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ŚWIĘTO 13 PUŁKU
UŁANÓW WILEŃSKICH.
W dniach 24 i 25-VII 1930 roku
13 Pułk Ułanów Wileńskich obchodzi

święto pułkowe.
Obchód święta odbędzie się w gar-

nizonie w Nowej Wilejce. —0 o   

 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej odwiedzi
Lubelszczyznę.

(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W połowie września Pan Prezydent Rzeczypospo-
litej wyjeżdża na objazd Lubelszczyzny.

Przyznanie mandatu.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Główna Komisja wyborcza przyznała mandat na
miejsce Karwana ze Str. Chłopskiego Marcinowi Margulowi urzędni-
kowi Banku Rolnego. š

Aresztowanie maturzysty ukraińskiego.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Sędzia śledczy w Stryju w Małopolsce aresztował
maturzystę Butkowskiego pod zarzutem przechowywania w dziupli
jodły skrzyni zawiarającej materjały wybuchowe, należące do ukraiń-
skiej organizacji wojskowej.

STRASZNE TRZĘSIENIE ZIEMI WE WŁOSZECH
Kilkaset ofiar w ludziach.

POTENZA. (Pat). Dziś w nocy o godz. 1.12 odczuto tu silne
trzęsienie ziemi o wahaniach poziomych i pionowych, które trwało
14 sek. Trzęsienie nie wyrządziło: żadnych szkód, ani nie pociągnęło
ofiac w ludziach w Potenzie, Materze i okolicznych miejscowościach.
Zdaje się natomiast, że są ofiary w ludziach w Barilo, gdzie trzęsie-
nie ziemi wyrządziło szkody. W Neapolu odczuto trzęsienie o waha-,
niach poziomych o godz. 1.06. Część jednego z pałaców pod
wpływem wstrząsów zawaliła się, zabijając dwie osoby I ra-
niąc pięć. Wskutek zawalenia się piątego piętra innego domu,
jedno dziecko poniosło śmierć, 5 zaś zostało rannych.

NEAPOL. (Pat) Trzęsienie ziemi, jakie nawiedziło miasto,
było niezwykie katastrofalne. Ciemności cpanowały miasto,
wywołując olbrzymią panikę. Tysiące mieszkańców uciekło
z miasta na okoliczne pola. Węźniowie usiłowali zbiec z więzienia.
Przybycie karabinierów przywróciło spokój. Zorganizowano natych-
miastową pomoc. Ilości ofiar dotychczas jeszcze nie ustalono.

RZYM. (Pat). (Stefani). Według ostatniej wiadomości, centrum
wstrząsów sejsmicznych znajdowało się pomiędzy Melfi, Ariano i Pu-
blia. Bardzo silnie ucierpiały okolice Potenzy. W Melfi jest 100 za-
bitych i kilkuset rannych, w Rapallo — 20 zabitych I 30 ran-
nych, w Rio-Nero — 11 zabitych i 50 rannych. W okolicach Cam-
po Basso, Matera i Bari ofiar niema. Natomiast w okolicach Bene-
vento poniosło śmierć 12 osób I jest 40 rannych. W okolicach
Salerno zginęły 2 osoby. W okręgu Foggia znaleziono dotych-
czas 3 trupy i wielu rannych. W Samym Neapolu 3 osoby zo-
stały zabite i 20 odniosło rany. Bardzo wiele domów runęło
w gruzy. Jeszcze większa ilość budynków bardzo ucierpiała.

RZYM. (Pat). Trzęsienie ziemi, jakie nawiedziło dzisiejszej nocy
prowincje włoskie Campania, Basilicapa i Publia, pociągnęło za sobą
liczne ofiary w ludziach. Centrum wstrząsów znajdowało się w
okolicach wygasłego wulkanu Vulturo. Wszystkie miejscowo-
ści, położone w pobliżu tego wulkanu, liczą setki zabitych
i rannych. Trzęsienie ziemi trwało od 10 do 15 sek. W Neapolu
wstrząsy powtarzały się trzykrotnie. Wszędzie ludność ogarnęła pani-
ka. Grozę sytuacji powiększyły ciemności, utrudniając akcję
ratunkową. W Rzymie trzęsienie ziemi trwało 3 sek. i miało cha-
rakter łagodny. W całych Włoszech panuje przygnębienie tem
bardziej, że istnieje obawa dalszych wstrząsów.

RZYM. (Pat.). W dalszym ciągu napływają szczegóły tragicznego
przebiegu trzęsienia ziemi w południowych Włoszech. Liczbę zabi-
tych obliczają na ponad 200, rannych około 500. Z wielu miej-
scowości dotąd brak danych. Pomimo zarządzonej natychmiasto-
wej pomocy ze strony rządu i włoskiego Czerwonego Krzyża sytuacja
jest w dalszym ciągu poważna. Do wielu miejscowości z powodu
uszkodzenia mostów trudno się dostać. Tragizm sytuacji po-
większał fakt, że centrum trzęsienia wstrząsy powtarzały się aż do
rana. Podkreślić należy niezwykle szybkie zorganizowanie akcji ra-
tunkowej, bowiem już w trzy godziny po katastrofie nadjechały
pierwsze pociągu ratownicze. Na miejsce katastrofy dzisiaj rano udał
się prezes Czerwonego Krzyża oraz wiceminister robót publicznych,
którzy co godzinę informująrząd o przebiegu akcji ratowniczej. W
wielu miejscowościach cały szereg budynków został uszko-
dzony. W Salerno pod Neapolem runął dach katedry Św. Ma-
teusza, wzniesionej w 1070 roku. W Rionero i Ripacandida ru-
nęły kościoły. W Melfi zawaliła się część słynnego zamczyska
z czasów Fryderyka Il oraz schronisko dla dzieci, gdzie zna-
leziono trupa kobiety, podtrzymującej belki, aby osłonić troje
dzieci od niechybnej Śmierci. Papież, powiadomiony o katastro-
fie, postanowił natychmiast oddać do dyspozycji kurji biskupiej w
Melfi niezbędne środki ratunkowe. Korpus dyplomatyczny złożył rzą-
dowi wyrazy współczucia.

WARSZAWA, (Pat.). W związku z katastrofą trzęsienia ziemi we
Włoszech wysłane zostały do Rzymu następujące depesze:

Do Jego Królewskiej Mości Wiktora Emanuela III, Króla Włoch.
Głęboko wzruszony straszną katastrofą, która Świeżo nawiedziło kilka
tak pięknych prowincyj włoskich, proszę Waszą Królewską Mość,
aby zechciał przyjąc ode mnie wyrazy jak najżywszej kondolencji
i aby zechciał wierzyć. iż cały naród polski przyjmuje żywy udział
w żałobie narodu włoskiego. (—) IGNACY MOSCICKI.

Do Jego Ekscelencji Pana Dino Grandi, Ministra Spraw Zagra-
nicznzch Królestwa Włoskiego. Dowiedziawszy się z żywem wzru-
szeniem o strasznej klęsce, która tyle zniszczenia sprawiła w kilku
okręgach Włoch, proszę Waczą Ekscelencję, aby zechciał przyjąć jak
najszczersze kondolencje rządu polskiego, który przyłącza sięz całego
serca do żałoby narodu włoskiego. (—) ZALESKI.

Napad piratów chińskich.
LONDYN, 23. VII. Z Honkon-

gu płynął do Saigonu okręt „He-
likon*. Podczas obiadu 12 wy-
kwintnie ubranych  chińczyków
pasażerów 1 klasy wyciągnęło
momentalnie rewolwery do współ-
biesiadników a herszt zapropono-
wał pasażerom aby dobrowolnie
oddali klejnoty i pieniądze.

Przeprowadzono następnie re-

wizje u pań i panów odebrano
precjoza, poczem herszt zapro-
ponował aby dokończono obiadu.
Druga część bandy teroryzowała
oficerów i załogę i skierowała
statek do zatoki pirackiej Bija.
Wyładowarno na ląd podróżnych
i towary a po zniszczeniu radjo-
stacji pasażerów zwolniono nie
czyniąc im żadnej krzywdy.

Mostowa 1.
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Rumunja weźmie, udział w proponowanej
przez Polskę konferencji państw rolniczych

BUKARESZT, (Pat.). Na po-
siedzeniu rady mtnistrów prem-
jer Maniu dał wyraz głębokiemu
oburzeniu z powodu potwornej
próby dokonania zamachu prze-
ciwko wicemin. Angelesco. Rada
ministrów przyłączyła się do o-
świadczenia premjera, prosząc go,
ażeby wyraził Angielsco życzynia
szybszego powrotu do zdrawia.
Z Kolei min. Madgearu udzielił
wyjaśnień w sprawie programu
konterencji rzeczoznawców  rol-
nych Rumunji, Jugosławii i Wę-
gier, mającej na celu przestu-
djowanie problematów rolniczych,
wysuniętych w związku z konfe-
rencją genewską w sprawie ro-
zejmu celnego oraz sprawami,

Belgijski minister ko
POZNAŃ, (Pat). Dziś o godz.

1.45 przyjechał do Poznania po-
ciągiem luxem przez Zbąszyń bel-
gijski minister komunikacji p.
Maurycy Lippens wraz z posłem
polskim w Brukseli p. Jackow-
skim i seretarzem p. Cockiem.
Do Zbąszynia towarzyszył mini-
strowi belgijskiemu w podróży
dyrektor okręgowych kolei pań-
stwowych w Poznaniu inż. Ruciń-
ski. Na dworcu w Poznaniu zja-

które będą przedmiotem obrad
konferencji w Sinaja, gdzie zbio-
rą się przedstawiciele Małej En-
tenty dla zbadania ogólnych pro-
blematów gospodarczych oraz
rozważenia stanowiska, jakie na-
leży zając z okazji debaty ge-
newskiej nad memornadum Brian-
da. Rada ministrów po wyja-
śnieniach min. Madgearu wy-
raził na jego propozycję zgo-
dę na udział Rumunji w kon-
ferencji ministrow roinictwa
państw Środkowej i Wschod-
niej Europy, proponowanej
przez Polskę. Rumunja wyra-
zi życzenie, ażeby termin tej
konferencji został przesunięty
na koniec sierpnia.

munikacji w Poznaniu
wił się celem powitania gościa p.
minister komunikacji inż. Kuehn,
który w tym celu przybył dziś
rano do Polski oraz p. wicemini-
ster przemysłu i handlu Doleżal.
P. min. Lippens w towarzystwie
p. min. Kuehna zwiedzał w go-
dzinach popołudniowych wysta-
wę. W nocy obaj p. p. ministro-
wie odjechali wraz z otoczeniem
do Warszawy.

«Dar Pomorza» udaje się w podróż.
GDYNIA, (Pat.. Jak się do-

wiadujemy, statek szkolny „Dar
Pomorza" opuszczaw sobotę port
w Gdyni, udając się ze 103-ma
uczęstnikami do Antwerpji, Ha-
vre'u obježdžając Anglję, następ-

nie do Bergen i Oslo. Podrėž ta
bedzie trwala do 1 paždziernika.
Okręt pozostaje pod komędą kpt.
Makieniewicza. Jest to pierwsza
| sitos szkolnego statku „Dar
omorza*.

Pomoc dla niemieckich prowincyj wschod-

BERLIN, (Pat). Według infor-
macji prasowej, ministerstwo wy-
żywienia i rolnictwa, na czele
którego stoi dr. Schille, zamierza
opublikować znaczną część usta-
wy o pomocy dla prowincyj
wschodnich Rzeszy w drodze de-
kretu i natychmiast po opubliko-

ch.
waniu przystąpić do zrealizowania
go. Chodzi tu mianowicie o punkt
ustawy, gdzie jest mowa o mo-
ratorjum dla obciążonych długa-
mi majątków ziemskich na tere-
nach wschodnich w celu uchro-
nienia ich od sprzedaży w drodze
licytacji.

Manewry armji niemieckiej.
BERLIN, (Pat). Po dwuletniej

przerwie odbędą się pomiędzy 15
a 19 sierpnia b. r. manewry je-
sienne niemieckiej armji i mary-
narki. Reichswehra ma odbyć
swoje ćwiczenia w Górnej Fran-
konji i Turyngji. Co do ćwiczeń
marynarki nie powzięto jeszcze

Konferencja unji m
LONDYN (PAT.) — Na dzi-

siejszem posiedzeniu konferdncji
unji międzyparlamentarnej pod-
czas dyskusji w sprawie mniej-
szości zabrał głos m. in. członek
lzby Gmin  labourzysta Riley.
Mówca krytykował działalność
Ligi Narodów, która jego zda-
niem, nie wypełniła dotychczas
swego uroczystego zobowiązania

dotychczas żadnych ostatecznych
postanowień. W manewrach bie-
rze udział 5-ta dywizja, stacjono-
wana w Badenji, Wirtembergji,
Hessen i Turyngji oraz 3-cia dy-
wizja kawaleryjska, której garni-
zon znajduje się w zachodnich
Niemczech.

iędzypariamentarnej.
zapewnienia członkom mniejszo-
ści narodowych elementarnych
praw obywatelskich. Riley opo-
wiedział się na rzecz utworzenia
komitetów pojednawczych, doda-
jac przytem, że należałoby wy-
wrzeć nacisk na Ligę Narodów
w kierunku utworzenia takich
komitetów,

Porozumienie gospodarcze państw Małej
Ententy.

