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1 Administracji

  
  

  SP;

ROZALJA o

ŠMIALOWSKA
w wieku lat 86

po długich i ciężkich cierpieniach zmarła opatrzona Św. Sakramen-
tami w dniu 2 lipca r. b.

Eksportacja zwłok z domu żałoby ul. Wiwulskiego Ne 2 m. 4 do
kościoła Serca Jezusowego odbędzie się dziś 3 lipca o godz. 5 p. p.

Nabożeństwo żałobne, oraz pogrzeb na cmentarzu po-Bernardyń-
skim w piątek 4 b. m. o g. 9 rano

RODZINA.

 

    
    

      
    

Po zjeździe centrolewu.
Narady i pogłoski.

(Telefonem odwłasnego korespondenta). -

A WARSZAWA. P. Prezydent wrócił do Warszawy we wtorek,
_ A premjer Sławek we środę.

2 Zaraz po przyježdzie
| audjencji u P. Prezydenta.

: Konferencja była niewątpliwie w związku z obradami Centrole-
_ Wu w Krakowie.
3 W kołach politycznych mówią, że zapowiedź premjera Sławka

_ łastosowania represyj wobec organizatorów zjazdu ma polegać na
r Wytoczeniu im procesu o zdradę stanu. W razie rozwiązania Sejmu

_4 Posłowie ci i senatorowie byliby w takim razie aresztowani.
1 Prezydjum klubu B. B. W. R. wystosowalo do marsz. Daszyń-
skiego pismo z protestem przeciwko jego depeszy na zjazd
krakowski.

A Pismo czyni marsz. Daszyńskiego współodpowiedzialnym „za
| ntypaństwowe rezolucje tam uchwalone, godząc w majestat pań-
stwa, uosobiony w P. Prezydencie Rzplitej i będące jaskrawym ob-

_ lawem anarchji i godzenia w interesy państwa przez odwoływanie

Się do czynników zewnętrznych”.

| Dostawy hut polskich dla Sowietów.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Między Sowietami a dyrekcjami polskich zakła-
_ dów hutniczych doszło do porozumienia w sprawie dostawy żelaz-
Mych sztab i blachy dla Sowietów na sumę 70.000.000 zł.

Sowiety otrzymały kredyt 18-to miesięczny.

Pogrzeb ś.p. J. Ejsmonda.
w WARSZAWA, 2.7. (Pat.) — Podczas nabożeństwa pienia

dniu dzisiejszym odbył się żałobne wykonał chór kościelny.
Ogrzeb ś. p. Juljana Ejsmonda, Po nabożeństwie trumnę ze zwło-

žNakomitego poety i zasłużonego kami š. p. Ejsmonda podjęli na
ISąrza, zmarłego na skutek ran, barki przyjaciele zmarłego. O g.

5 niesionych w katastrofie samo- 11 i pół kondukt wyruszył na
hodowej pod Zakopanem. O g. cmentarz Powązkowski. Na cmen-

| 0. w kościele św. Aleksandra tarzu nad trumną zmarłego pierw-
Adprawiono uroczyste nabożeń- szy wygłosił przemówieniewimie-
"No żałobne, na którem obecni niu Pen-Clubu p. Kazimierz Wie-

, „vu w imieniu p. ministra W. R. rzyński, imieniem p. ministra W.
k O. P. dyrektor departamentu R.i O. P. dyrektor departamentu
_Ultury i sztuki Skoczylas i dy- p. Wójcicki, imieniem Minister-

 

  
  
  

   

 

   

 

    

   

  
   

   

   

 

   

  

   

  

  
    
    

  

premjer Sławek był na dwugodzinnej

  

Sktor departamentu Wójcicki, stwa Rolnictwa—dyrektor depar-
leniem Ministerstwa  Rolnic- tamentu p. Miklaszewski, imie-

Ro — wice-min. Leśniewski niem Towarzystwa Literatów i
Dziennikarzy złożył hołd zmarłe-moz dyrektor departamentu p.
mu p. Józef Sliwowski, imieniemiklaszewski, wielu posłów i se-

atorów, członkowie Pen-Clubu, Ligi Ochrony Przyrody żegnał
Tzyjaciele i koledzy zmarłego, zmarłego prof. Hryniewiecki, imie-

paz liczne rzesze publiczności. niem Związku Beletrystów  prze-
mawiał p. Smolarski, w imieniu
byłych kolegów szkolnych zmar-
łego z gimnazjum Chrzanowskie-
go żegnał ś. p. Juljana Ejsmonda
p. Melchjor Wańkowicz.

4Ybyły również delegacje Zwią-
aku Legjonistów i Związku Ofi-

z rów Rezerwy, oraz delegacja
*koly im. Zamoyskiego.

Floty zagraniczne odwiedzają Gdynie.
GDYNIA, 2.VII (Pat.) Jutro o GDYNIA, 2.VII (Pat.) Dnia 5b.
dzinie 9-ej przybędzie tu eska-- m. rano przybędzie do Gdyni flo-

"a floty duńskiej z dowódcą ko- ta torpedowców angielskich.
Mandorem Wólfhagenem na czele.

Nowy poseł austrjacki w Warszawie.
WIEDEN, 2.7. (Pat.) Dotych- a radca legacyjny pierwszej kla-

zęsowy poseł austrjacki w Mo- sy przy poselstwie austrjakiem w
|, "ie Hein, został zamianowany Berlinie p. Pacher—posłem austra-

słem austrjackim w Warszawie, ckim w Moskie.

Władze gdańskie exsmitują ochronkę
polską.

Sprawa oprze się © Ligę Narodów.

„ GDAŃSK, 2.VII (Pat.) Władze
dańskie zawiadomiły _Macierz
polną o zasekwestrowaniu przez

E“ lokalu w Wielkich: Trąbkach,
|,którym od kilku miesięcy czyn-
Jnjest ochronka dla 30 dzieci, z

| ibiedniejszych sfer ludności

a
m o

władz wolnego miasta, które nie
zgodziły się nawet na parodnio-
wą zwłokę, komisarz generalny
Rzeczypospolitej Polskiej w Gdań-
sku p. Strassburger wniósł dziś
sprawę do wysokiego komisarza
Ligi Narodów hr. Graviny i zażą-

     
  

 

4 skiej przyległych wiosek. Wła-. dał równocześnie od senatu
€ gdańskie wyznaczyły dzień 3 wstrzymania eksmisji, aż do wy-
<a jako termin eksmisji ochron- dania decyzji przez organy Ligi
Po wyczerpaniu wszystkich Narodów.

Odków perswazji w stosunku do

|"rwawe bójki komunistów z narodowcami
niemieckimi w Gdańsku.

GDANSK, 2.VII. (Pat.). Wczo- komuniści w liczbie około 200 i
Wieczorem doszło znowu do usiłowali udaremnić obrady. Do-

|w, twej bójki pomiędzy narodo- szło przy tej okazji do krwawej
; ymi socjalistami a komunistami. bójki, w czasie której 5 osób zo-

todowi socjaliści odbywali w stało ciężko poranionych. Kres
i stoczni gdańskiej zgromadze- bójce położyło dopiero pogotowie
EM którem brało udział kilka- policyjne.
osób, Na zebranie to przybyli

2 i

la ui. Daminikafska 4. Telefon Rečsks
448, Drukarni 1244. Adres drukarni: Mostowa I.

Redaktor przyjmuje ed g. 2—4 pp. Administracja otwarta od g. 9—3,
w niedzielą od 12 — 1 pp. „Dziennik Wiieński* wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałkówi dni poświątecznych.

 

   

    

 

BERLIN, 2.7. (Pat.) Dziś nade-
szły dalsze wiadomości o krwa-
wych wystąpieniach hittlerowców
i komunistów w poszczególnych
miastach Rzeszy. Wczoraj wie-
czorem na ulicach Neumiinster
w Westfalji wynikło krwawe star-
cie między hittlerowcami i komu-
stami. Z obu stron wymieniono
strzały rewolwerowe. Odnieśli ra-
ny trzej komuniści, wśród nich
znany przywódca komunistyczny
Timm. Policja aresztowała szereg
osób. W miejscowości Cassel, w
Turyngji, hittlerowcy urządzili de-
monstrację przeciwko zakazowi
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Walki hittlerowców z komunistami.
policji urządzenia zgromadzenia,
na którem miał przemawiać mi-
nister hittlerowski w rządzie tu-
ryngijskim Frick. Jeden z przy-
wódców  hittlerowców wygłosił z
balkonu swego mieszkania prze-
mówienie, wzywając demonstran-
tów do stawienia czynnego opo-
ru przeciwko zarządzeniom poli-
cyjnym. Aresztowano 75 hittle-
rowców. W miejscowości Torgau
komuniści napadli na hittlerow-
ców, powracających z kongresu.
W starciu raniono sztyletem je-
dnego z policjantów, pełniących
służbę.

Jak Niemcy wzmacniają niemczyznę
na wschodzie.

BERLIN, 2.7. (Pat.) Komisja
wschodnia Reichstagu ukończyła
wczoraj. obrady nad projektem
ustawy o pomocy dla prowincyj
wschodnich Rzeszy. Projekt-zo-
stał przyjęty. Na wniosek posła
demokratycznego Lemmera ko-
misja uchwaliła rezolucję, doma-

gającą się, ażeby z zarządzonej
pomody korzystać mogły te wiel-
kie gospodarstwa rolne w pro-
wincjach wschodnich, które za-
trudniają u siebie wyłącznie ro-
botników niemieckich, nie zaś
robotników sezonowych z Polski.

Reichstag uchwalił amnestję dla przestęp-
ców politycznych. |

BERLIN, 2.VII. (Pat.). Reichstag
przyjął dzisiaj w trzeciem czyta-
niu projekt ustawy o amnestji
dla przestępców politycznych.
FAmnestja odnosi się  przede-
wszystkiem do sprawców t. zw.
mordów kapturowych. Pozatem

obejmuje ona wszystkie prze-
stępstwa polityczne popełnione
na terenie Rzeszy od 1 września
1924 roku, o ile nie były one
skierowane przeciwko członkom
lub byłym członkom rządu nie-
mieckiego.

Jak Francja ocenia ewakuację.
PARYŹ Ewakuację Nadrenii

prasa francuska komentuje z róż-
nemi uczuciami. Deputowany Ma-
rin widzi ojczyznę znowu w wiel-
kiem niebezpieczeństwie.

„Journal* pisze, że trzeba spe-
cjalnie na to zwrócić uwagę, że
Niemcy w chwili -ewakuacji wy-
kazują deficyt budżetowy sześcio-
miljardowy i stoją przed wprowa-
dzeniem w życie dyktatury finan-
sowej dla uregulowania swych fi-
nansów. Byłoby lepiej gdyby wo-
bec tego ewakuacja następowała
etapami i gdyby w Trewirzej Lau-
dau pozostawiono jeszcze oku-
pację.

„Echo de Paris“ przedstawia

ewakuację tragicznie i specjalnie
opisuje pożegnanie komendanta
wojsk w Moguncji, które miało
charakter żałobnej uroczystości,
w oczach żegnającego się gene-
rała widziano łzy. e

Poincare w „Excelsior* wygła-
sza protest przeciwko deficytowej
gospodarce Niemiec i zwraca u-
wagę, że dla postulatów minister-
stwa wojny zawsze się większość
znajdzie, gdy tymczasem  mini-
strowie finansów jeden po drugim
muszą ustępować. Gospodarka
ministerstwa wojny jest mistrzow-
skim dziełem zaciemniania praw-
dziwego oblicza uzbrojonych Nie-
miec.

Wielki pożar w Petersburgu.
MOSKWA, 2.VII. (Pat). W Pe-

tersburgu spalił się olbrzymi
gmach kuchni publicznej, wznie-
siony ostatnio według najbardziej
nowoczesnych wymagań kosztem
2 miljonów rubli. W czasie ga-

 

szenia pożaru zginęło 9 osób,
wśród nich 3 członków straży po-
żarnej. Przyczyną katastrofy było
przypuszczalnie podłożenie ognia
przez osobników wrogo usposo-
bionych względem Sowietów.

 

O BEZPIECZŃSTWO GDYNI
„Kurjer Poznański* zamieszcza

następujący „list otwarty* p. Ma-
merta Stankiewicza komandora
ppor. w rezerwie.

Szanowny Panie Redaktorzel
25 b. m., w środę, krążownik

niemiecki „Kóln*, w drodze po-
wrotnej z Gdańska, przedefilował
kursem północnym wzdłuż całego
molo i portu gdyńskiego. Krą-
żownik przepłynął w odległości
około 5 kilometrów, tak, że przez
zwykłą lunetę można było roz-
różnić wszystkie jego nadbudów-
ki, wieże z działami i banderę
Rzeszy na rufie. h

Przy końcu molo północnego
Gdyni, stanowiącego jednocześnie
ochronę naszego portu wojenne-
go, leżał w tym czasie jeden z
naszych torpedowców. Z najwię-
cej wysuniętego na morze nad-
brzeża portu handlowego, od-
ległego od tego molo o 1 kilo-
metr, widocznem było, że w cza-
sie defilady krążownika „Kóln*,
na naszym  torpedowcu przy
wszystkich działach znajdowała
się załoga.

Lecz, co można zrobić 75
m.m. działami przeciwko 150 m.m
działom opancerzonego krążow-
nika, nawet, jeśli odległość mię-
dzy niemi jest 4 kilometry?

Defiladę krążownika „Kėln“
nie można nie uważać inaczej
jak naruszeniem  terytorjalnych
wód państwa.

Defilada krążownika „Kóln*
jest tem więcej znamienna, że
przed paru dniami czytaliśmy w
gazetach, iż u komisarza gene-
ralnego Rzeczypospolitej w Gdań-
sku na śniadaniu, na którem był
obecny kapitan krążownika „Kóln*,
wygłoszono okolicznościowe to-
asty.

Jako obywatelowi Rzeczypo-
spolitej nasuwa się pytanie: czy
byłaby możliwą podobna demon-
stracja na wodach terytorjalnych
W. Brytanji lub Franeji, a nawet
Italji?

Czy možna ryzykowač wklada-
nie tak wielkičh pieniędzy w bu-
dowę portu i jego urządzeń w
Gdyni zanim nie zapewniono cał-
kowitego bezpieczeństwa tych
robót?

Sądzę, że nie znajdzie się w
całej Rzeczypospolitej lojalny oby-
watel, któryby nie zgodził się
dopłacić jeszcze jednego złotego,
aby w tempie szybkiem na Helu
została zbudowana baterja cho-
ciażby z 6 dział 300 m/m. lIstnie-
nie takiej baterji, zanim nie po-
siadamy floty, będzie najlepszym
argumentem zapewniającym po-
szanowanie naszych wód teryto-
rjalnych przed nieproszonemi wi-
zytami sąsiadów.

