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WYSOKI GATUNEK przy
NIEWYSOKIEJ CENIE!

To trudne zadanie rozwią-
zała

FABRYKA CZEKOLADY

L. PIASECKĄ w murome
Sprzedaż we wszystkich

większych sklepach.

|  0D ADMINISTRACJI |
czas odnowić prenumeratę

| na miesiąc LIPIEC.

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.

Wlieńskz 15—5.

 

 
 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej przepro-
wadzi kurację domową.
(Telefonem od własnego korespondenta).

 

WARSZAWA. Pan Prezydent „Rzeczypospolitej pozostanie w
Spale cały miesiąc, celem przeprowadzenia kuracji domowej, zale-
conej przez lekarzy.

Pan Prezydent oświadczył lekarzom i osobom, które doradzały
mu wyjazd zagranicę, że z kuracji zagranicznej rezygnuje.

| Czy delegacja polska wyjedzie do Lon-
dynu?

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. (iczestnicy delegacji polskiej na
_ międzyparlamentarnej w Londynie odbyli wczoraj

kongres unii
przed południem

zebranie, na którem poddano dyskusji odmowę rządu wydania dele-
 gacji paszportów służbowych. Po południu obradował zarząd grupy
polskiej unji międzyparlamentarnej, który powziął następującą jedno-

j myślną uchwałę:

Zarząd polskiej grupy międzyparlamentarnej pomimo odmowy
W ostatniej chwili wydania paszportów służbowych dla jej delegacji,
Utrzymuje decyzję swoją wzięcia udziału w konferencji unji między-
parlamentarnej w Londynie. Zmiana
może nastąpić w razie nieuzyskania we właściwym

tego zasadniczego stanowiska
czasie przez

| członków delegacji zwykłych paszportów zagranicznych.

Demonstracje bezrobotnych.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Dziś przed południem zebrała się na placu Te-
| atralnym większa grupa bezrobotnych, która demonstrowała przed

Magistratem. Bezrobotni wysłali do prezydenta miasta delegację, a
tymczasem rozpoczęli utarczki z patrolem policyjnym.

W pewnej chwili bezrobotni usiedli w kilku punktach na jezdni
| placu Teatralnego, tamując ruch. Silniejszy oddział policji z łatwo-
ścią tłum rozproszył, przyczem 3 osoby aresztowano.

Po ewakuacji Nadrenii.
PARYŻ. (Pat). Głównym przed-

miotem komentarzy wczorajszej
i dzisiejszej prasy jest interwen-
cja Brianda w sprawie gwałtów,
które mają miejsce w Nadrenii
w stosunku doosób, oskarżonych
o sympatje dla Francji ze strony
szowinistów niemieckich. Protest
rządu francuskiego był najzupeł-
niej słuszny—pisze „Figaro'', lecz
nie zmieni on Niemców, którzy
postępują zgodnie ze swoją na-
turą bynajmniej nie w duchu

9ideologji międzynarodowej, uży-
wając brutalnej siły. Oto do cze-
go prowadzi pacyfizm i duch Lo-
carna. Są to pierwsze skutki
ustępstw, spowodowanych chęcią
moralnego rozbrojenia Niemiec.

_ Dziennik „L'Oeuvre", przedstawi-
ciel kierunku wręcz przeciwnego
niż „Figaro“, ubolewa nad tem,
że trzeba było przypominać Ber-
linowi o przyjętych zobowiąza-
niach. Należy się spodziewać, że
rząd niemiecki zda sobie sprawę
z sytuacji, a policja niemiecka
wykaże więcej zrozumienia dla
swych obowiązków.

PARY4. (Pat). W dzienniku
_ „FAction Francaise" Leon Daudet
atakuje gwałtownie Brianda za
Jego zbytnią  powolność wobec

Niemiec. Skutkiem tej powolności
są nietylko ekscesy, które obec-
nie mają miejsce w Nadrenj, lecz
i rozwinięcie się w całych Niem-
czech gwałtownej akcji na rzecz
wojny odwetowej, która wybuch-
nąć może daleko prędzej, niż
ogół to przypusza. Niemcy liczą
na neutralność Anglji, póki na
czele gabinetu stoi Mac Donald.
Śpieszyć się oni będą, by spo-
wodować krwawy konflikt, póki
labourzyści będą u władzy.

BERLIN. (Pat.). Prasa niemiec-
ka donosi, że ambasador fran-
cuski w Berlinie odwiedził dziś
ministra spraw zagranicznych Rze-
szy Curtiusa, wyrażając imieniem
rządu francuskiego ubolewanie z
powodu powtarzających się w
dniach ostatnich na terenie Na-
drenji i Palatynatu napadów na
byłych członków ruchu separa-
tystycznego. Przy tej sposobności
ambasador francuski domagał się
wydania zarządzeń ochronnych
wcelu zapobieżenia powtórzeniu
się podobnych wykroczeń, powo-
łując się na rozmowy, prowadzo-
ne przez przedstawicieli Rzeszy
i Francjj w Hadze w sprawie
amnestji na obszarach okupowa-
nych.

Kancierz austrjacki w Budapeszcie.
BUDAPESZT. (Pat). Kanclerz

dzisiejszym do Budapesztu.
austrjacki Schober. przybył w dniu

Włochy a projekt Brianda.
RZYM, (PAT.) — Ostatnia od-

powiedź włoska na memorandum
francuskie w sprawie federacji
europejskiej przedłożona została
w sobotę wieczorem francuskie-
mu chargć d'affaires w Rzymie
w celu przekazania rządowi fran-
<uskiemu.
W pierwszej części swej od-

powiedzi rząd faszystowski przyj-
muje do wiadomości, iż chodzi
tu tylko o system współpracy.
Oparty na idei unji, nie zaś na
idei zjednoczenia i że należy u-
Szanować całkowitą suwerenność
| niepodległość pol:tyczną wszyst-
kich państw. Tej zasadzie rząd
faszystowski pragnie dać  inter-

 pretację dość obszerną, pragnąc,
aby została wyzyskana w kierun-
ku zapewnienia praw małych

"państw oraz zmazania jakiejkol-
„Wiek istniejącej jeszcze linji de-
Markacyjnej między narodami

' pokonanemi i zwycięskiemi, Rząd
faszystowski proponuje następnie,
aby do wzięcia udziału w proce-
durze utworzenia unji zaproszone
Zostały także Rosja i Turcja, po-

nieważ niezaproszenie tych państw
byłoby sprzeczne z celami soli-
darności europejskiej, jaką się
pragnie osiągnąć. (lnja federalna
winna objąć wszystkie największe
państwa Europy, gdyż w przeciw-
nym razie stworzy nie wielki
kompleks państw, lecz podział
Europy na wrogie sobie ugrupo-
wania. W drugiej części odpo-
wiedzi rząd faszystowski rozpa-
truje kwestję stosunku między
projektowaną unją federalną a
Ligą Narodów, wyrażając opinię,
iż we wszystkich wypadkach win-
no się czuwać nad niedopuszcze-
niem do osłabienia idei solidar-
ności między narodami, na której
oparta jest instytucja Ligi Naro-
dów. Rząd faszystowski sprzeci-
wia się odtworzeniu w unji fede-
ralnej Europy organizmu Ligi Na-
rodów z jego plenarnem zgroma-
dzeniem oraz radą, złożoną z kil-
ku państw. Zdaniem rządu wło-
skiego wszystkie państwa, naj-
większe i najmniejsze, winny przyj-
mować identyczny udział w funk-
cjonowaniu unji i winny im przy-

' i

sługiwać stałe miejsca w radzie.
Odpowiedź włoska w części

ostatniej kwestjonuje celowość
stawiania pojęcia bezpieczeństwa
u podstawy jakiekolwiek paktu
unji europejskiej. Zdaniem rządu
faszystowskiego, unja europejska,

  

     

aby mogła być objęta w ramach
Ligi Narodów, winna posiadać te
same przesłanki polityczne, co
pakt Ligi, t. zn. ograniczenie
zbrojeń, gwarancje przeciwko
ńajeźdzcy oraz pokojowe  załat-
wianie sporów międzynarodowych.

Sowiety a Paneuropa.
MOSKWA. (Pat). Na kongresie

partjj komunistycznej Mołotow
złożył sprawozdanie w komitecie
wykonawczym  kominternu. Po
scharakteryzowaniu światowego
kryzysu gospodarczego Mołotow
poruszył sprawę Paneuropy. Za-
znaczył on, że idea Paneuropy
wyraża się w praktyce przede-
wszystkiem przygotowywaniem

europejskiego sojuszu celnego z
Francją na czele. Na podłożu
kryzysu światowego wzrósł ruch
rewolucyjny, który obejmuje stop-
niowo wszystkie kraje. Jest rze-
czą potrzebną utworzenie w In-
djach partji komunistycznej, nie
istniejącej tam jeszcze, ażeby po-
kierować tym ruchem.'

Starcia policji z komunistami w Bremie.
BERLIN. (Pat). Z Bremy do-

noszą, że wczoraj w kilku punk-
tach miasta doszło w czasie po-
chodów stahlhelmowców do krwa-
wych starć między policją, a ko-
munistami, którzy gradem poci-
sków zaatakowali maszerujące od-
działy Stahlhelmu. Konni policjan=
ci musieli bronić napadniętych,
używając, podczas odjazdu stahl-
helmowców z dworca kolejowe-

go, broni siecznej. Aresztowano
25 komunistów. Tegoż dnia "na
ulicach Wormacji, policja, stając
w obronie uczestników uroczystej
zbiórki byłych żołnierzy 117 p.p.,
rozwiązanego po wojnie, stoczyła
krwawą walkę z komunistami. Na-
stąpiła wymiana strzałów rewol-
werowych, w czasie której 4-ch
komunistów odniosło ciężkie rany.

Premjer węgierski o kwestji dynastycznej
BUDAPESZT. (Pat). Premjer

hr. Bethlen, w towarzystwie mi-
nistrów Vassa, hr. Klebelsberga i
Goemboesa oraz 60 deputowa-
nych przybył do  Debreczynu,
gdzie wygłosił przemówienie do
wyborców. Premjer między inne-
mi poruszył sprawę europejskiej
unji celnej, której ideę gorąco
popiera, aczkolwiek realizacja jej
może być dopiero dziełem dale-
kiej przyszłości. Są osoby—mówił
hr. Bethlen —'które chcą wyko-
rzystać moment kryzysit gospo-
darczego w celu podniesienia
'kwestji dynastycznej. Nie odnosi
się to do przywódców legitymi-

stów. Hr. Apponyi w mowie wy-
głoszonej przed tygodniem w
Sopron przeciągnął linję demar-
kacyjną pomiędzy tymi legitymi-
stami, którzy myślą poważnie, a
tymi, którzy igrają z ogniem. Z
punktu widzenia politycznego
kwestja dynastyczna nie uległa
żadnym zmianom. Załatwienie jej
w drodze zamachu stanu byłoby
poważnem  niebezpieczenstwem
dla państwa. Może ona być roz-
strzygnięta jedynie w drodze par-
lamentarnej, przy zupełnem unie-
zależnieniu się od wpływów za-
granicy. ń

Ruch rewolucyjny w Portugaiji.
LIZBONA.) Pat). Półoficjalny

komunikat podaje, że płk. Almeida
został aresztowany i odesłany do
Elvas, ustalono bowiem, że puł-
kownik przygotowywał ruch re-

wolucyjny, mający na celu obale-
nie rządu. Policja aresztowała
wiele osób cywilnych, zamiesza-
nych w tę aferę. Sledztwo pro-
wadzone jest w dalszym ciągu.

Woldemaras zaostrza opozycję.
KOWNO. (Pat). „Lietuvos Ai-

das" donosi, że w związku z zaj-
ściem na konferencji tautininków,
kiedy to prof. Woldemaras wy-
ciągnął rękę do kanonika Miro-
nasa, komitet partji wysłał do
prof. Woldemarasa Batajtisa i Na-
szlunasa, którzy w imieniu partji
zaproponowali prof. Woldemara-
sowi, ażeby on zaprzestał pracy
opozycyjnej i zajął się pracą kul-

turalną. Prof. Woldemaras odpo-
wiedział, że w swoim czasie, gdy
chciał objąć katedrę w uniwersy-
tecie, rząd nie zgodził się na to.
Dziś, nietylko że nie porzuci on
pracy opozycyjnej, ale przeciwnie,
ma zamiar jeszcze ostrzej wystę-
pować i nadal prowadzić wszczę-
tą robotę. Oprócz tego zaznaczył,
że mowy być nie może o żadnem
pojednaniu.

Poranienie marynarzy angielskich
w Gdańsku.

GDANSK. (Pat.) Z okazji przy-
bycia floty angielskiej zaszedł
w nocy z soboty na niedzielę
wypadek ciężkiego poranienia 3
marynarzy angielskiej floty wo-
jennej ze strony jednego Niemca-
Gdańszczanina. Bójka powstała
bez żadnego powodu, przyczem
Niemiec - Gdańszczanin zranił
wszystkich trzech marynarzy. Ma-
rynarze przewiezieni zostali do
szpitala. Dodać należy, że w cza-
sie wizyty niemieckiego krążo-
wnika „Koeln” pobito również
dotkliwie jednego marynarza nie-
mieckiego.

