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1 Administracji 448, Drukarni 1244. Adres drukarni: Mostowa
Redaktor przyjrnuje ed g. 2—4 pp. Administracja otwarta ed g. $—
w niedziełą od 12 — 1 pp. „Dziennik Wiieński” wychodzi codziennie,

ątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

Ś. P.

Doklor med.EUGENIUSZ J0DKO
LEKARZ KOLEJOWY w LIDZIE

zmarł 18 lipca 1930 r. w Szpitalu Kolejowym w Wilnie.
Eksportacja zwłok ze szpitala na cmentarz prawosławny w Wilnie

odbędzie się 19-VII r. b. (w sobotę) o godz. 14-ej.

Zarząd Zrzeszenia Lekarzy Kolejowych.
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WERKI — Restauracja „SŁOMIANKA”.
Od DZIŚ występy wielce urozmaiconych sił artystycznych na czele

z ulubieńcem publiczności liliputem „FERDKIEM* ze swoim wielkim bębnem
DANCING towarzyski przy współudziale specjalnie zaangażowa-

Początek występów o godz. 8-ej wieczorem.
UWAGA: dla wygody Szan. Publiczności po skończonym programie

zarezerwowany powrót do miasta specjalnemi statkami.

Miasto- gród JASLM
dalsza sprzedaż działek budowlanych

w niedzielę dn. 20 b. m.
w biurze tartaku w Jaszunach.
 

Od Administracji.
Do dzisiejszego numeru gazety „DZIENNIK WILEŃSKI" do-
łączyliśmy dla wszystkich prenumeratorów zamiejscowych blan-
kiet nadawczy P. K. O. Konto 80.187 dla załatwienia opłaty

należności za prenumeratę. Prenumerata miesięczna z prze-

syłką 4 zł. 50 gr. Nieopłacone egzemplarze będą z dniem

1-ym sierpnia 1930 r. wstrzymane.
 

 

Generał Konarzewski kierownikiem minis--
terstwa Spr. Wojsk.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W związku z podaną przez nas wczoraj wiado-
mością o mianowaniu gen. Konarzewskiego, dowiadujemy się, że
odnośny dekret, podpisany przez; p. Prezydenta Rzplitej
lipca opiewa, iż „panu wiceministrowi

z datą 15
Konarzewskiemu zostaje po-

wierzone kierownictwo ministerstwa spraw wojskowych na czas nie-
obecności ministra spraw wojskowych Marszałka Piłsudskiego, bawią-
cego obecnie na urlopie'

Dekret został doręczony generałowi
Konarzewskilipca i od tego dnia generał

Konarzewskiemu dn. 16
w nowym charakterze

funkcjonuje, podpisał już, jako kierownik ministerstwa jeden okólnik
międzyministerjalny i kilka rozporządzeń.

Pomimo zapowiedzi, powołującego się na sfery urzędowe „III.
Kurjera Codziennego", „Monitor Polski" do piątku 18-go b. m. włącz-
nie nie ogłosił dekretu nominacyjnego. Natomiast wieczorem w pią-
tek pułkownikowska ajencja „Iskra* ogłosiła komunikat, nazywający
doniesienie prasowe „fantastycznemi pogłoskami, najzupełniej bez-
podstawnemi“. „Iskra“ stwierdza, ,że generałowi Konarzewskiemu zo-
stało powierzone kierownictwo Ministerstwa Spraw Wojskowych,
twierdzi jednak, że „sam fakt jest pozbawiony wszelkiego znaczenia
politycznego". t

Twierdzenia sfer sanacyjnych, že powierzenie kierownictwa mi-
nisterstwa na czas nieobecnošci ministra wiceministrowi nie jest rze-
czą nową, są tylko dowolnem zacieraniem sprawy, gdyž dotychczas
była praktyka, że minister powoływał swego zastępcę do urzędowa-
nia, nigdy zaś nie było takiego faktu, ażeby jednocześnie istniał w
tym samym resorcie minister i kierownik ministerstwa.

Cała sprawa wygląda, jako bardzo niejasna i bardzo skompli-
kowana.

Skądinąd mówią, że J. Piłsudski ma wrócić 7 sierpnia do War-
szawy. ,Czy weźmie udział w zjeździe legjonistów w Radomiu, nie
wiadomo, natomiast
Maderę.

pojawiły się pogłoski, że ma wyjechać na

Minister Kwiatkowski wstolicy Norwegji.
OSLO, (Pat). Min. Kwiatkow-

ski był przyjęty wczoraj na dłuż-
szej audjencji przez króla Haaks-
na. Król okazał duże zaintere-
sowanie sprawami gospodarczemi
Polski. Podczas obiadu, wydane-
go w poselstwie, pos. Malczewski
witał min. Kwiatkowskiego, pod-
kreślając łączność floty norweskiej

z morzem polskiem. Min. Kwiat-
kowski stwierdził szybki rozwój
wzajemnych stosunków, podno-
sząc przytem zasługi, położone
na tem polu przez posła Norwegji
w Warszawie Ditleffa. Po obie-
dzie goście wyjechali samocho-
dami do Riukan, centrum  prze-
mysłu azotowego.

Ambasada polska w Turcji.
WARSZAWA, (Pat). W dzisiej-

szym „Monitorze Polskim” uka-
zało się postanowienie Pana Pre-
zydenta Rzeczypospolitej o nomi-
nacji posła nadzwyczajnego i mi-
nistra pełnomocnego pierwszej

klasy Rzeczypospolitej Polskiej
Kazimierza Olszowskiego amba-
sadorem Rzeczypospolitej Polskiej
przy prezydencie republiki tu-
reckiej.

Prof. Zieliński doktorem honorowym uni-
wersytetu praskiego.

PARYŻ, (Pat). Prof. Tadeusz
Zieliński mianowany został dokto-

rem honoris
paryskiego.

causa uniwersytetu

Nowe porwanie komunisty w Fińiandji.
RYGA, 18.VII. Z. Helsingforsu

donoszą: W miejscowości Waaza
policja przewoziła w zamkniętem
aucie komunistę, który zabił poli-
cjanta. Na skrzyżowaniu ulic na-

gle auto otoczone zostało przez
grupę łappowców, którzy wywlekli
komunistę, wsadzili do przygoto-
wanego auta lappowców i wy-
wieziono w nieznanym kierunku.

   

Wilno, Sobota 19-go lipca 1930 r.
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Międzynarodowy konkurs samolotów spor-
towych.

BERLIN, (Pat). Wieczorem w
czwartek 17 bm. ilość samolotów,
przybyłych na lotnisko w Staaken
celem wzięcia udziału w tegorocz-
nym konkursie międzynarodowym,
wynosiła 52. O godz. 19 przyby-
ła pierwsza szwajcarska maszyna
z pilotem Pierroz, a za nim Po-
lak Rutkowski na samolocie P. 6.
S. 52. O godz. 20.30 wylądowała
awionetka angielska „Miss Spo-
oner*, która z dobrym wynikiem
brała udział również w konkursie
zeszłorocznym. Ostatni wylądo-
wał w czwartek w Staaken Fracuz
Finat. Komisja techniczna, skła-
dająca się głównie z członków
instytu badań technicznych w
Alderhofie, prowadzi bez przerwy
wstępne badania awionetek. Mimo
to udało się dotychczas zbadać
zaledwie 22 aparaty. Do polud-
nia 18 bm., t. zn. do zamknięcia
zapisów, pozostanie jeszcze do
zbadania przeszło 40 maszyn.

BERLIN, (Pat). Jak donosi
sekretarjat generalny aeroklubu
w Berlinie, dziś. o godz. 12 zo-
stały zamknięte zgłoszenia awio-
netek na raid międzynarodowy.
W raidzie weźmie udział 12 pol-
skich awionetek na ogólną liczbę
62 zgłoszonych aparatów. Prze-
ważają aparaty niemieckie.

BERLIN. (Pat). Punktualnie o
godz. 12 w południe trzema de-
tonacjami oznajmiono na lotnis-
ku w Staaken zemiknięcie zapi-
sów maszyn do europejskiego
konkursu awionetek. Liczba ucze-
stniczących w locie awionetek
wynosi ostatecznie ogółem 60 a-
paratów, w tem 3Q0 niemieckich i
30 zagranicznych, a mianowicie
12 polskich, 7 angielskich, 6 fran-
cuskich, 3 hiszpańskie i 2 szwaj-
carskie. W ten sposób Polska
pod względem liczebności stoi na
drugiem miejscu, bezpośrednio

' po najliczniejszej grupie niemiec-
kiej.

Konferencja unji międzyparlamentarnej.
LONDYN, (Pat). Przemawiając

na konferencji unji międzyparla-
mentarnej przedstawiciel Polski
p. Graliński nawiązał do memor-
jału Brianda, mówiąc, że zbliże-
nie gospodarcze poszczególnych
państw zależne jest od pomyślne-
go rozwiązania kwestyj politycz-
nych i wytworzenia atmosfery
wzajemnego zaufania. Zdaniem
mówcy, ażeby dojść do pomyśl-
nych rezultatów, upragnionych
przez wszystkich, jest rzeczą ko-
nieczną oprzeć organizację poli-
tyki europejskiej na podstawach

protokółu genewskiego, one bo-
wiem tylko mogą wytworzyć at-
mosferę bezpieczeństwa, niezbęd-
ną dla współpracy europejskiej
we wszystkich dziedzinach. Pol-
ska — mówił p. Graliński — na-
leży do grupy państw, przywiązu-
jących specjalne znaczenie do
sprawy gwarancyj, które według
niej, mogą powstrzymać zdradli-
wego przeciwnika obawą konse-
kwencyj, jakie pociągnęłoby za
sobą złamanie przyjętych zobo-
wiązań.

Ruch rewolucyjny w Portugalji.
LIZBONA, (Pat). Półoficjalna

nota ministra spraw wewnętrz-
nych zaznacza, iż rząd dowiedział
się o ruchu rewolucyjnym, skie-
rowanym przeciwko dyktaturze

rządu. Wojskowych "i cywilnych
uczestników ruchu aresztowano.
Garnizony pozostały wierne rzą-
dowi.

 

 

2 prasy.
Stronniczy rozdział

zapomóg.
W budżecie państwowym na

r. 1929/30 przeznaczona jest su-
ma 447tys. złotych na zasiłki dla
instytucyj oświatowych, społecz-
nych i t. d., oraz na zasiłki dla
studjujących. Z sumy tej do dnia
8 stycznia r. b. wydano 300.800 zł.
dla 55 stowarzyszeń i związków.

Rozdział zasiłków jest dokony-
wany bardzo stronniczo. Dość po-
równać to, co otrzymały towarzy-
stwa, wchodzące do Zjednocze-
nia polskich towarzystw oświato-
wych, a co otrzymała sanacyjna
Federacja oświatowa. Cyfry przy-
tacza „Gazeta Warsz.“:

Otóż towarzystwa zjednoczeniowe i
zbliżone do nich ideowo, otrzymały ogó-
łem 62,400 zł, podczas gdy sfederowa-
ne i pokrewne 227,930 zł. Pozatem skro-
mną sumę, bo 10 tys. zł., przeznaczono
dla organizacyj lokalnych o nieznanym
bliżej kierunku ideowym. Porównywując
niektóre pozycje, trzeba zaznaczyć, że
np. Polska Macierz Szkolna w Warsza-
wie, Wilnie i Gdańsku (gimnazjum) ko-
rzysta z subwencyj na łączną sumę 19
tys. zł. (10 tys. +- 6 tys. +- 3 tys.). To-
warzystwo Czytelni Ludowych dostało
2 tys. zł, a z drugiej strony Związek
Strzelecki, który z oświatą ma najmniej
wspólnego, bierze aż 25 tys. zł, Zw.
młodzieży wiejskiej „Siew* — 8.800 zł..
zw. młodzieży. ludowej posła Polakiewi-
cza — 4.900 zł., Instytut oświaty doro-
słych 35 tys. zł Nie zapomniano przy
rozdziale subsydjów nawet o takich
„swoich* organizacjach, jak Związek
młodzieży wiejskiej „Wici* i politykują-
ca „Federacja Pracy*.

Władze, decydujące o rodziale sub-
sydjów, kierują się... ubocznymi wzglę-
dami w myśl zasady: „suis et sibi".

Zuchwały głos niemiecki.
„Kurjer Poznański* dziwi się.

że władze okazały się dotąd po-
błażliwemi wobec  „Posener Ta-
geblattu*, który donosząc o zgo-
nie b. prezesa regencji poznań-
skiej Kranmera napisał:

„Jak tylu z pośród nas, nie było
zmarłemu dane, dożyć wyzwolenia zra-
bowanej marchji wschodniej... (Wie so
vielen aus unseren Reihen, ist es dem
Verstorbenen nicht vergónnt gewesen,
die Befreiung der geraubten Ostmark
zu erleben“...).

Dosłownie! Czarne na białem! Za ja-
snego dnial W sercu Wielkopolski i wo-
góle ziem b. zaboru pruskiego!*

Zuchwały dziennik niemiecki
nie został — chyba tylko przez
dziwną nieuwagę — nawet skon-
fiskowany!

Następnego dnia, po uwagach
„Kurjera Pozn.*, sprostował „Po-
sener Tgbl.* swą „omyłkę*, in-
formując, iż inkryminowany arty-

kuł był przedrukiem z pisma, wy-
chodzącego w Niemczech. Cieka-
we sprostowanie!

Trzeba się interesować
armią.

Prasa „cywilna” w Polsce,
ostatnimi czasy coraz bardziej in-
teresuje się sprawami naszej armji.
Kilka dzienników stołecznych
wprowadziło nawet stałe rubryki
tygodniowe, dotyczące wojska.
Ogromnie się to niepodobało pra-
sie sanacyjnej, która do dnia dzi-
siejszego nie może powstrzymać
swej irytacji z tego powodu.

