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Opłata pocztowa ulszczona ryczałtem.

Rok XIV.

DZIENNI
Wilno, Niedziela 17-go sierpnia 1930 r.

   
   

     

 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA:
448, Drukarni

Redaktor przyjmuje od g. 2—4 pp. Administracja otwarta od g. 9—5,
„Dziennik Wileūski“ wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

i Administracji

w niedzielę od 12 — 1 pp.

1244. Adres drukarni:

ul. Dominikańska 4. Telefon Redakcji
Mostowa 1.
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niem miejsca o 25 proc. drożej.
terminowe umieszczenie ogłoszeń.

za granicę 8 zł.
PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 łam 35 gr., w tekście 40 gr., za
tekstem 10 łam. 15 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej,
zagraniczne o 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-

Administracja nie bierze odpowiedzialności za
Konto czekowe w P. K. O. Nė 80187.

 

DO Nr. DZISIEJ

 

Wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie mojej najdroższej żony

š. p. AGATY ROMANOWEJ, a w szczególności Ks. Proboszczowi Kuleszy,

Ks. Tyczkowskiemu, Krewnym, Przyjaciołom, Kolegom i Znajomym za odda-
nie ostatniej usługi składam serdeczne Bóg zapłać

 

 

MĄŻ.

 

AOniepr i Wisła»
Nakładem Młodych Obozu Wielkiej Polski

ukazała się pod tym nagłówkiem .praca p. Jana Rembielińskiego, reda

ktora „Myśli Narodowej* w Warszawie, poświęcona dziesiątej rocznicy

bitwy pod Warszawą Praca oświetla przedewszystkiem tło polityczne,

na jakiem rozegrały się wypadki wojenne w r. 1920, a następnie w spo-

sób bezstronny przedstawia przebieg tych wypadków.

Do nabycia w Rdministracji „Dziennika Wileńskiego" Cena 60 gr.
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  81 ILUSTRACJI

Dr. D. ZELDOWICZ
(Choroby weneryczne, skórne i narządu

moczowego)
POWRÓCIŁ i wznowił przyjęcia chorych.

Ul. Mickiewicza 24, tei. 277.

JAN BUŁHAK |
artysta—fotograf 1

Jagiellońska 8, tei. 968 Przyjmuje 9-6. |
—————m

    

CUD WiSŁY
książka posła profesora Stanisława STROŃSKIEGO
PIERWSZE LAT DZIESIĘĆ

zawiera m. innemi dzieje spisane w dniach pamiętnych zdarzeń

CUDU WISŁY
na tle dziesięciolecia

627 STRON

  
  

CENA ZŁ. 20.
BOR RANEOPIEKAREPO.

Pi. Orzeszkowej 3

„Bibljoteka Nowości” |
Dzieła klasyczne Į

Ostatnie nowości (polskie i obce) |
Wypożycza i kupuje
Czynna od 11 do 18. —f
Abonament 2 ztot.

Kaucja 5 zł.

Czy jesteś członkiem L.0.P.P.

   

  

        

  

  

 

Zakres: Duża matura,

Koncesjonowane przez Kuratorjum O. 5. W.

KOEDUKACYJNE KURSY WIECZOROWE
(z programem gimnazjum Państwowych)

im. „KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ"

pod protektoratem Pols. Mac, Szkolnej wWilnie.

Od dnia 17-go Sierpnia przyjmują zapisy na rok szkolny

1930/31 do wszystkich kłas gimnazjum, typy humanistyczny

i matemat. — przyrodniczy, — system półroczny.

mała matura, szkoła powszechna.

niedziel i świąt ul. Biskupia 12—6.

 

Odczyty — Lekarz szkolny — Zbiorowe wycieczki.

Nauka rozpocznie się dnia 2-go Września,

Sekretarjat Kursów czynny od godz. 16 — 19 ppoł. prócz
3437—s2

 

KURSY KOEDUK. IM. KŚ. PIOTRA SKARGI
Wilno, ul. Mickiewicza 22, b. Gimn. E. Dzięcielskiej

JI (kl. IV-V
II (kl. VCM)
IV (kl. VI-VII)

„V (kl. VII-VIII)

"m
| przyjmują wpisy na kurs

5
oraz do rocznej klasy Vlll-ej.
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DROBNE WIADOMOŚCI.
Pierwszy polski statek

transatlantycki.
KOPENHAGA, (Pat.) Statek

polskiej linji lotniczej „Polonja”,
płynący poraz pierwszy pod flagą

„ polską do Ameryki, święcił w pią-

tek podniosłą uroczystość. Po na-

bożeństwie, odprawionem przez

delegata J. E. prymasa ks. kard.

Hlonda, ks. Jedwabskiego i ka-

zaniu okolicznościowem, poświę-

conem 10-tej rocznicy zwycięstwa

, pod Warszawa, odbyła się uro-

| czystość wręczenia odznak pa-

miątkowych Prezydenta Rzeczy-
pospolitej 90-ciu członkom załogi
statku „Polonja* w związku z po-
bytem Pana Prezydenta na po-
kładzie tego statku w podróży
do Estonji. (lroczystego wręcze-

nia medali pamiątkowych doko-

nał dyrektor departamentu mor-

skiego Ministerstwa Przemysłu
i Handlu Nosowicz, który udaje

się do Nowego Yorku w imieniu

rządu polskiego w celu wzięcia
udziału w uroczystości przybycia
pierwszego statku transatlantyc-
kiego !pod flagą polską do Rme-

ryki Północznej.

Program gimn. państw. Typ matem.-przyrod. i hum Na kursach wykła-

dają nauczyciele gimn. państw. i pryw. Nauka rozpocznie się 1 września.

LICEUM HANDLOWE ŻEŃSKIE
S. PIETRASZKIEWICZÓWNY

p
przyjmuje zapisy codziennie od g. 10—12 (Wilno, ul. Żeligowskiego 1 m. 2)

Kandydatki winne posiadać świadectwo ukończenia 6 klas szkoły średniej

(ewentualnie 3 kursów seminarjum lub 3 klasowej szkoły zawodowej).

Przy Liceum JEDNOROCZNY Kurs Stenografji. r

ŽIA204444 A 0 4AAA

Li 194044ADA

LETMISKO-LARO ARO
Przy samej stacji kolejowej sprzedają się parcele pod wille dla

osób lub stowarzyszeń pragnących mieć letniska

w bliskości Wilna w uroczej, suchej i zdrowotnej miejscowości przy lesie

i jeziorze.—Oświętlenie elektryczne. — Na miejscu kościół, poczta, tele-

graf, telefon, apteka komunikacja kolejowa i

z Wilnem.—Ceny przystępne, warunki spłaty dogodne, nawet miesięczne.

Zwracać się do zarządu majątku Landwarów

Spółki Parcelacyjnej w Wilne Mickiewicza 4. 38
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lub stałe mieszkania

autobusowa (co godzinę)

lub do Pierwszej
—50 K
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katastrofa kolejowa.
WARSZAWA. (Pat.). Dnia 15

b. m. o godz. 18.10 w krakow-
skiej dyrekcji kolejowej na sta-
cji Podłęczne na linji Kraków—
Bochnia wykoleił się pociąg

wskutek mylnego nastawienia
zwrotnicy. Pociąg najechał na
stojący na jednym z torów drugi
pociąg, wskutek czego 20 wago-
nów uległo wykolejeniu. Parowóz
uszkodzony. Jeden konduktor zo-
stał lekko kontuzjowany. Ruch
odbywa się po torze zapasowym.

Zjazd głuchoniemych.
BYDGOSZCZ. (Pat.). W dniu

15 b. m. rozpoczął się w Byd-
goszczy trzydniowy ogólno-polski
zjazd głuchoniemych przy udzia-
le około 120 delegatów towa-
rzystw głuchoniemych z całej

Polski. Władze reprezentuje na-
czelnik wydziału województwa
pomorskiego p. Szyszko. Tema-
tem obrad są sprawy wewnętr”-
no-organizacyjne.

Śnieg.
PARYŻ. (Pat.). 15 b. m. wie-

czorem spadł w okolicach Pary-
ża śnieg.
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KWESTJA UKRAIŃSKA.
li Ukraina jako narodowość.

Wyraz „Ukraina”, który od nie-
dawna jeszcze oznaczał ziemie
kresowe na południowym wscho-
dzie Polski, w języku politycznym
ostatnich czasów przybrał nowe
znaczenie. W dzisiejszem posta-
wieniu kwestji ukraińskiej przez
Ukrainę, rozumie się cały obszar,*
którego ludność mówi w więk-
szości narzeczami małoruskiemi,
obszar, na którym mieszka blisko

pięćdziesiąt miljonów ludzi.
Narzecza  wschodnio-słowiań-

_ skie, zwane ruskiemi, z początku
mało się między sobą różniące,
liczebnie się bardzo rozrosły przez
kolonizaację słabo zaludnionych
obszarów od Karpat, aż do Pacy-
fiku i przez asymilację ich lud-
ności. Wyraźne zróżnicowanie ich
na odłamy wielko i małoruski,—
dodać jeszcze trzeba trzeci, bia-

łoruski, — nastąpiło dopiero po
zniszczeniu i spustoszeniu Wiel-

kiego Księstwa Kijowskiego przez
koczowniczych Pieczyngów i Po-
łowców. Język wielkoruski, ro-

syjski, kształtował się na leśnym

obszarze między Wołgą i Oką, na
którym osadnicy słowiańscy zle-
wali się stopniowo ze szczepami
fińskiemi i który przez dwa stu-
lecia pozostawał pod jarzme
mongolskiem. Stał się on języ-
kiem państwa moskiewskiego,
późniejszej Rosji, i wydał wielką,
bogatą i oryginalną, literaturę.
Natomiast mowa małoruska stała
się mową południowego Zachodu,
który wchodził coraz bardziej w
sferę panowania polskiego. Była
ona mową Podkarpacia, które
przez krótki czas tworzyło własne
państwo, Królestwo Halickie, oraz
mową osadników, posuwających
się pod osłoną potęgi polskiej
coraz głębiej w step, coraz dalej
na wschód, za Dniepr, od Czer-
wonej Rusi przez Podole, Kijow-
szczyznę, województwo  czerni-
howskie i połtawskie, i wchłania-
jących w siebie żywioły stepowe.
Po utracie tych województw przez
Polskę i następnie po rozbiorze
Polski, posuwanie się tych osad-
ników na wschód, po za Don i
na południe, ku morzu Czarnemu
nie ustało i nie ustało dalsze sze-
rzenie się mowy  maloruskiej.
Stąd olbrzymi obszar, jaki ona
obecnie zajmuje.

Ludność małoruska różni się
od wielkoruskiej nietylko mową.
Już sam fakt, żeostatnia, koloni-
zowała obszary leśne i mieszała
się ze szczepami fińskiemi, gdy

pierwsza szerzyła się na stepie,
wchłaniając w siebie jego wę-
drownych mieszkańców, musiał
wytworzyć dużą różnicę Jeszcze
większa wynikła z różnicy w lo-
sach dziejowych. Gdy tamta, po-
zostając długo w sferze panowa-
nia mongolskiego, urabiała się
pod jego wpływami, ta ulegała
silniejszym lub słabszym wpły-
wom zachodnim, polskim, a na-
wet w znacznej swej części przez
(lnję kościelną wciągnięta została
w sferę wpływu Kościoła Rzym-
skiego. Można nawet powiedzieć,
że różnice charakteru, psychwlogji
są większe, niż różnice mowy.

Trzeba wszakże stwierdzić, że
pomiędzy poszczególnemi  zie-
miami, na których rozbrzmiewa
mowa małoruska, a jak dziś się
mówi, ukraińska, istnieją ogro-
mne różnice warunków przyro-
dzonych i większe jesżcze różni-
ce w losach dziejowych. Zaczy-
nając od ziem podkarpackich,
które już blisko tysiąc lat temu
należały do Polski, a od Kazi-
mierza Wielkiego do pierwszego
rozbioru, bez: przerwy stanowiły

«integralną część Korony, które
wreszcie nigdy nie były pod pa-
nowaniem rosyjskiem, a kończąc
na pobrzeżu czarnomorskiem i
późno kolonizowanych ziemiach
na wschód od Poltawszczyzny,
które nigdy nie widziały panowa-
nia polskiego, można podzielić
obszar mowy małoruskiej na ja-
kie siedem czy osiem odrębnych
całości, z których każda miała
inną historję. Stąd głębokie róż-
nice duchowe, kulturalne i poli-
tyczne między poszczególnemi
odłamami ludności, mówiącej po
małorusku i ogromnie ubogi za-
pas tego, co jest wszystkim od-
łamom wspólne.

Kwestja ukraińska stoi w prze-
ciwieństwie od kwestyj wszystkich

innych odradzających się narodo-
wości. Tam, w każdym wypadku
jest to sprawa paru lub kilku
miljonów ludności względnie je-
dnolitej, gdy tu chodzi o dzie-
siątki miljonów, zato rozpadające
się na bardzo różnorodne grupy
terytorjalne. Przy tej różnorod-
ności mówić o istnieniu narodu
ukraińskiego można tylko z wiel-
ką licencją.

Niemniej przeto sam fakt ist-
nienia ludu odcinającego się wy-
raźnie od sąsiednich lub zamie-
szkujących z nim te same ziemie
mową, zwyczajami, charakterem,
wreszcie religią lub obrządkiem,
już rodzi kwestję, która w sprzy-
jających warunkach zjawia się na
terenie politycznym, bądź na sku-
tek dążeń działaczy, wychodzą-
cych z tego ludu, bądź też przez
machinacje państw, usiłujących
wygrać ją w swoim interesie. To
było nieuniknione i na obszarze
mowy małoruskiej.

Kwestja narodziła się jedno-
cześnie, w połowie dziewiętnaste-
go stulecia, w dwóch odległych
od siebie punktach.

Ruch  samorzutny, podjęty
prżez ludzi czystych i bezintere-
Ssownych, szukających odrębnego
kulturalno-literackiego wyrazu dla
odrębnego ducha swego ludu,
zjawił się w tym czasie na Ūkra-
inie zadnieprzańskiej. Głównym
jego przedstawicielem był poeta
Szewczenko.

Nie było to przypadkiem, że
kolebką jego była ta właśnie zie-
mia. Dawne województwa czerni-
hkówskie i połtawskie to była naj-
bardziej stylowa Ukraina, najpię-
kniejsza rasowo i najbujniejsza
duchowo. Ta ziemia wydała w
pierwszej połowie XIX stul. wiel-
kiego pisarza, Hohola (Gogola),
który, choć pisał po rosyjsku, wy-
rażał w swej twórczości ducha
Ukrainy. Ona też pozostala ogni-
skiem ruchu ukraińskiego w pań-
stwie rosyjskiem.

