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Po koniiskacie drugie wydanie
Wilna. Wtorek l-go lipca 1930 r.

INTROLIGATORNIA
„DZIENNIKA WILEŃSKIEGO"
MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 1244

OPRAWY KSIĄŻEK, ROCZNIKÓW,
KSIĄG BUCHALTERYJNYCH
I INNE ROBOTY. WYKONANIE
STARANNE. CENY PRZYSTĘPNE.
OTWARTA OD 8-ej DO 4-ej POP.
DREADndk CZŁ PEAZT KOLEKC aAGODA

Popierajcie Polską Macierz

Szkolną.
WileAska 15—5.
 

 

 

Klub Narodowy,
(Telefonem od wlasnego korespondenta).

WARSZAWA. Klub Narodowy, na posiedzeniu poniedziałko-
wem, po dłuższej dyskusji nad sytuacją w Państwie, postano-

* wił żądać zwołania sesji Sejmu i Senatu.

Pogłoski o woj. białostockim.
(Tel. od własnego korespondenta).

: WARSZAWA. Dziś rozeszły się pogłoski w kołach politycznych,
Jakoby poseł Zyndram-Kościałkowski miał objąć w najbliższym czasie
stanowisko wojewody białostockiego.

Konferencja w sprawie konkordatu.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Dziś popoł. pod przewodnictwem p. premjera Sła-

ków komisji Papieskiej,
|) Wka odbyła się konferencja w sprawie konkordatu z udziałem człon-

ks. ks. biskupów Szelążka, Przeździeckiego
I Łukomskiego, oraz ministra Czerwińskiego, wice-ministra ks. Żon-
gołłowicza i dyrektora departamentu Potockiego.

Wojska okupacyjne opuściły Nadrenję
Wroga postawa ludności niemieckiej

MOGUNCJA, 30.V. (PAT). Ti-
Tard, przewodniczący wysokiej ko-
misji międzysojuszniczej w kra-
jach nadreńskich oraz gen. Guil-
laumat odjechali stąd dziś rano
Wraz z ostatniemi bataljonami
Wojsk okupacyjnych. W chwili
zdejmowania flagi francuskiej
tłum zajął nieżyczliwą postawę

| Względem wojsk okupacyjnych.
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czasie odjazdu pociągu, uwo-
żącego ostatnie oddziały francus-
ie, tłum Niemców zaintonował
„Deutschland, Deutschland ūber
alles”, W południe opuścił Wies-
aden ostatni pociąg z wojskami

Okupacyjnemi.
BERLIN, 30.VI. (PAT). Z Wies-

badenu donoszą, iž w sobotę od-
_ yło się tam ostatnie posiedzenie
Międzysojuszniczej komisji nad-

ńskiej. W czasie zebrania prze-
 Wodniczący komisji Tirard wrę-
„Nyl komisarzowi rządu Rzeszy
„"Aronowi Langwerthowi von Stim-

ern pismo, zawierające oficjal-
dy komunikat mocarstw sojuszni-

 €zych o wycofaniu załóg okupa-
 Ctyjnych z Nedrenji w dniu 30
Czerwca r. b. Międzysojusznicza

komisja — oświadcza przytem Ti-
larq — oczekuje, iż przedtermi-
Nowa ewakuacja Nadrenii przyję-
A będzie przez wszystkich jako
anifestacja obustronnej naszej

Woli kontynuowania polityki po-
Ozumienia i pokoju wśród naro-
Ów. W odpowiedzi na przemó-

pienie Tirarda komisarz rządu
zęszy wyraził życzenie, ażeby
Zień ukończenia ewakuacji stał

SiĘ symbolem początku okresu
“alkowitego i ostatecznego pojed-

BERLIN, 30. VI. (Pat). W
€ichstagu odbyła się dziś w obe-

ności członków rządu i przed-
Stawicieli krajów związkowych ofi-
įlalna manifestacja z okazji ewa-

uacji Nadrenji, w czasie której
Tezydent parlamentu Rzeszy Loe-

| bania między narodami.

| € wygłosił okolicznościowe prze-

=

 

    

   
  

 

   

    
  

|. MOSKWA, (Pat.) Tass.. — Na
B, gresie partji komunistycznej

alin wygłosił _ sprawozdanie,
a. którem, poddając analizie obec-
i a Sytuację międzynarodową, za-

aczył, że ostatni okres jest!
„kresem zwrotnym nie tylko dla

AJ iazku sowieckiego. lecz także
4 krajów  kapitalistycznych.

twrot ten oznacza dla Z. S$. R. R.
dY rozwój gospodarczy, zaś
dj krajów kapitalistycznych upa-
„ck gospodarczy. Kryzys, jaki
„2ežywają kraje kapitalistyczne
xOwodowany został zdaniem
p.Wcy, nadprodukcją. Jest to

 |ją TWszy światowy kryzys gospo-
qCzy po wojnie. Kryzys obej-

je zarówno kraje przemysłowe
rolnicze, dotykając w szcze-

wpości Stany Zjednoczone i
jj ldoczniając istniejące między
Szczególnemi krajami _kapitali-
Sznemi sprzeczności. Najwięk-
sprzeczności istnieją między

mówienie. Nie udało się jeszcze
zagoić wszystkich ran, zadanych
przez wojnę—oświadczył Loebe—
że tylko wspomnę o Zagłębiu
Saary. Niemniej jednak czujemy
się związani postanowieniem, że
dążyć będziemy do wywalczenia
Rzeszy niemieckiej wolności i ró-
wnouprawnienia we wszystkich
dziedzinach. Gotowi jesteśmy ze
wszystkimi byłymi przeciwnikami
naszymi nawiązać stosunki przy-
jazne i przystąpić do wielkiej po-
kojowej rodziny narodów euro-
pejskich. Ale w rodzinie tej nie-
ma dla synów wyzutych z prawa
lub pod względem prawnym upo-
śledzonych. Wstąpić chcemy do
tej rodziny jako członkowie ró-
wnouprawnieni wśród państw kon-
tynentu europejskiego bez wzglę-
du na to, jakie czekają nas je-
szcze zadania. Z pełnem zaufa-
niem w przyszłość przystąpimy
do rozwiązania tych zadań. Z oka-
zji ewakuacji Nadrenji ogłoszone
zostało również dzisiaj orędzie
prezydenta Hindenburga, podpi-
sane przez wszystkich ministrów
rządu Rzeszy. Orędzie przypomi-
na obowiązek niewygasłej wdzię-
czności dla wszystkich Niemców,
którzy w latach opupacji z życia
swego złożyli ofiarę na rzecz od-
zyskania obszarów nadrenskich.
W zakończeniu orędzie stwierdza:
W tej uroczystej rodzinie jedność
niech będzie naszym hasłem. Pra-
gniemy być solidarni w dążeniu
do wyprowadzenia ukochanej oj-
czyzny naszej po latach niedoli
na drodze pokojowej do spokoj-
nych, lepszych i jaśniejszych dni.
Niemcy ponad wszystko — Deut-
schband iiber alles. Rząd pruski
wystosował do ludności nadreń-
skiej adres powitalny, w którym
m. in. podkreśla zasługi tych nie-
mieckich mężów stanu, których
polityka przyczyniła się do odzy-
skania Nadrenji i utorowania Niem-
com juž dziš drogi do wolnošci.

Kongres komunistyczny w Moskwie
Stanami Zjednoczonemi aAnglją,
terenem zaš walki jest Ameryka
Południowa, Chiny, kolonje i do-
minja. -

W dalszym ciągu swego prze-
mówienia Stalin omówił stosunek
innych Państw do ZSRR.

Twierdzą, że propaganda bol-
szewików rosyjskich uniemożliwia
nawiązanie normalnych stosun-
ków, aby zapobiec szkodliwym
skutkom propagandy, kapitaliści
otaczają się „kordonami” i „dru-
tem kolczastym", powierzając
łaskawie zaszczyt obrony tych
barjer Polsce, Rumunii i Finlan-
dji. Twierdzą, iż Niemcy czują się
obrażone z powodu tego, iż nie
chcą im rzekomo powierzyć stra-
ży nad temi „kordonami“. Roz-
prawia na temat propagandy bol-
szewickiej nie jest argumentem
przeciwko wznowieniu  normal-
nych stosunków, lecz pretekstem
dla propagandy na rzecz * inter-

L la ul. Dominikańska 4. Telefon Radakcg
1 Administracji 448, Drukarni 1244. Adres drukarni: Mostowa |.
Redaktor przyjmuje ed g. 2—4 pp. Administracja otwarta od g. $-—3,

„Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,
z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

 

wencji. Kończąc mówca oświad-
czył: „Polityka nasza jest polity=
ką pokoju i wzmocnienia sto-
sunków handlowych ze wszyst-
kiemi krajami. Rzezultatem tej
polityki jest poprawa stosunków
z całym szeregiem krajów oraz
zawarcie szeregu traktatów han-
dlowych, w sprawie pomocy
technicznej etc.

Przystąpienie Z. S. R. R. do
paktu Ke'loga, podpisanie znane-
go protokułu, dotyczącego tegoż
paktu z Polską, Rumuniją i Litwą,
wreszcie podpisanie  protokulu
przedłużającego ważność traktatu
przyjaźni i neutralności, zawarte-
go z Turcją,—są to również re-
zultaty wspomnianej polityki So-
wietów. Wreszcie za rezultat tej
polityki uważać należy i tę oko-
liczność, że zdołaliśmy utrzymać
pokój, nie dając naszym nieprzy-
jaciołom wciągnąć się do kon-
fliktu pomimo całego szeregu
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zagraniczne o

aktów prowokacyjnych i awan-
turniczych ataków, mogących
wzniecić wojnę. Będziemy kon-
tynuować tę politykę pokojową
ze wszystkich naszych sił i wszel-
kiemi środkami także w przy-
szłości. Nie pragniemy zabierać
ani jednej piędzi ziemi obcej,
lecz z drugiej strony nie ustąpi-
my też nikomu ani piędzi ziemi
własnej.

MOSKWA, 30.6. (Pat.) Tass
donosi: W dalszym ciągu obrad
kongresu partji komunistycznej
w dyskusji nad sprawozdaniem
Stalina wszyscy mówcy wyrazili
solidarność z zasadniczą linją po-
stępowania partji i przypominali
sukcesy, osiągnięte przez komu-
nistów na polu rozwoju gospo-
darczego i kulturalnego Z. S. S.
R. Mówcy domagali się od by-
łych przywódców opozycji sta-
nowczych oświadczeń co do ich
obecnego stanowiska.

Katastrofa kolejowa w Rosji.
MOSKWA, 30.6. (Pat.). Wsku-

tek złego nastawienia zwrotnicy
wykoleił się w pobliżu leningradu
pociąg osobowy, zdążający z

Irkutska. Lokomotywa oraz je-
den z wagonów zostały strzaska-
ne. 22 osoby zginęły, 28 zaś —
odniosło ciężkie rany.

Eskadra duńska w Gdyni.
WARSZAWA. 30.6. (Pat.). Dnia

3 lipca przybędzie go Gdyni es-
kadra duńska, rewizytująca ma-
rynarkę polską, która w roku
ubiegłym bawiła w Danji. Przy-
bywa mianowicie krążownik szkol-
ny „Heyndal* pod dowództwem
kapitana Wolfhagena oraz 5 łodzi
podwodnych wraz z okrętem
warsztatowym, dowodzonym przez
kapitana Wernera. Jednocześnie
przybywa komandor Pontoppi-
dan, szef gabinetu ministra mary-
narki. Komandor Pontoppidan,
kawaler orderu Polonia Restituta,

jest znaną osobistością w świecie
morskim Danii.

GDANSK. 30.6. (Pat.). Prasa
gdańska w dalszym ciągu rozpi-
suje się z oburzeniem o pominię-
ciu przez flotę Danji portu gdań-
skiego z okazji jej wizyty w Gdy-
ni. „Deutsche Allg Ztg.” uważa,
że postępowanie Danji w tym
wypadku jest stronnicze, gdyż
Danja stanęła po stronie Gdyni
a przeciwko Gdańskowi. Dziennik
podkreśla, że duńska flota wojen-
na poprostu zlekceważyła sobie
port gdański.

Zgon ś.p. Juljusza Ejsmonda.
W niedzielę dn. 29 b. m. oko-

ło godziny 4-ej popołudniu, zmarł
w Zakopanem, nie odzyskawszy
przytomności, pomimo troskliwej
opieki lekarskiej, Juljan Ejsmond,
znany literat i poeta. Eksportacja
zwłok na dworzec kolejowy, a
stąd do Warszawy, gdzie odbę-
dzie się pogrzeb w poniedziałek
o godzinie 3-ej popołudniu.

Zgon utalentowanego pisarza,
który w pełnym rozkwicie talen-
tu zszedł ze Świata, jest dotkliwą
dla poezji polskiej stratą. Padł
ofiarą tragicznego wypadku poe-
ta, który uosabiał najradośniejsze

i najszczersze wczucie sięw przy-
rodę, śród licznej plejady naszych
literatów. Znakomity autor „Przy-
gód łowieckich* był bajkopisa-
rzem, piewcą miłości, pisarzem
dla dzieci, tłómaczem literatury
łacińskiej w Polsce, wreszcie ży-
wym bardzo i wrażliwym publi-
cystą.

Talent jego czerpał wzory i
formy z najpiękniejszych utwo-
rów złotego wieku poezji polskiej
z 16 i początków 17 stulecia.

Zgon jego okrywa żałobą całe
nowoczesne piśmiennictwo pol-
skie.

Wielki proces komunistyczny w Poznaniu.
POZNAŃ. 306. (Pat.). Dziś

rozpoczął się przed sądem okrę-
gowym w Poznaniu proces prze
ciwko 26 komunistom, oskarżo-
nym o agitację wywrotową na
terenie Poznania. Na czele oskar-
żonych stoi przywódca ich Fran-
ciszek Daniela. Z pośród oskar-
żonych na rozprawę nie stawiła
się jedynie żona znanego tu agi-
tatora Bema, który zbiegł do

Sowietów. Prawdopodobnie i Be-
mowa opuściła granice Polski.
Oskarżeni nie przyznają się do
winyi tylko niektórzy z nich po-
twierdzili przynależność swą do
P. P. S. lewicy. Rozprawa potrwa
kilka dni. Gmach sądu otoczony
jest posterunkami policji. Rów-
nież na korytarzach sądowych
skonsygnowano wzmocnione stra-*
że.

