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WYSOKI GATUNEK przy
NIEWYSOKIEJ CENIE!
To trudne zadanie rozwiązała
FABRYKA CZEKOLADY

I. PINSECKI
„w KRAKOWIE

Sprzedaż we wszystkich
większych sklepach.

448, Drukarni

 

INTROLIGATORNIA
„DZIENNIKA WILENSKIEGO*
MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 1244
OPRAWY KSIĄŻEK, ROCZNIKÓW,
KSIĄG BUCHALTERYJNYCH
INNE ROBOTY. WYKONANIE

STARANNE. CENY PRZYSTĘPNE.
OTWARTA OD 8-ej DO 4-ej POP.
 

 

Obrady stronnictw włościańskich.
(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. We wtorek Stron. Chłopskie „Piast“ i.„Wyzwo-
lenie“ toczyly obrady nad sprawami wewnetrznemi.

Kwestja wstąpienia trzech secesjonistów z kl. B. B. W. z R. do
Str. Chłopskiego nie została jeszcze ostatecznie zdecydowana.

Wzmożenie akcji egzekucyjnej.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W kołach przemysłowo-handlowych duże wraże-
nie wywołały ostatnie zarządzenia władz skarbowych,
energiczną akcję egzekucyjną.

które podjęły

Awantura w sądzie.
(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W sądzie powiatowym przy ul. Nowy Świat w
Warszawie niejaka Wanda Karczewska, sądzona za kradież zegarka,
gdy się dowiedziała

. 6 miesięcy więzienia,
/ sędziego.

Awanturnicę aresztowano.

chwyciła
z ogłoszonego wyroku,

krzyż metalowy i
że została skazana na

uderzyła nim

Zamach na samochód pod Poznaniem.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Z poniedziałku na wtorek w Poznaniu
jadący do Kurnika,chód ks. Janasika,

w górę i stanął w płomieniach.

samo-

został nagle podrzucony

Szofer, prowadzący to auto, wyszedł bez szwanku.
Wyrwa w szosie świadczy, że prawdopodobnie wybuch nastąpił

albo wskutek podłożenia bomby, albo maszyny piekielnej.
Jest to w krótkim czasie trzeci podobny wypadek w okolicach

Poznania.
 

Tekst odpowiedzi Polski na memorjał
Brianda.

WARSZAWA, (Pat.) Odpo-
wiedź rządu polskiego na me-
morjał francuski w sprawie sy-
stemu unji europejskiej.

Rząd Polski który zawsze przy-
wiązywał jaknajwiększe znacze-
nie do wysiłków, zmierzających
w kierunku zacieśnienia węzłów
solidarności europejskiej, zapoz-
nawszy się z memorjałem rządu
francuskiego z 17 maja 1930 roku,
w sprawie organizacji systemu
unji europejskiej, może jedynie
wyrazić żywą radość z powodu
tej szczęśliwej inicjatywy, którą
pragnie jak  najserdecznej po-
przeć.

Oświadczenie w tej sprawie p.
Brianda w czasie 10-go Zgroma-
dzenia Ligi Narodów, po których
nastąpiła jednogłośna decyzja 27
państw, powierzenia przedstawi-
cielowi Francji sprzecyzowania
punktów zasadniczych projekto-
wanej organizacji, które zostały
wyłożone w memorjale z 17 ma-
ja, postawiły problemat unji euro-
pejskiej na terenie rzeczywistości
politycznej.

Polska, która w czasie 10-go
Zgromadzenia całkowicie solida-
ryzowała się z projektami p.
Brianda, przystępuje obecnie do
idei unji europejskiej i oświad-
cza, że jest gotowa do wzię-
cia udziału 'w pracach przy-
gotowawczych, które pierwsza
konferencja europejska uzna za
potrzebne. Rząd Polski zgodnie z
ideą zasadniczą memorjału uwa-
ża, że unja europejska musi się
opierać na bezpieczeństwie, za-
gwarantowanem jednakowo dla
wszystkich państw, oraz na sza-
cunku ich nienaruszalności i nie-
zależności politycznej.
W celu wytworzenia ducha

wzajemnego zaufania byłoby mo-
że rzeczą właściwą organizując
unję europejską czerpać natch-
nienie w całości zasad, które sta-
nowią podstawę protokółu genew-

. skiego. Stwarzając w ten sposób
jedność poglądów na samą kwin-
tesencję życia politycznego Euro-
py. Stany europejskie mogłyby
łatwiej porozumiewać się co do
innych zagadnień wspólnych np.
w dziedzinie ekonomicznej. Od-
powiadałoby też idei memorjału,
że unja europejska ma przygoto-
wać drogę do zbliżenia gospo-
darczego, zajmując się przede-
wszystkiem zagadnieniem bezpie-
czeństwa politycznego.

Rząd polski podziela pogląd,
że unja europejska będzie musiała
również zająć się zagadnieniemi,
wymienionemi w charakterze in- 

formacyjnym w memorjale fran-
cuskim i interesującemi  specjal-
nie narody europejskie z powodu
ich sąsiedztwa na tym samym
kontynencie. Memorjał podkreśla
fakt, że unja europejska nie mo-
że być skierowana przeciwko żad-
nemu narodowi, ani żadnej gru-
gie narodów. Jest to zdanie,
które z punktu widzenia rządu
polskiego nie może podlegać dy-
skusji. Rząd ten nie mógłby
współdziałać z organizacją, której
cele nie pokrywałyby się z ideą
współpracy międzynarodowej. Sa-
ma idea unji Stanów europejskich
jest powzięta w ten sposób, aby
służyć celom ogólnej współpracy
za pośrednictwem większego zhar-
monizowania narodów  europej-
skich.

Jest również rzeczą jasną, że
unja nie może być rozważana
inaczej, niż jako układ regjonal-
ny, w kadrach paktu Ligi Naro-
dów, który jest i pozostanie
zawsze najwyższem prawem _ dla
wszystkich członków Ligi. Zda-
niem rządu polskiego zadaniem
unji byłoby przygotowanie bar-
dziej skutecznego wykonania zo-
bowiązań, wypływających z paktu
w drodze
o charakterze europejskim. Stwo-
rzenie unji na tej podstawie nie
osłabiłoby, lecz mogłoby jedynie
wzmocnić organizm Ligi Narodów.

Rząd polski nie ma jeszcze
możności odpowiedzieć na wszy-
stkie pytania, zawarte w memo-
rjale francuskim i przedstawić już
teraz szczegółowe sugestje. Ogól-
na dyskusja na konferencji państw
europejskich, przewidziana we
wrześniu roku bieżącego pozwoli
zapewne ustalić pożyteczne wska-
zania dla dalszego biegu prac
przygotowawczych. Konferencja
mogłaby następnie mianować ko-
mitet studjów, któryby zbadał za-
gadnienla i przedstawił swe su-
gestje rządom państw europej-
skich. W ten sposób na następ-
nych zebraniach możnaby przy-
stąpić do zagadnienia stworzenia
unji europejskiej z pełną znajo-
mością rzeczy. Jednakże rząd
polski godzi się na każdą inną
procedurę, która spotka się z ap-
robatą państw zainteresowanych
na zebraniu wrześniowem. Zresztą
bez względu na to, jaka będzie
przyjęta procedura, rząd polski
ma niezłomną nadzieję, że szla-
chetna inicjatywa rządu francu-
skiego znajdzie najlepsze przyję-
cie wśród narodów europejskich
dla ogólnego dobra całej ludz-
kości.

ul. Dominikańska 4. Tedefon
1244. Adres drukerni: Mostowa i.

Redekter przyjmuje ed g. 2—4 pp. Administracja otwarta od g. 9-5,

w niedzielą ed 12 — 1 pp. „Dziennik Wileński” wychodzi codziennie,

atkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

rozwiązania zagadnień.

Wilno, Środa 16-go lipca 1930 r.
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Jhl 
Ujemny bilans handlowy w czerwcu.

WARSZAWA. (Pat). Według
tymczasowych obliczeń Główne-
go Urzędu Statystycznego, bilans
handlu zagranicznego Polski łącz-
nie z w. m. Gdańskiem w czerw-
cu r. b. przedstawiał się nastę-
pująco:

Przywieziono w czerwcu 239.463
tonny towarów wartości 177.368
tys. zł. Wywieziono 1.337.938 tonn

towarów. Wartość wywozu wyno-
si 169.274 tys. zł. W porównaniu
do maja przywóz zmniejszył się
o 56.558 tonn wartości 19.317 tys.
zł. Wywóz zmniejszył się w po-
równaniu do maja o 94.392 ton-
ny wartości 29927 zł.

Saldo ujemne bilansu han-
dlu zagranicznego w czerwcu
wyniosło 8.094 tys. złotych.

Projekt zwołania sesji sejmu śląskiego.
KATOWICE. (Pat). Marszałek

sejmu śląskiego Wolny zwołał na
dziś po południu posiedzenie kon-

wentu senjorów w sprawie ewen-
tualnego zwołania nadzwyczajnej
sesji sejmu śląskiego.

Konferencja polsko-niemiecka
WARSZAWA. (Pat). Dnia 14

lipca r. b. rozpoczęła się w Ber-
linie polsko-niemiecka konferen-
cja w sprawie wykonywania de-
cyzji Rady Ligi Narodów z dn.13
stycznia 1930 roku. Konferencja,
w której ze strony Polski biorą
udział delegaci Ministerstwa Pra-
cy i Opieki Społecznej: naczelnik
wydziału Wysłouch i radca dr.
Fichlewicz oraz radca emigracyj-

ny przy poselstwie polskiem w
Berlinie p. Ziętkiewicz, dyrektor
Spółki Brackiej dr. Potaka, ma
na celu ustalenie, zgodnie z wy-
mienioną decyzją Rady Ligi Na-
rodów szczegółowych warunków
rozrachunku w zakresie górno-
śląskiego ubezpieczenia górnicze-
go i podjęcia spłat rent przez in-
Stytucje ubezpieczenia górnicze-
go obu państw.

Demonstracje bezrobotnych w Często-
chowie.

CZĘSTOCHOWA. (Pat). W
związku z ogłoszeniem przez ma-
gistrat tymczasowego wypowie-
dzenia pracy 1400 robotnikom,
zatrudnionym na robotach miej-
skich z subsydjów państwowych,
bezrobotni w liczbie 70 oblegli
magistrat, kilkudziesięciu zaś
wtargnęło na posiedzenie człon-

ków zarządu miasta i przybrało
wobec nich groźną postawę. Na
wieść o tem do magistratu nie-
zwłocznie przybył silny oddział
policji. Bezrobotni, otrzymawszy
zapewnienie, że roboty miejskie
będą wznowione 17 b. m,, ro-
zeszli się.

Odpowiedź Niemiec na memorjał Brianda.
BERLIN. (Pat). Dziś w godzi-

nach wieczornych opublikowany
został tekst odpowiedzi rządu Rze-
szy na memorjał Brianda. W od-
powiedzi tej rząd niemiecki oświad-
cza, że obecny układ stosunków
politycznych i gospodarczych na
kontynencie, hamuje rozwój w
kierunku, jakiby odpowiadał kul-
turalnym warunkom życiowym
Europy. Żaden kraj nie odczuwa
silniej braków struktury europej-
skiej, niż Niemcy, którym z po-
wodu ich centralnego położenia
w Europie, braki te szczególnie
dały się odczuć. Zaden kraj nie
jest bardziej zainteresowany w

usunięcię wspomnianych braków.
Z tego powodu na konfereacji,
jaka odbyć się ma w czasie wrze-
śniowego Zgromadzenia Ligi Na-
rodów, Niemcy wystąpią z inicja-
tywą przeprowadzenia odważnej
reformy w stosunkach, które u-
znają jako niemożliwe do utrzy-
mania. Odpowiedź dalej wspo-
mina o potrzebie powołania do
federacji także Rosji sowieckiej
i Turcji. Naogół odpowiedź rządu
niemieckiego wyraża gotowość
wzięcia udziału w zapowiedzia-
nych na wrzesień rokowaniach
w Genewie.

Sowiety a federacja europejska.
PARYŻ. (Pat). Według obiega-

jących pogłosek, ambasador so-
wiecki Dowgalewski został po-
śpiesznie wezwany do Moskwy.
Jak donosi paryska „Chicago
Tribune", wezwanie to stoi w
związku z kwestją wstąpienia
Z. S$. R. R. do federacji europej-
skiej. Wskazówki, poczynione
przez ltalję i Niemcy w odpo-
wiedziach na memorjał Brianda,

że pożądanem byłoby włączenie
Rosji sowieckiej do składu państw
federacyjnych, wzbudziły bowiem
w Moskwie wielkie zainteresowa-
nie. Nie powzięto jednak dotych-
czas żadnej decyzji w tej kwe-
stji. Stalin się waha. Wie on do-
skonale, że podobnie radykalny
przewrót w zewnętrznej polityce
Rosji będzie się równał wstąpie-
niu Z. S. R. R. do Ligi Narodów.

Bank wypłat międzynarodowych.
BAZYLEA. (Pat). Na wczoraj-

szem posiedzeniu rady admini-
stracyjnej Banku Wypłat Między-
narodowych ustalono między in-
nemi ogólne wytyczne w sprawie
angażowania personelu oraz uzna-

no jako języki oficjalne język
niemiecki, angielski, francuski i
włoski. Wreszcie rada przyjęła do
wiadomości fakt dalszej sub-
skrypcji przez 12 krajów na ogól-
ną sumę 25 miljonów dolarów.

Hindenburg nie weźmie udziału w uroczy-
stościach nadreńskich.

BERLIN. (Pat). Urzędowo' do-
noszą, że prezydent Rzeszy Hin-
denburg odmówił udziału w uro-
czystościach z okazji ewakuacji
Nadrenji, zapowiedzianych na
dzień 22 lipca, w miastach Tre-
wirze, Koblencji, Akwizgranie i
Wiesbadenie. W liście do premje-
ra pruskiego Branna prezydent

Rozruchy
ALEKSANDRJA. (Pat) — W

związku ze starciem, jakie mialo
miejsce między policją a demon-
strantami nacjonalistycznymi, 16
demonstrantów zostało zabitych i
około 130 rannych. Jest też wiele
rannych wśród policji i wojska.

oświadcza, że zmuszony jest cof-
nąć swą uprzednią zgodę na
udział we wspomnianych uroczy-
stościach, ponieważ rząd pruski
dotychczas nie zdecydował się
odwołać rozporządzenia, rozwią-
zującego organizacje  stahlhel-
mowskie na obszarze Nadrenii i
Westfalji.

w Egipcie.
Dwaj wyżsi oficerowie policyjni
odnieśli rany.

ALEKSANDRJA. (Pat.) W cza-
sie zajść dzisiejszych wojska
egipskie całkowicie opanowały
sytuację, nie uciekając się do
pomocy oddziałów brytyjskich.
 

