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Proces toczy się przed
lat więzienia.

skich,K złożony z
nierzy.

zącji aż do zniszczenia kułaków

WARSZAWA, 3.7. (Pat). Prezes
Rady Ministrów Walery Sławek
Odbył dziś wspólną konferencję z
kierownikiem Ministerstwa Skarbu
P. Matuszewskim, ministrem spra-
wiedliwości Carem, podsekreta-
rzem stanu w Ministerstwie Prze-

Umowa zbożowa
WARSZAWA, 3.7 (Pat). — W

związku z rozpoczętemi ostatnio
rokowaniami nad zrewidowaniem
„umowy zbożowej z Niemcami,do
Berlina wyjeżdża polska delegacja
w celu przeprowadzenia dalszych
rokowań. W skład delegacji z ra-

, mienia organizacyj rolniczych
wchodzą: były minister Jerzy
Gościcki i sen. Radomski. W ro-

Represje wobec socjalistów.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. We środę wieczorem odbyły się w Krakowie re-
wizje w redakcji „Naprzodu" i organizacji socjalistycznej.

Województwo wystąpiło we.środę z wnioskiem do prokuratora
© pociągnięcie do odpowiedzialności sądowej wszystkich mówców i
organizatorów kongresu krakowskiego.

Art. 65 austr. k. k. przewiduje, że zbrodni zakłócenia porządku
publicznego staje się winien, kto publicznie lub w drukach stara się
podżegać do pogardy lub nienawiści do osoby cesarza,
formie rządu lub administracji państwowej.

ławą przysięgłych.

przeciwko

Kara od 1 roku do

Transport wojsk polskich przez Prusy
- Wschodnie.

(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Dan. 1 lipca przez
zgodnie z obowiązującym traktatem, przejechał transport wojsk pol-

18 wozów sanitarnych, 93 oficerów i 500 żoł-

terytorjum Prus Wschodnich,

Prasa królewiecka uderzyła na alarm. „Kónigsberger Tageblatt"
zatytułował charakterystycznie tę wiadomość
podkreślając, że Polska wybrała na dzień transportu dzień 1 lipca,
t.j. dzień opróżnienia Nadrenji przez wojska okupacyjne.

Zwycięstwo Stalina.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Kongres partji komunistycznej sowietów w Mo-
skwie został zamknięty zupełnem zwycięstwem Stalina, potępieniem
wszelkiej opozycji, wezwaniem kierowników  partji do zastosowania
represji względem opozycji i do przeprowadzenia dalszej kolektywi-

„Ausgerechnet heute“,

Konferencja premjera z ministrami.
mysłu i Handlu Kożuchowskim
oraz podsekretarzem stanu w Mi-
nisterstwie Spraw Zagranicznych
Wysockim.  Zkolei p. premjer
przyjął p. ministra spraw wew-
nętrznych gen. Sławoj-Składkow-
skiego. |

polsko-niemiecka.
kowaniach biorą , pozatem udział
radca poselstwa polskiego w Ber-
linie Rawita-Gawroński, przedsta-
wiciel Ministerstwa Rolnictwa
Rościszewski, naczelnik wydziału
aprowizacyjnego Ministerstwa Spr.
Wewn. Henryk Rosenberg, wresz-
cie z Min. Przem. i Handlu rad-
ca Wojcina.

Eskadra duńska w Gdyni.
GDYNIA, 3.VII. (Pat). Na spot-

kanie eskadry duńskiej przybył o
godz. 8 i pół okręt Rzeczypospo-
litej „Jaskółka”.

WARSZAWA, 3.VH. (Pat). Dziś
© godz. 10 rano przybyła do Gdy-
ni eskadra duńska, którą spot-
kali dwaj oficerowie polscy na
trawlerze marynarki wojennej. Po

salutów dla bandery
narodowej eskadra weszła do
portu wojennego, poczem roz-
poczęły się wizyty kurtuazyjne.
W dniu 4 b. m. rano pociągiem
z Gdyni przybędzie do Warszawy
10 oficerów i 4 kadetów. Na
dworcu spotka ich imieniem sze-
fa kierownictwa marynarki wo-
jennej kapitan marynarki Le-
wieki, poczem goście duńscy
udadzą się do hotelu Europej-
skiego i rozpoczną składanie wi-

_ zyt, a mianowicie wpiszą się do
księgi wizyt na Zamku, następnie
złożą wizyty ministrowi spraw
wojskowych, ministrowi spraw za-
granicznych i szefowi kierownic-
twa marynarki wojennej. O g. 14

BERLIN, 3.7 (Pat). Rząd pruski
rozesłał do poszczególnych władz
pruskich okólnik, zakazujący pod
groźbą ostrych kar dyscyplinar-

- nych urzędnikom państwa pruskie-
go udziału w partji hittlerowskiej
i komunistycznej.; Okólnik wska-

WASZYNGTON, 3.7. (Pat). Fe-
deral Reserve Bank w Filadelfji
obniżył stopę dyskontową z 4 na

wiceminister spraw wojskowych
wydaje śniadanie w hotelu Euro-
pejskim, zaś o godz. 20.30 pod-
sekretarz stanu w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych dr. Wysoc-
ki podejmować będzie oficerów
duńskich obiadem. W dniu 5 bm.
o godz. 14 oficerowie duńscy
podejmowani będą w hotelu
Europejskim śniadaniem przez
chargć d'affaires poselstwa duń-
skiego w Warszawie. Po šniada-
niu ście duńscy rozpoczną
zwiedzanie miasta w towarzystwie -
przydzielonego do nich oficera
marynarki wojennej, poczem o
godz. 23.55 wyjadą w towarzyst-
wie tegoż oficera do Gdyni.
Odjazd eskadry z Gdyni nastąpi
dnia 7 b. m.

GDYNIA, 3.7. (Pat). Dziś, po-
ciągiem pośpiesznym o godz.,11.50
odjechali do Warszawy dowódca
eskadry floty duńskiej komandor
Wolfhagen, komandor Pontoppi-
dan, 8-miu oficerów i 4-ch aspi-
rantów.
=

Urzędnikom niemieckim nie wolno należeć
do hittlerowców.

zuje, że obie te partje uznane
zostały za organizacje zmierzają-
ce do gwałtownego obalenia
obecnego ustroju republikańskie-
go. Nie licuje więc z obowiązka-

-mi urzędnika pozostawanie z nie-
mi w jakichkolwiek stosunkach.

Obniżenie stopy dyskontowej w Ameryce.
3 i pół proc. Bank w Bostonie
obniżył stopę dyskontową z 3i
pół proc. na 3 proc.

la ul. Deminfkańska 4. Talefen
drukermi: Mostowa i.

Redaktor przyjmuje ed g. 2—4 pp. Pdministracja otwarta ed g. 9—3,
„Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,

jątkiern poniedziałków i dni poświątecznych.

„znają,

Wilno, Piątek 4-go lipca 1930 r.
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Po ewakuacji Nadrenji.
PARYZ, 3.7. (Pat). Dzisiejsze

dzienniki w dalszym ciągu po-
święcają artykuły wstępne ewa-
kuacji Nadrenji i jej konsekwen-
cjom. W dzienniku „Figaro“
Andrć Chaumaix uważa, że na
pierwszym planie obecnie musi
być sprawa obrony granic. Sami
socjaliści — zdaniem autora —
wobec niedawnego zwycięstwa
nacjonalistów niemieckich przy-

że byłoby błędem nie do
darowania zamknięcie oczu na
rzeczy, które się z tego zrodzą.

PARYZ, 3.7. (Pat). Omawiając
sposób, w jaki Niemcy reagują
na ewakuację Nadrenji oraz sta-
nowisko, zajęte w tej sprawie
przez dzienniki lewicowe Jacques
Bainville oświadcza w dzienniku
„La Libertć", że ed chwili opusz-
czenia Nadrenji przez wojska
francuskie została postawiona
na porządku dziennym kwestja
rewizji traktatu. Opinja stron-
nictw demokratycznych i socjali-
stów jest dla tej sprawy mniej-
więcej wszędzie życzliwie usposo-
biona, co niezawodnie zachęca
Niemcy do wysuwania swych
żądań. W najlepszym razie nowa
faza polityki, o której była mowa
w ostatniem przemówieniu min.
Curtiusa i w którą Niemcy wstę-
pują obecnie, pełna będzie gwał-
townych  dyskusyj i burz dyplo-
matycznych.

BERLIN, 3.7. (Pat). Z Moguncji
donoszą o dalszych wykrocze-
niach tłumu przeciwko separa-
tystom niemieckim. Wczoraj pod-
czas demonstracji ulicznej tłum
urządził napad na sklep jednego

z separatystów, rozbijając szyby
i niszcząc całe urządzenie. Drugi
sklep separatystów został splą-
drowany.

BERLIN. 3.7. (Pat.). Ogłoszo-
ne przez prasę berlińską opisy
wczorajszych excesów w Mogun-
cji stwierdzają zgodnie, że zaj-
ścia te w ciągu nocy urosły do
rozmiarów pogromu, zorganizo-
wanego i kierowanego przez ży-
wioły radykalno-nacjonalistyczne.
Już na kilka dni przedtem na
na murach domów pojawiły się
odezwy, wzywające do krwawe-
go porachunku z byłymi uczest-
nikami ruchu separatystycznego.
Tajemniczy sąd kapturowy ogło-
sił czarną listę, zawierającą 105
adresów obywateli miejscowych,
podejrzanych o współudział w
ruchu separatystycznym. Obywa-
tele ci otrzymali w ostatnich
dniach listy z pogróżkami. Wo-
bec tych zapowiedzi rozruchów
policja zachowywała się zupełnie
biernie. (lbiegłej nocy tłum, uz-
brojony w młoty i sztaby żelaz-
ne, przeciągał ulicami, śpiewając
pieśni i wznosząc wrogie okrzyki.
Mieszkania i sklepy, będące wła-
snością osób, podejrzanych o ak-
cję separatystyczną, „zostały zu-
pełnie zdemolowane. Wielu oby-
wateli, niemających nic wspólne
go z ruchem separatystycznym,
padło ofiarą wybryków separaty-
stycznych. Heski minister spraw
wewnętrznych wydał dziś odez-
wę, potępiając wczorajsze wy-
padki uliczne, jako szkodliwe dla
interesów kraju i grożąc surowe-
mi karami na wypadek powtó-
rzenia się ich.

Niemcy a memorjał Brianda.
WIEDEŃ.3.7. (Pat). Z niemiec-

kich kół dyplomatycznych do-
wiaduje się „Neue Freie Presse",
że gabinet Rzeszy niemieckiej
obradował wczoraj nad odpowie-
dzią na memorjał paneuropejski
Brianda. Odpowiedź zawierać ma

znanę już zastrzeżenia, Proponuje
ona między innemi utworzenie
komisji dlą studjów, która będzie
miała za zadanie ustalić, które
kwestje nadają się do załatwienia w
duchu paneuropejskim.

Program finansowy Niemiec.
BERLIN, 3.7 (Pat). Rada Pań-

stwa Rzeszy na dzisiejszem po-
siedzeniu plenarnem przyjęła pro-
jekty ustaw, wchodzących w skład
nowego programu finansowego
rządu. Projekty ustaw, dotyczą-

Przesilenie
HELSINGFORS, 3.7. (Pat). Pre-

zydent republiki powierzył sena-
torowi Svinhufvudowi misję utwo-
rzenia nowego rządu. Senator

Svinhufvud misję przyjął.
HELSINGFORS, 3.7. (Pat)į

Złożone przez lappowców trzy
projekty nowych ustaw nie mogą
być w żadnym wypadku przyjęte
przez sejm, gdyż godzą one w

cych daniny ofiarnej i podatku
kawalerskiego przyjęte zostały w
głosowaniu imiennem. Program
finansowy rządu wejdzie już w
poniedziałek pod obrady Reich-
stagu.

w Finlandji.
zasady konstytucji i mogłyby być
uchwalone jedynie w tym wy-
padku, gdyby uzyskały *, gło-
sów, co przy obecnej strukturze
parlamentarnej jest wykluczone.

razie jednak odrzucenia tych
projektów ustaw najprawdopo-
dobniej — jak donoszą pisma —
nastąpi zamach stanu.

Ententa ekonomiczna rumuńsko-jugosło-
wiańsko-węgierska.

WIEDEŃ, 3.7. (Pat). Dzienniki
wiedeńskie donoszą z Bukaresztu:
Król Karol opuści w drugiej po-
łowie lipca Bukareszt i uda się
do Sinaja, gdzie ma nastąpić
spotkanie z królem Aleksandrem
jugosłowiańskim. W Sinaja omó-
wiona ma być potrzeba silnego
frontu agrarnego między Ru-

munją i Jugosławją przy ewen-
tualnem współudziale Węgier.
Ta swego rodzaju ententa ekono-
miczna nie ma w niczem zmie-
nić istniejącej politycznej Małej
Ententy. Celem jej jest wspólna
akcja tych krajów dla uzyskania
zbytu produków agrarnych.

Nowi Kardynałowie.
RZYM, 3.7. (Pat). Odbyła się

tu uroczystość wręczenia przez
Ojca Świętego insygnjów kardy-
nalskich nowym kardynałom, mia-

nowanym na konsystorzu, odby-
tym w poniedziałek. Ojciec Swię-
ty życzył nowym  kardynałom
owocnej pracy dla wiary.

Bolszewicy zwracają domy Anglikom.
WIEDEŃ, 3.7. (Pat). „Wiener

Allg. Ztg.* donosi z Londynu, iż
dzięki usilnym zabiegom rządu
angielskiego, rząd sowiecki wydał
rozporządzenie, w myśl którego
domy miejskie w Rosji mają być

zwrócone byłym właścicielom, o
ile są oni obywatelami angielski-
mi, pod warunkiem, że zobowią-
żą się do płacenia podatków ido
odnowienia domów na koszt wła-
sny.
 

 

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.
 