GDANSK, (Pat.) W sprawie
pobicia trzech marynarzy angiel-
skich w Gdańsku, biuro prasowe
senatu w. m. Gdańska nadsyla
następujący komunikat:
W nocy zsoboty „na niedzielę

doszło do ubolewania godnych
wykroczeń przeciwko kilku mary-
narzom angielskiej eskadry, ba-
wiącej obecnie w Gdańsku. Trzej
angielscy marynarze, którzy za-
bawiali się w jednym z lokali na
Starem Mieście, zostali zaczepieni
przez pewnego gdańszczanina bez

widocznego powodu. Gdańszcza-
nin ten, karany już kilkakrotnie
za brutalne napaści, atakował
Anglików, którzy wreszcie opu-
ścili lokal. Na ulicy zaatakował
gdańszczanin powtórnie marynarzy
angielskich i uderzył  przytem
jednego z nich w piersi, na co
jeden z Anglikėw zareagował
również uderzeniem, wobec cze-
go gdańszczanin wyciągnął nóż
i pchnął nim Anglika, zadając
mu ciężkie rany w szyję. Dwaj
inni marynarze, którzy pośpie-
szyli swemu koledze z pomocą,
otrzymali również ciężkie rany
nożem.  Zranionych marynarzy
przewieziono natychmiast do
szpitala, gdzie udzielono im nie-
zwłocznie pomocy lekarskiej.
Stan wszystkich trzech zranio-
nych marynarzy jest poważny,
albowiem wszyscy oni odnieśli
ąbraženia pluc. Napastnika na-
tychmiast aresztowano. Senat
wolnego miasta wyraził dziś przed
południem komendantowi eska-
dry angielskiej i konsulówi an-
gielskiemu swoje _ ubolewanie
z powodu tego wypadku.

Uczęstnicy zlotu Sokołów ofiarami kata-
strofy.

BIAŁOGROD. (Pat). „Avala* kapitana okrętu „Karageorgjew“
podaje: Okręt „Karageorgjew“,
który uległ katastrofie, wiózł na
swym pokładzie grupę sokołów
czechosłowackich i polskich. W
czasie katastrofy ponieśli śmierć
trzej obywatele czechosłowaccy i
jugosłowiańscy. Z Szuszaku do-
noszą, że dyrekcja Messager.e
Adriatique wysłała do Zadaru 2
statki, które przywiozły ocalałych
podróżnych okrętu. Wiadomość
o popełnieniu samobójstwa przez

okazała się nieprawdziwa. Wśród
17 rannych jest—7, których stan
jest ciężki.

(Od pp. Rudnickiego, Kubal-
skiego i Matuszewskiego otrzy-
mujemy z Zary depeszę, stwier-
dzającą. że członkowie wycieczki
sokołów polskich uniknęli złych
skutków katastrofy i powracają
szczęśliwie do ojcżey. Przyp.
red. P. A. T.).

tekstem 10 łam. 15 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 26 proc. drożej,
zagraniczne o 30
niom miejsca e

terminowe umieszczenie ogłoszeń. Konto czekowe w P.

roc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-
proc. drożej. Administracja nie bierze od RYZ za

     
  

Pochód włoścan Mństith na Aelsingio.
(Tel. od własnego korespondenta).

RYGA, 7.VIi. Zapowiedziany na 7 b. m. marsz lappowców

na Helsingfors rozpoczął się w nocy z 6 na 7 b. m. O świcie

7 lipca wjechało do miasta kilkaset aut z kilku tysiącami

włościan z miejscowości Lappaa. Nad ranem nadzwyczajne

pociąg! przywiozły nowych kilka tysięcy włościan. Wszyscy

lappowcy są uzbrojeni. Panuje wśród nich dyscyplina woj-

skowa. Podzieleni są na bataljony i kompanje. Po przybyciu

do Helsingforsu zajęli koszary i szkoły. Przybyło około 15 ty-

* sięcy osób.
Miasto jest udekorowane flagami narodowemi. Tłumy

witają przybyłych lappowców entuzjastycznie. Armja I organi- .

zacja strzelców są po stronie lappowców.

Rząd zachowuje się biernie.

Poselstwo sowieckie ochraniane jest przez policję. Strze-
żone są również komunistyczny „Dom robotniczy" i inne

lokale komunistyczne.

Demonstracje w Helsingforsie.
HELSINGFORS. (Pat.) Pochód wieśniaków odbył się zupełnie

spokojnie. Zkolei zorganizowano zebranie na placu senackim w obec-
ności prezydenta republiki, członków rządu, gen. Mannerheima, kor-
pusu dyplomatycznego oraz rzesz publiczności, liczących około
20 tysięcy. Wygłoszono szereg przemówień politycznych oraz o cha-
rakterze religijnym. Prezydent podkreślił patrjotyczny charakter oraz
konstytucyjne podłoże ruchu.

Obrady sejmu finlandzkiego.

RYGA, 7.VII. Z Helsingforsu donoszą: O godzinie 12-tej w po-
łudnie odbyło się krótkie posiedzenie sejniu, na którem nie oma-
wiano żadnych ustaw, a dokonano jedynie wyboru nowego przewod-
niczącego sejmu. Dotychczasowy przewodniczący wszedł w skład
rządu Svinhufruda.

Stanowcza postawa lappowców.
RYGA, 7.I1. Z Helisingforsu donoszą: Przewódcy ruchu lap-

powców zawiadomili rząd, że nie opuszczą dotąd stolicy do-

póki nie uzyskają gwarancji wypełnienia ich żądań w stosunku

do komunistów.

Młodzież narodowa uwięziła posłów komunistycznych.

RYGA, 7.VI| Z Helsingforsu donoszą: Narodowa organizacja
młodzieży zawiadomiła władze, że uprowadzeni z sejmu dwaj po-
słowie komunistyczni znajdują się w Lappaa pod nadzorem lappow-
ców i wydani zostali policji dla przewiezienia ich do Helsingforsu.

Zachwiane sfanowisko Swinhufruda.

RYGA. 7.VII. Z Helsingforsu donoszą: Stanowisko rządu

Swinhufruda jest zachwiane. Wprawdzie lappowcy oświadczyli,

że nie będą mu czynić żadnych trudności, lecz odmówili przy-

jęcia dwóch tek w gabinecie, żądając trzech. Po naradach lap-

powcy usunęli się od udziału w rządzie.

Zemsta komunistów.
RYGA. 7.VII. Z Helsingforsu donoszą: Dziś w nocy komuniści

podpalili w mieście Rozanijeki, na północy Finlandji, 5 składów to-
warowych. Składy spłonęły doszczętnie. Straty są wielomiljonowe.

Urmde wiadomości.
 

fesor medycznej akademji wo-
jennej w Petersburgu, brał czyn-
ny udział w życiu polskiem w Ro-
sji. Po rewolucji bolszewickiejPożar w lasach Pszczyń-

skich. |
KATOWICE (Pat.)— Onegdaj

w południe wybuchł „nagły pożar
w lasach księcia Pszczyńskiego,
niszcząc kilka morgów młodego
lasu. Zaalarmowana straż pożarna
z pomocą robotników leśnych
zdołała w ciągu 3 godzin pożar

powrócił do kraju i objął katedrę
okulistyki uniwersytetu warszaw-
skiego. Brał jednocześnie żywy
udział w organizowaniu uniwer-
sytetu wileńskiego. Zmarły pozo-
stawił po sobie bogatą spuściznę
naukową w postaci 180 prac me-
dycznych w języku polskim, ro-
syjskim, francuskim i niemieckim.

zlokalizować. W czasie akcji ra-
tunkowej znaleziono w lesie wi-
sielca w wieku około lat 22, przy
którym nie znaleziono żadnych
dowodów osobistych, pozwalają-
cych stwierdzić jego tożsamość.
W toku dalszych dochodzeń usta-
lono, iż denat przed popełnie-
niem samobójstwa zawinął w swo-
ją kamizelkę wszelkie posiadane
dokumenty, a następnie zapalił je,
powodując pożar lasu.

- Kafastrofa lotnicza.
LONDYN. (Pat.) Z St. Johns

na Nowej Funlandji donoszą o
katastrofie aeroplanu „Dehavilland

Był założycielem i redaktorem
kwartalnika „Klinika Oczna“.

Zgon posta Jaruzelskiego.
WARSZAWA. (Pat.) — Wczoraj

zmarł nagle w swym majątku
Kaczanówce, poseł z klubu B. B.
W. z R. Ksawery Jaruzelski, ma-
jor rezerwy. Zmarły liczył 48 lat.
Smierć nastąpiła po dwudniowej
grypie, która skutkiem silnej go-
rączki wywołała zapalenie opon
mózgowych. Pogrzeb odbędzie się
we wtorek w Kaczanówce.

Wycieczka wileńska w pań-
stwach bałtyckich.

Moth", na którym dokonanow RYGA. (Pat.) Bawiąca tu od
swoim czasie wspaniałego lotu kilku dni wycieczka słuchaczek
nad Atlantykiem. Lotnik jest ran- ; słuchaczów Instytutu Wschod-

ny. Aparat został zniszczony. niego z Wilna z prof. Ruszczy-

Zgon znakomifego okulisty. <cem na czele, po zwiedzeniu Rygi
i i Libawy w dniuZAWA.(Pat.)— W nocy | okolic, oraz Lib:

zS na AUno zmarł Ž Jason Ala AT i dalszą

Warszawie profesor okulistyki Podróż do PDAA, AB LOB,
uniwersytetu warszawskiego, dr. UWAGA!
Stanisław Noiszewski, prezes To- wkryzysie zaw mo Maistą

warzystwa  Okulistów Polskich, za ten kto kupuje: dobr: 5

Sezońy o sławie międzynorodo- pędzie, tarty oraz wszelkie arty-
= ą ki malarskie

wej. Prof. Noiszewski, urodzony W SKLEPIE FARB 203—2
w Wilnie, ukończył szkołę średnią |> Tu ja e aa Gdy FRANCISZKA KYNASZEWSKIEGO

Wilno ul. Mickiewicza 35.
wał w Moskwie, Krakowie i Wie- Na żądanie wskazuję paozycA

—S.malarzy.

 

dniu. Podczas wojny, jako pro-
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W dniu 13 lipca odbędą się w pow. Święciańskim, Dziśnieńskim, Brasławskim i Postawskim wybory uzupełniające do Sejmu.

Wz wytany Pay i Kali poniai si g. da gonna 1
Wydatki w Finlandji

Naród finlandzki, który zwy-

cięsko oparł się wszelkim zaku-

som rządów carskich i utrzy-

mał swój ustrój wewnętrzny nie-

tykalny do wybuchu wojny świa-

towej i odzyskania całkowitej nie-

podległości, jeszcze raz dowiódł

swej niezwykłej żywotności i siły

odpornej na czynniki rozkładowe.
W małej mieścinie finlandz-

kiej Lappo rozpoczął się ruch,

dążący do odrodzenia organizmu

narodowego przez wyzbycie się i

zwalczenie rozkładowych pierwia-

stków komunistycznych, które za-

częły zatruwać zdrową duszę na-

rodu finlandzkiego.

Ruch odrodzeniowy rozpoczął

się na podstawach narodowych i

religijnych, przedewszystkiem
wśród włościan, którzy w działa-

"niach rządu wobec komunistów

dopatrzyli się słabej ręki i nie-

bezpieczeństwa dla niepodległoś-

ci państwa. Ruchem tym, naktó-

rego czele stoi specjalny komi-

tet, złożony z 20 osób, pod prze-

wodnictwem Kossuli, nie zakre-

ślił sobie planów, sięgających

wgłąb przebudowy ustroju pań-

stwowego. Lappowcy nie chcą

niczego burzyć: ani ustroju par-

lamentarnego, ani systemu rzą-

dów. Ustrój parlamentarny chcie-

„iby widzieć bardziej doskonały i

wolny od elementów wywroto-

wych, działających na szkodę pań-

stwa. Od rządu wymagają silnej ręki

i niepobłażania przestępcom pań-

stwowym. Jeżeli chodzi o parla-

raent, nie żądają nawet jego roz-

wiązania. Domagają się jedynie,

by parlament w obecnym skla-

dzie przyjął ustawy, gwarantujące

bezpieczeństwo i ład wewnętrzny.

Gdyby parlament nie poszedł

w tym kierunku, winien być roz-

wiązany. Niejasne jest stanowisko

lappowców w sprawie ordynacji

wyborczej. Kossula na publicz-

nem zgromadzeniu w Helsingfor-

sie oświadczył, że ordynacja wy-

borcza powinna być zmieniona

w tym kierunku, aby prawo wy-

borcze posiadali tylko płatnicy

, podatku dochodowego. Czy o-

świadczenie Kossuli wyraża po-

gląd całkowity lappowców na

. zmianę ordynacji wyborczej, nie-

wiadomo. Z dotychczasowych

oświadczeń przewódców ruchu

włościańskiego, wynika w każ-

dym razie, że lappowcy nie do-

magają się radykalnych reform

ani społecznych ani politycznych

i nie występują przeciwko ustro-

jowi parlamentarnemu. Według

informacji jakie dotychczas na-

deszły z Helsingforsu ruch lap-

powców jest raczej masowem wy-

warciem nacisku zarówno na Sejm

jak i na rząd w kierunku opano-

wania i zniszczenia agitacji ko-

munistycznej w pierwszym rzę-

dzie, a następnie socjalistycznej

i wogóle lewicowej.

Jak już zaznaczyliśmy ruch

lappowców ma głębokie podłoże

religijne.

