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NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia faźwińskiego. 

WILNO Gzwartek 5 czerwca 1980 r. 

BARANOWICZE — ui. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot. 
DĄBROWICA (P< ) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bauiet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. - 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — skiep tytoniowy S$. Zwierzyński. 
KLECK — skiep „jednošė“. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Mateski. 
MOLODECZNO — Ksįęgarnia T-wa „Ruch“, 

NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michalskiego. 
"N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”. a 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 17 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska, 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
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Bezsilność polityczna 
] ! Niewątpliwie artykuł marsz. Da- 

szyńskiego, „Słowo do waletów* na” 

pisany jest po dziennikarsku  dosko- 

mal.e. jest on twardy, każdy jego ury- 

wek mówi coś, trzyma czytelnika w 

naprężeniu, wywołując przed oczyma 

coraz nowy obraz, nie rozłazi się, jak 

| ciasto wielkanocne, jak to czasami by” 

wa u publicystów, którzy zadużo chcą 
powiedzieć i śpieszą wyrzucić z siebie 

wszystkie argumenty i głównie się bo” 
ja, aby czegoś nie zapomnieć. Artykuł 

Daszyńskiego od nut patetycznych łat" 

wo i zwinnie przechodzi do akcentów 

feljetonowych, ale do akcentów tylko, 
nie wpadając znowu w „gawędziarst- 

wo ludowe”, które inni znowuż publi” 

Gyści uważają za szczyt stylu przeko- 

nywującego, a przemyślnego. Jednym 

słowem marsz. Daszyński pisać umie. 

Z maestrją potrąca sprawy personalne, 

jakże świetnie „urobił* p. Bartla. Ten 

szef rządu z obozu B.B., który w chwi” 

l, kiedy jego obóz rozpoczął z 

marsz. Daszyńskim walkę  zaciętą, 

konsektwentną, zdecydowaną, przycho- 

| dzi marsz. Daszyńskiemu radzić jakie 
ma sobie kupić mebelki. Wiemy skąd 

'jinąd, że marsz. Daszyński obstalował 

piękne umeblowanie da apartamentów 

marszałkowskich które zastał zbyt spar- 

tańsko urządzone po p. Trąmpczyńskim 

i Rataju, — lecz tembardziej podziwia” 
my mistrza, który potrafił i o umeblo- 

wanie dla siebie się postarać i smiesz” 

ność za tą czynność zrzucić na p. Bart- 

la. Istotnie B.B. po wyborze marsz. 

Daszyńskiego wychodzi z sali, zapor 
wiada konsekwentne jego zwalczanie, 

a p. wicepremier (według opowieści 

marsz. Daszyńskiego) przychodzi do 

| tegož marsz. Daszynskiego, aby go na- 
| mówić na kupno mebelków i jazdę sa” 

lonką. Kategorje dla oceny doskonałoś 

ci dziennikarskiej nie są jeszcze spre- 

cyzowane, więc na przykładzie wska” 

zujemy, że tutaj właśnie w takim ustę- 

pie artykułu Daszyńskiego widzimy 

sztych wzorowy. Jest to jednocześnie 

i dyskwalifikacja polityczna p. Bartla 
(cóż to wice - szef rządu, który nie ma 

pojęcia co jego obóz robi, bo sam robi 

co innego) i skarykaturowanie obowią- 

zującej w nowej Polsce metody kwali 

fikowania  dostojeństw i dygnitarstw 
według marek automobilowych, ob- 

| szarności rezerwowanych przedziałów 
| na kolejach, ilości dywanów w pocze- 
: kalniach i dobroci indyka upieczonego, 

— jest to wreszcie zamazanie w or 
czach czytelnika, odwrócenie jego uwa 
gi od jego własnego, marsz. Daszyń- 

skiego, „biegania* do Belwederu. Sur 
gestjonuje swoim czytelnikom marsz. 
Daszyński: „Biegać to ja biegałem, ale 

do Piłsudskiego, ale oto zobaczcie jak 
rtel biegał do mnie”. 

„Nie zawahaliśmy się powiedzieć, 
że artykuł marsz. Daszyńskiego jako 

rzecz dziennikarska jest doskonały. Ale. 
cóż z tegq? 

Marsz. Daszyński jest politykiem, 

a nie publicystą. Jako polityk (może 

wbrew swej wioli, może skutkiem ewe= 

« nementów) jest wodzem obozu lewicor 
wego, walczącego z Marsz. Piłsudskim 
i jego „waletami*. Więc jakiż sukces 

temu wodzowi ten artykuł w tej walce 

przynieść może? 

Artykuł p. Daszyńskiego może, daj- 
my na to, wywołać w „Cyruliku* czy 

; innem wydawnictwie  humorystycz” 
nem obrazek przedstawiający p. Bart- 
la jak przynosi do apartamentów p. 
Daszyńskiego jakiś przedmiot, stano- 
wiący mniej czy więcej niezbędny przy 
czynek do wygody mieszkaniowej. Ale 
nam nie chodzi o polemiczno - retorycz 

ne skutki, lecz o skutki polityczne. 

(W tym samym dniu co artykuł 
matsz. Daszyńskiego w „Robotniku*, 
ukazała się w prasie wiadomość o roz- 
biciu się rokowań o zjednoczenie ru- 
chu ludowego. „Wyzwolenie* dało 
rekuzę stronnictwu chłopskiemu. Dlar 
czego? Powody są aż nazbyt znane. 
„Wyzwolenie* to organizacja nawpół 

 isteligencka, wywodząca się od tych, 
którzy do ludu szli z wiarą, że ten lud 

wiele wart, i że jego obudzenie 
iesie wielkie korzyści Polsce. 
ictwo Chłopskie to jest to, -co     

PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem 
przesyłką pocztową 4 zł., zagranicę 7 zł. Konto czekowe P. K. O 

. Nr. 80259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego numeru 20 gr. 
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TRSTNECIEWSTYE WADE WIRKNO TI 

Kozatzliwy protest ludności 
Dkropny obraz pogromu. 

: Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem 
Redakcja rękopisów nie zamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń, 

Administr. 2.28. 
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РнУ ТКЕТРЛОС ЙСа УЛОССвЫ 

— Władze nie reagowały. 
—fDenzura kówieńska nie dopuściła de profesiu. 
'WARSZAWA. 4. 6. (PAT). Po 

znanych ekscesach antypolskich w Ko- 
wnie zjednoczone organizacje polskie 
na Litwie wydały odezwę protestacyj” 
ną, do której ogłoszenia w miejscowej 
prasie polskiej cenzura litewska nie 
dopuściła. Treść tej odezwy otrzyma- 
nej z Gdańska następująca: 

Niżej podpisane polskie towarzyst- 
wa i instytucje, stwierdzają co następu 
je: 1) W dniu 23 maja 1930 r. o godz. 
5 po południu miał miejsce w Kownie 
koło soboru przed gmachem minister- 
stwa spraw wewnętrznych i urzędu ko 
mendanta wojennego wiec uliczny, 
zwołany za pomocą ulotek, rozdawa” 
nych publicznie w dniu poprzednim, o 
czem również doniosła urzędówka lir 
tewska, — na którym ta wiecu wygła 
szano mowy i wznoszono okrzyki pod 
burzające przeciw ludności polskiej na 
Litwie, wytwarzające nastrój pogromo 
wy i nawołujące do wywarcia zemsty 
na tej ludności za zajścia na zabawie 
we wsi Dmitrówce „w Polsce, nad gra” 
nicą polska litewską, a to przede” 
wszystkiem przez dławienie życia spo” 
łecznego polskiego w Litwie, zamknię 
cie polskich instytucyj i organizacyj, 
usunięcie polskiego języka z kościołów 
i t.p. Dzłał” się to w obliczu władz bez 
pieczeństwa publicznego bez przeszko- 
dy. 

2) Grupa demonstrantów oddzieli- 
ła się od przysłuchującego się wieco” 
wi tłumu i po pewnym czasie przybyła 
pod gmach gabinetu ministrów, gdzie 
powtórzyła te same hasła i żądania wo 
bec członków gabinetu ministrów, któ- 
rzy wyszli przed gmach — poczem 
wśród demonstrantów dan” hasło do 
pogr”mu polskich instytucyj, Garstka 
demonstrantów ruszyła dalej ulicą do 
Nełajtisa w kierunku ulicy Orzeszko” 
wej i znów organy władz państwowych 
nie reagowały odpowiedni”. 

3) Grupie wyrostków i studentów 
złożonej z około 50 osób, zmierzającej 
w stronę ulicy Orzeszkowej nie prze- 
szkodził także kordon policji, stojący 
w pobliżu muzeum wojennega pomimo 
że dd kordonu tego przechodzący 
współpracownik zarządu głównego to” 
warzystwa „Pochodnia* zażądał tego 
wręcz, oświadczając policji, że banda 
zdąża do demolowania siedzib  pol- 
skich instytucyj społecznych przy ul O- 
rzeszkowej nr. 10. To też napastnicy 
nie hamowani przez nikogo zniszczyli 
okna, firanki i rolety od frontu wzmian- 
kowanego gmachu zasypując lokale 
szkłem i kamieniami, bijąc i zrywając 
na pisy i szyldy. Jedynie dzięki fizycz 
nym wysiłkom wypadkowo przybyłych 
funkcjonarjuszy polskich instytucyj po 
wiodło się nie dopuścić bezkarnej ban” 
dy do wnętrza biur, bibljoteki, redakcji 
i administracji pism, drukarni i t.p. 
lnnej przeszkody ana nie spotkała. Te- 
PR w domu naj ul. Warszawskiej 
Nr. 12 podczas napadu nie działały, to 
też banda udała się dalej pod gmach 
gimnazjum polskiego przy ul. Leśnej, 
położony o kilka „damów od centrali 
połicji kryminalnej. Pomima to i pomi- 
mo, że administracja gimnazjalna za- 

wiadomiła uprzednio telefonem 3 rewir 
policyjny o grożącem niebezpieczeńst 
wie, wybito szyby na pierwszem i dru 
giem piętrze, zrywając tem  samem 
egzamin maturalny, jaki się tam odby” 
wał w obecności przedstawiciela mi- 
nisterstwa oświaty a czem został spo” 
rządzony odpowiedni potokół. Kirlku- 
nastu napastników wdarło się do wnę” 
trza gmachu, gdzie został napadnięty 
dyrektor, występujący w obronie insty 
tucji, i kamieniem ugodzony egzami- 
nawany uczeń przy tablicy. Innym ucz 
niom pozrywano ich znaczki jubileuszu 
gimnazjalnego. Zewnątrz gmachu po” 
zrywano napisy, wybito witryny i po- 
łamano tablice na drzwiach. Z obecne 
go personelu jedynie inspektor  litew- 
skiego gimnazjum Ambrożewiczjus  e- 
nergicznie wystąpił przeciwko bandy” 
tom. Jedynie dzięki wilkiemu taktowi 
i spokojowi dyrektora polskiego gim- 
nazjum Abramowicza nie doszło do 
większych wypadków, potrafił on bo” 
wiem powstrzymać uczniów  gimna- 
zjum swego do reagowania. 

Gmach polskiego banku drobnego 
kredytu przy ul. Kiejstuta Nr. 29 po- 
mimo prób dobijania się demonstran- 
tów do wnętrza uniknął napadu dzięki 
zamknięcia wejścia i dzięki skierowa” 
niu głównej uwagi tłumu na nowopow= 
stałą polską księgarnię w tym domu 
pod nazwą „Stelia*. Księgarnia po wy- 
biciu dużej witryny została doszczętnie 
zniszczona, przyczem przyległe ulice 
tak w stronę Niemna, jak i alei Wolnoś 
ci zasłane zostały papierem ze znisz- 
czonych książek. Napad na księgarnię 
Ossowskiego ograniczył się da wtar- 
gnięcią kilku wyrostków i do  drob- 
niejszego incydentu. Cukiernia Perkow 
skiego ucierpiała 0 tyle, iż wybito kilka 
szyb i zdarto afisz polskiego zespołu 
teatralnego. W zakładzie fotojgraficz- 
nym Sawsienowicza wybito szyby w 
witrynie. W polskim związku studen- 
ckim uniwersytetu zniszczono szafkę 
witrynową. 

4) Po powyższych wypadkach pre 
zydjum towarzystwa „Pochpdnia* ja- 
ko też dyrekcja polskiego gimnazjum 
kilkalėrotnie zwracały się do 3 rewiru 
policyjnego! z żądaniem przybycia dla 
sporządzenia protokułu. Od godz. 5 do 
godz. 8.30 policja nie przybyła, zaś 
naczelnik; policji m. Kowna oświadczył 
telefonicznie prezydjum _ „Pochodni”, 
że podobne protokuły! nie są przewi- 
dziane i sporządzone nie. zostaną i oś- 
wiadczył, że towarzystwo może uczy- 
nić to samo, pociągając do podpisu do 
wolnych świadków. Policja zażądała 
od dyrekcji gimnazjum: polskiego by w 
ciągu nocy okna zostały  wstawione.. 
Taki sam nakaz 
ministracja domu przy ul. Orzeszkowej 
Nr. 12. W godzinach późniejszych w 
rozmaitych miejscach miasta młodzież 
polska była napadnięta i obita przez 
opryszków ulicznych. Stwierdzając po- 
wyższe i konstatując, że: 

1) Akcja terrorystyczna wobec pol 
skiej ludności uprawiana od dawna 
przeą pewne koła litewskie korzystała 
podczas tych zajść z jniespotykanej do- 

a również ad 

KTS TTK TRZE COO RTP TO TENS ASTA 

ten lud dał naprawdę. „„WWyzwoleńcy* 
gdyby chcieli być szczerzy, nazwaliby 
stronnictwo chłopskie organizacją ban- 
dycką. W każdym razie jest tajemnicą 

poliszynela, że „Wyzwolenie* nie chce 
się połączyć ze strojinictwem  chłop- 
Siqiem ze względu na niski poziom mo- 
ralny i tega strOnnictwa i jego sejmo- 
wej reprezentacji. 

Przez dłuższy czas rządziła republi 
ką francuską lewica. Ale była to ema- 

nacja warstw dojrzałych do rządzenia 
państw. Nasz chłop nie jest dojrzały 
do wzięcia na siebie odpowiedzialnoś 

ci za losy państwa. Losy reprezentacyj 
chłopskich w Sejmie, losy arganizacyj 
politycznych rzeczyw.ście o chłopa o- 
partych to ciągła, nieustanna, konsek- 
wentna inflacja i dewaluacja materja- 
łu ludzkiego, Jednostki wartościowe są 
przez ogół chłopski odrzucane, jednost 
ki o coraz mniejszej wartości moral: 
nej naprzód wysuwane. O ile chłop, 
wyborca cht”pski, wywiera świadomy 
wpływ na politykę swoich organiza- 

cyj, o tyle ten wpływ obniża poziom 
moralny i patrjotyczny tych. organiza” 
cyj. Oczywiście świadomość chłopa 
jest dziś jeszcze niska, jeszcze w 1916 
r. chłop w całem królestwie kongr 
wem, biorąc: rzecz realnie.        › 5118 

świetle frazesów, chciał pozostać przy 

Rosji, a jego reprezentacje deklamor 

wały Bóg wie co o parjotyzmie tego 

"chłopa, o jego „niepodlegtošciowych“ 

o ile 

to 

nastrojach. Ale, powtarzamy, 

chłop wywiera wpływ na politykę, 
wpływ ten jest fatalny. 

Lewica polska powoli usuwa ze swo 
ich szeregów inteligencję i powoli wła 
zi tam świadoma bestja ludowa. Wal- 
ka patrjvtycznego, o ideowych trady- 
cjach inteligenta z brutalnym, ciasnym stroń 
egoizmiem autentycznie-chłopskiego po 
litycznego światopoglądu — oto dzi- 
siejsza właściwa treść wewnętrzna 
stronnictw ludowo radykalnych. Właś- 
ciwa ich treść + właściwa tragedja, wła 
ściwa słabość. 

Diatego artykuł wodza (wbrew wo 

li) lewicowego frontu jest w swoich 
politycznych skutkach jałowy. Wódz 
ten stoi bowiem na czele obozu bezsil- 
nego, jego 'artykuł może komuś przy- 
nieść personalną przykrość, jego arty- 
kuł, jak również setki, tysiące podob- 
nych artykułów nic nie jest w stanie 
zmienić w sytuacji politycznej. PPS, 
Stronnictwo Chłopskie, „WWyzwolenie* 
„Piast“ — ata doskonałe ilustracje #6 
maczące co znaczy określenie: „bez- 

ość polityczna”. Cat. 

  

  

      
FOO LIN NU A BAE ŽINIAS 

polskiej W Kownie 
   

tychczas swobody i bezkarności ze 

strony organów administr. państwowej 

I) Że podburzanie jednej części 

ludności przeciwko drugiej karane usta 

wowo i prześladowane w drakoński 

sposób w Litwie nawet tam, gdzie mo- 

gła być mowa jedynie o cieniu pozo- 

rów ze strony jednostek polskich w da” 

nym wypadku nie spotkało żadnej prze 

szkody, pomimo, że odbywało się ma 

sowo, publicznie w biały dzień w obec- 

ności organów policji i publicznie na 

parę dni przed tem bylo przygotowy- 

III) że cała ta akcja obca ludności 

kraju wywoływana w sposób sztucz- 

ny w tłumach młodzieży ma jakieś u” 

kryte cele polityczne, które mają być 

wygrane Kosztem ludności polskiej na 

Litwie, — polskie organizacje społecz- 

ne: primo —— protestują przeciwko 

wszystkiemu co najniewinniej spotka” 

ło polskie społeczeństwo na Litwie dn. 