BIAŁOGRÓD, (Pat). Minister
spraw zagranicznych polecił po-
słowi jugosłowiańskiemu w Buka-
reszcie złożyć rządowi rumuńskie-
mu memorandum w sprawie ko-
nieczności utworzenia gospodar-
czej organizacji krajów Małej En-
tenty, podkreślające, iż kryzys
rolny, który nawiedził całą Euro-
pe, dotyka szczególnie kraje o
przewadze wytwórczości rolniczej.
Kryzys potęguje zwłaszcza konku-
rencja krajów zamorskich. Jedy-
nym skutecznym środkiem  zara-
dzenia kryzysowi jest bezpośre-
dnie porozumienie pomiędzy kra-
jami przemysłowemi a krajami
rolniczemi,  zgrupowanemi we
wspólnej organizacji gospodarczej,
przyczem nie należy uważać tego
ugrupowania za blok  agrarny,
skierowany przeciwko krajom
przemysłowym, gdyż chodzi tu o
układ pomiędzy krajami, związa-
nemi zagadnieniem wymiany eko-
nomicznej i potrzebującemi jedne
drugich. Ulgrupowanie to nie by-
łoby skierowane również prze-
ciwko krajom rolniczym, pozo-
stającym poza jego ramami, zwa-
żywszy, że kraje rolnicze będą w
dalszym ciągu zwracały się do
krajów pozaeuropejskich w celu
zaspokojenia swych potrzeb w
dziedzinie spożycia i wytwórczo-
ści rolniczej. Rumunja i Jugosła-
wja ze względu na identyczność
ich budowy gospodarczej są po-
wołane do podjęcia inicjatywy w
sprawie utworzenia tego porozu-

mienia. Obecność Czechosłowacji
w Małej Entencie, jako kraju prze-
mysłowego, przyczyni się w zna-
cznym stopniu do znalezienia for-
muły porozumienia między kra-
jamj rolniczemi a krajami prze-
mysłowemi. (kład gospodarczy
krajów Małej Ententy będzie do-
stępny dla wszystkich krajów,
zwłaszcza z nią sąsiadujących, na
podstawie całkowitej równości.
Trzeba będzie pokonać znaczne
trudności na drodze do utworze-
nia tego ugrupowania, które przy-
czyni się do rozwiązania proble-
matu żywoinego dla tych krajów,
których nowa sytuacja, w jakiej
się znajdują, domaga się rozstrzy-
gnięcia nowego i oryginalnego,
niemającego przykładu w innych
krajach. Porozumienie Rumunji i
Jugosławji wobec podobnej sytu-
acji gospodarczej obu krajów bę-
dzie mogło zakreślić szerokie ra-
my i w pewnych dziedzinach
oznaczać będzie prawie unję cel-
ną. Porozumienie z innemi kraja-
mi będzie mniej lub więcej sze-
rokie, zależnie od gospodarczego
charakteru każdego kraju. Że
względu na złożony charakter za-
gadnienia kompetentni ministro-
wie Rumunji i Jugosławji będą
musieli zebrać się w celu ustale-
nia zasad porozumienia, podczas
gdy komisja, złożona z rzeczo-
znawców, będzie miała za zada-
nie opracowanie wszystkich szcze-
gółów porozumienia,

za granicę 8 zł.
OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 łam 35 gr., w tekście 40 gr., za
tekstem 10 łam. 15 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej,
zagraniczne o 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-
niem miejsca o 25 proc. drożej.

terminowe umieszczenie ogłoszeń.
Administracja nie bierze odpowiedzialności za

Konto czekowe w P. K. O. Ne 86187.

TRAGICZNY WYPADEK PODCZAS UROCZYS-
TOŚCI NIEMIECKICH W NADRENII.

BERLIN. (Pat.) Wczorajsze uroczystości w Koblencji, z okazji
ewakuacji, zakończyły się bardzo tragicznie. Gdy wielkie tłumy

publiczności przechodziły przez wąski most pontonowy
na Renie pod Neundorf, w kierunku zamku w Ehrenbreiten-
stein, gdzie odbywała się uroczystość, nagie most się załamał,

a znajdujący się na nim ludzie spadli do wody. Tylko niewielu
osobom udało się uratować. Do godz. 12 w nocy wydobyto

24 frupy.
BERLIN. (Pat.) Donoszą z Kobiencji, że dotychczas wydo-

byto 38 trupów do godz. 3 w nocy. 10 osób odniosło lekkie rany.
Straż ogniowa przybyła w 10 min. po wypadku na miejsce kata-
strofy. Zjawili się również w znacznej ilości policjanci, znajdujący się
w pobliżu dla utrzymania kordonu i oświetlali miejsce katastrofy
pochodniami. Wkrótce znalazły się na miejscu wypadku liczne bry-
gady ratunkowe z długiemi hakami i drągami dla przeszukiwania
dna rafy. Rannych odwieziono karetkami pogotowia do pobliskiego
szpitala. Na moście podczas wypadku znajdowała się sanitarjuszka
z grupą uczenic. Wszystkie wpadły do wody. Dotychczas wydobyto
6 dziewcząt, które utonęły. Na miejsce wypadku zjawili się pruski
minister opieki społecznej, nadburmistrz miasta i prezydent policji.
Katastrofę przypisać należy temu, że lekki most nie był zbudowany
dla ruchu publicznego. Przeszukiwania rzeki trwają nadal. Ciała
zmarłych w tak tragiczny sposób przewieziono do hali gimnastycznej
koszar oddziału łączności, aby tam dokonać ich rozpoznania. Koszty
pogrzebów przyjęło na siebie miasto.

BERLIN. (Pat) WW dalszym ciągu donoszą z Koblencji,
że władze liczą się z tem, że liczba zatopionych zwiększy się
jeszcze znacznie, głębokość bowiem rzeki w tym miejscu wy-
nosi 6 metrów. Wielkość katastrofy spowodowana została głębo-
kiemi ciemnościami nocy i paniką, która ogarnęła tłum, co po-
ciągnęło za sobą, że jeden chwytał się drugiego i razem wpadali
do rzeki. Po otrzymaniu wiadomości o nieszczęściu prezydent
policji w Kobiencji wydał natychmiast zarządzenia, wstrzymu-
jące wszystkie uroczystości w okręgu Kobiencji.

Prezydent Hindenburg przerywa podróż
+ po Nadrenii.

BERLIN. (Pat.) Prezydent Rzeszy przerwał swą podróż po
Nadrenji, oświadczając, iż wobec ogromnego nieszczęścia,

które nawiedziło kraj, rezygnuje z odwiedzenia Trewiru
Prezydent przyrzekł, iż weźmie udział w ża-

łobnej uroczystości w Koblencji, poczem odjedzie do Berlina.
Prezydent wyraził jednak nadzieję, iż niebawem będzie mógł odwie-

dzić Trewir i Akwizgran.

BERLIN. (Pat.) Z Trewiru, dokąd dziś miał przybyć na uroczy-
stości prezydent Hindenburg, donoszą, iż wiadomość o strasznej ka-
tastrofie wywarła silne wrażenie. Wielu mieszkańców Trewiru nic
jednak nie wie jeszcze o tragicznem zajściu i nadal oczekuje przy-
bycia prezydenta Hindenburga i wielkich uroczystości, a miasto całe
przybrane jest flagami, ponieważ niewiadomo, czy prezydent Hin-
denburg przybędzie dziś do Trewiru. Uroczyście ozdobione m. Trewir
i w głębokim smutku pogrążone m. Koblencja, które wywiesiło flagi,
spuszczone do połowy masztu, stanowią wstrząsające przeciwieństwo.
Również do m. Koblencji wiadomość 0 katastrofie nadeszła dość
późno, gdyż miejsce wypadku znajduje się w stosunkowo dużej od-
ległości od miasta.

BERLIN. (Pat.) Z Koblencji donoszą, że prezydent Rzeszy wziął
dziś tylko udział w posiedzeniu żałobnem na ratuszu, poczem na-
tychmiast odjechał do Berlina. Prezydent Rzeszy przejechał przez
miasto zamkniętym samochodem około godz. 12 z ratusza na dworzec
kolejowy, przez nikogo niespostrzeżony. Na ulicach miasta panował
słaby ruch, nie było żadnych owacyj, okrzyków, ani szpalerów.
Prawie niezauważany prezydent przeszedł w towarzystwie swego syna
przez peron do swojego wagonu salonowego, który został dołączony
do normalnie kursującego pociągu pomiędzy Koblencją a Kolonją.

Europejski raid awjonetek.
LONDYN (IAT.) Z euro-

pejskiego raidu powietrznego do-
noszą, że w ostatnich dwóch
dniach z 60 aparatów, które o-
puściły Berlin, przycyło do Lon-
dynu 54. Dwa samoloty wycofały
się w Anglji oficjalnie od udziału
w raidzie.

wszyscy pozostali czestnicy pol-
scy międzynarodowego  raidu
awionetek przybyli do Orly wczo-
raj po południu w następującym
porządku:  Zwirko, Więckowski,
Płonczyński, Lewoniewski, Orliń-
ski, Gedgowd, Babiński i Dudziń-
ski, Rutkowski. jak wiadomo, nie

PARYŻ (PAT.) — Zawody mię-
dzynarodowego konkursu turyz-
mu powietrznego rozwija się w/g
przepisanego programu. Pierwszy
etap szedł z Berlina do Calais —
lotnisko w St.—lnglevert, drugi
przez Londyn do Orly (lotnisko
pod Paryżem), trzeci zaś z Orly
do Madrytu. Obecnie ten etap,
obejmujący 1128 klm, przebył
pierwszy lotnik angielski Butler,
drugi doleciał do Madrydu lotnik
francuski Finat. Z Polaków pierw-
szy leci Bajan, króry odleciał z
Orly wczoraj o godzinie 10 min. 44
i przybył o godzinie 11 min. 52
do Poitiers gdzie zmuszony był
zatrzymać się dla naprawz pod-
pory swej awionetki, która zła-
mała się przy lądowaniu.

LONDYN (PAT.)— Lotnik Mu-
ślewski wylądował dziś w połud-
nie w Bristolu i natychmiast wy-
startował do dalszego lotu, z po-
wodu jednak wadliwego fonkcjo-
nowania śmigła ponownie lądo-
wać i prawdopodobnie pozostaje
w Bristolu do jutra.

PARYŻ (PAT.) — Po Bajanie,
który pierwszy z zawodników pol-
skich wylądował w Orly i natych-
miast odieciał w dalszą drogę,

bierze dalszego udziału w zawo-
dach, ponieważ awionetka jego,
lądując w czasie gwałtownej bu-
rzy w Sr. Inglevert, przewróciła
się i uległa rozbiciu, przyczem
sam lotnik na szczęście żadnego
szwanku nie poniósł. Wszyscy za-
wodnicy polscy odlecieli dziś o
godz. 7 rano w kieruku Poltiers.
Na lotnisku witali naszych lotni-
ków przedstawiciele konsulatu i
kolonji polskiej w Paryżu.

LONDYN. (Pat). „Manchester
Guardian", omawiając lot awio-
netek dokoła Europy, pochlebnie
ocenia lotników polskich, pisząc:
Lotnicy polscy wykazali znakomi-
„te rezultaty, pomimo braku szczę-
ścia, który sprawił że Karpiński
musiał wycofać się z lotu z po-
wodu ataku ślepej kiszki, a inny
Polak nieszczęśliwie wylądował w
Heston, zawadzając skrzydłem o
wóz ciężarowy. Maszyna została
jednak naprawiona, a lotnik na-
stępnego dnia odleciał w dalszą
drogę. 6 polskich pilotów są to
studenci, którzy sami planowali i
budowali swoje maszyny. Maszy-
ny polskie wyróżniają się orygi-
nalnością rysunku i dobrą kon-
strukcją.

Lot z Ameryki do Europy.
NOWY-YORK. (Pat). Kapitan

Kingsford Smith ma dziś wieczo-
rem w towarzystwie kapitanów

Saula i Johna Stannage odlecieć
do Europy.
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Kierownicy obozu sanacyjne- „Glos Narodu* zwraca uwagę, dzie objęli władzę na to tylko, by z niej VI "NY

go mają — zdaje się — jeszcze że obecną chwilę w okresie po- korzystać. i Ciekawa była pozycja aru
złudzenia. W kaźdym razie nad- Pm zale całko- Zawsze dzieją się cuda... | Prawo zee dla Polakas; w Diemczech. zSdlenniiikc kids is.

rabianiem tupetu i pewnošci sie- Foo žalsvos ike Niedawno, jak pamiętają czy- Niemcy zawsze uparcie dążyli dopuszczenia, w drodze PE wej, którzy nie radzili zbytniej

a do niemczenia Polaków przez miejscowych, w okolicach z lud- pochopności w prowadzeniu roz-
bie usiłują wobec społeczeństwa

i wobec topniejących resztek sze-

regów sanacyjnych stwarzać po-

zory siły i trwałości obecnego

systerau. P. Świtalski przygoto-

wuje się podobno do wyborów,,

p. Sławek „lekceważy* opozycję

centrum i lewicy, zaprzysiężona

prasa jeszcze grzmi na partyj-

nictwo i obwieszcza zwycięstwa

sanacji. Niedawno „Polska Zbroj-

na" ogłosiła narodowi, że wszyst-

kie stronnictwa opozycyjne stra-

ciły całkowicie zaufanie dawnych

swych zwolenników i pozostały

tam tylko dowództwa bez szere-

gowców, a „Polska Zachodnia”

otrąbiła wielkie zwycięstwa „obo-

zu marszałka Piłsudskiego" wo-

bec wyników wyborów uzupełnia-

jących w okręgach Swięciańskim,

Lidzkim,  Kowelskim, zaliczając

poprostu wszystkich nieglosują-

cych do zwolenników B. B. Wy-

gląda to coś na humor wisielczy...