Rząd rosyjski nie stawiał prze-
szkód tej pracy kulturalno=literac-
kiej, aczkolwiek patrzył na nią
niezbyt chętnem okiem. Trakto-
wał on ten ruch jako regjonalis-
tyczny. Natomiast Polacy, ze zro-
zumiałych względów, darzyli go
sympatją i zachęcali do prze-
kształcenia się na polityczny. Ich
pragnieniem było wygrać go prze-
ciw Rosji. Było to dążenie cał-
kiem logiczne. W państwie, w któ-
rem żywioł rosyjski usiłował za-
lać wszystko, należało dla własnej
obrony pódsycać wszelkie dąże-
nia do narodowego przeciwsta-
wienia się Rosji. Zaczynając od
powstania 63 r., na którego sztan-
darach obok Orła i Pogoni umie-
szczono św. Michała, a kończąc
na Dumie rosyjskiej, w, której za
przykładem Koła Polskiego pow-
stała autonomiczna grupa ukra-
ińska, stałe istnieje pewien zwią-
zek sympatji między polityką pol-
ską w państwie rosyjskiem a ru-
chem ukraińskim.

Drugim punktem, w którym
kwestja się zjawia, jest zabór au-

, stryjacki, Wschodnia Galicja. Tam
początki są całkiem inne. Tam
rząd austryjacki wytwarza |kwes-
tję ruską w celu osłabienia Pola-
ków. Jak mówiono w Galicji, „hra-
bia Stadion wynalazł Rusinów",
Stąd kwestja ruchu stanęła tam
odrazu jako kwestja polityczna,
praca zaś nad odrodzeniem kul-
turalnem była traktowana raczej
jako zabieg pomocniczy do po-
lityki.

Była to kwestja czysto miej-
scowa, kwesłja państwa austrjac-
kiego, obejmująca wschodnią Ga-
licjęipółnocną Bukowinę. Rusi-
ni (Ruthenen) stali się praw-
no-politycznie jedną z narodowo-
ści austrjackich. Nie wszyscy się
za takich uznali: obok nielicznych
żywiołów, uważających się za Po-
laków (gente Ruthenus, na-
tione Polonus), silny odłam
(starorusini) uważał się za Rosjan
i posługiwał się w życiu kultural-
nem językiem rosyjskim, uważa-
jąc mowę małoruską jedynie za
gwarę ludową. Ten kierunek był
podsycany i zasilany przez Rosję
która aż do wojny 1914 r. patrzy-
ła na Galicję Wschodnią, jako na
przyszłą swoją zdobycz.

Dopiero pod koniec ubiegłego
s.ulecia zaczęto mówić o narodo-

Cała Polska.
(Telefonem od własnego korespondenta).

W piątek w całej Polsce odbyły się uroezyste obchody 10-tej
rocznicy zwycięskiej bitwy pod Warszawą.

W Poznańskiem i na Pomorzu uroczystości, zorganizowane pod

hasłem odpowiedzi narodu polskiego na atak i zakusy Niemców,
przybraly charakter spontanicznej manifestacji społeczeństwa.

Jak nas doszły wiadomości, uroczyste obchody odbyły się
w Krakowie, Przemyślu, Drohobyczu, Rzeszowie, Katowicach, Zagłę-

biu, Dąbrowie Górniczej, Kaliszu, Zgierzu, Piotrkowie, Lublinie, Siedl-

cach, Sokołowie.
We wszystkich miastach powiatowych woj. warszawskiego oraz

w szeregu osiedli pow. warszawskiego zorganizowano również solen-

ne nabożeństwa i akademje dla uczczenia „Cudu Wisły”.

Sanacja wobec organizacyj rolniczych
i Stronnictwa Chłopskiego.

(Telefonem od własnego korespondenta).

Minister Janta-Połczyński przyjął na posłuchaniu vice-ministra
Pierackiego i zastępcę
Wizyta ta dotyczy stosunków,
skiego i polityki
chłopskie współdziała z sanacją.

w organizacjach

szefa gabinetu prezydenta dr. Dziadosza.
panujących wśród stronnictwa chłop-

rolniczych, gdzie stronnictwo

Czyżby wybory do Rady Miejskiej War-
szawy miały się odbyć w bieżącym roku?

(Tel. od własnego korespondenta).

Komisarz Jaroszewicz, zwolniony w swoim czasie przez Bartla,
od 1 września zostaje mianowany z powrotem komisarzem.

Próbne balony niemieckich socjalistów.
(Telefonem od własnego korespondenta).

„Vorwarts“
Niemcy mogłyby

omawiając problem ogólnego pokoju pisze, iż
zagwarantować Polsce nietykalność granic wza-

mian za połączenie Austrji z Niemcami.

*
Gazety pruskie o polsko-litewskim

zbliżeniu.
(Telefonem od własnego korespondenta).

Pisma królewieckie w korespondencji z Kowna utrzymują, iż

na Litwie odczuwa się dążność do nawiązania stosunków z Polską.

Miało to nastąpić na skutek interwencji Watykanu.

WARSZAWA. (Pat.) Pan Pre-
zydent Rzeczypospolitej otrzymał
od Jego Em. ks. kardynała Ka-
kowskiego depeszę treści nastę-
pującej:

Pan Prezydent Rzeczypospoli--
tej. Spała. Otrzymałem polecenie
od Ojca Świętego złożenia Panu
Prezydentowi życzeń Jego Swią-

tobliwości w dniu 15 sierpnia, „Ww

Ojca św.
którym Jego Swiątobliwość łączy
się z Nim w radosnych wspo-
mnieniach z przed 10 laty, kiedy
przebywał w Polsee. Nie mogąc
udać się do Spały osobiście,
przesyłam te życzenia telegra-
ficznie. Oby Bóg błogosławił Pol-
skę, oraz Jej Najwyższego Zwierz-
chnika. (-—) Kardynał Kakowski.

Akademicy polscy w Brukseli.
BRUKSELA (Pat.) — Studenci

polscy, biorący udział w pracach
międzynarodowego kongresu stu-
dentów, złożyli w sobotę rano na
grobie Nieznanego Żołnierza wie-

niec z białych i czerwonych ehry-
zantemów. Studentów polskich
przyjmował jako delegat ministra
obrony narodowej mjr. Hiernaux
z wojsk lotniczych.

Planowa robota Niemiec.
Wszystkie siły zwrócą się na wschód.

GDANSK (Pat.) W dzisiejszym

numerze „Baltische Presse* za-

mieszcza pewien wybitay publi-
bysta niemiecki artykuł, poświę-
cony propagandzie niemieckiej
na rzecz rewizji granic. Futor
pisze między innemi: niemiecka

polityka zagraniczna jest drogą
do wolności, pod którem to ha-
słem polityka zagraniczna Nie-
miec rozumie możliwość daleko

idącej likwidacji traktatu wersal-

skiego, a pierwszym etapem na

tej drodze była przedwczesna
ewakuacja Nadrenji. Obecnie po-
lityka zagraniczna Niemiec prze-

chodzi do drugiego zadania, to

jest do korytarza. Nie są bowiem
bezcelowe protesty gdańskie i
propaganda Heimatsdienstu i czo-
łowych przywódców Stahlhelmu,
propaganda prasowa i t. p., pra-
cujące równocześnie nietylko w
Niemczech, ale i w innych pań-
stwach na temat zmiany granic
niemieckich. Propaganda ta musi
wytworzyć atmosferę, w której
wypadkiggraniczne, jak np. pod
Gniewem zaczną się powtarzać.
Wszystkie siły niemieckie, które
dotąd zwracały się formalnie w
kierunku uwolnienia  Nadrenji
zwrócą się na Wschód z żąda-
ni:m rewizji granic.

Prasa francuska wobec oświadczenia
Treviranusa.

PARYŻ, (Pat.). Ostatnie dekla-
racje ministra _ Treviranusa są w

dalszym ciągu żywo omawiane
przez prasę wszystkich odcieni.
W „Echo de Paris” Pertinax pi-
sze między innemi: Mamy tu do

czynienia z polityką dobrze prze-

myślaną i akcją należycie rozwa-

żoną. Okupacja Nadrenji, która
trzymała Niemcy w cuglach, da-
wala Polsce czas na konsolidację
państwa. Z chwilą ewakuacji Nad-
renji Nienicy rozpętały ofenzywę

Czy jest woina,
TEHERAN (Pat) Tutejsze koła

miarodajne oświadczają, że nie

wiedzą nie o przekroczeniu przez

wojska tureckie granicy persko-

5 lat wcześniej. Ofenzywa ta nie-
wątpliwie będzie prowadzona co-
raz usilniej. „L Homme Libre pi-
sze: Republikanie zdają sobie
sprawę z tego, jak dalece te pro-
wokacyjne manifestacje mogą
zmniejszyć uczucia sympatji dla
Niemiec w Europie. Dziennik pod-
kreśla, że cpinja Polska jest za-
alarmowana stałem wysuwaniem
na porządek dzienny kwestji jej
granic.

czy jej niema?
tureckiej. Podobnie nic niewia-
domo tu o zajęciu przez Turków
żadnego punktu strategicznego
na wschodnich stokach Adridagu.
 

 

wości „ukraińskiej", zaludniającej
zarówno Galicję Wschodnią, jak
południe państwa rosyjskiego, i
zjawiła się kwestja „ukraińska*,
lako zagadnienie ptzyszłości po-
jitycznej ziem, przez tę narodo-

wość zaludnionych. Od tego cza-
su w austrjackim języku politycz-
nym wyraz „Rusini* szybko jest
wypierany przez nowy termin
„Ukraińcy”.

Roman Dmowski,
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Uroczystości10-cia Cudu nad Wislą.
Obok zamieszczamy szczegó-

łowy opis obchodu 10-tej roczni-
cy Cudu nad Wisłą zarówno u

nas wWilnie, jak również w War-

szawie.

Jak widać, pomimo niesprzyja-

jącej pogody, przebieg uroczy-

stości wypadł imponująco i spo-

łeczeństwo polskie dało dowód,

iż doskonale rozumie donicsłość

tego wypadku dziejowego, który

rozegrał się przed dziesięciu łaty

nad brzegami Wisiy. Co wažniej-

sza, uroczystości 10-lecia „Cudu

nad Wislą“ stały się nietylko ob-

jawem wdzięczności dla tych, co

życie w ofierze złożyli broniąc

całości i niepodległości zmartwych-

wstałej Ojczyzny, lecz zarazem

wyrazem troski o losy Ojczyzny,

która przechodzi ciężkie przesile-

nie gospodarcze i polityczne, a

w pierwszym rzędzie to ostatnie.

Nasze położenie międzynaro-

dowe jest tego rodzaju, iż wy-

maga stałej czujności i gotowości

do odparcia ataków nietylko wro-

gów wschodnich lecz przede-

wszystkiem zachodnich, którzy

dziś nie kryją swych zaborczych
względem nas zamiarów.

To też jednem z najważniej-

szych zadań uroczystości było

wykazanie tym, co o zamachu na

nasze ziemie zachodnie myślą, że

Naród polski gotów

każdego skrawka ziemi ojczystej

i w odparciu zakusów na całość

państwa zawsze będzie jednoli-

tym i zwartym jak stal.

Swiadczą o tem przemówienia

wygłoszone na uroczystych aka-

demjach, głosy które padały z

tłumów i transparenty niesione

w pochodach.

Żadne z ugrupowań biorących
udział w tych uroczystościach nie

starało się zdyskontować ich dla

własnych celów politycznych, bo

wszystkich owiewał jeden duch,

duch szczerej i gorącej miłości

ojczyzny oraz troska o przyszłość

i tę spuściznę, jaką nasze poko-

lenie przekaże następnym.

Podniosłego nastroju nie zdo-

łały zakłócić drobne zgrzyty, wy-

wołane przez zwolenników obozu

buntu majowego i drobne szyka-

ny ze strony tych, dla których

hasłem jest nie dobro powszech-

ne lecz „bajeczna karjera“.

Wiemy, że w Warszawie unie-

możliwiono pochodowi dotarcie

do Grobu Nieznanego Żolnierza,

gdzie miano złożyć wieniec; u

nas w Wilnie usiłowano zakłócić

porządek uroczystości przez roz-

rzucanie jakichś nieinteligentnie

pisanych odezw i nasłanie pro-

wokatorów usiłujących wznosić
niewłaściwe okrzyki.

Wiemy również o tem, że ogło-

szono bojkot nawet nabożeństwa

za duszę bohaterskiego kapłana

ś. p. ks. Ignacego Skorupki.

Możnaby wymienić znacznie

więcej podobnych „wyczynów*,

które świadczą jedynie o tem,

jak dalecy są ich wykonawcy i

projektodawcy od zrozumienia
zarówno powagi chwili jak prze-

dewszystkiem duszy Narodu pol-

skiego.

Zresztą nie mamy potrzeby

nad postępowaniem podobnych

indywiduów, ani  reprezentowa-

nych przez nich organizacyj zbyt

długo się zastanawiać. Oni sami

siebie postawili poza nawiasem

społeczeństwa polskiego i Naród
polski stać na to, by przeszedł

nad nimi do porządku dziennego.

W Wilnie.
Obchód Dziesięciolecia Cudu

nad Wisłą rozpoczął się wysłu-
chaniem uroczystej sumy celeb-
rowanej w Bazilice przez J. E.
Arcybiskupa Wileńskiego ks. Jał-
brzykowskiego.

Przed ołtarzem pośród tłumu
wiernych, których ledwomogły
zmieścić obszerne mury swiątyni,
stanęło przeszło dwadzieścia sztan-
darów organizacyj społecznych,
między szpalerami sokołów i mło-
dzieży z S$. M.P. Szczególnie
podniosły nastrój panował pod-
czas kazania wygłoszonego przez
ks. Kuleszę, gdy ten świetny kaz-
nodzieja plastycznie uprzytomnił
słuchaczom grozę dni sierpnio-
wych i cudowne zwycięstwo
armji polskiej.

Po mszy zebrane organizacje
uszykowały się w pochód iz
orkiestrą na czele ruszyły do
ogrodu po-Bernardyńskidgo, gdzie
się miała odbyć akademia.

Pochód otwierali hallerczycy,
następnie szli sokoli, akademicy,
młodzież z $.M.P., cechy, związ-
ki zawodowe, młodzież Czerwo-
nego Krzyża i inne organizacje.

jest bronić ;

.