 

Mie pig.
Rumuński minister komuni-

kacji w Warszawie.
Dziś o godzinie 10 specjalnym

samolotera przybył z Katowic na
lotnisko Mokotowskie minister
komunikacji królestwa Rumunji
p. Manuilescu w towarzystwie

ZERA so Ma

podsekretarza stanu inż. Czap-
skiego, radcy handlowego przy
poselstwie w Bukareszcie p. Ve-
rulani oraz sekretarza osobistego.
O północy p. minister Manuilescu
w towarzystwie p. ministra Kuehna
udaje się do Poznania celem
zwiadzenia międzynarodowej wy-
stawy komunikacyjno - turystycz-

nej.

 

ranieę B zł.

oszeń.

  

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z edneoszaniem |przesyłką pocztową ZA 8gr. SĄ
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Litwa oskarża Polskę o niedotrzymanie
umowy o małym ruchu granicznym.3

(Telefonem od własnego korespondenta).

KRÓLEWIEC. 15.VII. Z Kowna donoszą: Litewski minister

spraw zagranicznych dr. Zaunius przyjął dziś przedstawicieli

prasy | oświadczył im, że gabinet ministrów uchwalił na naj-

bliższej sesji Ligi Narodów wystąpić ze skargą przeciwko Pol-

sce, która dopuściła się pogwałcenia (1?) umowy królewieckiej

o t. zw. małym ruchu granicznym.

Litwa — mówił dalej dr. Zaunius — złoży Lidze Narodów

wniosek, który, w razie przyjęcia go raz na zawsze, będzie za-

pobiegał incydentom granicznym.

ZAPOWIEDŹ MARSZU NA TALLIN.
(Telefonem od własnego korespondenta).

RYGA, 15.VII.
odbyło się zgromadzenie włościan,

Z Tałlina donoszą: W miejscowości Simla
na którem postanowiono

zorganizować pochód mas włościańskich na Taliln.
Pochód ma ruszyć do stolicy Estonji pod następującemi

hasłami:
1) Wydania ustawy o ochronie rolnictwa.
2) Zmiany ordynacji wyborczej w Kierunku ograniczenia

wpływów komunistycznych.
3) Zmniejszenia do połowy liczby posłów Zgromadzenia

Narodowego.
4) Zmiany Konstytucji w duchu utworzenia stanowiska

Prezydenta Republiki i wyodrębnienia go ze składu gabinetu

ministrów. Dotychczas, jak wiadomo, każdorazowy premjer jest
równocześnie naczelnikiem państwa.
 

 

Z prasy.
„Nikt nikomu nie ufa”!

W prasie lwowskiej pos. To-
maszkiewicz z B. B. zamieścił list
otwarty do b. secesjonisty z klu-
bu B. B. posła Cieplaka, robiąc
mu wyrzuty za wystąpienie. W
odpowiedzi na to poseł Cieplak
zamieszcza też w jednem z pism
lwowskich list otwarty do p. To-
maszkiewicza. Z listu tego cytu-
jemy bardziej charakterystyczne
urywki, ilustrujące stosunki w
B. B.:

„Szanowny Panie Redaktorze i Po-
ślel Spodziewałem się, po mojem wy-
stąpieniu z klubu BB., licznych uderzeń
i byłem na nie przygotowany, wiem bo-
wiem, jak mściwym potrafi być obóz,
dc którego należałem. Lecz przyznam,
nie sądziłem, że spotka mnie wielki za-
szczyt i wielka przykrość zarazem, że
właśnie Pan, znakomite swe pióro obró-
ci przeciw ninie*.

„Przedewszystkiem pros ę łaskawie
wysłuchać, w jakich warunkach odbyło
się moje wystąpienie z klubu Na nara-
dy, w sprawach, które obchodzić nas
musiały, zbierała się grupa ludowa od,
dawna. Zebrań tych nie otaczaliśmy
specjalną tajemnicą, a nie rozg'aszališ-
my wiadomości o naszych obradach
ty ko dlatego, że wiedzieliśmy, jak bar-
dzo niechętnem okiem patrzył na wszel-
kie poczynania posłów ludowych Pan
Premjer Slawek“.

„Dwa takie, ostatnie nasze zebrania
odbyły się pod przewodnictwem Jakóba
Bojki. Uchwaliliśmy jednocześnie zapro-
testować u Władz BB. przeciw polityce,
jaką one śtosują wobec mas włościań-
skich i demokratycznych, oraz żądać,
aby posłom ludowym w BB. dano pelną
swobodą działania. Nie ukrywam, że
rozgoryczenie moich kolegow nie było
mniejsze od rozgoryczenia tych, któ-
rych w Sejmie reprezentują. Uchwali-
liśmy również wystąpić z klubu w tym
wypadku, gdyby nasze energiczne przed-
stawienie u władz Bloku nie odniosło
pożądanego rezultatu".

„O tych naszych zebraniach dowie-
działy się władze BB. i postąpili najnie-
oczekiwaniej. Wydaliły z klubu jednego
z naszych kolegów, posła Krysę. Dla-
czego właśnie jego, trudno sobie wy-
tłumaczyć. Pytam Pana Posła, jako czło-
wieka, redaktora i oficera rezerwy, czy
mogliśmy i powinniśmy byli stchórzyć

teim i Rad
Mandaty poselskie z list

państwowych.

W połowie bieżącego tygodnia
otrzyma państwowa komisja wy-
borcza urzędowe dane o wyniku
uzupełniających wyborów do sej-
mu w okręgach Nr. 56 — Kowel
i Nr. 64 — Święciany.

Bezpośrednio po otrzymaniu
tych danych, a najprawdopodob-
niej w dniu 19-ym b. m. zbierze
się państwowa komisja wyborcza
dla przeprowadzenia zmian w po-
dziale mandatów poselskich z list
państwowych.

Drobne wiadamaśc.
Łapownictwo w Rosji.
MOSKWA. (Pat.). WLeningra-

dzie aresztowano 60 osób z po-
śród pracowników państwowej in-
stytucji aprowizacyjnej L. S. P. O.
Aresztowanym zarzuca się utrzy-

mywanie stosunków z prywatny-
mi przekupniami i odsprzedawa-
nie towarów za łapówki.

przed represjami i opuścić naszego ko-
legę, wówczas, gdy solidarnie i jedno-
myślnie robiliśmy to, za co on został
wykluczony? Czy mogłem, jako czło-
wiek i kolega postąpić inaczej, niż to
uczyniłem? Nigdy nie postąpię inaczej,
nigdy i nikogo nie opuszczę w ciężkiej
dlań sytuacji, jak nie opuściłem posła
Krysę".

„Pozatem musieliśmy zaprotestować
przeciwko niesłychanemu traktowaniu
posłów ludowych przez władze BB. Wol-
no było zbierać się i obradować grupie
p. Wiślickiego, i pana Kościałkowskiego,
i księcia Radziwiłła i tylu grupom in-
nych panów, a nie wolno było zbierać
się i obradować posłom ludowym?*

„Zapytuje mnie Pan, dlaczego nie
wypełniłem zobowiązania zawartego w
deklaracji, którą podpisywać dawano
każdemu kandydatowi w BB. przed wy-
borami. Pan Poseł, pisząc list otwarty,
nie przejrzał łaskawie archiwów klubo-
wych. Dowiedziełby się Pan, że ja od-
mówiem podpisania takiej deklaracji,
wydawało mi się bowiem rzeczą zupeł-
nie wątpliwą, aby z Wiślickim z jednej,
a Lubomirskim z drugiej strony, mógł
się szczerze solidaryzować. Zresztą, jak
Pan Poseł wie, że bardzo niedawno na
na dworcu kolejowym przy graniu
„Pierwszej Brygady* nie bylo solidar-
ności między mną, a księciem Lubomir-
skim, gdy przyjaciele księcia protesto-
wali przeciw odegraniu .l-ej Brygady”,
nazywając to prowokacją”.

dalszym ciągu listu oma-
wia pos. Cieplak swój stosunek
do pos. Polakiewicza i taką wy-
powiada o nim opinję:

„Wielka szkoda, że nie poruczono
mu tego, do czego się najbardziej na-
dawał, do zorganizowania mas ludo-
wych. I do niego widocznie nie miano
całkowitego zaufania".

„Bo u nas nikt i nikomu nie ufał.
Wszyscy byli podejrzliwi i podejrzani,
wszyscy też w pojedynkę, lub nielicz-
nemi grupami na swój sposób robili
politykę. Żyć w tych warunkach było
bardzo ciężko, a robić cośkolwiek nie-
podobieństwem*.

„Tyle słów odpowiedzi Panie Pośle,
Panu, dla którego żywiłem i żywię uczu-
cia najgłębszego .szacunku*.

(—) Marjan Cieplak.
List ten w dosadnych barwach

maluje stosunki wewnętrzne w
sanacji. Dla ich poznania jest do-
kumentem pierwszorzędnym.

mm

Zaproszenie biegaczy pol-
skich do Stokholmu.

WARSZAWA. (Pat.). W dniu
dzisiejszym nadeszło do P.Z.L.A.
telegraficzne zaproszenie Petkie-
wicza i Kusocińskiego na zawody
międzynarodowe w  Stokholmie
dnia 29 lipca r. b. Z zaproszenia
tego Kusociński wobec przemę-
czenia nie zamierza skorzystać,
co zaś się tyczy Petkiewicza, to
decyzja zapadnie w najbliższych
dniach.

Wycieczka Polaków z
Ameryki.

GDYNIA. (Pat.). Dziś około
gogdziny 8-ej rano przybyło stat-
kiem Baltavia okolo 68 pasaże-
rów—Polaków z Ameryki, w tem
około. 30 studentów. Wycieczkę
powitali w porcie: prezes Związ-
ku Towarzystw Gdyńskich Boer-
ger, dyrektor szkoły handlu mor-
skiego Sielużyński oraz przedsta-
wiciel Pomorskiego Związku Pro-
pagandy Turystycznej inż. Załę-
ski, Prócz tego przybyły delega-
cje studentów z Warszawy i
Gdańska.
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Po zakończeniu Ka-
dencji Rady Miejskiej

Onegdaj odbyło się ostatnie

posiedzenie Rady Miejskiej m.

Wilna. Rada Miejska wybrana la-

tem roku 1927 już nie istnieje.

Zdaje się, że niema nikogo, ktoby

chciał galwanizować trupa.

Prawnie przedłużenie żywota

dotychczasowej Rady jest

niemożliwe. Wprawdzie dzi-

siaj kunszt interpretacji ustaw

doszedł w Polsce do poziomu

niebywałej ekwilibrystyki i dzięki

temu władze nadzorcze, zdaje się

chcą utrzymać dotychczasową

Radę Miejską stolicy, wbrew

brzmieniu ustawy, ale, jeżeli cho-

dzi o wileńską Radę Miejską, to

zdaje się być pewnem, że nikt

nie zechce zmuszać ją do dal-

szej pracy.

Wybory, według naszych in-

formacji, będą rozpisane i odbę-

dą się prawdopodobnie w końcu

września.

Zdaje się, że nie tylko ludność

miasta, ale i władze administra-

cyjne są zdania, że trzeba Radę

Miejską zmienić.

Bilans prac dotychczasowej

Rady jest bardzo nieciekawy. Co

Rada w ciągu trzech lat zdziałała?

Bardzo mało. Niestety większość

Rady, wśród której prym trzymali

socjaliści, myślała więcej o po-

pędach  retoryczno - demagogi-

cznych, niż o realnej pracy

dla dobra miasta. Posiedzenia

Rady Miejskiej podobne były

bardziej do wieców prowincjonal-

nych, niż do obrad (instytucji sa-

morządowej. Najlepsze poczyna-

nia, najbardziej rzeczowe i po-

żyteczne wnioski były użytkowa-

ne przez socjalistów dla popisów

przed galerją. Demegogja socjali-

stów zmuszała inne ugrupowania

do kierowania swej energji naodpa

rowywania ataków radnych socja-

listycznych.

Każde posiedzenie było wi-

dowiskiem, na którem p. Pławski

z p. Stążowskim dawali bezpłatne

przedstawienia. Nie licząca się z

niczem demagogja tych panów

radnych nie liczyła się często nawet

z tym, że w magistracie zasiada-

ja dwaj ich towarzysze. Jeżeli w

obradach Rady Miejskiej było coś

rzeczowego to pochodziło to z

koła chrześcijańsko-narodowego.

Weźmy ostatnie obrady budżeto-

we. Było tylko jedno przemówie-

nie rzeczowe — to przemówienie

prof. Komarnickiego. Radni koła

chrześcijańsko - narodowego pra-

cowali sumiennie we wszystkich

komisjach.
Kołu chrześcijańsko - narodo-

wemu zawdzięcza miasto inter-

wencję w sprawie budowy szkoły

w Kuprjaniszkach i gospodarki

kanalizacyjno-wodociącowej.

Ugrupowania sanacyjne nie ro-

biły nic. Nie można o nich po-

wiedzieć nic, ani złego, ani do-

brego. Wyjątek stanowi jedyny

radny z tych ugrupowań p. inż.

Jensz, który w pracach rady brał

czynny udział.

Było też, bądźmy bezstronni,

paru ludzi czynnych w innych

wrogich nam politycznie ugrupo-

waniach, jak np. p. Zasztowt, p.

KESNSHCIZK
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Posiedzenie Rady Miejskiej.
W poniedziałek dnia 14 b. m.,

w ostatnim dniu kadencji odbyło
się posiedzenie Rady Miejskiej,
na które magistrat, w myśl uch-
wały powziętej przez Radę na po-
przedniem posiedzeniu, przygoto-
wał sprawy pilne, które musiały
być załatwione przed wyborami
i zebraniem się nowej Rady Miej-
skiej.

Przed przystąpieniem do po-
rządku dziennego Rada Miejska
na wniosek prezydenta Folejew-
skiego uc”ciła przez powstanie
pamięć ś. p. d-r Tadeusza Dem-
bowskiego, długoletniego radnego
miejskiego. Następnie wywiązała
się dość długa i ożywiona dysku-
sja nad proponowanym przez
magistrat porządkiem dziennym.
Mianowicie przedstawiciel P. P. S.
radny Stążowski zażądał skreśle-
nia z porządku dziennego punktu
dotyczącego pragmatyki służbo-
wej pracowników miejskich. P. Stą-
żowski proponował odesłanie
opracowanego przez magistrat
projektu pragmatyki do komisji
prawnej. W praktyce spowodowa-
łoby to odroczenie tej bardzo
ważnej dla pracowników miejskich
sprawy ad calendas graecas, gdyż
z chwilą ustania pełnomocnictw
Rady Miejskiej nie mogą obrado-
wać też wyłonione przez nią ko-
misje. Wynik byłby taki, że z roz-
poczęciem załatwienia sprawy
trzeba byłoby czekać aż do cza-
su, kiedy po nowych wyborach
do Rady ukonstytuowały się no-
we komisje. Przez ten czas spra-
wa unormowania stosunku praw-
nego pomiędzy magistratem a je-
go pracownikami pozostawałaby
w zawieszeniu.