Ale, powiedzmy, iż należy po-

ważnie traktować te objawy do-

brego samopoczucia sanacji, przy-

pisując je brakowi samokrytycyz-

mu oraz skłonności do zbyt-

nich złudzeń. Wypada wtedy za-

stanowić się nad kwestją, czy

opozycja może być przez obóz

rządzący traktowaną lekceważąco,

jako zjawisko zgoła bez znacze-

nia. Sam fakt coraz bardziej

rosnącego niezadowolenia we

własnych szeregach powinienby

pouczyć przywódców sanacji o

czemś zupełnie przeciwnem.

Bezpośrednio po zamachu ma-

' jowym sanacja dysponowała wiel-

kim kapitałem zaufania. Miała za

sobą nie tylko te siły, które bra-

ły udział w zamachu po stronie

Piłsudskiego, ale niemal wszystko

to, co wyraźnie nie skupiało się

pod sztandarami obozu narodo-

wego. Politycznie przedstawiało

się to tak, że lewica bez zastrze-

żeń, grupy centrowe wyczekują-

co i chwiejnie stanęły po stro-

nie obozu sanacyjnego. Do tego

należy dodać konserwatystów.

Większość warstwy robotniczej

po miastach, znaczne odłamy zie-

miaństwa, niemal w całości lud

rolniczy, chwiejna jak zawsze

inteligencja miejska — wszystko

to było skłonne widzieć w no-

wych władcach Polski twórców i

organizatorów nowego życia w

Polsce w zakresie ustroju, admi-

nistracji, stosunków  gospodar-

czych itd.

Cóż z tego kapitału zaufania

i nadzieji pozostało? Nic, dosłow-

nie nic.

Dzisiaj opozycja przeciw sy-

stemowi i ludziom sanacji toczy

się trzema wielkiemi łożyskami.

Pierwsze — to stronnictwa i

partje. Prócz B. B., stracono

wszystkich, nie mówiąc oczywiś-

cie o Stronnictwie Narodowem,

które nigdy nie zachowało się

chwiejnie. Zawiodły także na-

dzieje na rozbicie poszczególnych

stronnictw. Tu i owdzie może

plączą się jeszcze jednostki,

skłonne do porozumienia z sa-
nacją.

Duch opozycji i niezadowo-

lenia wkradł się również do sa-
mej Grenady. i

Zaraza dotknęła przedewszyst-

kiem grupy konserwatywne. Prze-

jawy niechęci w tej części

B. B. zapewne są najmniej

jaskrawie wypowiadane, lecz mi-

mo to głębokie. Entuzjazm pierw-

szych czasów pozamachowych

wygasł zupełnie. Prasa konserwa-

tywna wyrzeka się obecnie sym-

patji do dyktatury. Nie szczędzi

krytyki w kwestji zmarnowania

dobrych konjunktur dla zmian

ustrojowych, z trwogą odzywa się

o sprawach gospodarczych, na-

wołuje do zgody powszechneji

porozumienia z Sejmem. (Czas,

Dziennik: Poznański).

Zaczęły się znamienne secesje.

Zaledwie minęły echa wystąpień

pp. Bartla i Czechowicza, panika

ogarnęła posłów włościańskich.

Cieplak, Krysa i Targoński to do-

piero póczątek.
We własnych szeregach zro-

dziła się niewiara w podstawy mo*

ralne stosunku obozu sanacji do

własnego narodu. Przytaczaliśmy

kilkakrotnie uwagi sanacyjnego

„Przelomu“; organu grupy Zjedn:

ściach rządu, nic nie słychać. Wy-
gląda to na bezradność  człowie-
ka, który umiał burzyć i w tem
wyładował całą swą energję, nie-
zdolny zaś jest do pracy budo-
wniczej i organizacyjnej.

A przecież dyktatura bezczynna —
to grotecka podniesiona do kwadratu.
Zarzuca się rządom parlamentarnym,
że skrępowane codzienną kontrolą izb
działają powoli i niekonsekwentnie. Za-
rzut jest częściowo słuszny. | my nie
uważamy rządów demokracji za idealne,
ale tylko za jedynie możliwe. Dykta-
tura, gdy tylko gdzie przyszła do wła-
dzy, starała się zawsze udowodnić swą
rację bytu przez ożywioną aktywność.
Mussolini jest tytanem pracy, inicjaty-
wy, przesiębiorczości. Primo de Rivera
nieustannie przechwalał się rezultatami
swych pracowitych rządów. Dyktatura,
któraby odrzucała parlament jako prze-
szkodę w pracy, i sama nic nie robiła,
jest dla każdego myślącego człowieka
czemś komicznem i oczywiście zby-
tecnem. Jeśli nie umie zmienić ustrojn
zabrać się do sanacji niedomogów go-
spodarczych, wypracować programu
narodowościowego, społecznego i t. p.
jeśli swą siłę manifestuje tylko w ge-
stach, skierowanych przeciw opozycji,

telnicy, odbyła się w sądzie okrę-
gowym wWarszawie sprawa pod-
słuchu telefonicznego na linji Za-
mek—Spała. Zakończyła się wy-
rokiem uniewinniającym bohatera
afery, Jana Seinfelda. Wkrótce
Sprawa ta znajdzie się na wokan-
dzie sądu apelacyjnego.

Przy okazji warto przytoczyć,
co w jednym z ostatnich nume-
rów pisze „Kurjer Poznański*:

Były, jak wiadomo, niedawno te-
mu czasy, gdzie w telefonach działy
się rzeczy tajemnicze: szmery, stuka-
nia, sekundowe przerwy, włączania it.p.
Była o tem mowa w Sejmie, gdy do
steru doszedł p. Bartel. Następnie
szmery, stukania, sekundowe przerwy,
włączania ustały. Aliści, widocznie nie-
tylko w przyrodzie dzieją się cuda,
i cuda nawet wracają Bo oto od pe-
wnego czasu w pewnych telefonach
znowu słyszy się tajemnicze szmery,
stukania, sekundowe przerwy, włącza-

nia i t. p.
O przyćzynach tych cudów idzi-

wów mamy, z właściwej strony wła-
ściwe informacje, o których opinja pu-
bliczna dowie się z innego miejsca.

 

Kredyt banków amerykańskich dla sowiec-
kiej organizacji.

NOWY-YORK. (Pat). Według
danych policji, badającej działal-
ność komunistów w Stanach Zje-
dnoczonych banki Stanów Zjed-
noczonych udzieliły kredytów w

6.P.U.
PARYŽ (PAT) — Wychodzą-

cy w Paryżu dziennik rosyjski
„Poślednija Nowosti* dowiaduje
się, że pod nazwą „grupy inży-
nierów i techników*, przybywa-
jących w tych dniach do Paryża,

wysokości 80 miljonów dolarów
Amtorg Trading Corporation, któ-
ra jest organizacją sowiecką od
chwili powstania.

działa.
ukryty jest oddział G. P. U., któ-
remu  polecono zlikwidowanie
Biesiedowskiego i Fgabekowa,
dwóch wybitnych uciekinierow z
z obozu sowieckiego, którzy prze-
bywają obecnie we Francji.

Próby skłonienia Gandhiego do zaprzesta-
nia akcji nieposłuszeństwa.

POONA. (Pat). Dwaj przywód-
cy odłamu umiarkowanego na-

cjonalistów hinduskich odwiedzili
Gandhiego w więzieniu i rozma-
wiali z nim w ciągu czterech go-

Ltaloj Polski.
Żmije w Warszawie były pod-

rzucane?
„Wieczór Warszawski” donosi:

„Po kilkutygodniowych  alarmach,
spowodowanych odnajdywaniem żmij w
różnych miejscach, nastąpiło pod tym
względem uspokojenie i o žmijach nic
nie było słychać. Jednak pytanie, skąd
one się brały, nie przestało trapić
mieszkańców Warszawy.

Przed kilkunastu dniami pogotowie
lekarskie zostało zaalarmowane telefo-
nicznem wezwaniem do domu noclego-
wego przy ulicy Dzikiej 62. Lekarz po-
gotowia, przybywszy na miejsce zastał
jednego z mieszkańców, leżącego w go-
rączce.

Chory pacjent miał rękę powyżej
dłoni owiązaną brudnemi szmatami,
zwilżonemi wódką. Po odwinięciu tego
opatrunku na ręce odnaleziono maleńką
rankę, pochodzącą, jak mówił pacjent,
od skaleczenia. Ponieważ zachodziła
obawa zakażenia krwi, przewieziono
chorego do szpitala Dz. Jezus, gdzie
pacjent przyznał się, że ranka nie po-
chodzi od skaleczenia, lecz od ugry-
zienia żmiji.

Dawał przy tem jakieś mętne wy-

jaśnienia, że stało się to wówczas, gdy

pracy miast i wsi. Niedawno zno-

wu tak się wyrażał:
„„Žycie woła o budownictwo, o

pracę twórcząl A gdzież ta praca wspól-

na, łączna. Wszyscy się nienawidzą,

wszędzie sama tylko sycząca i trująca

nienawiść, gangrena, nieróbstwo, orgja

bezmyślności!

W innej jeszcze grupie, w gru-

pie legjonistów, odzywają się gło-

sy krytyki pod adresem kierowni-
czych osób. „Myśl legjonowa*,

organ krakowski legjonistow pi-

sał przed paroma tygodniami:

„Uznajemy i szanujemy zasługi p.

marszałka, ale musimy podnieść, że

pierwszą rzeczą dla nas jest Państwo,

Ojczyzna, a potem dopiero zasłużeni

ludzie, jakim jest p. marszałek i w tym

stopniu musi się wszystko podporząd-

kować i uporządkować”.

Wreszcie jest trzeci odłam

opozycji, o którym najmniej się

dotychczas mówiło. Stanowią go

liczne rzesze społeczeństwa nie-

zorganizowane w stronnictwach i

partjach, słowem wszyscy Ci, CO

stoją poza czynną pracą polity-

czną i są . normalnie przeważnie

bierną masą, znakomitym mater-

jałem do sprawowania nad nim

władzy. Kapitał zaufania i nadziei,
sanacja miała śród tych rzesz bo-

daj największy. Zmarnowała go
bezpowrotnie. | nie należy tego

zjawiska przypisywać ani w zu-

pełności, ani w dużej mie-

rze zręcznej działalności i pro*

'pagandzie krytycznej  stron-

nictw opozycyjnych. Głęboki nurt

niechęci i zdecydowanej opozy*

cji powstał w szerokich kołach

dzin, usiłując nakłonić go do za-
przestania akcji nieposłuszeństwa
cywilnego. Jutro zamierzają oni
odwiedzić Gandhiego raz jeszcze.

spał nad Wisłą (I?). Dopiero w kilka
dni potem, jadna z sióstr szpitala, przy-
padkowo wysłuchała rozmowę ukąszo-
nego przez żmiję, z innym chorym, z
której wynikało, że został on ukąszony
nie podczas snu, a w czasie chwytania
zmiji.

Siostra o swem spostrzeżeniu po-
wiedziała lekarzowi, który nazajutrz za-
czął badać chorego i wówczas wyszły
na jaw sensacyjne szczegóły.

Wiosną przyszedł do domu nocle-
gowego stały mieszkaniec schroniska.
A. Pajura. Przyniósł z sobą kilka bute-
lek wódki i zakąski, oraz poprosił czte-
rech kompanów. Gdy wszyscy byli już
dobrze podnieceni alkoholem, Pajura
zaproponował im współudział w pe-
wnym interesie. Chodziło mianowicie o
łapanie żmij w lasach, które Pajura bę-
dzie sprzedawał jakiemuś tajemnicze
mu osobnikowi.

Przystali na tę propozycję i od tego
dnia wyjeżdżali stale do lasów Puszczy
Kampinoskiej, gdzie oddawali się polo-
waniu na gady.

Złowione płazy Pajura osobiście od-
nosił owemu osobnikowi i przynosił im
pieniądze. Ostatni raz polowanie na
gady odbyło się w ostatnich dniach
czerwca, wówczas to jeden z nich zo-
stał ukąszony. Po tym wypadku nikt
z nich nie chciał ryzykować i narażać
się na ukąszenie przez gada”.

Niewiadomo. czy zeznania te są
zgodne z prawdą, czy są majaczeniami
chorego.

społecznych w znacznym stopniu

samorzutnie, jako następstwo —

mówiąc oględnie — fatalnego sy-

stemu i fatalnych metod, stoso-

wanych przez sanację.

