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Odroczenie sesji

rano odroczona.

Chodzi o budżety za lata:
1929-30 i 1930-31. Ponieważ przez
15 miesięcy istniał stan bezsej-
mowy, przeto obydwa te budże-
ty zostały wprowadzone... z urzę-
u, na mocy chwały rady woje-

Wódzkiej, która tak daleko idą-
<ych kompetencyj nie posiada.

| Nowy Sejm śląski zażądał od
Wojewody przedłożenia obu bu-
żetów, przyczem budżet za rok

1929.30, jako już wykonany, był-
by traktowany czysto formalne,
Natomiast nad budżetem na rok
obecny Sejm odbyłby normalną

_ debatę, wyłączając—ewentualnie
“ T. Uplyniony pierwszy kwartał.
, Większość Sejmu stoi na stano-

Wisku, że na rok obecny woje-
Wództwo śląskie budżetu dotąd
lie ma, gdyż to, na czem opiera

 SWą gospodarkę wojewoda Gra-
- Żyński, jest tylko preliminarzem,
uchwalonym przez radę woje-
Wódzką.

Budżet śląski za rządów p.
3 Grażyńskiego wzrósł o 157 proc.,
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k Sejmu i Senatu.

pobyć narada trzech dostojników
ilsudskiego i premjera Slawka.

Vko

»Blok polski".
p.. Pod względem politycznym

Ė sę zatem domaga się rozdzielenia
awja i jego zalegalizowania.

P WARSZAWA, 1.7. (Pat.). Pan
w,zydent Rzeczypospolitej w to-
 „arzystwie członków domu  cy-

ilnego i wojskowego wróci w

„WARSZAWA. 1.VII. (Pat). Dziś
 „Sodzinie 6 rano, w specjalnym

Agonie doczepionym do pocią-
[. Pośpiesznego Warszawa—Za-
q;Pane przybyło do Warszawy na
Worzec główny zwłoki tragicz-
k zmarłego Ś. p. Juljana Ejs-
Br nda. O godz. 7 rano zwłoki
žewieziono do kościoła św.

sł. HAMBURG, 1.7. (Pat). Stałe
|axgi polskich robotników, jakie
|h;chodzą ze wszystkich zakątków

zk niec, są dowodem, w jak cię-
k,SM położeniu, mimo zawartej

; bę Wencji,t znajdują się nasi ro-
Nicy sezonowi. Ostatnio ma-
do zanotowania taki drasty-
* przykład z miejscowości
he, powiatu Kildesheim. Mia-
picie, podczas wesela jednego

qi botników polskich, kiedy go-
15 Weselni siedzieli spokojnie,

haj, Sn<ło do mieszkania dwóch
icjantów niemieckich i bez ża-

ą.S0 powodu poczęło bić pał-
| losoby, wskazane przez pi-

Votum zaufania
In, BERLIN, 1.7. (Pat). Reich-

jj na posiedzeniu dzisiejszem
Szucił wniosek frakcji niemiec-

Ą „Narodowej i komunistycznej o
|; żenie votum nieufności mi-

a| Towi spraw zagranicznych
e
d |
w|

4, BERLIN, 1.7. (Pat.). We wszy-
IN miastach nadreńskich w

Pe, Uowanej strefie odbyły się o
Ocy w dniu 30 czerwca wiel-
anifestacje przy ubziale nie-
nych tłumów ludności, wśród
zwonów i dźwięku orkiestr.

Mi miast, a zwłaszcza Mo-
Trewiru i Wiesbadenu

 

! dministrecjh 448, Drukarni 1244. Adres
Redaktor przyjmuje ed g. 2—4 pp. Adrniniatracja otwarta od g. 9—5,
w niedziełą od 12 — 1 pp. „Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,

ł z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

Opłata pocztowa uiszczena ryczałtem.
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Sejmu Sląskiego.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Sesja Sejmu Sląskiego została we wtorek

Konflikt nastąpił na tle budżetowem.
2 * *

kiedy w tym samym czasie bu-
dżet państwowy podniósł się o
50 proc., co już stanowi wzrost
niepomierny i jest w znacznej
mierze przyczyną zaostrzenia kry-
zysu gospodarczego. Ponadto wy-
konanie budżetu za rok ubiegły
1929-30 zamknięte zostało niedo-
borem około 15 miljonów złotych.
Dochody przyniosły 162 miljony,
gdy wydano 177 miljonów. 'W sa-
mym miesiącu marcu wydatki
województwa śląskiego wyniosły
przeszło 37 miljonów.

Woj. Grażyński dowodzi, że
obydwa budżety zostały już za-
twierdzone przez najwyższe wła-
dze państwowe, a więc Sejm
śląski nie może ich rozpatrywać.
Na innem stanowisku stoi ko-
misja budżetowa Sejmu śląskiego,
której przewodniczy  Korfanty.
Twierdzi ona, że wyłączną atry-
bucją Sejmu jest uchwalanie
budżetu. Stanowisko to jest słu-
szne.

Na tem polegał konflikt.

_ Centrolew o nadzwyczajnej sesji Sejmu.
A (Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W środę zbiera się Centrolew, który powež-
Mie decyzję co do wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej

Narada w Druskienikach.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W drodze powrotnej z Wileńszczyzny do War-
Sząwy P. Prezydent ma wstąpić do Druskienik, gdzie miałaby się

państwa, a więc Prezydenta, min.

Przypuszczają, że na tych naradach zapadną ważne decyzje
nsekwencji uchwał krakowskich.

| Nowe stronnictwo sekciarskie.
(Telefonem od własnego korespondenta).

s WARSZAWA. Zwolennicy kościoła narodowego z duchownym
| tanisławem Zacharjaszewiczem organizują nowe stronnictwo, p. n.

będzie ono zbliżone do sanacji.
kościoła narodowego od prawo-

 

Powrót p. Prezydenta do Warszawy.
dniu dzisiejszym o godzinie 20
min. 30 do stolicy z objazdu wo-
jewództwa wileńskiego.

Przewiezienie zwłok ś.p. J. Ejsmonda.
Aleksandrza na placu Trzech
Krzyży, gdzie zostały ustawione
na katafalku w dolnym kościele.
Pogrzeb ś. p. Juljana Ejsmonda
odbędzie się jutro o godz. 10.30
rano po ukończonem nabożeńst-
wie żałobnem na cmentarzu Po-
wąskowskim.

Dola naszych wychodźców w Niemczech
Bestjalskie znęcanie się policji niemieckiej nad polskimi

robotnikami. ;
janego inspektora. Między innefni
pobito tak silnie sekretarza filji
związku polskich robotników rol-
nych w Hannowerze, Szymkowia-
ka, że z tego powodu tydzień już
leży w szpitalu. Wkrótce potem,
nad ranem, podburzeni robotnicy
niemieccy wyważyli drzwi do mie-
szkania robotników polskich iĘbili
ich żelaznemi narzędziami tak, że
jeden z nich leży ciężko ranny.
Obecnie wypowiedziano pracę kil-
ku robotnikom, m. in. prezesowi
filji związku polskich robotników
rolnych w Hannowerze. Konsulat
Polski w Hamburgu wszczął ener-
giczne kroki.

dla min. Curtiusa.
Curtiusowi. Następnie Reichstag
w głosowaniu zwykłem przyjął
wniosek frakcji demokratycznej
domagającej się ratyfikowania ge-
newskiej konwencji handlowej.

Manifestacje Ww ewakuowaneį Nadrenji>
pochody. W Moguncji przema-
wiał min. Wirth, w Trewirze pru-
ski minister Schreiber oraz mi-
nister Rzeszy Guerard. W Wies-
badanie—pruski minister Braun.
Prezydent Hindenburg wysłał na
ręce nadburmistrza Trewiru te-
legram powitalny. Cała prasa po-
święca obszerne artykuły w spra-
wie ewakuacji,

ul. Dominikańska 4. Telcfen Radekc$
drukarni: Mestowa i.

Wilno. Środa 2-go lipca 1930 r.
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Kongres europejskiej unji celnej.
PARYŻ, 1.7. (Pat.). Kongres

europejskiej unji celnej uznał ko-
nieczność doprowadzenia do po-
wszechnej europejskiej unji cel-

nej, poczem dopiero ugrupowania
sąsiadujących z sobą narodów
będą łączyły się w związki.

Sytuacja w Finiandji obostrza się.
Walka faszystów

HELSINGFORS, 1.7 (Pat). Licz-
ba osób, które zgłosiły swój akces
do wzięcia udziału w pochodzie
na Helsingfors, stale wzrasta. W
niektórych powiatach liczba ta
wzrosła o 50 — 60 proc. ponad
liczbę, której początkowo się spo-
dziewano. Rząd dostarcza cały
szereg pociągów na przewóz ma-
nifestantów. Partja socjaldemo-
kratyczna postanowiła wszelkiemi
środkami walczyć przeciwko roz-
szerzeniu praw prezydenta i ogra-
niczeniu swobód obywatelskich.
W razie potrzeby na znak pro-
testu partja ma się wycofać z
pracy w parlamencie.W ostatnich
dniach powtarzały się wypadki
porwania nietylko komunistów,
ale też socjaldemokratów.

HELSINGFORS,1 7(Pat). Wczo-
raj podczas otwarcia nowego
muzeum historycznego w Wazie
prezydent państwa Relander wy-
głosił przemówienie, w którem
m. in. poruszył kwestję ruchu
„lappowców*. Mówiąc o tej kwe-

Propaganda komuni

z komunistami.

stji, prezydent wyraził się, że ruch
lappowców dowodzi zwycięstwa
nad komunistami, że będzie to
podwalina nowej ery i że walka
z komunizmem jest walką o rząd
narodowy.

HELSINGFORS, 1.7 (Pat.) W
dniu dzisiejszym została otwarta
nadzwyczajna sesja parlamentu.
Cały gmach jest strzeżony przez
wzmocnione posterunki policyj-
ne. W loży dyplomatycznej zgro-
madzili się wszyscy  przedstawi-
ciele państw obcych. Ciekawe
jest, że z liczby 23 posłów frak-
cji komunistycznej zjawiło się
zaledwie 12. Rząd przedstawił 3
projekty ustaw: 1) o nadzwyczaj-
nej ochronie republiki, 2) o
zmianie ordynacji wyborczej, przy
czem projekt ustawy tej przewi:
duje odebranie prawa wyborcze-
go zarówno czynnego, jak i bier-
nego osobom, wrogo usposobio-
nym do państwowości finladzkiej
i 3) ustawa prasowa.

styczna w wojsku
amerykańskiem.

WASZYNGTON, 1.7. (Par.).
Przy badaniu sprawy propagandy
komunistycznej « przez komisję,
wyłonioną przez kongres, przed-
stawiciele armji i marynarki stwier-
dzili, iż propaganda komunistycz-
na wdziera się w szeregi armii i
marynarki, starając się osłabić

duch posłuszeństwa względem
wyższych władz i uczucie patrjo-
tyzmu. Przy tej sposobności przed-
stawiciele armji i marynarki wy-
stosowali żądanie do władz pocz-
towych, aby wstrzymały przesyłki
bibuły, komunistycznej, przezna-
czonej dla wojska i marynarki.

Zagraniczna polityka Sowietów.
Cziczerin ponownie ma objąć kierownictwo spraw zagranicz-

nych.

WIEDEŃ, 1.VII. (Pat). Kores-
pondent moskiewski „Neue Freie
Presse” dowiaduje się, że bezpo-
średnio po kongresie partji ko-
munistycznej ma nastąpić decyz-
ja co do kierownictwa urzędem
spraw zagranicznych. Cziczerin w
ostatnich latach uprawiał do pe-
wnego stopnia frondę osobistą.
Był on mianowicie przeciwny te-
mu, aby urząd zagraniczny po-
dzielony był na poszczególne re-
sorty, których szefowie pozosta-

Tryumf lewicy komu

waliby w bezpośrednim i stałym
kontakcie z zarządem stronnictwa
komunistycznego. Cziczerin prag-
nąłby skupić w swoich rękach
kierownictwo całego mechanizmu
dyplomatycznego. Według kores-
pondenta; stronnictwo komunisty-
czne ma zamiar uczynić Czicze-
rinowi ustępstwo. O ile pozwoli
na to stan jego zdrowia, jest
prawdopodobne, że Cziczerin o-
bejmie kierownictwo spraw zagra-
nicznych.

nistycznej w Rosji.
Pognębienie prawej opozycji.

MOSKWA, 1.7. (Pat.) Na od-
bywającym się zjeździe partyj-
nym wdalszym ciągu roztrzą-
sane są grzechy prawej opozycji,
aczkolwiek z wyjątkiem Bucha-
rina, wszyscy odpowiedzialni przy-
wódcy prawej frondy złożyli de-
klaracje o przyznaniu swych błę-
dów i całkowicie podporządko-
wali się dyrektywom  partji.
Stronnicy Stalina nie zadawal-
niają się jednak złożonemi. de-
klaracjami, żądając od dotych-
czasowych wodzów prawej opo-

zycji praktycznych dowodów
zmiany ich politycznego stanowi-
ska, przedewszystkiem zaś zde-
konspirowania swych zwolenni-
ków i jak najbardziej kategorycz-
nego potępienia prawej ideologji
Niezależnie jednak od oświadczeń
i zgody przywódców prowej fron-
dy, prawdopodobnie nie zostaną
oni ponownie wybrani do władz
partyjnych, co najwyżej nie będą
wykluczeni z partji. Zwraca ogól-
ną uwagę, że Bucharin dotych-
czas na zjeździe nie zjawił się.

Katastrofy kolejowe w Rosji.
MOSKWA, 1.7. (Pat.) W ostat-

nim czasie dość często wydarzały
się w Rosji sowieckiej katastrofy
kolejowe, które nierzadko koń-
czyły się licznemi ofiarami w lu-
dziach. W piątek ubiegłego tygo-
dnia uległ katastrofie pociąg kur-
jerski, kursujący między Soczi na

stacji Jefimowskaja, północnej
łinji, rozbił się pociąg osobowy,
przyczem zabitych zostało 26
osób, a 38 ciężko rannych. W cią-
gu ubiegłego tygodnia spaliły się
trzy mosty kolejowe na linji kolei
Murmańskiej. Dzienniki sowieckie
dowodzą, że kastrofy kolejowe

 
 

Kaukazie i Moskwą. Zginęły 4 dzieją się wskutek panującego
osoby, 5 zaś jest ciężko rannych. wśród personelu, kolejowe roz-
W niedzielę ubiegłą, wskutek przęženia i zaniku dyscypliny
złego nastawienia zwrotnicy na służbowej,

Że Ś lata ogłosił w -pismach, iż porzuca

W .

Dwaj nowi naśladowcy
Biesiedowskiego.