Na ten temat „Szaniec”, ty-
godnik poświęcony wyłącznie
sprawom wojskowości, zamieszcza
następujące uwagi:

Rozumiemy dobrze przerażenie „sa-
nacji*, z powodu zainteresowania się
Społeczeństwa  fachowemi sprawami
wojska. Wie ona dobrze, co kryje się
pod płaszczem legendy o związku woj-
ska z „sanacją”, wie, co stało się z
armją w ciągu ostatnich czterech lat i
drży na myśl, że otworzą się szpalty
dziennikarskie, które te sprawki na
światło dzienne wyciągną. B

Obėz niezaležny zapatruje się
na armję inaczej, niž „sanacja“.

Wojsko nie było i nie będzie dla
nas odskocznią dla celów politycznych,
jak to wyście uczynili, armja jest dla
nas bowiem wielką rzeczą. Nie uważa-
my jej za niczyją domenę, ale nie po-
zwolimy, by ona dalej była waszą do-
meną. Żądać będziemy powrotu prawa
w organizację armji, przywrócenia prze-
pisów pragmatyki oficerskiej, sprawie-
dliwych awansów na podstawie kwalifi
kacyj fachowych, nie politycznych, po-
większenia miejsc awansowych do ilości
wolnych etatowych stanowisk w armii.

Ltałej Polki.
Historyczny cmentarz w

parku belwederskim.
W parku belwederskim wWar-

szawie dokonano przypadkowo
niezwykłego odkrycia.

Konserwator Belwederu, inž.
Protasewicz, zarządził zainstalo-
wanie w pałacu dodatkowego
piorunochronu.
W tym celu rozkopano ziemię

w parku belwederskim i zabrano
się do wiercenia dołu. Sześciu
robotników pracowało w parku
belwederskim, tuż przed prawem
skrzydłem pałacu.

Kiedy robotnicy byli już na
głębokości 4 metrów i rozkopali

siūm miejsca e
inowe umieszczenie e

za granicę 8 zł.

proc. dł

   

 

spory dół, nagle łopaty zgrytnęły,
natrafiając na coś twardego.

Były to szkielety ludzkie.
Robotnicy przerwali pracę i o

swem odkryciu zawiadomili na-
tychmiast inż. Protasewicza, rząd-
cę pałacu p. Urbanka i adjutan-
ta kpt. Parczyńskiego, w których
obecności przystąpiono do dal-
szego kopania.
W ciągu kilku godzin wydoby-

to z ziemi 23 szkielety ludzkie,
oraz drobne odłamki przedmio-
tów, których nie można narazie
rozpoznać. Stan skieletów wska-
zuje na to, że pochodzą one z
odległej epoki, conajmniej z
przed 150 lat.

Dalsze poszukiwania doprowa-
dziły do bardziej sensacyjnych
wyników. Okazało się, że oprócz
kilkudziesięciu wydobytych już
z olbrzymiego dołu szkieletów,
znajdują się w rozkopanej ziemi
liczne jeszcze szkielety zakopane
gęsto jeden obok drugiego.

Wykopalisko sprawia wrażenie
bratniej mogiły.

Zarząd pałacu belwederskie
zawiadomił o tem ciekawem od-
kryciu muzeum archeologiczne
Uniwersytetu warszawskiego.

Kara za okrzyk „niech żyje
Haller".

, „Kurjer Sremski*, wychodzący
w mieście powiatowem Sremie,
w woj. poznańskiem, podaje nie-
zwykłą, ale prawdziwą wiadomość,
iż miejscowy kupiec, p. Jan So-
kolnicki, został skazany na 50 zł.
grzywny, względnie 25 dni aresz-
tu za okrzyk: „Niech żyje gen.
Haller!!!“.

Sprawa miala się wedlug re-
lacji świadków tego okrzyku w
sposób następujący:
W dniu imienin p. Józefa Pił-

sudskiego w Sremie, gdzie zdaj-
duje się dość duży garnizon oraz
szkoła podchorążych, odbyły. się
manifestacje, nakazane zgóryji
obce zupełnie ludności Sremu. W
czasie tych manifestacyj na ryn-
ku śremskim, p. Sokolnicki
wzniósł okrzyk „Niech żyje gen
Haller“, który również w tym
dniu obchodzi imieniny.

Okrzyk jego podchwycili wszys-
cy niemal „cywile”. Powstało za-
mieszanie, a p. Sokolnicki w kon-
sekwencji został skazany na 50
zł. grzywny wzgl. 25 dni aresztu
za zakłócenie porządku publicz-
nego.

baipala.
Nowi posłowie z listy pań-

stwowej.
W poniedziałek dnia 21-go

b. m. zbierze się państwowa ko-
misja wyborcza dla dokonania
zmian w podziale mandatów po-
selskich z list państwowych na
podstawie rezultatów wyborów
uzupełniających 'w okręgach:
gnieźnieńskim, lidzkim, kowel-
skim i święciańskim.

Jeden mandat z listy państwo-
wej uzyskuje lista Nr. 18—Bloku
mniejszości narodowych. adw. dr.
Inslera ze Lwowa, byłego posła.
Jeden mandat uzyskuje lista pań-
stwowa Nr. 22 — ukraińskiej so-
cjalno - radykalnej partji dla p.
Temryckiego. Lista państwowa
Nr. 10 — Stronn;ctwa chłopskie-
go uzyskuje dwa mandaty dla p.
Różańskiego i posła Karwana,
który piastuje już mandat zokrę-
gu wyborczego Nr. 27 (Zamość—
Bilgoraj. Tomaszów Lub.) i bę-
dzie musiał zawiadomić państwo-
wą komisję wyborczą który z
dwóchfimandatów zatrzymuje. Od-
powiednio do decyzji posła Kar-
wana, uzyska mandat poselski
jeszcze jeden kandydat Stronnic-
twa chłopskiego z listy państwo-
wej, lub z listy okręgowej.

Ponadto na posiedzeniu po-
niadziałkowem państwowa komi-
sja wyborcza rozpatrzy sprawę
posła Trąmpczyńskiego (Stronnic-
two narodowe), który uzyskał
mandat poselski w dwóch okrę-
gach i musi zdeklarować się,
który z dwóch mandatów zatrzy-
muje.

EZRZE EWLÓDZ NEA

PRERUMERATA: miesięczna 4zł., z odnoczeniem | przesyłką pocztową ZA. 6 gr. SĄ

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 łam 85 gr., w tekście GB gr., sa
tekstem 10 łam. 1) gr. W numerach świątecznych eraz z prowincji o 20 proc. drożej,
zagraniczne o 80 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-

dministracja nie bierze odpowiedzialności za
oszeń. Konto czekowe w P.

  

Stan bezrobocia w różnych
państwach.

Na podstawie obliczeń urzędo-
wych „Robotnik* podaje liczby
bezrobotnych w rozmaitych pań-
stwach. Urzędowe liczby nie dają
jednak całkowitego obrazu stanu
bezrobocia, gdyż normalnie bez-
robotnych jest więcej niż wyka-
zuje statystyka urzędowa:

W Anglji na początku marca było
1.582.000 bezrobotgych (13,1 proc. ogól-
nej liczby ubezpieczonych robotników)
wobec 1.430.000 bezrobotnych w tym sa-
mym miesiącu roku ubiegłego.

W Austrji w połowie marca zare-
jestrowanych było 269.723 bezrobotnych,
w roku ubiegłym — 224.035 bezrobot-
nych.

W Belgji z ogólnej ilości 608,594
ubezpieczonych robotników było w mie-
ciącu lutym całkowicie bez pracy 22.468
robotników, 25140 robotników, nato-
miast częściowo miało zatrudnienie.

W Czechosłowacji na początku roku
bieżącego zarejestrowanych było 30.170
bezrobotnych (wobec 31.819 na początku
roku ubiegłego). W chwili obecnej, we-
dług obliczeń Ministerjum opieki spo-
łecznej jest w Czechosłowacji około
70.000 bezrobotnych.

W Danji pod koniec lutego bylo
55.410 bezrobotnych na ogólną liczbę
288.000 robotników; w roku ubiegłym w
tym samym czasie zarejestroweno w
Danji 71.000 bezrobotnych.

W Finlandji dnia 15 marca było
13'027 osób bez zajęcia wobec 3.190
bezrobotnych w marcu roku ubiegłego.

We Francji w ubiegłym miesiącu
zarejestrowano 13.027 bezrobotnych; za-
siłki wypłacano jednak tylko 1.484 bez-
robotnym.

W Holandji na ogólną liczbę 399.000
ubezpieczonych robotników było na po-
czątku lutego 69.158 bezrobotnych, t. j.
12,7 proc. wobec 16,2 proc. w lutym
r ubiegłego.

W ltalji liczba bezrobotnych na po-
czątku lutego wynosiła 466.230 osób
wobec 461.889 w lutym r. ub.

W Japonji przypuszczalna ilość bez-
robotnych wynosi w chwili obecnej oko-
ło 800.000 osób.

W Kanadzie, według statystyki or-
ganizacji zawodowych, napoczątku lu-
tego bez pracy było około 16,8 proc.
ogólnej liczby ubezpieczonych robotni-
ków wobec 6.3 proc. w lutym r. ub.

W Nlemczech na początku marca
było 2.313.000 bezrobotnych, t. j. 23,7

proc. ogólnej liczby robotników wobec
22,3 proc. w tym samym czasie roku
ubiegłego.

W Norwegji zarejestrowanych było
w marcu w miastach, liczących powyżej
5.000 mieszkańców, ogółem 22.535 bez-
robotnych wobsc 23800 bezrobotnych
w roku ub.

W Polsce na początku lipca było
201.634 bezrobotnych wobec 161.000 bez-
robotnych roku ub.

W Rosji przeciętna miesięczna ilość
bezrobotnych w roku ubiegłym wynosiła
1.490.000 osób, o stanie bezrobocia w
roku bieżącym brak narazie danych;
przypuszczalnie przekracza 2.000.000.

W Stanach Zjednoczonych nie pro-
wadzi się specjalnej statystyki bezro-
bocia. Według danych Ministerjum pracy,
zatrudnionych było w przemyśle amery-
kańskim na początku miesiąca marca.
r. b. 90,2 proc. ogólnej ilości robotni-
ków wobec 95,2 proc. w marcu r. ub.
Znaczy to, że bezrobocie w Stanach
Zjednoczonych wzrosło w ciągu roku
mniej więcej o 5 proc. Amerykańskie
związki zawodowe mają w chwili obec-
nej 22 proc. członów swych bez pracy.

W Szwecji było pod koniec stycznia
r. b. 45.636 bezrobotnych, t.j. około 13,9
proc. ogólnej liczby robotników (w roku
ubiegłym — 14,9 proc.).

W Szwajsarji na początku lutego
r. b. zarejestrowanych było 13.462 bez-
robotnych wobec 15.979 w lutym r. ub.

Na Węgrzech bez pracy jest około
14,5 proc. ogólnej liczby robotników
zorganizowanych, wobec 10,9 proc. w
lutym r. ub.

Stan bezrobocia w danem
państwie jest również jednym ze
wskaźników napięcia kryzysu go-
spodarczego.

Drobae Wiadėmašti.
Eksplozja gazów w tunelu.

CAMPMITCHELL (Kalifornia).
(Pat). W odległości 40 klm. na
południe od Livermore, w głębi
znajdującego się pod ziemią tu-
nelu, miała miejsce eksplozja ga-
zów, które zgromadziły się tam z
powodów dotychczas niewyjaśnio-
nych. Znajdujący się w tunelu
robotnicy w liczbie 12 ponieśli
śmierć.

Rekord długotrwałości
lotu.

PERPIGNAN. (Pat). Kapitan-
lotnik Paris pobił rekord świato-
wy długotrwałości lotu dla hydro-
planów z obciążeniem 500 kilo,
utrzymując się w powietrzu przez
31 godzin i przebywając w tym
czasie. 4.200 kilometrów.

 

 

 

KOMUNIKAT KLUBU MŁODYCH.
„Sekcja Towarzyska urządza dla wszystkich . członków. Klubu

wycieczkę do Czarnego Boru dnia 20 b. m. w niedzielę. Zbiórka
w dniu wycieczki na dworcu w poczekalni 1-ej klasy o godz. 11-ej
'punktualnie.

Maxymalre koszty wycieczki wyniosą zł. 2,50, oraz pożyweniie
na czas wycieczki.
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Krzwiązanie plane
ienerhe

Sprawa pokrycia olbrzymich

deficytów Rzeszy Niemieckiej do-

prowadziła do ostrego zatargu po-

między gabinetem kanclerza Brii-

ninga a Reichstagiem. W  rezul-

tacie Reichstag wczoraj został

rozwiązany.

Nowy minister skarbu, Die-

trich, obstawał przy swoich  pro-

jektach podatkowych, które spo-

tykały się z poważnym sprzeci-

wem partji ludowej oraz demo-

mokratów i socjalistów. Każde

stronnictwo miało jakieś zastrze-

żenie, każde wnosiło jakieś ob-

jekcje to też w Niemczech wy-

tworzyła się sytuacja tak niepo-

kojąca i tak zagmatwana, że rząd

Briininga, stojący na stanowi-

sku, iż jakiekolwiek uwzględnie-

nie żądań partji musiałoby oba-

lić program finansowy min. Die-

tricha—uchwalił w połowie ubie-

głego tygodnia rezolucję, skiero-

waną swem ostreem przeciw po-

szczególnym klubom  parlamen-

tarnym, a jednocześnie udarem-

niającą wszelkie próby  wniesie-

nia jakichkolwiek dalszych wnio-

sków do rządowych projektów

finansowych. Gdy w sobotę przy-

szło ostatecznie do głosowania

nad art. 2 programu pokrycia de-

ficytowego doznał rząd w komi-

sji podatkowej bardzo niemiłego

rozczarowania. Artykuł ten, prze-

widujący 5-cio procentową dani-

nę od dochodów ponad8000 ma-

rek jako też podatek od nieżo-

natych i podatek tytoniowy—zo-

stał odrzucony  15-tu głosami

przeciw 13-tu.