Włościanie idący na Helsing-

fors szli jak powiadali z nakazu
Bożego dla wypędzenia anty-
chrysta, który z Rosji zagraża
całemu światu a przedewszyst-

kiem narodowi  finlandzkiemu,

jako sąsiadującemu bezpośrednio
z Rosją sowiecką. Nie szli bu-

rzyć i niszczyć ale uzdrawiać

i leczyć. Na tem tle religij-
nem  oparli się  niepodległo-

ściowcy finlandcy, którzy pod-
chwycili zdrową ideję i podobnie
jak w 1918 r. w walce z bolsze-
wikami pokierowali tym ruchem

stanowią  nie-

Wysoki
finnów i

lappowcy nie

zorganizowanej bandy.
zmysł organizacyjny

tu odniósł tryumf. Lappowcy
zorganizowali się _ niezmiernie

szybko w kadry wojskowe i sta-

nowią dziś silne, uzbrojone i

zdyscyplinowane szeregi.

W jakim kierunku rozwinie się
dalej ruch leppowców trudno
dziś przewidzieć wątpić jednak

należy, czy ruch ten zejdzie na

manowce i czy przewódcy ruchu

zechcą sięgnąć po władzę wyko-

nawczą w państwie.

Nie bez znaczenia dla czytel-
nika polskiego jest stanowisko

lappowców w polityce zagranicz-

nej. Lappowcy opowiadają się za

ideą związku państw bałtyckich z

„czy też przeciwnie,

Ż prasy.
Odpowiedzialność.

„Gazeta Warsz." zwraca uwa-
gę na uprawianą przez pewną
grupę polityczną metodę  fał-
szerstw.  Sfałszowano  okólnik
obožnego Wielkiej Polski, p. Tłu-
chowskiego, w tydzień później
rzekomy rozkaz „komendy* Ob.
Wielk. Polski w Poznaniu. W cią-
gu tegoż tygodnia ujawniono sze-
reg fałszerstw okólników i odezw
stronnictw lewicowych i centro-
wych, dokonanych z zamiarem
przeszkodzenia kongresowi kra-
kowskiemu.

Fikcja fałszerstwa prowadzona
jest na dużą skalę. Obejmuje sze-
reg miejscowości: Warszawę, Kra-
ków, Poznań. Sfałszowane pie-
częcie, podpisy, koperty ze spe-
cjałnie  drukowanemi napisami
i t. p., wskazują, że powstała cała
organizacja, rozporządzająca du-
żym zasobem środków.

Atmosfera moralna w kraju—pisze
( „Gaz. Warsz."—staje się tak nieznośna,
"iż nawet ludzie, nie obdarzeni jakiemś
szczególnie wrażliwem sumieniem mu-
szą nakoniec zacząć reagować na serjo
i poważnie zabrać sic do jej oczyszcze-
nia. Często słyszy się obecnie w roz-
mowach zdanie: „Ja wprawdzie jestem
zdecydowanym sanatorem, ale uczci-
wym i potępiam... (tu następuje wyraż-
ne lub ogólnikowe napomknięcie o ja-
kimś fakcie, powszechnie przez opinję
publiczną potępionym). Tymczasem te-
go rodzaju zastrzeganie się nie może
w żadnym wypadku wystarczać. Trzeba
jasno i wyraźnie stwierdzić, czy fakty,
które się potępia, uważa się istotnie za
sprawy  pierwszorzędnego znaczenia,

które w niczem
har-

ważne, za drobiazgi,
przeszkodzić nie mogą dalszej,
monijnej współpracy...

W ten sposób ustala się od-
powiedzialność za pewne metody
działania politycznego. Żaden
czynny zwolennik systemu obec-
nego nie będzie się mógł od tej
odpowiedzialności uchylić.

W Kowlu miały miejsce w o-
statnich dniach czerwca drobne
zajścia pomiędzy ludnością žy-
dowską a chrześcijańską. Sensa-
cyjna „Gazeta Polska“ zbagateli-
zowała w jakiejś wzmiance te
zajścia, z których oczywiście pra-
sa żydowska zrobiła, jak zwykle,
pogromy. I oto od sjonistyczne-
go „Naszego Przeglądu" otrzy-
muje następujący monit:

Co się zaś tyczy godnego dawnej
„Dwugroszówki* wybryku pod adresem
„narodu wybranego*, to przypomnieć
musimy, że obóż sanacyjny skwapliwie
korzysta z usług tego właśnie narodu
na terenie międzynarodowym.

Wściekłość wszelakich „żydków* z
prasy opozycyjnej pochodzi właśnie z
tego, że prasa narodowo-żydowska nie

za kwestje mniej.

chce się podporządkować strategji pro-
pagandowej Centrolewu.

„Gazeta Polska" powinna się sta-
nowczo pohamować przy wyładowaniu
nawyków, jaskrawo kolidujących z po-
lowaniem na głosy żydowskie w okręgu
wołyńskim. Żyją wszak jeszcze liczni
„brodacze”, których wystawiono na
liście jedynkowej, celem odciągnięcia
żydów od „niebłagonadiożnej" ośmnastki.

A więc czekamy! Niechże „Gazeta
Polska* opamięta się w porę i opowie
swym czytelnikom całą prawdę o Kowlu"!

Widać źle jest z sanacją, sko-
ro organ żydowski tak sobie a-
rogancko poczyna z
„Gazety Polskiej".

Cień B. B. w rozprawie
U. 0. w. '

W toku rozprawy (I. O. W.
we Lwowie zeznawał m. in. dnia
6-go ub. m., w 10-tym dniu -roz-
prawy, świadek Jan Leon Gelew-
ski (dawniej Gelber), szwagier
oskarżonego Popadiuka, ożenio-
ny z jego siostrą, z którego prze-
słuchania dowiedziano się:

„— Przew.: Pan się nazywa Jan
Leon Gelewski, ma pan lat 34, jest pan
mag. praw. rel. ewangelickiej?

— Tak jest, wyznania helweckiego,
nie augsburgskiego...

Przew.: Pański obecny zawód?
— Żyję z gotówki!
Obr. dr. Starosolski: Czy nie roz-

mawiał pan przypadkiem ze swoim
szwagrem o polityce?

— Rózmawiałem. Przy sposobności
omawiania zagadnienia ukralńskisgo mó-
wiłem mu, że jednak Ukraina będzie
musiała w przyszłości oprzeć się o Pol-
skę. Szwagier po dłuższej dyskusji
przyznał mi rację.

Prok.: Jaka Ukraina ma się oprzeć
o Polskę? Z jakich terytorjów ma się
ona składać? Z jakiej racji pan ten
problem poruszał?

— Miałem się żenić wówczas z o-
becną moją żoną (świadek był już raz
żonaty). Chciałem się przekonać, w ja-
kie środowisko wejdę, co dla mnie z
racji mojego czynnego udziału w życiu
politycznem, miało wielkie znaczenie.
Dlatego to poruszyłem w rozmowie ze
szwagrem ten temat. Wówczas to po-
wiedziałem, że dla (ikrainy niema inne-
go wyjścia, jak tylko oparcie sę o Pol-
skę. Bo z chwilą powstania państwa
ukraińskiego oparcie o Rosję odpada
ze względu na Ukrainę naddnieprzań-
ską, która wejdzie w skład ziem do te-
go państwa należących. Rumunja oddać
będzie musiała Bessarabję i Bukowinę,
a Czechosłowacja Ruś przykarpacką.
Pozostaje zatem tylko oparcie się o
Polskę w formie federacji obu państw.
Tak mówiłem, a szwagier przyznał mi
rację.

Prok.: A co się miało stać z pol-
skiemi ziemiami?

Świadek milczy.
Dr. Starosolski: Do jakiej partji po-

litycznej pan należy?
— Do B. B. W. R.
Obr. dr. Hankiewicz: Czy: on się

zgodził z panem, że ta federatja wy-
szłaby na dobre obu narodom?

— Tak jest, on się zgodził”.

Ta wspólność pojęć członka
B. B. i członka (I. O. W. jest
godna uwagi.

panami z

 

NOWE FAŁSZERSTWO.
W „Kurjerze Poznańskim" znaj-

dujemy list posła prof. Bohdana
Winiarskiego z opisem nowego
fałszerstwa, popełnionęgo przez
jakąś grupę sanacyjną.". 3

Oto list prof. Winiarskiego:
„Przed kilku dniami zwrócił się do

mnie jeden z urzędników państwowych
w Poznaniu z zapytaniem, czy istotnie
poleciłem zaprosić go na zebranie Obo-
zu Wielkiej Polski, z którym on nie po-
zosłaje w żadnym kontakcie Odpowie-
działem, że nikomu nie dawałem takie-
go polecenia. Wtedy pokazał mi pismo,
otrzymane w dwu kopertach; wewnętrz=
na miała drukowany napis, że zawjera
tajny rozkaz, który należy przeczytać
na osobności. Pismo samo brzmi jak
następuje:
Obóz Wielkiej Polski

| komenda
na m. stoł. Poznań

WPan

Poznań, dnia 27 czerwca 1930 r.
Z polecenia p. prof. B. Winiarskie-

go, posła na Sejm R. P., mamy zaszczyt
zaprosić — W. Pana w charakterze go-
ścia na zebranie sekcyjne mężów za-
ufania, które odbędzie się w niedzielę
dnia 29 bm. w sali £9 Collegium Medi-
cum o godz. 15-ej. Na porządku obrad
bardzo ważne sprawy politycz: e.

Plerwszy Sekcyjny
ł J. Graczyński

. (pieczęć) O. W. P.
Ściśle tajne!

„Powiedziałem odrazu pytającemu
mnie urzędnikowi, że cała sprawa jest
bardzo podejrzana; po sprawdzeniu o-
kazało się istotnie, że pismo jest sfał-
szowane; O. W. P. podobnych pism nie
wysyła. Nadużyto więc nazwy Obozu
Wielkiej Polski; sfałszowano pieczęć z
literami O. W. P. Niewiadomo, do kogo
należy podpis; wreszcie nadużyt  nie-
godnie mego nazwiska Być może, że
takich pism wysłano więcej. Skąd się
wzięła koperta z drukowanym napisem?

„Nie dziwnego, że w tych warun-
kach nasuwać się musi podejrzenie, iż
chodziło tu o sprawdzenie, który też z
urzędników państwowych odezwie się
na poparte mojem nazwiskiem zapro-
szenie i pójdzie na fikcyjne zebranie.

„Uważam za pożyteczne ostrzec
ogół narodowy przed podobnemi sztucz-
kami i zalecić czujność wobec fałszerzy,
oszustów i prowokatorów. Opinja pu-

 

 

udziałem Polski. W polityce fin-
landji byłby tó zwrot, ogromny.
Dotychczas pod wpływem Nie-

miec, a nie bez udziału Mosk-
wy, Finlandja uchylała się od
idei związku państw bałtyckich,
głosząc przynależność swą do
państw skandynawskich. Dość
wrogo  występowano  przytem

przeciwko zbliżeniu z Polską.

Wywarcie nacisku przez lappow-

ców na zmianę orjentacji za-

bliczna już wie, co ma
metodach „politycznych*.

Prof. B. Winiarski.

Połączone tu jest fałszerstwo
z prowokacją i szpiegostwem.
Słusznie pisze z tego powodu
„Kurjer Poznański": „Sprawa jest
jasna. Sfałszowany „tajny rozkaz"

sądzić o tych

Obozu Wielkiej Polski, powołują-
cy się na posła prof. Winiarskie-
go, miał urzędników wciągnąć w
pułapkę, miał ujawnić, kto z
urzędników utrzymuje z Obozem
Wielkiej Polski „ściśle tajne" sto-
sunki. Urzędnicy zapamiętają so-
bie te metody szpiegostwa i pro-
wokacji, stosowane wobec nich
przez sanację*,

„Kurjer Pozn.“ dołącza fotogra-
fję fałszywych kopert, w których
rozesłany został wyżej przyto-
czony list.
UT AEATAKASTS ROS

Dien polityczny.
Zjazd Chrz. Demokracji na

. Śląsku.
Odbył się wKatowicach zjazd

okręgowy Ch. D. przy udziale 500
delegatów i kilkuset gości: posłow
do sejmu sląskiego, warszawskie-
go oraz senatu. Pos. Korfanty
wygłosił mowę przeciwko poczy-
naniom sanacji, odroczeniu sej-
mów: warszawskiego iśląskiego
i senatu. Przyjęto rezolucje prze-
ciwko sanacji i przeciwko zwal-
czaniu parlamentu, a nadto u-
chwalono wysłać list do Pana
Prezydenta Rzeczypospolitej w
związku z odroczeniem
śląskiego i do premjera Sławka
w tej samej sprawie, żądający
ponadto odwołania woj. Grażyń-
skiego. Delegacja Śląska Cieszyń-
skiego zgłosiła solidarność z ak-
cją Ch. D. górnośląskiej.

 

granicznej byłoby. doniosłem
w ukształtowaniu się stosunków

nad Baltykiem. Jakiekolwiek by-
łoby stanowisko Finlandji wobec
państw  baltyckich i Polski,
jedno jest niewątpliwe, że
marsz włościan  lappowskich
na  Helsingfors będzie ożyw-
czem, świeżem tchnieńiem, która

nietylko oczyści atmosferę w Fin-

landji, als wywrze swój wpływ
dodatni na państwa bałtyckie.

sejjnu.

 

Otwarcie międzynarodowej wystawy ko-
munikacji i turystyki.