Zamkowa 9 (róg

KONFEKCJA MĘSKA. 5 Gjwekowe wyborze
w Polskiej Składnicy Galanteryinej

FRANCISZKA FRLICZKI „322—3 o

Skopówki) tel. 646,
 

5

OGSŁÓSZEWIA: za wiersz miłim. prze

miem miejsca e 26 proc. drożej.

za granicę 8 zł.
PRERURERATA: miesięczaa 4zł., z odnoszeniam | przesyłką pocztewę Z2. 4gr.SR

tekstem 6 lam 26 gr., w tekście 68 gr., za
tekstem 10 łam. 15 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji © Ż8 proc. drożej,
zagraniczne o 80 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-

dministracja nie bierze odpowiedzialności za
łerminowe umieszczenie oałoszeń. Kento czekowe w P. K. ©. X2 86187.

Nie przyjęto dziecka polskiego do szkoły
za nieznajomość ukraińskiego języka.
„Gazeta Warszawska” podaje

list z prowincji treści następują-
cej:

„W Międzyrzeczu koło Korca
jest 7-mio kl. szkoła powszechna,
której kierownikiem jest p. K. —
Otóż przed kilku dniami w wspo-
mnianej szkole przeprowadzono
egzamin dla dziatwy, która ubie-
gała się o przyjęcie do poszcze-
gólnych oddziałów. Pani M. ma-
jąc córeczkę 9-letnią, wniosła po-
danie o dopuszczenie jej do
egzaminu w celu przyjęcia do
oddziału ll-go. Po uiszczeniu
opłaty .(20 zł.) przystąpiono do
egzaminu. Wkrótce jednakże p.
kierownik szkoły oświadczył mat-
ce, że córka jej przyjętą być nie
może do oddzialu II go, ponie-
waž nie zna wcale języka ukrain-
skiego. Pani M. dowiedziawszy się
o tem, z żalem zwraca się do p.
K. — na co ten daje radę po-
cieszającą p. M, że może być
spokojną, gdyż córeczka do
września może nauczyć się jesz-
cze.. Zresztą w drodze wyjątku
p. K. zwróci się do swojej wła-
dzy po instrukcje. Pani M. kate-

gorycznie zaznaczyła, że nie od-
da córki swej do takiej szkoły,
by dziecko jej obowiązkowo
uczono języka ukraińskiego—
poczem z zapłakaną córeczką
poszła do domu.

| cóż na to kuratorjum? Mini-
sterstwo? Co ma robić matka-
polka z dzieckiem, o przyjęciu
którego do szkoły decyduje język
ukraiński?

Omińmy już sam fakt, ale
skąd się wzięła u p. K. odwaga
zapytania dziecka: zaśpiewaj ja-
kąś piosenkę ukraińską, przeczy-
taj, pisz, mów! Naprawdę, jak
przykro jest pisać podobne rze-
czy. Przecież ten sam p. K. jeź-
dził do Warszawy na kilku dnio-
wy zjazd, aby przejąć się zasada-
mi tolerancyjnemi, mógł że więc
córkę p. M. zaliczyć do mniejszo-
ści narodowej i dzięki systemowi
dzisiejszej polityki być dla niej
względniejszym.

Z tego, co piszę, mam wraże-
nie, że my, Polacy, jesteśmy na-
dal w niewoli i to w niewoli tem
ohydniejszej, że własnej”.
 

 

Prześladowanie ludności polskiej w Gdańsku
Kurja biskupia w Gdańsku,

która pod wpływem poparcia
niemieckich czynników politycz-
nych z biegiem czasu
ważnym instrumentem w polityce
wynaradawiania Polaków na te-
renie Wolnego Miasta, zabroniła
obecnie ostatnio w gminie Sied-
licze i Hónau tradycyjnego pol-
skiego nabożeństwa.
W związku z tym faktem, !ud-

ność polska tych gmin zwróciła
się do gminy polskiej z memor-

stała się -

jałem, w którym stwierdza, że
Polacy katolicy nie zgodzą się na
zniesienie nabożeństwa i proszą
o nabożeństwa odprawiane przez
polskiego księdza, a dalej o
możność śpiewania polskich pieś-
ni kościelnych.
W związku z tem, wszczęła

gmina polska w kurji biskupiej
kroki celem zagwarantowania
mniejszości polskiej jej praw na-
rodowych.

 

Dradae wiaftmości
Katastrofa kolejowa.
BOLONJA, 3.7. (Pat.) Na dwor-

cu w Sasso, položonem w odle-
glošci 18 klm. od Bolonji, po-
ciąg osobowy, idący z Medjola-
nu, zderzył się z pociągiem to-
warowym. 14 osób zginęło, bardzo
wiele zaś odniosło rany.

BOLONJA. 3.7. (Pat.). W ka-
tastrofie kolejowej, o której po-
przednio donosiliśmy, zginęło 15
osób. Liczba rannych wynosi 30
osób. Katastrofa spowodowana
została złem nastawieniem zwrot-
nicy.

Nowa próba lotu z Europy
do Ameryki.

LE BOURGET, 3.7. (Pat). Co-
stes podjął 15 godz. lot próbny
na pokładzie samolotu  tran-
satlantyckiego. W ciągu tygodnia
samolot ma być gotów do podję-
cia lotu do Nowego Yorku.

Komunikacja na wybrzeżu
polskiem.

GDYNJA, 3.7. (Pat.) Miejskie
towarzystwo komunikacyjne uru-
chomiło od 1 lipca komunikację
autobusową Gdynia — Puck—Ja-
strzębia Góra. Autobusy są typu
turystycznego. -

Prezydent Smetona w
Czechosłowacji.

PRAGA. 3.7. (Pat.). Do Karlo-
vych Varów: przybył dziś przez
Berlin na kurację prezydent re-
publiki litewskiej Smetona.

Groźny pożar w Rydze.
RYGA. 3.7. (Pat.). Na tartaku

Breitmanna w Rydze wybuchł
groźny pożar. Pastwą płomieni
stały się wszystkie zabudowania,
maszyny i ogromne ilości goto-
wego materjału. Straty sięgają
480 tys. łatów. 2

Nauczyciele czechosłowac-
cy w Polsce.

PRAGA. 3.7. (Pat.). Do Polski
wyjechały trzy wycieczki czecho-
słowackie związku nauczycieli.
Wycieczki zwiedzą Kraków, Wie-
liczkę, Warszawę, Poznań, Gdy-
nię i Gdańsk.

„Pretendent do tronu wę-
gierskiego.

GENEWA. 3.7. (Pat.). Wbrew
informacjom prasy zagranicznej,
w kołach węgierskich w Genewie
oświadczają, iż nie posiadając
tam żadnych wiadomości o rze-
komem spotkaniu, jakie miało
nastąpić między księciem Otto-

nem a szeregiem dygnitarzy wę-
gierskich. Potwierdzają natomiast,
że w czasie swej podróży książę
Otton w towarzystwie brata oraz
matki swej zatrzymał się dwa
dni w Genewie, skąd odjechał
dopiero we wtorek.

[ień piły.
Państwowa Rada Rolnicza.

W "Ministerstwie Rolnictwa pro-
wadzone są prace przygotowaw-
cze w celu ukonstytuowania Pań-
stwowej Rady Rolniczej, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17
marca 1925 roku. Skład Państwo-
wej Rady Rolniczej po wygaśnię:
ciu w końcu 1927. roku manda-
tów członków Rady, powołanych
w pierwszej kadencji, dotąd nie
został odnowiony. Ministerstwo
odczuwa w wielu kwestjach, zwią-
zanych z aktualnemi sprawami
państwowej polityki gospodarczej
oraz opracowywaniem projektów
ustawi rozporządzeń, dotyczących ,
rolnictwa, potrzebę ścisłego sy-
stematycznego kontaktu z przed-
stawicielami samorządów  rolni-
czych i społecznych organizacyj
rolniczych oraz przedstawicielami
nauki rolniczej na terenie « Pań-
stwowej Rady Rolniczej. Cały sze-
reg kwestyj wymaga załatwienia
przez Państwową Radę Rolniczą.
Projektowany podział: mandatów
do Państwowej Rady Rolniczej
obejmuje uczelnie rolnicze wszel-
kiego typu oraz Państwowy Insty-
tut Naukowy Gospodarstwa Wiej-
skiego w Puławach (ogółem9 de-
legatów), Izby rolnicze (7 delega-
tów). społeczne organizacje rol-
nicze (28 delegatów), w tej licz-
bie 23, wybranych przez Związek
Organizacyj Rolniczych Rzeczy-
pospolitej oraz 6 osób z nomina-
cji p. ministra rolnictwa. Poszcze-
gólne działy wytwórczości rolni-
czej, jak ogrodnictwo i t. d. oraz
przemysłu rolnego będą reprezen-
towane w Państwowej Radzie
Rolniczej przez delegatów spo-
łecznych organizacyj rolniczych
oraz izby rolnicze.

Audjencja u Prezydenta
Rzeczypospolitej.

Pan Prezydent Rzeczypospoli-
tej przyjął dnia 3 b. m. w godzi-
nach popołudniowych na audjen-
cji ministra rolnictwa Janta-Polt-
czyńskiego, po południu zaś —
ministra robót publicznych Mata-
kiewicza, a następnie kierownika

Ministerstwa Skarbu Matuszew-
skiego.
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SKUTK! KONGRESU
CENTROLEWU.

Dziś, kiedy minęło kilka dni

po głośnym kongresie centrolewu

w Krakowie, po ożywionej pole-

mice między organami centrole-

wu a organami sanacji, po oświad-

czeniu premjera Sławka, można

już ocenić znaczenie niedzielnego

kongresu.

Jesteśmy w szczęśliwem poło-

żeniu, że możemy to zrobić bez-

stronnie, gdyż aczkolwiek współ-

czujemy z tendencją, której wy-

razem były przemówienia i uchwa-

ły kongresu, to jednak do cen-

trolewu nie należymy i w kon-

gresie udziału nie braliśmy.

Pisma sanacyjne na wyścigi

usiłują obniżyć  przypuszczalną

liczbę uczestników kongresu, aby

w ten sposób pomniejszyć jego

znaczenie.

Jest to taktyka bardzo naiwna,

mocno przypominająca przysło-
wiową taktykę strusia, chowają-

cego w chwili niebezpieczeństwa

głowę w piasek.

Wszak wcale nie jest rzeczą

najważniejszą, czy w Krakowie ze-

brało się 20, 50, czy chociażby

100 tysięcy ludzi.

W dobie powszechnej biedy

trudno wymagać nawet od naj-

bardziej przekonanych zwolenni-

ków haseł głoszonych na kongre-

sie, żeby się decydowali na kosz-

towną podróż. Jeżeli się jeszcze

do tego doda szereg fałszerstw,

dokonanych przez „niewykrytych

w celu powstrzyma-

nia poszczególnych organizacji

prowincjonalnych od udziału w

kongresie, to rzecz zrozumiała,

że liczba uczestników nie mogła

być tak duża, jakby to sobie mo-

żna teoretycznie wykalkulować,

znając nastroje, panujące w kraju.

Jeżeli się zebrało w Krakowie

tylko trzydzieści, dwadzieścia, czy

chociażby 10 tysięcy ludzi, to

nie znaczy bynajmniej, że tylko

tylu jest zwolenników zmiany.

panującego obecnie systemu rzą-

dzenia. Znaczy to jedynie, że

tylko taka ilość z, pośród wielo-

krotnie większej liczby zwolenni-

ków centrowo-lewicowej opozycji

miało możność przybyć na kon-
gres.

Radość sanatorów, że w kon-

gresie krakowskim wzięło udział

„mało* uczestników jest najzu-

pełniej złudna, nawet, gdyby ich

obliczenia były zgodne z prawdą.

Faktem jest, że w Krakowie

zebrali się przedstawiciele różnych

sfer ludności, różnych ugrupowań

politycznych, tych właśnie, którzy

z sanacją w maju 1926 roku

czynnie współdziałalii bądź też

biernie jej ulegali. Wielotysięczne

rzesze (nie będziemy się spierali

o to ilotysięczne) zebrały się ra-

zem ożywione jednem pragnie-

niem zlikwidowania obecnego sy-

stemu rządzenia.
Jest to bodaj jedyny w Pol-

sce wypadek, że lud wiejski i

miejski zorganizowany przez stron-

nictwa klasowe zebrał się nie po

to, żeby się domagać ziemi, czy

zmniejszenia liczby godzin pracy,

czy podwyżki płac, zebrał się nie
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LITERATURAPOLSKA
PO NIEMIECKU.

Ogólnie wiadomo, że znako-
mity historyk literatury niemiec-
kiej Oskar Walzel wydaje wzbio-
rowem opracowaniu podręczniki
do dziejów literatur całego świa-
ta. Zbiór poprzedził on sam bar-
dzo głęboko ujętym tomem o
zawartości i kształcie w dziele
twórcy. A za nim poszli historycy
literatur egipskiej, chińskiej, grec-
kiej, romańskich i germańskich,
jak Pieper, Fehr, Glasenapp i

- inni.

Całość zwraca się do oświe-
conego ogółu i pociąga dobra-
nemi ilustracjami. Nazwiska świad-
czą, że mamy do czynienia z
przedsięwzięciem opartem o naj-
większe powagi nauki. Nic dzi-
wnego, że i polska musiała zna-
leźć się w ogólnym zbiorze. Jej
historję napisał najwięcej obznaj-
miony z nowemi na naukę lite-
ratury poglądami i sam wszech-
stronnie do podobnego zadania
przygotowany, lwowski polonista,
Kleiner.

Podręcznik do literatury pol-
skiej był zaś dla Niemców ko-
nieczny, gdyż Cybulski i Nitsch-
mann dawno już wyszli z obiegu,
Nehring nie zostawił nic podo-
bnego, a Brūckner nie odpowiada
również dzisiejszym wymaganiom.
Zbyt jest przeciążony erudycją,
zbyt sztuczny w podziale, nadto
słaby w określaniu indywidualno-
ści. W chronhólogji jest też u
Bricknera straszliwe zamieszanie,

dla wyrażenia swych dążeń ma-

terjalnych, tylko dla wyrażenia

troski wyższego rzędu, troski o

byt państwa, o sposób rządzenia

państwem. Jest to objaw podnie-

sienia się kultury politycznej mas

ludowych. ;

W uchwalach centrolewu nie-

ma žadnej demagogji spolecznej,

żadnych obietnic raju na ziemi.