Niezależnie od programów par-

tyjnych i od taktyki partyjnej wy-

tworzyły się w społeczeństwie na-

stroje i usposobienia, częstokroć

bardziej radykalne pod względem

opozycyjnym i bardziej nieprze-

jednane od  opinji i sądów

grup politycznie zorganizowanych.

Stało się to w szczególności

ostatniemi czasy, gdy po ban-

kructwie rozmaitych mniej lub

więcej niepomyślnych wyczynów

zapanowała wszechwładnie meto-

da bezczynności i bezwładu. Nie

można się łudzić, że szerokie

masy, choćby były. najbardziej
bierne, nie dostrzegą we właści-

wej chwili tak bardzo rażącego

objawu, jak nieróbstwo; nieudol-
ność, a w następstwie zastój na

wszystkich polach. W tych kołach
im większe były nadzieje i

oczekiwania, tem większą jest

reakcja i zawód .i jako skutek
bezwzględne nastroje opozycyjne.

Jeśli sanacja liczy, że w dalszym

ciągu będzie mogła operować

bezwładnością i biernością sze-

rokiego apolitecznego ogółu, to

spotka ją bolesne rozczarowanie.

Takie są trzy grupy opozycji.

Na kogóż jeszcze mogą liczyć

niedobitki sanacyjne, uporczywie
pragnące pozostać na zdobytych

pozycjach?
"m

szkołę. Ten, kto włada młodzieżą,
myślą oni, ma dla siebie przy-
szłość. Spodziewają się, w dąże-
niu do tego celu, że skorzystają
z giętkości duszy dziecięcej. Ale
rachunek ten robią bez wliczenia
zapału patrjotycznego rasy pol-
skiej i dlatego też polityka ich
skazana jest na niepowodzenie.
Któż nie pamięta wzruszających
zajść, wywołanych niegdyś okrop-
nemi m.ęczarniami, zadawanemi
przez nauczycieli pruskich dzie-
ciom, które wzbraniały się odpo-
wiadać im po niemiecku, a także
owego strajku z górą stu tysięcy
dzieci polskich w ciągu ośmiu
miesięcy w r. 1905 i 1907. Po
wojnie Niemcy nanowo używają
tych samych sposobów, starając
się wszelkiemi sposobami  prze-
szkodzić dzieciom polskim w na-
uczeniu się mowy macierzystej.

Aby lepiej zrozumieć dążenia
tej polityki, zbadamy stan rzeczy
prawny w nauce dla Polaków w
Niemczech, a potem porównamy
go ze stanem rzeczywistym.

Art. 113-ty Konstytucji
marskiej głosi:

» — ... ludności innojęzycz-
ne Rzeszy nie mogą... doznawać
żadnej przeszkody... w używaniu
mowy macierzystej w nauczaniu".

Wydawało się, że Rzesza w
ten sposób zobowiązała się za-
pewnić naukę mniejszości w ich
własnym języku. Tymczasem usta-
wa z 28-go kwietnia 1920 o pu-
blicznych szkołach początkowych
oraz ustawa z 15-go lipca 1921,
normująca naukę religji, nie za-
wierają żadnego postanowienia
odnoszącego się do mniejszości.
Dnia 19-go lutego 1926 poseł
Erhelenz z towarzyszami złożyli
w Reichstagu wniosek tej treści:
„Reichstag uchwala zażądać od
rządu Rzeszy przedstawienia mu
w najkrótszym czasie ustawy, za-
pewniającej mniejszościom życie
umysłowe niezależne". Wniosek
ten pozostał bez następstw. Nie-
ma przeto w. ustawodawstwie
Rzeszy żadnego postanowienia,
zapewniającego mniejszościom, a
w szczególności mniejszości pol-
skiej, nauczania odrębnego.

Na Górnym Sląsku nauczanie
mniejszości polskiej, jak niemiec-
kiej w polskiej części Górnego
Sląska, jest unormowane artyku-
łami 97 i 131 konwencji genew-
skiej z 13-go maja 1922. W za-
kresie nauczania prywatnego do:
puszcza ona zakładanie i kierow-
nictwo szkół prywatnych pod
określonemi warunkami. W za=
kresie szkolnictwa publicznego są
trzy urządzenia dla mniejszości
polskiej: szkoły mniejszościowe,
gdzie język polski jest językiem
nauczania, klasy mniejszościowe,
gdzie uczy się po polsku w szko-
łach publicznych niemieckich,
wreszcie kursy języka polskiego
lub religii po polsku w szkołach
niemieckich. Konwencja Genew-
ska ustala dokładnie warunki, a
zobaczymy jeszcze, jak to jest
stosowane.

Stan rzeczy prawny w samych
Prusiech poza Górnym Śląskiem
trzeba zbadać z szczególną uwa-
gą, gdyż właśnie na obszarze
pruskim znajduje się przeważna
część mniejszości polskiej w Niem-
czech. i

Artykuł 73-ci konstytucji prus-
kiej z 30-go listopada 1920 upo-
ważnia sejmiki prowincjonalne do

Wei-

nością mieszaną, używania inne-
go języka w nauczaniu. Ale to
jest tylko... możliwość, a poza
Górnym Sląskiem ludność polska
była zbyt rozproszona i słaba, by
uzyskać uchwalenie przez sejmiki
przewidzianych ustaw. Art. 73-ci
konstytucji pruskiej nie ma prze-
te żadnego znaczeria praktycz-
nego.

Rozporządzenie ministra oświa-
ty w Prusiech z 3l:go grudnia
1918, zawiera podstawę znacznie
ważniejszą dla nauczania polskie-
go w Prusiech. Zostało ono wy-
dane w chwili, gdy Konferencja
Pokojowa miała się zająć losem
Warmiji i Dolnej Wisły, więc Pru-
sy, bojąc się utraty tych ziem,
chciały dać dowód liberalizmu
wobec mniejszości polskiej. Roz-
porządzenie to pozwalało regen-
cjom urządzanie kursów języka
polskiego w szkołach państwo-
wych z uwzględnieniem warun-
ków miejscowych i życzeń lud-
ności polskiej. Ustawy, obowiązu-
jące przed 31-szym grudnia 1918,
dopuszczały jedynie nauczanie
religji po polsku na niższym kur-
sie, a wogóle nie przewidywały
nauczania języka polskiego. Roz-
porządzenie z 31-go grudnia 1918
stanowiło przeto, przynajmniej w
teorji, postęp znaczny w  zarzą-
dzeniach ustawowych Prus wo-
bec mniejszości polskiej.
W kwietniu 1928 zawiadomił

rząd pruski, że odnośne władze
Rzeszy i Prus, „ożywione chęcią
zapewnienia mniejszościom naro-
dowym prawa obrony ich naro-
dowości", mianowały komisję, ce-
lem zbadania i rzeczywistego za-
łatwienia sprawy mniejszości.
Wśród Polaków zrodziła się wów-
czas wielka nadzieja: czyż ich
słuszne żądania będą zadowolone
"w szerszej mierze? Mogli tak są-
dzić, gdyż komisja badań weszła
w styczność z przedstawicielami
mniejszości, oraz przedstawiła rzą-
dowi pruskiemu projekt szczegó-
łowy organizacji nauczania mniej-
jszościowego w  Prusiech, który
został przyjęty przez rząd z nie-
którymi zmianami. Rozporządze-
nie, zawierające te postanowienia,,
zostało ogłoszone 31 grudnia 1928.
Stwierdzono w niem  przede-
wszystkiem, że fakt należenia do
mniejszości zależy od wolnego
postanowienia jednostki. Tylko
ten należy do mniejszości, kto
wypowie swą wolę należenia. Roz-
porządzenie przewiduje stworze-
nie szkół początkowych polskich
prywatnych, ale zasilanych przez
władze. Umożliwia on zaciąganie
ciała nauczycielskiego wykwalifi-
kowanego, mianowicie upoważnie-
nie do nauczania winno być u-
dzielone przez władze pruskie
osobom, posiadającym kwalifika-
cje w służbie szkolnej pruskiej
lub odpowiednie kwalifikacje w
służbie szkolnej polskiej.

Jest to niewątpliwe znaczne
polepszenie stanu prawnego na-
uczania polskiego w  Prusiech,
ale dopiero stosowanie nowego
systemu pozwoli ocenić jego

wartość. i
Pb. Poirson:

ESETKITIIE DZPAKCZW

WECKA
słoje do konserwowania

i aparaty do sterylizowania
poleca 379—

ZYGMUNT NAGRODZKI
Wilno, ul.Zawalna 11-a.

      
      

 

 

Tajemnicze narady na Żoliborzu?
Katowicka „Polonja* podaje

w depeszy z Warszawy następu-
jące, brzmiące nieco fantastycz-
nie, informacje:

W niedzielę wieczorem po za-
kończeniu zjazdu prezesów związ-
ków legjonistów dalszy ciąg na-
rad działaczy politycznych obozu
legjonowego odbył się na Zolibo-
rzu w willi mistrza macierzystej
loży wojskowej, im. Łukasińskiego.

Wieczorem przed willą przy
ul. Gwardyjskiej, otoczoną wyso-
kim murem, zebrało się wiele
samochodów rządowych i woj-
skowych.

Herbatkę zagaił gospodarz,
podkreślając ważność narad, któ-
re mają zadecydować obiegu
spraw politycznych najbliższej
przyszłości. W herbatce wzięli
udział również „wtajemniczeni“
członkowie organizacyj tajnych
lub półtajnych, jak Liga Mocar-
stwowa i Związek Zolnierskiego
Czynu. P. Piłsudskiego reprezen-
tował generał Stachiewicz.

Nastrój ogólny był niewesoły.
Stwierdzono, że coraż więcej
legjonistów „traci wytrzymałość
nerwów* i nietylko opuszcza
Związek Legjonistów, ale nawet
zawzięcie zwalcza „ideę marszał-
ka Piłsudskiego".

Skarżono się również, że bar-
dzo wielu legjonistów wykorzy-
stuje uzyskane stanowiska dla
celów osobisto materjalnych, przez
co w oczach ogółu kompromitu-
je ideologię całego Związku. Wska-
zano na przykład Szmala, preżesa

związku ze Lwowa, tudzież Pry-
zińskiego, starostę z Zamościa,
którzy przez łapownictwo skom-
promitowali Związek. Podniesiono
również zupełny brak organiza-
cyjnej karności (I!) wśród związ-
kowców, gdyż w obu ostatnich
wypadkach legjoniści, którzy wy-
kryli nadużycia swoich własnych
kolegów, fakty te podali do pu-
blicznej wiadomości, nie docze-
kawszy decyzji władz związku.

Dłuższa dyskusja rozwinęła się
na tle objęcia następstwa po mar-
szałku Piłsudskim. Była to wstępna
konferencja „diadochów*, którzy
jednak poza gen. Góreckim i
Dreszerem nie występowali oso-
biście, lecz przez swoich zaufa-
nych zastępców.

Najsilniejszą w czasie konfe-
rencji okazała się grupa Górec-
kiego, popierana przez gospoda
rza domu, który pragnąłby wi-
dzieć przyszłość polski w tryum-
wiracie, do którego należałby
także generał Sosnkowski, ;

Grupa ta jednak ma przeciw-
ników, którzy zarzucają gen. Gó-
reckiemu nielojalność i tajne po-
rozumiewanie się ż oficerami,
którzy należą .do skrajnej opo*
zycji.

Członkówie „Żołnierskiego Czy-
ny* trzymali się w rezerwie i po
raz pierwszy odczuli, że żadna ze
stron, ubiegających się o spadek
po p. Piłsudskim nie reflektujė
na objęcie inwentarza, zložonego
z Miedzińskich, Maliszewskich et
consortes.

grywki z opozycją, gdyż idea
maiszałka Piłsudskiego straciła
oparcie w społeczeństwie, nietyl-
ko wskutek zupełnego rozbicia
się obozu legjonowego, opano-
wanego częściowo przez Centro-
lew, a częściowo przez „nacjona-
listów", ale także wskutek prze-
nikania wpływów socjalistycznych
do kadr strzeleckich. Federacja
Zw. Obrońców 'istnieje tylko na
papierze. W obronie rzekomej si-
ły Federacji wystąpił bardzo ener-
gicznie gen. Górecki.

Podnoszono również, że wśród
oficerów i podoficerów panuje
duże niezadowolenie ze wzglę-
dów personalnych. Element żoł-
nierski jest przeważnie pochodze-
nia chłopskiego.

Dyskusja przeciągnęła się do
bardzo późnej nocy i nie dała
żadnych rezultatów, ani co do
podziału władzy, ani co do obję-
cia następstwa po p. Piłsudskim,
ustalono natomiast porządek „ze-
wnętrznej uroczystości* w Rado-
miu, przyczem postanowiono nie
dopuścić do głosu nikogo poza
ustalonym już programem, a na
Akademję wpuścić tylko ludzi
pewnych, aby opozycja legjono-
wa nie mogła zakłócić porządku.

Narady žoliborskie wzmogły
znacznie ferment wśród dotych-
czasowych zwolenników obecne-
go systemu politycznego. To jest
Rėmo konkretny wynik tych na-
rad.
 