Ucieczka obywateli sowieckich
z przedstawicielstw handlowych
i dyplomatycznych Sowietów za-
granicą przybiera charakter ma-
sowy. Dziś zanotować należy zno-
wu dwa wypadki naśladowców
Biesiedowskiego. W porcie alek-
sandryjskim w Egipcie porzucił
sowiecki statek „Leningrad“ ka-
pitan Sołonko. Aby uchronić się
od zarzutu popełnienia  de-
fraudacji, Sołonko urzędowo
przekazał rachunki i ka-
sę swemu zastępcy, następnie

służbę sowiecką, gdyż obecny
ustrój wprowadził niebywały ucisk
narodu rosyjskiego. Drugi wypa-
dek zdarzył się w Ameryce, gdzie
szef misji technicznej inż. Koli-
nów zwrócił się do władz ame-
rykańskich z prośbą o zezwolenie
na 6-miesięczny pobyt, aż do
czasu wystarania się o wizę po-
bytową w innym kraju.

miesa miejsca e 26 proc. drożej.
"tarminowe umieszczenie oałoszeń.

a. prasy.

za granicę 8 zi.
GGŁGSZENIA: ra wiersz miłlm. przed tekstem 6 lam 86gr.,
tekstem 10 łam. 15 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji e 28 proc. drożej,
zagraniczne o 86 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-

dministracja nie bierze odpowiedzialności za
Konto czekowe w P. K. O. JA 86187.

Po zjeździe centrolewu.
Cała prasa polska pełna jest

rozważań po zjeździe centrolewu.
Pomimo usiłowań prasy sanacyj-
nej, aby znaczenie zjazdu osła-
bić, nie udało się jej tego osiąg-
nąć. Przeciwnie nawet, ostre ata-
ki gazet liberyjnych, wbrew ich
woli, podnoszą polityczny walor
zjazdu i wskazują nawet czytelni-
kom sanacyjnym na niektóre mo-
menty, nieporuszane przez prasę
opozycyjną, a podkreślające ostry
charakter zjazdu.

Centralny organ  sanacyjny
„Gazeta Polska* w artykule p. t.
„Na czarnej drodze anarchji” po-
rusza kwestję Głowy Państwa w
związku z kongresem krakowskim.
Insynuuje mianowicie, że atmo-
sfera przychylności, z jaką „en-
decja“ traktowała przystosowania
do kongresu krakowskiego oraz
sam kongres, da się wytłomaczyć
tylko tem, iż wtajemnicżona była
zgóry w jego istotny cel i pro-
gram. Zamiast zapowiedzianych
bowiem obrad nad sprawami go-
spodarczemi i sposobami prze-
zwyciężenia kryzysu, zajęto się
czemś innem:

Jak dzisiaj wiemy, w rzeczywisto-
ści celem kongresu było uderzenie w
Głowę Państwa. I tylko tem, że endecja
doskonale o tem wiedzia'a, można so-
bie wytłomaczyć, że przełknęła bez pro-
testu swoje odsunięcie od imprezy,któ-
ra według słów organizatorów miała o-
bejmować „cały naród". Tylko dlatego
przemilczała i zaakceptowała odebranie
jej na to przedstawicielstwo zazdrośnie
strzeżonego monopolu.

W dalszym ciągu „Gaz. Pol-
ska“ stylem i sposobem sobie
właściwym, pełnym wykrętów i
insynuacji rozwodzi się nad rze-
komą opieką, którą „endecy"
otoczyli kongres, nad _przebie-
giem Zgromadzenia Narodowego
z dn. 1 czerwca 1926 r. nad sta-
nowiskiem lewicy wobec kandy-
data p. Piłsudskiego i nad obec-
ną zmianą tego stanowiska. W
końcu napada na marszałka Sej-
mu Daszyńskiego za to, że powi-
talną depeszą swoją do kongre-
su „wzywał i zachęcał do tych
anarchicznych i antypaństwowych
kroków".

Żydowski „Hajnt*”,
kongresie krakowskim,
nowym etapie, dochodzi
wniosku:

Nasuwa się istotnie porównanie z
Wyborgiem. Ale jeżeli Wyborg mogła
łatwo przełknąć władza carska, która
poprzestała na wielkim procesie, topo-
dobne gpostępowanie' u nas w Polsce,
przy innych stosunkach, nie pomoże. Na
Kraków będzie musiała ze strony rządu
i obozu rządzącego nastąpić inna odpo*
wiedź, któraby doprowadziła do roz-
strzygnięcia w sytuacji politycznej kra-
ju. Na tej drodze Kraków jest poważ-
nym etapem.

Bundowska „Folkscajtung“, za-
znaczając, že zbyt wažnych rze-
czy po Krakowie się nie spodzie-
wała, stwierdza jednak jeden wy-
nik doniosły:

Demonstracja krakowska, ma, na-
szem zdaniem, bardzo wielkie znaczenie
symptomatyczne. Pokazała onapopier-
wsze, że sanacja się boi, a powtóre, że
kraj obawę stracił. Są słowa I nazwiska,
które przed dwoma laty, a nawet przed
rokiem budziły strach paniczny w ko-
łach, idących za stronnictwami umiark  -
wanemi centrolewu. Obecnie strach ten
zniknął. Kongres krakowski słowa te i
nazwiska wymienił.

„Polska“ jedyną drogą wyj-
ścia po zjeździe krakowskim wi-
dzi w wyborach. Opozycja coraz
wyraźniej formuje swoje tezy i
coraz ściślej zespala swoje sze-
regi.

Właśnie kongres niedzielny dlatego
jest mimo wszystko—wydarzeniem po:
litycznem dużej wagi, że pro primo wy-
kazał postępujące konsolidowanie się
szeregów opozycji, a pro secundo, —
że stormulował głośno i konkretnie swo-
je credo państwowo polityczne. Proku-
ratura krakowska skonfiskowała wprew-
dzie rezolucję kongresową, ale czyż to
stłumi jej echa w kraju? Czyż w tej
chwili nie wie już cała Polska, że zjazd
centrolewu podniósł postulat zmian na
czołowem stanowisku w państwie czyli
że usiłuje przenieść konflikt z forum
parlamentarno-rządowego w płaszczyznę
przesilenia państwowego? Niedawny a-
pel szefa rządu o niewciąganie osoby
Prezydenta Rzplitej do gry politycznej,
apel w zasadzie tak słuszny i potrzeb-

„ny, okazał się w panujących stosunkach
napięcia psychicznego bezpiecznikiem
nieskutecznym. Z dyskusyj politycznych
wyrósł określony postulat polityczny:
fala, która została odepchnięta od pro-
gów pałacu Rady Ministrów, uderza dziś
o progi Zamku.

mówiąc o
jako o

do

 

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO.
Sekretarjat Stronnictwa Narodowego czynny jest codziennie od

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

 

od 6 do 8 wieczorem. Nieczynny

niedzielei święta.
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I dlatego dziś właśnie, skoro
kongres zaostrzył kontury sytu-
acji państwowo-politycznej, nowe
wybory mogłyby być klapą bez-
pieczeństwa, któraby pozwoliła
wyładować się przynajmniej czę-
ści wewnętrznych ciśnień.

„Przedšwit“ organu sanacyj-
nego B. B. S, mėwiąc o prze-
„mówieniach mówców z centrole-
wu, zaznacza ze swego punktu
widzenia, że jednak jest coś nie
w porządku w opozycji. Bo oto:

„Te odezwania się w rodzaju słów
p. Thugutta: „należy traktować rząd o-
becny, jak rząd zaborczy”! te twierdze-
nia, że „za obciążenia wobec zagranicy,
dokonane przez rząd obecny, naród od-
powiedziainości nie weźmie” to żądanie
ustąpienia p. Prezydenta Rzeczypospoli-
tej świadczą, że, jak zresztą zgóry moż-
na było przypuszczeć, poslowie opozy-
cyjni okażą się i marniejsi, jako polity-
cy, i jako ludzie, niż ich pierwowzór,
posłowie do I Dumy w Wyborgu*.

Jest 'w term krytyka i atak,
ale nie tak ostre, jak z łam te-
goż pisma w dniach poprzedza-
jących kongres.

Wreszcie p. B. K. w „Kurje-
rze Warszawskim* w artykule
p. t. „Nowy etap wałki o prawo-
rządność* pisze:

Niepodobna szczegółowiej omawiać
uchwał zjazdu krakowskiego, ponieważ
ich druki były z rozporządzenia władz
konfiskowane, — o ile z dostatecznemi
argumentami prawnemi? — o tem prze-
kona nas dopiero proces sądowy. Zre-
sztą czyż my jesteśmy dziś przed krat-
kami sądowemi, gdzie toczy się spór o
wyrazy i kropki? Czyż nie górują takie
fakty ogólne, które charakteryzują całą
sytuację:

Ze stronictwa centrowe i lewicowe,
zerwawszy z obowiązującą niektóre z
nich jeszcze do nledawna przeszłością,
przeszły do krańcowej opozycji:

Ze hasłem, które je połączyło, jest
walka © prawórządność;

Ze odwołując się do poparcia po-
wszechnego, nie weszły na drogę dema-
gogji socjalnej:

Ze wzywają do solidarności w imię
troski nie o interesy klasowe i stanowe,
lecz o interesy państwowe.

Oto wiązanka głosów orga-
nów prasy, z których żaden nie
jest związany z jakiemkolwiek
stronnictwem, biorącem udział w
zjeździe krakowskim. Przeciwnie,
obok wyraźnie wrogich centrole-
wowi, są to pisma raczej nierzy-
chylnie naogół usposobione do
lewicy i centrum

Echa zjazdu krakow-
skiego.

Konfiskata dziennika, który
nie wyszedł.

Krakowski „Głos Narodu* z
poniedziałku komunikuje:
W kilka minut po rozejściu

się uczestników Kongresu z Ryn-
ku głównego, przyszło do naszej
Redakcji dwóch wywiadowców
policji z oznajmieniem, że otrzy-
mali polecenie  skonfiskowania
nadzwyczajnego wydania „Głosu
Narodu*. Wykonawcy woli nad-
gorliwych a niejasnowidzących
władz bezpieczeństwa z trudem
dali się przekonać, że „Głos Na-
rodu* nie wychodził dzisiaj w
formie nadzwyczajnego wydania
i mocno skonfundowani odeszli...

Znakomici fałszerze.
Wspominaliśmy wczoraj o fał-

szerstwach różnych okólników i
depesz dla zniechęcenia do przy-
jazdu na zjazd krakowski. Oto
jeden ze szczegółów. Ujawniło się
mianowicie w niedzielę, jak infor-
muje korespondent  „Kurjera
Warsz.“, że sfałszowano listy z
podpisem pos. Witosa i rozesła-
no do mężówzaufania tego stron-
nictwa, co dokonane było z wiel-
ką precyzją i zdumiewającą zna-
jormością adresów tych mężów.
Również pieczęcie podrobione
były wcale sprytnie. Listy roze-
słano masowo w liczbie kilkuset.
Chwytając się takich oto sposo-
bów, nieznane czynniki z pośród
przeciwników kongresu zdołały
niewątpliwie zmniejszyć liczbę je-
go uczestników o kilka tysięcy.
„Piast“, z powodu tego falszer-
stwa, wnosi skargę do proku-
ratora. >

INTROLIGATORNIA
„DZIENNIKA WILENSKIEGO“
MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 1244

OPRAWY KSIĄŻEK, ROCZNIKÓW,
KSIĄG BUCHALTERYJNYCH
IINNE ROBOTY. WYKONANIE
STARANNE. CENY PRZYSTĘPNE.
OTWARTA OD 8-ej DO 4-ej POP,

 



  

2

Po wyroku na U.W.O.
Jak już donosiliśmy, w so-

botę zakończył się we Lwowie

wielki proces przeciwko członkom

Ukraińskiej Wojskowej  Orqani-

zacji. Wyrok znany jest czytelni-

kom naszym. Prasa miejscowa

uważa go raczej za łagodny, niż

zbyt surowy. Tylko w stosunku

do jednego oskarżonego zapadł

wyrok śmierci, siedmiu skazanych

zostało przeważnie na kilkoletnie

więzienie, reszta zaś z pośród

17-tu, czyli 9 uniewinniono zu-

pełnie.

Do oskarżonych w procesie

lwowskim, jako też wogóle do

organizacji U. W. O. nie sposób

przykładać tej miary, jaką my

zwłaszcza Polacy zbyt pochopnie

przykładać zwykliśmy do proce-

sów i do przestępców politycz-

nych. Słusznie twierdzi jedno ż

pism miejscowych o tych, którzy

zasiedli w procesie lwowskim na
ławie oskarżonych:

„Nieprzejednany a nierycerski

to przeciwnik. Wałczy skrycie

bombami i kulami rewolwerowe-

mi, a nawet trucizną i tem się

chlubi na szpaltach „Surmy”.

Obrona starała się podczas

rozprawy przeprowadzić paralelę

między obecnym ruchem Ukraiń

skim, a polskiemi porywamiwolno-

ściowemi w czasach naszej niewoli.

Jest to argument zbyt często wysu-

wany przez nasze „mniejszości*, a

co gorsze przez naszych wła-

snych pomylonych * „liberałów".

Argument to nieprzekonywujący,

Nie było zwyczajem polskich or-

ganizacjj powstańczych rzucać

bomby między niewinnych, spo-

kojnych ludzi, przyprawiać kobie-

ty o śmierć lub kalectwa, truć

swych własnych rodaków, a co

główniejsze.. brać od państw

ościennych pieniądze za wykony-

wanie funkcyj szpiegowskich, jak

wykazał proces lwowski, co zresz-

tą i przedtem nie było tajem-

nicą.

Sami oskarżeni dalecy są zre-

sztą od owego idealnego typu bo-

jowców wolnościowych — prze-

ważnie marne to charaktery, lu-

dzie sprzedajni, tchórze, podczas

procesu nie przyznawali się do

winy, zdradzali w śledztwie in-

nych członków organizacji, cofali

i zmieniali zeznania.

Zarówno sam proces lwowski,

jak i oskarżeni, żywo przypomi-

nali inny proces polityczny, jaki

przed paru laty rozegrał się w

Wilnie przeciwko członkom bia-

łoruskiej Hromady. I tu oskarże-

ni nie mogli wzbudzić ani odro-

biny szacunku, lub chociażby li-

tości, i tu przewód sądowy wy-

krył cały szereg charakterysty-

cznych szczegółów i rysów, które

doszczętnie zniszczyły naiwną le-

gendę o jakimś ideowym, pa-

tryotycznym ruchu wyzwoleńczym

Rusinów, czy Białorusinów —wy-

kazał ich prawdziwe oblicze; pła-

tnych agentów naszych wrogów

zagranicznych.

Tu i tam, w Wilnie jak we

Lwowie sąd spełnił swe zadanie:

odsłonił prawdziwe oblicze spi-

skowców i wymierzył im  zasłu-

żoną karę.

By jednak takie wyroki jak

wileński lub lwowski nie poszły

na marne, potrzeba, by władze

rządowe konsekwentnie działały

ręka w rękę z šądowymi.

Wszelka dwutorowość jest zgu-

bą dla państwa. Gdy jedną

ręką zamykamy złoczyńców za

kratą więzienną, drugą zaś

ręką otwieramy tę kratę, co wię-

cej, wdajemy się ze zbrodniarza-

mi w pertraktacje i targi — tem

samem nietylko obniżamy powa-

gę sądownictwa naszego, ale

wprost czynimy wyroki jego czczą

komedją, postrachem na wróble.

Ustępstwami takiego prze-

ciwnika nie zjednywa się, tylko

rozzuchwala.

 

 

Jeszcze jedna Kon-
fiskata..