Któżby się tego mógł spodziewać

po socjalistach i ludowcach dzie-

sięć lat temu.

W uchwale zawarte są nato-

miast mocne słowa przeciwko

dyktaturze, które my, narodowcy,

głosiliśmy oddawna, wtedy jesz-

cze, kiedy socjaliści byli komba-

tantami sanatorów.

Ta właśnie okoliczność jest

decydująca dla oceny znaczenia

kongresu.

Dla nas, którzy jesteśmy stron-

nictwem  ponadklasowem, jest

niezwykle pomyślnym fakt, że

nasze idee, nasze myśli prze-

niknęły do uchwały kongresu

stronnictw klasowych.

Zdajemy sobie sprawę, że

nie raz jeszcze przyjdzie nam

walczyć z tendencjami, a szcze-

gólniez ideologją socjalistyczną.

Z zadowoleniem jednak stwier-

dzamy, że dziś, w chwili dla pań-

stwa i narodu ciężkiej, myśl

szczera, myśl narodowa, przytłu-

miła rozbieżności klasowe.

Stworzył się jednolity szeroki

front dla walki z tym, z czym my

walczymy nieustannie od lat z

górą czterech.

Prasa sanacyjna usiłuje twier-

dzić, że kongres krakowski nie'

ma znaczenia politycznego. Tym-

czasem premjer Sławek stwierdza,

że rząd wyciągnie z uchwał kon-

gresu konsekwencje. Jeżeli się

wyciąga konsekwencje, to znaczy,

że to, z czego się konsekwencje

wyciąga nie jest pozbawione zna-

czenia.

Jakie będą te konsekwencje

—nie wiemy. Mogą być dwojakie,

albo ustąpienie przed silnie wy-

rażoną przez wszystkie odłamy

opozycji wolę społeczeństwa, al-

bo walka z wyraźną już dziś

większością społeczeństwa.

Znając upór „czynnika decy-

dującego" trudno przypuścić, że-

by były prawdopodobne konsek-

wencje pierwszego typu.

„. Pozostaje więc druga ewentu-

alność. Mówi się o represjach,
aresztowaniach. Nie jesteśmy

bezwględnymi przeciwnikami re-

presji politycznych, owszem są one

niezbędne w wypadku gdy mniej-

szość usiłuje drogą nielegalną oba-

lić uznany przez większość porządek

prawny. Gdy jednak istnieje w
społeczeństwie potężny ruch po-

lityczny — represje okazują się

bronią zawodną.

Tak szerokiej i popularnej

opozycji, jaka jest w Polsce dzi-

siaj, represjami nie sposób zdusić.

Przeciwnie, represje mogą tylko

wywołać jeszcze większe zaognie-

nie. Dobrze jednak jest, że p.

premjer Sławek chce wyciągać

konsekwencje, że konferuje z mi-

nistrami, że zmuszony jest w tym

lub owym kierunku napzzód się

posunąć.

choć brak materjału biograficz-
nego i bibljograficznego ułatwia
czytanie.

Niemiec lubi też informacje,
których nie znajdzie ani w nie-
mieckiem, ani w polskiem wyda-
niu syntezy berlińskiego polonisty.
Całkiem inaczej postępuje Walzel,
dając w zakończeniu swej świet-
nej literatury współczesnej ob-
szerny dodatek, co czytelnikowi
pozwala mieć w jego książce
przewodnik po tekstach i opra-
cowaniach, zgodny ze stanem
wiedzy współczesnej.

Kleiner reprezentuje u nas
najlepiej może sztukę biograficz-
ną, co, nie zaniedbując czynnika
genetycznego, zwraca uwagę na
indywidualność twórcy i umie ją
pokazać w subtelnych spostrze-
żeniach psychologicznych i ana-
lizie estetycznej. Jako wydawca
tekstu, przewyższył niezmiernie
zasłużonego na tem polu Pilata
i jego szkołę, a sam dokonywa
tego, co gdzieindziej robią całe
komisje. Swemi studjami ogarnia
głównie wieki XVIII i XIX, wni-
kając szczególnie w indywidual-
ności jako badacz bliski, nowej
nauceo literaturze, która dziś
ma swych reprezentantów w naj-
młodszych i jak Suchodolski.i
Adamczewski.

Z prawdziwem zajęciem prze-
biega się jego syntezę. Wszakże
mówić ma ona Niemcom o tem,
co stanowiło naszą jedność w
dniach niewoli, co było najlepszą
obroną przeciw wynarodowieniu,
co opierało się zawsze o ideę,
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Z prasy.
0 teren walki.

Rozważając znaczenie zjazdu
-<krakowskiego, „Gaz. Warsz." zwra-
ca uwagę, że terenem walki mię-
dzy społeczeństwem, a sanaeją,
był parlament. Posłowie opozy-
cyjni byli tylko wyrazicielami i
wykonawcami woli powszechnej.
Walka parlamentarna została przez
rząd uniemożliwiona. Parlament
zebrać się nie może i ten fakt
jest punktem wyjście tego, co
się obecnie dzieje.

Nikt nie zaprzeczy, że podobne ze-
brania, jak odbyte 29 czerwca w Kra-
kowie i podobne rezolucje, jak uchwa-
lone na tem zebraniu, są wydarzeniami
anormalnemi i świadczącemi o poważ-
nej chorobie ustroju państwowego. Lecz
źródłem tego wszystkiego jest zachowa-
nie się rządu wobec Sejmu, a odpowie-
dzialność za to wszystko ponoszą ci,
którzy są tego zachowania się spra-
wcami.

Jest rzeczą jasną, że rząd, zamyka-
jąc możność prowadzenia walki na te-
renie parlamentarnym, zmusza społe-
czeństwo do tego, co „Czas* nazywa
„wyjściem na ulicę*, do prowadzenia
walki na innym terenie. Jest rzeczą
bardzo małej wagi, czy w Krakowie by-
ło 15 czy 30 tysięcy ludzi, czy p. Witos
był w krawacie czy bez... Pisząc o ta-
kich rzeczach, prasa sanacyjna tylko
się ośmiesza. Ważne jest to, że został
zakończony w Polsce okres parlamen-
tarny walki z sanacją, że rozpoczęła się
próba sił na terenie opinji publicznej.
Koniecznem tego następstwem będą
wybory. Rząd będzie jeszcze w zgodzie
z prawem, gdy się odwoła od parla-
mentu do społeczeństwa. Po okresie
parlamentarnym przyjdzie okres drugi—
walka między rządem a opozycją przed
trybunałem społeczeństwa.

Zapowiedź i odpowiedź.

Premjer Sławek, po powrocie
w środę z Druskienik do War-
szawy, został przyjęty przez Pana
Prezydenta Rzeczypospolitej. W
związku z jego pobytem w Drus-
kienikach, a także z audjencją na
Zamku obiegały w Warszawie
pogłoski, iż rząd zamierza po-
ciągnąć do odpowiedzialnošci
organizatorów oraz prezydjum
kongresu krakowskiego, że dla
zebrania materjału wyjechała
specjalna komisja z ramienia Mi-
nisterstwa Sprawiedliwości z dy-
rektorem Świątkowskim na czele.
Niezależnie od prac komisji, wła-
dze śledcze w Krakowie zajęły
się również kongresem Centrole-
wu. Postępowanie przeciwko
członkom prezydjum, organizato-
rom i mówcom (posłom i sena-
torom) będzie możliwe dopiero
po rozwiązaniu Sejmu.

Pogłoski powyższe oraz wy-
wiad prasowy z p. Sławkiem, któ-
ry zapowiedział wyciągnięcie kon-
sekwencji z kongresu, dają „Ro-
botnikowi” powód do następu-
jących uwag:

P.-prezes Rady Ministrów” Walery
Sławek uznał za wskazare „pogrozič“
kierownikom i uczestnikom kongresu
Krakowskiego; jeżeli groźby p. Sławka
mają oznaczać proces sądowy, — prosi-
my bardzo. Z pewnością nikt z posłów
i senatorów lewicy i śro ka nie będzie
się zasłaniał nietykalnością parlamen-
tarną. Proces taki wyjaśniłby wiele.
Cofnęllbyśmy się wstecz do kwietnia i
maja r. 1926 Mnóstwo nieznanych do-
tąd faktów i dokumentów ujrzałoby wre-
szcie światło dzienne. Kraj zrozumiałby
ostatecznie istotę i stronę zakulisową
epoki „sanacyjnej“; przyczyny naszej
walki; konieczność walki bezwględnej.
Taki proces byłby ze strony gabinetu
p. Sławka mądrym i patrjotycznym kro-
kiem, chociaż krokiem... samobiczowania.

Przyjmujemy chętnie zapowiedź pro-
cesu.. Gdyby wszakże p. Sławek' miał
cośkolwiek.. innego na myśli, naprzy-
kład w stylu słynnej mowy łódzkiej o
„łamaniu kości”, —w takim razie przypo-
minamy jedną z uchwał krakowskich
Uprzedziliśmy, że bezkarności już w
rolsce nie będzie.

Dobra rada...
Sanacja ma wielki kłopot

arytmetyczny. Biedzi się nad tem.
ażeby za wszelką cenę zmniej-
szyć liczbę uczestników zjazdu
centrolewu w Krakowie. Kiedy
cała niemal prasa oblicza ją na
jakieś przeciętnie 25 tysięcy, pra-
sa sanacyjna usiłuje wmówić w
swoich czytelników, że liczba ta
nie wiele co przekracza 5 tysię-
cy „Robotnik* przychodzi jej z
pomocą i tak doradza:

Pewien krotochwilny endek dla szpa-
su, dla zabawy poradził „sanatorom'*
wstrzymać się od udziału w wyborach i
wszystkie nieoddane głosy zapisać na
swoje konto.

| oto krotochwilny ten pomysł, któ-
ry nadaje się jako „przebojowy“ numer
do politycznej rewji w „Qui pro guo“,
„sanacja”* wzięła za dobrą monętę i z
całą powagą stosuje go w tem przeko-
naniu, że naród polski jest naprawdę
„narodem idjotów*, jak to orzekł jej
Nieomylny i Nieobliczalny.

Dzisiaj „sanacja* ma znowu kłopot
z Kongresem Krakowskim. Targuje się
ona o każdego uczestnika Kongresu,
jak przekupka na bazarze Nie było
40.000 tysięcy, ani 20.000, lecz 5.000, a
może tylko 4.000, 3.000, 2.000, 1.000
osób — dowodzi z wrzaskićm wysługu-
jąca się „sanacji* prasa.

O, durne, zakute łby! Cóż wam
przeszkadza przyznać „partyjnikom”, że
było nawet 50,000 albo zgoła 100.000
ludzi na Kongresie „Centrolewu* w
Krakowie? O co się spieracie? Sto ty
siycy powiadają „partyjnicy" — niech
będzie sto tysięcy! Ale pozostała liczba
Polaków, t. j. 29.900.000, którzy nie brali
udziału w zgromadzeniu na Kleparzu,
to wasi, to sami wyłącznie zwolennicy
„ideologji** marsz. Piłsudskiego!

Po odroczeniu sesji Sejmu
śląskiego.

Wytoczyliśmy wczoraj w stre-
szczeniu rezolucję posłów opozy-
cyjnych w Sejmie śląskim z po-
wodu odroczenia na termin nieo-
kreślony sesji sejmowej. W zwią-
zku z tą rezolucją „Polonja”, or-
gan Korfantego, pisze:

Rezolucja odezwie się  głośnem
echem w całem społeczeństwie. Rząd
będzie miał przeciw sobie 90 procent
ludności śląskiej, bo i ci, co pozwolili
się obałamucić i oddali głosy na sa-
natorów, czują się zawiedzieni i oszu-
kani. Wszak naocznie się przekonali, że
sanatorzy do żadnej pozytywnej pracy
się nie zabierali, przeciwnie, na każdym

kroku prace Sejmu utrudniali, saboto-
wali, wyprawiali awantóry tak w Sejmie,
jak w komisjach, widziało się, że celo-
wo zmierzali do uniemożliwienia prac
Sejmowi i dążyli do zamknięcia sesji
sejmowej.

Według art. 21 Statutu Organiczne-
go Rada Wojewódzka ma prawo zażą-
dać od Prezydenta Rzeczypospolitej
zwołania nadzwyczajnej sesji Sejmu SI.
Prezydent zobowiązany jest zwołać se-
sję w ciągu 2 tygodni Nie wątpimy, że
Rada Wojewódzka uchwali wnioseko
sesją nadzwyczajną, bo w niej opozycja
ma 4 głosy na 7, a więc większość. Zo-
baczymy, czy rząd powtórzy na Sląsku
metodę zwoływania sesji i zamykania
jej przed otwarciem.

OD ADMINISTRACJI

czas odnowić prenumeratę

na miesiąc LIPIEC.

 

 

 

Jakiekolwiek będą konsekwen-
cje p. premjera, w naszem prze-

konaniu muszą one doprowadzić

do zmiany istniejącego stanu

rzeczy.

Zle natomiast jest, że obóz

rządzący zapomina o tem, co

podniosły juž „Kurjer Warszaw-

ski“ i „Gazeta Warszawska“ mia-

nowicie, že walki polityczne w

którą trudno odnaleźć w powo-
jennej twórczości, polskiej często
jedynie z języka, aobcej duchem:
Tuwima, Słonimskiego,  Jasień-
skiego, Zysmana i innych. Zaży-
dzenie literatury staje się bowiem
coraz groźniejsze, a pomagają
jemu i ci, co potężne autorytety
przeszłości usiłują podważyć po-
zorami erudycji, zręczną dialekty-
ką, poszukiwaniem sensacji.