Nie pozostawało wątpliwości,

że plenum Reichstagu tembar-

dziej odrzuci projekty podatko-

we. Wreszcie widoczne było, że

ewentualne wstrzymanie się od

głosowania socjal - demokratów

nioże dopomóc gabinetowi cen-

tro-prawicowemu do zwycięstwa.

Cała prssa, popierająca rząd, za-

powiadała zresztą już od całego

szeregu dni, że skoro pierwsze

głosowanie nie da pozytywnych

rezultatów, kanclerz Briining zre-

zygnuje z dalszych obrad i ogło-

si zastosowanie art. 48 konstytu- .

cji wejmarskiej, t. j. pełnomoc-

nictw dyktatorskich odnośnie do

projektu rządowego pokrycia nie-

doboru budżetowego. S

We wtorek kanclerz ošwiad-

czył, że jeśli projekty podatkowe

nie zostaną przez pełny Reichstag

przyjęte, to przeprowadzi je w

drodze rozporządzeń, opartych o

par. 48 Konstytucji. Zapowiedź ta

równała się bliskiemu rozwiąza-

niu Reichstagu, gdyż rzeczą było

pewną, że Reichstag przystąpiłby

do natychmiastowego zniesienia

tych rozporządzeń i do uchwale-

nia rządowi nieufności, co zmu-

siłoby Briininga do zarządzenia

nowych wyborów.

Zapowiedź kanclerza wywarła

silne wrażenie na socjalistach,

które zamieniło się w pełną kon-

sternację, gdy równocześnie:

1) nacjonaliści zaofiarowali Brū-

ningowi akces swój do większo-

ści centrowo-demokratyczno-ludo-

wej, jeśli równocześnie i w sej-

mie pruskim powstanie taka wię-

kszość na miejsce dotychczaso-

wej koalicji centro-lewicowej (co

oznaczałoby dymisję rządu pru-

skiego z socjalistą Braunem na

czele) i 2) gdy ogłoszony został

list prezydenta Rzeszy Hinden-

burga, do premjera Brauna, w

którym prezydent odmawiał swego

udziału w uroczystościach urządza-

nych22lipca w Nadrenji z okazji

ewakuacji, ponieważ rząd pruski

nie zniósł dotąd zakazu  za-

kładania kół „Stahlnelmu, w

Nadrenji i Westfalji. Hinden-

burg jest członkiem honorowym

tej nacjonalistycznej pół-wojsko-

wej organizacji i oddawna zabiegał

u rządu pruskiego o uchylenie

owego zakazu. Obecny jego wy-

stęp był już wyraźnym atakiem

na rząd socjalistyczny Brauna w

Prusiech. Dla socjalistów stało

się jasnem, że Hindenburg prag-

nie stworzyć tak w Reichstagu,

jak i w Sejmie pruskim więk-

szość antysocjalistyczną, opartą

"na prawicy nacjonalistycznej.

W pierwszej więc chwili po*

stanowili uratować tząd Briininga

i we wtorek wstrzymali się od

głosowania przy artykule pierw=

szym ustawy podatkowej, przez
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SEZON POLITYCZNY LATEM.
Warszawa, 17 lipca.

Wakacje w pełni: pociągi prze-

pełnione jadą w kierunku morza

i w kierunku naszych gór. Kto

może, ucieka ze stolicy na zieleń,

na słońce, na wytchnienie. Wła-

ściwie sezon wakacyjny otwarty,

a mimo to sezon polityczny

jeszcze ciągleetrwa.
Właśnie dzisiaj w południe

zamknięto sesję senatu, sesję nie-

otwartą; stało się to nie tyle

zgodnie z duchem Konstytucji,

ile zgodnie z panującemi współ-

cześnie zwyczajami. Wątpliwe jest,

czy będzie jakakolwiek na to

reakcja, gdyż kluby wypowiedzia-

ły swe stanowisko już poprzed

nio. Sytuacja jest jasna.

Zdumienie jednak ogarnia każ-

dego obywatela, jak czynniki od-

powiedzialne za naszą politykę

zagraniczną nie chcą wyzyskać

żadnej sposobności, by wobec

ostatnich posunięć niemieckich

nie szukać poparcia polskiego

punktu widzenia w opinii społe-

czeństwa i jego przedstawiciel-

stwa.
Byłoby to tembardziej koniecz-

ne, że doprowadziłoby do wy-

razistszego wypowiedzenia się

Francji. Osoby, wracające z nad

Sekwany, wręcz oświadczają, że

w francuskich kołach politycz-

nych panuje „katzenjammer" po

ewakuacji Nadrenjii spostrzeżono

teraz naocznie, że faktycznie

wymknął się ostatni zastaw nie-

miecki. Owo zaniepokojenie we

Francji panuje we wszystkich ko-

łach—tylko rozmaicie jest wyra-

żane. Równocześnie jednak wska-

zują, że w sprawie polskiej na-

stąpiło bardzo silne oziębienie i

kwestja ta jest niejako 'traktowa-

na jako guantitė negligeable.

Gospodarczo? Niec się nie

zmieniło, jakkolwiek prasa sa-

nacyjna dowodzi, że wszystko

jest najlepiej i zapewnia, że je-

steśmy już po drugiej stronie

kryzysu ekonomicznego.

A jednak już dawno nie kur-

sowało tyle pogłoseki dawno nie

było tylu niedomówień, co wła-

śnie w sezonie obecnym. Czuć

wszędzie zgęszczenie atmosfery i

upowszechnia się przekonanie, że

stajemy w obliczu nowej fazy

wydarzeń i przesilania się sana-

cji. Tajemniczość, wisząca nad

nami od lat czterech, stała się

tak duszna, że poczynają jej nie

znosić nawet koła sanacyjne.

W tych sferach szerszą się

liczne domysły, starające się so-

bie samym uprzytomnić, dokąd

idziemy, i czego możemy od
przyszłości oczekiwać.

W momencie niewątpliwego

dla nikogo załomu sanacji, w

okresie jej już nie impasu, lecz

dekadencji, obserwuje się bardzo

osobliwe zjawisko: chęć wyodręb-

nienia osoby Józefa Piłsudskiego

i przerzucenia odpowiedzialności

na jednostki, którym była powie-

rzona władza.
To jest tendencja bardzo

przejrzysta i przeprowadzana dzi-

siaj planowo. Przoduje w tej akcji

grupa „Przelomu“. Przeciwstawiła

się grupie pułkownikowskiej, przo-

dującej w BB., i posiadającej naj-

większe zawsze wpływy w rządzie.

Istnieje tam tendencja wykazania

opinji publicznej, iż odpowiedzial-

ność za cztery lata rządów sana-

nie Józef Piłsudski,cji ponosi

lecz wykonawcy jego zleceń. Wy-

konawcy  niefortunni. Dlatego

propagują oni hasło: sancwania
sanacji.

Oczywiście jest to jedynie

gra. Każdy dzisiaj już uświadamia

sobie, że przez czas cały rzą-

dów pomajowych nic się nie

działo wbrew woli J. Piłsudskie-

go, że jego indywidualność cią-

żyła nad wszystkiem i że on sam

się od tej odpowiedzialności nie
uchyla. Nawet deklaracje, podpi-

sywane przez posłów BB, mówiły

o „rządach marszałka Piłsudskie-

go”, dając temsamem wyraz prze-

konaniu, że osoby mogą się zmie-

niać, ale pozostaje istota rzeczy,

czynnik decydujący.

W tem usiłowaniu ocalenia le-

gendy ma pono odegrać dużą

rolę zjazd radomski. Zastanawia-

jące jest, że właśnie w tymiczasie

p. Prezydent nie będzie w Polsce,
lecz będzie bawił w Tallinie. Bę-

dzie to jedyny jego wyjazd za

granicę, jakkolwiek przedtem mó-

wiono szeroko o zamiarze wyjaz-

du jego do kąpiel.
Często się mówi o zapowie-

dzianym na zjeździe „testamen-

cie", chodzą pogłoski na temat

t zw. tryumwiratu: gen. Kona-

rzewskiego, gen. Sosnkowskiego

i płk. Sławka, mówi się o ewen-

tualinym wyjeździe do Sulejówka

it. d. Wszystkie te pogłoski są

wyrazem obaw, czy Piłsudski, znie-

chęcony do swych wykonawców,

nie zamknie się w kręgu zagad-

nień, które go najbardziej intere-

sują, rezygnując z oddziaływania

na inne.

Te kombinacje znalazły silny

sukurs w doniesieniu, jakie się

wieczorem pojawiło o powierze-

niu wiceministrowi gen. Kona-

rzewskiemu kierowania minister-

stwa spraw wojskowych. Poprzed-

nio, wiosną, kursowały pogłoski

o zamierzonym wyjeżdzie min.
Piłsudskiego do Mentony. H. W.

 

POLACY W NIEMCZECH.
Głos francuski.

(P. Pbr. Po.rson w Revue des Daux Mondes lipiec 1930).

Mniejszość narodowa polska a jej prawa.

Zanim przystąpimy do zbada-
nia poszczególnych form jej dzia-

łalności, należy rozważyć, czy
prawa, które przysługują mniej-
szości narodowej w Polsce, od-
powiadają jej potrzebom.

Podczas gdy polityka mniej-

szościowa Polski poddana jest

zobawiązaniom, wypływającym z

osobnego traktatu, zawartego ze

Sprzymierzonymi w Wersalu 28

czerwca 1918. Niemcy nie podpi-

sały, z wyjątkiem tego co doty-

czy Górnego Sląska, żadnego

aktu dyplomatycznego, normują-
cego położenie mniejszości pol-
skiej. To zaniedbanie ze strony
twórców pokoju z r. 1918 wy-

jaśnia postawę Rzeszy, która pro-

testuje przeciw rzekomo złemu

postępowaniu z jej mniejszościa-

mi zagranicą, podczas gdy żadne

mocarstwo, ani nawet Liga Naro-
dów, nie może interwenjować

dyplomatycznie wobec Rzeszy,
celem skłonienia jej do spra-
wiedliwszego postępowania z
mniejszościami, osiedlonemi na
jej terytorjum poza Górnym Slą-

skiem. Toteż Niemcy mogą wy-

kazywać zupełną nieustępliwošė,

niebezpieczną dla pokoju euro-

pejskiego w kwestji mniejszości

narodowych. Prawda, że zamieści-

ły one wKonstytucji Weimarskiej

z 11 sierpnia 1919 artykuł doty-

czący mniejszości narodowej.Ar-

tykuł 113 Konstytucji Rzeszy o-

piewa następująco: „Ludność Rze-

szy, używająca obcego języka,

nie może ze strony ustawodaw-

stwa czy też administracji doznać

uszczerbku w swobodnym swym

rozwoju narodowym, w szczegól-

ności w używaniu swego języka

macierzystego w szkolnictwie, w

administracji wewnętrznej, w wy-
miarze sprawiedliwości*. Artykuł
ten zawiera postanowienia nega-

tywne, pozostał on jednak mart-

wą literą: administracja Rzeszy

nie uważała się nigdy za związa-

ną nim, nie brała go nigdy za

podstawę prawną swego postę-

powania.
Niemcy zawarły z Polską w

Genewie dnia 15 maja 1922 kon-

wencję, dotyczącą Gėrnego Slą-

ska, której część trzecia(art. 64—

158) ma za przedmiot ochronę

 

co umożliwili przejście tego arty-

kułu.
W środę sytuacja uległa zno-

wu zmianie. Reichstag w imien-

nem głosowaniu odrzucił artykuł

drugi projektu podatkowego.

Przeciwko artykułowi głosowali
również socjaliści.

Wówczas rząd czuł się zmu-

szonym zastosować art. 48 kon-

stytucji wejmarskiej i wydał u-

stewę na jego podstawie. Z kolei

przyszło to, co było zgóry usta-

lone pomiędzy prezydentem Hin-

denburgiem a kanclerzem.

Ponieważ na wczorajszem po*

siedzeniu Reichstag uchwalił wnio-

sek socjalistyczny 0 unieważnie-

nie dekretu podatkowego, został

rozwiązany.

Stanowisko socjalistów na šro-

dowem posiedzeniu tłómaczy się

tem, że projekty podatkowe są

wielce niepopularne w  Niem-

czech i że wywołuje powszechny

sprzeciw ludności.

Jednocześnie nastąpiły także

dalsze posunięcia Hindenburga

w sprawie Stahlhelmu w Nadre-

nji. Rząd pruski pod naciskiem

prezydenta był zmuszony do ro-

kowań z kierownictwem tej orga-

nizacji. Ponieważ kierownictwo

złożyło oświadczenia o szanowa-

niu ustawy z marca 1921 r. oraz

umów międzynarodowych w spra-

wie zbrojeń, rząd pruski cofnął

zakaz organizowania Stahlhelmu

w Nadrenii.