Proszę, Panie Redaktorze, przy-
jać wyrazy mego prawdziwego
poważania.

M. Stankiewicz,
komandor ppor. w rezerwie.
 

 

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO.
Sekretarjat Stronnictwa Narodowego czynny jest codziennie od

godziny 12 do 3Y/, popołudniu i od 6 do 8 wieczorem. Nieczynny
zaś jest na czas letni co soboty, niedziele i święta.

 

zagraniczne o
miem miejsce ©

terminowe umieszczenie oałoszeń. Kento czekowe w P.

PRENUMERATA: miesięczna 4zł., z odneszeniem i przesyiką pocztową IJ. 4

GSGŁOSZENIA: xa wiersz mtłlm. prze
ranicę 8 zł.

proc. drożej.

Głos ziemi mławskiej do Prezydenta
Rzeczypospolitej.

„Gazeta Warszawska“ zamie-
szcza w n-rze z dn. 2 b. m. ko-
pię następującego pisma:

Do Jaśnie Wielmożnego Pana

Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej

Profesora Ignacego Mościckiego

w Warszawie.
My, niżej podpisani mieszkań-

cy miasta Mławy i powiatu mław-

skiego, w związku z pobytem Pa-

na Prezydenta w Mławie w dniu

26 b. m., zwracamy się z prośbą

o wysłuchanie nas w naszej pro-

śbie, jako tych, którzy nie zostali

dopuszczeni do głosu w dniu tym,

tych, których przedstawiciele, za-

straszeni przez władze administra-

cyjne i policyjne, nie mogli-za-

nieść naszych próśb osobiście

przed Twoje oblicze.

Oczekiwaliśmy zapowiedziane-

go przyjazdu Twego, Panie. Pre-

zydencie, słyszeliśmy, że przyjazd

będzie miał na celu zetknięcie

się z potrzebami rzemiosła i mie-

szczaństwa, tymczasem, dzięki

wtrąceniu się i naciskowi policji

i urzędów, stworzono akademję

i komedję rzemieślniczą, cenzu-

rowano przemówienia nawet urzę-

dującym osobom, nie dopuszczo-

no nas do wypowiedzenia się i

fałszywie przedstawiono Ci rado-

sne oblicze i przedstawiono mia-

sto i powiat, jako mlekiem i mio-
dem płynące, gdy tymczasem nę-

dza wyziera z każdego kąta, gdy

tymczasem tak rolnik, jak kupiec

i rzemieślnik, są doprowadzeni do

rozpaczy pod ciężarem podatków

państwowych, samorządowych i

długów wekslowych. Rolnictwo

się nie opłaca, rzemiosło upada,

handel kona, robotnicy z czego

e

tekstem 6 lam 85 gr., w tekście 68 gr., za
tekstem 10 łam. 13 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji © 26 proc. drożej,

LJp drożej. Ogloszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeie-
dministracja nie bierze odpowiedzialności za

  

 

  

 

   
będą żyli w zimę, gdy już poło-

wa lata minęła, a nic nie zaro-

bili. Zamiast pomocy w przedsta-

wieniu naszych próśb i potrzeb

bolących, władze miejscowe, na

czas Twojego, Panie Prezydencie,

przyjazdu, wywarły cały nacisk

na jeszcze większe zrujnowanie,

zbankrutowanych i niewyplacal-

nych kas sejmiku, Įmiasta, gminy

i poszczegėlnych obywateli, przez

ogromne wydatki na zamaskowa-

nie naszej nędzy.

Zwracamy się z prośbą owej-

rzenie na tę powszechną niedolę,

na to powszechne niezadowole-

nie, o zarządzenie środków ra-
tunkowych przed ostateczną na-

szą zgubą, o użycie swojej wła-

dzy dla naprawy tego, co jest

przyczyną złego, dla przywróce-

nia poszanowania prawa, posza*
nowania konstytucji i Sejmu, po-
szanowania praw obywatela do

pomocy ze strony Państwa.

Jesteśmy przekonani, że głos

nasz jest głosem całego powiatu

i nietylko powiatu, ale nie wszys-

cy mogą w obawie prześlodowa-

nia wszystko to powiedzieć, jedy-

nie my, którzy nie mamy już nic

do stracenia, łączymy nasz wspól-

ny głos rozpaczy za wszystkich

w nadziei, że dojdzie do wiado-

mości Pana Prezydenta, że jed-

nak jakaś opieka i pomoc dla

nas się znajdzie.

Podpisy:

(złożono 101 podpisów).

Mława, dnia 28 czerwca 1930 r.

Oryginał wysłano dnia 28 czerwca
r.b. do Pana Prezydenta Rzeczypospo-

litej Polskiej za pokwitowaniem poczto-
wem Nr. 2706, godz. 10.30.

 

Zień poly.
W sejmie śląskim.

Wiadomość o odroczeniu sej-
mu śląskiego przyszła do Kato-
wic we wtorek rano. W sejmie
przyjęto ją spokojnie.

Po południu zgromadzili się
wszyscy posłowie opozycji, Ch.
D., N. P. R. i Niemcy na wspólne
posiedzenie, aby zająć stanowisko
względem odroczenia. Przewodni-
czył i zagaił poseł Korfanty, po-
czem udzielił głosu posłowi Ma-
chejowi, który przedłożył zebra-
nym projekt rezolucji. Rezolucja
stwierdza na wstępie, że obecna
sesja sejmu śląskiego miała cha-
rakter sesji budżetowej, a rząd
chciał pozbawić sejm najelemen-
tarniejszych uprawnień, przysłu-
gujących każdemu parlamentowi,
mianowicie prawa ustalania bud-
żetu i wykonywania kontroli nad
gospodarką rządu. Posłowie kwe-
stjonują z punktu widzenia kon-
stytucji śląskiej zarządzenie Pre-
zydenta Rzeczypospolitej z dnia
29 z. m. datowane z Wilna, odra-
czające sesję sejmu śląskiego.
Uznają przytem stanowisko rządu
w sprawie budżetu i ustawy in-
demnizacyjnej za sprzeczne z art.
4i 16 statutu organicznego woj.
śląskiego, według którego tylko
sejm śląski ma prawo ustalania
budżetu woj. śląskiego. Protestu-
jąc przeciwko powyższym poczy-
naniom rządu, posłowie odwołują
się do ludności śląskiej, aby z
powagą i w granicach ustaw sta-
nęła w obronie zagwarantowa-
nych jej statutem organicznym
praw i uczyniła wszystko, co w
jej mocy dla zapanowania pra-
worządności w województwie i
państwie. Za rezolucją oświad-
czyło się 36 posłów, przyjęta za-
tem została jednomyślnie, gdyż
10 posłów sanacyjnych było nie-
obecnych. :

KATOWICE, 2.7. (Pat.) Rów-
nocześnie, jak informuje P. A. T.,
stronnictwo narodowo-chrześcijań-
skie zjednoczenia pracy (sanacja)
wydało odezwę do ludności, w
której uznaje odroczenie sejmu
śląskiego za smutną konieczność.
wynikającą ze stanu rzeczy, jaki
się wytworzył w tym sejmie.
Odezwa zarzuca opozycji, że za-
miast przystąpić do rzeczowej

pracy, poszła bezwolnie pod ko-
mendę Korfantego i rozpoczęła
walkę z rządem.
W końcu odezwa wskazuje,

że odpowiedzialność za obecny
stan rzeczy spada na opozycję
i wzywa obywateli do skupienia
się dokoła: przedstawicieli rządu
dla zdecydowanej obrony praw
ludu śląskiego przed zamachem
na całość i powagę Polski i Slą-
ska.

Echa krakowskie.
Rezolucje zjazdu krakowskiego

uległy wszędzie w Polsce konfi-
skacie. Dodatki nadzwyczajne
pism we wszystkich miastach zo-
stały zabrane przez policję. Na-
tomiast rezolucje owe pojawiły
się w prasie zagranicznej w peł-
nym tekście.

Ciekawe konsekwencje pocią-
gnął za sobą zjazd. Tak np. wo-
jewoda Kwaśniewski zrezygnował
z prezesury komitetu wojewódz-
kiego LOPP i w otwartym liście
motywował to względem na nie-
możność współpracy z prof. Mar-
chlewskim w jednym zarządzie.

Wywiad z p. Sławkiem.
Prasa sanacyjna zamieszcza

wywiad z premjerem Sławkiem
w sprawie jego zapatrywań na
kongres krakowski.

P. Sławek uważa, iż zjazd nie
udał się centrolewowi, jako próba
pociągnięcia mas do obrony aspi-
racji przywódców  centrolewu.
P. Sławek lekceważy kongres,
jeśli chodzi o zamierzoną próbę
sił ze strony centrolewu. .

„Natomiast — mówił dalej —
jakkolwiek skłonny jestem do
traktowania rezolucji jako non-
sensów, do których doprowadza
bezsilna histerja, to jednak jako
szef rządu nie mogę przechodzić
do porządku nad rezolucjami,
które dążą do szerzenia anarchii
i są skierowane przeciwko pań-
stwu i jego najwyższemu przed-
stawicielowi.

Wreszcie na pytanie, czy ma
zamiar wyciągnąć z tego konse-
kwencje, p. Sławek odpowiedział:
tak.

Pogłoski na temat tych kon-
sekwencji podajemy w wiadomo-
ściach telefonicznych z Warszawy.
ALTAS DOKA ASSTai LSAaG Sai | LE

Popierajcie Polską Macierz
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ikon przekrorzony
Kraków, 30 czerwca.

Jakkolwiek można się odno-

sić do zjazdu centrolewu, nie

można nie stwierdzić że był to w

naszem życiu politycznem fakt

dużego znaczenia, który będzie

musiał za sobą pociągnąć daleko

idące konsekwencje. | dlatego w

grę nie tyle wchodza cyfry ucze-

stników zjazdu, ile głównie na-

strój mas i uchwały.

Centrolew był dotychczas je-

„dynie ugrupowaniem klubów par-

lamentarnych. Stronnictwa środ-

ka i lewicy zespoliły się podczas

ostatniej sesji sejmowej. W do-

tychczasowych wystąpieniach de-

klarowały się jedynie kluby po-

selskie i senatorskie. Dopiero

zjazd krakowski był pierwszem

wystąpieniem tego zespołu w spo-

łeczeństwie. Ten moment należy

podkreślić.

Tembardziej jest to ważne, iż

niedługo przedtem ogólne zebra-

nie posłów i senatorów centrole-

wu wysunęło już wspólne postu-

laty gospodarcze i ustrojowe. Do

ostatniej chwili wywierano nacisk,

by do zespołu tego wsączyć nie-

porozumienia. W łonie samych

stronnictw istnieją niewątpliwie

pewne tarcia, ponadto Chrz. De-

mokracja była wystawiana na li-

czne naciski zewnętrzne, by usu-

nąć się od udziału w zjeździe. Je-

szcze w dniu kongresu wywiera-

no na nią nacisk. Tymczasem nie

tylko się ona nie wyłamała, lecz

nawet zaangażowała się czynniej

przez fakt, że rezolucje przedsta-

wił zjazdowi prezes klubu parla-

mentarnego, a na Rynku Klepar-

skim przemawiał prezes chade-

ckich związków zawodowych pos.

Urbański, oraz przez udział w pre-

=ydjum zjazdu pos. ks. Gąsiorow-

skiego.

Drugim momentem charakte-

rystycznym dla zjazdu, jest kom-

promisowość żywiołów uczestni-

czących w zjeździe. Na czoło wy-

sunięto hasła jedynie polityczne,

natomiast wycofano całkowicie

społeczne. Trzeba stwierdzić pe-

wne umiarkowanie w ustalaniu

pozytywnych tez programowych,

a natomiast silne zradykalizowa-

nie się tych grup w dziedzinie

politycznej. Wyrazem tej radyka-

lizacji są rezolucje, obejmujące

już nie tylko osobę Józefa Pił-

sudskiego, lecz i p. Prezydenta.

Postawienie stosunku do p.

Prezydenta musi pociągnąć kon-

sekwencje. Już teraz prasa sana-

cyjna zapowiada reakcję kół rzą-

dowych. W realizowaniu posta-

wienia stosunku do p. Prezydenta,

grupy centrolewu będą musiały

starać się uregulować sprawę na

terenie parlamentarnym. Będą

musiały wystąpić o zwołanie sesji

nadzwyczajnej, o ile zechcą być

konszkwentne. A to jedynie za-

ostrzy sytuację. To będzie mu-

siało doprowadzić do rozwiązania

parlamentu i odwołania się do

wyborców, jeśli czynniki kierow-

nicze zechcą rozwiązywać konflikt

na drodze normalnej. O ileby zaś

chciały one szukać rozwiązania

na innej drodze, w takim razie

położenie utrudni się bardziej i

bardziej skomplikuje.

Dobrze ocenił sytuację kra-

kowski „Czas*, który podkreślał

z naciskiem fakt wciągnięcia w

konflikt społeczeństwa, ulicy. To

sammo podkreślił w swym telegra-

mie do zjazdu marszałek Sejmu

p. Daszyński. W tem leży naj-

większe niebezpieczeństwo. Bo

jeśli się przenosi walkę na ulicę,

to wiadomo, gdzie ona się zaczy-

na, lecz nie wiadomo, gdzie

kończy...
Racjonalne rozwiązanie kon-

fliktu jest możliwe jedynie na

drodze nowych wyborów. Czy do

nich dojdzie? Czy zaraz czynniki

decydujące powezmą odpowied-

nie postanowienia? Czy odwloką

na przyszłość? Czy zechcą się u-

ciec do innych sposobów?

Kwestja czasu tu już nie gra

roli. Nie gra też roli kwestja miej-

sca. Wypadki od zjazdu krakow-

skiego zaczęły się toczyć. Prze-

tzucono bieg na drugą stronę Ru-

* bikonu. Mogą one płynąć powoli,

mogą też wybuchnąć najniespo-
dzianiej w najmniej spodziewa-

nym punkcie. To jest logika roz<

wiązywania rzeczy w sposób ze-

wnętrzny. Czas i miejsce rozgryw-

ki uzależnione jest
strony drugiej. W jej ręku znaj-

dują się i możność zmodyfikowa-

głównie od.