Kleiner poprzedza swą rzecz
wstępem, w którym stwierdza
młodszość naszej literatury wpo-
równaniu z zachodem. Niewątpli-
wie tak jest, choć ona usiłowała
jeszcze w średniowieczu, nadążyć
za szczęśliwszemi narodami A
dzieła Horgiesza były czytane
wszędzie, gdzie istniała katolicka
tradycja. Słusznie uważa autor,
że mamy szeryty twórczości, że
wygórcwał nad niemi Mickiewicz.
Niezaprzeczenie tak jest, jaki
prawdą jest, że był między nami
a literaturą romańsko- germańską
ścisły związek, co odsunął nas na
szczęście od wschodu. Promie-
niowaliśmy raczej na wschód,
opuszczając pierwotne siedziby
naszej kultury, jak szczególnie
Wielkopolska. *)

Czy jednak ograniczenie  lite-
ratury polskiej do poezji może
jej wyjść na dobre? Czy możemy
lekceważyć prozą polską? Wszak-
że od prozy Anonima i mistrza
Wincentego zaczęliśmy, a zamknę-
————— s

* Die Polnische Literatur von der
Julius Kleiner. Wildpark — Potsdam,
stron 114,

państwie są nieuniknione, chodzi

tylko o to, na jakim terenie one

się toczą. Mogą się toczyć na te-

renie parlamentu,lub gdzieindziej.

Nie ulega wątpliwości, że le-

piej dla kraju, jeżeli się toczą w

parlamencie. Rząd, niestety, jest

widać innego zdania, bo do ob-

rad parlamentu dopuścić nie chce.

liśmy średniowiecze pyszną, prag-
matyczną historją Długosza. A
polemika Pawła Włodkowicza z.
Krzyżakami czyż nie dowodzi je-
go wysokiej duchowej kul'ury?
Więc za mało dowiaduje się czy-
telnik niemiecki o średniowieczu,
w którem byliśmy wielcy poli-
tycznie, ale niezupełnie godni
lekceważenia literacko.

Również prozie renesansu po-
święca Kleiner mało / miejsca,
choć uważa, że daje ona pełny
obraz narodowego życia. O pro-
zaikach średniowiecznych były
zaledwo wzmianki, ale historjo-
grafja renesansowa została wprost
posunięta, polityka zaledwo do-
tknięta, choć Fryer może się
mierzyć z wielu zachodnimi sta-
tystami, "a  kaznodzieje typu
Sokołowskiego, Powodowskiego,
Skargi idą chyba o.lepsze z wie-
lu ówczesnymi francuskimi i nie-
mieckimi zwłaszcza w artyźmie.
Tu jest o tem za mało, a czy-
telnik niemiecki ani spostrzeże,
że Polska stała wtedy wysoko
pod każdym względem, choćby
wymienić nieznane gdzieindziej
liberum veto i unię religijną.

Barok zaczęliśmy dziś cenić
więcej, więc sądziłbym, że i jego
proza winna była znależć więcej
miejsca. A. Potocki jest skrzyw-
dzony, bo nie w epoce wojennej,
ale w dydaktyce tkwi jego wiel-
kość. Natomiast oświecenie zo-
stało potraktowane szerzej, cze-
go dowodzi ustęp o Konarskim,
wreszcie wzmianka o Staszicu.
Ale i tu poezja rozpostarła się

O POLSKIE DZIECI NA ŚLĄSKU.
Pomajowi ślązacy przeciwko pos. Korfantemu.

Pisma obozu rządzącego zna-
lazły sobie nowy powód do roz-
dzierania swych białych niewin-
nością szat, pisząc np. w „Gaz.
Polsk." (nr. 173) ni mniej ni wię-
cej tylko tak;

— „P. Korfanty zaprzedaje
„dzieci polskie... Aby zrozumieć
całą potworność stanowiska p.
Korfantego... Przyjęcie tezy nie-
mieckiej popartej przez p. Kor-
fantego“...

O cóż chodzi?
Między władzami polskiemii

społeczeństwem _polskiem na
G. Sląsku z jednej strony a nie-
mieckiemi organizacjami z dru-
giej strony toczy się spór o
szkolnictwo i o właściwe stoso-
wanie w tym zakresie konwencji
genewskiej z r. 1922. Niemcy
twierdą, że wystarczy żądanie ro-
dziców, aby dziecko poszło do
szkoły niemieckiej, a twierdzą
tak dlatego, że rodzice, zależni
gospodarczo od Niemców, często
mogą zapisywać i zapisują do
szkół niemieckich dzieci całko-
wicie polskie, mówiące tylko po
polsku, nie znające języka nie-
mieckiego. Polacy twierdzą, że
wola rodziców winna być wzięta
pod uwagę, ale w wypadkach
wątpliwych winno być stosowane
postępowanie uzupełniające, t. j.
badanie, czy dziecko istotnie mó-
wi po niemiecku. Rada Ligi Na-
rodów i Trybunał Haski uznały
naogół słuszność tego zasadni-
czego stanowiska polskiego, ale
sprawa ciągle jeszcze podnoszo-
na jest przez Niemców.

Czyżby pos. Korfanty w mo-
wie swej w Sejmie Sląskim z dn.
23 czerwca b. r. rzeczywiście, jak
zarzucają.pisma obozu rządowe-
go, poparł stanowisko niemieckie
przeciw polskiemu?

Jest to całkowita nieprawda.
Pos. Korfanty w mowie swej

bardzo jasno przeprowadził po-
dział:

1) dzieci polskie mają iść do
szkoły polskiej, a dzieci niemiec-
kie do niemieckiej, i tu rozstrzy-
gają rodzice,

2) ale w wypadkach wątpli-
wych konieczne jest uzupełnia-
jące badanie i unikanie nadużyć
nacisku w jedną, czy drugą
stronę.

Jest to, ściśle i dokładnie,
właśnie stanowisko polskie.

Pos. Korfanty w odpowiedzi
na te napaści ogłosił stenogram
odpowiedniej części swej mowy,
w której czyta się.

„— My podzielamy w zupeł-
ności zapatrywania p. d-ra Pan-
ta, że polskie dziecko ma iść do
polskiej szkoły, a niemieckie
dziecko do niemieckiej szkoły,
a według pojęć chrześcijańskich
decydują rodzice o wychowaniu
dziecka. Myśmy przecież też te-
go żądali za czasów niewoli pru-
skiej. (Głos: Kaptowanie sobie
Niemców). To było naszym głó-
wnym aksjomatem sprawiedli-
wości i my... (Głos: Ojczysty ję-
zyk ma decydować). Oczywiście:
Ale okrzyk Pański świadczy o
tem, że Pan na tem zagadnie-
niu się nie zna! Rodzice decy-
dują o tem, do której szkoły
dziecko ma pójść, bo nie może-
my stanąć na stanowisku, że i
dzieci zetatyzuje się, że Państwo
upaństwowi wychowanie bez za-
strzeżeń.

Stosunki śląskie mają jednak
jedno „ale” i o tem „ale” chciał-
bym pomówić.

Układ stosunków narodowo-
šciowych na Sląsku jest taki, iż
'mamy jakieś 30 proc. ludności
śląskiej pochodzenia polskiego,
a więc etnograficznie polskiej,

a
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   która jednak nie wie, czy pod |
względem narodowo-politycznym:
jest narodowości polskiej, czy|
też niemieckiej.

Ta część naszych rodaków | -
do dziś dnia stanowi typ Alzat<
czyków polskich, którzy nie wi
dzą, czem są pod względem na*
rodowo-politycznym i przy wy*
borach raz głosują na listy pol-
skie, a raz na listy niemieckie.
Zależnie od konjunktury. Raz po”
syłają dzieci do szkoły polskiej,
inny raz do szkoły niemieckiej
zależnie od konjunktury, od przy”
czyn zewnętrznych. A gdyby się.
dostali
ckie, to głosowaliby z opozycji
na listy polskie. (Głos: To jest
teza Stresemana).
toczy się spór. Niemcy twierdzą,
że to są ich ludzie, bo przypad” | |
kiem głosowali na ich listy, a
my twierdzimy, że to są nasi lu*

dzie, bo są oni krwią z krwi na*
szej i kością z kości polskiej, do
narodu polskiego oni należą i są
naszymi braćmi, chociaż jeszcze
narodowo-politycznie niedostatė-
cznie uświadomionymi. Ci ludzie |
z biegiem czasu sami się narodo-

  

pod panowanie niemie-|

O tych ludziń j

wo uświadomią. To jest przedmiot|
sporu pomiędzy Polakami i Niem*
cami.

Ale w tej walce o duszę tych|
polskich Alzatczyków dzieją sig
nadużycia, o czem mówił także
p. dr. Pant. A szczególnie nadu*
żywa się dobroczynności, jako)
środka politycznego w tej walce:|
Jest to wielkie nadużycie! Rzecz a
zasługuje na bezwzględne potę* |
pienie. A tego nadużywania do"
broczynności w celach politycz”
nych dopuszczają się i Niemcy]
i Polacy. Grzeszy się po jednej
i po drugiej stronie. Przyznaję
to otwarcie. Życzyćby należało
w interesie spokojnego współ:
życia obu narodowości, aby obie
strony z posługiwania się tym
środkiem nadużywania dobro“
czynności, jako środka politycz*
nego, zrezygnowały.
W stosunku do dzieci tych |

Alzatczykėw polskich potrzebne
są kryterja zewnętrzne, sama
wola rodziców tu nie wystarczdr
bo tą wolą rodziców kierują zb!
często czynniki zewnętrzne, kon”
junktura, jak ja to nazywam“.

Wszelkie próby przedstawiania
tego stanowiska, jako... zaprzeda”
wania dzieci poiskich, rozbijają
się o wyrażne i
oświadczenia posła Korfantego"
Ten sposób stawiania sprawy
nietylko nam nie zaszkodzi nA
gruncie międzynarodowym, jako
poparcie stanowiska niemieckie”
go, jak twierdzą pisma rządowć»

doskonalėE|

ale właśnie pomoże, jako dokład” 3
ne i mocne uzasadnienie stano”
wiska polskiego. Tu bowiem
dać jasno, że ze strony polskiej
uznaje się wolę rodziców, a z%P |
razem widać, dlaczego konieczne
są uzupełnienia.

Raz jeszcze okazało się, ŻŚ i
gdy pomajowi Slązacy z p. woje”
wodą Grażyńskim na czele chc4
uczyć p. Korfantego oraz obół
narodowy znajomości spraw $i4“E
skich i obrony polskości na Sid“ E
sku, mogą tylko okryć się śmies7*
nością.

GIEŁDA | |
WARSZAWA, „VII (Pai.). j

Waluty i dewizy:
Belgja 124,60—124,90—124,29. ż
Gdańsk 173,45—173,88—173,02. A
Holandja35%,83—359,73—357,03. E
Londyn 43,39—43,50-
Nowy York 8,909—8,929—8,889.
Paryż 35,06—35,15—34,97.
Praga 26,46'i,—26,52* ,—26,39*:,. i
Nowy York kabel 8,921—8,941—3,901- |
Szwajcarja 173,06—173,49—!72,63. |
Wiedeń 125,93 —126,24—125,62.
Włochy 46,77—46,89 —46,65. a
Berlin w obrotach prywatnych 212,71: |
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bardzo szeroko, choć już Tar. a Polacy wierze, wolności, vaj!
nowski dawał przykład, jak nale-
ży prozę staropolską traktować i
nią przed światem naszej dawnej
wielkości bronić.

Preromantyzm i  pseudokla-
sycyzm występuje w ramach sto-
sunkowo właściwych i odpowied-
nich. Czemu jednak Jan Potocki
zajmuje więcej miejsca od Frycza
i Staszica. Rozurniem, że trudno
pętać autora ograniczeniami. Ale
tak niezmiernie jest trudno dać
coś, co odpowiadałoby prawdzi-
wemu znaczeniu ludzi. Wielcy
romantycy zagłuszyli zaś zupeł
nie to, co było przed nimi.

Zajmuje się nimi Kleiner. Więc
Mickiewicz przedstawiony jest
jako trzeci wielki poeta etyczny
obok Corneille'a i Schillera, jako
osobistość męska i heroiczna.
Jego dzieła. jako wyraz przeżyć
i faktów, są fregmentami wielkiej
spowiedzi. Zmysł rzeczywistości,
dar obserwacji, napięcie uczucia
są w nim najwyższe. Jako artysta
jest typem wzrokowym, umie wy*
razić ruch, bo ma poczucie dy-
namiki, rytmiki, charakterystyki.
Współtwórcami polskiej romanty-
ki są Malczewski, Zaleski, Gosz-
czyński przed r. 1831, po r. 1831
SłowackiiKrasiński. | znów oma-
wia Kleiner tych ostatnich tak,
jak tylko mógł to uczynić ich
niezrównany monografista. Mes-
janizm polski porównał z niemiec-
kim, wskazując, że głoszone prze
zeń misja Polski jest logicznem
zastępstwem jej przeszłości, bo
inne ludy hołdowały interesowi,

narodów. Naród postawiony prze:
nich został wyżej niż państwo. |

Jest to słuszne. Ale należa”
ło może pokazać ten kult wiary|
tę wolność dysydencką, tę uni*|-
polityczną w literaturze staro-p9 +
skiej. Obcy czytelnik rnusi 14
wierzyć na słowo, bo przedtef.
ze zbyt zwięzłego obrazu dawne
literatury o tem się nie dowie:
dział. | tu raz jeszcze zaznacza |
z naciskiem, że obcy będzie jed”
na« myślał, że to, co dawnostol
na poziomie literatury małoru? |
kiej lub litewskiej. A przecież 02|
sza znaczyła drogę tamtym i stó |
ła przez trzy wieki znacznie w)|
żej od czeskie- i serbskiej.

Jako historyka literatury po,
skiej razi mnie nierównomierno3*
układu. Idzie on po linji pogla|
dów Boya, który w polemice "|
Mickiewiczu powiedział, że to, ©,
było przed nim, bylo wytworef“
szkolnym. Ale co wolno Boyo
nie wolno nam, którzy rzecz znó”
my i nie możemy ujmować prźć |
szłości tego, co jej należy. Ko |
chanowski, Krasicki, Potocki 3,||
dla mnie wartościami bez któryć|ar
nie byłoby (dodając jeszcze BIG P
dzińskiego i Niemcewicza) wić,| Vs
kich romantyków. Nie chcę prźć| z
to powiedzieć, że nie rozróżnia” wi
genjuszów od talentów. Ale AT 0
niam całość i myślę, że dzieł; k
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się przeszłości przedromantyczi! "* ć
krzywda.