23 maja 1930 r. krzywdząc takowe ma- 

terjalnie, a przedewszystkiem moralnie 

przez stwarzanie z polskiego elementu 

objektu pogromowego, ofiary bezkar” 

ności i wyuzdania politycznego mętów 

społecznych. : 7 : 

Secundo — nie widząc bezpieczeń- 

stwa ze strony władz państwowych, 

aż nadto silnych, by w zarodku zdu” 

sić nawet próbę podobnych wykroczeń 
— qdwołują się do opinii cywilizowa: 

nego świata w hasłach  humanitar- 
nych, któregni tkwią podstawy wolnoś- 

ci i bezpieczeństwa państwa litewskie 

go, a z niem i wszystkich jego obywa” 

teli bez różnicy narodowości i wyzna 

nia. — Tertia —nawołują polskie spo” 
łeczeństwo do męskiego spotkania о- 
trzymanego ciosu, nie poddawania się 
prowokacji i chwilowej depresji! moral 
nej. 

Odezwę podpisały. następujace or- 
ganizacje społeczne polskie: Polskie 
Towarzystwo Kulturalno oświatowe w 
Litwiex 

„Pochodnia”*, Polskie Towarzystwo Oś* 

wiatowe w Wiłkomierzu, Towarzystwo Po- 

pierania Szkoły Średniej w Wiłkomierzu, To 

warzystwo Popierania niezamożnych ucz” 

niów Średniej polskiej szkoły w Wiłkomierzu 

Polskie Towarzystwo Oświata w Poniewie- 

żu, Towarzystwo Ochronki Polskiej w Po- 

niewieżu. Polskie Towarzystwo Oświata w 

Jeziorosach, Polskie Towarzystwo Oświata 

w Szawlach, Polskie Towarzystwo Oświato= 

we Jutrzenka w Rosieniach, Towarzystwo 

Gimnazjum Polskiego w Poniewieżu, Ko- 

wieńskie Polskie T - wo Producentów Rol 

nych, Spółka Akcyjna Dompol, Spółka Wy- 

dawnicza Omega, Związek Producentów Na- 

sion Sekla, Kooperatywa Samopomoc, Pierw 

sze Litewskie dos WO Rolne Wzajem= 
nego Ubezpieczenia, Spółka Drukarska Pri 
ma, Frakcja Polska w Kowieńskiej Radzie 
Miejskiej, Polskie Rzymsko - Katolickie To- 
warzystwo Dobroczynności w Kownie, Zw. 
Nauczycieli Polskich Szkół w Litwie, Ogólno 
Polski Związek Zawodowy Ludzi Pracy w 
Litwie, Stowarzyszenie Sług i Pracownic pod 
wezwaniem „Opieki Matki Boskiej w Kow= 
nie”, Polski Klub Sportowy w Litwie „Spar 

olaków Studentów Uni- ta, Zjednoczenie S Nie 
wersytetu Litewskiego, Związek Polskiej 

| Młodzieży Akademickiej Litwy, Korporacja 
„Lauda*, Redakcje czasopism _ „Dzień Kor 
wieński', „Chata Rodzinna”, „Dzwon świą- 
teczny“, „Poradnik Rolnika*, 

Skazanie 17 Polaków 
NOWE REPRESJE KOWIEŃSKIE 

Z Klowna donoszą, że wojenny na- 
czelnik powiatu koszedarskiego skazał 
17 okolicznych Polaków ną karę wię- 

zienia i karę grzywny do 400 litów ka 
2 jako winnych zajść w kościele 
'w Wysokim Dworze. 

Skazanymi zostali: Kaczzjnowski, 
Wysocki, A. Bucywin i Jamumówna 
miesz, W. Dworu, Wł. Lenkowski (Ga 
dzianoe), Szpilewski (Kranciki), J. Ra 
de (mtyų Samawka) P. Gorczyūski 
(zaść. Tabaluki), B. Palonis (faczmi- 
ce) W. Naruszewicz (Jaczance), K. 
Groński (zaść. Gielany), ]. Rondomań 
ski (Aleksandrówka), W. Rudolewicz 

  

   

miejsca. Terminy druku mogą być przez Adm 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2ej i 3 gr. 40. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. i 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 

inistrzcję zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

numerach 

   

Od p. dr. Kazimierza Świtalskiego 
otrzymaliśmy następujące uwagi w 
związku _z opublikowaniem przez p. 
marszałka Daszyńskiego artykułu w 
dniu 2 bm. 

P. marsz. Daszyńskiemu weszło w 
ostatnich czasach w nawyk wspomina 
nie mojej osoby przy każdym swoim 
występie autorskim. Nie kwapiłem się 
do polemizowania z p. marsz. Daszyń” 
skim, gdy byłem premjerem. Ograniczy 
łem się do wytknięcia p. Daszyńskiemu 
że sianie zamętu wśród pracowników 
państwowych przez demagogiczne li 
sty nie należy do funkcyj marszałka 
Sejmu. Później ograniczyłem się raz 
jeszcze do stwierdzenia na łamach 
„Gazety Polskiej”, że p. Daszyński w 
swej oficjalnej enuncjacji o wypadkach 
w dniu 31 października minął z praw” 
dą. Mimo uszu puszczałem uszczypli- 
wości i nie wdawałem się w ocenę por 
stępoawania marsz. Daszyńskiego, któ- 
ry w okresie obalenia mega gabinetu 
zapomniał zupełnie o swej właściwej 
roli przewodniczącego Sejmu i stał ja” 
skrawym i zupełnie wyraźnym. pnomo- 
torem i inscenizatorem uchwalenia me 
mu gabinetowi votum nieufności, z cze 
go zresztą sam p. Daszyńsk w wigir 
liinym numerze  „Robotnika” r. ub. 
wyspowiadał się, twierdząc, że nie 
mógł usunąć się od walki z rządem, na 
którego czele stałem. Zapewne p. Da- 
szyński uważa iż podejmowanie się ta 
kiej roli przez człowieka sprawującego 
urząd marszatka Sejmu jest służeniem 
programowi harmonijnej współpracy 
Rządu z Sejmem, której to idei rzekomo 
był i jest wyznawcą. 

Pan Daszyński pierwszy raz 24 
września r. ub., a drugi raz wczoraj 
publicznie zaryzykował twierdzenie ja- 
koby mój i p. prezesa Sławka wyjazd 
na urlop w lecie roku ubiegłego przer- 
wał usiłowania wytworzenia harmoni :| 
nej współpracy Rządu i Sejmu, której 
miał rzekomo oczekiwać p. Daszyński 
po znanej czerwcowej  rozmowie 
z Marszałkiem Piłsudskim. Należy wo- 
bec tego ustalić fakty: p. Daszyński 
poprosił o audjencję u Marszałka Pił 
sudskiego i był przez niego przyjęty 
dn. 24 czerwca r. ub. Przy najbliższej 
mojej bytności w Belwederze w dniu 
25 czerwca p. marszałek Piłsudski po- 
wtórzył mi przebieg swej rozmowy z 
marszałkiem Daszyńskim zaznaczając, 
że wskazał p. Daszyńskiemu na preze- 
sa Sławka i na mnie, jako na te oso- 
by, z któremi mógłby p. Daszyński! 
prowadzić konferencje w materji przez 
niego poruszonej. P. Marszałek Pilsu 
dski radził mi podczas tej rozmowy, 
bym w razie zwrócenia się do mnie p. 
Daszyńskiego, próbował z p. marszał- 
kiem Sejmu mówić o ułożeniu prac bu 
džetdwych ciał ustawodawczych. 

Od dnia 24 czerwca do 8 lipca w 
którym to dniu z prezesem Sławkiem 
wyjechałem na urlop, upłynęło pełne 
dwa tygodnie. P. Daszyński miał więc 
czas namyślić się czy wypada ze mną 
i prezesem Sławkiem rozmawiać « czy 
nie. Po dwóch tygodniach milczenia 
kompletnego mogliśmy stwierdzić, że 
p. Daszyński kontynuować swej inicja 
tywy z którą zwrócił się do Marszałka 
Piłsudskiego nie zamierza. Dnia 17 
sierpnia rozpocząłem na nowo urzędo- 
wanie. Gdyby p. Daszyński namyślił 
się i pragnął istotnie kontynuować 
swój plan miał więc wobec calenda- 
rium sejmowego jeszcze aż nadto do- 
syć czasu. 

Zaraz trzeciego dnia po moim przy 
jeździe był u mnie p. Daszyński, to 
znaczy dnia 20 sierpnia ale ani słów- 
„kiem o swej myśli poruszonej w rozmo 
wie z Marszałkiem Piłsudskim nie na- 
pomknął. Jeśli dawać wiarę enuncjacji 
p. Daszyńskiego z dnia 24 września, to 
p. Daszyński miał z góry powiedzieć 
„marszałkowi Piłsudskiemu: „z p. Swi- 
„talskim i Sławkiem o Sejmie i utwo- 
rzeniu większości mówić nie myślę”. 
Nie jestem upoważniony do twierdze” 

(Otfociany), $. Borkowski (Nikrany),. nia , czy takie kategoryczne oświadcze 
Sołtykowła (Staniewo): Weronika Rudo 

wicz > Surjanowa (U- 

Całe zajście w W. Dworze zostało 
zaaranżowane przez dyr. miejscowego 
ginmazjum litewskiego Żylwicisa, nau- 
kaze Popławskiego i ajentą policji 

ujmity. 
W piorozumieniu sie z mieįscowymi ati ienieni jei ali 

do kościołą kilkudziesięciu ' członków 
zw. szaulisów i w: chwili gdy miejsco- 

Em zart dj, salelių itewsla , ządyjąc po 

chwilę potem, gdy ksiądz wy- 
chodził z procesją, niosącą Monstran- 
cję, jeden z szaulisów Budkus rzucił 
się na księdza. Monstrancja wypadła 
mu z rąk. Budkug strzelił w tym cza- 
sie kilkalfrotnie. Szaulisi rzucili się na 
procesję bijąc łaskami i kastetami bez- 
brońnych Polaków. 

Mimo |loczywisjych dowodów, 
wińnymi zajścia byli szaulisi, 
dani powiatu skazał Polaków. 

że 
komen- 

mie wyszło wtedy z ust p. marszałka 
Daszyńskiego w każdym razie pozosta- 
ЮЖЕНИНПУССТИРЛХЕНТЧВЕЫЕНУОВЛЕЛИНЕВЫОЕЛЕТИТИИННИЧТОРИЕЕНОИИ 3 SET ETO ST TIT NTT 

świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej, 

Dr Kazimierz Świtalski wobec artykuła marszałka Daszyńskiego 

  

            
     

  

je jedno z dwojga: albo p. Daszyński 
tak się wyraził a wtedy zarówno mój 
wyjazd jak i prezesa Sławka w niczem 
nie przeszkodził ani niczego nie zatrzy” 
mał, albo oświadczenie p. Daszyńskie- 
go tak nie brzmiało, a wtedy p. Dar 
szyński miał do swego rozporządzenia 
całe pół miesiąca wystarczające do 
zdjęcia pychy z serca. W obu wypad 
kach robienie przez p. Daszyńskiego 
reklamy dla Biarritz jest nie przypiął, 
nie przyłatał. Łatka ta p. Daszyńskie- 
mu była dwukrotnie już potrzebna, 
mniej jako marszałkowi Sejmu zdające 
go sobie sprawę z dziejów stosunków 
pomiędzy Sejmem i Rządem a więcej 
jako bardzo niewybrednemu i niestety 
bardzo pospolitemu agitatorow w któ- 
rego rolę p. Daszyński wciąż wpada. 
P. Daszyńskiemu potrzebny jest ten 
zwrot o Biarritz dla wypełnienia swe- 
go votum aby do końca siec sztychem 
z ramienia „valeta'. Muszę się wcbęc 
tego zapytać p. Daszyńskiego co go 
właściwie gorszy, jeśli to że korzysta 
łem wtedy z prawnie przysługującego 
„mi urlopu, to p. marszałk Daszyński w 
tym czasie również korzystał Z wyw- 
czasu. Jeśli ma być zgorszony tem, że 
wyjecha em zagranicę, to marsz. Da” 
szyński dwa miesiące przedtem  spę- 
dzał swój pierwszy w owym roku ur 
lop również zagranicą. Jeśli p. Daszyń 
skiego oburza Biarritz, jako miejsce 
Juxusowe to niewiem jaka pod tym 
względem istnieje różnica między Biar 
ritz a Juan les Pins. Ale tu jedno małe 
sprostowanie, któregobym do końca ży 
cia nie dopuścił, gdyby nie to, że aż p. 
marszałek Sejmu ukuł z Biarritz argu- 
ment w kwestji stosunku rządu do Sej- 
mu. 

'Ongiš p. Daszyńskiemu jako vice = 
premjerowi mia* ktoś zarzucić, że je © 
zbyt wytworne potrawy. P. Daszyński 
miał wtenczas bardzo słusznie odpo” 
wiedzieć, że nikomu nie pozwoli sobie 
„zaglądać do taleiza. Jestem tego zdania 
że po djabła zaglądać da marszruty u- 
rzędowej premiera. Dlatego smiałem. 
się z kapitalnego dowcipu na temat 
Biarritz narówni z nim, gdyż żart był 
dobry. Przechodziłem de porządku 
dziennego nad biarritzawskiemi argur 
mentami opozycji jako na zbyt ubo = 
żuchnemi. 

Bardzo mi przykro, że pod wpły” 
wem jeszcze jednej wzmianki p. Da 
szyūskiego o Biarritz muszę wyznać, 
że urlopu tam wcale nie spędz łem. Sie 
działem sobie w miejscowość nikomu 
bliżej nieznanej, zwiącej się Haicabin,. 
a posiadającej jedyny hotel. Miejsco” 
wość ta od Biarritz oddalona jst 0 tyle 
kilometrów o ile odległe Juan les Pins 
w którem marszałek Daszyński sepę- 
dził zeszłoroczne wiosenne miesiące od 
Monte Carlo. Jakżeby p. Marszałek Da 
szyński kwilił nad prześladowaniami, 
Iżeniami, nikczemnościami, gdyby mu 
był jakiś „walet* choćby raz  jedem 
wypomniał, że Monte Carlo, jako miej 
sce dla swego urlopu wybrał. Wresz- 
cie p. Daszyński, który zwalcza tych 
co się „dobrali do pieniędzy państwo” 
wych”, oburza się, że wyjechałem rzą” 
dowem autem. P. prof. Bartel na ko” 
misji budżetowej tego roku odpowia- 
dał na ten zarzut powołując się, że 
sam również korzystał z auta w swej 
podróży w roku 28 i stwierdził, że za 
benzynę zapłaciłem jak również skrur 
pulatnie podsumowałem przejechane 
kilometry i skarbowi Państwa za zuży 
cie maszyny, amortyzację zapłaciłem 
zaraz po przyjeździe. Skarb Państwa 
nie ucierpiał tu ani grosza. Jeśli cho- 
dzi tu o scisły rachunek to Skarb Pań 
stwa może być wreszcie narażony na 
jakieś tam minimalne szkody gdy się: 
służbowym 'autem do Wilanowa, Otwo 
cka lubsbroń Boże do Kazimierza nad 
„Wisłą na spacer czy wycieczkę wyjeż” 
dża. Ale nie znany mi jest żaden va- 
let, który z tego powodu chaty rozbie 
rał uważając słusznie, że do takiego 
luxusu marszałek Sejmu ma pełne pra” 
wo, skoro go na luxus myślowy ой ре- 
„wnego czasu nie stać. 

Kazimierz Świtalski. 

  

Petycja o nadzwyczajną sesję Senafu 
WARSZAWA, 5 VI. (tel. wł. „Słowa*) W dniu dzisiejszym kancelarja 

Pana Prezydenta Rzeczypospolitej otrzymała petycję senatorów ze stron- 
nictw opozycyjnych o zwołanie nadzwyczajnej sesji Senatu. Petycja pod- 
pisana jest przez 38 senatorów. 

Anglja przeciwko Paneuropie 
GENEWA. 4. 6. (PAT). Podkomisja polityczna komitetów współpracy 

europejskiej zajmowała się na dzisiejszem posiedzeniu memorjałem Brianda i 
sprawozdaniem prof. Bartlilemy o suwerenności państwowej przyszłej organi” 
zacji europejskiej. Przedstawiciel W. Brytanji twierdził, że dążenia zwolenni: 
ków Paneuzopy są niebezpieczne dla pokoju śwłatowego. 

WALKI w CHINACH 
SZANGHAJ. 4. 6. (PAT). Według otrzymanych tu wiadomości t. zw. | 

  

   Żelazna dywizja komunistów chińskich pobiła w dniu v /m wojska 
nacjonalistyczne. Zajęcie Czang - Sza przez żela i wane jest 
lada chwila. Czynione są przygatowania do ewak L    
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"Wspomnienia z Węgier 
Zabawiłem kilka dni na Węgrzech, 

zwiedzając miasta Szeged i Budapeszt, 
a to co tam widziałem, pozostawiło 
siine wrażenia, pobudzające do róż- 
nych refleksji. ! 

Uniwersytet w Kolosv arze założo- 
ny został przez Stefana Batorego w pa” 
sę lat po założeniu przezeń Uniwersy- 
tet4y Wileńskiego. Po dłaższej stagnacji 
Uniwersytet ten został wskrzeszony za 
panowania króla Franciszka Józefa 1 
i nosi obecnie jego imię. 

