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Gazety:  narodowło-demokratyczne 

i komunistyczne przepełnione są wia- 

domościami o rzekomych układach po- 

między rządem polskim a Ukraińcami, 

w których to układach jakiś generał 
Salski, przedstawiciel . jednego z „rzą- 

dów* emigracji ukraińskiej, mianowi- 

cie rządu ukraińskiej republiki ludowej 

z panem Andrzejem Lewickim na cze- 

le, miał Polsce ofiarować trzy powiaty 

na Uk.ainie sowieckiej: Staro-Konstan 
tynowski, Płoskirowski i Kamieniecko- 

Podolski. Stąd naturalne oburzenie u 

endeków. O ile bowiem do pactów con 

« ventów Augusta П wpisana przywró- 

* 

* 

cenie Polsce Kamieńca Podolskiego, 

Rzeczypospolitej naszej klejnotu i sira- 

żnicy, o tyle u endeków ten tylko mia- 

nem Polaka narodowego poszczycić 

się może, kto raz na zawsze Kamieniec 

Podolski moskalom oddaje, tak samo 

jak „antynarodowym“ czynem jest 

myśl o Mińsku Litewskim. Bez wzglę- 

du jednak na to, czy te poglądy endec- 

kie mogą, czy nie mogą być uważane 

za poglądy patrjotyczne, cała ta pogło- 

ska idjotyczna lą rokowaniach z gene- 

rałem Salskim jest jedną więcej plot- 

ką, bujdą na resorach, kłamliwym wy- 

mysłem. Ci, którzy gazety sowieckie 

czytają stale, wiedzą, że niezależnie od 

pory roku, upałów, a nawet stosunków 

polsko sąwieckich, niezależnie od tego 

czy monarchista rosyjski zabija na 

dworcu w Warszawie współmordercę 

czterech nieletnich dziewczyn, czy też 

zdegenerowany urzędnik sowiecki, z 
powodu zdenerwowania zabija nasze- 
go oiicera policyjnego — niezależnie 

od tego, z przerwami nie większemi 
niż tydzień czasu, prasa sowiecka dru 

kuje wiadomiaści o imperjalistyczno-fa- 

szystowsko-militarnych zamiarach Pol- 

ski wobec Sowietów i o polsko-ukraiń- 
skich knowaniach. Korespondent mo- 
skiewskich _ „Izwiestij* _ dziennikarz 

zdolny, lecz bardza tendencyjny, stale 

w zym sensie informuje swój organ, a 
postępuje tak niewątpliwie w całkowi- 

tem uzgodnieniu z narkomindiełem. 

Prasa endecka podchwyciła tylko kolej 

ne, jedno z wielu, normalne (jeżeli mo- 

żna się tak wyrazić) oskarżenie — 50- 

wieckie i rozkolportowała je po Pol- 

sce. Powtarzanie kłamstw sowieckich 

uważa się bowiem w tych kołach za 
coś ekstra-narodąawego! Nic na to nie 

pomoże, że pan Zaleski powtarza swo- 
je pacyfistyczne zapewnienia. Endecy 
oczywiście mają więcej zaufania do 
pana Brafina niż do pplskiego ministra 
spraw zagranicznych. Jednocześnie 
kolportuje się wiadomości o  rzeko- 
Fiych układach rządu polskiego z 
UNDO, t. j. stronnictwem ukraińskiem 
o charakterze narodowo-prawicowym, 

prawdziwość których stoi na równym 
poziomie z prawdziwością układów z 
generałem Salskim. Przecież logika po- 
winna ludziom podpowiadać, że skoro 
rząd obecny w sprawie kryzysu Kon- 

stytucji, naprawy ustroju a więc w 

sprawie jasnej, wyraźnej, mogącej być 
już sto razy załatwionej — stosuje 
politykę przeczekania i odwlekania, to 

tembardziej tę politykę przeczekiwania 
i odwlekania stosować będzie w dzie- 
dzinie spraw narodowościowych, które 
istoinie są trudne, ciężkie, podobne do 
ran zastrupiałych, przy dotknięciu ból 
newralgiczny wydających. 

Dyskusja na temat kłamliwych po- 
głosek o rokowaniach rządu z Ukraiń- 
cami miało jedną cechę charaktery- 
styczną, którą tutaj wyraźnie, z frontu 

„| jaknajostrzej zaatakujemy, Oto pra- 
kodekų potępiała nie takie, czy in- 

ne meritum układów, lecz samą zasadę 
rokowań z Ukraińcami. Nie takie, czy 
inne ustępstwa, czynione Ukraińcom, 
wydają się im być naganne, czy niebez 
pieczne (co zawsze oczywiście może 
podlegać dyskusji), lecz im  niebez. 

1Pieczną, naganną, potępienia godną 
wydaje się być sama zasada dążenia 
d* zgody z Ukraińcami. Nie przeciw 
takiemu, czy innemu konkretnemu 
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„Lay krew orląt poszła na mam 
    

   

ustępstwu, czynionemu Ukraińcom, 

lecz przeciw samej zasadzie pogodze- 

nia z Ukraińcami wołają  patetycz- 

mie; „Czy krew orląt ma być przelana 

na darmo““. 
Orlęta Iwowscy byli dobrymi poli- 

tykami. Wtedy w roku 1918 pakty i 

rozmowy z Ukraińcami były oczywi- 

ście polityką jaknajgorszą. Wtedy trze- 
ba było z Ukraińcami, zajmującymi 

Lwów, nie rozmawiać, lecz do nich 

strzelać. Rzeczpospolii ta Polska w XVII 

wieku zawsze płąpełniała ten błąd, że 

gdy powstania ukraińskie zwyciężały, 

to się mówiło o konieczności układów 

z Kozakami, a gdy Kozacy byli roz- 

gromieni, to się wołało o politykę sil- 

nej ręki. Tego rodzaju metoda nie jest 

nawet błędem, jest to raczej ujawnie- 

nie niezdolności prowadzenia polityki 

narodjąwościowej, a więc polityki par 

excellence „na dalszą metę“ przez opi- 

nję publiczną, wybory, sejmiki i sejmy. 

Nie! krew orląt nie została przelana 

na darmo, skoro Lwów, Ruś Czerwo- 

na, część Podola została przy Polsce 

i skoro jest nadzieja, że pomiędzy lud- 

nością tego kraju a Polską nastąpi zgo- 

da kiedyś. Natomiast owłace bohater 

stwa orląt będą zawsze wystawione na 

niebezpieczeństwo, jeśli do ludności u- 
kraińskiej w Galicji Wschodniej przeni 

kać będzie agitacja, twierdząca, że Pol 

skę trzeba nienawidzieć za wszelką 

cenę. 
Zupełnie rzecz inna, że propagowa- 

nie zgody w stosunku do Ukraińców 

nie napotyka na żaden odzew z tamtej 

strony Gdy mówimy o „wielkiej'* ukra- 

ińskiej polityce, tx» pamiężać trzeba, 

że ramy jej skleił po wsze czasy wiek 

XVII. Umowa Perejesławska, to zna- 
czy orjentacja rosyjska, ugoda hadziac 

ka, to znaczy przymierze z Polską, 

wreszcie wyjście trzecie, oparcie się o 

państwo dalsze, lecz pozostające we 

wrogim stosunku do jednego z państw 
poprzednich, to jest polityka Jureczka 
Chmielnickiego względem Turcji. 

Orjentacja prorosyjska nie dała Ukrai- 
nie nic w okresie lat przeszło 250, 

przeciwnie, niesie ona niechybne  za- 

gubienie indywidualności narodowo- 
ukraińskiej. A jednak orjentacja ta dziś 

ma licznych zwolenników 1 Ю nawet 

na ierytorjum polskiem, gdyż tutaj za- 
liczamy wszelakie „selroby*.  Organi- 
zacje ukraińskie nacjonalistyczne, an- 
tykomunistyczne, jak ukraińska organi- 

zacja włajskowa, są spadkobiercami 

polityki nie hetmana Chmielnickiego, 

lecz orjeniacji na Turcję jego syna. Za- 
miast Turcji wystąpiły tu Niemcy. Na 

Niemczech i na ich konflikcie z Niem- 
cami opierają wrogie nam i zaśle- 

pione żywioły ukraińskie, swoje poli- 
tyczne rachuby, zdaniem naszem, cał- 

kowicie błędne, gdyż aktywizm  nie- 

miecki na Ukrainie nigdy nie spotka się 

z lepszym losem niż za czasów Skoro- 
padzkiego. Orjentacji trzeciej, normal- 
nej, z punktu widzenia ukraińskiego, 
korzystnej, to jest orjentacji polskiej 
w Galicji Wschodniej brak zupełnie, 

Reprezentowana jest ona tylko przez 
część emigracji z Ukrainy sowieckiej, 

której walory realne bardzo trudno 
jest obliczyć. W Galicji Wschodniej 

Ukraińcy zamiast polityki w ścisłem 
tego słowa znaczeniu, uprawiają Opo- 
zycję dla opozycji, zwalczanie pań- 
stwa polskiego, nie jako cel polityczny, 

lecz jako środek uświadomienia naro- 
dowego mas i powodzenia wyborcze- 
go. Aby dojść do porozumienia z Ukra- 
fńcami należałoby dopiero wprząc na- 
cjonalistów ukraińskich w służbę  ro- 
zumnej i celowej, realnej narodowo- 

ukraińskiej idei politycznej. A to jest 
p? pierwsze bardz” trudne, (wyobraź- 

my sobie, aby wyborców Witosa prze- 
konywać dla jakiejś wielkiej idei) po 
drugie nie leży to absolutnie w linji 

politycznej ministra Zaleskiego, prze- 

ciwnie, z tą linją polityczną się nie zga 

dza. Cat. 
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ECHA STOLICY 
AUDJENCJE, WYJAZDY, PRZY- 

JAZDY. 
Wczoraj w godzinach popołudniowych p. 

min. spr. wewn. Sławoj-Składkowski udał się 
do Lublina na inspekcję nowowybudowanych 
elewatorów zbożowych. 

* * * 

W środę po południu wyjechał z War- 
szawy do Poznania na kongres eucharystycz- 
ny p. min. rolnictwa Janta-Połczyński, jako 
przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej 

<i wice-minister W.R. i O.P. ks. prof. Żongoł- 
łowicz, jako przedstawiciel rządu. 

J. EM. MSGR. MARMAGGI NA KON 
GRESIE EUCHARYSTYCZNYM. 

WARSZAWA, 25. 6. Pat. Dziś po 
południu przybył do Poznania celem 
wzięcia udziału w pierwszym  krajo- 
wym kongresie eucharystycznym jako 
legat Ojca Świętego J. Em. ks. nun- 
cjusz pepieski w Warszawie Msgr. 
Marmaggi. 

KS. PROF. ŻONGOŁŁOWICZ OBJĄŁ 
URZĘDOWANIE. 

WARSZAWA, 25.VI. PAT. W dn. 
24 b. m. wiceminister W. R. i O. P. ks. 
prof. Żongołłowicz objął urzędowanie. 

MINISTERSTWO PROSTUJE. 

WARSZAWA, 25. 6. Pat. Ministerstwo 
Skarbu komunikuje, że wiadomości prasowe 
o zmianach personalnych w Ministerstwie 
Skarbu w związku z obsadzeniem stanowiska 
wice-prezesa Banku Polskiego nie są zgodne 
z prawdę. 

UROCZYSTE NABOŻEŃSTWO Z 
OKAZJI 100-LECIA' NIEPODLEGŁO- 

ŚCI BELGJI. 

WARSZAWA, 25.6. Pat. Dziś jako 
w  stuletnią rocznicę niepodległości 
Belgji odprawione zostało o godz. 
11.30 w kościele katedralnym uroczy- 
ste nabożeństwo. Na nabożeństwie 
był obecny p. minister przemysłu 
i handlu Kwiatkowski, poseł i mini- 
ster pełnomocny belgijski de L'Eschil- 
le z małżonką, zastępca. szefa. sztabu 
głównego gen. Kwaśniewski oraz wie- 
lu przedstawicieli MSZ. W godzinach 
popołudniowych w Resursie Kupieckiej 
odbył się bankiet zorganizowany przez 
specjalny komitet polski dla uczcze- 
nia niepodległości 100-lecia Belgji. Na 
bankiecie obecni byli minister spraw 
zagranicznych Zaleski, min. Kwiatkow- 
ski, podsekretarz stanu Wysocki i in. 

KONFERENCJA W SPRAWIE GMIN 
ŻYDOWSKICH. 

WARSZAWA, 25. 6. Pat. W dniu dzisiej- 
szym odbyła się konferencja w sprawie gmin 
żydowskich pod przewodnictwem p. prezesa 
Rady Ministrów W. Sławka. W konferencji 
wzięli udział: p. min. Sławoj-Składkowski, min. 
Czerwiński, wicemin. Pieracki oraz dyrektor 
departamentu wyznań w min. W.R. i O. P. 
Potocki. Następnie odbyła się konferencja w 
sprawie konkordatu, w której wzięli udział 
pp. min. Składkowski, Czerwiński, Car, Janta- 
Połczyński, kierownik Min. Skarbu  Matu 
szewski, wicemin. Pieracki, wicemin. Radwan 
oraz dyr. Potocki.ą 

ARCYBISKUP MARJAWICKI KOWAL 
SKI WYJEŻDŻA DO AMERYKI. 

WARSZAWA, 25.VI. PAT. Sąd 
Apelacyjny zezwolił _ arcybiskupowi 
marjawickiemu Kowalskiemu na wy- 
jazd do Ameryki na 4 miesiące licząc 
od dnia 24 czerwca b. r. W motywach 
Sąd podkreśla, że Kowalski dotychczas 
nie uchylał się od wymiaru sprawiedli- 
wości i że sprawa w Sądzie Apelacyj- 
nym odbyć się może w ostatnich mie- 
siącach r. b. 

Wzdłuż | wszerz Polski 
KRWAWE ŻNIWO ZAKOŃCZENIA 

ROKU SZKOLNEGO. 
BĘDZIN, P.A.T. — W ostatnich 

dniach zanożowano tu szereg samo- 
bójstw, m. in. poppełniło je 2 uczniów. 
W sobłtę po południu rzuciła się pod 
pociąg 18-letnia uczenica III kursu se- 
minarjum Irena Miklasówna, ponosząc 
śmierć na miejscu. Powodem rozpaczii 
wego kroku było nie trzymanie pro- 
mocji. Wczoraj strzelił sobie w skroń 
17-letni uczeń gimnazjum — tutejszego 
Kazimierz Zmuda. Wypadek ten pozo 
staje w związku z niepomyślnym wyni- 
kiem egzaminu. k 

MECZ TENISOWY POLSKA — AU- 
STRJA. 

KRAKÓW, 25.VI. PAT. W trzecim 
dniu meczu -tenisowego pań Polska — 
Austrja odbyły się spotkania gry poje- 
dyńczej. W barwach Polski! wystąpiły 
po raz trzeci zkolei p. Jędrzejewska i 
Volknerówna. Ze strony Austrji za- 
miast Eisenmengerówny wystąpiła 
dzić pani Redlich, tak że w barwach 
Austrji wystąpiły panie Herbst i Re- 
dlich. Spotkanie zakończyło się zwy- 
cęstwem pary polskiej w stosunku 6:4 
6:2. Cyfrowa wygrana Polski wyraża 
się w stosunku 4:1 na naszą korzyść. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
TWIENIEC — sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „„Jedność”. 
LIDA — ul. Suwaiska 13, S. Mateski. 
MOŁODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

„PINSK — Księ 
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Sensacyjne pogłoski 0 przygo- 
towaniach Centrolewu 

WARSZAWA, 25.VI. (tel. wł. „Słowa”). Przygotowania do kongresu 
Centrolewu w Krakowie zostały dziś zakończone na wspólnem posiedzeniu 
przywódców 6 stronnictw twprzących Centrolew odbytem w Sejmie. 

Na posiedzeniu tem ustalono ostateczny tekst rezolucji, która będzie' 
przedłożona kongresowi do uchwalenia. Rezolucja ma krótko przedstawiać 
postulaty Centrolewu w tonie nader stanowczym, przyczem postulatem na- 
czelnym jest żądanie „ustąpienia rządu dyktatury Józefa Piłsudskiego". 

Jednocześnie uzyskaliśmy nader ciekawe informacje o stosunku endecji 
wogóle, a Obozu Wielkiej Polski w szczególności do kongresu krakowskiego. 
W Warszawie bawi od kilku dni p. Dmowski, który odbywa konferencje z 
przywódcami Stronnictwa Narodowego. W trakcie tych rozmów, Dmowski 
miał potępić nawiązanie kontaktu pomiędzy endecją a Centrolewem a to z po- 

wodu zdecydowanej swojej chęci utrzymania „zupełnie czystej linji ideologicz 

nej Stronnictwa Narodowego*. 

Wczoraj wpadł nam w ręce okólnik oboźnego Ob. W. P. na m. st. War 

szawę p. Tłuchowskiego, rozesłany do wszystkich sekcyj O.W.P. Obožny Tiu 

chowski zawiadamia o zjeździe krakowskim i podaje do wiadomości rzecz 

brzmiącą nader sensacyjnie, iż na kongres do Krakowa P.P.S. C.K.W. wysyła 

z całego kraju 1000 uzbrojonych członków bojówki partyjnej. Jednocześnie 

Tłuchowski podaje do wiadomości, iż Strzelec mobilizuje swych ludzi w Kra- 

kowiie a rząd „ściąga do Krakowa 6 tys. wiojska i policji”. 

Autor okólnika wysnuwa z tego wszystkiego wniosek, że w Krakowie 

może „dojść do: wojny domowej, w której nas nie powinno zabraknąć* — jak 

pisze p. Tłuchowski i nakazuje wobec tego pogotowie wszystkich członków 

O.W:P. począwszy od soboty po południu. 

Okólnik Tłuchowskiego wywarł w kołach politycznych olbrzymie wra- 

żenie, a fakt ujawnienia go jest wielce w niesmak przywódcom Centrolewu. 

Obrady Reichstagu 
nad budżetem min. spraw zagranicznych 

EWAKUACJA NADRENII 
BERLIN, 25.VI. PAT. — Reichsiag rozpoczął dziś obrady nad budżetem 

ministerstwa spraw zagranicznych, w związku zaś z tem — nad polsko-nie 
mieckim traktatem handlowym. 