Wspėlczesnicy wielkich rom?!
tykėw oceniani sąwystarczająć”,A ki
Jakże romansowe znalazła te"
uznanie. Ostatnim wielkim ro!

  

 



 

 

downego Obrazu Matki Boskiej
Ostrobramskiej. 2 lipca przy-
padła trzecia rocznica koronacji
Cudownego Obrazu Matki Boskiej
w Ostrej Bramie, W związku z
tem od 2 lipca trwało w Ostrej
Bramie trzydniowe nabożeństwo
które kończy się dzisiaj o godz.
6-ej wiecz. (w)
— Zakończenie rekolekcyj

kapłańskich. Wczoraj zakończyły
się trwające szereg dni rekolekcje
kapłańskie księży dekanatu Wi-
leńskiego, Kalwaryjskiego, Mior-
skiego i Bieniakońskiego. Reko-
lekcje zaczęły się w poniedziałek
30 czerwca. Przewodniczył na
nich O. Gołębiewski T. J. W re-
kolekcjach wzięło udział 130
księży. (w)

Z miasta.
— Przyjazd na kolonie let-

nie. Komitet przyjęcia dzieci z
Niemiec, Gdańska i Sląska na
kolonje letnie przyjął z Komitetu
Obrony Kresów Zachodnich 50
dzieci i ulokował je na kolonjach
letnich, zorganizowanych przez
instytucje społeczne na terenie

| województwa wileńskiego.
ž Dnia 2 lipca przybyła pierwsza

partja, składająca się z 6 uczenic
gimnazjum P. M. S. z Gdańska.
Dziewczynki spędziły kilka godzin
w Wilnie oprowadzane przez
miejscowe maturzystki, poczem
przyjmowane były śniadaniem i
słodyczami przez członków Ko-
mitetu. Po południu odjechały na
Kolonje Centrali Opiek Rodziciel-
Skich średnich zakładów nauko-
wych do Kukawki.
W sobotę 5 b. m. przybędą

 

 

je] / dzieci ze Słąska w ilości 24 i roz-
io] lokowane będą na kolonii Tow.
o:B kolonji letnich — 17w” Mazurysz-
ie] kach i 7 dzieci w Jerozolimce. d
mę
o Sprawy adininistracyjne.
2: — Zmiana na stanowisku
* wojewódzkiego komendanta

ch |. policji państwowej. W związku
ne z chorobą dotychczasowego ko-
na] _ mendanta P. P. województwa wi-
za, |  leńskiego inspektora Praszalowi-
yt] cza, który opuścił już Wilno i
m-| udał się na kurację do Łakopa-
| nego, komendantem wojewódz-
nia] kiej P. P. mianowany został in-
jar| spektor Ludwikowski z głównej
ja| komendy P. P.
łe| P. Praszałowicz przeszedł w
go: |. stan spoczynku. d
wy ge” — Walka z tajnem gorzel-
na "nictwem. W ubiegłym miesiącu

na terenie województwa wileń-
_ skiego, władze policyjne i skar-
 bowe ujawniły i zlikwidowały 28

gorzelni tajnych, przyczem skon-
fiskowano 498 litrów samogonki

 

107
wie] / wypędzonej orazj250 litrów dena-
dej]  turatu. Zaznaczyć należy, iż w
za] tymże czasie organa K. O. P.
me] również zlikwidowały na pogra-

niczu polsko-litewskiem i sowiec-
że] kiem 9 tajnych gorzelni. d

1 ; Sprawy miejskie.
ol — Subsydja dla instytucji
lą] dobroczynnych. W ubiegłym
147 miesiącu Magistrat m. Wilna wy-
527 asygnował 87500 zł. tytułem bez-

zwrotnego subsydjum dla insty-
tucyj dobroczynnych położonych
na terenie m. Wilna. (d)

Handel i przemysł.
"JE — Księgi porządkowo-sani-

__tarne. Magistrat m. Wilna uchwa-
lił na ostatniem posiedzeniu, by

- przedsiębiorstwa handlowe i prze-
4 mysłowe m. Wilna żaopatrzyły

_ się w księgi porządkowo-sanitar-
" ne, do których mają być wpisy-
wane adnotacje ze stanu sanitar-

T
A

 

tykiem nazwany został trafnie *)
_ Norwid. A jego charakterystyka,

jako obwieściciela nowych cza-
sów, wypadła treściwie, ale glę-
boko. A potem idą powieściopi-
Sarze i poeci realizmu, z Sienkie-

_ Wiczem na czele, choć i Prus nie
żuł doznał wcale umniejszenia.

 

3 Z modernistów podległ szcze-
tem| gółowej analizie Wyspiański. Pod-
I A _ niósł w nim Kleiner zmysł dra-
2 matyczny, malowniczość ugrupo-
8 _ Wań, związanie dokoracji i akcję.
| _ Malarskość wstępuje przez niego

_ Na scenę. Jak u Wagnera, tkwi
_ jego twórczość w wielkiej tra-
_ dycji. Jest on na wyżyny genial-

ności wyniesionym tragicznym
epigonem. Inni moderniści osądze-

„Ni są również umiejętnie i prze-
konywającą. Dla mniejszych wy-
starczyło kilka słów charaktery-

- Styki.

| Nie można było pominąći li-
j| teratury powojennej. Może nale-

—————
/

*) Z tym poglądem Sz. Autora nie-
_ podobna się zgodżić. Norwida 2 roman-
_ tyzmem łączą jeno względy drugorzęd-

| ne, gdy tymczasem jego stanowiskore-
|| ligijne, filozoficzne, polityczne, społecz-

ne, psychiczne i — co najważniejsza —

  

   

  
_artystyczne, jest zasadniczo przeciw-

stawne romantyzmowi. Zresztą niemal
ziel Wszystkie ważniejsze jego utwory po-
rel — Wstały r. 1863, jest n. p: Za kull-
jań | šami, Aktor, Vade-mecum, Pierścień
U wielkiej damy, Fortepian Szopena,

wolności słowa, Ostatnia z bajek,
leopatra, Ad leones, Assunta, Stys

at, Tajemnica lorda, Milczenie,
» Dorjo i t. d. Trzeba pamiętać, że

Norwid umarł dopiero w r. 1883 i w
 bBrzeciwieństwić n. p. do Fredry, Zale-

Ę ego czy Goszczyńskiego, miał do
i kai umysł świeży i sprawny. (Przyp.

  

 
  

— 3 rocznica koronacji Cu- siębiorstwa.
Książki te będą wydawane

przez sekcję zdrowia Magistratu
m. Wilna. (d)

Sprawy wojskowe.
— Opieka nad ociemniały-

mi inwalidami. rząd wojewódz-
ki otrzymał z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych okólnik w sprawie
ociemniałych inwalidów wojen-
nych.

Okólnik ten komunikuje, że
inwalidzi wojenni tej kategorii
otrzymali prawo noszenia w kla-
pie marynarki odznaki metalowej

'z napisem: ociemniały inwalida
wojenny. Jednocześnie okólnik
zaleca, aby wydane zostały wła-
dzom i urzędom podwładnym
rozporządzenia odnośnie możliwie
najprzychylniejszego, najszybsze-
go załatwienia spraw, wnoszonych
osobiście przez ociemniałych in-
walidów wojennych oraz zainicjo-
wanie akcji, mającej na celu
wciągnięcie do opieki nad tymi
najnieszczęśliwszymi obrońcami
Ojczyzny szerokich warstw spo-
łeczeństwa. . (w)

Sprawy szkolne.
— Nowa szkoła. Od 1-go

września b. r. przy ul. Dąbrow-
skiego Nr. 1 zostanie otwarta 3
klasowa szkoła średnia handlowa
męska im. Sz. Staszyca. Do szkoły
będą przyjmowani kandydaci ze
świadectwem 7-klasowej szkoły
powszechnej lub zakładu równo-
rzędnego. Program szkoły, za-
twierdzony przez Mwo W.R.i
O, P. ma na celu przygotowanie
kandydatów na stanowiska han-
dlowo-gospodarcze (handel, biu-
ralistyka, bankowość, przedsię-
biorstwa przemysłowe urzędy pań-
stwowe i t. d.). Nadobowiązkowo
w szkole będzie wykladany język
rosyjski. (w)
— Dyrekcja Gimnazjum Zgroma-

dzenia SS. Najśw. Rodziny z Naza.
retu podaje do wiadomości, iż kance-
larja szkolna jest czynną we wtorki i
piątki od 9 do 11. W d iach od 2l do
31 lipca r. b. kancelarja zupełnie nie-
czynna. 959

Sprawy robotnicze.
— Po strajku szewców. Dwu-

dniowy strajk szewców wileńskich
zorganizowany przez chrześcijań-
ski Związek Zawodowy szewców
chociaż nie polepszył zbytnio ich
położenia, zmusił jednak żydów—
pracodawców «do wypłacania za-
robionych pieniędzy nie słyną
„palestyńską monetą" lecz we-
kslami. Sukces ten byłby wątpli-
wy, gdyby Chrześcijański Związek
Zawodowy szewców nie przyszedł
z pomocą swym członkom. Zwią-
zek złożył odpowiednią sumę w
Komunalnej Kasie Oszczędności
m. Wilna, gdzie obecnie, po po-
trąceniu 5'/, w stosunku  cztero-
miesięcznym tytułem dyskonta są
wykupywane weksle pracodaw-
ców. A więc z 25, straty, jaką
mieli szewcy przy kursowaniu
„palestyńskich pieniądzy* — mają
teraz 5', straty — w każdym je-
dnak razie strata pozostała.

Czasby już był, aby władze
wejrzały w podobne anormalne
stosunki, położyły kres bezprawiu
żydowstwa i chroniły robotników
chrześcijańskich przed „legalnym
wyzyskiem. (w)

Z życia stowarzyszeń.
— Polskie Towarzystwo

Psychjatryczne. Dn. 4.VII 30 r.
w piątek, o godz. 8 wiecz. w sali
wykładowej Kliniki Neurologicznej
G. $. B. odbędzie się posiedzenie
Wil. Oddz. Polsk. T-wa Psychjat-
rvcznego z następującym po-
rządkiem dziennym: 1) Doc. dr.

żało tu uwydatnić związek pol-
skiego ekspresjonizmu z niemie-
ckim, skoro pierwszy zaczyna się
w Poznaniu w czasie wojny.  Tu-
"wim jest potraktowany zbyt ogól-
nikowo, od nazwisk wogóle roi
się w tym rozdziale, a każde ma
jakieś miłe i pełne treści okre-
šlenie. i

Dodana jest i literatura przed-
miotu, o czem Briickner nigdy
nie pomyślał. Mnóstwo ilustracyj
zdobi bogata w treść całość. Win-
na ona znaleźć się i na stołach
polskich, bo w dobre podręczniki
nie obfitujemy. Może najlepiej

- przedstawia się dziś Wojciechow-
ski *). Chrzanowski zawiódł, bo
swego nie kończy, a wydaje cią-
gle udoskonaloną część staro pol-
ską.

Byłoby dobrze, gdyby podrę-
cznik  Kleinera przetłumaczono
na inne języki. Francuzi o nas
nie wiedzą nic, bo nikt nie zdo-
był się na napisanie podręcznika:
tam, gdzie wykładali kiedyś w
College de France Mickiewicz i
Chodźko. Włosi mogą mieć nieco
informacyj w świeżo wydanych
„Pagina di cultura edi letteratura
polacca", które ogłosił znany po-
lonista Pollak. Więc książka Klei-
nera, napisane zresztą z ogro-
mnem znawstwem i wielkim ta-
lentem, powinna iść wświat i
mówić o naszych największych.

Tadeusz Grabowski.

*) Tylko nie trzecie wydanie jego
książki, o którem niebawem napiszemy.
(Przyp. Red.)

„zbiegli się sąsiedzi.

Eucharystyczny w Polsce należy
już do. przeszłości.

Spełniamy obowiązek wyraże-
nia podziękowania tym wszystkim,
których zapał i ofiarny trud umo-
żliwił przeprowadzenie prac kon-
gresowych. Pewnie, że pierwsze
uczucia wdzięczności zwracają się
z głęboką pokorą do Boga, któ-
rego tyle doznaliśmy w pracach
naszych opatrzności i łaski. Nie
możemy jednak nie podnieść, że
społeczeństwo całe w harmonij-
nej, rozumnej, wytrwałej pracy
dało dowody poczucia odpowie-
dzialności i godności gospodar-
skiej, oraz gotowości do wysiłku
i ofiar, dzięki którym, można
było wszystkie zamierzenia prze-
prowadzić. Zanim będziemy mogli
z osobna zwrócić się do tych,
którzy z nami współpracowali,
wyrażamy naprzód serdeczne,
gorące podziękowanie za wszystko
co społeczeństwo, organizacjei
poszczególne osoby zrobiły dla
|. Krajowego Kongresu Euchary-
stycznego w Polsce.

Komitet Wykonawczy
|. Krajowego Kongresu Eucha-

rystyczne w Polsce. =.

A. Falkowski: Sprawozdanie z X
zjazdu psychjatrów polskich w
Łodzi.

2) dr. A. Wirszubski: Z dzie-
dziny chirurgicznego leczenia za-
burzeń psychicznych.
— Ogólne Zgromadzenie Ko-

mitetu woj. wileńskiego L. 0.
P. P. odbędzie
dnia 6 lipca o godz. 12-tej w lo-
kalu Komitetu przy ul. Mickiewi-
cza Nr. 7 z następującym po-
rządkiem dziennym:

1. Zagajenie. 2. Wybory Pre-
zydjum Zgromadzenia. 3. Spra-
wozdanie Zarządu Komitetu Woj.
L. O.P.P. za rok 1929. 4. Spra-
wozdanie i wnioski Komisji Re-
wizyjnej. 5. Dyskusja nad spra-
wozdaniami. 6. Program działal-
ności i preliminarz budżetowy na
rok 1930. 7. Wnioski Komitetów
Pow. L. O. P. P. 8. Wybory: a)
uzupełniające do Zarządu, b) Ko-
misji Rewizyjnej, c) delegatów na
Ogólne Zgromadzenie L. O. P.P

Goście mile widziani, wstęp
wolny.