Pierwsze wydanie wczorajsze
„Dziennika Wileńskiego* uległo
konfiskacie z rozporządzenia Sta-
rostwa Grodzkiego. Skonfiskowa-
ny został ustęp, zawierający stre-
szczenie uchwał. zjazdu krakow-
skiego centrolewu, podane we-
dług relacji sanacyjnego „Kurjera
Porannego". Dosłownie tak samo
podał o dobę wcześniej to stre-
szczenie „Robotnik*, który w
przeddzień wieczorem przed kon-
fiskatą „Dziennika Wileńskiego'*
był już w Wilnie. Inne również
pisma warszawskie, jak naprz.

„Gazeta Warszawska” z wtorku
w tem samem literalnie brzmie-
niu zamieściła skonfiskowany w
„Dzienniku Wil.* opis uchwał kra-
kowskich.

Co więcej, urzędowa P. A. T.

w komunikacie swym o kongre-
sie krakowskim scharakteryzowa-
ła rezolucję jego, jako „ogłasza-
jącą waikę z marszałkiem Piłsud-

skim i atakującą bezpośrednio

P. Prezydenta Rzeczypospolitej".
Skonfiskowana u nas charaktery-

styka uchwały w istocie swej nie
zawierała nic innego.
W całej Polsce żadnemu z

pism nie przytrafiło się nic po-

dobnego. Jeśli skonfiskowano ja-

kieś wydawnictwo, to za podanie
uchwał krakowskich w całości.
Streszczenie, wydrukowane przez

nas, było podane przez szereg

innych pism zupełnie dosłownie

tak samo, albo w treści i formie
bardzo zbliżonej.

Prócz tego uległ również kon-
fiskacie w innym miejscu spra-
wozdania o zjeździe krakowskim
jeden wyraz, powszechnie uży-
wany w całej Polsce przez całą
prasę niezależną, używany w ty-
siącznych wypadkach, powszedni
tak, jak jest chleb powszedni, nie
obelžywy, nie hańbiący—przeciw-
nie przez wielu uważany może
nawet jako zaszczytny. | ten
właśnie jeden wyraz został rów-
nież skonfiskowany.

Z tych właśnie powodów wie-
lu naszych czytelników otrzyma-
ło wczoraj „Dziennik Wil.” ze
znacznem opóźnieniem. Bardzo
ich przepraszamy za to— okazuje
się, że nigdy nie jesteśmy w sta-
nie przewidzieć, w jak specyficz-
nych warunkach znajduje się na-
sze wydawnictwo. Bardzo więc
być może, iż w przyszłości przy-
trafi się nam również nie raz je-
szcze coś podobnego. To też
zgóry prosimy 0 wyrozumiałość.
Są w redakcji „Dziennika Wil.”
ludzie, pracujący w  dziennikar-
stwie po lat 25 i więcej. Mimo
to jednak z całą szczerością mu-
simy wyznać, że nawet tym wy-
trawnym dziennikarzom, umieją-
cym w swoim czasie mylić czuj-
ność cenzury rosyjskiej, albo nie-
mieckiej okupacyjnej, może się
zdarzyć wypadek, iż użyją w ca-
łej prasie mającego prawo oby-
watelstwa określenia, w Wilnie
jednakże niecenzuralnego. _

 

„by Pi
W piątek o godz. 11 w nocy

wydarzył się w kawiarni Łobzo-

wiance w Warszawie następujący

wypadek:
Przy stolikach w kawiarni na

wolnem powietrzu, znajdowało się

bardzo wiele publiczności. Przy
jednym ze stolików siedział p.
Jerzy Przeworski, przemysłowiec

(Aleje Jerozo'imskie 23) wraz z
córką Antoniną. Orkiestra wyko-

Las swe codzienne produkcje.
agle w pobliżu stolika p. Prze-

worskiego usłyszano suchy trzask,

a równocześnie panna Przewor-

ska została ranna w prawą rękę.

Kula nie przebiła kości i wyszła
w ten sposób, że nie została zna-

lezioną. Z rany p. Przeworskiej

sączyła się obficie krew a pan

Przeworski przy pomocy służby

obandażował rękę serwetą i od-
wiózł swą córkę do lekarza.

Rana okazała się lekką, p.
Przeworski z córką udali się do
domu. O wypadku zawiadomiona
została policja 9-go komisarjatu,,

który prowadzi śledztwo. P. Prze-
worski utrzymuje, że wystrzału
zupełnie nie słyszał, natomiast

 

znajdujący się znajomy p. Prze-

worskiego, p. adwokat Goldstein
twierdzi, że słyszał wystrzał.

Rzecz ciekawa, że przy są-

siednim stoliku siedział poseł

Liebermann. P. Przeworska otrzy-
mała postrzał w chwili, gdy pod-
niosła rękę ze szklanką do usł.

Wzniesiona ręka znalazła się tuż

przed p. Liebermannem. Nie jest

więc wykluczone, że kula była
przeznaczona dla niego.

Skromna flota wojenna
Polski.

Skromniutko przedstawia się

flota wojenna Polski. W skład jej

wchodzą. 2 kanonierki: „Generał

Haller" i „Komendant Piłsudski":

5 torpedowców: „Krakowiak*, „Ku-

jawiek“, „Mazur“, „Podhalanin“ i

„Slązak”; 4 okręty pomocnicze

(trawlery). „Czajka“, „Jaskėlka“;

„Mewa", „Rybitwa“,i 1 okręthydro-

graficzny, „Pomorzanin*, 2 okręty

szkolne: „Baltyk“, „Iskra“i 1tran-

sportowiec „Wilja”. Nadto dwa

kontrtorpedowce „Burza“ i „We-

ber''są na ukończeniu,podobnie jak

i łodzie podwodne: „Wilk”, „Ryś”,

„Żbik”. Flotylla rzeczna liczy 6

monitorów  (kononierek  rzecz-

nych): „Kraków”, „Wilno”, „Ho-

rodyszcze”, „Pińsk”, „Toruń” i

„Warszawa”, nadto dwa monitory

będą wkrótce ukończone.
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Jak pos. Korfanty pobit

napastnika.

W sobotę wieczorem w re-

stauracji „Savoy“ w Katowicach

siedział p. Korfanty w  towarzy-

stwie dwu lekarzy m. in. dr.

Otręby. W pewnej chwili pod-

szedł do niego dr. Kujawski i z

tyłu uderzył posła Korfantego,

następnie zaczął uciekać. Kofanty
zerwał:się, dopadł go, uderzył

dwukrotnie w twarz i począł bić.

Dopiero służba przerwała to sza-
motanie się. Incydent ten pozostaje
w związku z jednem z posiedzeń
komisji budżetowej sejmu śląskie-
go, na którem, kiedy przemawiał

Korfanty przeszkadzała mu bar-
dzo posłanka Kujawska, żona dr.
Kujawskiego. Poseł  Korfanty,

zwracając się do p. Kujawskiej,

powiedział jej wówczas: pani jest

podwójnie nietykalna: — raz jako
posłanka, drugi raz jako kobieta.
Jak się dowiadujemy Izba Le-
karska ma się zająć zachowa-
niem się dr. Kujawskiego.

Radość twórcza.

Z Katowic donoszą, że śląska
rada wojewódzka przystąpiła do
budowy specjalnego gmachu re-
prezentacyjnego nad brzegiem
Wisły na Śląsku Cieszyńskim.

Na marginesie tej wiadomości
podkreślić trzeba, że w Sejmie
śląskim podniesiono bardzo po-
ważne zarzuty przeciw budowie
nowego zamku zupełnie zresztą

niepotrzebnego, w obecnej cięż-
kiej sytuacji finansowej i gospo-
darczej.

* Obrazek drugi.
Tragiczne położenie pracują-

cej, a właściwie bezrobotnej o-
becnie Łodzi—najlepiej odzwier-
ciedla kronika tamtejszego pogo-
towia ratunkowego, które w cią-
gu ostatnich 24 godzin wzywane
było kilkanaście razy, głównie dla
niesienia pomocy omdlałym z
głodu! Prasa łódzka notuje 5 ta-
kich wypadków w ciągu doby.

Nowy materjał budowiany.
Państwowe zakłady  inżynie-

ryjne wybudowały w porcie w
ciągu tygodni gmach dla urzędu
pocztowo-celnego z solomitu, t. j.
z płyt ze słomy prasowanej gru-
bości 10 cm. Dom taki jest nie-
palny, ciepły, przenośny i rozbie-
ralny. Koszt budowy takiego. do-
mu na konstrukcji żelaznej jest
o 25%, mniejszy, niż z cegły.
Metr budynku przy masowej pro-
dukcji z całkowitem urządzeniem
wodociągowem, kanalizacyjnem i
instalacją elektryczną kosztuje 53
zł. Solomit krajowy produkowany
jest w Dziedzicach. 4

 

ŻYCIE KATOLICKIE.
Redaktor „Osservatore |
Romano" w Polsce.

Na Kongres Eucharystyczny do
Poznania, wśród innych przedsta-
wicieli zagranicznej prasy kato-
lickiej, przybył z Rzymu ks. dr.
Mario Boehm, redaktor naczelny
„L'Osservatore Romano“.

Kongres Eucharystyczny wy-
warł na ks. dr. Boehm'ie wielkie
wrażenie. Ks. redaktor przy tej

sposobności zwiedzi Polskę.
Ks. dr. Marto Boehm jest go-

ściem dyrektora naszej Agencji.

(Kap).

Katakumby w Hadrumetum
w Tunisie.

„Osservatore Romano” umieś-
cił niedawno sprawozdanie o wy-
cieczce członków „Collegium Cul-
torum Martyrum” w czasie ich
pobytu w Kartaginie do katakumb
w Hadrumetum, leżących w od-
ległości około 140 km. od Tu-
nisu.

Wycieczce przewodniczył Mgr.
Respighi, prefekt ceremonji pa-
pieskich, sekretarz papieskiej ko-

misji dla spraw archeologji koś-

cielnej i kurator wspomnianego
kolegjum. Profesor Josi, członek

kolegjum, który przeprowadził
szczegółowe studja nad katakum-

bami afrykańskiemi, wygłosił wy-

kład.
Katakumby w  Hadrumetum

odkryte były w latach 1888—1903
i zbadane przez obecnego bisku-

pa Algieru, Mgra Leynaud'a, któ-
ry przy pomocy żołnierzy fran-
cuskich odkopał cztery cmenta-
rze. Odnaleziono wówczas 236

podziemnych galeryj, ciągnących
się na przestrzeni około czterech

klm. i zawierających 14733 groby.
Niestety, wydobyto z nich tylko
245 napisów. Mgr. Leynaud naz-
wał cztery różniące się od siebie

grupy galeryj „Dobry Pasterz”,
„Ermete”, „Severo” i „Agrippa”.
Pierwsza z tych grup jest najważ-

niejsza, została ona odkopanai

udostępniona publiczności. Biskup

Leynaud zachował wydobyte z
niej napisy grobowcowe i pomni-

ki, a m. in. napisy słynnej Parte-

nope ze Smyrny: „Pamiętaj o

swem dziecku i o swym ojcu,

ponieważ są oni nieśmiertelni w

Bogu” i „Pokój świętym w Chry*

IAE NS Kl

stusie”. W innym napisie grobow-

cowym niejaki Successus prosi

wszystkich swoich braci w Chry-

stusie, by w modlitwach swoich

pamiętali o jego ukochanej mał-

żonce Euzebji; napis z podobną

prośbą znaleziono w katakumbach

św. Pryscylli w Rzymie. Niektóre

grobowce miały nietylko takie sa-

me napisy, jak grobowce w Rzy-

mie, ale i takie same symbole.

Znaleziono wiele symbołów Dob-

rego Pasterza, gołębia, kotwicy,

Baranka Bożego i monogram. ce-

sarza Konstantyna. (Kap).

Budownictwo miasta Wa-

tykańskiego.

Najnowsze prace budowłane,

prowadzone na terenie miasta

watykańskiego, przypominają zło-

ty wiek wielkiego budownictwa

kościelnego na schyłku wieków

średnich i, jak słusznie zaznacza

prasa zagraniczna, stawiają pod

tym względem -Papieża Piusa XI

w rzędzie wielkich Papieży Odro-

dzenia.
W tej chwili więcej niż 1,000

robotników zajętych jest przy

wznoszeniu nowych budowliiprzy

przeróbkach dawnych gmachów.

Budowana jest obecnie nowa”pi-

nakoteka diugości 110 m. i sze-

rokości 30 m. umieszczone w niej

będą olbrzymie zbiory malarskie

Watykanu.
Oprócz nowego dworca wzno-

szone są budynki dla wielu no-

wych urzędów, które posiada mia-

sto watykańskie, stawiana jest też

równocześnie nowa własna elek-

trowania. Watykan otrzyma rów-

nież własną radjową stację na-

dawczą, która stanie w pobliżu

obserwatorjum astronomicznego

tuż przy murze Leona IV i której

plany sporządził sam Marconi.

Maszty antenowe będą miały wy-

sokość 60 m. Wszystkie budynki

Watykanu zaopatrzone zostaną w

najbardziej nowoczesne urządze-
nia techniczne. (Kp.)

 

Ż Litwy.
Przedstawicielstwo angiei-

skie w Kownie.
„Liet. Fidas" dowiaduje się,

iż konsulat angielski w Kownie

zostaje podniesiony do rzędu

przedstawicielstwa. Konsul p. Pre-

ston otrzymuje tytuł  chargć

d'affaires. Przed paru dniami kon-
sulat amerykański został również

podniesiony do rzędu przedsta-

wicielstwa.

Niepowodzenie święta
pieśni.

W Kownie urządzono święto

pieśni, jak się okazuje bez powo-

dzenia. „Musu Rytojus“ pisze

o tem:

„Pracami  przygotowawczemi

święta pieśni kierował specjalny

komitet muzyków, naczelni dy-

rygenci. Biorąc pod uwagę, . iż

szykowano się dość długo, że

święto miało się odbyć na cześć

Witolda Wielkiego — należy przy-

znać, iż pomienione święto pieśni

skandalicznie się nie powiodło.

Olbrzymi, sięgający niemal

8.000 osób połączony chór był

raczej podobny do bezładnego
tłumu niż do karnego chóru.

Śpiew nie był ani zgodny, ani

harmonijny. Olbrzymi chór wy-

kazał tylko drobną cząstkę tej
siły, którą posiadał...

Nieład panujucy na placu

Święta był niemniej nieznośny.
Obłoki kurzu zasypywały dziesię-

ciotysięczną publiczność i chór.

Tuż przed godz. 4 na placu nie

było jeszcze żadnych organizato-

rów, oprócz kilkudziesięciu po-

licjantów, którzy nie wiedzieli, co

należy czynić z. kilkutysięcznym

tłumem. Następnie przez jedno

wejście wypuszczano wszystkich

odrazu na trybuny i każdy widz

wobec braku porządku troszczył
się sam o miejsce.

To też naogół wypadło nie

święto pieśni, lecz istny wstyd;

wstyd wobec samych siebie i

wobec licznych obcokrajowców". .

Polacy w więzieniach
litewskich.

Według uzyskanych informa-

cyj z wiarogodnego źródła, w

więzieniach litewskich obecnie

przebywa 998 osób narodowości

polskiej.
Najwięcej Pqlaków znajduje

się w więzieniu kowieńskiem, bo

aż 308 osób, następnie w szawel-

skim 204, pozostali więźniowie w

Sport.
Rewelacyjne wyniki „Ogniska*

w Lublinie.
Na mistrzowstwa Polski w piłce

siatkowej zjechały się reprezentacje

poszczególnych okręgów z całego kraju

do Lublina gdzie na boisku „Unji* wal-

czono o zaszczytny tytuł mistrra.