Na okoliczność tę wskazał ra-
dny koła chrześcijańsko - narodo-
wego mec. Engiel. P. Engiel wy-
kazał obłudę taktyki koła socja-
listycznego, które głosząc zawsze
obronę sfer pracujących w prak-
tyce  pozbawiają pracowników
miejskich ' możności zdobycia
wreszcie ustalenia należnych im
praw. Frgument p. Stążowskiego,
že kolo P. P, S. nie mogło sięze
sprawą zapoznač, nie wytrzymu-
je krytyki. Sprawa nie jest nowa
i P. P. S. miala dwa lata czasu
do jej poznania.

Inni radni zwrócili uwagę, że
w razie gdyby projektowana przez
Magistrat pragmatyka posiadała
jakieś braki, to można jeszcze
dziś wprowadzić poprawki, zresz-
tą. gdy pragmatyka już będzie,
łatwo ją poprawić, gorzej nato-
miast jest dla pracowników, gdy
jej wogóle niema.

Na skutek takiego obrotu dy-
skusji, wytworzyła się dla P.P.S.
sytuacja bardzo niemiła. Błąd p.
Stążowskiego usiłował naprawić
jego towarzysz portyjny p. Pław-
ski, oświadczając, źe o ile radni
innych ugrupowań mają opraco-
wane poprawki, to PPS. nie będzie
się sprzeciwiała rozpatrzeniu pra-
gmatyki na obecnem posiedzeniu.
Po przyjęciu porządku dziennego
zostały ogłoszone odpowiedzi ma-
gistratu na interpelacje. Żywszą
dyskusję wywołała odpowiedź ma-
gistratu na interpelację w sprawie
uderzenia przez zastępcę naczelni-
ka straży pożarnej p. Ruska jedne-
go strażaka. Interpelacja była w
swoim czasie zgłoszona przez ko-

ło P. P. S. W odpowiedzi magi-
strat zakomunikował, że p. Ru-
sek został zdegradowany na prze-
ciąg sześciu miesięcy z VIII stop-
nia służbowego na IX. Socjaliści
oczywiście ze względów demago-
gicznych wystąpili przeciwko ma-
gistratowi, twierdząc, że kara jest
za mała. Tymczasem na skutek
zapytania p. Engla wyjaśniło się,
że nikt inny, tylko p. vice-prezy-
dent Czyż, towarzysz posłów
Pławskiego i Stążowskiego był
inicjatorem postanowienia magi-
stratu.

P. Czyż z przykrością, wbrew
intencjom swych towarzyszy
stwierdził, że zajście zdarzyło się
w czasie pożaru na tle niedokład-
nego wykonywania rozkazów p.
Ruska kierującego akcją gasze-
nia ognia. Wobec takich okolicz-
ności łagodzących p. vice-prezy-
dent Czyż, zastępujący podów-
czas prezydenta uważał za sto-
sowne wymierzyć właśnie tę ka-
rę, którą dziś jego towarzysze
uważają za „krzywdę proletarjatu*.

Sprawa manco na elektrowni
została wreszcie ostatecznie wy-
jaśniona. Dużo światła wniosły
do tej sprawy memorjały b. pre-
zydenta Bańkowskiego i b. szefa
sekcji technicznej Piegutkowskie-
go. Komisja prawna, której ta
sprawa była przekazana doszła
do wniosku, że poprzedni ma-
gistrat zrobił wszystko, co do
niego należało, żeby pociągnąć
do odpowiedzialnošci ewentual-
nych winowajców. Manco nie
było istotne, tylko rachunkowe.
Winnym wadliwego zapisywania
rachunków mógłby być starszy
mechanik Skukowski, przeciwko
któremu prezydent  Bańkowski
wytoczył postępowanie  dyscy-
plinarne.
W trakcie postępowania, Sku-

kowski zmarł. Dla każdego lo-
gicznie myślącego człowieka jest
jasnem, że skoro ewentualny wi-
nowajca nie żyje, sprawa musi
być umorzona. Taki zresztą był
wniosek magistratu, w którym
zasiadają pp. Czyż i Żejmo, prze-
ciwnicy polityczni dawnego ma-
gistratu. Jednakowoż  zaślepieni
demagodzy pp. Pławski i Stę-
żowski nie chcieli tej oczywistej
prawdy zrozumieć i upierali się
za przekazaniem sprawy  proku-
ratorowi-

Atak p. Pławskiego i towarzy-
szy na dawny magistrat nie udał
się zupełnie. Cel polityczny zdys-
kredytowania w opinji publicznej
b. prezydenta, człowieka o prze-
konaniach narodowych, nie udał
się. Przyciśnięty do muru p.Pław-
ski musiał stwierdzić, że p. Bań-
kowski zrobił wszystko, co do
niego należało i oświadczył, że
P. P.S. chce tylko doprowa-
dzić do końca dochodzenie, które
rozpoczął prezydent Bańkowski.
W wywracaniu kota ogonem, p.
Pławski jest istotnie mistrzem.
Zgodnie z wnioskiem magistratu,
manco zostało umorzone.

Przystąpiono do obrad nad
pragmatyką pracowników  miej-
skich. Przyjęto szereg poprawek
prof. Komarnickiego, idących po
linji słusznych żądań pracowni-
ków. Socjaliści byli zupełnie zdezo-
rjentowani. Jak widać, zajęci sztu-
czkami demagogicznemi, nie mieli
 

 

dr Rafes. Jednakowoż ton zada-

wało koło socjalistyczne, którego

jedynym celem była demagogja.

Ta demagogja uniemożliwiła in-

tensywną pracę.

Rada Miejska, wybrana w ro-

ku 1927 źle się zapisała w dzie-

jach miasta.

Z ulgą stwierdzamy, że pełno-

nomocnictwa jej wygasły.

Ludność miasta wkrótce bę-

dzie powołana do wyboru nowych

gospodarzy miasta.

Nie wątpimy, że wybory przy-

niosą nam zwycięstwo.

To, czego mimo wielkich trudno-

ści, koło nasze zdołało dokonać,

jest najlepszą naszą wobec wil-

nian rekomendacją.

W (st NSa

czasu na zainteresowanie się
sprawą realnych interesów pra-
cowników miejskich. Koło P. P. S.
przejawiło aktywność tylko w od-
rzuceniu poprawki koła narodo-
wego co do przysięgi religijnej
dla pracowników miejskich i w
określeniu ustępu, wymagającego
od pracowników znajomości języ-
ka polskiego.

Inne sprawy przeszły bez dy-
skusji.

Posiedzenie zakończono po
trzeciej nad ranem.

ŻYCIE KATOLICKIE.
Kuratorium warszawskie
toleruje nauczyciela —blu-

źniercę.
Agencja K.A.P. otrzymała od

ks. proboszcza parafji Rudułtowo,
pow. kutnowskiego, pismo z dn.
10 b. m. następującej treści: „Do
Katolickiej Pgencji Prasowej w
Warszawie. W dniu 7 lipca r. b.
zostało wystosowane do Kurato-
rjum Szkolnego Okręgu Warszaw-
skiego na ręce p. inspektora szko|-
nego w Kutnie, drugie podanie
podpisane przez ludność Ruduł-
towa, Rycerzewa i innych, prze-
ciwko p. Wacławowi Wożźnickie-
mu, nauczycielowi publ. szkoły
powszechnej w Rudułtowie, pow.
kutnowskiego. Podpisani powtór-
nie stwierdzają wywrotową, anty-
religijną działalność p. Wožnickie-
go w szkole i poza szkołą, która
wywołuje stale zamęt wśród tu-
tejszej ludności na tle religijnem.
Ludność jest bowiem katolicką,
a p. Woźnicki usiłuje jej narzu-
cić przekonania sekty badaczy
Pisma św., do której sam należy.

Znane są powszechnie na te-
renie tutejszym jego poszczegól-
ne wystąpienia przeciwko prakty-
kom religii katolickiej Mianowi-
cie, kiedy Jan Banasiak, rolnik z
Rudułtowa, przechodził koło krzy”
ża, stojącego obok szkoły, uchylił
czapki, p. Woźnicki wobec innych
drwił z niego, mówiąc: „idzie bał-
wochwalca”. Władysława Pawłow-
skiego z Rudułtowa, idącego z dzie-
ćmi do kościoła na nabożeństwo
różańcowe w październiku r. ub.,
zaczepił na drodze p. Woźnicki
i odradzał wobec dzieci chodze-
nie dokościoła, jako marnowanie
czasu. W styczniu r. b. p. Wo-
źnicki przyniósł do domu Wład.
Nykla w Rudułtowie stos ksią-
żek heretyckich i pomimo prote-
stu gospodarza domu, czytał je
wobec dzieci i namawiał do przy-
jęcia sekty badaczy Pisma św. Do
Józefa Podlasiaka, sołtysa z ko-
lonji Rudułtów, wyrażał się p. Wo-
źnicki, że Kościół katolicki jest
karczmą, w której żeruje ducho-
wieństwo.

O tem wszystkiem rozprawiają
nietylko starsi, ale i dzieci biorą
żywy udział, co fatalnie odbija się
na ich wychowaniu. To też pod-
pisani wyrażają nadzieję, że Ku-
ratorjum Szkolne zainteresuje się
tą sprawą, przeprowadzi bezstron-
ne śledztwo i uwolni nareszcie
tutejszą ludność od niepożądane-
go apostoła. Jednocześnie podpi-
sani protestują przeciwko takie-
mu śledztwu, jakie było przepro-
wadzone prze7 inspektora szkol
nego z Kutna, które uważają za
jednostronne, gdyż ze starszych
były wzywane i badane osoby
wskazane i przedtem odpowie-
dnio urobione przez p. Wožni-
ckiego, osoby nie cieszące się do-
brą opinją ogółu. (—) Ks. Wł.
Marcinkowski“. (Kap).

Ostatnia decyzja Ligi Naro-
dów, dotycząca misyj.
Rada Ligi Narodów na swej

59-tej sesji (maj 1930 r.), dzięki
ofierze w sumie 150.000 dolarów,
złożonej przez Biuro higjeny spo-
łecznej fundacji Rockefellera, po-
stanowiła wysłać do krajów wscho-

 

dnich komisję, która zbada kwe-
stję traktowania kobiet i dzieci w
tych krajach. Trzej członkowie
komisji, mianowani przez Radę,
udadzą się we wrześniu r. b. do
państw na Wschodzie, będących
członkami Ligi, i po powrocie zło-
żą raport komitetowi w Genewie,
który będzie się składał ze znaw-
ców dalekiego Wschodu.

Ta sama sesja Rady zatwier-
dziła ważny program współpracy
rządu chińskiego z Organizacją
higieny Ligi Narodów. Na prośbę
rządu chińskiego, w listopadzie
r. ub. przybyła do Szanghaju mi-
sja sanitarna wspomnianej orga-
nizacji genewskiej i w ciągu
dwóch miesięcy przestudjowała
działalność instytucyj lekarskich
i sanitarnych. Złożony przez nią
Lidze Narodów szczegółowy ra-
port, dotyczy głównie prac chiń-
skiego ministerstwa higieny, oraz
programu reform, będą one
miały wielkie znaczenie dla mi-
syj, — które rząd nankiński za-
mierza przeprowadzić przy pomo-
cy Ligi Narodów.

Międzynarodowe Biuro Pracy
otworzy w najbliższym czasie,
prawdopodobnie w Nankinie, pod
kierownictwem jednego ze swych
funkcjonarjuszów chińskich, biuro
korespondencyjne, które będzie
zorganizowane na wzór podo-
bnych instytucyj we Francji, Wiel-
kiej Brytanji, Stanach Zjednoczo-
nych, Japonji it. d. Ta nowa pla-
cówka będzie dla Międzynarodo-
wego Biura Pracy organem łącz-
ności z rządem chińskim, oraz z
organizacjami robotników i prze-
mysłowców chińskich. Stanie się
ona źródłem informacyj o warun-
kach pracy w tym olbrzymim kra-
ju, którego znaczenie ekonomi-
czne jest wielkie, a o którym
Europa otrzymywała dotychczas
wiadomości fragmentaryczne, nie-
regularne i niekiedy sprzeczne.

(Kap).

2. Litwy.
Niemcy proponują rewizję
konwencji o małym ruchu

granicznym.
Rząd niemiecki zaproponował

rządowi litewskiemu rewizję kon-
wencji załączonej do art. 20 li-
tewsko-niemieckiego układu han-
dlowego z dnia 1 czer-
wca 1923 r. (w sprawie małego
ruchu granicznego).

Sejmik Kłajpedzki w opo-
zycji.

Na ostatniem posiedzeniu Sej-
miku kraju Kłajpedzkiego zostały
przyjęte dwa nagłe wnioski. Pierw-
szy wniosek zawiera protest prze-
ciwko dalszemu urzędowaniu pre-
zesa dyrektorjum krajowego p.
Kadghiena, któremu Sejmik wy-
raził przed paru tygodniami wo-
tum nieufności. W związku z tem
Sejmik prosi gubernatora kraju
o możliwie szybsze mianowanie
nowego prezesa dyrektorjum.

Drugi nagły wniosek omawia
ostatnie wypadki, które, zdaniem
większości Sejmiku, skierowane
są przeciwko autonomji kreju.
Posłowie Litwini oponowali przeciw
przyjęciu tego wniosku. Mimo to
wniosek został przyjęty i wyłoniono
komisję dla obrony autonomii
kraju Kłajpedzkiego.

Plany litewskie na Wi-
leńszczyznie.

„Liet. Zynios“ piszą, iż pomi-
mo istnienia calego szeregu orga-
nizacji, które za swój cel stawiają
odzyskanie Wilna, praca ta nie
jest pchnięta na właściwe tory.

„Jeśli wierzyć—piszą „L. Z—
że odzyskanie Wilna może być
osięgnięta drogą użycia siły, te-
dy w tym wypadku dzisiejszy stan
całej tej pracy nie gwarantuje
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bynajmniej, aby te siły były od-
powiednio zorganizowane dla pod-
jęcia podobnego kroku, w razie
braku przychylnych okoliczności
zzewnątrz. Pohalasowač, pošpie-
wać: „My bez Wilna nie spocz-
niemy*, pobrząkać orężem, gdy
się wie, że znikąd niebezpieczeń-
stwo nie grozi, to są rzeczy mo-
żliwe. Jednakże nie świadczy to,
iż wszystko jest w porządku, że
śpiew i wrzawa są potęgą...”.

Istotna siła odzyskania Wilna,
zdaniem pisma, leży nie tyle w
niepodległej Litwie, ile w samej
Wileńszczyznie, a mianowicie w
uświadomieniu narodowem Litwi-
nów Wileńszczyzny, wystawionych
dziś na wynarodowienie. Jeśli bo-
wiem Polakom uda się ich wy-
narodowić, wówczas nawet w ra-
zie odzyskania Wileńszczyzny fa-
ktycznie nie będzie ona w posia-
daniu Litwinów.

„Pierwszem zadaniem  społe-
czeństwa litewskiego—piszą dalej
„L. Ż.*—jest wzmocnienie w Wi-
leńszczyznie litewskiej pracy kul-
turalno-gospodarczej. W tym celu
należy opracować planowy  pro-
gram i specjalną organizację,
Obecnie nie widzimy takiej pra-
cy ani tu, ani w Wileńszczyznie,
Centralne komitety litwinów wi-
leńskich trafiły w ręce, księży,
"którzy nie mogą swobodnie pro-
wadzić pracy narodowej i część
zapomóg naszego społeczeństwa
używają na potrzeby „katolicko-
ści", lecz nie na cele narodowe.
Nie dość tego: księża prowadzą
walkę z patrjotami litewskimi in-
nych przekonań i używają w tym
celu otrzymywane środki, zadając
tem cios litewskiemu ruchowi na-
rodowemi*.