W niedzielę przed południem
w Poznaniu odbyło się uroczyste
otwarcie międzynarodowej wysta-
wy komunikacji i turystyki. (lro-
czysty akt, który zaszczycił swoją
obecnością w charakterze przed-
stawiciela P. Prezydenta Rzeczy-
pospolitej minister Komunikacji
Kihn oraz szereg duchownych
i świeckich uczestników, jako też
liczni przedstawiciele państw za-
granicznych, odbył się w sali te-
atralnej Dworu Huggera na tere-
nach wystawy. Estradę sali przy-
brano wielkim orłem białym na
tle zieleni i kwiatów. Obok roz*
pięto sztandary o barwach państw,
biorących udział w wystawie. Na
specjalnym fotelu zajął miejsce
p. minister Kiihn, powitany przy
wejściu dźwiękami hymnu naro-
dowego. Pierwszy zabrał głos pre-
zes Rady Głównej Wystawy, pre-
zydent Ratajski, który wygłosił
przemówienie powitalne.

Zkolei przemawiał dyrektor
prof. Ropp, następnie prezydent
Kongresu Komunikacji Podmiej-
skiej p. Lancker, który nawiązu-
jąc do zakończonych właśnie
obrad Międzynarodowego Kongre-
su, podziękował za zorganizowa-
nie go w Polsce, poczem przy-
pomniał, że zagraniczni uczestni-
cy Kongresu zwiedzili najważniej-
sze ośrodki Polski, byli mianowi-
cie w Gdyni, Lwowie, Krakowie,
Katowicach, poczem zjechali się
wszyscy w Poznaniu, aby podzi-
wiać piękną wystawę Komunikacji
i Turystyki. Wyraziwszy uznanie
organizatorom wystawy p. Lanc-
ker podniósł, że Belgja święci w
tym roku stulecie swej niepo-
dległości. (Ustęp ten przywitano
hucznemi oklaskami). W związku
i tem zorganizowała Belgja2wy-
stawy w Leodjum i Antwerpii.
W obu tych wystawach Polska
bierze czynny udział.

Po krótkiem przemówieniu do-
konał otwarcia wystawy min. Kiihn.
W chwili ogłoszenia otwarcia

wystawy orkiestra odegrała hymn
narodowy, poczem obecni udali
się przed gmach Dworu Hugge-
ra, gdzie p. minister Kiihn doko-
nał przecięcia symbolicznej wstę-
gi, i zkolei wypuścił z przed pal-
miarni kilkaset gołębi. Dwum z
nich przyczepiono do nóżki de-
pesze. Jedna p. ministra Kiihna
następującej treści: „Wystawa Ko-
munikacji i Turystyki w Poznaniu
niech przyczyni się do wzajemne-
go poznania się narodów i zgodnej
współpracy”. Druga depesza była
od Dyrekcji Wystawy i miała treść
następującą: „Międzynarodowa
Wystawa Komunikacji i Turystyki
została o g. 11,30 otwarta w imie-
niu p. Prezydenta Rzeczypospolit.
przez ministra Komunikacji inż.
Kiihna w obecności przedstawi-
cieli 30-tu państw".

Bezpośrednio potem nastąpiło
wręczenie p. ministrowi Kiihnowi
pięknych podarków przez delega-
tów 9-ciu okręgów kolejowych w
Polsce. Podarki te symbolizują
bogactwa naszego kraju; były więc
wśród nich między innemi: psze-
nica, węgiel, drzewo, minerały,
sól, wosk i t. d. Podarki wręczyli
p. ministrowi delegaci kolejowe-
go przysposobienia wojskowego
poszczególnych okręgów w asyście
kompanji honorowej K. P.W.—Po-
znań.

Następnie p. minister Kiihn z
otoczeniem udał się na zwiedza-
nie wystawy, oprowadzany przez
Dyrekcję i członków zarządu.
Równocześnie nad terenem wy-
stawy pojawiły się samoloty woj-
skowe, które wykonały szereg nad-
zwyczaj efektownych ewolucyj.

Około godz. 4-ej odbyło się
w sali Huggera śniadanie na 1000
osób. Przemawiali pp.: prez. Ra-
tajski, min. Kiihn, w imieniu de-
legatów państw obcych wicemi-
nister włoski p. Pennawarin i wresz-
cie komisarz rządowy, p. Ma-
deyski.
 

 

Czy będzie proces centrolewu?
W Krakowie bawił w końcu

ubiegłego tygodnia z ramienia
ministra Cara dyrektor departa-
mentu w Ministerstwie Sprawie-
dliwości, dr. Świątkowski, i pro-
wadził z szefem prokuratury Są-
du Apelacyjnego, . d-rem Toka-
rzem, dwoma podprokuratorami:
Michałowskim i Grotowskim oraz
sędzią śledczym przy Sądzie Okrę-
gowym karnym, Wątorem, nara-
dy w związku z Kongresem Cen-
trolewu w Krakowie. Narady te—
jak słychać — dotyczyły omówie-
nia i uzgodnienia działalności
„władz sądowych wobec przywód-
ców Centrolewu, pociągniętych
za swoje wystąpienia na Kongre-
sie do odpowiedzialności sądo-
wej. Sędzia śledczy ma przystą-
pić podobno do przesłuchania
szeregu osób, które brały udział
w Kongresie. Papiery skonfisko-
wane w czasie rewizji policyjnej
w Domu Robotniczym PPS zo-
stały oddane w sobotę wraz z
protokułem sędziemu śledczemu.

* *

A tymczasem jeden z prawni-
ków krakowskich wypowiada w
„Głosie  Narodu* następującą
opinję:

„Prokuratorja w Krakowie ma
wystąpić przeciw przewódcom
Kongresu, mówcom itd. ze spra-
wą karną o zbrodnię z par. 65-a
u. k.

Wobec konfiskaty rezolucyj
niedzielnych niepodobna analizo-

wać ich treści pod względem
prawnym. Ograniczę się zatem
tylko do uwagi natury ogólnej.

Omawiać fakty znane, zgod-
ne z prawdą, oceniać je pod
względem prawnym i politycz-
nym, wyprowadzać z nich wnio-
ski natury prawnej czy politycz-
nej, to krytyka dozwolona, nie
wchodząca w kolizję z żadnym
przepisem karnym. Gdzie kryty-
ka operuje jedynie zgodnym z
prawdą materjalem faktycznym
i wysnuwa z niego tylko logicz-
ne, odpowiadające obowiązują-
cym w danej materji przepisom
prawnym wnioski, tam nie może
być z reguły mowy „o podżega-
niu do nienawiści lub pogardy*.

Pomijam stronę polityczną,
wciągania do dyskusji i krytyki
osoby Prezydenta Rzeczypospo-
litej. Ze stanowiska czystopra-
wnego nie.można podnieść za-
rzutu, jeżeli krytyka zarządzeń
Prezydenta nie przekracza granic
powyżej określonych*.

*
* *

Praca konserwatywna daje do
zrozumienia, že do procesu mo-
że nie dojść. W kołach rządo-
wych też obserwowane jest sta-
nowisko chwiejne z obawy, aby
proces nie skończył się uniewin-
nieniem oskarżonych. Prawdopo-
dobnie rządowi chodzi tylko o
zastraszenie centolewu i że groź-
by są raczej pociągnięciami ta-
ktycznemi.

 

Sanacja i Chrześcijańska-Demokracja.
W niedzielę odbył się zjazd

"a Naczelnej Chrz. Demokracji.
ddawna już sanacja zabiega

o to, ażeby przyciągnąć do sie-
bie bądź
skie, bądź Chrześć. Demokrację.
W szczególności usilne były ro-
bione zabiegi o tę ostatnią. Wy-
dawało się to tembardziej możli-
we, że w Chrześć. Dem. pewne
grupy prowincjonalne były bar-
dzo zbliżone do sanacji, a mię-
dzy innemi grupa bydgoska wy-
raźnie prowadziła własną politykę
na rzecz sanacji. To samo mniej
więcej dałoby się powiedzieć o
grupie lwowskiej, częściowo też
Pa

ymczasem sanację spotkał
zawód. Zjazd Rady Naczelnej
Ch. - D. był wyjątkowo liczny. Z
pośród ugodowo wobec sanacji
usposobionych grup przybyła
lwowska z senatorem Makarewi-
czem na czele, oraz bydgoska z
p. Wieckim, współpracownikiem
p. Teski, wydawcy „Dziennika
Bydgoskiego". Dyskusja nad sy-
tuacją polityczną byla bardzo
długa, w rezultacie  powzięto
uchwałę, grzebiącą nadzieję sa-
nacji na głąboki rozłam w Chrześc.
Demokracji. Uchwała brzmi:

„Rada naczelna Chrz. Demo-
kracji, przyjmując do wiadomości
sprawozdanie o obecnej sytuacji
politycznej w kraju, wygłoszone
przez p. prezesa Chacińskiego,

to Stronnictwo Chłop-.

akceptuje stanowisko zajęte przez
wydział wykonawczy i klub par-
lamentarny; w szczególności rada
naczelna stwierdza udział posłów
i senatorów Chr. Dem. oraz in-
nych działaczy ruchu chrześcijań-
sko-społecznego w kongresie ob-
rony prawa i wolności ludu w
Krakdwie.

Rada naczelna udziela swej
aprobaty klubowi parlamentarne-
mu na dalszą współpracę z de-
mokratycznemi stronnictwami po-
litycznemi zgrupowanemi w t. zw.
Centrolewie z zastrzeżeniem, że
przez współpracę Chr. Dem. z
innemi stronnictwami nie będą
naruszone ideały i postulaty pro-
gramowe ruchu chrześcijańsko-
społecznego".

Uchwała przeszła jednomyśl-
nie, jedynie delegat bydgoski p.
Wiecki, wyszedł z posiedzenia
przed głosowaniem. 4

ŽYCIE KATOLICKIE.
Konferencja dziekanów

wojskowych.
Dn. 3-go lipca r. b. przybyli

do Warszawy na zarządzenie J.E.
Ks. Biskupa Polowego dżiekani
Okręgów Korpusowych na kon
ferencję.

Po zagajeniu zjazdu przez J.E.
Ks. Biskupa Polowego zostały wy-
głoszone i przedyskutowane re-

głwwać na się Katolicka- Narodową Ik 2
feraty, dotyczące pogłębieniaży”
cia religijnego i służby duszp4”|
sterskiej w armji. W szczególnoś |
ci wyjaśniono postanowienia Sta” 1
tutu duszpasterstwa wojskowego
w Polsce, nadanego przez Stoli
Apostolską; w przystosowaniu 404
potrzeb religijnych naszego ż0%
nierza. Omawiano również spfć
wę należytego zorganizowania 0'|
pieki duszpasterskiej wojska W|
czasie koncentracji. Zreferowań |
zostaly zarządzenia Stolicy SV h
dotyczące kultu Najśw. Eucha
stji głoszenia słowa Bożego, n9
wego rytuału oraz szereg praX p
tycznych instrukcyj, celem owoć! | -
nego pełnienia obowiązków dus”
pasterskich. i

Po krótkiej modlitwie za zma”
łych ks. ks. kapelanów oraz ŻO!*
nierzy J. E. Ks. Biskup Polo
zamknął konferencję. Kap) |

Masonerja francuska a 501
cjalizm.

Aż do czasów po wojnie świa”|
towej masonerja francuska była |
zorjentowana dość „mieszczaN
ska" — pisze H. Reverdy w „LŚ.
Croix“. Robotnicy i chłopi nie
mieli dostępu do lóż. Charaktė“
rystycznym dla tego „mieszczafł”
skiego" kursu jest hołd, jaki Pi
ryski Wielki Wschód złożył WĄ
października 1830 r. w oficjalnej|
formie najbardziej mieszczańskie”
mu z pośród wszystkich królów
francuskich, Ludwikowi Filipo
W okresie Trzeciej Republiki 19%]
że wprawdzie żąda'y od swy' e
członków, by opowiadali się pry |
rogramie skrajnie laicystycznyi|

konia) Kościoła i państwa, znić
sienie poselstwa przy Watykanić
niedopuszczenie absolwentów
szkół ketolickich do wyższych st2“
nowisk w armji i administrac)|>
państwowej i t. d.), ale strzegy
się bojaźliwie przed wszelką sy:
patją dla socjalizmu i wogóle
reform społecznych. Jednakże ju:
w r. 1894 ruch „kolektywistyczny”
wydał się Wielkiemu WschodoW
tak ważnym, że zalecił on „brś”
ciom* studjum nad teorją „kV“
lektywistyczną". Całkowite przy”
chylenie się ku radykalizmowi IE
wicowemu nastąpiło dopiero p?
wojnie światowej. W r. 1922 koń”
went Paryskiego Wlelkiego Wsch0“
du rzucił hasło: „Obowiązani je
steśmy orjentować się w kieruj
ku tych form, które propag
klasa robotnicza! „Nacjonalizacja
(tylko inny wyraz pójęcia „socjó|
lizacja") przemysłu stała się o |
tąd postulatem programu wolno”
mularskiego. Wszelkie bogactwa |
narodowe winny być wywłaszcz0*
ne w interesie „kolektywizacji
głosił Wielki Wschód w r. 192% JĄ
Należy zdecydowanie zwalczać
projekty zwrotu przedsiębiorst
państwowych(państwowych przed”
siębiorstw monopolowych) gos“
podarce prywatnej,  natomiaś*
trzeba popierać w miarę sił pro“|
pagandę na rzecz stopniowej „ “i
cjonalizacji“ przedsiebiorstw pry“
watnych (ubezpieczeń  spolecZ“
nych, górnictwa, kolei, mieszka
(1), młynarstwa, piekarń (I), przej
mysłu metalowego i tekstylnego | |
(Według poglądów  Wielkieg9|
Wschodu, wielkie  przedsiębiot 4.
stwa prywatne mogą być zamię |
nione na „instytucje narodowe |
bez odszkodowania. E

Masonerja francuska skłanić |
się również ku wzorom sowieckó”
rosyjskim w sprawie usunięcia
prawa dziedziczenia i w kwesti
organizacji pracy przymusowej:
Jednem słowem loże francuski
są dziś przekursorami i sprzy”
mierzeńcami nie tylko bolszewiZ“
mu kulturalnego, ale i ekon0“
micznego. (Kap):

Ltałej Polski.
„Zaginiony”.