Rozwiązanie parlamentu Rze*

szy oraz rozpisanie nowych wy*

borów przypada na czas ciężkiej

sytuacji gospodarczej oraz na

wzmożenie w polityce zewnętrznej

dążeń niemieckich do rewizji

traktatu wersalskiego. To drugie

musi i u nas wywołać duże

zainteresowanie wyborami u na-

szego zachodniego sąsiada. W

okresie wyborów z większą, niż

dotychczas jaskrawością, wystą-

pią na jaw istotne aspiracje kie-

rowniczych kół narodu niemiec-

kiego.
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mniejszości narodowych. Przez
podpisanie tej konwencji rząd
Rzeszy przyjął aż po rok 1937
istotne postanowienia traktatu

mniejszościowego z 28 czerwca
1918 dla części Górnego Sląska,

która uznaną została jako defini-
tywnie przynależna do Niemiec.
Te postanowienia, stwarzające zo-

bowiązania natury międzynarodo-
wej dla Niemiec i dla Polski,

poddane są pod Nadzór Ligi Na-
dów w taki sam sposób jak Trak-

tat z 28 czerwca 1918. Konwencja
Genewska zapewnia wszystkim

mieszkańcom Górnego Sląska bez

różnicy urodzenia, narodowości,

języka, rasy lub religii, równość
wobec prawa, swobody wszelkiej

religii, wiary czy „wierzenia, któ-

rych wykonywanie nie jest nie-

zgodne z porządkiem publicznym

i dobremi obyczajami, swobodę

- używania języka macierzystego w |

stosunkach prywatnych i zawo-

dowych, w prasie, w zebraniach

publicznych i wobec trybunałów;

daje im prawo stwarzania i pro-

wadzenia instytucyj dobroczyn-

nych, religijnych lub społecznych,

oraz szkół, gdzie może być uży-

wany język nieurzędowy. Zawiera

ona nadto pewną ilość postano-

wień, które normują sprawy szkol-

nictwa dla mniejszości na Gór-

nym Sląsku. Powrócimy do tej

kwestji przy badaniu sprawy szkol-

nictwa Polaków w Niemczech.

Dla zrozumienia, jak usilnie

Niemcy starają się uchylać od

tych zobowiązań, dobrze jest wie-

dzieć w jaki sposób przyjęły one

Konwencję Genewską. Parlament

ratyfikował ją 30 maja 1922 na

specjalnem posiedzeniu, umyślnie

oddzielonem od dyskusji nad Ge-

nuą i Rapallo. Sztandary zostały

opuszczone do połowy, a sala

posiedzeń przyozdobiona była ko-

lorami śląskiemi w krepie, wygło-

szono liczne mowy, ożywione

tym samym duchem wściekłości;

p. Loebe, socjalista, przewodni-

czący Reichstaqu, zamknął dy-

skusję oświadczeniem, że zgro-

madzenie przyjmuje konwencję

jedynie pod presją okoliczności.

Nastrój umysłów, w którym na-

stąpiła ratyfikacja Konwencji Ge-

newskiej, nie opuścił nigdy rzą-

dów i administracji w Niemczech

przy jej wykonywaniu w prakty-

ce: chodzi o wzmożenie wszyst-

kiemi sposobami germanizmu na

Górnym Sląsku polskim, a roz-

kład charakteru narodowego lud-

ności polskiej na Górnym Sląsku

niemieckim. Zobaczymy całą bru-

talność tej polityki „przy badaniu

poszczególnych form działalności
Polaków w Niemczech.

Dla lepszej obrony swych in-

teresów i dla rozwijania życia

narodowego Polacy, mieszkający

w Niemczech, stworzyli liczne

stowarzyszenia polityczne, szkolne,

religijne, gospodarcze, zawodowe,

kulturalne i t. d. Stowarzyszenia

te wykonują swą działalność we

wszystkich dziedzinach i starają

się bronić praw mniejszości pol-

skiej. lch charakter narodowyi

katolicki ściąca na nie nienawiść

większości Niemców  nacjonali-
stów i protestantów bojowych.

Szczegóły, które przytoczymy po-

niżej o systemie teroru, który

organizacje odwetowe rozwijają

względem mniejszości przywspół-

udziale władz niemieckich, pozwo-

lą nam zrozumieć trudności, któ-

re zwalczać muszą stowarzyszenia

polskie, aby żyć i niebezpieczeń-

stwa, na które każdego dnia na-

rażeni są ich kierownicy i człon-

kowie.
Mniejszość narodowa polska

w Niemczech bardzo czynnie

współdziała w wydawnictwie mie-

sięcznika „Kulturwehr" (dawniej

Kulturwille), organu Unji mniej-

sześci narodowych w Niemczech.

Po połsku wychodzą w Niemczech

cztery dzienniki i pewna ilość
pism perjodycznych. Jasnem jest,

że publikacje te muszą się ogra-

niczyć do podawania informacji,

stając się tłumaczami rewindyka-

cji mniejszości polskich, narażają
się na surowe represje.

Pb. Poirson.

 

REICHSTAG ROZWIĄZANY.
BERLIN. (Pat.). Na dzisiejszem posiedzeniu Reichstagu

wniosek socjalistów 0 unieważnienie dekretu podatkowego,

wydanego na podstawie art. 48 konstytucji Rzeszy, przyjęty

został 236 głosami przeciwko 221. Za wnioskiem głosowali

socjaldemokraci, komuniści, hittlerowcy i większość frakcji

niemiecko-narodowej. Po ogłoszeniu wyników głosowania

kancierz Bruening przeczytał dekret, rowiązujący Reichstag.

BERLIN. (Pat). Według ko-

munikatu biura Wolffa, termin

wyborów do przyszłego Reichstagu

będzie wyznaczony na dzień 14

września 1930 r. Ponieważ no-

woobrany Reichstag ma zebrać

się 30 dni po wyborach należy

przypuszczać, iż pierwsze posie-

dzenie Reichstagu odbędzie się

w połowie października rb.

BERLIN, (Pat). Już od wczes-
nych godzin rannych panowało

w piątek w Berlinie gorączkowe

naprężenie. Głównym tematem

rozmów była kwestja zachowania

się frakcji niemiecko-narodowej

wobec wniosku socjalnej demo-

kracji. Los parlamentu zależał
od postanowienia frakcji niemiec-

ko-narodowej. Przesilenie rządu
i Reichstagu łączyło się ściśle z
kryzysem w łonie partji niemiec-

ko narodowej, w której zwalczały

się dwie grupy. Większość pod
przewodnictwem Hugenberga była
przeciwko rządowi, mniejszość —
za rządem.
"O godz. 10 prezydent Loebe

otworzył posiedzenie. Na porząd-

ku dziennym znajdował się wnio-
sek socjaldemokratów o unie-
ważnienie dekretu prezydenta
Rzeszy. Na ławach ministetjal-
nych obecni byli wszyscy człon-

kowie rządu z kanclerzem Rzeszy

dr. Briiningiem na czele. Obec-

ny był również minister Reichs-
wehry Groener,króry w ostatnich
obradach nie brał udziału.

Przed ściśle wypełnionem audy-
torjum rozpoczął pos. Landsberg

imieniem socjalistów swoje prze-

mówienie w obronie wniosku,

domagającego się unieważnienia

wydanego przezp Rze-

szy dekretu o reformie podatko*

wej. Mówca zaznaczył, że partja

jego postawiła wniosek, ponieważ

rząd nie wykorzystał wszystkich

możliwości porozumienia się z

partjami demokratycznemi i wy-

dał rozporządzenie wnadziei uzy-

skania poparcia ze strony partyj

prawicowych.
Następnie przemawiał dr. O-

berfohren w imieniu frakcji nie-

miecko-narodowej stawiając za-

rzut rządowi, że ustawodawstwo

podatkowe pozostaje pod wpły-

wem socjalistów i že o prawdzi-

wej pomocy dla terenów wscho-

dnich Rzeszy nie może być mo-

wy za obecnych rządów, dalej że

toleruje dyktaturę socjalistów w
państwie pruskiem. Partja niemie-

cko-narodowa nie ma zaufania—

kończy Oberfohren — do rządu,

który nie chciał się zgodzić na

poparcie Hugenberga, ażeby wza-

jemnie uregulować w duchu nie-

miecko-narodowym kwestję koa-
licji rządowej w Prusach.

Pos. Koehren, komunista, scha*

rakteryzował postępowanie rządu

jako akt dyktatury faszystowskiej

1 wzywał do powstrzymania pla-
nu podatkowego.

Następnie zabrał głos minister

finansów Dietrich, podkreślając

m. in, że o ile program podat«

kowy rządu nie zostanie przez

Reichstag przyjęty, to już w
ciągu kilku miesięcy skarb pań-

stwa może się znaleźć w ta*

kim położeniu, że nie będzie

mógł wypłacać pensji smolm
urzędnikom.

Następnie przemawiał hr. Wes-
tarp, zaznaczając, że przyjaciele
jego muszą się wyłamać z pod
dyscypliny Hugenberga, gdyż pra-
gną zapobiec pfzesileniu rządu,

które mogłoby doprowadzić do

kryzysu państwowego. Usunięcie
rządu dr. Briininga pociągnęło-

by ża sobą odroczenie sprawy

pomocy dla prowincyj wschod-

nich. Dlatego też stronnicy jego

wypowiedzą się przeciwko wnios-
kowi socjalistycznemu o odrzuce-
nie dekretu prezydenta. Zazna-
czyć należy, że na początku dzi-
siejszego posiedzenia Reichstagu
frakcja socjaldemokratyczna cof-
nęła ze względów taktyczno par-
lamentarnych swój wniosek o
wyrażenie votum :nieufności dla
rządu, natomiast podtrzymywała
w dalszym ciągu wniosek o od
rzucenie dekretu podatkowego
prezydenta, ogłoszonego na pod-
stawie $ 48 konstytucji. Przewo-
dniczący niemieckiej partji ludo-
wej d-r Scholtz powitał oświad-
czenie hr. Westarpa z wielką ra-
dością.

Następnie przystąpionodo gło-
sowania, rezultat którego był na-
stępujący: w głosowaniu wzięło
udział 457 posłów, z nich 236 wy-
powiedziało się za wnioskiem,
221 — przeciwko wnioskowi. De-
kret prezydenta Rzeszy został tem
samem większością 15 głosów
unieważniony. Za przyjęciem wnio-
sku głosowali socjaldemokraci,
komuniści, hittlerowcy i większość
partji niemiecko-narodowej.

Po ogłoszeniu rezultatu głoso-
wania zabrał głos kanclerz Rze-
szy d-r Briining, oświadczając,
iż wobec odrzucenia przez Rei-
chstag wydanego na podstawie
art. 48 dekretu o podatkach, pre-
zydent Hindenburg upoważnił go
na zasadzie art. 25 konstytucji
Rzeszy Reichstag rozwiązać.

Zaledwie przebrzmiały ostatnie
słowa Brūninga, gdy komuniści
z okrzykami: „Precz z prezyden-
tem  Hindenburgiem!* powstali
z miejsc i zaintonowali między-
narodówkę. Wśród niesłychanego
gwaru przewodniczący Reichstagu
Loebe nie miał możności formal-
nego zamknięcia posiedzeniai bez
słów pożegnania zamknął posie-
dzenie i opuścił salę. Rząd Rze-
szy i większość posłów poszła za
jego przykładem. Na sali pozo-
stali sami komuniści. Słowa mię-
dzynarodówki — powiada jeden
z dzienników wieczornych — by-
ły ostatniemi słowami, wypowie-
dzianemi w Reichstagu. Między-
narodówka stała się hymnem po-
grzebowym dla przedwcześnie
zmarłego Reichstagu.

z

„Bohsietskie: napady.
W dalszym ciąga swych rewe-

lacji o tajnych organizacjach sa-
nacyjnych „Związku Żołnierskie-
go Czynu* i „Związku Orła Bia-
łego" pisze ABC o ich bogatej
przeszłości. Odegrały one nielada
rolę w przewrocie majowym. .

Ale dowództwo „Związku Zoł-
nierskiego Czynu* nie zadowolił
udział w zamachu, tajna organi-
zacja trwa nadal i od czasu do
czasu daje „znak życia* o sobie.

Jej to dziełem był ohydny
napad nocny na mieszkanie b.
ministra skarbu Zdziechowskiego,
jej to członkowie, bezczeszcząc
mundur oficerski, rzucili się w
kilku na jednego, aby potem
skryć się za plecy konspiracji i
jej możnych protektorów.

„Przyjdzie czas, kiedy nazwi-
ska tych „bohaterów* w mundu-
rach i tych, którzy im dawali roz-
kazy, aby w kilkunastu napadli
na bezbronnego człowieka, ogło-
simy. Wówczas społeczeństwo
dowie się, jakie to elementy zło-
żyły się na organizację „Związku
Žolnierskiego Czynu“.

Ale „Związek Zolnierskiego
Czynu* ma i inne „wyczyny” za
sobą. Pamiętne najście zeszło-
roczne na Sejm również przez
niego było zorganizowane. Wpra-

wdzie wielu uczestników tego

najścia nie miało pojęcia, kto ich
do tej demonstracji antysejmo-
wej pcha, poco im kazano stawić

się w westibulu Sejmu, ale zato

spiskowcy ze „Związku Zołnier-
skiego Czynu* dobrze wiedzieli,
poco to najście organizują.
W Polsce jest wiele tajemnic.

Do najgłośniejszych należy ta-

jemnica zniknięcia generała Za-
górskiego. Kto „pomógł* gen.

Zagórskiemu do „zniknięcia* róż-

nie się o tem mówi. Ale i o tem

w swoim czasie się dowiemy.
Natomiast sprawy wywiezienia

za miasto i pobicia redaktora
Nowaczyńskiego i redaktora Mo-
stowicza zaczynają się powoli wy-

świetlić. Szczególnie w sprawie

napadu na redaktora Mostowicza
uciułało się sporo wiadomości.