[r p. Władysław Leopold mm)

Z Władysławem Leopoldem
„Jaworskim zeszedł do grobu je-
den z najwybitniejszych współ-
czesnych przedstawicieli szkoły
krakowskiej i myśli zachowaw-
czej w Polsce.

Jakkolwiek pochodził z Kon-
gresówki, Jaworski,  odbywszy
studja na uniwersytecie Jagielloń-
skim, przesiąkł atmosferą krakow-
ską i tam, w otoczeniu historyz-
mu, ciążącego jak Wawel nad
Krakowem, pozostał. Przeszedł
ogromną ewolucję umysłową. Za
czasów studenckich był socjalistą,
radykałem, był relegowany z
wszechnicy za demonstracje prze-
ciwko jednemu z profesorów i na
tejże samej wszechnicy następnie
zajął katedrę.
W Krakowie dominowały wte-

dy dwa kierunki: stańczykowski i
socjalistyczny. Tu zrodziła się Te-
ka Stańczyka, tu działał Tarnow-
ski, Szuyski i Popiel, tu wycho:
dził „Przegląd Polski”—tutaj tak-
że Ignacy Daszyński w Ujeżdżalni
zdobywał serca robotników i or-
ganizował pierwszy w Polsce
dziennik socjalno-demokratyczny.

Jaworski radykalizował na uni-
wersytecie. A stańczycy, bardzo
mądrzy życiowo, widząc dużych
zdolności młodzieńca, potrafili go
pozyskać i nie wahali się wkrótce
powołać go na katedrę tego uni-
wersytetu, na którym niepodziei-
nie rządzili. Gidy odeszli czołowi
ich przedstawiciele, Jaworski, już
dojrzały, zajął ich miejsce prze-
wódcy ruchu.

Był już posłem na sejm gali-
cyjski, miał pozycję polityczną,
gdy zaczął narastać ruch demo-
kratyczno-narodowy. Poszły prze-
ciwko niemu  nasamprzód za-
trute strzały broszur Scriptora.
Ruch jednak szerzył się nie tylko
w Kongresówce, lecz także ogar-
nął młodzież, oraz pracujące spo-
łeczeństwo w Małopolsce. W cza
sie walki o reformę wyborczą do
parlamentu austrjackiego i walki
o wyodrębnienie Galicji w r. 1906-7
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Listy wakacyjne.
Gorszyciele.

Z góry uprzedzić muszę Czy-
telnika, że nie z Biaricu piszę,

ani z innego światowej sławy

„badu*—z podwileńskiej wsi prze-

syłam Wam ten list, przyczem

znowuż zaznaczyć musze, że kła-_

dąc na wstępie jego tytułł„gor-

szyciele", nie miałem bynajmniej

na myśli jakichś  łechtających

zmysły wrażeń, chociażby ze

swojskiej plaży — zamierzam po

raz tysięczny i któryś poruszyć

tak oklepany, a niestety wciąż

aktualny temat agitacji wywroto-

wej śród naszego ludu. Temat

ten liczy sobie równo tyleż lat,

miesięcy i dni, ile odrodzona

Polska—jednakże przyznać nale-

ży autorom, że dbają o to, by

zbytnią jednostajnością nie znu-

żyć publiczności i w tym celu od

czasu do czasu zmieniają taktykę.

Varietas delectat, zaś zasada

wiecznego ruchu i zmienności w

tej dziedzinie panuje w większym
jeszcze stopniu, niż w każdej
innej.

Przedewszystkiem więc stwier-

dzić należy pewne uodpornienie

bardziej dojrzałej części naszego
włościaństwa na wszelkiego ro-
dzaju fantastyczne hasła prze-
wrotowe. Nie jest to objaw ogól-
ny, wszystko zależy od okolicy,
od poziomu umysłowego ludności,

wpływów i contr—wpływów tam
działających, materjału palnego
zwłaszcza śród  ciemniejszych
warstw ludu jest jeszcze sporo,
nie wolno więc łudzić się ani
przechodzić nad tą sprawą do
porządku dziennego, jednakże
pewną poprawę, początki otrze-
źwienia wolno skonstatować. Skon-
statowali to pierwsi agitatorowie
bolszewiccy, to też, wyczuwszy
pewną wzrastającą odporność
śród pokolenia starszego, zwró-
cili swe usiłowania w kierunku
najmniejszego oporu — w kie-
runku młodzieży. „Frontem ku
młodzieży" oto — mówiąc sty-
lem bolszewickim — najmodniej-
sze hesło, którego celem i ofiarą
jest młodzież, a raczej t. zw.
„podrost“, mniejwięcej od 14—18
łat. Grunt okazał się tu niestety
bardzo podatny, a skutki wprost
katastrofalne.

Agitacja obecnie skierowana
jest nie tylko przeciwko „burżu-
jom”, ale przedewszystkiem prze-
ciwko władzy rodzicielskiej.

Dawniej dla chłopa liczne po-
tomstwo było błogosławieństwem
Bożem i bogactwem, którego
przecie nie dla siebie używał,
zbierał grosz do grosza, chował
inwentarz, by w swoim czasie
przyzwoicie wyposażyć córki, o-
sadzić synów na swojem, przy-
czem aż nazbyt często zapomi-
nał o sobie, pozostając na łaska-
wym chlebie u któregoś z za-
możniejszych synów lub u zięcia.

Dziś dorastający syn w ro-

dzinie — to przekleństwo i cicha
tragedja. Okrada rodziców, zatru-
wając się na różnych „wieczoryn-
kach* denaturatem. Dziewczęta
nie są lepsze. Orgje, jakie odby-
wają się między podrostkamii
podlotkami 14 — 16 lat, przecho-
dzą ludzkie wyobrażenie. Rodzice
patrzą na to, boleją, lecz są bez-
silni. Chłop, który wprawdzie z
rozkoszą zagrabiłby ziemię bo-
gatszego sąsiada pozatem jest
konserwatystą i z przerażeniem,
ale biernie przyjmuje rozkładi
i bunt we własnej rodzinie. Co
raz częściej słychać takie wy-
krzykniki z głębi serca chłopskie-
go: „szczęśliwy, kto nie ma dzie-
ci". A że to szczęście jest dla
każdego dostępne, że miasto słu-
ży przykładem dla wsi, więc i tu
coraz częstrze widzimy ograni-
czanie potomstwa, sztuczne po-
ronienia ze wszystkiemi tego
skutkami.

* *
*

Tam, gdzie jest jakieś zło, spo-
łeczeństwo musi podjąć z niem
walkę by jednak walka ta była
skuteczną, trzeba poznać przy-
czyny zła, trzeba dotrzeć do
źródła. Brak miejsca nie pozwala
mi zbyt szeroko rozpisywać się
na ten ternat, przytaczać przy-
kłady i dowody, sądzę, że Czy-
telnik uwierzy mi na słowo, jeżeli
zapewnię go na podstawie oso-

bistej obszerwacji, że przyczyną
rozprzężenia i rozkładu w wiej-
skiej rodzinie jest zupełnie celo-

mmm...

wa, zorganizowana agitacja bol-
szewicka.

Jeżeli chodzi o charakter agi-
tacji, to jest ona dwojaka: zawo-
dowa, płatna — oraz dobrowolna,
amatorska.

Agitatorowie płatni, włoczący
się po wsiach, posiadają już typ
ustalony i przy pewnej energji i
ruchliwości władz bezpieczeństwa
nie byłoby rzeczą zbyt trudną
usunąć ich. Gorzej jest z agita-
torami „z  amatorstwa*. Do
tych przedewszystkiem zaliczyć
należy żydów, nietylko wiejskich,
ale przedewszystkiem miastowych,
którzy latem, jak chmara szarań-
czy, z miast wyruszają na wieś,
obsiadają wszystkie letniska, czyli
„dacze” i najfatalniejszy wpływ
wywierają na otoczenie.

Nie czynią tego może celo-
wo — stosunek żydostwa do bol-
szewizmu uległ od czasu upadku
Trockiego niejakiej zmianie—ale
przez wrodzony instynkt rozkła-
dowy. Litując sie niejako nad
młodzieżą, oburzając na „tyranję“
rodzicėw, sączą nieznacznie, mo-
že nawet mimowoli, najniebez-
pieczniejszy jad niezgody. Dziś
starsi chłopi zdają sobie sprawę
z tego, że wpuścić żyda na let-
nisko do domu, to wpuścić ga-
dzinę, to zburzyć pokój we włas-
nej rodzinie. Fle wrodzona 'na-
szemu kmiotkowi chciwość prze-
zwycięża — żyd płaci i płaci
dobrze, podczas, gdy majętniejsi
Polacy spędzają wakacje zagra-
nicą, biedniejszych zaś niestać

wogóle na zbytek letniska i świe-
żego powietrza.

Inną kategorję dobrowolnych
agentów stanowią Rosjanie
nie bolszewicy: a więc dawni tu-
tejsi urzędnicy, jako też emigran-
ci, którzy schronili się tu z raju
bolszewickiego, uciekli z więzień
„czrezwyczajki“, z wysp solo-
wieckich. Wiele z nich zajmuje
dość wysokie stanowiska w na-
szem kolejnictwie, na poczcie, w
policji itp. Inni, zarabiają na
chleb powszedni handlem, sku-
pują po wsiach jaja, masło, sery,
jagody, samodziały i odprzedają
to z niejakim zyskiem w mieście.
Włócząc się po wsiach, mają
wspaniałe pole do agitacji. Zda-
wało by się jednak, że jako lu-
dzie, którzy na sobie doznali do:
brodziejstwa systemu bolszewic-
kiego, powinni być wrogami bol-
szewizmu i wdzięczni Polsce, któ-
ra ich przygarnęła i daje im cho-
ciaż skromny, ale bezpieczny byt.

Tak jednak nie jest. Nasi nie-
dawni władcy i ciemiężyciele nie
mogą darować Polsce, że istnieje,
że Polak ma ojczyznę, której oni
(z własnej winy) są pozbawieni,
że tu, gdzie tak niedawno czuli
się panami, są dziś tylko gośćmi.
Jeżeli nie dla bolszewizmu —
pracują i agitują z amatorstwa
dla pszyszłej „niedielimoj”, do
której Wileńszczyzna, jako „iskoni
ruskaja*, koniecznie musi nale-
żeć. „Eto my jeszczo posmotrim!*

Opowiadają więc po wsiach o
dawnym raju za czasów carskich,

znajdując najwdzięczniejszych słu-,
chaczów właśnie wśtód młodzie-
ży, która tych czasów nie pamię-
ta (toć już 15 lat minęłol) Niena-
wiść do Polski jest we wszyst-
kich tego rodzaju opowiešciach
motywem przewodnim.

* *

Skorośmy tedy poznali źródła
skąd zło wypływa, warto zasta-
nowić się nad tem, w jaki sposób
zło to zwalczać należy.
W pierwszym tedy rzędzie wy-

padało by postawić środki repre-
syjne, administracyjne. Skoro po-
siadamy własne państwo, obowiąz-
kiem państwa tego jest osłaniać
swych obywateli przed wszel-
kiemi wrogami, zewnętrznymi i
wewnętrznymi. Wyżej już wspo-
mnieliśmy o opieszałości naszych
władz bezpieczeństwa. Co praw-
da dziwić się im trudno, gdyż
nawet w tych wypadkach, gdy im
się uda przyłapać takiego agita-
tora na gorącym uczynku, po pa-
ru miesiącach aresztu prewencyj-
nego, wraca on zwykle jako try-
umfator, by już całkiem otwarcie
ize zdwojoną energją podjąć swą
działalność.

Pismo Św. powiada, że tym,
którzy gorszą dziatwę i młodzież,
byłoby lepiej, by im kamień młyń-
ski przywiązano do szyi. Co do
nas, sądzimy, że ten kamień mo-
żna by z powodzeniem zastąpić
hakiem i stryczkiem — niestety
nasze ultra liberalne prawodastwo
nie pozwala na tego rodzaju słu-
szne i jedynie skuteczne środki
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okazała się siła kierunku. Wtedy
Jaworski wystąpił z wielką filipiką
przeciwko Demokracji Narodowej
w „Przeglądzie Polskirn”, prze-
strzegając społeczeństwo przed
„mrzonkami”, które reprezento-
wał ten kierunek myśli. Rzecz
szczególnie ciekawa, że tuż przed
nim, na rok przedtem, z podobną
filipiką wystąpił socjalista Wil-
helm Feldman.

Jaworskiego wystąpienie było
swego czasu bardzo głośne i
wzbudziło szeroką polemikę. Pro-
pagował bowiem wpolityce mac-
chiawelizm, nieliczenie się z środ-
kami w osiągnięciu zamierzonych
celów. Wywołał ogromną reakcję
społeczeństwa, nie chcącego się
pogodzić z tolerowaniem zasady:
cel uświęca środki.

Praktycznie Jaworski koncep-
cję swoją przeprowadził wespół
z ówczesnym namiestnikiem Ga-
licji Michałem Bobrzyńskim. Po-
zyskał on dla konserwatystów Sta-
pińskiego przez pośrednictwo
między nim a ówczesnym prem-
jerem austryjackim Stuerghkiem,
który dał 70.000 koron, jakich
Stapiński użył na rozbudowę
swego stronnictwa i założenie
swego organu codziennego. Ja-

 worski załamał wtedy Stapińskie-
go, który choć był przez długi
czas wpływową osobistością po-
lityczną w zaborze austryjackim,
jednakże załamał się i dawnych
wpływów już nigdy nie odzyskał.

Podczas wojny stanął po Jul-
juszu Leo na czele Koła Pol-
skiego w Wiedniu i równocześnie
na czele Naczelnego Komitetu
Narodowego. Wtedy się zetknął
z Pilsudskim. O okresie polityki
N. K. N., kierowanego przez Ja-
worskiego, niechętnie mówią na-
wet ci, którzy stali na gruncie
polityki państw centralnych. Wte-
dy był szczytowy punkt znacze-
nia i wpływów Jaworskiego.

Gdy spostrzegł, że linja jego
polityki zawiodła, że przegrał,
nigdy już nie wrócił do czynnej
polityki. Od wojny Jaworski, jak-
kolwiek posiadał duży autorytet,
ie wprzęgał się nigdy do polity-

ki bieżącej, ograniczając swą dzia-
łalność do akcji nauczycielskiej
na uniwersytecie, a przedewszyst-
kiem do naukowej i publicysty-
cznej.