Zlot Sokołów w Białogrodzie.
BIAŁOGROD, 30.VI. (Pat.). —

Trzeci dzień uroczystości Sokołów
zamienił się w imponującą mani-
festację. Zorganizował się pochód,
w którym wzięło udział 50 tys. Soko-
łów i Sokolic, entuzjastycznie wita-
nych przez publiczność. Nad po-
chodem unosiły się samoloty ju-
gosłowiańskie, czesko-słowackie i
rumuńskie. Po południu na sta-
djonie odbyły się popisy gimna-
styczne. Ibrzymiem  powodze-

niem cieszyły się pokazy Soko-
łów z Hercegowiny, którzy wyko-
nali ćwiczenia, naśladujące roboty
w polu. Król Aleksander udekoro-
wał orderem św. Sawy trzeciego
stopnia sztandary Sokołów jugo-
słowiańskich,  czeskosłowackich,
polskich, rosyjskich i rumuńskich.
Rada m. Białogrodu odbyła uro-
czyste posiedzenie na cześć przed-
stawicieli zagranicznych  przyby-
łych na uroczystości.

Owoce rewolucji w Boliwii.
Rządy wojskowe.—3 |tys. zabitych.

LONDYN, 30.6. (Pat.) Jak do-
nosi z Boliwji „Times“, nowy
rząd składa się wyłącznie z wyž-
szych oficerów. Proklamacja, wy-
dana przez rząd, zapowiada sze-
reg reform. W czasie walki zgi-

nęło ogółem około 3 tys. ludzi,
w tej liczbie około 500 studen-
tów i wiele kobiet. Obecnie w
miejscowości La Paz panuje spo-
kój.

 

 

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO.
Sekretarjat Stronnictwa Narodowego czynny jest codziennie od

godziny 12 do 3, popołudniu i od 6 do 8 wieczorem. Nieczynny

zaś jest na czas letni co soboty, niedziele i święta.
——-—-—-—— ————

PONCZOCHY damskie poczwórna stopa w modnym do-
borze kolorów już otrzymałem

FRANCISZEK FRLICZKA

Polska Składnica Galanteryjna
Wilno, ul. Zamkowa 9, róg Skopówki. — Telefon 6—46.
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tekstem 6 lem 85 gr., w tekście 40 gr., za
ach świątecznych oraz z prowincji o 28 proc. drožej,
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pi dministracja nie bierze odpowiedzialności za
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KONGRES CENTROLEWU W KRAKOWIE
W dniu kongresu centrolewu

w Krakowie panowało niezwykłe
ożywienie. Przy pięknej, słonecz-
nej pogodzie napłynęły do mia-
sta tłumy włościan i robotników.

Obrady kongresu rozpoczęły
się o godz. 9.30 w sali Starego
Teatru, gdzie zebrało się około
2.000 osób. Na podjum zajęło
miejsce prezydjum kongresu. Z
galerji powiewają liczne sztanda-
ry i transparenty.

Po odegraniu hymnu narodo-
wego przez orkiestrę górniczą,
pierwszy zabrał głos, zagajając
kongres, wice<marszałek p. Róg
z Wyzwolenia. Mówca wyraził
przekonanie, iż sanacja przygoto-
wuje w najbliższym czasie nowy
zamach stanu. Wojewodowie otrzy-
mali polecenie od Ministerstwa
Spraw Wewn. zbadanie, jak się
zachowa społeczeństwo, jeśli Sejm
będzie rozwiązany, a nowe wy-
bory nie zostaną rozpisane.

Po odczytaniu depesz powi-
talnych.od marszałka Sejmu p.
Daszyńskiego, senat. Limanow-
skiego i Motza i od 38 posłów
angielskiej Labour Party, przed-
stawiciele stronnictw złożyli de-
klaracje.

P. Barlicki odczytał deklarację
P. P. S.i wskazał na konieczność
zlikwidowania dyktatury.

Deklaracja Wyzwolenia, przed-
łożona przez posła - Malinowskie-
go, skierowana była głównie prze-
ciwko osobie Prezydenta Rzplitej.

J. Waleron domagał się imie-
niem stronnictwa chłopskiego po-
łączenia wszystkich stronnictw
włościańskich.

P. Witos przypominał rolę
chłopa polskiego w walce o nie-
podległość i oświadczył, że lud
jest gospodarzem w Państwiei
musi bronić praworządności, jako
czynnika rozwoju narodowego.

Przedstawiciel Chrześc. dem.,
p. Kuśnierz, zwrócił uwagę, że
uniemożliwianie prac Sejmu jest
gorszem od sławnego „liberum
veto“.

P. Popiel (N. P. R. prawica)
podkreślił, iż rząd musi się oprzeć
na kartkach wyborczych, a nie
na bagnetach.

P. St. Thugutt zobrazował za-
chowanie się sanacji i mówił o
konieczności przywrócenia. po-
nownie prawa.

Senator Marchlewski z Piasta
stwierdził, że naród pragnie pra-
worządności i sprawiedliwości.
Wyzbycie się tych pragnień by-
łoby upodleniem narodu.

P. Chaciński z Chrześc. Dem.
odczytał wspólną rezolucję kon-
gresu.

Rezolucja ta w całości w pra-
sie była konfiskowana,

Przyjęto następnie drugą re-
zolucję, stwierdzającą, że demo-
kracja polska stoi na gruncie po-
koju z sąsiadami, ale oświadcza
demokracji całego Świata, że
każde targnięcie się na nienaru-
szalność granic jest targnięciem
się na pokój.

Obrady zamknął krótkiem prze-
mówieniem p.  Niedziałkowski
(PPS).

O godz. 12 w pół. odbyło się
wielkie zgromadzenia na Rynku
Kleparskim, gdzie uprzednio już
zgromadziły się delegacje ze
sztandarami.  Przemawiali tam
P. p+ Jankowski (N. P. R.-pra-
wica), Urbański (Ch.-D), Brodacki

(Piast), Chądzyński (N. P. R.
Hofmokl- Ostrowski (Stron.;Chłop-
skie), Putek (Wyzwolenia), Zu- *
ławski (P. P. S.), który wyjaśnił,
dlaczego kongres został zwołany
do Krakowa. Tu zrodziła się
genda stąd muszą
wyjść pierwsze kroki, aby z le-
gendą skończyć.  Przemawlali
jeszcze p. Madejczyk (Piast) i
Wrona (Str. Chł.).

Po zgromadzeniu wielki po-
chód udał się pod pomnik Mic-
kiewicza. Tam przemawiał ks. Pa-
naś, który stwierdził, że wśród
uczestników kongresu- widzi o-
gromną ilość dawnych legjoni-
stów z I, Il i Ill brygady, poczem
zabrał jeszcze głos p. Mastek z
PPS i zapowiedział, że następny
zjazd odbędzie się już w stolicy
na powitanie rządu „robotniczo-
chłopskiego”.

Na tem kongres się zakoń-
czył. Spokój nigdzie nie został
zakłócony. Obliczają udział ucze-
stników na 22.000 ludzi. Punkt
ciężkości spaczywa jednak nie-
tyle w ilości uczestników, ile w
rezolucjach.

* *

„Robotnik" podaje spis fał-
szerstw, których dokonała sa-
nacja, aby niedopuścić do kon-
gresu, albo też zmniejszyć liczbę
uczestników jego. A więc sfał-
szowano:
+ Okėlnik PPS, podpisany przez
wice-marszałka Zulawskiego, a
mówiący o rzekomej zdradzie
Stronnictwa Chłopskiego.

Depeszę do Redakcji
botnika* o

„Ro-
„odstąpieniu” ludow=

ców — i polecenie odwołania
wyjazdu na Kongres delegacji
warszawskiej,

Odezwę „Biura Organizacyj-
nego Kongresu Obrony Prawa i
Wolności Ludu” o rzekomych
zgromadzeniach, które miały się
odbyć w dniu niedzielnymw oko-
licach Krakowa, z udziałem po-
słów.

Odezwy stronnictw lewicy i
środka o odwołaniu Kongresu,
kolportowane w woj. krakow-
skiem, kieleckiem i na Sląsku.

Odezwę P.S.L. „Piast” o odwo-
łaniu Kongresu.

Okólnik P.S.L. „Piast” o „zdra-
dzie” P. P. S. 5

Okólnik p. Tłuchowskiego,”na-
wołujący Obóz Wiel. Polski „do
wyjścia naulicę”,

* * a

W tym samym dniu, kiedy
odbywał się w Krakowie kongres
centrolewu, B. B. urządził w Ma-
łopolsce szereg wieców. „Gazeta
Polska" wylicza kilkadziesiąt miej-
scowości, gdzie się odbyły te
wiece, oraz około trzydziestu
posłów z B. B., którzy na nich
przemawiali. Uchwalono na nich
rezolucje z zaufaniem do rządu.
Informacyj o tych wiecach do-
starczyła „Gaz. Polskiej“  slawet-
ra agencja „lskra”, która sfal-
szowała okólnik Obozu W. Pol-
ski. Liczbę uczestników „Gaz.
Polska” podaje na tych wszyst-
kich wiecach na 22 tysiące. Do-
brze liczą.

IA IZODWKITNKADEOCTKI|

ZE ŚWIATA.

Dziwny wypadek z pio-
runem.

CHICAGO, 30.VI. (Pat). O nie- .
zwykłym wypadku z piorunem
donoszą zosady Excelsior Springs
(Missouri). Mianowicie, jeden z
tamtejszych farmerów sypial
zwykle tuż przy oknie. Jednego
wieczora farmer położył się spać,
mając okno nad głową otwarte.
W nocy zerwała się burza. Pio-
run uderzył w okno, przy któ-
rem spał farmer, stopił komplet-
nie siatkę drucianą, zniszczył w
drobne strzępy poduszkę pod
głową. Farmer, pozatem że był
nieprzytomny przez blisko godzi-
nę i że stracił włosy, nie odniósł
żadnego szwanku i gdy go ocu-
cono oświadczył, że nic mu nie
jest i czuje się doskonale.



       
ona sposoby wyrażania wewnętrz*
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Dyktaluraatyranja.
W obecnej dobie powojennej

agromnie „modne“—ježeli wolno

tak się wyrazić — stały się rządy

dyktatorskie.

Po zjeździe centrolewu.

Prasa sanacyjna usiłuje zlekce-

ważyć zjazd krakowski centrole-

wu, podając przedewszystkiem

liczbę jego uczestników na bar-

dzo nikłą, bo wynoszącą zaledwie

Dyktatura, podobnie jak inne zgórą 5 tys. W istocie było co-

formy rządów, republikańska, mo- najmniej 5 razy tyłe.

Pomimo lekceważenia, oczy-
narchistyczna etc. znana była już

w starożytności, niestety nasze

pokolenie, nieznając dokładnie

ducha starożytności i historji bar-

dzo często miesza dwa odrębne

pojęcia, dwie formy rządów: dy-

ktaturę z tyranją, która również

znana była starożytnym, Zazna- życia żałować nie przestaną:

czyć tu należy, iż „tyranja“. „ty- To bowiem, co uczynili wczoraj,

“ o ; „ jest przekroczeniem granicy między

ią BOCZAROWO nie miały by opozycją, a anarchją. Jej to czarny

najmniej tego ujemnego znacze- sztandar załopotał wczoraj nad salami

DE żę . i i placami Krakowa. I tu jest granica

nia, jakie dziś przywiązujemy do której nam przekroczyć nie wolno. :

tego wyrazu. Był to tytuł, nawet Dopóki lewica opozycyjna biła swym

p „ codziennym orgžem kłamiiwych fraze-

bardzo zaszczytny,który z Sza sów w rząd, czy w system rządzenia—

sem  skompromitowany został wolno n było w poczuciu swej siły i

ę A i słuszności przechodzić nad tem do po-

Es niektorych tyranów, | stał rządku dziennego. Dzień wczorajszy,

się dziś synonimem okrutnika, będąc potwierdzeniem bezsily naszej

5 r i 5 opozycji, jednocześ ie zdemaskował jej

gwałciciela POZ: swobód. oblicze. Dzień wczorajszy był uderze-

Zarówno tyranja, jak dyktatu- niem nie w rząd, lecz w państwo.Bę-

iadai h 5| dziemy mieli czas rozprawić się z war-

ra, posiadają tę cechę wspólną,  tością wysuniętych przez kongres kra-

iż oznaczają władcę absolu: kowski postulatów i zarzutów i z war-

; : 4 kiej tością ich autorów Dziś powiedzieć mu-

tnego, nie z krwi królewskiej, simy tylko jedno: Jeśli panowie Barlic-

który władzę swą otrzymał nie <yl Żuławscy, Dąbscy i Rógi zmuszą

d dziedzict Różni Ł nas do walki—będą ją mieli. I napewno

rogą dziedzictwa. Różnica nato: nie my tego będziemy żałować.

miast polega na tem, że dyktator „Gaz. Warsz.“ podkreśla,. że

otrzymywał tę władzę z rąk na- kongres stanowić będzie ważny

rodu — tyran zaś sam sobie ją

przywłaszczał. Dyktator wybiera-

ny bywał w chwiłach grożącego

niebezpieczeństwa, przeważnie ze-

wnętrznego, niekiedy wewnętrzne-

go, wybierano go na czas okre-

ślony (w Rzymie na 6 miesięcy).

Przeciwnie tyran, który przywła-

moment w rozwoju naszych we-

wnętrznych stosunków politycz-

szczywszy sobie władzę, wszel-

kiemi siłami starał się przy niej

nych. Jest „on bowiem ostatecz-

utrzymać i kończył przeważnie

nem zerwaniem lewicy z Piłsud-

tragicznie, bądź z rąk szczęśli-

wiście sztucznie robionego, wi-

doczne jest* w prasie sanacyjnej

niezwykłe rozdrażnienie. „Gazeta

Polska* w artykule p. t. „Po kra-

kowskiej prowokacji" zaznacza,

że odpowiedzialni pfływódcy po-

lityczni opozycji zrobili krok, któ-

rego prawdopodobnie do końca

skim. Współdziałanie trwało długo,

właściwie aż do chwili postawie-

nia b. ministra Czechowicza przed

Trybunałem Stanu. Epilogiem

konfliktu był kongres niedzielny.
Znaczenie kongresu polega na tem,

że zmiana stosunku do Piłsudskiego,

dokonana już dawniej w kierowniczych

sferach lewicy, została zrozumianai

zaaprobowana przez masy. Rozumieli-

śmy zawsze, że jedną zprzyczyn chwiej-

2 często taktyki lewicy, powodem

skłonności do „bartiizmu*, było wielo-

wsaedQ rywala, bądź też z rąk letnie wychowywanie mas. w kulcie dla

tłumu, który w żywiołowym wy- Piłsudskiego. Nic tak to latwo z dnia na

i dzień przerobić duszę prostego czło-

buchu zrzucał narzucone sobie wieka, któremu jako najwalniejszy argu-

jarzmo. ment przeciw obozowi narodowemu

kładło się w usta okrzyk: Niech żyje

Piłsudski!
Ta przemiana wewnętrzna wśród

szerokich mas zwolenników lewicy zo-

stała stopniowo dokonana, a potwier-

dzeniem jej był „wczorajszy kongres.