Teraz Kolosvar znajduje się na te- 
tytorjum anektowanem przez Rumu” 
nję i dlatego Uniwersytet z Kolosvaru 
został przeniesiony w Szeged. Z daw” 
nej swej siedziby zabrał Uniwersytet 
tyiko insygnja rektorskie i dziekańskie 
Graz portrety profesorów; reszta ma- 
jątku uniwersyteckiego, w szczególno” 
Ści wszystkie zakłady « uniwersytęckie 
wrąz z urządzeniem pozostały na miej 
scu w Kolosvarze i przypadły na wła- 
sność państwu Rumuńskiemu.  Pomi- 
mo całkowitego pozbawienia warszta” 
tu pracy, proiesorowie Uniwersytetu 
Kolosvarskiego zdumiewającym wysił- 
kiem zdołali już stworzyć nowy war 
sztat pracy naukowej w Szeged, a 
chociaż bydowa wielu gmachów uni- 
wersyteckich jest jeszcze w tokłu, to 
jednak Uniwersytet już funkcjonuje 
prawidłowo, posiada-swoje zakłady i 
kliniki i t. d. 

Dla niezamożnej młodzieży akade- 
mickiej założono bursę męską i żeńską 
z dwiema osobnemi salami jadalnemi, 
jedną dla studentów, drugą dla studen” 
tek. O zapale, z jakim pracowano, 
świadczy ta okoliczność, że profesoro- 
wie Uniwersytetu pooddawali swoje 
własne fachowe bibljoteki do użytku 
zakładów uniwersyteckich, aby tą dro- 
ga ułatwić skompletowanie  bibljotek 
zakładowych. 

Z temi wysiłkami ciała profesor 
skiego współdziałał rząd, który po” 
mimo kiego położenia  tinansowe- 

_ go Węgier i pomimo oszczędności kor 
niecznej wobec utraty najbogatszych 
ierrytorjów 'Państwa Węgierskiego, 
niedawna przebytej inflacji i świeżo 
uregulowanej waluty w ostatnich  la- 
tach przeznaczył 50 miljonów  pengėo 
na 3 uniwersytety prowincjonalne w 
Szeged, Debreczen i Pecs (100 zł. = 
63 — 64 pengó), rozumując, — jak 
to niedawno powiedział węgierski mi- 
nister oświaty hr. Klebelsberg — że 
Węgrom jedno tylko pozostało pole, 
na którem ich swobodnej działalności 
nie zdołały skrępować narzucone im 
ograniczenia, a mianowicie dziedzina 
pracy kulturalnej. 

; Г па tym punkcie starają sie WE“ 
" grzy, aby budowane obecnie zakła” 

* dy uniwersyteckie byłyby ostatnim wy- 
razem nauki. 

Obok wydatków na uniwersytety 
wyposażył rząd węgierski świetnie In” 
stytuty naukowe węgierskie w. Paryżu 
i w Rzymie, w drodze wymiany wy” 
słał uczonych węgierskich da Estonji, 
gdzie wykładają na Uniwersytecie w 
Dorpacie i gdzie założyli Instytut wę- 
gierskorestoński. 

  

  

Jedynie Uniwersytet Budapesztań” 
ski znajduje się w gorszem położeniu 
materjalnem, gdyż jako stary Uniwer- 
Sytet stanowił on korporację, a nie 
zakład państwowy i jako korporacja 
miał olbrzymie dobra w północnych 
Węgrzech: obecnie przeważna część 
tych dóbr znalazła się pod panowa” 
niem republiki czeskosłowackiej, która 
zagarnęła te dobra dla siebie, uwa” 
żając je jako część dóbr państwowych 
węgierskich. O zwrot tych dóbr о- 
Czy się obecnie proces przed Trybuna” 
łem haskim, ale narazie dochody 
Uniwersytetu Budapesztanskiego są 
poważnie zmniejszone. 

W świecie naukowym węgierskim, 

оч т ra 

. ` 

Ktomarację windjach? 
Sytuacja wciąż naprężona. Wrzenie 

nie ustaje, obejmuje coraz większe 
obszary, coraz szersze masy ludności. 
to+tam ma rację? Po czyjej stronie 

słuszńość? 
Nie można potępiać bezapelacyjnie 

Anglików. Bądź co bądź uczynili oni 
dla Indyj bardzo wiiele. Przedewszy 
stkiem im, nie komu innemu, są winni 
Hindusi, poczucie jedności narodowej. 
Kiedy w 1877 roku królowa Victoria 

przybrała oficjalnie tytuł: Kaisar — i 
— Hind było to rewelacją dla olbrzy- 
miego półwyspu. Miljony ludzi uświa- 
domiły sobie, że mimo różnic wyzna- 
niowych, językowych,. obyczajowych, 
kastowych i wielu innych, stanowią je” 
dnak.pewną całość, są jednym ogrom” 

- nym narodem. 

'W przeciągu wieków, czy nawet ty- 
siącleci, nigdy nie były Indje jednem 
państwem — zawsze rozbite, rozprosz” 
kowane, poswarzone. Gdyby nie An- 
glicy, nigdy do głowy by im nie przy- 
szło, że mogą mimo tradycyjnych nie- 
nawiści i kłótni, uformować samodziel- 
ne, zespolone państwo. 

Jeżeli jest dziś tyle nowoczesnych 

    

  

Wielki Tydzień 

daje się zauważyć silna dążność do na” 
wiązania kontaktu ze światem nauko-- 
wym romańskim. Występuje ona nie” 
tylko we wspomnianem wyżej stwarze- 
'nid Instyt. naukow. węgierskich w Rzy 
mie, w Paryżu, ale także w wysyła 
nniu młodych uczonych zagranicę. Ka- 
ždy uczony, zanim zamianowany zosta 
nie profesorem szkoły akademickiej, 
musi po ukończeniu studjów w kraju, 
już jako wyrobiona siła naukowa, wy” 
jechać zagranicę dla dalszych studjów 
a z pomiędzy uniwersytetów zagrani- 
cznych przy takich wyjazdach uwzglę- 
dnia się przedewszystkiem  uniwersy” 
tety francuskie i włoskie. 

Wśród młodych sił naukowych wi- 
dzi się dużą ilość takich, którzy obok 
innych języków zachodnioeuropejskich 
znają także język włoski. Uczeni wę- 
gierscy wydają w. Paryżu w języku 
irancuskim „Revue des Etudes hongroi- 
SES, 

II 

W odlegiošci kilkudziesigciu  kilo- 
mtr ów od Szeged znajdują się dobra 
rządowe Mesóhegyes. Do dóbr tych 
jeździ się z Szeged przez most na Ci- 
sic, zbudowany przez młodego wów 
czas francuskiego inżyniera Eiffla, 
twórcę późniejszego wieży na wystawi 
paryskiej od jego imienia nazwanej. 
Dobra Mesóhegyes obejmują przeszło 
17.000 ha. W r .1918 znalazły się pod 
okupacją nieprzyjacielską i dopiero na 
mocy traktatu pokojowego zos. tały od 
okupacji zwolnione, ale w stanie wiel- 
kiego znisz czenia. Rząd węgierski od- 
budował ten majątek, mając na celu 
nietyle uzyskanie jaknajwiększej jego 
rentowności, jak raczej podniesienie za 
jego pośrednictwem poziomu gospo” 
darczego Węgier południowo'wschod- 
nich; które pozostając długo pod pa 
nowaniem turecqiem, a potem wylud- 
nione i narażone na napady nieprzyja“ 
cielskie pozostały znacznie wtyle za 
t. zw. Transdanubją (t. j. zachodnie- 
mi Węgrami). Ё 

Aby podnieść hodowlę bydła, zało- 
żono w Mesóhegyes wzorową oborę 
zarodową rasy Siemienthaler; byki 
sprzedawane są sąsiednim  właścicię” 
lom ziemskimi lub gminom wiejskim, 
jako materjał rozpłodowy i dziś prze- 
jeżdżając przem okolicę widzi się 
wszędzie krzyżówkę rasy Siementhal- 
skiej z bydłem młiejscowem. 

Obok obory znajduje się w tych 
dobra stadnina zarodowa i hodowane 
są tam konie rasy If ważto, i rasy No” 
nius. Ta ostatnia rasa jest mieszaniną 
rasy angielskiej i arabskiej, do rąk wę- 
giersiich dostała się drogą zdobyczy 
wojennej i odznacza się wielką siłą i 
wytrzymałością. 

Dawniej cały niemal obszar wspom 
nianych dóbr był pusztą t. j. stepem 
ną którym pasły się stada półdzikich 
koni i bydła rogatega rasy podolsko” 
węgierskiej. Dziś ta puszta, której 
urok tak pięknie opiewał Petófi, mna” 
leży już do wspomnień; na miejscu da- 
wnego stepu powstały winnice, plan” 
tacje ogórków (koło Kecskemet) cebur 
li (koło Makó) i t. d. a wydmy pia- 
szczyste ustalono przez plantacje aka” 
cji. Tylko gdzieniegdzie — między in“ 
nemi w dobrach Mesóhegyes utrzyma- 
ły się resztki tego _ stepu. 
Część dawnego stepu w dobrach Mesó 
hegyes została zalesiona. 

Obok tego hoduje się w dobrach 
Mesóhegyes nierogaciznę, owce i t. d., 
a nadto reprezentowane są tam roz” 
liczne gałęzie przemysłu rolniczego, 
mianowicie gorzelnia, cukrownia, ce- 

gielnia, fabryka lodu i fabryka do oczy” 
szczania kionopi. 

Dla ułatwienia komunikacji i tran” 
spoqtów, tak ważnych przy prowadze- 
niu gospodarstwa, założoną została w 
dobrach Mesóhegyes przez ich admi- 
nistrację, kolej żelazna. 

O staranności z jaką gospodarstwo 

ol 

urządzeń w Indjach, jeżeli jest tam ty- 
Ju wykształconych tubylców, to. zasłur 
ga również wyłącznie Anglików. Wy- 
budowali koleje, skanalizowali miasta, 
pozakładali szkoły, zmusili do uczenia 
się. Bez nich Indusi byliby zacofanymi 
Azjatami, a kraj ich podobny do tega 
z przed -10 wieków. 

Albo takie kasty! Hindusi mieli je 
we krwi, nie wyobrażałłi sobie równo- 
ści stanowej, przyzwyczaili się do my- 
šli, że potomek kupca jest czemś gor- 
szem od progenitury rycerza i nie ma- 
rzyli © żadnej reformie. Anglicy swemi 
kolejami uczynili istną rewolucję w 
hinduskich pojęciach. W jednym wago 
nie, na tej samej ławce, siedzą obok 
siebie: przedstawiciel kasty  brahmi- 
nów i parjasów. Żadnej różnicy — 
większe wygody i względy kondukto- 
rów przeznaczone są nie dla przedsta- 

wiciela znakomitego rodu, ale dla wię 
cej płacącego. Gdy gniew Boży się nie 
okazywał z racji tego melanżu, pier- 
wszy cios zasadzie kastowości był za- 
dany. . 

Podobną rolę odegrały wodociągi 
obsługujące wszystkich w jednaki spo- 
sób i w tej samej obfitości. Dawniej 
studnia, z której korzystali brahmini, 
była niedostępna dla innych — żaden 
kupieć czy parjas nie odważył się z 
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w 10 rocznicę frakiaiu w Telanon 
ŻAŁOBA NA WĘGRZECH. 

BUDAPESZT. 3. 6. (PAT). Na dzisiejsze posiedzenie węgierskiej Izby 
deputowanych, zwołane w 10 rocznicę traktatu w Trianon wielu deputowa- 
nych przybyło w czarnych ubraniach. 

W imieniu wszystkich stronnictw burżuazyjnych przemawiał hr. Apponyi, 
który przed 10 laty był szefem węgierskiej delegacji pokojowej w Paryżu, lecz 
odmówił podpisania traktatu. 

Mówił o uczuciach żałoby, jakie ogarnęły naród węgierski, skutkiem na” 
rzuconego im traktatu. „„Dzisiaj — mówił — w 1z-tą nolcznicę podpisania trak 
tatu pokojowego Węgry ponawiają swój protest niesprawiedliwości i oświad” 
czają, że walczyć będą w dalszym ciągu bronią prawa 0 sprawiedliwość". Hr. 
Apponyi mówił z wielkiem wzruszeniem, ze łzami w oczach. Zakończył słowa 
mi węgierskiej modlitwy narodowej, których posłowić wysłuchali stojąc wśród 
wielkiej ciszy i wzrwgszenia. 

Następnie przemawiał imienem socjalistów poseł Farks, poczem posie- 
dzenie na znak żałoby przerwano na 5 minut. . 
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Zielone/Swiątki! 
Wesole wycieczki, dlugie spacery lub beztroskie 
wypoczynki — wszystko to skąpane w słońcu — 

ileż dostarczy Wam radości. 

Szezęśliwe chwile Świąt 
upamiętni kamera 

«Kodak 
z anastygmatem F: 6,3 za zł. 100.— 

“Kodak" utrwali wrażenia z wycieczek, później samo prze- | 
glądanie zdjęć przeniesie Was ponownie do tych dwóch dni | 

szczęśliwych. 

Zniżka cen na wiele modeli “Kodakėw“. 

: 5. do dobrego zdjęcia: 

kamera "Kodak", błona "Kodak" i papier "Azura". 

Kodak Sp. z o. o. Warczawa, plac Napoleona 5. 
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w dobrach Mesóhegyes jest prowadzo- 
na świadczy ta okoliczność, że 
w. 0 oborze znajduje się  wo- 
dociąg, a 'przy wodociągu ręcznik 
i mydłą i każdy robotnik tudzież każ 
da robotnica przed przystąpieniem do 
dojenia musi umyć ręce. W dobrach 
Mesóhegyes zbudowano osobny dige- 
stor, gdzie padlina zwierząt zostaje 
najpierw zdezyniekcjowana wedle sy” 
stemu obmyślonego przez Tamasa, a 
następnie wyzyskana Па produkcji 
mydła. W ten sposób prowadzona pro” 
dukcja mydła opłaca się do tego sto- 
pnia, że zarząd dóbr dla tej produkcji 
zabiera ciała wszystkich padłych zwie- 
rząt należących do urzędników, ' ofi- 
cjalistów i robotników zatrudnionych 
w dobrach na cele tej produkcji, pła- 
cąc właścicielom wspomnianych zwie” 
rząt odpowiednie odszkodowanie. W 
podobny sposób stara się administra” 
cja dóbr Mesóhegyes wyzyskiwać 
wszystkie odpadki produkcji. (Ce- 
gielnia ma duże znaczenie cywiliza- 
cyjne, gdyż w okolicach Szegedu lud- 
ność wiejską wznosi budynki mieszkal- 
ne — zresztą ładne i wcale obszerne z 
ubijanej gliny lub z suszonej (nie zaś 
wypalanej) cegły, co niekorzystnie 
wpływa na zdrowie iosób zamieszku- 
jących takie domy: cegielnia pozwala 
ludności okolicznej zaopatrzyć się z 
łatwością w cegłę wypalaną i z niej 
wznosić budynki. 

GEY 

a 

niej zaczerpnąć wody, podobnież jak 
nie śmiałby usiąść koło brahmina. Cha 
dziłby po wodę o dziesięć kilometrów, 
stałby jak kołek dzień cały — dziś 
siada bez wahania, odkręca spokojniet 

kranik i pije wodę, tę samą wodę i z 
tej samej rury, co znakomici współple- 
miiennicy. 

Anglicy też przekonali Hindusów, 
iż są oni zdolni do walki, do rzemiosła 
wojennego. Podczas wojny światowej, 
już w 1914 r., na wzór Francuzów 
werbujących tubylców — murzynów 
z Senegalu, poczęli Anglicy formować 
hinduskie pułki i wysyłali je do Euro- 
py na front. Żołnierze kolonjalni bili 
się nieźle, a pa powrocie do kraju po” 
częli przemyśliwać, że widocznie są 
czemś, reprezentują jakąś siłę, skoro 
potężni Europejczycy wezwali ich do 
mieszania się w swe wewnętrzne, za- 
morskie sprawy. 

A policja. Obok; angielskiej jest też 
tubylcza — trzeba widzieć dumę i god 
ność hinduskich żandarmów — czują 
się wyróżnieni, wywyższeni, że uzna- 
na ich za zdolnych do pełnienia tak 
odpowiedzialnej funkcji. Z nabożeń” 
stwem trzymają pałeczkę w ręku, bra- 
nie rodaka za kołnierz jest istną uro- 
czystością, nie zdejmują munduru nar 
wet na noc. 

muro P B K. Zawalna 1 об 10 —13 ! oń 18—20. 
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ш. 
Obecnie położenie gospodarcze Wę 

gier nie jest łatwe, gdyż pozbawione 
są tych okolic górzystych zawierają 
cych kopalnie oraz lasy a nieproduku- 
jących dostatecznej ilości zboża na 
swe potrzeby 

Ziemiom tym dostarczała wielka 
równina węgierska zboża i obecnie wy” 
wóz nadprodukcji zboża i wina w Wę- 
gier natrafia na duże trudności. Ostat- 
ni rok z powodu swego swietnego 
mrodzaju zaostrzył jeszcze te trudno” 
ści, ale mimo tego ani równowaga bud 
żetu węgierskiego, ani kurs waluty wę- 
gierskiej nie został zachwiany, co jest 
dowodem zdrowia i odporności orga” 
nizmu gospodarczego Węgier. 