Dziś już możemy podać do

wiadomości społeczeństwa, że

wielką w niej rolę odegrał jeden

z wybitnych członków „Związku
Żołnierskiego Czynu", _gorliwy

opiekun „Związku Orła Białego”
i entuzjasta „Nowej Kadrowej",
namawiającej pod bokiem policji
do zamachu stanu.

Trzeba przyznać, że „Związek

Żołnierskiego Czynu" nie maczał
swych palcy w bandyckich na-
padach na redaktorów Nowaczyń*
skiego i Mostowicza; było to jed-
nak dzieło, choć na własną rękę

podjęte, jego członka, niegdyś
namiętnego przeciwnika pilsud-

czyzńy, dziś persona grata w
w obozie pomajowym. Ten sa*

dysta polityczny trwale się zapi:

sał w „podziemiach sanacyjnych
spisków", to też niezawodnie
wszyscy o nim pomyślą, gdy na-
staną inne rządy w Polsce.
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2 Litwy.
Akcja przeciwko prezyden-

towi Smetonie.
RYGA (Pat). Według donie-

sień „Socialdemokrats* z Kvwna,
zostały tam rozrzucone ulotki
przeciwrządowe, podpisane przez
konspiracyjne zjednoczenie woj-
skowe. Odezwa skierowana jest
przeciwko prezydentowi Smeto-
nie i obecnemu rządowi. M. in
jest tam mowa o  „zaprzedaniu
się Smetony chadekom*, którzy
rzekomo utworzyli już tajny dy-
rektorjat i przygotowują jakoby
zamach stanu. Gabinet mini-
strów — głosi odeżwa — niema
żadnej linji politycznej, ani pro-
gramu działania. Poszczególnym
ministrom chodzi jedynie o jak
najściślejsze utrzymanie się na
stanowisku. Pani Smetonowa, ja-
ko Polka, wywiera tak silny wpływ
na prezydenta, że można go na-
zwać w stosunku do partji naro-
dowców prowokatorem i zdrajcą.

Ograniczenie samorządów
litewskich.

W ostatnim numerze „Rytasa”

cenzura wojenna nakazała usunąć
wzmiankę kronikarską o przyję-
tej ostatnio przez gabinet mi-
nistrów nowej ustawie o samo-

rządach.
Redakcja jednak niezbyt skru-

pulatnie wykonała polecenie cen-
zury i ze skrawków pozostałych
po wyskrobaniu kliszy zdań moż-
na się dorozumieć, iż nowa usta-
wa jest rzeczywiście drakońska i
redukuje kompetencje samorzą-
dów do minimum, zaczynając od
wieku wyborców i kończąc na
zakresie działalności samorządów.

w

Komentarze do ódpowiedzi
Litwy na memorjał Brianda.
W artykule wstępnym, po-

święconym federacji europejskiej,
urzędowy „Liet Aidas“ komen-
tuje odpowiedź Litwy na me-
morjał Brianda.

„Rząd litewski, pisze „L. A.“,
aprobując zasadniczo w swej od-
powiedzi ideę Brianda, wskazał
zarazem na niektóre przeszkody,
z których najpoważniejszemi są
„ostre antagonizmy i wrogie prze-
ciwieństwa powstałe skutkiem
kroków, które nie doczekały się

sprawiedliwości*.  Natu-
ralnie, iż chodzi tu o fakt zagar-
nięcia przez Polaków Wilna.

„Zadne układy — oświadcza
pismo — żadne decyzje i zabiegi
© zatuszowanie nie mogą zmusić
narodu, by zapomniał, że trzecia
część jego terytorjum wraz ze
stolicą całego kraju została pod-
stępnie zagarnięta gwałtem, oku-
powana przez obcych.

Europa, świat cały życzyłby
nawet sobie, aby o tej niespra-
wiedliwej sytuacji, jaka powstała
skutkiem gwałtu, zapomniano.
Polacy i ich poplecznicy sądzą,

że Litwini również zwolna przy-
wykną do faktycznego stanu rze-
czy i zapomą wreszcie o zada-
nym im ciosie. Jest to błędny
pogląd. To się nigdy stać nie

może''...

Zwrot lasu ziemianom.
Jak podają „Liet. Žinios“ po

zmianie ustawy o reformie rol-
nej, razem z ziemią ziemianom
zwrócono 1500 ha lasu. (w)
 

Do jakich podstępów uciekają się
komaniści.

Komuniści, nie widząc możno-
ści dotarcia ze swą propagandą
do szerszych mas, dopuszczają
się coraz to nowych, ohydnych
prowokacji. Wydawnictwa swe,
aby zapewnić im możność wzię-

szym jest, iż ostatnio wykorzystu-
jąc nazwisko działacza białorus-
kiego, b. posła ks. Adama Stan-
kiewicza, wydali broszurę w języ-
ku białoruskim p. t. „Doglad za
dziećmi". Broszura ta wybitnie
komunistyczna w treści swej pro-
paguje hasło obalenia istniejącego
w państwie polskiem ustroju pań-
stwowego i społecznego. Na bro-
szurze znajduje się nadruk: „Wy-
dawca ks. A. Stankiewicz, biało-
ruska drukarnia im. Franciszka
Skoryny w Wilnie*. — Również
zasługuje na podkreślenie w opi-
nji publicznej drugi fakt prowo-
kacji ze strony komunistów. W
okładce zaopatrzonej tytułem: „Ka- 4
pitan J. Kowalski. Mecz bokser-
ski*, Wilno. Nakładem księgarni
wojskowej w Wilnie, wydana zo-
stała broszura komunistycznego
związku młodzieży skierowana do
żołnierzy armji polskiej.
 

Z sali sądowej.
O nadużycia w leśnictwie

Renkaciszskim.
Wczoraj na ławie oskarżonych

przed sądem okręgowym zasiedli:
leśniczy Franciszek Cwirko-Go-
dycki, gajowy Bolesław Zama-
chowski oraz żyd Dawid Tabo-
ryski. Dwaj pierwsi odpowiadali
za nadużycia służbowe, wskutek
których skarb państwa poniósł
straty materjalne, zaś trzeci z
podsądnych za ułatwianie tych
nadużyć przez paserowanie ma-
terjału sprzeniewierzonego.

Jeszcze w marcu 1924 r. nad-
leśniczy p. Włodzimierz Puhaw-
ko, kontrolując powierzony mu
pod opiekę teren leśny, w leśni-
ctwie Renkaciszki natknął się na
4 furmanki, wywożące razem 10
kloców drzewa budulcowego z
pni surowo-rosnących, nieopatrzo-
nych cechą właściwą.

Zatrzymani furmani oświad-
czyli, iż na zlecenle niejakiego
Dawida Taboryskiego drzewo to,
które wreszcie wskazał gajowy
Zamachowski, wiozą do tartaku
w Nowej Wilejce.

Indagowany w tej sprawie gaj.
Zamachowski próbował się wy-
łgać. Oświadczył, iż drzewo to
wywożą bez jego wiedzy, zaś sa-
mo drzewo jest przeznaczone dla
Karola Dunowskiego, który istot-
nie formalnie dopełnił tranzakcję
na wywóz drzewa.

Okazało się jednak, iż Du-
nowski zakupione drzewo już
wywiózł poprzednio, a ta tran-
zakcja była przeprowadzona na
własną rękę przez Zamachow-
skiego z Taboryskim.

Dalsze śledztwo ujawniło cały
szereg nadużyć popełnianych już
od 1923 r. przez Zamachowskiego.

Prócz tego stwierdzono, że
leśnicy Franciszek Cwirko-Gody-
cki oraz podleśny Baranowski
też nie są bez winy.

Cwirko-Godycki bowiem opła-
cał 'robotników zatrudnionych
przy prywatnej jego gospodarce
drzewem skarbowem, a jako de-
putat pobierał nie w drzewie opa-
łowym, na ten cel przeznaczo-
nym a w papierówce i to w
większej ilości niż się mu nale-
żało.

Co się tyczy podleśnego Ba-
ranowskiego, to wobec tego, że
dla pewności zbiegł on iukrył się
przed poszukującemi go władza-
mi, postępowanie karne względem
niego zawieszono.

Podsądni do winy się nie
przyznali, dając wykrętne tłoma-
czenia.

Przeprowadzony bardzo dro-
biazgowo, pod przewodnictwem
p. sędziego Józefa Zaniewskiego,
przewód sądowy upewnił sąd, iż
winę w granicach oskarżenia po-

noszą Zamachowski i Taboryski,
natomiast podsądnego  Cwirko-
Godyckiego sąd uznał za winne-
go niedopatrzenia i niedbalstwa

uwzględnienia ustawy o amnestii,
ze względu na to, że działał z
krzywdą dla państwa), Taboryskie-

stji, wymierzone kary zmniejszył
do połowy. Kos.

 

 

„KRONIKA.
Wiadomości kościelne.

— Pielgrzymka do Kalwarji.
W niedzielę dn. 20 b. m. o godz.

7 min. 30, po prymarji, wyruszy
z Ostrej Bramy pielgrzymka do
Kalwarji. W Kalwarji będzie od-
prawiona Msza Swięta.
— Dane statystyczne o ar-

chidjecezji Wileńskiej. Według
ostatnich danych  archidjecezja
wileńska liczy 1.298.118 wiernych
i jest podzielona na 28 dekana-
tów świeckich, oprócz których ist-
nieje jeszcze jeden dekanat woj-
skowy D. O. K. III Grodno, obej-
mujący następujące parafje woj-
skowe: Grodno, Wilno, Nowa Wi-
lejka, Podbrodzie, Lida — Wilej-
ka, Mołodeczno, Wołkowysk i Bia-
łystok. Dekanaty Archidjecezji
Wileńskiej dzielą się na parafje w
ogólnej liczbie 331; kościołów
obrządku łacińskiego na terenie
archidjecezji Wileńskiej jest 422,
parafjalnych 331. Liczba duchow-
nych świeckich obrządku łaciń-
skiego wynosi 455, zakonników 68,
zakonnic — 268. Parafij obrządku
wschodniego na terenie archidje-
cezji wileńskiej jest 6, w nastę-
pujących miejscowościach: w Wil-
nie, Albertynie, Zelwianach, Fas-
kach, Synkowiczach i Swisloczy.
llość duchownych świeckich ob-
rządku wschodniego wynosi 6, za-
konników 9, zakonnic — 19. (w).

Sprawy miejskie.
— Nareszcie stanie pomnik

Józefa Montwiłła. Na wczoraj-

szem posiedzeniu Magistratu m.

Wilna rozpatrzono między innemi

projekt budowy pomnika zasłu-
żonego filantropa Józefa Montwił-

ła. Po zaznajomieniu się z nade-

słanymi przez Komitet /'planami

budowy, Magistrat odrzucił po-

czątkowy projekt budowy pomni-

ka przy zbiegu ul. Zawalnej i

Trockiej [i uchwalił jednocześnie

wydzielić plac w ogródku koło

kościoła Franciszkańskiego przy

ul. Trockiej 16. Wobec powyższej

uchwały, pietrzące się trudności

w związku z wyborem miejsca

pod budowę pomnika zostały na-

reszcie usunięte. Roboty wstępne

zostaną rozpoczęte w początkach

przyszłego miesiąca. Komitet nosi

się z zamiarem jaknajszybszego

zrealizowania swego _przedsię-

wzięcia. (d).
— Dalsza elektryfikacja mia-

sta. Z dniem 15 b. m. elektrow-
nia miejska rozpoczęła przyłącze-
nia do prądu zmiennego ulicy
Nowogródzkiej na odcinku* do
rzeźni miejskiej. Korzystając z
tych robót zostanie jednocześnie
wydatnio zwiększone oświetlenie
tej ulicy. Lampy będą umieszczo-
ne na każdym słupie drewnianym
linji powietrznej, przyczem co
druga lampa będzie gaszoną o
północy, reszta zaś świecić będzie
aż do brzasku. Równocześnie do-
datkowe oświetlenie elektryczne
otrzymają: zaułek komendancki,
Nowomiejski |, oraz ulica Pawia,
Kacza, Gięsia i Składowa.

Ponadto w najbliższym czasie
elektrownia miejska przystąpi do
dódatkowego oświetlania ulicy
Montwiłłowskiej oraz rynku Łu-
kiskiego koło płyty straconych
bohaterów powstania 1863 roku.

Sprawy administracyjne.
—Starostowie a rady gmin-

ne. Dziennik Ustaw R. P. z dnia
16 lipca przynosi rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych

z dnia 4 lipca r. b. przekazujące
starostom powiatowym wojewódz-
twa wileńskiego prawa zarządze-
nia wyborów do zebrań i rad
gminnych. Prawo to przysługiwa-
ło dotychczas tylko wojewodom.

Poczta i telegraf.
Prezes Dyrekcji Poczt i Te-

legrafów w Wilnie inż. Karol Żu-
chowicz dekretem Pana Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 4 lipca r. b. został awan-
sowany do IV stopnia służbowe-
go z pozostawieniem na dotych-
czasowem stanowisku.
— W agencji pocztowej Ru-

da Jaworska (pow. Slonim)
z dniem 11 b. m. zaprowadzono
służbę telegraficzną i telefoniczną.

Sprawy robotnicze.
„— Konferencja piekarzy.

W tych dniach odbyła się konfe-
rencja pomiędzy cechami pieka-
rzy a chrześcijańskim związkiem
piekarzy. Na konferencji tej, poza
osiągnięciem porozumienia mię-
dzy cechami a związkiem zostało
uwzględnione żądanie pracowni-
ków piekarskich w sprawie za-
trudnienia bezrobotnych piekarzy
i zwalniania z pracy piekarzy, nie-
należących do związku. Na tejże
konferencji była poruszona spra-
wa zamykania piekarń. Nie zo-
stała ona jednak definitywnie za-
łatwiona, lecz uchwalono rozpa-
trzeć tę kwestję 27 lipca na
ogólnem zebraniu pracowników
piekarskich w Wilnie. (w)
— Nowy związek zawodo-

wy. Wczoraj o godz. 6-ej wiecz.
odbyło się zebranie organizacyjne
kamaszników wileńskich, na któ-
rem uchwalono założyć sklep
własny. Opracowanie statutu związ-
ku powierzono specjalnie wybra-
nej w tym celu komisji. (w).