Jednak na tem nie kończy się jego

rola. Kongres spowodował bardzo zna-

mienne uchwały i jeszcze ciekawsze

wypowiedzenia się przywódców lewicy,

które — wierzymy—nie pozostaną bez

wpływu na dalszy rozwój stosunków

politycznych w Połsce. Usunięcie akcen-

tów demagogji klasowej i ekonomicz

nej przy silnem podkreśleniu bezwzglę-

dnego szacunku dla prawa, jak również

Dla dyktatora władza abso-

lutna była zawsze tylko środkiem

do celu—celem zaś było jak naj-

szybsze wyprowadzenie swego na-

rodu z niebezpieczeństwa, czy to

podczas wojny, czy zawieruchy

wewnętrznej lub nareszcie prze-

silenia gospodarczego.

Dla tyrana — władza była

zawsze celem samym w sobie.

Utrzymanie się przy władzy je-

dynem zadaniem, jedyną troską.

By wzmocnić swoją pozycję, ty-,

ran nie waha się osłabiać włas-

nego narodu, podniecając waśnie

wewnętrzne, zazdrość, w myśl

perfidnej maksymy: divide et

impera. W ostateczności nie wa-

ha się nawet szukać poparcia z

zewnątrz, u wrogów, sprowadza-

jąc największe  niebezpieczeń-

stwo na własną ojczyznę. Nie-

ufny, nie posiadając oparcia we ną groźbę dla swej władzy, w

własnym narodzie, otacza się głębi duszy pogardza nim, gdyż

zgrają najpodlejszych najmitów, sądzi go według swego najbliż-

wyrzutków własnego społeczeń- szego otoczenia, składającego się

stwa i obcych przybłędów. Dla za- z wyrzutków, karjerowiczów i wo-

spokojenia ich coraz wzrastających góle najnikczemniejszych | ele-

apetytów, wyciska z narodu drogą mentów. 2

podatków, sekwestrów ostatnie Dyktator opiera się na ele-

grosze, patrząc obojętnie na zu- mentach  najszlachetniejszych w

bożenie i nędzę, podczas, gdy je- narodzie.

go faworyci opływają w rozko- Tyran—na rozkładowych, na

szach. tem co najgorsze, obce, wrogie

Dyktator jest najlepszym sy- własnemu jego narodowi.

są to wszystko objawy, świadczące o

nem narodu, który za Mickiewi-

czem może powiedzieć „jestem

miljon”, gdyż czuje i kocha za

miljony swego narodu, dla które-

go poświęca wszystkie swe siły,

genjusz, nie biorąc nic w zamian.

Tyran przedziwnie niena*

widzi narodu, nad którym pa-

nuje; gdyż widzi w nim ustawicz-

ii 5-
50:

nej treści, doszukuje się tajni-

ków sztuki artysty. Pomaga jej

Nowa nauka o literaturze po- zaś w tem poszukiwaniu estety:

czyna być stosowana więc wy- ka literacka, co zajmuje się wa-

datniej. Istotnie trzeba było ja- runkami, w jakich powstaje dzie-

kiejś reformy, skoro i nasza sztu- ło. Więc wszystko polega na

ka biograficzna tkwi poniekąd w ścisłej obserwacji i drobiazgowym

dawnej manjerze, a przecież cho- opisie dzieła.

dzi nam głównie o zbadanie ory- Nie trzeba myśleć, by odtąd

ginalności dzieła. Historycznie nas, dawne metody traciły na wartoś-

od niegoodsunięto, choćby wymie- ci. Nie, one zachwiały ją niewąt-

nić Chlebowskiego, zdawał sobie  pliwie, uległy tylko reformie. Sta-

sprawę, że jednostka prawdziwie ły się bowiem zbyt jednostron-

twórcza walczyła zawsze z lite- ne, nie dają nam wskazówek, w

NOKOGRAFJA 0 ŻEROKSKIK.

racką tradycją. jaki to sposób wielcy artyści

Dopiero jednak Dilthey uświa- stwarzają swój świat swojemi

domił nam to, że człowiek twór- środkami.
Zrozumiano, że historyzm, fi-

lotogizm, genetyzm bada przy-

czyny, ale nie daje wyjaśnienia

istoty zjawisk. A jeżeli tak to

czy nie składa się tylko z dżia-
łających nań wpływów. Artystyczna
wartość indywidualności da się
zrozumieć dopiero wtedy, gdy

zbadamy, jak np. Słowacki po- trzeba pomyśleć nad tem, jak

konywał zwycięsko wpływy i dokonywują się doświadczenia

użytkował je w tym celu by indywidualne, jakie są ich ce-

stworzyć nowe dzieło. To właśnie chy charakterystyczne, jakie środ*

poniekąd wykazał Kleinćr, gdy ki językowe i literackie.

Windakiewicz odnosił wszystko metoda podkreśla to, co jest

do Szekspira. oryginalne i niezależne, uwydat-

Tu zaś pomaga estetyka, opar: nia i określa to, co artysta nam

ta na psychologji twórczości i dał i jak je nam dał.

mówiąca nam, że piękno wykwi- A cały przewrót wynikł z te-

ta z uczucia, że uczucie stwarza go, że głośny psycholog Spren-

sferę inną od otaczającego šwia- ger przeciwstawił niejako świat

ta, że uczucie często góruje nad ludzki, Światu naturalnemu, ba-

rozumera i sprzeciwia się woli. dając odrębności. t

| dlatego nowa nauka zajmuje się Załamanie się form życia

głównie tekstem, co tę inność przedwojennego wywołało prze-

wyraża, i określa metody bada cież ucieczkę od pozytywizmu.

nią tej inności. Prąd neoidealistyczny w filozofji

Interesuje ją słownik, śledzi odmienił i humanistykę, co ze

Sprengerem stanęła raczej na

nie pominięcie sprawy obrony granic— -

Nowa

DZYTEŃRNIKoWILL

Z prasy.
dodatniej ewolucji, jaką przeszedł obóz

polskiej lewicy,
Nie jest to oczywiście wystarczają-

ca legitymacja ani dla naszego współ-

działania z tym obozem, ani dla uła-

twiania nu dojścia do władzy. Jest to

jednak to konieczne minimum, którego

kraj miał prawo oczekiwać od obozu

politycznego, głoszącego gotowość o-

bjęcia spadku po zbankrutowanaj dyk-

taturze. Przywódcy centrum trafnie od-

czuli, że takiem postawieniem sprawy

przybliżają nietylko koniec obecnej dy-

ktatury, ale także zapobiegają powtó-

rzeniu się jej po pewnym czasie.

Konserwatyści o rządzie.

W przeddzień kongresu cen-

trolewu „Czas” krakowski składał

odpowiedzialność za : „wyjście na

ulicę* lewicy, a mianowicie za

manifestację kongresową na rząd.

„Czas“ pisal:
„Rząd, który zamknął opozycji dro-

gę akcji parlamentarnej i w żadne z nią

porozumienia wchodzić nie chce, skłania

ja sam do tego, aby wyszła na ulicę —

i w tem leży jego błąd. Pariamentaryzm

jest klapą bezpieczeństwa i niebezpiecz-

nie jest ją zamykać, bo się musi być

wtedy na to przygotowanym, że kryty-

czne nastroje społeczeństwa będą się

wyładowywać w postaci demonstracji".

Słusznie, zupełnie słusznie.

Szkoda tylko, że tak późno „Czas”

spostrzegł, iż parlament jest „naj-

lepszą z możliwych klap bezpie-

czeństwa”, jeszcze przecież w

ostatnich tygodniach chwalił bez

zastrzeżeń rząd za odraczanie i

zamykanie sesji. Taka to już

mentalność konserwatystów.

W dniu kongresu tenże „Czas“

w dalszym ciągu krytycznie oce-

niał zachowanie się rządu, oskar-

żając go o bierność.
Wladomo, że rząd w ostatnich dwóch

latach — od wyborów 1928 roku — w

wysokim siopniu ograniczył swą inicja-

tywę działalności i działalność politycz-

ną. Wiele spraw, których rozwiązanie

jest potrzebne i pilne, stoi w miejscu

lub zalega w biurach referentów. Nie po-

sunęła się naprzód sprawa reformy po-

datkowej; nie zajął się rząd aktywnie

sprawą reformy ustrojowej i wyborczej,

cofając się przed inicjatywą; zalegają

ważne traktaty z zagranicą; wpadła w,ja-

kąś przepaść sprawa Harrimana; Zaha-

mowano porozumienie z mniejszościami.

Stało się to po części dlatego, że do

uruchomienia tych spraw potrzebne jest

porozumienie z sejmem, a ten został

sparaliżowany; po części dlatego, ponie-

waż nadeszło tym czasem europejskie

przesilenie gospodarcze, dla nas szcze-

gólniej dotkliwe, a rząd nie uważa wsku-

tek tego chwili za odpowiednią do ja-

kiejkolwiek inicjatywy.

Okoliczność, że rząd przeszedł do

systemu bierności sprzyja niewątpliwie

opozycji.

„Czas* domaga się od rządu

aktywności, opartej o wiarę w

wielką gwiazdę Piłsudskiego, któ-

rego autorytetu opozycja rzekomo

nie zdoła naruszyć.
—— -—————

RTR nada

Ale godny kaźni błąd,
Łamać prawo, walić rząd.

Sofokles.

  

 

Dyktator i tyran, obleczeni

tą samą wladzą, dochodzą do

wręcz przeciwnych rezultatów:

dyktator ratuje ojczyznę z osta-

tecznej toni, lub jeżeli tego nie-

potrafi zdziałać—ratuje jej honor,

jak np. Kościuszko i przechodzi

do historji jako bohater, jako he-

ros narodowy.

Tyran doprowadza swe pań-

stwo do ostatecznego upadku i.

kończy zwykle bądź z ręki skry-

tłobójcy, bądź haniebnie przez

własny naród wygnany.

Albowiem dyktator używa po-

wierzonej sobie przez naród wła-

dzy na dobro narodu.

Tyran zdobytej przemocą lub

podstępem władzy używa dla za-

dowolenia własnej pychy.

terenie irracjonalizmu i psycho-

logji opisowej. Już u Diltheya

badanie struktury duchowej przy-

brało charakter statyczny ifor-

malistyczny.

Odwróciły się podstawy meto-

dologiczne humanistyki, odpowia-

dając neoidealistycznym koncep-

ejom historji kultury Ze Spren-

ger analizuje indywidualne struk-

tury duchowe, zmierzając "do

charakterologji osobowości i eto-

logji kultury, więc za nim wszys-

cy zastosowali jego metody izo-

lacji, idealizacji, totalizacji i indy-

widualizacji. Dzięki szczególnie

ostatniej, uwzględniono nieskoń-

czone bogactwo form życia du-

cha mego.

Uznano naprzykład, że w na-
stawieniu  religijnem możemy

uchwycić sens życia, że każda

jednostka ma swój osobny rytm

tego życia, że artysta, jako nau-

czyciel swego pokolenia i współ-

twórca kultury, może ulegać war-

tościowemu. O ile idzie o jego

sztukę, nie można nie znać no-

wej psychologji, nowej estetyki,

nowej poetyki, jeżeli chce się

opisać niepowtarzalną iwyjątko-

wą osobowość i dzieło. -

Odrzucono przypadek i de-

terminizm jako czynniki psychi-

czne i rzucono się do badania

narodzin pomysłów każdego

dzieła, do analizy psychicznej

struktury _ twórców, zaczyna-

za od sfery podświadomości.

yło to naturalne, skoro nau-

E"NZSSYCI

Odezwa.
Stołecznego Organizacyjnego Komitetu Oby-
watelskiego Obchodu 10-lecia «Cudu Wisły».

Zbliża się dziesiąta rocznica odparcia najazdu bolszewickiego na

Polskę. Zbliża się pamiętny dzień 15 sierpnia, kiedy u wrót stolicy

stanęła armja nieprzyjacielska, zagrażając po tylu latach niewoli zdo-

bytej niepodległości Polski.
Zwawało się, że osłabione długim odwrotem wojsko polskie nie

oprze się nawale wroga.

| oto zbudził się duch narodu, a bohaterski czyn zbiorowy za-

stępów dzielnych ochotników wzmocnił tężyznę znękanego walką

żołnierza i zdziałał, że armja polska zaczęła zwyciężać i zwyciężyła.

Stał się „Cud Wisły", okupiony krwią ofiarną tysięcy poległych

z bohaterskiemi postaciami

na czele.
Nadchodzi chwila, kiedy cały naród polski

księdza Skorupki i kpt. Pogonowskiego

winien zjednoczyć

się w hołdzie obrońcom swym i uczcić dzień największy w historji

Odrodzonej Polski.
Stołeczny Organizacyjny Komitet Obywatelski Obchodu 10-le-

cia „Cudu Wisły" wzywa wszystkie organizacje i stowarzyszenia spo-

łeczne do wzięcia udziału w pracach Komitetu przez zgłoszenie swe-

go przystąpienia, a organizacje i związki prowincjonalne do tworze-

nia lokalnych komitetów miejscowych.

Zgłoszenia prosimy kierować do Sekretarjatu Stołecznego Orga-

nizacyjnego Komitetu Obywatelskiego Warszawa, ul. Kredytowa 16

m. 25 (lokal Polskiego Tow. Opieki nad Kresami). Informacje w godz.

od 19 do 20. Telefon 10 92.
Legjon Rzeczypospolitej Polskiej,

Związek Hallerczyków,

Stowarzyszenie Dowborczyków „Ku chwale Ojczyzny”.

Stowarzyszenie emerytów wojskowvch,

Naczelny Komitet Akademicki,

Narodowa Organizacja Kobiet,

O. W. P. Stołeczny Wydział Młodych.

Klub Adwokatów,
Tow. Giran. „Sokół” — dzielnica Mazowiecka.

Polskie Tow. Opieki nad Kresami,

Warszawskie Towarzystwo Cyklistów,

Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarzy,

Żeński „fidac” w Polsce,

Związek Polaków z Ameryki,

Związek Rzemieślników Cbrześcjan i Koło Mieszczanek,

Związek Ziemianek.

Zamkięcie Kongresu Eucharystycnego.

W uroczystość św. św. Apo-

stołów Piotra i Pawła, a w dniu

kulminacyjnym Kongresu Eucha-

rystycznego. Poznań był świad-

kiem najwspanialszej manifestacji

uczuć religijnych, jaka kiedykol-

wiek miała miejsce w odrodzo-

nej Polsce.
Pochód z katedry na Ostrowie

Tumskim rozpoczął się już o

godz. 8 rano i trwał bez przerwy

do godz. 11. W zwartych szere-

gach karnie maszerowały nieprze-

liczone organizacje na stadjon

b. P.W.K., gdzie miało się odbyć

uroczyste nabożeństwo. Te Deum

i zakończenie Kongresu.