Nasamprzód oddał się krytyce.
Jego „Ankieta o Konstytucji Mar-
cowej* była druzgocącą krytyką
uchwalonej dn. 17 maja Konsty-
tucji. Często z łamów „Czasu“
lub „Dziennika Poznańskiego"
przemawiał do czytającej publicz-
ności, zawsze przeciwstawiający
się panującym stosunkom. Zmie-
nił się od wypadków majowych
i wtedy przeszedł do konstruk-
cji. Stał się wielbicielem, jeśli nie
entuzjastą Piłsudskiego. Bronił go
wytrwale. Równocześnie entuzjaz-
mował się faszyzmem i Mussoli-
nim. Myślał, że formy syndyka-
lizmu zostaną przeniesione na
grunt polski. W rozprawach swo-
ich uległ mistycyzmowi władzy.
Opracował samodzielny projekt
Konstytucji, daleko bardziej po-
sunięty w swych założeniach, niż
projekt BBWR.

Pod koniec życia okazał duże
zainteresowanie dla sztuki pięknej.
Traktował ją z punktu filozoficz-
nego. Gidy życie przynosiło jego
lozumowaniu zawody, sięgał do

f6okładów religijnych, do moty-
wów filozoficznych, do zagadnień
Sztuki. Sub specie aeternitatis.

Był bez kwestji jednym z bar-
dzo ciekawych umysłów, żyjących
na prze'omie dwu epok polskich.
Spekulacja f lozoficzna przeważa-
ła u niego nad wiarą w ducha
narodu i jego zdrowy instynkt.

H. W.
 

Samoobrony. Jeżeli nawet sądy
nasze, w ramach obowiązującego
Prawodastwa skarzą takiego gor-
Szyciela na rok lub kilka lat wię-
zienia, to druga instancja zmniej-
Szy karę o połowę, zaś amnestja
Tesztę podaruje, czyli že bezkar-
ność panuje pod tym względem
Całkowita.

Prócz środków represyjnych
w walce z agitacją wywrotową
pierwszorzędna rola przypada
kontrakcji ze strony żywiołów
teprezentujących prawo Boskie,
państwowość, kulturę, praworząd- hość. Reprezentantami tego na
Wsi są, a raczej powinne być:
lebanja, dwór, szkoła, wszelki

urząd, a w pierwszym rzędzie ro-
dzina. :

Przeciwko rodzinie dziś skie-
łowany jest główny atak sił prze-

|Wrotowych. Należy więc za wszel-
ą cenę wzmocnić tę placówkę,
graniczyć rozuzdanie i samowo-
ę młodzieży i podrostków, wzmoc-

"nić władzę rodzicielską (dziś ro-
dzice faktycznie są bezsilni, po-
hoszą wszelkie <iężary i obo-
Wiązki, nie posiadając żadnej wła-
dzy) przedewszystkiem zaś wydać
surowy zakaz przyjmowania na
łoboty sezonowe małoletnich i
Nieletnich bez wyraźnej zgody
łodziców.
„Co się tyczy dworu, to ten w

Niezmiernie ciężkiej walce «
Własny byt, stracił całkowicie
Wpływ swój na wiejskie otocze-
le, do czego domorosły nasz
Iszewizm, różne „wyzwolenia“,

  
   

 

  

  

   

 

  

   

W sprawie konserwacji grobów
Zasłużonych.

Z okazji oddania ostatniej po-
sługi zwłokom znakomitego chi-
rurga wileńskiego, ś.p. d-r T. Dem-
bowskiego na cm. Rossa, godzi
się przy tej sposobności przy-
pomnieć sobie groby mężów za-
służonych, zarówno z epoki dzia-
łalności społecznej w Wilnie ś. p.
d-r Dembowskiego jako też i in-
ne szacowne mogiły z czasów
dawniejszych.

Wilno zakrzątnięte jest obec-
nie sprawą wzniesienia publicz-
nego dla Józefa Montwiłła pom-
nika, a tymczasem, smutno to
skonstatować, piękny nagrobek
wielkiego filantropa wileńskiego,
wznoszący się tuż obok kaplicy
cmentarnej, a będący dziełem
sztuki cenionego artysty rzeżbia-
rza, Zygmunta Otto, zagrożony
jest podrujnowaniem cokėlu po-
mnika. Mniemamy, że zarówno
rodzina, pozostała po bracie š. p.
J. M. jak i Komitet budowy za-
projektowanego pomnika miej-
skiego ku czci zasłużonego mę-
ża, zapobiegną dalszemu rozsu-
waniu się granitowych części pod-
stawy pomnika cmentarnego.

Obserwujemy to tymczasemw
paru miejscach na samym froncie
nagrobka. Technicy rzeczoznaw-
cy, przypuszczam, nie ograniczą
się tutaj do zalania cementem,
powstałych pomiędzy płytami
szpar dosyć szerokich, lecz po-
starają się niechybnie wzmocnić
gruntownie snać nie dość mocny
fundament pomnika.

Stajemy oto następnie przed,
aż nazbyt skromnym, kamieniem
namogilnym uwielbianego  na-
szego Syrokomli. Niewątpliwie z
czasem, genjalny lirnik wioskowy
doczeka się tu okazalszego, niewąt-
pliwie artystycznego monumentu.
Być może wcześniej nawet, niż
pomnik publiczny dla Ludwika
Kondratowicza  wzniesie nasze
opieszałe w tym względzie Wilno

* nowy na Rossie nagrobek. W roku
bieżącym jakoś nikt się nie za-
krzątnął, _ ażeby przynajmniej
przed mogiłą poety urządzony
był efektowny, barwniejszy jaki
kwietnik (dawniej widywaliśmy tu
taką ozdobę w kształcie okazałej
liry).

Przed nagrobkiem Syrokomli,
przykro tu nadmienić, rzucają się
w Oczy dwieo nieestetycznym wy-
glądzie mogiły: opuszczony na-
grobek znanego historyka i fila-
rety, Mikołaja Malinowskiego, nie-
gdyś współpracownika Syrokomli
w „Kurjerze Wileń.* za redakcji
Kirkora, oraz w Komisji Archeo-
lo icznej wileńskiej, za czasów
Eustachego Tyszkiewicza,jej pre-
zesa; drugim rażącym tu nagrob-
kiem jest inny otoczony szpetnem
ogrodzeniem drewnianem, usta-
wionem wokół mogiły osoby,
która nic wspólnego z tą Górką
Literacką nie miała.

Stan nagrobka Malinowskiego,
składający się obecnie z płyty
granitowej, o dawno już wypeł-
złych ze złocenia literach napisu
ize słupków granitowych, po-
zbawionych dziś swego dawnego
lańcuchowego połączenia, przy-
pomina społeczeństwu naszemu,
a zwłaszcza dziejopisarzom pol-
skim, że autor tylu znakomitych,
ogłaszanych swego czasu i w na-

szym Wilnie źródeł historycznych,
zasiuguje chyba na wdzięczną
pamięć i opiekę powinną dla je-
go grobu.

W temmiejscu, gdy już zaszła
mowa o należytem konserwowa-
niu nagrobków uczonych i lite-
ratów polskich, obowiązkiem na-
szym jest nadmienić tutaj o no-
wopowstałej w warszawskiem „To-
warzystwie Literatów i Dziennika-
rzy Polskich* sekcji opieki nad

„odrodzenia* etc. agitując prze-
ciwko „buržujom“, „obszarnikom““,
„pijawkom“ walnie się przyczynil
i przyczynia.

Położenie i rola duchowień-
stwa jest niezmiernie trudna. Nie
mając znikąd poparcia, zewsząd
podkopywane, ośmieszane, lekce-
ważone boryka się w nierównej
walce. Najdzielniejsi, stargawszy
siły, po kilku latach wpadają w
stan zobojętnienia.

Co siętyczy nauczycielstwa, to
jest to czynnik nowy, którego
wpływ, zwłaszcza na młode po-
kolenie jest znaczny i mógłby
być zbawiennym. Niestety, nie
jest on równy: obok bardzo do-
datnich przykładów mamy rów-
nież bardzo ujemne, mamy ludzi
bardzo niezrównoważonych, hoł-
dujących hasłom skrajnym idzia-
łających rozkładowo.

Co się tyczy przedstawicieli
władzy, to ci przedewszystkiem
gubią się w drobnostkowych, ad-
ministracyjnych szykanach, jak
pilnowania „sławojek*, malowa-
nia na kolory tęczy chat wiej-
skich, no i przedewszystkiem na-
kładania i ściągania podatków.
Futorytetu moralnego nie posia-
dają i — powiedzmy otwarcie, są
znienawidzeni i jednocześnie lek-
ceważeni.

Bywają wyjątki chlubne, nie-
stety są to właśnie owe nieliczne
wyjątki, które potwierdzają regułę.

J. 0.

 

zmarłychi pomnikamigrobami
pisarzy.

Wyżej pomieniona sekcja roz-
syła obecnie odpowiednią odezwę
swego Zarządu, jakową otrzymują
teraz i literaci wileńscy. Rzeczo-
na, pięknie skreślona, odezwa
odwołuje się do wszystkich ro-

daków z gorącą prośbą o nadsy-
łanie wiadomości o zapomnia-
nych, opuszczonych grobach zmar-

łych pisarzy polskich w Warsza-
wie i na terenie Rzplitej Polskiej

oraz zagranicą, i o składanie ofiar

na koszta odnowienia tych gro-

bów w razie potrzeby, jak i dal-

szej nad niemi opieki, tudzież

umieszczenia pamiątkowych tablic.

Miło jest przy tej sposobności
nadmienić, że prezesem owej,

tyle aktualnej w obecnych cza-

"sach sekcji, zamierzającej otaczać
opieką zaniedbane groby pisarzy
polskich, jest wilnianin, p. Edward
Wrocki, który, jak wiemy, od
pewnego czasu nosi się z pro-
jektem opracowania wileńskiego
nekropolu muzyków polskich, ile
że sam jest inicjatorem donio-
słego projektu założenia w War-
szawie FAkademji Wiedzy Mu-
zycznej.

Wice prezesem pomienionej
sekcji wybrany został znany lite-
rat i dziennikarz Bruno Wincen-
ty Korotyński, syn zasłużonego
literaturze polskiej, a tak pamięt-
nego zawsze Wilnu ś. p. Wincen-
tego Korotyńskiego, autora „To-
miły* i „Obrazów z pobrzeży
Niemna", a jak wiadomo naj-
bliższego przyjaciela Władysława
Syrokomli.

WPNE KA

Sądzimy, że sprawie opieki
nad grobami wileńskich Litera-
tów, najbardziej współczuć po-
winno właśnie wileńskie Towa-
rzystwo Literatów i Syndykat
Dziennikarzy, które winnyby utwo-
rzyć wspólnemi siłami odpowiedni
związek, koleżeński, jakowego za-
daniem byłaby właśnie konser-
wacja nagrobków wileńskich a
może i odznaczanie mogił zasłu-
żonych pisarzy, nie posiadających
dotychczach odpowiednich mo-
numentów nagrobkowych.

Wracając do opuszczonego
nagrobka Malinewskiego  przy-
pomnijmy tu, że płyta jego na-
mogilna była przed 20 laty od-
nawianą, lecz prawdopodobnie z
dowodu leżącego na piask ka-
mienia, nie dała się dobrze za-
konserwować. Stąd należałoby
górną część płyty podnieść wy-
żej, zaś słupki kamienne wy-
padłoby wówczas przestawić i po-
łączyć łańcuchem, którego brak
tu niepomiernie razi. Puste miej-
sce przedtym nagrobkiem nale-
żałoby wylać cementem  posu-
wając się w kierunku grobu Sy-
rokomli; przy drodze zaś dobrze
byłoby urządzić również betono-
we stopnie, jak to niegdyś wy-
padło zrobić przed pomnikiem
prof. Euzeb. Słowackiego.
W odezwie Sekcji opieki nad

grobami przy warsz. T-wie lit. i
dzien. w miejscu, gdzie mowa
o zaginionych śladach grobów
wielkich ludzi Polski, przy poda-
niu ich imion, spotkaliśmy ważną
niescisłość, a mianowicie; przy
nazwisku genjalnego poety Sar-
biewskiego, który, jak wiadomo,
był dumą dawnej wszechnicy
wileń. w jakowej pozostawał pro-
fesorem, to biędnie w odezwie
podano imię Marcina, zamiast
Macieja.

M. Junosza.

 

KRONIKA.
Wiadomości kościelne.

— Uroczystość Matki Bo-
skiej Szkapiernej. Dzisiaj w ko-
ściele WW. Świętych przypada
dotoczna uroczystość Matki Bo-
skiej Szkaplernej. Porządek na-
bożeństwa: primarja o godz. 6-ej,
wotywa o godz. 9-ej, suma o go-
dzinie 11-ej i nieszpory o godz.
5:ej.

We czwartek, piątek i sobotę
czterdziestogodzinne nabożeń-
stwo: primarja o 6-ej, wotywa o
8-ej, suma o 10ej i nieszpory z
nauką o godz. 6-ej wieczorem.

—Przeniesienia księży. Pro-
fesor języka litewskiego w litew-
skiem gimnazjum im. Witolda
Wielkiego i lektor języka litew-
skiego w U. S. B. ks. U. Zającz-
kowski, na skutek zarządzenia
J.E. Arcybiskupa-Metropolity Wi-
leńskiego został przeniesiony do
parafji w Koleśnikach. (w)

Z miasta.

— Pożegnanie kadetów
lwowskich. We wtorek dnia 5
bm. kadeci lwowscy pożegnali się
w. sposób wielce uroczysty ze
społeczeństwem  wileńskiem w
parku pałacu reprezentacyjnego.
Przed ołtarzem polowym, odpra-
wił Mszę św. ks. biskup Włady-
sław Bandurski w obecności do-
stojników cywilnych i wojskowych
z p. wojewodą na czele. Jedno
skrzydło czworoboku naprzeciwko
ołtarza tworzyli szeregi lwowskich
kadetów. Przemówił do nich od
ołtarza w serdecznych gorących
słowach ks. biskup Bandurski,
który w przemowie swej rozwinął
hasło „sursum corda*.

Po nabożeństwie odbyło się
wręczenie kilkunastu osobistoš-
ciom odznaki pamiątkowej kor-

pusu kadetów Nr. 1 wę Lwowie.
Przemówił komendant korpusu

ppułk. dypl. Florek, wspominając

w krótkich słowach o 5-cio tygod-
niowym pobycie kadetów Iwow-
skich w obozie pod Trokami.
W szeregach tych kadetów była
młodzież nie tylko lwowska, a
młodzież z całej Polski, a nawet
i 2 zagranicy. Ziemia Wileńska,
podkreśli! dowódca korpusu, przy
jęła kadetów nadzwyczaj serdecz-
nie za co złożył społeczeństwu
wileńskiemu serdeczne podzięko-
wanie, dziękując zarówao wła-
dzom cywilnym, jak i wojskowym
oraz najszerszym warstwom spo-
łeczeństwa za okazane serce.

Następnie przemawiał p. Woje-
woda.

Po uroczystościach w pałacu
odbyła się na placu Orzeszkowej
defilada, którą przyjmował woje-
woda Raczkiewicz i pułk. Prze-
włocki. Defilowało kilkuset ka-
detów lwowskich, kompanja 6 pp.
leg, pluton Strzelca.

Wieczorem specjalnym  po-
ciągiem kadeci lwowscy odjechali
z powrotem do Lwowa.