Z życia stowarzyszeń.
Pielgrzymka dozorców

do Kalwarji. Dn. 27 iipca odbę-
dzie się pielgrzymka do Kalwarii,
organizowana przez związek do-
zorców m. Wilna. W pielgrzymce
wezmą udział niemal wszyscy do-
zorcy wileńscy. „ (w)

Sprawy akademickie.
— Z akademickiego klubu

włóczęgów. Jutro w niedzielę
o godz. 7 rano z mieszkania włó-
częgi Amorka przy ul. Bankowej
1—13 nastąpi wymarsz pierwszej
grupy  wycieczkowej, złożonej
z członków i sympatyków Aka"
demickiego Klubu Włóczęgów Wi-
leńskich. Grupa udaje się na ca-
łomiesięczną romantyczną węd-
rówkę pod hasłem „Na przełaj
Polski”. Trasa obejmuje w pierw-
szej części do Lublina szereg
puszcz od Rudnickiej do Biało-
wieskiej, w drugiej od Lublina do
Cieszyna. Góry Swiętokrzyskie,
Kielce, Chęciny, Olkusz, Ojców
i dolinę Prądnika, Kraków, Żywiec,
Beskid Zachodni i Śląsk Cieszyń-
ski. Podstawowym sposoben od-
bycia drogi jest marsz pieszy.
Przewidziana jest podróż koleją,
w miarę możności towarówkami,
na odcinkach Hajnówka—Lublin
i Chęciny — Olkusz.
— 0 balu maskowym przy-

pomina koleżankom i kolegom
zarząd Hkademickiej Kolonji Wy-
poczynkowej w Legaciszkach. Bal
ten odbędzie się dziś w sobotę
dnia 19 b. m. Wstęp dla akade-
mików bezpłatny. Dojazd koleją
do Zawias o godz. 14 min. 15.

Kronika policyjna.
— Kradzieź przy ul. Poleskiej.

W dniu 18 įb. m. Gryganis Józef, Po-
leska 31, zameldował o kradzieży z jego

Teatr Miejski w „Lutni“.
Dziś tętniąca życiem i werwą, niepo-
mierrie wesoła krotochwila Feydeau
„Dudek* z Ceranką, Żurowskim i Wyr-
wicz - Wichrowskim na czele. Będzie to
jedno z ostatnich przedstawień tej kro-
tochwili, która pomimo wielkiego po-
wodzenia schodzi z repertuaru z po-
wodu urlopów niektórych artystów.

Najbliższą premjerą będzie warto-
ściowa komedja T. Jaroszyńskiego „Są-
siadka". Sztuka ta ukaze się we wtorek
nadchodzący w reżyserji R. Wasilew-
skiego

— Teatr Letni w ogrodzie po-
Bernardyńskim. „Wilno miasto mo-
ich marzeń*. Dziś powtórzenie wspa-
niałej rewji w 20 obrazach p. t. „Wilno
miasto moich marzeń*. Rewja ta jak
i poprzednia ma zapewnione długo-
trwałe powodzenie.

— Rewje — na przedstawieniu
popołudniowem. Jutro w niedzielę
ukaże się poraz ostatni na przedsta-
wieniu popołudniowem po cenach zni-
żonych w Teatrze Letnim barwna rewja
w 23 obrazach „Warszawa —Nev -
York*. Początek o godz. 4 po poł.

POLSKIE RADJO WILNO.
Sobota, dnia 19 lipca 1938 r.

11,58. Sygnał czasu.
12,10. Muzyka z płyt

wych.
13,00.
17,15.
17,20.
17,35.

gramofono-

Kom. meteorolog.
Progr. dzienny.
Kom. tow. org. i kół rolnicz.
„O Czarodziejskiej Górze"

Temasza Manna pog. wygł T.
Byrski.

18,00. Audycja dla dzieci: „Hej, wa--
kacje to rzecz miła* — pióra Cioci Hali
wyk. Z.D.R.W. Transmisja na wszystkie
stacje polskie.

18,30. „Co nas boli?*
Mika po mieście.

18,45. Muzyka
Albeniz.: a) Tango,
zarra; 2) Chopin:
Meneuet ze suitv;
b-moll.

19,15. „W świetle rampy“ — no-
wości teatralne omówi T. Łopalewsk!.

19.40. Progr. na tydz. nast. i rozmait.
20,00. Transm. z Warsz. Pras. radj.,

koncert, kom. i muz. taneczna.

4 Kraju.
Groźny bandyta zabity.
W piątek nad ranem został w

powiecie szczyczyńskim pod Wa-
siliszkami zabity groźny bandyta
Sylwester Jamont, który w nocy
z 11 na 12 kwietnia r. b. zabił
pod Ostryną policjanta Francisz-
ka Szałwińskiego. W krytycznym
dniu posterunkowy Franciszek
Szałwiński wracał na rowerzez
Nowego Dworu do Ostryny i na-
tknąwszy się na dwóch podejrza-
nych osobników usiłował ich za-
trzymać. Osobnicy owi, którymi,
jak się okazało później, byli Syl-
wester Jamont i Bolesław Łucz-
ko, w odpowiedzi na wezwanie
policjanta, oddali w jego kierun-
ku kilka strzałów rewolwerowych
tak, ze Szałwiński padł na miej-
scu trupem. W dwa dni po za-
bójstwie  posterunkowego Szal-
wińskiego został aresztowany Bo-
lesław Łuczko, który wskazał na
Jamonta, jako na właściwego
sprawcę zabójstwa. Drogą konfi-
dencjonalnych wiadomości usta-
lono, że bandyta Jamont ukry-
wa się w specjalnej kryjówce le-
śnej, w lesie należącym do fol-
warku Misiury. W czwartek uda-
ło się do wspomnianego lasu
dwóch policjantów i podkradłszy
się do kryjówki bandyty, usiłowało
'go aresztować. Bandyta pogrą-
żony był we śnie. Zbudzony kro-
kami zbliżających się policjan-
tów, rzucił się do ucieczki, ostrze-
liwując się z rewolweru. W odle-
głości 120 kroków od kryjówki
padł, ugodzony kulami policjan-
tów w piersi i brzuch. Zenim po-
licjanci sprowadzili furmankę dla
przewiezienia go do Wasiliszek,
bandyta wyzionął ducha.

Pochwycenie przemytu
z Litwy.

Onegdaj funkcjonarjusze bry-
gady KOP przytrzymali na ro-
gatce Wiłkomierskiej w Wilnie
36 klg. tytoniu litewskiego „Ze-
fir". Przemyt ten wiózł na wozie
"wieśniak T. Krawajczyk ze wsi
Paciuny, gm. Mejszagolskiej.

przechadzki

z płyt gramofon. 1)
b) Sevilla, c) Na-

Kołysanka; 3) Suk:
4) Chopin: Polonez

mal wyłącznie do zmiękczenia twardej
wapiennej wody. Dopiero gdy się prze-
konano, iż ciasna granica zastosowania
boraksu w dziedzinie pielęgnowania uro-
dy tkwi w zanieczyszczaniu tego prepa-
ratu drażniącemi składnikami, oczysz-
czono go chemicznie, celem wielostron-
nego rozszerzenia wskazań tego sku-
tecznego preparatu kosmetycznego.
Jednakowoż działa boraks wtedy tylko
zbawiennie na cerę i skórę ciała, jeśli
dawka bywa indywidualnie dosto-
sowana do danych wymogów. Z za-
dowoleniem przeto konstatuję, żę do
każdego pudełka kosmetycznego borak-
su Dra Lustra załączona jest tabela da-
wek oraz łyżeczka do miareczkowania.
Dra Lustra kosmetyczny boraks, che-
micznie czysty, znajdzie przeto roz-
ległe zastosowanie. celem zmiękczenia
twardej wody, w wypadkach tłustej ce-
ry, dla odsłonięcia soczystej warstwy
naskórka, wybielenia przyszarzałej lub
opalonej cery, wydelikatnienia naskórka
ciała, usunięcia zgrubień nabłonka z nóg
i zobojętnienia przykrej woni kwasów

potu ciała.
Dr. Z. B.

 

W ręce Brygady KOP wpadła
również onegdaj partja przemy-
conych z Niemiec koronek war-
tości 2000 zł.

Na pograniczu w ciągu ostat-
niego tygodnia ujawniono prze-
mytu w postaci sacharyny, tyto-
niu, harmonijek, jedwabiu, koro-
nek itp. wartości przeszło 5000
złotych.

Równocześnie funkcjonarjusze
KOP ujęli niejakiego Józefa
Kanclerza, przemytnika, pocho-
dzącego z Litwy, oraz Aleksandra
Szuksto, mieszkańca m. Wilna.
Ujęto obydwóch w chwili, kiedy
taksówką nr. 87 w Wilnie wieźli
przemycony tytoń litewski w ilo-
ści 40 klg. Właścicielem tytoniu
okazał się zawodowy przemytnik
Kazimierz Szumski z Wilna, kil-
kakrotnie pociągany już do odpo-
wiedzialności jza przemycanie za-
granicznych towarów.

Walka z tyfusem w pow.
Swięciańskim.

W związku z zanotowaniem
wypadków tyfusu na terenie pow.
Swięciańskiego, władze sanitarne
wysłały niezwłocznie kolumnę
przeciwtyfusową, która przystą-
piła do energicznej akcji.

Tyfus najprawdopodobniej przy-
wlekli ze sobą emigranci z Lit-
wy. d

SEPIWISZWETEKIERZZOOGZECYCH

Z ostatniej chwili.
Katastrofa iotnicza.

WARSZAWA. (Pat). Dzienniki
podają, że znany konstruktor Dzia-
łowski, który wystartował wczoraj
na awionetce „D.K.D* z Krako-
wa do Warszawy, padł ofiarą wy-
padku. Pod Warszawą silnik od-
mówił posłuszeństwa.  Działow-
skiemu nie udało się splanować
i runął z awionetką na ziemię.
Ciężko rannego z pod szczątków
awionetki  wydobyli wieśniacy.
Działowskiego przewieziono do
szpitala w Końskich.

Wycieczka studentów
polskich z Ameryki.
POZNAN. (Pat). Wczoraj wie-

czorem przybyła do Poznania z
Gdańska, na miesięczny pobyt w
Polsce, wycieczka stowarzyszenia
studentów polskich w Ameryce.
Wycieczka zabawi w Poznaniu
3 dni. Gośćmi opiekuje się po-
znański komitet akademicki.

Trzęsienie ziemi na
Węgrzech.

BUDAPESZT. (Pat). Z miesco-
wości Eger donoszą, iż wczoraj
o godzinie 8-ej min. 30 rano od-
czuto tam lekkie trzęsienie ziemi.

 

Wstrząsy trwały trzy sekundy.
Szkód nie było.

OFIARY
złożone w Administracji „Dziennika

WileAskiego“.

Wobec niemożności złożenia naj-
szczerszych życzeń osobiście w dniu
imieniu W. P. Kamilli Jerzykowiczowej
ku uczczeniu tychże składa na rzecz
T-wa Pań Sw. Wincentego a Paulo
zł. 5 — Aleksander Pielkiewicz.

Przedruk wzbroniony !

RUDOLF BRINGER.
— Doskonale! Zamordowanego mamy tutaj

a morderca wskoczył do pociągu 234.
—A ten, który wyskoczył z B-14 i którego12)

Sztylet z kryształu.
Prokurator dolewał oliwy do ognia.
— Guillenot przypomniał sobie, że kiedy od-

stawiano tragiczny wagon na tor dwudziesty, obok
na dziesiątym stał pociąg Nr 234, odsunięty tam,

aby B-14 mógł przejechać. Rozumie pan? Morder-
ca jest w pociągu, ukryty w jakimś wagonie. Guil-
lenot widzi krew, robi się zamieszanie, odstawiają

pociąg. Wtedy morderca odcina głowę i z nieby-
wałą szybkością wskakuje do pociągu Nr 234, któ-
ry stoi obok. Nie potrzebuje stawiać nóg na ziemi,
gdyż stopnie obu wagonów stykają się i tem się
tłumaczy, że na ziemi nie było śladów krwi, pod-
czas gdy je znaleziono na stopniach tragicznego
wagonu. W pociągu Nr 234 zamknął się w W. C.,
porwał ręcznik, owinął nim głowę i spuściwszy ok*
no, chciał wrzucić paczkę do wody. Na szczęście
upadła obok, rybak znalazł ją i to wszystko. Niech
an zauważy, że na stopniach wagonu pociągu
r 234 są krwawe ślady nóg, skierowane do we-

wnątrz i że w W. C. skonstatowano krople krwi
i brak ręcznika. Sprawa jest chyba jasna.

Rosic był przybity.
Nie było wątpliwości: był na fałszywej drodze.
Myślał chwilę, potem rzekł:
— A jednak w B-14 było tylko dziesięciu pa-

sażerów. Widziałem listę kontrolera. W Ljonie bra-
kowało dwóch: mordercy i zamordowanego.

przyjął Frógiere? Byłoby razem jedenastu czyli
o jednego zadużo?

Ten jedenasty podróżny był deską ratunku
Rosica.

— Co mnie to wszystko obchodzi — zadecy-
dował Chaulvet. Mam ofiarę i mordercę, mniejsza
o resztę.