Obrady zagaił minister spraw zagranicznych C'urtius dłuższem exposć, 
w którem kolejno omówił najważniejsze zagadnienia niemieckiej polityki za 
grancznej. Na wstępie, minister, wskazując na zbliżający się termin opróżnie- 
nia Nadrenji, podkreślił, że uroczystości przygotowywane 'w związku z wy- 
marszem oddziałów okupacyjnych ukażą dopiero światu obraz Niemiec we- 
wnętrznie skonsolidowanych, kiedy chodzi o ostateczne i najważniejsze spra- 
wy ich bytu. 

Opróżnienie Nadrenji było częścią polityki zagranicznej Niemiec, opartej 
na szerszych podstawach. Podstawy te, które znalazły swój wyraz w deklara 
cji obecnego rządu, polegają na dążeniu Niemiec do uzyskania zupełnej wol- 
ności politycznej i równouprawnienia „rw tych dziedzinach, w których nie 
udało się dotychczas Niemaom dopiąć tego celi. 

Ewakuacja Nadrenji — mówił dalej minister — obciąża przedewszyst- 
kiem stosunki pomiędzy Niemcami a mocarstwami okupacyjnemi. W przyszło 
ści Niemcy bardziej niż dotychczas zająć się muszą czynniikami polityki ogólno 
światowej. Szczególny nacisk położył min. Curtius na rozwój stosunków  nie- 
miecko sowieckich, podkreślając, że uległy one bezpośrednia przed ostatniemi 
rokowaniami zasadniczemu pogorszeniu, jednak istnieją nadal podstawy do 
wzajemnych dobrych stosunków. 

STOSUNKI NIEMIECKO/POLSKIE. 
W dalszym ciągu swego exposć wystąpił mówca do omówienia stosun 

ków niemiecko polskich. Chcielibyśmy tu w kilku słowach zająć się niemiecko- 
polskiemj jncydentami, które wydarzyły się ostatnio. Zależy nam przedewszy 
stkiem, ażeby stanowczo odeprzeć pewne głosy prasy zagraniicznej, która 
chce świat przekonać, że tego rodzaju incydenty prowadzone są systematycz 
nie przez stnony niemieckie. Nie potrzebujemy używać takich środków, aby 
ośwetlać stosunkii graniczne, na które każdy rozsądny człowiek musi już mieć 
własne poglądy. Urzędnicy nasi na granicy otrzymali ostatnio jeszcze raz 
instrukcje, które zobowiązują ich da stosowania szczególnej ostrożności ii 
wstrzemięźliwości w pdobnych wypadkach. Chociaż incydenty takie zasługu 
ją na ubolewanie, to jednak byłoby mylne, łączyć je z kwesiją przeprowadza 
nia niemiecko-polskiej umowy handlowej, która doszła da skutku na wiosnę. 

POLITYKA HANDLOWA NIEMIEC. 
Zkolei przeszedł min. Ciurtius do omówienia polityki handlowej, podkre 

ślając, że stosunki gospodarcze i handlwo polityczne, listniejące między Niem 
cami a większością państw wschodnich i południowo wschodnich Europy są 
dziś bardzo niezadawalniające. Przyczyną tego: zjawiska jest położenie rolni- 
nictwa. W rokowaniach handlowych z temi państwami rząd Rzeszy uwzględ 
niać musiał specjalnie interesy rolnictwa niemieckiego. Polemizując z zarzuta 
mii Kół rolniczych co do rzekomego niebezpieczeństwa, zagrażającego rzekomo 
Niemcóm z powodu przyznania Polsce kontyngeniu trzody chlewnej, min. 
Curtius zaznaczył, że niebezpieczeństwo takie nie istnieje, poneważ kontyn 
gent zawarowany został wystarczającemi gwarancjami weterynaryjno- policyj 
nemi. 

  miejsca. Terminy druku mogą być przez Adminis 
    

  
  

Pozatem zawarto w sprawie regulowania zbytu i cen kontyngentu pol 
skiego, umowę, która rozprasza wszelkie obawy, co do możliwści nacisku ze 
strony Polski na rynek niemiecki. Drugim: punktem kwestjonowanym przez go 
spodarcze koła niemieckie, jest przyznanie Polsce kontyngentu węgla. Rząd 
Rzeszy zgodził się na przyznanie kontyngentu dopiero wówczas, kiedy stało 
się widoczne, że niemożliwem będzie ukończenie wojny celnej, bez przyznania 
Polsce kontyngentu węgla. 

Ze „stanowiska gospodarstwa narodowego Niemiec — zakończył mini 
ster — należy podkreślić, że ogólne przesilenie gospodarcze nakłada na nag. 
obowiązek szukania nowych terenów zbyta dla wywozu niemieckiego. Na 
linji tych poszukiwań leży właśnie zakończenie wojny celnej z Polską. 

 VOTUM NIEUFNOŚCI DLA MIN. CURTIUSA. 

BERLIN, 25.VI. PAT. — Frakcja niemiecko-narodowa zgłosiła dziś w 
"związku z debatami nad budżetem ministerstwa spraw zagranicznych wnios: © 
o wyrażenie votum nieufności min. Curtiusowi. 

Transatlantycki lot Smitha 
HARBOURG GRACE, 25.VI. PAT. — Samolot „Krzyż Południa* wylą 

dował tu o godz. 10.53 według czasu amerykańskiego po locie, który trwęt 
30 i pół godz. Lotnik Kingsford Smith oświadczył, że bez pomocy aparatu ra 
djowego nigdyby mu się nie udało: przedostać przez mgłę. Lotnik oświadczył 
że natychmiast po uzupełnieniu zapasów benzyny podejmie lot do Nowege 

Yorku, " 

  

NIESWIEZ —- ul. Ratuszowa, Ksiegarnia Jažwiūskiego 
NOWOGRODEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz, Naucz. 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3 gr. 40, Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
i К 9 świątecznych 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskjej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 17 
STOŁPCE — osa 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. arasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska, 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Rueh”. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 

-w2 „Ruch“. 
9. N. T: 

  

   
     

oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

  

PROJEKT REFORM 
W [NDJACH 

DRUGA CZĘŚĆ RAPORTU SIMONA. 

Dzienniki angielskie ogłaszają tekst 
drugiego zeszytu sprawozdania indyj- 
skiej komisji konstytucyjnej, obejmują- 
cej w całości rozszerzony projekt re- 
form. 

/'We wszystkich podstawowych pro. 
jektach i zaleceniach członkowie komi 
sji byli jednomyślni. Punktem zasadni- 
czym planu jest reforma konstytucji 
Indyj Brytyjskich na podstwach państ 
wa związkowego. Projekt pozostawia 
swobodę przystąpienia do związku ka- 
żdemu oddzielnie wziętemu państewku 
indyjskiemu, dając również możność 
grupowego przystępowania do związ- 
ku. Podstawą przyszłej struktury zwią 
zkowej są wszystkie państwa indyjskie 
z wyjątkiem prowincji Birma. Człon- 
kom związku projekt zapewnia najda- 
lej idące swobody autonomiczne. Pro- 
jekt zapowiada również ważne zmiany 
form i funkcyj instytucyj ustawodaw- 
czych i wykonawczych rządów prowin- 
cjonalnych. Komisja nie uznała za mo- 
żliwe polecić jednomyślnie utworzenie 
organizacyj dwuizbowych ciał ustawo- 
dawczych dla prowincyj. 

Pierwsza część sprawozdania daje 
możność ciałom ustawodawczym prze- 
prowadzania dalszych reform na mocy 
uchwał własnych. 

Opierając się na zasadniczej polity 
ce brytyjskiej w Indjach określonej w 
deklaracji z dnia 20 sierpnia 1917, ko- 
misja stawia jako zasadę że wszelkie 
zalecane obecnie zmiany konstytucyj- 
ne w Indjach brytyjskich uważane być 
powinny za krok wstępny do przyszłe- 
go rozwoju w okresie, w którym In- 
dje jako całości, nietylka Indje Brytyj- 
skie, znajdą się w sze regu państw 
Rzeczypospolitej Brytyjskiej, zjedno- 
czonych pod wspólnem berłem monar 
chy brytyjskiego. To stanowisko komi 
sjj podyktowane zostało . zarowno 
względami praktycznemi, jak teoretycz 
nemi. Komisja oświadcza, że  człon- 
kiem Ligi Narodów są Indje jako ca- 
łość, 'a nie tylko Indje Brytyjskie. 

Po scharakteryzowaniu warunków 
jednolitości Indij przyszłych pod wzglę 
dem ekonomicznym, politycznym i ge- 
ograficznym, komisja oświadcza, że po 
bliższych badaniach sprawy znajduje 
podstawy na których powinna oprzeć 
się przyszła działalność rządu central- 
nego Indyj, w rzeczy samej obchodzą- 
ca nietylko państwa indyjskie. Czynni- 
kami temi są: obrona kraju, polityka 
taryfowa, sprawy socjalne, komunika- 
cji, walka z szerzeniem się epidemii i 
inne sprawy, obchodzące ogół indyj- 
ski. Ponadto wpływ zewnętrzny Wiel- 
kiej Brytanji wyraża się w tej dobro- 
czynnej formie, że idzie ku wzmocnie- 
niu poczucia i zjednoczenia narodowe- 
g% indyjskiego. ! 

Komisja zapowiada znies'ene rzą- 
dów dyarchj, t.j. rządów autokratycz- 
nych gubernatorów z radą przyboczną, 
złożoną z urzędników i przedstawicieli 
kongresu, wychodzących z nominacji. 

Komisja kończy swój raport oświad 
czeniem, że jeśli zasady w nim wyłusz 
czone okażą się odpowiadającemi isto- 
cie rzeczy, przyjęcie ich musi dopro- 
wadzič nieodzownie do nadania  In- 
djom konstytucji na podstawach fede- 
ralnych, gdyż tylko taka forma ustroju 
państwowego zdoła powiązać w całość 
prowincje zróżniczkowane pod wielo- 
ma względami, z zachowaniem ich we- 
wnętrznego samorządu oraz różnic kul 
turalnych, gospodarczych, geograficz- 
nych, narodowych i religijnych. 

  

ZWIEDZAJCIE MIĘDZYNARODOWĄ 

WYSTAWĘ KOMUNIKACJI 1 TURY- 

STYKI W POZNANIU OD 6 LIPCA 

DO 10 SIERPNIA R. B. 

  

  

spitin й również potlczas lata 
jako Środek uśmierzajacy bóle. 

Do nabycia w aptekach. 

ZNIWIARKI 
szwedzkie i amerykańskie na wypłatę 

do marca 1932 r. poleca 

Zygmunt Nagrodzki į 
WILNO, ZAWALNA 11-a. —g 
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List otwarty do p. Szymona Meysztowicza 
Piszę nie tylko po to, żeby Pana prze- 

konąć, że nie wszyscy czytelnicy „Słowa* 
rozumieją jego „Listy z podróży po Argen- 
tynie“ tak opaczni4, jak ci niefortunni „kry- 
tycy“, z którymi się Pan skutecznie w wy- 
wolanej przez nich  autorekomendacji w 
Nr. 125 „Słowa* rozprawia. 

iNie wątpię, że ta podróż i te listy sta- 
ną się dla wielu u nas bodźcem do czy- 
nów owocnych, jak indywidualnych, t.k 
zbiorowych na oświetlonej przez nie drodze. 
Żałuję, że nie znajdę się w jch szeregach 
gdyż urodziłem się na to trochę za wcze- 
śnie — o lat 10 wcześniej od Pana. 

Dzięki temu nie miałem szczęścią  kole- 
gować z Nim na czerwonym froncie wojny. 
Poczuwam się jednak do pewnego koleżeń. 
stwa nie tylko na zielonym froncie  roini- 
ctwa najbardziej u nas obecnie zagrożonym 
(zaczynamy się martwić oczekiwaniem do- 
brego urodzaju i możliwym dalszym pad- 
kiem cen). Ną front ten ciągnęło mię za- 
wsze wiejsko - rolnicze pochodzenie, lecz 
przerzuciłem się nań ostatecznie niedawno 
z jeszcze dardziej u nas od rolnictwa ne. 
wćzięcznej medycyny, niewdzięcznej dzięki 
nędzy tegoż rolnictwa i złemu jej wediug 
powierzchownie chwyconych wzorów -ne- 
mieck.ch „uspotecznineniu“. 

Poczuwam się też do koleżeństwa w 
usiłowaniu torowania nowych. dróg dla lu- 
dz: w kraju względnie zbytecznych, dle 
ich pracy, jeżdli nie zupełnie  zbytecznej, 
to opłacającej się im i społeczeństwu zbyt 
mizernie, no — i w torowaniu nowych dróg 
zdobywania kapitału, ninezbędność którego 
nie podlega dyskusji nawet u jego  zasad- 
n.czych wrogów — bolszewików. 

aktycznie przestałem być lekarzem, Pan 
formalnie bodaj nigdy ni m nie był. A 
jednak nie przestajemy kolegować w lecz- 
nictwie najbardziej szeroko i społecznie po- 
jętem, — szukamy, jak umiemy, lekarstwa 
na najbardziej u nas rozpowszechnione su- 
choty kieszeniowe, które niewątpliwie są 
najczęściej podłożem wszystkich innych 
postaci suchot i bardzo wielu innych cho- 
rób nagminnych. 

Łączy nas, jek sądzę, prosta zdrowa 
idea — leczenia ran i ciężkich niedomagań 
starej, nareszcie wolnej, ale względnie prze. 
ludnionej ojczyzny, jak to czyniły od wie- 
ków i czynią inne wolne narody, bujnemi 
sokami zamorskij ziemi dziewiczej. 

Ideę tę odnajduję w Pańskiem zdaniu 
już w formie gotowej, świetnie umotywo- 
wamej recepty: 

„Przyjeżdżajcie tu, a dorobicie się z 
czasem zasobów, bez których w kraju ner- 
wy się rozprzęgają, muskuły nikną, myśl i 
serce jałowieją, a wszystko składa się na 
zanik rodziny, społeczeństwa, narodu". 

Nie widzę w tem przesady. Napatrzyli- 
śmy się na to w kochanej Wileńszczyźnie. 
Na to samo patrzą od lat paru na połud- 
nioswschodzie. Czy na zachodzie jest le— 
piej? — Wątpię: przy gęstem zaludnieniu 
stał się on najdawniej terenem wszelkich 
postaci wychodźtwa. 

Nie mogę oprzeć się wobec tego po- 
trzebie podzielenia się drobnym nieudanym 
przyczynkiem do historji tego ruchu ne 
innym terenie i myślami co do jego orga- 
nizacji, na przyszłość na terenie przez Pa- 
na proponowanym o ile bliższe jego pozna- 
ni zrazi lub na terenie innym, o ile ruch ma 
stać się zbiorowym. х 

Z motywów bardzo podobnych wymie 
nionym przez Pana wyjechałem w r. 1908 
do Kanady i fermowałem tam w ciągu 4 
i pół łat, Wróciłem przedwcześnie w Ocze« 
kiwaniu wielkiej wojny, która spóźniła się 
o dwa lata. 

Postąpiiem dość lekkomyślnie — jecha- 
tem z. małemi środkami na podstawie paru 
broszur, z których jedna rosyjska okaza- 
ła się uczciwą reklamą  (malującą dość 
wiernie strony dodatnie, przemilczającą ujem 
ne), druga polska — reklamą naciąganą, 
interesowną polskiego  agjenta angielskiej 
kompanji kolejowo - irygacyjnej. Jechałem 
bez znajomości głównego języka, krajowego, 
bez listu polecającego. | 

iWartość fermy w ciągw 4 lat podwoi- 
łem. Mniejsza o to, że materjalnie wyszed- 
łem ostatecznie na tem „jak Zabłocki na 
mydle" — przyczyną tego byt przedwczes- 
ny powrót i wojna. Odzyskałem za to 
mocno zachwianą wiarę we własne Siły. 
Zakopałem do ziemi dziewiczej ciężką neu- 

rastenję zamiast ją szerzyć wśród: rodzin. 
mego otoczenia. A A A 

Długa tęsknota napiną najlepiej  nie- 

rozerwalne więzy łączące z ojczyzną. Wobec. 

tego zniechęcenia do jej przykrych  bolą- 
czek błękitnieje. Widziałem przy tem na 
miejscu takich osadników, którzy dopożysza- 
li na drogę, a po 3 latach mieli własną fer- 
mę, dom i najniezbędniejsze maszyny rolni. 

ze. Najsprawniejszy z nich, który w rekór. 
dzie dorobku pobił wszystkich sąsiadów 

najrozmaitszych narodowości europejskich 
wiożył 600 reńskich ; pracę let 30, a ma 
ebecnie dla 13-ga dzieci i 8 wnuków 600 ha 
dčbrego czarnoziemu z odpowiedniemi za. 
budowaniami i inwentarzem. ' 

Nie jest analiabetą, ale załedwie alfa- 
betą, a jednak posłał do kraju syna z ar- 

mją Hallera, wziął i rozpowszechniał pierw 

szą polską pożyczkę państwową. Synowie 
pożenili się Z WAĆ córki powychodziły 
za polaków. kraju byłby kandydatem na 
kiepskiego ekonoma, jakich mamy po 
wojnie nadmiar jeszcze większy, niż przed 
tem. Miał wyjeżdżając pańsko - dziecinną 

„ambicję, żeby jeździć czwórką własnych ko- 

ni. Teraz jeździ nowym samochodem wy- 
sokiej marki, a stary oddał swoim parobkom 

Śtary kraj odwiedza. Był i u mnie. Jest 
zdecydowanym piłsudczykiem. Bodaj o re- 
„patryjacji marzy. 

Oczywiście — z dałszych listów Rgwa 

  

Mac Goe. 

Wielka sce 
Nigdy jeszcze Nina Val nie grała 

tak jak tego wieczora. 
o czemże właściwie była Nina 

Val? Aktoreczką, nic nie znaczącą ak- 
toreczką, narzuconą teatrowi przez 
wszechpotężnego  akcjonarjusza,  fa- 
talnie „„zgrywającą się* w rolach pie- 
rwszych amantek. Opinja publiczna 
głosiła, że niki dotąd nie miał równie 
mało talentu i równie dużo klejnotów. 