4
D LEN NK M

2 prasy.
„Robotnik“ o zįeždzie kra-

kowskim.
Organ P. P. S. „Robotnik“

w dłuższym artykule wyjaśnia

ze stanowiska opozycji socjali-

stycznej znaczenie kongresu kra-

kowskiego. Po dłuższym wstępie,

w którym wyjaśnia, jak to doszło

do utworzenia centrolewa oraz

co spowodowało zjazd krakowski,

zaznacza, iż miał on ujawnić

dwie rzeczy:
1) że walka o likwidację systemu

rządzenia jest walką nietylko Sejmu i

Senatu, ale społeczeństwa;

2) że do współpracy wzajemnej

dojrzały nietylko kluby parlamentarne

lewicy i środka, ale i masy, zorganizo-

wane przez odpowiednie stronnictwa.

„Centrolew“ zdał w dn. 29 czerwca

swój drugi egzamin, najtrudniejszy, bo

masowy...
Nie do nas należy odpowiedź na

pytanie, czy te fakty powiedzą coškol-

wiek pp. kierownikom obozu rządzące-

go. Kto był w niedzielę w Krakowie,

kto widział reagowanie sali Starego

Teatru i reagowanie tłumów, zebranych

na rynku kleparskim na tekst propono-

wanej uchwały, ten zrozumiał wiele.

„Urzędowe kłamstwo" nie zaważy na

szali, Legendy umarły w masach.

W dalszym ciągu „Robotnik“

porusza sprawę zarzutów, czynio-

nych socjalistom ze strony prasy

sanacyjnej o to, że współdziałają

ze stronnictwami i z ludźmi,

z którym walczyli długo a raz

tragicznie w listopadzie 1913 r.

Na murach Krakowa w sobotę

sanatorzy rozlepiali odezwy, przy-

pominające opinie socjalistów

z przed kilku lat o kierunku itp.

„Robotnik“ odrzuca z góry zasa-

dę nieprzejednania w polityce,

przypominając kierowniczym lu-

dziom z sanacji różne próby po-

rozumienia, czynione przez nich

właśnie z przeciwnikami politycz-

nymi.
A zarzuty moralne?—zapytuje „Ro-

botnik“. To byłoby najważniejsze. I tu

stawiamy również kwestję wyraźnie:

Oskarżaliście panowie kilka jedno-

stek ze stronnictw środka o nadużycie;

mówiliście publicznie, że macie w rę-

kach odnośne dokumenty; od czterech

lat nikt Wam nie przeszkadza ukarać

winnych; archiwa stoją przed Wami

otworem; dlaczegoście nie pociągnęli

nikogo do odpowiedzialności? Wszak

był okres trzymiesięczny, kiedy nie

chroniła posłów żadna nietykalność. Czy

teraz ci oskarżeni nie mają prawa na-

zwać Waszych oskarżeń oszczerstwem?
Tu leży sedno rzeczy...

Atak przeciw Daszyńskiemu
„Gazeta Polska* zdradza obja-

wy niezwykłego zdenerwowania.

Zwykle bywa tak wtedy, gdy ktoś

nie potrafi ukryć bezsilnej złości.

Z powodu kongresu krakowskie-

go organ sanacyjny atakuje szcze-

gólnie ostro marszałka Sejmu,

Daszyńskiego.
We wtorek, z powodu wysła-

nej przez Daszyńskiego depeszy

na kongres centrolewu, uznała,

iż „z tą chwilą musimy uważać

miejsce marszałka Sejmu Rzplitej

za opróżnione". Sanacja potrafi—

jak się to okazało w ciągu czte-

rech lat — opróżniać różne miej-

sca, a następnie zapełniać je

swymi ludźmi, przeważnie wale-

tami, z tem jednak miejscem,

o którem pisze „Gazeta Polska",

nie da chyba sobie rady.
W środę „Gaz. P.*- poświęca

Daszyńskiemu cały artykuł, p. t.

„Fatalny wódz nieudanej rebelji"

—ciągle z powodu tejże samej

depeszy. Zdaniem pisma sana-

cyjnego, .p. Daszyński „nadużył

prawa przewodniczącego izby",

używając w tekście depeszy słów

„jako marszałek sejmu". Enun-

cjacja ta spotkałaby się z żywio-

łowym protestem klubu B. B.
P. Daszyński spekuluje chyba na to,

licząc się z daną przez rząd zapowie-

dzią nowych wyborów, że nie odbędzie

slę już ani jedno posiedzenie sejmu.

Jeśliby się bowiem odbyło, nie spodzie-

wa się chyba,
przez pięć minut przewodniczyć jego

obradom. Najsilniejszy klub sejmowy,

którego słuszne prawa zostały przez p.

Daszyńskiego tak cynicznie naruszone

zasłużyłby sobie przecież, we własnych

oczach p. Daszyńskiego, tylko na lekce-

ważenie, gdyby do tego dopuścił.. jako

marszałek sejmu może już pisać te-

stament

O tem pisaniu testamentu, to

że będzie mógł choćby”

chyba lepiej było nie wspomi-

nać—powiedziane w złą godzinę,

może się przytrafić sanacji.

System kryptodyktatury.

Zewsząd mnożą się głosy kry-

tyki i sądu nad tem, co się dzie-

je w Polsce dzięki sanacji. Nie-

zadowolenie wdziera się coraz

większą falą nawet we własne

szeregi. Nieśmiałe narazie, ale

znamienne objawy krytyki zja-

wiają się coraz częściej na ła-

mach prasy konserwatywnej Ww

„Dzienniku Poznańskim” prof.

Peretiatkowicz nawołuje do sta-

bilizacji ustroju państwowego.

Motywuje to w sposób następu-

jacy:
W mojej publikacji „Cezaryzm de-

mokratyczny a konstytucja polska" sta*

rałem się wykazać, że każda dyktatura

jest z natury rzeczy przejściowa i nie-

trwała. Historja ocenia każdą dyktaturę

nie z punktu widzenia siły politycznej,

ale z punktu widzenia zużytkowania tej

siły w kierunku pewnych określonych

r form. Napoleon Wielki przetrwał w

historji nie jako dyktator swego narodu,

ale jako inicjator ko eksów prawn ch,

które obowiązują do czasów obecnych

Trudniejszym jeszcze i mniej trwa”

łym jest system kryptudyktatury, który

na razie Polską kieruje. Konieczność

sztucznych „interpretacyj" konstytucyj-

nych w celu usunięcia Sejmu osłabia

poczucie praworządności w społeczeń-

stwie i naraża na szwank powagę Pre-

zydenta, który w ten sposób wciągany

jest niepotrzebnie w wir walk partyjno-

politycznych. Osłabienie zaś powagi Pre-

zydenta osłabla bardzo samą ideę wzmoc-

nienia władzy Prezydenta i utrudnia

bardzo propagowanie tej słusznej idei

w społeczeństwie. Stały rozdżwięk po-

między stanem prawnym, a stanem fak-

tycznym jest okresem nienormalnym,

który powinien być jaknajrychlej zakoń”

czony. Przeciąganie sytuacji obecnej

powoduje zniecierpliwienie społeczeń-

stwa newet w kołach bardzo związanych

z B. B. (wystąpienie b. min. Czechowi-

cza).

Rychłej stabilizacji ustroju wy-

iaaga przedewszystkiem sytuacja

gospodarcza. W jakim kierunku i

jakimi sposobami chciałby to

uczynić prof. Peretiatkowicz za-

mierza powiedzieć wartykule na-

stępnym.

Głos „Myśli Legjonowej".

W Krakowie wychodzi organ

przodującej grupy legjonistów

p. n. „Myśl legjonowa*. W ostat-

nim numerze „Myśl legjonowa"

zamieszcza artykuł wstępny p. t.

„Gdzie kres niepoczytalności*, w

którym m.inn. czytamy:

„Zbiżają się groźne chwile dla na-

szej ojczyzny, tak pod względem we-

wnętrznym, jako też i zewnętrznym.

I trzeba nam wytężyć cały rozum,

energję i siły, by nie dopuścić do ja-

kiejkolwlek katastrofy w kraju, tem-

bardziej że ościenni sąsiedzi czekają

tylko na taką chwilę w Polsce..

Dzisiejszą walkę obozu rządowęgo

w Polsce nazywają „frontem legjo 0-

wym”. Właściwie jest to walka „dwuch

frontów", grupy pułkowników, z grupą

p. premjera Bartla, który całą siłą swo-

jego rozumu | zrozumie nia starał się o

utrzymanie chociażby pozoru prawo”

rządności, pogodzenia się sejmu z rzą*

dem, naprowadzenia wreszcie pracy

twórczej na właściwe tory.

Dla nas, dla legjonistów jest ta wal-

ka bardzo przykra, bo nie wystarczyło,

że sami jesteśmy jako legjoniści rozbi-

ci w dziesiętne grupy, nie możemy się

zbobyć na wspólny wysiłek w pracy nad

odbudową państwa, w dodatku grupa,

która wyszła z nas, z obozu legjono-

wego i jest obozem rządzącym i trzę-

sącym Pelską rozbila się jeszcze na dwa

fronty, które w podziemiach maskując

się nawewnątrz, stara się jedna drugą

wysiodłać i podkopać wpływy. ć

Walka ta — zdaniem „Myśli

Legjonowej" — uniemożliwia pra-

cę Sejmowi i Senatowi. Wykazały

one dowodnie chęć pracy dla

unormowania stosunków w Pol-

sce iw sposób parlamentarny

uchwaliły budżet, ustawy po-

trzebne i t. p. Kończy „Myśl

Legionowa" w słowach następu:

jących: Ń
„Ostatni czas nawiązać kontakt ze

społeczeństwem i uczynić bodaj ko-

* sztem osobistych poświęceń wysiłek
współpracy, a jeżeli ta jest już niemoż-

liwa i Polska ma być „wschodniemi

metodami" rządzona, to niechże ten bat

nie omiją i tych. którzy, mając możność

wyprawadzenia nawy polskiej z odmętu

kłótni, nie uczynili żadnego kroku aby

tumultowi zapobiedz.

Front legjonowy w obliczu strasznej

odpowiedzialności zmienić się musi".

ROZWYDRZENIE SEKCIARZY.
„Polska”, organ Kurji warsza-

wskiej, zamieszcza następującą

korespondencję, świadczącą o nie-

/słychanem, w ostatnich czasach,

rozwydrzeniu sekciarzy:
Dnia 15 czerwca r. b. w Du-

bience zwolennicy sekty hodu-

rowskiej urządzili pod Krzyżem

pamiątkowym i drogim dla kato-

lików, bramę „tryumfalną". O tem

bezprawiu, proboszcz miejscowy

zawiadomił władze i przy ich in-

terwencji ustanowione przedmio-

ty zostały spokojnie usunięte.

Tegoż dnia przyjechał sekciarż

Stefan Klepka i swojem prowo-

kacyjnem przemówieniem o Ko-

+

nia rozwiązania i narzucenie me-

tody rozgrywki.

Jeszcze na jeden

trzeba zwrócić uwagę:

Czynniki zagraniczne, rachują-

ce na możność postawienia spra*

wy rewizji granic Polski, przy-

puszczały, iż dążenia "ich natrafią

na sprzeciw przedewszystkiem ze

strony kół prawicowych i nacjo-

szczegół

ściele rzymskim, wzburzył ludność

miejscową, sam zaś,wyjechał.

Dnia 19 czerwca przybyli do

Dubienki inni sekciarze: Jan Per-

kowski i JerzyCzerwiński. Perko-

wski w czasie procesji Bożego

Ciała, mimo trzykrotnego wezwa-

nia policjanta do przerwania na-

umyślnie w tym czasie rozpoczę-

tej rozmowy, nietylko jej nie

przerwał, ale jeszcze krzykliwiej

przemawiał i nawet wtedy, kiedy

przy ołtarzu odprawiały się mo-

dły. Wyzyskiwał on chwilę zatrzy-

mania się procesji, w której ucze-

stniczyło 2000 ludzi i w pluga-
wych słowach, z rykiem miotał

Niefortunny występ pos, Ciołko-

sza z PPS. w Berlinie mogłby

np. ich do takich przypuszczeń

uprawniać. Rezolucje jednak po-

lityczne, dotyczące pokoju i nie-

naruszalności granic, rezulucje

wysunięte przez pos. _Libermana.

są jednak dla lewicy obowiązują*

ce i wykazują' czynnikom pa-

cyfistycznym zachodu, iż w obro-

nalistycznych, podczas gdy z le- nie granic opinja połska jest je-

wicą będzie można traktować. dnolita i zdecydowana. H. W.

ap do pic
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szwedzkie i amerykańskie na wypla-

tę do Marca 1932 r.

poleca
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się, o jakim zaś przedmiocie, ze-

znania świadków zaprotokółowała

policja.
W niedzielę, 22 czerwca na-

stąpiło znowu to plogawienie: —

Kościoła, Papieża, Kardynałów,

Biskupów i Kapłanów. Bezczel-

ność swoją sekciarze posunęli do

tego stopnia, że na ulicy w naj-

bardziej niemoralny sposób na-

pastowali niewiasty, używając

słów ohydnych.
Tak podrażnieni ludzie w po-

niedziałek, 23 czerwca, gromad-

nie podeszli do miejsca zamiesz-

kania sekciarzy i _ okrzykami:

„Precz z bluźniercami i gorszy-

cielami* wywołali wśród nich ta-

ki popłoch, że poczęli uciekać i

schronili się na posterunku poli-

cyjnym.
Mimo to sekciarze nie opuścili

Dubienki i pod ochroną swojej

bojówki agitują po wsiach, a, oba-

wiając się wystąpień przeciwko

sobie, pokazują ludziom brau-

ningi.

Podrażnienie ludności wzrasta,

jest bowiem stale prowokowana

przez sekciarzy, którzy już zażą-

dali przyznania im placu pod bu-

dowę zboru i wyciągnęli ręce po

stare cmentarzysko, własność ko-

ścielną.

Dnia 26 czerwca sekciarz Per-

koski, korzystając z licznego

zgromadzenia się ludzi (przeszło

2000 osób) na ostatnie nieszpory
Bożego Ciała i uroczystą proce-

sję, urządzał na poczekaniu ja-

kieś nabożeństwo i przez swoich

zwolenników werbował na ulicy

wracających do domu katolików,

a zwerbowanym w ten sposób

w liczbie do stu prawił wymyśl-

ne bezeceństwa przeciw Kościo-

łowi. Ludność miejscowa znowu

wystąpiła z protestem stanow-

czym i została pokalsczona przez

sekciarzy, przygotowanemi  róż-

nego rodzaju pociskami, które

jako dowody rzeczowe zabrała

policja.