Uchylenie konfiskaty
Przed miesiącem Starostwo

Grodzkie skonfiskowało numer
tygodnika ludowego „Głos Wi-
leński z powodu umieszczenia
artykułu p. t. „Zjazd centrolewu
w Krakowie" oraz korespondencji
ze Swięcian.

Dnia 15 lipca Sąd Okręgowy
na posiedzeniu niejawnem zaję-
cie nakładu uchylił, mając na
względzie, że artykuł p. t. „Zjazd
centrolewu w Krakowie* poddaje
krytyce zarówno stronnictwa przyj-
mujące udział w zjeździe, jak
również i obecną sytuację poli-
tyczną w Polsce, oraz że artykuł
„Święciany" dotyczy działalności
księży litwinów na pograniczu
polsko-litewskiem.

Obydwa artykuły zdaniem Są-
du Okręgowego nie wykraczają
poza ramy dozwolonej krytyki.

Wydawnictwo „Głos Wileński"
będzie żądało sądownie odszko-
dowania za straty spowodowane
przez bezpodstawną konfiskatę.

Bień policz.
Umowy polsko-włoskie.
Konwencję weterynaryjną i

umowę kontyngentową włosko-
polską podpisał ze strony włos-
kiej podsekretarz stanu we włos-
kiem ministerstwie spraw zagra-
nicznych Fani, ze strony zaś pol-
skiej — ambasador Reczypospo-

 

litej Polskiej w Rzymie Przež-
dziecki.

Powrót min. Kwiatkow-
skiego.

Wczoraj rano powrócił z pod-
róży do państw skandynawskich
p. minister przemysłu i handlu
inż. Eugenjusz Kwiatkowski w to-
warzystwie dyrektora departamen-
tu morskiego p. Nosowicza. Na
dworcu głównym witali p. mini- .
stra podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Przemysłu i Handlu p.
Kożuchowski, szef protokółu dy-
plomatycznego Romer, przedsta-
wiciele  poselstw norweskiego,
szwedzkiego i duńskiego oraz
wyżsi urzędnicy M. P. H.

drobne wiadomości
Nawet w Poznaniu, ale w

cytadeli.
POZNAN. (Pat.). W nadcho-

dzącą niedzielę odbędzie się w
Poznaniu uroczyste odsłonięcie
pomnika Pierwszego Marszałka
Polski Józefa Piłsudskiego. Pom-
nik stanie na dziedzińcu cytadeli
poznańskiej.

Wycieczka amerykańska w
Warszawie.

WARSZAWA. (Pat.). Dzienniki
donoszą, że w dniu jutrzejszym
przybyć ma do Warszawy wy-
cieczka amerykańska, złożona 2
55 osób, która przez dłuższy czas
zwiedzała Rosję sowiecką. Wy:
cieczka żabawi w Warszawie dwa
dni.

 

Zawaliła się kopuła.
WIEDEN. (Pat.). Wedle donie*

sień dzienników z Zagrzebia, za:
waliła się tam wczoraj wieczorem
kopuła szklana w budynku głów=
nej poczty, raniąc ciężko urzęd*
niczkę pocztową oraz lekko trzy
osóby z publiczności. Katastrofą
spowodował zajęty naprawą da*
chu ślusarz, który poślizgnąwszy
się, spadł na kopułę.
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Atak pisma litewskiego na
wiceministra W. R. i 0. P.

ks. zongołłowicza.
Kowienski „Musu Vilnius“ pi-

sząc o pozbawieniu praw gimna-
zjum litewskiego w Wilnie, do-
chodzi do wniosku, że jest to
dzieło rąk... nowego ministra
oświaty, ks. „Zongołłowicza*. Ten
sprzedawczyk — pisze „Musu Vil-
nius* — który tak samo, jak i
Piłsudski, jest żmudzinem, spędził
całe życie wśród Litwinów i wie
dobrze jak zadać im najbardziej
bolesny cios. Wiedząc, że Polacy
zawsze będą mogii go, jako Litwi-
na, posądzić o nielojalność lub
protegowanie Litwinów, stara się
na wszelki sposób zaskarbić za-
ufanie Polaków. Oddawna już
jest rzeczą wiadomą, że najnie-
bezpieczniejszymi są sprzedawczy-
cy i zdrajcy. Tacy ludzie zawsze
są bez skrupułów. Poczucie etyki
jest u nich znieczulone zupełnie.
Z drugiej strony Polacy lubią po-
sługiwać się takimi zdrajcami,
gdyż będą mogli powiedzieć ca-
łemu światu: „Tak troszczymy
się o prawa Litwinów, że rdzen-
nego litwina, który całe swe ży-
cie przebywał i pracował w Kow-
nie i przez samych Litwinów zo-
stał obdarzony tytułami i wynie-
siony na kanonika, mianowaliśmy
wice-ministrem oświaty. I jeżeli
ten « wice - minister uważa za
potrzebne za nielojalność i za-
niedbanie w nauce pozbawić gi-
mnazjum litewskie praw publicz-
nych, to nie będzie on tak po-
stępował, nie mając do tego
podstaw. | naturalnie żaden Fran-
cuz ani Anglik nie uwierzy, aby
Anglik lub Francuz bez dostatecz-
nych motywów pozbawił praw
szkołę angielską lub francuską.

Toteż nominacja ks. Zon-
gołłowicza została dokonana naj-
prawdopodobniej w tym celu,
aby rękami tego wyrodka roz-
drapać ogniska kultury litewskiej
w Wileńszczyźnie i zadać w ten
sposób litewskości cios nie do
naprawienia. Możemy więc spo-
dziewać się i więcej podobnych
ciosów.

Nie należałoby jednak smucić
się z tego powodu. Cios ten po-
winien jeszcze bardziej wzmocnić
nasze postanowienie— walczyć o
Wilno. Jeżeli będziemy zdecy-
dowani, znajdziemy sposoby.

Tyle pismo litewskie. Ze swej
strony musimy stwierdzić, że
Litwini w tym wypadku skiero-
wali swój atak w zupełnie nie-
właściwym kierunku. Ks. wice-
minister Zongołłowicz od chwili
objęcia stanowiska spędził w mi-
nisterstwie Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego zaledwie
półtora dnia. Jedyną jego funkcją
urzędową było reprezentowanie
rządu na Kongresie Eucharystycz-
nym w Poznaniu. Po zakończe-
niu Kongresu ks. wice-minister
rozpoczął urlop, który będzie
trwał do połowy września.

Niema więc mowy o  jakim-
kolwiek wpływie ks. Zongołłowicza
na jakiekolwiek decyzje Minister-
stwa W. R. i O. P.

Burza gradowa pod Datno-
wem wyrządza 400.000 it.

strat.
19 b. m. w miasteczku Dat-

mów i okolicy srożyła się burza
gradowa. Grad zniszczył całkiem
zasiewy na przestrzeni 1000 ha i
uszkodził na przestrzeni 2000 ha.
Straty wynoszą około 400.000 It.

Echa procesu o morderstwo
w Birsztanach.

„Liet. Zin.* piszą: Aczkolwiek
sprawa prałata Olszauskasa w
instancjach państwowych została
już dawno zakończona, jednakże
władze duchowne stale jeszcze
powstrzymują się od wypowie-
dzenia swej opinji o wypadkach
birsztańskich. Prałat zaś Olszau-
skas więziony już drugi rok, po-
zostaje w dalszym ciągu wysokim
członkiem hierarchji kościelnej.
Jednakże w tych dniach kurja
metropolitalna zwróciła się do
Trybunału Najwyższego z prośbą
o dostarczenie umotywowanego
wyroku w sprawie Olszauskasa.
Z powyższego kroku kurji wnio-
skuje się, iż być może kurja za-
mierza również zabrać głos w
sprawie prałata Olszauskasa.

 

0 kościele Pana Jezusa na Antokolu.
(Z powodu jego restauracji i no-

woodkrytych zabytków).
Przed rokiem 1864 nasz malow-

niczy Antokol podmiejski słynął ze
swych bardzo pięknych świątyń,
z których koś. Kanoników regu-
larnych Lateraneńskich św. Pio-
tra i Pawła słusznie uważany był
ze względu na wspaniałość sztuki
rzeźbiarskiej jego wnętrza za istną
perłę cudnego barakowego Wilna.

Drugim kościołem, aczkolwiek
mniej wspaniałym tak pod wzglę-
dem rozmiarów, struktury jaki
brtystycznych przyozdobień, był
również, pełen uroku i historycz-
nych cennych pamiątek, kościół
księży Trynitarzy zbudowany na
przełomie XVII-XVIII stuleci.

Kościół św. św. Piotra i Pawła
szczęśliwie ocalał od zakusów pra-
wosławja ża czasów murawjow-
skich, żato śwątynia Pana Jezusa

- ne.

Antokolskiego zostala zagrabiona
i znacznie zniszczona przy swem
przekształceniu wewnętrznem i
zewnętrznem na szpitalną cerkiew
wojskową. (lratowana została co
prawda figura Zbawiciela, słyną-
ca cudami, albowiem umieszczo-
no ją w pobliskim koś. św. Piotra.

Lecz za to ileż zmarnowano
drogocennych zabytków w świą-
tyni po trynitarskiej! — jak oto
zburzono pomnik ks. Hleksandra
Sapiehy, syna Kazimierza, Het-
mana W. L. a fundatora tego ko-
ścioła, — jak piękną sztukaterję
wnętrza, tyle przypominającą nie-
zrównaną ;pod względem kompo-
zycji, pracę Perettiego w koś. św.
Piotra, dalej — kunsztownie rzeź-
bione ołtarze, z których powyry-
wano obrazy Smuglewicza i in-
nych artystów wybitniejszych, a
okrom tego pośród niszczonych
osobliwości artystycznych byłego
klasztoru, nadmieńmy tu, jako
rzecz obecnie nowowykrytą, freski
dawne z postaciami zakonników
i prawdopodobnie ze scenami
męczeńskiemi trynitarzy naszych.

Co do podniszczonych mocno,
skutkiem zatynkowania, starożyt-
nych malowideł przez panów re-
konstruktorów cerkiewnych, to
dopiero teraz spostrzeżono owe
ukryte dzieła, podobno nie po-
spolitej wartości artystycznej, któ-
re obecnie szanowny kapelan
zwróconej nam przed dziesięcioma
laty świątyni, ks. Zywicki posta-
nowił gruntownie odrestaurować.
Słusznie przyporuczoną została ta
praca p. Jerzemu Hoppenowi,
jako właśnie wymagająca nie tyl-
ko należytego uzdolnienia kon-
serwatorsko-technicznego, lecz i
wysokiego odczucia epoki, tudzież
harmonijnego odtworzenia daw-
nych obrazów.

Freski pomienione wykryte
zostały w korytarzu, przylegają-
cym do samego kościoła i być
może, przy dalszej restauracji u-
bikacji po klasztornych, znajdą
się jeszcze jakie inne nieznane
zabytki artystyczne.

Niezmordowany w trudach
przedsiębranej gwoli nadania świą-
tyni należytego splendoru, pracy
swej, administrator jej ks. Z. za-
jał się tego lata sprawą jedną z
najważniejszych, a_ mianowicie,
wzniesienia wielkiego ołtarza koś-
cielnego, którego budowę prowa-
dzić będzie wybitnie utalentowa-
ny inżyn. prof. Borowski. Ów oł-
tarz główny kościoła utrzymany
będzie w styłu przejściowym z
baroka do koncepcji neoklasycz-
nej. Przygotowane są już dwa
różne projekta, skomponowane
przez prof. B., z których jeden
zostanie wkrótce zatwierdzony
przez Koimisję konserwatorską na-
szego Województwa.

Co do sprawy przywrócenia
świątyni dawnego jej wyglądu na
zewnątrz, to już w roku zeszłym
zostały usunięte z wież i latarni
kopuły, cebulki rosyjskie. Posłu-
gując się dawnemi widokami koś-
cioła, przywrócono pierwotną kon-
strukcję dachów.

Trudności zaś w odszukaniu
wiernego wyglądu całego fronto-
nu tej świątyni, która była zbu-
dowana na wzór kościoła również
Trynitarskiego, św. Karola Boro-
meusza w Rrzymie, (ośmiobok z
wysoką i obszerną kopułą) spo-
wodowały, być może pewne nie-
dokiadności w otworzeniu całej
jego fasady.

Za to wcale dokładne pojęcie
o stanie przepięknego wnętrza
kościoła daje starannie wykona-
nany, pod względem szczegółów
monumentalno architektonicznych
i zdobniczych, przy swietnem od-
daniu głębi jego perspektywicznej,
rysunek art. mal. Sadownikowa.
Jest to przepyszna plansza lito-
graficzna, efektownie zareprodu-
kowana w słynnym Albumie Wi-
leńskim J. K. Wilczyńskiego.

Sliczną tę pamiątkę, zwłaszcza
odbitą w kolorach, w Paryżu u
Lemercier'a, poszukują dziś miło-
śnicy dawnych artystycznych wi-
doków Wilna.

Co do zabytków, zniszczonych
przez czas, a mogących być jesz-
cze odrestaurowanych przed ja-
kiemi trzydziestoma laty był nad-
to wznoszący się przed samym
kościołem marmurowy zegar sło-
neczny, pochodzący z końca
XVIII w.

