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tarzu Rossa.

tarz Rossa.
O czem zawiadamiają

z wyjątkiem poniedziałków i dni

MEDYCYNY

TADEUSZ DEMBOWSKI
b. Prezes i członek honorowy Wileńskiego T-stwa Lekarskiego

i członek Wileńsko-Nowogródzkiej Izby Lekarskiej
zmarł dn. 10 lipca 1930 1.

Nabożeństwo żałobne w kościele św. Jakóba odbędzie się .w s0-
botę 12 b. m. o godz. 9'/, rano. — Pogrzeb o godz. 5 po poł. na cmen-

O czem powiadamiają swych członków

Zarząd Wileńskiego T-wa Lekarskiego
I Zarząd Wileńsko - Nowogródzkiej izby Lekarskiej.

“A
Dr. TADEUSZ DEMBOWSKI

Felister Konwentu Polonla
zmarł w Wilnie dn. 10 b. m. w wieku lat 74

Nabożeństwo żałobne odbędzie się dn. 12 b. m. o godz. 9 m. 30
rano w kościele Sw. Jakóba; pogrzeb tegoż dnia o godz. 17 na cmen-

0 sesję nadzwyczajną.

   

   

w wieku |. 74

  

Konwent Polonja
Koło Filistrów w Wilnie.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Centrolew ogłosił komunikat, w którym oznajmia,
że zasadniczo jest za zwołaniem nadzwyczajnej sesji sejmowej, lecz
© terminie, kiedy zostanie złożone odpowiednie podanie do P. Pre-
zydenta, zadecyduje później.

Prof. Pigoń mianowany do Krakowa.
(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Prof. Ulniwersytetu St. Batorego, Stanisław Pigoń
w Wilnie mianowany został
w Krakowie.

prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wyjazd min. Kwiatkowskiego.
(Telefonem od własnego korespondenia).

WARSZAWA. Min. Kwiatkowski wyjeżdża w sobotę do Gdyni
na poświęcenie statku „Dar Pomorza.

Następnie minister wyjedzie do Norwegji i Szwecji, skąd wróci
dnia 23 b.

 

Prymas Hlond we Lwowie.
LWÓW. (Pat.). Dnia 10 b.m.

przybył do Lwowa J. Em. pry-
mas Polski ks. dr. Hlond. W ce-
lu powitania dostojnego gościa
przybyli na dworzec kolejowy licz-
ni przedstawiciele duchowieństwa
wszystkich trzech obrządków z
księżmi - arcybiskupami Twardow-
skim i Teodorowiczem, metropo-
litą Szeptyckim oraz biskupem
Tymienieckim na czele, przedsta-
wiciele władz cywilnych, rządo-
wych i samorządowych, prezes
dyrekcji kolei państwowych Prach-
tel-Morawiański i inni. Po powi-
taniu J. Em. ks. prymas Hlond
udał się do pałacu ks. metr.
Szeptyckiego, gdzie o godzinie
10-ej odbyła się konferencja ko-
ścielna, w której pod przewo-
dnictwem ks. prymasa wzięli udział
arcybiskupi Twardowski, Teodo-
rowicz i Sapieha, ks. metropolita
Szeptycki i biskup łódzki Tymie-
niecki. Po konferencji ks. metro-
polita Szeptycki podejmował obia-
dem J. Em. ks. Hlonda. Po obie-
dzie ks. prymas zwiedził zakład
S.S. Bazyljanek przy ul. Potockie-
go. Zkolei udał się ks. kard.

Hlond do seminarjum duchowne-
go grecko-katolickiego, gdzie zwie-
dził kaplicę seminarjum, a na-
stępnie do muzeum narodowego
ukraińskiego przy ul. Mochnac-
kiego, poczem odwiedził Woje-
wództwo, gdzie złożył bilet wizy-
towy p. wicewojewodzie. W
końcu zwiedził cerkiew Wołowską.
Wieczorem J. Em. złożył wizytę
księżom-arcybiskupom Twardow-
skiemu i Teodorowiczowi, poczem
wrócił do pałacu ks. metr. Szep-
tyckiego. Wreszcie udał się sa-
mochodem do Obroszyna do pa-
łacu ks. arcybisk. Twardowskiego,
gdzie po odprawieniu modłów w
kaplicy został na noclegu w go-
ścinie u ks. arcybiskupa. Dnia 11
b.m. ks. prymas kard. Hlond po-
wrócił do Lwowa i w godzinach
przedpołudniowych w pałacu ks.
metropolity Szeptyckiego prze-
wodniczył obradom dostojników
kościelnych trzech obrządków,
które dziś zostały zakończone. O
godz. 12.50 J. Em. ks. prymas
Hlond z lotniska w  Duniłowie
odleciał samolotem do Warszawy.

Pożary.
ŁÓDŹ. (Pat.) Prasa podaje, że

onegdaj w południe starostwo
powiatowe w Wieluniu otrzymało
z nadleśnictwa lasów panstwo-
wych Sokolniki pod Węglewicam
alarmującą wiadomość o wielkim
pożarze lasów, własności p. Ka-
rola Ochnera i K. Grabowskiej.
Okazało się, że pożar, podsycany
silnym wiatrem objął olbrzymią
połać lasów 0 obszarze 18 klm.
kw. Ogień zagrażał poważnie
wsiom Jelenie, Czajki, Węglewice
i osadzie Lutytów, jak również
lasom państwowym nadleśnictwa
Lutytów. Do pożaru wezwano 30
oddziałów straży ogniowej z okolic
oraz bataljony wojska «z Często-
chowy, Kalisza, Sieradza, Ostro-
wia i Łodzi, jak również okolicz-
nych wieśniaków. i robotników
sezonowych. Nad ugaszeniem po-
żaru pracowano całą dobę. Jed-
nakże dopiero wczoraj w połud-
nie zdołano pożar opanować.

Ogółem spłonęło około 1600 ha
starego lasu sosnowego. W cza-
sie akcji ratunkowej kilkunastu
strażaków zostało poparzonych.
Po opanowaniu pożaru oddziały
policji i straży leśnych udały się
w głąb lasów, ażeby dowiedzieć
się o losie mieszkańców osiedli
leśnych. „ Przyczyny pożaru do-
tychczas nie ustalono. Władze
prowadzą odpowiednie  docho-
dzenia.

WŁODAWA. (Pat.). Dnia 9
b. m. o godz. 5.30 we wsi Lesz-
czynko, gminy Romanów, powia-
tu włodawskiego (woj. lubelskie)
w domu Jana Hulawskiego wy-
buchł pożar, który rozszerzył się
i zniszczył 44 domy mieszkalne,
59 chlewów, 1 stodołę oraz część
inwentarza żywego i martwego.
Straty wynoszą 240 tys. zł. Pożar
powstał wskutek nieostrožnego
obchodzenia się z ogniem.

Podróż Hindenburga po Nadrenii.
BERLIN. (Pat.) Ustalony zo- Prezydent wyjedzie w .dniu 18

stał ostatecznie program podróży
prezydenta Hindenburga po ob-
szarach dawniej okupowanych.

lipca wieczorem z Berlina do
Speyer.
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Kongres związków zawodowych w Sztok-
holmie.

STOKHOLM, (Pat) Ostatni
dzień obrad kongresu związków
zawodowych rozpoczął się od
dyskusji nad programem polityki
socjalnej. Delegat belgijski Mar-
tens w sprawozdaniu swem zaz-
naczył, że odpowiednia komisja
domaga się, aby kongres wypo-
wiedział się za 44 godzinnym ty-
godniem pracy, lecz tylko trak-
tując tę uchwałę jako etap do

nowej redukcji godzin pracy.
Martens wzywa kongres do usta-
lania ostatecznego programu po-
lityki, dotyczącej ubezpieczeń spo-
łecznych, warunków bezpieczeń-
stwa pracy i t. d. Program ten
miałby być przedłożony odpo-
wiednim związkom zawodowym
do rozpatrzenia. Po dłuższej dy-
skusji kongres przyjął projekty,
zgłoszone przez Martensa.

Niemcy a memorjał Brianda.
BERLIN. (Pat). Rada ministrów

zebrała się wczoraj na posiedze-
nie, na którem ostatecznie został
ustalony tekst odpowiedzi nie-
mieckiej na memorandum min.
Brianda w sprawie unji paneuro-
pejskiej. Według informacyj „Ta-
gu* odpowiedź niemiecka, wyra-

żając zasadniczo zgodę na podję-
cie rokowań w sprawie unji euro-
pejskiejj wysuwa równocześnie
szereg warunków, a specjalnie
warunki natury gospodarczej, od
których wykonania uzależnia po-
wodzenia planu francuskiego.

Śledztwo przeciwko hittlerowcom.
BERLIN (PAT.)—Wyniki śledz-

twa policyjnego, prowadzonego
w związku ze sprawą wykrycia
tajnych składów broni w miesz-
kaniach hittlerowcėw berlińskich,
daly nieoczekiwane rezultaty. Za-
bity w czasie onegdajszej kata-
strofy samochodowej na szosie
poczdamskiej hittlerowiec Geltow,
u którego znaleziono spis maga-
zynów kompanij szturmowych
Berlina był przez lat 12 urzędni-
kiem policji poczdamskiej. W po-
licji zatrudniona była towarzyszka
jego Handte, która padła ofiarą
katastrofy. Handte pracowała w
oddziale, w który napływały zgło-
szenia kandydatów o przyjęcie

Skutki katastrofy w kopalni.
BERLIN. (Pat.). Według komu-

nikatu oficjalnego, w szybie Ne-
urode, w którym nastąpiła kata-
strofa wybuchu gazów, ogólna
liczba osób, znajdujących się w
kopalni, wynosiła 224 osoby. Z
tego 14 osób natychmiast po wy-
buchu udało się wydostać z szy-
bu. Z liczby pozostałych 210 wy-
dostano potem jeszcze żywych
49 osób, które odwieziono do
szpitala. Z pozostałych 161 wy-
dostano niežywych 82 osoby,
zaś 79 osób zamkniętych jest
jeszcze w sztolni.

BERLIN. (Pat.). Z Neurode do-
noszą: Z niesłabnącą energją
prowadzone są dalsze prace ce-

Stronnictwo

do służby policyjnej. Handte in-
formowała szczegółowo 0 tych
zgłoszeniach hittlerowską kom-
panję szturmową. Organizacja
hittlerowska w ten sposób po-
siadla szczegóły, dotyczące kan-
dydatów na stanowiska policyjne
i mogła przed ich wstąpieniem
na służbę pozyskać ich dla swo-
h celów i tworzyć w łonie po-

icji jaczejki hittlerowskie. Do-
chodzenia są prowadzone w dal-
szym ciągu celem ustalenia, czy
Handte i Geltow doręczyli or-
ganizacji hittlerowskiej jakieś wa-
żniejsze dokumenty, dotyczące
organizacji policji.

lem wydobycia zamkniętych w
głębi szybu ofiar katastrofy. Wy-
dobyto ostatnio jednak zaledwie
kilku górników. Prze otwór, do-
prowadzający powietrze do głębi
kopalni widać nieszczęsne ofiary
katastrofy. Zamknięci górnicy le-
żą przysypani pyłem i miałem
węglowym. Wczoraj strażacy z
maskami gazowemi próbowali w
towarzysłwie jednego z górników
dostać się do sztolni. W chwili,
kiedy górnik wraz ze strażakami
znalazł się w pobliżu miejsca ka-
tastrofy, doznał on wstrząsu ner-
wowego tak, iż musiano go od-
wieźć do szpitala.

liberalne w Rumunji popiera
króla Karela.

BUKARESZT, (Pat.) Stron-
nictwo liberalne opublikowało
komunikat, w którym stwierdzą,
że audjencja Vintilli Bratianu w
pałacu królewskim stanowi pod-
jęcie stosunków pomiędzy partją
liberalną a władzą królewską,
którą w ten sposób popierają
dziś już wszystkie stronnictwa

polityczne. Partja liberalna po-
stanawia oddać do dyspozycja
któla wszystkie swe siły i współ-
działanie w kształtowaniu normal-
nego życia państwa. W ten spo-
sób partja libetalna podejmuje
dziś działalność, łącząc się z akcją
prorządową.

.

Rewelacje Burcewa o porwaniu geri. Ku-
tiepowa.

PARYŻ. (Pat.). Dawniejszy re-
wolucjonista rosyjski Burcew, któ-
ry wyspecjalizował się w wykry-
waniu tajemnic natury politycz-
nej i który zdemaskował swego
czasu znanego prowokatora Aze-
fa, zajął się obecnie sprawą gen.
Kutiepowa. Sensacyjne jego re-
welacje w tej sprawie zwróciły
na siebie uwagę władz śledczych
francuskich, które wezwały wczo-
raj Burcewa, prosząc o sprecy-
zowanie danych, na mocy któ-
rych twierdzi on, iż gen. Kutie-

pow po swem porwaniu został
zamordowany przez bolszewików
na terytorjum francuskiem. Bur-
cew odmówił narazie zakomuni-
kowania tych danych, obawia się
bowiem, że przedwczesne ich
ogłoszenie może zaszkodzić jego
ankiecie. Burcew spodziewa się
zakończyć swoją ankietę w ciągu
bieżącego miesiąca i obiecuje
wówczas zdemaskować w prasie
winowajców i wyjaśnić okoliczno-
ści porwania gen. Kutiepowa.

Śmiertelne skutki upałów.
WIEDEN. (Pat.) Według do-

niesień dzienników, w Chicago
zmarło w ostatnich dniach 28

osób z powodu panujących tam
upałów.

 

 

Klub Młodych
Str. Nar. i Ob. Wielkiej Polski

w Wilnie.

Wczoraj w lokalu Stronnictwa
Narodowego, przy ul. Orzeszko-
wej 11, odbyło się ogólne zebra-
nie członków Klubu Młodych, na
którem p. Czesław Paszkowski
wygłosił referat p.t.: Ogólny kry-
zys gospodarczy Polski a polityka
Rządu. Referat, bardzo starannie
opracowany, wyświetlił zebranym
przyczyny naszego kryzysu go-
spodarczego i wskazał drogi do

wybrnięcia z trudnej sytuacji, po-
legające na  przewidującem i
oszczędnem gospodarowaniu, któ-
remi to zaletami czynniki kiero-
wnicze przez cztery lata rządów,
niestety nie wykazały się. Po re-
feracie wywiązała się dłuższa dy-
skusja, która jeszcze jaskrawiej
oświetliła wadliwość naszej poli-
tyki gospodarczej. W dyskusji za-
bierali głos: p. Prószyński, p. J.
Kulesiński i p. M. Cesiul.