Z Wilna, jak już pisatem, wyjechał

zespół „Ogniska" który już w sobotę

wybił się na czoło wszystkich zespołów

wygrywając wspaniale z drużyną okręgu

łubelskiego „Unją* w stosunku 30 : 8

(15:7) i z drużyną z Białegostoku

30 : 25. Spotkanie Ogniska z doskonałą

drużyną Łódzką nabrało ogromnej po-

wagi gdyż wilnianie w pierwszej poło-

wie prowadzili stosunkiem punktów

15 : 6 na swoją korzyść, zwracając u-

wagę i wzrok tłumnie zebranej pubiicz-

ności; druga połowa gry kończysię jed-

nak przegraną Ogniska w stosunku

15: 10 co daje ogólny wynik 21 : 16

Czwarty mecz kończy się zwycięstwem

Ogniska nad Cracowją30 . 0 (walkower)

ostatni mecz w tym dniu przynosi zwy-

cięstwo R. Z. S. (Warszawa) a Ognis-
kiem 30 : 14.

Niedzielne rozgrywki rozpoczęły się

wczesnym rankiem meczami rewanżowe

mi i tak A Z. S. (Warszawa) Ognisko

30 : 15, Ognisko—Bialystok 30 : 6, Ogni-
sko—Unja 30 : 0 (walkower), Ognisko—
Łódź 13 : 30.

Wskutek tego, iż pierwsze miejsce

zdobył A- Z. S. a do drugiego miejsca

Łódż i Ognisko miało równą ilość pun-

któw to też zarządzono mecz dodatko-

wy o drugie i trzecie miejsce Najcie-

kawszy ten mecz z całego turnieju wy-
kazał jeszcze raz równy poziom gry

Wilna i Łodzi. Wynik do przerwy 15: 12

dla Łodzi, ogólny wynik brzmi 28 : 27
po dogrywce zwycięża Łódź zdobywa-

jąc po walce drugie miejsce. Ognisko
zaś źdobywa zaszczytne trzecie miej-

sce będąc rewelacją turnieju.

Skład Ogniska przedstawiał się na-

stępująco: Radziul,” Puszkarzewicz, Cza*

prowski, Piętkowski, Zienowicz lg. i K.

Zajęcie trzeciego miejsca w turnie-

ju o mistrzostwo Polski uważać należy

jako największy tryumf i jedyny swego

rodzaju sukces gier sportowych Wilna.

Kurs pływacki.
Wczoraj przyjechał do Wilna trener

Pol. Zw, Pływ. p. Baranowski z A. Z. S.

 

ilości 486 osób
w więzieniach: w Kalwarji, Ucia-
nach, Wiłkomierzu, Poniewierzu,
Taurogach, Birżach i obozie kon-
centracyjnym w Worniach.

Z liczby 998 znajduje się ska-
zanych na różne więzienia 615
osób, zaś 383 oczekuje na wyro-
ki sądowe. (d)

Czy Woldemaras wróci?
W kołach politycznych w Kow-

nie rozeszła się pogłoska, iż do-
tychczasowy  premjer litewski
Tubialis z powodu wątłego zdro-
wia ma ustąpić. Na jego miejsce
ma wejść ponownie prof. Wolde-
maras, który ostatnio pogodził

się z niektórymi członkami rzą-

du. Pogłoska ta wywołała w ko-
łach litewskich wielkie wrażenie.

są umieszczeni

(d)
Protestlitewskichzwiązków

zawodowych.
Prasa zagraniczna podaje, iż

zarząd litewskich związków za-

wodowych wystosował pismo do
Międzynarodowego Biura Pracy
w Genewie, w którym zakłada
protest przeciwko temu, iż rząd
litewski zamierza wysłać przed-
stawiciela tak zw. żółtych związ-

ków zawodowych na międzyna-

rodową konferencję pracy, jako

delegatów Litwy. Zarząd wskazuje
w swem piśmie, iż od przewrotu
w 1926 r. zamknięto w Litwie 18
związków zawodowych z.23 tys.
członków, przyczem w większości

wypadków mienie tych związków

zostało  zarekwirowane. Pismo

wspomina, iż związki te przyłą-
czyły się do amsterdamskiej mię-
dzynarodówki.

Matury w gimnazjach
polskich.

W roku bieżącym matury w
gimnazjach polskich otrzymało w
Kownie 26 maturzystów i matu-
rzystek oraz w Poniewieżu 21.

Kandydaci na stanowisko
rektora Uniwersytetu.
Dnia 1 września mają się od-

być w (niwersytecie w Kownie

wybory nowego rektora. Jako

kandydaci na to stanowisko figu-

rują profesorowie: Rómer, M.

Birżyszka, Łaszas i J. Tomaszajtis.

Wyjazd prezydenta smeto-
ny do Czechosłowacji.
Prezydent Smetona w dniu

dzisiejszym wyjechał na kurację

do Czechosłowacji. (Pat).

Warszawskiego. P. Baranowski popro-
wadzi kurs instruktorski Ośrodka W. F.

Szkolenia odbywać się będą na pły-

walni 3 p. Saperów od godziny 9 do 11.

Jeszcze raz podkreślić muszę nie-

przychylne stanowisko „Saperów”, któ

rzy w znacznej mierze utrudniają wciąż

dostęp do pływałni. Dzięki jednak in-

terwencji pana por. Herhołda jako kie-

rownika Ośrodka W. F. udało się uzy-

skać parę godzin by módz przeprowa-

dzić powyższy kurs,

Kurs trwać będzie miesiąc i

pocznie się już dzisiaj.
roz-

Ja Nie.

w sprawie basenu pływackiego

otrzymaliśmy pismo treści następującej:

W związku z ogłoszoną notaiką w

numerze 143-cim Dziennika Wileńskiego
z dnia 26 czerwca b. r. p. t. „Sprawa

basenu pływackiego" proszę o umiesz-

czenie w swoim poczytnym piśmie na-

stępującego sprostowania.
Wobec braku inicjatywy ze stronny

czynników powołanych i niemożliwości
dojścia do porozumienia z innymi k'u
bami co do pokrycia kosztów, budowy
basenu pływackiego, oraz konieczności

wyszkolenia w pływaniu wszystkich sze-

regowych baonu, wymieniony basen

przy przystani Klubu Sportowego 3%

sap. wybudowany został z rozkazu do-

wódcy bataijonu z materjału wyszkole-
niowego i klubowi pod względem dy-

sponowanie nie podlega.
Wykorzystywanie basenu zbudowa-

nego z DA ćwiczebnego wojsko-
wego przez kluby, organiżacje i osoby

cywilne, byłoby możliwem jedynie, albo
po wycofaniu materjału skarbowego, lub

po  całkowitem pokryciu kosztów

takowego. Chcąc jednak umożliwić ko-
rzystanie z basenu poszczególnzm Or-
ponizaciam i osobom cywilnym D-ca

aonu zezwolił w tym celu następujące

opłaty:y.
Dla klubów posiadających mniej

niż 10 członków po 10 zlotych od oso-
by za sezon.

Dla klubów posiadających ponad
10 członków 150 złotych za sezon.

Osoby nie należącs do klubów po
20 zł. za sezon (2', mies.)

Cen ulgowych dla młodzieży nie
przewidywałem, albowiem zostałe po-
wiadomione pismem Kuratorjum Okrę-
gu Wileńskiego 1. dz. 0—14582—30, z

dnia 30 maja b. r. o tem że w roku

„mecz
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bieżącym mlodzież szkolna z urządzeń

Klubu Sportowego 3 b. sap. korzystać

nie może. Że warunki podane nie są

wygórowane świadczy to, że Ośrodek

W. F i niektóre kluby sportowe na po-
dane warunki zgodziły się i korzystają
z basenu pływackiego.

Pozostaje z głębokim szacunkiem

(7) Skapski
Prezes Klubu Sport. 3 B. Sap.

Tryumf Sztekkera.
Na boisku „Legji" w Warsza-

wie odbył się wczoraj sensacyjny
mistrza Polski Sztekkera

z zapaśnikiem światowej sławy
Szmidt Westergaardtem.

Sztekker po trzydziestu paru
minutach niesłychanie emocjonu-
jącej wałki odnosi świetne zwy-
cięstwo nad swym przeciwnikiem
przy niebywałym entuzjazmie pu-
bliczności.

WARSZAWA, 1.7. (Pat.) We
wtorek wieczorem zebrała się ko-
misja techniczna raidu między-
narodowego Automobilklubu Pol-
ski, która ustaliła następującą
klasyfikację wozów: kategorja wo-
"zów popularnych—pierwszy Ford

I, kierowcy pp. Piotrowski i Bitny-
Szlachto, 65,63 punktów dodat-
nich, drugi Citroen V, kierowca
Dzieliński, 60,19 punktów, trzeci
Ford Il, 32,48 punktów. Kategorja
wozów turystycznych — pierwszy
Fiat XIV, kierowca Rahenfeld,
60,31 punktów, drugi Hudsen X,
kierowca  Krzeczkowski, 39,88
punktów, trzeci Hudson IX, kie-
rowca Rychter, 30,61 punktów.
Kategorja wozów luksusowych—
pierwszy Pustro-Daimler XXIV,
kierowca Adam hr. Potocki, 47,10
punktów, drugi Austro-Daimler
XXIII, kierowca gen. Liefeld,
46,69, trzeci Voisin XXII, -kierow-
ca Maurycy hr. Potocki, 25,83
punk. Zespołowo zwyciężyły Hud-
sony. W klasyfikacji klubowej
pierwsze miejsce zdobył zespół
Automobilklubu Polski. Nagrodę
p. ministra spraw wojskowych za

największą
p. Dzieliński na Citroenie. . Zwy-
ciężcy otrzymali złote, srebrne
i bronżowe puhary oraz szereg
nagród fabrycznych.

WARSZAWA. 1.7. (Pat.). Zna-
komici dlugodystansowscy  pol-
scy Petkiewicz i Kusociński wy-
jechali we wtorek o godz. 22

>

przez Bęrlin do Londynu, gdzie |
startować będą na mistrzostwach
Anglji. Zawodnicy nasi wezmą
udział w biegu na 1-ną i 4 mile >
angielskie. l-na milą równa się >
1609 m. i

| OD ADMINISTRACJI

(czas odnowić prenumeratę

 

na miesiąc LIPIEC. SR

Tar- |Udział Łotwy w
gach Północnych.
Nawiązany przed kilku mie-

siącami za Pośrednictwem Pol-
skiego Poselstwa w Rydze kon--
takt w sprawie

w Wilnie osiągnął w tych dniach
pomyślny rezultat, tak, że za”

projektowane przez” sekcję Wy”|
stawy Il Targów Północnych. za*
mierzenia można uważać za sfi- |
nalizowane.
W dniach 26 i 27 czerwca

przyjęty dyrektor Il Targów Pół<
nocnych na audjencjach 'u mie
nistra oświaty p. Siemelsa, pre-
zesa ministrów Skujenensa, dy*
rektora Muzeum Etnograficznego
w Rydze i dyrektora departamen*
tu w ministerstwie finansów Kal:
nozolsa. ;

Rezultat konferencji odbytych
w sprawie udziału Łotwy w Pol“|
sko-Bałtycko-Skandynawskiej Wy“|
stawie Sztuki Ludowej i Prze”
mysłu Ludowego w Wilnie uwa”
żać należy za zadawalniający.

Wraz z Łotwą wezmą udział ;
w wymienionej wystawie pat“
stwa skandynawskie. Państwa te
w specjalnym pawilonie wystawia
około 150000 pierwszorzędnych
okazów sztuki ludowej, przemysłu
ludowego i wogóle folkloru. i
W większych mastach Łotwy

rozklejone zostały już plakaty 9.
mającej się odbyć Wystawie.

*
* *

W dniach najbliższych zosta”
ną w Rydze zwołane dwa posie”|
dzenia w sprawie Targów i Wy“

stawy w Wilnie, a mianowicić|
posiedzenie u ministra oświaty
drugie u byłego prezesa mini
strów i prezesa Polsko-Łotewskić”
go zbliżenia przy współdziale Pol |
skiego poselstwa i konsulatu
Rydze. £

Opiekę nad poczynaniami sek
cji Wystawy Sztuki Ludowej i
Przemysłu Ludowego w Wilnie!
jak również organizacja wycie”

czek do Wilna objęło w swoj?
ręce Poselstwo Polskie w Rydz
zaś sprawy czysto targowe spó
czywają w ręku konsulatuPol
skiego w Rydze. ;

* 7 *

Dowiadujemy się, iż swój
udział w Il Targach Północnyć!
w Wilnie obiecało około 30 więk:
szych firm łotewskich, 20 FP
skich i 15 finlandzkich.

Również czynione są staranić
celem pozyskania kupiectwa
Państw Skandynawskich. ,

Popierajcie Polską Macie”
Szkolną.

Wileńska 15—5.

  

regularność zdobył |

Wystawy Sztuki |
Ludoweji Przemysłu Ludowego|
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| MAŁY FELJETON.

1 LOKAJE.
Gdybyś namiestnikowi szepnął

4 za mną słówko
Moja żona byłaby pierwszą

pokojówką.

Ę Mickiewicz, Dziady Ill.

e" Osoby, które dłuższy szas
_" mieszkały w Stanach Zjednoczo-

nych, poznały tameczne życie i
stosunki, twierdzą, iż najdotkli-
wiej odczuwa się tam zupełny
brak posługi domowej. Łatwiej
jest w „suchej Ameryce” zdobyć
galon Wisky, niżeli służącego lub
służącą. Wolny obywatel nowego
świata odczuwa wstręt do tego

" rodzaju zajęcia, woli najcięższą,
_ fizyczną pracę w warsztatach,

woli olbrzymie ciężary przenosić
w porcie nowojorskim, niżeli jeść

A| chleb lokajski. Pozostawia to ra-
|] som niższym, zwłaszcza murzy-

"| nom, co jest niewątpliwie prze-
" |  sadą, gdyż żadna praca uczciwa
| | nie hańbi — hańbiącem nato-

| miast jest innego rodzaju lokaj-
| stwo — lokajstwo dochowe, które

ham, polakom, usiłował wszcze-
pić nasz sąsiad wschodni, a które
już przed wiekiem smagał wieszcz

' nasz narodowy... niestety darem-
+ nie.