— Komitet przyjęcia dzieci
na kolonje ietnie z Niemiec,
Gdańska i Górnego *ląska składa
serdeczne podziękowanie wszy-
stkim organizacjom jak i poszcze-
gólnym osobom za ofiary złożo-
ne na kolonje letnie dla dzieci
z Kresów Zachodnich zagrožo-
nych germanizacją.

Dzięki ofiarności publicznej
Komitet m.ógł przyjąć na kolonię
50 dzieci w tem 6 dziewcząt
z Gdańska i 44 dzieci ze Śląska.
Należy zaznaczyć, że Magistrat

m. Wilna przyjął 20 dzieci ślą-
skich bezpłatnie i zrzeszenie komi-
tetów szkół! powszechnych 4 dzie-
ci również bezpłatnie.

Sprawy miejskie.
— Próba nowego obciąża-

nia nieruchomości miejskich.
Magistrat m. Wilna przesłał do
Urzędu Wojewódzkiego uchwałę
Rady Miejskiejj w której władze
miejskie domagają się od Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych
uregulowania kwestji podatków i
zwracają się do władz centralnych
z żądaniem przywrócenia dawnych
dochodów m. Wilna, polegających
na poborze 75*/, podatku od nie-
ruchomości. (chwała ta zapadła
na s<utek ciężkiego położenia fi-
nansowego naszego miasta. (d)
— Odnowienie starych prze-

pisów. Władze miejskie wydały
przepisy w sprawie oczyszczania
nawierzchni ulic.
W myśl tych przepisów, przez

właścicieii poszczególnych pose-
syj winna być oczyszczana na
wierzchnia połowy ulicy położo-
nej przed domami każdej posesji.

d

Sprawy sanitarne.

— Ministerjalna komisja sa-
nitarna. W przyszłym tygodniu
do Wilna ma przybyć komisja sa-
nitarna z ramienia Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych, która do-
kona lustracji sanitarnej na tere-
nie m Wilna. Komisja ta zamie-
rza udać się również na teren
województwa. (d)
— Badanie środków żywno-

ści przywożonych na targi. Mi-
mo częstych lustracyj sanitar-
nych, dokonywanych przez urząd
badania żywności i władze sani-
tarne miejskie artykułów pierwszej
potrzeby przywożonych na targi
miejskie, włościanie i przekupnie
bynajmniej nie stosują się do wy-
danych przepisów sanitarnych.

Wczorajsze inspekcje sanitar-
ne dokonane na rynkach, dały
wynik niezadawalniający, gdyż w
10-ciu wypadkach komisje sani
tarne sporządziły protokuły za
niestosowanie się do przepisów
sanitarnych. (d)

Handel i przemys!.
— Handel graniczny Z kŁo-

twą. W ciągu ubiegłej dekady na
podstawie przepustek granicznych
rolnych, granicę polsko-łotewską
przekroczyło 195 osób, które prze-
wiozły do Lotwy 100 pudėw soli,
500 litrów nafty, 120 pudów zbo-
ża, 30 pudów ziemniaków, oraz
przeprowadziły 40 koni, 6 krów,
20 owiec, 12 świń i t. p.

Z Łotwy w tym samym
czasie przybyło doą Polski 142
osoby, wraz z towarem wartości
około 2000 złotych. fd)
— Z Walnego Zgromadze-

nia Związku Kupców i Prze-
mysłowców Chrześcijan m. Wil-
na i woj. Wileńskiego, które od-
było się w dniu 6 b. m. w lokalu
przy ul. Zawalnej 1 m. 4. Prze-
wodniczył p. Leonard Taraszkie-
wicz. Sprawozdanie kasowe i o
działalności Zarządu  referował
Prezes Związku p. Jan Borose-
wicz. Po odczytaniu protokołu
Komisji Rewizyjnej ze Sprawozda-
nia Zarządu i zestawienia Kaso-
wego za r. ub. Zgromadzenie je-
dnogłośnie udzieliło Zarządowi
absolutorjurn z wyrażeniem uzna-
nia za owocną i bezinteresowną

pracę w obronie Drobnego Ku-
piectwa Chrześcijańskiego. Przed-
łożony przez Zarząd preliminarz
budżetowy na b. r. Zgromadzenie
jednogłośnie uchwaliło, wyzna-
czając pokaźną sumę na przyszłe
wybory do Rady Miejskiej.

Następnie Prezes p. Borose-
wicz zreferował sprawę hurtowni-
spółdzielni, informując zebranych
że statut tej spółdzielni-hurtowni
już został opracowany, sporządzo-
ny i zatwierdzony przez Sąd O-
kręgowy, jak również jest lokal
dla tej hurtowni, która wkrótce
będzie uruchomiona. Potrzebę za-
łożenia i istnienia pomienionej
hurtowni Zgromadzenie  jedno-
głośnie zaakceptowało, gremjalnie
zapisując się na członków-udzia-
łowców.

Sprawy szkolne.
— Lustracja gospodarcza

Szkół. Kuratorjum Szkolne Okrę-
gu Wileńskiego otrzymało z Mini-
sterstwa Oświaty zarządzenie, aby
w ciągu lata został sprawdzony
stan lokalów szkół powszechnych
i zauważone braki usunięte do
początku przyszłego roku szkol-
nego. W związku z tem wkrótce
rozpoczną się lustracje szkół po-
wszechnych. (d)

Sprawy żydowskie.
— (iekawa uchwała gminy

żydowskiej. Na ostatniem po-
siedzeniu gminy żydowskiej mię-
dzy innemi sprawami, wiele czasu
poświęcono kwestji postępowania
z żydami, którzy prowadzą roz-
wiązły tryb życia. Część człon-
ków gminy żądała obciążenia
specjalnym wielkim podatkiem,
inni dowodzili, że niewarto na-
wet brać od nich podatków, a
należy stosować względem nich
karę odłączenia. Wreszcie po dłu-
giej dyskusji uchwalono tych ży-
dów, którzy się zaznaczyli roz-
wiązłością obyczajów, ukarać nie
podatkiem, lecz zupełnem odłą-
czeniem od społeczeństwa. Zda-
niem członków gminy, tylko w
ten sposób można walczyć z nie-
moralnością. w.

Kronika policyjna.
— Kradzież materjałów wojsko-

wych. W dniu 14 b. m. Najfeld Jonel.
magazynier robót budowlanych 4 p. uła-
nów, zam. przy ul. Zawalnej Nr. 29, za-
meldował o kradzieży za pomocą oder-
wania kłódki 30 arkuszy blachy cynko-
wej i 20 sztuk rynhaków ogólnej war-
tości 400 złotych.

— Pochwycenie złodzieja na go-
rącym uczynku. W dniu 14 b. m. Ro-
dziewicz Piotr, W. Pohulanka 9, zasko-
czył złodzieja v chwili, gdy ten zabie-
rał z wieszaka palto wartości 70 zło-
tych. Sprawca zbiegł porzucając palto
po drodze, lecz w czasie ucieczki zo-
stał zatrzymany i doprowadzony do ko-
misarjatu. Stwierdzono, że jest to Sie-
mionow Aleksander, Połocka 4.

— Nieuczciwa służąca. W dniu
14 b. m. Kołowicz Piotr, mieszkaniec
wsi Kuprjaniszki 44, został okradziony
z bielizny i różnych innych rzeczy przez
służącą Bryłową Ewę. Złodziejka od-
dała część skradzionych rzeczy Krecik

* Annia, mieszkance wsi Mulinka gm. ru-
domińskiej, sama zaś ukryła się.

— Udarmnienie okradzenia ko-
ścioła 0. O. Bonifratrów. W dniu
14 b. m. Mikołaj Popławski, Bonifrater-
ska 6, zameldował o usiłowaniu kra-
«dziezy z kościoła.O. O. Bonifratrów ze
strony Anny Bublisz, znanej złodziejki.
która, w czas spostrzeżona, kradzieży
dokonać nie zdążyła.

— Z pogotowia ratunkowego.
Tytus Michał, Wiłkomierska 53, po obfi-
tem uraczeniu się denaturatem poczuł
objawy, gdy zawezwano karetkę Pogo-
towia Tytusa już nieprzytemnego od-
wieziono do szpitala żydowskiego.

Zamżycki Ignacy, handlowiec po
spożyciu ryby w jednej z szynkowni na
placu Katedralnym, równiez się zatruł
i został odwieziony do szpitala żydow-
skiego.

Ambroziewicz Wacław robotnik za-
trudniony w cegielni szyszkińskiej, prze”
nieuwagę zbyt zbliżył się do maszyny,
która urwała mu rękę. Został uloko-
wany w szpitalu żydowskim. (w)

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

IDziś, ciesząca się wielkiem powodze-
niem arcywesoła farsa Feydeau
„„Dudek“. W wykonaniu bierze udział
cały zespół artystyczny pod reżyserją
K. Wyrwicz - Wichrowskiego. Rozpoczęły
się przygotowania do wystawienia do-
skonałej komedji Jaroszyńskiego „Są-
siadka*.

— Teatr Letni w |zee po-
'Bernardyńskim. Rewja Warszawska.
Dziś poraz 5-ty rewja w 23 obrazach
„Warszawa — Wilno — Nev - York* w
wykonaniu zespołu warszawskiego te-
atru „Mignon* pod kierownictwem E.

'Czermańskiego.
W piątek premjera nowej sensa-

cyjnej rewji „Wilno miasto moich ma-
rzen“.

— Dzisieliszy koncert Lutni w
"ogrodzie po-Bernardyńskim. Dziś o
godz. 8-mej odbędzie się w ogrodzie
po-Bernardvńskim koncert Wil. Tow. Mu-
zycznego Lutnia. Wertošciowy program
zawiera produkcje chóru mieszanego
Lutni pod dyrekcją J. Leśniewskiego,
oraz występ solowy znanych artystów
opery Wandy Hendrichówny i Adama
Ludwiga. W interpretacji tych artystów
usłyszymy oprócz produkcyj solowych
szereg duetów. Wejście do ogrodu 40 gr.
Miejsce siedzące przed estradą 80 gr.
Bilety ulgowe 20 gr.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 385 mtr.
Program:

środa, dnia 16 lipca 1930 r.
11,58. Sygnał czasu.
12,00. Mu”. z płyt gramofon.
12,35. Audycja dla dzieci z

szawy.
13,00. Kom. meteorolog.
17,15. Program dzienny.
17,35. „Monolog regjonalny Ciotki

War

Albinowej“ -— wygl. p. K. Alexandro-
wiczowa.

18,00. Koncert mandotinistów z War-

szawy.
19,00. Audycja wesoła: „Moja <có-

< reczka" Labiche'a (przekład A. Walew-
skiego).

19,25. Audycja kompozytorska Eug.
Dziewulskiego. (Utwory skrzypcowe
i fortepjanowe).

19,55. Progr. na czwartek.
20,00. Transm. 2 Warsz. Prasowy

odcinek radj, koncert, kom. i muzyka
taneczna.

nodaiiiinasi Akiai a
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Z POGRANICZA.
Dezerter litewski.

W sobotę 12 b. m. przekro-
czył granicę w rejonie wsi An-
drzejewo na odcinku granicznym
Wiżajny uzbrojony w  rowolwer
i bagnet żołnierz litewski, który
oświadczył, iż zbiegł z oddziału
macierzystego, znajdującego się
w Kalwarji. Powód ucieczki po-
daje jako ciężkie warunki służbo-
we i ustawiczne szykany i kary
stosowane wobec szeregowych.

(d)
Koniokradztwo litewskie.

Ostatnio na pograniczu pol
sko-litewskiem zanotowano kilka
wypadków kradzieży koni. W wy-
niku przeprowadzonego docho-
dzenia zdołano ustalić, iż konie
na stronie polskiej kradną litwini
w porozumieniu ze strażą grani-
czną litewską.

Nocy ubiegłej w pobliżu gra-
nicy w rejonie Marcinkańców
patrol K. O. P. zauważył trzech
podejrzanych osobników  usiłują-
cych się wraz z końmi dostać się
na teren litewski, Na wezwanie
patrolu nieznajomi pozostawili ko-
nie i rzucili ssię do ucieczki w
kierunku litewskich wiech gra-
nicznych
W wyniku pościgu jednego z

koniokradów udało się žolnie-
rzom ująć.
W rejonie Olkienik

ujęto jednego koniokrada, który
na spółkę z straźnikiem litew-
skim usiłował skraść konia pol-

również

skiego.
Wed'ug oświadczenia zatrzy-

manego, strażnicy litewscy od
każdego skradzionego konia po
stronie polskiej pobierają 25 litów
łapówki. (d)

Zajście w rejonie Rado-

szkowicz.

Onegdaj wieczorem patrole

K. O, P. zostały zaalarmowane

silną strzelaniną, pochodzącą od

wsi granicznej sowieckiej Czełu-

chy w rejonie odcinka graniczne-

go Radoszkowicze.

Jak się potem wyjaśniło, na

rzece (dra pojawiła się tajem-

nicza łódź z kilkoma ludźmi któ-

rzy usiłowali dostać się na teren

polski. Straż sowiecka, do łodzi

oddała kilkadziesiąt strzałów, na

co z łodzi nieznajomi również od-

powiedzieli ogniem  rewolwero-

wym i karabinowym. Gdy byli

koło brzegu rzucili dwa granaty

ręczne. Osobnicy ci pod gradem

kul zdołali jednak ujść przed po-

ścigiem straży sowieckiej, kryjąc

się w pobliskim lesie.

Zabicie podejrzanego 0so-
bnika.

W nocy z dnia 12 na 13 b. m.
w pobliżu wsi Kościany rejonu
granicznego Porzeczewicze patrol
K. O. P. zatrzymał podejrzanego
osobnika, który usiłował nielegal-
nie przedostać się przez granicę.
W drodze do strażnicy osobnik
ów rzucił się do ucieczki, a gdy
na wezwanie patrolu i trzykrotne
ostrzeżenie osobnik ów nie za-
trzymał się, żołnierze użyli, broni
zabijając nieznajomego. Zabitym
okazał się niejaki Zyngiel emi-
sarjusz sowiecki.
KATESBCAA BARATPOCZEKAC

Z ostatniej chwili.
Wycieczka dziennikarzy

polskich w Danii.
KOPENHAGA. (Pat.). Bawi tu

wycieczka 30 dziennikarzy pol-

skich, zaproszonych przez polsko-

duńskie t-wo okrętowe linji Gdy-

nia — Ameryka. Wycieczka jest

gościnnie podejmowana przez

kopenhaski związek turystyczny

oraz przez duńskich dziennikarzy.

W ubiegłą niedzielę wycieczka

zwiedziła malownicze okolice Ko-

penhagi oraz wzorowe urządže-
nia lekarskie. Wczoraj zorganizo-

wano dla członków wycieczki ko-

leżeńskie przyjęcia w redakcjach

„Berlingske Tidende“ i „Politi-

ken“. Dziennikarze polscy powra-

cają do Gdyni jako goście

wzmiankowanego towarzystwa o-

krętowego na statku „Kościusz-

ko, kursującym na linji Ameryka

| Kopenhaga—Gdynia.