Gdym odjeżdżał z Budapesztu z 
powrotem do kraju, brzmiały mi w 
uszach słówa jednego Węgra, „My 
Węgrzy nie lubimy bezkrytycznie na- 
śladować zagranicy, bez poprzedniego 
zbadania, czy wzory zagraniczne ibę- 
dą dla naszych stosunków odpowiea- 
nie. Monarchistami jesteśmy z tra 
dycji i zdajemy sobie sprawę, że mo- 
narchja zapewnia nam „spoistość* 
moralną w chwilach dla narodu kry” 
tycznych; ponadto. przyzwyczajeni je; 
steśmy szanować przedstawicieli 
kultury w naszym narodzie i czujemy, 
że od tego zależy utrzymanie naszego 
dorobku cywilizacyjnego i ekonomi- 
cznego*. X. 

iego Czerwonego Krzyża 

Są zatem Anglicy pod wielu wzglę 
dami dobrodziejami Hindusów, wyzy- 
skują ich jednak też niezgorzej. 

Już w. swym pierwszym liście 
otwartym do wicekróla Indyj, do lorda 
Irwin, zwracał Gandhi uwagę, iż admi- 
nistracja angielska jest najdroższą na 
świecie. Wicekról pobiera 25.000 ru- 
pii rocznie pensji, czyli prawie 700 ru- 
pii dziennie, tymczasem premjer wiel- 
kobrytyjski pobiera wszystkiego 6.506 
rupii rocznie. Gdzie współmierność 
między Mac Donaldem, a lordem Irwi- 
nem — czyżby ten ostatni był ważniej 
szy od pierwszego? Żołd każdego stu“ 
pajkii w Indjach jest trzykroć większy 
niż takiegoż gamonia w Anglji — dla- 
czego? Funkcje jego nie są bardziej 
skomplikowane, a on sam nie przewyż- 
sza tamtego w niczem. 

Robotnik — Hindus za całodzien* 
ne postękiwanie otrzymuje niecałe 2 
rupje — najgłupszy Anglik pobiera w 
Europie 6 rupij, tu drożej, tam taniej, 
nie wolno wynagradzać za dniówkę. 

Możnaby powiedzieć, że wymaga” 
nia Anglika są większe: podczas, gdy 
Hindus łazi nawpół nagi, wygrzewa się 
na słońcu i żywi byle czem, tamten 
musi się ciepło ubierać, wydudlić przy 
najmniej pół litra vhisky dziennie, no 
i pójść na mecz w sobotę. Słusznie, ale 

ECHA KRAJOWE 
Zatrucie 70-ciu żołnierzy 6 pułku lotniczego 

TAJEMNICZY WYPADEK W LIDZIE. 

Wczoraj rano (nadeszła do Wilna wiadomość o maśqwem zatruciu żoł- 
nierzy pułku lotniczego stacjonującego w Lidzie. W nody z poniedziałku na 
wtorek dowództwa pułku zostało zaalarmowane nagłem zasłabnięciem kiiku- 
dziesięciu żołnierzy. 

Liczba chorych stale się zwiększała mimo natychniiastowych środków. 
zaradczych zastosowanych przez lekarzy. Liczbą chodych dosięgła 70 żoł; 
nierzy. Stwierdzonem zostało zlatrucie prźewodów pokarmowych i citorych 
musiano skierować do szpitala. ` 

Stan kilku żołjsieńzyj jest bardzo ciężki, jednak lekarze mają nadzieję, 
utrzymania ich przy życiu. 

Diochodzenie w celu ustałenia przyczyn zatrucia prowadzi žandarmerja, 
Narazią wzięto do analizy 'artykuły spożywcze ostatnio) przydzielone da 

oddziału, jak sówriież wodę wpobliżu Moszar, która również niogła być zatruta. 
Należy zaznaczyć, że przed kilku dniamij zatruło się jadłem 16 żołnierzy, 

81 p. p. 

Pocisk armaini rozszarpał chłopa 
Kolo wsi Bliźniaki gminy: kobylnickiej 17 letni Pantelej Chilman znalazł w polu po- 

cisk armatni ; rozbźerając go spfowodował |eksplozję. 
Siłą wybuchu Chilman został rogerwany) na kawałki. 

ZAKASAĆ RĘKAWY 
W Nr. 124 „Życia 

Nowogródzkiego” z dn. 29 maja b. r. uka- 
zała się replika, na artykuł p. Szymona Me- 
ysztowicza p. t. „Z podróży po Argentynie" 
podpisana przez niejakiego p. Kresowca, o 
którego n. b. pochodzeniu z Kresów Wscho- 
dnich, sądząc z treści artykułu, można, po- 
wątpiewać. 

Zaiste smutnem zjawiskiem jest fakt ko- 
nieczności poszukiwania chleba. Lecz teraz 
by módz utrzymać tę polskość na Kresach, 
by utrzymać tę złemię, polskość której repre- 
zentuje jedynie Ziemiaństwo, nie wystarczy 
„zakasać rękawy' podług recepty p. Kre- 
sowca, gdyż będzie to próżna fatyga; cała 
praca i dorobek pójdzie na marne w .szka- 
tuły as Chorych, Zakładów Ubez. od wyp. 
Samorządów Pow. ; Gmin. — PP. mierni- 
czych sporządzających nakazane różne nie- 
potrzebne ninkomu plany wodne i. innych t. 
p. instytucyj żerujących na tym „właścicielu 
posiadłości, któremu widocznie znudziło się 
w kraju*. — Trzeba właśnie chwytać się 
deski ratunku, chociażby w postaci dorobku 
na obczyźnie i nie dać ją wysadzić ż tych 
resztek ppzostajądych w posiadaniu ziemian. 
Każda droga do tego celu zmierżająca jest 
dobra i wara pp. pseudo - kresowcom  na- 
pływowym zarzucać nam zdradę tradycyi. 

— Nie chodzi mojem zdaniem, przypu- 
szczam też i p. Meysztowiczowi „o doraźne 
dorobienie się majątku i na tem koniec“ — 
jak to rozumie p. Kresowiec. — Nie? Chodzi 
mu o ratowanie polskiego stanu posiadania i 
łatanie dziur powstałych z nieudolnych i 
demagogicznych rządów pp. Grabskich, by 
módz faktycznie zbierać owoce pracy a nie 
trwonić siły na nierentowną wegetację. Mo- 
że taki ziemianin przywożący dowraju „zło- 
te runo* doczeka się wreszcie zdobycia gło- 
su w Samorządach { Radach Gminnych i 
zostanie dopuszczony do tej pracy, o którą 
tak chodzi p. Kresowcowi. 3 

— Zdałoby się Ziemiaństwu zakasać rę- 
kawy do wymiecenia śmieci, lecz jako ele- 
ment praworządny i, w większości, konser- 
watywny nie chcąc działać na szkodę Pań- 
stwa, musi szukać dróg jnnych. Znalazł je 
może p. Meysztowicz — za co z uznaniem 
schylam przed nim czoło. 

Gdy się w ulu zbyt rozmnożą i rozpa- 
noszą trutnie, pszczoły robocze zmuszone są 
szukać coraz ms i obfitszych źródeł 
miododajnych. Jeżeli znalazła się wśród nas 
pszczoła obdarzona większą niż inne mądro- 
ścią i przedsiębiorczością, która nam wy- 
kazuje skąd miód do ula przynosić można 
— należy się jej za to wdzięczność nietylko 
od pszczół ale i od trutni, które wszak z 
tego miodu korzystać będą. Antoni Rómer 
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_ Czytając artykuł p. Wieluńskiego p. t. 
„Gorzkie doświadczenie na polu pracy spo- 
łecznej”, umieszczony w gazecie | „Slowo“ 

YYYYYYYYYYYVYVYVYVYYVYYVYVYYVVVVVYVVV' 

Każdy złożony grosz przyczyni się do otarcia łzy bliźniego. 

cóż z tego, że przyodziewek Hindusa 
jest tak uproszczony, kiedy mima to 
tyle kosztuje. Przepaska na biodrach ze 
zwykłego płótna czy perkaliku — aby 
fa nią zarobić musi Hindus pracować 
10 dni, tak wygórowana jest cena 

Manchester produkuje tyle, że nie- 
wiadomo gdzie zbywać — ustanowio- 
no więc monopol manufaktury w - 
djach, niech tam kupują tandetę i od- 
padki manchesterskie. Gdyby nie ten, 
przymusem zdobyty, rynek zbytu, por 
łowa fabryk angićiskich musiałaby sta 
nąć — nie miałaby komu sprzedawać. 
Dochód wcale pokaźny — paręset mi- 
ljonów funtów szterlingów czerpie An- 
glja z tych monopoli — tekstylny i rol 
ny — w Indjach. 

Co przeważa: korzyści płynące od 
Anglików, czy szkody przez nich wy- 
rządzane? Hindusi są obecnie zdania, 
że to drugie — być może, ucisk jest 
zawsze nieznośny, nawet połączony z 
niezaprzeczalnemi dobrodziejstwami. 

Weźmy choćby nasz zabór pruski 
dla przykładu. Kto był w Poznańskiem 
i na Pomorzu, ten musi przyznać, że 
jednak Niemcy zrobili dla tych dzielnic 
ogromnie dużo. Samo uregulowanie 
Wisły kosztowało miljony, a ileż gma- 
chów, fabryk, wzorowych instytucyj i 
tam zbudowali. I co z tego? żaden od- 

sd 1-ga do G-g0 czerwca wł. 
Lspitujcie się ma członków. Składajcie ofiary, 

Nr. 120 z dn. 27 V. b. r. Komitet P. W. 
i W. F. w Mołczadzi dowiaduje się napraw- 
dę gorzkich i przykrych dla siebie nowin. 
Bardzo dużo pięknych j godnych pochwały 
mówi w nim p. Wieluński o sobie, ale nie- 
stety zawiele oszczerstw rzuca na osobę p. 
Bolesława Rotkiewicza. 

* P. Rotkiewicz : p. Wieluński obydwaj 
są członkami naszego komitetu, kto z nich 
więcej dla dobra publicznego zrobił. trudno 
określić, bo p. Wieluński z czynów mało 
jest nam znany, na podstawie zaś jego 
własnych słów należałoby go uważać za, 
męża opatrznościowego, p. Rotkiewicz — па- 
tomiast jakkolwiek bierze czynny udział we 
wszystkich organizacjach społecznych i zna- 
ny nam jest jako człowiek prawego chara- 
kteru i niestrudzony pracownik, nic o sobie 
i swojem poświęceniu się nie opowiada i 
wyrządzoną mu przez p. Wieluńskiego krzy- 
wdę również cierpliwie znosi. Komitet je- 
dnak z urzędu w imię prawdy najkategory- 
czniej protestuje przeciwko  oszczerstwom 
rzuconym przez p. Wieluńskiego na p. Rot- 
kiewicza ponieważ zachowanie się p. Rot- 
kiewicza w stosunku do jego pracy w P. W. 
nie nasuwa żadnych wątpliwości, a. przezto 
Komitet wątpi by Władze Wojewódzkie do 
słów zawartych w jego art. jakąkolwiek wa- 
gę przywiązywały. 

Racz przyjąć Panie Redaktorze wyrazy 
szacunku i poważania 

Z poważaniem 
Komitet P. W. į W. F. w Mołczadzi 
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TWA JEST DELIKATNA, 
oszczędzaj ją, używając wy- 

łącznie nożyków z marką 

   

  

   

      

   

      

łam społeczeństwa naszego tak niecier- 
piał swych zaborców. jak poznania” 
cy Prusaków. Gnębiony lud przymyka 
oczy na dobre strony swych  ciemięz-* 
ców — widzi tylko ujemne. 

Swoją drogą dziwne to, že Hindu-“ 
si nie mogą przepędzić Anglików. Jest 
ich 300 miljonów, a znoszą cierpliwie 
obce rządy, które mają do swej dyspo- 
zycji niecałe 100.000 wojska. Kraj wiel 
ki jak Europa bez Sowietów, tyle mi- 
ljanów ludzi i garstka cudzoziemców 
trzyma wszystko w garści. Myśmy 
mie-li dziesięć razy mnipj ludzi, musie- 
liśmy walczyć nie z jednym, ale z trz 
ma wrogiemi nacjami, których wojakih 
nie przyjeżdżało okrętami, w malutkich 
dozach, zza mórz, lecz gramoliło się 
ze wszech stron naraz w olbrzymich 
ilościach i mimo to biliśmy się uparcie. 
W Indjach za bohaterstwo uważają 
położenie się plackiem na ulicy, tłum 
parotysięczny rozpędza paru  palicjan- 
tów — gdyby się Hindusi wzięli na” 
prawdę do rzeczy w przeciągu miesią- 
ca byliby wolni. 

Ale narazie nie zanosi się na to. 
Skoro naczelnym przywódcą całego rur 
chu jest kobieta — i to poetka — tru- 
dno posądzać niemrawych Hindusów 
o jakieś na serjo agresywne zamiary. 

Karol.



  

  

AKADEMICKA WOLNA TRYBUNA 
Wiec w sprawie zajść kowieńskich 
W ubiegłą niedzielę w godzinach popo- 

łudniowych odbył się akademicki wiec pro” 
testacyjny z powodu zajść kowieńskich przy 
udziale przeszło. 200 osób. Wiec został zwo” 
łany przez Komitet Akademicki, Z ramienia 
Senatu na wiecu był obecny prof. Władycz- 
ko, a również zaszczycił go swą obecnością 
J. M. ks. rektor. Sprawę zajść zreierowai 
kol. Ellert wykazując całą niskość wystąpień 
szowinistów litewskich. Dalej referent twier- 
dził, iż wierny swym pięknym tradycjom 
Naród polski domagając się jaknajenergicz- 
niejszych wystąpień rządu w obronie roda- 
ków w Kownie nie zniży się do tego, aby 
Litwinom zamieszkującym Polskę  odpłacać 
odobnem traktowaniem, jakiego doznają 
polacy w Kownie. Odpowiedzieć na przešla- 

dowania litewskie, my Wilnianie możemy je” 
dynie słowami Konopnickiej: „Nie  rzucim 
ziemi skąd nasz ród”. Pewną sprzecznością 
z takiem postawieniem sprawy był końcowy 
ustęp rezolucji przedłożonej wiecowi przez 
Komitet Akademicki, wzywający Związek 
Akademików Litwinów w Wilnie do ogło- 
szenia w przeciągu trzech dni publicznego 
potępienia wystąpień swych. współziomków 
w Kownie, pod grozą bazwzględnego bojko 
tu towarzyskiego i usunięcia ich z organiza- 
cyj samopomocowych j naukowych. | 

W dyskusji nad rezolucją, między inny- 

mi zabrał głos kol. Święcicki, wyrażając po- 

gląd, iż o ile godną odpowiedzią na prześla- 
dowania litewskie mógłby być nawet marsz 
na Kowno j zapewnienie siłą zbrojną bezpie” 
czeństwa naszym rodakom, o tyle nie do 
przyjęcia jest żądanie pod grozą bojkotu od 
Litwinów wileńskich potępienia postępowa- 
nia swych ziomków. Zgłoszona przez kol. 
Święcickiego poprawka zmieniała końcowy 
ustęp rezolucji, wyrażając niepłonną nadzieję 
że Związek Akademicki Litwinów w Wilnie 
potrafi właściwie ocenić niegodne postępowa 

« mie szowinistów litewskich w Kownie i usu- 
wając termin prekluzyjny trzydniowy oraz 
zagrożenie bojkotem. Przed podaniem tej po” 
prawki pod głosowanie zabrał głos prot. 
Władyczko oświadczając, iż po porozumie- 
niu z J. M. ks. rektorem uważa, iż poprawka 
proponowana przez kol. Święcickiego jest 
bardziej wskazana niż brzmienie tego punktu 
rezolucji zgodnie z tekstem proponowanym 
przez Komitet Akademicki. į 

Po urządzonej przez prezydjum przerwie 
trzyminutowej, Komitet Akademicki zmienił 
tekst rezolucji w myśl życzeń prof. Władycz- 
ki, dzięki czemu rezolucja została przyjęta 
przez aklamację. W przeciągu niespełna pół- 
torej godziny wiec zakończono i zebrani spo 
kojnie opuścili salę Śniadeckich. Widz. 

(PrZypigek redakcji.) Na marginesie 
sprawozdania z wiecu musimy zaznaczyć, że 
o ile-zrozumiałem jest dla nas oburzenie na 
postępowanie Litwinów w Kownie i chęć 
interwencji w obronie prawa prześladowanej 
polskiej mniejszości, o tyle nie rozumiemy, 
jak można w wolnem państwie polskiem w 
odpowiedzi na prześladowania rodaków po- 
za granicami Rzeczypospolitej odpowiadać 
zwykłem wywalaniem otwartych drzwi jak 
np.: stwierdzaniem, że Wilno jest zawsze 
polskie i śpiewaniem „Nie rzucim ziemi skąd 
nasz rod“. 

+ 
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Zasada WIĘKSZOŚCI 
Już nie po raz pierwszy dało się zauwa 

żyć, że przy omawianiu zagadnień życia aka 
demickiego, nie sposób pominąć ogólnych 
zagadnień ustrojowych. 

Stąd wynika, że ruchy ideowe wśród 
akademików robią wrażenie ruchów  poli- 
tycznych, wzorowanych na starszem społe- 
czeństwie. Jednak mówienie to często o tyle 
bywa mylne, że młodzież akademicka w 
swych wystąpieniach bywa czasem zupełnie 
oryginalna i na terenie akademickiem usiłu- 
je wcielić takie zasady ustrojowe, o których 
w danej chwili, nie myśli żaden z le.derów 
istniejących stronnictw politycznych. 