Po za pochodem obu chodnikami
płynął zwarty tłum, tak że placyk
przed muszlą w ogrodzie po-Ber-
nardyńskim został natychmiast
szczelnie zalany, a znaczna część
tłumu musiała zatrzymać się
przed megafonami ustawionemi
na teatrze letnim. Orkiestry u
mieszczone w różnych punktach
ogrodu przygrywały aż do chwili
rozpoczęcia Akademii.

Na podjum przybranem kwia-
tami i chorągwiami stanęły pacz-
ty sztandarowe i zasiadło pre-
zydjum akademii.

Przed trybuną zasiadł ks. Ar-
cybiskup w otoczeniu duchowień-
stwa, a pierwsze szeregi krzeseł
zajęli przedstawiciele organizacyj
społecznych, licznie też były re-
prezentowane mundury wojskowe.

Zagaił akademję prezes Ligi
Katolickiej p. Olszewski podkreś-
lając doniosłość momentu dziejo-
wego, gdy przed dziesięciu laty
hordy nawały bolszewickiej zosta-
ły odparte od bram Warszawy,
a nieuchronna, zdawalaby się
klęska, zamieniła się w tryumf
polskiego oręża.

Podczas przemówienia rozen-
tuzjazmowany tłum kilka krotnie
wznosił okrzyki na cześć zwycię-
skiej armji.

Po przemówieniu Jeźloodih
czącego głos zebrał ks. dr. Ku-
charski. W starannie opracowa-
nem przemówieniu przedstawił
on rolę czynnika nadprzyrodzo-
nego i cudowność zwycięstwa
oręża polskiego, mimo tysiąca
piętrzących się trudności, oraz
chwilowej depresji, która ogarnę-
ła armję i cześć społeczeństwa.
Podkreślając szczególną łaskę
Matki Bożej, Królowej Korony
Polskiej zwrócił mówca uwagę na
to, iż zwycięztwo odniesione zo-

stało w dniu Jej święta.
Niestety przemówienie to mu-

siał ks. Kucharski skrócić ze wzglę-
du na ulewny deszcz, który za-
czął padać. Jednakże tłumy, zgro-
madzone pod gołem niebem, mi-
mo to wytrwały aż do końca aka-
demji, tak że dalsi mówcy zabie-
rali kolejno głos i program uro-
czystości nie uległ zmianie. -

Po przemówieniu ks. Kuchar-
skiego zabrała głos przedstawi-
cielka organizacyj kobiecych p.
Weyssenhoffowa, mówiąc o tem,
co dał Cud nad Wisłą codzinie i
kobiecie polskiej. Z kolei zabrał
głos mecenas Engiel. Przemówie-
nie to poświęcone zagadnieniu
włościańsko-robotniczemu w zwią-
zku ze zwycięstwem armji pol-
skiej i uchronieniem ziem Rze-
czypospolitej od zalewu czerwo-
nego teroru, wypadło bodaj że
najokazalej ze wszystkich.

Następnym z kolei mówcą był
przedstawiciel młodzieży akade-
mickiej p. Hałaburda, który pod-
kreślił to, że młodzież, która się
tak przyczyniła do zwycięstwa
orężnego, ma obecnie przed so-
bą nie mniejsze zedanie, a mia-
nowicie walkę z propagandą i de-
fetyzmem szerzonym przez Ill-cią
międzynarodówkę.

Ostatnim z mówców był p.
poseł Kownacki, który zabrał głos
jako, jeden z uczęstników walk
pod Warszawą. Przemówienie to,
pełne entuzjazmu i zapału, wy-
wołało szereg okrzyków na cześć
jedności i niezłomności polskiego
ducha.

Na zakończenie chór „Hasło”
pod dyrekcją p. Żebrowskiego,
wykonał kilka pieśni i zakończył
Chorałem, którego słowa pochwy-
cili zebrani, mimo lejącego stru-
mieniami deszczu.
W przebiegu uroczystości za-

sługuje na podkreślenie postawa
zebranych rzesz, które mimo
przemoknięcia, dotrwały wiernie
do końca i niewielu było takich,
którzy plac opuścili. Większość
dotrwała do końca, bądź na pla-
cu, bądź gromadząc się pod są-
siedniemi drzewami.

Mimoniepogody, przebieg ca-
łej uroczystości był podniosły. (B)

W Warszawie.
„Kurjer Warszawski“ tak opi-

suje przebieg uroczystości obcho-
du zorganizowanego przez Komi-
tet Obywatelski.

„Uroczystości rozpoczęły się
o godz. 10 i pół zrana solennem
nabożeństwem w  archi*atedrze
św. Jana. Nabożeństwo celebro-
wał, w asyście licznego kleru,
J. Em. ks. kardynał Kakowski,
który, pomimo niedyspozycji, prag-
nął sam przewodniczyć modłom
wiernych. Piękne kazanie wygło-
sił znakomity kaznodzieja J. E.
ks. biskup Szlagowski, podnosząc
w niem zasługę narodu polskie-
go w walce o ideały wiary i wol-
ności.

Katedra przepełniona była rze-
szą przedstawicieli związków, sto-
warzyszeń i cechów; wzdłuż nawy
głównej stali chorążowie ze sztan-
darami. W prezbiterjum umiesz-
czono poczet sztandarowy wetera-
nów powstania styczniowego. Spie-
wał chór archikatedralny.

Po ukończonem nabożeństwie
związki i stowarzyszenia, uszyko-
wane na rynku Starego Miasta,
wyciągnęły się w długi pochód,
krocząc przez plac Zamkowy,
Krakowskie Przedmieście, Nowy
Swiat, plac Trzech Krzyży i Aleje
Ujazdowskie ku Dolinie Szwaj-

" Wielkiej Polski,

carskiej, gdzie zapowiedziana była
na godz. 1 po poł. uroczysta
akademja. W pochodzie wzięło
udział kilkanaście tysięcy osób,
poprzedzanych przez orkiestry so-
kolą oraz knlejarską.

Wieniec przeznaczony na grób
Nieznanego Zołnierza, nie mógł
być w pochodzie złożony na pły-
tach grobowca, ponieważ przed
gmachem sztabu głównego odby-
wała się w tymże czasie uroczy-
stość, organizowana przez Fede-
rację. Ograniczono się więc po-

zostawieniem delegacji, która prze-
dostawszy się przez uszeregowane
na placu oddziały, złożyła pod
kolumnadą pałacu Saskiego wie-
niec od uczestników obchodu
dziesięciolecia „Cudu nad Wisłą".

Jednocześnie inna delegacja
pojechała na Powązki i złożyła
tam na grobie Francuzów wieniec
z napisem: „Wiernym sojuszni-
kom“.

Akademja w Dolinie Szwajcar-
skiej odbyła się o godzinie ozna-
czonej nie w sali, lecz na placu
koncertowym. Na estradzie za-
mienionej na trybunę prezydjal-
ną, zasiadło prezydjum w osobach
pp. mec. Stanisława Kijeńskiego,
gen. Eugenjusza de Henning-Mi-
chaelisa, płk. Franciszka Arciszew-
skiego i inż. Kozłowskiego, w oto-
czeniu przedstawicieli reprezen-
towanych w pochodzie stowarzy-
szeń. Na wstępie orkiestra sokola
odegrała poloneza a-dur Szopena,
poczem gen. Michaelis otworzył
akademję przemówieniem, w któ-
rem wskazał na doniosłość obcho-
dzonej rocznicy.

Następny mówca,
Marceli Nowakowski, złożył hołd
poległym w roku 1920 za wol-
ność Polski. Płk. Hrciszewski zo-
brazował pokrótce przebieg zda-
rzeń, które doprowadziły do bi-
twy warszawskiej, stwierdzając,
że żadna inna data, ale właśnie
dzień 15 sierpnia, był momentem
przełomu w świadomości narodu;
w dniu tym naród dowiódł, że
nikt niema prawa czynić mu za-
rzutu bierności lub tchórzostwa.
Przedstawiciei „młodych* Obozu

p. Tadeusz Bie-
lecki, w gorącem przemówieniu
wskazał hasła doby bieżącej, za-
znaczając, że oparcie rządów na
narodzie zrodzi siły dla odparcia
niebezpieczeństwa, grożącego z
zachodu. P, Zofja Zaleska, imie-
niem Narodowej organizacji ko-
biet, podkreśliła konieczność dą-
żenia przez ojczyznę ku Bogu,
oraz oświadczyła, że kobiety pol-
skie nie cofną się przed najcięż-
szemi ofiarami, kiedy interes ój-
czyzny tego będzie wymagał.
Wreszcie przemawiający w imie-
niu Towarzystwa obrony  kre-
sów zachodnich mec. Szurlej
mocno zaznaczył bezwstyd ubie-
gania się o nagrody za pracę,
daną krajowi.

Wszystkie te przemówienia,
przerywane częstemi oklaskami,
były transmitowane przez radjo.
Orkiestra odegrała hymn naro-
dowy oraz „Rotę* przy wtórze
śpiewu zgromadzonych.

Na zakończenie jen. Michaelis
powitał przedstawicieli powstań-
ców wielkopolskich i odczytał
depeszę do jen. Władysława Si-
korskiego, składającego hołd po-
leglym w roku 1920, poczem
zamknięto akademję o godz. 3
po poł. śpiewem  chėralnym
„Jeszcze Polska nie zginęła”.

Akademja w Dolinie stanowiła
tak ze względu na wysoką swadę
przemówień, jak i na treść ich,
skierowaną ku obronie prawai
polskiego stanu posiadania, silny
akcent we wczorajszych uroczys-
tościach. Hasła dnia: „Frontem
na zachód*! i „Oparcie rządów na
narodzie“ zostały wyraźnie rzuco-
ne. To też, pomimo deszczu, któ-
ry padał kilkakrotnie podczas
przemówień, kilkutysięczna publi-

ks. prałat

czność, zapełniająca Dolinę, zo-
stała w niej do końca.

Przy wyjściu zbierano ofiary
na budowę pomnika na grobie
jednego z bohaterów „Cudu nad
Wisłą”, ś. p. gen. Rozwadowskiego.

Miasto w dniu wczorajszym
było udekorowane flagami. Po-
rządek i powaga uroczystości nie
były nigdzie i niczem zakłócone.

Takież same obchody i aka-
demje odbyły się we wszystkich
większych miastach Polski. Szcze-
gólniej imponująco wyglądały
uroczystości w Częstochowie.

Również w poszczególnych
miejscowościach Ziemi  Wileń-
skiej urządzono uroczystości, któ-
rych opisy zapewne zamieścimy
w najbliższych numerach, ale już
obecnie mamy sprawozdanie z
Podbrodzia, które też podajemy.

W Podbrodziu.
Dawno już chyba Podbrodzie

nie widziało tak imponującej uro-
czystości, jak w dniu 15 sierpnia
b. r. w 10-tą rocznicę święta Cu-
du nad Wisłą. Obchód ten urzą-
dzony został staraniem  miejsco-
wego koła Macierzy Szkolnej Z.
W., a do Komitetu weszli: ks.
rektor Bielawski, p. pułk. Duch-
nowski i burmistrz miasta p. Roż-
nowski. (lroczystość rozpoczęła
się Mszą św. w miejscowym koś-
ciele. Następnie w prostych lecz
jakże serdecznych i mocnych sło-
wach przemówił z ambony do
licznie zgromadzonej ludności i
wojska ks. rektor. Przypomniał
on wszystkim, iż Cud nad Wisłą
był cudem naprawdę, gdyż stał
się za przyczyną Matki Najświęt-
szej, która nieraz już ratowała
naszą Ojczyznę od nieszczęść i
zagłady. Módlmy się więc dziś
do Niej i prośmy o dalszą opie-
kę. Po skończonej Mszy św. uda-
no się do sali strażackiej na za-
powiedzianą akademję. Po ode-
graniu „Roty“ akademję zagail
ks. rektor Bielawski. Następnie
głos zabrał p. J. Cieszewski, któ-
ry w swem przemówieniu zazna-
czył, iż zwycięstwo nad hordami
bolszewickiemi zawdzięczamy łas-
ce Bożej i bohaterstwu polskiego
„żołnierza, a nie tej czy innej jed-
fhostce zajmującej chwilowo cho-
ciażby najwyższe stanowisko w
Państwie.

Dalszy ciąg programu zawie-
rał: deklamację, śpiew, koncert
orkiestry wojskowej. Została rów-
nież odegrana okolicznościowa
sztuka p. t. „Zew od morza",
Przebieg akademji naogół wypadł
pomyślnie i wywołał w mieście
dodatnie wrażenie.
nak iw tym dniu zgody i mi-
łości wypadek, który wywołał
zgrzyt i niesmak. Przyczyną tego
jak zwykle był miejscowy bur-
mistrz, p. Rožnowski. „Dygnitarz“
ten, mimo, iż sam należał do
komitetu obchodu nietylko nic
nie pomógł, ale na każdym kro-
ku utrudniał pracę ludziom, któ-
rzy urządzali obchód. Nawet sali
odmówił.| dlatego akademja mu-
siała się odbyć w sżopie stra-
żackiej. Nic dziwnego, sala jest
tylko dla Strzelca i temu po-
dobnych organizacyj. Pan bur-
mistrz żadnych uroczystości na-
rodowych nie uznaje. On obcho-
dzi tylko „šwieto“ 19 marca i
tylko wtedy wznosi okrzyki w ro-
dzaju: „Niech żyją umarii* (?)
i „Niech żyje solenizator" (ma to
oznaczać solenizant). Nie tedy
dziwnego, iż wszyscy prawie w
Podbrodziu mówią, iż 90 proc.
słów używanych przez p. bur-
mistrza jest dla niego samego
niezrozumiałych. Nietylko jedna-
koż swoim słownikiem i swojemi
przemówieniami wsławił się p.
burmistrz. Są rzeczy dużo gorsze,
o których w swoim czasie nie-
omieszkamy napisać.

Podbrodzianin.

SŁOWA BEZ PIEŚNI.
Mowy polityczne, wygłaszane

w różnych sposobnościach przez
osobistości, piastujące wysokie
urzędy państwowe, z któremi wią-
żą się samorzutnie pewne wyma-
gania poziomu i treści, bywają
w krajach społecznie dojrzałych
zajmujące nietylko dla bezpośred-
nich słuchaczów i dla zwolenni-
ków, ale także dla szerokiego
ogółu, bez względu na to, czy
poglądy się podziela czy nie.