Według obliczeń w pochodzie

wzięło udział zgórą 200 tysięcy

osób. Na gościach z zagranicy i

dziennikarzach cudzoziemskich ta

imponująca pod każdym wzglę-

dem manifestacja religijna wy-

warła niezatarte wrażenie. O licz-

bie uczestników można mieć wy-

obrażenie, gdy się zważy, że z

sanmiej Małopolski przybyło na ten

dzień 11 pociągów nadzwyczaj-

nych, w tem 2 ze Lwowa.

Nie było domu w Poznaniu,

którego fronton i okna nie były-

by przybrane w kwiecie, dywany

i inne ozdoby. Wiele domów i

instytucyj były rzęsiście ilumino-

wane.
Pochód otwierały organizacje

młodzieży. A więc kroczyło har-

cerstwo, liczne organizacje mę-

skie i żeńskie katolickich Stow.

Młodzieży Polskiej, organizacje

przysposobienia wojskowego,

sportowe, jak wioślarze, sokoli,

bractwa kurkowe, it. p.
Pozatem szły organizacje społe-

czne i zawodowe. FA więc stowa-

rzyszenia robotnicze, związki za-

wodowe pracowników panstwo-

wych i prywatnych, organizacje

urzędników. Z kolei postępowały

organizacje. rolników. Zachwyt

budziły barwne i malownicze stro-

je włościaństwa polskiego, przy-

byłego z różnych stron Polski.

Entuzjastycznie witano kroczą-

ka zawsze i dzisiaj pragnie

opanowywać rzeczywistość i nie

może być obojętna dia tego, co

odnosi się do psychicznych prze-

łomów w życiu twórców, bo te

przełomy budują wewnętrzną for-

mę dzieł i ustalają cechy indy-

widualności. Sztuka, co wedle

Ulitza, stanowi tylko szereg do-

świadczeń wyobraźniowo wzrusze-

niowych, wytwarza kształty, które

wyrozumieć może tylko krytyka,

co zdaje sobie sprawę z tego,

co wydaje się nieprzewidziane i

nieobliczalne w duchu twórczym.

A zjawiska literackie muszą
być teraz studjowane nie jako

tylko źródła do historji kultury,

ale też jako fakty godne rozbio-

ru estetycznego. Na miejsce me-

tody genetycznej wstępuje dziś

metoda, opisowa, mająca za punkt

wyjścia samego twórcę i rozwa*

żająca jego sposoby stylowe,

technikę, znaczenie estetyczne.

Patronami tej metody są Dilthey,

Miiller-Tweienfels, Gundolf, Wolrel.

U nas jednym z jej przedsta-

wicieli jest Adamczewski *), któ-

ry,już w badaniach nad staropol-

„skim poetą Žimarowiczem poszedł

' drogą nie egzegezy biografi-

cznej, nie dochodzenia filjacyjne=

> ale interpretacji estetycznej.

rodki biograficzne i genetyczne

stały się tylko pomocniczemi

wraz z tem, co za czasów hi-

*) St. Adamczewski: Sercenienasy-

cone. Poznań 1930. Wyd. Polskie. R. We-

gner.

cych w pochodzie rodaków zNie-

miec i z nad pogranicza w liczbie

około 3 tysięcy rodaków z Fran-

cji, Ameryki i Łotwy.
Ze wszystkich diecezji Polski

szły opatrzone transparentami

mniej lub więcej liczne delegacje

miejscowych organizacji Akcji Ka-

tolickiej, Sodalicjj _ Marjańskiej.

Bardzo liczny zastęp szedł człon-

ków 3-go zakonu św. Franciszka,

t. zw. tercjarzy, jak również i

bractw. Pochód świeckich w pro-

cesji Eucharystycznej zamykały

szeregi licznie zgromadzonej in-

teligencji, przedstawicieli wolnych

zawodów, jak np. adwokatów,

profesorów, inżynierów i t. d. Na-

stępnie kroczyły zakony żeńskie,

potem męskie i w końcu ducho-

wieństwo obu obrządków, łaciń-

skiego i wschodniego, «według

porządku hierarchji kościelnej. W
pośrodku orszaku 30 biskupów, 4

księży niosło na wzniesieniu ol-

brzymich rozmiarów monstrację

z Najświętszym Sakramentem. Za

monstrancją szed! J. E. ks. Pry-

mas Hlond w asystencji ks. infu-

lata Adamskiego. Za ks. Pryma-

sem postępowali przedstawiciele

rządu z ks. wiceministrem Zon-

gołłowiczem, posłowie i senato-

rowie z wicemarszałkiem Cze-

twertyńskim, oraz przedstawiciele

władz miejskich z prezydentem

Ratajskim na czele.
Procesję z Najśw. Sakramen-

tem poprzedziły i zamykały od-

działy wojskowe.
Na stadjonie na przestrzeni

kilku kilometrów morze głów i

las sztandarów. Na podjum olbrzy-

mich rozmiarów ustawiono ołtarz,

wokoło ołtarza miejsce dla ks. ks.

biskupów. Całość robi imponują-

ce wrażenie.
„O godz. 11-ej rano po nadej-

ściu pochodu na stadjon J. E.

ks. Nuncjusz Marmaggi, Legat

Apostolski, odprawił uroczystą

Mszę św. Kazanie wygłosił J. E.

ks. biskup Wetmański z Płocka.

Po Mszy św.; w czasie której pie-

storyzmu nazywano atmosferą

literacką czasu i duchem epoki.

Adamczewski podjął badanie

tekstu z punktu widzenia zawar-

tego w nieutworzywa, czyli staty-

ki tekstu, ż punktu widzenia for-

my wewnętrznej, czyli dynamiki

tekstu, z punktu widzenia formy

zewnętrznej, czyli techniki tekstu.

Wyniki były duże, bo krytyk od-

wojował to, co było Zimorowicza

niepodzielnąwłasnością.

Teraz zajął się Żeromskim, nad

którym dopiero Skiwski podjął na

prawdę naukowe badanie. Jak

nad tylu innymi, tak i nad „e-

romskim, muszą być one podję-

te. Wypada zbadać też, czy Ze-

romski był istotnie wodzem po-

kolenia, jak głosi Jampolski, czy

też tylko artystą z epoki, której

już niema.
Adamczewski stawia tezę, że

cechą Żeromskiego jest nienasy-

coność serca, co odnosiło się do

życia, jako najwyższej łaski i peł-

ni wszystkiego. W ten sposób bu-

duje całą swą książkę, biorąc na-

wet tytuły rozdziałów ze słownika

artysty. A materjał zbiera praco-

wicie, bo on ma oświetlić wszy-

stko, a więc ideologję i formę.

Jak zauważono już, pominął kry*

tyk zagadnienie społeczne i ety-

czne.
Sprzeciwia się to temu, co mó*

wił Sprenger, gdy żądał, by ba*

dano fakty i dążono do prawdy,

a nadewszystko starano się o to,

co nazwał on Entzaiberung der

Welt. A epoka przedwojenna by-

ainiai

"lityk lub nuwelista. Jako artys, Ž
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nia wykonały chóry pod batutą

ks. prof. Nowowiejskiego, odśpie-

wano Te Deum, poczem Legat

Apostolski udzielił błogosławień-

stwa Najśw. Sakramentem.

W niezwykle podniosłym na- 2

stroju, odšwieženi i pokrzepieni j

na duchu, opuszczali uczestnicy

Kongresu Poznań, unosząc ze so-
bą niezatarte wrażenia.
 

Pogłoski o zmianach
w rządzie.

Krakowski „Głos Narodu* po-
daje następującą wiadomość z

Warszawy:
„Niedzielny kongres centro-

lewu w Krakowie oraz deklaracja
polityczna Stron. Narodowego
wzbudziły wielki niepokój w ko-

łach rządowych. Niepokój ten

objawia się w niepewności po-

ciągnięć rządu, który został za-

skoczony wypadkami, przerasta- |

jącemi jego siły. Jak nas infor- R

mują, dojrzewa plan w sferach |

rządowych powolnego ustępowa-
nia wobec woli społeczeństwa.
Jako zasadę przyjęto konieczność |

utrzymania się za wszelką cenę |

przy władzy, nawet kosztem wiel- |

kich ofiar. Ponieważ ofiary te

paść muszą, więc powstała myśl

zmiany całkowitej rządu i utwo-

rzenia gabinetu z nowych ludzi.

W rządzie tym nie będzie ucze- |

stniczył marsz. Piłsudski, który |
obejmie tylko generalny inspek- |.

torat, natomiast min. spr. wojsk. |
miałby być gen. Rydz Smigły.

Z obecnych ministrów ma po-

zostać tylko p. Zaleski. Dymisja
rządu i nowy gabinet ma zasko-

czyć opozycję i zachwiać jej

dążnościami konsolidacyjnemi.

Według pogłosek mianowanie no- k

wego rządu ma nastąpić po po- |

wrocie P. Prezydenta Rzplitej |
z Wileńszczyzny”.
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Mąż, który zbłądził, nie jest EF

pozbawiony . Et

Czci i rozwagi, jeżeli śród Ž :

nieszczęść ©

Szuka lekarstwa i nie trwa w kl) k

uporze. + 9

Upór jest zawsze nierozumu | pl

znakiem. i
Sofokies. 4: t

Lui = | «

Z całej Polski
Krwawe zajście międy ofi-
cerem a komendantem

„Strzelca".
Lwowski „Wiek Nowy“ dono- | P

si, że w niedzielę w Brzeżanach

po obchodzie 400 lecia założenia
miasta, doszło do następującego i

zajścia. Po obiedzie, wydanym |
przez miasto w uježdžalni woj- ||

skowej, przez salę przechodził || cz

  

Bronisław Czapliński, komendant || be
obwodu Związku Strzeleckiego. i. sk

W pewnej chwili podszedł do | | m
niego kapitan 6 p. lot. we Lwo- | fa

wie Aleksander Majewski, pro- ||
sząc go na chwilę do garderoby. | da

Gdy tam weszli kapitan Majew-| je

ski nic nie mówiąc uderzył dwa | dz

razy w twarz Czaplińskiego, ana |tw
stępnie po słowach Czap'ińskie- |

go: „Jestem bezbronny. Honoru

dochodzić będę na innej dro- |

 

dze", wyjął z kieszeni brauning - Kir

i z oddalenia dwóch kroków|Cie

strzelił do Czaplińskiego. Kula 4, tej
trafiła w lewą pierś i utknęła AWE

w _ kręgosłupie.  Czapliūskiego
przewieziono natychmiast do

szpitala i dokonano wyjęcia kuli.

Bawiący na miejscu szef żandar”

merji wojskowej ppłk. Bałaban i

prokurator wojskowy mjr. Urzę*

dowski zarządzili aresztowanie ka” -

pitana Majewskiego. Przewiezio”

no go do Lwowa, gdzie osadzo”

no w więzieniu. Tło zajścia jest

narazie nieznane. j

   

ła oczarowana Żeromskim, któ | _

rego zwalczali jedni, apoteozowali lej
drudzy. Wojna zaczęła pracę nad k

odczarowywaniem bo Żeromski sta |Bóv
nął na uboczu i nie przyłączył to |

się do ludzi czynu. p ię;

A przecież tyle polemizował, |
z tem, co go otoczało Nad tem

oczywiści krytyk się nie zastane”|sp

wiał choć dla mnie stanowiłaby| uko
to punkt doniosły, jak i postawa nę

BR

2
kra:

   
Mickiewicza wobec powstanie li*
stopadowego. Fle skoro Adam“ |

czewski to pominął. zaznaczmy:
że i on wie, że go Żeromski ope”-

tet i że wraz z nim przez polską:
umysłowość przetoczył się żywio

niezmierny.

Chce zatem go ukarać, chce zba”

dać jakto twórczy materjał przeobra
ża się w jego pismach na arty”
styczne walory i w jaki sposób
się przeobraża. A więc opisuje 3
nie krytykuje inwentaryzuje imo. | a

że dochodzi twórczej mechani

a nie poszukuje związków bio“

graficznych literackich porentė*

Jego genetyka jest orymiczna

nie historyczna lub socjalna.

_ Pozatem krytyk przyznaje,że

Żeromski bywał omylny jako P>,

 

  

 

  

 

  

   

   

  

  

  

      

  

mylił się rzadko, więc krytyk po

chodzi do niego od strony a

zmu, od podglebia duszy, 7,
pokazać zjawisko żywe całkow” 2

Metoda jak widzimy inna od ©,
tod Tarnowskiego, Chmielowsk.,
go, Windakiewicza, nawet niek"

dy Kleinera, “
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W obliczu groźnych dni.
W związku z obecnem międzynarodowem potożeniem Polski,

utrzymuje Kurjer Pożnański z kół uniwersyteckich następujące uwagi:

3 Na Polskę przychodzą groźne
| dni Okres „ochrony”, znaczony

jako terminem końcowym datą
ewakuacji Nadrenji, przykrócony
dzięki znakomitej polityce Stres-
semanna, kończy się w czasie
najbliższym. Wszystkie znaki na
niebie i ziemi wskazują, że cały
wysiłek Niemiec, taki, na jaki: je
tylko stać, zwróci się w kierunku
wschodnim, w kierunku Polski.

Trzeba bowiem sobie jasno
powiedzieć, że na tym punkcie
nie można mówić o porozumie-
niu polsko niemieckiem. Niemcy
nie zgodzą się na przekrešlenie

| przygotowanych od tysiąca dwu-
4. stu lat dążeń do opanowania

wschodu. Nie zgodzą się na to,
»co uważali za rzecz załatwioną

_ już drugim rozbiorem Polski, kie-
dy to na skutek zajęcia Torunia

Z i Gdańska i na gruncie uprzed-
| niego zajęcia Pomorza zachod-

niego opanowali całe północne
A wybrzeże Bałtyku po granice Prus
|| Wschodnich. Dochodzi moment

2 natury psychologicznej. Niemcy
nie straciły Pomorza polskiego na
rzecz bezpośredniego zwycięzcy,

_ Uważają więc tę utratę za ogrom-
ną krzywdę. W' konkluzji raz
jeszcze powtórzyć można, że nie-

_ Tealne jest marzenie o jakiemś
__ porozumieniu na gruncie obec-
" nego stanu rzeczy. Jeden z
| kontrahentów, to jest Niemcy,
_ ręki swej do tego nie przyłoży.

| A to, co my będziemy uważali
za drogę do pacyfikacji (traktat
likwidacyjny), strona niemiecka

, traktować będzie jako środek
,_ kruszenia dotychczasowego stanu

| rzeczy, środek w danych warun-
4 kach najlepszy.