Kronika policyjna.
— Niepokój na ul. Pokój.

Wczoraj w nocy na mieszkańca
m. Wilna Rajmonda Tubielewicza
(Konarskiego 56) dokonano na-
padu rabunkowego w następują-

 

się w niedzielę-

(Telefonem od własnego korespondenta).

_ W dniu wczorajszym na odpuście w Trokielach, gm. żyrmuń-
skiej, pomiędzy pijanymi wynikła bójka uliczna, która pociągnęła za
sobą smutne następstwa.

Na interwencję policji

policjanta.

> tłum przyjął groźną postawę,
z pijanych, niejaki Adam Borejko, ze wsi Romany,

a jeden
uderzył w twarz

Policjant w obronie przed napastnikiem, uderzył go ba-
gnetem w rękę. Gdy jednak po tym wypadku tłum zaatakował po-
licję, ta ostatnia oddała na postrach kilka strzałów w górę, zabijając
stojącą na płocie i przyglądającą się awanturom, Bronisławę Rolikow-
ską. Na miejsce zajścia przybyły, władze, celem wszczęcia śledztwa.

Napad bandycki.
Wczoraj około godz. 2 na ja-

dącego po towar z miasteczka
Traby do Lidy Nicela Olandzkie-
go w odległości 2 klm. od mia-
steczka Sobotniki w powiecie
lidzkim napadło dwóch uzbrojo-
nych w rewolwery osobników,

którzy po steroryzowaniu Olandz-
kiego zrabowali mu 1653 zł. i
zbiegli w niewiadomym kierunku.
Jeden z bandytów był zamasko-
wany. Za bandytami zarządzono
pościg.

Morderstwo.
Onegdaj do dworu w folwarku

Czerepowo gminy  hrycewickiej
powiatu nieświeskiego zgłosił się
nieznany osobnik, który kazał się
zaprowadzić do ekonoma Adolfa
Bobrowicza. Wszedłszy do miesz-
kania, osobnik ów dwoma wy-
strzałami położył Bobrowicza tru-

Starania o teatr grodzieński
Do magistratu grodzieńskiego

wpłynęły nast. oferty na prowa-
dzenie teatru w sezonie 1930 31:
p. Skąpskiego z Grodna, Zw. Ar-
tystów Scen Polskich z Warsza-
wy, p. Chmurkowskiego z Pozna-
nia, p. Brodowskiego z Warsza-
wy, p. Winklera z Płocka ip. Ry-
giera z Poznania.

Niewątpliwie na terenie Rady
i Komisji Teatralnej tylko niektó-

pem na miejscu i po zabójstwie
zbiegł. W godzinę po tem przybył
na miejsce wypadku komendant
powiatowy policji państwowej i
zarządził obławę za zbiegłym za-
bójcą. Obława dała jednak wynik
negatywny.

 

re oferty będą brane pód uwagę.
A z nich wymienić należy:

p. Skąpskiego, Związek, Artystów
Scen Polskich, który wysuwa na
kierownika p. Józefa Krokow-
skiego, i wreszcie p. Chmurkow-
skiego, który do zespołu swego
zaprasza p. Leśniewskiego. Pan
Chmurkowski w ofercie deklaru-
je złożenie kaucji w wys. 30.000
zł., jako gwarancję dobregowy-
konania umowy.
 

 

Ż pogranicza
Sensacyjna ucieczka lotnika sowieckiego

do Polski.
Onegdaj rano przez granicę

sowiecką szczęśliwie dostał się
do Polski w rejonie odcinka gra-
nicznego Stołpce młody mężczyz-
na w ubraniu lotnika sowieckiego.
Zbieg podał się za Aleksandra
Korsakowa i opowiedział sensa-
cyjne szczegóły swego przedo-
stania się do Polski. Dnia 29
czerwca r. b. Korsakow za falszy-
wym dokumentem uwolnił z wię-
zienia woroneskiego ojca swego
Włodzimierza, który od roku

cych okolicznościach: Tubielewicz * 1926 jako duchowny prawosławny
jechał dorożką do swej krewnej
Józefy Jankielewicz, zam. przy
ul. Pokój 11. Gdy wysiadł z do-
rożki, napadło nań kilku niezna-
nych osobników. Jeden z nich
schwycił Tubielewicza za gardło,
wyrywając mu jednocześnie z
kieszeni marynarki zegarek, pod-
czas gdy drugi rabuś zabrał mu
z bocznej kieszeni marynarki 7zł.
w gotówce. Po dokonaniu rabun-
ku bandyci odjechali tą samą
dorożką. W międzyczasie napad-
nięty wszczął alarm, na który

Zarządzony
natychrniastowy pościg za spraw-
cami napadu został uwieńczony
pomyślnym wynikiem, bowiem
władze śledcze w wyniku śledz-
twa ustaliły, iż napadu rabunko-
wego dokonał znany złodzieji
włamywacz Jan Lik, (Cedrowa 41),
przy współudziale Rynkuna Anto-
niego (Konarskiego 25), Witolda
Feliksa (Konarskiego 10) i Milew-
skiego Edwarda (Cedrowa 32).

Napastnicy  przyciśnięci do:
muru przyznali się do rabunku,
tłumacząc się, iż dokonali tego
w stanie nietrzeźwym. Zrabowany
zegarek odnaleziono u dorożka-
rza Kodosza Hirszy (Kucharska
14). d

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

Dziś grana będzie w dalszym ciągu
najnowsza komedja Lenza „Perfumy
mojej żony”, która na premjerze odnio-
sła wielki sukces artystyczny dzięki do-
skonałej grze zespołu oraz efektownej
wystawie. W rolach główniejszych wy-
stąpią Eychlerówna, Ceranka, Koztow-
ska, Ciecierski, Dytrych i Wasilewski,
który sztukę tę wyreżyserował.

— Teatr Letniw ogrodzie po-
Bernardyńskim. Dziś po raz 3-ci try-
skająca humorem i młodzieńczą werwą
wyborna krotochwila Brandona „Ciotka
Karola*.

Dotychczasowe przedstawienia tej
arcywesołej krotochwili odbyły się przy
szczelnie wypełnionej widowni. Bezu-
stanny śmiech i oklaski podczas akcji
towarzyszą tej sztuce, wystawionej rów-
nocześnie w Teałrze Letnlm w Warsza-
wie Režyserja spoczywa w rękach K.
Wyrwicz-Wichrowskiego.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 385 mtr.

Program:

Piątek dniaf4 lipca 1930 roku.
11,58. Sygnał czasu.
12,10. Gramofon.
13,00. Komunikat meteorologiczny.
17.15. Program dzieny.
17.20. Kom. L. O. P. P. u.

+ 17.35. „Poeci wileńscy* część | pog.
wygł. W. Piotrowicz.

* 16.00. Koncert popularny z Warsz.
9.00. Audycja poświęcona pamięci

Juljana Ejmonda. 1. Odczyt p. Jerzego
Wyszomirskiego, 2. Recytacje utworów
w wyk. Z. D. H. W.

19,50. Program na sobotę.
20.00. Tr. z Warsz. Prasowy dzien.

radj., koncert, kom.
22.30, Muzyka z płyt gramofon.
a

Ród tyranów w mętacb cbciwie
łowi. Sofokles.

był więziony przez G. P. U. za
N Izekome kontrrewolucyjne prze-

konania.
Wraz z ojcem, 70-letnim star-

cem Aleksander Korsakow wsiadł
do swego służbowego samolotu i
odleciał w kierunku Polski. Nie
znając dobrze drogi zbłądził i do-
piero po nocnej tułaczce nad
ranem odnalazł drogę, kierując
się na Mińsk, lecąc torem w kie-
runku Niegorełoje. Z powodu
wyczerpania benzyny zmuszony
był lądować w polu niedaleko

stacji kolejowej Peretkowo o 50
klm. od Kojdanowa gdzie spotkał
się z patrolem  inspekcyjnym,
który po wylegitymowaniu puścił
lotnika, lecz począł go śledzić.
Korsakow w obawie aresztowania
po dolaniu nieco wody do mo-
toru odleciał w kierunku Kojda-
nowa, kierując się ku Niegore-
łoje. Przelatując koło Kojdanowa,
oddano do samolotu kilka strza-.
łów; widocznie już władze so-
wieckie zostały poinformowane
o ucieczce Korsakowa. Szybując
resztkami benzyny samolot opadł
w pobliżu granicy polskiej.

Wskutek upadku ojciec lot-
nika uległ wstrząśnięciu mózgu
i wskutek wycieńczenia w wię-
zieniu i odniesionych ran pod-
czas upadku zmarł na rękach
strapionego syna.

A. Korsakow mimo  pokale-
czenia i rany głowy, lasami nocą
dostał się do granicy, zaś rano o
godz. 3 szczęśliwie przybył na
teren polski. (d)

Bolszewicy posługują się gołębiami pocz-
towymi dla

Wczoraj rano mieszkańcy wsi
granicznej Sidorowce gm. rakow-
skiej znaleźli nałące wycieńczone-
go gołębia pocztowego z umocowa-
ną przy nóżce obrączką, w któ-
rej znajdowały się jakieś pa-
piery.

Po rozwiązaniu obrączki i roz-
winięciu papierów okazałć się, iż

Obozy harcerskie na po-
graniczu.

W ciągu ostatnich dni na po-
granicze polsko-litewskie na ko-
lonje i obozy letnie przybyło 240
harcerzy i młodzieży szkolnej z
Warszawy, Lwowa, Krakowa i
Łodzi.

Przybyłą młodzieżą zaopieko-
wały się poszczególne kompanje
i baony K. O. P., które w ciągu
okresu wypoczynkowego będą
miały piecze nad młodzieżą.
 

Aiezwykła osobliwość przyrodnicza
na wybrzeży polskiem.

Wycieczkowcom jak i letni-
kom, przybywającym nad polskie
morze, mało znane są dwa wspa-
niałe okazy drzewa mamutowego,
rosnące w Helu i w Kłaninie, pow.
morski, a zasługują tem bardziej
na uwagę, że w całej Polsce za-
ledwie cztery (włącznie z wspom-
nianemi) egzemplarze istnieją.
Drzewo mamutęwe odkryte zo-
stało w r. 1850 przez podróżni-
ków angielskich w Kalifornji i do-
sięga w swej ojczyźnie olbrzy-
mich rozmiarów, do 120 metrów
wysokości i 16 metrów w obwo-
dzie. Wiek tych imponujących
olbrzymów sięga 3000 lat. Są to
drzewa iglaste z rodziny cypry-
sowatych. W szkółce leśnej nr. 1
w Helu (tuż przy końcu toru ko-
lejowego) obok szeregu odmian
drzew iglastych hodowanych dla
celów doświadczalnych, rośnie
jeden okaz drzewa mamutowego,
którego nazwa naukowa brzmi
Sequoia gigantea. Jest to piękny,

propagandy.
są to tajne szyfry i instrukcje
Kominternu wystosowane do partji
i jaczejek w Polsce dotyczące
dnia 13 lipca jako dnia „Wyzwo-
lenia Białorusi z pod jarzma pol-
skiego”. Instrukcje polecają Ko-
mitetom urządzenie w Polsce
antypolskich demonstracji. (d)

 

Również przybyło kilkunastu
uczniów do obozów letnich po-
łożonych na pograniczu polsko-
sowieckiem w rejonie Wilejkii
Kraśnego. (d)

Wywiadowcze aeroplany
litewskie.

Onegdaj w rejonie Oran i
Trok zauważono 2 samoloty li-
tewskie, które w ciągu paru go-
dzin lustrowały pogranicze  pol-
skie. (d)

młody egzemplarz, wieku jego
jednek trudno określić, dotych-
czas przez mieszkańców był uwa-
żany za olbrzymią tuję; opisany
został w „Sylwanie“ przez prof.
Namysłowskiego oraz w książce
Alfreda Swierkosza pt „Z wybrze-
ža polskiego Hel“ i St. Karczew-
skiego „Brzegiem Baltyku“. Znaj-
dujący się w Kłaninie, pow. mor-
ski drugi egzemplarz w  par-
ku von Grassa jest znacznie
piękniejszy od helskiego, liczy
mniej więcej 75 lat, ma oko-
ło 30 metrów wysokości i 4,2
m. w obwodzie. Dalsze dwa drze-
wa znajdują się w Poznaniu przy
ul. Kolejowej 29, w ogrodziep.
Denizota. Okaz w Helu w r. 1928
ogromnie ucierpiał z powodu o0-
strej zimy, tak, że zdawało się, że
zupełnie zmarnieje, dzięki jednak
starannej opiece państwowego
nadleśnictwa w Helu drzewo przy-
szło do siebie i jak na miejscu
przekonaliśmy się w br. wypuszcza
nowe pędy | żyć będzie. Zwraca-
jąc uwagę naszym czytelnikom
na tę niezwykłą osobliwość przy-
rodniczą polskiego wybrzeża, któ-
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KRONIKA. BEST ZKRAJU Tuli hhti
Wiadomości kościelne. no-porządkowego danego przed Pierwszy Krajowy Kongres Krwawy odpust w Trokielach. 31.038.000.

Według „Wiadomości Geogr.”
— ludność Polski, wynosząca w
r. 1921—27.176.717 osób (na ob-
szarze o powierzni 388.390 kilom.
kwadr.)—zwiększa się przeciętnie
rocznie o 420.000 osób. Liczba
urodzeń (stwierdzona na podsta-
wie siedmioletnich spostrzeżeń),
wynosi przeciętnie na rok ponad
pół miljona osób.