Restauracja kościoła prowa-
dzona jest intensywnie, lecz z
powodu trudności zdobycia od-
powiednich funduszów nie może
być zaopatrzona nie tylko we
wszelkie niezbędne potrzeby jej
fundamentalne wnętrza, lecz na-
wet przeróżne utensylja kościel-

Stąd administracja kościelna
zmuszona jest odwoływać się do
ofiarności publicznej, która obec-
nie znajduje wyraz w pomyślnie
organizowanej wielkiej loterji fan-
towej mającej przynieść pokaźną
sumę, potrzebną na prace naj-
pilniejsze w swiątyri. Dary odpo-
wiednie, oczywiście najgorliwiej
gromadzą i składają przedew-
szystkiem sami Antokolanie.

Jest nadzieja, że poruszona tu
sprawa wpłynie pomyślnie na
bliższe zainteresowanie się szer-
sżego ogółu wilnian restauracją
tej historycznej świątyni, zubo-
żałej w smutnych przewrotach
politycznych polskich.  Mnie-
mamy, że należyte powodze-
nie tej loterji, obfitującej dziś już
w nader ponętne fantv, zostanie
žapewnione. M. Junosza.
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Wykaz protestów weksiowych w województwach północno-
wschodnich.

Izba Przemysłowo-Handlowa w Wilnie opracowując w terminach miesięcznych wykazy  staty-
styczne protestów wekslowych na swoim terenie
dziedzinie do wiadomości publicznej.

zamierza odtąd podawać wyniki swych badań w tej
Ilość protestów wekslowych, ich wzrost lub spadek może służyć

jako poważny wskaźnik przy ocenie naszej sytuacji gospodarczej. W tym celu w podanym niżej wykazie
mamy uwidocznione nietylko ilość i sumę protestów wakslowych na terenie Izby za ostatni ubiegły
miesiąc (czerwiec), lecz dla celów porównawczych podane są również dane o protestach wekslowych
w maju r. b. oraz w czerwcu roku ubiegłego.

Wykaz weksli zaprotestowanych na terenie izby Przemysłowo-Handiowej w Wilnie w czerwcu
1930 r. w porównaniu z czerwcem 1929 r. i majem 1930 r.
 

 

 

 

 

 

 
     

ežerui 1929r.| Maj 1930 r. oai 1930 r. Wzrost lub spadek w AU 1930 r.Woje- 2 w porównaniu z

2 Suma Suma Suma| czerwcem 1929 r. majem 1930 r.
wództwa Ilość w Ilość w Ilość w z

tys. zł. j tys. zł. tys. zł. Ilość | Suma Ilość Suma

a |Wileńskie . . | 12.621: 2.006] 13.866; 2.666; 13.089] 22.208! + 3,795| 7 10,1%|— 5,6%,|—17,2%

Białostockie.| 11.715| 1.874 se) 3.328( 20.163] 3.326! +72,1%, | +77,5%| + 1,2%,|— 0,1%

Nowogródzkie] 6.286] 1.032] 7.750) 1.5481 6.868] 1.280] + 9,3”,| +24,0%,| —11,4" 5 | —17,3%0

Poleskie . . . | 10.661] 1.830] 11.366] 1.705] 11.753] 1.778] +10,27,|— 29%,| + 3,4%,|+ 4,99,

Razem. ... | 41.289] 6.742 52.208 9.247 51.873 | 8.592| --25,6”/, | -+-27,4% |— 1,9%,| — 7,1%

Z powyższego wykazu
r. b. wzrosły w

  
widać, iż zarówno ilość jakoteż suma protestów wekslowych w czerwcu

porównaniu z czerwcem r. ub. (o 25,6 proc. wzrosła ilość weksli i o 27,4 proc. — suma
weksli); Natorniast porównanie czerwca r. b. z majem tegoż roku wykazuje nieznaczną poprawę, a mia-
nowicie ilość zaprotestowanych weksli zmniejszyła się o 1,9 proc. zaś suma o 7,1 proc. W porównaniu
z majem r. b. największy wzrost protestów wykazuje w okręgu Izby — Polesie, stosunkowo zaś znaczny
spadek woj. Nowogródzkie. Jeśli porównać dane powyższe z
wzrost protestów nastąpił w woj. Białostockiem; Woj.
spadek sumy weksli
wanego weksla).

czerwcem
Poleskie natomiast wykazuje pewien nieznaczny

zaprotestowanych (przy równoczesnem zmniejszeniu sumy przeciętnej protesto-

roku zeszłego, to ogromny

 

KRONIKA.
Echa fałszerstwa listu przewozowego

Aresztowano dwóch urżędników.

Przed paru tygodniami jak donosi-
liśmy na stacji towarowej, w Wilnie pod-
jęto za fałszywym listem odbiorczym
paczkę jedwabiu i koronek wartości
przeszło 20.000 złotych. Prowadzone w
tej sprawie energiczne dochodzenie zo-

stało zakończone pomyślnym wynikiem,
gdyż władze zdołały wpaść na Ślad fał-
szerzy, któremi okazali się dwaj urzę-
dnicy stacji towarowej Broński i Kwie-
ta, Niesumiennych urzędników osadzo-
no w areszcie. (d)
 

Wiadomości kościelne.
— Wizytacje kanoniczne. JE.

Ks. Arcybiskup Metropolita Wileń-
ski od drugiej połowy sierpnia
rozpocznie jesienne wizytacje ka-
noniczne, które obejmą następu-
jące miejscowości:

1) 17 sierpnia — Widze; 2) 18
sierpnia — Gajdy, Smołwy; 3) 19
sierpnia — Turmonty, Tylżę, Mie-
żany, Dryświaty; 4) 20 sierpnia—
Pelikany, Opsę, Dalekie; 5) 21
sierpnia — Zamosze, Belmont,
Brasław; 6) 22 sierpnia — Ikaźń
i Słobódke; 7) 23 sierpnia — Plu-
sy, Druję; 8) 24 sierpnia—Idołtę;
9) 25 sierpnia -— Leonpol, Miory;
10) 26 sierpnia —- Borodzienicze,
Nowy Pohost; 11) 27 sierpnia —
Szarkowszczyznę, Mosan, Udział;
12) 28 sierpnia — Zalesie, Łużki,
Hermanowicze; 13) 29 sierpnia —
Hołomyśl, Dzisnę; 14) 30 sier-
pnia — Jasno, Czerniewicze i Za-
dorože; 15) 31 sierpnia — Prozo-
roki, Bobrowszczyznę i Głębokie.
W Głębokiem odbędzie się kon-
ferencja dekanalna; 16) 1 wrze-
śnia — Konstantynów, Duniłowi-
cze. W Duniłowiczach odbędzie
się konferencja dekanatu Nadwi-
lejskiego; 17)2 września — Kon-
stantynów k/Świra. W Konstanty-
nowie odbędzie się konferencja
dekanatu Świrskiego.

Jednocześnie wizytacje jesien-
ne będzie odbywał J. E. Ks. Bi-
skup — Sufragan K. Michalkie-
wicz w następujących miejsco-
wościach: 1) 23 sierpnia odjazd
z Wilna. Wizytacja Kabel i Mar-
cinkańc; 2) 24 sierpnia — Rudni;
3) 25 sierpnia — Dubicz i Naczy;
4) 26 sierpnia — Pielasy i Radu-
nia; 5) 27 sierpnia — Ejszyszek;
6) 28 sierpnia — Koleśnik; 7) 29
sierpnia — Oran i Olkienik; 8)
31 sierpnia — odjazd z Olkienik
do Wilna o godz. 4-ej. (w)

Sprawy miejskie.
— Wojewódzki zjazd miast

w listopadzie. Dowiadujemy się
że niezwłocznie po okresie wa-
kacyjnym Związek miast polskich
przystąpi do organizacji woje-
wódzkich zjazdów miast o cha-
rakterze gospodarczym.  Woje-
wódzki taki zjazd odbędzie się
w listopadzie b. r. w Wilnie, za-
daniem którego będzie omówie-
nie kwestji gospodarczej w celu
wzajamnego zapoznania się z wy-
nikami gospodarki i metodami
pracy poszczególnych miast. (d)
— Przygotowania do spisu

ludności. Jak wiadomo  po-
wszechny spis ludności w Polsce
odbędzie się nieodwołalnie w 1931
roku. Wobec czego urząd statys-
tyczny przeprowadza już obecnie
wstępne prace przygotowawcze.
— Statystyka urodzin. We-

dług otrzymanych danych w cią-
gu ubiegłych dwu miesięcy t. j
w maju i w czerwcu r. b. uro-
dziło się w Wilnie 726 dzieci z
czego nieślubnych 114. Wśród
urodzonych było 411 chłopców
i 315 dziewcząt. W tym samym
okresie czasu zmarło 612 osób.
Z przyczyn śmierci najwięcej przy-
pada na gruźlicę i choroby za-
kazne. p (d)
— Kwietniki przed košcio-

łem św. Kazimierza. Magistrat
"m. Wilna postanowił urządzić dwa
małe skwerki przed kościołem św.
Kazimierza. Roboty przy urządze-
niu skwerków rozpoczną się w
przyszłym tygodniu. (d)

Sprawy administracyjne.
— Powrót p. wojewody. W

dniu 23 b. m. p. wojewoda wi-
leński Raczkiewicz powrócił z te-
renu powiatu wilejskiego i objął
urzędowanie.

Handel i przemysł.
—Wystawa rzemiosła i prze-

mysłu ludowego w Równem
Wołyńskiem. Izba Rzemieślnicza
w Wilnie otrzymała powiadomie-
nie, iż w dniach 31 sierpnia do
7 września 1930 r. w Równem
Wołyńskiem odbędą się Targi Ró-
wieńskie, oraz Wystawa Rzemio-
sła i Przemysłu Ludowego.

Rzemieślnikom życzącym wziąść
udział w Wystawie Rzemieślni-
czej, informacji o Targach i Wy-
stawie udziela Biuro Izby Rze-
mieślniczej w Wilnie (ul. Niemie-
cka Nr. 25) w godzinach urzędo-
wych.
— Umowy o naukę w rzes

miośle. Zarząd Izby Rzemieślni-
czej w Wilnie przypomina, iż na
terenie miastą Wilna do dnia 1
sierpnia 1930 r. wszyscy rzemie-
ślnicy winni zawrzec ze swoimi
terminatorami umowy piśmienne
o naukę na blankietach przygo-
towanych przez Izbę Rzemieślni-
czą. Rzemieślnicy cechowi—przed
Cechem, nienależący do Cechu—
przed Izbą.

Dla prowincji termin zawarcia
umowy został przedłużony do dnia
1 września 1930 r.

Niewykonanie powyższego po-
ciągnie za sobą sankcje karne,
przewidziane w art. 192 (lstawy
Przemysłowej.

Sprawy sanitarne.

— Lustracja sanitarna hal
miejskich. Władze sanitarne miej-
skie dokonały szczegółowej lu-
stracji sanitarnej hal miejskich i
jatek mięsnych. Wobec stwierdze-
nia, iż niektórzy przekupnie nie
przestrzegają przepisów sanitar-
nych sporządzono protokuły, przy-
«czem zarządzono, by dostrzeżone
braki usunięto w ciągu miesiąca.

(d)
Kronika policyjna.

— Echa ostrzelania procho-
wni na Wilczej Łapie. Docho-
dzenia w sprawie strzałów odda-
nych w dniu 19 b. m. w kierun-
ku prochowni na Wilczej Łapie
wykazały, że strzały były oddane
z karabinu na wiwat przez ko-
mendanta wartowni wojskowej z
wojskowej parowozowni kolei wą-
skotorowej, kaprala Zabłockiego.
Jeden z tych strzałów trafił w
ścianę murowaną składnicy na
Wilczej Łapie, gdzie w pobliżu
stał na warcie szeregowiec Gro-
żewicz.
— Zaginięcie młodej dziew-

czyny. W dniu wczorajszym po-
licja wileńska została powiado-
miona, iż. w miesiącu czerwcu
r. b. przybyła do Wilna celem
poszukiwania pracy 18 letnia lwa-
niec Petronela mieszkanka wsi
Prudaliszki gm. niemeńczyńskiej.

Od tej chwili rodzina nie po-
siada żadnej wiadomości od
dziewczyny. Zachodzi przypusz-
czenie, iż P. Iwaniec została wy-
wieziona z Wilna przez handlarzy
żywym towarem. Poszukiwaniafza
zaginioną wszczęły władze šled-
cze. (d)

— Nieuczciwa koleżanka. W cniu
22 b. m. Helena Okładkówna, Archa-
nielska 3, doniosła policji, że będąc

„wanie ks. kanonikowi Kretowiczowi

u niej w kuchni niejaka Weronika To-
maszewiczówna, Zawalna Nr. 24 skradła
na jej szkodę leżącą na oknie torebkę
z zawartością 131 zł. Tomaszewiczówna
została zatrzymana, pieniędzy narazie
nie odnaleziono.

— Zaśmiecanie dróg przez ko-
munistów. Oneqaj na drodze Swiącia-
ny — Łyntupy wywrotowcy rozrzucili
większą ilość odezw komunistycznych
nawolujących włościan i robotników do
strajku, niepłacenia podatków i t, p.