— Pan jest wygodny — zauważył kwaśno Ro-
sic — A co znaleziono w walizie?

— Nic. Dwieście czy trzysta franków w złocie

i przybory tualetowe z literami J. W.
— Dobrze. Ale Anglik który wraca z Indyj,

ma chyba więcej niż dwieście czy trzysta franków
w złocie. 1

— Morderca zrabował resztę.
— Czy znałazł pan soś W portfelu zabitego?
— Portfel?
— Powinien był być w wewnętrznej kieszeni

ubrania. . .
Przerwał, widząc z radością, że Chaulvet zaru-

mienił się jak młoda panienka.
— Mogę się założyć, żeście nie szukali.
— Nie —, przyznał zmieszany Chaulvet.
Teraz Rosic był górą. Zmiażdżył prokuratora

spojrzeniem pełnem pogardy i powiedział.
— Władze sądowe są ślepe. Na szczęście ma-

ją do pomocy policję. . . tę policję, z której się
tak chętnie drwi. . .

— Co się odwlecze to nie uciecze — zauwa-
zył Chauvet. — Zaraz każę. ..

02
— Zrewidowač ubranie zabitego.

— Pėjdę z panem do szpitala.
Przed sekcją oczywišcie rozebraio ofiarę.
— Gdzieście położyli ubranie — spytał proku-

— Wybaczy pan—zaczął zawiadowca. Rzeczy-
wiście z pociągu
wygląd zgadzał się z tym opisem. Wsiadł nawet do

tego wysiadł człowiek, którego

rator posługacza.
— W tym pokoiku na prawo.
Po chwili przyniósł paczkę, składającą się z

bielizny i ubrania.
— A marynarka? — spytał Rosic.
— Marynarka? |
— Przecież ten człowiek miał

narkę! Gdzież się podziała?
Napróżno szukano wszędzie. Marynarka znikła.

Ale w jaki sposób? Kto ją ukradł? Nowa zagadka,
posługacz przysięgał na wrizystkie świętości, że
schował marynarkę wraz z resztą ubrania: nikt nie
mógł wejść do pokoju, gdyż klucze miał przy so-
bie. Nic nie rozumiał,

— Tak jest zwykle—mcćywił ironicznie Rosic —
gdy się nie robi tego, co tr teba, odrazu.

Był szczęśliwy. Zemścił się teraz. Dorzucił:
— Komu zależało na tej marynarce? Morder<

cy. Ale któremu? Pańskie: nu, czy mojemu? Bo
mamy dwóch, panie proku atorze. Zdaje mi się, że
to mój. Niech pań zaczeka na mnie w swoim ga-
binecie pół godziny.

Rosic wyszedł ze szpitala i po piętnastu minu-
tach znalazł się na dworci,.

' — Przepraszam pana; — zwrócił się do zawia-
dowcy—nie zauważał pan, czy ż pociągu o godzi-
nie dwunastej z minutarni wy'siadł jakiś podróżny
w żółtych butach i zielonńem ubraniu, beż ka-
pelusza?

— Ale...
— Proszę odpowiadać.. J estem kierownikiem

brygady lotnej w Ljonie, oto ; mój bilet.

chyba mary-

autobusu, który kursuje między Walencją i lewym
brzegiem.

— Byłem tego pewny: — zawołał Rosic z tri-
umfującym uśmiechem i wrócił do prokuratora.

— Panie Chaulvet, morderca, który wyskoczył
z B—14, który każe sobie wypłacić tysiąc franków
dla sprawy „kryształowego sztyletu", który bierze
bilet do Ljonu i wysiada w drodze, jest tym sa-
mym, który kradnie marynarki nieszczęśliwych
ofiar zamordowanych w luksusowych pociągach.

— Co takiego? Któż to panu powiedział?
— Mój nos. Ten morderca wysiadł w połud

nie na stacji Saint Póray, zamiast jechać do Ljonu;
wrócił do Walencji, aby zwędzić marynarkę zabi-
tego. Mam dowód. A wie pan dlaczego? Ponieważ
w drodze przeczytał w gazecie, że zbrodnię jego
wykryto w Walencji, wobec czego zatrzymał się
tam, zamiast jechać do Ljonu.

— R skąd ma pan dowód, że to on właśnie
skradł marynarkę?

— Bo tylko jemu zależało na portfelu za-
bitego. 7

— Wiec pan twietdzi, że to jest morderca?
— Bezwzględnie.
— Przecież jest

morderca wskoczył
głowę do Izery.

— To jedenasty podróżny — rzekł Rosic. —
Oczywiście jest to ciemny punkt sprawy, ale
wszystko się w najbliższych dniach wyjaśni.

(D. Gm.)

dowiedzione, że prawdziwy
do pociągu 234 i wrzucił
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Žycie gospodarcze.
Wielka chłodnia portowa

w Gdyni.

Wielka chłodnia portowa w
Gdyni, której poświęcenia doko-
nano w ubiegłą niedzielę, wybu-
dowana została w iście amery-
kańskiem tempie. W dniu 21 kwie-
tnia 1929 r. wbity został pierw-
szy pal pod przybudówkę, a już
w rok później, mimo poważnych
przeszkód terenowych, pierwszy
raz „dano zimno* do' komór
chłodni.

Na budowę chłodni zużyto
przeszło 35 klm. rur amonjakal-
nych, 3800 tonn cementu, 1200
ton żelaza do żelbetu, oraz 100
wagonów korka i materjałów izo-
lacyjnych.

Pojemność chłodni wynosi do
700 wagonów jaj, masła, mięsa,
drobiu bitego i bekonów.

Narazie chłodnia została zbu-
dowana, jako budynek trzech-
piętrowy, w ten sposób jednak,
że pale, fundamanty, cała kon-
strukcja nośna i urządzenie da-
chu przystosowane są do dalszych
dwóch pięter. Po dobudowaniu
ich, pojemność chłodni wzrośnie
do 1000 wagonów, co pod wzgłę-
dem wielkości chłodni odpowia-
dać będzie 4-mu miejscu w
Europie.

Chłodnia gdyńska zbudowana
została w sposób odpowiadający
całkowicie najnowszym wymaga-
niom techniki chłodniczej.

Poza innemi niezbędnemi dla
prowadzenia chłodni urządzenia-
mi (centralne ogrzewanie chło-
dnic dla osuszania powietrzaw
komorach i t. d.), w chłodni zo-
stała zainstalowana fabryka lodu,
celem zaopatrywania w lód stat-
ków, wagonow—lodowni i miasta,

Ordynacje dopuszczają
weksle do protestu.

Nieustająca fala protestów we-
kslowych nie ominęła także ordy-
nacji hrabiowskich. Jedna z naj-
starszych ordynacji w Polsce do-
puściła do protestów w stołecz-
nych kancelarjach rejentalnych
duży portfel weksli na kilkaset
tysiecy złotych.

a

1 Białonej Sowieckiej.
Szkolnictwo na Białorusi

sowieckiej.
Prasa sowiecka białoruska

ostatnio opublikowała spis szkół
znajdujących się na terenie Bia-
łorusi sowieckiej. Ze spisu do-
wiadujemy się, iż na Białorusi
znajduje się 500 szkół ludowych
i 50 średnich i zawodowych za-
kładów naukowych, do których
uczęszcza około 40 tysięcy dzieci.
Do szkół tych przydzielonych jest
zaledwie 20 proc. nauczycieli na-
rodowości białoruskiej, 5 proc.
żydowskiej 73 proc. rosyjskiej,
zaś 2 proc. stanowią Polacy, Ło-
tysze i inne narodowości.

Z powyższego wynika, jak zni-
komy jest procent nauczycieli
narodowości białoruskiej, wykła-
dających w szkołach rzekomej
„niezależnej Republiki Białoru-
skiej. d.

Rozstrzelanie powstańca
białoruskiego.

„Zwiezda“ z dnia onegdajsze-
go podaje, iż Sąd Okręgowy w
Połocku skazał na karę šmieri
Filipa Ławrynowicza, białorusina,
pochodzącego ze wsi Maszyzki,
pow. dziśnieńskiego. Sąd naj-
wyższy B. S. R. R. wyrok ten
zatwierdził wskutek czego Ławry-
nowicz został rozstrzelany. Do
walki z komunizmem pchala go
zemsta. Cała rodzina Ławrynowi-
cza została rozstrzelana, a sam
on od roku 1920—do 1925 prze-
bywał w więzieniu sowieckiem.
Wypuszczony po odbyciu kary,
Ławrynowicz rozpoczął bezlitosną
walkę z komunizmem, czy to w
pojedynkę, czy też przy udziale
takich samych jak i on mścicieli
i dotkliwie dał się we znaki ko-
munistom. W roku 1930 w m.
kwietniu dostał się jednak on
podstępnie do rąk. G. P. U. Na
przewodzie sądowym zachowywał
się po bohatersku. Wyrok śmierci
przyjął okrzykiem „precz z ko-
munizmem, niech żyje wolność
ludu pracującego". Katowany w
lochach więzienia za swoje prze-
konania nie zgodził się za cenę
życia odstąpić od swej idei i zgi-
nął z okrzykiem na ustach „niech
żyje wolność, równość i niepod-
leglošė“. d

Sport.
Wiadomošci drobne.

Dzisiaj 1 p. p. leg. rozegrywa mecz
o mistzostwo okręgu z Makabią. Jutro
zaś Ognisko | gra z drużyną 17 p. p.,
a Ognisko il z Jutrzenką, Lauda jedzie
do Baranowicz by tam walczyć z
78 p. p.

W Wilnie bawi obecnie znana lekko-
atletka Polski p. Czerska (Lonka), która
ostatnio brała udział w meczu piłki ko-
szykowej, walcząc w finale z drużyną
Francji. Polki jak wiadomo zdobyły vi-
cemistrzostwo Europy w tej konku-
rencji.

W poniedziałek o 17,20 usłyszymy
znów pogadankę sportową nadawaną
przez radjo jako komunikat A. Z. S.

Ja. Nie.

Wyniki międzynarodowych
zawodów szermierczych.
OSTENDA (Pat). W zawodach

eliminacyjnych i mistrzostwo woj-
skowe szabli, Polska eliminuje
Anglję 13 :.3 i Belgję 10 : 5. W
finale Węgry zwyciężają Polskę
10 :6 i ltalję 11 : 5, ltalja zaś
zwycięża Polskę 12 : 4, przyczem
Polska walczy bez kontuzjomo-
wanego Segdy. Wreszcie Polska
zwycięża Finlandję 13 : 3. W wy-
niku tych rozgrywek pierwsze
miejsce zajęły Węgry, drugie —
Italja, trzecie — Polska, czwarte —

Holandja.

Międzynarodowy turniej
tenisowy.

WIEDEN. (Pat). W drugim dniu
turnieju tenisowego w Semmerin-
gu odbyły się następujące cieka-
wsze spotkania» Hughes (Anglja)—
Tłoczyński (Polska) 6 : 4, 6 : 3,
Timmer (Holandja) — Kinzel (An-
glja) 7 : 6, 2 : 6,6 : 2. Tłoczyń-
ski i Warmiński pokonali w grze
podwójnej Hirscha i Schomburga
(Niemcy) 6 : 4, 3 : 6, 6: 2, na-
tomiast Volkmerówna (Polska) ule-
gła w trzech setach dobrej teni-
sistce czeskiej Seinowej 5: 7,
7:5, 6: 3. Mistrzyni Niemiec
Neppa wyeliminowała znaną w
Polsce zawodniczkę austrjacką
Herbst 6 : 1, 6 : 3. W grze mie-
szanej para polska Volkmerówna—
Tłoczyński, przegrała w honoro-
wym stosunku do silnej pary mię-
dzynarodowej Herbst (Austrja) —
Menzel (Czechosłowacja) 6 : 4,
4:6 52

IDETDIEA SAPMEI ITS

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.

wWiieńska 15—5.

Rząd sowiecki w Moskwie z
jednej strony głosi, że tylko on
szczerze stawia kwestję rozbroje-
nia państw europejskich, z dru-
giej zaś przy pomocy III Między-
narodówki, przez niego finanso-
wanej, we wszystkich krajach ko-
muniści występują w parlamen-
tach przeciwko  zbrojeniu się
państw kapitalistycznych i usiłują
przez organizację „jaczejek ko-
munistycznych* w koszarach i na
okrętach wojennych dezorgani-
zować narodowe armje i mary-
narzy. Robi się to w tym celu,
aby w razie konfliktu zbrojnego
z Rosją sowiecką zdemoralizowa-
ne armje państw europejskich nie
były zdolne do skutecznych dzia-
łań wojennych.

To też warto się zapoznać, ja-
kie siły zbrojne posiada ten rze-
komo pokojowo usposobiony rząd
sowiecki. Organizacja sowieckiej
armji oparta jest na dekretach
sowieckich o powszechnej służ-
bie wojskowej z dnia 18 wrześ-
nia 1925 r. i 8 sierpnia 1928 r.
Na podstawie tych ustaw wszys-
cy obywatele Rosji sowieckiej są
zaliczeni do służby wojskowej od
14 do 40 r. życia. Przed rokiem
14-tym młodzież męska może być
powołana na 1 miesiąc przez 2
lata na kursy przysposobienia
wojskowego w centrach naucza-
nia regjonalnego. Lecz dotych-
czas jest to w bardzo niewielu
okręgach wprowadzone w czyn.