Obecnie naprzykład w szeregach akade- 
mickich nurtuje bliżej jeszcze nie skrystali- 
zowany prąd, stanowiący reakcję przeciwko 
zdawałoby się wszechwładnej zasadzie więk- 
szości, której obalenie dziś jeszcze wydaje 
się mrzonką. Reakcja ta wyraża się w ogól- 
*nie złej opinii, jaką się cieszą wszelkie walne 
zebrania i wiece, ogranicza się do negatyw- 
nego uczuciowego stosunku do tych instytu- 
cyj, w których niepodzielnie króluje i rządzi 
zasada: większości. 

Szukając uzasadnienia tego stosunku, 
cuciaioBy się skreślić parę uwag na ten te- 
mat. ` 

‹ Zasada większości bezwzględnej nie 
jest dobrym ani sprawiedliwym sposobem 
uzewnętrznienie woli ogółu Wychodząc na- 
wet z założenia, że wola ogółu jest świętą 
— vox populi — vox Dei niepodobna nie za” 
uważyć, że takie założenie może dotyczyć 
uchwał jednomyślnych lub prawie jednomy- 
Ślnych, a nie uchwał zapadających połową 
głosów plus jeden. Uchwały zwykłej więk- 
Szości są tylko wolą większości i nie można 
ich drapować w szaty Świętej i nienaruszal- 
nej woli ogółu. A 

Praktyka wskazuje, że procent ludzi 
mądrych jest w najbardziej kulturalnem spo- 
ieczenstwie o wiele niższy od 50 proc., stąd 
zdanie większości rzadko naprawdę bywa 
mądre. Większość wyposażona w  matemia- 
tyczną siłę połowy głosów plus jeden zgod- 
mie z dzisiejszemi poglądami  ustrojowemi 
może zignorować i zgnębić mniejszość posu- 
wając się aż do granic wolności i zawarowa 
nych konstytucyjnie, do których zniesienia 
trzeba już kwalifikowanej większości. Prze- 
ciwstawić zasadzie większości zwykłej w 
praktyce można albo jednomyślnie, albo 
większość kwalifikowaną, albo jedynowładz 
two. Żadna jednak z tych zasad nie jest 
praktyczna, bo jedynowładztwo zamiast ty- 
ranji większości może stworzyć tyranję jed 
nostki, a kwalifikowana większość lub jedno- 
myślność hamowałaby w straszny sposób 
czynności wszelkich zbiorowych ciał uchwa= 
łodawczych, mimo, iż uchwały jednomyślne 
slub powzięte znaczną większością nosił by 
charakter zdań  objektywnych i w psychice 
społecznej cieszybyły się 0 wiele większem 
poważaniem. 

. Jednomyślność lub uzyskanie znacznej 
większości są trudne do osiągnięcia zwła 
szcza z tej racji, że członkowie ciał ubradu- 
jących mało wyrobieni społecznie miast szu= 
kać w obradach prawdy objektywnej, usiłu 
ia bronić własnych interesów. Stąd uchwały 
są najczęściej wypadkową tych wzajem zwal 
czających się sprzecznych interesów. 
Ą-_ Podporządkowanie interesów najbliżej 
jednostkę obchodzących interesom bezwzglę 
dnej większości wymaga już pewnej ofiary, 
którą się podejmuje pod przymusem prawa, 
będącego — bezpośredniem / odźwierciadle- 
niem prawa pięści, prawa siły fizycznej, jaką 
w stosunku do mniejszości posiada  bez- 

, Względna większość. W razie wprowadzania 
stopniowego większości kwalifikowanej uży 

p. ibyśmy' już motywów bardziej idealnych 
byłaby to już konieczność zapewnienia Z. fizycznego poparcia, jakiem  więk- 

Oi "0zporzadza, bo w motywacji mieli. 
no yražnė  podporządkowanie dobro- 

€ Interesėw własnych interesowi ogółu 
Un no ogółu.  Zahamowanie tempa, 
ach więąj ARDY był wymóg  kwalifiko- 
aso €<szości, wymagałoby  poczynienia 

ca zmian, zapewniających sprężystość 

a 

ciałom uchwalających. 
Przedewszystkiem musielibyśmy zmniej 

szyć liczebność tych ciał, aby ułatwić dy- 
skusje i jej pozytywny wynik. 

W formie ogólnego porozumienia, a na- 
stępnie zapewnić wysoki poziom moralny i 
intelektualny zgromadzenia tak, aby każdy 
poczuwał się do obowiązku czynienia 
ustępstw w zrozumieniu potrzeby ostatecz- 
nej zgody. 

Jest jasnem, że takie wymaganie kwali- 
fikowanej większości dałoby pole  jedno- 
stkom  destrukcyjnym do uniemożliwienia 
prac i niemal szantażowania  obradujących 
przez coś w rodzaju „liberum veto“. Na po- 
ciechę możemy tylko tyle powiedzieć, że i 
dla stworzenia zwykłej większości często 
się przedsiębierze ohydne targi. Nie od ustro 
ju ale od poziomu moralnego obywateli zale 
ży dobrobyt społeczeństwa. , 

W każdym razie szczupłe ciało uchwało- 
dawcze decydujące kwalifikowaną  większo- 
ścią niewątpliwie lepszeby dawało uchwały. 
Wymaganie znacznej większości  uniemożli- 
wiłoby prawie całkowicie targi partyjne przy 
najmniej w praktyce, a tem samem stanowi 
łoby duży czynnik wychowawczy dla człon 
ków zgromadzenia, kórzy z biegiem czasu 
musieliby się nauczyć myśleć  kategorjami 
społecznemi, o ileby w państwie chcieli za- 
chować jakiś wpływ na sprawy państwowe, 
nie oddając go całkowicie władzy wyko- 
nawczej. 

W Rzeczypospolitej Akademickiej utwo 
rzenie takiego ciała uposażonego w najwyż- 
szą władzę, ciała niezbyt licznego ; decydu- 
jącego kwalifikowaną większością, jest nie- 
zmiernie pożądane. Byłaby to prawdziwa 
szkoła mężów stanu, a zarazem prawdziwa 
reprezentacja akademika. Miejmy nadzieję, 
że świeżo ukonstytuowana Komisja reorgani 
zacji życia samopomocowego uczyni zadość 
tym potrzebom nurtującym dziś w rzeszach 
akademickich i że jej uchwały, aczkołwiek 
zapadną: w myśl dawnych zasad zwykłej 
większości, nie będą brutalnem tej większo- 
ści wyzyskaniem. Józef Święcicki. 

logos Encharystycny w Poznaniu 
W życiu człowieka wierzącego, — о$гой- 

kiem promieniowania jego mocy duchowych 
jest w szczególności Eucharystja. Zło jakie 
drzemie na dnie duszy człowieka, nie jest ta- 
kie niewinne jak to się wydaje karmelko- 
wym optymistom. Obok  cziowieka-zwierzę- 
cia, szczerego w swej ohydzie grzechu, jest 
gorszy stokroć hipokryt: ycie roi się od 
takich ludzi. Ileż to razy imię Chrystusa sta- 
je się płaszczykiem ponurych  wpadków czło 
wieka, lub narzędziem w ręku przyziemnych 
interesów. Młodzi, którym _ przyświecają 
ewangeliczne ideały, nieraz mogą żałować, 
gdy zetkną się z falami zła, jakie płyną po 
przez współczesne życie społeczeństwa i 
jednostki. Nieraz to zło obuchem może wy- 
rżnąć im po głowie. To też, by dusza nie 
uschła, by się nie zatruła miazmatami, po- 
trzeba jej słońca. I to tem słońcem, tem wi- 
nem, co upaja duszę wiarą w w zwycięstwo 
dobrej sprawy i dobrej woli, jest Euchary- 
stja. Kongres Eucharystyczny to właśnie ta- 
kie masowe zachłysnięcie się mocą Bożą, to 
wielkie święto rozszerzania dusz ludzkich, to 
rzucenie snopu radosnych Świateł na cienie 
życia człowieka. Kongres Eucharystyczny 
jest z jednej strony ucztą duchową wszy- 
stkich łaknących „Chrystusa a z drugiej stro- 
ny masową ekspiacją za wszystkie grzechy, 
za wszystkie upadki i poniżenia człowieka 

W tej wielkiej krucjacie modlitwy, w 
tym wysiłku duchowym zdobywania mocy 
Chrystusowych, by niemi wypierać zło, nie 
powinno zabraknąć młodych. Jedziemy więc 
na Kongres a z nami niech jedzie każdy, 
komu markotno na duszy, kogo przygniotła 
potęga zła na świecie, komu w duszy gra 
miłość do rzeczy wyższych niż ideały filistra. 

Nie jest bowiem kongres Eucharystycz- 
ny manifestacją, któraby miała na celu ja- 
kieś interesy ziemskie, pokaz sił jakiegoś obo 
zu. Chodzi li tylko o zbratanie się wszystkich 
dusz w jedności z Chrystusem. 

„Pojedziemy na Kongres jak się jedzie 
na jakieś wielkie ucztowanie na wielkie mie 
sterjlum dusz, a na drogę zaśpiewamy sobie 
zwrotkę odrodzeniowej piosenki: 

„Wszystko nam jedno kiep czy chłop 
1 morowy 

Byle dla prawdy umrzeć był gotowy, 
A jeszcze lepiej żyć swem życiem čalem 
Choćby skończonym był arcycymbałem. 

  

Faljeton przedegzaminacyjny 
Pora egzaminów, która wywarła tak fa- 

cza przeważnie to, co nam pozostało po ma” 
turze. Chodzi tylko o operacje dodawania i 
odejmowania w zakresie liczb powiedzmy — 
sześciocyfrowych. Musimy bowiem dodać i 
obliczyć ilość stronic, które musimy umieć, 
od otrzymanej fantastycznej liczby odjąć to, 
czego dany profesor nie wymaga, to, о co 
pyta bardzo rzadko, oraz to, czego i tak w 
żaden sposób nie zdążymy się nauczyć. 2 

Na tem się kończą prace wstępne, czyli 

t zw. pierwsze przerobienie materjału. (Spot 

kanym kolegom możemy wtedy z dumą mó- 

wić: „Raz już przerebiłem wszystko, muszę 

jeszcze powtórzyć!* — to bardzo imponuje). 

Później przybiega zwykle jegomość, od któ” 
rego pożyczyliśmy książki i odbiera je, mo” 
tywując to tem, że się musi uczyć. Trochę 

nas to martwi, ale 1) — wszystko jedno, na 

czyim stole te książki leżą, 2) — jest prze” 

cież bibljoetka, do której przenosi się obec- 
nie cały ciężar pracy naukowej. Bierzemy 

więc sobie odpowiednią książkę (zakładam 
że każdy umie sobie wynaleźć magiczne sło- 

wo zaklęcia, pod którem dane dzieło zostało 

zakatologowane) i siadamy z nią w takiem 

miejscu, z którego widać całą salę. Daje 
nam to szeroki pogląd na świat i wąski po” 

gląd na pilność studjującej młodzieży. Jeśli 
wśród tej młodzieży brak narazie osobników, 
któreby nas mogły interesować, możemy się 
zająć inną nauką, a raczej sztuką (stosowa- 
ra), malując na stole obrazki, lub zostawia” 
jąc tamże cenne autografy. Czynimy to zwy- 

   

kle ołówkiem, bowiem 1) — atramentem 
wolno © w miejscach bardzo ściśle i bar- 
dzo o określonych, 2) — atrament bi- 

  

bjoteczny jest w t. zw. kolorze ochronnym 
— ochronnym dla stołu wzgl. papieru, na 
którym się pisze i pozostawia po sobie ślad 
minimalny. (Tu należy przyjąć, że nie nazy- 
wamy atramentem licznych, pozostawiają 
cych tu i owdzie buteleczek i kałamarzyków, 
wogóle pozbawionych jakiegokolwiek pły” 
nu). : 

W tej znojnej pracy, umilonej z jednej 
strony uderzeniami zegara (niestety tylko raz 

na kilka minut), z drugiej — uderzeniami 

drzwi, — z trzeciej — uderzeniami serca, (0 

ile charakterystyczny trzask podłogi da nam 

znać, że zbliża się ktoś interesujący), upły- 

wa nam szybko życie do godz. 18. Wtedy 

bowiem już w czytelni nie wolno nikomu się 
uczyć, bo wieczór, i noc jest na to, aby iść 
spać do domu, do kina, lub do teatru. Cho- 
dzi tu również o to, aby ludzie nie chodzili 
spać do bibljoteki. { 
"W czasie egzaminu należy się wystrze- 

gać kolegów, którzy coś umieją, lub udają 
że umieją. Przeczyta taki gość, albo wymy- 
śli parę chińskich terminów i imponuje. 
Krzywi się, dziwi się i oburza, że my jeszcze 
takich głupstw nie umiemy (chodzi o głu- 
pie 100 stron), powątpiewa: „I wy  chce- 
cie zdać egzamin?!?'... — @ 

Jak się na takiego trafi — zastrzelić na 
miejscu. GIF. 

ZAMIAST KRONIKI 
Jak bogaty i pełen może być nieraz je- 

den krótki dzień, niech posłuży jako dowód 
przyjrzenie się ubiegłej niedzieli. 

Godzina 11 rano — rozpoczyna się wal- 
ne zebranie Koła Polonistów. Wypełnia się 
sala seminarjum polonistycznego, przychodzą 
p. p. profesorowie: Pigoń,  Kolbuszewski, 
Otrębski, Glixelli — bo jakże, wszak to jed- 
no z najpoważniejszych kół naukowych na 
naszym Uniwersytecie. ; 

Z powściągliwych słów sprawozdania 
ustępującego zarządu, z objektywnej oceny 
Rady Nadzorczej (prezes kol. J, Grasewicz) 
bije w oczy prawda , że Koło w tym roku 
nie zatrzymało się i nie cofnęło, lecz przeciw 
nie szło wciąż naprzód i naprzód, że pełna 
oddania się i młodzieńczego rozmachu praca 
kol. Cz. Zgorzelskiego zostawiła. niezatarte 
ślady. 

Potem uroczysty moment wręczenia dy- 
plomu członka honorowego p. prof. Otręb- 
skiemu za jego serdeczną,  przyjacielską 
współpracę z nami, zwłaszcza w sekcji jezy- 
koznawczej. Probuje p. profesor zmniejszyć 
swoje zasługi, lecz my wiemy dobrze, że w 
tym jednym, jedynym wypadku nie miał 
racji. 

Jedno tylko mąciło radosny nastrój — 
myśl, że to może ostatnie takie zebranie z 
prof. Pigoniem. Smutek kładł się na serca ć 
żal — my, młodzi, bowiem potrafimy odczuć 
serce, które nas kocha i ocenić głęboką, 
prawdziwą wiedzę. 

A tymczasem część członków Koła zwie 
wała z zebrania, ale nie na wagary, lecz 
do Towarzystwa Przyjaciół Nauk, gdzie Wil 
no składało hołd niestrudzonemu bojowniko- 
wi pracy prof. A. Parczewskiemu z okazji 
60-letniej rocznicy wysłania przez niego ma- 

talny wpływ na humor oraz na frekwencję gisterjum. Chyliły się przed  dostojnikiem wiecu w Sprawie sądu kowieńskiego, nakła- 
da na poniektórych studentów pewien obo- 
wiązek, nie powiedziałbym, że prżykry, ale w każdym razie i t. d. —— mianowicie naukę, 
pracę naukową, robotę, czy jak tam kto 
woli. Ponieważ niedużo jest patologicznych 
Okazów, któreby uczyły się od  aiuższego 
czasu i były przygotowane do obecnego 
rzyśpieszonego tempa nauki, piszemy tych ilka słów celem przygotowania naszej mło- dzieży do podjęcia tak ważnego zadania. 

„ Należy wyjść z założenia, że wchłanianie wiedzy stanowi olbrzymią rozkosz dla nasze 
go ducha i, że korzystamy tylko z okazji 
egzaminu, aby tę wiedzę wchłonąć trochę 
szybciej niż zwykle. Pokrzepiwszy więc nad- 
wątlone siły takim aforyzmem, rzucamy na 
pastwę zastępców wszelkie prace społeczne, pokryjomu obiecujemy sobie, nigdy do nich 
nie powrócić, ale to już małoznaczący szcze- 
gół), wypożyczamy książki, które  powin- 
niśmy umieć (przeważnie na pamięć) 
niezależnie od przedmiotów, które studjuje- my — zaczynamy Się zajmować matematy- 
ką. Do potrzebnej nam matematyki wystar- 

wiedzy głowy dostojników państwa i miasta 
padały słowa uznania i podzięki dla tego, 
który jak powiedział J. M. rektor, ma jeszcze 
1 teraz takie dobre, pełne zapału oczy. 

Wyrazem uczuć serc młodych by.o szcze 
re przemówienie kol. Ochockiego i śpiew 
chóru akademickiego. 

O godz. 3 w sali Śniadeckich wiec w 
sprawie zajść kowieńskich, o którym zamie 
szczamy osobne sprawozdanie. 

Skończył się wiec ; znowu co innego — 
w Kole Polonistów zebranie sekcji języko” 
znawczej. Że było to ostatnie zebranie w 
tym roku, więc nie obeszło się bez fotogra- 
ij. A potem dr. Safarewicz mówił o studjum 
ięzykoznawczem w Paryżu; cenne uwagi do- 
dali prof. Glixelli i prof. Otrębski, poczem 
rozeszli się do domu na zasłużony wypoczy- 
nek. . Wi 

— 0d redakcji. Niniejszem zawiadamia- 
my, iż dyżury Redakcji przenieśliśmy ze śro 
dy na wtorek (od 11.30 do 12.30). i 

Szczegółowe sprawozdanie z zebrań wal 
nych Kół aukowych oraz szeregu zjazdów 
umieścimy za tydzień. 