Właściwie to zaangażowano te jej 
klejnoty niż ją samą, a zwłaszcza cho- 
dziło o jej sławny naszyjnik z pereł, o 
którym mówił cały Paryż, i który ko- 
sztował jakoby miljon franków.  Do- 
wodem były słowa, jaki wyrzekł po- 
dirytowany dyrektor teatru „Fanta- 
zja“:. 

—Dobrze! Dam pani tę rolę! Ale 
będzie pani grać w swoim naszyjniku. 

Złe języki dodawały nawet, że ja- 
koby miał dorzucić przez zęby: 

— Może choć perły uratują to, co 
pani napsuje! 

Tak więc przychodzono oglądać 
i oklaskiwać naszyjnik, nie zaś aktor- 
kę albo sziukę. 

To też co za niespodzianką było 
odkryć nagle w Ninie Val to przedzi- 
  

dowiemy się, czy 
czeństwo nie grozi. 

Entuzjazm Pana do klimatu i irygacji, 
przy których „lucerna daje do 12 ukosów a 
pomarańcze dochodzą do pół kilo'* jest łatwo 
zrozumiały. 

Własna państwowość i coraz lepiej 
organizująca się opieka nad wychodźtwem 
upoważniają do planów daleko śmielszych i 
szdrszych, niż przed wojną. 

Wrócę na chwilę do dyskusji zasadni. 
czej, jaka; się w omawianych latach w 
„P. Przegl. Emigrac.* toczyło „Polskie Tow. 
Emigr. którego „Przegląd* był organem; 
starało się organizować wychodźtwo  za- 
robkowe sezonowe, twierdząc nie bez racji, 
że osadnicze na teranach małych ulega  roz- 
proszeniu i nieuniknionej asymilacji — 
— jest więc „bezpodstawną stratą krwi”. 

iPrzeciwstawiłem temu i przeciwstawię, 
zgodnie z wyż. zacytowanym ustępem pań 
skiego listu, zdanie, że musowy pobyt w 
kraju ludzi względnie zbytecznych spycha 
ich *najczęściej do poziomu podludzi, co 
jest chyba jeszcze gorsze. 

Więc nasza nowa polityka emigracyjna 
musi szukać nowych dróg między tą Scyl- 
lą a Charybdą, dróg możliwie najbardziej 
obiecujących a najmniej ryzykownych. Pew 
niki są tylko w matematyce. W dziaaino. 
ści praktycznej są mniejsze, lub większe 
prawdopodobieństwa. Jedną z tych dróg 
Pan toruje. 

Najbardziej 
szy wagon kartofli pomyślnie a 
Argentyny. Wygląda on jeszcze lepiej ra 
tle ohydnego wspomnienia o łączniku na. 
szym z tąż Argentyną w owych czasach 
ninewoli. 3 

Pański poprzednik, delegat Tow. Emigr. 
bodaj Jaroszyński, badał tam sumiennie 

przed iaty stosunki zarobkowe w prowin- 
cjach starszych i miastach i natykał się stale 
па fatalną opinję o Polsce: żydzi z Polski 
podawali się już tam wtenczas za Po 

laków, a handlowali przeważnie wywożo- 
nym z Polski „żywym towarem", więc 
utrwaliła się mocno i przeszkadzała w CES 

nizacji naszego wychodźtwa opinja, że - 

lak — to stręczyciel, a Polka — prostytutka 
Po tym najhaniebniejszym handlu krwią 

ten pierwszy wagon kartofli, których nie 
mamy gdzie podzieć, już jest wielkim kro- 

podobne  niebezpie- 

mi tu imponuje ten pierw- 
zbyty do 

kiem naprzód. Może ze niemi pójdzie ce- 
bula, którą chłop wołyński nauczył się 
tak świetnie produkować przy sprzyjającej 

glebie i klimacie , że cena jej tej wiosny 

spadła tu na równi z kartoflami do 50 

gr. za pud; może chmiel, produkt jednej 

z kultur naiinteresowniejszych, którego Ce- 

na spadła tu do 6 zł. za pud, nie opłacając 
nawet kosztów zbioru, nie mówiąc o upra- 
wie. Co jeszcze pójść może, niech o tem 
decydują specjaliści eksporterzy na pod- 
stawie gruntownych  badzjń. Pa В 

Już sam szerszy zbyt nie obejdzie się 

bez stalszego, wychodźtwa — za każdym 

wagonem nie może jechać specjalny dele- 

gat, a w wychodźtwie sćzonowem górowa- 
li į gorują Włosi dzięki pokrewieństwu  ję- 

zyka i temu, że przy mniejszej odległości 

po odbyciu żniw w Argentynie zdążeją w 
tymże roku na żniwa w kraju. 

Wolno marzyć, że z czasem okrzty bez 
pośredniej komitnikacji, zamiast tych, lub 
innych zbywających przedmiotów wywo- 

zu i wychodźców przywiozą przez Gdynię 

do kraju zawodowych repartyantów i owe 

świetne argentyńskio - polskie pomarańcze. 

Wobec konieczności obrony  bilensu 

handlowego ten owoc najlepszy, najtrwal- 

szy, najbogatszy w eenne witaminy stał 

się u nas przecież z niewątpliwą szkodą 

dla zdrowia tak mało dostępnym przedmio- 

tem zbytku, jakim nie był przed wojną. 

Zneczne obniżenie cła dla produktu wla- 

snej  kolonji ułatwiające tak pożądany 

handel wymienny będzie chyba rzeczą Zu, 

pełnie niemożliwą. 
jeszcze 56 

   

słów kilka o rzeczy najważniej 

szej. Nieudana dla mnie, udana dla innych 

próba kanadyjska obok wielu cennych do- 

świadczeń przyniosła mi przekonanie, że 

warunki osadnictwa na glebach  dziewi- 

czych najbardziej sprzyjają zupełnemu rów- 

nouprawnieniu kapitału, jako pracy skry- 

stalizowanej, z pracą płynną i oparciu na 

tej zasadzie spółdzielczości, że wprost „do 

tej spółdzielczości popychają. Widziałem jak 

ubogi iciemny galicyjski chłopj odrazu decy- 

dował się na kupno siewnika do spółki z 
sąsiadem obcej narodowości i wyznania, gdy 

widział, że ten siewnik w miejscowych wa- 

runkach klimatycznych w porównaniu z 

siewem ręcznym na polu conajmniej podwz- 

. ' 
Doświadczenia dokończyć mie mogłem. 
Ale my właśnie żyjemy w czasach, tóre 

pokazały poglądowo, że wysiłki celowe i 

żywotne konieczne, chociażby zawiodły w 

szeregu pokoleń, muszą Się powtarzać i 

rzą dać zwycięstwo przechodzące oczeki- 
wania. : 

Osadnictwo spółdzielcze popierane 

pczez organizację emigracyjno - repartjanc- 
ką i własne państwo może i powinno stwo- 

rzyć najbardziej pożądaną, najmniej ryzy- 
kowną formę wychodźtwa zarobkowego 
długoterminowego, więc osadniczego, lecz 

w znacznym stopniu powrotnego ze stałą 

wymianą produktów, ludzi i dóbr ducho- 
wych pomiędzy kolonją a macierzą. 

Nie myślę ciągnąć tego osadnictwa na 

teren, którego część poznałem: już przed 

wojną lepsze wolne ziemie Kanady ze zno. 

śnym a zawsze ad naszego surowszym КН- 

mżtem były na wyczerpaniu. Powojennej 
zmiany warunków śledziłem. 

Przyznaję że teren badany przez Pana 
jest o wiele ponętniejszy, więcej obiecujący 

Serdecznie życzę powodzenia. 
dr.'N. Czarnocki 

na Niny Val 
wne napięcie ekspresji, tę grę tragicz- 
ną, i porywającą, o którą niktby jej 
nie posądził. 

W czasie próby generalnej i 
pierwszych przedstawień wykazała 
wszak całą swą bezbrzeżną płytkość 
i nieinteligencję, ' poprostu ' doprowa- 
dzała do rozpaczy Swą tępotą. I pu- 
bliczność jednogłośnie zawyrokowała 
„Cóż za gęś! Ależ psuje, jak może! 
Ale naszyjnik zato wspaniały. Czy to 
możliwe aby naprawdę wart był mil- 
jon? 

I-oto nagle, tak bez żadnego uprze 
dzenia, Nina Val okazała się genjalną 
artystką; oto. z tej sztuki, mocno ba- 
nalnej i zapożyczonej, jak widać, z 
przestarzałego repertuaru melodrama- 
tycznego, uczyniła wzruszającą wizję 
szarpiącą nerwy, chwytającą za gard 
ło. I że wszystkich miejsc -na sali 
wpatrzone w nią oczy śledziły jak 
urzeczone jej grę wspaniałą, której 
dzielnie dotrzymywał placu partner 
w roli męża. 

Przebłysk genjusze miczem  ude- 
rzenie gromu? Skąd się to jej wzięło? 
Weszła na scenę jeszcze tak samo głu 
pio jak zawsze, kwestje wprost recy- 

Podróż Pana Prezydenta 
ODPOCZYNEK W WOROPAJEWIE. 

Wczorajszy dzień pobytu Pana Pre 
zydenta Rzeczypośpolitej w  Wileń- 
szczyźnie przeznaczony został na odpo 
czynek. Dbsiojny gość wraz z otocze- 
niem spędził dzień w Woropajewie, 
majątku hr. K. Przeździeckiego podej- 
mowany przez gospodarza oraz brata 
jego Rajnolda Przeździeckiego, zastęp 
cę szefa protokułu dyplomatycznego 
M. S. Z. 

iWypoczynek przerwany był zwie- 
dzeniem odległej o kilka kilometrów 
huty szkła w Hołubieju, która zatrudnia: 
400 robotników i produkuje szkło do 
okien. 

Dziś ranio, rozpoczyna się dalszy 
ciąg podróży. Pierwszym etapem będą 
Duniłowicze, w przejeździe do Głę- 
bokiego. 

Ф . 

Powrót Pana Prezydenta Rzeczypo 
spolitej nastąpi w niedzielę dn. 29 b.m. 
w godzinach wieczornych. Pan Prezy- 
dent opuścii Wilno w dniu następnym t. 
j. 30 czerwca o godz. 15-ej. 

WOROPAJEWO, 25. 6. Pat. Towarzyszą- 
cy w dotychczasowej podróży Panu Prezy- 
dentowi Rzeczypospolitej szef kancelarji cy- 
wilnej dr. A. Lisiewicz wyjechał w dniu dzi- 
siejszym do Warszawy. W jego zastępstwie 
przybył z Warszawy i towarzyszyć będzie w 
dalszej podróży Panu Prezydentowi dr. Sko- 
wroński, z ramienia gabinetu wojskowego 
bierze udział w podróży szef płk. Jan Gło- 
gowski. 

KOMUNIKAT 

Prezydjum Wileńskiego Komitetu 
Obywatelskiego przyjęcia Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej podaje do wia- 
domości że Pan Prezydent odjedzie z, 
Wilna dnia 30 bm. o godz. 15. 

W związku z powyższem Komitet 
wzywa wszystkie organizacje o wysła- 
nie swych delegatów ze sztandarami w 
dniu 30 bm. na godz. 14 na podwórze! 
Pałacu, skąd nastąpi odjazd Pana Pre- 
zydenta. Jednocześnie Komitet wzywa 
wszystkich obywateli m. Wilna do u- 
dekorowania swych domów, balkonów 
i okien na dzień 29 i 30 bm. Serdecznie 
witaliśmy i serdecznie pożegnajmy, 
Dostojnego Gościa. 

Król Alfons XII] bawi w Londynie 
LONDYN, 25.VI. PAT. Przybył tu wczoraj wieczorem w charakterze 

prywatnym król hiszpański Alfons XIII powitany w imieniu króla przez księcia 
Walji. Dziś wieczorem ambasada hiszpańska wydaje bankiet na cześć monar 
chy. Na bankeceiXIlakrólaenuksii,sitanyprzezęcipowwimbo.nN1ijełKTrzes irdu 

ECHA ROZMOWY KRÓLA HISZPANJI Z KS. ALBY 

MADRYT, 25.VI. PAT. — Gen. Berenguer na zapytanie przedstawicieli 
prasy, dotyczące komunikatu księcia Alby w sprawie rozmowy, jaką miał w 
niedzielę w Paryżu, z królem hiszpańskim, oświadczył, że uważa za zupełnie 
słuszne, że monarcha odbywa tego rodzaju narady z mężem stanu takim, jak 
książę Alba. Gen. Berlanguer jest zdania, że rozmowy takiego rodzaju, prowa 
dzone przez króla, powinny odbywać się jaknajczęściej. Premjer dodał, że 
komunikat księcia Alby wywarł na nim jaknajlepsze wrażenie. Skądinąd po 
siada on poparcie Romanecesa i Alhucemsa, przywódców grupy liberalnej i 
demokratycznej. jest to szczególniie ważne, ponieważ konieczne jest właśnie 
stworzenie wielkiego ugrupowania zorganizowanych sił politycznych. Należy 
przypuszczać, że także inne grupy, należące do skrajnej lewicy, przyłączą się 
do tej grupy. 

XI konferencja min. spr. zagranicznych 
MAŁEJ ENTENTY. 

SZCZYRBSKIE JEZIORO, 25.VI PAT. W dniu dzisiejszym nastąpi 
otwarcie 11 konferencji ministrów spraw zagranicznych Małej Ententy. Be- 
nesz i Marinkowicz już przybyli w ciągu dnia wczorajszego. Konferencja zaj- 
mować sę będzie przedewszystkiem. sprawą memorandum Brianda oraz kwe 
stją wykonania ostatnio zawartych układów w sprawie odszkodowań wschod 
nich. Pozatem konferencja rozpatrzeć ma całokształt zagadnień gospodarczych 
dotyczących krajów Małej Ententy. 

  

Wrażenia red. Seuerweina z pobyfu w Berlinie 
INCYDENTY GRANICZNE DLA ZASTRASZENIA EUROPY. 

PARYŻ, 25.VI. PAT. — „Le Matin* podaje dalsze wyniki ankiety, jaką 
prowadzi redaktor polityczny tego dziennika Sauerwdin we wszystkich kra 
jach w kwestji federacji europejskiej, Dzisiejsza korespondencja, datowana z 
Warszawy, poświęcona jest wrażertiom, jakie Sauerwein odniósł z pobytu 
swego w Berlinie przed przyjazdem na ziemię polską. 

Sauerwein spotkał się w Berlinie z przedstawiaielami prawicy, którzy 
nie oponowali przeciwko możlwości porozumienia Niemiec z Francją, lecz pod 
warunkiem, aby Francja pomogła im do zagojenia ran, zadanych przez kory 
tarz pomorski i do uzyskaniia możliwości ustalenia bezpośredniej komunikacji 
między Berlinem i Królewcem bez przechodzenia przez ręce polskich celników. 

Sauerwein stwierdził, że po upływie zaledwie 10-ciu lat po zawarciu 
pokoju, a na kilka dni przed ewakuacją Nadrenji przez wojska francuskie z 
zatrważającą szybkością rozwija się w Niemczech agitacja rewizji traktatu 
pokojowego. Dalej Sauerwein stwierdza, że obok rządu niemieckiego, a może 
i ponad nim działa potężna organizacja, która utrzymuje umysły w stałem pod 
nieceniu i wywołuje wszystkie te incydenty graniczne w celu zastraszenia 
Europy. 

Międzynarodowy raid automobilowy 
W czwartym dniu 1X' międzynarodowego raidu Automobilklubu polskiego odbył; 

się etap na trasie Lwów, Przemyśl, Tarnów, Kraków na przestrzeni 386 kim. 
Na 142 klm. od Lwowa, na bardzo trudnej trasie, odbył się górski bieg szybkości. 

Dystans wyścigu wynosił 3 klm. Wiedług BO ies obliczeń w klesie 
popularnych najlepszy wynik uzyskał: FORD Nr. 1 

С wozów 
itny-Szlachto 4 min. 12 sek. W kate 

gorji wozów turystycznych Fiat Nr. 12 p. Ranenfelda w czasie 3 min. 51 sek., w klasie 
wozów luksusowych Nr. 23. Austro Dalmier inż. Liefelda w czasie 3 min. 24.5 sek. 

iPrzed godz. 19.30 przybyło do portu w Krakowie 16 wozów, nadszedł również 
po wycofaniu się z powodu zepsucia Nr. 6 Citroen p. Cybulskiego. W czasie wyścigu 
górskiego Fiat Nr. 14 zarzuciło niebezpiecznie. Samochód po złamaniu 2 słupków wpadł 
do rowu nie odnosząc poważniejszych uszkodzeń. Wypadku z ludźmi nie było. 

towała jak pozytywka, zajęta tylko 
tem, by jak najbardziej wystawić na 
pokaz swój sławny naszyjnik. 

Na scenie ukazał się pan we 
fraku, jej mąż, i począł się do niej 
zbliżać z oczyma błyszczącemi  po- 

A potem nagle — jakby przebudze+ wstrzymywanym gniewem. I ota Nina 
nie. Stało się to z chwilą wejścia ak- 
tora, który miał z nią zagrać kulmi- 
nacyjną scenę. Trzeba przyznać wszak 
że, że scena ta nie zawierała efek- 
tów wybitnie wzruszających dzisiej, 
szą publiczność. Nic nowego: 
cje, rozmowy i gesty były ed dawna 
zużyte i ograne. > 

Chodziło mianowicie o męża, zruj 
nowanego przez ekstrawagancję swej 
żony, która nie chce z nim dzielić 
wywołanego przez siebie nieszczęścia 
Cynizm żony, boleść i wściekłość mę- 
ża, nagle oślepionego okrutną praw- 
dą, wybuch oburzenia, który go rzu- 
ca na przewrotną z rękami gotowemi 
do morderstwa — a poiem padnięcie 
do jej nóg, szlochy i błagania o prze- 
baczenie, — doprawdy, aby wzruszyć 
tem wszystkiem dzisiejszą publiczność 
— trzeba nadto prawdziwego  arty- 
zmu. 