Każde przemówienie p. Stan-
iey'a, Baldwin'a, poprzednio
pierwszego ministra brytyjskiego,
obecnie przewódcy stronnictwa
zachowawczego, od szeregu lat
wygłaszane co parę miesięcy w
różnych stronach Anglji, czyto na
miejscowych zebraniach stron-
nictwa, czyto na ogólnokrajowych
jego zjazdach, czy np. na zlotach
różnych grup i zrzeszeń, daje
wskazówki ważne i wyraźne ijest
znaczącem zdarzeniem politycz-
nem.

Słynne były, w czasie gdy
p. Poincarć stał na czele rządu
we Francji, niedzielne jego mowy
w wielu większych lub mniej-
szych -miejscowościach Francji,
wygłaszane często choćby na od-
słonięcie pomnika, a mające
światowy odgłos. Podobnie ostat-
nie mowy p. Tardieu'go, w końcu

maja r. b. w Dijon, oraz w końcu
lipca b, r. w Naney, miały duże
znaczenie. P. Paul Reynaud, obec-
ny minister finansów, w mowie
niedawno wygłoszonej w Epinal,
dał obraz stanu skarbowego Fran-
cji i polityki rządu w tej dzie-
dzinie.

A czyż trzeba przypominać
objazd Włoch północnych przez
Mussolini'ego przed trzema mie-
siącami i wygłoszone przezeń w
szeregu miast mowy?

U nas w tym względzie wy-
tworzył się w ostatniem cztero-
leciu obyczaj wielce swoisty, Mq-
wy i wystąpienia p. min.Pilsudh
skiego należą do smutnych oso-
bliwości, których nikt na świecie
nam nie zazdrości. Próba tyra-
lierki krasomówczej ministrów
rządu p. Świtalskiego w  listopa-
dzie r. ub. po różnych miastach,
poświęconej sprawie ustroju,
ośmieszyła gruntownie i móweów
i mowy nietylko mdłością prze-
ważnej ich części ale i całkowi-
tem, jak się okazało, gadaniem
w próżnię, bo nic z tego nie
wynikło.

Obecnie, na zapowiadanym
niezmiernie rozgłośnie zjeździe
legjonistów w Radomiu dnia 10 b.
m: pizemówili dwaj czołowi prze-
wódcy rządzącego obozu prze-

Zaszedł jed-.

wrotu majowego, p. prezes rady
ministrów Sławek i p. jen. Rydz-
Smiąły..

Co powiedział
ministrów Sławek?

Przewodnie myśli jego prze-
mówienia, które wiązało przesz-
łość z teraźniejszością, bez opusz-
czenia czegokolwiek istotnego, są
następujące:

— „..Z zasług rycerskich wywodzi-
ła się szlachta... Lepszą jej część zna-
mionowały dwie zasady... Popierwsze w
rycerskiej atmosferze wyrosła rycer-
ska moralność, poczucie honoru, am-
bicja państwowa i żądza sławy... Drugą
cechą, znamionującą naszą dawną prze-
szłość, było przyznawanie herbówi
szlachectwa tym, którzy wysiłkiem wo-
jennym z rycerstwem się zrównali...
Równość praw obywatelskich stanowi
dzisiaj podstawę wyjściową dla wszyst-
kich równą, lecz na skutek warunków

przeszłości nie wszyscy mają poczucie
odpowiedzialności za państwo, na losy
którego mogą wpływ wywierać, trzeba
ich pobudzić poprzez elitę ludzi umy-
słu i elitę ludzi charakteru..."

Niema w tem wszystkiem nic
a nic złego, przeciwnie, jest to
i ładne i... bardzo znane.

Nauka o pochodzeniu szlachty
polskiej, poprzez domysły Szaj-
nochy i Piekosińskiego, aż do
poglądu o wewnętrznym rozwoju
szlachectwa, utrwalonego przez
Balcera, przeszła w podręczniki,
a o znaczeniu nobilitacji pisał
pięknie m. in. Stanisław Szcze-
panowski lub przystępnie dla sze-
rokieh kół Antoni Chołoniewski
w rozważaniach o duchu dziejów
Polski.

Nauka o znaczeniu elit spo-
łecznych obiega dzisiaj cały świat
i z wykładów socjologicznych
przeniosła się w programy poli-
tyczne.

Jeśli się wspomni, co i jak
nieraz się mówiło na zjazdach
legjonistów, raczej cieszyć się
trzeba, że o takich rzeczach i w
w taki sposób mówił p. prezes
rady ministrów Sławek, cieszyć
się naprawdę szczerze, cieszyć
się nie bez uznania i nawet pew-
nej wdzięczności.

Ale trzeba stwierdzić, że to
nie było przemówienie prezesa
rady ministrów dające jakąś zwar-
tą treść i jakieś uchwytne po-
glądy, związane z zadaniami i
odpowiedzialnościami jego urzę-
du, ktorych oczekuje się, choćby
w najbardziej przelotnych rzutach
myśli, w każdem wystąpieniu kie-
rownika rządu.

Być może, iż narzucają się
pewne myśli, wiążące te oderwa-
ne rozważania z obecną rzeczy-
wistością, ale jakie?

Oto padają słowa:
— „..rycerska moralność, poczucie

honoru, ambicja państwowa i żądza
sławy..."

Czy to jest B. B.?
Albo też:
— „..bałamucić społęczeństwo, po-

niżając jego godność ludzką i hamu-
jąc proces jego rozwoju..."

A to o kim?
| wreszcie:

- „„to też nie przywilejów dla
siebie żądać będziemy...

To trzeba było powiedzieć
istotnie w środowisku, z którego
wyszło twierdzenie, że im się na-
leżą rządy w Polsce, bo rzeko-
mo oni jedni mają zasługę odzy-
skania niepodległości.

Pozatem jednak, gdyby ktoś
szukał w tej mowie jakiejś treści
związanej z poważnemi sprawami
państwowemi, nie znajdzie nic.

Przemówienie p. jen. Rydza-
Smiglego zakrešlone bylo bardzo
ogėlnie. Pewną przewagą prze-
mówienia p. prezesa rady mi-
nistrów Sławka było to, że obrał
on sobie przynajmniej jakiś przed-
miot, stanowiący wątek mowy,
mianowicie o nobilitacji i o elicie.
Natotomiast przemówieniu p. jen.
Rydza-Smigłego brak tej jedno-
litości, a składa się ono raczej z
luźnych myśli tego rodzaju:

— „«Dziś o nas mówią w kraju
wszyscy, wszyscy się nami interesu-
Ją, musimy stwierdzić, że jesteśmy opa-
sani pieczołowitą opieką, musimy stwier-
dzić, że poprostu jesteśmy benjamin-
kami prasy i płotki... O co myśmy się
bili, gdyśmy maszerowali w r. 1914 pod
dowćdztwem Komendanta? Czyśmy się
bili, powiedzmy, za Szwedów, albo
dla Zagłoby Niderlandów, czy innych ja-
kichś egzotycznych objektów? Biliśmy
się za Polskę i za polski naród.. Jeżeli
się mówi o grupie narodu, to trzeba
mówić o nas, a nie o kim innym... Idea
przewodnia działania jestta, że słabość
nigdy nie zrodzi siły... Macie do wy-
boru być albo pomocnikami Komendan-
ta, albo Jego kulą u nogi, wybierajcie...*

Niema w tych zdaniach prze-
ważnie niczego rażącego, jednym
mogą się podóbać mniej, a dru-
gim więcej, ale to pewna, że wię-
cej jest w nich polotu niż trzeź-
wej treści.

Jedno zdanie było wyraźne i
w szersze kręgi społeczeństwa
docierające:

— „Naszą rzeczą jest, ażeby gdyby
ktokolwiek Sakių się zabrać Polsce
chodź piędź ziemi, ażeby tam przy
tej piędzi ziemi znalazła się cała Poi-
ska, ale nie jako męczennica, ale jako
bojownica, aby tam tyle krwi się wy-
lało, ażeby sięgała ona i wypłynęła da-
leko poza Polski granice..."

Pięknie, ale, jeżeli cała Polska
ma się znaleźć w obronie, to
dlaczego tylko słuchacze p. jen.
Rydza-Śmigłego mają być, wedle
jego wyrażenia, wybraną... grupą
narodu.

Może najbardziej zajmująca
była w związku z ogólnemi cecha-
mi mowy p jen. Rydza-Smigłego,
nieco szybującej w powietrzu, taka
chwila:

— „„O czem mam Wam jeszcze
mówić, o przeszłości, terażniejszości,
czy przyszłości, czy (głosy: o przy
szłości!ł) o żołnierce, czy o naszych
wspomnieniach osobistych, czy o spra-
wach ogólnych... O przyszłości chcecie

p. prezes rady
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bym mówił... Dziś chcąc mówić o przy-
szłości, trzeba mówić i o przeszłości...*

Zajmujące mogło to być dla-
tego, żę, jeśli p. prezes r. m. Sła-
wek mówił o związku przyszłości
z teraźniejszością, to p. jen.
Rydz-Smigły jest podobno... przy-
szłością obozu władającego dziś
w Polsce.

Ale przyszłość pozostała w
mgławicy.

PA cóż w tem wszystkiem jest
ważnego dla szerszych kół spo-
łeczeństwa?

Gdy jakaś grupa chwyciła rzą-
dy w kraju i sprawuje je przez
kilka lat, każdy obywatel kraju,
chce czy nie ehce, musi starać
się zdać sobie sprawę z treści
tych rządów. Wiadomo, że rządzą.
Ale czego chcą, co wiedzą i
umieją, co mogą zdziałać?

Otoż okazuje się, że w prze-
mówieniach przodujących  oso-
bistości obozu rządzącego, nie
po raz pierwszy, ale jeszcze raz,
niema treści, niema widnokręgu,
niema kierunku. Czy należy to
przypisać jakiejś osobistej nie-
umiejętności obu mówców w
Radomiu? Wcale nie, bo na tę
treść rządów czekał kraj długo a
po czterech latach przestał jej
nadaremnie oczekiwać. Rządom
przewrotu majowego brak treści.
To widzi cały kraj, nad tem za-
łamują ręce już i niektórzy zwo-
lennicy.

Skoro już p. prezes rady mi-
nistrów Sławek mówił w Rado-
miu o przeszłości, wystarczyło
wspomnieć, że właśnie w tym
roku święciła Polska 400 rocznicę
urodzin Jana Kochanowskiego,
syna ziemi radomskiej, aby so-
bie uprzytomnić, że i stary Ra-
dom i Polska 20 wieku warte są
czegoś o wyższym poziomie.

Tracimy czas drogi na li-
chocie.

Stanisław Stroński.

sa

ŽŽ Litwy.
Woldemaras wciąž gada.jį
Chociaž na wygnaniu w Plote-

lach, Woldemaras jednak nie prze-
staje zabierać głosu w sprawach
politycznych i w tych dniach w
liście do redakcji kowieńskiego
„Volksblattu* wypowiedział swe
zdanie o kwestji wileńskiej. Nad-
mienia on, że kwestja wileńska
jest nietylko istotą sporu polsko-
litewskiego, lecz i ważnem zaga-
dnieniem politycznera o między-
narodowem znaczeniu. Polacy,
zabierając Wilno, uczynili tylko
pierwszy krok w kierunku zagar-
nięcia całej Litwy, to też kwestja
Wilna — jest dla Litwy kwestją
jej istnienia. Nawiązanie chociaż-
by najbłahszych stosunków z
Polską poprzez Wilno równałoby
się przyznaniu, że Litwa zaczyna
ginąć. Obecnie Polska bardziej
niż kiedykolwiek, zbliżyła się do
swego celu — zagarnięcia Litwy.
(lstępstwa poczynione Niemcom
w sprawie granic Polska skom-
pensuje w Litwie. Litwa, nawiązu-
jąc stosunki z Polską, jedynie
przyśpieszyłaby swą likwidację.
Cały świat widzi, że Litwą jest
słaba wewnątrz — tylko sami Li-
twini nie mogą tego dostrzec. Na-
tomiast mocarstwa zdają sobie
Sprawę, że Litwa coraz bardziej
się wykoleja. Nie wierzyły one
nigdy, aby Litwini mogli być nie-
podlegli i oddanie ich pod opie-
ką innego państwa coraz bardziej
się aktualizuje.

Myli się zdaniem Woldemara-
są dr. Grinius, utrzymując, iż ak-
cja prolitewska w Wileńszczyźnie
bylaby wskazana. Otrzymując swo-
bodę działania w Wileńszczyźnie.
Litwa musiałaby dać ją i swym
Polakom w Kowieńszczyźnie, co
wkrótce doprowadziłoby do utra-
ty niepodległości.

Polityka litewska jest niesły-
chanie bierna i może pociągnąć
za sobą jedynie porażki. Dziś
Litwa stoi na rozdrożu i riewia-
domo, czy zachowa swą niepod-
ległość. Sytuacja coraz bardziej
się pogarsza i nawiązanie stosun-
ków z Polską byłoby dla niej o-
stateczną porażką. (w).

twą i Litwą w sprawie bał-
tyckiej.

Litewska urzędowa Elta dono-
si że w czasie posiedzenia dele-
gacji łotewsko-litewskiej w spra-
wie traktatu handlowego, które
trwało 2 godziny omawiano isto-
tę i zastosowanie klauzuli bałtyc-
kiej. Wyjaśniła się pewna różnica
zdań między delegacją litewską
i łotewską.

Specjalna komisja przeglą-
da dokumenty prof. Wolde-

marasa.
W tych dniach specjalna ko-

misja w składzie 3 wiceprokira-
torów i przedstawiciela policji
kryminalnej przejrzała różne do-
kumenty, które znaleziono w
mieszkaniu prof. Woldemarasa po
jego zaaresztowaniu. Część tych
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dokumentów zostanie prof. Wol-
demarasowi zwrócone.

Następnie donoszą, iż sędzia
śledczy dla spraw szczególnej
wagi przy szawelskim sądzie okrę-
gowym, Jankus, odwiedził Płotele
i na miejscu badał incydent nie-
doszłej ucieczki prof. Woldema-
rasa.

Manewry w Oranach.
Z dn. 4 b. m. rozpoczęły się

litewskie letnie manewry wojsko-
we w Oranach. W ćwiczeniach
bierze udział artylerja oraz samo-
loty. 11 b. m. przybył do obozu
w Oranach naczelnik sztabu ge-
neralnego gen. Kubilunas.

Konfiskata mienia Olszaus-
kasa.