Po referacie przewodniczący
p. M. Cesiul ogłosił komunikaty
organizacyjne.
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PIERWSZA SECESJA.
Jakkolwiek nazwiska trzech

secesjonistów z klubu BB są
naogół nieznane i nie stanowią
dla szerszej publiczności żadnej
atrakcji, jednakże sam fakt wy-
stąpienia trzech posłów jest obja-
wem symptomatycznym.

Doniosłość tego faktu polega
na tem, że znalazły się osoby,
które miały odwagę zgłosić wy-
stąpienie z klubu rządowego.

Trzeba pamiętać, że kandy-
daci, znajdujący się na liście Nr.
1, podpisywali zobowiązania wzglę-
dem organizatorów wyborów, t. j.
pp.: Switalskiego, Slawka i Bir-
kenmyera, że z klubu BB nie
wystąpią, że będą posłuszni zle-
ceniom swego prezydjum, że w
sprawach polityki wewnętrznej
i zagranicznej bedą solidarni z
resztą klubu, a mogą jedynie
w sprawach gospodarczych zaj-
mować stanowisko samodzielne.

Ta jednolitość niezawsze uda-
ła się utrzymać. Przypominamy,
że pierwszy poseł Baćmaga, od-
dany obecnie pod sąd z powodu
zarzutow kryminalnych, głosował
przeciwko przedłożeniom  podat-
kowym ministra skarbu Czecho-
wicza. Przypominamy, że podczas
ostatniego głosowania nad budże-
tem w sprawach narodowościo-
wych klub BB zajmował stano-
wisko wybitnie różnorodne.

Mimo to, nigdy nie dochodziło
do żadnej frondy ani też nikt nie
przypuszczał, że może dojść do
secesji.

Początek rozkładowi dał b.
min. Czechowicz. Jego wystąpie-
nie, niespodzianie dla prezydjum
klubu BB, wywarlo w kraju duże
wrażenie. Wszak Czechowicza sa-
nacja przedstawiała jako jednost-
kę niezwykłych zasług i męża
opatrznościowego, który ocalił
skarb polski. Publiczne jego wy-
stąpienie, poparte wywiadem,
odrzucającym dotychczasowe linje
polityki sanacyjnej i obalając re-
klamy o znakomitym stanie finan-
sowym kraju — musiało wywrzeć
duże wrażenie.

Teraz zaś przyszła secesja na
razie trzech posłów.

Wszyscy oni pochodzą z tzw.
grupy ludowej, kierowanej przez
pos. Bojkę. Grupa ta oddawna
była niezadowola z kierunku po-
lityki p. Sławka. Nie miała w klu-
bie BB żadnego znaczenia. Do
głosu nigdy nie przychodziła,
zresztą na klubie tyim nigdy do
żadnych dyskusji zasadniczych
nie dochodziło. Sam Bojko był
wybitnie rozczarowany. Nie ukry-
„wał tego wcale. Jeżeli trwał przy

 

swojem, to tylko dlatego, że nie
wiedział, co dalej czynić.

Oddawna jednak mówiono o
niezadowoleniu w łonie grupy
chłopskiej. Pękło to wszystko
wobec prądów, nawołujących do
zespolenia stronnictw chłopskich.
Nie wiadomo, o ile te nawoły-
wania są szczere, o ile są one
realne. Jednakże znalazły pewien
oddźwięk w łonie BB. Owocem
tej akcji jest właśnie secesja pp.
Krysy, Cieplaka i Targońskiego,
secesja, która prezydjum BB za-
skoczyła.

Gdzieżby jednak kto mógł
przypuszczać, że ktokolwiek od-
waży się na frondę i secesję?!
Rok temu, ba, nawet przed pół
rokiem, było to jeszcze niemo-
żliwe. Dopiero teraz poczyna się
wytwarzać odpowiednia atmosfe-
ra. Ludzie czują, że w stronnic-
twie rządowem, że w rządzie
samym, że w sanacji, której przy-
sięgali, poczyna się przesilenie,
że grozi,jej nieunikniona kata-
strofa—i uciekają.

l w tem leży znacznie tej ma-
łej, a jednak znamiennej secesji.

Secesjoniści, uchodząc z BB,
ogłosili deklarację, którą cytujemy
jako przyczynek do sytuacji, któ-
ra jednak nie stanowi istoty rze-
czy. Deklaracja ta opiewa:

Pociągnięci przykładem najstarsze-
go wiekiem działacza ludowego Jakóba
Bojki — stanęliśmy w szeregach BB. o-
wiani głęboką wiarą, że wielki ten i
mający tyle możliwości obóz przyczyni
się do naprawy ustroju parlamentarne-
go w kierunku jego usprawnienia. Wie-
rzyliśmy również, że BB dążyć będzie,
jak to zapowiadał do zjednoczenia ru-
chu ludowego, a przez to do obrony i
zabezpieczenia interesów gospodarczych
i kulturalnych wsi, w zrozumieniu, że
lud stanowi fundament Państwa i naj-
lepszą podporę rządu.

Z uporem a niestety zupełnie bez-
skutecznie, przypominaliśmy o tym o-
bowiązku władzom BB.

Przekonaliśmy się jednak, że wła-
dze te nie mają zrozumienia ani dla
wartości państwowo - twórczych mas
wiejskich, ani dla ich interesów, ani też
dla idei zjednoczenia ruchu ludowego,
przez co cały ten obóz stawał się dla
mas ludowych coraz bardziej obcy, a
nasza w nim obecność bezcelowa.

Jako ludowcy i demokraci, nie
chcemy brać również udziału w podko-
pywaniu znaczenia i powagi parlamentu
polskiego, gdyż zgodziliśmy się tylko
brać udział w pracy nad jego udosko-
naleniem i usprawnieniem.

Wszystko to zmusiło nas do opu-
szczenia szeregów BB.

(—) Piotr Targoński.
(—) Jan Krysa.
(—) Marjan Cieplak.

Oczywiście nie wszystkie argu-
menty, na które secesjoniści z
BB. się powołują, są z naszego-
punktu widzenia istotne, jedna-
kowoż sam fakt rozczarowania
jest bardzo znamienny.

 

 

Wojewoda, czy agitator sanacyjnej partji?
Na zjeździe delegatów Pomor-

skiego Towarzystwa Rolniczegow
Toruniu, który odbył się w pierw-
szych dniach bm., doszło do in-
cyndentu wskutek nietaktownego
wystąpienia wojewody pomorskie-
go p. Lamota. Zjawiwszy się na
otwarciu zjazdu jako przedstawi-
ciel rządu, nie licząc się ze swą
rolą reprezentacyjną i apolitycz-
nym charakterem zjazdu, cisnął
pod adresem pejynych grup poli-
tyczńych dość śmiałe zarzuty, glo-
ryfikując jednostronnie zasługi
obozu, którego jest czynnym pro-
tektorem. Na taki zwrot zerwała
się z ław obecnych burza pro-
testów, którą p. wojewoda prze-
rwał oświadczeniem, że przema-
wia jako reprezentant rządu, cho-

wając się za tę pozycję, jako wy-
godną zasłoną. Również dalszy
ciąg przemówienia obfitował w
podobne  nietaktowne akcenty,
wywołujące z miejsca reakcję ze
strony obecnych. Zaprotestowali
oni później w toku dalszych obrad
rezolucją, wzywającą zarząd do
chronienia przyszłych zjazdów
przed tego rodzaju niespodziewa-
nemi wystąpieniami p. wojewody.

Jest rzeczą istotnie zdumie-
wającą, że wojewodowie kresowi
zamiast konsolidowac polskie spo-
łeczeństwo na powierzonych im
terytorjach, wstępują w rolę agi-
tatorów partyjnych i niewłaściwe-
mi wystąpieniami powodują coraz
większe rozdarcie wśród opinji
polskiej w zagrożonych okręgach.
 

 

Dion poly.
Nowy poseł B. B.

Na miejsce byłego posła Ma-
rjana Zyndram-Kościałkowskiego
mianowanego wojewodą  biało-
stockim, a który złożył w dniu
dzisiejszym _ mandat poselski
wchodzi do Sejmu z okręgu
Nr. 63 Wilno, jako następny z
listy Michał Krukowski, rolnik.

Wojewoda  Kościałkowski
złożył przysięgę.

W dniu wczorajszym o godz.
12.30 złożył przysięgę w  mini-
sterstwie spraw wewnętrznych
nowomianowany wojewoda p.
Kościałkowski, któremu doręczo-
no dekret nominacyjny.

Komisja długów państwa.
W dniu wczorajszym idzisiej-

szym obradowała w Min. Skarbu
pod przewodnictwem pos. Krzy-

komisjażanowskiego, długów

państwa, przyjmując do wiado
mości przedstawione jej spra-
wozdanie rządu o zmianie stanu
długów państwa.

Konferencja w Sprawach
gospodarczych.

Wczoraj w godzinach popo-
łudniowych odbyła się w Pre-
zydjum Rady Ministrów konfe-
rencja w sprawach gospodar-
czych, w której m. in. wzięli u-
dział ministrowie Matuszewskii
Kwiatkowski.

Zmiana na stanowisku ko-
p

misarza rządu na m. st.
Warszawę.

Z dniem 12 b. m. delegowany
został do centrali ministerstwa
spraw wewnętrznych / komisarz
rządu m. st. Warszawy p. Henryk
Kawecki, któremu powierzono
sprawy bezpieczeństwa państwa.
P. o komisarza rządu m. st. War-
szawy zostaje nadal zastępca ko-
misarza rządu p. Olpiński,
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Psia a Paneuroja
Rząd polski odpowiedział na

znaną propozycję Brianda, co do

stworzenia t. tw. stanów

czonych Europy.

Niestety pełny tekst noty pol-

skiej zawierającej tę odpowiedź

nie został podany do wiadomości

publicznej. Urzędowa/ ajencja
P. A. T. ograniczyła się do po-

dania tylko streszczenia noty.

Ponieważ jednak streszczenie,

które podaliśmy w numerze wczo-

rajszym pochodzi ze źródła urzę-

dowego, możemy go uważać za

materjał uprawniający nas do

oceny na jego podstawie stano-

wiska rządu polskiego w tej

sprawie.

Zagadnienie jest bardzo waż-

ne. Celem projektowanej przez

Brianda unji europejskiej jest

oczywiście zapewnienie pokojo-

wego współżycia narodów euro-

pejskich. Cel jest bardzo piękny
i wzniosły. Jednakowoż my, Po-

lacy, powinniśmy pamiętać, że

na wszelkiego rodzaju kombi-

nacjach pecyfistycznych często

źle wychodziliśmy.

Przykładem tego
dewszystkiem Locarno, które

wprowadziło nienaturalne, nielo-

giczne i sprzeczne z duchem

traktatów powojennych rozróżnie-

nie pomiędzy stałością granic na

Zachodzie Europy i Wschodzie.

Zle wyszliśmy też na tak zwa-

nej likwidacji skutków wojny,

której wynikiem jest przedwczes-

na ewakuacja okupowanych te-

renėw  Nadrenji i ošmielenie

Niemcėw do coraz to glošniej-

szego propagowania rewizji“gra-

nic poisko-niemieckich.

Ostatnie wypadki na terenie

polityki międzynarodowej dowo-

dzą, że w opinji decydujących

czynników zachodnio - europej-

skich, granice nasze zachodnie

nie są wcale nienaruszalne. Do-

szło do tego, że nawet w sojusz-

niczej Francji mógł w poważnem

pismie, jakiem jest „Matin*, uka-

zać się artykuł wybitnego dzien-
nikarza politycznego  Sanerwei-

na, w którym, wprawdzie w for-

mie oględnej, nasze Pomorze jest

przedstawione, jako objekt ewen-

tualnych rokowań pomiędzy Niem-

cami a Francją.

Wprawdzie p. Sanerwein pó-

źniej, na interwencję ze strony

polskiej, wyjaśnił, że chodziło mu

tylko o możliwość zaofiarowania

Niemcom pewnych udogodnień
w komunikacji Rzeszy z Prusami

Wschodniemi, jednak pozostaje

fakt, że nawet we Francji mówi

się dziś o naszej ziemi bez nas.

P. Saurwein działał naturalnie

„w interesie pokoju". Dla nas to

jednak powinno być obojętne w

jakim interesie podważa się nie-

naruszalność naszej suwerenności

nad terytorjum określonem przez

traktat Wersalski.

Z tych względów, kiedy mamy

się ustosunkować do jakiegokol-
wiekbądź poczynania pecyfistycz-

nego musimy przedewszystkiem

żądać gwarancji całości naszego
terytorjum, przynajmniej takich

gwarancyj, jakie przewidują Fran-

cja, Belgja i Włochy.

Z przykrością stwierdzić mu-

jest prze-

„„simy, że nota Polski wystosowa-

na wodpowiedzi na memorjał

Brianda tego nieodzownego żą-

dania nie zawiera. Mówi się tyl-
ko ogólnikowo- o zapewnieniu
państwom europejskim  bezpie-

czeństwa politycznego.

To zamało. Trzeba na każdym

kroku, przy każdej sposobności

wyraźnie podkreślać to, co nas
boli. Trzeba wbić w umysły za-

chodnio-europejskie przekonanie,
że Polska nie przystąpi do żad-

dej szerszej kombinacji pacyfi-
stycznej dopuki jej nienaruszal-

ność terytorjalna nie zostanie
uznana przez wszystkie państwa

"nie wyłączając Niemiec za zasa-

dę nie podlegającą dyskusji.
Tej rzeczy najważniejszej nota

polska nie zawiera. Zawiera na-
tomiast oklepane frazesy o nie-

udanym protokule genewskim i
o wykonywaniu postanowień pak-

tu Ligi Narodów.
A traktat Wersalski? O nim

ani słowa, a przecie powinien on

stanowić całość nierozłączoną z

paktem Ligi Narodów.
Na zachodzie pod wpływem

Niemiec powoływanie się na
traktat Wersalski stało się nie-

modne. Nic jednak niegmusza
nas do stosowania się do panu-

zjedno-
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KOŚCIOŁ NA WSCHODZIE I POLSKA.
Za dużo niadobrych wiadomości.