I nagle okazało się, że Nina Val 
jest prawdziwą artystką; straciła w 
jednej chwili Ša pretensjonalną dre- 
wnianość i zapominając 0 kokietowa- 
niu publiczności w niesmaczny 
sób i wystawianiu swych pereł — 
zdobyła się wreszcie na gest natu- 
ralny pełen przejęcia się sytuacją. 

spo- 

sytua- jg 

Val, wabec tej ponurej i groźnej twa- 
rzy, cofnęła się ruchem pełnym nie- 
pokoju, a oczy jej wyrażały nieme za- 
pytanie i prośbę, zdając się, jakby 
WE: „Boję się! Nie rób mi nic złe- 
oi“ 

A potem, w miarę jak scena rozwi- 
jała się w całej swej brutalności, Nina 
raz wreszcie przeżywając swą rolę, 

„rozgrywała się* coraz bardziej, i 
w chwili gdy mordercze ręce  obu- 
rzonego męża zbliżyły się do jej 
szyi, gra jej dosięgła szczytu. Wiła 
się konwulsyjnie w strasznym uścisku 
twarz jej wyrażała najwyższy ból i 
przerażenie. Przez kilka sekund wi- 
dzowie zazpartym tchem  śledzili tę 
wspaniale odtwarzaną agonję we 
wszystkich jej fazach malujących się 
na tej tragicznej masce, 

I kiedy aktorka z przedziwną praw 
dą w każdym geście osunęła się na 
ziemię z głową odrzuconą bezwładnie, 
z włosami rozsypanemi dokoła 
sala wybuchnęła burzą oklasków. 

Wszyscy byli tak porwani grą, 
że nikomu nie przyszło ha myśl, dzi- 
wić się zmianom jakim uległa sama 
sztuka. 

Bo zamiast usunąć się do kolan 

Kanonizacja w Watykanie 
SOLENNE UROCZYSTOŚCI 

Kanonizacja jest najbardziej solen- 

nym obrządkiem Kościoła rzymsko kato 

lickiego i dzieli się zazwyczaj na trzy 

części: procesję uroczystą, kanonizację 

i Mszę św. Pontyfikalną, odprawianą 

przez Papieża. Onegdajsza kanoniza- 

cja rozpoczęta o 8 rano uroczystą pro 
cesją, w której wzięli udział przedsta- 

wiciele kleru rzymskiego oraz wszyst 

kich urzędów Kongregacji Obrządków 

miała charakter niezwykle podniosły. 

Zaraz po klerze w procesji niesiono w 

(TSS KKT PZ СУЗКОБЕН С САЛ аНЫ 

Echa wydarzeń w Malcie 
BIAŁA KSIĘGA STOLICY APOSTOL- 

SKIEJ. 

Stolica Apostolska ogłosiła tak zwa 

ną Białą Księgę w odpowiedzi na Błę- 

kitną Księgę, opublikowaną przez rząd 

angielski w sprawie sytuacji! na Mal- 

cie. Biała Księga zawiera 200 stron 

druku i składa się z 39 dokumentów 

dyplomatycznych, nie opublikowanych 

przez Anglję i poprzedzonych obszer- 

nym wsiępem wyjaśniającym wypadki 

i punkt widzenia Stolicy Apostojskiej w 

tej sprawie. e ; 

Pomiędzy najważniejszemi  doku- 

mentami znajdujemy raport mgr. Ro- 

binsona, wizytatora apostolskiego na 

Malcie, złożony Watykanowi i nie za- 

komunikowany dotąd nawet w drodze 

poufnej rządowi angielskiemu, oraz 

projekt konkordatu, zredagowany przez 

lorda Stricklanda, nie objęty jednak ca- 

łością dokumentów Błękitnej Księgi an 

gielskiej, a jedynie znany dzięki ogło- 

szeniu go w gazecie urzędowej mal- 

tańskiej. : 
Biała Księga przypomina szereg za 

rządzeń lorda Stricklanda, a mianowi- 

cie, udzielenie wielkiej auli Kawalerów 

Malżańskich kościołowi anglikańskie- 

mu jako siedziby odczytów propagan- 

dowych przeciw katolicyzmowi, wbrew 

zobowiązaniom, powziętym przez An- 

glję przy objęciu protektoratu nad Mal- 

tą, w dalszym ciągu wskazuje na pro- 

tekcję udzieloną przez Stricklanda O. 

Micalef, franoi.szkaninowi, występują- 

cemu przeciw hierarchjom eklezjastycz 

nym katglickim. 
Wstęp wskazuje na cały szereg fak 

tów, świadczących dobitnie i wyraź- 

nie o nastrojach antykatolickich obec- 

nego gabinetu na Malcie. Stolica Apo- 

siolska od początku utrzymała swe por 

stępowanie w granicach opartych na 

stworzeniu faktu, że lord Strickland nie 

był persona grata i osobą właściw ą 

do zawierania układów z Watykanem. 

Wreszcie Biała Księga rozpatruje 

obszernie propozycje angielskie, do- 

tyczące tak zwanego „zawieszenia bro- 

mi" na czas wyborów, według których 

Stolica Apostolska miałaby zobowią- 

zać się do powstrzymania kleru od u- 

działu w wyborach i od zgłaszania list 

katolickich, podczas gdy lord Strick- 

land postarałby się o uniemożliwienie 

ataków przeciw klerowi. Watykan nie 

mógł zaakcepiowć tego rodzaju propo- 

zycyj warunkowych i czasowych i po- 

zbawić kleru maltańskiego praw, przy- 

znanych mu przez akt konstrukcyjny, 

który przewiduje zaliczenie w poczet 

senatorów dwuch reprezentantów  kle- 

ru. 
Omówione są również listy paster- 

skie biskupów oraz interpretacja ustę- 

pów tych listów przez lorda Stricklan- 

da, usiłującega udowodnić fakt niedo- 
puszczalnej interwencji Watykanu na 

rzecz partji nacjonalistów. Biskupi wy-. 

stąpili zgodnie z prawem, jakie im przy 

sługuje, przeciw lordowi Stricklandowi, 

a nie przeciw partji, do jakiej on nale- 

ży i w obronie własnych praw a nie 

partji, które prawa te uznają. 
Watykan stwierdza, że powodem 

wydania Białej Księgi jest chęć poin- 
formowania „opinii świata o istocie sy- 
tuacji na Malcie, a nie chęć szkodze- 
nia rządowi angielskiemu z którym po- 
zostaje w dobrych stosunkach. Jedno- 
cześnie w zbiorze dokumentów zamie- 
szczone są deklaracje biskupów i kleru 

stwierdzającego lojalny stosunek tych- 

że do Korony brytyjskiej. Е 
Biała Księga ukaże się również w 

języku angielskim. 

tej, którą przed chwilą torturował — 
mąż ułożył na dywanie swą bezwładną 
ofiarę. Przez moment ręce jego  za- 
trzymały się jeszcze na tej białej 
szyi, którą przed chwilą oplatały mor- 
derczym uściskiem. Poczem powstaw 

szy z klęczek, obrzucił omdlałą żonę 

okiem ponurem, które wzbudziło zim- 
ny dreszcz u publiczności, i powoli 
opuścił scenę ze spuszczoną głową. 

Druga salwa oklasków wybuchła 
na sali. 

Aktor wart był swej partnerki. 

Obydwoje zągrali tę scenę z realiz- 
mem, który głęboko poruszył widzów 
i potrafił wywołać atmosferę  zanie- 
pokojenia. Niepokój ten wiał teraz 
ze sceny na której rozciągnięte  nie- 
ruchome ciało młodej aktorki za- 
chowywało wśród śmiertelnej ciszy 
w całym teatrze, tę samą, wciąż tragi- 

czną pozę. Stwarzało to niesłychany 
efekt prawdy, który powoli zaczął się 

zmieniać w uczucie wprost niesamo- 
wite. 

Wreszcie publiczność dość miałą 
ponurej sytuacji, tu i tam odezwaty 
się nieśmiałe brawa, pragnąc pobu- 
dzić aktorkę do zakończenia efektow 
nej sceny. Ale; o dziwo, nie odniosło 

to najmniejszego skutku. 
Nagle z za kulis wypadło kilku 

różnych aktorów, jakieś osoby cy- 
wilne, maszyniści... Wszyscy rzucili 

W BAZYLICE ŚW. PIOTRA. 

otoczeniu płonących pochodni dwie 
chorągwie z wizerunkami błogosławio 
nych: Łucji Filippini i Katarzyny Tho- 
mas. Za chorągwiami w otoczeniu 
szwajcarskiej gwardji papieskiej i dwo 
ru w galowych strojach oraz kardyna- 
łów w wysokich mitrach białych na 
„Sedia gestatoria'* niesiono Piusa XI 
pod baldachimem , podtrzymywanyin 
przez ośmiu prałatów. Z tyłu postępor 
wały plutony wszystkich sił zbrojnych 
papieskich. 

Papież uroczyście zalicza w poczet 
świętych błogosławione: Łucję i 

Katarzynę. 

Papież zasiadł na tronie, wzniesio- 
nyni apd katedrą Księcia Apostołów i 
odebrał uroczysty hołd kardynałów i bi 
skupów, poczem kard. Laurenti, jako 
prokurator kanonizacyjny i preiekt Kon 
gregacji Obrządków w towarzystwie 
adwokata kons ystorjalnego zbliżyt się 
do tronu i trzykrotnie zapytał: instan- 
ter, instantius, instantissime, czy chce 
zapisać w poczet Kościoła Rzymska - 
Ka:olickiego błogosławione Łucję i Ka 
tarzynę. Pius XI na pierwsze zapytanie 
przez sekretarza Bull odpowiedział, że 
chce błagać o wstawiennictwo Świę” 
tych Pańskich, przyczem kapituła od- 
śpiewała litanje odpowiednie. Na dur 
gie zapytanie, Pius XI odpowiedział, 
że należy błagać o oświecenie przez 
Ducha Świętego, przyczem odśpiewa- 
no Veni Creator, wreszcie na trzecie 
zapytanie (zawsze za pośrednictwem 
msgr. Sebastiani'ego), Pius XI офро- 
wiedział, że zalicza w poczet Šwietych 
Kościoła Rzymsko - Każolickiego i Po- 
wszechnego Błogosławione Łucję i Ka 
tarzynę. 

Wówczas Papież podniósł się i z 
wysokości tronu donośnym głosem oś- 
wiadczył uroczyście, że Błogosławione: 
Łucja Filippi i Katarzyna Thomas są 
zaliczone w poczet Świętych, intonując 
Te Deum. Po zakończeniu kanonizacji 
właściwej rozpoczęłaa się uroczysta 
Msza św. według solennego rytuału pa 
pieskiego. 

Ceriemonjał istniejący od wieków. 

Przed wejściem do Bazyliki, Ojciec 
św. przywdziewa uroczyste szaty pon- 
tyfikalne w Kaplicy Sykstyńskiej, wstę 
puje na „sedia gestatoria“ w sali Kró- 
lewskiej i w oiączeniu orszaku schodzi 
przez schody Bernini'ego do krypty Ba 
zyliki św. Piotra, nawprost pomnika 
Konstantyna. Papież, przybrany w tja- 
rę, trzyma w lewym ręku zapaloną 
świecę, a prawą błogosławi tłumy. U- 
roczysty ten ceremonjał nie ulega zmia- 
nie od wieków. Jeszcze bardziej uroczy 
sty charakter będzie miała kanonizacja 
dn. 29 bm. gdyż zbiega się ona ze 
świętem św. Piotra. Oprócz ceremonij 
rannych dnia tego będą miały miejsce 
uroczyste nieszpory z udziałem chórów! 
nietylko Kaplicy Sykstyńskiej, ale i 
wszystkich scholae centoyum w Rzy- 
mie. 

— pij 

Poszukuję 
mieszkania 

w centrum, 4—6 pokojowego, ze 

wszystkiemi wygodami. Zapłacę 

ewentualne koszta. W. Świda, 

Zawalna 8 m. 2. 

    

  

  

ZAWIADOMIENIE. 
Z dniem 12 czerwca 1930 roku została 
uruchomiona GOSPODA ZWIĄZKU 
RODZIN KATOLICKICH w Wilnie, ul. 

Bakszta 2, (hotel Niszkowskiego). 

Gospoda wydaję. smaczne i po- 

żywne Śniadania, obiady i kolacje, 

Obiad z 2-ch dań 80 gr. — 
Obiad z 4-ch dań 1 zł. 50 gr. 

Wycieczki grupowe otrzymują. rabat.       

PAMIĘTAJCIE © SIEROTACH Z DO- 
MU DZIECIĄTKA JEZUS! 

a na ama Oi LAS o la L i 

się ku leżącej Ninie Val, podczas gdy 
kurżyna zaczęła gwałtownie opadać. 

— (o się stało? Czy jaki wypa- 
dek? — Czemu przerywają przedsta- 
wienie? 

Powstał tulmut. Spieszono do ko- 
rytarzy, stukano do drzwi: za kulisy... 
Zrust do ust przelatywała wieść prze- 
rażająca: 

— Zamordowano Ninę Val i skra- 
dziono jej sławny naszyjnik!  Zadu- 
szono jej w naszych oczach! 

Szczegóły nadeszły później. | oto 
jaka była tajemnica tej zadziwiającej 
zmiany w aktorce, zdumionej z po- 
czątku pojawieniem się nieznajomego 
a potem tej całej gry, co nie była CZ 
lecz okruiną rzeczywistością. * 

Jakiš nieznany statysta  wšlizgnąi 
się do garderoby partnera Niny Val 
i unieruchomił go za pomocą chustki 
przepojonej chloroformem... į 

Poczem przebrany w jego kostjum 
miał czelność wejść na scenę i ode- 
grać jego rolę, zmienioną tak, jak mu 
było potrzeba do wykonania swego * 
zbrodniczego planu. I w oczach roz- 
entuzjazmowanej publiczności, udusił 
i ograbił nieszczęsną aktorkę. 

Tak oto Nina Val, mała niemądra 
aktoreczka, zagrała swą pierwszą i 
ostatnią wielką scenę. 

  

* 
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AKADEMICKA WOLNA TRYBUNA 
Czegośmy dokonali... 
Kończymy rok akademicki 1929—30. Wła 

ściwą też będzie rzeczą, jeśli zdamy sobie 
sprawę czegośmy potrafili dokonać, w czem 
ponieśliśmy porażkę, jeśli obliczymy uczci. 
wie plusy i minusy naszego bilansu. Istnieją 
jedne i drugie — które przeważają? 

Nie mówimy tu o naszej pracy wewnętrz 
organizacyjnej — bo nie tu miejsce na 

taki rachunek sumienia. Ale właśnie w „Wioł 
nej Trybunie', w tem naszem okienku na 
szeroki świat winniśmy omówić naszą pracę 
zewnętrzną, to co (słusznie cz niesłusznie) 
bywa nazywane „polityką akademicką". Coś 

my zrobili na terenie ogólno - akademickim, 

na terenie Bratniaka, organizacyj ideowych, 

kół naukowych, w szerokich masach „dzi. 

kich” w stosunkach międzyorganizacyj- 
| nych, w reprezentacji akademickiej i td. Ża- 

strzegam, że nie mówię tylko o roku ostat- 

nim — raczej o dwóch latach óstatnich, któ 
re były pewną całością naszej działalności. 

Zaczynamy od plusów. 
Pierwszy — to ogromne ożywie nie Ży- 

cia akademickiego, poruszenie najszerszych 

jego warstw, dotarcie do najbardziej „zdzi- 

czałych" przez zebranie dyskusyjne, przez 

prasę („Wolna Trybuna“ była pierwszym 

dodatkiem akademickim w. pismach wileń- 

skich), zainteresowanie życiem akademic- 

kiem nietylko akademika lecz i starszego spo 

łeczeństwa. Najbardziej ta ruchawka wyszła 

ma zdrowie „Bratniakowi*, którego sfery kie- 

rownicze musiały porządnie wziąć się w 

garść, by się utrzymać przy władzy. Łącz- 

nie z teną trzeba pamiętać, że dzięki akcj: 

„Odrodzenia“ powstało żywe poczucie ko- 

nieczności reform bratniackich, poczucie ko. 

nieczności zerwania z przestarzałemi, metoda- 

mi pracy, wreszcie niesłychanie potężny 

pęd do odpolitycznienia życia akademickiego 
*Mimo że się o tem nieraz mówiło, chcę 

podkreślić raz jeszcze — trzeba odróżniać 
dwie rzeczy: politykę właściwą, to jest przy- 

gotowywanie polityczne akademików przez 
starsze społeczeństwo, od polityki akademi 
ckiej, t.j. od jakiejkolwiekbądź działalności 
na szerszym terenie akademickim. Otóż z 

najczystszem sumieniem możemy stwierdzić 
że cała nasza działalność, cała nasza „poli. 
tyka" zmierzała ku odpolitycznieniu naszego 
życia. Właśnie działalność _ „Odrodzenia” 
stworzyła ten zdrowy odruch, który dziś wi- 
dzimy wszędzie — ten paniczny lęk przed 
tem, co można nazwać „politykerstwem*. I 
byliśmy w naszej działalności konsekwentni: 
oto gdy powstał związek stronnictwa bez- 

partyjnego — Listą Kół Naukowych, na któ 
rej była reprezentowana czła społeczność a- 
kademicka — wtedy „Odrodzenie*, jako 
organizacja, wycofało się z walki wyborczej 
o zarząd Bratniaka j brało w niej udział je- 
dynie przez swych członków, działających 
według. ich osobistych przekonań bez  ja- 

kiegokolwiek skrępowania organizacyjnego. 
dndentyczną dążność „anty politykierską“ 

można dojrzeć na całym terenie nietylko 
Bratniaka lecz całego naszego życia. Ale spe 
cjalnie drażliwą jest tutaj kwestja, reprezen- 

tacji akademickiej. 
Kweštja ta nie jest dotąd załatwiona, ale 

jest już wyjaśniona. Dziś stało się rzeczą bez 
względnie jasną, że obecna reprezentacja a- 
kademicka jest jedynie reprezentacją pewne- 
go odłamu akademickiego i reprezentacją 
polityczną. Jest dzisiaj jasne równie dla przy | 
jaciół jak przeciwników tej reprezentacji. A 
to już dużo? 

Rzeczy najważniejsze zostawiliśmy na ko 
niec. To wszystko, o czem mówiliśmy ргие‹і 
chwilą, nie jest największym naszym plusem 
Znacznie większe mają znaczenie metody 
walki_„odrodzeniowej”. 