R Trzeba więc być przygotowa-
nym na groźny atak, który w

, pierwszej swej fazie będzie miał
2 miejsce na terenie dyplomatycz-
_ nym, a poprzedzony będzie tak
, akcją polityczną, jak urabianiem

Opinji zagranicznej, przedewszyst-
j) kiem francuskiej. Cenę wieczne-

go pokoju będzie się wysuwało
_ jako walor, który wart jest „rek-

tyfikacji* granicy. Zmęczonemu
Światowi argumenty takie mogą
trafiać do przekonania; wiemy, iż
to się już niekiedy dzieje.

  

  
   

 

To wszystko zresztą rzeczy
dobrze znane, poprostu truizmy.
„Ale w polityce — inaczej, niż w
nauce—nie wystarcza poznanie.

_ Czasem trzeba rzeczy znane pow
tarzać nieustannie, dopóki nie

- Przyobleką się w czyn, w danym
Zaś wypadku chodzić musi o
Czynną postawę państwa i społe-

_ Czeństwa wobec nadchodzącego
niebezpieczeństwa.

|. W całości rachunku współ-
| Czynnikiem niezmiernie ważnym

| Będzie sytuacja wewnętrzna Pol-
| ski. [ tutaj przychodzimy do
| Punktu bardzo bolesnego, a za-

|  Tazem istotnego. š
1 Bo jakžež ta sytuacja wyglą-
„| da? Caly wysiłek rządu zwrócony
"| Jest w kierunku konfliktu z wła-
1 | dzą ustawodawczą, konfliktu nie-

| twórczego. Sytuacja polityczna
- | Znajduje się w całkowitym impa-

Ale. W tej sytuacji rząd w opo-
R Tze przeciw dążnościom niemiec-

j | Kim nie bierze w rachubę opar-
/ „Ma się o naród w postaci jego
1; Teprezentacji parlamentarnej. Rząd
1
)
)
:

 

 

  

  

 

 

Ve własnym swym rachunku czu-
1 się słabszy, niżby się czuć
Mógł. Rząd unikać. więc będzie
 lasnego postawienia sprawy. Rząd,
który okazywał się bezwzględny
w szeregu posunięć wewnętrz-

<“ Į Wch, będzie bez porównania
2 słabszy, gdzie chodzić będzie o
r. _ lego pozycję w stosunku do Nie-

| Miec i państw je popierających.
„Sytuacja wewnętrzna nie jest

"lęc przygotowana na okres na-

 

   

   

 

   

 

_, By dowieść z góry postawio-
k j o sercu nienasyconem tezy,
 tytyk wylicza cały szereg ustę-

+ę0w z dzieł. Nienasyconość cerca,
1| 0 aprobata istnienia jako zasad-

| Neza postawa twórcza. A jednak
gle w niej niepoku, z którego

„nie obfitość partyj 'tematycz-
 „Ych, jak zapamiętały kult. ciele-
ności i metafizyczna tęsknota,
Ukochanie bliźniego i odraza ku
adzy. wyzwanie rzucone złui lęk,

u PAD dobra zubożyżycie, ero-
y lk m i sumienie, przy warcie ku
e |, ASie świata i śmiech szyderczy,
4  Superjatyw i przekorę patos i hu-

T, nowe kształty i kostnienie
"my,

„. Dworzyć oczywiście krytyk z
ja netyków, co szukają wpływów
"zZytywnych, wpływu stanu zdro-

“14,2 i wykładają tajniki ciała. Nie-
, |Wątpliwie, jest z czego dworować,
Ady przypomni naprzykład Bo-
u. Ale to już zwyrodnienie  kie-
„ku, które znajduje uznane u
_Matorów moralnych.
4, Słusznie przecież krytyk, pod-

-| g$i subtelność tak zwanych zmy-
+“ wewnętrznych pisarza. Cie-

ość z duchowością spaja się
„Jego bohaterów przedziwnie,
„ęzucie związkow z umarlymi

arza też pewien osobliwy
-- A jego wiara? Krytyk sądzi,
„Sóruje w Żeromskim agnosty-
j względem zaświata, pozy:

u iStyczny kult zmarłych, Com-
BoWwska/ deifikacja człowieka.

ją Ka ponurość a moda życia, to
_Suny, między któremi snuje się

   

   

  

 

    

    
    

  

   

    

    
    

  

silonego zatargu. Nie jest przy-
gotowana i z innych jeszcze
przyczyn natury wewnętrznej,

Czynnikiem niezmiernie waż-
nym w Polsce jest zagadnienie
mniejszości narodowych. Jest to
jedno z zagadnień centralnych,
unifikacja etniczna jest proble-
mem czołowym państwowości
polskiej. Równocześnie na okres
konfliktu jest to pozycja, która
notowana być musi po stronie
ujemnej bilansu. Wiemy dobrze,
że rozgrywka z Polską przygoto-
wywana jest tak na zachodzie,
jak na. popołudniowym wscho-
dzie. To też kwestja mniejszości,
zwłaszcza na popołudniowym
wschodzie jest integralną częścią
sprawy pomorskiej.

Otóż tutaj rachunek wypada
ujemnie. Przez dziesięć lat jak-
byśmy się z miejsca nie ruszyli.
Procesy (I. O. W. stwierdzają, że
nasilenie tendencyj rewolucyjno-
separatystycznych nie słabnie. Po-
prostu brak rezultatów działania
państwa polskiego.

Poważnie odbiły się tutaj wy-
padki majowe i okres rządów po-
majowych. Z jednej strony mrzon-
ki federacyjne nakazywały włas-
nemi rękoma podgrzewać nacjo-
nalizmy wschodnie — w tem na-
iwnem przekonaniu, że to nie ro-
bota przeciw sobie samemu. Z
drugiej strony walka z dużym od-
łamem własnego społeczeństwa
nakazywała działanie, idące wprost
przeciw interesom polskim. Na
tem tle traktować należy ostatnie
alarmujące wiadomości o „ugo-
dzie polsko-ukraińskiej”, będące
— gdyby to nie były plotki — w
istocie pełną kapitulacją państwo-
wości polskiej.

Ale na tem nie koniec  jesz-
cze. Sytuację wewnętrzną niez-
miernie utrudnia jeszcze jeden
moment, a mianowicie stan osie-
dlenia na naszych kresach za-
chodnich. Są to rzeczy wielokrot-
nie już poruszane, — dla całości
obrazu godzi się je jednak wspo-
mnieć.

Problem Pomorza tem będzie
się dla Niemiec wydawał +łatwiej-
szym, im łatwiejsze będą mieli
szanse szybkiego przechylenia
stanu ludnościowego na swoją
korzyść. Nie wchodzą tu w ra-
chubę miasta. Wie — z włas-
nego doświadczenia — że oblicze
etniczne miast może ulec grun-
townej przemianie w okresie kil-
ku lat, jeżeli nie miesięcy. Dlate-
go też w bilansie polskości, czy
na wschodzie, czy na zachodzie
pozycji miejskiej nigdy nie nale-
ży wstawiać jako bezwzględnie
decydującej. Decyduje  przede-
wszystkiem stan zaludnienia wiej-
skiego.

Powie ktoś, że statystyki prze-
mawiają bardzo na naszą korzyść,
że procent ludności polskiej jest
w Poznańskiem i na Pomorzu
szczególnie korzystny. W takiem
stawianiu kwestji nie bierze się
jednak pod uwagę możności osa-
dniczych Poznańskiego i Pomorza,
gdzie obraz etniczny można przy
wydatnej kolonizacji szybko i grun-
townie zmienić. Procent zaludnie-
nienia jest tu bowiem szczególnie
niski, a wielka własność niemiec-
ka w szeregu powiatów jeszcze
przeważająca, czyni sytuację je-
szcze trudniejszą.

Powie ktoś, że to nietylko wła-
ściwość Poznańskiego oraz Pomo-
rza, lecz także sąsiedniej Branden-
burgji. Pocieszać moglibyśmy się
tem wtedy, gdybyśmy zagrażali
Brandenburgji. Mimo, że o tem
niema mowy. Niemcy wydają o-
gromne sumy na kolonizację gra-
nicy wschodniej, zdając sobie spra-

życie duchowe głównych postaci
pisarza.

Wszystko, cokolwiek cierpi na
świecie, ogarnia Żeromski lito-
ścią czułą, nieprzepartą, bolesną.
Smętek jest u niego podżega-
czem miłosnej żądzy, żadne inne
życiowe zawody nie przyprawiają
bohaterów. otakie -szaty rozpaczy,
jak niedole milošne. Swiežošci
twarzy i rumieńca odbiera mi-
łość pod piórem jego a mimo
całej impulsywności sumienie jest
niemal stale obecne. ż

Z pasją miłości zespala Że-
romski wzrzuszenie muzyczne.
Wspomnienia stały się u niego
obsesjami, przejadł się poprostu
literaturą, jak mówił o nim, nie
myśląc o nim, najgłębszy z kry-
tyków współczesnych, Pawlikow-
ski. Ale i doznał lirycznie po-
ematy bólu, rozpaczy, upojenia,
szału. Stąd płynął szepedetywizm,
początek manjery, automatycznie,
powtarzania siebie.

W. zakresie słowotwórstwa
jest Żeromski rozrzutny. Zmysł
do kontrastów, skłonność do dy*
sonansów są u niego zastana-
wiające. Ma możliwość na czu*
cia barwne, omdgemuie i stapia
w obrazy ich charakter wyraźnie
dynamiczny. Krasa rzeczy jest u
niego wielka. Tak zamyka się
dzieło to ciekawe wielkości i
piękna artysty polskiego moder-
nizmu. Można za nie mu podzię-
kować najserdeczniej.

Poznań.

DZT

wę z wagi tego współczynnnika w
walce politycznej. S

Stwierdziwszy poprzednio, že
sytuacja polityczna i stan sprawy
mniejszościowej nie dorasta gro-
zie sytuacji, trzeba teraz dodać,
że polityka osadnicza, tak w o-
parciu o likwidację wielkiej wła-
sności niemieckiej na gruncie
traktatu, jak też w oparciu o na-
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rzędzie reformy rolnej —nie dała
w ostatniem jedenastoleciu pożą-
danych rezultatów. Ludziepatrzą-
cy dalej, niż poza najbliższą nie-
dzielę, znawcy problemów osad-
nictwa załamują ręce, odpychając
jak zmorę analogję z przeszłości,
w której Polska egzamin z polity-
ki osadniczej zdawała stale z wy-
nikiem niedostatecznym.

Z pobytu p. Prezydenta Rzeczypospolitej.
W niedzielę o godz. 22-ej od-

był się w pałacu świetny raut wy-
dany przez Pana Prezydenta Rze-
czypospolitej. Raut zgromadził bli-
sko 1000 osób, szczególnie licznie
reprezentowane było społeczeń-
stwo prowincjonalne. Podczas
rautu członkowie komitetu redak-
cyjnego wydawnictwa „Wilno i
ziemia Wilenska“, z prof. Uniwer-
sytetu Ferdynandem Ruszczycem
na czele, złożyli Panu Prezyden-
towi pierwszy egzemplarz,. pier-
wszego tomu, będącej w druku
ilustrowanej monografji p. t. „Wil-
no i ziemia Wileńska". Plac był
pięknie udekorowany, szczególnie
zasługuje na uwagę oświetlenie
wielkiego dziedzińca lampkami
elektrycznemi  uwydatniającemi
linje architektoniczne budynków
i kolumnad. Efektownie również
iluminowany był ogród pałacowy
czerwonemi lampkami.
W poniedziałek o godz. 9.30

wyruszył z Wilna długi szereg sa-

mochodów do oddalonych o dwa-
dzieścia kilka kilometrów Legaci-
szek, w których powstała w cią-
gu zaledwie jednego roku kolon-
ja wypoczynkowa (. S. B., praw-
dziwy „ośrodek zdrowia i rado-
ści”, chluba Bratniej Pomocy
Wszechnicy Batorowej. W šwie-
tlicy zapełnionejmłodzieżą i przy-
byłymi gośćmi, odbył się w obe-
cności Pana Prezydenta Rzeczy-
pospolitej uroczysty 'akt poświę-
cenia kolonii. *

Po powrocie z Legaciszek, po
śniadaniu u p. wojew. Raczkiewi-
cza, Pan Prezydent wyjechał o
godz. 15-ej samochodem z Wilna
do Suwałk, gdzie obecny będzie
na uroczystym obchodzie 10-lecia
3 pułku szwoleżerów. W Suwał-
kach odbędzie się poświęcenie
pomnika Kozietulskiego, którego
miano nosi wspomniany wyżej
pułk. Pomnik jest dziełem znane-
go rzeźbiarza Wittiga.

 

Zmiany personalne w nauczycielstwie.
W ostatnich dniach Minister-

stwo Wyznań Religijnych i Oświe-
cenia Publicznego zarządziło sze-
reg zmian personalnych wśród
nauczycielstwa szkół średnich w
okręgu wileńskim. Zmiany pole-
gały na przeniesieniu w stan nie-
czynny jednej dyrektorki gimna-
zjum i kilku nauczycieli. 7

Szczególne poruszenie w mie-
ście wywołało przeniesienie w
stan nieczynny zasłużonej dzia-
łaczki oświatowej jeszcze z cza-
sów zaborczych, dyrektorki gi-
mnazjum imienia Elizy Orzeszko-
wej p. Julji Rodziewiczowej

Zupełnie niespodziewanie p.
Rodziewiczowa otrzymała otwarte,
bez koperty pismo, w którem
władze zawiadomiały ją, że „dla
dobra szkoły” zostaje przeniesio-
na w stan nieczynny.

Razi tu przedewszystkiem, że
zasłużona działaczka oświatowa
otrzymuje zwolnienie niespodzie-
wanie. Wszak można było ją
zawczasu uprzedzić. Następnie
nieprzyzwoitością jest przysyłać
tego rodzaju pismo bez koperty.
Wreszcie, co najważniejsze, for-
muła „dla dobra szkoły* jest
obrażająca. Wygląda, jak gdyby
pozostawienie dyrektorki na swem
stanowisku było dla szkoły szkod--
liwe.

Tymczasem wszyscy wiedzą,
że nie dalej, jak w roku zeszłym
p. Rodziewiczowa została odzna-
czona orderem „Polonia Restitu-

ta", więc widocznie działalność
jej była dla szkolnictwa poży-
teczna.

Redukcja nauczycieli szkół
średnich, którzy jednocześnie z
p. J. Rodziewiczową otrzymali
zawiadomienie o przeniesieniu
„dla dobra szkoły" w_ stan nie-
czynny została spowodowana za-
rządzeniem ministra Switalskiego
o zredukowanie lekcji w szkole
średniej do trzydziestu tygodnio-
wo. Niewiadomo, jakie były po-
wody tego zarządzenia. Oficjalnie
mówi się o konieczności odcią-
żenia pracy niłodzieży szkolnej.
Jednakowoż nie można tego po-
wodu uznać za istotny, gdyż jed-
nocześnie zwiększono czas trwa-
nia każdej lekcji o 5 minut. Re-
zultatem zarządzenia ministra Swi-
talskiego było zmniejszenie ilości
lekcji w szkołach średnich, a co
za tem idzie, ilości etatów nau-
czycielskich.