Zajście pod więzieniem na Łukiszkach 
Organizacje komunistyczne pomiędzy szeregiem świąt i obchodów 

swych uroczystości obchodzą również 
oraz, innych 

tydzień pionera*, poświęcony uświadamianiu po- 
litycznemu dzieci przez krzewicieli idei komunistycznej. Idea ta oraz uświadamianie poli tyczne wszczepian zostają w młode pokolen a w ten sposób, że wyrobieni politycz. ikry 
minalnie komsomolcy opiekunowie organizacji pionera, prowadzą swych naiwnych stu- 
chaczy przed objekty rządowe i samorządowe, aby dać upust swemu entuzjazmowi, a za” 
razem spełnić zadanie wobec Kominternu. Powszechnie wiadomem jest, że prowodyry za 
każdą demonstrację otrzymują sowitą zapłatę od kominternu, przyczem pieniądze te są krwawo zapracowane prze robotników ZSSR. Agitatorzy w Wilnie nie śpią, sieją 
wśród najmłodszych swą niecną pracę co można było 

Е oni 
stwierdzić onegdaj, 

W dniu 3 bm. wieczorem prąd wslęzfzniem na Łukiszkach | organizacją „Pionet“ 
urządziła masówkę, w któwej wzięło udział okoła 50 wyrostkyw w wiekų od 7 do 14 lat. 
Naxczele demonstracji stanęli dwaj znani agitatorzy, komunistygzni i pod! ich przewodnict- 
wiem, odbywała się „pracją uświadamiająca dzieci". Rozrzucone zostałyj ulotki oaz: wywie 
szono sztandar czerwony z napiqem antypaństwowym. Na widok zbliżającego się patrolu 
policyjnego d - qzemonsttanci rozpierzchli się, przyczem 4ostała zatrzymanych 7 osób 

'w tej liczbie „chorąży” niosący sztandar oraz agitatorzy przywódcy, Instruktotyy: komu- 
nistyczni dla zachegenia i wzniegenia entuzjazmu wśród dziedi wybili kilka szyb w gma- 
chu administracji więziknia. Bezsprzecznie czeka ich zasłużona karh a w szczególności za 
to, iż zakażają dusz dezieci. Na ten objaw sgołeczeństwo winno zwrócić szęzególną uwa- 
ge, w pierwszym rzędzie rodzic ie wychowaw gy szkolni. 

Rownjež przed aresztem qzntfalnym przy uligq św. Ignedzgo, usiłowali komsomolcy 
zwołać demonstrację, lecz, nie doszła ona do skutku z pfowodu braku uczestników. 

Jak się dowiadujemy przywódcą głównym małoletnich Komunistów był student USB 
Straszun, który został ujęty. Wśród zatrzynianych małoletnich ga dzieci kilkakrotnie 
przytrzymywane podczas podobrrych ekscesów, Dotychczas oddawane one były pod 

już 
opie 

kę rodziców. Obecnie, wobec stwierdzenia notozyczności tych „występów”, 4dodzide będą 
pociągnięci do odpowiedzialności. 

  

ODEZWA 
Do ludności m. Wilna 

OBYWATELE! 
Najwyższy Dostojnik Państwa, Pa 

i Ziemi Wileńskeij! 

n Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Ignacy Mościcki przybywa w dniu 14 czerwca rb. do Wilna i w ciągu dwóch 
tygodni będzie Gościem Ziemi 'Wileńskiej. Przybywa Pan Prezydent, aby tu” 
taj na miejscu zapoznać się z rezultatami naszej dotychczasowej pracy na polu 
gospodarczej i kulturalnej odbudowy kraju, aby zetknąć się osobiście z tem 
wszystkiem co jest naszą radością lub troską. Zwiedzi więc Pan Prezydent w 
czasie swojej bytności nasze warsztaty pracy, szkoły, instytucje społeczne i 
wogóle te wszystkie ośrodki, w których skupia się i rozwija życie ludności 
Wilna i Ziemi Wileńskiej. 

Wielki to dla nas zaszczyt, przeto godnie musimy się przygotować do 
przyjęcia uosobienia Majestatu Rzeczypospolitej. Witać będziemy w Nim Do- 
stojnego Gospodarza naszej Ojczyzny. Otwarzymy przed Nim nie tylko bramy 
naszych miast i miasteczek, ale przedewszystkiem nasze serca. Ze czcią, na” 
leżną Majestatowi Państwa, zgotujemy Drogiemu Gościowi przyjęcie, które 
będzie wyrazem naszych uczuć dla Niego, a jednocześnie stwierdzeniem przy- 
wiązania obywateli tej ziemi doi państwowości polskiej. Musimy zamanifesto” 
wać jak droga jest nam odzyskana krwią: i znajem polskiego Żołnierza nie- 
podległość naszego kraju, niepodległość która odnowiła historyczne, wielo” 
wiekowe więzy, łączące go z Macierzą, z Najjaśniejszą Rzecząpospolitą. 

W celu powitania i przyjęcia Pana Prezydenta zawiązał się w Wilnie 
Komitet Obywatelski, który opracował j 
Wileńszczyźnie. Program ten podamy d 
nictwem prasy. Wzywamy wszystkich 
lojalnych obywateli, mieszkańców Wilna i ziemi "Wileńskiej, 

uż program pobytu Głowy Państwa w 
ot powszechnej wiadomości za pośred- 

bez różnicy narodowości i wyznania 

do należytego: 
przygotowania się na przyjazd Pana Prezydenta. Niechaj w zrozumieniu do- 
niosłości oczekujących Wilno dni ułatwią pracę Komitetowi. przedewszyst- 
kiem przez uporządkowanie zewnętrznego wyglądu miast i wsi, a następnie 
przez utrzymanie wzorowego ładu i porządku. Wspólnym, harmQqnijnym wy” 
siłkiem musimy osiągnąć to, aby Dostojny Gość z podróży Swej i bytności u 
nas wyniósł jaknajlepsze wrażenia. 

Niech żyje Najjaśniejsza Rzeczpospolita i Jej Prezydent, Ignacy Mościcki. 
Wpjewódzki Komitet Obywatelski Przyjęcia 

Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, 
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| CZWARTEK 
5 Dziś W. słońca o godz. 3 m. 18 

Bonif 
Ko © Z. słońca o godz. 7 m. 51 

Klaudjusza 

Spostrzeżenia Zakładu Met£orologji 

U. 5. В. ® Wilnie, 

z dnia 4. VI. 1930 r. 

Cišnienie šrednie w mm. 768 

-1- 8 

Temperatura najwyższa -1-12 

-1-1 

šlad 

Temperatura šrednia 

Temperatura najnižsza 

Opad w milimetrach: 

Wiatr ) 

przeważający | 

Tendencja barometryczna: wzrost ciśnienia 

rano półpochmurno, wieczorem 

przelotny opad. 

Północny 

Uwagi: 

  

» NABOŽENSTWA 
Rekołekcje T. O. R. We czwartek, piątek 

i sobotę, dnia 5, 6, i 7 czerwca, o godz. 7 
wieczór, w kościele św. Jana, w, kaplicy Bo- 
żego Ciała odbędą się dla członków Towa- 
rzystwa Odrodzenia Religijnego i sympaty- 
ków doroczne rekolekcje prowadzone przez 
założyciela T-wa ks. St. Miłkowskiego. W 
niedzielę dnia 8 b. m. odprawiona będzie 
msza św. ze wspólną komunją. 

— Zarząd Katolickiego Związku Polek 
prazypomifia, że 6 czerwca jako w pierwszy 
piątek miesiąca odbędzie się w kaplicy Ser 
ca Eucharystycznego (Mickiewicza 19—2) 
adoracja Przenajświętszego Sakramentu od 
godz. 4 i pół do 7 i pół zakończona błogo- 
sławieństwem. 

UNIWERSYTECKA 

— Egzamin O na Wydziale 
Hamat czy US. . w terminie letnim 
roku akademickiego 1929—30 odbywać się 
będą od 25 czerwca 1930 r. Do egzaminów 
zgłaszać się należy pisemnie w czasie od 5 
do 10 czerwca r. b 

SZKOLNA 
— Dyntkcja Państwowego Seminarjum 

Ochroniarskiego podaje do wiadomości, iż 
egzaminy wstępne na Kurs | rozpoczną się 
23 czerwca o 8 rano w lokalu seminarjum, 
Maniuszki 36. Podania kancelarja przyjmuje 
do 15 czerwca. 

' Dyrekcja poleca wychowawczynie do 
przedszkoli, ochron i domów prywatnych na 
dwa miesiące letnie. 

ZEBRANIA ! ODCZYTY 

— Z T-wa Wieteranów. Dnia 5 czerwca 
we czwartek o a? m. 30 w sali Sądu 
Okręgowego w Wilnie, odbędzie się walne 
zebranie stowarzyszenia weteranów 1863 r. 
w Wilnie, na które zarząd zaprasza jak we- 
teranów i wdowy po nich, tak również wszy 
stkich, jnteresujących się losem najstarszych 
bojowników o wolność narodu i ich rodzin. 

RÓŻNE 
— Pożądana inowacia. Od dłuższego 

czasu biura adresowe szeregu większych 
miast polskich wprowadziły niezwykle poży 
teczną inowację polegającą na udzielaniu in- 
formacyj adresowych przez telefon. ; 5 

Inowacja ta stanowi poważne udogodnie 
nie dla osób prywatnych i instytucyj korzy- 
stających często z biur adresowych. * ; 

Przeprowadzenie takiej inowacji nie 
przedstawiałoby wiele trudności, natomiast 
przyniosłoby niemałe korzyści. Firma lub 
osoba prywatna pragnąca korzystać z tej 
inowacji zakupywałaby blok (powiedzmy 
25-cio kartkowy) 'kart informacyjnych zaopa 
trzony dla kontroli numerem. Blok taki po- 
zostawałby w biurze adresowem; na każde 
telefoniczne żądanie abonenta urzędnik biura 
udzielałby informacyj — przy powtórnem te- 
lefonicznem zgłoszeniu za kwadrans.. 

Możeby wileńskie biuro adresowe  ze- 
chciało wprowadzić u siebie to udogodnienie. 

— Termin Tygodnia Emigranta Polaka 
został prZeniesipny. Komitet Tygodnia Emi- 
granta Polaka w Wilnie, ze względu na to, 
że społeczeństwo miejscowe jest całkowicie 
zajęte przygotowaniami na przyjęcie Pana 
Prezydenta i na niesprzyjający wszelkim im- 
prezom społecznym okres wakacyjny, prze- 
niósł termin Tygodnia z miesiąca czerwca 
na październik r. b. Prace Komitetu Wyko- 
nawczego nie ulegną przerwie pomimo odro' 
czenia Tygodnia i sekretarjat Komitetu jest 
czynny codziennie w godzinach urzędowych 
w lokalu urzędu wojewódzkiego pokój 24. 

NIKA 
— Podziękowanie. Zarząd opieki gimn. 

Ad. Mickiewicza w Wilnie tą drogą składa 
serdeczne podziękowanie wszystkim tym, 
którzy łaskawie a bezinteresownie 
nili się do urozmaicenia zabawy na rzecz nie 
zamożnych uczni tegoż gimnazjum z dnia 
29-V 30 r. w ogrodzie po-Bernardyūskim 
jako to: Zespołowi Rewii Wileńskiej p. Sa- 
dowskiej za prowadzenie gier dziecinnych. 
p.. dyr. Bojakowskiemu, 13 drużynie harcer- 
skiej, p. Subortowiczowi, właścicielowi kino 
„Wanda“ jako też Redakcji „Słowa* za 
bezinteresowne umieszczenie wzmianki na 
łamach tego poczytnego pismą. 

przyczy- 

CHODZĘ PO MIEŚCIE. 
  

lzy tyike „sumysławeść ? 
Któregoś dnia, swą po mieście wędrówkę 

odbywając, spotkałem znajomego, który mi 
z oburzeniem opowiedział pewną  historję, 
bardzo znamienną, dla czasów które prze” 
żywamy. 

Oto do jednego z wileńskich banków spół 
dzielczycu zgłosił się niedawno urzędnik skar- 
bowy, który poprosił o udzielenie mu infor- 
macyj, kto nabywa nawozy sztuczne za po- 
średnictwem wzmiankowanej instytucji. 

— Poco panu te dane — zapytano pana 
urzędnika. 

Dla celów podatkowych. 
— Chodzi o to, że panowie macie do 

czynienia z właścicielami ogrodów, którzy 
pozakładali sobie np. inspekta, czerpią z nich 
zyski podobno znaczne, a my nie wiemy, czy 
w stosunku do tych zysków odpowiednie 0- 
płacają podatki. 

— Rozumiem, ciągnął skarbowiec, że na- 
wozy sztuczne nabywane są przez ludzi bo” 
gatszych i od nich właśnie pragnę zacząć 
me funkcje kontroli. 

Mniejsza o to, że nie znam właściciela i 
‚ aspektów, któryby używał do nich nawo- 
zów sztucznych i nie chodzi tu o to, czy 
gorliwy urzędnik skarbowy dowiedział się te- 
go czego dowiedzieć się pragnął, czy też nie 
— to już jest drobiazg. Nie w tem leży punkt 
ciężkości sprawy. у 

Leży on gdzieindziej, bo oto trzeba za- 
uważyć, że w Polsce od kilku lat prowadzona 
jest usilna propaganda w kierunku  skłonie- 
nia ludzi do nabywania nawozów sztucznych. 

19а па tę propagandę dziesiątki i setki 
tysięcy złotych, byle zyskać odbiorców pro- 
duktów naszych fabryk w Chorzowie i Mości- 
cach, z takim trudem rożbudowanych, byle . 
podnieść wydajność ziemi w kraju. 

Ministerstwa opracowują wielkie plany, 
pragną na nich oprzeć przyszłość gospodar- 
czą Państwa, a taki mały urzędniczek skar- 
bowy w Wilnie ośmiela się całą tę robotę 
systematycznie burzyć, ośmiela się całą tę 
akcję psuć. 

Przecież jasnem jest, że ktoś, kogo bardzo 
do nabywania nawozów sztucznych nama- 
wiać trzeba, odżegna się od nich na wieść, że 
kupno tego produktu naraża go na rodzaj 
inwigilacji ze strony władz podatkowych, a 
co za tem jdzie, zdaje się zapowiadać pod- 
wyższenie podatku. 

I tylko nie wiadomo, co w tej operetkowej 
historji z poszukiwaniem ludzi podnoszących 
swe gospodarstwa i to poszukiwaniem bynaj 
mniej nie dla celów premjowania — większą 
odegrywa rolę: bezmyślność czy system? 

W jednym j w drugim wypadku dzieje 
się rzecz skandaliczna, w drugim jednak tem 
skandaliczniejsza, że pomysłowość naszych 
urzędów skarbowych znalazła pole do popisu 
właśnie w momencie, gdy w wyniku badań 
nad stanem gospodarczym Wileńszczyzny, 
przeprowadzonych przez specjalną komisję, 
pozostającą pod przewodnictwem p. vice - 
ministra Starzyńskiego, kraj nasz uzyskał sze- 
reg ulg podatkowych w zrozumieniu i uw- 
zględnieniu przez rząd tej powszechnej bie- 
dy, która sytuację gospodarczą ziemi Wileń 
skiej ciechuje. Mik. 

  

ZWIEDZAJCIE MIĘDZYNARODOWĄ 
WYSTAWĘ KOMUNIKACJI I TURY- 
STYKI W POZNANIU OD 6 LIPCA 

DO 10 SIERPNIA R. B. 

    

Tragiczny zgon prof. Lewińskiego 
Wczoraj wieczorem w gmachu Instytutu Naukowego Badań Europy. 

Wschodniej (Zygmuntowska 2), zdarzył się okropny wypadek, ofiarą którego 
padł znany ekonomista polski profesor. dr. Jan Stanisław Lewiński. 

Proi. Lewiński przyjechał z Wiarszawy by wygłosić trzy wykłady o ustro 
jach monetarnych państw. wschodnich 1 właśnie wczoraj miał być jego pierw- 
szy odczyt. 

Gdy do godziny 6 w. prof. Lewiński nie przybył wszczęto poszukiwania 
i ustalono, że widziano go w gmachu Instytutu tuż przed godziną 5 w. gdy 
wchodził na schody, od strony: podwórka. 

Rzucono się więc do ogiędzin gmachu i w sutetynach znaleziono już, 
tylko zwłoki tragicznie zmarłego uczdnego. ° 

Spiesząc na wykład prof. Lewiński nie znając rozpłanowania lokalu In- 
stytutu nieszczęśliwym 
dawna windy. 

zbiegiem /okoliczności tźafit dd drzwij nieczynnej od: 
я V 

. Bez namysłu pchnął drzwi i znalazł się w przepaści głębokiej na dwa 
piętra.  Padając na posadzkę suteryny prof. Lewiński uległ pęknięciu czaszki 
i złamaniu kręgosłupa, co spowodowała natychmiastowy zgon. 

Nauka polska traci w prof. Liewińskim wybitnego członka, ekonomisty 
o wielkiej sławie i doskonałego znawcę stosunków gospodarczych na Wscho- 
dzie Europy. 

* * 

"Tragiczny zgoh prof. Lewińskiego spowodował wkroczenie władz, któ- 
re spodziewać się należy przeprowadzą jaknpjsciślejsze dochodzenie w celu 
ustalenia odpowiedzialności za karygodne niezabezpieczenie nieczynnej windy 
co pociągnęło za sobą ten okropny wypadek. 