W Komisji Spr. Zagr. Sejmu
dnia 20 lutego b. r., pos. St.
Stroński obszernie mówił o spra-
wach religijnych na wschodzie
Polski i w Rosji, przedstawiając
niepokojące zmniejszenie się zna-
czenia: czynnika polskiego w tych
sprawach, dotyczących Polaków.

Krótko wspornniał o tem pos.
Stroński ostatnio także w uwa
gach o Cerkwi w Polsce („Myśl
Narodowa“ nr. 25 z 22 ub. m.),
pisząc:
— „Na obszarze Rosji żyje około 1

miljona katolików, prawie w całości Po-
laków. Mianowania biskupów katolickich
w ostatnich latach w djecazjach na ob-
szarze rosyjskim musiały u nas wzbu-
dzić zaniepokojenie. Są nadel biskupami
Polacy w Petersburgu i na Sybirze, ale
z nowomianowanych, obok wyświęcenia
dla Rosji środkowej bpa ks. Neven,
francuskiej narodowości, a dla djecezji
Saratowskiej niemieckiego bpa ks. Żehr'a,
jak było i dawniej, uderza mianowanie
w djecezji mohylowsko-mińskiej łotew-
skiego ks. bpa Słoskana, w Charbinie
białoruskiego ks. biskupa Abrantowicza,
a dla części Ukrainy i Moskwy miano-
wanie ks. Skalskiego tylko administra-
torem, podobnie, jak dla drugiej części
ks. Świderskiego w Winnicy. Jest to
dla nas sprawa ważna i droga wpływu
po!tskiego wśród ludności katolickiej
polskiej na budowie katolickiej, polską
pracą wzniesionej.

Władze Kościoła w Rzymie żywo
zajmują się całokształtem zagadnienia,
istniejącego na obszarze zetknięcia ka-
tolicyzmu z prawosławiem, zarówno z
tej, jak z tamtej strony granicy polsko-
rosyjskiej. Istniejąca od r. 1925 przy
kongregacji dla Kościoła Wschodniego
osobna Komisja pro Russia, została za-
rządzeniem Ojca Sw. z 6 kwietnia b. r.
usamodzielniona, jako ciało osobne z tą
samą nazwą Komisji pro Russia, pod
przewodnictwem monsią. Michel d'Her-
bigny. Mimo nazwy pro Russia, obejmu-
je ona także wszystkie sprawy stycz-
ności z prawosławiem na ziemiach
wschodnich Polski. Tu zatem istnieje,
a widać z przekształcenia, iż ma być
ożywiona nawet myśl polityczno-koś-
cielna Stolicy Apostolskiej w sprawie
najskuteczniejszego działania i przezna-
czenia zadań obrządkom i narodo-
wościom.

Po stronie zaś Państwa Polskiego
nie widać równorzędnego wysiłku myśli
politycznej wobec wielkiej sprawy wiary
i wyznania na rubieży dwu światów, w
której mamy tak pełną doświadczeń i
nauk przeszłość, oraz tak brzemienną
przyszłość, tak, że w tej chwili właśnie
zbudzenia i prawidłowego, oraz spraw-
nego życia i działania tej polskiej myśli
politycznej w tak doniosłej dziedzinie
domagać się trzeba”.

Obecnie nadchodzą w. tych
sprawach dalsze wiadomości, po-
stępujące w liście ks. dr. A. Z. z
Rzymu („Il. K. C”. nr. 182 z 10
b. m.):

„ — Watykan, stale myślący o na-
wróceniu Rosji prawosławnej na łono
katolickiego Kościoła, doskonale zdaje
sobie chyba z tego sprawę, że jedynie
my, Polacy, jako bezpośredni sąsiedzi
Rosji, znający język, charakter i psy-
chologję narodu rosyjskiego najlepiej
się nadajemy do tej pracy i nam histo-
rycznie i prawnie ta misja jest powie-
rzona niejako przez samego Boge. Tym-
czasem, odkąd na czele akcji nawróce-
nia Rosji stanął O. d'Herbigny, jezuita
francuskiego pochodzenia, Polska jest
usunięta całkowicie z tej misji, a mlej-
sce jej zajmują Niemcy i Litwini.

Jest faktem znanym, że O. d'Her-
bigny, wysłany do Rosji Sowieckiej
przez Stolicę Apostolską, w celu zor-
ganizowania hierarchji kościelnej na te-
renie Unji Sowieckiej, wyświęcił w ta-

 
 

jemnicy czterech biskupów dla katoli-
ków, ale narodowości francuskiej, nie-
mieckiej, łotewskiej i jednego Polaka
(poprawka białorusina). Tak więc bisku-
pi narodowości niepolskiej mają odda-
ne w opiekę katolików na terenie wieł-
kiej Rosji, katolików, którzy w 90 proc
są Polakami z krwi i kości. Jest to
więc akt, godzący całkowicie w Polskę,
albowiem usuwa ją od tej misji w Ro-
sji, dla której przeż szereg wieków
zapłaciła morzem krwi polskiej i która
dziś przez swych kapłanów stoi tam na
streży Chrystusowego Krzyża.

Powróciwszy do Rzymu, O. d'Her-
bigny w dalszym ciągu pracuje nad na-
wrócenie Rosji bez udziału Polski i w
tym celu założone seminarjum duchow-
ne dla rosyjskich alumnów, oddaje poh
kierownictwo OO. Matjanów, znanycd
niestety ze swych antypolskich wystą-
pień. W Litwie Kowieńskiej OO. Marja-
nie odmawiają swym parafjanom narc-
dowości polskiej odprawiania  nabo
żeństw w jężyku polskim... dopóki Wil-
no będzie pozostawać w rękach pol-
skich zaborców. W kolegjum OO. Mar-
janów w Rzymie nie wolno mówić po
polsku... aby nie drażnić Litwinów.

Generał OO. Marjanów, ks. prof.
Buczys, został prekanonizowany na bi-
skupa obrządku wschodniego i nia być
mianowany administratorem  apostol-
skim dla katolików narodowości rosyj-
skiej w Polsce. Prekanonizacja O. Bu-
czysa na biskupa była trzymana w wiel-
kiej tajemnicy i natychmiast odbyła się
konsekracja, zanim episkopat polski
mógł się.o tym fakcie dowiedzieć. By-
ło to zrobione w tym celu, aby episko-
pat polski nie miał czasu zwrócić się
do Stolicy Apostolskiej z ingerencją w
tej sprawie, która tak bardzo leży mu
na sercu i dla której tak wiele się w
kraju robi w djecezjach kresowych.

Te wł fakty, a mianowicie: miano-
wania biskupów narodowości "niepol-
skiej na terenie Rosji Sowieckiej, od-
danie seminarjum rosyjskiego w ręce
OO. Marjanów i mianowanie teraz bi-
skupem O. Buczysa, są wielką krzywdą
Polskil* -

Powtórzyć chyba trzeba wo-
bec tych wiadomości to, co pos.
St, Stroński mówił w Komisji
Spr. Zagr. Sejmu dnia 20-go lu-
tego b. r.

„ — Nikogo tak bardzo nie obcho-
dzą sprawy tego, co się dzieje z kato-
licyzmem na wschodzie, jak Polskę..
"Także w sprawie wyznań na naszych
kresach wschodnich bardzo trudno na-
wet rozeznać się w tem, jaka jest wła-
ściwie pod tym względem polityka Rzą-
du Polskiego, wykonywana przez Mini-
sterstwo Spr. Zagr., przez  Minister-
stwo W. Rel. i O. P, oraz przypusz-
czam. przez naszego Ambasadora w
Watykanie... Byłoby dobrze, aby te waż-
ne i adętyj naszych prac ze Sfolicą Apo-
stolską było nam przedstawione, bo
my o nich naogół mało wiemy, a prace
p. Ambasadora w Watykanie niedosta-
tecznie są znane w swoim caloksztai-
cie...”

To, o co w ten sposób pyta-
no kilka miesięcy temu w Ko-
misji Spr. Zagr. Sejmu, a na co
z powodu zamknięcia sesji nie
było odpowiedzi, trzeba powta-
rzać, póki doniosłe te sprawy nie
zostaną wyjaśnione.

Zaznaczyć masimy, że wiado-
mość o jurysdykcji biskupa Bu-
czysa wymaga wyjaśnienia, gdyż
taki stan byłby sprzeczny z Kon-
kordatem. Według Konkordatu
bowiem, na teren Polski nie mo-
że się rozciągać jurysdykcja. ża-
dnego biskupa, którego siedziba
jest poza granicami Polski.

 

Antyreligijny wybryk. -
„A. B.C.* podaje następującą

wiadomość z Buska, znanej miej-
scowości kąpielowej w wojewódz-
twie Kieleckiem:

Wydarzyło się tutaj zajście,
które na wszystkich kuracjuszach,
bawiących w Busku, wywarło sil-
ne wrażenie.

Co wieczora muzyka zdrojo-
wa, zwyczajem obserwowanym
we wszystkich zdrojowiskach pol-
skich, grała hymn wieczorny
„Wszystkie nasze dzienne spra-
wy". Hymnu tego wysłuchiwali
kuracjusze stojąc z odkrytemi
gło wami.

Przed kilku dniami, gdy orkie-
stra zaczęła grać ten hymn, zau-
ważono, że przy jednym ze sto-

lików przed domem zdrojowym
siedzi dwóch panów, którzy nie
powstali, Sąsiedzi zwrócili więc
im uwagę, że według zwyczajów.
z których nikt się nie wyłamuje,
należy wstać. Na to usłyszano
odpowiedź:
— Ach, wy pachołki endeckie,

wy nam wkrótce każecie klękać,
Okazało się, że ci dwaj pano-

wie byli to — starosta powiatu,
do ' którego należy Busk i jego
brat.

Następnego dnia miał się od-
być w Busku bal na miejscowy
sierociniec, pod protektoratem
starošciny. Bal ten kuracjusze
zbojkotowali, zebrali natomiast
składkę, którą przeznaczyli na
drugi sierociniec".

 

Popieranie prasy sanacyjnej z pie-
niędzy podatników.

Oprócz bezpośrednich  zasił-
«ów, wypłacanych z funduszów
publicznych różnym organom
„sanacji moralnej*, ważną pozy-
cję w budżecie tych pism stano-
wią ogłoszenia. Zasadniczo ogło-
szenia powinny być umieszczane
w pismach naprawdę poczytnych
i po cenach normalnych. Dzieje
się jednak inaczej. Oto, co do-
nosi lwowski „Dziennik Ludowy*:

„Ma posadę naczelnego leka-
rza w lwowskiej Kasie Chorych
ogłosił komisarz konkurs w ga-
zetach przeważnie sanacyjnych.
Koszta tych ogłoszeń wynoszą
2.800 zł, z czego sama „Polska
Zbrojna* pobrała 1.500 zł".

„Polska Zbrojna" jest dzien-
nikiem przeznaczonym dla ofice-
row i żołnierzy, z czego jednak
nie wynika, że jest przez nich
chętnie czytanym. Przytem wy-
chodzi w Warszawie. Dlaczego
zatem za pośrednictwem tego

W

ś

właśnie pisma szukano lekarza
dla Lwowa?

 

jącej na zachodzie mody, jeżeli
ta moda nie idzie po linji na-
szych interesów.

Dla nas traktat Wersalski jest
dokumentem o wiele ważniej-
szym, niż pakt Ligi Narodów, a
tembardziej protokół genewski.

Niestety, dyplomacja nasza

jest zbyt grzeczna wobec zachod-
niego sąsiada. Unika podkreśla
nia wyraźnego naszego stanowi-

ska, podczas, kiedy strona prze-

ciwna mówi o projektach prze-

ciwko nam wymierzonych zupeł-
nie głośno, wyraźnie i otwarcie.

Że strony Niemiec widzimy
na każdym kroku brutalność, ze

strony innych państw zachodnich

— dążenie do porozumienia z

Niemcami, a z naszej strony —
uległość.

Nasza dyplomacja lubuje się,
niestety w pięknych frazesach
pokojowych, wszystkie wysiłki
skierowujeku temu, żeby zrobić
dobre wrażenie na pacyfistach
zachodnich i zyskać ich poklask,
a zdaje się nie rozumieć, że je-

dynie wskazaną w dzisiejszych
czasach jest polityka silnego mę-

skiego bez ogródek żądania tego,

co się nam słusznie należy.

Stanowisko Polski w stosunku
do imprezy p. Brianda, musi być
przedewszystkiem uzależnione od

zagwarantowania przez Niemcy

nienaruszalności naszych granic.
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Diabaę wiadomość
Powodzie w Korei.

LONDYN. (Pat.) Według do-
niesień prasy z Tokio, olbrzymie
powodzie, jakich nie notowano
od lat, nawiedziło Koreę. Wiele
osób poniosło śmierć. Tysiące
domów zostało _ zniszczonych.
Również uległy zniszczeniu na
szerokich przestrzeniach zbiory.
Wreszcie skutkiem powodzi przer-
wane zostały liczne połączenia.

Wypadki lotnicze.
BĘDZIN. (Pat.) Jak donoszą

pisma, onegdaj z powodu defektu
motorów prawie równocześnie ią-
dowały dwa samoloty wojskowe
z drugiego pułku lotniczego w
Krakowie — jeden na połach pod
Łazami, drugi—o kilka kilometrów
dalej w pobliżu Karniewicz. Lot-
nicy wyszli bez szwanku. Fparaty
zostały uszkodzone.

Statek polski w niebez-
pieczeństwie.

GDYNIA. (Pat). Statek pasa-
żerski Żeglugi Polskiej „Gdynia”,
wracający z wycieczki do Stok-
holmu, w pobliżu Rozewia zasko-
czony został tak silną burzą, że
zmuszony był schronić się w por-
cie bornholskim, skutkiem czego
zawinął do Gdyni z opóźnieniem
kilkunastu godzin.