Zwolennikami tej sekty oka-

zali się ludzie, którymi gardzono,

jako wyrzutkami społeczeństwa.

Zbór urządzili w domu ludzi zna-

nych z nierządu. Sprowadzili do

Dubienki sekciarzy: syn szpiega

moskiewskiego, przez którego je-

den kapłan ucierpiał, oraz inny

obieżyświat, któremu już w HAme-

ryce zasmakowała ta sekta i, jak

to mówią ludzie, on jest promo-

torem tej roboty i bylym komi-

sarzem bolszewickim, który sam

się chwalił, jak tęn urząd gorli-

wie spełniał w Rosji zanim uciekł

do Polski. Zebrane przez nich

podpisy dla uzyskania prawa u

władz są sfałszowane. Skaptowali

za ten czas jak sami dali się po-

znać około 60 ludzi, wyłącznie

mężczyzn ze środowiska dobrze

znanego policji. Według zdania

szanujących się obywateli wszy-

stko to wróży szybki już koniec

tej roboty.

Niezrozumiała jest jednak obo-

jętność władz świeckich wobec

poczynań tych sekciarzy. Wiado-

mo, że meldunki o wybrykach

idą do władz codziennie, ale do-

tąd jakoś propaganda, której źró-

deł trzeba szukać u naszych są-

siadów, nie jest ukrócona. Lud-

ność jednak stanowczo na  dal-

sze zgorszenia milczeć już nie bę-

dzie miała sił, zareaguje sama, z

czem się wcale nie kryje. Władza

winna temu zapobiec, usuwając

gorszycieli i mącicieli spokoju w

Dubience.
 

Nasz bilans zbożowy.
Dopłaciliśmy 410 miljonów zł.

Zestawienie statystyczne na-

szego handlu zagranicznego zbo-

żami chlebowemi za ostatnie 6lat

(1924—1929) dają bardzo cieka-

wy obraz naszej wymiany z za-

granicą w zakresie zbóż chlebo-

wych.

Zestawienia te obejmują nad-

wyżki wywozu nad przywozem i

odwrotnie. Nadwyżki wywozu ma-

my w stosunku do żyta i jęcz-

mienia; dla żyta — nadwyżka za

ten okres wyniosła 219 milj. zł.,

dla jęczmienia—272 milj. zł. Za

żyto osiągnęliśmy przeciętnie po

zł. 219 za tonnę, za jęczmień —

zł. 350.

Wywożąc zagranicę tanie Ży-

to — kupowaliśmy od zagranicy

pszenicę po zł. 553 za tonnę,

mąkę pszenną po zł. 745 i ryż—

po zł. 785 W wyniku dopłacaliś:

my zagranicy za przewyżkę przy-

wozu nad wywozem: za pszenicę

zł. 234,7 milj., za mąkę głównie

pszenną—289 milj. zł. Za te dwa

artykuły, wydaliśmy nie tylko ca-

łą nadwyżkę z wywozu żyta i

jęczmienia, ale jeszcze dopłaci-

liśmy zagranicy 35,4 milj. zł. Do

tego trzeba doliczyć 289 miljo-

nów zł. zapłaconych za sprowa-

dzony ryż.
W wyniku — dopłaciliśmy po

zł. 41 do każdego centnara zbóż

i ryżu wymienjonych z zagranicą,

co stanowi ogółem 410 milj. zł.,

sumę olbrzymią, jak na kraj, któ-

ry nie może pokryć tej nadwyżki

wywozem wyrobów przemysło-

wych.

«CJANKALI» w WARSZAWIE.
Demonstracje młodzieży.

Od kilku dni bawi w Warsza-

wie ze swoją trupą łódzką p. Ka-

ro! Adwentowicz, który w swo-

im czasie zeprodukował Łodzi

słynnych i znanych Wilnu „Prze-

stępców*.

Tym razem p. Adwentowicz

wystawia w kinoteatrze „Kopitol“

jeszcze większą _ obrzydliwość,

sztukę niemiecką Fryderyka Wal-

fa p. t. „Cjankali“. Sztuczydlo to *

już w -Łodzi spotkało się z głoś

nymi protestami społeczeństwa i

przedstawienia jej były zakłócane

demonstracjami. i
Krytyka warszawska bez wy-

jątku potraktowała „Cjankali* z

obrzydzeniem. Nawet słynny p.

Kaden - Bandrowski w „Gazecie

Polskiej" wyraził się o niej z po-

tępieniem.
Na pierwszem przedstawieniu

w Warszawie miały miejsce de-

monstracje, które powtórzyły się

podczas premiery prasowej.

kilka minut po podniesieniu kur-

tyny padły z galerji na widownię

próbówki z płynami cuchnącemi

i wszczęła się nieopisana wrzawa.

Kilkunastu policjantów rzuciło się

do uśmierzania demonstracji, przy

pomocy funkcjonarjuszów kina,

należącego do niejakiego Hoch-

mana.
Studentów—demonstrantów ze-

pchnięto z galerji, przyczem nie-

których zrzucano ze schodów i

traktowano w sposób niebywale

brutalny. Szczególnie odznaczył

się pewien funkcjonarjusz teatru,

który stojąc na schodach, wska:

zywał swym pomocnikom  po-

szczególnych studentów okrzy-
kiem: 3
— Wal go w lebl
Niesłychane poprostu zajście

miało miejsce w przedsionku te-

atru, koło bufetu. Policjant wy*

prowadził aresztowanego  stu-

denta. Nagle podskoczył prezes
Z. A. S. P-u Dygas i uderzył

studenta w twarz. Jedna z pań,
oburzona do żywego w osttych
słowach potępiła ten bestjalski

wybryk, na co usłyszała z Uś
prezesa Z. A. $. P.u:
— Takich szczeniaków tobym

czterech zastrzelił bez wahanial
W „uśmierzaniu” demonstracji

brał również czynny udział do*

starczyciel piosenek do „Qui Pro
Quo” p. Hemar (z domu Heszeles).

Po zlikwidowaniu temi meto-
dami demonstracji i przewietrze-

niu sali, przedstawienie wznowio-

no już przy zapałonych, światłach

na widowni i pod silną ochroną

policji, rozstawionej na sali.

Demonstrujący studenci, zna-

jący zapewne treść sztuki, wszczę-

li akcję protestacyjną w pierw-

szych zaraz minutach przedsta-

wienia. Szkoda, że nie zaczekali
do połowy sztuki, bo wówczas o-

grorana większość publiczności

zorjentowana już, jakiem ohyd-

nem obrzydlistwem jest „Cjanka-

li”, byłaby się z pewnością przy-
łączyła do demonstracji.

Organ katolicki „Polska" w

sprawozdaniu swem w ten spo-

sób charakteryzuje treść i ten-

dencje tego sztuczydła:
„Najniebezpieczniejszą stroną

natury ludzkiej jest niezdrowa

ciekawość. Dlatego powiemy o-

twarcie, na czem polega ohyda

tej sztuki. Jako tezę propagando-
wą, postawiła ona sobie protest

przeciwko obowiązującemu pra-

wu, wedle którego spędzanie pło-

du jest czynem karygodnym, a

dla przeprowadzenia tej tezy wy-
brała najjaskrawszy rezlizm. Wy-

słuchujemy zatem obszernych

rozmów o tem, jakie środki są

lepsze, a jakie gorsze, jesteśmy
świadkami scen u doktora, aku-
szerki itp., a czego już nie moż:

naby na samej scenie zademon-
strować, tego pozwalają widzowi
domyśleć się krzyki, dochodzące
z poza kotary Czegoś podobnie
cuchnącego moralnie nie widy-

wało się jeszcze dotąd na scenie.

„Sztuka ma wprawdzie parę
scen drastycznych — bronił się
po premjerze jeden z kierowni-

ków Teatru Łódzkiego, ale trzeba

przecież mieć na uwadze, że po-

rusza jedną z najdotkliwszych

bolączek życia dzisiejszego". Ba,

gdyby pod tym kątem można
ją było traktować! Wystarczyło

jednak popatrzeć na widow-
nie, na te wypieki, z jakiemi
wchłaniały w siebie idącą ze sce-
ny zgniliznę młode panienki, wy-
starczyło patrzeć jacy to ludzie
bili brawa.

Byla to niemal stuproceńtowa
publiczność z burżuazji żydow-
skiej — tej, która chce żyć i u-
żywać bez żednych hamulców i
dla wygody własnej narzucić pra-
gnie swoje zasady ogółowi. Ci lu-
dzie z zachwytem oglądaliby na
scenie dom publiczny. Czy to

  

  
  

     
   
  
  
  
  

  

  

    

  
  

  
   

  
  

   

 

  
   

  

   

  

   
   
   

   
    

  
  

  
  

  

       

   
   

      

   
    

   

   
   

  
  

    

   

 

  
  

 

  

   

  

  

  
   

 

  
  

  

   

    
  

  

 

    

         

     

  
  
  

 

        

    
   

       

  
   
       

      
  
    

  

  
   

  
   

   
    

   

 

  
      

     

    
         

      
    

    
    

„Nr. 150

racja, aby go im pokazywač?
Haslo rzekomo dobrych intencyj
jest tylko osłonką dekoracyjną
istoty rzeczy, której na imię: że-

rowanie na najniższych i najbru-

dniejszych instynktach ciakawości
ludzkiej Dla ich zaspokojenia a

nie dla czego innego chodzą ci
ludzie na „Cjankali”.

| dlatego jest prawdziwym
skandalem, że do wystawienia
tej sztuki dopuściły władze bez-

pieczeństwa, których przecież
obowiązkiem najprymitywniejszym
jest czuwanie nad zdrowiem mo-

ralnem społeczeństwa.
A skandal ten jest tem więk-

szy, że w istocie rzeczy problem

prawno-społeczny jest dla p. Wol-

fa tylko płaszczykiem, osłaniają-

cym istotną jego intencję, a tą

jest: propaganda komunizmu. Ten-

dencji tej ślepiec tylko albo za

ślepieniec dojrzeć nie potrafi.
„Czerwony Sztandar”, o którym

się w sztuce mówi tak sympaty-
cznie, to berlińska komunistyczna
„Rote Fahne", w każdem słowie

tekstu, w każdej postaci na sce-
nie czerwoną nicią przewija się

propaganda bolszewizmu. Modne
hasło bojowe naszych „postępo-

ców” z p. Boyem-Zeleńskim na

czele, którego książka jest wyło-

żoma do sprzedaży w poczekalni
teatru, jest tylko przynęta do ła-
pania ludzi na komunistyczną
wędkę. Tembardziej więc jest nie-

zrozumiałe, że Polska, zagrożona
tak poważnie komunizmem i tak

energicznie go zwalczająca, spo-

kojnie dopuszcza do rozsiewania
ze sceny própagandy, skierowanej
na popularyzowanie bolszewizmu
i używa policji do tego, aby... to |

się wora bez przeszkody odby- |
wać!* Ž

* *

Na p. Adwentowicza Magistrat

łódzki znalazł sposób, coprawda
połowiczny. W tych dniach pod-

pisana została umowa dzierżawna
na prowadzenie teatru łódzkiego
na r. 1930 — 31 z p. Adwento-
wiczem.

P. Adwentowicza zobowiązano
do wystawiania w pierwszym rzę” |
dzie dzieł polskiej twórczości i |
do urządzania gościnnych wystę"

pów zespołów przedewszystkiem
polskich, a pozatem zawarowano
dla miejskiej komisji teatralnej
prawo do kontroli nad repertu-
arem. Wszystkie sztuki, prze-

znaczone do grania, ma dzier-
żawca Adwentowicz przedkładać
do aprobaty komisji, względnie
magistratowi, t. j. bądź prezy”

dentowi miasta, bądź przewodni-
czącemu wydziału kultury i sztuki.

Najlepiej było nie oddawać
teatru w Łodzi p. Adwentowi-
czowi.
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Z sali sądowej.
Bestjalska zemsta ukarana.

Pewnego dnia stycznia ub. r. |
kilku mieszkańców wsi Kality,
śród których był i Władysław |
Pietraszkiewicz w drodze do do- |
mu zajechali do wsi Jelni, gm. i
pow. brasławskiego, gdzie wstą

pili do gospodarza Benedykta
Romańczyka.

Przybyli goście zastali tu całe
towarzystwo raczące się obficie
alkoholem i jadłem. E

Ponieważ nowi goście przy-
wieżli ze sobą nowe zapasy, prze-
to spotkali się z gorącem przy”
jęciem,  usadowieni za stołem |
rozpoczęli na nowo libację.

Nastrój panował dość ocho*
czy. Jedynie tylko jeden z po*
przednio przybyłych gości Kom
stanty Akuła był mocno niezado*
wolony z obecności Pietraszkie-
wicza; pałał bowiem do niego
zemstą za to, że w sprawie karnej,
w której on był oskarżony, Pie”

traszkiewicz w charakterze świad-
ka mocne go obciążał. ż

W miarę wypijanych kolejek

antagonizm Akuły ku Pietraszkie
wiczowi wzmagał się, aż wreszci

doszło do ostrej scysji. t
Pietraszkiewicz, chcąc uniknąć

awantury, miał zamiar wycofać
się z towarzystwa i dlatego te

w pewnym momecie wstał, oświad
czając, iż wyjeżdża.

Akula w odpowiedzi chwyco”
nym krzesteri uderzył odchodzą*
cego w głowę, a Michal Roman“|
czyk puścił w jego stronę bu*|

telkę. Ž
Zaatakowany Pietraszkiewicz|

ratował się rejteradą, Iecz przež

obu napastników został dopadnię”
ty w sieni i dotkliwie pobity po” |-
lanem i butelką. a

Nieprzytomnego  Pietraszkiė“
wicza przewieziono do Braslawias“
gdzie lekarz obok licznych ram
tłuczonych stwierdził uszkodzeni
prawego oka, wskutek czego pt
bity -stracił wzrok. 2

Awanturników władze śledcze

przekazały sądowi. Konstanty Aku”
ła jak również Michał Romań?
czyk stając ostatnio przed sąde
okręgowym, któremu przewodni”
czył p. s. Miłaszewicz wyparli sią|

wszelkiej winy, twierdząc, iż on! fę
nie bilipPietraszkiewicza, a okó |
ma on uszkodzone oddawna.