P. Stefan Zagórski, bratanek
generała, zwrócił się do Sądu O
kręgowego w Warszawie. z poda”
niem o uznanie gen. Zagórskie
go za zaginionego i o wyznacze
nie kuratora jego praw i majątku |.
w osobie p. Stefana Zagórskiego!
jako jedynego najbliższego krew*
nego i domniernanego spadko“
biercę. Jedynym majątkiem, jaki
pozostał po śp. gen. Zagórskim,
jest 12-hektarowa działka gruntu:
w pow. Dubieńskim, jaką gen:|
Zagórski otrzymał w roku 1924 £
nadania wojskowego i którą ob”
jaął w posiadanie. Władze woj;
skowe zamierzały właśnie cofnąć
to nadanie, a to dlatego, że nikt
na tej działce nie gospodarowal
Ponieważ p. Stefan Zagórski 0“|
piekuje się działką, przeto zwró”
cił się do władz wojskowych 0
zaniechanie tego zamiaru
czasu wyznaczenia kuratora prześ
sąd. Gabinet min. Spraw Woj;
skowych przychylił się do te
prośby. 3

Urlop ministra Czerwiń* |
skiego.

P. minister wyznańreligijnych

   

    

   

  
  
 

 

i oświecenia publicznego dr
womir Czerwiński wyjechał 02|
4-tygodniowy urlop wypoczy” |
kowy. 2
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których zatrzymują się pociągi c) delegatów na ogólne zgro-
4 / Horacego Se kranów z wodą, w  madzenie L. O. P. P.
2 ź . tych zaś miejscowościach, gdzie Cały porządek dzienny całko-
: Osiągnąć 5 niema Sa musi być przygo- wicie został przyjęty.
AE: 4 4 towana woda w zamkniętych na- | Skład delegatów na ogólne

s Białą Qu, Quo, Scelesti, Ruilis: czyniach. Przed przybyciem no- zgromadzenie wybranopp. L. Unie-
ye j Gładką (Epod VIN). ; wego pociągu woda ma być chowskiego i Stefana Romera
8| 1 2 A zmieniana. zaś na zastępców: pp. prof. Mu-
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- Sciskacie skrytych mieczów rękojeści? lata tegorocznego okólnik ten Według sprawozdania z ubie-
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a sko-węgierskie. Czy wina? Jakąż dacie mi odpowiedź? nych wyników oprócz złożonego za sparaliżowanie nikczemnych konfitur, zbkw. komędtów z truskawek,
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poż zał A Aa A trupia bladość powlekła im twarze.. zalatwiania zatargów między nią a 2

jsag* artykuł wstępny o poisko- 2 > a pracownikami, dotychczas bo- — Szczęśliwe opadnięcie
2 gerais, Da gospo- Zaprawdę: Rzymian losy Z pačepis wiem wszelkie kary i potrącania aeropianu. Wczoraj za szosą oraz politycznemi projektami, ja-

> ad Is ės ara I bratobójstwa obydna zakała. | były uskuteczniane bez zasięgnię- lidzką, w pobliżu Porubanku wsku- kie europejscy dyplomaci snują
ła| 2 Ah A aPok m W = Odkąd krew niewinnego Rema się polała, cia opinji przedstawiciela pracow- tek braku benzyny i częściowego w swych gabinetach. Książka jest

k pe | czasów Si a I NE Klątwę na wieki rzucając następne... ników. w. defektu motoru samolot L.O.P.P. tania — kosztuje zł.2.50 i będzie
a M ( europejskiej cywilizacji, Sprawy szkolne. opadł na pobliskie pola. Dzięki do habycia we wszystkich lep-

ie| RY OCZNE R PY Przełożył JÓZEF BIRKENMAJER. przytomności pilota, aparat nie . szych księgarniach oraz kioskach
_'_ ramieniu, jako placówki zachod- — Kursa dla wychowaw- ik i .

SBE nie kul Tradycji jaźń —— 4 ń Ee dachropiakus h uległ rozbiciu i-pilot wyszedł bez kolejowych „Ruchu*. Zachęcamy
se niej kultury. Tradycyjna przyjaźń, *) Via Sacra w Rzymie, gdzie prowadzono brańców podczas triumfu. czyń w zakładach opiekuńczych, szwanku. d. Czytelnika do zapoznania się z
| wiążąca oba kraje, nakłada na mające wkrótce uzyskać konce- jej treścią

.. nie obowiązek pogłębienia daw- („Myśl Narodowa” Nr 27 z 6.VII 1930). sję, jako szkoła wychowawczo- Teatr, muzyka i sztuka. y.

0) nych związków na gruncie kul- społeczna w Czarnym Borze, roz- — Teatr Miejski w „Lutni*. „Myśl Narodowa".
4|  turalnym i gospodarczym. Pod- poczną się w pierwszych dniach a ansLS Poka Niezwykle interesujący jest

||] stawą do tego celu jest wzajem-
i ne poznanie się. Dlatego jest

rzeczą ważną, aby obywatele jed-
_' nego państwa brali jak najlicz-

„|| niejsży udział w wystawach sztu-
»| ki, gospodarstwa i innych tego

'_ rodzaju przedsięwzięciach w dru-
giem państwie. Komunikacja mię-
dzy obu krajami powinna doznać
ożywienia drogą rozwoju polą-
czeń kolejowych oraz zawarcia
traktatów handlowych, uwzględ-
niających interesy obu stron. Do-
datkowy układ handlowy z roku

( 1928 przyczyni się do tego, że
4] » wymiana towarów między obu

państwami rozwinie się na szer-
| szej podstawie. Polska w Europie

*| Wschodniej i Zachodniej na te-
2 renie politycznym i gospodar-

czym nabiera coraz większego
znaczenia. Stoi ona przed odro-
dzeniem swej sławnej przeszłości
i czeka ją pełna chwały rola w

po

3

dziejach Earopy. Węgry witają
A rozwój Polski, zgodnie z histo-
V|  ryczną tradycją, z uczuciem

szczerej przyjaźni i radości.

'| Stan zasiewów w Polsce.
Na podstawie tymczasowych

danych Państwowego Instytutu
Meteorologicznego oraz sprawo-
zdań korespondentów  rolnyc*
Główny Urząd Statystyczny po-

+). „daje do wiadomości co nastę-
puje:

Stan zasiewów w stopniach
około 20 czerwca dla całej Pol-

_ ski przedstawiał się jak następu-
je: pszenica ozima 3,9, żyto ozi-
me 3,8, jęczmień ozimy 3,4,

'_ pszenica jara 3,3, żyto jare 3,1,
y _'_ jęczmień jary 3,1, owies 2,9. W

' porównaniu z ubiegłym miesią-
cem zasiewy ozime nie wykazują

_" różnic, natomiast długotrwała su-
sza odbiła się przedewszystkiem
ujemnie na zasiewach zbóż ja-
rych, które wykazują zniżkę od
0,2—0,5 stopnia. W porównaniu
do stanu zasiewów z. czerwca
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KRONIKA.
Niebezpieczny pożar w domu biskupim.
Wczoraj w południe w zakła-

dzie Foto-chemigraficznym p. L.
Rakowskiego przy ul. Zamkowej
4,w domu J. E. Ks. Biskupa
Michalkiewicza wskutek zapalenia
się nafty wybuchł groźny pożar.
W ciągu kilku minut cała pra-

cownia stanęła w płomieniach.
Niezwłocznie wezwano straż og-
niową.

Tymczasem ogień począł za-
grażać górnemu  piętru, gdzie
mieszczą się mieszkania loka-
torów. ,
W mieszkaniu tym znajdowa-

ła się staruszka Antonina Gapiń-
ska z 1-o miesięcznym dzieckiem
Zygmuntem synem p. J. Michnie-
wicza, urzędnika dyrekcji kolejo-
wej. Przybyła niezwłocznie straż

 

Wiadomości kościelne.
— Przed zjazdem  kapła-

nów. Na ręce J. E. Ks. Arcybi-
skupa-Metropolity R. Jałbrzykow-
skiego za pošrednictwem dzieka-

na sokėlskiego (woj. bialostockie)
wpłynęło zbiorowe podanie licz-
nego grona kapłanów archidje-
cezji wileńskiej, którzy w różnych
czasach i okolicznościach cier-
pieli prześladowanić ze strony
dawnego rządu rosyjskiego z ra-
cji sumiennego spełniania obo-
wiązków kapłańskich. W podaniu
tem kapłani proszą J. E. o ze-
zwolenie na urządzenie ogólnego
zjazdu tych księży w Grodnie.
Prośba motywowana jest tem, że
skoro różni ludzie różnych zawo-
dów lub kategoryj pracy odby-
wają swe zjazdy, to kapłani, cie-

miężeni przez zaborców za pracę

kapłańską i narodową powinni
zgromadzić się i gremjalnie stwier-

„dzić, że niesłusznie zapoznaje się
w obecnej dobie stan kapłański.
Zjazd taki nie pozostałby bez
wpływu w czasie obecnej wzmo-
żonej akcji katolickiej. Gdyby
pozwolenie zostało uzyskane,
zjazd odbyłby się pod koniec
lata. w.

Sprawy miejskie.
— Narady nad systemem

robót kanalizacyjno-wodocią-
wych. Wczoraj w lokalu Magi-
stratu m. Wilna odbyło się po-

ogniowa, która energicznie przy-
stąpiła do akcji ratunkowej. Tym-
czasem A. Gapińska z przeraże-
nia straciła przytomność. Jeden
ze strażaków niejaki Sergjalis Jan
z narażeniem własnego życia do-
stał się na górne piętro, skąd
wyniósł nieprzytomną staruszkę i
dziecko. Po godzinie ogień zloka-
lizowano. Straty sięgają około
30,000 zł. Zaznaczyć należy, iż
straż ogniowa dzielnie się spisała
i J. E. Ks. Biskup Michalkiewicz
tą drogą sklada serdeczne po-
dziękowania komendantowi Wali-
górze i członkom straży, a prze-
dewszystkiem stražakowi J.
Sergjalisowi, Symonowi i aspiran-
towi Kaleńskiemu za dzielność
podczas gaszenia pożaru.  (d)

siedzenie  komisji- technicznej,
na którem dyskutowano nad
reorganizacją robót kanalizacyjno-
wodociągowych. Następnie wy-
słuchano sprawozdania z wyniku
reorganizacji zastosowanych na
tych robotach na okres próbny.
Po dłuższej dyskusji komisja wy-
powiedziała się za przeprowadze-
niem dalszej reorganizacji w do-
tychczasowym systemie robót,
ponadto na tymże posiedzeniu
rozważano wyniki prac poszcze-
gólnych wydziałów sekcji tech-
nicznej Magistratu m. Wilna. d.

Sprawy administracyjne.
Nominacja. Dekretem

p. ministra spraw wewnętrznych
naczelnik wydziału bezpieczeń-
stwa w Wileńskim Urzędzie Wo-
jewódzkim p. Tadeusz Broniew-
ski został mianowany naczelni-
kiem wydz. bezp. w tymże urzę-
dzie w V st. sł.
— Wojewoda Wileński p.

Wł. Raczkiewicz powrócił dnia
8 b. m. z Warszawy i objął urzę-
dowanie.

Sprawy kolejowe.
— Świeża woda dla pod-

różnych. Władze kolejowe wy-
dały bardzo ważny okólnik w
sprawie dostarczenia podróżnym
w okresie letnich upałów świeżej
wody na stacjach kolejowych.
Okólnik poleca zarządom stacyj-
nym urządzania na stacjach, przy

września b. r. Bližsze/informacje:
Czarny Bór pod Wilnem. Zakład
wychowawczy S. S$. Urszulanek
S. J. R.

— Dyrekcja Gimnazjum Zgroma-
dzenia SS. Najšw. Rodziny z Naza-
retu podaje do wladomošci, iž kance-
larja szkolna jest czynną we wtorki i
piątki od 9 do 11. W dniach od 21 do
31 lipca r. b. kancelarja zupełnie nie-
czynna.

Z życia stowarzyszeń.

— Wycieczka oficerów re-
zerwy. W dniu 11 sierpnia r. b.
wyrusza wyciecka do ltalji i Ju-
gosławji, której uczestnicy będą
przyjęci na posłuchaniu u Ojca
Świętego i prezesa Ministrów
Mussoliniego.

Kierownikiem wycieczki jest
ppłk. rez. Marjan Dienstl-Dąbrowa.

Zapisy przyjmuje Sekretarjat
Zarządu Głównego Związku Ofi-
cerów Rezerwy Rz. P. Warszawa,
ul. Królewska 23 tel. 125-46, godz.
17 — 19.

Lista uczestników tej wyciecz-
ki zamknięta zostanie w dniu 15
lipca r. b.
— Walne Zebranie L.0.P.P.

W ubiegłą niedzielę w lokalu Ko-
mitetu Wojewódzkiego L. O. P. P.
przy ul. Mickiewicza 7, odbyło
się Ogólne Zgromadzenie L.O.P.P.
Komitetu Wojew. Wileńskiego.
Zgromadzenie zagaił wice-prezes
komitetu p. Ludwik Uniechowski,
który omówił działalność L.O.P.P.
w województwie, poczem powo-
łano na przewodniczącego zgro-
madzenia p. Stefana Wiszniew-
skiego nacz. Wydz. Wojskowego
Urz. Woj., zaś na sekretarza
p. Niedka.