Ė Wyzwolona z jarzma politycz-
nego Polska niestety nie potra-
fiła wyzwolić się z nałogów wie-

_ kowej niewoli. W wolnej, powo-
| jennej Polsce, obok chamstwa

wszelkiego rodzaju dorobkiewi-
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j R Z miasta.
ł /. — Jak będzie z warjatami?
+ | Nieraz już pisaliśmy o pladze że-
a | bractwa w naszem Wilnie. Trudno
A | jednak dać z niem radę. chociaż
- | Przy dobrych chęciach to i owo
e | dałoby się zrobić. Zresztą, w każ-
g | dem chyba mieście spotkamy

, dzisiaj ręce, wyciągnięte po jał-
1- A“mužnę. Ze jednak po naszych
|- 4% ulicach chodzą wolno warjaci z
j- tem naprawdę trudno się pogo-
2 dzić. Być może, iż przyczynia się
e | to w znacznym stopniu do orygi-
h  Nalności gedeminowego grodu,
ą Oryginalność to jednak mocno
e  Wątpliwa i nie przynosząca nam
ę | zaszczyty. Czy możemy być dumni

np. ze znanej całemu Wilnu „po-
 lityczki”*, która cały boży dzień
chodzi miarowym krokiem po
_Ulicach (wybiera z reguły najru-
_chliwsze) i do nikogo się nie
| zwracając, politykuje; coraz się

słyszy: „Litwa... Łotwa... wojna...
_ Minister"... Ta jednak przynajmiej

| jest nieszkodliwa. Natomiast po-
|| pularna „Zośka* z plamą na twa-
_Tzy, z butelką mleka w ręku,
_ ciągle z pośpiechem przebiegają-

 

e- | ca ulice—ta naprawdę jest bardzo
lk |  problematyczną reklamą Wilna.
n-| W wielu wypadkach potrafi ona
ki|tak niecenzuralnie na cały głos
go|krzyczeć na ulicy, że rumieni się
ch  dorożkarz wraz ze swym koniem
ar |i budą. Cóż mówić o spacerują-
ly| cej publiczności?
a” | Nadomiar złego ostatnio ko-
fir lekcja się powiększyła. W ogro-

_dzie po bernardyńskim znalazł się
ca| jakiś półnagi warjat—żyd, który
ół | spędza tam cale dni i urozmaica
nie Pobyt publiczności mocno podej-
re“ Ap rzanymi wyczynami natury fi-
ly” Zycznej.
go Niemało już papieru iatra-
=n" |] mentu zepsuto, pisząc o potrze-
al-|bie jakiegoś zlikwidowania „war-
zi  Jackiego* stanu, lecz ojcowie

c Miasta, na których sumieniu po-
ole Winna leżeć ta sprawa nawet
Vy“| palcem w bucie nie kiwnęji, aby
ze| lakoś to załatwić. Teraz tembar-e

dziej nic nie zrobią, gdyż godziny
ich są policzone. w.

|. — Kalwini dziękują rządowi
za opieką i poparcie. W ciągu

  
 

te | ostatnich trzech dni, w Wilnie
wia|obradował konsystorz Kalwiński.
e Wczoraj obrady zostały zakoń-
S L“, czone, zaś specjalna delegacja

|| w osobach p. p. Jastrzębskiego,
wy | lżyckiego i Falkowskiego złożyła
y 9|na ręce wojewody podziękowanie

| Tządowi za opiekę i poparcie. d

tdk Sprawy miejskie.
sie | „,  — Konwersja pożyczki m.
Nye Wilna. W najbliższej przyszłości

    

   
  

   

   

   

   

   

  

 

cie Mają być zakończone rokowania
yi 9 konwersję pożyczki m Wilna,

ini | zaciągniętej w r. 1912 w wyso-
kie”| kości 4.200.000 rubli. Pożyczka
pok| tą ma być wymieniona na obli-
w4 gacje, gwarantowane przez pań-

stwo. W związku z pomyślnym
przebiegiem rokowań, pożyczka
została od dnia 16 czerwca upla-

|| Sowana na giełdzie londyńskiej
„|| jest notowana w wysokości

| <4 i pół. Ogólna suma pożyczki
Wynosi 486000 funtów  szterlin-
gów. w

.  — Spęd bydła. W ubiegłym
tygodniu na targ miejski spędzo-.
ho 1355 sztuk bydła i nieroga-
Cizny. Na konsumcję miejscową
„žakupiono 1310 sztuk, zaś pozo-
 Stąłe bydło zakupiły gminy pow.
Wileńsko-trockiego. Spęd bydła
łąby, popyt mierny, ceny w po-
ównaniu z poprzedniemi tego-
dniami uiegły od 5—10 proc.
 Zniżce. d

Sprawy sanitarne.
— Lustracja rynków. Wczo-

4 w godzinach rannych, spe-
Cjalna komisja lotna wraz 2 lu-
 Stratorami z Biura Badań Żywno-

| KRONIKA.

czów, krzewi się przerażająco du-
chowe lokajstwo. Upodlenie prze-
nika wszystkie sfery; ludzie, zda-
wałoby się z kulturą umysłową,
z ogładą towarzyską, wyprzedzają
się poprostu, zginając w najniż-
szych ukłonach przed „możny-
mi” i „wpływowymi*, uprzedza-
jąc do tego stopnia przesadnie
każde ich życzenie, każdą myśl,
że nierzadko swych protektorów
i mecenasów wprowadzają w
rzetelny ambaras, gdyż tego ro-
dzaju przesada ośmiesza iw koń-
cu musi budzić niesmak i po-
gardę.

Co raz mniej u nas ludzi, któ-
rzy posiadają jeszcze odwagę
swych przekonań, coraz więcej
takich, którzy kompletnie wyzbyli
się kręgosłupa, w znaczeniu fizy-
cznem, zarówno iak i moralnem.

I to wzamian za jakie dosto-
jeństwa, nagrody?

Stanowczo, ludzie ci nie do-
ceniają własnych swych zdolno-
ści. Gdyby tak wyjechali do Ame
ryki, gdzie, jak się rzekło, panuje
taki brak lokajów, nie tylko po-
trafillby zwycięsko konkurować z
murzynami, służyć prawdziwym
miljarderom, „królom” stalowym,
naftowym i wieprzowym, i pobie-
rać grube dolary O. S. A. — ale
przedewszystkiem jakąż nieoce-
nioną usługę oddaliby kochanej
polskiej ojczyźnie, jakże by tu
ošwiežyia się i oczyściła ze wsze-
lakich miazmatów atmosfera, jak
byśmy wszyscy lżej odetchneli...

jot.
 

ści dokonała lustracji sanitarnej
na rynkach i targowiskach miej-
scowych. Komisja stwierdziła, iż
przekupnie i włościanie przywo-
żący na targowiska artykuły ży-
wnościowe nie przestrzegają naj-
elementarniejszych zasad higjeny,
bowiem nabiał przechowywany
jest w brudnych naczyniach, zaś
inne artykuły spożywcze są prze-
starzałe i nie świeże. W związku
z tem, komisja sporządziła 24
protokuły, pociągając jednocześ-
nie włościan i przekupniów do
odpowiedzialności administracyj-
nej. Równocześnie  lustratorzy
stwierdzili, iż niektórzy sprzedaw-
cy posługują się fałszywemi mia-
rami i wagami. d

Poczta i telegraf.
— Wrocznicę „Cudu Wisły".

Władze pocztowe wydają w naj-
bliższym czasie celem uczczenia
przypadającej w sierpniu 10 rocz-
nicy „Cudu Wisły* specjalny zna-
czek pocztowy. (d)

— Komunikacja telefonicz-
na Wilno — Grodno. Wileńska
dyrekcja poczt i telegrafów za-
mierza w najbliższym czasie przy-
stąpić do polepszenia komunika-
cji telefonicznej na szlaku Wilno
—Grodno przez zamianę przewo-
dów żelaznych na bronzowe. (d)

Handel i przemysł.
— Zryczałtowanie podatku

od rzemiosł. Jak się dowiadu-
jemy, Ministerstwo Skarbu opra
cowalo projekt zryczaltowania po-
datku od rzemiosla. Projekt ten
w najbliższych dniach zostanie
rozesłany poszczególnyra Izbom
Rzemieślniczym, w tej liczbiei
Rzemieślniczej Izbie wileńskiej,
w celu zaznajomienia się i wyra-
żenia swej opinii. (w)
— Uruchomienie piacówek

przemysłowych. W tych dniach
po dłuższej przerwie podjął swą
pracę tartak parowy na Pióro-
moncie. Wznowienie pracy w tar-
taku dało zatrudnienie 23 robot-
nikom. r

Również w tych dniach zosta-
ła uruchomiona Wileńska Fabry-
ka drutu i gwoździ przy ul. Po-
narskiej 69. Fabryka zatrudniła
około 20 osób. (w)

Sprawy uniwersyteckie.
— Promocje. Dziś o godzi-

nie 1-ej w Auli Kolumnowej Uni-
wersytetu odbędą się promocje
na doktora wszechnauk lekarskich
następujących osób:

Jana Paczkowskiego, Josela
Kawkiewicza, Mieczysława Józefa
Zasławskiego, Maksa Michała
Swirklisa, Cagary Andrzeja. Wstęp
wolny.

Z życia stowarzyszeń.
— Z Sokoła. Sekretarjat wi-

leńskiego gniazda „Sokoła* jest
czynny codziennie (prócz świąt)
w godzinach od 19 do 21-ej na
boisku przy ul. Mahometańskiej
Nr. 12:

— Zjazd koleżeński. W nie-
dzielę 15 czerwca odbył się w
Wilnie zjazd koleżeński wycho-
wańców byłych średnich zakła-
dów naukowych w Wilnie — do
r. 1905.

O g. 10 odprawiona została
uroczysta Msza św. w kościele
św. Jana przez ks. prof. Suszyń-
skiego. Po nabożeństwie na po-
dwórzu uniwersyteckim zebrało
się 37 osób, wychowanków | i II
gimnazjów i szkoły realnej z naj-
starszym maturzystą z r. 1872 kol.
Stanisławem Zachwatowiczem. Po
dokonaniu zdjęcia fotograficznego
przez kol. Jana Bułhaka, zwie-
dzono mury uniwersyteckie, gdzie
się mieściły gimnazja wileńskie.

Wieczorem o g. 7 w siedzibie
klubu Szlacheckiego odbyło się
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zebranie koleżeńskie, na które
przybyły 24 osoby. Po zagajeniu
zebrania przez kol. J. Bułhaka
wybrano na przewodniczącego
najstarszego z obecnych kolegów
Antoniego  Ossachiewicza. Po
uczczeniu pamięci zmarłych ko-
legów i wyczerpującej dyskusji—
zapadło szereg uchwał, a między
innemi następujące: 1) ogólne
zjazdy koleżeńskie będą się odby-
wały nie co rok, lecz rąz na trzy
lata w drugą niedzielę miesiąca
czerwca i 2) raz na miesiąc
3 każdego miesiąca będą się od-
bywały zebrania koleżeńskie w
cukierni K Sztralla przy ul. Zam-
kowej o g. 8 wieczorem.
— Na ostatnim Zjeździe pre-

zesów Kół Stowarzyszenia
Chrz.-Nar. Naucz. Szk. Powsz.
z terenu województw wileńskiego
i nowogródzkiego zapadły nastę-
pujące rezolucje:

1. Prostując oświadczenie Wy-
działu Wyk. Zw. Polsk. Naucz.
Szk. Powsz. w Wilnie, zawarte w
artykule p. t. „W odpowiedzi"
(„Słowo* z dn. 8 czerwca 1930
r.) stwierdza, iż Związek, a raczej
jego kierownicze organy nie po-
zostają względem Stowarzyszenia
ani „obojętne*, ani lojalne, lecz
wyraźnie je zwalczają:
* a) przez szykanowanie i terro-
ryzowanie członków Stowarzysze-
nia tam, gdzie ci sąw mniejszości,

b) przez rozsiewanie falszy-
wych wiadomości o naszej orga-
nizacji,

c) przez wytwarzanie ogólnej
psychozy, jakoby władze szkolne
prześladowały członków Stowa-
rzyszenia i jakoby przychylne za-
łatwianie spraw nauczycielskich
uzależniały od przynależności do
Związku. ?

2. Po rozpatrzeniu sprawy, wy-
toczonej przez Zarząd Wileńskie-
go Oddziału Zwiążku P. N S. P.
a zwłaszcza przez członka Zarzą-
du tegoż Związku i zarazem u-
rzędnika Kuratorjum O. S. W. p.
Jana Dracza przeciwko Państw.
Wyższ Kurs. Naucz. w Wilnie i
przeciw  ustanowionemu przez
władze szkolne dyrektorowi tego
Kursu, p. Turkowskiemu. Zjazd
zakłada protest przeciwko podej-
mowaniu, wynikłych z pobudek
osobistych zainteresowanych jed-
nostek ataków, skierowanych
przeciw instytucjom i pedagogom,
służącym dobru całego nauczy-
cielstwa.

Przedewszystkiem zaś metody
tej walki, wprowadzające dezor-
ganizację w życie szkolne i pod-
kopujące autorytet władz szkol-
nych a zarazem obniżające po-
ziom etyczny nauczycielstwa i
kompromitujące je w opinji pub-
licznej Zjazd najkategoryczniej
potępia.

Sprawy litewskie.
—Litewskie gimnazjum im.

Witolda pozbawione praw.
W związku z odebraniem prawa
państwowego gimnazjum  litew-
skiemu w Wilnie, w sferach li-
tewskich zapanowała wielka kon-
sternacja. Niezwłocznie zebrała
się specjalna konferencja z udzia-
łem wszystkich  wybitniejszych
działaczy litewskich miejscowych
i z prowincji. Na konferencji
omówiono szczegółowoj sprawę
oraz uchwalono wysłać delegację
do ministerstwa Oświaty, celem
poczynienia odpowiednich  kro-
ków, by ministerstwo  cofnęło
swoją decyzję. d
— Wycieczki litewskie. W tych

dniach do Wilna przybyła liczna
wycieczka uczniów gimnazjum
litewskiego w Swięcianach. Pod
przewodnictwem ks. K. Czybirasa
wycieczka zwiedziła Troki, nie-
które okolice Wilna, kościołyi
ciekawsze dzielnice miasta. Jed-
nocześnie z Wilna wyruszyły dwie
wycieczki młodzieży litewskiej:
jedna do Trok, druga do Lan-
dwarowa. w

Kronika policyjna.
— Z Pogotowia Ratunkowego.

Orłowski Tadeusz robotnik w fabryce
cukrów i czekolady „Fortuna” przy ul.
Metropolitalnej 5 podczas pracy wsku-
tek własnej nieostrożności dostał się
między koła maszyny, które mu zerwa-
ły wszystkie mięśnie z nogi. Pogotowie
ulokowało rannego w Szpitalu św. Ja-
kóba.

Sniežko Franciszek, pracownik ko-
lejowy, podczas naprawiania drobnego
uszkodzenia na semaforze w Poruban-
ku, spadł na ziemię i doznał włamania
czaszki i ciężkiego potłuczenia calego
ciała. (Umieszczono go w szpitalu kole-
jowym. (w)

— Dziennie 70 protokołów. Wła-
dze policyjne w ciągu ubiegłego mie-
siąca na terenie miasta Wilna sporzą-
dziły 2116 protokułów za różne wykro-
czenia administracyjno-policyjne. Naj-
więcej protokołów sporządzono za za-
kłócenie spokoju publicznego i opil-
stwo. (d) hre

— Sprostowanie. Wczoraj,
we wzmiance o jubileuszu p. dyr.
l. Materskiego wkradły się przez
niedopatrzenie błędy, które niniej-
szem prostujemy. Była to miano-
wicie rocznica 20 lecia pracy
w Banku Tow. Spółdzielczych
p. Materskiego, a nie trzydziesto-
lecia. Prócz tego centrala'Banku
tego mieściła się zawsze w War-
szawie, nie w Poznaniu.

K LLRSKI

Z sali sądowej.
O rewindykację murów

S-to Michalskich.