Przewód sądowy w zupełności |
dowiódł winę oskarżonych, a wo*
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bec tego sąd, zgodnie z wnió* :
skiem prok, Korkucia, skazał każ”
dego ź podsądnych na osadzenić
w ciężkiem więzieniu przez lat* |apj 5

 

 
 

  Na rzecz poszkodowanego s4%
zasądził od skazanych odszkodo”
wanie w kwocie 169 zł. 60 qr
procentami i kosztami, Kos:
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> i jete. magają się natychmiastowego rady ministrów i ministrowi skar- tówki oraz pobito włościanina
4 STORA? we MY opieczętowania lokalu Związku, bu w sprawie wydania przez pań- Marjana Bunińskiego oraz nie-
a go A iol "ak konie o E, przysłania komisarza Zarządu stwo polskie wedle wzorów usta- przepuszczono przez granicę Mi- A
3 vo Polės Nakai ego Bi głównego Związku legjonistow  wodawstw zagranicznych długo- chała Palacza, mimo, iż ten po-

znani, więc też Kościół rozpo- stów: =Prawdziuj leloriEck= e ; š zna BOyb R letni 2 D Ę ZAC2 k 2 aa h gjoniści giną renty indemnizecyjnej byłyby ze ompletnie pijany, w czasie re3 wszechnił o kanonizacji ich z głodu i żebrzą pracy i chleba, stawienia opracowane w swoim wizji granicznej przebił bagnetem Powtórnie przeżyjesz wakacjeBEBzerunki: ich życiorysy. natomiast zarząd robi interesy. czasie przez komisje likwidacyjne, obywatela polskiego Stanisława
Dzień św. Piotra i Pawła Odezwa podkreśla dalej, że kwity rekwizycyjne okupantów Bohdziewicza z pow. Swigcianskie- przeglądając zdjęciaw Rzymie. hurtownia tytoniowa, jaką Zwią- i t. d. go,a to Sagos, że ten przy re- 66Gł del alan, Z, ką in lomoś ntetene gały Małe spożycie spirytusu de. e S egale Kodak”uroczystego święta apostołów św. L naturowanego w Polsce.

_ Piotra aka odprawione 2 nie wiadomo, by z tej sumy za- Zyżycie spirytusu denaturowa- Na ustawiczne te bezprawiai Jedno spojrzenie na zdjęcie "Kodak" przeniesie Was znówstały so aa = „alekUsta! j rząd wspomógł prawdziwie nieza. nego w Polsce w stosunku do o- prowokacje litewskich strażników w beztroskie chwile wakacyj, — Czyż można wobec tegoBHP sekretarzacłanu Pace|. możnych legjonistów, dając jakieś kresu przedwojennego zmalało Władze wyżięe owce cca wyjechać na wakacje bez kamery "Kodak".p f i ituł wsparcie, czy pożyczkę. znacznie i wynosi zamiast 1 litr przez palce i w wypadkach in- « „R azat na głowę ludności w r. 1913, o- terwencji zupelnie nie reagują. d Kilka minut wystarczy do poznania "Kodaka".
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: Ner. 150:

ŻYCIE KATOLICKIE.
Uroczysta kanonizacja.
Cita del Vaticano. Odbyły się

niezwykle uroczyście ostatnie ka-
nonizacje z okazji roku jubileu-

większył się o św. Teofila de Cor-

gjonistów. Przybyło około 100
legjonistów. Jednogłośnie uchwa-
lono rezolucję, w której zebrani
wzywają zarząd okręgowy Zwią-
zku legjonistów we Lwowie do
natychmiastowego ustąpienia, do-

w Warszawie, celem przeprowa-

DZ ENANT K

stępują związki wierzycielskie w
Polsce do rządu w sprawie od-
szkodowań wojennych należnych
obywatelom państwa polskiego.

Opracowany został memorjał,
który ma być złożony prezydjum

terminowej renty indemnizacyjnej

WSASEEEZNESKEJ

ty rolne na podstawie przepu-
stek granicznych wydawanych na
zasadzie porozumienia polsko -
litewskiego o t. zw. małym ru-
chu granicznym.

Koło Oran obrabowano: z go-

siadał przepustkę graniczną.te, korsykanina, urodzonego w AH) i os KatE0G. Kolo: Wiżajn straż litewsk s> > enia nowych wyborów do za na częściowe po rycie strat wo olo Wiżajn straż litewska za
PO: baodeido Šanų rządu okręgowego we Lwowie, jennych. Związki wierzycielskie trzymała bezprawnie: na jeziorze
Św. Pd B I s 5 Re Žž wreszcie postanawiają wysłać de- proponują by renta ta, jak inne (po stronie polskiej) rybakówo kardynała Bellarmino, ora putację do woj. Głuchowskiego obligacje państwowe losowana Wacława Grzyba i Antoniegoośmiu jezuitów męczenników za
wiarę w Ameryce. Sfery waty- i do gen. Popowicza,

O. K., celem przedstawienia ca-
dowódcy była corocznie, a na spłatę wylo-

sowanych obligacji wstawiano do
Marcinkiewicza z synem Józefem,
którym odebrano złowioną rybę
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  kańskie zwróciły uwagę PEM łej afery. budżetu państwa specjalne sumy. oraz osztrafowano każdego po Wakacje!na tych ostatnich, DY 124 W odezwie, którą rozrzucono Według prowizorycznych ze- 10 litów. Ponieważ ci, nie mieli i :czenoicami „kanadyjskimi, g ji wśród legjonistów przed zebra- stawień asygnowanie pięciu mil- przy sobie pieniędzy, ukarano ich „Marzycie o nich!poniešli O Sea z, A niem, powiedziano m. in. że w jonów rocznie na<cel powyższy dwudniowym aresztem na chle- Snujecie wspaniałe plany! ;RZAEU ONE oktĘgi: lwowski rozpanoszyła umożliwiłoby pokrycie szkód wo- bie i wodzie. Oczekujecie niecierpliwie chwili wyjazdu! 2Nowej Francji, a obecnie Kana-
dy. Męczennicy ci są najmniej

dująca się w bazylice po prawej
stronie od wejścia, była jak co
roku przybrana w strój pontyfi-
kalny z bezcennątjarą, przyozdo-
bioną drogiemi kamieniami.

Wieczorem o zmierzchu za-
jaśniały solennie oświetlone z
Okazji kanonizacji i święta św.

' Piotra kopuła bazyliki, fasadai

A

|)

u

kolumnady Bernini'ego. Pięć ty-
_ sięcy specjalnych latarni zajaśnia-

ło na kopule bazyliki, uwypukla-
jąc przedziwne formy architekto-
niczne, nie zawsze dostrzegalne
nawet wsłońcu, oraz na fasadzie
bazyliki wzdłuż kolumn olbrzy-
mich, nabierających w świetle

przezroczystości alabastrowej. O-
koło dziewięćset pochodni w cią-
gu kilku minut zapalono przed
kolumnadą, której imponujące
żarysy spotężniały jeszcze w zło-

_ tych blaskach płonącego łuczywa.

Odsłonięcie pomnika

się klika handelosów, którzy fry
marczą krwią poległych legjoni-

13.000 zł dochodu, nic jednak

Życie ekonomiczne.
0 odszkodowanie wojenne

w Polsce.
W związku z realizacją planu

Younga i zawartą w r. b. umową
likwidacyjną polsko-niemiecką wy-

jennych osób prywatnych w cią-
gu 75 lat. Podstawą przydzielenia

becnie zaledwie 0.15 litra. Jedy-
nym warunkiem zwiększenia kon-
sumcji byłaby zniżka ceny, wy-
noszącej obecnie zł. 190 za1 litr.
Zaznaczyć należy, że cena dena-
turatu zagranicą jest znacznie niż-
sza (Francja—zł. 0.87, Czechosło-
wacja—zł. 1.06).

2 pogranicza
Na śladach szpiegostwa litewskiego.
W ostatnich dniach władze bezpieczeństwa na pograniczu pol-

sko -litewskiem wpadły na trop wielkiej afery szpiegowskiej, której
członkowie pracowali na rzecz
reg osób.

Organizacja zbierała wiadomości
nadto planowała szereg aktów dywersyjno-politycznych.

Litwy. Aresztowano cały sze-

z zakresu wojskowego,

(d)
po-

Tragiczny koniec działacza lewicy P.P.S.
Z pogranicza donoszą o tra- aresztowało pod zarzutem rzeko-

Koło Wajdziniewicz w rejonie
Słobódki strażnik litewski, będąc

wobec żony Bohdziewicza.
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A wyzwie ten niecbybny sąd,

Kto bogów lży i wali rząd.

I ześlą oni swą zemstę i kary

Na pychę słowa w człowieku,

I w klęsk odmęcie — rozumu i
wiary

W późnym nauczą go wieku.

Sofokies.

S šwiata.
Romantyczne tło morder-
czego zamachu na posła
niemieckiego w Poriugaiji.

Jak donosiliśmy przed kilku-
nastu dniami, niejaki Piechowsky
zamordował w Lizbonie posła nie-
mieckiego w Portugalji, dr. Bali-
ganda. Obecnie wyszło na jaw

  

    

Kamera *Kodak*
niezawodna dzięki swej do-

skonałości a zarazem
prostocie.  

Niestety, wiecie dobrze, jak szybko miną

warunki konieczne
el do dobrego zdjęcia:

nia najlepsze rezultaty,
gdyż jest zawsze jedngk

czuła.

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

wakacje!

“Kodak“ Papier “Azura“ —

najlepsze odbitki Waszych
zdjęć mają na je wy-

owane słowo "Azura",
>     

Sprawy rozwodowe też będą
mogły być załatwiane na poczcie
o ile małżonkowie razem stawią
się przed okienkiem, gdzie przyj-
mowane są listy polecone.
W obydwu wypadkach—ślubu

i rozwodu — wystarczy kupienie
i wypełnienie odpowiedniego
blankietu. Po podpisaniu go przez
obydwie strony należy tylko
przedstawić dowody legitymacyj-
ne i sprawa załatwiona.

Jak widać z tego, Sowiety
nie ustają w swej działalności
destrukcyjnej, niszcząc zasadni-
czą komórkę społeczną—rodzinę.

Terror w Rosji.

 

 

Pycha rodzi tyranów, Gdy py-

chy tej szały 5

Prawa i miarę przekroczą,
Runie na głowę ze stromej

gdzieś skały,

Gdzie głębie zgubą się mroczą.

Sofokies.
 

 

w rażącej sprzeczności z ostat-
niemi krokami rządu sowieckiego
na froncie religijnym. To też za-
równo we Francji, jak i Anglji,
gdzie sądzono, że rzekomo zmia-
na w polityce religijnej Sowietów

Ojca św. gicznym losie, jaki spotkał zna- mej prowokacji. Nie pomogły zn czne A Biuro polityczne partji komu- a Ras CE iaMedjolaa. Został tu odsłonięty nego działacza P. P. S. lewicy na żadne oświadczenia i powoływa- OZNA KOCH i Bali nistycznej („Politbiuro“) wystawi- ozi a T. protestacyjnej cale-
Pomnik w miejscowości rodzinnej terenie miasta st. Warszawy nia się na znanych komunistów. BA S AS Bani DAUG U Salach moskiewskiego te- 90 Kulturalnego świata przeciwko| Achillesa Rattiego, Papieża Piu- i Zagłębia Dąbrowskiego Jana Z polecenia G.P. U. osadzony joms, aa agaras ZARKO: atra wielkiego, gdzie odbywa się pades sein X 2 zSa XI. Magistrat miasta Desio Szczepańskiego na granicy so- został w więzieniu. Podczas eskor- A> 2 Fagataj XVI kongres partji, szereg wykre- „ady ų SS ES i|| VWraz z obywatelstwem postano- wieckiej w chwili próby przedo- towania go, Szczepański zdołał PY SR PRE NO MAS SW, ilustrujących życie politycz. "ZACU Sowieckiego  zapanowałowili upamiętnić w ten sposób rok stania się przez zieloną granicę zmylić czujność straży izbiec. zywała się... Piechowsky. Podczas

ne i gospodarcze republik związ-
powszechne rozczarowanie.

iubileuszowy kapłaństwa s" doz i : Przez 8 a A po me Teo p O hitpaskiPEpoiwiętego. Przy ceremonji odsło- zczepański przed paru mie- i wreszcie dotarł do granicy pol- i £ gólną uwagę zwacają wykre- E 8 pożSa : siącami, będąc ścigany przez po- skiej. W pobliżu wsi Łatuszki koło 290 mordercy, zakochał się Ba y „rozkaz” metropolity .moskiew| Nięcia był obecny kardynał arcy-
biskup Medjolanu Schuster. Pom-
nik Piusa XI wznosi się na głów-

lcję za działalność antypaństwo-
wą, zbiegł do Rosji Sowieckiej.

odcinka Rubieżewicze—Pierosze-
wicze w chwili gdy przekraczał

ligand, wyższy oficer tego same-
go pułku, w którym służył mąż

Sy, dotyczące liczby wywłaszczeń
i kar, orzeczonych w związku z
akcją kolektywizacyjną. Jak z da-

skiego Sergjusza, przenoszący w
stan spoczynku metropolitę pa-h Zo A ; R 2 . jego przyszłej żony. : ryskiego Jewlogjusza za to, že

nym placu miasteczka przed Po krótkim pobycie w Moskwie, granicę sowiecką został zastrze 2 "sd Ž nych tych wynika za opėr prze- ; + ż| kościołem; został on wykonany Centrala odesłala go do Mińska, lony przez patrol sowiecką. (d) sę dż o ciw kolektywizacji wywłaszczono metropolita Jewlogjusz brał udziałPrzez znanego rzeźbiarza Dressle-
„Ta. Pius XI jest przedstawiony na