Roczniki powołane do służby
wojskowej przeznacza się częś-
ciowo do armji czynnej i armii
terytorjalnej (milicji), a reszta od-
razu do rezerwy. Służba w armii
czynnej i terytorjalnej trwa lat 5,
z tego służą * rzeczywiście w
armji lądowej i lotnictwie lat
dwa, a w marynarce lat trzy. A
podczas reszty tego okresu żoł-
nierze są na urlopach, z których
co rok są powoływani na ćwi-
czenia od 2 do 3 miesięcy. Po
pięciu latach żołnierze przecho-
dzą do rezerwy, do której zali-
cza się nadmiar każdego roczni-
ka. Rezerwy te mogą być powo-
ływane w ciągu lat 13 jeszcze na
3 miesiące ćwiczeń, a rekruci
przeznaczeni odrazu do rezerw,
w ciągu pierwszych lat pięciu
muszą przejść 6-miesięczny kurs
ćwiczeń wojskowych.

Ilość rocznika poborowego z
Rosji wynosi 1.600.000 ludzi, z
których 900.000 jest zdolnych do
służby wojskowej. Z tego '/, po-
woływana jest do armji czynnej,
1, do armji terytorjalnej, a pozo-
stała reszta, blisko 400.000, odra-
zu do rezerwy.

Rezerwiści przeznaczeni do ka-
walerji są obowiązani na ćwicze-
nia przyjechać na własnych ko-
niach, a do trenów dostarczyć
wozów. Stan czynnej armji so-
wieckiej wynosi 700000 żołnierza,
lecz w okresie powoływania rocz-
ników armji terytorjalnej w lecie
stan ten podnosi się do 1.500.000.
Armję czynną stanowią 28 dy-
wizyj piechoty i kawalerji i sie-
dem brygad kawalerji. Z tego
17 dywizyj umieszczonych jest na
Ukrainie sowieckiej. FArmję tery-
torjalną stanowią 42 dywizje pie-
choty i 4 dywizje kawalerji. Każ-
da dywizja ma 3 pułki piechoty,
1 pułk artylerji, 1 szwadron dy-
wizyjny, 1 kompanię saperów i 1
kompanię łącznikową. Każdy pułk
piechoty jest mocno zaopatrzony
i ma następujące oddziały tech-
niczne: 2 baterje trzydzialowe
artylerji 76 mm. oddział chemicz-
ny, elektryczny, saperów, łączni-
kowy. Poza tem dywizyjny pułk
artylerji posiada 4 baterje trzy-
działowe 76 mm. i 3baterje trzy-
działowe o 122 mm.

Dywizje armji  terytorjalnej
mają ten sam układ co w armii
czynnej, lecz w czasie pokoju ca-
ły zespół dywizyj wynosi tylko
2000 żołnierzy kadrowych, które
dopiero w czasie ćwiczeń lub
wojny uzupełniają się do 16.000
rezerwistów. W armji rosyjskiej
bardzo silnie w ostatnich czasach
zostały rozszerzone działy awja-
cyjny i chemiczny. W sprawie
rozwoju lotnictwa oprócz organi-
zacyj wojskowych i państwowych
jest jeszcze czynna społeczna or-
ganizacja „Osoawiakim* to jest
towarzystwo pomocy i obrony
powietrznej. Towarzystwo to zaj-
muje się propagandą lotnictwa w
społeczeństwie rosyjskiem. Rosja
dziś przy pomocy technicznej
inżynierów niemieckich pobudo-
wała kilka zakładów przemyslo-
wych do budowy samolotów i
silników spalinowych.

Również dobrze jest zorgani-

zowana obrona przeciwgazowa
i walka chemiczna w kraju rzą-
dów  proletarjackich.  Stowarzy-
szenie „Osoawiakim* ma również
na celu propagandę obrony ga-

Tak zwane handlowe lot-zowej.
nictwo jest również przygotowa-
ne w zakresie walki czemicznej
na wypadek wojny. Przygotowa-
nia do wojny chemicznej, gazo-
wej i do obrony przed nią są
robione w Rosji przy wydatnej
pomocy przemysłu niemieckiego,
Który zorganizował wiele fabryk
chemicznych w tym kraju i kie-
rownicy ich są w stałym kontak-
cie z władzami niemieckiej Reichs-
wehry.

Poza tem mamy w Rosji zor-
ganizowaną na sposób wojskowy
policję w ilości około 300.000
ludzi, będącej pod zarządem ro-
syjskiego ministerstwa spraw we-
wnętrznych, czyli G.P.U. Są to
dawne kadry czerezwyczajki, do
których rekrutuje się tylko par-
tyjnych komunistów.

Roczmy budżet wojskowy w
Rosji wynosi 4 miljardy fr. szwaj-
carskich czyli blisko 5 miljardów
naszych złotówek, bez kosztów
utrzymania policji G. P. U., przy-
sposobienia wojskowego itp. Jest
to budżet bardzo wysoki. Szkoły
oficerskie wypuszczają rok rocz-
nie 5000 do 6000 nowo ukończo-
nych maturzystów, którzy prze-
chodzą do armji czynnej. Pomi-
mo to armja ta wykazuje pewne
braki i niedociągnięcia, wiele za-
mierzeń dotychczas pozostaje na
papierze, gdyż brak jest środków
finansowych do wykonania tego
wszystkiego, czego wymaga or-
ganizacja wojska przy tak olbrzy-
mim corocznym materjale ludz-
kim.

Niedawno w Rosji obchodzono
dwunastolecie utworzenia armji
czerwonej i przy tej okazji naj-
wyżsi kierownicy wojska sowiec-
kiego i prasa rosyjska wypowie-
działy się wyraźnie o celachi
zadaniach tej armji. Armja ta
jest przednią strażą proletarjatu
międzynarodowego i ma służyć
celom wszechświatowej rewolucji
w celu obalenia dzisiejszego po-
rządku rzeczy w Europie... Taki
był sens tych przemówień i arty-
kułów w prasie sowieckiej.

BJ

 

dyskiem, bo
specjalność.

p
Dochód Boć.

zapewniony posiada każ-
dy przy lokacie oszczę-

Bilans Surowy Komunalnej Kasy Oszczędności Miasta Wilna
na dzień 1-go lipca 1930,  
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lokalu na sklep handlo-
wy na parterze z miesz-
kaniem możliwie blisko
centrum. Wiadomość:
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bowskiego Garbarska 1
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Waclawa Nowickiego
Wilno, ul. Wielka 30.
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Do sprzedania
warsztat mechaniczny w
całości lub częściowo.

  

Miejski Kinematograf | Od dnia 19 do 22 lipca 1930 roku «Dziecko Cyrku» Dramat w 10 aktach. W rolach gł.:

Ameryce. Kasa czynna od g. 5 m.30. Początek seansów od g. 6. Następny program: „Martwy węzeł".

—— sz W wan ———————————————————————-——-———-——————————————-——

włącznie będzie wyświetlany film: HELENA COSTELLO, JOE BROWN

Sala Miejska ul. Ostrobramska 5 i 8-letni FRANEK DARRO. Rzecz dzieje się w cyrku Cadwaladera, który jest największym cyrkiem w
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z udzialem w spėldzielni
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Konduktor: Pan musi
dopłacić do swego bile-
tu. To jest pociąg po-
spieszny, a pański bilet
jest na pociąg osobowy.

Pasażer: Niech pociąg
wolniej jedzie, mnie się
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Doktór medycyny

A. CYMBLER .
powrócił

Choroby weneryczne, na-

l wódek.

LEKKA ŁÓDŹ
pół rasowa tanio do
sprzedania.Dowledzieč

Pewna firma w Wilnie sprzedaje swoje małowartościowe piwo w uży-

klepie

wanych butelkach

„PATENT” Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu
i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów.

Przeto ostrzegamy Sz. Odbiorców przed falsyfikatami i prosimy

RÓŻNE
 

 

się adresu Henryka Ar-IMieszkania ! Ninejszym poszukuje
PRACA || i pokoje

|"RESRCEEEPEYRAFZAZPORYWOWWZ 

 

uważać przy kupnie prawdziwego wszechświatowej sławy piwa ży:
i Ę rządu mo ž tura Ciąglińskiego, syna Się od g. 1 do 3 w po-

wieckiego na oryginalną otykinte | korek. z firmą: Ay. PO CE Franciszka i Feniyki: z łudnie Brzeg Antokol-

Mickiewicza 12, róg Ta- Wołyńskich, urodzonego Ski 13 m. 2. gr.   

 

i oszukuje s'ę 2 poko-
TANIO, SZYBKO P je z kuchnią. Ofer-

I FACHOWO 5, do Adm. Dzież ref262—1

Arcyksiążęcy Browar
w ŻYWCU

w roku 1895 w Winnicy.tarskiej 9—2 i 5—7 ipół. Osoby mogące udzie-804—2
804—4 0 oIr nas ki sana ai ji W. O. lić jakichkolwiek wiado- DRU
SĄ 3 OU y maszy- mości w sprawie wyżej 5

Z poważaniem Reprezentacja Arcyksiążęcego „ „Szwajcarskie Gorzkie Zioła ESA LUZAWOUKEKEECWAZAECEJ P y

browaru w Zywcu na województwo: wileńskie, z marką „Kogut”) są stosowana W Sądzie nach Wileńskie Bluro Ko- ki uprasza KARNIA

przy cborobacb żoładka, ki- » misowo - Handlowe Mic- się o zgłoszenia pisemne 1 INTROLIGA-

Ki i ai |

Sprawy į
Lidę, Grodno i Woložyn. ;

EM »zck, obstrukcjiiknmieni | Sędzia: — Wiek pani? kiewicza 21, telon 152 | majątkowe| do „Łódzkiej Agencji TORNIA
Wydawniczo - Reklamo-

   
 

Wilno, Zarzeczna 19, tel. 18-62. żółciowych. Świadek:—Czy ta da- 123—s =

—" || „SI WAJCARSKIE GORZKIE ZIOLA=| ma, która była przede- Namy do sprzedania 05,podłuk. Wee250 DZIENNIKA
KONKURS. CCC są neturalnym łagodnym środkiem przeczyszcza- alatówalóż dać, TH ===," k 1 p ŁR ŻA

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Oświaty EA jącym, ułatwiającym funkcje organów trawie-| „jek? A J ż ZY aksa WILEŃSKIEGO"
w Smorgoniach niniejszym ogłasza konkurs na Pogrzeb. nia i działającym przeciwko otyłości. Sędzia: — Oczywiście. ego 2008, SE kk h Re 3a sea SPALONY 1

stanowisko dyrektora 3-klasowej Koedukacyjnej Sprzedają po 221 za pudełko aptekli skla- Swiadek: — A ięc (Pan Koziołkiewicz zo- miejskie K p Puzo? 0z8D: -uydrwptreż ILNO M

Średniej Szkoły Handlowej w Smorgoniach. Hono- , Właściciel hotelu spo- „dy apteczne. 667—29 O! Jestem O trzy lat „łod- stał wezwany do komi- o Blue i kasom. Blake za 5 Ajas
rarjum dyrektora wynosi 500 zł. miesięcznie przy tyka na schodach nowe- B szą od niej ZY sarjatu. WZdht o Elalte: Bieklaszs, ui

SORROW nauczaniu A tigočilowo, go gościa. 2 2 4 — Musimy panu do- e CO ajtejże Šai as Telefon 12-44.

niezaleznie od płatnych godzin dodatkowo wy- — [E===z== gamma NeŚć, że żona pańska A a . un. się. 411-

kladanych. © NE zostala przed“ godziną ——————rz i7 WSZELKIEGDYNIA jest najkorzy-
stniejszą lokatą kapita-
łu w kupnie — domów.
placów, parceli, oraz in-

Oferty należy nadsyłać na ręce niżejpodpi-
sanego Zarządu wraz z dokumentami, życiorysem
i referencjami do dnia 10 sierpnia r. b.

Rękaw.
LETNISKA. |

KF z utrzymaniem
w majątkach ziem-

napadnięt: rzez opry-
—Dobrze, ale w łóżku SE b Sro uż

była martwa pluskwa.

— Jedna martwa plu-

ROBOTYa

Pan Koziołkiewicz chwy-
w zakres dru-cił się za boki i parsknął

śmiechem. Gdy się uspo-

Służąca-sportsmenka.

— Kasiul

— Ten poeta Pega-
ziński sypie wierszyka-

i AKUSZERKI
Ty tłuczesz

101—0 o ZARZĄD. skwa? To nie wielkiego. skich w Nowogródzkiem mi jak z rękawa. Jak Lr KE awiDiOTEA i

T RZY EE
3 i Wileńskiem wojewódz- one podobają się panu? AKUSZERKA koił, spytał: diodę 2 reiia strasznie dužo talerzy. ; =

NAJKORZYSTNIEJ kupuje się towary gwaran- — No tak, ale na jej twje. Informacje: Wilno, Ja radzilb bMarja Laknerowa — A w jakim szpitalu wych, które poleca i — Bo to, proszę pani, ntroligator-

towanej dobroci u Głowińskiego.— Polecamy| pogrzeb zebrał się ogro= Rd, Mickiewicza 23, Biu- szyę mu rękaw NRA ulokowaliście tego bie- udziela wszelkich infor- ja jezdem lekka atletka stwa wcho-

różne nowości sezonowe, mory, jedwabie, po- | mny orszak żałobny. ro Techniczne Inż. Kier- **% NE Przyjmuje od godz. 9 do daka? macji Polska Agencja w klubie „Lamignat“ i dzące.
Handlowa w Gdyni (Dom trener kazał mi stale jj m7 w., Kasztanowa 7 m.5.

Sióstr). 407 trenerować się w rzucie wagą
peliny, sauniAa pończochy i skarpetki mo-

WZP69dne. Uwaga—Wileńska 7. „—00|COOIECEJ
Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

snowski i Krużołek S-ka,
tel. 5-60. 2————

Drukarnia „Dziennika Wileńskiego" ul. Mostowa i

 
 

 

 

Redaktor odpowiedzialny: KAZIMIERZ HAŁABURDA.