„Odrodzenie“ wyniosło na trybuny wie- 
cowe, do walki bratniackiej, na szpalty pra 
sy akademickiej nowe argumenty, nowe kry 
terja postępowania, wciągnęło do dyskusji 
nakezy etyki Chrystusowej, wysunęło jasno 
i wyraźnie tezę, iż niema zagadnienia społe- 
cznego, któreby nie było zagadnieniem reli- 
giinem. O postępowanie zgodnie z etyką Chry 
stusową „Odrodzenie* walczyło i walczyć 
będzie. 

Dalszą konsekwencją walki politycznej 
„Odrodzenia było stwierdzenie i unaocznie- 
nie uniwersalizmu katolickiego. Żadne stron 
nictwo niema monopolu na katolicyzm. Dziś 
nikt na uniwersytecie nie powie, że ten, kto 
waiczy dajmy na to z młodzieżą narodową 
— walczy z katolicyzmem. Katolicyzm jest 
M katolicyzm nie można zacieśnić do 
żadnego ugrupowania do Młodzieży 
Wszec! polskiej, do „Odrodzenia“ czy jakiej 

« innej grupy. I to jest może największą zdo- 

  

byczą naszej „polityki“. 
Zupełnie odmiennem polem pracy zewnę 

trznej były msze recytowźme, ogólno - aka- 
demickie, pielgrzymki do Kalwarii, zamknię- 

te rekolekcje i t.p. „Odrodzenie“ może z du- 
mią stwierdzić, że się nie zamknęło w swo- 

ich wewnętrzno - organizacyjnych kaplicach, 
że wyszło na szerszy teren, że nawiązało 
kontakt z całym uniwersytetem. 

A terez przejdźmy do minusów.” Obok 
przeciwdziałania polityce ostra nieraz walka 

yborcza, ostre dyskusje na wiecach i w pi- 
ja ch doprowadziły rzecz jasna do pewne- 

Jo zacietrzewienia partyjnego. Nie jest to 
Sprzeczność. Ogół zaczyna myśleć trzeźwo, 
aczkolwiek w poszczególnych „gorących 
momentach, w wirze walki pozwala” się о- 
gatnąč pewrej gorączce partyjnej. EZ 
natomiast, będąc podnieceni czas z 

przestają myśleć objektywnie, przestają ob-. 
jektywnie patrzeć na przeciwników, co pro- 
wadzi w konsekwencji do stanowiska: „Wszy 
stke dobre, byleby przeciwnika położyć”. 
Stąd powstają najbardziej nieprzyjemne tar- 
cia, wyraźnie nieetyczne metody, obgadywa- 
nia i oszczerstwa. 

Wiemy, że sami dawaliśmy się nieraz 
ponieść wirowi — aleśmy zawsze zwraca- 
№ _. na to uwagę i błędy staraliśmy się pro- 
stować. 

Te straty w naszym bilansie nie zajmu- 
ją zbyt wiele miejsca, ale są ważkie. W du 
żej mierze zmniejszają się wobec nich zy. 
ski. Czy nie giną zupełnie? 

Niei Po ostatnich kilku latach wygląda 
życie akademickie inaczej niż dawniej. Mimo 
wielu stron ciemnych jest jaśnie jsze i bar- 

dziej pełne. A w tem jest cząstka j „Odrodze 
nia”. Saldo bilansu naszej polityki zewnętrz- 
nej jest czynne. Uśmiechnijmy siv. 

Antoni Gołubiew. 

<POLITYKIERSTNO а. SPOŁECTEŃSTWO 
novi się, że nie można uogólnić spostrze 

żeń robionych na materjale ludzkim, że lu- 
dzie nie są do siebie podobni i wobec | tego nie 
można ich klasyfikować i dzilić na grupy 
pokrewne, jednak nie sposób byłoby wycią- 
gać żadnych wniosków z obserwacyj życia 
społecznego, gdyby nie te pewne uogólnie- 
nia i uproszczenia. 

To też nikt nie powinien mieć mi za złe, 
że mówiąc o dwóch zjawióskach społecz- 

dnych, może mało popularnych w naszem 
społeczeństwie akademickiem, ale w każdym 
razie zjajwiskach, będę to społeczeństwo 
klasyfikował według swego „widzi mi się”. 

Jeżeli chodzi o Subjektywny punkt widze 
nia to wszystkich akademików dzielę na ro- 
biących politykę, zwalczających politykę i 
zwalczających obie poprzednie grupy kole. 
gów za polityków. Objektywnie rzecz bio- 
rąc, najbliżsi prawdy, są pierwsi, gdyż w 

  

  

teorji każde działanie skierowane ku  osią- 
gnięciu określonego celu i szukanie najsku- 
teczniejszych sposobów jego osiągnięcia, jest 
polityką. Taka polityka nie może być przed- 
miotem żadnej pogardy. Naodwrót stanowi 
przywilej każdego myślącego stworzenia na 
i mam nadzieję każdego akademika. 

A jednak minio to, że w nauce polityka 
nie jest słowem obelżywem, dziś mało jest 
akademików tak dużo „posiadających odwagi, 
aby mówili otwarcie, że robią politykę. Poli- 
tyka jest czemś tak wstrętnem dla wszyst- 
kich jak dla niektórych. „Socjalizm, sanacja, 
lub nacjonelizm* Dziś nie sposób już używać 
wyrazu polityka tak samo jak innych tzw. 
izmów o ile się nie chce wywołać wrażenia 
czerwonej płachty na byka. Używając wy- 
rzzu. politykierstwo, chciałem operować teo- 
retycznie prawidłowym terminem, ale mia. 
łem na myśli właśnie to co ogół "błędnie na- 
zywa „polityką“ a co właściwie politykę nie 
jest jej spaczeniem, jest politykierstwem. 

W opinji ogółu żadna deklaracja įdeowa 
żadnego stowarzyszenia ideowego nie jest sa 
ma przez się ani polityczną ani apolityczną. 
Politycznem jest dopiero samo Stowarzysze- 
nie jeżeli na tereni akadmickim z kimś wal 
czy, usiłuje coś zrealizować wbrew czyjejś 
woli, tą czyjąś wolę przełamać siłą, siłą więk 
szości głosów, agitacji pospolicie m wiąc 
demagogji. Choćby ktoś miał więcej niż 100 
proc. racji, jeżeli zacznie mówić: „przyjdz- 
cie na wiec, pomóżcie przegłosować RUE, 
wzbudzi zawsze nieufność, zawsze powiedzą 
to polityk, chociażby on był najzagorzalszym 
idealistą społecznikiem i nie było w nim 
szczypty ambicji oprócz ambicji robienia in- 
nym dobrze. I dlatego nasze społeczeństwo 
akademickie wyczekując z utęsknieniem całko 
witego odpolitycznienia (w tem złem znacze 
niu) organizacyjngo życia akademickiego nie 
czeka na żadną nową ani starą organizację, 
któraby siłą większości wyparła i zgnębiła 
politykę, bo to właśnie będzie ta „polityka“, 
„politykierstwo“, ale czeka ludzi którzyby 
przyszli z otwartem sercem i jasnem umy- 

słem przemówili do serc i umysłów i zwy- 
ciężyli nie większością a prawdą. 

Dziś mało kto wierzy, aby można było 
działać przez zwykłe przekonywanie, mało 
kto ufa, że w prawdzie tkwi większa moc 
niż w większości głosów, ale jeżeli są tacy 
którzy wierzą, to właśnie oni nie są polity- 
kami w tem złem i popułarnem znaczeniu i 
do nich należy przyszłość w społecznej pra- 
cy akademickiej. J.. Święcicki. 

NA MARGINESIE 

Artykuł K. Z. Kowalskiego o Cechu św. 

Łukasza wywołała replikę ze strony Bract- 
wa Artystycznego. Obecnie znowu  otrzy- 
mujemy odpowiedź K. Kowalskiego. 

Redakcja nie brała odpowiedzialności za 

oba artykuły j wogóle nie chce i nie ma za- 
miaru opowiadać się po stronie ani jednej ani 

drugiej organizacji. Uważamy, że sprawa ta 

powinna być załatwiona w obrębie murów 
po Bernardyńskich. Społeczeństwu wileńskie 
mu wystarczy wiedzoieć, że istnieją w obec- 
nej chwili na Wydziale Sztuk Pięknych 
dwie organizacje artystyczne, że jedna z nich 

Bractwo Artystyczne powstało dopiero w 
roku bieżącym i że pomiędzy organizacjami 
zachodzą pewne różnice zdań. 

Nicbyśmy nie mieli nawet przeciwko tym 
różnicom, gdyby: dotyczyły wyłącznie ideolo- 
gii i pojmowania sztuki. Nie możemy jed- 
nak nadal przedłużać dyskusji, która jak już 

koledzy chyba i w poprzednich artykułach 

zeważyli przybiera dość ostrą form. Nato- 
miast lojalnie artykuł pozytywny, nadesłany 
przez jednego z RATY „Cechu* a do- 
tyczący „Naszej Formy* Red. 

„NOWA FORMA“ 

Dotychczas młodzież akademicka USB 
umieła się zdobywać na jedno tylko wydaw- 

nictwo ozdobne jest niem „Ałma Mater Vil. 

nensis*. Ostatni 8-my numer tego wydaw- 

nictwa zawdzięcza swą piękną szatę graficz- 

ną wyłącznie kierownictwu artystycznemu 1 

pracy „Cechu św. Łukasza”. Wystawy obra 
zów w Reducie, Alma Mater, ostatnia szop- 

ka akademicka oto tereny, na których cech 
dawał się poznać społeczeństwu wileńskie- 

mu, nie znajdując jednak możności pełnego 

wypowiedzenia się. Przyobleczenie w formę 

dzieł artystycznych, wyrażenie pendzlem i 

i piórem swego credo, było jak widać nie- 

odzowną potrzebą wewnętrzną związku mło- 

dych artystów, skoro nie cofają się przed 

albrzymim nakiadem kosztów i pracy, 2 па- 

prawdę imponującą energją i rozmachem wy 
dają pismo poświęcone całkowicie sprawom 

artystycznym. 
Nie jestem malarzem i nie do mnie należy 

pisanie rzeczowych recenzyj. 

Chodzi mi o rzecz inną, o ten zapał twór 

czy, który bije z każdej karty pisma, o zde- 

cydowany kierunek, o rzetelną pracę, SZCZe- 

rą wiarę w pewne hasła i gorące  umiło- 

wanie sztuki. 
Jeżeli nawet „Nasza forma" spotka się z 

ostrą krytyką ze strony specjalistów to mi- 
mo to wierzę, iż jej twórcy dokonają tego co 

zamierzyli, sprawią przewrót w pojęciach i 

nakażą w końcu podziw i szacunek do tej 

formy którą umiłowali. 

Że tak jest, że „Nasza forma" jako pier 

wsza z prób młodej organizzcji artystycznej, 

umiejącej coś wyznawać i do czegoś dążyć, 

stanowi naprawdę rzecz godną widzenia, że 

jej wydanie jest naprawdę ważnym wypad- 

kiem lub przynajmniej zapowiedzią ważnych 

wypadków w życiu artystycznem Wilna i 

Polski, niech się każdy przekona naocznie. 

Niech nie ogranicza się do powierzchownego 

przejrzenia ilustracyj i rzutu oka na okładkę, 

ale niech przeczyta treść artykułów j odczuje 

to, co żyje między wierszami, со tętni pod 

napozór martwą powierzchnią białych i bar- 

wionych kart. 
A gdy już wszystko przejrzy i przeczyta 

niech żaden z czytelników nie zapomina, 

że jego salon. lub skromny pokoik będzie 
tak długo pusty i niemiły aż na stoliku mię- 

dzy ulubionemi wydawnictwami znajdzie 

się „Nasza Forma". ntuzjasta. ni 
  

OD REDAKCJI 

Kończąc drugi rok istnienia „Wolnej Try+ 

buny Akademickiej" z okzzji bieżących i prz 

szłych egzaminów oraz rozpoczynającyc 
się wakacyj letnich, życzymy wszystkim na- 

szym stałym i przygodnym czytelnikom 

życzenia pomyślnego wyniku egzaminów, ta 

kiegoż spędzenia wakzcyj i równie ME 

łego, jak dotychczas czytania „Trybuny“ 

roku przyszłym. A więc dowidzenia — 2 

październiku. W ciągu lata będziemy podsu- 

wali lużne artykuły np. o tygodniu społecz- 
nym w Lublinie etc. Kierownikiem praso- 
wym w ciągu lata będzie kol. Lenkówna. 

Godziny dyżurów w lokalu „Odrodzenia* po- 
damy w kronice „Słowa. * 
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CZWARTEK 

26 Das 
Jana i Pawła. 

Jutro 
Władysława 
ННЕБ 

W. słońca o godz. 38 m. 17 

Z. słońca o godz. 8 ш. 00 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorołogji 
U. $. B. w Wilnie, 

z dnia 25. VI. 1930 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 755 

Temperatura średnia -|- 22 

Temperatura najwyższa -l-31 

Temperatura najniższa -|- 16 

Opad w milimetrach: 4,7 

Wiatr й 3 
przeważający i Połudn.-zachodni 

Tendencja barometryczna: spadek, następnie 
wzrost 

rano pogodnie, po południu burza 
umiarkowana. 

Uwagi: 

  

NABOŻEŃSTWA 

— Nabożeństwa w przyszły czwartek t.j. 
26 bm. w kościele Sióstr Wizytek, po niesz- 
porach które rozpoczną się o 5 odśpiewane 
będą 4 Ewangelje na które przybędzie pro- 
cesja z Ostrej Bramy. 

W przyszły piątek z okazji uroczystości 
Najśw. Serca P. Jezusa, rozpocznie się w: 

tym samym kościele 40 godzinne nabożeń- 
stwo. 

Porządek nabożeństw następujący: 
Piątek — Prymarja o 7, Suma z keza- 

niem o 11, Nieszpory o 5, Następnie przy. 
będzie wielka procesja od kościoła św. Kazi. 

mierza, poczem rozpocznie się uroczyste na- 
bożeństwo z kazaniem ku czci Najsw. Serca 

Sobotę — Prymarja o 7 — suma о 10 — 
nieszpory z kazaniem o 5. Gałodzienna ado- 
racja Najśw. Sakramentu. 
Niedziela — Prymarja o 7, wotywa 0 9, — 

suma z kazaniem o 11. Nieszpory z kaza- 
niem i zakończenie 40.40 godz. nabożeństwa 
o godz. 5. 

< MIEJSKA 

— Szyldy świetlne dlą aptek. Apteki w 
nocy tylko częściowo są otwarte. Na zem. 
kniętych widnieją napisy, wskazujące najbliż 
szy adres czynnej i dyżurującej apteki. 

Mimo tego ułatwienia zdarza się, że po- 
szukujący w nocy apteki nie może jej zna- 

leźć za nie widzi szyldu. 
ecnie powstał w sferach miarodzjnych 

projekt oświetlania aptek w porze nocnej w 
ten sposób, aby były one widoczne na odłeg- 
łość. Da się to przeprowadzić przy Emos 
szyldów świetlnych. 

— Nową pfzepisy o kwestach ulicznych. 
Wobec powtarzającego się zjawiska, że in- 
stytucje urządzające kwesty nie pouczają 
kwestarzy, gdzie należy kwestować wydane 
zostały przepisy o kwestach ulicznych, w 
których powiedziane jest, że organizacje, 
które nie będą dbały o to, aby zbieranie dat 
ków odbywało się zgodnie z przepisami, po- 
zbawione będą prawa SATA. kwest. 

— W jakich wypadkach na! wzywać 
Pogotowie Ratunkowej Miejskie 'ogotowie 
Ratunkowe przeznaczone jest zasadniczo do 
udzielenia pierwszej pomocy lekarskiej w 
wypadkach nagłych. 

NIKA 
(W mieszkaniach prywatnych udziela Po 

gotowie pomocy jedynie tylko w wypadkach 
wyjątkowych, mianowicie w nagłych — ше- 
szczęśliwych wypadkach, jak zamachy samo 
bójcze, kalectwo, oparzenia i t.p. 

w wypadkach. ostrego zachorowania 
(zzpalenie Ślepej kiszki, ciąża pozamaciczna 
i tp.) gdy konieczne jest Szybkie przewiezie 
nie chorego do szpitala, Pogotowie nie od— 
mawia pomocy o ile lekarz będący u chore 
go skomunikuje się z lekarzem Pogotowia 
telefonem lub pisemnie. 

iPonieważ w Wilnia dyżuruje zawsze 
tylko jeden lekarz, mający do rozporządze- 
nia jedną karetkę należy uważać, aby nie 
wzywać Pogotowia w wypadkach, kiedy 
można przyjść choremu z pomocą w inny 
sposób. 

Zajmując niepotrzebnie dyżurnego leka 
rza pozbawia się opieki tych, którym ona 
może być b. potrzebną j bez której w niektó 

rych wypadkach może nastąpić śmierć. 

SZKOLNA 

— średnia Elektrotechniczna z 
kursem 2 i pół letnim przy Towarzystwie 
Kursów Technicznych. 

Dowiadujemy się, że T.K.T. wystąpiło do 
Kuratorjum OW z wnioskiem o udzielenie 
koncesji na 2 i pół letnią średnią szkołę Ele- 
ktrotechniczną. Przyjmowani będą <bsolwen- 
ci 6 klas S lub równorzędnych 
zakładów. Uprawnienia dła kończących prze 
widziane są te same, jakie nadaje Państwo. 
wa Szkoła Techniczna. 

Wniosek ten jest w drodze MWR i OP 
i Towarzystwo ma nadzieję otrzymania w 
prędkim czasie zgody Ministerstwa, a zatem 
od 1 września rb. powstanie na terenie Wil 
na tak potrzebna dla przemysłu elektrotech. 
niczngo uczelnia, o czem świadczy duża licz- 
ba zgłaszcjących się kandydatów. 

do oddziałów 1, 4, 5, i 6-go 
Szkoły ćwiczeń przy Państwowem Šeminar- 
jum Nauczycielskiem Męskiem (Ostrobram. 
ska 29) odbędą się 28 i 30 czerwca od g. 
10 do g. 12. Program Szkoły Ćwiczeń odpo- 
wiadą programowi szkoły powszechnej. 

Uprzedza się, że z powodu „ograniczonej 
ilości wolnych miejsc, w jesieni uczniowie 
może już nie będą przyjmowani. 