Porządek dzienny obejmował
następujące sprawy:

1) Zagajenie.
2) Wybory prezydjum  Zgro*

madzenia, które pozostało to sa-
mo, co w ubiegłym roku.

3) Sprawozdanie zarządu Ko-
mitetu Woj. L. O. P. P. za rok
1929.

4) Sprawozdanie i wnoski ko-
misji rewizyjnej. ;

5) Dyskusja nad
niami.

6) program działalności i pre-
liminarz budżetowy na rok 1930,
który według projektu zarządu
został całkowicie zatwierdzony.

7) Wnioski Komitetów L.O.P.P.
zgłoszone do zarządu komitetu.
5Wybory: ;
a) uzupełniające do zarządu,
b) komisji rewizyjnej,

sprawozda-

mojej żony" wypełni repertuar dni naj-
bliższych. Zarówno wykonanie, jak też
i efektowna wystawa, wróżą sztuce tej
długotrwałe powodzenie. W rolach czo-
łowych występują: Ceranka, Ejchlerówna
i Wasilewski. Dziś „Perfumy mojej żony”.

— Teatr Letni w ogrodzie po-
Bernardyńskim. Dziś w dalszym ciągu
ciesząca się nadzwyczajnem powodze-
niem, rozśmieszająca do łez wyborna
krotochwila Thomasa Brandona „Ciotka
Karola". Rolę główną odtwarza niezrów-
nanie K. Wyrwicz-Wichrowski, w otocze-
niu najwybitniejszych sił zespołu.

— Występy rewji warszawskiej
w Teatrze Letnim. Od dnia 12 lipca
r. b. zjeżdża do Wilna, do Teatru Let-
niego w ogrodzie po-Bernardyńskim, na
szereg występów doskonały Teatr Re-
wjowy Warszawski, pod kierownictwem
Edwarda Czermańskiego. Aktualny re-
pertuar, ostatnie nowości stołeczne i
zagraniczne, świetnie "grany zespół —
oto główne walory tego sympatycznego
teatru. Wśród zespołu odnajdujemy:
M. Czerniawską, primadonnę operetki
stołecznej, znaną Wilnu z występów w
latach ubiegłych z operetek: „Frasguita“,
„Cyrkówka” i t. d, Z. Malinowskiego,
obecnie tenora opery poznańskiej, H.
Żmichorowską, wyborną wykonawczynię
lekkich piosenek, B. Chomentowskiego,
minjaturowego pupilka teatru „Qui pro
Guo“, A. Gronowskiego, doskonałego
wykonawcę piosenek a la Krukowski.
Balet K Ostrowskiego, z primabaleriną
Topolnicką na czele. Kierownikiem mu-
zycznym rewji jest znany kompozytor
A. Piotrowski Zespół uzupełnia jeszcze
szereg wybitnych artystów stolicy. Na
pierwszy ogień daną będzie sensacyjna
rewja w 18 obrazach p. t. „Warszawa—
Wilno—New-Jork“. Ceny miejsc dostęp-
ne, wynoszą bowiem od 50 gr. do 5 zł.

— Wileńskie Towarzystwo Fil-
harmoniczne. W ogrodzie po-Bernar-
dyńskim we wtorek, dnia 8 lipca r. b.,
wiełki koncert symfoniczno-taneczny wi-
leńskicj orkiestry symfonicznej, pod dy-
rekcją Zygmunta Dołęgi, ze współudzia-
łem Lidji Winogradzkiej.

Ruch wydawniczy.
Nieunikniona wojna mo-
carstw zachodnich prze-

ciw unii sowietów.
Pod tym tytułem ukaże się

około 15-go lipca na półkach
księgarskich sensacyjna książka
pewnego współczesnego męża
stanu, która wywołała zagranicą
niezmierne wrażenie. Jest ona
rozchwytywanaw całej zachodniej
Europie i tłumaczoną na wszel-
kie języki. W myśl projektu auto-
ra, ma Polska wziąć czynny
udział w niedalekiej, nieuniknio-
nej wojnie przeciw Sowietom, a
przecież kraj nasz potrzebuje po-
koju stanowczo i na długie lata.
Każdy, kogo obchodzi los nasze-
go państwa i narodu, powinien
zapoznać się z treścią tej książki

zeszyt ostatni (27 nr.) „Myśli Na-
rodowej". Przed samą śmiercią
znakomita poetka Maryla Wolska
napisała artykuł o agitacji pacy-
fistycznej w Polsce, do której
dały się użyć już kobiety „wy-
chowawczynie“. Srogie cięgi dała
im ś. p. M. Wolska. Doskonały
ten artykuł ukazał się na czele
zeszytu. Piękne wspomnienie po-
zgonne o ś. p. Wolskiej połą-
czone z rozbiorem jej dzieła o-
statniego zamieścił on Z. Wasi-
lewski w swojej „Na  wido-
wni*. Jego pióra jest też
nekrolog Ś. p. Juljana Ejsmon-
da. Zawsze z zajęciem  czy-
tany Zygmunt Raczkowski pi-
sze o tem, co mają czynić rol-
nicy „gdy w Gdańsku nie płaci
pszenica”, — uwagi bardzo prak-
tyczne. Znajdujemy dalej echa
kongresu  eucharystycznego i
zjazdu polonistów (Z. Szmydto-
wa), oraz uwagi z powodu zjazdu
nauczycieli chrześcijańsko - naro-
dowych.

Sensację w świecie elektro-
techników i zarządów miast zro-
bił artykuł St. Pieńkowskiego o
marnowaniu światła, w którym
znakomity krytyk związał intere-
sy estetyki z ekonomją. Utrzy-
muje, że niepotrzebnie oświetla-
my niebo, gdy chodzi tylko o
oświetlenie ulicy. Doradza latar-
nie kryte od góry. Obliczenie
bardzo ciekawe. Fd. Nowaczyń-
ski w fejletonie tygodniowym pi-
sze, jak zawsze z ferworem, o
„różyczkach i kolcach*.

Z ostatniej chwili.
Eskadra duńska opuściła

Gdynię.

GDYNIA. (Pat.) Dziś o g. 1910
duński zespół floty wojennej
opuścił port gdyński, żegnany

«przez załogi okrętów wojennych
polskich i angielskich.

Kięska armji nankińskiej.
PARYZ. (Pat). Agencę Indo-

Pacifique donosi z Pekinu, że ko-
munikat wojsk północnych po-
twierdza wiadomość o klęsce
armji nankińskiej, która została
pobita w czasie ofenzywy na linję
Lung-Hai.

Przedruk wzbroniony ! !

żądaniem do niego.

- jest lepsza, natomiast kwalifikacja
a| jarych gorsza od zeszłorocznej.
ji Z Poszczególnych rejonów naj-
i lepsza kwalifikacja stanu zasie-

wów w końcu czerwca r. b. by-
| ła w województwach wołyńskiem,

y '_ lwowskiem, stanisławowskiem i
4 tarnopolskiem.
J

RUDOLF BRINGER.

k 4)

e | Sztylet z kryształu.
34 Ekspres nie zdążył się jeszcze zatrzymać, a

już został otoczony przez rój policjantów i agentów.
Boulard i Rosic podeszli do kierownika po-

ciągu, który wyskoczył na peron i widząc gromad-
kę ludzi, poskarżył się im płaczliwie:

Znów, coś nowego, będzie bardzo dobrze,
jeżeli zajedziemy do Charenton jutro na wieczór.

Boulard podszedł do niego:
— Czy pan jest kierownikiem pociągu?
— Tak jest.
— ia zauważył pan nic od Walencji?
— Nic. i
— Wszystko w porządku? |
— Tak.
— Nie było żadnego zwolnienia pociągi z

jakiejkolwiek przyczyny.
— Nie. Droga jest bardzo dobra na całej

przestrzeni — odpowiadał kierownik, zaintrygowa-
ny wszystkiemi pytaniami, których nie mógł zto-
zumieć.

— Dobrze — zadecydował zastępca prokura-
tora, spoglądając znacząco na Rosica. Potem rzekł.
Muszę zrewidować pociąg. Jestem zastępcą proku-
ratora generalnego.

— Ja nie mam w tej sprawie nic do powie-
dzenia — odparł kierownik pociągu. Moim obo-
wiązkiem jest prowadzić pociąg, a podróżni nic

“mnie nie obchodzą. B-14 należy do Towarzystwa
Ė gs sypialnych. Zresztą tam stoi kontroler —
__ dodał, wskazując urzędnika w kurtce z galonami

na rękawach. |  
  

— Proszę bardzo,—odpowiedział — tylko żeby
rewizja nie trwała zbyt długo, bobyśmy stracili za
wiele czasu.

— | dodał tonem objaśnienia: Wyjeżdżając
z dworca w Arenc, miałem dziesięciu pasażerów.
Siedmiu w pierwszym wagonie, była to rodzina,
składająca się z ojca, matki, trojga dzieci i dwojga
służby. W drugim wagonie był tylko jeden po-
dróżny... ś

Poczem, zniżając głos:
— Właśnie ten, który został zamordowany...

Wreszcie w trzecim i ostatnim wagonie było dwóch
pasażerów w dwóch przedziałach. Anglicy, oczy-
wiście... J

— Zobaczymy—rzekł zastępca prokuratora.
— Przepraszam pana, ale wszyscy podróżni

teraz śpią.
— No to ich pan obudzi! Muszę zrewidować

cały pociąg, rozumie pan chyba, dlaczegol
— Przepisy nasze—próbował oponować kon-

troler—zabraniają nam budzić pasażerów, którzy
drogo płacą za swój spokój... ale w takich oko-
licznościach... zresztą cała odpowiedzialność spadnie
na pana.

Zastępca prokuratota uśmiechnął się, jakby
chciał powiedzieć, że ta odpowiedzialność nie jest
zbyt wielka i wszedł za kontrolerem do pierwszego
wagonu.

Rodzina angielska była mocno przestrasżona
niespodziewanem przebudzeniem. Rosic szybko za-
glądał pokolei do wszystkich przedziałów. Widocz-
nie nic go nie uderzyło, gdyż rzekł do zastępcy
prokuratora:

— Nie ma pan tu nic do roboty.
Przęszli do drugiego wagonu. 5
— Jak panu powiedzialem—mėwil kontroler—

Zastępca prokuratora zwrócił się ze swojem w tym wozie jest dwóch pasażerów: jeden w pierw-
szym przedziale, drugi w trzecim. zrozumieć.

— A więc..„—odparł kontroler, który bał się

— Otworzyl-najpierw pierwszy przedział. Jakiś
człowiek chrapał na posłaniu w najlepsze. Kontro-
ler poklepał go delikatnie po ramieniu. Podróżny
usiadł i spojrzawszy na przybyłych, ryknął z wście-
kłością po angielsku:

Co to jest? Dlaczego mnie budzicie?
Kontroler wyjaśnił mu, że władze robią re-

wizję z ważnych powodów. Podróżny wstał i pre-
zentując wspaniałą wzorzystą piżamę z wyhafto-
waną koroną baroneta, wrzeszczał na cały głos:

— To mi jest obojętne. Poskarżę się królowi.
| wytoczę proces Towarzystwu.

Kontroler spojrzał błagalnie na zastępcę pro-
kuratora, który nie rozumiał ani słowa po an-
gielsku.

Tak samo jak w poprzednim wagonie,
szybko zorjentował się w sytuacji.

— Zostawmy tego dżentelmena w spokoju
i chodźmy do drugiego przedziału.

Biedny kontroler zzieleniał z emocji, nie było
w tem wszystkiem oczywiście jego winy, ale jeżeli
baronet wytoczy proces, to kto będzie za to od-
powiadał? Nikt inny tylko on. To też bardzo nie-
chętnie otworzył trzeci przedział.

Rosic wszedł pierwszy i zawołał:
— Niema nikogol
— Nikogo! — powtórzył

kontroler.
Rzeczywiście przedział był pusty i nic nie

wskazywało na to, że ktoś przebywał tu niedawno.
Rosic zwrócił się do kontrolera:
— Pan się omylił... to w tamtym...
— Zapewniam pana, że nie. Sam go tu wpro-

wadziłem. Jeszcze mnie pyta), czy ten przedział
nie mieści się nad osią, bo nie mógłby spać...

— A więc?

Rosie

jak echo zdumiony

—Przejrzyjmy pozostałe.
Cały pociąg został zrewidowany dokładnie:

dziesiąty pasażer znikł. Nie było wątpliwości: był
to morderca.

Należało teraz stwierdzić, gdzie ten podróżny
wysiadł. Zdawałoby się, że niełatwo jest wyjść
z pociągu niepostrzeżenie. Jakeśmy powiedzieli,
B—14 zabiera pasażerów w Marsylji i nie zatrzy-
muje się nigdzie po drodze. Zatem dziesiąty pa-
sażer musiał wyskoczyć w biegu.

— Na pewno jest tak, jak przypuszczam —
mówił Rosio. — Morderca popełnił zbrodnię, gdy
pociąg ruszył z Marsylji, i wyskoczył w Awinjonie,
a teraz szukaj wiatru w polu. ;

Rosic twierdził to z całą stanowczością. Ale
zastępca prokuratora słuchał tych wywodów z nie-
dowierzaniem.

— Więc któż mógł w Walencji ukryć głowę?
Rosic wzruszył ramionami.
Zaczynali go nudzić tą głową. Wyobrażają

sobie, że widzieli głowę.
— Jestem zupełnie pewny, że jej nie było.