Prokuratura sądu okręgowego

na mocy wyroku sądowego skon-
fiskowała już mienie Olszauskasa.
Zostało ono przekazane córce
zabitej Ustjanowskiej celem po-
krycia powództwa cywilnego, któ-
re wystawiła. Mienie to składa
się z majątku i domu. W najbliż-
szym czasie Olszauskas zostanie
pozbawiony wszelkich przywile-
jów, z jakich korzysta obecnie
w więzieniu.

Niedozwolone praktyki Wol-
demarasa.

Prokurator badający odebrane
od Woldemarasa podczas rewizji

papiery i dokumenty, niespodzie-
wanie natknął się na dowody, iż
będąc jeszcze u władzy, Wolde-
maras chciał umorzyć sprawę
prał. Olszewskiego i wypuścić go
na wolność. Jednocześnie stwier-

dzono, iż dotychczas Olszewski

korzysta w więzieniu z ulg iprzy-
wilejów udzielonych mu jeszcze
przez Woldemarasa. W związku
z tem Olszewskiego pozbawiono
wszystkich przywilejów osadzono
z resztą więźniów i poddano obo-
wiązującemu wszystkich  rygo-
rowi. w.

L tėlojPolski,
Dožynki w Spale.

SPAŁA (Pat.) Już od samego

rana dnia 15 b. m. ściągać za-

częły do Spały pierwsze zastępy

delegacyj z całego kraju na do-

roczne dożynki u Pana Prezyden-

ta Rzeczypospolitej w letniej jego

rezydencji w Spale. Przybyły

liczne i pełne młodzieńczego

entuzjazmu delegacje młodzieży

wiejskiej i przedstawicielstwa rol-

ników ze wszystkich zakątków

ziemi polskiej. W  delegacjach
tych reprezentowane są wszystkie

istniejące na terenie państwa

organizacje ludowe. W dniu 16

b. m. liczbę przybyłych do Spały

delegacyj ludowych określić mo-

źżna na kilkaset, a ilość uczest-

ników sięgała w godzinach po-

południowych do 10 tys. osób —

Łowiczan, Pomorzan, Wielkopo-

lan, Slązaków, Kaszubów, Pole-

szuków, Kujawiaków,  Kurpiów,

Podhalan i t. d. Przybyli rozło-

żyli się wielkim obozem po la:

sach spalskich. Dzień sobotni

wypełniły zawody sportowe, po-

pisy i gry ludowe, zapoczątko-

wane biegiem sztafetowym o na-

grodę Pana Prezydenta Rzeczy-
pospolitej na trasie Tomaszów —

Spała. W biegu tym wzięło udział

kilkadziesiąt drużyn. Zawody ob-

jęły strzelanie i lekką atletykę

i miały przebieg bardzo urozmai-

cony. Wieczorem w wielkiej, świe-

żo wykończonej hali sportowej

odbyło się staraniem Związku

Teatrów Ludowych przedstawie-

nie regjonalne, połączone z chó-

rem. Wspaniale wypadło „Wesele

na Sląsku“. Delegacje z całego

kraju napływają w dalszym ciągu.

Olbrzymi pożar w Poznaniu
POZNAN (Pat.) Jak donoszą

dzienniki, ubiegłej nocy wybuchł

olbrzymi pożar w fabryce Młyno-

twėrnia, S. A., w Rogoźnie. Pożar

strawił między innemi szopy z

maszynami młyńskiemi, wartości

400 tysięcy złotych. Pożar praw-

dopodobnie podłożyła zbrodnicza
ręka. Energiczne śledztwo trwa.

Zjednoczone Fabryki Ma-

szyn „Unia” Tow. Akc. w
Grudziądzu.

Do dzisiejszego nr. „Dziennika

Wil." dołączamy prospekt wspom-

nianej firmy pod tytułem: „Co

czynić kiedy niema ceny na

ziemniaki*? Firma produkuje par-

niki do kartofli, wszelkie narzę-

dzia do uprawy ziemi, a miano-

wicie: pługi, brony, kultywatory,

tudzież siewniki w najrozmaitszych

wymiarach, zastosowane do każ-

dego gospodarstwa, siewniki do

nawozów sztucznych, grabie it. d.

O jakości wyrobów firmy „Ulnia"

świadczyć może najlepiej fakt

nagrodzenia ich na Powszechnej

Wystawie Krajowej w Poznaniu

wielkim złotym medalem.

Fabryka „Ulnia” znaną jest
zaszczytnie nietylko w całym kra-

ju, lecz również zagranicą. Eks-

portuje bowiem wyroby swoje w

najdalsze zakątki Europy, wszę-

dzie przynosząc chlubę przemysło-

wi polskiemu. Polecamy przeto

wspomnianą firmę życzliwej uwa-

dze czytelników.
-— ii
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W sprawie giełdy zbożowo - towarowej
w Wilnie.

W dniu 13 sierpnia r. b. w

lokalu Związku Rewizyjnego Spół-

dzielni Rolniczych odbyła się

konferencja w sprawie opraco-

wywanego statutu przyszłej Gieł-

dy Zbożowo-Towarowej w Wilnie.

W konferencji wzięli udział

przedstawiciele:
Wileńskiego Towarzystwa Orga-

nizacyj i Kółek Roln. — p. pre-

zes Bortkiewicz, Związku Rewi-

zyjnego Spółdzielni Rolniczych—

p. dyr. A. Kokociński, Związku

Spółdzielni Polskich — p. dyr.

Mazurkiewicz, Centralnej Kasy

Spółek Rolniczych — p. dyr. E.

Bukowski, Związku Spółdzielni

Mleczarskich i Jajczarskich — p.

dyr. B. Cypko, Państwowego

Banku Rolnego — p. dyr. L.. Ma-

culewicz.
Konferencja uznała za ko-

nieczne spowodować w projekcie

statutu zmiany:

1) art. 4 w tym sensie, że

członkami Giełdy mogą być oso-

by fizyczne i prawne, prowadzą-

ce wymagane przez prawo księgi
handlowe oraz że do Giełdy mo-

gą należeć spółdzielnie, zrzeszo-

ne w Związkach Rewizyjnych,
przewidzianych ustawą o spół-

dzielniach.

2) art. 39: Rada Giełdowa win-
na składać się z 15 członków i

5 zastępców, wybranych z5list,

przedstawionych przez grupy za-

wodowe członków Giełdy.

Następnie na konferencji u-

chwalono zwrócić się do Izby

Przemysłowo-Handlowej w Wilnie

o powołanie do Komisji, opraco-

wującej statut Giełdy, 3 przed-

stawicieli reprezentujących:

Wileńskie T-wo Organizacyj i

Kółek Rolniczych; Związek Spół-

dzielni Polskich Oddział w Wilnie
oraz Związek Rewizyjny Spół-

dzielni Rolniczych Okręg Wi-

leński.
Tyle mówi nadesłany nam ko-

munikat.
Wynika z niego, że sprawy

dotyczące rolnictwa, jako też i
spółdzielni rolniczych _ naszych
Kresów załatwiało się w Wileń-
skiej Izbie Handlowej bez wysłu-
chania opinji najbardziej kompe-
tentnych czynników. Świadczy to
niezbyt pochlebnie o metodach
pracy lzby.

Zdajemy sobie doskonale spra-
wę z tego dodatniego znaczenia,
jakie „Giełda" może mieć dla
naszego miasta, bo może wresz-
cie przestaniemy błądzić poomac-
ku i bezradnie obserwować ra-
żącą rozpiętość, jaka istnieje po-
między cenami u nas a w innych
dzielnicach Polski (zarówno in

plus, jak i inminus).
Ale skoro ta placówka ma na-

leżycie prosperować, to musi ona
być zorganizowaną na zdrowych

zasadach, o czem w  pierw-

szym rzędzie winna  pamię-

tać Izba Handlowa, a zwła-

szcza jej sekcja rolnicza, która

zbyt często marnuje swe wysiłki

w kierunku całkiem niewłaści-

wym.

KOLEŻANKO! KOLEGO - MATURZYSTO!
Będziesz wkrótce studentem!

Czy pomyślałeś już o organizacji

akademickiej, do której wstąpisz?

Polska potrzebuje Obywateli świadomych

swych zadań narodowych i zorganizowanych!

Środowiskiem Akademika - Polaka
może być tylko organizacja narodowa!
 

KRONIKA.
Stracenie szpiega na wzgórzach Antokol-

- skich.
Wczoraj rano na wzgórzach

Antokolskich (za ul. Borową) wy-
rokiem Sądu Wojskowego w Wil-
nie w trybie doraźnym, został roz-
strzelany Teodor Głowacz, b. sier-
żant i komendant strażnicy K.O.P.

Wyrok wykonała sekcja żoł-
nierzy w ilości 4-ch osób w obe-
cności władz sądowych „wojsko-
wych, komendanta placu i ks. ka-
pelana Aleksandrowicza.  Deli-

kwent zachował się spokojnie i

nie pozwolił zawiązywać oczu.
Powodem tej strasznej kary

była zdrada tajemnic wojskowych
przez straconego T. Głowacza,

który wspólnie z niejaką Leoka-

„dją lżycką w ciągu 1'/, roku pra-
cował na korzyść sowietów.

Iżycką osadzono w więzieniu
na Łukiszkach. Będzie ona sta-

wiona przed Sądem Okręgowym
w Wilnie. (d)
 

Wiadomości kościelne.
— Zjazd księży prześlado-

wanych przez rząd zaborczy
rosyjski. Komitet organizacyjny
zjazdu księży w Grodnie powia-

damia, że zapowiedziany w Gro-

dnie zjazd księży, prześladowa-
nych przez rząd zaborczy rosyj-
ski, rozpocznie się w dn. 20 sier-
pnia od uroczystego nabożeństwa
dziękczynno-błagalnego, które od-
prawi najwięcej prześladowany ka-
plan o godz. 10:ej w Farze Gro-
dzieńskiej.

Następnie na sali kościelnej
im. króla Stefana Batorego, wo-

bec uczestników zjazdu będą wy-

głoszone referaty, a po dyskusji

i obradach zostaną uchwalone

wnioski.
W drugim dniu zjazdu 21 sier-

pnia o tejże godzinie, zostanie

odprawione nabożeństwo żałobne

za tych, którzy nie doczekali koń-
ca prześladowania. s

Na zjazd są zaproszeni ich Ek-
scelencje: Ks. Arcybiskup Metro-
polita Wileński R. Jałbrzykowski
i Ks. Arcybiskup Metropolita Mo-
nylowski E. Ropp, oraz Ks. Bi-
skup Łoziński i Ks. Biskup Mi-
chalkiewicz. *

Sprawy miejskie.
— Rozszerzenie chodników.

W dniu wczorajszym Magistrat m.
Wilna przystąpił do rozszerzenia
chodników na ulicy Mickiewicza
na odcinku od ul. 3 Maja do Sty-
czniowej. (d)

Sprawy administracyjne.

— Konwojowanie dezerte-
rów. Władze administracyjne usta-

liły ostatecznie tryb postępowa-

nia przy  konwojowaniu osób,

uchylających się od służby woj-

skowej.
Dotychczas zdarzało się, iż

komendant P. K. U. żądał od

Komendy P. P., aby odstawione
osoby, uchylające się od służby

wojskowej konwojowała w dal-
szym ciągu policja.

Obecnie ustalono, że obowią-
zek ten nie ciąży na P. P.L.
chwilą doprowadzenia uchylają-
cego się od służby wojskowej

komen-do odnošnej P. K. U.,

dant P. K. U. wyznacza do dal-
szego konwojowania podoficera,
który zatrzymanego odstawi do
formacji macierzystej lub do
najbliższego garnizonu. d

Hande! i przemysł.
— Zamówienia rządowe dla

przemysłu krajowego. Izba Han-
dlowo-Przemysłowa w Wilnie wnio-
sła do władz centralnych memo-
rjał w sprawie zamówień rządo-
wych dla przemysłu krajowego
województw wschodnich.  lzba
wskazuje na konieczność udzie-

lania zamówień rządowych tylko
firmom krajowym i prosi o wy-
danie specjalnych przepisów co
do procedury wykonania zamó-
wień, płatności i t. p. (d)

Poczta i telegraf.
— Urząd pocztowy Wiino—

Targi Północne. Z dniem 10
września r. b. uruchomiony  zo-
stanie nadawczy urząd pocztowo-
telegraficzny w ogrodzie Bernar-
dyńskim z nazwą: Wilno—Targi
Północne.

Urząd funkcjonować będzie do
28 września r. b. (d)

Sprawy samorządowe.
— Na dom dla starców. Na

ostatniem posiedzeniu wydziału
powiatowego sejmiku wilensko-
trockiego uchwalono przyznane
przez urząd wojewódzki dla wy-
działu 3000 zł. na cele opieki
społecznej przeznaczyć na urzą-

dzenie domu dla starców w N.

Wilejce. Ma to być dopiero po-

czątek wzorowego urządzenia te-
go domu. w

Sprawy kolejowe.
— Jeszczewsprawie komu-

nikacji podmiejskiej. Poza roz-
kładami jazdy pociągów podmiej-
skich, o defektach których czę-
stokroć mówi się i czyta w pra-

sie, jedną z największych bolą-
czek, na którą należy zwrócić
uwagę Dyrekcji Kolejowej, jest
sprawa braku odpowiedniego lo-
kalu na przystanku -„Kolonja Wi-
leńska".

Jak wiadomo, są tam przed
szeregiem lat wybudowane dwa
poddasza, które w porze letniej

  K
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Uczucie przepełnienia, nieprawi-
dłową fermentację w jelitach, uczucie
pełności i wzdęcia w wątrobie, zastoinę
żółci, bóle w bokach, ucisk w piersiach
i bicie serca usuwa użycie naturalnej
wody gorzkiej Franciszka - Józefa
zmniejszając zbytnie przekrwienie mó-
zgu,ucisk w oczach,sercuipłucach.Opinje
lekarskie wskazują na nadzwyczajny
<fekt leczniczy, osiągnięty przy używa-
waniu wody Franciszka-Józefa u ludzi,
prowadzących siedzący tryb życia. ą-
dać w aptekach I drogerjach. 726—s0
——— S
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niewątpliwie mają swój sens, chro-
nią bowiem oczekujących na po-
ciągi podróżnych od deszczu i
słońca. Gorzej jest jednak o ile
chodzii porę zimową — od mrozu

poddasze nie ochroni.
Jest wprawdzie w końcu jed-

nego z poddaszy zrobiona malu-
sieńka izdebka, mogąca pomieścić
w najlepszym razie 25—30 osób,
jednakże liczba podróżnych nawet
w porze zimowej częstokroć prze-
kracza 100 osob, a zawsze jest
grubo większa od ilości jaką mo-
że pomieścić izdebka.