—Zakońdzenie p w przedszkolach i 
SZkofe PZ przy Ognisku Kolejo- 

woce całorocznej żmudnej pracy 
ogląda licznie zebrani rodzice wraz z dzieć 
mi na pokazie dziecinnym, który się odbył 
w niedzielę. Do zebranych rodziców przemo- 
wił prezes Ogniska inż. Szadzewicz, poczem 

dzieci wykonały szereg piosenek, deklama- 
cyj, tańców i obrazków scenicznych, radoš- 
nie przyjmowane przez dzieci i rodziców. 

Najbardziej ucieszyła scena z owocami 

wykonaną przez najmłodsze dzieci z grupy 
p. Markówny; maleństwa ucharakteryzowa- 
ne na rumiane okrągłe jabłuszko, dojrzałą 
gruszeczkę, fioletową sliweczkę i giętką ma- 
kówkę wywoływały niekłamaną radość u 
dzieci i roźlewny uśmiech dorosłych. Dobrze 
wypadły: „pszczołki”*, „przebudzenie różycz 
ki“ i taniec „krakowiak”. 

Zakończenie pokazu poprzedziło rozda. 
nie przez p. Szadzewiczową, opiekunkę przed 
szkola, świadectw z promocjami dla dzieci 

  

— Wileński Komitet Akademicki wzy- 
wa ogół młodziaży akademickiej U. S. B. do 
wzięcia jaknajrychlejszego « udziału vw po 
grzebie Ś. p. prof. 

С RR   

Przejęci głębokim bólem oznajmiamy żałobną wieść, że z grona naszego ubył nieodżałowany 

pracownik w służbie idei, człowiek nauki i filareckiego ducha 

  

kolega, niezmordowany 

Dr. Stanisław Trzebiński 
Profesor zwyczajny historji i filozofii medycyny 

ur. 14]1X 1861 r., który po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzony Św. Sakramentami zmarł 25|VI 1930 r. 

Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione 

10-ej, po nabożeństwie pogrzeb na cmentarzu Rossa. 

Rekfor, Senaf i Grono Profesorów Uniwersyfefu Sfafana Batorego. 

zostanie w kościele Św. Jana w piątek dnia 27 b. m. o godzinie , 

  

WYJAŚNIENIE DYREKCJI 
GIMNAZJUM im. SŁOWACKIEGO 

W związku z wiadomością, która 
się ukazała w nr. 142 „Słowa* z dnia 

25 czerwca br. pod tytułem „Tragedja 

15 letniego ucznia”. Dyrekcja Gimna- 

zjum im. SJ. Słowackiego z upoważnie- 
nia Kuratorjum Okręgu szkojnego wi- 
leńskiego prosi o zamieszczenie nastę- 
pującego wyjaśnienia: 

Uczeń kl. 5-tej Ludwik Puzewicz 
przybył do Zakładu dopiero przed ro- 
kiem z Gimnazjum OO. jezuitów w Wil 
nie, gdzie miał być pozostawiony na 
rok Il gi w kl. 4-ej, i tylko na prośby 
rodziców, zapewniających, że ciiłopiec 
szkołę opuści i wyjedzie do ojca do 
Ameryki, Dyrekcja tamtejszego Gimna- 
zjum dopiero pod tym warunkiem zgo- 
dziła się wydać mu świadectwo z pro- 

mocją. 
Nic więc dziwnego, że pozostawio- 

ny na rok ll-gi w kl. 4-tej uczeń, z chwi 
lą wstąpienia da kl. 5 gimnazjum im. 
J. Słowackiego zaczął odrazu wykazy- 

wać niedostateczne postępy we wszy- 
stkich przedmiotach: w i-ym okresie 
miał 8 stopni niedostatecznych, to sa- 
mo mniej więcej w okresach następ- 
nych. Był niesforny i wyłamywał się 
stale z pod dyscypliny szkolnej, za co 
jak również i za złą naukę otrzymywał 
we wszystkich okresach ostrzeżenia, o 

tą których opieka domowa bywa regular 
nie- powiadamiana. 

Mimo jednogłośnej uchwały Rady 
Pedagogitznej a usunięciu Puzewicza 

opieka domowa otrzymała świadectwo 
roczne bez adnotacji o usunięciu, a 
więc tem samem umożliwiono jej bądź 
pozostawienie chłopa w tej samej szko 
le na rok Il-gi w kl. 5- -ej, bądź przenie- 
s.enie do innego Zakładu. 

Wręczając opiece domowej świadect 
wo roczne Dyrekcja poradziła przen.e- 
sienie chłopca do szkoły innego typu 

nap. da szkoły zawodowej ponieważ u 
czeń zupełnie nie dawał sobie rady z 
nauką typu gimnazjum klasycznego. 

Przeżywany przez modzież w tym 
wieku okres przejściowy spowodował 
prawdopodobnie tak ciężkie zaburze-j 
nie psychiczne które w danym wypad- 
ku zakończyło się tragicznie. Wyraża 
jąc na tem miejscu głębokie uboiewa- 
nie z powodu tego bolesnego wypad- 
ku szkoła jako taka nie może jednak 
poczuwać się do inkryminowanej jej 
winy. 

(—) A. Narw9Oysz. 
Dyrektor Gimnazjum. 

    

  

skiego. Zbiórka młodząeży akademickiej 
dniu 27 czerwca r. b. o godz. 9 min. 
dziedzińcu Skargi. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Wiłeńskie Koło związku bibljot 

polskich. Dnia 27 czerwca 1930 r. w piątek 
© godz. 8 .wiecz odbędzie się w gmachu uni- 
wersyteckiej bibljoteki publicznej zebrznie 
członków Koła i związku bibljofilów z refera 
tem p. Jerzego Hoppena: „Cechy rozpoznaw 
cze akwafort i sztychów*. Goście mile wi. 

dziani. as wolny. 
T-wa Eu ego (walki ze zwy 

rodnieniem rasy) w dniu 26 c czerwca dr. Gen 
zel w Porzdni Eugenicznej (ul. Želigowskie- 
go 4) wygłosi odczyt na temat „o umysło- 
wo upośledzonych dzieciach". Początek o 
godz. 6 wiecz. Wstęp wolny. 

KOMUNIKATY. 

— Kurs obrony przeciwgazowąj. Poda. 
je się do wiadomości ORKÓW Kola Wilen- 
skiego Z. O. R., iż staraniem Zarządu Głów 
nago. „Federacji* w porozumieniu z L.O.P.P. 
będzie wruchomiony w r. b. około 1.VIII kurs 

wi 
na 

obrony lotniczej i przeciwgazowej. Oficero 
wie rezerwy członkowie Z.O.R., pracujący 

styczność na polu technicznam iub mając 
z chemją, stali W ACY m. Wilna, prosze 
ni są o niezwłoczne pe odanie do sekretarjatu 
Z. O. R. (Wilno, ul. Mickiewicza 13) swych 
nazwisk. Frekwentanci kursu będą zakwate- 

rowani i żywieni na koszt „Federacji“ w 

szkole gaxowej na Zoliłorzu w Warszawie. 

SPORTOWA 

— Walne Z, on“, Na 
przystani wioślarsko - pł wackiej wojskowe. 

go klubu Sportowego „Pogoń' odbyło się 
doroczne Walne Zgromadzenie członków 
Klubu, na którem dokonano wyboru nowych 

władz Zarządu Klubu. W skład tego Zarzą 

du weszli: jako prezes pułk. dypi. Stachie- 
wicz, zaś jako Wiceprezesi ppik. K.S, dr. 
Kamiński i major Ossowski, a pozatem mię. 
dzy innemi jako skarbnik kapitan Narkowicz 
zaś A sekretarz kapitan Tymański. 

ojskowy Klub Sportowy „Pogoń* roz- 
winął swą Żywą działalność pod kierowni. 
ctwem dotychczasowego prezesa ppłk. Gi. 
życkiego, który qbarczony innemi sprawami, 

wypływającemi z zajmowanego stanowiska, 
nie mógł objąć ponownie prezesury. Krótkie, 
a zwięzie przemówienie mir. Wawroucheł 
wypowiedziane na Walnem Zgromadzeniu, 
a skierowane do ustępującego prezesa oraz 
huczne oklaski towarzyszące temu przemó- 
wieniu, były wyrazem gorącego podziękowa 

| nia zd dotychczasową owocną działalność 
ppłk. Giżyckiego, pryczem Walne /groma- 
dzenie na wniosek mjr. Wawroucha posta- 
mowiło nadać ustępującemu prezesowi w do 
wód położonych zasług tytuł członka ho- 

dr. Stanisława Trzebiń. norowego Klubu. 

  

Dr.med. Stanisław Trzebiński 
PROFES 

opatrzony Św. Sakramentami zmarł dnia 25 czerwca 1930 r. 
w wieku lat 68. 

Msza żałobna odbędzie się w piątek 27 b. m. o godz. 10 
kościele Św. Jana, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa, 

o tych smutnych obrzędach zawiadamiają, pogrążeni w smutku 

siulai! WNUKI i RODZINA. 

  

OR U. S. B. 

rano w 

  

Nabożeństwo żałobne 

Rossa, o czem žawiadamiają 

„Konwent Polonia 

Eksportacja zwłok odbędzie się 

bożeństwie żałobnem nastąpi pogrzeb, 

Prof.dr. Stanisław Trzebiński 
Filister Konwentu Polonia 

Opiekun Konwentu z ramienia Senatu U. S. B. od r. 1925, 
ur. dnia 26|IX 1861 r. w maj. Popowce na Wołyniu, 

zmarł dnia 25|VI 1930 r. w Wilnie. 

odbędzie się dnia 27 b. m. o godz. 10 rano w 
kościele Uniwersyteckim Św. Jana, poczem odbędzie sie pogrzeb na cmentarzu 

  

: 1' 
Władysław BOŃCZ- OSKOŁOWSKI 

ppor. pilot-obserwator 4 p. lotn. w Toruniu 
zginął w Dęblinie śmiercią lotnika dnia 23 czerwca 1930 r. 

w wieki 

z dworca osobowego w Wilnie do kaplicy na cmentarzu Rossa, gdzie po na- 

o czem zawiadamiają krewnych, przyjaciół i Znajomych 
pogrążeni w głębokiem smutku Rodzice, INRI P INTA IIS i Brat. 

i Koło Filistrów w Wilnie. 

u lat 26. 
w piątek dn. 27 b. m. o godz. 9 rano 

Komuniści chcą demonstrować 
W ręce naszych włądz bezpieczeństwa 

wpadły dowody, że na dzień 13 lipca komu- 
niści szykują demonstracje uliczne dla za- 
manifestowania swego stosunku do zbrojeń. 

Dzień ten zbiega się z rocznicą ofensy- 
wy  Tuchaczewskiego i komunistyczny 
Mińsk obchodzi ją z wielką pompą i hała- 
sem. 

Chcąc jednak żeby wypadło to bardziej 
okazale komunistyczna partja wydała polece 
nie swym ekspozyturom па terenie ziem 
wschodnich czynienia prób  demonstracyj 
ulicznych w miastach i po wsiach w и 
wykazania solidarnošci, 

Zamach samobójczy kupca 
Popełnił samobójstwo właścieiel 

ubrań dziecinnych ptzy ul. Niemieckiej 3 
Arjan Sztern, Zatruwając się gazem  śŚwietl- 
nym. - 

„ Sztern zamknąl się w nocy w sklepie 
Już z zamiarem odebrania sobie życia i naj- 
prawdopodobniej około północy odkręcił kur 
ki gazowe. 

sklepu. , ‚ Gdy wczoraj rano przybyłe ekspelijent- 
ki zastały drzwi zamknięte od wewnątrz, - 
sądząc że z ich chlebodawcą mogło się zda- 
rzyć nieszczęście wezwały ślusarza, który 
wyłamał zamki, 

W pokoiku przy sklepie znaleziono już 
tylko zimne zwłoki. Powodem samobójstwa 
były ciężkie warunki materjalne. 

Autobus z martwym szoferem 
NA ULICY 

Onegdaj wieczorem przy zbiegu ulic 
Zawalnej i Trockiej autobus kursujący 

na linji Dworzec—Antokoi miast skręcić 
w stronę ulicy Niemieckiej wpadł pro- 
sto na mostek policjanta i po chwili 
stanął. Policjant natychmiast skierował 
się do okienka szofera chcąc wiedzieć 
powody nieprzepisowej jazdy, lecz ku 
swemu zdziwieniu zauważył, że kierow- 

ca samochodu jakoś dziwnie pochylił 
się naprzód i nic nie odpowiada. Bladość 
twarzy nasunęła przypuszczenie, że 
uległ on jakiemuś wypadkowi, więc we- 
zwano lekarza, który tylko stwierdził 
zgon. 

Zmarły, nazwiskiem Pietrow, do 
niedawna właściciel restauracji przy 

Zbrodnia pod Wilnem 
Okazało się, że zamordowaną na szosie 

niemenczyńskiej nie jest jak . poprzednio 
przypuszczano mieszkanka. gminy Rzeszań- 
skiej Jadwiga Januszewiczówną, bowiem oj 
ciec je' nie poznał w pokazanych mu zwło- 

ZAWALNEJ 
ulicy Ostrobramskiej i przedsiębiorca 
samochodowy pierws. zień zaledwie 
pracował jako szofer i podczas pracy 
z ręką na kierownicy zmarł na udar 
serca. 

Samochód napełniony pasażerami, 
którzy nawet nie przypuszczali na jakie 
niebezpieczeństwo są wystawleni, po 
wypuszczeniu kierownicy przez Pietro- 
wa, ujechał kilkanaście metrów i dopie- 
ro, gdy zmarły ciężarem swego ciała 
nacisnął hamulec, motor zatrzymał się. 

Podekscytowani pasażerowie zrezy- 
nowali z oczekiwania na inny autobus 
udali się do domów pieszo lub doroż- 
p komentując żywo zaszły wy- 
padek. 

jeszcze niewyjaśniona 
kach zaginionej córki. 

Śledztwo w tej sprawie toczy się z nie- 
słabnącą energją, tak że jest nadzieja roz- 
wiązania tej ponurej zagadki w niedalekiej 
przyszłości. 

  

RÓŻNE 

— Upały. Wczorajszy upał ranny 

był chyba zenitem, aż koło obiadu przy 

szła mała burza, która trochę odświeży 

ła powietrze. Upały szczególnie dały 

się odczuwać w Wilnie, gdzie każdy 

kamień w trotuarze był jakby gąbka, 

nasycona promieniami, a każdy zaułek 

wydechał gorąco, jakby biały piec do 
pieczenia chleba. W takich dniach 
myśl zdąża ku wodzie, kąpieli, rzece, 
jeziorom i o niczem innem myšleč się 
nie chce. Nawet plotki wśród pań i 
bab trochę przygasają i na ich zmianę 
wypełzły w tym roku siostry ich rodzo 
ne jadowite żmije w wielkiej ilości. 

— Urzędnicy narodowości niepolskiej ną 
poczcie, Min. Poczt i Telegrafów BECK 
ło statystykę urzędników i pracowników ob- 
cych narodowości, zatrudnionych w polskich 
urzędach pocztowych. 

Ze statystyki tej wynika, że poczta pol 
Ska zatrudnia 2760 pracowników, z których 
1564 jest narodowości niepolskiej. 

W dyrekcjach: łwowskiej, wiłeńskiej i 
warszawskiej, znajduje się Rosjan 258. W 

dyrekcji wileńskiej i warszawskiej białorusi 
nów 127 osób (75 urzędników i 52 niższych 
funkcjonarjuszy. 

Ponadto w polskich urzędach  poczto- 
wych, zajętych jest Ukraińców — 823, Tata 
rów — 28, karaimów — 13, Litwinów — 6, 
Węgier — 1, Rumun — 1 i Jugosławian 2. 

Jak widać z tego Litwini nie garną się 
zbytnio do pracy w urzędach państwowych. 

`
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TEATR I MUZYKA ооа . sz ° 7 FEE 
ло Poświęcenie krzyżów Z SĄD ÓW ko Od dnia 24 do 26 czerwca 1930 roku włącznie będą wyświetlane filmy: 

z dachu” dająca wielkie pole do” popisu ulu- W KALWARJI WZ MIEJSKIE 
bienicy publiczności wileńskiej p. Lenie 
Eychlerównie cieszy się wciąż wzrastającem 
powodzeniem i grana będzie przez długi sze- 
reg wieczorów. W próbach pod reżyserskim 
kierunkiem p. Wesilewskiego najnowsza lek- 
ka komedja wiedeńska p.t. „Perfumy mo 
jej żony”. , 

—Teatr letni w ogrodzie po Bernadyń- 
skim. "Porwanie sabinek* porywa co wie- 
czór całe Wilno. Dyrektor teatru prowincjo- 
nalrego p. Somfronjusz Hippo (dyr. Zelwero 
wicz) zacierę, ręce wołając z tryumfem:: „Na 
reszcie znalazłem coś, co ich bierze! Tylko 
tak dalej panie dyrektorze!* W próbach pod 
batutą p. Wyrwicza niezawodna, wiecznie 
aoc: i zawsze mile widziana, „Ciotka Ka. 
rola". 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— Wypadki w ciągu doby. Za czas od 
24 b. m. godz. 9 do 25 b. m. godz. 9 zano- 
towano ogółem wypadków 41, w tem kra- 
dzieży 2, opilstwa 9, przekroczeń administra 
cyjnych 15. 

— Taksówka wpadła na wóz. Kierowca 
taksówki Nr. rej. 14167, nazwiska narazie nie 
ustalonego, jadąc ulicą Kalwaryjską, około 
rogatki najechał na wóz  przejeżdżejący, a 
należący do Paszkowskiego Jakóba,  miesz- 
kańca wsi Przesmyk, gm. « Podbrzeskiej, 
pow. Wileńsko--Trockiego. Wypadku z ludź 
mi nie było. Wóz został uszkodzony. 

— ŻZą miedożwoloną operację zatrzyma- 
no Kogieł Barbarę, lat 27, zam. w Rękancisz 
kach za spędzenie płodu 5-cio „miesięcznego. 
Płód spędziła za pomocą | jakiegoś płynu, 
który został dostarczony przez  Gorfinkiel 
Paulinę, zam. przy ul. Zawalnej Nr. 42 (szpi- 
tał żydowski). Wymienione zostały przekaza 
ne władzom sądowym. 

r Obława. dniu 24 b. m. podczas 
obławy przeprowadzonej na terenie II, V i VI 
komisarjatu P. P. we wszystkich  miejsczch 
podejrzanych oraz w przydrożnych lasach i 
zaroślach zatrzymano jedną osobę nazwi- 
skiem rzekomo Wasilewski, bez dokumen. 
tów stwierdzających jego toższmość i bez 
stałego miejsca zamieszkania. 