 

gdzie G. P. U. nieoczekiwanie go
tek „starań* swego przełożonego,
wysłany został na front, z które-

i zesłano do prowincyj półno-
cnych przeszło 2.000.000 chło-

w nabożeństwie na intencję mę-
czenników cerkwi w ZSSR. Roz-

 

y Pomniku w pozycji siedzącej: sie- Wysiedleni. prochowni była tak silną, iż go wbrew nadziejom” Baliganda PÓW: liczba wyroków śmierci elle] aenepali icGA/ dzi on na tronie św. Piotra i W ci E zu mieszkańcom pogranicza w do- Ę z: 9 wydanych za przestępstwa B z Zk > > ; ciągu ubiegłego miesiąca z o wrócił zdrów i cały. Dla ostatecz- - nym w Paryżu arcybiskupa Wło2 wznosi prawą dłoń, błogosławiąc ic Rosji Sowieckiej d- mach powylatywały szybyzokien. nego więc pozbycia się go „za. Przeciwko akcji kolektywiza dzimierza, przebywającego w Ni-i | chrześcijaństwo. Arano AO SON ESR RO Koło Borysowa operuje jakiś 3% Rordycia sie go „za -winej przekracza 10.000. CPI AAUES2 cinkach granicznych: Dzisna, Wi- = Z SEA ło qranżowano badanie lekarskie i Łączna liczba ukaranych za SS" Znaczenie polityczne „roz-„WR lejka, Iwieniec, Rubieżewicze, Do- 9ddział partyzancki w sile około Piechowsky znalazł się w domu jnne przestępstwa Kr y i kazu” metropolity Sergiusza jestmaniewo i innych wysiedlono 100 ludzi dobrze uzbrojonych  warjatów. p “p yminaine „pełnie jasne.j anacyj- i liczbi ; . ustawicznie niepokojący  insty- Nic _nie stał ,„, | polityczne wynosiła w So- A ROTO„+ 2 podwórka S AN NE ais an YCH odowi i pobrania cię coal wletach w ciągu ostatniego ro- W zachodnio-europejskiej Ko:e nego. zodoMRA polskiej 3 łodziny. W k : istów, którz a adni - fozwodowi.i. pobraniu. się zako: ku 2.500.000 osób. Oznacza to, lonji prawosławnej „zlikwidowa3 į“ ilości 14 osób narodowości nie- omunistów, Którzy po wpadnię. chańej pary. że co siedemdziesiąty obywatel nie* metropolity Jewlogjusza Wy-„| Brzydkie geszefciarstwo. mieckiej, a gar: 4 żydów i z = ah nie wycho- Świadkowie wypadkutwierdzą, Edis mo PW wolała CCIE CEE- > 1 Dziennię 4 Rusinów. (d ; że gdy dr. Baligand ujrzał mor- A howieńst ławne posta-: Jak donosi lwowski „Dziennik 2 . chowieństwo prawosławne posta- Ą| Ludowy”, w związku z oferą tra” Akcja sabotażowa na Bią. Prowokacyjne zaczepki lit- PE? APA, Na naateiginys nowiło zwolać do Paryża spe-
J fikanta Poppera, który posiadając torusi sowieckiej. winów na pograniczu pol- na, nie wykonał wajżtyiejece lo was), cja kahijes, e którym za:trafikę na dworcu kolejowym, . . ; E Niektóre pisma londyńskie Paść ma decyzja co do defini-a 4 p 2 u skiem. ruchu w obronie swego życia. - P r yr t t k k i
e Zajmował się wyrabianiem posad Z pogranicza donoszą, iżostat- Czyżby poczuł wyrzuty sumieniap przyniosły w tych dniach wiado- tywnego stanowiska, jakie w tej2“| ha kolei oczywiście za zapłatą, nio na terenie Białorusi sowiec- W ostatnich dniach na pogra- Cz Eh 5 ASRR Ia mość, że rząd sowiecki postano- Sprawie duchowieństwo prawo-+ | Ustalono, że musiał on dawać kiej zanotowano szereg aktów niczu polsko-litewskiem znowu 77 9 wił zmienić z gruntu swą takty- sławne na emigracjj ma zająć.> | także łapówki w Związku legjo- sabotażowych. strażnicy litewscy wywołali kilka Małżeństwa i rozwody pocz- kę w walce z religją. Według Gdyby na kongresie tym zapadłae- | Nistów, ażeby utrzymać się przy Wmiejscowości Łohajsk uzbro- zajść prowokacyjnych a miano- towe informacyj angielskich, ma być uchwała,. że duchowieństwo pra-jo |swej trafice. Stwierdzono dalej, jeni chłopi zastrzelili urzędnika wicie w rejonie  Niemenczyna > położony kres zamykaniu kościo- Wosławne „rozkazu” metropolityj, |lak podaje „Dziennik Ludowy”, sowieckiego Kaganowa. zniszczyli kilka wiech granicznych, Rząd sowiecki zamierza wpro- łów, a ludności zagwarantowana Sergjusza nie uznaje, to arcy-e- | że wielu ludzi wpłaciło większe W Kojdanowie w biały dzień na rzece Niemnie kolo Druskie- wadzić inowację w zawieraniu ma być swoboda wyznania. Po- biskup Włodzimierz  prawdopo-d' | sumy p Schmalowi, prezesowi grupa uzbrojonych osobników nik ostrzelali naszych fiisaków małżeństw obywateli sowieckich. nadto rząd sowiecki zamierza  dobnie zaofiarowanej mu godności| Związku legjonistów, Galińskiemu, wdarła się do kasy miejscowego  spławiających drzewo, w rejonie Projekt przewiduje, że każdy mo- rzekomo odmówić swego popar- Nie Przyjmie. >:k | Jankowskiemu i Harnie. „Dzien- urzędu pacztowego, gdzie po Kołtynian i Dukszt uwięzili dwóch że zawrzeć ślub nietylko w kan- cia organizacjom ateistycznym i GOPTWĄe | nik Ludowy" przewiduje, że w  steroryzowaniu urzędników zrabo- obywateli polskich, których zwol- celarjach stanu cywilnego, lecz zarządzić wydawanie duchownym OD ADMINISTRACJIie Najbliższym czasie nastąpią nowe wali 5 tys. rubli i zbiegli. o nili dopiero po wymuszeniu ła- również na poczcie, przy okien- wszystkich wyznań -kart aprowi-Aresztowania, oczywiście w Zwią- Koło Gródka Ostroszyckiego  pėwek. i kach przyjmujących listy pole- zacyjnych na chleb i mąkę. Roz- czas odnowić prenumeratęąć | zku legjonistów, prawdopodobnie nieznani sprawcy wysadzili pro- Na odcinku granicznym Ucia- . cone. szerzane przez prasę angielską iesiąc LIPIEać | W łączności z temi faktami. chownię sowiecką. Podczas wy- ny i Łyngmiany zamknęli bez- Blankiety świadectw ślubnych powyższe wiadomości dotychczas EE c |eż | Grupa legjonistów lwowskich buchu 2 żołnierzy wartowników prawnie granicę i nie przepuścili będą sprzedawane tak samo jak z żadnej strony oficjalnie nie zo- OWE Nr Ć Os4: Į Urządziła w sobotę zebranie le- zostało zabitych. Siła wybuchu włościan, udających się na robo- znaczki pocztowe. stały potwierdzone i znajdują się 3

1S IN IISNIO, IIITIEPrzedruk wzbroniony!11 Obchodowy przesunął ręką po czole, jakby
chciał sobie wszystko lepiej przypomnieć i zaczął
opowiadać:

— Tej nocy około godziny dziesiątej obcho-

Tak się przelękła, że chociaż strasznie lubi gadać,
nie otworzyła nawet gęby. Skoro jej wytłumaczy-
łem, co się stało, zabrała się do ratowania biedaka
kieliszkiem wódki, szklanką rumianku, czy ja już

— Zalatwimy to jutro. Narazie zdaje się"
że najlepiej zrobimy, kładąc się spać.
Nie chcę pana dłużej zatrzymywać. Jeśli pan po-
zwoli, przenocuję tutaj, a jutro...

| RUDOLF BRINGER.

 

jcz dziłem, jak zwykle, mój odcinek przy Robinet.. Po- wiem, czem jeszcze... Wkońcu otworzył — Chwileczk = i j
i ; i , kp ( „Po: 5 t ył! oczy. wileczkę proszę pana powiada mojajeż Sztylet z kryształu ciąg B—14 przeleciał obok mnie, jak djabeł, aż mi — Gdzie jestem? —.powiada, jak tylko oprzy- stara — tylko zmienię powleczenie na łóżku.ie” nasypał w twarzpiasku i żwiru. Księżyc świecił tomniał. — Nie, niel—powiada.—Nietrzeba. Ten fotel0 ROZDZIAŁ I. i ima sudo Jak W AZER 6 aż a na EZĄg ki- — Niech się pan nie boi — powiadam. —Tu- zupełnie mi wystarczy. Noc prędko przeleci...Przygoda obchodowego. ometrze widzę, że co zi, czy leży. anąłem taj napewno jest panu iepiej, niż pod drzewem... Nie chciał ustąpić.i patrzę. Pan dozorca wie, jak jest na 654-ym kilo-

metrze. Z jednej strony ostre skały, z drugiej Ro-

 

   

        

  
  

 
  

  

=SPodrjakiem.: drzewa? Daliśmy .mu kołdrę, bo noce są chłodne, po-Pan Lahuche, dozorca kolejowy w Pierrelatte,
stawiliśmy na stole butelkę białego wina i kieliszek, 3

a s Sakė i 2 | w Miał taką minę, jakby nic nie rozumiał. :an m iš d e a fajeczkę dan, gdzieniegdzie rosną wierzby. > Kas E ćnie a nik Jnšnoeuninis zaiociań się = Tak PO znam te Strony — rzekł Lahu- — No takSa powiadam čą znalazłem pana ay oeati ET. LDOA,POS i b che. — Nie wdawajmy się w szczegóły zemdlonego pod wierzbą; pewno;wypadi pan z po- y ss
W tem žona powiada:

| obserwacją podróżnych, wysiadających złpociągu 8.46. i>

— Jakie on ma dziwne pėrfumy,
l tego ranka, gdy pociąg wjeżdżał na stację, ciągu...— Patrzę, a tu między wierzbami coś  czer-

A r 0
czy poczu-czć 4D. Lahuche był już na stanowisku. Nagle ze zdzi- nieje, jakby duży tłomok z ubraniem... jakieś zwie- Przesunął, proszę pana, ręką po czole, potem jeg ten zapach? Miała rację, bo pachniało t :ku” | wieniem koki obchodowego Frógiere'a, który rzę, czy ja wiem? Schodzę ostrożnie, pomalutku ze: > 2 T Armani aPA a: jakoś od Rago, až w nosie R. “ 22 Šsa yskoczył z przedziału trzeciej klasy i śpiesznie coraż bliżej i... wie pan dozorca, co to było? Czło- sirų > AIC O Mo: Lahuche patrzył na obchodowego, powstrzy S

em| skierował się ku niemu, z oznakami wielkiego wzbu- wiek... m. -zacza! się. śmiać. : . mując z trudem uśmiech. Wreszcie zawołał:nie | zenia. — Zabity? — spytał Lahuche. — Tak, przypominam sobie — powiada — to — l ta głupia historja przyprawiła was o takiep: Dozorca pomyślał odrazu, że musiało się wy- — Myślałem tak z początku, bo nie ruszuł się był wypadek. Jechałem Bombay-Ekspresem, byłem zdenerwowanie? Myślałem, że co najmniej Robineto
rozespany, otworzyłem widocznie drzwi i wypadłem
na szyny,

— Najpewniej = powiadam. — | szczęśliwie,
bo nie na skały, gdzie byłby się pan zabił jak nic,
a tak upadł pan na trawę i mniej się przez to na*

nawet. Wyciągnąłem go z gęstwiny, wyniosłem na
brzeg drogi i tam dopiero zobaczyłem, że jeszcze
oddycha. Ale nie było widać żadnej rany...

— Widocznie jakiś podróżny wypadł z pocią-
gu — rzekł Lahuche. .

darzyć coś przykrego.

— No Fregiere, cóż się wam stało?—zapytał,
Wprowadzając podwładnego do kancelarji.
“ Frėgiėre pad! bezsilnie na kržeslo i wykrztusi!

chwili:

stał się Rodanem.
— Niech pan zawiadowca zaczeka — rzekł

Fregiere. — Kiedyśmy dziś rano wstali, patrzymy, „i
a tu gościa niema ani śladu. ŻĘ

-- Może jeszcze zabrał wam jakiś mebel —

 

r

na — Do lichal Przytrafiło mi się coś niezwykłego. — Najpewniej, bo nie mógł przyjść ani od  trząsnął. żartował Lahuche. ęaż — Wypadek,.. ktoś zabity? skał, ani od Rodann... A on na to powiada: a — Na szczęście nić nie zabrał, ale za to zo» tya Nic podobnego, na szczęście. Ani wykolejenie, — Coście zrobili ż tym człowiekiem? " ,— Na moje szczęście przechodził pan akurat stawił ten papierek.t © ani śmierć. Ale... — Ano, byłem właśnie niedaleko swojej cha: tamtędy i uratował mi życie. Dziękuję... nigdy tego Fregićre podał zawiadowcy bilet wizytowy, zsą“ — Więc cóż takiego? — dopytywał się Lahu- łupiny, więc wziąłem go „nabarana* i zaniosłem do nie zapomnę! 2 którego nazwisko było starannie wymazane, nato-do che, uspokojony, że przygoda nie dotyczyła spraw domu... l sięgnął do kieszeni marynarki. Ale zaraz miast napisano ołówkiem te słowa:
„ — Nie zapomnę nigdy, że uratował mi pan

służbowych. — Powiedzcie mi _ wreszcie,
Šš

życie*. Crystal Dagger. SĄ
prowadziło w teki stan?

co was Moja stara nie wiedziała, co się dzićje, jak znowu zbladł, krzyknął coś w jakimś niezrozumia-mnie zobaczyła z jakimś obywatelem na plecach. łym języku, roześmiał się i powiada spokojnie:
' PS.

ZSO
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tryiby zmiana stanowiska ludow-

tów litewskich względem Polski.
ludowców _ litewskich

„Lietuwos Zinios“ zaczęły za-
mieszczać listy rzekomo z War-
szawy, podpisane przez „starego
-warszawianina“, a najprawdopo-
dobniej komponowane w samej
redakcji pisma. Listy te, których
dotychczas ukazało się trzy, za-
sługują na uwagę ze względu na
swój zupełnie objektywny charak-
ter, bez-cienia właściwego litwi-
nom szowinizmu i nienawiści do
Polski. Pierwsze dwa listy doty-
czyły mniejszości narodowychi
wewnętrznej sytuacji Polski. Trze-
ci zamieszczony w Nr. 145 „Liet.
Žinios“ z dnia 30.VI nadzwyczaj
znamienny, świadczący o wytrzeź-
wieniu litewskiej opinji społecz-
nej, podajemy w dosłownem tło-
maczeniu:

„Na ten raz biorę pióro, pe-
łen szczególnego uczucia—dlate-
go chyba, że chcę poruszyć
szczególnie doniosłą dla Litwy
kwestję: stosunki z Polską.

W ostatnim liście stwierdziłem
fakt, iż Polska dochodzi do po-
rozumienia ze swemi mniejszo-
ściami—ukraińcami i białorusina-
mi. Nie wspominałem, coprawda,
żydów—lecz oni—żywioł między-
narodowy—są zadowoleni. Cala
zaś ostrość kwestji zależała od
pierwszych dwuch mniejszości,
po porozumieniu z któremi resz-
ta sama przez się odpada. .