I taloj Polski
Dziesięciolecie piebiscytu w

Prusach Wschodnich.
Upływa dziesięć lat .od nie-

szczęsnej komedji plebiscytowej
na Warmji, Mazurach i Powiślu,
w którym ludność polska, tam
zamieszkała, miała rozstrzygnąć
o przynależności tych terenów do
Polski lub do Niemiecz, przypadł
na moment, kiedy Polska zma-
gala się z inwazją- bolszewicką.

Niemcy przeforsowali termin
głosowania na dzień 11 lipcai
przed przybyciem „Wysokiej Ko-
misji" aljanckiej. już mieli teren
agitacyjny przygotowany. „Wyso-
ka Komisja" pozostawiła całą ad-
ministrację w rękach dotychcza-
sowych urzędników, a utrzyma-
nie porządku w kraju powierżono
niemieckiej Reichswehrze, Ponie-
waż Polacy przypuszczali, iż gło-
sowanie odbędzie się za parę lat
dopiero, nie podejmowali agitacji
wyborczej  Zaskoczeni bliskim
terminem protestowali przeciw
udziałowi w plebiscycie. Dopiero
pod presją aljantów przystąpili
do wyborów.

Plebiscyt warmijski wypadł dla
Polaków fatalnie. Długie lata ak-
cji germanizacyjnej, prowadzonej
przez szkoły i kościół przyniosły
swoje owocy. Kiedy się Polacy
zorjentowali, zapóźno było odra-
biać wiekowe zaległości, tem
więcej, że wszelką agitację w
duchu polskim traktowali Niemcy
jako zdradę stanu.

Ludność polska, steroryzowa-
na przez urzędników pruskich,
wojsko i policję, rozpędzana, gdy
organizowała zebrania przedwy-
borcze. bita i kaleczona przez roz-
wydrzone bandy, aresztowana i
przetrzymywana bez powodu, i
wszystko to pod okiem komisji
aljantów, nie mogła spełnić swe
go obywatelskiego obowiązku.
Wielu Polaków wyjechało z tych
terenów jeszcze przed plebiscy-
tem do Polski, inni w obawie o
swe życie nie przystąpili do urn
wyborczych.
W tych warunkach plebiscyt

stał się komedją „swobodnego“
wypowiedzenia się ludności i po-
targaniem najelementarniejszych
zasad sprawiedliwości.

Dziś, w 10 lat od plebiscytu
warmijskiego, należy przypomnieć
całemu cywilizowanemu światu,
że polskie ziemie zakordonowe,
na których mieszka 350.000 Po-
laków, są i będą polskie.

Nie zapomnimy o Rodakach,
którzy myślą i czują po polsku,
a których pięść i gwałt odcięły
od Macierzy. Niech żyje Polska
Warmja, Mazury i Powiśle!

-ŻYCIE KATOLICKIE.
Nawoływania do nowego
„Kulturkampfu* w Niem-

czech.
(Kap). Nacjonaliści niemieccy,

nienasyceni jeszcze terrorem nad-
reńskim i  upojeni tryumfem
zwolnienia Nadrenji, mszcząc się
na separatystach, rozpoczęli jed-
nocześnie walkę z katolikami nie-
mieckimi i Centrum, oskarżając
ich o brak wszelkiego poczucia
narodowego.

„Der Reichsbote", jeden +
dzienników Huggenberga, zatzu-
ca w ostrym artykule katolikom,
iż dla nich sumieniem jest Koś-
ciół, a głosem sumienia — przy-
mus kościelny; że Kościół decy*
duje o problemach narodowych
i społecznych każdego katolika,
że katolik, nawet na stanowisku
ministra, zawsże uprawia politykę
kościelną ze szkodą dla państwa
i narodu, że więc katolicy nie-
mieccy, a konsekwentnie i Cen-
trum są szkodnikami państwowy-
mi, zaprzedanymi obcemu, mię-
dzynarodowemu mocarstwu.

 

SĄ SKUTECZNYM ŚRODKIEM
PRZECIWKO

REUMATYZMOWI.PODAGRZE,
28 BÓLOM GŁOWY MIGRENIĘ

i PRZEZIĘBIENIOM.«e
Wedlug rejentalnego poswwóczenia przeszr0
6000 lekarzy wyrazilo swoję użnamę dla

skuteczności dzalama TOGALU

N*req_ 1364.

 

Tego wszystkiego dowodem
m. in. było jakoby zachowanie
się duchowieństwa katolickiego
przed wojną w Alzacji i Poznań-
skiem (!), jak również wywołanie
przez swój upór rzymski (!) _Kul-
turkampfu Bismarcka.

Prawdziwie nacjonalni katoli-
cy, dla których ojczyzna była
droższą od polityki Kościoła,
opuścili Centrum i Kościół, jako
starokatolicy (!).

Prostym wnioskiem tych wy-
wodów, pełnych ignorancji hi-
storji i zasad wiary katolickiej,
jest dawne hasło Bismarcka:
„ausrotten“ —i rozpętanie no-
wego Kulturkampfu. -

Katolicka prasa niemiecka z
wielką siłą odrzuca te napaści, z
całem przekonaniem broniąc
swego stanowiska.

Zlot Stowarzyszeń Młodzie-
ży Pol. we Włocławku.”
W niedzielę dn. 6 b. m. odbył

się we, Włocławku zlot Stowarzy-
szeń Młodzieży Polskiej (S. M. P.)
diecezji Włocławskiej, zwołany z
racji 1Olecia Związku. Na zlot
przybyło około 2.000 młodzieży
ze sztandarami i orkiestrami. Pro-
tektorem zlotu był J E Ks. Bi-
skup K. Radoński, do Komitetu
honorowego, zaś zostali zapro-
szeni: J. E. Ks. Biskup Owczarek,
wojewoda warszawski, p. T. Twar-
do, wojewoda łódzki, p. W. Jasz-
czołt, dowódcy okręgów korp.
Poznańskiego, Łódzkiego i Toruń-
skiego, starosta włocławski C.
Gajzler, dowódca 14 p. p., pułk.
pułk. J. Misiąg, prezes rady miej-
skiej, dr. W. Piasecki i prezydent
miasta, S. Pachnowski. Komitet
zlotowy tworzyli członkowie Rady
związkowej S$. M. P. i przedsta-
wiciele organizacyj współpracu-
jących z S. M. P.

Przed nabożeństwem zgroma-
dzona młodzież z 40-ma sztanda-
rami i 3 orkiestrami przedefilo-
wała przed swym Protektorem,
Ks. Biskupem Radońskim. W cza-
sie Mszy św., odprawionej w ka-
tedrze, poświęcony został przez
Pasterza diecezji sztandar związko-
wy. Rodzicami chrzestnymi byli
pp. starosta Gajzler z M. Kret-
kowską, przewodniczącą okręgo-
wego Koła Ziemianek, oraz pułk
J. Misiąg z p. F. Dowmontową'
Mszę św. odprawił ks. L. Biłko
dyrektor Zjednoczenia M]. Pol. z
Poznania, kazanie zaś okoliczno-
ściowe wygłosił ks. S$. Wojsa, dy-
rektor Fkcji katolickiej. Po skoń-
czonem nabożeństwie odbył łsię
pochód młodzieży na obszerny
dziedziniec szkoły powszechnej
Nr. 5, gdzie pod gołem niebem
zorganizowano uroczystą  aka-
demję zlotową.

Po obiedzie na stadjonie miej-
skim odbyły się zawody sporto-
we, lekkoatletyczne o nagrodę
Związku, wieczorem zaś uroczy-
stość związkowa, której program
wypełniły występy poszczególnych
Stowarzyszeń z całej diecezji.

Całością kierował generalny
sekretarz Związku, energiczny
i ruchliwy ks. S$. Pietruszka. Wło-
cławek żył pod znakiem młodzie-
ży katolickiej, której rozwój z po-
d"iwem oglądał. (KAT):
 

Dziwna biurokratyczna hi-
storja 2-ch groszy, zgubio-

nych w pociągu.
W pociągu Kraków—Warsza-

wa, konduktor znalazł monetę
dwugroszową.

Uczciwy funkcjonarjusz kole-
jowy oddał ją do wydziału zgu-
bionych przedmiotów, znajdują-
cego się przy kancelarji Warsza-
wa—Główna.

Zgodnie z obowiązującemi prze-
pisami, urzędnik sporządził pro-
tokół i przesłał monetę dwugro-
szową do składu głównego zagu-
bionych przedmiotów.

Stamtąd inny urzędnik, dołą-
czając odpowiednie pismo prze-
kazał monetę wraz z protokółem
do kasy głównej dyrekcji kole-
jowej.

Z kasy głównej moneta wraz
z korespondencją przejdzie do
depozytu, a stamtąd po trzech
miesiącąch, po sporządzeniu od-
powiedniego aktu przekazana bę*
dzie na własnosć skarbu.

Jednem słowem manipulacje
kosztować będą wraz ze stratą.
czasu urzędników, zgórą 20 zło-
tych.

A teraz co najciekawsze, że
właściciel zguby, gdyby chciał
ją odebrać, musiałby złożyć po*
danie do kasy głównej nalepiająć
znaczek stemplowy wartości 3 żł,
30 Po

rawdžiwe paradoksy biuro*
kracji. ;

OFIARY
złożone w Administracji „Dziennika

Wileńskiego".

Al. B.
Dla rodziny Wołodkowiczów—10 zł.

s * Mufelów—10 zł.
Dla uczczenia d-ra Tadeusza Dem-

bowskiego zamiast kwiatów na jego
trumnę na Macierz Szkolną składają
Stanisławowstwo Łopacinscy—25 zł,
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DZ ENN LAK WiENSKI ro

W dniu 13 lipca odbędą się w pow. Święciańskim, Dziśnieńskim, Brasławskim i Postawskim wybory uzupełniające do Sejmu.

w,

E

Jeszcze o konspira-
_ jach sanacyjnych.
| - Wczoraj podaliśmy wiadomość

| podaje,

"0 sanacyjnej organizacji tajnej
' „Orła Białego", obecnie „A.B.C.*
i że ta organizacja, sku-

' piająca osoby cywilne „jest filją
,organizacji działającej w sferach

| wojskowych.

4

_._. Pracuje ona regularnie i ener-
_ gicznie. Co miesiąc ściąga swoich
_Wybitniejszych działaczy do War-
, Szawy na „odprawę”, na których
_ Omawiana jest sytuacja polityczna

4 wydawane rozkazy, wprowadza-
przez organizację w życie.
Jak się ta organizacja nazywa?

|„ Nazwa jej brzmi: „Związek
i Žolnierskiego Czynu“. Ą

Jakie są cele „Związku Zoł-

a

| nierskiego Czynu*?
Jak już pisaliśmy, odgałęzie-

| niem „Związku Żołnierskiego Czy-
| nu", na „cywilėw“ jest „Związek
Orla Bialego“. Ošmy punkt „De-

| Klaracji ideowej“ „Związku Orla
KO Białego* pozwala się zorjentować,
| jakie są cele

 

  

  

   

  

 

  

„Związku Žolnier-

_ Skiego Czynu”. Ósmy punkt tej
deklaracji brzmi:

"  „Jednem z naszych ważnych
zadań jest wytworzenie świado-
mej i karnej siły, zdolnej do na-

 tychmiastowego opanowania sy-
tuacji i niedopuszczenia do wojny
domowej, względnie do głębszego
Tozdarcia wewnętrznego na sku-

tek konkurencji o władzę i nie-
uzasadnionych ambicyj osobistych

| W wypadku zejścia Komendanta
|z widowni życia politycznego".

|

  

 

=
Jak z tego widać, dowódca

_ „Związku Żołnierskiego Czynu"
chce zaważyć ze swą organizacją

na szali politycznej „w wypadku

zejścia Komendanta z widowni

życia politycznego". Poprostu
przygotowuje się do spadku
„Po nim.

Są jednak tacy, którzy twier-
_ dzą, że dowódca „Związku Žol-
 nierskiego Czynu* ma ochotę
Wcześniej odegrać rolę polityczną

| w Polsce. To jest pewne, że iry-

i1
i

5

| “nad šrodkami zaradczemi.
dk

E

tuje go powolność i „kunktator-
stwo” grupy pułkownikowskiej.

 

" Klęska pożarów a
ubezpieczenia.

R W związku ze wzrostem liczby

Požarėw i szkėd pogorzelowych,

obserwowanych w Polsce wostat-
nich czasach, odbyło się dnia

9 b. m. nadzwyczajne posiedze-
nie Rady Powszechnego Zakładu
Ubezpieczeń Wzajemnych w War-

_ szawie, w celu zastanowienia się

nad przyczyną tego zjawiska i
Osią

całodziennych debat, w których

| wzięli żywy udział zasiadający w

   

 

Radzie przedstawiciele samorzą-

du i sfer fachowych, było pyta-
nie, czy i w jakim stopniu wzrost
lęski pożarów jest wynikiem

zbrodniczej spekulacji ubezpie-

 

| czonych na odszkodowanie ze

Strony Zakładu, który od roku

| 1928 wypłaca odszkodowanie w

_ ny dyrektor instytucji wskazał na

Wysokości kosztów odbudowy

spalonego budynku.
Już w zagajeniu obrad naczel-

 

_ niewątpliwy związek między ogól-

_ ną sytuacją gospodarczą kraju,
" zwłaszcza ludności wiejskiej, i

_ częstemi wypadkami. pożarów, co .

" również stwierdzają doświadcze-

d

nia innych państw, jak i doświad-

czenia publicznych zakładów
ubezpieczeń od ognia, działają-

cych na terenie b. zaboru pru-

skiego. Następnie podkreślił i

uwypuklił cyfrowo wpływ czynni-

ków atmosferycznych, które w
ostatnich czasach przyczyniły się

do wzmożenia palności, oraz
sprostował: mylne mniemanie,

powtarzane niekiedy nawet przez

rasę, jakoby sytuacja finansowa

Bikdaeknegs Zakladu Ubezpie-

czeń Wzajemnych była z powo-

du wzrostu szkód pogorzelowych

1 IOTO I IIT II AI

Przedruk wzbroniony! jeśli mordercą jest ten, o którym nam mówi pan

RUDOLF BRINGER.