Zagadkowy z leltarzem. Wi 
ub. wtorek wieczorem w kawiarni przy ul. 
Wielkiej 51 zasłabł nagłe, jak następnie oka 
zało się doktór medycyny Jan  Traczyński 
zam. w hotelu Lwów, którego w stanie nie 
przytomnym musiano odwieźć do szpitala 
żydowskiego. EJ i 

Zachodzi przypuszczęnie, że Traczyń- 
ski uległ zatruciu nieznanemi alkoholoidami. 

- Pożar. We wsi Ochobnia, gm. Hruz- 
dowskiej spłonęły 2 gospodarstwa należące 
do Daszyńskich Aleksandra i Józefz. Straty 
wynoszą około 20 tys. zł. 

braćmi.. Derenkowski Leo- 
nard, Lwowska Nr. 10 zameldował policji, 
że pozostawił na przechowaniu różne rzeczy 
i narzędzia, ślusarskie oraz części samochodo 
we j rowerowe u brata swego Derenkowskie 

o Ferdynanda, Ponarska 9. Derenkowski 
Polana część tych rzeczy sprzedał resztę 
zatrzymał na pokrycie długu, zaciągniętego 
przez Leonarda Derenkowskiego. Derenkow 
ski Leonard ocenia przywłaszczone rzeczy 
na sumę 830 zł. 

dze W dniu 24 b. m. 
Symonowicz Helena, zam. przy ul. Kzlwaryj 
skiej (koszarka Nr. 1) podczas kupna arty-. 
kułów spożywczych ze straganu arka 
do Rozenblum Chai, (rynek  Kzlwaryjski), 
zam. przy ul. Kalwaryjskiej Nr. 78 otrzyma- 
ła 2 złotową fałszywą monetę, wydaną przez 
Rozenblum jako resztę. Monetę zakwestjono 
wano. 

  

RADjO 

CZWARTEK, dnia 26 czerwca 1930 roku 

12.05: — Tr. Z Poznania Uroczystość 
otwarcia pierwszego Krajowego Kongre- 
su  Eucherystycznego. Przemówienia po- 
witalne. Po transm. komunikat meteoriolog 
z Warsz. 

16.10— 16.15: Program dzienny. 
16.15 — 17.00: uzyka z płyt gra. 

mofonowych. 
17.00 — 17.10: Kom. organ  społecz- 

nych. 
17.10 — 17.35: Audycja dla dzieci „O 

dwóch takich co ukradli księżyc” zrad. p0- 
wieść K. Makuszyńskięgo, w wyk. Zesp. 
Drem. Rozgł. Wil. 

17.35 — 18,00: Odczyt z Warsz. Wśród 
książek* H. Mościcki. 

18.00 — 19.00: Popis uczniów i ucze- 
nic klasy śpiewu prof. B. Karmiłowa. 

19.00 — 19.25: Pogadanka radjotechni. 
a. 
19.00 — 19.50: Przegląd filmowy A. 

Bohdziewicza. 
19.50 — 20.00: „Program 

rozmaitości. 
20.00 — 21.30: Tr. z Warsz. 

dziennik radjowy i koncert. 
21.30 — 22.00: Aud. literacka „Żmija* 
22.00: — Tr. z Warsz. Komunikaty i 

feljeton ; muzyka taneczna, 

= 

czn 

na piątek i 

Presowy 

      
  

  

  

ROZDZIAŁ III 

„Najwęższe na świedie wargi”. 
Kiedy Wirginja weszła do swego 

pokoju, spostrzegła odrazu na drzwiach 
gabinetu szefa, szeroką, blaszaną ta- 
bliczkę z napisem: „Jestem zajęty”. 
Gdy tabliczka ta wisiała na drzwiach, 
nic na świecie nie powinno było mu 
przeszkodzić w pracy. Wirginja nie 
miała wiele pracy, to też usiadła bez- 

W dniu 22. 6. br. odbyło się w Kalwarji 
poświęcenie 20 krzyżów, postawionych ku 
pamięci pomordowanych w Bolszewji księży 
katolickich. 

Są między niemi nazwiska obce, mało zne- 
ne Wilnu, aż hen z Saratowskiej kolonii nie 
mieckiej; są inne bliskie mu ; drogie, kapła- 
nów z samego Wilna, z niedalekiego Wołko- 
wyska, Słonima, Wiłkomierza... 

Pogoda dopiseła. Południe było słoneczne 
i ciepłe, pachniało żywicą i świeżem sianem. 
Po Wiłji sunęły przepełnione statki, autobusy 
funkcjonowały sprawnie. 

Około godz. 4.30 przybył ks. Meysztowicz 
w towarzystwie ks. wikarego i po dłuższem 
podniosłem przemówieniu dokonał poświęce- 
nia pamiątkowych krzyży. 

Zdumiewał stosunkowo nieliczny, jak na 
tak poważną uroczystość i tak piękny dzizń, 
udział publiczności. Wszak kiedy w Wil 
do chwały swojej powoła którego z kap:a- 
nów, ogromne tłumy towarzyszą mu na 
miejsce wiecznego spoczynku choć zmarł na 
łożu włesnem, śmiercią naturalną. O ileż 
większe, zdawałoby się, zebranie powinnaby 
wywołać uroczystość uczczenia pamięci tylu 
naraz księży, co męczeństwem  przyptacili 
niezachwianą swą służbę Bogu i prawdzie i 
których wróg nawet chrzjeścijańskiego  po- 
grzebu pozbawił. Przypuszczać należało, że 
zbiegną się wszyscy, którzy choć jednego 
z tych kapłanów mieli szczęście znać 0So- 
biście; wszyscy którzy z osobistego doświa- 
d czenia pamiętają straszliwe wstrząśnięnie 
bolszewickiego terroru; wszyscy tych zmar. 
łych w służbie Boże j koledzy — i wszyscy 
Ci wreszcie, którzy znajdują w sobie jakiłeś 
zdozumienie dla idei obrony Boga przed idėa 
ZeZ człowieka. Lecz oto 8 — 12 
lat dzieli nas od dni zgonu tych żołnierzy 
Chrystusa — i znać w naszych czasach wy 
ścigi pracy i techniki okres to zbyt długi, 
by pamięć ofiary i zasługi przetrwać go 
mogła. * 

piaszczystej 

   

o obu stronach szerokiej 
drogi stoją co kilkadziesiąt kroków skromne 
żółte krzyże. Gdy drzewo wyschnie dosta- 
tecznie otrzymają ostateczną swą szatę — 
białą. W drzewie krzyża wycięte litery po- 
dają imię i nazwisko, parafję, wreszcie czas 
i miejsce zgonu męczennika. Bokami drogi, 
unikając kurzu, lasem i trawą płynie paręset 
ssób zebranego ludu ; inteligencji wślad za 
białemi komżami księży. W ciszy wysmuk- 
łych kalwaryjskich sosen padają sakramen- 
talne słowa modlitwy i rwące się melodje 
pieśni tłumu. Balsamiczne powietrze, przesy- 
cone wonią żywicy, siana, rzeki, zielonego 
zboża pieści zmęczone miejskim zaduchem 
płuca. 

Twarze są poważne, skupione, ale pogo- 
dne, uśmiechnięte. Jakże trudno, niepodob- 
ne niemal jest zpomiędzy „tych wzgórków 
leśnych i tych łąk zielonych” przenieść się 
wyobraźnią i duszą w owe wilgotne ciemne 
piwnice, w zaduch zatłoczonych izb więzien- 
nych, w mroźne noce ną zamiejskich rumo- 
wiskach, gdzie padali zakatowani po bestjal 
sku wierni Kościoła i wiary szermierze. 

Niechże te krzyże smukłe a milcząc po 
obu stronąch kalwaryjskiej drogi spełnią 
godnie swoje zadanie: niech tym wieloty- 
sięcznym rzeszom pobożnych, które co roku 
tędy przeciągać będą, przypominają o Świę 
tei ofierze — i tylu inych bezimiennych po 

ległych w walce o Boga; niech świadczą, 
że nietylko w starożytności i Średniowieczu, 
ale i dziś, obok nas, mnożą się wciąż i przy 
bywają Kościołowi Święci anaem patronowie 
u Bożego Tronu; niech mówią głośno o stra- 
szliwem niebezpieczeństwie wiary i polskcś- 
ci, czyhającem na nas nieustannie od Wscho 
du; a im, tym nieznanym zagubionym po 
Rosji mogiłom niech ściągną serdeczne sło 
wa braterskiej modlitwy o „Wieczny odpo- 
czynek“. Obecna. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
ku czej Najśw. Mary: Pan 

ny Matki ia w Ostrej Bramie w 
Wilnie, Niedawno wyszła z druku książeczka 
zawierająca nabożeństwo do Matki Boskiej 
Ostrobramskiej, p. t. „Godzinki ku czci Naj 
świętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia 
na Ostrej Brąmia w Wilnie". 

Książka ta przejrzana i poprawiona 
przez ks. Tadeusza Sieczkę, magistra teo-- 
logj., wikarjusza par. Ostrobramskiej,  za0- 
patrzona w aprobatę i E. arcybiskupa me- 
tropolity wileńskiego Romualda Jałbrzykow- 
skiego, ks. ). Poniatowskiego, notatjusza ku- 
rji i cenzora książdk ks. Leona Żebrowskie. 
p W swej wielkiej trosce, by cześć oddać 

atce Ostrobramskiej, aby imię Jej roz- 
brzmiewało od samego rana nai ustach wier 
nych katolików, uznano potrzebę wydania 
niniejszego nabożeństwa, aby w ten sposób 
wierni mogli wyrażać swą wdzięczność zel 
pomoc i opiekę jakiej kiedyś doznali i do- 
znają od swej Matki. | 

Nabożeństwo zwane godzinkam: pow- 
stało już bardzo dawno i używano go nie- 
gdyś w całym kraju. W' godzinkach Ostro- 

wiedziała bardzo niewiele. Na pytania 
jej odpowiadał tylko, że jest wolnym 
ptakiem, to znaczy, że nie pracuje w je 
dnej gazecie, tylko w wielu, w każdej, 
która przyjmie jego „towar*. „Towar 
rem* nazywał rozmaite informacje, 
wzmianki, bez podpisu, słowem, jak 
mówił, głupstwa bez wartości i niecie- 
kawe, których niewarto czytać. 

Wirginia nie mogła zrozumieć, dla- 
czego odpowiedzi  Tonny'ego były 
takie dziwne i żartobliwe. Czy wypły- 
wało to z widocznej mu skłomności i 
niechęci do chwalenia się, czy też z 
potrzeby ukrycia przed nią prawdy. 

Być może stosunek jego do pracy 
był taki sam, jak do niej — do Wir- 
ginji: żartobliwy, wesoły i beztroski. 
A jednak Wirginja dostrzegła w nim 
wiele poważnych zalet, których na po- 

czynna i pogrążyła się w zadumie. Ku' zór nie możnaby w nim się spodziewać 
swemu własnemu zdumieniu, złapała 
siebie na myślach o Tonny Steevensie. 

Nie można było zaprzeczyć, że To- 
nny był bardzo miły, ale daleko mu 
było do jej ideału, gdyż przedewszyst- 
kiem nie odznaczał się niczem, od in- 
nych, 'a powtóre miał rude włosy! Ru- 

„de włosy — to okropne!... Co może 
/ być mniej romantycznego, niż rudo- 

włosy mężczyzna? A jednak... jednak 
Tonny był nadzwyczaj miłym człowie 
kiem. Jego propozycja zawarcia przy- 
mierza była bardzo miła i serdeczna. 
Coprawda Wirginja nie mogła Zzrozu- 
mieć, co mogło go skłonić do: tej pro- 
pozycji? Przecież w Londynie mieszka 
ją tysiące samotnych kobiet, które ob- 
chodzą się bez pomocy i opieki mę- 
skiej! 

Zapewne, Tonny był dobrym dzien 
nikarzem, ale o pracy jego Wirginja: 

miał silną wolę, stanowczość i odwagę 
Im więcej o nim myślała, tem więcej 
ją interesował. 

Podczas, gdy Wirginja rozmyślała 
o tem wszystkiem, Maurycy Gatterman 
rozmawiał w swym gabinecie z czło- 
wiekiem, którego wizyta skłoniła go 
do powieszenia tabliczki na drzwiach. 

Gość był przeciwieństwem Gatter- 
mana. Był bardzo wysoki, niezwykłe 
chudy i przypominał wyschniętego tru. 
pa. Rzadkie, szare od obfitej siwizny, 
włosy były zbyt długie, ale starannie 
rozczesane na łysiejącej czaszce i 
przed uszami tworzyły krótko przycię- 
te baczki. Czarny surdut, bardzo szero- 
ki, takież spodnie, opadające na trze- 
wiki 0 kwadratowych nosach i czar- 
ny krawat zawiązany dokoła białego 
kołnierzyka, podkreślały jeszcze bar- 
dziej podobieństwo jego do  niebosz- 

  

"Wydawca Stanisław Mackiewicz. Reuaklor udpuwieuzialny Witold Woydylta. 

NOWOŻENIEC SKAZANY NA OSIEM LAT 
CIĘŻKIEGO WIĘZIENIA. 

Przed dwoma tygodniami podawaliśmy 
wiadomość o oryginalnym obrzędzie  zaślu- 
bin w obrębie więzienia na Łukiszkąch. 

Pod baldachimem ślubnym wobec rabi 
na stanął mieszkaniec Ejszyszek  Mowsza 
Szulkin oraz jego sąsiadka Portnówna. 

|. jak wiadomo Szulkin osadzony został w 
więzieniu jako M о zabójstwo 
swego dziecka. Ujęto go w Wilnie na ulicy, 
w chwili, gdy niósł walizkę. Z zachowania 
się Szulkina wywiadowca urzędu śledczego 
wywnioskował, że ma do czynienia z kolpor 
terem bibuły komunistycznej. 

Rewizja dała wynik wręcz sensacyjny. 
W walizce znaleziono zwłoki noworodka. 

Ustalono, że jest to nieślubne dziecko 
Portnówny, które Szulkin, zgodnie z przyję- 
tym u żydów zwyczajem wziął na wychowa 

nie. : 
Nie chcąc mieć „niepotrzebnych klopo- 

tów* zamordował dziecko, a trupa počwiar- 
tował i przywiózł do Wilna, aby wrzucić do 
Wilji. Przyłapano go w sam czas, 

, Wczoraj sprawa znalazła się na wokan- 
dzie Sądu Okręgowego. Oskarżony. nie za. 
parł się winy, wobec czego Sąd ograniczył 
się do stwierdzenia okoliczności, w jakich po 
peiniona została zbrodnie oraz wydania wy- 
roku skazującego dzieciobójcę na osiem lat 
ciężkiego więzienia. 

‚ Drugi współoskarżony w tej sprawie, 
ojciec Portnówny, matki zamordowanego 
dziecka został uniewinniony. Obronę wnosił 
mec. Czernihow. 

PIĘĆ LAT WIĘZIENIA. 

., Ostatnio Sąd Okręgowy w Wilnie na se- 
sji wyjazdowej w Brasławiu rozpatrywał spra 
wę członka komunistycznego związku mio- 
dzieży Gidalego Kaczergińskiego mieszkańca 
m. Widze w pow. brasławskim, 

. Kaczergiński został pociągnięty do odpo 
wiedzialności sądowej, jako członek spisku 
komunistycznego. W końcu września 1929 r. 
na drodze Widze— Dukszty rozrzucił szereg 
druków o treści wywrotowej, a, mianowicie 
odezwy komunistycznej partji zachodniej 
Białorusi, „Robociarz* organ PPS lewicy, 
oraz nielegalne druki Białoruskiego  Wioš- 
ciańsko - Robotniczego Klubu Poselskiego. 

Widocznie ten kolporter komunistyczny 
obawiając się KE? zetknięcia z lu 
dnością wiejską chciał w ten sposób dostar- 
czyć swe wydawnictwa tej ludności. Jednak 
zamia r ten mu się nie udał, gdyż pracują. 
cy na roli włościanie Birulin Mikołaj oraz 
przej eżdżający drogę Józef Pietkiewicz wi- 
dząc kolportera, po przeczytaniu treści Toz- 
rzuconych odezw, zatrzymali go j dostarczyli 
wraz z dowodami rzeczowemi do policji. 

Na przewodzie sądowym Kaczergiński 
twierdził jż jest ideowym członkiem  partji 
komunistycznej, W świetle tych oświadczeń 
Kaczerginskiego staje się jasnem, iż człon. 
kowie partji komunistycznej jednakowo kol. 
portują bibułę komunistyczną jak ; druki PPS 
lewicy i Białoruskiego Włościańsko .. Robot 
niczego Klubu Poselskiego. Kaczergiński na 
wet oświadc zył, że wszystkie kolportowz. 
ne przez niego wydawnictwa są wydawni- 
ctwami partji komunistycznej. Sąd Okręgo- 
wy skazał go na 5 lat ciężkiego więzienia. 

  

Poszuktjenty 
lub sublokatorėw 

na pięć pokoi w śródmieściu, punkt handlowy, okna na 
8 Katedralny. . 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 3. „go majniebczpieczniejcza przygoda” 

Sensacyjny dramat w 12 aktach. W rolach głównych: Harry Peel i Wera Schmiterlów. Nad program: PAN PRE- 
ZYDENT RZECRYPOSPOLITEJ w WILNIE. Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6-i. 

  

Pierwszy dźwięko- 

wy kino-teatr 
Fenomenalny. DOUGLAS FAIRBANKS 

w najnowszym przebojowym dramacie 

Na seansy od godz. 4.30 i 6-ej ceny miejsc: , BALKON 60 gr., PARTER 1 zł. Wielka atrakcia dźwiękow! 

„KELAZNA KRASKA": 
Film, który zachwycił cały świat. Ze względu na wysoką wartość artystyczną tego przeboiu DLA MŁODZIEŻY 
DOZWOLONE. .Pocz. o g. 4.30, ost. seans o g. 10.15 
  

  

  
„HELIOS 

Pierwsze Dźwięko- DZIŚ! 
kowe Kino 

„HoLLywooo" | „BIAŁA 
Mickiewicza 22. 55 

Mery Holau i James Murraj 

GEJSZA" 75 zyczno-śpiewny. 
BALKON 80 gr. 

w śpiewno - dźwiękowym obrazie p. t. 

dramat erotyczny w 10 aktach. NAD PROGRAM: dodatek mu- 
Ceny miejsc do godz. 7-ej — PARTER LI zł., 
Początek seansów o godz. 5-ej, ostatni 10.25. 