W wyniku  rozpoznawanego

przed kilku dniami przez Sąd

Okręgowy procesu z powództwa
Magistratu m. Wilna przeciwko
Kurji Metropolitalnej o eksmisję
z murów S-to Michalskich (ul.
św. Anny 7) S.S. * Bernerdynek
oraz wzajemnego powództwa

Kurji Metropolitalnej przeciwko
Magistratowi o zwrot skonfisko-

wanego przez moskali w 1887 r.

gmachu klasztornego i kościoła
S-to Michalskiego, wczoraj ogło-
szona została decyzja w tej nie-
zmiernie interesującej ogół spra-
wie:*

Mocą decyzji swej sąd sprawę
odroczył, żądając załączenia do

sprawy odpisu z ksiąg hipotecz-

nych, z którego widoczne by by-

ło na mocy jakich dokumentów

Magistrat stał się właścicielem
spornych murów.

Kos.

— Sprostowanie: We wczorajszym
feljetonie „Monografja o Żeromskim”,
opuszczono nazwisko autora, którym
jest prof. Tadeusz Grabowski, prócz
tego popełniono omyłki druku: W szpal-
cie III ma być: bogactwo życia ducho-
wego; może ulegać wartościowa-
niu; w szp. IV ma być: Walzel w
szp. V: zawertego w niej tworzywa; w
szp. VI: że go Żeromski opętał; lite-
rackich +parentel;; genatyka jest
organiczna; w szp. VII, Boya (nie:
Boge); uroda życia; w szp. VIII: s za-
ły rozpaczy; dawał liryczne po-
ematy; Ma wrażliwość.

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

Dziś z powodu próby jeneralnej przed-
stawienie zawieszone.

Jutro wchodzi na repertuar Teatru
Lutnia ostatnia nowość, wyborna ko-
medja Lenza „Perfumy mojej żony”.

— Teatr Letni w ogrodzie po-
Bernardyńskim. Dzisiejsza premjera.
Dziś Teatr Letni rozbrzmiewać będzie
homerycznym śmiechem na premjerze
arcywesołej krotochwili Thomasa Bran-
dona „Ciotka Karola".

— Widowisko operowe „„Pajace“
na wolnem powietrzu w ogrodzie
po-bernardyńskim. Dziś o godz. 9
wiecz. wystąpi gościnnie na specjalnie
urządzonej otwartej scenie w ogrodzie
po-bernardyńskim znakomity tenor, ulu-
bieniec naszej publiczności Stanisław
Gruszczyński w partji Cania w operze
Leoncavalla „Pajace”. Będzie to potrój-
na atrakcja dla naszego miasta: występ
najlepszego w Polsce Cama, dalej wi-
dowisko ciekawe, jakie tylko oglądać
można zagranicą i to w widowiskach
wysokiej kultury artystycznej i po raz
pierwszy u nas współudział w operze
pełnej orkiestry symfonicznej pod kie-
runkiem kapel. Zygmunta Dołęgi Przed-
stawienie inscenizuje prof. Adam Lud:
wig. Program uzupełni Lidja Winogradz-
ka ze swoim zespołem tanecznym.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 385 mtr.

Program:

Środa dnia 2 lipca 1930 roku.
11,58. Sygnał czasu.
12,10. Gramofon.
13,00. Komunikat meteorologiczny.
17,35. „Monolog regjonalny Ciotki

Albinowej* — wygł. p. Ć. Alexandrowi-
czowa

13,00. Transmisja z życia „Sieroci-
niec”. Zycie sierot wileńskich—prowadzi
A. Bohdziewicz.

19,00. „Ażeński |teatr fantastyczno-
karykaturalny" odczyt wygł. prof. St.
Srebny.

„ 19,25 Koncert pieśni Wehry'ego. W
wyk.p. Zubolewickiej. Akompanjuje Eug.
Dziewulski. r

20,00. Recital fortepjanowy Al. Ho-
ehna. Koncert pieśni w wyk. I. Dygasa
i muzyka taneczna.

Co nowego w Radjo?
Recital Alfreda Hoehena.

Dzisiaj nada Polskie Radjo recital
słynnego pianisty Alfreda Hoehena do-
brze znanego publiczności muzycznej
oraz radjosłuchaczom, że swych po-
przednich występów.

Program obejmuje kilka arcydzieł
iileratury fortepjanowej.

Ignacy Dygas przed mikrafonem.
Dzisiaj również og. 21,30 nadany zo-

stanie wieczór „Aryj i Pieśni" w wyko-
naniu znakomitego tenora opery War-
szawskiej Ignacego Dygasa.

Ciekawa transmisja z życia.
Dzisiaj o g. 16-ej usłyszymy transm.

z życia sierot wileńskich.

NADESŁANE.
Epilog sprawy Żak contra

Szach.
Wyrokiem Sądu Okręgowego w

Warszawie Josek Szach, właściciel wy-
twórni artykułów kosmetycznych, ska-
zany został na 3 miesiące aresztu i za-
płacene 4,000 zł. odszkodowania na
rzecz Henr ka Żaka. Sząch pociągnięty
był przez prokuratora do odpowiedzial-
ności za wypuszczenie na rynek wody
kolońskiej pod nazwą „Warszawianka"
przyczem rysunek etykiety naśla ował
do złudzenia etykiety umieszczone na
butelkach z wodą kolońską „Przemy-
sławka", wyrabianej przez fabrykę per-
fumi kosmetyków Zaka w Poznaniu.
Szach zaapelował przeciw wyrokowi są-
du okręgowego, lecz sąd apelacyjny
wyrok ten zatwierdził. Wówczas Szach
wniósł skargę kasacyjną Jednak i sąd
najwyższy skargę S. oddalił zatwierdza-
jąc wyrok, skazujący S. w całej rozcią*
głości. Należy się spodziewać, że wyrok
ten będzie przestrogą dla wszystkich
tych, którzyby chcieli drogą nieuczciwej
konkurencji korzystać z owoców cudzej
pracy.
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ROZMAITOŚCI.
Jak w romansie.

Rzeczywistość zdaje się czę-
sto romansem, a jednak bywa
prawdą nieubłaganą. Podobnie
ma się z następującą historją,
którą czyta się z niedowierza-
niem a jednak jest prawdą niez-
bitą. Tak przynajmniej zapewnia-
ją dzienniki sztokholmskie,

KRONIKA LIDZKA.
Defraudacja w kocoperatywie

kolejowej w Lidzie.

Podczas przeprowadzania kon-
troli w kooperatywie kolejowej w
Lidzie, przez rewizora Spółdzielni
Spożywców z Warszawy Włady-
slawa  Lachowskiego, zostaly
stwierdzone nadużycia popelnio-
ne przez kierownika tejże koope-
ratywy Aleksandra Baklažca, ktė-
ry zdefraudował na szkodę ko-
operatywy kolejowej w Lidzie
4,461 zł. 61 groszy. Bakłażec
przewidując wykrycie popełnio-
nych przez niego nadużyć zbiegł
zawczasu w niewiadomym kie-
runku.

Utonięcia w czasie kąpieli.

Dnia 29 czerwca we wsi Cho-
ruzówce, gminy lidzkiej, podczas
kąpieli w dołach przy miejsco-
wej cegielni utonęła 18-letnia
Olga Piłutówna mieszkanka tejże
wsi.

Ciało nieszczęśliwej natych-
miast wydobyli mieszkańcy Cho-
ruzówiec, jednakże pomimo za-
stosowania wszelkich zabiegów,
nie zdołano Piłutównej uratować.

Budowa pomnika Niepo-
dległości w Lidzie.

W niedzielę 29 czerwca od-
była się w Lidzie piękna uro-
czystość poświęcenia kamienia
węgielnego i wmurowania aktu
erekcyjnego pod „Pomnik Nie-
podległości"*, który staraniem
młodzieży gimnazjum państwo-
wego im. Hetmana Karola Chod-
kiewicza, stanie na Placu Chwały
w Lidzie.

Poświęcenia dokonał ks. ka-
nonik Hipolit Bojaruniec w obec-
ności starosty Lidzkiego, H. Bo-
gatkowskiego, przedstawicieli ar-
mji, delegatów wszystkich szkół,
urzędów, organizacyj, związków
i bardzo licznie zgromadzonej
ludności, która po uroczystej su-
mie udała się z procesją przy
biciu dzwonów na miejsce po-
święcenia fundamentów pomnika.
Okolicznościowe kazanie wygłosił
na Placu Chwały, ks. kanonik
Bojaruniec, poczem przystąpił do
dokonania aktu poświęcenia, w
czasie którego tłumy zanuciły
pieśń „Pod Twoją Obronę*. Na-
stępnie został wmurowany w fun-
dament, pergaminowy akt erek-
cyjny, umieszczony w cynowej
puszce, poczem profesor Borzęc-
ki Tadeusz wygłosił okoliczno-
ściowe przemówienie. Kończąc
wzniósł okrzyk na cześć Najja-
śniejszej Rzeczypospolitej Pol
skiej, który gromkiem echem
odbił się w piersiach zgromadzo-
nego tłumu. Orkiestra L. O. P. P.
odegrała hymn narodowy, a po
odśpiewaniu przez ogół kilku
pieśni narodowych uroczystość
poświęcenia została zakończoną.
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Z POGRANICZA.
Ruch graniczny z Łotwą.
Według danych w miesiącu

czerwcu na podstawie przepu-
stek granicznych na odcinku Tur-
monty przekroczyło granicę 725
osób, które wraz z towaremi
żywym inwentarzem wartości oko-
ła. 5.000 złotych udały się na te-
ren łotewski. W tymże okresie
z Łotwy do Polski przekroczyło
granicę 740 osób, które prze-
wiozły 250 klg. ryb, 40 skrzyń
sardynek i szprotów, 350 klg.
masła, 450 klg. sera ryskiego
oraz przeprowadziły około 100
sztuk żywego inwentarza.
W miesiącu ubiegłym na po-

graniczu polsko-litewskiem na
podstawie przepustek granicznych
przeszło do Litwy 3425 osób, zaś
z Litwy przybyło 2990 osób.

Ujęcie agentów bolsze-
wickich.

W związku ze zbliżającą się
10 rocznicą oswobodzenia Miń-
ska od „najazdu białego”, jak już
donosiliśmy, władze sowieckie na
Białorusi urządzają 13 lipca wiel-
kie święto komunistyczne. W tym
celu wydelegowano z Mińska ca-
ły szereg agitatorów, którzy pro-
wadzą  usilną agitację wśród
włościan, zamieszkałych na po-
graniczu polskiem, celem wzię-
cia udziału w święcie. Agitatorzy
ci kolportują wśród ludności kre-
sowej antypaństwowe odezwy
oraz namawiają do wrogich anty-
państwowych wystąpień.

Onegdaj trzech takich agita-
torów ujęto wraz z dowodami w
rejonie Dzisny. d

Złodziejskie wypady
litewskie.

Nocy ubiegłej na odcinku
Kołtyniany patrol KOP ujął dwóch
podejrzanych osobników, którzy
usiłowali do Litwy przemycić dwa
konie.

Jak się okazało. konie te po-
chodzą z kradzieży, zaś konio-
kradami okazali się dwaj obywa-
tele litewscy. d

Ujęcie przemytników.
Patrole KOP w ubiegłym mie-

siącu na pograniczu  polsko-
litewskiem ujęły 38 przemytników,
którym skonfiskowano różnego
towaru zagranicznego na sumę
18.500 zł. d

Burza.
Wczoraj rano na pograniczu

polsko-litewskiem w rejonie Oran
szalała wielka burza, która wy-
rządziła ' znaczne szkody w polu
i gospodarstwie.

 

 

 

Stig Carlsson był, obok trzech
sióstr, jedynakiem prostych, ale
uczciwych ludzi. Po skończeniu
szkoły realnej pracował aż do
wojskowości w pewnem labora-
torjum. Po wystąpieniu z wojska
miał skład drzewa, który nieste-
ty nie przynosił mu wiele. Mimo
to ożenił się z piękną Violą, któ-
ra dorabiała mu na utrzymanie
domu jako modelka.

Młodym ludziom niebyło ła-
two, gdyż Stig nie mógł natrafić
na odpowiednie dla siebie za-
jęcie.

Pewnego dnia, będąc u rodzi-
ców, zaczął przewracać w papie-
rach swego ojca. Pchało go coś
do tego. Nagle natrafił na me-
trykę swego ojca. Wyjął ją bez-
myślnie i zaczął przeglądać. W
tem zbladł. Wszakże na metryce
były wymienione trzy jego sio-
stry, a jego imienia nie było. Na-
stępnego ranka poszedł do pa-
stora, gdyż w Szwecji nie ma
specjalnych urzędów stanu i tu-
taj oznajmiono mu, że w księ-
gach kościelnych figuruje jako
syn nieznanych rodziców. Rodzi-
ce, których od dwudziestu czte-
rech lat uważał za własnych, byli
mu tyłko opiekunami.

Rodzice jednak nie wiele mu
mogli powiedzieć. Przyjęli go na
prośby swej znajomej, która o-
statnio zmarta. Ona spełniała ty!-
ko rolę pośredniczki i dawniej
wypłacała regularnie wysoką su-
mę na wychowanie chłopca.
Opiekunka przypuszczała, że jest
synem wysoko postawionych lu-
dzi i namawiała go usilnie do
dochodzenia prawdy, w czem po-
magał mu dzielnie pewien znany
adwokat. Przy pomocy córek po-
średniczki, które odszukano po
wielu staraniach, doszli wreszcie
do prawdy. Pokazało się, że Stig
był synem  baronostwa Liljen-
cranz, którzy zatrzymali przy so-
bie tylko jednego syna, a dwu
młodszych wydali „między ludzi".

Baronostwo już nie żyli i ich
najstarszy syn zmarł również. Na-
stępny, którego w dwunastym
roku zabrali z powrotem został
ich spadkobiercą i po zmarłym
otrzymał tytuł hrabiego. Tylko
biedny Stig żył w zapomnieniu.

Adwokat, przekonawszy się o
prawdziwości tych zeznań, zaini-
cjował spotkanie hrabiego z nie-
znanym bratem. Hrabia nie był
oczarowany nagłem zjawieniem
się brata. Próbował nawet w pro-
cesie udowodnić, że brata nie
posiada, tymwięcej, że Stigowi,

„jako młodszemu przysługiwał ty-
tuł barona. Proces na nic się nie
przydał, gdyż sąd stwierdził po-
chodzenie  wydziedziczonego i
przyznał Stigowi prawo do no-
szenia nazwiska Liljencranza z
przydomkiem barona.

Piękna baronowa Viola jest
oczywiście zachwycona i chwali
się, że dotąd żadna modelka nie
została baronową w sposób tak
romantyczny.

Jak się bronić przed
upałem?

Pewne pismo zagraniczne
udzieliło następujących humory-
stycznych porad higjenicznych na
okres upałów:

Niechaj będzie twojem nie-
złomnem prawem, że nie bę-
dziesz nic pił podczas upałów,
ponieważ te lekkomyślne prakty-
ki jeno zwiększają pragnienie.

Ssij natomiast mały, okrągły
kamyk, kiedy zaczynasz cierpieć -
od gorąca, albo jeżeli nie znaj-
dziesz pod ręką kamyka—kawa-
łek węgla. Nie będziesz miał
trudności w nabyciu węgla dziś,
kiedy nie trzeba przecież palić w
piecach. Jeżeli będziesz uwa'al i
ssał ten kawałek węgla zamiast
go gryźć, będziesz w stanie od-
łożyć go w piwnicy na zimę,
kiedy upały miną.