Uciekający przed represjami 
Onegdaj w dzień w rejonie Druskienik 

rzucił się do Nienina usiłując przedostać się 

na nasze terytorjum jakiś osobnik, który na 

środku rzeki począł tonąć. 

Strażnicy litewscy mimo bliskości linji 
granicznej idącej środkiem rzeki podążyli za 

Pzlenie bibuły 
Wczoraj w dzień na podwórku Urzędu 

rmcił się w mty Niemna 
zbiegiem wyławiając go z wody. 

Okazuje się, że ujętym jest Jerzy Bartiu- 
kas, oskarżony o szpiegostwo,f który onegdaj 
uciekł z więzienia kowieńskiego i przez gra- 
nicę usiłował przedostać się na obce tery- 
torjum. 

komunistycznej 
Wojewódzkiego ułożono wielki stos z ulotek 

komunistycznych przyłapanych na mieście jak również na granicy. 
Bibułę oblano naftą i spalono. 

TTT KOP RST T TNT S TS SIT AT INTO 

TEATR I MUZYKA 

. — Teatr Miejski na Pohulance. Ostatnie 
dni gościny Jaracza — Skida ściągają tłumy 
widzów. Znakomity artysta wraca niebawem 
do Warszawy, dając po drodze z zespołem 
wileńskim dwa widowiska „Artystów* we 
wtorek 10 w Białymstoku i we środę 11 w 
Grodnie. 

— TfSatr Miejski w Lutni. Od dziś, uro 
cza „Mysz koświelna* pełna  niefrasobliwej 
wesołości a niepozbawiona i głębszego zna- 
czenia społecznego komedja z Niwińską i 
Zelwerowiczem wraca na repertuar  Lutni. 
Ceny potrójnie zniżone. „Mysz kościelna”, w 
premjerowej obsadzie pójdzie tylko parę 
dni. W końcowych próbach MAREA M 
reżyserskim p. Wyrwicza „Narzeczona z da 
chu” z Ejchlerówną w tytułowej roli oraz 
„Genjusz i kucharka" K. Jeromea z Niwiń- 
ską j Zelwerowiczem, : 

— Ulubieńcy publiczności p.p. Lilja Szten 
gel i В. Studencow w Wilnie, Zespół teatru 
rosyjskiego, składający się z wybitnych sit 
artystycznych na czele z ulubienicą — Га 
Sztengel i E. Studencow z Rygi przybywa do 
Wilna po rekordowym sukcesie w większych 
miastach Polski a ostatnio na Wołyniu. Wy- 
stępy odbędą się w teatrze „Nowości”* przy 
ulicy Wielkiej 47. W sobotę 7 czerwca pierw 
sze przedstawienie zespołu w sztuce „Dja- 
beł' czyli „Mr Lambertier" w 3 aktach. 

Repertuar następnych dni zapowiada: w 
niedzielę 8 bm. „Karuzela miłości* w 3 ak- 
tach Klabunda, w poniedziałek 9 bm. poże- 

gnalne przedstawienie „Kobieta i perla* w 4 
aktach. 

Początek przedstawień o godz. 8.30 w. | 
Sprzedaż biletów w księgarni „Lektor* (Mi- 
ckiewicza 4) zaś w dnie przedstawień w ka 
sie teatru „Nowošci“ (Wielka 47). 

WYPADKI I KRADZIEZE. 
. — Pożar. We wsi Udział gminy głęboc- 

kiej w zagrodzie Adolfa Łosia pożar strawił 
dom, dwa chlewy, spichrz ze zbożem, oraz 
MS rolnicze. Straty wynoszą 6 tysięcy 
złotych, 

— Zatrzymanie „pajęczarza”. Na strychu 
domu nr. 4 przy ulicy Ofiarnej zatrzymano 
Nowickiego Pawła (b. st. miejsca zam.) na 
gorącym uczynku kradzieży bielizny. 

Tu jeż w żu. Z garażu przy u- 
licy Wileńskiej 8 skradziono deskę rozdziel 
czą od samochodu wartości 500 zł. należącą 
Józefa Chławnowicza. 
„, — Harqe samochodowe. Przy zbiegu ulic 
Zygmuntowskiej i Wileńskiej samochód kie- . 
rowany przez Wincentego Miżonasa (Swier 
kowa 1) przyjechał sierżanta 3 dak Stanisła- 
wa A Sto doznał Raj aa ciała. 

— Wypadki w ciągu . czasię od 
3 do 4 bm. zanotowano w Wiinie ogółem 50 
wypadków. W tem było kradzieży 4, opilstw 
15, przekroczeń administracyjnych 16. 

— Pod Burbiszkami było samobójstwo. 
Przejechaną przez pociąg, koło Burbiszek о- 
kazała się 19 letnia Janina Żuchowska za- 
mieszkała u rodziców przy ulicy R. Smigłego . 
43. Popełniła ona samobójstwo z niewyjaś- 
nionych narazie powodów. ‚
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ŚMIERĆ NA POSTERUNKU. 

   
    

jowych I | y 
czasu pełnił służbę na terenie gm. ołuskiej 
wielkiemu zadowoleniu swych przełożonych i 
ku bezsilnej złości kłusowników, dła których 
był bezwzględnym i których tropił niezmor- 
dowanie. 

Mieszkań 

  

  

    

  

cy okolicznych wsi 
nie odgrażali się, cóż jednak może zrobić kłu 
sownik w wa z uzbrojonym gajowym. Po- 
bić — Ziarnik był silnym i odważnym, za 
mordować podstępnie — Ziarnik wiedząc o 
złych zamiarach swych wrogów miał się na 
baczności, 

Mimo tej ostrożności pewnej nocy, kiedy 
powracał po całodziennej pracy został napad 
nięty znienacka i ogłuszony uderzenem ka- 

iejednokrot 

  

   
  

„mienia. 

; 

Napastnik, a jak następnie wyjaśnio do- 
chodzenie 19 letni Tymoteusz Andrejuk, ko- 
rzystając z niemocy ogłuszonego uderzeniem 
Ziarnika, zawiązał mu sznurek na szyję i u- 
dusił. Dia zatarcia śladów zwłoki wrzucił do 
torfowiska. 
„„Polieja doszła do tego, kto dokonał za- 

bójstwa i Andrejuka aresztowała. 
Po pewnym czasie sprawa znalazła 

na wokandzie Sądu Okręgowego. 
trwała długo i w rezultacie zapadł wyrok 
skazujący kłusownika — mordercę na 12 lat 
ciężkiego więzienia. Młodociany wiek skazań 
ca pozwolił sądowi zastosować amnestję co 
zredukowało karę do 6 lat. 
. Sąd Apelacyjny poszedł w tym kierunku 
jeszcze dalej i zmniejszył karę do 4 lat. 

Zanim mogiła dzielnego gajowego, zamor 
dowanego na posterunku porośnie trawą za- 

bójca jego odzyska swobodę i niewątpliwie 
ac do swego procederu — kłusowni- 

ra. 

„JAK SIĘ NIEMA CO SIĘ LUBI". 

„Jak się niema co się lubi — to, się lubi 
co się ma'* głosi refren jeden z ostatnich pio- 
senek popularnego „Lopka" — Krukowskie- 
go. W smiesznem tem powiedzonku jest du- 
że racji nie przyznawał jej jednak Antoni 
E mieszkaniec wsi Ginele pow. Wil. Troc- 

go. 
Młodzieniec ten, mimo, że miał swoją „wy 

brankę“ (jakoś to tu nie pasuje) czuł niczem 
niewytłomaczony pociąg do „wybranki* swe 
go sąsiada Józefa Kandracika, a widząc, że 
akcje rywala stoją znacznie wyżej zemscił 
się w sposób okrutny. Poirytowany swym 
niepowodzeniem schwycił drąg (najwymow 
niejszy argument podczas sprzeczki na wsi) 
i zmiażdżył nim łokieć Kondracika. 

Panna nie nabrała przez to svmpatji do 
krewkiego amanta, natomiast policja zajęła 
się jego buńczuczną osobą i skierowała spra 
wę do Sądu. Dwa miesiące aresztu — oto 
ostatnie słowo Sądu w tej sprawie. 

się 
Sprawa 

  

  
  

КАН ) © 
CZWARTEK DNIA 5 CZERWCA 

11.58 — 1400: Tr. z Warsz. Sygnał 
czasu, kom. meteorolog. odczyt dla gospo” 
dyń i koncert. 

16.10 — 16.15: Program dzienny. 
16.15 — 17.00: Muzyka z płyt gramo- 

fonowych. 
17.00 — 17.15: 38-ma lekcja języka nie- 

mieckiego. 
17.15 —18.45: Tr. z Warszawy „Wśród 

„ksiąžek“ i koncert solistów. 
18.45 — 19.10: „Prawo 

a dawniej* odczyt wygł. prof. 
karne dziś 
Stefan Gla- 

5 zeń: 

         

         
          

   

       

   

  

: 
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szych zł. 5. 

  

19.10 — 19.35: Przegląd filmowy A. 
Bohdziewicz. 

+ 19.35 — 19.50: Radjowy dziennik pra- 
sowy z Warsz. 

19.50 — 20.15: Program na piątek, sy- 
gnał czasu i rozmaitości. 

20.15 — 21.45: Tr. koncertu symfonicz- 
nego z ogrodu po-Bernardyńskiego w Wil- 
nie. Wil. Ork. Symfoniczna pod dyr. Kazi- 
mierza Wiłkomirskiego. 

21.45 — 22.15: Tr. Słuchowiska z Ka- 
towic. 

„22.15 — 24.00: Tr. z Warsz. Komunika- 
ty i muzyka taneczna. 

DPIARY. 
Wincenty Sajewicz dla  najbiedniej-- 

KUWOŚCI WYDAWNICZE 
— Buyno - Arctowa M. „Wyspa Mędr- 

ców* z 35 rys. A. Gawińskiego. Wydawni- 
cta 1930. 

Ukazała się w wydaniu  ksiąžkowem 
ll „Wyspy Mędrców*, wielkiej powie- 

tami w „Tygodniku 
Intryga zadzierzgnięta 

  

  

  

       
   cając i iekawiając czytelnika ciągle no- 
wemi tajemnicami 1 zagadkami. Autorka nie- 
raz pozornie uchyla ich rąbek, by, gdy czy” 
telnik będzie się czuł bliski rozstrzygnięcia 
zdumieć go i oszołomić nowemi  powikła- 
niami, nowym splotem niezwykłych wyda- 
rzeń. A wręcz z napięciem intrygi, wzra- 
sta natężenie i tempo akcji. : 

„Wyspę Mędrców* czyta się z niesła- 
bnącem zainteresowaniem, znajdując w niej 
zdrową, pożyteczną, a jecjiocześnie ciekawą 
lekturę. 

Mijóberg Eric. Bornep. W. kraźnie łow- 
ców głów. Przekład K. Cz. Wydawnictwo M. 
Arcta 1930. 

Treścią książki jest opis<wypraw auto- 
ra do tajemniczych, często nietkniętych sto- 
pą Europejczyka, wnętrz najciekawszej wy-. 
spy arhipelagu Malajskiego. 

Mijóberg nii eraz doznawał ciekawych, 
a często wstrząsających przygód między 
dzikimi „łowcami głów'* — Dajakami į Ka- 
labitami. 

Pierwiastek epiczny podnosi wartość 
książki jako lektury, a jednocześnie jako 
jej oczywisty plus podkreślić należy wspó- 
niałe i niezwykle zajmujące opisy natury 
borneańskiej, oraz barwny obraz życia i 
obyczajów, legend i wierzeń pierwotnych 
mieszkańców Bornea, obyczajów często śmie 
sznych i dziwacznych, czasem okrutnych, a 
w każdym razie prawie nieznanych i bardzo 
R EA dla Europejczyka. 

oznanie wielkiej wyspy z książki Mjó- 
berga ułatwiają liczne fotografje z przyrody 
i życia borneańskiego. 

Each Rex. SYN BOGÓW. Wydawni- 
ctwo M. Arcta 1930. 

Syn Bogów, główny bohater książki — 
to student Chińczyk, syn bogatego kupca 
nowojorskiego. Już sam motyw wzajemnego 
stosunku przedstawicieli rasy białej i zółtej 
szczególnie w tem kolosalnem  zbiorowisku 
wszystkich ras i narodów, jakiem są Sta- 
ny Zjednoczone, — jest zawsze interesują- 
cem zagadnieniem. 

Rex Beach wyzyskał temat umiejętnie, 
łącząc barwną i ciekawą fabułę z niemal nie- 
znanemi dla ludzi białych szczegółami 
wnętrz siedzib bogatych kupców chińskich, 
oraz z obrazami przepychu ich dancingów 
i innych lokali rozrywkowych. 

  

FOLWARK r 
Benedyktowo do sp r żedarpia 
25 dzies. Lasu — 3 dz., ornej—15 dz., 
reszta łąki i pastwiska. Zabudow. w 
dobrym stanie. Ziemia pierwszorzędna. 
Gm. Rudomińska, 18 klm. od*Wilna. O 
cenie dowiedz. się na miejscu u Sta- 

nisława Fiedorowicza. —I       

ę coraz bardziej, podnie- $ 

le twiątiu emeryto s państwowych 
W dniu 1 czerwca przy ul. Św. Anny 

pod. Nr. 2 odbyło się walne zebranie człon- 
ków powszechnego związku emerytów pań- 
stwowych oddziału w Wilnie. Z odczytane 
go sprawozdania o działalności związku za 
rok ubiegły wyjaśniło się, że pomimo nie- 
sprzyjających okoliczności, związkowi udało 

jednać ów pewne ulgi. 
5wnania uposażenia, pomiocy lekar 

skiej, zniżki kolejowej są w toku. Na zebra- 
niu zostały podniesione kwestje: 1) uformo- 
wanie Kasy Pogrzebowej, zadaniem której 
jest okazanie niezwłocznej materjalnej pomo 
cy osieroconym i 2) uformowanie funduszu, 
z którego można byłoby wydawać w razie 
potrzeby bezprocentową pożyczkę, a nawet 
dawać niewielką bezzwrotną zapomogę. 

Cele związku są dobre,.j pożyteczne i 
dziwić się należy, że wileński odaział liczy 
członków niespeina 300 osób, tymczasem, 
jak fama głosi, w Wilnie emerytów państwo” 
wych nabiera się do 1500. 

Emeryci, ludzie bezwzględnie inteligent 
mi, wiedzą przecież, że w jedności siła i że 
związek ma na celu podniesienie dobrobytu 
wszystkich emerytów, a jednak zachowują 
się biernie i do związku nie wstępują. 

Nie można chyba myśleć, že od wstą- 
pienia do związku wstrzymuje mizerna opła- 
ta 60 gr. miesięcznie, wprost nie uświadamia 

   

    
   

    

  

ja sobie, że korzystając z ulg, jakie wyjed- В 
nał związek, obowiązani są wpisać się na 
członków i wnieść swe grosze, które przy- 
czynią się do dobra ogółu i otrą być może 
niejedną łzę sierocą. 

Rządy zaborcze nie wyrobiły w nas po- 
czucia uspołecznienia. 

Uprasza się wszystkie gazety o przedru- 
kowanie. 

Stefan Tuhan- Baranowski 

LA 

LEWINÓWNA WYJEŻDŻA NA OGÓLNO- 
POLSKIE ZAWODY RAA 

W nadchodzącą niedzielę odbędą się w Bia 
łymstoku ogólnopolskie zawody lekkoatletycz 
ne pań, zorganizowane przez związek mło- 
dzieży wiejskiej. 

W zawodach tych weźmie udział szereg 
najwybitniejszych zawodników polskich z Ha 
liną Konopacką na czele. Z Wilna wyjeżdża 
czołowa nasza lekkoatletka Lewinówna (Ma- 
kabi). Ostatnie jej wyniki, uzyskane na tre- 
ningach, pozwalają przypuszczać, że w nie 
dzielę poprawiony zostanie rekord polski w 
rzucie kulą. 

NYEZOŻW. o 

  

  

     
    

        

                

   

  

  

OGŁOSZENIE 

7 Baon K.O.P. w Podświlju pow. Dzi- 
śnieński zamierza oddać w drodze przetargu 
nieograniczonego dostawę mięsa dla Baonu 
na czas od 1 iipca do 31 grudnia 1930 roku. 

Oferty na powyższą dostawę winny 
wpłynąć do Baonu najpóźniej do dnia 18 
czerwca godz. 9 rano, w którym to dniu ode 
będzie się przetarg. + 

Bliższych informacyj udziela 
mistrz Baonu w godz. służbowych. 

kwater 

SAT TTT NE ZPA TTT SOLTEK TNN SEA NT A ROR TLEKOZEOOAO ZOT EIT 

iiówy rużkiad jazóy auiobusów 
ODJAZD Z WILNA. 

1) Wilno — Grodno — Białystok 5, 10, 
12, 14, 17. 

2) Wilno — Niemfenczyn 6, 7, 8, 9, 10.30, 
12, 13, 15, 16, 7.30, 8.45, 19.45. 

3) Wilno — Landwarów — Troki 9.45, 
13.00, 18, 7. 15, 8.15, 8.45, 9.15, 12, 14.30 
15.30, 17.00-19.30, 20.20, 21.30. 

4) Wilno przez Oszmiany — Holszany — 
Traby — Wiszniew — Wołożyn — Iwieniec 
6, 6.45, 16, 17, 17.30, 18. 