Sztylet z kryształu.

krytyczna. Składki ubezpiecze-
niowe wystarczą w zupełności na
pokrycie odszkodowań pogorzelo-
wych i wydatki administracyjne i
nie będzie potrzeba ani obciążać
ubezpieczonych składkami dodat-
kowemi, ani naruszać rezerw Za-
kładu.

Po wysłuchaniu obszernego i
i na materjale cyfrowym oparte-
go referatu dyrekcji, w którym
szczegółowo przedstawione zo-
stały metody szacowania przez
Zakład nieruchomości i związek
między obserwowaną  palnością
a wysokością szacunków ubez-
pieczonych budowli, prawie wszys-
cy członkowie Rady w dyskusji
podzielili zapatrywania dyrekcji,
że nie można ustalić przyczyno-
wego związku między wysokością
obecnych szacunków budowli
miarodajnych dla ubezpieczenia,
i wzrostem liczby pożarów, i wy-
powiedzieli się za zachowaniem
dotychczasowej metody postępo-
wania dyrekcji, polegającej na
stopniowem przeprowadzeniu re-
wizji szacunków budowli na tych
obszarach, na których nienor-

/ pieczeniowe

malny wzrost palności może być

następstwem zbyt wysokiej ceny

wartości budynków, a uchwalona

jednogłośnie przez Radę rezo-

lucja zaleca. dyrekcji dalszą akcję

przeszacowywania budynków, od-

powiednio do cen zamaterjały

budowlane i robociznę, tak aby

ograniczyć do minimum możli-

wość spekulacji na zyski ubez-

ze strony ubezpie-

czonych.
W drugim dniu obrad Rada

wysłuchała sprawozdania dyrekcji

z rozwoju ubezpieczenia rucho-

mości rolnych, obowiązującego w

27 powiatach na mocy uchwał

odnośnych sejmików  powiato-

wych, i przeprowadziła dyskusję

nad zagadnieniem skutecznej

ochrony warstw rolniczych od

spraw ogniowych w ruchomo-

ściach. Rada podkreśliła znacze-

nie akcji zapobiegawczej przeciw-

pożarowej, prowadzonej przez Po-

wszechny Zakład Ubezpieczeń

Wzajemnych przy współudziale

władz i organów samorządowych,

i wyraziła życzenie dalszego roz-
winięcia tej akcji.
 

 

Wiadomości kościelne.
— Zgon kapłana. Dn. 3b. m.

zmarł w Wornianach p. ob. dzie-
kana worniańskiego ks. Antoni
Nieniewski. w.

Sprawy administracyjne.
— Inowacja paszportowa.

Na skutek zarządzenia urzędu
wojewódzkiego gminy poszcze-
gólnych powiatów przystąpiły do
wydawania dowodów osobistych,
kosztujących zaledwie 60 groszy.

w.

Sprawy wojskowe.
— DOdroczenia dla poboro-

wych. Na skutek powstałych
wątpliwości w sprawie odroczenia
służby wojskowej dla poborowych
rocznika 1906, władze wojskową
wyjaśniają, że poborowym Tocz-
nika 1906, mającym warunki do
otrzymania odroczenia służby
wojskowej z art. 61 par. 2 usta-
wy o powszechnym obowiązku
służby wojskowej, należy udzie-
lać odroczeń zależnie od czasu
potrzebnego do zakończenia stu-
djów do 1 lipca 1931 roku. d.

Sprawy miejskie.
— Porządek obrad posie-

dzenia Rady Miejskiej. W po-
niedziałek 14 b. m. odbędzie się
ostatnie posiedzenie Rady Miej-

skiej w związku z upłynięciem ka-
dencji Wileńskiej Rady.

Porządek dzienny
następujące sprawy:

1. Odpowiedzi na interpelacje.

2. Komunikat Magistratu w

sprawie rezolucyj, zgłoszonych na

budżetowem posiedzeniu Rady

Miejskiej (26, 27 i 28 maja 1930
roku).

3. Sprawa „manco* materja-

łów opałowych na Elektrowni

miejskiej z okresu 1921—1924 r.
4. Projekt pragmatyki służbo-

wej pracowników miejskich m.

Wilna.
5. Projekt przepisów o orga-

"nizacjj Komisji Dyscyplinarnej i

postępowaniu dyscyplinarnem

przeciwko pracownikommiejskim

m. Wilna.
6. Projekt przepisów obowią-

zujących o oczyszczaniu nawierz-

chni ulic.
7. Projekt przepisów obowią-

zujących o księgach sanitarno-po-

rządkowych w zakładach użyte-

czności publicznej.
8. Sprawa uruchomienia lom-

bardu miejskiego.
9. Wniosek w sprawie przyję-

cia na własność miasta i dalsze-

go odstąpienia na własność Spėl-

dzielni Mieszkaniowej Pracowni-

ków Ministerstwa
cznych placu skarbowego, poło-

obejmuje

Robót Publi--

KRONIKA.
żonego pomiędzy ulicami „Ko-

šciuszki“, „Holendernia“ i „Prze-

jazd” (uzupełnienie uchwały Ra-

dy Miejskiej z dnia 24.VIII 1925

roku).
10. Projekt budżetu dodatko-

wego na rok 1930/31.
11. Wniosek w sprawie zwięk-

szenia specjalnego dodatku (mie-
szkaniowego), ustałonego dla kie-
rowników szkół powszechnych m.
Wilna i 5 innych wniosków.

— Budżet m. Wilna. Wydział

Wojewódzki pod przewodnictwem

p. wojewody Raczkiewicza rozpa-

trzył preliminarz budżetowy m.

Wilna na rok 1930/>1, przyczem

wydział wojewódzki wysłuchał

opinji p. prof. Mieczysława Gut-

kowskiego o tym budżecie, wy-

powiedzianej na tle i w nawiąza-

niu do poszczególnych działów

gospodarki miejskiej. Budżet mia-

sta po stronie dochodów i wy-

datków bilansuje się na sumę

15.031.883 zł. i jest w globalnej
kwocie zgórą 1.800.000 zł. mniej-

szy od budżetu zeszłorocznego.

Stosunek procentowy poszczegól-

nych działów budżetu charaktery-

nistracja 22,1'/,, b) majątek ko-

munalny 2,3%, c) spłata długów

11,3'/., d) drogi i place publiczne
8,2*/,, e) oświata 12,3%/,, f) kul-
tura i sztuka 2,9”,, g) zdrowie

publiczne 11*/, h) opieka społe-

czna 19,67, i) oświetlenie ulic i

utrzymanie straży ogniowej 6,9'/,.

— Roboty kanalizacyjne. Na

wczorajszem posiedzeniu Magi-

stratu zatwierdzony został plan

robót kanalizacyjnych na najbliż-

szy okres czasu. W myśl tego

planu, wkrótce zostaną podjęte
roboty kanalizacyjne na następu-
jących ulicach: Konarskiego, W.
Pohulance, Smoleńskiej, Frcha-
nielskiej, Wiwulskiego, Rydza-Smi-
głego i Szeptyckiego. d

Poborowi z cenzusem
naukowym. Władze wojskowe
wydały zarządzenie, iż poborowi
i ochotnicy z cenzusem nauko-
wym do szkoły podchorążych, re-
zerwy, piechoty, kawalerji, arty-
lerji i saperów, zostaną w b. r.
wcieleni do szeregów w dniu 11
sierpnia 1930 r. (d)

Sprawy litewskie.
—Szkoły litewskie. Litew-

skie Towarzystwo Oświatowe
„Rytas“ otrzymało pozwolenie

na otwarcie szkoły we wsi Gry-
basze — na rok szkolny 1930-31.
Nie udzielono natomiast koncesji
na szkoły w Korgowdach, Plikach,
Wygonach, Dubiczach, Kolešni-
kach, Pilunach i Nowym Dworze—
w pow. Lidzkim. w.

a

Lahuche, to kto odciął ofierze głowę?

8)
— Jeśli rzeczywiście widział pan tę głowę —

zawołał Rosic — musi ona być jeszcze w wagonie.

Zresztą nietrudno się o tem przekonać.
Wszyscy skierowali się do tragicznego wago-

nu. W tej samej chwili zbliżała się tam grupa zło-

Handel i przemysł.
— Eksport wileńskich ręka-

wiczek. Ostatnio bawiło w Wil-
nie kilku przedstawicieli firm an-
gielskich, którzy żywo zaintereso-
wali się eksportem rękawiczek
skórkowych z wileńszczyzny. Upo-
ważnieni przedstawiciele firm
angielskich prowadzą petraktacje
w sprawie utworzenia związku
fabryk rękawiczek i eksportowa-
nia ich zagranicę.

Realizacja tej akcji
pomyślnej drodze. d.

jest na

Różne.
— Zaślubiny. 28-go czerwca

1930 r. o godzinie 10-ej rano pro-
boszcz kościoła po-Bernardyńskie-
go ks. Kretowicz pobłogosławił
związek "małżeński p. Jana Ju-
czewskiego b. Inspektora Szkol-
nego pow. Wilejskiego z p. Zofją
Korzeniowską, absolwentką Stefa-
na Batorego.

Kronika policyjna.
— Walka kobiet. Wczoraj po

południu na ulicy Bakszta nieja-
ka Aleksandra Osienin (Sofjana
12) oblala kwasem siarczanym
Gałecką Bronisławę (Targowa 13),
Gałecką Kazimierę (Popowska 34),
Kowalonek Annę (Popowska 34),
Aniszewską Weronikę (Kolejowa 7)
i Lidę Kopelewicz (Rajski 6).

Wszystkie kobiety Pogotowie
ratunkowe po udzieleniu na miej-
scu pierwszej pomocy lekarskiej
odwiozło poszkodowane w stanie
groźnym do szpitala św. Jakóba.
A. Osienin aresztowano. (d)
— Komunišci-žydzi demon-

strują. W związku ze zbližającym
się terminem „święta czerwone-
go" miejscowe elementy wywro-
towe czynią intensywne przygo-
towania do antypaństwowych wy-
stąpień. S

Wczoraj na ulicy Zawalnej
grupa wyrostków usiłowała urzą-
dzić demonstrację komunistyczną.
Kilku wywrotowców poczęło roz-
rzucać bibułę, a jeden z komu-
nistów wywiesił na słupie płachtę
z antypaństwowemi napisami.

Wezwana policja zdołała roz-
pędzić demonstrantów aresztując
przytem 4 osobników. (d)

—Pościg ulicami za dezer-
terem. Wczoraj władze śledcze
na dworcu kolejowym zauważyły
podejrzanego osobnika usiłujące-
go dostać się do odchodzącego
pociągu.

Gdy osobnika tego usiłował

zują cyfry następujące: a) admi- zatrzymać funkcjonarjusz policji
śledczej, nieznajomy uderzył go
pięścią poczem przez tor rzucił
się do ucieczki. Za uciekającym
udali się w pogoń dwaj poste-
runkowi, z których jeden w do-
rożce. Pościg trwał przez ulice
Kolejową, Szopenowską, Tyszkie-
wiczowską. Dopiero przy rynku
Tyszkiewiczowskim zdołano nie-
znajomego zatrzymać. Aresziowa-
nym okazał się oddawna poszu-
kiwany dezerter z 3 pułku arty-
lerji, niejaki Trapczyk, który jest
oskarżony o dezercję oraz na-
mawianie żołnierzy do dezercji z
wojska.

Trapczyka osadzono w więzie-
niu śledczem na Antokolu. (d)

Teatr, muzyka i sztuka.
Teatr Miejski w „Lutni'.

Dzisiejsza premjera. Dziś ukaże sią po
raz pierwszy pełna bezbrzeżnego hu-
moru arcywesoła krótochwila Feydeau
„Dudek*. W wykonaniu tej sztuki bierze
udział cały personel! artystyczny Zz K.
Wyrwicz-Wichrowskim na czele, który
sztukę tę wyreżyserował. Zniżki i bilety
kredytowane ważne.

— Teatr Letni w ogrodzie po-
Bernardyńskim. Rewja Warszawska.
Dziś—zespół artystów warszawskich wy-
stawia po raz pierwszy aktualną rewję
w 18 obrazach „Warszawa—Wilno—Nev-
York". Doskonały repertuar, ostatnie
nowości stołeczne i zagraniczne šwiet-
nie zgrany zespół — oto walory teg?
świetnie zgranego teatru.

Rewja tar odznacza się beztroskim
humorem i skrzy się perłami dowcipu i
satyry.

Zespół składa się z 23 osób pod
kierownictwem E. Czermańskiego. Kie-
rownikiem muzycznym rewji jest znany
kompozytor Aleksander Piotrowski.
Ceny miejsc od 50 gr. Kasa czynna

zbrodni, co, nie obrażając pana, jeszcze nie zostało

dokonane.
Władza zmarszczyła brwi.
Rosic pozwalał sobie za dużo.
— Ale...
— Mogę się założyć, że głowa się gdzieś po-

toczyła.

I Weywy wybory Palay i Katolicy poviani savi się do olovovania i dwomć ma ię Katolicka- Hatodowa Ik u
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Słodkie słówka
nie sycą —

aie słodkie, wykwintne
konfitury wystadzają mi-
ny i humory, jednają ser-
ca dzieci i starszych.

Przygotujcie zapasik
na cały rok.

Przypominamy sezon smażenia konfitur, soków, kompotów z truskawek,

czereśni, poziomek, róż, agrestu, malin, porzeczek, moreli, wisienit. p.

 

dziś od 11 do 4 w teatrze „Lutni*, zaś

od godz. 7 w Teatrze Letnim Rewia

wywołała wielkie zainteresowanie.

