papiery procentowe:
Dolarówka 65. 5. konwersyjna

55,50 6%, dolarowa 77. 87/, Listy Ża-
stawne Banku Gospodarstwa Krajowego

jego do

 

  

i Banku Rolnego. Obligacje Banku Gosp. B
Krajowego 94. Te
40/,';, ziemskie 55,75.

same 7,
5%

83,25.

Łodzi 53,50. 5*/, Łodzi 57,50. 8%, Łodzi
71,25. 8%, Piotrkowa 70. 6*l, obligacje
m. Warszawy 51,50.

Akcje:
Bank Polski 165,50—170. Spiess 80.

Haberbusch 110.

 

Od dnia 27 do 30 czerwca 1930 roku Trzy epoki z życia konia wyścigowego aktów
 

Nowy Jork 8,909—8,929—8,889.

warszawskie |
58—50. 8%, warszaw. 75,75—76. 4'|Ūl|

rekruta i nie przy- 4
zwyczajów |

—,

Potrzebni są dwaj do-
świadczeni  Stuńenci-
(tki) - korepetytorzy,

studjujący na wyższ. se-
mestrach U. S. B., w za-

SMAKOSZE PIWA! UW AGA!
JUŻ JEST DO_NABYCIA WSZĘDZIE

niebywałe jeszcze Światowej sławy
   

      

   

Miejski Kinematograf
Sała Miejska ui. Ostrobramska 5

czypospolitej w Wilnie" część Il. 2) „Harold ma nerwy" komedja w 1 akcie. 3) „Tygodnik Eclalr
Na 46“ w 1 akcie. 4) „Tygodnik Eclalr Ne 48" w 1 akcie. Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek sean-

s

| włącznie będą wyświetlane filmy: «Arabella» 7. Nad program: 1) „Pan Prezydent Rze-

ów od g. 6. Następny program: „UPIORY“.

 

na kresach

PIWO ŻYWIECKIE
„ZDRÓJ

  

JPIERWSZY DŹWIĘKOWY PREMJERA! Na Seanse%b godzinie 4.30 i 6-ej ceny „miejsc zniżone: Balkon 60 gr. Parter 1 zł. Wielka atrakcja

  

   

 

 

KINO- dźwiękowa. Fenomenalny DOUGLAS FAIRBANKS Film, który zachwycił cały

TEATR «H E L i 0 S» = najnowszym Pozkbojowyt dramacie ŻELAZNA MASK świat. Ze względu na wyso- kresach: Humanistyczno- Arcyksiążęcego ŻYWIECKI" 1
ulica Wileńska JG 38, i ką wartość ertystyczną tego przeboju Dla młodzieży dozwolone. Początek o g. 4. m. 30. Ostatni s. o g. 10.15. Lingwistycznym oraz Ma- B ,

tematyczno - Przyrodni- rowaru R = S

“ czym — sian os w ZYWCU „MA COWE S

2 . Dziśl MERY HOLAN i JAMES MURRAY w dramat erotyczny w 10 aktach. Wego pokierowania, w 1

«HOLLYWO0D» | śpiewno-dźwiękowym ze bi «BIAŁA GEJSZA» a> PROGRAM Dodatek muzy. EK iaisAa teo roo najwyższemi 5 „PORTER“

czno-śpiewny. Ceny miejsc do godz. 7-ej parter 1 zł. balkon gr. Początek seansów: pierwszego o godz. 2 i“ + nagrodami w kraju i za- T i

E > Ra 2 I ost. s. o godzinie 10,30 w. prywatn. Gimnazjum—do granicą I Kociak I „ALE,
MICKIEWICZA XG 22 egzaminów ze wszystk.

przedmiotów w Państw.SESpeejclwej - KydtioE Reprezentacja na województwo: wileńskie, Grodno, Lidę
i Wołożyn. — Wilno, Zarzeczna 19. 278—10

  

 

    

  

   

   

 

  

   

    
  

 

 

  

      
    
 

 

 

 

 

 

 

5 e oferty, możliwie umotyw.
- Setai, ż świade- 3

i
ctwami, skladač naležy i E q

odicdkfu diwy w Redakcji pisma pod DO SprZEdANA  fkuPNO-
skok gyder adres.. „Sławom ir". SPRZEDAŻ AKUSZERKI |
Piecaoai ideo a + 2907—1 folwark w gminie Mej- 4

in aa aaa 3 j
zabudowaniami. Las, zie- AKUSZERKA +
mia dobra. Wiadomość KRAKOWSKĄ