Położenie tej części podróż-
nych, a wśród niej dzieci, które
zmuszone są jeździć do szkół,
jest w całem tego słowa znacze-
niu nieznośne. Należy sobie 50-
wiem uprzytomnić, iż w porze zi-
mowej opóźnienia pociągów są
na porządku dziennym, a ocze-
kiwanie na pociąg na mrozie nie
jeden przypłacić musi zdrowiem.

Podając powyższe įpod rozwa-
gę Dyrekcji, chciałoby się wierzyć,
iż okaże ona dość zrozumienia
dla tej istotnie palącej kwestii i
złemu zaradzi.

Sprawy uniwersyteckie.
— Z lektoratu języka litew-

skiego. Jak się dowiadujemy, na
miejsce dotychczasowego lektora
języka litewskiego w U. S. B., ks.
W. Zajączkowskiego, przeniesio-
nego obecnie na mocy zarządze-
nia J. E. Arcybiskupa-Metropolity
Wileńskiego do Koleśnik, został
mianowany ks. K. Czibiras. (w)

Sprawy szkolne.
— Kursy Koedukacyjne z

programem gimnazjum Państwo-
wych im. „Komisji Edukacji Na-
rodowej" pod protektoratem Pol-
skiej Macierzy Szkolnej. Przyjmu-
ja wpisy na rok szkolny „1930 31
do wszystkich klas gimnazjum.
System półroczny. . Przyjęcia od-

bywają się na podstawie egzami-
nu wstępnego lub świadectw szkol-
nych. Kancelarja czynna od 5—7
popoł. prócz niedziel i świąt. UI.
Biskupia 12—6.
— Przedszkole Po!skiej Ma-

cierzy Szkolnej. Zarząd Koła

Pol. Mac. Szkolnej im. T. Kościusz-
ki. ul. Turgielska 12, podaje do
wiadomości rodziców posiadają-
cych dzieci w wieku od 4 do 7
lat, że zapisy dzieci do przedszko-
la, prowadzonego od kilku lat pod
kierownictwem doświadczonej fa-
chowo kierowniczki rozpoczną się
od 25. VIII r. b. codziennie od
godz. 9 do 1 pp. w lokalu Koła.

Wszelkie informacje obecnie
można otrzymać tamże od godz.
5 do 8 wiecz.

Sprawy robotnicze.
Rekrutacja robotników.

W dniu 14 b. m. w Brasławiu i
16 b. m. w Głębokiem odbyły się
rekrutacje robotników na roboty
rolne do Francji.

Zrekrutowano 130 robotników,

których wyjazd nastąpi z Wilna w
dniu 18 b. m. d
— Likwidacja strajków. Od

dłuższego czasu trwające strajki
w cegielniach i tartakach są na
wygaśnięciu.

Robotnicy 8 strajkujących ce-
gielni podpisali ze swymi praco-
dawcami indywidualne umowy,
na mocy których właściciele
podnieśli nieco stopę zarobkową.
Właściciel jednej z cegielni pod-
niósł płacę o 12 i pół proc., po-
zostałych siedmiu ustaliło dla ro-
botników następujące ceny: za
1000 cegi-ł większego rozmiaru
5 zł., za 1000 mniejszych cegieł
4.50 zł.

Zgórą 300 robotników stanęło
znów do pracy.

Likwidacja strajku w tartakach
idzie oporniej. Narazie podpisano
umowy jedynie z tartakami Par-
nesa i Szejniuka. (lmowy zostały
podpisane na poprzednich wa-
runkach, czyli ceny za pracę nie
zostały obniżone, wszelako do
umów wciągnięto zastrzeżenie,
że o ile robotnicy innych tarta-
ków zgodzą się na niższe ceny,
obie podpisane już umowy auto-
matycznie stają się nieważne. w

Rozbieżne stanowiska
właścicieli domów ! dozorców.
Wczoraj rano w Inspektoracie
Pracy odbyło się posiedzenie
Nadzwyczajnej Komisji Rozjem-
czej w sprawie zatargu dozorców
z właścicielami domów. Na po-
siedzenie właściciele domów, jak
zwykle, nie stawili się.

Wobec tego N. Kom. Roz-
jemcza wyznaczyła termin do
środy w celu dobrowolnego po-
rozumienia się właścicieli i do-
zorców. O ile do tego rerminu
porozumienie nie nastąpi, we
środę sprawa zostanie rozstrzy-
gnięta w drodze przymusu. w.

Z życia stowarzyszeń.
— Letniska Stowarzyszenia

Urzędników Państwowych Rz.
P. Komisja (lzdrowiskowa przy
Zarządzie Głównym S. O. P. Rz.
P. podaje do wiadomości, iż w

pensjonatach, prowadzonych przez
nią w Druskienikach, Kazimierzu
nad Wisłą, Kosowie, Lanckoronie,
Uniejewie i Ustroniu na Sląsku
Cieszyńskim pozostało jeszcze po
kilka miejsc wolnych na miesiąc
sierpień i połowę września.

Ceny pokoju wraz z całodzien-
nem utrzymaniem od 5 —7 zł.
dziennie.

Zgłoszenia przyjmuje biuro Za-
rządu Głównego S. U. P. War-
szawa, Chmielna 17 m. 5 w go-
dzinach od 9—15 i od 18—20,
tel. 132—80.
— Liga Katolicka parafji ŚŚ.

Apostołów Filipa i Jakóba w
Wilnie. W związku z odezwą Ko-
mitetu Akademickiego Medalu
„Cudu nad Wisłą" w Warszawie,
Liga Katolicka parafji
stołów Filipa i Jakóba w Wilnie
urządza akademję ku uczczeniu
10-letniej rocznicy „Cudu nad Wi-
słą".

Akademia odbędzie się w Sali
parafjalnej w dniu 17 sierpnia b.r.
po sumie, t. j. o godz. 12 m. 30.

Jednocześnie Zarząd Ligi po-
wiadamia, że Komitet loterji fan-
towej, mającej się odbyć w dniu
31 sierpnia b. r., urzęduje CO-
dziennie, za wyjątkiem świąt, od
godz. 10-ej do 12-ej i od 16-ej do
18-ej w lokalu p. Mieczysławowej
Jeleńskiej, Mickiewicza 19, m. 2,
gdzie i należy składać zebrane
fanty i ofiary.

Nadmienia się przy tem, że
czysty dochód z loterji fantowej
przeznaczony jest na cele kultu-
ralno-oświatowe wszystkich orga-
nizacyj wchodzących w skład Ligi

Sprawy litewskie.
— Profesor estoński bada

język litewski w Wileńszczy-
źnie. Z Estonji przybył do Wilna
młody językoznawca estoński prof.
Piotr Arumaa, który po przestu-
djowaniu starych rękopisów litew-
skich w Litewskiem Towarzystwie
Naukowem w Wilnie jeździ obe-
cnie po prowincji i bada język
litewski. Językoznawca zwiedził
już Zdzięcioł, Łazduny i Dziewie-
niszki, obecnie zaś bawi w Gier-
wiatach. Bada on język litewski
bardzo gorliwie i niektóre jego
osobliwości notuje na patefonie.
Jeszcze w roku bież. ma wydać
wielkie dzieło o języku litewskim.
.W ten sposób język litewski

w Wileńszczyźnie studjują obe-
cnie dwaj profesorowie: Litwin
prof. J. Gerulis i Estończyk prof.
P. Arumaa. d)
— Kara prasowa. Sąd powia-

towy rozważał sprawę redaktora *
miejscowego pisma litewskiego
„Vilniaus Rytojus“ J. Nawikasa,
pociągniętego do odpowiedzialno-
ści za. zamieszczanie w piśmie spi-
su ofiar przysyłanych Litwinom
skazanym za awantury w koście-
legw Hoduciszkach.

Po rozważeniu sprawy J. Na-
wikas został skazany na 200 zł.
grzywny, lub miesiąc a=!

š w

Sądy.
-— Nowy sędzia Sądu Ape-

lacyjnego. Pan Prezydent Rze-
czypospolitej mianował sędziego
Sądu Okręgowego w Grodnie, Bro-
nisława Dudzińskiego, sędzią Są-
du Apelacyjnego w Wilnie. (d)

Różne.
Hojna ofiara. Dostojny

gość z Fmeryki, proboszcz pa-
rafjj w Shenandoah  (Filadelfja),
ks. Jan Mickun odwiedził wczo-
raj remontujący się obecnie ko-
ściół wojskowy  (po-Trynitarski)
na Antokolu, gdzie złożył na rę-
ce rektora kościoła, prezesa ko-
mitetu i kolegi z ławy szkolnej,
ks. Jana Żywickiego 4.000 zł., ja-
ko wotum wdzięczności „Cudu
nad Wisłą”.

Niejednokrotnie to już notuje-
my w prasie hojne wsparcie,
uczynione przez Czcigodnego Go-
ścia z Ameryki, ks. J. Mickuna,
na cele dobroczynne w Wilnie,
chlubnie świadczą one o wyso-
kiem Jego patryotyzmie i głębo-
kiem umiłowaniem sprawy kato-
lickiej.

SS. Apo-

     
 

  

Kronika policyjna.
— Samobójstwo posterun-

kowego. 15 bm. w lesie około
folw. Zatoka znaleziono trup poste-
runkowego Trejderowskiego Ber-
narda z 3-go komisarjatu, który
pozbawił się życia wystrzałem z
rewolweru w usta. Przyczyna nie-
ustalona. Zwłoki w kostnicy szp.
św. Jakóba. Dochodzenie w toku.

Teatr, muzyka i sztuka.
— Teatr Miejski w „LŁutni”.

Dziś w dalszym ciągu pełna wytwor-
nego i subtelnego humoru doskonała
komedja Verneuil'la „Kochanek Pani
Vidal", która cieszy się niesłabnącem
powodzeniem dzięki doskonałej grze
całego zespołu ztWernicz i Ziembińskim
w rolach naczelnych, oraz efektownej
wystawie scenicznej.

Codziennie odbywają się przygoto-
wania do wystawienia ostatniej nowości
współczesnej komedji Z. Kaweckiego
„Para nie para“.

Jutro „Kochanek Pani Vidal“.
— Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim. „Papa“. Bogactwo
treści, niepospolita ilość pierwszórzęd-
nych dowcipów i niefrasobllvego hu-
moru, a wszystko to zabarwione szcze-
rym sentymentem i urokiem poezji
składa się na całość pogodnej komedji
Caillaveta i Flersa „Papa”, której co-
dzienne przedstawienia cieszą się wiel-
kiem powodzeniem artystycznem. „Pa-
pa" w przyszłym tygodniu schodzi z re-
pertuaru z powodu urlopów niektórych
artystów.
; W przyszłym tygodniu ukaże się
jedna z najlepszych komedyj Korze-
niowskiego „Majster i czeladnik".

Przedstawienia dopełni wartościowa
komedja Bliżińskiego „Marcowy ka-

waler*.
Jutro „Papa“.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 385 mtr.
Program:

Niedziela, dnia 17 sierpnia 1930 r.
Transm. Dożynek ze Spały.
a) 9,00. Msza św. z kazaniem ks.

Bisk. Bandurskiego.
b) 11,30. Transm. defilady

p. Prezydentem Rzplitej.
12,05. Gramofon.
13,00. Komunikat meteorologiczny.
13,10 Transm z Warsz. „Zwyczaje+

žniwiarskie ludu polskiego" — odcz.
wygł. prof. St. Poniatowski.

13,30. Koncert z Warszawy.
14,00. Transm. ze Spały (dalszy

ciąg) Składanle wieńców p. Prezyden-
towi.

16,15. „Z przed dziesięciu łat". Tr.
z Warsz. Audycje poświęcone rocznicy
„Cudu nad Wisłą*. Rozpoczyna prze-

przed

"mówienie gen. Rydz Smigly.
19,00. „Zołnierska dola - niedola“,

pog. wygł. dr. W. Charkiewicz.
19,25, Odcinek powieściowy.
20.00. Audycja lireracka: „Legenda“

St. Wyspiańskiego.
20,30. Transm. z Warsz. Dalszy ciąg

audycji P t. „Z przed dziesięciu łat".
22,15. Muzyka taneczna.

Poniedziałek, dnia 18 sierpnia 1930 r.
11.58. Sygnał czasu z Warszawy.
12,05. Gramofon.
13,00. Komunikat meteorologiczny.
15,50. Odczyt turystyczno - krajo-

znawczy z Warsz.
17.20. Kom. sportowy.
17,35. „W świetle rampy*

lewski.
18,00. Koncert z Warsz.
19,00. Opowiadanie dla dzieci.
19,25. „Przez białe okulary* wesoły

feljeton podróżny część III „Górny
Sląsk, Poznańskie, Kongresówka i Po-
morze), wygł. art. dram. Leon Wołłejko.

20,00. Koncert i muz. taneczna.

Co nowego w Radjo?
Do Wilna powróciwszy...

Pod powyższym tytułem usłyszymy
szereg pogadanek dyr. W. Hulewicza.
Najbliższa nosi tytuł „Co widziałem na
Sląsku* zostanie nadana dn. 20 b. m.

Nowoczesna muzyka Elektryczna.
Na tegorocznym pokazie stacji

radjodoświadczalnej wyższej szkoły mu-
zycznej w Berlinie zaprodukowane zo-
stały eksperymeniy nowoczesnej mu-
zyki mechanicznej przy pomocy nowe-
go  elektroakustycznego instrumenty,
wynalazku Trautweina. Na. podstawie
swojej nowej teorji syntezy dżwięków
Trautwein wydobywa olśniewające przej-
ścia w barwach dżwięków. Jego zamia-
rem jest, aby muzykowi dostarczyć no-
wego instrumentu, takiego mianowicie,
któryby dawał tony, nieograniczone w
głębiach skali i barwie. Przy demon-
stracji instrumentu jego twórca nie po-
sługiwał się żadną z dotychczas instnie-
jących kompozycyj, lecz takiemi utwo-
rami, które były ad hoc napisane i które
otwierały przed muzykiem nieograni-
czone możliwości tonów. Sposób użycia
tego instrumentu jest prawie taki sam
jak wszystkich instrumentów smyczko-
wych,

Świetny koncert solistów.
Poraz ostatni w tym roku usły-

szymy znakomitego tenora Mieczysława
Saleckiego w czasie wieczornego kon-
certu dn. 20 b. m. Poza Saleckim usły-
szymy znaną pianistkę p. R Benzefową*

T. Łopa-

 

Z KRAJU.
Opętańcze mordy obłąkanego.