Koncert-poranek Tow. Mu-

zycznego „Lutnia”. Jutro w niedzielę

odbędzie się w ogrodzie po Bernardyń-

skim koncert-poranek Wileńskiego To-

warzystwa Lutnia,
Program niezwykle barwny i uroz-

maicony zawiera produkcje chóru mie-

szanego Lutni pod dyr. J. Leśniewskie

go, produkcje solowe i duety wwyko-

naniu Henrichówny i A. Ludwiga. Sze-

reg deklamacyj i monologów w inter-

pretacji artysty teatrów miejskich Ka-

rola Wyrwicz-Wichrowskiego. Wejście

na poranek 20 gr. Miejsca siedzące po

50 gr. Bilety ulgowe dla młodzieży po

20 gr.
— Towarzystwo Filharmoniczne.

Ogród po-Bernardyński. 12 lipca b. m.

odbędzie się Wielki Koncert Popularny

pod dyr. Zygmunta Dolęgi ze współudzia-

łem zespołu tanecznego Anety Rejzer-

Kapłan. Początek o godz. 8 wiecz.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fała 385 mtr
Program:

Sobota dnia 12 lipca 1930 roku.

11,58. Sygnał czasu.
12,10. Muz. z płyt gramofon.
17,15. Program dzienny.
17,20. Kom. wil. tow. org. i kół. rol.

nicz.
17,35. Tr. z Warsz.

dziny komunikacji.
18,00. Audycja dla dzieci.

Odczyt z dzie-

18,00. Słuchowisko p. t.
Wisienki Honey“.

13,00. Koncert.
19,00. „Co nas boli?“ przechadzki

po miešcie Mika.
19,15. Muz. z płyt gramofon. C. De-

bussy: 1. Nokturny a) „Obloki“ b) Świę-
ta 2. Preludjum „Popoludnie Fauna“.

19,40. Progr. na tydzień nast. i roz-
mait.

20,00. Pras. dzien. radj. z Warsz.
20,50. Koncert.
22,15. Tr. z Warsz. Kom. i muzyka

taneczna.

Szubienic Miurawjewa.
Z Witebska donoszą, że w

tamtejszem archiwie znaleziono

dokument, będący interesującym
przyczynkiem do dzlejów polskiej
martyrologji w roku 1863-64 pod-

czas powstania styczniowego.
Przypadkiem natrafiono tam na

projekt składanej szubienicy, o-

pracowanej przez  Witebskiego
architekta inż. Wożniesieńskiego,
a _ przeznaczonej dla Brześcia
n Bugiem, Mińska, Połocka i Wil-

na w r. 1863.

„Przygody

Projekt ów znalazt uznanie|

„wieszaciela”  Murawjewa. Na
projekcie tym napisał on: „Po-

mysł genialny, lecz posiada pew-

ne niedokładności i niedociągnię-

cia. Za dobrą ideę wydać nagro-

dę — 100 rubli”.  Wozniesieński

przyjął 100 r. i opracował nowy

projekt szubienicy, który został

przyjęty przez satrapę. Woznie-

sieński otrzymał w nagrodzie

2.500 rb. w złocie. (d)

Rolnictwo, ogrodnictwo i leśnictwo
ma li-h Targach Półnornych.

 

Na posiedzeniu plenarnem

Sekcji Rolnej Komitetu Wyko-

nawczego |Il-ch Targów Półno-

cnych, odbytem w czwartek dnia

10 b.m. po wyczerpujących spra-

wozdaniach kierowników poszcze-

gólnych podsekcyj, ustalony zo-
stał zakres działu rolnego. Po
podsu:aowaniu zajętych miejsc

przez poszczególne podsekcje te-

go działu, okazuje się, iż rolni-

ctwo zajmie imponująco wielką

część terenu targowego. Dosko-

tuzinem dziennikarzy,

nale
wlany.
W dziale koni, bydła i owiec

uczestniczyć będą w pierwszym
rzędzie hodowcy z terenu Woje-
wództw Północno - Wschodnich.
Obroty, szczególnie końmi, spo-
dziewane znaczne, ze względu na
zapowiedziany równocześnie re-
mont koni i wojska.
W dziale ogrodniczym zapo-

wiedziany udział Związku Organi-
zacyj Kółek Rolniczych Ziem Pół-
nocno-Wschodnich, dalej znanych
firm Lemszczyzna-Szczekarków z
pod Warszawy, Długoszyje z Wo-
łynia i popularnej firmy Czecho-
słowackiej Weinbuch.

Organizacje kobiece przygoto-
wują na czas Targów korso kwia-
towe. Związek Organizacyj i Kó-
łek Rolniczych, za poparciem Mi-
nisterstwa Rolnictwa zwołuje ogól-
no-polski Zjazd pomologiczny.

Wielkie nadzieje przypisywane
są do działu rybnego. Urządzona
ma być sadzawka ryb gatunko-
wych i pokaz narzędzi rybackich.

Dyrekcja Lasów Państwowych
wystawi własny duży pawilon z
materjałami eksportowemi
W dziale roślinnym na pier-

wszym planie len. Zapowiedziany
tu jest udział firm nasiennych z
Holandji, Belgji, Niemiec i Ło-
twy.

Z innych działów bardzo cie-
kawie zapowiada się targ drobiu
i zwierząt futerkowych. Wzniesio-
ny będzie duży pawilon namiot,
osobny pawilon przytem dla zwie-
rząt futerkowych i kurnik poka-

zowy.
W dziale maszyn i narzędzi

rolniczych, aczkolwiek niema je-

szcze konkretnych zgłoszeń sze-
reg firm z centrum Polski, za-
strzegło sobie miejsca.

Trzeba nadmienić, że organi-

zacja Działu Rolnego spoczywa w
ręku wytrawnych fachowców, de-
sygnowanych do Sekcji Rolnej,
głównie przez Związek Organiza-
cyj i Kółek Rolniczych Ziemi'Wi-
leńskiej.
L LSL]

Tabela wygranych
Loterji Państwowej.
W pierwszym dniu ciągnienia

3 klasy 20 polskiej loterji pań-
stwowej główniejsze wygrane pa-
dły na numery następujące:

80.000 zł. Ne 65970.
40.000 zł. Ne 111006.
10.000 zł. Ne 113899.
Po 5.000 zł. Ne 131526 140289.
Po 2.000 zł. Ne 148801 155474.

zapowiada się targ hodo-

Po 1000 zł. Ne 84015 102344
179055.
iPo 500 zł. Ne 79526 -85743

86319 145957 193171.
Po 400 zł. Ne 20593 79531

80502 95393 112369 112480 120889
139276 144554 149425 160659
172650 181806 194493.

Po 300 zł. Ne 1074 2586 6189
9585 15450 16007 16693 19031
223726 25909 32465 33217 398447
40432 49485 51298 72525 73603
82685 88269 91669 96708 103130
766 107393 108463 110035 113463
114558 126571 126885 135964
136230 140449 145047 147905
152394 153979 156518 164378
167888 169485 170747 176517
183913 184602 192461 193730
205411 208899 2092564739.+

|I ADSIPSPSI SS SERIE SKERSISAis ST SSE SKK

otaczających go ze wszyst
kich stron, i zawolal:

— Prędzej, kartkę, którą zostawił mordercal

Fregiere, przerażony wyjąkał:
Dozorca wyjął

Rosicowi.

z kieszeni kartkę i ?podał ją

— Proszę, oto jest kartka, którą Frógiere po-

wierzył mi dziś rano. Właściwie należy „się ona
— Zaraz zobaczymy. 3

władzom.żona z pięciu czy sześciu osób: byli to proku-
Rosic wszedł do wagonu, aRosic zacierał ręce z zadowolenia. : b Ž

rator, sędzia šledczy, sekretarz i kilku policjantów.
Ale Guillenot nie był tego samego zdania.

wślad za nim

— Oczywiście... A jednak... — Dzień dobry, panie Chaulvet—rzekł Rosic, Chaulvet. Detektyw zabrał się do skrupulatnego ba- Ale Rosic nie słuchał. Wyrwał mu z ręki kart-

— Co? - poznając prokuratora. dania zakrwawionego przedziału. Było rzeczą zu- kęi przeczytał kilka słów napisanych ołówkiem:

1 — Jak wytłumaczyć krwawe  šlady na —Patrzcie państwo, Rosic! — zawołał urado- pełnie możliwą, że nie zauważono głowy w stosie „Nie zapomnę nigdy, że uratował mi pan życie.

» stopach? wany jego widokiem prokurator. —Widzę, że nie  prześcieradek, pościeli, firanek i dywaników. 4 Crystal-Dagger".

—Musiał przecież otworzyć drzwi, nie mógł tracił pan czasu. Czy zauważył pan coś ciekawego Nagle Rosic, który szperał pod łóżkiem, za- Wymachując z tryumfem kartką w jednej

 

a sztyletem w drugiej ręce, wołał:
— Niema wątpliwości! Wszystko się wyjaśnia,

jak przypuszczałem. Mordercą jest człowiek, który

skoczył czy też chciał skoczyć do Rodanu. Podpi-
suje się „Ćrystal-Dagger*": ofiarę swoją zamordował

wołał:
— Narazie mamy narzędzie zbrodni.
| podał panu Chaulvet krótki, ostry sztylet,

cały unurzany we krwi.

w pociągu w Ljonie? — Wytropił pan morderców?

— Więc i pan też twierdzi, że morderca znaj-

dował się jeszcze w B-14? — zaśmiał się Rosic,

-— Któżby mógł zabrać głowę?

„chyba wyskoczyć oknem. Stanął więc na schod*

kach, zostawiając odcisk nóg.
— Wszystko byłoby dobrze—upierał się Guil:

lenot—gdyby nie ślady na drugim torze.
— Jakto? Rosic raczył tylko sią uśmiechnąć, potem, : =

— Tak i to nie od strony Rodanu, ale od wskazując Frógiere'a, którego ci wszyscy ludzie „Sztylet zkryształu Ž kryształowym sztyletem. Teraz trzeba odnaleźć śla

strony skał. ogromnie onieśtnielali, rzekł: Prokurator przyglądał się z zainteresowaniem. tego obywatela... To już nie jest trudne. : 2

I zwracając się do Labuche'a i Frėgiėre'a:
— Chodźcie ze mną. Wynajmiemy samochód

iw drogę nad Rodan!
. Znikł jak błyskawica, podczas gdy władze

śledcze zostały na miejscu, oszołomione tą nagłą

ucieczką.
— Może mówić,

— Ciekawe! Nigdy nie widzialem podobnej
broni. To kryształowy sztylet

== Co takiego? — zawołał Rosic.

— Niech się pan przyjrzy—mówił Chaulvet.=

Niema wątpliwości, to na pewno kryształ.

Rosic obracał nerwowo sztylecik, mały i deli-

— Oto jest człowiek, który widział mordetcę,
tak jak ja pana W tej chwili, i który pfzyjął go

nawet w swoim domu: 7

Wszystkie spojrzenia skierowały się na Fró-

gióre'a. Obchodowy, czerwony jak burak, obracał

czapkę w spracowanych rękach.

Rosic nic nie odpowiedział, spojrzał tylko na
Guillenota, marszcząc brwi.

Musiał jednak przyznać rację, Ślady nóg na

przęciwnym brzegu Rodanu obalały całą jego te-

orję. A wielka szkoda.
— Zresztą—rzekł w końcu—te ślady nic nie co chce — rżekł Guilienot.

znaczą. Mogły być zostawione przez jakiegoś — A więc wpadł pan na ślad? — spytał katny jak klejnot, i rzekł jakby do siebie:

urzędnika. | Chaulvet. 2 — Rzeczywiście kryształowy sztylet. Azatem.. Są ślady na drugim torze, a ponieważ nie znałazł

— Nikt z tej strony nie wchodził do wagonu, — Jeszcze nie, ale przecież dzień się nie | jak szalony wyskoczył z wagonu, podbiegł głowy, więc ją skradziono. Jest na fałszywej drodze. IB

jestem tego zupełnie pewny. A w każdym razie, skończył... Narazie należy dokładnie zbadać miejsce do Frėgiere'a, który dzielił się wrażeniami z pół- (C. d. n.). ;
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Z kraiu.
Požary w powiecie lidz-

kim.
Dnia 10 lipca nad ranem wy-

buchł požar w folwarku Zyrmuny
tejże gminy, który strawił do-
szczętnie oborę wraz z żywym
i martwym inwentarzem oraz sto-
dołę z sianem tegorocznem. Prócz”
tego pastwą pożaru padło bardzo
wiele drobiu. Poszkodowani Aron
i Abel Łagunowscy oraz Ida Dub-
czańska obliczają straty wyrzą-
dzone pożarem na sumę 30 ty-
sięcy złotych. Przyczyną pożaru
było nieostrożne obchodzenie się
z ogniem.

Onegdaj we wsi Nowiszki, gmi-
ny ejszyskiej, spalił się dom miesz-
kalny, należący do Cunkusa Bo-
lesława, wartości 2,500 złotych.
Według przeprowadzonego na
miejscu dochodzenia, pożar po-
wstał wskutek uszkodzonego pie-
ca w kuchni, w którym podów-
czas palono i gotowano obiad.

Nie samobójstwo lecz nie-
szczęśliwy wypadek.
W związku z podaną notatką

przed dwoma dniami o rzekomym
samobójstwie 60-letniej Aleksan-
dry Brejwowej, dowiadujemy się

„obecnie, iż samobójstwo nie mia-
ło tutaj miejsca.

Brejwowa, wracając od krew-
nych z koszar 77 p.p. przecho-
dziła przez tor kolejowy pod wia-
duktem kolejowym naprzeciw szpi-
tala powiatowego w Lidzie, w cza-
sie, kiedy pociąg Nr. 323 nadjeż-
dżał z Wilna. Będąc zaś głuchą
nie zwróciła uwagi na grożące jej
niebezpieczeństwo i padła ofiarą.
swej nieuwagi, albowiem przecho-
dząca lokomotywa odrzuciła nie-
szczęśliwą na bok, uderzając ją
bocznym tłokiem w głowę i za-
bijając na miejscu.

Przy nieszczęśliwej znaleziono
woreczek zawieszony na piersiach,
w którym znajdowało się 110 ru-
bli w złocie.

Surowe zarządzenia w wal-
ce z pożarami.