Zresztą pójdę tam i sam się przekonam.
W tej chwili zbliżył się do nich kontroler.
— Czy mogę dać sygnał odjazdu?
— Oczywiście, tylko musi pan w każdej chwili

być do dyspozycji władz, tak samo jak pan, panie
prokuratorze, gdyż będziecie nam potrzebni, jako
świadkowie—mówił Rosic.

— Tak odrzucił zastępca prokuratora—byłoby
nawet wskazane, żeby pan przekaza! pociąg w Pa-
ryżu jednemu ze swoich kolegów i wrócił tutaj.

Kontroler skrzywił sę. Ta perspektywa nie
uśmiechała mu się bynajmniej. *

W tej chwili rozległ się gwizdek i tragiczny
pociąg znikł w tunelu. (C. d. n.).



  

 

   
  
   

Z KRAJU.
Prawda o cmentarzu

Oszmiańskim.
Niedawno, bo 4 czerwca r. b.,

parafja oszmiańska obchodziła
25-letni jubileusz pracy kapłań-
skiej obecnego proboszcza osz-
miańskiego, ks. Holaka Walerja-
na. Aczkolwiek ks. Holak nieda-
wno został przeniesiony do Osz-
miany, jednak w ciągu tego krót-
kiego pobytu w  parafji . naszej,
pozyskał we wszystkich warstwach
społeczeństwa szacunek i powagę
jako kapłan i jako. działacz spo-
łeczny, co świetnie zaznaczyło się
podczas obchodu 25-letniego ju-
bileuszu pracy kapłańskiej.
W gazecie „Słowo* z dnia 18

czerwca r. b. Nr. 135, umieszczo-
na korespondencja z Oszmiany,
podpisana przez Z. G., a zatytu-
łowana „O parafjalny cmentarz”,
wytyka ks. proboszczowi Holako-
wi niedbałość o ogólno-parafjal-
nych potrzebach, jaką przede-
wszystkiem jest ogrodzenie cmen-
tarza. Autor korespondencji przy-
pomina ks. Holakowi o moral-
nych obowiązkach.

Nie w celu polemiki z p. Z.G.
i nie w obronie ks. Holaka, który
nie potrzebuje żadnej obrony,
lecz w celu wyświetlenia prawdy
w sprawie ogrodzenia cmentarza,
trzeba zaznaczyć, że ks. proboszcz
po objęciu parafji, niezwłocznie
poruszył sprawę ogrodzenia cmen-
tarza i do dziś sprawą tą zajmu-
je się gorliwie, bo co niedzielę
przypomina parafjanom o konie-
czności ogrodzenia cmentarza,
prosi o pomoc finansową i w na-
turze, przez dostarczanie kamie-
nia. To też:twierdzenie p. Z. G.,
że proboszcz nie myśli o ogro-
dzeniu cmentarza, mija się z pra-
wdą. My, parafjanie, w miarę mo-
žnošci staramy się iść za głosem
naszego proboszcza, wiemy, że to
nasza sprawa i przez nas powin-
na być wykonaną. Już została
dostarczona znaczna ilość kamie-
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nia, pewnem jest, że zapoczątko-
wana .przez ks. Holaka sprawa
ogrodzenia cmentarza kapitalną
ścianą, dojdzie do pomyślnego
końca i bez wtrącania się p. Z. G.

Jeżeli do dziś jeszcze mało
zostało zrobione, to z przyczyn
niezależnych, ani od nas, para-
fjan, ani tem bardziej od księdza
Holaka. Co do nas, parafjan, mo-
żemy powiedzieć panu Z. G., że
nie było go w Oszmianie i my-
śmy potrafili zbudować kościół,
jakich mało, postawić organy, ja-
kich niema w Wilnie w żadnym
z kościołów wileńskich, ułożyć
posadzkę taką, jakich też niewie-
le się znajdzie w kościołach, po-
trafimy napewno ogrodzić i cmen-
tarz i ogrodzenie cmentarza bę-
dzie również kapitalnem dziełem
parafji naszej, bo trzeba wiedzieć,
jak wielką przestrzeń zajmuje
nasz cmentarz.

Należy jeszcze zaznaczyć, że
p. Z. G. z powodów jemu wiado-
mych, wybrał moment najmniej
odpowiedni do wystąpienia, w
chwili jubileuszu ks. Holaka i
przedstawił sprawę, dla p. Z. G.
z natury rzeczy obojętną, w fał-
szywem świetle. Czy to zgadza
się z zasadami moralności, przy-
zwoitości i taku.

Tomasz Gawrys.

Profanacja święta kato-
lickiego.

Byteń nad Szczarą znajduje
się jeszcze pod wrażeniem obu-
rzającej profanacji święta kato-
lickiego, jakiej się dopuścił wójt
tej gmiry. W dniu Bożego Ciała,
gdy cała ludność tłumnie wyle-
gła na uroczystą procesję, ów
wójt znany ze swej nienawiści w
stosunku do kościoła zarządził
prowadzenie robót drogowych.
Znaleźli się małoduszni, co dbając
o względy tego-kacyka gmin-
nego, a może bojąc się go, pod-
jęli się pracy, a gdy wójt kazał

Od dnia 7 do f0 lipca 1930 roku
włącznie będą wyświetlane filmy: «Radża i Jego bogini»
wo i okrucieństwa wschodu. Aktów 10. W rolach głównych: Alice Joyce I Gerge Arliss
„Tygodnik Eclair Ne 42“ — w 1 akcie. Kasa czynna od g 5 m. 30. Początek s

program: „Kapitan gwardji królewskiej”.
PMSDMA ZA T DOSRAANIYZSBPZOO ECCAZZZSCOZREYSERTZO 

  D:Z UE UN1 K

zwozić kręgi -betonowe z sejmi-
kowej betoniarni, cały dzień zwo-
zili je na trzech furmankach na
drogę.

Fakt ten nie jest odosobnio-
ny. Już i poprzednio wójt byteń-
ski niejednokrotnie obrażał uczu-
cia religijne parafjan, ostatni
jednak jego wybryk niesłychanie
oburzył całą parafję i wielu so-
lennie przyrzekło, że jeżeli władze
nie zwócą na to uwagę, na na-
stępnych. wyborach wójt starow-
czo zostanie obalony. w.

Kursy języka litewskiego.
3 lipca w gmachu Seminarjum

Nauczycielskiego w Swięcianach
„odbyło się otwarcie czterotygod-
niowych kursów języka litewskie-
go dla nauczycieli publicznych
szkół powszechnych. Otwarcia
dokonał Inspektor szkolny p. Ba-
lun. Po nim przemawiali starosta
powiatu święciańskiego i inni. Na
kursach wykłada profesor U. $.B.
prof. St. Otrębski. Zapisało się
na kursy 40 nauczycieli. w.

Desperacki czyn chorego.
Onegdaj na szlaku kolejowym

Marcinkańce — Druskieniki, pod
pociąg osobowy rzucił się niejaki
Michał Nurko, kuracjusz z Dru-
skienik.

Koła pociągu oderwały mu
głowę, oraz przygniotły żebra i
klatkę piersiową, wskutek czego
śmierć nastąpiła niezwłocznie. |

Powodem tego strasznego czy-
nu, była nieuleczalna choroba de-
nata. (d)

Z POGRANICZA.
Jak bolszewicy szkolą
chłopców na szpiegów.
Przedwczoraj wieczorem na

pograniczu polsko-sowieckiem w
rejonie  Kraśnego do patrolu
K.O.P. zgłosiło się dwóch chłop-
ców 14 letni Aleksander Apusz-
kin i 15 letni Dymitr Gropkow,
którzy oświadczyli, iż wydelego-
wano ich jako szpiegów na teren
polski.

 

«BICZ BOŻY»
Ceny miejsc do godziny 7-ej parter 1 zł. balkon 80gr.

LOSY 8 KLASY
są u nas do wymiany i do nowego kupna

CIAGNIENIE JUŻ POJUTRZE
10-go i 11-go Lipca r. b.

Szanse wzbogacenia się niebywałe!!!
CO DRUGI LOS WYGRYWA!!!

Ogólna suma wygranych

ZŁ. 32 MILJONY
Wzywamy wszystkich obywateli do kupna u nas

szczęśliwych losów.

Jedyna najstarsza, największa | najszczęšliwsza
kolektura w Polsce

E LIENTENSTEIM i 0-ka
WILNO, WłELKA 44

Centrala kolektury: Warszawa, Marszałkowska146.
Firma egz. od 1835 r.

AKUSZERKA

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

27 na

  
  

 

KURSY KIEROWCOW SAMOCHODOWYCH
STOWARZYSZENIA TECHNIKÓW POLSKICH W WILNIE

ul. Holendernia 12, tel. 13—30.

  

| NAUKA į Ę

Razem — 169,512, 99,
Stan bierny: Kapitał

102,000,—. Kapitał rezerwowy — 15,827,79.

auczycielka z
RE wyjedzie

na lato na wieś Dobro-
czynny Nr. 3 pokój 1 od Akcepty—40,000,—.
3—4. 978—0 5,074,77. Wierzyciele—6,610,43. Razem —

Zs: dowód osobisty wacja budynków —
wydany przez Komi:

sarza Rządu m. Wilno w
r. 1927 pod L. 5337/Do.

imię Bejla Du- zem—19,477,50.
szańska. zam. Wilno, ul.
Kijowska 2, m. 29 unie-
ważnia się.

* LOKALE

awiarnia z
kiem piwa dobrze

BATEUCDRSTASTE OSTT WEREBOSCO ZEKEZANA.TEETOSCIEDOCIERA

Fabryka Szkła Okiennego
« HANCEWICZE »,
Spółka

Bilans na 31
WZP69

ny i ruchomošci —

.199,84. Strata za

fran-

169.512,99.

aldo — strata za

Opowieść o mistycznych
Indjach, Przepych, bogact-

eansów od g. 6. Następny

Stan czynny. Ziemia, budynki, maszy-

Rachunek Strat i Zysków.

Winien: Koszty handlowe i konser- ne za najlepsze w kraju,
sprzedaję na dogodnych

wy za dzierżawę domów i place—18,505.73. A 1

W LE E US KI

Chłopcy opowiedzieli, iż ich
przed oddaniem. do zakładu wy-
chowawczego członkowie G.P. U.
usilnie namawiali do udania się
do Polski w celach szpiegow-
skich, a gdy oni odmówili zam-
knięto ich w zakładzie, gdzie bi-
to i głodzono. Nie mogąc znieść
tych męk chłopcy zgodzili się na
propozycję czekistów, z myślą,
iż skoro przekroczą granicę od-
dadzą się w ręce władz polskich.

Dalej chłopcy opowiadają, iż
w zakładzie wychowawczym pod
Mińskiem znajduje się specjalny
oddział polityczno-szpiegowski, w
których czekiści i urzędnicy wy-
wiadu sowieckiego kształcą chłop-
ców w kierunku szpiegowskim.

Nauka trwa 3 lata. Do oddzia-
łu tego uczęszcza 110 chłopców
od lat 14 do 18. Kursanci, za-
prawiający się w sztuce szpiegow-
skiej przeciwko Polsce, otrzymują
lepsze wyżywienie i są zwolnieni
od różnych ciężkich robót.
W zakładzie wychowawczym

„Krasnaja Komuna* panują sto-
sunki nie do zniesienia. Przez
ustawiczne represje i gwałty
służby i zarządu zakładu często
chłopcy buntują się, uciekają,
popełniają samobójstwa, lecz pro-
testy te absolutnie nie poma-
gają, gdyż w zakładzie stosunki
zupełnie nie ulegają zmianie. d.
 

Sport.
Nowe rekordy lekkoatlety-

czne.
W ubiegłą niedzielę zawodni-

kowi Sokoła, Wojtkiewiczowi, uda-
ło się poprawić dwa rekordy okrę-
gowe w rzucie oszczepem obu-
rącz i w pchnięciu kulą oburącz.
Uzyskane wyniki przez Wojtkie-
wicza, odpowiadają średniej kla-
sie miotaczy polskich. W oszcze-
pie oburącz osiągnął on 80 metr.
57 cent. (50.89 + 4968). Rywalizo-
wał z Wojtkiewiczem Dziadul, ró-
wnież z Sokoła, mając wyniki
nieco gorsze 80 mtr. 27 centr.
(46.54 + 33.73). W kuli zaś Wojt-

wiada:
— Dobrze ci

moja drogal

Nad program:

NAD PROGRAM: Słynna
orkiestra CLYDE DO-

piwskiem.

r

i

OBIADY
Akcyjna. domowe, niedrogo.

Tatarska 17 m. 3.grudnia 1929 r.

160,270,67. Kasa i pa-

r. 1929
971,77. przychodzącym

sto.
zakładowy —

Sumy przechodnie —

19,477,50. Ma: Wpły-

m. 10.
r. 1929 — 971,77. Ra-

734—
19 posiadłość w
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Bilans na 31 grudnia 1929 r.
Stan czynny: Ziemia, budynki, ma- ——.

Wilna za 4,000 dolarów,
trzy domy drewniane zs [1]
ogrodem owocowym. In-

, form poczynając od
> "1 i Mic-

acje,
0 lipca—Wilno,

AKCYJNA.