Pod żadnym pozorem nie na-
leży jeść mięsa, i jest rzeczą
wskazaną powstrzymać się od ja-
rzyn, jaj, mleka. Z polecenia le-
karzy jednakowoż trochę siana
lub sieczki można spożyć trzy
razy dziennie.

Wielu ludzi niedobrze sypia
podczas upałów. Nic nie szkodzil
Sen właściwie nie jest nieodzow-
ny o tej porze roku. Staraj się
odpocząć na stojąco w kącie sy-
pialni. (Uważać na to, aby głowa
była do góryl

Doskonale robi, kiedy się od-
dycha uszami w gorące, ponie-
waż ten zabieg zwalnia nas od
pracy.

Wszystkie ubrania powinny
być przestronne, powiązane wstąż-
kami,
ziki.

Czytelnicy, którzy wykażą się
ścisłem i skutecznem wykonywa-
niem naszych zaleceń otrzymają
premje w postaci biletów bez-
płatnych do zimnej kąpieli i
20 kilo lodów.

 

zamiast zapinane na gu:
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Nowa wersja dramatu w Mayerlingu.
Po tak licznych wersjach i ko-

mentarzach, jakie wywołała taje-
mnicza śmierć arcyksięcia Rudol-
fa, syna cesarza Franciszka Józe-
fa, można było się spodziewać,
że dramat w Mayerlingu prze-
szedł raz na zawsze do historji.
Tymczasem wojna wprowadziła
zamieszanie i do prywatnych ar-=*
chiwów zdetronizowanej rodziny
Habsburgów. Zostały one otwo-
rzone dla publiczności. Zastępy
ciekawych mogły odtąd wniknąć
w tajniki dramatu Rudolfa i Marji
Vetsery, a pisarze ustalić prawdę
historyczną.

I oto dziwnym zbiegiem oko-
liczności, dwóch powieściopisarzy
francuskich poświęca romanty-
cznej, a tragicznej zarazem miło-
ści dwojga kochanków bardzo
ciekawe utwory. P. Claude Anet
wydaje „Mayerling*, a p. Sterste-
vens „Taia“. Książki te wyszły
niemal równocześnie i znajdują
się jedna obok drugiej na li-
cznych wystawach. księgarskich;
liczni krytycy w tym samym ar-
tykule dają o nich sprawozdanie.
A jednak? — A jednak wersja je-
dnej jest zaprzeczeniem drugiej,
jakkolwiek autorzy obydwóch są
sprawy swojej pewni...

Utwór Claude Fnet'a jest wła-
ściwie biografją romansową, opar-
tą na dokumentach znalezionych
w Wiedniu, a jakie opublikowała
pomiędzy innymi, „Die Stunde”
p. n. „Tragedja księcia Rudolfa,
dokumenty tajne, listy i akta ar-
chiwalne“.

Przypomnijmy pokrótce ten
dramat. W Meyerlingu, będącym
pawilonem myśliwskim, a położo-
nym o jakie 40 klm. od stolicy,-
w nocy z dnia 29—30 stycznia
1889 r., Loschek, wierny służący
księcia Rudolfa, słyszy wystrzał
rewolwerowy. Wstaje pośpiesznie

zamknięte. Wówczas, przy pomo-
cy hr. Hoyosa, wyłamuje je. Stra-
szny widok przedstawia się ich
oczom: na ogromnem łożu spo-
czywa, wśród róż, ciało MarjiVet-
sery; krew spływa *z jej twarzy;
obok niej leży książe Rudolf z
prawą skronią przestrzeloną.

Wiadomość o tej tragedji wy-
wołuje zrozumiałe poruszenie na
wiedeńskim dworze i rozchodzi
się błyskawicznie po Europie.
Franciszek-Józef błaga papieża o
udzielenie pozwolenia na religij-
ny pogrzeb, oświadczając, iż w
razie odmownej odpowiedzi, bę-
dzie musiał abdykować. Pozwole-
nie to zostaje mu wreszcie udzie-
lone. Równocześnie jednak niezli-
czone wersje zaczynają krążyć o
zgonie dwojga kochanków. Wed-
ług jednej, Marja Vetsera miała-
by uśmiercić Rudolfa, zabijając
się potem sama; według drugiej
zbrodnicza ręka pozbawiła ich ży-
cia; według innej jeszcze Rudolf
nie mogąc oficjalnie połączyć
swej egzystencji z ukochaną, za-

"strzelił ją, dokonując potem na
sobie samobójstwa, ale na mocy
obopólnego porozumienia.

Tę to ostatnią właśnie wersję
przyjmuje p. Claude Anet. Znaj-
duje bowiem ona, jego zdaniem,
niezaprzeczone potwierdzenie w
listach Marji Vetsery do jej ro-
dziny, skreślonych w przeddzień
śmierci. Marja prosi w nich o
przebaczenie swą matkę, a sio-
strze radzi, by wyszła zamąż je-
dynie z miłości. Ponieważ sama
tego uczynić nie mogła, więc wo-
lała zniknąć wraz 7 ukochanym.

Teksty tych listów wydała wła-
śnie „Die Stunde”. Wersja o sa-
mobójstwie kochanków znajduje
się również w książce p. Palėo-
logue'a p. n. „Les entretiens de
Vlmperatrice Eugėnie". Cesarzo-
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»łem...” Ten ostatni zresztą miał
przed odjazdem do Mayerlingu
gwałtowną scenę z Franciszkiem-
Józefem. Cesarz bowiem dowie-
dział się, że Rudolf bez powiado-
mienia go zwrócił się wprost do
papieża z prośbą o unieważnie-
nie jego małżeństwa z księżnicz-
ką belgijską Stefanją, co zresztą
mu zostało odmówione. Po gorz-
kich wyrzutach, czynionych Ru-
dolfowi z tego powodu, Franci-
szek-Józef w »imieniu dynastji
Habsburgów żądał od syna zer-
wania z Marją Vetsera.

Arcyksiążę Rudolf nosił się
rzekomo z myślą rozwódu, a po-
ślubienia Marji Vetsery i albo
ogłoszenia się królem Węgier i
krajów słowiańskich, albo też po-
prostu pędzenia egzystencji pry-
watnego człowieka.

P. Claude Anet z dużą subtel-
nością odtworzył cały ten dramat
rodzinny na tle ponurych murów
Hofburgu. Cesarz jest właściwie
tylko biurokratą, przedstawicielem
firmy Habsburgów; cesarzowa ży-
je odosobniona, pędząc dni na
czytaniu, lub oddając się marze-
niom; Rudolf zaś odziedziczył ra-
czej melancholijną, lubującą się
w rozważaniach o śmierci, naturę
Wittelsbachów, jaka miała go do-
prowadzić do tragicznego końca.

Tezy tej nie podziela p. t'Ster-
stevens, autor „Taia*. Spotkał on
bowiem w Londynie w 1919 r. w
salonach księżnej de Monaco,
panią Alma Heynes-Vetsera. Ta
ostatnia, przyjmowana przez całą
arystokrację angielską, była ni-
kim innym jak... córką Rudolfa i
Marji. Autorowi powyższej po-
wieści zwierzyła się, iż jako dziec-
ko została powierzona przez ce-
sarzową Elżbietę pieczy osób za-
ufanych. Po dramacie w Mayer-
lingu wysłano jądo Ameryki Płn.,
gdzie potem poślubiła Mr. Hey-
nes'a, z którym miała syna, żyją-
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1919 r. pošlubia kapitana Cedric
Sebastian Steane, ale 11 listopada
po powrocie z balu, wydanego z
okazji pierwszego  armistycjum,
córka Rudolfa i Marji Vetsera
truje się o godz. 2 w nocy, przez
zażycie cyanku potasu. Po śmier-
ci jej znaleziono zresztą metrykę,
ustalającą jej pochodzenie.

Alma Vetsera, pisze p. t'Ster
stevens, zawsze mi opowiadała,
że jej ojciec został zamordowany
przez tych, którzy mieli pretensje
do następstwa tronu. Czyż nie
byli zaś nimi książę Karol-Ludwik
i Franciszek Ferdynand? Jeżeli
zaś Rudolf zginął, to dlatego, iż
chciał się koronować królem wę-
gierskim. Dramat w Mayerlingu
jest zatem zbrodnią polityczną,
godną Franciszka-Józefa, który w
kilkanaście lat potem pozwolił na
zabicie w Serajewie, trzeciego na- -
stępcy tronu austrjackiego, księ-
cia Franciszka-Ferdynanda.

Na tem to ciekawem tle, wy-
snuł p. t'Sterstevens swą bardzo
interesującą powieść. Córkę Ru-
dolfa i hr. Vetsery nie przenosi
on do Ameryki, ale na odludną
niemal wyspę Eiao, gdzie żyje
pod opieką starego Loschka, słu-
żącego jej ojca, a gdzie nazywają
ją „Taia“. Z kolei powraca do
Europy na wyspę Lacroma, koło
Raguzy, która była dawną posiad-
łością arcyksięcia Rudolfa. Tam
to nosi tytuł księżnej Ravesta i
stoi na czele spisku politycznego,
przygotowującego zamach w Se-
rajewie. Futor przeprowadza w
swej książce i intrygę -miłosną,
której bohaterem jest Francuz, i
doprowadza poprzez cały szereg
perypetyj dramatycznych do za-
mordowania arcyksięcia Ferdy-
nanda w Serajewie. Zamach ten
bowiem miał być odpowiedzią na
mord, dokonany w Mayerlingu.
Córka Rudolfa i Marji Vetsery
pomściła śmierć swych rodziców,

kawienie i liczne komentarze,
dzieląc czytelników na dwa obo-
zy, przekonanych—podobnie jak
i sami autorzy—że każdy z nich
posiadł prawdę integralną. Na za-
kończenie dodać należy, iż jeden
z paryskich teatrów odtworzy w
przyszłym roku dramat Mayer-
lingu, według wersji p. Claude
Anet'a.

ż Kraju.
Średnia Szkoła Zawodowa

w Smorgoniach.
Od roku już, dzięki staraniom

Stowarzyszenia Przyjaciół Oświaty
w Smorgoniach, istnieje tu 3-kla-
sowa Koedukacyjna Srednia Szko-
ła Handlowa, która z dniem 25
czerwca b.r. zakończyła pierwszy
rok swej egzystencji z następu-
jącym wynikiem: na klasyfikowa-
nych uczniów 48, otrzymało pro-
mocje do klasy drugiej 42.

Uczniowie tej szkoły rekrutują
się w przeważnej części z dzieci
drobnych rolników, którzy. nie
mając nadziei pozostawić swemu
potomstwu w śpuściźnie warszta-
tów rolnych, dostatecznych do
utrzymania, dają mu wykształce-
nie zawodowe, odciążając w ten
sposób z karłowatych gospo-
darstw analfabetów i bezrobotnej
młodzieży.

Liczna frekfencja młodzieży,
żądnej nauki w nowootworzonej
szkole, wykazała, na ile szkoła ta
odpowiada potrzebom miejscowej
ludności, dając fachowe wykształ-
cenie, tak bardzo odpowiadające

 

* wymogom dzisiejszych czasów i
różniące się od szkół ogólno-
kształcących, bardziej realnemi
podstawami do zarobkowania.

Według posiadanych wiado-
mości wpisy do klasy pierwszej
przyjmuje Dyrekcja szkoły ód 26
czerwca do 10 lipca i będą wzno-
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nej, lub 3-ch klas szkoły średniej.
Wiek najwyżej 17 lat.

Pomyślny rozwój szkoły daje
gwarancje, że w najbliższym cza-
sie uzyska ona prawa szkół pań-
stwowych i jako jedna z nieli-
cznych tego typu szkół zawodo-
wych na naszych Kresach, przy-
czyni się do uzdrowienia stosun-
ków gospodarczych kraju.

ZB

Poświęcenie pomnika
W. Ks. Lit. Witolda.

22 czerwca w Reszkucianach,
gm. kołtyniańskiej, pow. Świę-
ciańskiego, miejscowi Litwini do-
konali odsłonięcia pomnika W.
Ks. Litewskiego Witolda. Po na-
bożeństwie w kościołku Reszku-
ciańskim, procesja z ks. N. Woj-
szutisem na czele udała się za
wieś, przed pomnik, wyrzeźbiony
w kamieniu i cemencie w kształ-
cie obelisku. (l góry pomnik
wieńczy krzyż, niżej trzy kaplicz-
ki: Matki Boskiej, Pana Jezusa i
św. Jana, jeszcze niżej stosowny
nadpis z datą 1430—1390. Po-
święcenia dokonał ks. N. Woj-
szutis. (w)

GIEŁDA
WARSZAWA, 1.VIL. (Pat.).

Waluty i dewizy:

Dolary 8,88'Į,—8,90'| —8,86'';.
Belgja 124,52—124,83—124,21.
Londyn 43,35—43,46—43,24.
Nowy York 8,909—8,929 —8,889.
Paryż 35,03 „—35,12':,—34,94 1.
Praga 26,45'i,—26,52—26,39'',.
Szwajcarja 172,87'1, —173,30',—172,49' ;,
Wiedeń 125,92—126,23—125,61.
Włochy 46,74—46,86 —46,62.
Berlin w obrotach prywatnych 212,60.
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5/, poż. konwersyjna 24 r. 55,75.
79, stabilizacyjna 87, 4', premjowa in-
westycyjna 11.50, 8”, L. Z, Banku Gosp.
Krajowego i Banku Rolnego; ob. B. G.
K. 94. Te same 71 —83,25, 8'l obl. B.
G. K. budowlane 93, 84, L. Z. T K.
Przem. Polskiego 87,50, 7*,, ziemskie 76,
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i wychodzi ze swego pokoju, kie-
dy rozlega się drugi wystrzał.
Służącemu zdaje się, iż pochodzi
on z sypialni arcyksięcia. Chce
otworzyć jej drzwi, ale są one

giej
rzowej

mi słowy:

 

EMIL SORALI.

Rewolwer
Kiedy Nireleux postanowił objąć w posiadanie

majątek ziemski, wszyscy mu bliscy rzekli jedno-
głośnie, że bierze się do nie swojej rzeczy jakkol-
wiek był w szkole rolniczej, lecz studjów nie do-
kończył, a co najważniejsze, nie będąc synem zie-
miańskim, nie miał nigdy z rolą do czynienia.

Argumenty te miały wprawdzie podstawę po-
nieważ jednak Nireleux wiedział z doświadczenia,
że każdy jego zamysł napotykał sprzeciw wśród
krewnych i przyjaciół, w myśl przeto przysłowia:
„Cudzych rad słuchaj, a swój rozum miej" — nie
zwracając uwagi na krytyki i przestrogi, włożywszy
wszystko co miał—trochę więcej nawet—w interes,
zdobył kredyt, zabrał się do roboty i dzięki wiel-
kiej energji oraz poważnej dozie szczęścia, oczy-
wiście powiodło mu się naogół. Żona jego, nerwo-
wa i bojąca się wszystkiego kobiecina, zlękła się
nawet tego niespodziewanego sukcesu, drżąc przy-
tem stalę o męża z powodu jego nieustannej
styczności z robotnikami ziemnymi, z podwójną
też trwogą oczekiwała pory żniw i młocki, kiedy
wraz z młocarnią o halašliwym motorze przybyć
miała partja sezonowych robotników.