Z Baranowicz donoszą, iż wczo-
raj o godz. 5 rano we wsi Krele
pow. baranowickiego zdarzył się
nienotowany tu dotychczas wstrzą-
sający wypadek. Mianowicie: nie-
jaki Platon Sidko lat 21, dostaw-
szy ataku szału porwał siekierę i
kilkorna uderzeniami w glowę za-
mordował swoją matkę, poczem
wybiegł z krwawiącą siekierą na
ulicę wsi i począł rąbać spotyka-
ne osoby. Szaleniec ciężko zranił
siekierą Aleksandra Pietkiewicza,
jego żonę Rozalję, L. Pietkińską

ji Jana Grygorowicza, których z
rozpłatanemi czaszkami odwiezio-

"dok większego tłumu

no w stanie beznadziejnym do
szpitala. Miejscowi wlošcianie,
uzbroili się w cepy i kosy i ru-
szyli na obłąkańca, który na wi-

zabaryka-
dował się w stodole.

Rozwścieczony tłum począł ła-
mać drzwi stodoły. Wówczas fu-
rjat podpalił stodołę a sam do-
stał się na dach, skąd usiłował
skoczyć na ziemię. W trakcie te-
go palący się dach stodoły runął
wraz ze znajdującym się na nim
Sidką.
W zgliszczach stodoły znale:

ziono zwęglone zwłoki szaleńca.
 

Pościg za komunistami na
granicy sowieckiej.

Nocy onegdajszej na odcinku
granicznym Domaniewicze w rejo-
onie wsi Szczerbkowo patrol
K. O. P. zatrzymał podczas usiło-
wania przekroczenia granicy do
Rosji Sowieckiej trzech osobni-
ków, którzy okazali się emisa-
rjuszami komunistycznymi.
W drodze do strażnicy osob-

nicy ci usiłowali rozbroić patrol

K. O. P.,a gdy im się nie udało,
rzucili się do ucieczki. Na wez-
wanie żołnierzy oraz strzały O-
strzegawcze dwóch z uciekają-
cych zatrzymało się, ześ trzeci
począł uciekać w stronę grani-
cy sowieckiej. Za uciekającym
oddane kilka strzałów. Jedna z
kul trafiła go w bok. Uciekają-
cym okazał się niejaki Zygmunt
edyński, czynny członek P.P.K.

z Warszawy. (d)

 



Burza w pow. brasławskim.

Onegdaj powiat brasławski na-
wiedziła silna burza, połączona z
wielką ulewą i uderzeniami pio-
runów. Podczas burzy od uderze-
nia pioruna, spalił się na szkodę
Mickiewicza Władysława, miesz-
kańca wsi kolonja Grytuny, gm.
dryświackiej, chlew, ze znajdują-
cą się w nim córeczką wymienio-
nego, Helenę, latj6-ciu, która przed
burzą schroniła się do tego chle-
Wu.

Woda rozmyła w kilku gmi-

 

Zamierzacie
Zamierzacie
Zamierzacie

 

jednem słowem WSZYSCY, któ-
rzy kiedykolwiek budowali

to dla wszystkich tych budowali naj-
odpowiedniejszym  materjalem

Nasza cała organizacja jest na Wasze usługi! Żądajcie bezpłatnych interesujących prospektów.
Zwracajcie się do nas z całem zaufaniem we wszystkich sprawach budowlanych, tyczących
HERAKLITHU. Chętnie pomożemy Wam czynem i wskazówką, nie obowiązując Was do niczego.

AUTORYZOWANE PRZEDSTAWICIELSTWA:
6. Piotrowski, Wilno, ul. Trocka 11 m. 9.
Rejon zastępczy: województwa: Wileńskie, Nowogródzkie, Poleskie.

PIWO ŻYWIECKIE

nach drogi, oraz pozalewała ogro-
dy i pola ze zbożem.

We wsi Jadwigowo, gm. ku-
rzeniskiej, wskutek uderzenia pio-
runa spłonęły 2 budynki gospo-
darskie braci Adama i Michała
Sokołowa. (d)

Rozszarpany granatenr.
We wsi Dąbkowicze, gm. ja-

źwińskiejj onegdaj nastąpiła ek-
splozja w domu Paluszkiewicza,
którą spowodował 13-letni syn
Stanisław przez wrzucenie do pa-
lącego się pieca zapalnika granatu.

DOŚWIADCZONY ARCHITEKT,
NOWOCZESNY PRZEDSIĘBIORCA BUDOWLANY,

PRZEMYSŁOWIEC,
WŁAŚCICIEL HOTELU
KAŻDY OBYWATEL, ZAMIERZAJĄCY BUDOWAĆ

HERAKLITHEM, "*"*";żeehe.

HERAKLITH
wysoce izolująca, ogniotrwała, lekka płyta budowiana jest materjałem, którym się buduje:

DZ UE NN EK

Wskutek wybuchu rozszarpany zo-
stał Stanisław Paluszkiewicz, oraz
zraniony ojciec jego. (d)

Podpalenie z zemsty.
Z powiatu Święciańskiego donoszą,

iż wczoraj spłonął cały dobytek z Co-
mem mieszkalnym i zabudowaniami go-
spodarskiemi Popinigosowej Michaliny
i Izabeli. Podczas gaszenia ognia uległy
ciężkim poparzeniom |. Popinigosowa
i jej służąca J. Marcinkiewiczówna,
które w stanie beznadziejnym przewie-
ziono do szpitala w Swięcianach. Pożar,
jak stwierdziło dochodzenie policyjne,
powstał wskutek podpalenia przez Ba-
ranowską Helenę mieszkankę zaścianka
Lunino, którą aresztowano. Wymieniona

SZYBKO, SUCHO, CIEPŁO i TRWALE.

jest

Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu.

Miejski Kinematograf
Sale; MieĮska ul. Ostrobramska 5

 

PIERWSZY ELIOS

rearę CH ELI O S»
ulica Wileńska Nt 38.

 

PIERWSZY DŹWIĘKOWY KINO - TEATR
«HOLLY WO00D»

MICKIEWICZA Nef22

jego
film

 

Dziś! RUDOLF VALENTINO!!!

Od dnia 15 do 19 sierpnia 1930 roku
j włącznie będą wyświetlane filmy:

PREMJERA! Od godziny 4.30 do 7 ceny miejsc zniżone: Balkon 60 gr. Parter 1 zł.
Ulubieniec publiczności, Mistrz ekranu JOH

GILBERT w najnowszej swej kreacji

„iłość i łzy Szopena”
į Fryderyk Szopen—Pierre Blanchar, Marja Wodzińska—Mary Bell, George San:
«na Potocka—Żofja Zajączkowska, Antoni Wodziński—Stefan Czacki.
akcie. Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów cd a.6. Nas

" NOCE w PUSTYNIACH

Zamierzacie wybudować dom, nadbudować budynek masywny, rozbudować poddasze?
postawić lektie Ściany działowe, tłumiące dźwięki i zabezpieczające ciepło?
zimne i wilgotne ściany, stropy i podłogi celową izolacją zamienić na mieszkalne?
wybudować ciepłe i higieniczne stajnie, garaże, baraki, chłodnie etc?.

HERAKLITH — niedościgniony w cenie i
trwałości---zawsze niezawodny,

5037-0r

  

Ww El EDASPR W

do winy przyznała się i oświadczyła,
że dokonała podpalenia przez zemstę
za uwiedzenia męża jej przez |. Popini-
gosową. (d)

KRONIKA LIDZKA.
Poświęcenie kamienia wę-
gieinego pod budowę ka-
plicy cmentarnej w Lidzie.

czystem nabożeństwie w kościele
parafjalnym, bardzo licznie zgro-
madzona ludność udała się z
procesją na cmentarz, gdzie
ksiądz dziekan Bojaruniec wygło-
sił okolicznościowe kazanie, po-
czem dokonał aktu poświęcenia
kamienia węgielnego.
W krótkim już czasie powsta-

nie na cmentarzu w Lidzie kapli-

 

Nr. 188

Pożar.
W dniu 10 sierpnia we wsi

Podweryżki, gminy  bieniakoń-
skiej, wybuchł pożar, który ogar-
nął w jednej chwili całe gospo-
darstwo Jana Szczerby. Dzięki
jednak natychmiastowej pomocy
miejscowej straży pożarnej i lud-
ności, zdołano w porę zapobiec
nieszczęściu, wobec czego pożar
został wkrótce ugaszony. Straty
wyrządzone pożarem sięgają za-

W niedzielę 10 sierpnia, odby- ca murowana, wybudowana z
ło się uroczyste poświęcenie ka- funduszu całego społeczeństwa
mienia węgielnego pod budowę  lidzkiego, które od kilku lat skła-
nowej kaplicy cmentarnej na dało na ten cel datki na ręce
Wismontach w Lidzie. Po uro-

Żądajcie wszędzie

| MSsijos
r

"bu tebr_ «Nektar».
 

 

  

  

Hurtowa

  |C

ZDRÓJ ŻYWIECKI, MARCOWE,
PORTER i „ALE“

Odznaczone najwyžszemi na-
grodami w kraju i zagranicą.

REPREZENTACJA: |
e „* _ Wilno, Zarzeczna 19, tel. 18-52

NAD OBŁOKI".

Początek o godz. 4.30, ostatni seans o godz. 10.15.

reż.Krew na Piasku

 

MATURYCZNE |

w drodze korespondenc

1) Kurs
2) Kurs
3) Kurs
5 Kurs
5) Kurs
6) Kurs

niższy w zakresie 4 klas

drzej wszyscy w Państw. Gimn. II, im.
władysław w Państw. Gimn. Polskiem

Krakowie.

Leon, Gbtuiowicz Stanisław,

wstępny do V-tej kl. gimn.

Kazimierz, Paleczny Mieczysław,

Stremplowna Henryka,

snowcu, Bobowicz Józef
kowie, Głuch Józet
nowie, Dziadek Wła

UWAGA

przed Państw.

nych przedmiotów do opracowania.
Na Kursach „WIEDZĄ" wykładają

kowskich państw. szkół średnich.

jak również bogatą bibljotekę.
Żądać bezpłatnych 

wie, w r. 1929.

DOKSZTAŁCAJĄCE KURSY
„WIEDZA*

Kraków, ul. Studencka 14—1.
przygotowujące na ustnych lekcjach zbiorowych w Krakowie, oraz

h zapomocą świeżo, przez fachowych  profe-
sorów opracowanych skryptów, wskazówek, programów i tematów,

przyjmują wpisy na nowy rok szkolny 1930—31 na:
maturyczny gimnazjalny wszystkich typów.
maturyczny seminarjalny.
średni 5-tej i 6-tej klasy gimn.

7-miu klas szkoły powszechnej.
przygotowujący do egzaminu specjalnego, uprawniającego

do skróconej służby wojskowej.

W roku szkoinym 1929—30 zdali egzamin z pomyślnym
wynikiem następujący uczniowie (-enice) naszych Kursów:

Egzamin dojrzałości: Ochęduszko Bronisław w Państw. Gimn.
w Stanistawowie, Łaś Marjan w Państw. Gimn. VIl w Krakowie,
Józef w Państw. Gimn. w Poznaniu, Chwistówna Ksawera, Niezgoda Zdzi-
sław Stanisław, Ekstein Moses, Bester Mojżesz, Brandówna Helena, Ma-
zurykówna Paulina, Repeć Marcin, Chrystowski Wacław, Wajdowicz An-

Św. Jacka w Krakowie, Witowski

dojrzałości semin. naucz. w Państw. Semin. w Krakowie, Markowska Ire-
na egz. uzupełniający maturę seminarjalną w Państw. Pedagogjum w

Egzamin wstępny: Haubenstock Józef, Ciepiela Antoni, Robak
wszyscy egzamin wstępny do kl.

w Pryw. Gimn. Jaworskiego w Krakowie,
w Państw. Gimnazjum w Ostrowie, Kotas

Kurst, egzamin wstępny do ki, V-tej gimn. w Państw. Gimn. im. A. Mie-
kiewicza w Rudzie-ŚSląsktej, Błądziński Władysław, egz. wstępny do kl.
VIII gimn. w Państw. Gimn. im. J. Matejki w Wieliczce.

Egzamin nadzwyczajny z 6-ciu klas gimn.: Krzakowski Bole=
sław, Sternik Stefan w Państw. Gimnazjum im. St. Staszica w Lublinie,
Guthwirth Maks, Podgórski Władysław, Skalska Irena, Wierzejska Jadwi-
ga, Chromy Ludwik, Szymanik Sebastjan, Rączkiewicz Stefan, Rybczyński

Świerczyńska Jadwiga,
wszyscy w Państw. Gimnazjum IV, im. H. Sienkiewicza w Krakowie.

Egzamin nadzwyczajny z 7-miu klas Szkoły Powszechnej:
w Żeńskiej Szkole Powsz.

Krakowie, Morawski Edward przed Państw. Komisją Egzaminacyjną w So-

rzed Państwową Komisją Egzaminacyjną w Chrza-
ysław przed Państw. Komisją Egzaminacyjną w Złotej.
I Uczniowie kursów korespondencyjnych otrzymują co

miesiąc, oprócz całkowitego materjału naukowego,

Do dyspozycji uczniów (-enic) kursów zbiorowych, oraz korespon-
dencyjnych posiadamy gabinet przyrodniczy i geograficzno - geologiczny,

Pianina I Fortepiany światowej sła-
wy Pleyel, Bechstein etc., takoż Ar-
nold Fibiger, Kerntopf i Syn, A.Dry-
gas uznane rzeczywiście za naj-
lepsze w kraju przez najwybitniej-
szych fachowców na Pow. Wysta-

|=]
K. DĄBROWSKA, Wilno, ul. Niemiecka 3, m6. 426—

Ceny fabryczne. — Sprzedaż i wynajęcie.

gimn.

Radzicki

w Bielsku, Góra Józef egzamin

VII-mej
Szczygielski Zbigniew egz.

Firma Paramount o
twórc

hiszpańskie!
šplewny. Do godziny 7-ej ceny miejsce parter 1

' 

d—Germaine Langier, Delfi- !€!
Nad program: „Zima w Aipach—w 1
tępny program: „MOTOCYKLEM PO- | RÓŻNE

Wielki Przebój Dźwiękowy!
Fascynujący dramat ero-
tyczny. Mistrzowska gra.

  

gromnym nakładem trudu i pieniędzy odźwiękowiła najlepszy
y „Ben-Hura“—Freda Niblo w/q powieści największego z pisarzy
h Wincenta Blasco Ibaneza. Nad program: Dodatekmuzyczno-

zł., balkon 80 gr. Początek o godz. 4, ostatni seans o godz. 10,30 w.