"Zauważyłem, że podobne po
rozumienie, jest dla Polski po-
trzebne w celu wzmocnienia się
wewnątrz.

A cóż
taką.

Należy wyraźnie odpowiedzieć:
kierunek polityki europejskiej i
sąsiedzi, w pierwszym rzędzie—
Niemcy.

Przypomnijmy, iż w tych
dniach  z Niemiec wychodzą
ostatni żołnierze francuscy i
Niemcy stają się wolne... z wol-
nemi rękami. Obecnie będą do-
kładały wszelkich starań, aby
odzyskać to, co utraciły podczas
wojny światowej i w pierwszym
rzędzie korytarz, Kłajpedę, Ga-
licję itd.

Czy może przeciwstawić się
Niemcom słaba na wewnątrz
Polska? Nie! To też przedewszyst-
kiem — i bardzo słusznie zro-
biła: porozumiała się z mniej-
szościami, aby być silną wew-
nątrz. Jedynie silna wewnątrz
Polska może przeciwstawić się
Niemcom, ich zakusom odebra-
nia, co od nich zostało wzięte,
i parcia na wschód — Drang
nach Osten.

Lecz jakiż, zapytacie,
związek z Litwą?

A ten, odpowiem, że i Litwie
zagraża to samo niebezpieczeń-
stwo. Wojownicza niemieckość
jest wspólnym wrogiem Polski i
Litwy.

Wasz Woldemaras (jak my,
litwini warszawscy, nazywamy —
likwidator Litwy), rozpocząwszy
bezpośrednie rokowania z Berli-
nem, kwestję tę postawił na fał-
szywej i bardzo sliskiej drodze.
l obecnie kwestja- kłajpedzka z
dnia na dzień staje się coraz bar-
dziej zagmatwaną i trudną.

Organ

zmusza Polskę być

ma to

Miejski Kinematograf
Sala Miejska ul. Ostrobramska 5

POLSKIE
KINO „WANDA“

Ul. WIELKA 30. Tel. 14-81.

Sprzedaž na raty.

WARSZAWSKA _$P.
WILEŃSKA 10.

Ula naszych nabywców darmo nauka

| Od dnia 1 do 6 lipca 1930 roku

Dziśl Najpiękniejszy film sezonu,
wdziwy śpiewny film z udziałem cą solist

ną piosenkę Sonny Boy do filmu Za

Przy tem nie należy zapomi-
nać, iż w Niemczech zaczynają
się wzmagać na siłach nacjona-
liści, junkrzy, którzy umieją wy-
woływać różne awantury, powsta-
nia. Pamiętacie, jak Ludendorf
pobrzękiwał w Tylży orężem i
przygotowywał się do pójścia na
Kłajpedę? Teraz zbliża się jego
czas. To samo i z Polską.

Nie zapomnijmy tylko o jed-
nej rzeczy, że zawsze zaczyna się
od słabszego.

Przy okazji jubileuszu Witol-

dowego warto przypomnieć o
Grunwaldzie, o tem, że Litwini i
Polacy wspólnemi siłami bronili
się przeciw teutonom. W przysz-
łości również trzeba będzie to ro-
bić. Jest to poprostu nieunik-

nione.
Jedna tylko uwaga — aby nie

było za późno.
Według mego przekonania —

Litwa idzie nie tą drogą, którą
dyktuje jej życie. Litwini nie wi-
dzą swego wroga. Nie w tym kie-
runku: nachyla się wzrok młodzie-
ży litewskiej. Nie w tym kierunku
prowadzi się politykę Litwy. Dro-
ga jej powinna być razem z Eu-
ropą Zachodnią. Odporność zaś
powinnaby być skierowana prze-
ciw komunistom i  teutonom

DZ 4 -ESNN ISK

wspėlnie z Lotwą, Estonją i Pol-

ską.
Kwestja wileńska? — Kwestję

wileńską przy dobrej chęci moż-
na rozstrzygnąć. Powtarzam tyl-

ko: aby nie było zapóźno z inne-
mi, donio'lejszemi dla Litwy kwe-

stjami, niż Wilno.
Nad temi kwestjami Litwa po-

winnaby była obecnie niezwłocz-
nie się zastanowić. Aby należycie
je rozstrzygnąć, Litwa powinna
zaprowadzić ład wewnątrz, ina-
czej — nie ma ona przyszłości.
| należy myśleć o porozumieniu
z Polską, gdyż od zachodu ciąg-
ną chmury, niosą burzę.

Kończąc, wyrażam nadzieję,
że w kwestjach tych wypowie się
prasa litewska, która obecnie zda-
je się być zupełnie skostniałą i

nie roztrząsa spraw zasadniczych.
Artykuł ten, zawierający zresz-

tą błędne oświetlenie niektórych
objawów polityki polskiej. „Liet.
Żinios” nie zaopatrują w żaden
komentarz, co stwierdza, iż pis-
mo całkowicie solidaryzuje się ze
stanowiskiem autora listu. Jest to
szczególniej znamienne, jeśli się
zważy dotychczasowe nieprzejed-
nane ustosunkowanie się ludow-
ców litewskich do Polski.

 

 

KRONIKA.
Sprawy administracyjne.
— Zmiana godzin urzędo-

wania. Z polecenia władz admi-
nistracyjnych z dniem wczoraj-
szym w instytucjach rządowych
wprowadzono zmianę godzin w
urzędowaniu. Pracownicy przez
cały okres letni urzędować będą
od godz. 8-ej rano do 2.30 po-
południu i w sobotę od godz.8 ej
rano do 1-ej popol. (d)

Sprawy miejskie.
— Budowa dworca autobu-

sów zamiejscowych. Trwające
od dłuższego czasu roboty "przy

rozkopywaniu góry przy ul. Ja-

sińskiego pod przyszły dworzec
dla autobusów zamiejscowych,

postępują zwolna naprzód. Miej-

sce wyznaczone na dworzec, w
najbliższym czasie zostanie zni-

welowane, poczem rozpocznie się

budowa budynku pod dworzec.

Według obliczeń fąchowców, pra-
ce nad wykończeniem tego dwor-

ca zostaną ukończone nie wcze-

śniej niż w miesiącu listopadzie

r. b. (d)

— Powrót delegacji. Wczo-
raj powróciła do Wilna delegacja —

z wice-prezydentem miasta W.

Czyżem na czele, która w imie-
niu samorządu wileńskiego przed-

łożyła Ministerstwu Spraw We-
wnętrznych ostatnią uchwałę Ra-

dy miejskiej żądającą nie przed-

łużania obecnej kadencji Rady
miejskiej i rozpisania nowych

wyborów.
Również delegacja interwenjo-

wała u władz skarbowych w spra-

wie wyjednania całego szeregu

pożyczek m. in. na roboty inwe-

stycyjne w sumie 1.200.000 zł.

oraz na remonty domów pry-
watnych. Jak się dowiadujemy,

w większości wypadków starania

te zostały uwieńczone pomyślnym
wynikiem. (d)

«U
włącznie będą wyświetlane filmy:

strażakiem” komedja w 3 aktach.

osnuty na tle

nowsza komedja-farsa

— Sprawa niedoboru. Wczo-
raj odbyło się posiedzenie komi-
sji prawnej, na którem była po-
ruszona sprawa nagłego wniosku
frakcji PPS. żądającej na jednym
z przedostatnich posiedzeń Rady
miejskiej rozpatrzenia niedoboru
powstałego na elektrowni miej-
skiej w latach 1921—24 wynoszą-
cego około 90 tys. zł.

Komisja po szczegółowem zba-
daniu postanowiła sprawę elek-
trowni miejskiej skierować na
najbliższe posiedzenie Rady miej-
skiej z wnioskiem o umorzenie.

(d)
Sprawy sanitarne.

— Część piekarń i tukierni
wileńskich będzie zamknięta.
Wojewódzka komisja do badania
mąki i pieczywa dokonała lu-
stracji szeregu piekarń i cukierni
wileńskich, z których część, mie-
szcząca się w- lokalach nieod-
powiednich,  .uniemožliwiających
utrzymanie zakładów w stanie sa-
nitarnym, zostanie całkowicie zli-
kwidowana.

Sprawy samorządowe.
— Inspekcja drogi Wilno—

Podbrzezie. Specjalna komisja
w składzie p. wojewody wileńskie-
go, starosty Radwańskiego i inż.
Siła - Nowickiego, dokonała in-
spekcji drogi ÓW

d

Poczta i telegraf.
— Echa burz. Panujące osta-

tnio burze i nawałnice w obrębie
wileńskiej dyrekcji poczt i tele-
grafów zerwały około 3.500 mtr.
drutu telefonicznego i telegrafi-
cznego. Straty wynoszą około
5000 zł. d

Z życia stowarzyszeń.
Zebranie Towarzystwa

Ogrodniczego odbędzie się w

dniu 6 b. m. o gódz. 6-ej w lo
kalu Wileńskiego Towarzystwa
Organizacyj i Kółek Rolniczych,
ul. Sierakowskiego 4.

Kronika policyjna.
—Statystyka przestępstw.

W ubiegłym miesiącu na terenie
województwa wileńskiego zanoto-
wano 8 napadów rabunkowych,
425 kradzieży zwykłych, 49 z wła-
maniem, 3 wypadki zniewolenia,
11 wypadków koniokradztwa, 43
wypadki samobójstwa w tem 9
śmiertelnych, 8 wypadków uto-
nięć, 3 wypadki morderstwa, 75
bójek z czego 6 śmiertelnych, o-
raz 1500 wypadków innych. (d)

— Nieszczęśliwy wypadek. W dniu
1 b. m. na stacji Porubanek robotnik
kolejowy Snieżko Franciszek, zam. w
Jaszunach, malując” semafor spadł na
ziemię, doznając wstrząsu mózgu. Po-
gotowie ratunkowe po udzieleniu pierw-
szej pomocy odwiozło Snieżkę wstanie
ciężkim do szpitala kolejowego na Wil-
czej Łepie.

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

Dzisiejsza premjera. Dziś wystawiona
zostanie najnowsza komedja Lenza
„Perfumy mojej żony”.

— Teatr Letni w ogrodzie po-
Bernardyńskim. Dziś grana będzie w
dalszym „ciągu krotochwila Thomasa
Brandona „Ciotka Karola“.

— „Pajace“, opera Leoncavalia
na wolneį scenie w ogrodzie po-
Bernardyńskim. W piątek, dnia 4lipca
o godz. 9 wiecz. wystąpi po raz drugi
gościnnie, owacyjnie przyjmowany Sta-
nisław Gruszczyński w „Pajacach* na
scenie otwartej w ogrodzie po-Bernar-
dyńskim.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 385 mtr. ż

Program:

Czwartek dnia 3 lipca 1930 roku.
11,58. Sygnał czasu.
12,10. Gramofon.
13,00. Komunikat .meteorologiczny.
13,50. Odczyt. turyst.-krajoznawczy.
17,20. Kom. organ. społecznych.
17,35. Koncert.
19,00. Wrażenia teatralne, wygł. lwo

Gall. |
19,25. Przegląd filmowy.
20,00 Koncert z okazji święta ame-

rykańskiego i muzyka taneczna.

Co nowego w Radjo?
154 rocznica niepodjegłości
Stanów Zjednoczonych.

Dzisiaj, w przededniu 154 rocznicy
niepodległości Stanów Zjednoczonych
A. P., odbędzie się w Polskiem Radjo
uroczysta audycja specjalna

W części muzycznej wezmie m. in.
udział młoda śpiewaczka amerykańska
Miss Elwina Neal Rowe, obdarzona
świeżym i niezwykle mile brzmiącym
głosem. Usłyszymy również interesujące
i pełne podniosłych momentów słucho-
wisko p. t. „Gwiazdy na sztandarze.

Koncert Wagnerowski.
W piątek 4 b. m. czeka licznych

miłośników Ryszarda Wagnera piękna
uczta artystyczna w postaci transmisji
radjowej z Doliny Szwajcarskiej.

Listy do Redakcji.
Szanowny Panie Redaktorze!

 

Uprzejmie proszę o łaskawe zamie-
szczenie w poczytnem piśmie Pańskiem
następującego wyjaśnienia:

W numerze 146 A zd.1 lipca „Dzien-
nika Wileńskiego", w rubryce p. t. „Spra-
wy uniwersyteckie*, wydrukowane było
oświadczanie Dziekana Wydziału Sztuk
Pięknych U. $. B., profesora Ferdynan-
da Ruszczyca, w sprawie „Naszej For-
my“, wydawnictwa Cechu św. Łukasza,
Stowarzyszenia Studentów Wydziału
Sztuk Pięknych, w którem p. Dziekan
komunikuje, że „ani za treść, ani za
stronę ilustracyjną wydawnictwa tego,
Wydział Sztuk Pięknych nie bierze na
siebie żadnej odpowiedzialności".

Treść tego oświadczenia jest całko-

wicie niezrozumiała ponieważ nikomu
przyjść do głowy nie mogło, by odpo-
wiedzialność za treść i stronę ilustra-
cyjną wydawnictwa stowarzyszenia stu-
denckiego miała spadać na Wydział i je-
go Dziekanat Nie bierze przecież na
siebie np. Wydział Humanistyczny odpo-
wiedzialności za poezje, ogłaszane dru-
kiem przez Sekcję Twórczości Oryginal:
nej (S T O) Kola Polonistów; nie odpo-
wiadają Wydzialy Uniwersytetu za trešč
i stronę ilustracyjną międzywydziałowe-
go wydawnictwa zrzeszenia Studenckich
Kół Naukowych p. t. „Alma Mater Vil-
nens's*; wreszcie i samego Wydziału
Sztuk Pięknych nie czyni wszak nikt
odpowiedzialnym za wystawy obrazów,
urządzane przez tenże Cech Sw. Łuka-
sza w gmachu Teatru na Pohulance.
Zachodzi tu niewątpliwie jakieś trudne
do wytłumaczenia nieporozumienie.

Z wysokiem poważaniem
Stefan Srebrny.

profesor U. S. B. Kurator Cechu Św.
Łukasza.

Wilno 2.VII 1930 r.

 

Sport.
Dzień odjazdu Włóczengów do

Konstantynopola.

W niedzielę wieczorem pociągiem
osobowym odjadą dzielni akademicy do
N. Targu zkąd rozpoczną wodną wy
prawę do Konstantynopola.