Odezwy skonfiskowała policja. Za spraw-
cami rozrzucenia ulotek wszczęto po-
szukiwanie. (d)

— Nieszczęśliwy wypadek przy
budowie szkoły. Podczas robót nad
budową gmachu szkoły powszechnej na
Piaskach na Antokolu został przygnie-
ciony wagonikiem robotnik Stefan Ale-
ksandrowicz, (Rydza Smiglego 6). Pogo-
towie w stanie ciężkim odwiozło go do
Szpitala św. Jakóba. (w)

— Nieszczęśliwy wypadek na
stacji towarowej. W dniu 21 b. m. o
godz, 13-stej na IV posterunku zwrotni-
czym stacji towatowej Wilno w czasie
przetaczania wagonów uległ nieszczę-
śliwemu wypadkowi spinacz wagonów,
Stanisław Abucewich, zam. w Landwa-
rowie. Koła wagonu zmiażdżyły mu
stopę prawej nogi. Pogotowie Ratun-
kowe przewiozło go do szpitala na Wil-
<zej Lapie..

— Podrzutek. Koło domu Nr. 9,
przy ul. Portowej, znaleziono 21 b. m.
o godz. 22 podrzutka płci żeńskiej w
wieku około 3 miesięcy. III komisarjat
ulokował podrzutka w przytułku.

Różne.
— Zarząd Tow. ochrony kobiet

składa niniejszem serdeczne podzięko-
za

ofiarę 96,15 złot. złożożoną na schro-
nisko. Oraz panu Ignacemu Bobrykowi
za bezinteresowne przeprowadzenie in-
stalacji elektrycznej w całym lokalu
schroniska (7 pokoi) przy ul. Beliny 16.

Teatr, muzyka i sztuka.
Teatr Miejski w „Lutnt“.

Dziś poraz trzeci ciesząca się wielkiem
powodzeniem doskonała komedja T. Ja-
roszyńskiego „Sąsiadka”, która w re-
pertuarze scen polskich zajmuje po-
czesne miejsce.

Rozpoczęły się przygotowania do
wystawienia krotochwili B. Praxy „Jej
chłopczyk”.

Zniżki i bilety kredytowe ważne.
— Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim. Ostatnio wystawiona
rewja „Wilno miasto moich marzeń"
zyskała ogólny poklask i uznanie pu-
bliczności, . dzięki doskonałemu wyko-
naniu, oraz malowniczej wystawie.

Na piątek najbliższy kierownictwo
rewji przygotowuje nowy interesujący
program

— „Morskie Oko”. Jutro, w pią-
tek 25, oraz w sobotę 26 b. m. wystąpi
w Teatrze Lutnia znakomity zespół war-
szawskiego teatru „Morskie Oko*. W
wykonaniu bogatego programu, składa-
jącego się z ostatnich nowości stołecz-
nych biorą udział Walter, Karlińska,
Rylska, Hryniewicka, Kucharski i inni.
Kierownictwo muzyczne objął Sterling.
Conferencier W Kucharski.

— Towarzystwo Filharmoniczne
ogród po-Bernardyński. We czwartek
dn. 24. b. m. odbędzie się wielki kon-
<ert popularny pod dyr. Eugenjusza
Dziewulskiego.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 385 mtr.

Program:

Czwartek, dnia 24 lipca 1930 r.
FP" 11,58. Sygnał czasu.

12,05. Muzyka z płyt gramofono-
wych.

13,00. Kom.
15,50. Odczyt z Warszawy.
17,15.
17,20.

Progr. dzienny.
Kom. organizacyj społecz-

nych.
17,35. Odczyt i koncert z War-

szawy.
19,00. Rud. dla dzieci.
19,25. Pogadanka radjotechniczna.
19,50. Program na piątek i

maitości.
20,00. Prasowy dziennik radjowy z

Warszawy.
20,15. Odcinek powieściowy.
20,30. Transm. koncertu z ogrodu

Bernardyńskiego w Wilnie.
21,30. Transm. z Warszawy.

BLACHARZ |

Jerzy Derndlow.(I
Wilno, Podgórna 10,

kryje dachy i wieże kościelne, do-
my rządowe, prywatne blachą cyn-
kową i ocynkowaną, etermitem i

| t. p. materjałem swoim lub powie-

roz-

rzonym. — Repetacja i malowanie
starych dachów. 284—1 o  Na żądanie kosztofysywysyła darmo.

Czy jesteś członkiem
L.0.P.P.

Žycie gospodarcze.
Przeszło pół miljona

zaprotestowanych weksli.
Według danych głównego urzę-

du statystycznego zaprotestowano
w maju 514.161 weksli na sumę
124.484.000 zi, wobec 491.930
sztuk wartości 122.782.000 zł. w
kwietniu r. b., a 481.788 sztuk
wartości 105.602.000 zł. w maju
1929 r. Przez władze sądowe za-
protestowano w maju r. b. 445.619
weksli na 113.071.000 zł., a przez
urzędy pocztowe 68.542 weksli,
wartości 11.413.000 zł. Największą
ilość weksli pod względem warto-
ści w złotych zaprotestowano w
wojew centralnych, mianowicie
311.057 sztuk na sumę 70.964.000
zł., następnie w południowych —
85.640 weksli wart. 21.030.000 zł.,
w zachodnich 57.390 sztuk wart.
20.939.000zł. i wschodnich 60.074
weksli za 11.551 tys. zł.

Jeśli chodzi o miasta, to naj-
większa ilość protestów wekslo-
wych przypada na Warszawę —
100229 szt. na sumę 28.034.000
zł, następnie idą kolejno pod
względem wartości w złotych
(pierwsza liczba ilość weksli,
druga — wartość w tysiącach zło-
tych): Łódź—44.398 i 12.310, Po-
znań — 10.927 i 5.551, Kraków —
10.119 i 3.939, Lwów — 12.420 i
3.936, Lublin — 11.344 i 2.527,
Wilno—9.953 i 2069, Katowice—
4.680 i 1.871, Bydgoszcz — 4.465
i 1.707, Sosnowiec—6.768 i 1.434,
Częstochowa —6.097 i 1.127, To-
ruń—2.009 i 1.059, Kielce—5.681
i 1.010, Królewska Huta — 2.894
i 975, Będzin—6.040i915, Łuck—
3.812 i 873, Białystok—6.192 i 865
14a

Przeciętna suma weksla pro-
testowanego największa była w
Toruniu—527 zł., najmniejsza zaś
w Białymstoku — 140 zł.

Zagrożenie eksportu
drzewa.

„Gazeta Handlowa" informuje:
Jak się dowiadujemy, termin

wprowadzenia taryfy związkowej
dla przewozu drzewa został defi-
nitywnie ustalony na dzień 1
sierpnia b. r. Wobec niezwykle
trudnej sytuacji, w jakiej się obec-
nie znajduje przemysł drzewny,
zwyżka taryf kolejowych o trzy-
dzieści parę procent w stosunku
do stawek dotychczasowych, mo-
że niezmiernie utrudnić eksport
i to w czasie gdy otwierają się

 

już pewne możliwości jego roz-
woju.

Dlatego też Rada Naczelna
Związków Drzewnych w Polsce
zabiega usilnie o przyznanie na
okres przejściowy taryfy ulgowej
na przewóz drzewa. Mamy na-
dzieję, że Min. Komunikacji, u-
względniając ciężkie obecnie po-
łożenie naszego przemysłu drze-
wnego, przychyli się do żywotne-
go postulatu tego przemysłu.

Stan bezrobocia.
Według danych państwowych

urzędów pośrednictwa pracy stan
bezrobocia na dzień 19 lipca r.b.
wynosi 198.748 osób. W stosunku
do ubiegłego tygodnia sprawo-
zdawczego bezrobocie zmniej-
szyło się o 2.886.

Gdy biją się O pie-
niądze...

W ostatnim czasie w Bercelo-
nie zmarł tam niejaki Brunon
Humbert pozostawiając dość po-
ważny majątek i cztery nieza-
mężne córki. Otwarcie testamen-
tu przeciągało się przez dłuższy
czas kiedy naraszcie do niego
przystąpiono okazało się że zmar-
ły zapisał cały majątek swym cór-
kom jednak pod warunkiem, że
wyjdą za mąż w przeciwnym ra-
zie całość lub odpowiednia część
spadku dostać się miała instytu-
cjom dobroczynności.

Tymczasem wszystkie córki
były jeszcze pannami a że prze-
kroczyły już siedemdziesiątkę i
małe już miały szanse do zamąż-
pójścia więc rozgniewały się nie
na żarty. Żyły zawsze z ojcem w
jaknajlepszej zgodzie więc tem
więcej oburzał je testament za-
krawający na jakiś żart niewczesny.
Tymczasem sprawa była zupeł-
nie prosta: p. Hubert sporządził
testament sześćdziesiąt lat przed
swoją śmiercią kiedy leciwe dziś
panny były jeszcze małemi dziew-
czynkami sądząc że tak najlepiej
zabezpieczy szczęście swych có-
reczek, później zapomaiał nieste-
ty zmienić testament.

Panny Humbert wspólnie roz-
poczęły wąlkę o spadek zaczepia-
jąc w sądzie testament. Sprawa cią-
gnęła się w sądach przez pewien
czas gdy nagle najstarsza z nich 83
letnia Marja Aniela złamała soli-
darność, wyszła za 29-letniego
swego krewnego i została tem
samem _ spadkobierczynią ma-
jątku. '

Pozostale trzy siostry nie daly
za wygreną, przed sądem zakwe-

"stjonowaly poczytałność najstar-
szej siostry. Sąd byl jednak inne-
go zdania i majątek przyęnał za-
mężnej Marji Anieli, która wła-
śnie wychodząc zamąż pomimo
swego wieku dowiodła, że roz-
sądnie zaopatruje się na sprawę
spadku.

Wobec takiego wyroku leci:
wym pannom Humbert nie po-
został nic innego jak również po-
starać się o mężów.
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2 Kraju.
Łyntupy, pow. święciański.
W sobotę 26 lipca przypada

wielka uroczystość w Łyntupskim
kościele a mianowicie uroczystość
św. Anny, która sprowadza tysią-
ce ludzi do naszego miasteczka
z odległych nawet stron. Nabo-
żeństwo odbędzie się;w tym koście-
le b. r. o godz. 6 rano prymarja,
o 9 i pół wotywa, o g. 11 suma
a o 4 uroczyste nieszpory i na
zakończenie uroczysta procesja.
W tym dniu staraniem miejsco-
wego duchowieństwa urządzona
będzie loterja, której dochód jest
przezuaczony na budowę ołtarza
w pustym ale pięknym kościele.
Parafjanie znieśli dosyć piękne i
cenne fanty na loteję, a więc
wszyscy mogą próbować szczęścia.

Skutki wielkiej burzy.
Z pogranicza donoszą, iź oneg-

dajsza burza, która przeszła nad
powiatami granicznemi wyrządziła
znaczne szkody w polach i ogro-
dach. Burza połączona z wielkim
ulewnym deszczem i gradem
oraz uderzeniami piorunów poła-
mała w polu zboża oraz uszko-
dziła w ogrodach i sadach wa-
rzywa. Wskutek uderzeń pioru-
nów w powiecie wilejskim spło-
nęły 4 gospodarstwa, w mołode-
czańskim 3 zabudowania gospo-
darskie oraz dom mieszkalnyi
strażnica K. O. P. W powiecie
Stołpeckim spłonęła strażnica
K. O. P., 4 domy mieszkalne i 2
stodoły ze zbożem. Od uderzeń
piorunów pięć osób poniosło
śmierć, zaś 3 osoby zostały |cięż-
ko porażone.

Również dotkliwe straty wy-
rządziła burza w woj. nowogródz-
kiem, bowiem od uderzeń pioru-
nów spłonęło 9 zabudowań oraz
zabite zostały 4 osoby.

Onegdaj wskutek uderzenia
piorunu zostali zabici mieszkańcy
wsi Pierzchowicze gm. mołode-
czańskiej M. Chwalik i M. Za-
charczyk. d.

Bolszewickie postępowanie
w Leonpolu.

Nad brzegiem Dźwiny na krań-
cu Rzeczypospolitej Polski, gdzie
Dźwina dzieli Polskę od bolsze-
wji leży majątek p. Łopacińskie-
go, Leonpol pow. Brasławskiego.
P. Łopaciński będąc dobrym Po-
lakiem i katolikiem ofiarował rui-
ny pałacu na kościół, który to
obecnie z ubogich groszy lud-
ności częściowo jest odrestauro-
wany i nabożeństwa w nim już
się odprawiają. 29 maja b. r od-
bywało się w tym kościele 40-to

godzinne nabożeństwo. Ludność,
która wierzy w Boga tłumnie
garnęła się do kościoła. Swięto-
bliwy nasz ksiądz proboszcz na
tę uroczystość zaprosił 6 ciu są-
siednich księży, aby jaknajwspa-
nialej uczcić tę uroczystość.
W majątku p. Łopacińskiego

jest wiele służbykatolickiej, która
również razem z innymi braćmi
w Chrystusie chciała uczcić Go
w Eucharystji. Niestety admini-
strator p. Łopacińskiego widząc
przez Dźwinę codziennie jak bol-
szewicy w niedzielę i święta pę-
dzą lud do pracy, a gdy ten chce
pomodlić się, nahajami rozpędza-
ją. postąpił w podobny sposób—
zabronił służbie całej pójścia do
kościoła, a gdy kilka kobiet od-
ważyło się pójść na Mszę świętą,
odmówił pracy u siebieici biedni
ludzie za wiarę, którą wyznają,
pozostali bez chleba.