Według „Kwartalnika Statyst.*
— liczyła ludność Polski w dniu
1 stycznia 1929 r. — 30.408.248
osób, z tego rzymsko-katolików
19.43.738 (64 proc.). Jeżeli doda-
my do tego grecko-katolików
3.316.878 (10 proc.)—to otrzyma-
my 75 proc. ludności katolickiej
w Polsce.

myśl powyższego przecięt-
nego systemu obliczania—w dniu
1 lipca bież. roku — ludność Pol-
ski wynosi. 31.038.000 osób.

0 „Cjankali*. ;
W związku z zajściami, jakie

miały miejsce w Warszawie na
przedstawieniu sztuki „Cjankali*
— o czem wczoraj informowali-
śmy—Komisarjat rządu powtórnie
ocenzurował.
W wyniku drugiej cenzury —

jak to stwierdzają pisma—zosta-
ło skreślonych wiele jaskrawych
ustępów. „Gazeta Polska" twier-
dzi natomiast, że zostały dokona-
ne skreślenia w tekście „natury
politycznej".

Skreślenia, czy to zbytnich
jaskrawości, czy to „natury poli-
tycznej”, nie mogą załatwić spra-
wy. Nie idzie tu (pisze A B. C)
o ten lub ów szczegół, ale o
cały sens i ton sztuki, który
można określić jedynie jako agi-
tację deprawującą. To też „Cjan-
kali" musi być zdjęte z afisza
zupełnie.

Wędrówka myszy w Sybecji.
Z wiosek i osiedli nad rzeką

Argunią w kraju Zabajkalskim do-
noszą o niebywałem najściu na
kraj specjalnego gatunku szarych
myszy, które w miljonowych ma-
sach wędrują z północy na po-
łudnie, kierując się północnym,
należącym do Sowietów, brze-
giem Arguni. Ludność z przera-
żeniem obserwuje, jak myszy idą
dniami i nocami brzegiem, zaj-
mując nieraz pas nadbrzeżny sze-
rokości paru kilometrów... Gdzie
przejdzie ta masa myszy, tam zni-
ka wszelka roślinność i pozostaje
puste miejsce.

Poraz pierwszy masowe naj-
ście myszy zostało zauważone w
pobliżu zakładów Nerczyńskich.
W pierwszych dniach czerwca so-
wieckie organy lekarsko-wetery-
naryjne przysłały laborantów we-
terynaryjnych i specjalistów do
zbadania tego gatunku myszy,
stanowiącej coś pośredniego po-
między zwykłą myszą i szczurem.
Kilka egzemplarzy przesłano do
laboratorjów w Moskwie i Peters-
burgu. Masowe wędrówki myszy
zauważyli pierwsi włościanie, któ-
rzy wyjechali w pole. Myszy szły
polami i drogami, nie baly się
ani człowieka, ani koni i spokoj-
nie, dziesiątkami i setkami prze-
chodziły pomiędzy końskiemi no-
gami. Z każdą chwilą liczba my-
szy zwiększała się i wreszcie za-
częły one płynąć jednolitą masą,
jak fala rzeczna. Przerażeni włoś-
cianie zaczęli bić konie, które
również instynktem poczuły, że
coś im zagraża i uciekali wozami
po trupach zmasakrowanych se-
tek myszy. Tymczasem miljono-
wa masa myszy, idąca z północy
na południe, płynęła w dalszym
ciągu. Kiedy po dwuch, trzech
dniach pole w pobliżu Zakładów
Nerczyńskich zostało uwolnione

-od myszy, okazało się, że cała
trawa i wszystkie krzaczki zosta-
ły zniszczóne do korzeni. Wszę-
dzie leży mnóstwo trupów my-
sich, które zginęły prawdopodob-
nie od chorób.

Zaczęto obserwować kierunek
wędrówki mysiej armji i okażało
się, że myszy trzymają się ściśle
lewego brzegu Frguni, czyniąc
od czasu do czasu próby prze-
prawiania się przez rozlewiska tej
rzeki, aby trzymać się prostej
linji. W takich rozlewiskach topią
się myszy tysiącami. Włościanie
postanowili rozpocząć walkę z
myszami i zaczęli wypalać duże
przestrzenie stepu, przez które
„przechodziły myszy, ale skutek
był minimalny, gdyż myszy do-
skonale orjentowały się węchem,
gdzie leżą spalone pola, obcho-
dziły je, poczem znów szły brze-
giem rzeki.

Korespondenci pism sowiec-.
kich, którzy wyjechali na miej-.
sce, piszą, że ludność, zamieszka-
ła w pobliżu lewego brzegu Ar-
guni, z początku tak przeraziła
się tej wędrówki myszy, iż całe
wsie opustoszały i mieszkańcy
*ich wjeżdżali wgłąb terytorjów,
aby być jaknajdalej od miejsca,
gdzie odbywa się wędrówka my-
szy.
RES OIS as AD Sa.O

ra godna jest poznania, nadmie-
niamy, że Kłanino, gdzie się znaj-
duje druki egzemplarz drzewa le-
ży między Puckiem a miejscowo-
ścią Krokowem, w pow. morskim.
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Dokoła Targów
Północnych.

Postęp prac organizacyjnych
Komitetu wykonawczego i Biura

Targów Północnych, uwidacznia
się z każdym dniem. W Biurze
wre gorączkowa praca we wszy-
stkich działach. Artystycznie wy-
konany przez p. Jana Gintowt-
Dziewałtowskiego plakat reklamo-
wy, rozmieszczony już jest we

wszystkich urzędach, biurach i

firmach w mieście. Około 1000

sztuk plakatów rozesłano do 90

miast w Polsce i takąż ilość do

Intensywnie postępują naprzód

przygotowania w pozostałych dzia-
łach, a więc rolnym, rzemieślni-
czym i sztuki ludowej, oraz prze-
mysłu ludowego. Kierownicy tych
działów pozostają już w ścisłym
kontakcie z przewidzianymi wy-
stawcami, opracowując jednocze-
śnie planowy wygląd powierzo-
nych im przez odnośne sekcje
działów.
W najbliższym czasie zakoń-

czone zostaną prace inwestycyjne
w pawilonie głównym, gdzie mie-

ści się jeszcze IV Międzynarodo-
wy Salon Fotografiki, oraz na te-
renie, gdzie poza pawilonem sztu-

DZT ESNZN LK

Sport.
Wiadomości wioślarskie.

Na ostatniem zebraniu zarzą-

*du Wil. Komitetu Tow. W, posta-

nowiono cały szereg ważnych

kwestji związanych z bieżącym

sezonem. W pierwszym rzędzie

rozwiązano sprawę wiosennych

regat wioślarskich, których posta-

nowiono już nie urządzać, a zająć

się organizacją regat wszechpol-

skich o mistrzowstwo Wilno, w
dniu 14 września.

Z główniejszych postanowień

na czoło wysuwają się następują-

wi Er Bi o ed
 ——-DMA

osób młodszych 1,300 m'r. 3)
Bieg dwujek wyścigowych ze ster-
nikiem w roku bieżącym nie od-
będzie się, 4) Panie startować ma-
ją, poraz pierwszy na razbocie
(czwórki wyścigowe) 5) Regaty
mieć mają charakter kwalifika-
cyjny.

Postanowiono rozesłać wszyst-
kim klubom całej Polski szczegó-
łowy program regat zapraszając
do wzięcia udziału w walce o ty-
tuł mistrza Wilna.

Spław wioślarski.

Polski Zw. Tow. Wioślarskich
organizuje wielki spław łodzi wio-

a Nr. 151

w powyższym splawie, a biorąc 727772
pod uwagę długość odcinka wo- NADESŁANE.
dnego Wilno—Gdynia dałoby się
z łatwością zdobycie nagrody
któremuś klubowi wileńskiemu.

O szczegółach i warunkach
spławu dowiedzieć się można u
delegata P. Z. T. W. p. M. Za-
lisza.

Międzynarodowy turniej
tenisowy.

Tenisiści nasi powzięli myśl
urządzenia w czasie Targów Pół-
nocnych Wielkiego Turnieju Te-
nisowego z udziałem graczy Ło-

Życie nowoczesne.
Dzisiejsze życie i jego wszechstron-

ne zajęcia stawiają tak duże wymaga-
nia, że dla ich należytego załetwienia
konieczny jest staranny podział czasu.
Im lepszy będzie nasz podział pracy,
tem większe osiągniemy w życiu ko-
rzyści. Na dowód niechaj sluży życie
ludzi wielkich. Tylko ten będzie miał na
wszystko czas kto swą pracę należycie
rozdzielić sobie potrafi. Na wszystko
mieć czas, oto klucz powodzenia w ży”
ciu. Dla urzeczywistnienia dokładnego
podziału czasu zejęć codziennych, ko-
nieczny jest dobrze chodzący punktual-
ny zegarek. Całkowicie więc zrozumiałe,
że ludzie zajmujący wybitne stanowiska,
posługują się podczas swych zajęć tyl-

136 uzdrowisk. W toku jest spra-

wa rozmieszczenia specjalnych

plakatów reklamowych w wago-

nach kolei państwowych, oraz we

wszystkich kioskach księgarni ko- z

lejowych i pocztowych i t. d.

kioski prywatnych

ki, budowanym przez Komitet Tar-

gów będą wznoszone pawilony i

 

ce uchwały. 1) Wszyscy zawodni-

cy powinni posiadać karty zdro-

wia wydane przez Poradnię Spor-

tową, 2) .Długość toru zwiększono

z 2.000 mtr. do 2.080 mtr, a dla

firm. (w)

ślarskich do -Gdyni przeznaczając
cały szereg cennych i pamiątko-
wych nagród.

Pożądanem byłoby, żeby z
Wilna ktoś również wziół udział

twy, Estonji i

mają być
rakiety Polski.

innych państw
ościennych, jak również do Wilna

zaproszeni

ko zegarkami Cyma - Tavannes, w ca-
łym świecie znanemi jako bezwzględnie
punktualne.najlepsze

+ Przedruk wzbroniony !!l

RUDOLF BRINGER.
2)

- Sztylet z kryształu.
Lahuche wybuchnął śmiechem.

— Moi kochani, mieliście do czynienia z ja-

kimś niewdzięcznikiem. Obywatel czmychnął, aby

nie dać wam nagrody, obiecanej poprzedniego

dnia. Żeby to tylko nie był jakiś kawalarz...

— Nie wiem, jaki tam kawał mógłby ram

zrobić—odparł obchodowy urażony.

— W każdym razie—zadecydował Lahuche —

cała ta przygoda nie dotyczy naszych spraw służ-

bowych. Wróćcie spokojnie do domu, a na drugi

raz, jak znajdziecie kogoś pod drzewem, zarhknijcie

go na dwa spusty, bo takie ptaszki wylatują zwykle

z pierwszym brzaskiem jutrzenki.

I odprawił Frógićre'a, który wyszedł, mru-

cząc:
— Niech on sobie mówi, co chce, a ta spra-

wa nie wydaje mi się czysta.
— Głupi jest ten „Fregićre — pomyślał Lahu-

che—ale wolę taką historję, niż jakieś wykolejenie,

czy. inne brzydkie przygody. Rozłożył „Nowiny

Ljońskie", które przyniesiono mu właśnie z kiosku.

Jednym rzutem oka przebiegł dwie pierwsze

strony, poświęcone polityce i ważnym wydarze-

niom: zabierał się właśnie do trzeciej, gdzie po-

dawano wiadomości z okolicy, gdy nagle uwag

jego zwrócił tytuł, drukowany tłustemi czcion-

kami

£2,Cztowiek zamordowany w luksusowym
pociągu".

„Walencja. Ubiegłej nocy o godz. 11,

gdy pociąg luksusowy B. 14 wjeżdżał na dwo-

 

NA IX. MIĘDZYNARODOWYM RAIDZIE A. P.

jedyny wśród wszystkich teamów wyszedł zwycięsko zespół

| 3 H
prowadzonych przez pp. Inż. W. Krzeczkowskiego, Inż. W. Rych-

tera i inż. St. Hahna, ukończywszy raid

BEZ PUNKTÓW KARNYCH

a zyskując 106 punktów

Wielką nagrodę m.

Srebrny Puhar A. P.
Bronzowy Puhar A. P. w kategorj

3 złote plakiety z dyplomami za ukończenie raidu
(bez punktów karnych)

Zdobywając jednocześnie
II, III i V miejsce w kategorji wozów turystycznych.

st. Warszawy dla zwycięskiego zespołu

Nagrodę — „Vacuum Oil Company" dla zwycięskiego zespołu

w kategorji wozów turystycznych

rzec'w Walencji, zawiadowca stacji zauważył,

że z jednego z wagonów sypialnych sączy się

krew. Wszedłszy do wagonu, zobaczył, że

struga krwi, cieknąca przez cały korytarz,

wypływała z jednego z przedziałów. Po otwar-

ciu drzwi oczom zawiadowcy i towarzyszących

mu ludzi ukazał się straszny widok: na pod-

łodze leżał jekiś człowiekz poderżniętem gard-

łem, z głową prawie całkowicie oddzieloną

od tułowia. Zawiadowca rozkazał natychmiast

odczepić wagon i odstawić go na bocznicę

do czasu przybycia władz. Czytelników na-

szych zawiadomimy o dalszym ciągu tej sen-

sacyjnej sprawy".
Nietrudno wyobrazić sobie wzruszenie pana

Lahuche, gdy przeczytał tę notatkę. Opowiadanie

Frėgiėre'a tkwiło mu jeszcze świeżo w pamięci,

łączność tych dwóch faktów odrazu go uderzyła.

Czy przypadkiem tajemniczy gość obchodo-

wego nie był zabójcą?
Nie było wątpliwości: człowiek, który wysko-

czył z ekspresu B. 14 i trup znaleziony po godzi-

nie w tym samym pociągu...
Wzburzony wyszedł z biura i zapytał spotka-

nego na dworcu kolejarza:
— Nie widzieliście przypadkiem Frógiera'a?

W tej chwili właśnie się z nim rozstałem. Po-

krzepia się kieliszkiem u Larmande'a, i czeka na

przyjście pociągu.
Lahuche bez czapki przebiegł kłusem tory i

wpadł jak bomba do handelku Larmande'a, gdzie

Fregićre opowiadał obszernie kilku przyjaciołom

swoją przygodę ubiegłej nocy.