W związku z ostatnią plagą
pożarów na Wileńszczyźnie, (rząd
Wojewódzki wydał obostrzające
zarządzenie, dotyczące akcji prze-
ciwpożarowej. W myśl tego za-
rządzenia, nie wolno w lesie ani
w pobliżu domowstw pod groźbą
kary rozpalać ognisk, kominy do-
mów po wsiach i miasteczkach
winny być czyszczone co miesiąc,
piece naprawione. W miasteczkach
i wsiach winna znajdować się sta-
le woda w beczkach i przyrządy
przeciwpożarnicze.

Dopilnowanie tego zarządze-
nia polecono starostom, wójtom
i sołtysom. Celem pouczenia lud-
ności w przepisach przeciwpoża-
rowych Związek straży pożarnych
wysyłać będzie na prowincję
specjalnych instruktorów, którzy
w, miasteczkach i wsiach będą
wygłaszali specjalne prelekcje.

Równocześnie Powszechny Za-
kład (bezpieczeń Wzajemnych
wyśle na teren województwa
specjalnych lustratorów techników
celem dopilnowania wydanych za-
rządzeń.  (d)

Qdznaczenia dla naszych
samorządów.

Minister przemysłu i .handlu
przyznał w dziale samorządów te-
rytorjalnych zeszłorocznej Po-
wszechnej Wystawy Krajowei w
Poznaniu następujące odznacze-
nia: 1) miastu Wilnu 3-cią nagro-
dę za wyniki pracy w dziedzinie
organizacji szpitalnictwa miejskie-
go i zakładów opiekuńczych spo-
Igcznych. 2) Powiatowemu Związ-
kowi Komunelnemu w Brasławiu
3-cią nagrodę za całość gospo-
darki samorządowej. 3) Powiato-
wemu Związkowi Komunalnemu
w Głębokiem 4-tą nagrodę za wy-
niki pracy w dziedzinie popiera-
nia akcji spółdzielczej. 4) Powia-
towemu Związkowi Komunalnemu
w Oszmianie 4-tą nagrodę za roz-
budowę sieci dróg. 5) Powiato-
wemu Związkowi Komunalnemu
w Święcianach 4-tą nagrodę za
organizację żakładów opiekuń-
czych i akcję popierania rolnictwa
zawodowego.

0 piac rynkowy w Raduniu.
Dnia 7 lipca odbyło się komi-

syjne badanie sprawy spornego
placu rynkowego w Raduniu, po-
łowę którego uważa za własność
parafja raduńska. Ze strony Kurji
Metropolitalnej występował ks.
prałat Uszyłło i dziekan” ejszyski
ks. Moczulski. Ze strony woje-
wództwa występowali: naczelnik
wydziału samorządowego p. So-
chacki i zastępca starosty lid:-
kiego p. W. Dziadowicz. Do osta-
tecznego porozumienia nie do-
szło. Sprawa nadal pozostała nie-
wyjaśnioną.

Moralne prawo jest po stronie
kościoła raduńskiego.

Z POGRANICZA.
Pochwycenie dywersanta

litewskiego.

W rejonie odcinka graniczne-
go Łozdziany nocy wczorajszej
zaczajona placówka KOP-u za-
uważyła jakiegoś osobnika, który
usiłował przedostać się przez t.zw.
„zieloną granicę" na teren Litwy.
Znienacka otoczony przez żoł-
nierzy osobnik ów błyskawicznie
rzucił granat ręczny,  poczem
ostrzeliwując się z rewolweru usi-
łował zbiec. Mimo eksplozji, nikt
z żołnierzy patrolu na szczęście
nie poniósł szwanku, gdyż granat
został źle wymierzony i eksplo-
dował za daleko:

Natychmiastowy pościg do-
prowadził do ujęcia zbiega. Jak
się okazało, w ręce „kopistów*
wpadł znany i oddawna poszuki-
wany dywersant litewski, który
już niejednokrotnie brał udział w
wypadach na polskie terytorjum.
Na pierwiastkowem badaniu za-
trzymany przyznał się również do
udziału w napadzie rabunkowym
bandy dywersyjnej, zorganizowa-
nym w swoim czasie na terenie
odcinka granicznego Wiżajny. d

Bolszewicka trucizna
w wozie.

Onegdaj na pograniczu polsko-
sowieckiem zatrzymano  podej-
rzany wóz chłopski, w. którym

 

DZIENNIK

ukryty był transport bibuły wy-
wrotowej wagi około 350 klg. d

Pochwycenie 11 techników
komunistycznych.

W ciągu ostatniego tygodnia,
w rejonie Dzisny, Wilejki, Rako-
wa, |wieńca, Kraśnego patrole
KOP ujęły 11 techników komu-
nistycznych, przy których ujaw-
niono nader cenne informacje,
dotyczące propagandy antypań-
stwowej w Polsce.

Listy do Redakcji.
Wobec wyjaśnień Magistratu

zdecydowałem się na zwiedzenie
plaży w Tuskulanach. Koszt ką-

 

pieli wynosi: auto z Placu Ka-
tedralnego w obydwie strony
80 gr

Łódka przez rzekę w obydwie
strony (taksa zatwierdzona) 40 gr.

Za korzystanie z plaży 30 gr.
Kąpielowemu za pilnowanie

ubrania (minimum) 20 gr.
Razem 1 zł. 70 gr.
Czyli miesięcznie 51 zł.
Czy może .sobie przeciętny

obywatel pozwolić na taki wyda-
tek na kąpiele?

Co do plaży, to pożal się
Boże — zamiast rozbieralni, ma-
lutki placyk ogrodzony parkani-
kiem z kilkoma prostemi ławkami
(w razie deszczu ciemna szopa).
O kabinach nie ma mowy. Nie
każdy lubi takie nieznajome to-
warzystwo. Brzeg zbyt stromy, a
w rzece miljony kamieni więk-
szych i mniejszych, ostrych inie-
równych. Trzeba pokaleczyć nogi
zanim można dobrać się do środ-
ka rzeki, gdzie jakoby jest dno
piasczyste. Uprzednio mieliśmy
tu na miejscu wygodną łazienkę
z osobnemi kabinami, wieczorem
oświecanemi elektrycznością, z
drewnianą podłogą na dnie, co
kosztowało łącznie z prejazdem
w obie strony przez rzekę 70
groszy. Woda w tem miejscu by-
ła, co twierdzę z całą pewnością,
jako kilkoletni klijent, zupełnie
czystą i klarowną, gdy właśnie na
plaży w Tuskulanach wydaje się
mętną.

„Mądra* decyzja Komisji Sa-
nitarnej, gdzie wchodzi przecież
przedstawiciel Magistratu, pozba-
wiła nas, mieszkańców śródmieś-
cia, tej niezbędnej dla zdrowia
letniej kuracji zimnemi kompie-
lami.

Wilnianin.

 

Sport.
Wiadomości drobne.

Przebywająca stale w Ameryce
znana zawodniczka polska Wala-
siewiczówna pobiła ostatnio re-
kord światowy w skoku wdal,
osiągając 6 metr. i 2 centr. Wala-
siewiczówna w końcu lipca przy-
będzie do Polski i weźmie udział
w kobiecych „igrzyskach lekko-
atletycznych w Pradze, startując
w barwach Polski.

Wczoraj gościli w Wilnie człon-
kowie A. 4. S. (Warszawa) sply-
wając Wilję kajakami składanymi
z Narocza. Akademicy są pelni
zachwytu krajobrazami  Wilen-

W ILERS Ki

szczyzny, a Narocz i Kręta Naro
czanka pozostawiła u nich nieza-
tarte wrażenia. Azetesiacy pojadą
teraz koleją do stacji Niemen
skąd zaczną spływać Niemnem,
Kanałem Augustowskim, Narwią,
Bugiem i Wisłą do Morza. War-
szawiacy zatrzymali się na przy-
stani wioślarskiej A. Z. S. (Wilno).
Wśród członków wyprawy znaj-
duje się znany wioślarz i Olim-
pijczyk Łaszewski, resztę zaś za-
łogi składa się z Hainricha, Łaż-
niewskiego i Horodyńskiego.
W Warszawie dzisiaj i jutro

odbywają się mistrzostwa lekko-
atletyczne, gromadząc na starcie
elitę zawodników z całego kraju.

Dalsze etapy biegu kolarskiego
dookoła Francji wygrał Belg Ta-
verne przed Pellissierem i Bindą.
W klasyfikacji ogólnej prowadzi
Guera przed Pellissierem i Bindą.
W klasyfikacji narodów prowadzi
Francja przed Włochami, Niem-
cami, Belgją i Holandją.

Nową łódź zakupił A. Z. $.,
która wczoraj została własnoręcz-
nie przeniesiona z kolei przez
akademików do własnej przystani.
Łódź jest wykonana w warszta-
tach Pirscha (Niemcy) z drzewa
cedrowego. Spodziewać się nale-
ży, że posiadanie nowej czwórki
wyścigowej zachęci wioślarzy A.
Z. S$ do bardziej intensywniejsze-
go isumieniejszego treningu przed
regatami o mistrzostwo Wilna by
módz bronić w roku zeszłym zdo-
bytego tytułu mistrza.

Tabela piłkarska o mistrzo-
stwo Ligi przed kóńcem pierw-
szej tury przedstawia się nastę-
pująco 1) Cracovia, 2) Warta 3)
Wisła, 4) Legja, 5) Ruch, 6) Po-
goń, 7) Polonja, 8) Ł. T. S. G. 9)
Ł. K. $., 10) Garbarnia, 11) Czar-
ni, 12) Warszawianka.

Rozgrywki piłki koszykowej o
mistrzostwo Okręgu Wileńskiego
dobiegają już końca. Ognisko ma
rozegrane prawie że wszystkie
już spotkania zdobywając tytuł
mistrza Wilnawkoszykówce przed
Strzeicem, 1 p. p. leg. i Makabią.
Drużyna A. Z. S. z turnieju roz-
grywek wycofała się w pierwszej
już turze z braku swych najlep-
szych graczy, którzy rozjechali
się w przeróżne strony dla spę-

 

dzenia lata.
W poniedziałek o godzinie 17

minut 20 będziemy mogli usły-
szeć pierwszy kwadrans sportowy,
który zostanie poświęcony spra-
wom sportu akademickiego.

Ja Nie.

ma

Z Litwy.
Epidemja anginy.

W Ejragole, pow. Kiejdańskie-
go, w ostatnich dniach wybuchła
epidemja anginy. Siedmioro dzie-
ci już zmarło. Chorują przeważ-
nie dzieci w wieku od 3 mies.
do 3 lat. Epldemja rozszerza się
coraz bardziej. (w) |
BRTTAIPOT NETTE EE

Popierajcie Polską -
Macierz Szkolną

Wileńska 18—5. £

Bilans za rok operacyjny 1929 Włos-
kiej Spółki Akcyjnej

„Assicurazioni Generali
Trieste".

Sprawozdanie Zarządu Towa-
rzystwa „Assicurazioni Generali
Trieste" za dziewięćdziesiąty ósmy
rok operacyjny dowodzi raz jesz-
cze, że zdrowe podstawy przed-
siębiorstwa, oparte na prawie
100 letniej działalności, zdołały
przezwyciężyć skutecznie ciężkie
trudności związane z kryzysem
roku 1929.

Sroga zima ustąpiła wiośnie,
wróżącej nadzieje bogatego uro-
dzaju, jednakże obfite zbiory przy-
czyniły się jedynie do dotkliwe-
go spadku cen na zboże i nie
przyniosły przewidywanych ko-
rzyści rolnikom. Gwałtowny krach
amerykańskiego rynku pieniężne-
go odbił się na całym świecie i
siłą rzeczy dotknął również w
pewnym stopniu Towarzystwa
Fssicurazioni Generali Trieste,
obejmującego swą działalnością
bezpośrednio lub pośrednio całą
kulę ziemską.

Dzięki temu jednak. że To-
warzystwo Assicurazioni Generali
Trieste jest obecnie nietylko in-
stytucją prowadzącą bezpośred-
nio własne interesy we wszelkich
dziedzinach ubezpieczeń, lecz sku-
pia w sobie również liczną gru-
pę innych towarzystw ubezpie-
czeniowych, związanych z nim
bądź w formie koncernu, bądź
całkowicie do niego należących,
które łączną działalnością obej-
mują świat cały, —tworzy ona po-
tężny, jednolity gmach, o który
rozbijają się fale najsilniejszych
nawet przesileń gospodarczych.

Ekspansja ta, owe szerokie
rozgałęzienie i uzgodnienie sy-
stemu pracy, której myślą prze-
wodnią jest rozwaga iprzezor-
ność urzeczywistnia w dziedzinie
organizacyjnej i finansowej ideę,
stanowiącą zasadniczą podwalinę
najbardziej wzorowej instytucji
ubezpieczeniowej, t j. rozłożenie
ryzyka na jaknajszerszą podstawę,
w możliwie najliczniejszych kra-
jach świata, przyczem nietylko
ryzyka ubezpieczeniowego, alei
ryzyka lokaty i inwestycji ka-
pitału.-

System ten jest bodaj jedną
z głównych przyczyn, które spra-
wiły, że nie korzystne warunki
gospodarcze r. 1929 nie powstrzy-
mały wzrostu przedsiębiorstwa,
albowiem w instytucji o tak mię-
dzynarodowej ekspansji jak Assi-
curazioni Generali Trieste ujemne
skutki kryzysu w poszczególnych
krajach wyrównywują się auto-
matycznie drogą korzyści, osiąg-
niętych w krajach o lepszej kon-
junkturze. i

Zauwažyč naležy, že na stan
posiadania Towarzystwa skladają
się walory o różnych walutach
Świata, w przeważnej większości
dolarach, funtach, frankach szwaj-
carskich i t. d. Zestawienie bilan-
su wymaga naturalnie przeracho-
wania wszystkich pozycyj w li-
rach włoskich według kursu dnia.

Dla orjentacji w wynikach
działalności Towarzystwa za rok

EW ORZEC GE:

1929 przytoczyć można następu-
jące dane cyfrowe:

Stan maiątkowy Towarzystwa'

Fundusze gwarancyjne Towa-
rzystwa wyniosły na dzień 31
grudnia 1929 r. 1 miljard 316 mil-
jonów lirów, czyli zł. 613.519.000

  

z których większą część (844 mil- | Ę
jony) stanowią pierwszorzędne
papiery wartościowe w różnych
walutach oraz domy własne To-
warzystwa o wielkiej wartości,
przyjęte bilansowo w znacznej
większości poniżej ich obecnej
ceny. Na rezerwę składek z ubez-
pieczeń życiowych przypada z
tych funduszów 924 miljony li-
rów, co wykazuje w porównaniu
z rokiem ubiegłym przyrostz górą
100 miljonów lirów.