Wezuwjusz.

NEAPOL. (Pat.). Po odpadnię-

ciu mgły, która przez dwa dni

zasłaniała Wezuwjusz, stwierdzo-

no, że strumienie lawy, wydoby-

wające się z wulkanu, które wy-

dawały się wygasłe, płyną powo-

li. Lawa nie zagraża już równi-

nom, jednakże działalność wulka-

nu jest w dalszym ciągu wybu-

chowa.
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Czy jesteś członkiem

l 0.:PP

  



4

Z sali sądowej.
Sąd nad samosądem.

W wiosce Lipniaki gm. turgiel-
skiej, pow. Wileńsko-trockiego wie-
czorem i przez całą noc na 20
września 1926 r. rozgrywał się sa-
mosąd nad mieszkańcem tej
wioski Józefem Wojniuszem.

Wojniusz od dłuższego czasu
zakradał się do zagród gospo-
darzy w okolicy i wyrządzał im
dotkliwe straty.

Policja w toku dochodzenia
zdemaskowała złodzieja i w kon-
sekwencji przekazała go sądowi,
który miał wymierzyć mu spra-
wiedliwość. Do czasu jednak
osądzenia sprawy Wojniusz pozo-
stawiony był na wolnej stopie
pod dozorem policji.

Poszkodowani z takiego obro-
tu sprawy byli mocno niezadowo-
leni, tembardziej, że od złodzie-
ja nie zdołano odebrać skradzio-
nych rzeczy.
W poczuciu więc swej krzyw-

dy materjalnej, poszkodowani po-
stanowili z Wojniuszem załatwić
się po swojemu.

Pewnego wieczoru, a było to
19września 1926 r. gromada okra-
dzionych pochwyciła swego krzyw-
dziciela, skrępowała go powroza-
mi i przywiozła do jego domu.

Tu przystąpiono do swoistego
badania Wojniusza, żądając od
niego wskazania miejsca ukrycia
skradzionych rzeczy.

Wojniusz opierał się żądaniu.
Wobec tego pobito go pięściami,
a następnie wprowadzono do jego
własnego mieszkania i w obec-
ności żony i syna poddano go
torturom.

Najpierw kazano mu się ro-
zebrać i wszyscy uczestnicy sa-
mosądu kolejno ćwiczyli go po
całem ciele namoczonymi powro-
zami. Kiedy delikwent mdlał z
bólu trzeźwiono go i w dalszym
ciągu bito. Następnie chwytano
go obcęgami to za język to za
zęby i zadawano mu udręki.

Znęcanie takie trwało przez
całą noc, aż zgasła lampa,w
której zabrakło nafty.

Nazajutrz tak  skatowanego
przewieziono na posterunex P. P.
w Turgielach.
W sprawie tej wszczęto do-

chodzenie i w rezultacie w stan
oskarżenia postawiono 9 gospo-
darzy z gm. turgielskiej, a więc:
Józefa Walentynowicza, Bolesla-
wa Pawlukiewicza, Wilhelma Pasz-
kiela, Konstantego / Buszmicza,
Józefa Pakulewicza, Wiktora Pi-
sarskiego, Jana Michniewicza, Jó-
zefa Jankowskiego i Adama Ma-
ciejewskiego, którzy wczoraj za-
siedli na ławie oskarżonych przed
Ill-im wydz. karnym sądu okrę-
gowego w składzie pp. sędziów:

 

Zaniewskiego, Łabanosa i Kry-
czyńskiego.

Niektórzy z podsądnych przy-
znali się częściowo do winy,oświad-
czając, iż mieli na celu poweto-
wanie swych strat, innij twierdzili,
iż tylko byli przy zajściu jako
świadkowie.

Jednym z głównych świadków
był torturowany Józef Wojniusz,
który właśnie za okradanie pod-
sądnych odsiaduje karę 5-letnie-
go więzienia.

Wobec tego, że od czasu tego
samosądu upłynęło już blisko 4
lata, przeto przewód sądowy nie
mógł ustalić dokładnie ról po-
szczególnych podsądnych w cza-
sie zajścia, a wobec tego uzna-
jąc wszystkich za winnych zbio-
rowego gwałtu skazał każdego z
nich na pół roku więzienia, zmniej-
szając tę karę o połowę na zasa-
dzie amnestjj i zawieszając wy-
konanie pozostałej części kary.

Kos.
 

. Sport.
Warta — Ognisko 4:1.

Feralna trzynastka! Weda spły-
wa z kapelusza nieustannem stru-
mieniem za kołnierz płaszcza.
Ciemne chmury krążą złowrogo
wokoło boiska, nie wróżąc nam
nic dobrego. Mokre deski trybun
zapełniają się jednak  publicz-
nością nieustraszoną deszczem.

Na boisko wychodzą obie dru-
żyny w pełnych składach i po
oficjalnym powitaniu rozpoczyna
się gra prowadzona przez sędzie-
go p. Franka. Warta po pierw-
szych minutach zdobywa prowa-
dzenie cechowane grę z przemy-
śleniem każdego ruchu. Ognisko
jednak nie traci się i za wszelką
cenę dąży do wyrównania, prze-
prowadzając szereg ataków pod
bramką gości, lecz z braku zde-
cydowania nie dochodzi do strze-
lenia bramki. Przed końcem pierw-
szej połowy gry Warta strzela
drugą bramkę z zamieszania pod-
bramkowego.

Po paru atakach przeprowa-
dzonych tuż po przerwie udaje
się Juszkiewiczowi z Ogniska
strzelić ładną jedyną honorową
bramkę, którą Funtowicz zdecy-
dowanie puszcza. Zmoknięta pu-
blibzność ożywiona sukcesem Ju-
szkiewicza bije brawo, a myśl
o wyrównaniu przebiega jak ele-
ktryczność. Deszcz wzmaga się,
piłka staje się śliską i trudną do
opanowania, co chwilę któryś
z graczy wpada rozpryskując ka-
łużę wody. Nadzieje wyrównania
bledną — strzał i piłka trzepoce
po raz trzeci w siatce Ogniska.
Ognisko zmienia taktykę z ofen-
zywy na defenzywę, broniąc swo-
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jej bramki, to jednak Warcianie
silniejsi fizycznie i technicznie na
rozmokłym boisku szturmują wciąż
Zienkiewicza, który przy wielkim
szczęściu łapie co może, ale pu-
szcza jeszcze jedną bramkę.

Długi gwizd sędziego oznajmia
koniec gry, gracze biegną, do
szatni zrzucić mokre ubranie,
a publiczność prędzej niż zwykle
opuszcza boisko.

Jeśli chodzi o różnicę pozio-
mu gry z przyjemnością zazna-
czyć należy, że zbyt wielkiej róż-
nicy między mistrzami Polski,
a Ogniskiem nie było. Chociaż
pewna przewaga zaznaczała się
w każdej minucie gry, to jednak
Ognisko z tej walki wyszło za-
szczytnie, grając ofiarnie i nad-
zwyczaj ambitnie. Jedynie Dro-
zdowicz, zbyt mało ruchliwy,
a bramkarz Zienkiewicz miał je-
den z lepszych swoich dni, liczne
zblerając oklaski.

78 p. p. — 1 p. p. leg. 2:1.
Wzmocniony skład 1 p. p. leg.

graczami Pogoni wystąpił w so-
botnim meczu w dalszej kolejce
rozgrywek o mistrzowstwo okrę-
gu, walcząc z drużyną wojskową
z Baranowicz.

Wynik meczu dla piłkarstwa
Wilna jest pewnego rodzaju sen-
sacją, gdyż dotychczas drużyna
Baranowicz znajdowała się na
szarym końcu tabeli klasy A, a 1
p. p. leg. pretendując wciąż do
zdobycia mistrzostwa, przegrywa
raptem i niespodziewanie z 78 p.p.

Ja. Nie.

Turniej lawn-tennisowy.
W dniach 25, 26 i 27 b. m.

zorganizowany zostanie turniej
lawn-tennisowy o mistrzowstwo
garnizonu Wilno na kortach o-
środka W. F. i P. W. i 3 p. a. c.
Odział w turnieju mogą brać o-
ficerowie służby czynnej oraz ich
rodziny. Rozegrane zostaną: 1)
gra pojedyńcza pań, 2) gra poje-
dyńcza panów, 3) gra podwójna
panów, 4) gra mieszana. Zgłosze-
nia do dnia 22 lipca 1930 roku
kierować należy do ośrodka W.
F. i P. W., Wilno, ul. Ludwisar-
ska 4 na ręce por. Herholda.
Wpisowe po 1.50 od osoby i od
zgłoszonej gry. Pozatem w tym
samym terminie prosimy o za-
deklarowanie o ile to możliwe
nagrody, ewentualnie kwoty na
zakupy nagród dla zwycięzców
turnieju.

Ruch wydawniczy.
„Myśl Narodowa". Myśl Na-

rodowa zamieszcza w najnowszym
(28) zeszycie dwie bardzo cenne
rozprawy naukowe: prof. Włady-
sława Konopczyńskiego „O kul-
turę polityczną Złotego Wieku”

 

 

wi
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i Jana Gwalberta Pawlikowskiego
„Społeczno-polityczne ideje Sło-
wackiego w dobie mistycyzmu*.
Dla ludzi, poważnie zajmujących
się życiem umysłowem w Polsce,
zwłaszcza w zakresie nauk huma-
nistycznych, „Myšl Narodowa“ co-
raz bardziej staje się pismem nie-
zbędnem, które muszą czytać,
niezależnie od swych politycznych
poglądów, czy sympatyj.

Nader cenny jest też artykuł
wstępny p. t. „Zapomniana dziel-
nica*, dający w dziesięciolecie
plebiscytu wschodnio - pruskiego
informacje o sile polskości na
Warmji i Mazurach. Arcydziełem
w swojem rodzaju jest feljeton
redaktora Z. Wasilewskiego: „Na
widowni*. Dopełniają zeszyt: cię-
ta „Ofensywa” A. Nowaczyńskie-
go i dowcipne notatki „Na mar-
ginesie“

2 kraju.
Głuche wieści o aferach

szpiegowskich.

Władze bezpieczeństwa publi-

cznego przy pomocy K. O.P.

zlikwidowały ostatnio dwie afery

szpiegowskie oraz wykryły wielką

masówkę komunistyczną, Człon-

kowie organizacji szpiegowskiej

działali na terenie trzech woje-

wództw wschodnich i posiadali

szeroko rozgałęzione jaczejki wy-

wrotowe. Fresztowano szereg o-

sób wraz z bogatym materjałem

dowodowym. (d)

Przybycie na pogranicze so-
wieckie młodzieży szkolnej.

Do obozów letnich położonych
na pograniczu polsko-sowieckiem
przybyło ostatnio około 200 mło-
dzieży szkolnej i harcerzy z całej
Rolski. Młodzież rozmieszczono w
następujących obozach letnich:
pod Wilejką 40, pod Krasnem 12,
w Rubieżowiczach 16, w Doma-
niewiczach 45, pod Iwieńcem 16,
w Ddziśnieńskiem 25, pod Rako-
wem 18, Bohdanowie 8 i w Stoł-
peckim 20. (d)

Wykrycie ogniska duru w
Michaliszkach.

W pierwszych dniach lipca
r. b. w Michaliszkach, pow. wi-
leńsko-trockiego zostało wykryte
ognisko duru rzekomego B. Jest
to choroba ostro zakaźna, przy-
pominająca przebiegiem  klinicz-
nymi sposobami szerzenia się
dur brzuszny. Stwierdzono, że
chorzy na tę chorobę częstokroć
z Michaliszek udają się do Wilna
celem zasięgnięcia porady leka-
rzy, zatrzymując się niejedno-

 

krotnie na dłuższy okres czasu u
krewnych i znajomych, czem
mogą spowodować przeniesienie
zakażenia na otoczenie i stać się
przyczyną rozpowszechnienia cho-
roby w mieście. Aby zapobiec
temu tak lekarze praktykujący
jak i mieszkańcy m. Wilna u któ-
rych chorzy się zatrzymują obo-
wiązani są w myśl ustawyo zwal-
czaniu chorób zakaźnych (Dz.
Ust. Ne 67, poz. 402 z 1919 r.)
powiadamiać o takich chorych
Magistrat m. Wilna, sekcja zdro-
wia. W przeciwnym bowiem wy-
padku pociągani będą do odpo-
wiedzialności karno - administra-
cyjnej. k

Pociąg najechał na fur-
mankę.

Onegdaj o g. 1.10 pociąg oso-
bowy, idący z Łunińca do Bara-
nowicz koło st. Budy, najechał
na przejeżdżającą przez tor fur-
mankę, wskutek czego został za-
bity koń, zaś powożący furmanką
Kozioł Emeljan odniósł ciężkie
rany. Rannemu pierwszej pomocy
udzieliła obsługa pociągu, odwo-
żąc go następnie tymże pocią-
giem do szpitala w Baranowi-
czach.

Pożar wsi w pow. Barano-
wickim.

Onegdaj o g. 20.30 we wsi
Postarzynie gminy stołowieckiej
pow. baranowickiego wskutek wa-
dliwej konstrukcji komina pow-
stał pożar, który objął większą
część wsi i doszczętnie strawił 21
domów mieszkalnych, 18 stodół,
27 chlewów, 14 piwnic, 5 śpichle-
rzy oraz cały znajdujący się w
domu inwentarz. Poszkodowani
obliczają straty ma 200 tys. zł.
Na miejscu pożaru był starosta
baranowicki Przepełkowski, który
kierował akcją ratowniczą i ko-
mendant powiatowy P. P. nadko-
misarz Respondek.

Fatalna kąpiel po pijanemu.
Z pow. Wilejskiego donoszą:
Kilka parobków wracających

z pola, zaopatrzyło się w karcz-
mie w wódkę i urządziło sobie
hulankę, nad rzeką Wilją w gm.
Kamień. Po sporem wypiciu alko-
holu jeden z nich zaproponował
wykąpanie się w rzece, przyczem
urządzono popisy pływackie. Re-
zultat tej kąpieli był fatalny, bo-
wiem jeden z parobków niejaki
Jan Fronczak ze wsi Mikłaszów-
ka utonął, drugi zaś Michał Ko-
była przepłynął na drugą stronę
rzeki, gdzie został pochwycony
przez patrol sowiecki. d.
PODROZEAD L]

Popierajcie Polską Macierz

Szkolną.
Wileńska 15-4K.
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Że świata.
Miljon dolarów miesięcznej

pensji.

Czy najwybitniejszy nawet czlo-
wiek zasługuje na takie uposa-
żenie?