Zarządzenie to było wydane
już dawno, jeszcze za czasów,
kiedy p. Świtalski, przed obję-
ciem stanowiska premjera był
ministrem Oświaty.

Dotychczas, jakoś sobie ra-
dzono. Nauczyciele szkół śred-
nich, którym brakło lekcji do
etatu, dorabiali godziny w szko-
łach powszechnych. Dziś to zo-
stało zakazane. Skutkiem jest
przeniesienie w stan nieczynny
„dla dobra szkoły*.
 
 

KRONIKA.
Wiadomości kościelne.

— Czwarta rocznica Koro-

nacji Obrazu M. B. Ostrobram-
skiej. W pamiętny dzień 2 Jipca
1927 r., kiedy wiara i miłość «a-
łego narodu włożyła koronę zło-
tą na głowę swej Matki Miło-
sierdzia, Maryi Najśw. w Ostrej-
bramie królującej postanowiono
raz nazawsze, w te same dni, ku
podtrzymaniu i ożywieniu czci i
wdzięczności, ku Maryi Najśw.
pamiętkę koronacji obchodzić
uroczyście i oto w roku bieżą-
cym nabożeństwa rozpoczną się
1 lipca we wtorek wieczorem o
godz. 6 litanja z nauką, we śro-
dę 2 lipca: | msza św. uroczysta
w kaplicy o godz. 8 r. Il msza
św. (suma) w kaplicy o godz. 11
rano; litanje uroczyste z nauką o
godz. 6 wiecz. — ten sam po-
rządek we czwartek 3 lipca i w
piątek 4 lipca. Celebrę nabożestw
przyrzekł łaskawie J. Eks. Ks.
Arcybiskup Jałbrzykowski, nauki
wygłosi PW. Ks. Kan. Leon Że-
browski.

Z miasta.
— Doroczny kiermasz na

placu św. Piotra i Pawła w ubie-
głą niedzielę zgromadził niezliczo-
ne tłumy publiczności. W wilję
kiermaszu plac koło kościoła za-
pełnił się wozami włościan, przy-
byłych z najodleglejszych okolic
naszego województwa oraz prze-
kupniami z najrozmaitszym  to-
warem.

Na kiermaszu -największy po-
pyt miały samodziały wiejskie,
które w większej ilości sprowa-
dzono na kiermasz.

Oprócz tego
było dużo jagód,
kół, wozów i t. p.

Do późnego wieczoru przy
sprzyjającej pogodzie na terenie
kiermaszu i pobliskich górach
panował wzmożony ruch i zgiełk.

Na placu uwijało się mnóstw
kieszenkowców. (d) r
— Wycieczka z Prus Wschod-

nich. W dniach najbliższych ma
przybyć do Wilna wycieczka zło-
żona około 100 osób, z Prus
Wschodnich, która uczestniczyła
w Kongresie Eucharystycznym w

na kiermaszu
nabiału, oraz

Poznaniu. Goście zabawią w Wil-
nie dwa dni. (d)
— Jubileusz. Znany w szero-

kich sferach społeczeństwa na-
szego, dyrektor oddziału wileń-
skiego Banku Towarzystw Spół-
dzielczych p. Ignacy Materski
obchodzi w dniu dzisiejszym ju-
bileusz trzydziestolecia swej pra-
cy na polu gospodarczem.

Przed trzydziestu laty p. dy-
rektor Materski rozpoczął pracę,
jako urzędnik bankowy w cent-
rali Banku Towarzystw Spółdziel-
czych w Poznaniu.
W ciągu dwudziestu lat usil-

nej pracy p. Materski bardzo
szybko, dzięki osobistym zdolnoś-
ciom i zaletom ' zdobywał coraz
to wyższe stanowisko w zasłużo-
nej dla kraju instytucji.

Wreszcie, kiedy z powstaniem
niepodległego państwa polskiego
Bank Towarzystw Spółdzielczych
miał możność rozszerzyć swą
działalność daleko poza granice
byłego zaboru pruskiego, władze
Banku na odpowiedzialne stano-
wisko dyrektora oddziału wileń-
skiego wyznaczyły p. dyrektora
Ignacego Materskiego.

P. Materski, mimo, że nie
znał warunków miejscowych ry-
chło w nich się zorjentował. Za-
znajomił się natychmiast po obję-
ciu stanowiska z odmienną od
dawnego terenu działalności Po
turą gospodarczą naszego Kraju,
poznał ludzi i dokanał dużych
rzeczy.

Wiele przedsiębiorstw wileń-
skich zawdzięcza poparciu Banku
Towarzystw Spółdzielczych w o-
sd dyr. Materskiego swój roz-
wój.
W dniu trzydziestolecia pracy

życzymy szanownemu jubilatowi,
aby jego wysiłki zmierzające ku
odniesieniu dobrobytu Ziemi
ileńskiej w dalszym ciągu były

tak owocne, jak dotychczas.

Sprawy miejskie.
— Budowa piekarni mecha-

nicznych. Wobec złego stanu sa-
nitarnego piekarni na terenie m.
Wilna, władze wojewódzkie pole-
ciły samorządowi  wilefiskiemu
popierać wszelką inicjatywę pry-

>

Udaremniona ucieczka dwóch najniebez-
pieczniejszych więźniów z Łukiszek.

Półgodziny pracy dzieliło zbrodniarzy, oczekujących
stracenia, od woiności.

W niedzielę około południa władze więzienne na Łukiszkach
ujawniły i udaremniły plan dwóch zasądzonych naśmierć zbrodnia-
rzy a mianowicie osławionego herszta bandy Rysia, Piotra Szałkow-
skiego oraz równie bestjalskiego bandyty Jana Dziadonia.

Obaj oni zamknięci

się w piłki stalowe któremi,
w oddzielnych celach zdołali

każdy u siebie,
zaopatrzyć

usiłowali przepiłować
kraty i tą drogą wydostać się na jeden z wewnętrznych dziedzińców
więzienia.

Najwidoczniej obaj zbrodniarze byli ze sobą w porozumieniu,
dążyli do tego by wydostać się z zakrat równocześnie, planując,
dalszy sposób torowania sobie drogi ku wolności.

Ponieważ o ucieczce wcale nie decydowała kwestja wyłamania
krat i tą drogą wydostanie , się na dziedziniec, gdyż poszczególne
podwórka są od siebie odgrodzone, pozamykane i bacznie strzeżone
przez straż więzienną, przeto jest pewność za zbrodniarze zamierzali
usunąć wszystkie inne przeszkody napotykane a więc byli gotowi
do napadu na straż i rozbrojenia jej.

Ząmiary te naszczęście zostało w zarodku sparalizowane. Wy-
szkolony i oddany sprawie dozor więzienia na czele z energicznym
swym naczelnikiem p. Bartoszewiczem zdołał przejrzeć zamysłu ban-
dytów i pokrzyżować plany niemal w ostatniej chwili.

Dziadoń bowiem już uporał się z przecięciem krat i oczekiwał
pewnie tylko hasła od swego towarzysza Szałkowskiego, któremu
do ukończenia przepiłowywania pozostało bardzo niewiele.
 

watną zmierzającą do budowy
piekarni mechanicznych.
— Posiedzenie Rady Miej-

skiej. Dnia 14 lipca odbędzie się
posiedzenie Rady Miejskiej. Jest
to ostatnie posiedzenie Rady, po-
nieważ z dniem tym upływa ka-
dencja obecnej Rady. (d)

Sprawy sanitarne.
— (Choroby zakaźne. Wydział

zdrowia Magistratu m. Wilna w
ciągu ubiegłego tygodnia na te-
renie miasta zanotował nastę-

pujące choroby zakaźne: tyfus
brzuszny 4 osoby, ospę wietrzną
3, plonica 16, błonica 3, odra 5,
ksztusiec 11 (2 zgony), róża 7,
grypa 1, drętwica karku, gruźlica
10 (5 zgonów) oraz jaglica 2, ra-
zem zanotowano 62 wypadki za-
słabnięć na choroby zakaźne w
tem 7 zgonów. (d)

Sprawy uniwersyteckie.
— Promocje. Dziś wAuli Ko-

lumnowej (lniwersytetu o godzi-
mie 13-ej odbędą się następujące
promocje na doktora filozofji: Wa-
lerjana Charkiewicza, Władysława
Kuźniara, Jadwigi Piotrowiczowej
z Wokulskich i ks. Kazimierza Ku-
charskiego. Wstęp wolny.
— „Nasza Forma". Od Dzie-

kana Wydziału Sztuk Pięknych
U. S. B. prof. Ruszczyca otrzyma-
lišmy pismo trešci następującej:

Wobec ukazania się na pół-
kach księgarskich zeszytu (Nr. 1)
„Nasza Forma*, wydawnictwa Sto-
warzyszenia akademickiego Cech
św. Łukasza z inicjałami „(I.S.B.*
(Uniwersytet Stefana Batorego) i
„W. S. P.“ (Wydział Sztuk Pięk-
nych) podaje do wiadomości, że
ani za treść, ani za stronę ilu-
stracyjną wydawnictwa tego, Wy-
dział Sztuk Pięknych nie bierze
na siebie żadnej odpowiedzialno-
ści.

Sprawy akademickie.
— Zarząd Koła Polonistów

prosi wszystkich członków rze-
czywistych, członków korespon-
dentów o wzięcie jaknajliczniej-
szego udziału we wspólnej pa-
miątkowej fotografji z p. prof.
Pigoniem, dziś o g. 2 w lokalu
Seminarjum  Polonistycznego —
Zamkowa 11.

Sprawy szkolne.
— Szkoła zawodowa S. S.

Salezjanek w Wilnie przy ulicy
W.-Stefańskiej 37 podaje do wia-
domości, że zapisy uczenic do
tejże szkoły na rok szkolny
1930-31 juž rozpoczęły się i będą
trwały do 15 lipca i od 15 sier-
pnia do 1 września r. b.

Kancelarja czynna od 12—2
po poł. Siostry Salezjanki przy
szkole prowadzą bursę dla ucze-
nic na warunkach bardzo dogod-
nych.

i Sprawy rolne.
— Kredyt dla rolników. Dy-

rekcja Banku Gospodarstwa Kra-
jowego na okres żniw uchwaliła
kredyty dla rolników wojewódz-
twa wileńskiego w wysokości 1
mil. 200 tys. zł. Pożyczki te z ter-
minem 4-miesięcznym będą udzie-
lane rolnikom za pośrednictwem
związków ziemiańskich i kas Stef-
czyka. Przewidywana jest przy-
tem zmiana tych pożyczek na
kredyty pod zastaw zboża.  d

Sprawy kolejowe.
— „Na gapę". Podczas o-

statnich obław na terenie wileń-
skiej dyrekcji kolejowej na posz-
czególnych stacjach kolejowych
łącznie z Wilnem ujęto 111 pasa-
żerów jadących „na gapę".

Sporządzono przeciw nim do-
niesienia karne. (d)

Z życia stowarzyszeń.
— Wileńskie Towarzystwo

Lekarskie. We środę dnia 2 lip-
ca r. b. o godzinie 8-ej w lokalu
własnym (Zamkowa 24) odbędzie
się naukowe posiedzenie. Na po-
rządku dziennym: dr. Krotow —
urografja jako dalszy postęp rent-
genodjagnostyki (z pokazami pye-
logramów). Dr. de Rosset — w
sprawie wpływu uroselectanu na
ustrój ludzki. Prof. Z. Orłowski i

doc. Czarnocki: o wpływie urose-
lectanu na krążenie.

Kronika policyjna.
— Walka z sekwestratorem.

Onegdaj przy ul. Stefańskiej 34
w czasie sekwestrowania rzeczy
Gordona i Sitkiewiczowej przez
komornika sądowego doszło do
awantury, bowiem właściciele mie-
szkania zabarykadowali się i nie
dopuścili komornika do spełnie-
nia swych czynności—dopiero przy
pomocy kilkunastu policjantów
komornik dokonał swych czyn-
ności. =

Gordon i Sitkiewiczowa zosta-
li pociągnięci do odpowiedzialno-
ści sądowej za stawianie oporu
władzy
— Kradzież na jarmarku. W dn. 29

b. m. Jankowski Felicjan, Bernardyński
zauł. 10, zameldował, iż na jarmarku
Piotra i Pawła skradziono mu portfel,
zawierający 370 żlotych gotówką oraz
dolarówkę Nr. 969133.

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

Dziś ukaże się po raz ostatni interesu-
jąca sztuka amerykańska „Narzeczona
z dachu".

— Teatr Letni w ogrodzie po-
Bernardyńskim. Dziś z powodupró-
by jeneralnej przedstawienie ząwieszone.
Jutro premjera arcywesołej krotochwili
Thomesa Brandema „Ciotka Karola".

— Opera na wolnem powietrzu.
Występ gościnny znakomitego tenora,
jednego z najdoskonalszych wyko aw-
<ów partji Cania—Stanisława Gruszczyń-
skiego w operze Leoncavalla „Pajače“
odbędzie się w środę, dnia 2 lipca b. r.
o godz. 9 wieczorem na wolnej, specjal-
nie urządzonej scenie wśród drzew w
ogrodzie po-Bernardyńskim. Operę na
wzór zagranicznych „Waldoper“ insceni-
zuje prof. Adam Ludwig, kierownictwo
muzyczne spoczywa w rękach kapel.
Zygmunta Dołęgi.

W operze biorą udział najwybitniej-
sze sily z Wendą Hendrich w partji Ved-
dy na czele, wzmocnione chóry opero-
we i pełna orkiestra Wil. Tow. Filhar-
menicznego. W drugiej części programu
wystąpi Lidja Winogradzka ze swoim
zespołem tanecznym,

POLSKIE RADJO WILNO.
Wtorek dnia 1 lipca 1930 roku.
11,56. Sygnał czasu z Warsz.
12,10. Gramofon.
13,00. Komunikat meteorologiczny.
17,20. Kom. Akad Aerokluku.
17,35 Odczyt turyst.-krajoznawczy.
18,00 Tr. z Ostrej Bramy. Uroczyste

doroczne nabożeństwo. Pierwsze z cy-
klu czterodniowego.

19,00. Aud. literacka.
19.50. Regjonalna audycja francuska.

„Piosenki Breteńskie".
20,15. Koncert z Warszawy.
 

Z LITWY.
Zjazd Tautininków.