5) Wilno — Oszmiana — Smorgonie — 
Krewo 5.30, 9.15. 14.30, 15, 15.30, 16.30 

6) Wilna — Mejszagoła — Podbrzezie 
8.30, 12.15, 17.30. 

7) Wilno — Michaliszki — Swir — Kobyl 
nia — Miadzioł 15, 16. 

8) Wilno — Połuknia — Olkieniki 18, 19 
9) Wilno — Iwie — Traby 16, 7.10, 17.40 

18.10, 18.40, 19.15, 20, 20.50, 21.30. 
10) Wilno — Lida 15. 
11) Wilno CY — Turgiele — Ta- 

bodyszki 16.30, 1 
12) Wilno — Molodeczno 14. 

13) Wilno — Święcłany — Braslaw 19. 

PRZYJAZD DO WILNA 

1) Wiino — Grodno — Białystok 9.30 
10.30, 15.30, 23.30. 

2) Wilno — Niemenczyn 7.30, 9.30 10.30 
11.30, 13, 14.30, 15,30, 17.30, 18.30 20, 21.30 

3) Wilno—Landwarów — Troki 12.20, 
16.10, 21.10. 

4) Wilno przez Oszmiany — Holszany — | 
Traby — Wiszniew — Wołożyn — Iwieniec 
7.30, 8.30, 9.30, 13.45, 18.21. 

5) Wilno — Oszmiana — Smorgonie — 
Krewo 7 „8, 9, 10 16, 16.30. 

6) Wilno— Mejszagoła — Podbrodzie 
7) Wilno — Michaliszki — Świr — Ko- 

bylnik — Miadzioł 7.45, 8.45, 
i M Wiino— Połuknia —  Olkieniki 8, 

„50. 
9) Wilno — Iwje — Traby 17.30, 18.40, 

19.10, 19.40, 20.30, 21.15, 22, 22.40, 23.30, 
23.35. | 

1) WIE wi shea i Turgiete Ino — Jaszuny — — Ta- 
bońyszki 7.30, 8.30. 

12) Wilno — Mołodęczno 10.30. 

    

      

      

        

       

      

KINO 

MIEJSKIE 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 3. 

„Iańiczący 
NASTĘ PONY, 

   

  

W dn. 5, 6 i 7 czerwca 1930 roku Kinematograf Miejski NIE CZYNNY z powodu remontu 
PROGRAM: 

iedeń' 
  

  

   

    

      

W roli głównej największa czarodziejka ekranu LYA MARA, Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od g. 
6-ej. W niedzielę i święta kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g. 4-ej. 

UWAGA! Seansy o godz. 4 i 5 m. 30 po cenach zniżonych BALKON — 60 gr., PARTER — 1 zł 
Pierwszy Dźwiękowy | PREMIERA! Przebój dźwiękowy! Ulubienica p ności czarująca peina temperamentu COOLEN MOORE w 

<то-Теай najnowszej Ei NP i „ее W akcie II WiELKA ВЕМО Tańce 
A swojej kreacji „omas wspólcze: ПабРу akrobatyczne, — С15у Humo Zie, 

„LE LAA Śpiew et. cet. Nad program: Wszechświatowej.sławy śpiewaczka IZA KREMER wykona piosenki. Początek seansów 
o godz. 4-ej, ostatni seans o godz. 10.30. 

  

Pierwsze Dźwięko- 
kowe Kino 

„HOLLYWOOD: 

Mickiewicza 22.   Dziśl 

cudownym swym śpiewem i grą na banjo oczaruje widzów i słuchaczy. 
Partnerem jej jest popularny amant ekranu i sceny JÓŻEF SCHILDKRAUT 
pozatem udział biorą słynne CHORY MURZYNSKIE w 100 proc. przebo- 
jowym filmie dźwię- ga люя hy 
kowo-śpiewnym p. @ т Ё U J 4 H T d dł 

LAURA LA P 

t STATEK K 

  

Do godz. 7 ceny miejsc na parterze odl zł. Balkon 80 gr. 

Główna 
Wygrana 

I kl. 21 aterįi Pefsiumasi 

Zł. 60.000 
znów, jak zwykle i tym razem 

padła u nas na los naszej 

kolektury. 

LOSY Z-ej KL*SY 
21 Lof Państw. 

są już u nas do nabycja. 

Cena 1|4 losu: 
dla posiadacza losu klasy 

poprzedniej 10 złotych 

dla nowonabywcy . „ » 20 złotych 

Ogólma suma wygranych 

zł. 32.000.000 | 
(32 miljony) 

CO DRUGI LOS WYGRYWA! 

Jedyna prawdziwie najszczęśliwsza 

kolektura w Polsce 

E.Licht nsteiniS-ka; 
WILNO, WIELKA 44. 

Centrala kolektury: 

Marszałkowska 146. 

Konto P. K. O. 81051. 

od 1835 r. 

Warszawa, 

Firma egz. 

оОР 

!’\‘\’\’\’\ RJRJA 

XĄDAJCIE 
we wszystkich „aptekach i 
składach aptecznych znanego 

środka od odcisków 

= Piow. A. PAKA Z 
BERJRZWZRZWZWANWA 

TA
VA
TA
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OBWIESZCZENIE 
 OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA Nr. 62 OKRĘGU WYBORCZEGO, OBEJMUJĄCEGO POWIATY:  LIDZKI, SZCZUCZYŃSKI, WOŁOŻYŃSKI, 
_MOŁODECZAŃSKI, OSZMIAŃSKI I WILEJSKI:Z SIEDZIBĄ W M. LIDZIE NA ZASADZIE ART. 92 USTAWY, SEJMOWEJ Z DNIA 28 LIPCA 1922 R. 

-_ DZ. UST. Nr. 66 O ORDYNACJI WYBORCZEJ DO SEJMU, NINIEJSZEM, PODAJE DO OGÓLNEJ WIADOMOŚCI IMIONA I NAZWISKA WYBRA- 
NYCH POSŁÓW DO SEJMU. 

    

      

                         

  

     

  

       
                

  

    

azem wyborców no 84.763 42.039 51.791 38.495 57.669 44.478 R 319.235 об manidatów zgodnie 

w. AR AA 
aa. > : Lidzkie  |Szczuczynskie| Wotožynskie| Motodeczan. | Wilejskie | Oszmiańskie m EE" z systemem wyborczym 

LISTA 
Nr. 2 1966 106 116 371 161 315 3035 
Rota 137 10 156 53 506 4416 5278 
аЙ, 5 1 2 2 5 8 23 

0 16845 11597 4174 51 268 6527 39462 I. III. V. VII. 
S 1391 207 100 654 2525 677 5554 ' 

2120 11 3 1 14 23 2 54 
£ 0195 7530 1793 1695 995 1205 4506 17724 Iv. 

+ 86 5 1 1 6 4 3 9 ) 
” 37 [Jia ” 1 1 ” ” 2 

40 1 5 z 3 2 3 9 
„ 43 ” 5 32. 85 255 16 393 
„ 45 98 42 414 441 145 125 1265 
„ 46 2204 2297 3850 7913 6936 1651 24851 II. VI. 

|itocowaa | 30188 | 16062 | 10542 | 10583 | 12035 | 18249 97659 
1. DUBROWNIK ADOLF łat 35, rolnik ogrodnik, w. Dzitwa Szemiatowska, gm. Tarnowo, pow. Lidzki. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

WOLYNIEC FLEGONT lat 51, nauczyciel m. Wilejka, 

MATECKI NIKODEM łat 32, rolnik w. Ciwnowicze, gm. Iwje, pow. Lidzki. 

lekarz m. Lida, ulica 17 kwietnia 5. 

MAKARCZUK JAN lat 30, ralnik, m - ke Wasiliszki, gm. Wasiliszki pow. Lidzki. 

WIEROMIEJ MIKOŁAJ lat 31, inżynier elektrotechnik, w. Kowalce, gm. Lebiedziewo, pow. Mołodeczno. 
STANULEWICZ WIKTOR lat 32, rolnik ślusarz, m-ko Boruny, gm. Kucewicka, pow. Osziniański. } 

NOTE STT KTS TTT I TATSIA TS ТТЧАОУДЕТРИИТЫСМЛЕСРССТЕ ТЕРБ НЕЛМАО НОНЦТРИЕСЛУЕЕТЕ ТЕЕЕ ГАЛБНЕ ЛЕН 

HARNIEWICZ HIPOLIT łat 39, 

Członkowie: (—) EUGENJUSZ GOŁĘBIOWSKI 
(—) JUZEF ZADURSKI 
(—) MICHAŁ SZYMIELEWICZ 
(—) MAREK KARCZMAR 
(—) BOLESŁAW NAJDA | 

Lida, dnia 30 maja 1930 r. 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Re daktor odpowiedzialny Witold Woy dyfło. 

Kolejowa 14. 

(—) WOJCIECH SZCZĘSNOWICZ 
Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej Nr. 62. 

Ma e! 509 
Torpedo zł. 8855 

Karefa zł. 9955 

Wilno, Mickiewicza 

LAKTE 

  

Początek ogodz.5, ost. 10.30. 

ŻĘ. 
Warszfafy — Kalwa'yjska 6 Tel. 401. |, 

      

PUB ios i rai ROE DA KOBA | ORO 

p PIANINA | FORTEPIANY iu ocz 
światowej sławy Pleyel, Bechstein etc., takoż Wilna 5% 21540 
Arnold Fibigier, Kerntopf i Syn, A. Drygas, |] Z 5 pokoi z kuchnią 
uznane rzeczywiście za najlepsze w kraju przez koło rzeki i plažy 
najwybitniejszych fachowców na Pow. Wysta- Dow. się: Biuro ogł. 

wie w 1929 r. J. Karlina, Niemiecka 22 
» WILNO 

K Dau 0WSKA ul. Niemiecka 2 m. 6. s 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. CENY FABRYCZNE. PC A 

  

Więdzynaradiwa wystawa 
Komunikacji i Turystyki 

w POZNANIU 
W Wystawie 
bierze udział 

30 
państw 

z pięciu 
kontynentów 2 

Biwarcis 6 Lp 2 1530 r         
  

II KURS MOTOCYKLOWY 
przy Stowarzyszeniu Techników  Pol- 

, skich w Wilnie rozpoczyna się 10 
„czerwca r. b. Zapisy przyjmuje kance- 
larja Szkoły Samochodowej przy ul # й 

| Holendernia 12, między 10—18 godz. į 

й 3 

   

Wykłady odbywać się będą w 
salach doświadczalnych Szkoły przy 
ul. Hołendernia 12 i w warsztatach 
motocyklowych przy zaułku Bernar- 

na moto- į 
i bez—firmy 

dyńskim 8. Nauka jazdy 
cyklach z przyczepkami 

EL. K. W. —# 
a ABOWRWCIKOM GREG URZAD KAOWAWOWH KPR V 

c MOTOCYKLE D. K. W. 
% z przyczepkami i bez DO WYNAJĘCIA į 

na godziny za minimalną opłatą tylko 
5 posiadającym dyplom kursėw  motocy- 5 

klowych przy Stowarzyszeniu Techni- 
ków Polskich w Wilnie, ZAUŁEK 
BERNARDYŃSKI 8. WARSZTATY 
MOTOCYKLOWE. = 

GR ES Gus E STOTIS as 

kupuje się dobre 
Neitaniai towary u 

GŁOWIŃSKIEGO. — Polecamy ' mar- 
kizety, jedwabie, jedwabie sztuczńe, 
satyny deseniowe, perkale, oraz poń- 

czochy i skarpetki módne. —& 

Uwaga. — Wilenska 27. 

wprowa- AkwizytoroW 705 
artykułu, który cieszy się najlepszem 
powodzeniem, POTRZEBNI  inteligent- 
ni, wymowni i dobrze reprezentujący 
się PANO /IE. Po próbnej  praćy 
pensja stała, Zgłosić się: W. Pohulanka 

1-a, do Biura. — 

  

  

  

do dobrze 

      
  

Międzynarodowa 
Wystawa: Fotograficzna 

w ogrodzie Bernardyūsk'm 
400 obrazów najlepszych 
artystów wszystkich części 

świata M 

Otwarfa od godz. 11 do 8 wiecz. 
Wejście I złoty. 

L a 

  

PAMIĘTAJCIE © SIEROTACH Z DO 

MU DZIECIĄTKA JEZUS! 

Drukarnia Wy dz 

LiL LLS LL 

3 10—1 1 4-7. М.2.Р.26 2 

  

Kupna i sprzedaż 
NORZE BAG MM 

ЭАЧА WOBEC W 

mz" Wina wylrzymane, 
węgierskie, fi ki Ba Kosmetyka: BBlnszpańsci,  wioskie 

м у j kościelne i lecznicze 
poleca: D-H. St. BANEL 
i S-ka, Wilno, Mickie- 

wicza 23, tel. 8-49. 
Ceny konkuren- 

czej. cyjne. 0 

Wilno, Mickiewicza 31 

  

Racjonalnej Ko- 
smetyki Leczni-* 

  

  

m. 4. 
kobiecą konser- i 

Urodę wuje, doskonali, V. Vilenkia 16-14 
odświeża, usuwa jej Spółka z ogr. odp. 
skazy i braki. Masaž | Wilno, ul. elaraka 
twarzy i ciata (paniė). | 20, dom wtasny. 
Sztuczne opalenie  ce-| Įstnieje od 1843 r. ry. Wypadanie włosów + i skład 
i łupież. Najnowsze mebli: 
zdobycze RE ta- | jadalnie, sypialnie, 

„ €jonalnej. salony,  gabinet 
Codziennie od g. 10—8. | łóżka / niklowane 4 W, Z. P. 48. | angielskie, kreden- 
2 Ag S SiO, saly Urodę KOBIECĄ. | biurka, krzesła dęż 

konserwuje, | bowe i t. p. Do- doskonali, _ odświeża, | godne warunki i na 
usuwa braki i skazy. raty. 
Regulacje i trwałe przy- :       

ciemnianie brwi. Gabi- R й 4 
net Kosmetyki Leczni- | я 
czej „CEDIB* J. Hry-, Umóńikie IS PR sęp już nadeszły. Muscat niewiezowej. Wielka 18  Głsłodkie but. 3j4 litra m. 9 Przyjmuje w g. 3.75 poleca D.-H. 

BANELIS-ka Wilno, 
= 0 owe gygy Mickiewicza 23, tel 

а КОЧЕН ее — 2 

Murzoraśnałowiła Samochód 
oraz Gabinet Kosme- Paige 
tyczny, ustwa zmarszcz limuzyna 6 cylindrowa 
ki, piegi, wągry, łupież, 4 osobowa mało uży- 
brodawki, kurzajki, wy- Wana do sprzedania, 
padanie włosów. Mic- Wilno, Mickiewicza 27. 
kiewicza 46. STEZ—T o Tic A 

Felczerka-Akuszerka PIANINA  najstynniej- 
l. Swymefsta szej wszechświatowej 

firmy „Erard* oraz Bet- 
ul. Wileńska dom Kre-tinga i K. A. Fibi- 
mera Nr 15 m. 2. [- kz PRZ за naj- 

pogo... SPSZE W kraju, Sprze- 

WEŁNA gaię na dogodnych wz- 
B P p 5 A n w  runkach Kijowska 4 
B я m. 10. 
"a AW 

auczygigiko zęłąz do sprzedania, 
z dużą praktyką po- Pawia Krakowska 8 
szukuje zajęcia w mie- m. 2. Oglądać od g. 
ście lub na wsi. Przy- 13 do 16. 0—FIgZ 
gotowuje dzieci. do 

murowany parte- pierwszych 4-ch klas, sm й 
Posiada znajomość fran BW rowy z wolnem 
cuskiego, rysunków Inieszkaniem do sprze- 
i muzyki. Łaskawe ofer- dania. Sapieżyńska 3. 

    

        

ty proszę zgłaszać w 0d 8. 4—7-ej. AS 
OE „Słowa”* 

pod W. B. = 
BAavavam 

Wychowawęzyni 
do dzieci, do łat 10-ciu, 
poszukuje posady. Do- : Ć ŽNE 
Be się: Piwna 2 B FA w A WB 

ь E 

gotówki uloku- 

m. 
# 

Młada pann» | KK 
jemy szybko i 

dogodnie pod pew- 
z maturą Liceum Fi- 
lomatów szuka posady 

ne zabezpieczenie. 
Dom H.-K. „Zachę- 

nauczycielki na wsi. 
Konwersacja francuska. 

ta" Mickiewicza 1, 
tel. 9-05. = 

  

   
Ż A DĄ sumę 

     

      
        

Mickiewicza 1—19. J. 5. 

ОСНАВКА ро- 
K trzebna do dwOj- gmyuw gwwce WDK 

ga osób, bez pra- 
nia i pa Wy- ZGURY 
maga się dobrej znajo- 
mości kuchni jarskiej SA0%% SROMOK wwo 
i mięsnej. Adres: Choj- ni. 
nicka, Kopanica 12—4. Eibicko Wyssvo o 

    

as и wulskiego. We- 
LETNISKA wnątrz list do dyrek- 

tora teatru Kla 
WUWaWzW ay WiCZA. Uprasza Się o 

zwrot za wynagrodze- 
LETNISKO niem. Wiwulskiego 8 

w majątku, 4 klm. od m. 1, Cholewińska. -o 
stacji  Podbrodzie, z 
całodziennem / utrzy- Zero: kwit Iom- 

  

maniem. Informacje li-$ bardowy (Biskupia 
stownie: pocz. Pod- Śm 12) M 73.296, unie- 
brodzie, maj. Skirlany, ważnia się. 

—0 
41600 

  

skrzynka 18 

    

torebkę na ul. Wi- 14