 

Największy wybór

FOTO-APARATÓW
NAJSŁYNNIEJSZYCH FIRM

w składzie optycznych, fotograficznych
i geodezyjnych artykułów

„OPTYK RUBIN"
WILNO, Dominikańska 17, tel. 10-58.
Najstarsza firma w kraju (egz. od r. 1840)

 

 

zarnik Karol

Zb. Oleśnickiego w

Komisją Egzaminacyjną w Kra-

SE wykładany
skórą w b. dobrym

tematy z 5-ciu głów- c nach sprzedam

najwybitniejsze siły fachowe kra- AKUSZERKA DERW SLEPY

Marja Laknerowa p'aninanajsłynniejszej
Przyjmuje od godz. 9do wszechświatowej fir- prospektów. —20

  
NAUKA

zakr. Gimnazjum g.
3—6 Mickiewicza 19—31.

1

 

 

 

rzuty skórne usuwa

KREM LAIN-AGE
(z Kogutkiem) i u dzieci.

Swędzenie ciała oraz wszelkiego rodzaju wy-

Jest to idealny, nieszkodliwy kosmetyk, u-
suwający wady naskórka tak u dorosłych jak

R. M. Spr. W. Nr. 5333.

7 w. Kasztanowa 7 m.5.

KUPNO-

Um korepetycji w SLEDZIE
KRÓLEWSKIE

mało solone, tłuste, sztu-
ka 60 gr. poleca firma

my „Erard* oraz Bettin-
WZP69 ga i K. A.Fibigera, uzna-

ne za najlepsze w kraju,
| sprzedaję na dogodnych

|

  

warunkach. „Kijowska 4,
SPRZEDAŽ|| m. 10.  
  

M?ATEK obszaru 56
dziesięcin, w pow.

Dziśnieńskim, odległy o
3 klm. od miasta, 1 kim.
od autobusów, w nie-

I, Wa e ZWSUOR: położe-
ileńska 28. niu, nad rzeką z zabu-

Kursy kroju, 396—0 dowanlami, i ogrodem,
szycia, robót ręcznych i bez długu, jest hipoteka

modelowania —zaraz do sprzedania.
S. Stefanowiczówny D sprzedania wielki Nadaje się na piękne le-= RQ Wielka 56 m. 3 dom drewniany z tnisko. Wiadomość od

pewnione.

Przyjmują zapisy uczenie placem 415 sążni kw.
codziennie. Dla przyjezd- własnej ziemi w Landwa-
nych pomieszczenie za- rowie ul.

424—5 Romanowski.

g 5 do 7 w. u p. Mece-
nasa Z. Kruszewskiego,
Wilno, ul. Jasińskiego 5.Kolejowa 29

—s03443—s0

o m.64

   

   
  

 

  

1000zł.miesieczniel
Panów intel. wyzn. rzymsko-katol. energicznych poszukuje-
my dla stałej akwizycji. Zgłoszenia osobiste z dowod. osob.
9—10 i 17— 18 w dniach 18, 19 i 20 b. m. przyjmuje org.

Hadrys Eug., Mickiewicza 28—3. —2—0r|

pry gramofonowe, la-
tarnia projekcyjna

stanie na nowych opo- do przezroczy i ciemnia
tanio fotograficzna amatorska

Ofiarna 4 m.5 tel. 15-08 do sprzedania. Zgłosz. od
g. 1—3. Królewska 7 m. 7.
Wejście z zauł. Oranże-
ryjnego. 3470—s0

N-bs4s młodą, bardzo
mleczną krowę nie

holenderkę. Adresy pro-
szę składać Wileńska 37

A 460—s2
——————

| MEBLE |
A

jOdr 1883Tstnieje|
WILENKI
ui. Tatarska 20.

nadeszły nowościj
JADALNE,
SYPIALNE, MEBLE
SALONOWE
i GABINETOWE, kre-
densy, stoły, szafy łóż-
ka i t. d. Wikwintne,

Mocne, Niedrogo.
Sprzedaż na raty.

  

 

   
 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

ermentu|
Syndykatu cementowni Polskich

po CENACH FABRYCZNYCH

M. DEULL, witno
Biuro: Jagieliońska 3 tel. 811 k
Składy: Słowackiego 27, tel. 14-46

sprzedaż

     

    
    

„LETNISKA,|

L: tniska z utrzymaniem
w majątkach ziem-

skich w Nowogródzkiem
i W'leńskiem wojewódz-
twie. Informacje: Wilno,
Ad. Mickiewicza 23, Biu-

Dramat wielkich uczuć wielkiego czło- 19, echniczne Inż. Kier-
wieka aktów 12. W rolach glėwnych: SOC WSki i Krużołek S-ka,l. 5-60. 289
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NAJLEPSZY

WĘGIEL
górnośląski koncern
„PROGRES“

oraz KOKS wagonowo
i od jednej tony w szczel-

nie zapiombowanych
wozach dostarcza
Przedsiębiorstwo
Handlowo-Przemy-

siowe-
M. DEULL

egzystuje od r. 1890
BIURO: Jagiellońska 3,

tel. 811.

Składy węglowe: Słowac-
kiego 27, tel. 14—46.

-UWADZE
wynajmujących pokoje

z utrzymaniem, dla ucz-
ni i uczenic. Ogłoszenie
do Dziennika Wileńskie-
go przyjmuje bardzo ta-
nio Biuro Reklamowe,
GRABOWSKIEGO

Garbarska 1. 491—s1
——
1-go września r. b. Cen-
trala Opiek Rodziciel-

skich otwiera żą,
BURSĘ

dla uczniów szkół Sred.
Zakł. Nauk. przy ul. W.
Pohulanka 9, m. 2. Cał-
kowite utrzymanie mie-
sięczne 95 zł. Informacje
szczegółowe codziennie
od dnia 25.VIII, od godz.
11 do 13 w Bursie.— sl

Mieszkania
i pokoje

poj do wynajęcia.
Oglądać od 4 do 5

godz. ul. Dąbrowskiego
10 m. 7. 449—0

    

 

o wynajęcia umeblo-
wany pokój w śród-

, mieściu dla pań. Wileń-
ska 29 m. 7 od 12—3i
6—7.

czenice znajdą troskli-
wą opiekę, mieszka-

nie i utrzymanie dobre
na Orzeszkowej 11 m. 43.

467—s2

 

Domek osobny lub mie-
szkanie o 4—5 po-

kojach z ogródkiem na
Antokolu potrzebne, O-
ferty do Adm. pod S. M.

468—s0
 

Pnie kilka ucze-
nic na mieszkanie z

utrzymaniem. Lekcje mu-

zyki francuskiego na
miejscu. Opieka zapew-
niona. Uniwersytecka 4-6
Prof. konserwatorjum J.
Swigtorzecka.  469—s0

 

Pos mieszkania
3—4—5 pokoi i kuch-

Wiłno 2
444—s0

ni. Wyrunki:
skrytka 20.

D wynajęcik 3 pokoje
z kuchnią i weran-

da Antokol 58—5. 433-s0

 

Drukarnia „Dziennika Wileńskiego* ul. Mostowa 1.

442—0 12

ks. dziekana lidzkjego.

|UWAGA, MATKI! DawajcieDzieciom
CZEKOLADĘ „ZDROWIA*

FABRYKI

A.PIASECKI
w KRAKOWIE.

jest bardzo pożywna i niedroga.
Żądajcie wszędzie!

 

343—z

 

| [m
+02
Na

Czopki
bemoroidalne >>

 

GL
ANN

 

Varicol“

 

Gąseckiego (z
kogutkiem) u-

suwają ból, swędzenie, pieczenie, krwawienie,
pdszają guzy, żylaki.--Sprzedają większegptaki, 1

ledwie 1 tysiąca zlotych.

— Niestety, nocowa-
łem w komisarjacie.
— Szczęśliwy, zazdro-

szczę ci. A ja, pecho-
wiec, bez przeszkody do-
tarłem do domu do żo-
ny.

Oszczędności
swoje złote i dolary u-
lokuj na 11 proc. rocz-
nie. Gotówka twoja jest
zabezpieczona złotem,
srebrem i drogiemi ka-
mieniami. Lombard Plac
Katedralny, Biskupia 12.
Wydaje pożyczki pod za-
staw: złota, srebra, bry-
lantów, futer, mebli, pia-
nin, samochodów i wszel-
kich towarów.  476—s2

"PRE wa

| LEKARZE |
TREES

DOKTÓR
ABŁAMOWICZOWA
powróciła, przyjmuje od

9—10 i: 3—5 godz.
ul. Kasztanowa 7 m 7
CHOROBY KOBIECE

AKUSZERJA.
465—2

——==—=—=————

| PRACA |
ų

 

 

otrzebny pisarz obo-
rowy z praktyką ho-

dowlaną trzedy chlewnej
Zgłoszenia pisemne z
odpisami świadectw nad-
sylač poczta Berdówka
maj. Kirjanowce Zarząd
majątku. 481—0

oszukuję posady go-
spodyni lub inną pra-

cę. Mogę złożyć kaucję.
Oferty do Adm. dla A.
J. 3430—3

eśnik-rolnik z ukoń-
czoną średnią szko-

łą rolniczą zagr. prakty-
ką jako leśnik, rolniki
buchalter w majątkach
obecnie na niewymówio-
nej posadzie leśniczego
Lasów Państwowych szu-
ka stanowiska. Žgtosze-
nie pod „l. 42* do Adm.
Dzien. Wil. 304—0

  

 

Chcesz otrzymać

posadę ?
Musisz ukończyć kursy
fachowe  korespon-
dencyjne prof. Sekuło-
wicza, Warszawa, Żóra-
wia 42-4. Kursy wyuczają
listownie: buchalterji, ra-
chunkowości kupieckiej,
korespondencji handlo-
wej, stenografji, nauk
handlu, prawa, kaligrafji,
pisania na maszynach,
towaroznawstwa, angiel-
sklego, francuskiego,
niemieckiego, pisowni,
oraz gramatyki polskiej.
Po ukończeniu świadec-
two. Żądajcie prospek-
tów. 1790—12
 

D-H. K. Rymkiewicz
|
|

| Ul. Mickiewicza 9.
Poleca w największym wyborze OBICIA

| pap. (tapety) z fabryk krajowych od zł. 1,50 gr.
| za rolkę 15 metr. i drożej,—Wielka w

rabatem od 20'/, dodaż resztek z
ł Sprzedaż za gotówkę i

prze-
Kg

na raty. —1o
 

 

Meble
w wielkim wy=
borze polecają

Mieszkanie
5 pokojów z kuchnią
(dom osobny w ogrodzie)
do wynajęcia. Filarecka
25 (Zarzecze). 420-sQ

D wynajęcia jeden lub
dwa pokoje. Možna

z używalnością kuchni
Dąbrowskiego 10 —5 od
—6. 464—s1

M==rie 3 pokojowe
ze wszelkiemi wy-

godami  nowoczesnemi,
suche, ciepłe i słoneczne
od zaraz do wynajęcia.
Krakowska 51. ' 46i—s0

 

Mae pokój z ku-
chnią do wynajęcia

ul. Ofiarna 2 informuje
dozorca. 562—s0

| Sprawy
|. majątkowe

poszukuję terenów zdat-
nych do urządzenia

ogrodów dochodowych
w obrębie do 20-tu kilo-
metrów od miast Wilna
lub Nowogródka. Ziemia
wymagana dobra, w bliz-
kości wody. Przystąpię
do przedsiębiorstwa jako
wspólnik. Dochód zape-
wniony. Zgłoszenia pod
adresem Wilno, ul. Piw=
na Nr. 11. Noworyto, dla
W. P. 451—s2

  

STYLOWE
B i nowoczesne

Wilno, ulica Niemiecka 3, telefon 362.
„Nadeszło dużo nowości!|

cia OLKIN.

| Pożyczek
w różnych sumachi
walutach udzielamy

na solidne zabezpie-
czenia.

Dom H-K. „Zachęta“
Mickiewicza 1, tel.

9—05, —s0  
|Osobniakluk-

susowy
w centrum miasta o
17 wykwintnych po-|
kojach system kory- l
tarzowy ze wszyst- |
kiemi wygodami

sprzedamy okazyjnie.
Dom H-K. „Zachęta |
Mickiewicza 1, į

—s0

 

 
OKAZJA!

za 16,000 zł. sprzedam
domek bez lokatorów,
nie obdłużony, w dobrym
stanie, o jednem miesz-
kaniu 3 pok. i kuchnia z
wygodami, własny wodo-
ciąg, łazienka, elektryka,
ogródek, drzewa owoco-
we. Hipoteka uregulowa=
na. Informacje na miej-
scu. Zwierzyniec,ul.Krzy-
wa Nr. 15, od 4 do 6 po

poł. 3449—0

CEE
Pechowiec.

— Porządnieśmy wczo-
raj pociągnęli. W jaki
sposób dostałeś się do
domu?

Rządca gosp.
wykwalifikowany w Po-
znańskich majątkach z
najlepszem' šwiadectwa-
mi. Powoluję się na pp.
hr.Mycielskiegoz Galowa.
Dr. Szenitza z Kobelnik
p. Szamotuły. Oferty J.
Witszak, Szamotuły Za-
mek. 115
——

PIELĘGNIARKA
z kilkuletnią praktyką
przyjmie opiekę nad cię-
żko chorym. Popowska8
m. 7. 215—2

LOKALE

Odstąpię
lokal nadający się na
jadłodajnię-piwiarnię Do-
minikańska 17 m. 8-a.

3459—0

D wynajęcia: 1) sklep
z wielkiem oknem

wystawowem 2) lokal na

 

| 122 taksówek. Dow. się
u dozorcy domu Nr 7
przy ul. Wileńskiej. 225

 

ZGUBY

Gradzioną ksiąžkę woj-
skową wydaną przez

PKU w Swigcianach na
im'ę Stanisława Pietkie-
wicza zam. w Kupczelo-
wie gm. Jody unieważ-

 

nia się. 176—0

Zabiowo książeczkę
wojskową, wydaną

przez PKU — Wilno na
imię Michała Subocza —
unieważnia się. 245

Proza.

On: — Moja najdroż-
sza, daj micałusa... jesz-
cze jednego... jeszcze je-
dnego...
Ona: — Dlaczego nie

powiesz odrazu: Daj
mi trzy całusy?

BEDOZRKURCWLRODALONEC

Redaktor odpowiedzialny: KAZIMIERZ HAŁABURDA,
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