ROZDZIAŁ II.

Krwawy Sleeping.
B. 14 jest to międzynarodowy pociąg luksuso-

wy, który chodzi raz na tydzień z Marsylji do Calais.

 

WIELKIE ZWYCIĘSTWO
SAMOCHODÓW

HUDSON
SUPER 8

udsonów

dodatnich i zdobywając:

i wozów turystycznych
z wynikiem znakomitym

*

 

ZWYCIĘSKIE WOZY JECHAŁY NA

NIEDOŚCIGNIONYCH OPONACH DUNLOP|
 

 

Do zwycięstwa Hudsonów przyczy- GARGOYLE

niły się znakomite oleje i

PRZEDSTAWICIELSTWO REJONOWE:

ESBROCK-MOTOR, Wilno, Mickiewicza 23.

smary MOBILOIL

6504—0 o

 

JENERALNE PRZEDSTAWICIELSTWO:

HUDSEXWAY—Gdańsk—Reitergasse 13-15.

102 2—————— 577555 TAKE.IOST IRA BS

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

Miejski Kinematograf
Sala Miejska ul. Ostrobramska 5 -

EZ OCZ c Sc

[_PRZEBÓJ NiEMY_| per 1 ona MNIOŁ NA BAGNSKU Vśramat'
UWAGKI , REWJA „KOR$KIEGO OKA” wWarszawie„USNIECH WARSZAWY” te”g"g>a.m.30: Ostatni s. g. 10:15.

META TESTAI TBT DRS JE MOLSOKSECIERRKT SUSNUOT EN E KTSTT A TA

Role glėwne odtwarzają: znakomita BETTY COMPSON
i ulubieniec publiczności RYSZARD BARTHEIMESS.

z opery „Rigolieto* w wykonaniu słyn. zespołu. Początek
Do godziny 7-ej ceny miejsc: parter 1 zł. balkon 80 gr.

Kiko CHEL10S»TEATR

IERWSZY ELIOS |

ulica Wileńska Ne 38.

 

Dziś! Wielka kreacjaPIERWSZY DŹWIĘKÓWY KIKO-TEATR kwas<a P. L:

«HOLLY W00D»
MICKIEWICZA Ne 22

 

NAD PROGRAM: Dodatek muzyczno - śpiewn
seansów: pierwszego o godz. 5 ost. s. o godz. 10,30 w.

 

«UPIORY» li głównej: HARRY PEEL.

program: „O MATKO".

Od godziny 4.30 do 7 ceny miejsc zniżone: Balkon

60 gr. Parter 1.zł. Premjera! |) Sensacja sezonu

cZaklęta Rzeka»

  

 

 

Wydawca: ALEKSANDERZWIERZYŃSKI.

Szczotki i Pędzle
Najwygodniej kupić tylko w firmie:

«B.
Wilno, ul. Ś-to Jańska 7

AKUSZERKA
SYMONOWICZ »

vis a vis Uniwersytetu. -20

Drukarnia
I

   
   

   
   

  
  

     

 

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

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

AKUSZERKI

Marja Laknerowa pobiiżu las,
Przyjmuje od godz. 9do nie w folwerku. zeligow-
7 w., Kasztanowa 7 m.5. skiego 5—43.

„Dziennika Wileńskiego” ul. Mostowa 1.

Wychodzi w piątek lub sobotę, zależnie od
przybycia okrętu z Indyj. Zabiera wtedy całą pocz-

tę dla Anglji i wszystkich pasażerów, śpieszących
do Wielkiej Brytanji. Po drodze nikt nie wsiada
i nikt nie może wysiąść.

Około godz. 10-ej przychodzi do Walencji,

gdzie zatrzymuje się tylko dwie minuty, jak naka-

zuje rozkład. Przybycie tego pociągu: nie wywołuje

charakterystycznego poruszenia: peron jest pusty,

niema ani podróżnych, ani urzędników, jedynie po-

mocnik zawiadowcy asystuje przy jego przyjeździe,

patrząc obojętnie na zegar, aby po przepisowych
dwóch minutach dać sygnał odjazdu.

Pamiętnego dnia miał służbę Guillenot, mło-
dy człowiek o dużej inteligencji i wielkiej przy-

szłości. O godz. 20 min. 13 B. 14 wjechał na dwo-

rzec i po dwóch minutach Guillenot podnosił gwi-

zdek do ust, gdy nagle, jak piszą „Nowiny Lojń-
skie", uwagę jego zwróciły drzwi ostatniego wago-
nu sypialnego, z pod których coś się sączyło.

Guillenot zbliżył się, aby. się przekonać, co to
takiego być mogło i zbladł nagle, przekonawszy
się, że to krew.

Nie wierzył własnym oczom. Zatrzymał trzech
przechodzących kolejarzy:

— Patrzcie...
— To krew! — wykrzyknęli jednogłośnie.
Tymczasem maszynista zdziwiony, że nie sły-

szy sygnału, wychylił się, pytając:
Co się znów stało? — Nie jedziemy?

— Niech pan przyjdzie — zawołał Guillenot.
Maszynista wyskoczył z lokomotywy i zbliżył

pe do wagonu, przed którym zebrało się już kilku
udzi.

— Ależ... to krew! — wykrzyknął

Co to ma znaczyć?
— Zaraz zobaczymy—odparł Guillenot, wcho-

dząc do wagonu.

zkolei —

|sóżne|

Mleko
w większej ilości po-
trzebne do mleczarni
Kalwaryjska 51—1-a.

2904—0

Wys Milewski,
syn Antoniego i

Petroneli z Parkowskich,
uczeń ślusarski zamiesz-
kały w Plehewie Wielko-
pol. ul. Sienkiewicza 35
poszukuje brata swego
Edwarda oraz sióstr He-
leny, Jadwigi i Zofji. Kto
by wiedział o miejscu
ich zamieszkania proszę
zawiadomić pod wyżej
wskazanym adresem.

KUPNO- |

 

SPRZEDAŻ

BOCZEK
wiejski wędzony suchy
przerastaly kilo5zł.
t ł s Ei

“ima  LWiedryfski
Wileńska 28.

2915—0
 

Bir amerykański u-
żywany zakupi Ka»

syno Oficerskie 76 p. p.
w Grodnie. 965—2

|
Zeaubiono ksiąžeczkę

wojskową wydaną
przez PKU Postawy na
imię Kužmy Żurawio
zam. we wsi Łaposie
gminy Hruzdowskiej po-
wiatu Postawskiego un.

leziono zwłoki kobiety

 

   

  
   

. najlepsza ochrona od

= robactwa

w żółtej blaszance z

czarną opaską

Ogłoszenie.
Na 8 kilometrze od Wilna przy szosie

Wilno-Niemenczyn w dniu 23-VI-30 r. zna-
lat około 22, sza-

wa tynki, z podciętemi włosami, budowy pra-
widłowej, nieznanego pochodzenia, ubrana
była w bronzową krótką sukienkę z dłu-
giemi rękawami, zbiałym: kołnierzykiem,

Gdy oświetlono latarką tragiczne miejsce,

okazało się, że krew, która spływała na stopnie,

tworzyła kałużę w środkowym przedziale.

Na podłodze leżał jakiś człowiek z tak poder-

żniętem gardłem, że głowa ledwie trzymała się

tułowia.
Dreszcz przerażenia wstrząsnął świadkami tego

strasznego odkrycia.
Tymczasem nadbiegł urzędnik

wagonów sypialnych. Ujrzawszy trupa, stanął jak

wryty. Ale zaraz uświadomił sobie konsekwencje

tego wypadku.
— Ładna historja dla nas...

— (Co zrobimy?—spytał maszynista.

— Bo ja wiem—odparł konduktor.

— Nie możemy przecież stać tutaj—niecierp-

liwił się maszynista—i czekać napolicję. Najprościej

byłoby jechać do Ljonu, gdzie zawiadomilibyśmy

władze.
Ale zawiadowca nie zgadzał się z tem i zwra-

cając się do konduktora, spytał:

— Czy są jeszcze wolne miejsca w pozosta”

łych wagonach?
— Tego nigdy nie brak w tym pociągu.

— W takim razie trzeba przenieść pasażerów

do innych wagonów, a ten odstawi się na bocznicę.

— To bardzo łatwo, bo w tym wagonie był

tylko jeden podróżny.
— Więc śpieszmy się.
Guillenot wyskoczył na peron i wydał potrze-

bne dyspozycje. Dwóch ludzi odczepiło wagon,
zawiadowca dał sygnał odjazdu.

— Dziesięć minut opóźnienia—zauważył ma- Ą

szynista.—Będziemy musieli to odrobić jeszcze do

Ljenu.
I B. 14 krótszy o

znikł w tunelu.
jeden tragiczny wagon

D. c. n.

Tajai
įinižaismo
zacSUS arenamas

1  AKAMan A

PROSZKI OD

o BÓLU GŁOWY
dla dorosłych

z. t. „KOGUTEK*
„MIGRENO - NERVOSIN“

w TABLETKACH
Szybko usuwają uporczywe bóle głowy.

= ŻĄDAĆ w APTEKACH

z marką „KOGUTEK*
A. GĄSECKI I S-wie.

Fabr. Chem. Farm. w Warszawie.

 

Do Gospodyńm o czystość miesz-
kania!!!
Japońska fabryka Azumi

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

Dzisiaj wałka z robactwem
2 domowem nie stanowi wielkiej

496 trudności. Kupcie pudełko Ka-
w” tolu | będziecie miały spokój

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

kach. o 2

2.000 dolaiw = Potrzebny
są potrzebne pod hipo-

spóinik-czka z udziałem

tekę majątku ziemskie- i pracy. Zawalna 60—18-

     
 

 

 

 

się. 801 o ZRZECZENIE
w białych pończochach. 0" a + į Mieszkania

Zesubiono ksiąžeczkę Ubranie zmarłej: znajduje się w Wy- i pokoje J

Bi aa nba dziale Urzędu Śledczego m. Wilna do $S=== "a

Postawy na imię Czer. POZNANIA. | ieszkanie komforto“

wońcaWiodzimierza pa (—) Rafat Lobanos PRACA ! we 4—5 pokojowe
mieszk Ł we wsi Mia- Sędzia Okręgowy Śledczy I r. p. Wileń- — do wynajęcia Fntokol

steczko gm. Hrudowskiej 968—1 0 sko-Trock. otrzeba 50 agehtów 6/1 dozorca NSL
 

pow. Postawskiego un
80:się. 2

Sprawy į
majątkowe

Nad program: „Bobuš
Majątek ziemski

obszaru 300 ha w woj.
Nowogródzkiem, wszyst
ko użytki, o pierwszo-
rzędnej glebie, idealnie
nadający się do parce-
lacji, wśród chętnych na-
bywców miejscowych —
do sprzedania z rozter-
minowaniem wpłat. Wi-
leńskie Biuro Komiso-
wo-Handlowe, Mickiewi-
cza 21, tel. 152. —0

 

jemy

Począ-    
 

D." 500 złotych za wy-

 

robienie mi stałej |pom H.-K. „Zachę- 956—1 trzeb li-! „K. „ —1 trzebowal iść do kąpie:
z posady biurowej. Wyma* | tą* Mickiewicza 1, Wraca  rozpromieniony"

dres wAdmialstr_„Dz tel. 05. 10] kyotrzebna b atoję GesiĖė res w Administr. „Dz. otrzebna bona do stalo, moje kamizelki“
| L ETNISKA. šWil." 949—3 Do sprzedania 25 he- dwojga dzieci w sze zed Z 5
OEPANEŃESPPRIEAWCNAE, —— ktarów dobrej zie- średnim wieku, pożąda- po

letnisko 2
pokoje, kuchnia w

woda, chęt-

mi
waniami.

otrzebne Do wynajęcia dom w
majątku Poluknia

dojazd autobusem. Tam-
że sprzedaje się działki

960 busowa.961 na letniska.

Kwoty pieniężne
w różnych walutach i do-
wolnej wysokości loku-

tylko na pewne
zabezpieczenie, z kom-
pletną gwarancją zwrotu
w terminie.
Bluro Komisowo - Han-
dlowe
tel. 152.

Mickiewicza 21,
—

Folwark
pod Wilnem obszaru
około 35 ha ziemia
pszenna, zabudowania
kompletne, w dobrym
stanie sprzedamy przy
gotówce 2.000 dol.

z sadem i zabudo-
Dowiedz. Pod-

brzezie d. 43, u Tyszkie-
wieza. Komunikacja auto- m. 4 od g. 1—5 p.

Redaktor odpowiedzialny: KAZIMIERZ HAŁABURDA,

akwizytorów (mogą
być ipanie) na wysoki
procent. Referencje so
lidne. Zgłaszać slę Cicha
3 Pralnia i farbiarnia od
9 do 11 rano.

 

2 pokoje umeblowane
ze wszystkiemi wy”

godami łącznie lub oso”
964 bno do odnajęcia od za”

raz Zamkowa 18 m. 1%

>

 

ileńskie garaz potrzebna wy-
kwalifikowana eks-

pedjentka. Zgłaszać się
tylko z poważ. referen=
cjami „Franboli* Mickie-
wicza 4.4 3017

pozew ochmistrzyni
do majątku zgłaszać

się ze świadectwami co-
dziennie między 5 a 8
wiecz. do 12 lipca ul.
Targowa 21 m. 3.

Kąpiel.

Konsztam poszedł siś:
kąpać; kiedy po kąpie
chciał się ubrać, zauwś”

  

wiele szukania, halasV
Wszystko daremnie—k?“
mizelka przepadła.
Było to w r. 1929. W

rok później, w czerwcu
1930 Konsztam znów p9

 

„Co ty mówisz?!
roku sze znalazłol A
gdże ono było?"
„Gdże by

mylkę ja jemu włożyłe”
pod koszulę".

na znajomość jęz. fr. i
niem. Zgł. się w niedzie-
lę Bouffałowa Góra 19

955—1 963—1

towarzystwa | p

żył brak kamizelki. Był? |

lo? Przez ©" |
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