PROSZKI OD ZGUBY | oscy GREa kaszę prawdziwą Marja Laknerowa ,
—0 "————— Mejszagola folwark Po- kilo 1 zł. 30 gr. Przyjmuje od godz. 9 do

BÓLU GŁOWY Dn 27/VI na ul. Mi-błędzie. 1 otrzymała Twiedr ńsk 7 w. Kasztanowa 7 m.5.

dla dorosłych « ckiewicza zgub. | aa a AA BR J WZP69
A : rotest weksel na „st PANEKz.t. „KOGUTEK* Dna 2 zwa zdro| o||| YSI > |ENO - 6 „Szwajcarskie Gorzkie Złoła” przez A. Woyzbuna na —— Akuszerka-hygjenistka

„MIGRENO- NERVOSIN i Świ(z marką „Koguć”) są stosowane| "ie _ Świąteckiej unie-| i najsolidniej wszelkie BOCZEK pielęgniarka
TABLETKACH przy chorobach żołądka, ki.| Wažnia się. « 22910]: ziokaty izalatwia oc

w szek,tł kaóani Dom H.-K. „Zachę-| wiejski wędzony suchy JADWIGA STROMOWA aż
Szybko usuwają uporczywe bóle głowy. j żółciowych. Sprawy ta" Mickiewicza 1,| przyrostaly kilo 5 zł. przyjmuje cały dzień ul. |

ŻĄDAĆ w APTEKACH „SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA« majątkowe a LS Lwiedryński Archanielska 26 m. 1.4
z marką zk OGUTEK" 2 m AostaRai A Mei zg o  Wileńzka 28 R zmeotaowjA dą A

m, ułatwiającym dów: trawić ASSTIESTODRERSI . Boo =czrwatycy:

EE WŁOSÓW PIEŻ, ŁYSIENIE | | zix'1 działającym przeciwko” otyłości. Lanai to Moszna 2813—4 m
Fabr. Chem. Farm. w Warszawie. USUWA Sprzedają po 2zł. za pudełko aptekii skla- wydzierżawienia i pokoje BRA

„Esencja CHINOWO-CHMIELOWA" | py” opreczne. SOTO 0 ogród owocowy 1000 ja- RÓŻNE|„Mydło CHINOWO-CHMIELOWE- BO (aut kamienna gia. DO wynajęcia LETNISKA.
V 1 z (Kogutkiem). Sprzedają apteki, sklady |——— Inteli wsztynek, kalvil, aport) 2 pokoje Iącznie Iub po- = a,

apteczne. Główny skład A ola | RACA ji gentny Inf. namiejscufol.Ikaža es Żakretowa Pro Do wydzierżawienia
GĄSECKIEGO, ul. Freta „Nr. 16 P HE poszukuje jakiego- = komeśrów. 94 Bra- od 4—6 p.p. 2863—0 i Sa oworów Druskieniki

|GĄSECKIEGO,ul. Freta| Lik! ao S _|i kolwiek zajęcia. - sławia, pocz ń, A. wmieście dow. się Dziel- 24

małożjeżdżona na nowych gumach oka- Wydz. Zdr. Publ. Nr. 154, niszki Nr.S sigis šikojilukova; 2893—1 na 48, faicok ago Pensjonat  ZajączkowW“ |

zyjnie 5,500 zt. Može być na raty. PR Seminarzystka ———————_—_ | ią es : paNirečigradis
NAJKORZYSTNIEJkupuje Się towarygwara:| en > Wd i (lt ć3 pi Ę towary gwaran- .l cznych kąqpi . -POZWARSZAWSKA, SPÓŁKA MYŚLIWSKA towanej dobroci u Głowińskiego.— Polecamy| poszukuje „posady idę |nteligentna osoba po. T pod I-ą hipotekę Obiad koje komfortowe"z cs
różne nowości sezonowe, markizety, jedwabie, zt 8 a obyćZa, b 0 uje pracy może domu w śródmieściu. z kuchnią i jeden pokó a y łodziennem utrzymanie

Wileńska 10. — oj | Sabny, ażPORE aa mo- dz ai diedas o: yayco ada e 6 ide: Pore. se sansjkos: NEJ domowe, niedrogo. Ta od 9 zł. Dobra kuchnia
e. - as ž ctwo w. š RD , kóry ania 2 “2
O RON —MisUma 15 6 1 Kalwaryjska 7 m. 5. AOL IE PE IJ higjeniczna—na żądanie  1 11—2-ej. 3 jarska.
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