Na łamach „New York Timas“
rozwinęła się ostatnio: ciekawa
dyskusja na temat olbrzymich
pensji niektórych amerykańskich
potentatów finansowych i prze-
mysłowych. Jak podaje to pismo,
w Stanach Zjednoczonych jest
dwunastu ludzi, którzy pobierają
miesięcznie miljon dolarów pen-
sji Wynikła przeto kwestja, czy
wogóle człowiek może być wart
takiej olbrzymiej pensji. W dy-
skusji wzięło udział wiele wybit-
nych osobistości, przyczem więk-
szość zajęła stanowisko, uznające,
że w stosunku do pracy, jaką
w, ciągu miesiąca wykonać mogą,
osobistości tej miary, co Henryk
Ford, Rockefeller czy Oven Young,
nawet tak wysokie uposażenie,
jak miljon dolarów, nie jest nad-
miernem, gdyż wielokrotnie po-
kryje się dochodami, powstałymi
wskutek tak wybitnego kierow-
nictwa. (R.C.)

 

OD ADMINISTRACJI |
czas odnowić prenumeratę:

na miesiąc SIERPIEŃ. |

GIEŁDA
WARSZAWA 15.VIL (Pat.)

Waluty i dewizy:

Dolary 8,89 I, —8,91'',—8,87'l,.
Belgja 124,48 124,79—124,17.
Budepeszt 156,00—156,40—155,60.
Holandja 358,74—359,64—357,84.
Londyn 43,36 |, —43,47—43,25'/,.
Nowy York 8,902—8,922—8,882.
Paryż 35,07—35,16—34,98.
Praga 26,43' „—26,50—26,37.
Nowy York kabel 8,914—8,934—8,894
Szwajcarja 173,26—173,69—172,83.
Włochy 46,69—46,81— 46,57.
Berlin w obrotach prywatnych 212,73.

Papiery procentowe:

Pożyczka premjowa dolarowa 62,75
— 64,25, 5'/» konwersyjna 55,75 6 :, do-
larowa 77,25, 7%, stabilizacyjna 88, 10'4
kolejowa 103, 8%, L. Z. Banku Gosp.
Krajowegoi Banku Rolnego; ob. B. G.
K. 94. Te same 7',—83,25, 87; obl. B. G.
K, budowlane 93, 8', T. K. Przem. Pol-
skiego 88, 7%, ziemskie dolarowe 76,
41,0, ziemskie 55,75—55,50, 5% war-
szawskie 59,75, 81, warszawskie 76,75—
16,25—76,50, 8”, Piotrkowa 79,50, 10,
Siedlec 79, 6, obl. pożyczki konwer-
syjnej m, Warszawy 59,50 (VI em.), 57,50
(VIII i (X), 8%, obl. Polskiego Banku Ko-
munalnego Il em. 81,50, 8%, Kielc 66,50,
101, Lublina 81.

Akcje:

Bank Dyskontowy 115, Polski 166,50
Częstocice 31,50, Ostrowiec serja B. 54,
Kluczewska Fabr. papieru 59.

 

Przedruk wzbroniony |

RUDOLF BRINGER.

9)

Sztylet z kryształu.
ROZDZIAŁ VI.

Bankier z Viviers.

W godzinę później Rosic w towarzystwie La-
huche'a i Fregier'a zajechał autem przed domek
obchodowego, mieszczący się tuż nad brzegiem
Rodanu. Okolica była tu bardzo malownicza, ale
niemal dzika — z jednej strony skały, z drugiej
rozhukana rzeka.

Obok samotnego obejścia Frėgiėre'a przebie-
gała dosyć uczęszczana droga, prowadząca z Don-
zćre do Viviers.

Najbliższa osada znajdowała się w odległości
przeszło kilometra.

Rosic kazał się zaprowadzić na miejsce, gdzie
Frógiere znalazł tajemniczego nieznajomego, który
najprawdopodobniej-wyskoczył z pociągu B-14
i był właśnie mordercą.

Pod wierzbami widać było jeszcze ślad, wy-
gnieciony przez ciało ludzkie.

Detektyw zatopiony w rozmyślaniach, milczał
przez dłuższą chwilę, wreszcie rzekł:

— Widzicie, wszystko jest tak, jak powiedzia-
łem. Morderca chciał skoczyć w wodę, otworzył
drzwi, ale nie zwrócił uwagi na drzewa. (lpadek

był tak silny, że spowodował omdlenie. Poza tem
nie widzę tu nic ciekawego. Chodźmy do mieszkania.

Ale i tu nie zauważyli nic interesującego:
fotel, w którym spał nieznajomy, stał na swojem
miejscu, w pokoju unosił się mocny zapach perfum,
który zostawił tajemniczy człowiek. Była to jednak
słaba wskazówka.

— Teraz — rzekł Rosic — należałoby stwier-
dzić, którędy uciekł.

— To będzie bardzo łatwe, proszę pana —
powiedziała żona obchodowego. — Dziś rano mó-
wię o naszej przygodzie żonie poborcy mostowego,
a ona mi powiada.

— Znam twego gościa. Dziś o piątej rano
jakiś człowiek chciał przejść przez most, nie pła-
cąc należnych pięciu centymów. Mąż pobiegł za
nim, ale on wziął nogi za pas. Mąż był bez kurtki
i czapki, nie chciał go gonić i zaziębić się przez
głupie pięć centymów. Ale to był napewno ten
sam, którego Frćgićre znalazł pod drzewem.

— Jak ten człowiek wyglądał?—spytał Rosic.
— Miał około trzydziestu lat, wygolony, ani

chudy, ani tęgi, brunet, w żółtych butach i zielo-
nem ubraniu. Prawda panie Frógiere? r

Obchodowy potwierdził skinieniem głowy, od
samego rana był jakby oszołomiony.

— Chodźmy do Rigota — zadecydował Rosic.

Przeszedłszy na drugą stronę drogi, zastali Ri-
gota, palącego fajkę przed domem.

Był to tęgi, wysoki chłop. Wystarczyło spoj-
rzeć na niego, aby zrozumieć, że ten ociężały czło-

wiek nie mógł dogonić nieznajomego, który ucie-
kał przez most.

Opowiedział ze szczegółami to, co mówiła już
żona obchodowego i dodał jeszcze:

— Nie dobiegł nawet do końca mostu, gdy
nadjechał Norć i rzucił mi, jak zwykle, osiem sous,
bo wiecznie się śpieszy Norć na pewno widział
nieznajomego i będzie mógł powiedzieć, czy uciekł
w stronę Viviers, czy też do Saint-Montant.

— Któż to jest Norć?
— Jakto, pan go nie zna? To właściciel naj-

lepszegą hotelu w Viviers „Pod złotem słońcem*.
— Do Vivierst — rozkazał * Rosic szoferowi,

który czekał przy moście. — Czy pojedzie pan ze
mną, panie Lehuche?

Lehuche uszczęśliwiony, że został wciągnięty
do tej intrygującej sprawy, zgodził się skwapliwie.
Po kwadransie samochód stanął przed hotelem
„Pod złotem słońcem".

Rosic był pewny zwycięstwa, przypadek — ten
nieoceniony pomocnik wywiadowców — służył mu
wyśmienicie. Detektyw trafił już na ślad mordercy,
którym bezwątpienia był człowiek, znaleziony przez
Frėgiėre'a.

Norć przeraził się bardzo, gdy Rosic, przed-
stawiwszy mu się, zapytał, czy nie spotkał rano
człowieka w żółtych butach i zielonem ubraniu, bez
kapelusza.

— Owszem, spotkałem, naturalnie. Stanął na-
wet u ranie. Odkąd mam ten hotel, pierwszy raz
widzę podobnego klienta.

Rosic przerwał:

— Jest jeszcze w hotelu?
— Wyjechał przed półgodziną.
— Dokąd?
— Do Ljonu. Nie miał ani grosza. L..
— | pan mu pożyczył?
— Co znowu: Nie pożyczam pieniędzy pierw-

szemu lepszemu włóczędze, gdyż muszę panu po-
wiedzieć...

Rosic spojrzał na zegarek. Było wpół do dwu-
nastej.

— Mówi pan, że ten człowiek przed półgo-

dziną pojechał do Ljonu. Nie będzie tam przed

drugą. Doskonale. Depesza —i moi ludzie po-

chwycą go, gdy będzie wysiadał z pociągu. Teraz
mogę słuchać, ale niech się pan streszcza.

Norć otworzył szeroko oczy ze zdumienia,
Nic nie rozumiał. Rosic mówił o aresztowaniu te-

go człowieka. Zatem to był jakiś przestępca.
— Słucham pana — niecierpliwił się Rosic.
Ale Norć, który przed chwilą jeszcze był nie-

zwykle wymowny, nie mógł otworzyć ust. Wresz-
cie wyjąkal:

— Tak, gdy wracałem z Donzćre, w połowie

mostu spotkałem jakiegoś człowieka, który spytał:
„Przepraszam, dokąd prowadzi ta droga?

— Do Viviers.
— Czy to jeszcze daleko?
— Mniej więcej cztery kilometry.
Nieznajomy skrzywił się, a ponieważ nie był

źle ubrany, a ja jestem bardzo uprzejmy, więc po-

wiedzialem: „Jest miejsce koło mnie na mojej

bryczuszce, jeśli ma pan ochotę się przejechać".

 

Miejski Kinematograf | Oa iadosmų, <Portjer Hotelu Atlantic»
Sala Miejska ul. Ostrobramska 5

 

 

STYLOWE |
i nowoczesne

wyborze| disc: B"e OLKIN.
__Wilno, ulica Niemiecka 3, telefon 362. į

| Meble
w wielkim

  

 

szagola

PROSZKI OD

o BÓLU GŁOWY
dla dorosłych

z.t. „KOGUTEK*
„MIGRENO - NERVOSIN“

w TABLETKACH
Szybko usuwają uporczywe bóle głowy.

ŻĄDAĆ w APTEKACH

z marką „KOGUTEK"
A. GĄSECKI i S-wie.

Fabr. Chem. Farm. w Warszawie. 604—1

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

11 kilometrów od Wilna, przy samej szosie Wil-
no — Mej-

wań, obszaru 24,7479 ha za 3000 dolar. Oględzi-
ny bez dozwolenia. Dojazd autobusami Ne 20. In-
formacje: Wilno, ul.

płatników na pokrycie zaległości podatkowych.

bez za-
budo-sprzedaje się działkę ziemi,

Konarskiego 3, m.14, godz.
17—18. — Stelmakówna. —20 Lubioą

 

MAGISTRAT. ska.

Drukarnia „Dziennika Wileńskieco” ul. Mostowa 1

dramat w 8 aktach. W ro-
li głównej: EMIL JANNINGS

Nad program: 1) Tygodnik filmowy Nr. 40 w 1 akcie. 2) Cichol.. Szal.. Farsa w 2 aktach. Kasa czynna od
g. 5m.30. Początek seansów od q.6. Następny program: „DZIECKO CYRKU*.

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

WZP69

67% sprzedaje Pol-
ski Lloyd ul. Kijow-

411—0

1.000—2.000 zł.
miesięcznie zarobią in-
teligentni panowie i pa-

mówień na artykuł

 

MSZE 5 pok. z
wygodami do wyna-

jęcia Pańska 4, m. 3. RZYSTKA

Jańska 11, m. 3.

— Tu w gazecie wy- Pos yy na i Antokola ideal
5 wyjazd do wszyst Wy części Antokola idealne

z. z PE kiego. Wiłkomierska 1—4 Spra s od zabudowanie. Anto-
podczas odkurzania 0- Zgłąszać się od godziny majątkowe olska ul. 8, m. 5. 863-9

248brazu znaleziono praw- 3—5,

dziwego Rafaela. Może-

byś kazała nasze obrazy Dome z ukoń-

odkurzyć? czoną szkołą po-
wszechną umiejąca szyć

UEU:-——— | haftować poszukuje
posady do dzieci Zarze-

 

ALSSNUKKK
Kochający

— Weroniko! — mówi
pan domu do kucharki.—

nie przy zbiereniu za- Jutro przyjeżdza moja

PO" teściowa, która
> > kupny. Natychmiastowe 5

AKUSZERKI Mieszkania zgłoszenia; Generalny za- e ODPO Z)

i pokoje| stępca LewistanWilnoPił- | pob Ś zamiejscowych, ności

sudskiego 6, m. 6, —S nal obrze, proszę pa wykładanie. z

an Prospekty-broszury (16str.) wysyłam darmo.
— Więc, jeżeli przez

POTRZEBNA  MANICU- czas jej pobytu u mnie
ugotujesz ten kompot,

704—1 „Coiffure Moderne“ S-to to cię zrzucę ze wszy- Do
kich schodów!

 

Dom dochodowy
pół drewniany pół mu-
rowany w pobliżu

centrum o 5 miesz-
kaniach i 2 sklepach,
sprzedamy za 20000

wzmacnia
według metody prof,
mnemoniki,Członka

zięć.

amię
Akademji Paryskiej S. Fajnsztejna

oC D. FAJNSZTEJN — WILNO, ZAWALNA 15.
Moje mnemoniczne lekcje — korespondencje dla

zastępują ustnewych, w  zupełn
a

sprzedania domy
z placami, również

same place - ogrody ro-
zmaitej wielkości bardzo
tanio w najładniejszej

 

   

      
      

     
  

  DRU-
KARNIA

1 INTROLIGA-
TORNIA

„DZIENNIKA
WILEŃSKIEGO”
WILNO, Ul.Mo-
stowa Ne 1

  

 

Dochód
zapewniony posiada każ-
dy przy lokacie oszczę-

dności przez

 

książkę wojskową wyda- = Ae y 1 * cze 28/8. 246 Wileńskie Bluro Komiso- t

ną przez P. K. U. m. Wil- PRACA Dom i kę: wo - Handlowe Mickiewi- Telefon 12- 44.

g oszenie6 mama” mię. Michała ULO | („ Mickiewicza 4, cza 21, tel. 152. PRZYJMUJE
Kwiecińskiego, uniewa- ————+>>> Jasne, Jak słońce. „tel. 9—05. 197—s0 193—2 WSZELKIE

Magistrat m. Wilna niniejszem podaje do żnia slę. —1 TANIO, SZYBKO — Ho, ho, widzę, ku- p————— . ROBOTY
ogólnej wiadomości, że w dniu 18 lipca r. b. o piłeś sobie auto. Ale 1 px

ie 10 O sali opacznie e ul. Trockiej KUPNO i FACHOWO skąd wziąłeś pieniądze? Pożyczki | |fl w zakres dru-
14 (mury po-Franciszkańskie) odbędzie się sprze- z; k karstwa

ćaż w drodze licytacji różnego rodzaju sprzętów SPRZEDAŻ| Przepisujemy na maszy- || 22wa niskoprocentowe za”| folwark obszaru25dzies. I Introligator-
domowych, zasekwestrowanych u poszczególnych nach Wileńskie Bluro Ko- EWC REZ 9“| z zabudowaniami sprze- stwa wcho-znowu nasłaną mrozy?

misowo - Handlowe Mic- — ėda nd”

kiewicza 21, telon 152. kupię futro.

123—5- WROKOBIZEODASUKKSEEAWIREK

OWEN PW EO || "A

godnie
i jDom H-K. „Zachęta*

Mickiewicza 1, tel.
9—05.  —r0

 

Redaktorodpowiedzialny: KAZIMIERZ HAŁABURDA.

  

    
       

  

damy dogodnie.
Wileńskie Biuro Komiso-
wo - Handlowe Mickiewi-
cza 21, tel. 152. 194

dzące.
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