Póty więc nalegała i błagała swego małżonka,
aż zgodził się mieć zawsze rewolwer przy sobie.
Nireleux długo opierał się prośbom żony, ale ko-

wa Elżbieta zwierzyła się tej dru-
nieszczęśliwej

Eugenii, iż z Meyerlingu
książę Rudolf napisał do niej te-

„Matko droga, zabi-

cego do dziś dnia. Z niężem
swoim rozwodzi się i powraca do
Europy, często udając się na Bał-
kany, a żyjąc dostatnio z pensji,
otrzymywanej z.. Wiednia. W

matce, cesa-

biety mają jak wiadomo, swoje nieodparte argu-
menty, wobec których bezsilny zawiesił sobie pew-
nego ranka, śmiejąc się, ogromny żółty futerał na
pasie skórzanym przez ramię, wyglądając w długich
pończochach i dużym kapeluszu, jak plantator.

— Zobaczysz, że będę miał jakąś nieprzy-
jemność z tego powodu—mówił, wychodząc z do-
mu, ale uszczęśliwiona małżonka trzęsąc głową,
ucałowała go tak tkliwie, że zamilkł, wsiadł na ro-
wer i pojechał w pole gdzie robotnicy, spojrzeli
nań z ukosa, szepcząc między sobą, że patron ich
dostał bzika widocznie.

W ciągu pierwszych kilku dni, Nireleux czuł
się nieswojo z rewolwerem u boku, należał bowiem
do ludzi twierdzących, że broń jest mieczem obo-
siecznym i szkodzi raczej ludziom, zamiast pożytek
im przynosić, wywołując częściej dramaty, aniżeli
zapobiegając im, ale później dobry humor wrócił
mu nagle. Robotnicy — robotnice szczególniej —
przypisały te skoki w usposobieniu farmera nie-
normalnemu stanowi jego umysłu.

Inna jeszcze okoliczność utrwaliła ich w tem
przekonaniu; dawniej farmer miał zawsze z sobą
drugie śniadanie w kieszeni kurtki, teraz zaś w po-
rze posiłku znikał na chwil kilka by zjawić się
z obłożoną kromką chleba. Ten pomysł dosiadania
roweru i pędzenia na złamanie karku po śniadanie
do domu, wydał się jego podwładnym bardzo po-
dejrzanym.

Jedna ze starych robotnic upierała się <co-
prawdaż, że rower nie opuszczał szopy, ale

ale przez tę zemstę indywidualną
popchęła narody do krwawej wal-
ki i światowej pożogi.

Dwie te bardzo interesujące
powieści, wywołały ogólne zacie-

drwiono z niej, pytając, czy sądzi, iż farmer na

skrzydłach dostaje się do mieszkania, na co ona

odpowiadała, kiwając siwą głową:
4. — Wiemy o takich, którzy nie mają skrzydeł,

a djabeł im pomaga.

Czyli, krótko mówiąc, oskarżała pana Nireleux
o czary, która to marka nie mogła być w obiegu
w okolicy ruchliwej, zbyt często odwiedzanej przez
ludzi kulturalnych na to, aby przesądy miały wróść
w nią korzeniami. To też roześmiano się starej w
nos.

Sezon żniw i młocki nadszedł, tymczasem i
partja sezonowych robotników przybyła. Znajdował
się wśród nich osobnik niezbyt bezpieczny. Wysoki
barczysty, patrzący z podełba, słysząc obawy starej
na temat osobliwego zachowywania się patrona,
oznajmił kategorycznie, że ani czarowników, ani
ludzi wyglądających na żandarmów, nie lubi i roz-
prawi się z patronem po swojemu, jeżeli tylko wej-
dzie mu w drogę.

Trzeba trafu, że fatalna sposobność nadarzyła
się niebawem. Pewnego ranka ów podejrzany ro-

botnik, który od trzech dni już był nietrzeźwy, a w
przeddzień wieczorem urządził bijatykę, wychodząc
z kabaretu, zabrał się z rozmachem do roboty, po-
trącając brutalnie jedną z kobiet. Nireleux podszedł
i upomniał go. Zawadjaka na to przybrał podstawę
groźną, ale przypomniawszy sobie, że fermer ma

rewolwer w żółtym futerale, postanowił być ostro-
żnym.

wione w terminie jesiennym od
dnia 20 do 30 sierpnia włącznie.
Od kandydatów wstępujących wy-
magane są świadectwa ukończe-
nia 7-klasowej szkoły powszech-

Bank Polski 169,75, Spółek Zarob
kowych 72,50, Spiess 87, Elektrownia w
Dąbrowie 65, Starachowice 16.

Podczas gdy robotnicy, nie chcąc się do zaj*

ścia wtrącać, stali na uboczu, oczekując wypadków,

a kobiety cofnęły się jeszcze dalej, gotowe do

ucieczki, gdyby rewolwer miał być w robocie, pi-

jak obrzucając farmera stekiem obelg, wyzwisk i

pogróżek, usiłował zajść go z tyłu, otworzyć fute-

rał, zawładnąć bronią no i... poigrać nim.

Nagle gromki okrzyk trwogi wyrwał się z pier-

si widzów. Napastnikowi udała się sztuka: jednym

zręcznym skokiem stanął za plecami pana Nireleux

i otworzywszy lewą ręką futerał, wsunął weń

prawą...
Niebawem z pewnością strzały się posypią i

krew się poleje. Tymczasem rozległ się wybuch

śmiechu i rozszedł się stokrotnem echem po polu,

zawadjaka w swej zapalczywości chwycił przedmiot

tkwiący w futerale, podniósł do góry, spojrzał i

zgłupiał. Co trzymał w ręku?
Kiełbasę.
Gromada robotników i robotnic, podbiegłszy,

otoczyła go kołem, wykrzykując, trącając się kuła-

kami i bijąc się po udach z wielkiej uciechy. Stra-

piony tem do reszty zapomniał o gniewie i zem-

Ście. Zaledwie słyszał głos farmera, tłumaczący za-

ciekawionym ludziskom obecność kiełbasy w fu-

terale: .

— Posłuszny żonie: mam od trzech miesięcy

niby to rewolwer przy sobie, ale będąc z przeko-

nania wrogiem broni, zrobiłem z futerału — śpi-

żarnię.

 

Miejski Kinematograf
Sala Miejska ul. Ostrobramska 5

 

    

JANA
Dostać w aptekach, składach

nych i   
  

 

; „Nie gadaj tyle, tylko
ja, t lę,

Tabletki od Bólu Glowy PoE ak Sto.do. >

RENE AKUSZERKA ROEIKISZYKOESATRZEBA
BA m Na IE Marja Laknerowa -———->=>-—= 

PROSZKI OD

o BÓLU GŁOWY
dla dorosłych

z. t. „KOGUTEK*
KUPNO-

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

 

KELNER
nigdy nie odczuwa zmęczenia, jeżeli

« meczy nogi z dodatkiem

Soli do nóg

erfumerjach.

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

 

   

   SPRZEDAŻ

*

«UPIORY» li głównej: HARRY PEEL.

program: „O MATKO“.

Sensacyjny dramat w 2-ch serjach, 12 aktach. W ro-

Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6. Następny
Nad program: „Bobuś
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== |: Wilno,

 

aptecz-

ST. STOBERSKI
Mickiewicza 27, tel. 12 — 47.

Tamże: motor używany PERKUN 30 HP do sprze-
dania zaraz. —0 o

 
Dnia 30 VI przechodząc
ulicami: S-to Jańską, Do-
minikańską i S-g0 Igna-

ce zgubiono kołnierz
Łaski. -

L MITEK izzcęuprasza

CGI Kwoty pieniężne
> w różnych walutach i do-

wolnej wysokości loku-
jemy tylko na pewne
zabezpieczenie, z kom-
pletną gwarancją zwrotu

 

 

kę, bo przez nią też sy-
piać nie można, tak przy
fortepianie wyje.

Sasalšidla===

otrzebna

szorzędna.
m. 3.

 

 

 „Szwajcarską koszulę,

syulę? Co to ma zna-
co za szwajcarskąra|

czyć?

 

RÓŻN 4 |

- Obiady
+

| domowe, niedrogo. Ta-

tarska 17 m. 3. 1

, Pokój

 

 

WZP69

 

„MIGRENO - NERVOSIN“j BOCZEK . osobnem

w TABLETKACH wiejski wędzony suchy NAUKA RES. dode GEMi-

Szybko usuwają uporczywe bóle głowy. te kilo 5 zł. “2912

ŻĄDAĆ w APTEKACH rymale Tyjgdryiski Udzielam
z marką „KOGUTEK“ WilenskaS korepetycji w zakresie ieszkanie komforto-

S we 4—5 pokojowe
A. GĄSECKI i S-wie. 8 kl. gimn. z Matem,, fi- 45 w ńajęcia "Antokol

F i 5052052 zyki i chemjiize wszyst- gj dozafcniw k Ma
Fabr. Chem. Farm. w Warszawie. REAR kich przedmiotów w za- s sė

i 2 kresie 5 kl. gimn. godz.
Pani szulę“!

 

2 "majstrowa
jest wzorową gospody-
nią, ale przez 30 lat po-
życia małżeńskiego mąż
zdążył się już
przyzwyczaić W niedzie-
lę rano mówi do żony:
„Matka podaj mino-no

moją szwajcarską ko-

 3—6 Mickiewicza 19—31.
2913—2

nie

  

Gaza U. S. B. po-
szukuje kondycji w

zakresie V kl. gim., lub
jakiego innego zajęcia ”
na prowincji. Posiada j. Pó do wynajęcia.
rosyjski. Kalwaryjska 9— Uniwersytecka 9,
13. 942 m. 15. 944

D“ pokoje ze wszel-
kiemi wygodami do

wynajęcia od zaraz Lu-
do dwisarska 7—1. | 2946tego

 

ž ži ZGUBY |

 

RAKIETY, PIŁKI TENISOWE poleca, po ce-
nach konkurencyjnych, za gotówkę i na raty
Warszawska Sp. Myśliwska Wileńska 10.

TTT In po
lub DWĄ z do wyrajęcia.

Zs”. książkę wojsko
wą wyd. przez PKU

Wilno na imię Józefa
Dowgilewicza, zam. przy
ul. Raduńskiej 76 un. się.

941

3
2
4
-
4
0

 

 

U Nowobogackich.

 

wcowa.
suknie, tylko sila pierw-

Potrzebn
spėlnik-czka z udziałem
w pracy. Zawalna 60—18.

powy służącej
wszystkiego lub po-

kojowej poszukuję Kal- WUNENEUKSZECUNENKZU
waryjska 20,

m— [SE

Trudnošci przedšlubne.

w terminie.  Wileńskie

DOGODNE WARUNKI SPŁATY Bluro Komisowo - za się odnieść r ul. Porto-

j kiewi j ć
Motory „Duśla”, „Elwe”. Turbiny wo- Gogo WE: NE Žž
dne „Francisa”. Maszyny młyńskie, į ššielk > -OhWsink

walce, kamienie perlaki. budowaniami, obsza-
2 Czopki V icol““ Gąseckiego (z|Wiadomošci ri 16 ha: — 11 dm, 'od

Budowa i przebudowa młynów bemoroldalne >» * QTICO kogutkiem) u- A rarne Wilna "do sprzedania 7A

2 BIURO TECHN. - HANDL. INŽ Seno Eau ezanie: 9 * 1700 dol. Wileńskie Biu-
A = I zmniejszająguzy,żylaki —Sprzedają większeapteki 4 Czytajcie i ogłaszajcie -, Komisowo-Handlowe

T PDTSATEITIS T ROSTANDKASAIM] się w jedynym w Polsce
tygodniku, utrzymanym

zdolna kra- w formie popularnej i
Specjalność ujmującym | całokształt

obrotu ziemią i Reformy
Rolnej. Szczególnie waż-
ne dla biur parcelacyj-
nych, ziemian i pośre-
dników nieruchomości.
Do nabycia w kioskach
„Ruchu“. Cena kwartal-
na zł. 3. — Warszawa —
Nowy-Swiat 50, m. 10.
Konto P. K. O. Ne 22,259.

303

Mickiewicza 21, tel. 152.
194—1

 

TANIO
do sprzedania dom nie-
wielki, plac 1000 sąžni
zadrzewiony, sad, krze-
wy i kwiaty, mogą być
place mniejsze. Adres:
Legjonów 92. 107

EETRSSRRT ESPSNS
Zbyteczne.

„Kiedy kaszlesz, trze-
„. ba usta zasloniė ręką“!

„Dlaczego, mamusiu,
przecież moje zęby nie
wypadną mi na ziemię”.

Królewska 3
2947—1

108
 

do

 

m. 5. 945
Kapitol.

„Jacyście wy szczęśli-
wi: jedziecie do Rzymu

 

8 2 — Proszę cię, kiedyż i zobaczycie Kapitol”! DRU-

Rodz E ans ten Wladek oženi a „Oczywiście, my zaw- KARNIA
kich domach przynosi 7 9 WZA? „|, sze najpierw idziemy do I INTROLIGA-

z kuchnią i jeden pokój się listy na tacy? EP aje mi się, Že kina“! TORNIA
Antokol  Służąca: Ja wiem o ask t 2 WRIRZWENIECEZWOWAAESIOE

ul. Piaski 9 m. 1. tem, ale nie byłam pew- _ g, Roto tak 'Oha DZIENNIKA
2916na, Czy pani także wie „ję może go sobiewziąć >

o tem. póki

 

on nie spłaci dłu-
gów, on zaś nie może

WILEŃSKIEGO”Kamienita
ich pospłacać, póki jej je

Między sąsiadami. nie weźmie. i OO Gie RE
i 2 zA 2 =

Służąca do sąsiadów: | EFEDESSEGEE=="<|| punkcie o 7 mieszka- Telefon 12-44.
Pan Bombelski kazał się PRACA niach, placu.460 sąż- z
państwu kłaniać i prosi ' į
ażeby palistwo-zūsirze- ——-
lili swego psa, bo sypiać M [ YJ
nie można, tak przy par-

wykonujemy wszelkie ro-

kanie wyje.

Pani Knajpkowska do
boty przepisywania na

maszynach.
sługi pana Bombelskie-

Wileńskie Biuro Komi-
go: — Niech panienka
podziękuje za pamięći

sowo-Handlo»e, Mickie-
wicza 21, tel. 152.

powie, że ZEN

2—r

 

tanio

psa, o ile pan Bombe
ski zastrzeli swoją cór-

 

= Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. | Drukarnia „Dziennika Wileńskiego" ul. Mostowa 1.

Sprawy
majątkowe

0 sprzedania domy
z placami, również

same place - ogrod
zmaitej wielkości bardzo

w najładniejszej są potrzebne pod hipo-
części Antokola P r r
od zabudowanie. Anto- go. Adres w Adm. „Dz.
olska ul. 8,

PRZYJMUJE

WSZELKIE

ROBOTY

w zakres dru-
karstwa

1 Introligator-
stwa wcho-

dzące.

ni kw. sprzedamy przy
gotówce 7000 dol.

Dom H.-K. „Zachę-
ta" Mickiewicza 1,

tel. 9—05. r-0

2.000 dolarówro-

idealne tekę majątku ziemskie-

m. 5. 863-3 Wil."   

Redaktor odpowiedzialny: KAZIMIERZ HAŁABURDA.

 
  