Fzetesiacy pojadą trzema specjal-
nie zrobionemi kajakami po dwie oso-
by, co w sumie daje sześciu wioślarzy.
Kierownikiem ekspedycji jest znany ca-
łemu Wilnu tak zwany „Kilometrem* Ko-
rabiewicz W., który spływał już kajaka-
mi otwierając drogę wodną między Wil-
nem, a Poznaniem. Partnerem jego jest
znany nam dobrze z radja A. Bohdzie-
wicz. Szumański, Zwolski, Czerniawski i
Leśniewski stanowią resztę załogi.

Wycieczka z zupełnia  zrozumia-
łych względów budzi ogromne zaintere-
sowanie szerszego ogółu społeczeństwa.
To też spodziewamy się, że na dworcu
zbierze się liczna garść znajomych, któ-
ra będzie żegnała naszych turystów,
życząc im pomyślnej wyprawy.

Piłka nożna.

Pierwsza tura rozgrywek o mistrzo-
stwo okręgu została już skończona. O
ile na początku rozgrywek zdawało się,
że bezapelacyjne zwycięstwo odniesie
Makabi to jednak potem po każdym
meczu drużyna 1 p. p. leg. zaczęła po-
wracać do formy wygrywając cały sze-
reg meczy co w rezultacie zapewniło
jej prowadzenie w tabeli rozgrywek
przed Ogniskiem | Makabją.

Jak się dowiadujemy, to drużyna
Pogoni łączy się wspólnie z drużyną 1
p. p. leg. i już w następnych rozgryw-
kach ujrzymy skład wzmocniony 1 p,p.
leg. graczami Pogoni co w znacznej
mierze przyczyni się do zdobycia mi-
strzostwa okręgu, a potem: może uda
się nawet walczyć szczęśliwie o wejście
do Ligi Ja. Nie.

— Zarząd Koła Wileńskiego Z. O.
R. zawiadamia swych członków, iź w
dniu 6 lipca b. r w godź. 10—13min. 30
na strzelnicy ośrodka P. W.i W.F. na
Pioromoncie odbędzie się strzalanie
małokalibrowe.

 

GIEŁDA
WARSZAWA, 2.VII. (Pat.)

Waluty i dewizy:

Dolary 8,88'|,—8,90'|, —8,86' ,.
Belgja 124,54—124,85—124,23.

' Nowy York 8,909—8,929—8,889.
Holandja 358,70—359,60—357,80.
Londyn 43,36' ,—43,47'/,—43,25'/4.
Włochy 46,74—46,86—46,62.
Paryż 35,05—35,14—34,96.
Praga 26,457, —26,52—26,39',.
Szwajcarja 172,95—173,43—172,62.
Wiedeń 125,93 —126,24—125,62.
Berlin w obrotach prywatnych 212,69.

Papiery procentowe:
5/, pożyczka premjowa_ dolarowa

60,50, 10'/, kolejowa 102,50, 7”, stabili-
zacyjna 88, 8%, L. Z. Banku Gosp. Kra-
jowego i Banku Rolnego; ob. B. G. K.
94. Te same 7 |, —83,25, 4/1, L. Z.
ziemskie 56,60, 7 /. ziemskie dolarowe
76, 8/, warszawskie 77,75—77,50.

Akcje:
Bank Handlowy 110, Polski 169,25

Węgiel 45, Lilpop 23, Haberbusch 110

z kraju.
Przymusowe lądowanie

samolotu.
Onegdaj koło majątku Różan-

ka, gm. różankowskiej wskutek
defektu motoru wylądował samo-
lot wojskowy, należący do 4 puł-
ku lotniczego, pilotowany przez
ppor. Wójcickiego, który leciał z
Torunia do Wilna. (d)

 

Ciągnienie dolarówki
WMin. Skarbu odbyło się ciąg-

nienie dolarówki.
Wylosowano 57 premji na su-

mę ogólną 25 tys. dolarów.
8 tys. dolarów wygrał Nr.: 66810.

3 tys. dolarów wygrał Nr.: 419116
= Po 1000 dolarów wygrały N-ry:
045878 832324 389370 841480
388857.

Po 500 dolarów wygrały N-ry:
323768 277732 854809 535900
363706 935359 064855 132878
992199 998559.

Po 100 dolarów wygrały N-ry:
523940 341889 136318 777884
593369 934977 195685 600723
056928 179962 580820 585820
010281 469550 922285 153396
628275 246958 394224 329958
808125 623947 824591 924765
707804 337215 972506 641203
999499 243172 195282 636112
675122 323525 470162 535125
492480 171668 , 426327 151901.
 

ROZMAITOŚCI.
Perfumy, które przetrwały

5.000 lat!

Podczas robót wykopalisko-
wych, przedsiębranych ostatnio w
Egipcie, odkryto ww grobowcu
kapłana egipskiego, zmarłego o-
koło 2.700 lat przed Nar. Chr.,
naczynie alabastrowe, z którego
unosiła się cudowna woń. Przy
bliższem badaniu okazało się, że
naczynie wypełnione jest jakąś
masą, która przez przeciąg ty-
sięcy lat zachowała w całej pełni
woń świeżych kwiatów. Wazę
zamknięto ponownie jaknajszczel-
niej i odesłano do muzeum, ce-
lem zbadania przez fachowców
chemików. Grobowiec napełniony
był ponadto różnemi ozdobami o
niezmiernej wartości, znaleziono
tam np. naszyjnik, składający się
z 4.000 rubinów.

Ubezpieczenie od wyników
egzaminów.

Instytucja ubezpieczeń jest
zagranicą bardzo rozpowszechnio-
na. Np. w Stanach Zjednoczo-
nych można się ubezpieczyć nie-
tylko od szyb, włamania i śmier-
ci (włącznie z fotelem elektrycz-
nym), ale i od staropanieństwa,
od małżeństwa, od rozwodu i od
spadku akcyj.

Obecnie angielski koncern u-
bezpieczeniowy „Lloyd* wprowa-
dził nowość: ubezpieczenie od
„oblania* przy egzaminie. W ra-
zie oblania, ubezpieczony kandy-
dat otrzyma środki na dalsze
studja, celem ponownego  przy-
stąpienia do egzaminu lub od-
szkodowania w wysokości ponie-
sionych kosztów.

, 4
 

 
Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6. Następny

śpiewaka p

ulisami małżeństwa porywająca pieśń miłosna w 10 akt. Nad program Naj-

„Donžuani“ p.

Sensacyjny dramat w 2-ch serjach, 12 aktach. W ro-
li głównej: HARRY PEEL. Nad program: „BobuśPIORY»

program: „O MATKO".

słynnego dzieła Al. Jolsona ŚPIEWAJĄCY BŁAZEN. Jedyny pra-
X. który wykona szereg odpowiednich romansów i zna-

t: Denny Szaleje farsa w 8 akt.
22 Rikkiiii

 

JERLEGO PIONÓW
Wilno, ul. Rosa 6, telef. 1500.

OLEJARNIA

Bocznica: Pioner-Park 28.

D. majątku w powiecie
Brasławskim potrze-

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

idze skrzynka Nr. 35.
2928—1

 

PRACA |

Chcesz otrzymać
posadę?

Musisz ukończyć kursy
fachowe  korespon-
dencyjne prof. Sekuło-

RKwWTZYTOPów i po ży cz się44.Kusy Gysczaja
AKUSZERKI do dobrze wprowadzonego artykułu, który cie- Proponuje PO CENACH FABRYCZNYCH tipoeee islėnio: buchalterji, ra-

szy się najlepszem powodzeniem, potrzebni aeamy ES, ESS chunkowości kupieckiej.

3 inteligentni, wymowni i dobrze reprezentujący w ilościach dowoinych dE andach Akorespondencji Randle

KOSZEM ZE iduska S Pokost (zyst?Iniany dia różnych ro- leńskie Biaro Komisowo- wel. stenografįi.„ nauk

Marja Laknerowa| i 5—7 wiecz. 00 bół, do podłóg, farb jasnychiLp.| Hlandlowe, Mickiewicza osci "na maszgra

Przyjmuje od godz. 9 do

 

 | Pokost odbarwiony
Swędzenie ciała oraz wszelkiego rodzaju wy- į

owaroznawstwa, angiel-
skiego, francuskiego,

NYŚLIWSKA

 

domow

—0o

7 w., Kasztanowa 7 m.5.
w:

 

 

1 (z Kogutkiem)
i RÓŻNE Jest to idealny, nieszkodiiwy kosmetyk, u-
ń suwający wady naskórka tak u BOAC

AZ 1 u dzieci. 33.

 

Obiady

ZP69 rzuty skėrne usuwa

KREM LAIN-AGE -,.
pm

R. M. Spr. W. Nr.

| WŁOS( W PIEŻ, ŁYSIENIE .

  

 

e, niedrogo. Ta-

Osad poKOStOWY |srutów

w płytach, orzeszkach i mielony na

dla kitów

Kit szklarski

Olej Iniany
Kuch iniany

mączkę.  
 

tarska 17 m. 33 o 0| „Esencja CHINOWO-CHMIELOWA"
i „Mydło CHINOWO-CHMIELOWE"

ZGUBY z (Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy Ojciec:
apteczne. Główny skład Apteka jechać, a jutro ten hunec-

fot dostaje swoją cenzu- my „Erard* oraz Bettin-

z—0
panos najsłynniejszej

wszechświatowej fir-
Muszę dziś wy-

ga i K. A. Fibigera, uzna-

Bezpłatnie
lokujemy gotówkę na
oprocentowanie u

osób solidnych z gwa-
rancją zwrotu w ter-

minie
Dom H.-K. „Zachę-
ta" Mickiewicza 1,
_tel. 9—05. r-0

potję 20, 400
więcej dolarów na hi-

potekę miejską w Wilnie
Pieniądze otrzymać moż-
na natychmiast. Informa-
cje w Biurze Reklamo-
wem S$. Grabowskiego

niemieckiego, pisowni,
oraz gramatyki polskiej.
Po ukończeniu šwiadec-
two. Żądajcie prospek-
tów. 1 1790—12

 

Dr 500 zlotych za wy-
robienie mi stalej

posady biurowej. Wyma-
gane warunki posiadam.
Adres w Administr. „Dz.

Wil.* 949—4

DRU-
KARNIA

I INTROLIGA-

 
 

KURSY KIEROWCÓW SAMOCHODOWYCH
STOWARZYSZENIA TECHNIKÓW POLSKICH W WILNIE

ul. Holendernia 12, tel. 13—30.

Du 30,VI zgub. port-
fel z 40 zł. i za-

świadczeniem kursu pod=
chor. z dn. 25/VI r. b.
oraz inne dokumenta na
imię Wład. Poklewskiego-
Koziełło — un. się. Zna
lazca zwróci za wynagr:

Witoldowa 22, m. 7.

GĄSECKIEGO, ul. Freta Nr. 16. ię,
ydz. Zdr. Publ. Nr. 154. ne za najlepsze w kraju,

sprzedaję na dogodnych
warunkach. Kijowska 4,

  
  

 

 

Garbarska 1. 1

:$EF=HEi]FFFJ
TORNIA

LETNISKA. || "oai" |——— Es Sb „DUENNA |
sa z e

ka z utrzymaniem Mieszkanie SPRZEDAŻ | Wesa""rasywiiczej as oai WILEŃSKIEGO   
Kandydaci do grup Lil zawodowej i LIII amatorskiej

będą przyjmowani do dnia8 lipca. 10

 

wabie sztuczne,
perk oraz pończoc|

 

PROSIMY SIĘ PRZEKONAĆ, że jedwabie, jed-
atL satyny deseniowe,

y i skarpetki sprze-

daje najtaniej GŁOWIŃSKI, Wileńska 27.

| Kilku i piśmiennych

którzy chcą otrzymać

z

energicznych, wymownych

warunkach, zechce zgłosić się wraz

w majątkach ziem-
skich w Nowogrėdzkiem
i Wileńskiem wojewódz-
twie. Informacje: Wilno,
Ad. Mickiewicza 23, Biu-

 

5 pok. do wynajęcia na
Zwierzyńcu ul. Sołtani-
ska 4. 2918—0

 

BOCZEK
wiejski wędzony suchy
przerastaly kilo 5 zł.

(10 miesięczny) Krakow-
ska 39 m. 6. 951—1

Sprawy
majątkowe  

mentami na ul. Mickiewicza 22, m. 8 (ill bra-

ma) telef. 14—05 od 10—1 i 4—7 wiecz. —00 |

 

7Poszukuje się
poważnych

wadzonego towarowego artykułu.

BA“ W. Pohulanka 1. 
Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

Zastępców|,
| na stałą pensję oraz prowizję do dobrze wpro-

Zgłoszenia od 10—3I 5—7 wiecz. „RACHU-

ilość majątków ziemskich i fol

inwentarzem.
lewska 3, let. 17—80. —0o

Mamy do sprzedania na bardzo dogod-
ych warunkach i po przystępnych cenaah większą

glebie z dobremi zabudowaniami i

Ajencja „Poikres“, Wilno, ul. Kró- formacje: Końska
—0 o m. 7. 953 Czy co przeskrobał? Szerejko.

“i ET,
Drukarnia „Dziennika Wileńskiego* ul. Mostowa 1.

 

ro Techniczne Inż. Kier- |Mieszkanie z 3-ch po- 2 5
posadę na korzystnych| snowski i Krużołek S-ka, koi z kuchnią do ane Iwiedryński a

z doku-| tel. 5-60. 289 wynajęcia. Miła 3, (Zwie- rma
I T rzyniec). 952—2 Wileńska 28. Folwark w po-

etnisko z utrzymaniem —]
L miejscowość slicznaaan bliżuWilna

Tzeń mał 4 + kolo st. kol. obszaru 0-

. od st. Gudogaj w do sprzeda- koo 100 ha sprzedam

warków o dobiej fol. Górka w głównym Na Kredyt. Tanio nia śni za za 6,000 "An Vileno
kompletnym domu Kudzianowski In- Sąsiad: Dlaczego pan 6000 zł., 1800 sąžni zie- skie Biuro Komisowo-

14, tak bije swego chłopced? mi. Ul. Kominy Ne. 37 p. Handlowe,Mickiewicza21,
3016 tel. 152. 0

chunku za pobrane ksią-

žki, przyszedł dziś do

mnie księgarz i zabrał
mi je z powtotem.

— A psiakość, ja tak-

że jestem jeszcze wi-

nien pośrednikowi mał-
żeństw — żeby to tak
zechciał przyjść do mnie
i zabrać sobie moją żo-

nę z powrotem.

=(=

WILNO, Ul.Mo-
stowa M 1

Telefon 12 - 44.

PRZYJMUJE

WSZELKIE

ROBOTY

w zakres dru-
karstwa

1 Introligator-
stwa wcho-

dzące.  
w
a

 