KOWNO, 30.6. (Pat.)—W Ko-
wnie odbyła się konferencja tau-
tininków. Z przemówieniami wy-
stąpili premjer Tubelis i minister
spraw zagranicznych Zaunius,
Podczas jego przemówienia były
poruszone stosunki polsko-litew-
skie. Konferencja wyraziła życze-
nie, ażeby w razie wznowienia
rokowań z Polską, rokowania te
toczyły się na płaszczyźnie poli-
tycznej, a nie ekonomicznej, jak
dotychczas. Po przemówieniu min.
Zauniusa zabrał głos minister
spraw wewnętrznych "Arawiczius,
który oświadczył, że nffisterstwo
opracowało szereg nowych pro-
jektów ustaw, m. in. ustawę o
specjalnej ochronie republiki. Po
wprowadzeniu tej ustawy będzie
zniesiony stan wojenny na tery-
torjum litewskiem. x

Na konferencji po przemó-
wieniu kanonika Ironasa i repliki
p. Woldemarasa nastąpiło poje-
dnanie pomiędzy tymi dwoma
najzacieklejszymi wrogami  partji
tautininków. Pojednanie to wy-
wołało w Kownie najrozmaitsze
komentarze.

Tyfus w więzieniu.
Z pogranicza donoszą, iż w

więzieniu w Wiłkomierzu panuje
od tygodnia epidemja tyfusu
brzusžnego.

Epidemja ta rozpowszechnia
się z nienaturalną szybkością.

Do dnia wczorajszego na cho-
rebę tę zapadło 120 więźniów.

Władze lekarskie są bezsilne,
zawezwano z Kowna kolumn prze-
ciw tyfusowych. Zachodzi obawa,
by epidemja nie przeszła na
mieszkańców Wiłkomierza. d,

R”,



Z KR AJU.
Katastrofa samochodowa.

NOWOGRODEK, 30-1V, (Pat.).
Onegdaj na 15 klm. od Białowie-
ży zdarzyła się katastrofa auto-

mobilowa, której ofiarą padł kpt.

Wojtkiewicz, stacjonujący wBa-

ranowiczach. Wskutek złamania

się kierownicy auto wpradło na

słup telegraficzny. Kpt. Wojtkie-

wicz wyleciał z auta, uderzając
 

Mejszagoła, pow. Wii.-
Trocki.

Z inicjatywy Stowarzyszeń
S. M.P. i Komitetu Akcji Kato-

lickiej w Mejszagole w dn. 24
czerwca r. b. zorganizowano kwe-
stę poza obrębem kościoła na

budowę pomnika Chrystusa-Króla
przy kościele mejszagolskim.

Pomimo napotkanych przesz-
kód ze strony nie należących do
Stowarzyszeń S$. M. P. dzielne

głową o słup i ponosząc śmierć
na miejscu. Równocześnie odnio-
sła lekkie rany nadkomisarzowa
Szpalowa. W wycieczce tej, prócz
wymienionych osób, brali jeszcze
udział płk. Sokół-Szawin, płk. Ła-
będzki i p. Rapacki z żona, któ-
rzy wyszli z katastrofy bez swan
ku.
 

druchny, druhowie uzbierali 93 zł.

31 gr.
Ofiarodawcom Bóg zapłać!

Zuchwała kradzież w Lan-

dwarowie.

Nocy ubiegłej niewykryci
sprawcy włamali się do gmachu
Grodzkiego w Landwarowie, gdzie
dokonali kradzieży gotówki.

Złodzieje przedtem splądro-
wali całą kancelarję sądu. (d)
 

 

Z POGRANICZA.
Polsko - sowiecka konfe-

F rencja.
Na pograniczu polsko-sowiec-

kiem w rejonie Łozowicze odbyła

się polsko-sowiecka konferencja
graniczna z udziałem przedstawi-

cieli polskich władz administra-
cyjnych, KOP-u i sowieckiej stra-

ży granicznej.
Na konferencji poruszone by-

ły sprawy zajść granicznych,
przepuszczania na stronę polską

przez straż graniczną sowiecką

działaczy komunistycznych, nisz-

czenie słupów granicznych oraz

zatrzymywania bezprawnie rolni-

ków polskich, udających się na

podstawie przepustek granicznych
na teren Rosji sowieckiej. W wy-

niku kilkugodzinnej narady spor-
ne sprawy załatwione zostały po-
myślnie. d

Sport.
Dalsze wyniki mistrzostw

lekkoatletycznych.
Tegoroczne mistrzostwa Wil.

Okr. L. A. odbyły się nieco ina-
czej niż zazwyczaj, gdyż wszyscy
zawodnicy zostali podzieleni na
trzy klasy A. B. i C w zależności
od uzyskanych poprzednio wyni-
ków; To też niektóre konkuren-
cje były słabo obstawione groma-
dząc na starcie zaledwo paru za-
wodników A. klasowych. Dodat-
nią cechę takiego podziału jest
danie możności równej walki w
klasie B i w klasie € gdzie wal-
czą z sobą najmłodsi zawodnicy
którzy są całą naszą nadzieją na
przyszłość. Jeśli chodzi o wyniki
to przeciętnie biorąc muszę po-
wiedzieć, że były one słabe w
szczególności wszyscy zawodnicy
szli na zajęcie pierwszego względ-
nie drugiego miejsca, a nie sta-
rali się o wynik rekordowy, jedy-
nym wyjątkiem był Wieczorek

„ wicz 4 min.

D. ZL -E-UB EK

który skakał sam o tyczce mając
niezły wynik. |

Prócz tych wyników, które po-

daliśmy w numerze niedzielnym

zanotowaliśmy następujące:
200 mtr. A klasa 1) Wieczo-

rek 24,8 sek. 2) Wojtkiewicz 25,8
sek. 3) Białkowski.

200 mtr. B klasa 1) Sadowski

25,2 sek. 2) Jarmołowicz 25,6 sek.
3) Sławek.

300 mtr. klasa C. 1) Łastow-
ski 40,6 sek. 2) Pawlak 3) Lacho-
wicz.

400 mtr. klasa A. 1) Sidoro-

wicz 55,6 sek. 2) Wieczorek. Kla-

sa B. Karczewski 55,8 sek. 2) Sła-
wek 3) Sadowski.

110 przez płotki klasa A. 1)

Wieczorek 17,1 sek. 2) Wojtkie-
wicz 21 sek. Klasa B. 1) Sadow-
ski Alek. 21,6 sek. 2) Sadowski

Ant. C klasa 1) Ropuha 20 sek.
2) Śnigier 3) Zajączkowski.į

1.000 mtr. C klasa 1) Sniarski
2 min. 59,8 sek. 2) Łastowski 3)
Balcewicz.

3,000 mtr. C klasa 1) Sniarski

10 min. 28,8 sek. Łabuć 3) Ła-

stowski. 2

5,000 mtr. B klasa 1) Żylewicz
3 p. sap. 19 min. 9,8 sek. 2) Pu-

cilewicz Pogoń 3) Dragun 3 p.
sap. Czas dosyc słaby tłumaczy
się tem, iż zawodnicy przez złe

obliczenie okrążeń przez Komisję
sędziowską przebiegli e jedno o-

krążenie więcej co daje 420 mtr.

Finał 100 mtr. klasy C. wygrał

Oawlowski, 2) Skarbek, 3) Rolow.
1,500 mtr. klasa A. 1) Sidoro-

17 sek., klasa B. 1)

Puzilewicz 4 min. 38,8 sek. 2)

Dragun, 3) Zajewski.
Sztafek 4x100 mtr. klasa C.,

wygrał Sokół w czasie 51,2 sek.
przed „Saperami“.

Sztafek 4x100 klasa B 1) Po-
goń 48,6 sek. 2) Sokół, 3) Saperzy.

400 mtr. przez płotki w klasie
B. 1) Sławek 62,2. 2) Sakowski.

Rzut oszczepem w klasie A.
wygrywa Wieczorek 48 mtr. Bc.
2) Wojtkiewicz 47 mtr. 13 centr.
3) Zieniewicz 45 mtr. 2 cntr., w
klasie B. 1) Dziadul 46 mtr. 58 c.
2) Puzilewicz 41 m. 51 c. 3) Bu-
Kowski 41 m. 5 c. w C klasie
1) Zajączkowski 39 m. 61 centr.

NJ LENSKI

2) Pawluk 39 m. 47 c. 3) Śnigier
39 mtr. 27 c.
W dysku miłę niespodziankę

sprawił nam  Zieniewicz, który

udowodnił, że czasami prześladuje

go pech, a czasami jest miota-
czem o wysokiej klasie. Przepo-

wiednia Klumburga nabiera co-

raz więcej realnych kutałkówi

jesteśmy pewni że 40 mtr. Zie-

niewicz w tym roku jeszcze osią-

gnie. 1) Zieniewicz 38 mtr. 7 c.,

2) Wieczorek 36 m. 49 c., 3) Na-

wojczyk 35 m. 20 c. B. klasa. 1)
Sławek 30 m. 93 c., 2) Sakowski

A. 28 m. 83 c., 3) Dziadul 23 m.

26 c. €. klasa rzuca małym dy-
skiem, 1) Snigier 42 m. 7 c., 2)

Cykwajtis 37 m. 67 c., 3) Skarbuk

35 m. 50 c. Skok wdal wygrał

Wieczorek 6 m. 25 c., 2) Woj-

tkiewicz 6 m., 3) Sidorowicz 5m.

97 c. w B. klasie, 1) Sławek 6 m.

17 c., 3) Sokołowski 5 m. 77 «.,
3) Jarmołowicz 5 m. 61 c. w C.
klasie, 1) Napert 5 m. 63 c., 2)

Kolow 5 m. 44 c. Skok o tyczce

wygrał pewnie Wieczorek 3 m

50 c., 2) Sadowski 2 m. 80 c.

Wojtkiewicz odparł na pierwszej

wysokości.
U pań tryumfowała Lewinów-

na, Agrustówna i Osikówna ma.
jąc słabe wyniki. Jedynie Lewi-

nówna była klasą przewyższając

wszystkie inne zawodniki.

W punktacji klubowej zesta-

wienie cyfr przedstawia się na-

stępująco: R.—1) Saperzy 35 pkt.

2) A. Z. S. 14 pkt. 3) Sokół 10

pkt. W klasie B. — 1) Pogoń 44

pkt. 2) Saperzy 31 pkt. 3) Sokół

9 pkt. 4) A. Z. S. 5 pkt; w kla-

sie C.—1) Saperzy 24 pkt. 2) Po-

goń 13 pkt. 3) Sokół 15 pkt.

W ogólnej punktacji zwycię-

żyli Saperzy 90 pkt., przed Pogo-

nią 63 pkt, Sokołem 34 pkt. i

A. Z. S$. 21 pkt.
Dziwiło mię trochę brak za-

wodników ze Strzelca, z 1 p. p.

leg. z 5 p. p. leg, ze S. M. P.,

ze Z. M. W., z Makabi i innych

klubów mających sekcje lekko-

atletyczne.
Z zawodników A. klasowych,

wysunął się znów Wieczorek, ma-

jąc Wojtkiewicza, Sidorowicza i

Zieniewicza za konkurentów. W

klasie B. był rewelacją młody,
ale doskonale zapowiadający się
zawodnik Pogoni Sławek i Sa-
dowski z Pekilewiczem. Wśród za-
wodników C. klasowych trudno
kogoś wyróżnić.

Piłka nożna.
Ognisko—Makabi 3 : 3.
Nie lubię sensacji, ani brutal-

nych scen ulicy, gdzie zbiera się

gromada gapiów rzucając ostre
słowa, grożąc pięścią uzbrojoną
w kij. Zdawałoby się, że sport
jest od tych wszystkich mętnych
objawów życia wolny i niezależ-
ny. Gdy bym był humorystą mo-
że naszkicował bym tutaj parę
obrazków pełnych realnej prawdy.

Niedzielny mecz między dru-
żyną Ogniska, a Makabją obfito-
wał w cały szereg skandalicznych
scen wynikłych wpierwszym'rzę-
dzie z nieumiejętności sędziego
p. Bajgla), którego o mały włos
szwargocząca międzynarodowym
językiem publiczność nie obiła
kijami, w drugim rzędzie ostra i
mało sportowa gra przechodziła
czasami do formalnej rzezi i po-
lowania na nogi graczy. Jgdno z
takich polowań udaje się dosko-
nale. Szwarc pada w objęcia
bramkarza Ogniska i obaj leżą
na ziemi miotając się w chwytach
przepisanych w walce francusko-
amerykańskiej, gdzie wszystkie
chwyty są dozwolone. Z  brutal-
nej walki zwycięsko wychodzi
Szwarc, a Zienkiewicza omdlałego
znoszą z boiska.

Skandal — Bałagan — Policja—
Koniec!

Sądzę, że już więcej nie będę
miał przyjemności oglądania p.
Bajgla na boisku, który musi sta-
nowczo poddać się do dymisji
składając swój mandat sędziowski.

Karjara p. Bajgla jest już skoń-
czonal Ja—Nie.
 

Ruch wydawniczy.
Katalog Prasowy Para 1930.

Jest to rocznik VI. Pierwszego
Polskiego Spisu Gazet, spory to
o przeszło 250 stronnicach in 4',
wykonany nader starannie i przej-
rzyście we własnej drukarni.

 

Miejski Kinematograf
_Sala Miejska ul. Ostrobramska 5

Od dnia 1 do 6 lipca 1930 roku
włącznie będą wyświetlane filmy:
strażakiem" komedja w 3 aktach.

 

«UPIORY» li głównej: HARRY PEEL.
Sensacyjny dramat w 2-ch serjach, 12 aktach. W ro-

Nad program: „Bobuś Obiady
Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6. Następny domowe, niedrogo. Ta-

Nr. 118

Mimo obecnej nader trudnej

sytuacji gospodarczej, zdecydo-

wała się firma „PAR” wydać ten

kosztowny podręcznik dla inse-

rentów.
Katalog Prasowy Para 1930

zawiera — podobnie jak w latach
ubiegłych — objaśnienia i spis

rzeczy w językach francuski-'m

angielskim i niemieckim, poza-
tem uzupełnienia i dokładne ze.
stawienie wszystkich obecnie

wychodzących pism i czasopism

w Polsce, podaje ich tendencję,

ilość nakładów poszczególnych

pism, spis miast posiadających

ponad 3 tysiące ludności, spis

pism polskich wychodzących za-
granicą etc.

Katalog Prasowy Para rocznik

VI. jest wobec powyższego istot-

nie niezbędnym  Podręcznikiem

dla wszystkich warsztatów życia

gospodarczego, a więc banków,

przedsiębiorstw przemysłowych,

handlowych i eksportowych etc.
rmm

1 Białonnsi Sowieckiej
Tak to w szkole sowiec-

kiej.