Przebieg operacyj ubezpiecze-
niowych.

Dział życiowy wykazuje w ro-
ku sprawozdawczym wpływ skła-
dek w wysokości 266 miljonów
(Zł. 124 miljony) oraz dochód z
lokaty kapitałów w sumie 47 mi-
ljonów lirów (Zł. 21.911.400)

Ubezpieczenia na życie będą-
ce w mocy na dzień 31 grudnia
1929 r. osiągnęły imponującą cy-
frę 5 miljardów 761 miljonów li-
rów (Zł. 2.685.778.820).
W dziale rzeczowym, obejmu-

jącym ubezpieczenia transporto-
we, ogniowe, kradzieżowe i inne,
wpływ składek wyniósł 337 miljo-
nów lirów (Zł. 157.109.400), przy-
czem na rezerwy składek z tych
ubezpieczeń: spisano 136 miljo-
nów lirów (Zł. 63.403.200).

Ogólny zysk na rok operac.
1929 wynosi lirów 30.062.302.54.

Dla charekterystyki zdrowej,
solidnej podstawy Towarzystwa
nadmienić wypada, iż jako zabez-
pieczenie ryzyk życiowych i rze-
czowych objętych przez Towa-
rzystwo, służą nietylko rezerwy
techniczne, dysponowane w posz-
czególnych krajach, zgodnie z
obowiązującemi przepisami lecz
i eały pozostały potężny wolny
majątek Towarzystwa.

Rezerwy techniczne, dyspono-
wane w Polsce sięgają obecnie
sumy Zł. 7.000.000.
z

GIEŁDA
WARSZAWA 1LVII (Pat.).

Waluty i dewizy:

Dolary 8,89—8,91—8,87.
Gdańsk 173,32—17.,75—172,89.
Holandja 358,55 —359,45—357,65.
Kopenhaga 238,80—239,40—238,20.
Londyn 43,36 '|,—43,47'|,—43,25'/4.
Nowy York 8,904—8,924—8,884.
Oslo 238,80—239,40—238,20.
Paryż 35,07—35,16—34,98.
Praga 26,45' ,—26,52—26,39.
Nowy York kabel 8,916—8,936—8,896
Szwajcarja 173,16—173,59—172,73.
Stokholm 239,55—240,15 —238,95,
"Wiedeń 125,90 —126,21—125,59.
Włochy 46,70—46,89— 46,58.
Berlin w obrotach prywatnych 212,65.

Papiery procentowe:
_ , Pożyczka premjowa dolarowa 61,75
—61,60, 5'/, konwersyjna 55,75 8%, L. Z.
Banku Gosp. Krajowegoi Banku Rolne-
go; ob. B. G. K. 94. Te same 7 |—83,25,
8% L. Z. T. K. Przem. Polskiego 87,50,
7% ziemskie dolarowe 76, 4'”, ziem-
skie 56,25—56,50, 8”, ziemskie dolaro-
we 88, 8%, warszawskie 77,25 — 76,75 —
77,00, 8%, Częstochowy 68,75, 8%, Łodzi
71,75, 80, Piotrkowa 68,50, 10 :, Siedlec
82,50.

Akcje:
Bank Dyskontowy 117, Polski 168,25

—168,-Spiess 80—78, Lilpop 25, Stara=
chowice 15,50.

 

Miejski Kinematograf
Sala Miejska ul. Ostrobramska 5
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PIER WSZY DŹWIĘKOWYKINO - TEATR Jez Znakomity mistrz maski LON CHANEY ze swoją uroczą

«HO0LLYWO00D»
MICKIEWICZA Ne 22

 

SMAKOSZE PIWA!
JUŻ DO NABYCIA W

niebywałe jeszcze
na kresach

i =————->-=+)Arcyksiążęcego js
Browaru „MARCOWE“ AKUSZERKI

odznaczone najwyższemi = A AKUSZERKA
nagrodami w kraju | za- „e, 1 „ALE“, Marja Laknerowa

granicą S owad” Przyjmuje od godz. 9 do
Reprezentacja na województwo: wileńskie, Grodno, Lidę

Światowej sławy
PIWO ŻYWIECKIE

lach głównych: Ramon Novarro i Marcelina Day. Nad program: 1) „Synalek swego Papy" komedja w 2
aktach. 2) Jeden dzień w szkole straży granicznej—w | akcie. Kasa czynna oć a 5 m.30. Początek sean-

sów od g. 6. Następny program: „Portjer Hotelu Atlantic".

GRA NAMIĘTNOŚCI
Dramat erotyczny. W roli głównej: wyrafinowana, pię-

kna MARJA CORDA. Rekordowy sukces. Początek seansów o g. 4. m. 30. Ostatni seans o godzinie 10.15.

Od godziny 4.30 do 7 ceny miejsc zniżone: Bal-PIERWSZY DŹWIĘKOWY
KINO: H E Li 0S PRZEBOJ NIEMY į kon 60 gr. Parter 1 zł.
TEATR Ć » TAJEMNICA WSPOŁCZESNEJ KOBIETY).

partnerką ANITĄ PAGE w obrazie śpiewno-dźwiękowym p. t.:
ERR'A wykona szereg najmodniejszycn szlagierów muzycznych. Początek seansów o godz. 5 ost. s. o godz. 10,30 w. 1046 U. P. C.

| Od Anis Udo nes 95Aime «Kapitan Gwardji Królewskiej»

 

Sensacja sezonul

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

    

  

    

  

   
  

  

UWAGA! ary?
SZĘDZIE 26)

dzisz...

Janekl

 

   

zostawił piaszcz i uciekł
czem prędzej od Puty-

Ojciec: — Bo

Matka (z kuchni):— “
Mów pacierz i

natychmiast spaćl

7 w., Kasztanowa 7 m.5.
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NAD PROGRAM: Slynna
orkiestra

 

dramat w 10
aktach. W ro-

ul. Wielkiej Ne 56
cji należącego do

bickiego w sumie
Opis rzeczy

CLYDE _DO- ny być może w

—0o

Obwieszczenie. a
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, Ill-go |

rewiru Konstanty iKarmelitow, zam. w Wilnie przy
ul. Gimnazjalnej 6—12 na zasadzie art. 1030 U. P.
€. podaje do wiadomości publicznej,
21 lipca 1930 r. o godz. 10-ej rano w Wilnie przy

chomego, składającego się z
na płaszcze i kostjumy, oszacowanego na sumę
zł. 720 na zaspokojenie pretensji Władysława Głę- ;

 

że w dniu

odbędzie się sprzedaż z licyta-
Pinkusa Lancmana majątku ru-

różnego materjału

zł. 591 z 9, *, i kosztami. į
i szacunek takowych przejrza- |
dniu licytacji zgodnie z art.

(7) K. Karmelitow
Komornik Sądowy.
 

21 lipca 1930 r. o
ul. Wielkiej Ne 56

bickiego w sumie

ny być może w
1046 U. P. C.

—0o

Obwieszczenie.
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, III-go

rewiru Konstanty Karmelitow, zam. w Wilnie przy
ul. Gimnazjalnej 6—12 na zasadzie art. 1030 U. P.
€ podaje do wiadomości publicznej, że w dniu

tacji należącego do Pinkusa Lancmana majątku
ruchomego, składającego się z materjału różnego
na płaszcze i kostjumy, oszacowanego na sum
zł. 650 na zaspokojenie pretensji Władysława Głę-

 

„ SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA «
są zabazy środkiem przeczyszcza-

cym, u
miej dzi jący:

zedają po 2 zł za pudełko aj 1 skł4 a pteki ła”

Dbajcie”o swójezdrowie !
„Szwajcarskie Gorzkie Liola“

(z marką „Kogut”) są stosowane
przy cborobacb żołądka, ki-
szek, obstrukcji i kamieni

żółciowych.

mkcje organów trawie=
lnjącym przeciwko otyłości,  667—29 o

E godz. 10 rano w Wilnie przy
odbędzie się sprzedaż z licy-

jakie
ę Czy to
do

zł. 534 z %, %, i kosztami.
Opis rzeczy i szacunek takowych przejrza- do rachunku.

"I =-—7-
dniu licytacji zgodnie z art.

(—) K. Karmelitow
Komornik Sądowy.
 

go gatunku wino piją i

określenia choroby?
— Nie, ale potrzebne ręką w jaką

— A ja będę

papierosy palą? „tef tef“,
panu potrzebne

robił

— ja będę pokazywał
stronę je-

dziemy.

-— A ja? co będę

bił przy
ro-

tej zabawce w

samochód? — pyta mały
Abramek.

    

 
 

   

i Woložyn. = Wilno, Zarzeczna 19. 278—10 m O EA A "a Pm EE BC oe)
i,

koje — Ty będziesz robił
- PRACA | WŁOSÓW"ETEN|"] Spr jaa = ĖS

3 =©© zł | |m|WŁOSÓW ZA „oprzedam po: i NAUKA 3 us
5 „Esencja CHINOWO-CHMIELOWA" | pacj miejsc. Wil z l Małe mieszkanko:Poz się kantoro-

wej z gwarancją.
Pralnia Mechaniczna Ci-
cha 3. 216

ha ziemi. Dom murow.
5 pok., drugi mały dre- Nauczycielka francu- Pokój i kuchnia w sute-

i A j i wn. Sosn. k, rola, łą- skiego przyjmie po- renie zaraz do wynaję-z (Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy z zh R z agoPi lėBo cia przy ul. Artyleryj-apteczne. Główny skład Apteka dogodne. Komunik.autob. m. 3 od 5 do 7oso- skiej Nr. 8 u Grabow-GĄSECKIEGO, ul. Freta Nr. 16. Kol. Zgoda w Jerozo- biście. 3018—0 skiego. 458—1 Zs”. numer rowerowy
ydz. Zdr. Publ. Nr. 154. limce_Kryłow. 459—1 zi ZZOEm Ne 962 na imię Mila

Powiślu żę Eljasza—un. się. _ 229
2 domy wjezdza | RÓŻNE i potrzebne 2—3 pokojo-
jąc sprzedam. WiadomošėVa — | we mieszkanie z

Kosztuje 6 cyl. „CHEVROLET“ wzmocniony model w 1930
roku.—Dogodne spłaty miesięczne. Korzystajcie z chwilowej

sensacyjnej zniżki cen. —10

|AUTO-GARAŻE> Wilno, Wileńska 26.| Foisgjego walić
jednocześnie kierowca
samochodowy z prakty-
ką trzeźwy po s z u- $

| „Mydło CHINOWO-CHMI e„Mydło o MIELOWE ZGUBY

 

  
 

11 kilometrów od Wilna, przy samej szosie Wil- Dom drewniany EU DEDĖYDEAKCZCEETYK1

  

 

o zagow” Sprzedaję się dzialkę liemi, 52,2 ZUW bės kuje posady w ze stajnią na własnej Zielna 262. Wareraus wygodami, śródmieście, Zdrada tajemnicy.R g b 24:7479 h 3000 dol 15 ładzi ) majątku ziemskim. Zgło- ziemi 400 sążni do sprze 115—1 QpPaliła się ks. wojsk. Zwierzyniec. Zgłoszenia
nybez dozwolenia. Dojazd autobusamiM20. In- Acenta: -WJlno; ul. Sze- dania. Adres: zaulek Žol-RAAT m0 wyd. przez PKU Po- jaknajprędzej Mickiewi- Praktykant skarży siępy. bez dozwcieńie: Dojazd sutchusimi. R30 dom płyskiego Ne 16/6 J. NO (hit nierski Nr. 17—1. stawy na imię Plotra Bie- cza 42 Jankowski. przed szefem, że bezformacje: Wilno, ul. Konarskiego 3, m.,4, godz. Do sprzedania om Mieszkian. 228—2 a kiesza, zam. we wsi Tu- 225—1 pośredni jego przeložo17—18. — Stelmakówna. —50 murowany, ZWie- mnmasasweriwnemamm=- zącjągnąć pożyczkę na dom w Warszawie,| masze, gm. Głęb. un. się. _._.._//_d ny nazwał 6 ma i |
 —

kamieniczka z ogród-
kiem, wszelkie wygo-
dy w centrum miasta
sprzedamy okazyjnie
Dom H-K. „Zachęta“
Mickiewicza 1, tel.

9—05. —rl

rzyniec, Lipowa
Ed.

1, Zelno gąchmistrzyni potrzebna hi ż - Got 7w "212—0 0 yni potrzebna hipotekę miejską w Wil Gotówkę
od 1-go sierpnia.  nie—niech się zwróci do |w różnych walutach

Zgłaszać się pisemnie Działu Pośrednictwa| lokujemy najsolidniej
E=—————————A vilko 7 powažnemi re- Biura Reklamowego Gar- | zwrot terminowy

komendacjami: maj. Po- barska 1. Posiadamy róż-|Dom H.-K. „Zachę-
Janek do ojca:— Pro. dziśnie p. Widze Salmo- ne sumy i możemy daćI ta" Mickiewicza 1,

| szę taty, dlaczego Józef nowicz, 226—2 je zaraz. 457—1 I tel. 9—05. 701—s0 į

EURO pyla, co ma począć w
264—2

Zabawa w samochod, "YPAdku?
— Zaskarž go pan |

   NAJKORZYSTNIEJ skupuje się towary gwaran-
towanej dobroci u Głowińskiego. — Polecamy
różne nowości sezonowe, mory, jedwabie, po-
peliny, satyny, oraz pończochy i skarpetki mo-

dne. Uwaga — Wileńska 27. —10

Między iekarzami. — A teraz będziemy o zdradę tajemnicy! —
— Poco pan pyta do- Się bawili w samochód. brzmiała odpowiedź sze-kładnie pacjentów, jakie- Ja będę robił „tu tu". fa. powi sze 8 
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