 

 

 

oddzielnem wejściem, z pełnem

domu o północy, na wy-
mówki żony, tak odpo-

Leżysz so-
bie w ciepłem łóżku, pod
pierzyną i śpisz — a ja
biedak muszę po nocach
zalewać się tem zimnem

    
RÓŻNE

———

Densjonat -Cywiūskioj
piery wartościowe — 5,070,71. Dłużnicy— Benedyktyńska 2 m.5

tel. 17:03 wydaje obiady

KUPNO-
SPRZEDAŻ

pianina najsłynniejszej
wszechświatowej fir-

my „Erard* oraz Bettin-
ga i K. A.Fibigera, uzna-

 

Do sprzedania

kiewlcza 24, m. 6, w go-
dzinach 5—7 po [połud=
niu (w dnie powszednie).

.

   

zabezpie-

kiewicz miał prawą rekę 11 mtr.
85 entr., lewą zaś 9 mtr. 75 cntr.,
co w sumie daje 21 mtr. 60 cntr.

Obok bicia rekordów przez
Wojtkiewicza i Dziadula, na Pió-
romoncie odbył się tak zwany
dzień sztafet lekkoatletycznych.
W tym miejscu muszę zwrócić
parę słów uwagi, gdyż jak widzie-
liśmy, zawody odbywały się w
trzech klasach A. B. i C. O ile
podział taki w poszczególnych
konkurencjach indywidualnych
jest wysoce korzystny, to o tyle
w sztafetach, niektórym klubom
jest wprost zabójczy. Bo weźmy
dla przykładu jakiś klub, liczący
w swej sekcji lekkoatletycznej 25
zawodników, którzy. są podzieleni
na trzy klasy i tak 2 — A klaso-
wych, 3 — B klasowych, reszta
stanowi zawodników C klasowych.
Jak więc można wystawic sztafe-
tę z czterech ludzi, mając ich tyl-
ko 2 w A klasie. Wypadki takie
są w każdym klubie, paraliżując
wszelkie chęci i zamiary, to też
walka konkurencyjna odbywała
się przeważnie w klasie C, gro-
madząc po 6 sztafet.

Oto są wyniki 4 x 200, mtr.
klasa A. 1) „Saperzy“ 1 m. 42 sek.,
klasa B. 1) 3 p. Saperów 1 m.
47,4 sek., klasa C. 1) 5 p. p. leg.
1 m. 42,4sek. Podkreślamy dosko-
nały czas drużyny 5 p. p. leg. w
porównaniu z czasem A klaso-
wych „Saperów*. Startowały na-
stąpujące kluby 5 p. p. leg., 1 p.
p. leg., 3 p. sap., Sokół, S. M. P.
i Pogoń.

Sztafetę 100 + 200 + 300 + 400
mtr. w klasie A wygrali Saperzy,
w klasie B Pogoń, w klasie zaśC
pierwsi przyszli „piątacy*, lecz zo-
stali zdyskwalifikowani.

100 + 200 +400 + 800 wkla-
sie B. 1) Pogoń 3 m. 44 sek., w
klasie C. 5 p. p. leg. 3 m. 54 sek.
Startowało sześć sztafet.

Sztafety 4.x 1500 mtr. wygry-
wa Pogoń w klasie B., mając czas
18 min. 51,2 sek, w C. klasie
1) Saperzy czas 19 min. 11,2 sek.,
2) 5 p. p. leg., 3) S. M. P., 4) So-
kół daleko w tyle.

Nr. 154

Pilka nožna.
Dwa mecze Makabi — Lauda

3:1 i Ognisko — Ž./A. K. S.
1 : O przyniosły znów nowe pun*
kta w drugiej turze rozgrywek 0
mistrzostwo Okręgu. Drużyny
zwycięskie, jak Ognisko, tak i Ma-
kabi, są teraz w słabej stosunko*
wo formie i nic chyba ciekawego
w tym sezonie już nie pokażą.
Jedyna nadzieja to drużyna 1 p.
p. leg., która może przyczynić się
w znacznej unierze do rozjaśnie*
nia horyzontu piłkarstwa naszego»
ale są to jeszcze tylko przypu”
szczenia i nadzieje.

O meczu Makabi — Lauda da*
loby się dužo powiedzieč. Lauda
robi wraženie, že gra juž tylko Z |

występując w b. osłabio”łaski, a
nie može stawičnym składzie,

czoła lepszej technicznie druży”
nie „biało-czarnych*.

Ognisko — Z. A. K. S. Tėn
mecz jest daleko więcej ciekawy,
cały czas toczy się ostra walka
o każde posunięcie się gracza, o
każdą piłkę. W drugiej połowie
gry, Wasilewskiemu udaje się uzy”
skać honorową i zwycięską bram
kę. Na uwagę zasługuje wspania*
ła gra bramkarza Z. A. K.S., któ”
ry był najlepszym graczem na
boisku.

„Warta* w Wilnie.
W niedzielę mistrzowska dru

żyna Ligi „Warta* z Poznania, ro”
zegra jeden tylko mecz z nasze”
mi graczami, udając się na turnė
do państw bałtyckich.

Ja. Nie.
—

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 385 mtr.

Program:

Wtorek dnia 8 lipca 1930 roku.
11,40. Sygnał czasu.
12,10. Gramofon.
13,00. Komunikat
17,15. Program dzienny.
17,20. Pogadanka Tow. „Opieka pol:

ska nad rodakami na obczyźnie".
17,35. Trans. odczytu z Warszawy.,
19,00. „Św. Augustyn jako polityk”

odczyt wygłosi J. Orda.
19,25. Program na środę i rozm.
19,35. Transmisja z Warszawyiope”

ra z Poznania.
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Flit niszczy doszczętnie muchy,
pchły, mole, mrówki, karaluchy, pluskwy
oraz ich zarodki. Zabójczy dla owadów, jest
zupełnie nieszkodliwy dla ludzi. Nie plami.
Flit nie należy porównywać do innych środ-
ków na owady. Żądajcie żółtej blaszanki z
czarną opaską, wystrzegając się našladow-

   
Śmiertelnywróg

bezbronnych

dzieci!
Zgon 25% dzieci do 5-go roku życia, powodo-

zazwyczaj przez biegunkę. Muchy w
wielkiej mierze powodują to, będąc przene-
sicielkami chorób. Aby uchronić zdrowie dzie-

niszczyć muchy, rozpylając Flit.
komary,

FLIT
 

 

synkiem znająca dobrze Pani jako przychodnie, WILNO, UI.Mo-

Kandydaci do grup LIl zawodowej i LIII amatorskiej ŁOM "aż szyny | aa: — 1,233,788,45. Kasa, Dom drewnianybędą przyjmowani do dnia 8 lipca. 0 o| stracji. 201 Biada © ciowe, : różne io A kj p ajoda mwłasnej——-- m m ŠU „379,43. emanenty na r. — ziemi400 sążni do sprze-„a ŚŚ da 2 12 235,097.—, Dłużnicy—280.600,68. Strata zadania.Rdres;zaułek Žol-= EEUTRERW = OPPtedegy9 4x 2630152, Razem 19143678, eri NC >= z*"a.y 1 Ć = old Fibio, z + Stan bierny: Kapitał zakładowy — o | ARS zy vbci
= "= LOWA [U = e gas uznaneWA: 2 795,000,—. Kapitał amortyzacyjny i zapa- ZEdoltyia Sl __Misze szy= i 0 pó kininis = lepsze w kraju przez najwybitniej-| sowy — 642,408,13. Sumy przechodnie — nie na nowych oponach oda, S ži 2 PLAN 5š DUSZA A = o szych fachowców na pow. Wysta-| 55,432,43. Gwarancje i akcepty—114,625,18. day A. Ž ach:: e. = > 5 = Į h e 4
= Ebm AV =|K. DĄBROWSKA,Wilno, ui. Niemiecka 3,m6.|Wkłady dlugoterminowe— 89,804,75. Wie- Oli3T 3000 Chcesz otrzymać |=======< TECHNIK budowlany po= KODA p j = Cenyfabryczne. — Sprzedaż i wynajęcie. rzyciele—217,096,69. Razem—1,914,367.18. posadę ? Oślrożnie; N. Ke i oesej

> A = - Rachunek Strat i Zysków. Spra Musisz ukończyć kursy Pan Fikalski umarł spi do ea= PIZIEz = SAMOCHODY Winien: Podatki — 78,404,18. Świad- majątkowe ao» e „„AOrespon: nagle w podrėžy w Kra-zee
= 7 5

5 * z : yjne prof. Sekuło- kowie.= formaGmfamucnanyczu..AP KOWALSKI"Wasza] O ac”z ostyzacja D. sprzedania dom z wicza, Warszawa, Żóra- Żona jego mieszka w — Jeżeli coś chcę glę“s „99,60. Razem MAIL. ogrodem owoc. w wia 42-4. Kursy wyuczają Poznaniu. boko przemyśleć muszęw 1 T Ma: Zysk brutto—209,245,69. Saldo— dobrym stanie, Filarec- listownie: buchalterji, ra- — Trzeba zawiadomić zawsze zapalić cygaro.590—24 o A strata za r. 1929 — 26,501,62. R a z e m Ka 24 m.1. 995—s0 chunkowości kupieckiej, żonę. Ale ostrożnie — — No, to pan się na— ž —235,747,31. 733—0 o korespondencji me os lekarz do urzęd- paleniu nie rujnuje.
sa R OKAZYJNIE wej, stenografji, nauk nika pocztowegoD.-H. K. RYMKIEWICZ £ 2 : do sprzedania działka žaliusprawa, kaligrafi, „Uragėnik vadoje tele:

Wiino, ul. A. Mickiewicza 9 A sie Wilno = paai darai nę kais z DAC 'owaroznawstwa, Šai zwiarioge: „Mąż pani lek. DRU-Poleca w największym wyborze OBICIA papie- | ziemi, bez zabudowań, obszaru 24,74/9 ha za kilometrów od Wilna;Do- skiego, francuskiego, ko zachorował. Pogrzeb KARNIArowe z fabryk KRAJOWYCH i zagranicznych s. 3000 dolar. Oględziny bez dozwolenia. Dojazd au- wiedzieć się. Witebska niemieckiego, pisowni, wniedzielę". I INTROLIGA-od zł. 1.50 gr. i drożej za rolkę podwójną. E tobusami NeLŽ Informacje: Wilno, ul. Konarskie- Nr. 7. Kiszewski 996—s0 jA boj asy ; 4 TORNIANa miesiąc LIPIEC specjalny rabat. A go 3, m. 4, godz. 17—18.—Stelmakówna. 790POZTEEN: Żądajcie BDOSprzedaż za gotówkę i na raty. 420-s0 2 DWA POKOJE Pieniądze tów. 1790—12 p. SC lagodna w „DZIENNIKA— ! 7 średnim wieku, za- s1 Ž łod Ji . opiekuje się domem,mau| E z balkonem, słoneczne z UWd-r lokujemy  bazpłatnie| [M ŻY SC gc dzieckiem w zastępstwia WILEŃSKIEGO
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zaŃ

 

Czopki
bemoroidalne >>Var.icol t

 

Gąseckiego (z
kogutkiem) n-

suwają ból, swędzenie, pieczenie, krwawienie,
zmniejszają guzy, żylaki.—Sprzedają większeapteki,

 CHRYSLER
świeżo odre staurowane,
w ogrodzie wychodzącym
na Wilję, do wynajęcia  

I pokoje

D. wynajęcia pokój u-
meblowany, słonecz-

ny, odremontowany, ze
wszelkiemi wygodami, z
prawem używalności te-

|
| Mieszkania |

1 993—1

 

lefonu Ofiarna 2, m. 14. nia ul. Bosaczkowa 4.

  

pokoje nieumeblowane towanle.
bez kuchni. Jeden ume-  

czeniem na oprocen-

Dom H.-K. „Zachę-

lada jgospodarstwo domowe, POS
przyjmie posadę zarząd-lektorką.

 

  

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

 

202—s0 Nr. 45-a.

Redaktorodpowiedzialn

składać. Mostowa Nr. 8—

  

ęzyki. Może być
Oferty pisemne stowa Mė 1

Telefon 12 - 44.Od saras d žnej blowany do wynajęcia.| ta* Mickiewicza 1, | SZyni domu, lub też na- a| Mieszkenie z 3-ch po- osoby, lub baździętnej Arsenalska 6 m. 5 ed tel. 9—05. 701—50| uczycielki SSE 3A m PRZYJMUJEkoi z kuchnią do rodziny. Oglądać codzień godziny 10—2. 132 ——— TTT D. Iš leno Wileńskiego, WSZELKIEw i ie. 0d 4 6 Antokol- ziennika Wileńskiego.| antenka końynajęcia. Miła 3, (Zwie- P. p. Antoko į 972—s1 z ukończonąrzyniec). 952—0 Ska 44 m. 4. 3200—2 do wynaję- PRACA J 2 szkolą Ogrodniczo- nesuPokój cia z ans 2 H a ZA Rleki wę |w zakres dru-uż A a jotrze| t į odpowiedniej posa kŚrskężj ka dami—Ul. Filipa 23 D” 500 złotych za wy- Parówie! ol = Slepa 1-3. ze 989—-i karstwaieszkanie do wynaję- Do a pokėj robienie mi stałej wysoki zarobek i przy- ! Introligator-M cia 3 pok. i kuch- ście niekrę dr] zE—į posady biurowej. Wyma- jemną pracę akwizycyj- pqucharz zdolny poszu- stwa wcho-nikas GA 4 Biedna ofiara. p KE osa ną. Zgloszenia Mickiewi- K kuje posady na wy- dzące.š M min. O A — j—9 3—6 p.p. 968 Mąż, powróciwszy do Wil." 2 480 biała, WZ ps As y: KAZIMIERZ HAŁABURUA,

4

 
meteorologiczny:
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