Z Mińska donoszą, iż w Sso-

wieckim zakładzie wychowaw-

czym „Krasnaja Mołodzież” pod-
czas wykładu między nauczycie-

lem a uczniami wynikła sprzecz-

ka, która szybko zamieniła się w

krwawą bójkę. Uczniowie poranili

ciężko nożami wykładowcę, dy-

rektora, oraz postrzelili woźnego

zakładu. (r)

 

Drobne wiadomości.
Kongres komunikacyjny

w Warszawie.

WARSZAWA, 30.6. Dziś o g.

9 min. 30 rano w salach Rady

Miejskiej _ nastąpiło uroczyste

otwarcie 22 międzynarodowego

kongresu w sprawach tramwaj-

nictwa, kolejnictwa dojazdowego

i ruchu autobusowego. Na kon-

gres przybyło około 400 delega-

tów z 20 państw.

 

„ program: „O MATKO".

Od godziny 4.30 do 7 ceny miejsce zniżone: Balkon 60 gr. Parter 1 zł. Cały świat D 27/V1 znaleziono
PIERWSZY DŹWIĘKOWY i i i a iaaaa|

KINO- «H E E į 0 S$» Dziśl PRZEBÓJ NIEMY i oczarowany i olśniony wielkim filmem, granym wyłącznie przez Hindusów p. t.: » pieniądze — Mi-

TEATR i ULUBIENICA NAHARADZY” Wzruszający do głębi dramat miłosny. W roli gł. czarująca „Miss Indja" SEETA DEWI. ckiewicza 22—36 B. Mal

ulica Wileńska Ni 38. „ l Polowanie na tygrysy. Malownicze krajobrazy, 20,000 indusów. 2.000 koni, 40 słeni i sta- . “2929

= do tygrysów. Dla młodzieży dozwolone. Początek o g. 4. m. 30. Ostatni s. o g. 10.15.

EE W III IA

tarska 17 m. 3. 2

  

<HOL LYWOOD» | „9zisi wielka kreaca  <Zaklęta Rzeka»

MICKIEWICZA Ni 22

SAri ai SEC RAR ETWA DEC

ĘKURSY 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 LII Ama-

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

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

doświadczalna dla zajęć praktycznych. Nowocześnie urządzone warsztaty

reperacyjne dla samochodówi traktorów (ciągówek rolniczych). Dorabianie

części zamiennych. Zapisy przyjmujei informacji udziela Sekretarjat Kur- —Niestety, panie me-

sów codziennie w godz. od 10—18-ej. —0r cen sie; jestem właści-

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

Do godz. 7-ej ceny miejsc: parter 1 zł. balkon 80 gr.

 

 

Biedak.
— Ależ powinien pan ;

przecież znaleźć z całe-
go domu choć jednego

świadka tego zajścia! Czy

pan nie ma w c-lej ka-

mienlcy ani jednego przy-
jaciela?
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4 7" Dbajcie o swóje zdrowie!
„Szwajcarskie Gorzkie Zioła”

(z marką „Kogut“) są stosowane
„ przy cborobacb aa ki-

 
Pianina I Fortepiany światowej sła-
wy Pleyel, Bechstein etc., takoż Ar-

nold Fibiger, Kerntopf i Syn, A. Dry-

c gas uznane rzeczywiście za L - szck, obstrukcji i kamieni

lepsze w kraju przez najwybitniej- ) żółciowych.

szych fachowców na Pow. Wysta- „ SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA *

|-10 wie, w r. 1929. są naturalnym łagodnym środkiem przeczyszcza-

K. DĄBROWSKA, Wilno, ui. Niemiecka 3, m 6. jącym, ułatwiającym funkcje organów trawie-
Ceny fabryczne. — Sprzedaż i wynajęcie. nia i działającym przeciwko otyłości.

Sprzedają po 2 zł za pudełko apteki| skła”

SAMOCHODY
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 prowadzenie
———— Grodzeniem ul.

Majątek ziemski
obszaru 300 ha w woj.

=
=

CHRYSLER  
 

c
 

Kt h k ić d ż i Nowogródzkiem, wszyst-

0 c ce upi om 24 EE ko użytki, o pierwszo-

niech zgłosi się do Rijencji „POLKRES“, ul. Kró- 1590—24 o ae a pri A co: dowy za Ne 57214
ewska3.— Mamy wielki wybór domów murowa- " wyd. Ę *

nych, įasies — śocowówych Abi otrzebne 1.000 dol. I siadnah Handl. zab (Biskupia 12)
różnych dzielnicach miasta. w cenach od o d I-ą hipot ywców miejscowy K

k 100,000,—dolarów. z, AKUSZERKI dai w aDA do sprzedania z rozter- skiego unieważnia się
Ajencja „Polkres“, Wilno, Królewska 3. Trocka 6 — 11. Pośre- minowaniem wpłat.  Wi- 3

leńskie Biuro Komiso-
Mickiewi-

—l
Tel. 17—80. dnictwo wykluczone od2 AKUSZERKA 156

S ks TSS“ Marja Laknerowa

WIELKA WYPRZEDAŻ PANTOFLI| 772kasztanowe7 m5

wo-Handlowe,
cza 21, tel. 152.

Duży młyn parowy
2914-0

 

 

piAc budowlany, na-
rożny w centrum DużyWZP69

  

 

  

 

 

 

PROSIMY SIĘ PRZEKONAĆ, że jedwabie, jed- w większe

wabie sztuczne, markizety, satyny desenio- p
nin, samochodów i wszel- trzebne do

Nr. 55, 295.
—5 pod Werkami

za Wolokum-
kich towarów.

  Plac Kalwaryjska 51—1-a. 
 

 

Role główne odtwarzają: znakomita BETTY COMPSON
i ulubieniec piibliczności RYSZARD BARTHEIMESS.

NAD PROGRAM Dodatek śplewno-muzyczny. Początek seansów: pierwszego o godz. 5 ost. s. o godz. 10,30 w.

 

 

Zany kwit lombar- Szawska 15, m. 2.
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Pewnego dnia w Pary=

żu  aresztują murzyna
który w biały dzień spa-
ceruje po głównych ull-
cach, odziany jedynie w

ć p. na biodrach.
rzy przesłuchaniu oka-

zuje się, że jest to żoł-
nierz z 36 bat. wojsk ko-
lonjalnych.
— Czemu chodzisz ta-

ki goły? — pyta srogo
oficer policyjny.
— Mam pozwolenie

mon lietenant—opowiada
murzyn zupełnie pewny

| siebie i pokazuje doku-
, ment, w którym czarno
na białem jest wypisane:
żołnierz Baonu Mwassa,
otrzymał urlop od 6 do
9 i w ciągu tego czasu
uprawniony jest do no-
szenia ubrania cywilne-

| go. *

R

TAS VY adis
Pilsud-

skiego 21 m. 1 Runicki.
2921—0 wyżlica (ponter niemiec-

Do sprzedania

ki) i dubeltówka. War-

 

Samochód
na imię Leona Kozłow- wykładany skórą w b.

dobrym stanie, sprzedam
okazyjnie tanio. Ofłar-

Zs”: książkę wojsk. NA 4, m. 5, tel. 15 — 08.

wyd. przez PKU Wil-
no—powiat wyd. na imię
Pukiń Paweł zamieszk.
w Dajnowie gm. Tur-

 

 

| PRACA |
 Ar“ z

 

ilości po- ż amlša ai listownie: buchalterji, ra
chunkowości kupieckiej,

 

Niebezpieczeństwo dla |

zdrowia

dzieci!

 

Życie dzieci zagrażane jest stale przez złole
liwe owady. Osłabiając mało odporny orga«

nizm, zatruwając pożywienie i przenosząc z44

razki chorób, owady są największem niebez*

pieczeństwem dla dzieci. Dla zdrowia dzieci

należy rozpylać Flit.
Flit niszczy doszczętnie muchy, komary

pchły, mole, mrówki, karaluchy, pluskwy,

ormz ich zarodki. Zabójczy dla owadów, jest

gupełnie nieszkodliwy dla ludzi. Nie plamie
Flit nie należy porównywać do innych środ<

ków na owady. Żądajcie żółtej blaszanki «
czarną opaską, wystrzegając się naśladowź

= x > = dy apteczna 667—29 o

= MIKEMYKEN. «
= 3 0 =

= G RĄK.NOGIPACH = hi sia 2 a BOCZEK
= , KB == p ni

= 55 2 3 SremoUPTE = załatwiamy na pewne ZGUBY wiejski wędzony suchy
= kLAS ŽŽ E zabezpieczenie, na do- PTR kilo5 zł.

= 7 z odcwarupkach Wi Zamcła suka-seter r- "ym  DWIŁÓKYÓSKI nietw.
|= E3 Handlowe, Mickiewicza © panzk owag I Wilenska 28.
=, =. 21, tel. 152 <j »Kalmą':. Proszę: „0:00: 2915—3

<>
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D. majątku w powiecie
Brasławskim potrze-

bny od zaraz magazy-
nier-pisarz starszy, sa-
motny. Zgłoszenia ze
wskazaniem referencyj i
adresów dawniejszych

batros“ poleca słonecz-
ne pokoje zdala od uli-

 

Pre 2 osoby na
letnisko w wiejskim

dworze

Pokój słoneczny

 

 

 

Do ;x; pokój
Tatarska 17 m.3. Mickiewicza 19—12.

2935 2934
—

Pokói do odnajęci?

p: oz iasta a 1820 m. * do gielskiej unieważnia się. Mieszkania e:

(„plecionki“) IA kompletnie urządzony w 6. i S dla samotni

ania. araz potrzebna inteli- posad skierować: poczta i pok:

światowej marki „| Spra Rzeka OC = Z'gentna ckspedjentka, Widze skrzynka Nr. 35. zz E asi Orai
e" FAB. majątkowe 2884-0 sprzedania na ulgowych : wykwalifikowana w bran- 2928—2 Ao:

E. “6 < > ą A SeraAs li- Ze”. książeczkę woj- ży cukierniczej. Zgłaszać RE PCO Y . sakiai

|. BS — ii NakaBas Ra ie o aka Edypa orta Įveionos case so. WA DOKÓJE
Oszczędności Lara! do ” ICKISRICZE21 zał z AR GH ke imię Ka- komendacjami „Franbo- 1 szukuje pracy może Cudowne ocalenie.

255 swoje złote i dolary u- : RR , 1. JaszónacieALI li“ Mickiewicza 4. 3015 być wychowawczynią, pie- z kuchnią i jeden pokój Nauczyciel chce dzie”

0 taniej lokuj na 12 proc. rocz- wydzieriawienia vėžnia sta: 20 8014 lęgniarką chorych ulica do wynajęcia. Antokol ciom wytlumaczyč, co I?

nie. Gotówka twoja jest ogród owocowy 1000 ja- Sprzedam Chcesz otrzymać Kalwaryjska 7 m. 5. 0 ul. Piaski 9 m. 1. jest „cudowne ocalenie *

SKLEP OBUWIA zabezpieczona — złotem, błoń (ant. kamienna, gra- restaurację — pierwszo” gi | ez 2916—1 „Słuchaj, Kazio: samo”

SRC s ałestero! ka- wsztynek, kalvil, aport) rzędną przy hotelu istnieć RÓŻ posadę ? rt chód Śrzajechaiczieśiij

NIEMENCZYŃSKI 51 Szrek ać Int. na mlėjegė,fol. Ikażń a,= » niloJe NE Musisz wią kursy LETNISKA. : Mieszkanie ka i przejechanemu nić

rainy, . ra- i acho'we. korespon- EL Ai Ć i £

WILNO, Rudnicka_6, tel. 461. Wydaje pożyczki pod za- słąwia, poczta Ikażń, A. mieszkańców. Oferty A, dencyjne prof. Sako" z EE a a =

staw: złota, srebra, bry- Par* y P ekulo Zak wierzyńcu ul. Sołtani- nazwiesz

— Išntšų tatai, mobIC nia Szczegłowitowa. 2893—0 „Par” Poznań, Al. Mar- Mieko wicza, Warszawa, Żóra- akopane ska 4: 2918—1 h es

„ futer, , pi cinkowskiego 11, pod wia 42-4. Kursy wyuczają Sienkiewicza willa „Al- -—— A EW
„Hm... A jeśli tego 5%

mego dnia ów przejd

 

we, perkale, oraz pończochy | skarpetki |———— kor: espondencji handlo- cy. Ceny przystępne. —0 z przedpokojem i oso- chany jeszcze raz w

| sprzedaje najtaniej GŁOWIŃSKI,Wileńska 27. m sprzedania SianasMo E Dolary 2904—1 wej, Sad. ou : bnem wejściem dla oso- pod "samochód 1 z0ó%

2—2 sucha, zdrowa i malo-| ruble i złote obiego- M Algraiti Ee z utrzymaniem by samotnej inteligent- ocalał"?

= folwark w gminie Mej- wnieza; komunikacja do-| we lokujemy bezpłat- oka«de np iwa: Grał w. majątkach ziem- wj sk Ba Kali „Szczęście..." <

w Poe R miasta okazyjnie sprze- szagolskiej 52 hekt. z godna. Zaraz do sprze- nie na dobre procen-| nie, poszukuję koncesji Miss aa ka w nowogroukiem KS Ę 0 A E trze”

daje się MLECZARNIA w pełnym ruchu, ze wszel- zabudowaniami. Las, zie- dania w całości lub czę- ty i najsolidniej za-į na / biuro podań, przepi- aletnieśki lo, pi A. leńskiem wojewódz- COR n.. a jeśll po raz Majų

kiemi nowoczesnemi urządzeniami i towarem. Do- mia dobra. Wiadomość ściowo. Wiadomość: Ka- bezpieczamy. sywań, informacji lub ke oraz žemaiMi kitų ROWNO, AA RPNE c dkół

brze zaprowadzona klijentela. Dowiedłieć się: lgnacy Zambrzycki. P. mienna 5, m. 1 godz. 16—|Dom H.-K. „Zachę-| nej propozycji. Zgłosze- Po EoczGU z RO R Mszanie 4 pokojowe 210 wyszedł z po
e „ Kier-

ta" Mickiewicza 1,Biuro ogłoszeń S. Jutana, Niemiecka 4, telef. 222. tel. 9—05.
Mejszagoła folwark Po- 17. (Wejście od Małe

z—0 błędzie. 0 Pohulanki 15. 2903— r-0 pod „Zaraz“.

 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

 

nia do Administracji Dz. two.
2939 tów.

Drukarnia „Dziennika Wileńskiego" ul. Mostowa i

Żądajcie prospek-
1790—12 tel. 5-60.

z kuchnią d. - M
snowski i Krużołek S-ka, jęcia ul. Popowski: AE NE

289
.„To panie profeso

2870 to jest wprawa“.

 

Redaktor odpowiedzialny: KAZIMIERZ HAŁABURDA.
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