  

(o minutę aeropian! 
Olbrzymi ruch да „йу | lotniczym w 
La Bourget zmuszą ” Paryż do stworzenia 

nowdgo portų 

Lotnisko Le Bourget, widownia tylu 
wydarzeń w historji lotnictwa i z pewno- 
ścią, jedno z najpiękniajszych lotnisk Europy 
utraci dotychczasowe swoje znaczenie wsku 
tek utworzenia pod Paryżem nowego zna- 
cznie większego portu lotniczego. Z nowej 
wielkiej pożyczki Younga około 150 milį. 
zł. przeznaczono na cele lotnictwa, z tego 
zaś blisko trzecią część na budowę no- 
wego wielkięgo placu lotniczego Plac ten 
urządzony ma być bliżej Paryża i tak, aby 
położony był bliżej Sekwany, aniżeli Le 
Bourget i dlatego służyć mógł do lądowania 
nie tylko samolotów lądowych, ale także 
hydroplanów. Po zbudowaniu nowego lot- 
niska, Le Bourget służyć ma wyłącznie do 
ceów wojskowych. 

Wskutek niebywałego wzrostu komu. 
nikacji powietrznej Le Bourget już od 
dłuższego czasu nie jest w możności opa- 
nować  wzmagzjącego się ruchu. W go- 
dzinach najsilniejszego ruchu mniej więcej 
co minutę opuszcza Le Bourget jakiś sa. 
molot. O takim czasie często się zdarza 
że samoloty muszą czekać w powietrzu do- 
póki nadejdzie na nie kolej lądowania.  Je- 
dna z niedogodności położenia lotniska w 
Le Bourget polegała na tem, że lotnisko 
to ma prowadzące do niego drogi przecho. 
dzą właśnie przez najberdziej ożywione 
dzielnice stolicy. 

Położenie nowego portu lotniczego nie 
jest jeszcze ostatecznie ustalone, słychać 
jednak, że rząd zamierza wybrać na ten 
celi okolice Maison - Lafitte. Miejscowość 
ta położona jest nad Sekwaną na północnej 
peryferji Paryża w bliskości stolicy. Mai. 
son - Lafitte stanowić będzie stację koń- 
cową dla lotniczych linji lądowych i mor. 
skich, prowadzących do Londynu, Berli- 
na, Kopenhagi, Brukseli. Genewy, Bazylei, 
na Morze Śródziemne, do Afryki, Indji i na 
Bałkan . Hydroplany mogłyby przejmować 
pasażerów wielkich parowców atlantyckich 
iądujących м Le Havre i Cherbourgu, 
przywożąc ich stamtąd do Maison Lafitte, 
skądby natychmiast mogli udać w dalszą 
podróż do różnych miejscowości w Europie 
czy też do Afryki lub Indji. 

RÓD zj ĘĄ c ul a į › pm" FE 

sublokatora 
plac 

„Słowa* od 9 do 10. Wiadomość Zamkowa 2. Adm. 

El ananarananananananananap 

bramskich Matka Najświętsza jest wysławiz 
na przez swe cuda, jakie działy się przed 
Jej obrazem lub gdzieindziej, gdzia tylko wel. 
zwano Jej pomocy. Godzinki Ostrobramskie 
mają układ modlitw, hymnów, wezwań jek 
RT: do Matki Boskiej. Każdy więc do- 

ry katolik, który pragnie czcić Matkę Ostro 
bramską za jej cuda i łaski składać podzię- 
kowanią i hołdy i prosić o dalszą opiekę nad 
sobą, nabędzid tę książeczkę, aby w tych 
godzinach wychwalać Maryę, obudzać w 
sobie ufność w Jej posłannictwo , u Boga, 
a niech będzie pewnym, że jak dawniej tak 
i teraz i na przyszłość każdemu pobożnemu 
czcicielowi swemu, Matka swego  miłósier- 
dzia okazać nie omieszka, (k) 

Ręka w czarnej 
ściskała mocno czarny parasol. 
stole spoczywał czarny kapelusz 
coś pośredniego między melonikiem, a 

czyka. rękawiczce 
Na 

jedwabnym cylindrem. Małe ni ebie- 
skie oczy patrzały zimno, martwo. 
Nad zapadłemi policzkami odznaczały 
się wyraźnie kości twarzowe, a na 
garbatym, dużym nosie zarysowała się 
sina pręga, od okularów. 

Gatterman mów:ł spokojnie, ale z 
odcieniem niezadowolenia 

— Widzi pan, Mr... — spojrzał na 
bilet wizytowy, leżący obok kapelusza 
— Mr. Dawson. Przedewszystkiem 
Dom Gattermana nie jest do sprzeda- 
nia. To pierwsze! Po wtóre, dowiady-. 
wałem się o syndykat, na który po- 
wołał się pan w swym liście, i do- 
wiedziałem się, że nie jest to firma 
ani znana, ani odpowiedzialna. — 
To wszystko. Muszę dodać, że jestem - 
bardzo zajęty... 

Gość zakaszlał znacząco. 
—Czy mam słowa pańskie rozu- 

mieć jako odmowę  kategoryczną 
sprzedania Domu Gattermana, na ja- 
kichkolwiek warunkach? Czy to jest 
nieodwotalna decyzja? 

Wyrażał się pedantycznie, akcentu- 
jąc poszczególne słowa. Gatterman 
spojrzał nia niego przenikliwie. 

— Zrozumiał mnie pan dobrze, ale: 
nie rozumiem co znaczy „nieodwołal- 
na decyzja“? 22 

Słaby uśmiech przemknął po us- 
tach człowieka, który nazwał siebie 
Dawsonem. 

— Nigodwołalna i nie do napra- 
wienia, — podkreślał słowa, swym 
ochrypłym głosem. Właśnie to chcia- 
łem powiedzieć. Mogę zapewnić pana 

  

  

    

  

  

że używam słów w ich pełnem zna- 
czeniu. Właśnie to chciałem  powie- 
dzieć i podkreślić! : 

Gatterman pochylił się naprzód. 
—W pańskim tonie  dźwięczy 

groźba, zdaje się? — zapytał spokoj- 
nie, lodowatym tonem. 

Gdy mówił tak, robił wrażenie czło 
wieka niebezpiecznego. 

Niebieskie małe oczka zniosły spo- 
kojnie jego spojrzenie i nie mrugnęły 
nawet. 

— Groźba — to za silne sławo, 
panie Gatterman! Zapewniam pana że 
rzadko bywałem zmuszony uciekać się 
do groźby. Grożąc, przyjmujemy na 
siebie pewien obowiązek, pewien przy 
mus, spełnienia obietnicy, zawisa nad 
nami. 

Zrobił pauzę i rzucił okiem na ka- 
lendarz. 

— To przypomina mi właśnie, że 
dzisiaj mam pewne ważne porachunki 
do: załatwienia, pewien dług do opłace- 
nia. Tak, ten dług musi być koniecznie 
spłacony! 

Gatterman obserwował go cieka- 
—Dziwny z pana człowiek! — mru 

knął, i dodał: — Przepraszam, wyrwa 
ła mi się ta. uwaga mimowoli. 

A więc, Mr. Dawson, nie chciał- 
bym zatrzymywać pana dłużej. Pan 
sam widzi, że nie mamy 0 czem mó- 
wić. Przedewszystkiem, powtarzam, 
dom mój nie jest do sprzedania. Poza 
tem pańska propozycja wypłacenia 
tylko nieznacznej kwoty gotówką a 
pozostałość w listach zastawnych, 
może wywołać jedynie śmiech u każ- 

człowieka. A wre- 
nie jest 

dego poważnego 
szcie cały pański syndykat 
wart miedzianego pensa. 
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PIAINA I FORTEPIANY 
światowej sławy Pleyel, Bechstein etc., takoż 

Kerntopf i Syn, 
uznane rzeczywiście za najlepsze w kraju przez 
najwybitniejszych fachowców na Pow. Wysta- 

wie w 1929 r. 

Arnold Fibigier, 

ki. Daurowska . 
SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 

WU BO ROG 0 ее 

OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie, 
rewiru 2-go z siedzibą w Wilnie, przy ul. 
Jakóba Jasińskiego Nr. 1 m. 3 zgodnie z art. 
1030 Ust. Post. Cyw. podaje do wiadomości 
publicznej, że w dniu 30 czerwca 1930 r. 
o godz. 10 rano, w Wilnie, przy ul. Nie- 
mieckiej Nr. 37 odbędzie się sprzedaż z licy 
tacji należącego do Rywki Bejrakowej ma- 
jątku ruchomego, składającego się z różnych 
materjałów oszacowanego na sumę zł. 21655 

Komornik F. Legiecki. 
754 — VI-0 

  

Baczność! Potrzebni inteligentni 
wymowni dobrze re- 

prezentujący się Panowie (Panie) do 
przyjmowania zamówień na wprowa- 
dzony, cieszący się powodzeniem ar- 

tykuł. Przyjmuje się zgłoszenia. 
ul. Pižsndskiego 6. m. 6. od 9 —3i 

5 — 7 wiecz. I       

SS spragas Po | 

! Do wynajęcia | 
2 pokoje z kuchnią i wszelkiemi wy- B 

 godami. Informacje w Redakcji „Słowa* 

od 12 — 1. 
«" da GE GG 

wprowa- Akwizytorów "5; 
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. — 

Mišias 20060606. BĄKA KE 02 60012 50 BOGA 00 

Francuzka 
nie bojąca się niewygód mieszkanio- 

wych poszukiwana na wyjazd na wieś. 

Wiadomość w Adm. „Słowa* pod H.P. 

  

do dobrze 
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LETNISKO 
dla nauczycielstwa i 
osób prywatnych, 

miejscowość sucha,” 
zdrowa, rzeka, płaża, 
las. Utrzymanie bardzo 
dobre — 6 zł. dzieanie. 

A. Drygas, 

—
 

Zgłosić się: szkoła 
WILNO, powszechna 24 (Mo- 
Niemiecka 3, m. 6. stowa 7) od 10—14. -Į 

CENY FABRYCZNE. BE BĘZA 
LETNISKA 

z utrzymaniem w ma- 
IIS TLS jątkach ziemskich w 
RZE ZDAM wojew. A i 

Ni Gdzki Infor- 
BA osmotyka BĄ macie: Wino, "Miekie- 

ug wicza 23 Biuro Techn. 
Loli Inż. Kiersnowski i Kru- 

m żołek S-ka, tel. 560. — 
Gabinet 19 IE 

Racjonalnej Ko-j a 
smetyki Leczni- ki Leczni-g POSADY q 

Wilno, a” 31 mA 
m. 4. 

Į į kobiecą konser- Nauczycielka 
IDUĘ wuje, doskonali, z dużą praktyką przyj- , 

odświeża, usuwa jejmie na wsi na lato 
skazy i braki. Masaż obowiązki przygotowa- 
twarzy i ciała (panie). nia dzieci de niższych 
Sztuczne opalenie ce- klas gimnazjum za mi- 
ry. Wypadanie włosów nimalnem wynagrodze- 
i łupież. Najnowsze niem. Oferty proszę 
zdobycze kosmetyki ra-kierować do admin. 

cjonalnej. „Słowa* pod A. P. -o 

Codziennie od g. 10—8.——————— 

W, Z. P. 8. gannu unuaczam 

KOBIECĄ KUPNA I Sprzedaż 
konserwuje, BEABESSZAKKUNEM 

doskonali, _ odświeża, 

W. Wilenkia I $-ia 
usuwa braki i skazy. 
Regulacje i trwałe przy- 

Spółka z ogr. odp. 
Wilno, ul. Tatarska 

ciemnianie brwi. Gabi- 

20, dom własny. 
Istnieje od 1843 r. 
Fabryka i skład 

mebli: с 
jadalnie, sypialnie, 
salony, = gabinety, 
łóżka niklowane i 
angielskie, kreden- 
sy, stoły, szaty, 
biurka, krzesła dę- 
bowe i t. p. Do- 
godne warunki i na 

raty. 

BAGAWAŃ 

R SERCE 
я Udzielamy lekcyj 

Bi «o: un mama STUDENCI będą ky! 
Mieszkanie lać grupami w czasie 

komfortowe, 4—5 po- Wakacyj  lekcyj dla 
kojowe do wynajęcia. 

  

     
czej „CEDIB* J. Hry- 

m. 9 Przyjmuje w g. 
10—1 i 4—7. W.Z.P.26 

MU = 

Akaszerkašmialowska 
oraz Gabinet Kosme- 
tyczny, usuwa zmarszcz 
ki, piegi, wągry, łupież, 
brodawki, kurzajki, wy- 
padanie włosów. Mic- 
kiewicza 46. 

  

  

Prosimy SIę przekonać 
że jedwabie, jedwabie sztuczne, marki- 
zety, satyny deseniowe, perkale oraz 
pończochy i skarpetki sprzedaje 

najtaniej     GŁOWIŃSKI — WILENSKA 27. -0 

PBZRZWZAZNZNZNZNKNUE 

ŻĄDAJCIE 
we wszystkich „aptekach i 
składach aptecznych znanego 

środka od odcisków pa 

tą m Pow. A PAKA > 
BBWZWZWJWZWARZWZWJEA 

Mówię to panu wyraźnie i dobitnie 
bo nie lubię czczej gadaniny. — Gat- 
terman uśmiechnął się i wyciągnął rę- 
kę. — Dowidzenia! 

Gość udał, że nie zauważył tego 
gestu i wstał z krzesła. 

— Szkoda... Im dłużej żyję, tem 
więcej przekonuję się że każdy z 
nas, choćby był bardzo silny i pew- 
ny swej siły, nie zależy od siebie, tyl- 
ko od okoliczności... 

Oczy jego błysnęły złowrogo, gdy 
dodał: 

  

ga 
wą 

GR
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Próbowałem prostej drogi: 
Chciałem kupić uczciwie. Usiłowałem 
dojść z panem do porozumieni a. Ale 
teraz... umywam ręce! 

Gatterman westchnął. Zaczynał 
przypuszczać że ma do czynienia z 
warjatem. 

Gość wziął do ręki 
pelusz. у 

— Gmach ten stoi, jeśli się nie my- 
lę na miejscu kilku zburzonych dom- 
ków? 

— Tak, skupiłem je ii rozrzuciłem, 
— uśmiechnął się Gatterman. 

— W tym czasie została zlikwido- 
wana posiadłość  zbankrutowanego 
Mykaela Calcotta? — dodał spokojnie 
Dawson. 

Ręka Gatermana  drgęła 
— Być może. 
Oczekiwał czujnie, co będzie 

lej! 
: — Aha! Czarny, chudy mężczyzna 

bawił się kapeluszem. —Widziałem, jak 
go prowadzono do więzienia, za kra- 
dzież. Było to dawno. Wkrótce ma 
wyjść z więzienia,.. pański 
Calcota. 

Niebieskie oczka utkwiły znów w 

wytarty  ka- 

lekko. 

da- 

  

pragnących fi przygoto- 

Antokol 6 — 1. о- На Się do giwaszjum, 
—_>7 Seminarjum nauczyciel- 

BN с skiego i innych Szkół, 
2 do w zakresie od 1-ej do 

Pokój odnajęcia. 6-ej klasy. Zgłaszać 
Królewska 3 m. 5. -oSię: Pańska 7 m. 1, od 

6—8 p. p., ewentualnie 

  

Zn 14 m. 2, 

LETNISKA | — 
smmawazzwwem |  |ająorzystoiej 

з Letnisko i najsolidniej wszel- 
kie lokaty załatwia 
Dom H.-K. „Zachę- 
ta" Mickiewicza 1, 

Oddzielny domek w 
ogrodzie — 3 pokoje Z 

      

kuchnią, w maj. Kra- * 
sula, 1 od R 141 903, —° 
stanku Žotudek (linja ; 
Lida Wolkowysk). Miszpańskiega 
Szczegóły: Lida, Sied-języka lekcje chcę 
lecka 6, Marja Janow-brać. Oferty do red. 

ska. \ 89956—0 „ЭЮюмжо“ @а W. W. -I 
  

Mykael, 

Drukarnia Wydawnic 

  

wiszącym na šcianie kalendarzu. 
Gatterman przełknął ślinę i rze! 

ostro: ; 
— Posłuchajno, pan! Co by tam nie 

ciężyło na sumieniu tego człowieka, o 
którym pan mówił, mnie to nie do- 
tyczy. Mówię to na wypadek, gdyby 
pan wyobrażał sobie, że może mnie 
czemś dotknąć. Od lat najmłodszych 
gwizdałem na brudne plotki i intrygi, 
temi sztuczkami mnie nie dotknecie! 
Proszę zostawić mnie w spokoju, 
Dowidzenia. 

Gość powoli obejrzał cały gabinet. 
— Dobrze. Życzę powodzenia Mr. 

Gatterman. 
— Żegnam, — rzucił krótko gospo* 

darz, z niecierpliwością czekając, kie- 
dy drzwi zamkną się za niemiłym go- * 
ściem. 

Wirginja wyjęła właśnie jakieś pa- 
piery z szafy i wracała do biurka, gdy 
spotkała się twarzą w twarz z czło- 
wiekiem, wychodzącym z gabinetu 
szefa. 

Niebieskie oczy wpiły się w nią 
badawczo, świdrującem spojrzeniem. 
Wyraz twarzy tego człowieka, zmie- 
szał Wirginję Nie spuściła jednak ocz 
i utkwiła odrazu wejrzenie w jego- Re 
rzy. Е 

Nieznajomy zbliżył się do niej i za- 
pytał głucho: 

— jak się pani nazywa? 
— Ja... 
Wirginja przerwała nagle. Pyta 

nie zaskoczyło ją tak nagle, że odru- 
chowo chciała odpowiedzieć, ale opa-; 
nowała się i oburzona bezceremonjał 
nem ji bezczelnem zachowaniem tego 
człowieka poczerwieniała i odrzekła 
zimno: 

      

twa „Słcwa”, Zamzowu 2. 

a