Sądzę, że w ten sposób po-
stępując wobec ludu, przyczynia-
my się w wielkiej mierze do sze-
rzenia bolszewizmu. Czas panie
administratorze  opamiętać się,
być prawdziwym polakiem i ka-
tolikiem, będąc na granicy bol-
szewickiej.

Przypuszczam, że p. inspektor
pracy miałby coś do powiedzenia
w tej sprawie.

Przygodny.

Napad rabunkowy pod
Oszmianą.

Dnia 23 b. m. o godz. 5 m. 45
na trakcie z Oszmiany do Hol-
szan, mniej więcej w odległości
5 km. od Oszmiany, koło folwar-
ku Osinówka, nieznany osobnik
napadł na przejeżdżających SŚwir-
skiego Lokima, Glazera Mejera i
Gartesa Konstantego, wszystkich
z Oszmiany i steroryzowawszy
ich rewolwerem, kazał oddać so-
bie pieniądze. Zrabowawszy w ten
sposób 100 zł. zabrał też i srebr-
ny zegarek. Pieniądze i zegarek
należały do Swirskiego. Po doko-
naniu napadu bandyta polecił ja-
dącym udać się w dalszą drogę,
sam zaś zatrzymał następną fur-
mankę, która w tej chwili nad-
jeżdżała. Równocześnie napastnik
dał strzał rewolwerowy w kierun-
ku obrabowanych w celu zmu-
szenia ich do dalszej podróży.
Jadący drugą furmanką osobnik,
o nieustalonym narazie nazwisku,
nie miał nic przy sobie i —został
puszczony przez napastnika swo-
bodnie. Po napadzie bandyta udał
się w kierunku wsi Nowolipie,
gm. graużyskiej. Na podstawie ry-
sopisu, ustalonego przez obrabo-
wanych, władze zarządzily natych-
miast pościg za bandytą. Sprawcę
ujęto.

Zatonięcie chłopczyka.
W rzece Zejmiana, koło zaśc.

Sapierzyszki, gm. niemenczyń-
skiej, utonął pastuszek 9-cio le-
tni Józef Walentynowicz, miesz-
kaniec maj. Jasino, gm. niemen-
czynskiej.

Z POGRANICZA.
Ucieczka na motocyklu do

Polski.
Ubieglej nocy w rejonie od-

cinka granicznego Lipienie koło
Uszy na teren polski usiłował do-
stać się motocyklem nieustalony
dotąd osobnik. Nieznajomego ko-
ło wsi Lipienie zatrzymał patrol
sowiecki, lecz osobnik ów oddał
kilka strzałów rewolwerowych do
żołnierzy, poczem szybko odje-
chał w kierunku granicy polskiej.
Do uciekającego strażnicy sowiec-
cy oddali szereg strzałów, lecz
bezskutecznie, gdyż osobnik ów
w pobliżu granicy pozostawił mo-
tocykl, zaś sam ukrył się w lasku
na pograniczu. Wszelkie poszuki-
wania za zbiegiem nie dały żad-
nego rezultatu. (d).

 

Wileńska Bibljogratja Regjonalna
w ll kwartale 1930 r.

Przegląd Bibljoteczny, wycho-
dzący kwartalnie organ Związku
Biblotekarzy Polskich, umieścił w
1 numerze 1929 krótką, ale bar-
dzo ciekawę pracę Brensztejna
p. t. „Tradycje bibljografji dziel-
nicowej czyli regjonalnej wileń-
skiej". Daje w niej autor obraz
prac, przedsiębranych w tej dzie-
dzinie, poczynając od Kraszew-
skiego (1842 r.) i Kirkora (1852 i
1860 — 62) poprzez wysiłki ś. p.
Czarkowskiego i samego Brensz-
tejna aż po ostatnią próbę pod-
jetą w r. 1928 przez Łusakow-
skiego. O ile z powodu wydawa-
nia Wykazu (lrzędowego, reje-
strującego całą produkcję pi-
śmienniczą Polski—nie utrzymała
się bibljografja regjonalna w swej
pierwotnej postaci—o tyle utrwa-
liło się odczucie potrzeby opra-
cowywania regjonalnego mate-
rjału piśmienniczego zwłaszcza
pog względem statystycznym. Za
Wilnem, robiącym to już 3 rok,
poszły inne środowiska. Tym ra-
zem możemy wymienić 2 now-
sze opracowania: Zukotyńskiej—
obrazujące produkcję wydawni-
czą rejonu lwowskiego w r. 1929
i Głowińskiej — warszawskiego
okręgu w | kwartale 1930.

Obliczenia niniejsze — ograni-
czają się do drugiego kwartału

1930 r. Zarejestrowano w tym
czasie 264 druków, a więc prze-
szło 2 razy tyle, co w pierwszym;
w porównaniu jednak z ubiegłym
rokiem o 31 mniej. Mimo to ob-
serwacje ruchu drukarskiego w
poszczególnych miesiącach w ob-
rębie bieżącego roku wskazują
na mały, ale stały wzrost ilościo-
wy. Oczywiście dominuje w nim
Wilno. Wytloczylo ono 223, czyli
79 procent ogółu druków. Na
drugiem miejscu stoi Białystok z
14 tworami drukarskiemi, po nim
idą Brześć i Grodno dając po 8,
Łomża 5, Pińsk 2, wreszcie No-
wogródek, Sarny, Suwałki i Świę-
ciany po 1 okazie.

Pod względem objętości prze-
ważają broszury, a więc druki
średnie od 5 stron do 4 arkuszy,
wynosząc aż 113 pozycyj, gdy
książek było 43, ulotek przeszło
2 razy więcej niż książek bo 91,
wreszcie nowych czasopism nali-
czono tylko 17.

Najciekawiej przedstawiają się
cyfry pod względem językowym.
Język polski bije wszystkie inne
razem wzięte, sięgając sumy 196
wytworów drukarskich, wyrażają-
cej się 74 procentami. Reszta
czyli 68 druków (26 procent)
obejmuje 42 żydowskie, 18 biało-
ruskich, po 3 litewskie i rosyj-
skie, tudzież .po 1 francuskim i
łacińskim. derza w tej rubryce
przedewszystkiem nikła cyfra
druków w języku litewskim i ro-
syjskim, z których pierwszy tak-
że w poprzednim kwartale nie
miał żadnego przedstawiciela, a
rosyjski ledwie 1 broszurę reli-
gijną. Pozatem wszystkie one
trzymają się Wilna, jedynie ży-
dowski ze swemi drukami powę-
drował na prowincję, tłocząc je
w Brześciu i Łomży.

Dział naukowy reprezentuje
29 druków. Przeważają wśród
nich odbitki z Ateneum Wileń-
skiego, Pamiętnika Wileńskiego
Towarzystwa Naukowego i Kwar-
talnika Statystycznego, drukowa-
nego w Grodnie. Z dziedziny bi-
bljografji figurują 3 prace, wśród
nich bibljografja do historji ziem
b. W. Ks. Litewskiego i (niwer-
sytetu Wileńskiego za r. 1929.
W dziale badań historycznych
odzywają się prof. Modelski (o
Lelewelu) i prof. Pigoń (o Hus-
sarzewskim), Studnicki, Wysło-
uch, ks. Poplatek (o alumnacie
papieskim), Kon, Łowmiański,
Breżgo, Sadowska. Do statystyki
wkracza 5 odbitek z Kwartalnika
Statystycznego. Dodajmy do te-
go 1 pracę prawniczą i 4 me-
dyczne, a będziemy mieć prze-
gląd całego dorobku naukowego
w II kwartale.

Równiez 29 druków obejmuje
treść kształcąca. Należą tu repe-
tytorja, popularne opracowania
naukowych zagadnień. Regjonal-
ne znaczenie ma bruszura Ho-
roszkiewicza dająca rys histo-
ryczny powiatu stolińskiego.

Literatura piękna dosięgła
liczby 32 druków, w czem nie-
mal połowę, bo 15 pozycyj daje
język żydowski. Z polskich pisa-
rzy wileńskich odezwali się Wy-
szomirski, Łopalewski i Serafino-
wicz. W jęz. żydowskim pojawiły
się przeważnie rzeczy oryginalne.
Z pisarzy tłómaczonych poza Re-
marque'm wystąpili Rosjanie Toł-
stoj, Gorkij i Andrejew.

Reszta druków daje 34 religij-
nej treści, 58 polityczno-społecz-
nej, 82 informacyjnej. Do kom-
pletu należy jeszcze dodać 836
odezw i formularzy.

Michał Ambros.

Sport.
Wiadomości drobne.

W sobotę o godzinie 17 na
Wilji odbędą się wewnętrzne re-
gaty wioślarskie klubu „Pogoni*
połączone z zabawą na lądziei
wodzie.

Pierwsze zawody pływackie w
tym sezonie odbędą się w nad-
chodzącą niedzielę w basenie 3 p.
saperów. Początek punktualnie o
godzinie 17.

Kluby Wioślarskie postanowiły
wziąć udział w regatach o mis-
trzostwo Grodna 3 sierpnia; to
też ruch na Wilji nieco ożywił się
treningiem osad.

Sidorowicz z A. Z. $. został
wystawiony do reprezentacji Pol-
ski na mecz lekkoatletyczny *z
Włochami. Sidorowicz jest wsta-
wiony do biegu na 1500 metr. ja-
ko rezerwa.

Przed paru dniami powróciła
już z trzytygodniowej wyprawy
wioślarskiej łódź Wil. T. W., która
dotarła aż do granicy bolszewic-
kiej przejeżdżając ogółem 640
klm.

Lėdž A. Z. S. dotarla do gra-
nicznych słupów na jeziorze Lo-
kajno i powróciła również z wy-
prawy mając 290 kilom. przewio-
słowanych za sobą.

26 b. m. w sobotę Ognisko
gra z Lauda, a Z. A. K. S. z 77
Pp. p. mecz. o mistrzostwo okrę-
gu. Ja. Nie.

Maks Stolarow wygrywa mi-
strzostwo Sopot.

W finale gry pojedyńczej pa-
nów Maks Stolarow (Polska) po-
«onał po ostrej grze gdańszcza-
nina Pitznera 3:6, 6:2, 7:5, 6:2.

Przewaga mistrza Polski nad mło-
dym przeciwnikiem była wido-
czna.

Zdobyte przez Maksa Stolaro-
wa tenisowe mistrzostwo Sopot
jest uwieńczeniem szeregu wspa-
niałych triumfów, jakie odnieśli
bracia Stolarowowie na tym tur-
nieju, ze zwycięstwem nad świet-
nym Węgrem Kehrlingiem na
czele. (Pat).

Rekordy światowe Walasiewi-
czówny.

W czasie zawodów sportowych
urządzonych przez A. A. U. (Ame-
rykański Zw. Lekkoatletyczny) w
mieście Dallsa w stanie Texas, na
których Stanisława Walasiewiczów-
na ustanowiła nowy rekord świa-
towy w skoku wdal 602 cm., zna-
komita nasza rodaczka uzyskała
jeszcze dwa wyniki lepsze od re-
kordów światowych. Na 100 yar-
dów zanotowano jej czas 11,1 sek.
oraz na 220 yardów — 25,2 sek.,
oba rezultaty lepsze od oficjal-
nych rekordów światowych. (Pat).

1 Białornsi Sowieckiej.
Miasteczko Chmielewno

spłonęło.

Z Tumiłowicz donoszą, iż po-
graniczne miasteczko sowieckie
Chmielewno położone tuż przy
granicy polskiej wskutek podpa-
lenia padło pastwą pożaru. Spali-
ło się 75 gospodarstw i zabudo-
wań mieszkalnych prywatnych,
oraz 50 domów państwowych. d

 

 

 

GIEŁDA
WARSZAWA 23.VII. (Pat.)

Waluty i dewizy:
Dolary 8,89'1,—8,91 '!,—8,87'1,.
Gdańsk 173,41—173,84—172,98.
Holandja 358,67—359,57—357,77.
Londyn 43,36* ,—43,47':,—43,26.
Nowy York 8,90—8,92—8,88.
Paryż 35,07—35,16—34,98.
Praga 26,42' ,—26,48' ,—26,36
Nowy York kabel 8,912—8,932—8,892
Szwajcarja 173,23—173,66—172,80.
Stokholm 239,71—240,31—239,11,
Wiedeń 125,93 —126,24—125,62.
Włochy 46,69—46,8! —46,57.
Berlin w obrotach prywatnych 212,88.

Papiery procentowe:

Pożyczka inwestycyjna 111, 57, kon-
wersyjna 55,75, 10', kolejowa 103, 8%,
L. K. Banku Gosp. Krajowego i Banku
Rolnego; ob. B. G. K. 94. Te same 7,
—83,25, 87/6 obl. Banku Gosp. Krajow.
budowlane 93, 8%, ziemskie dolarowe 88,
4'1,0, warszawskie 54,55, 5”,warszawskie
59,25, 8%, warszawskie 76 —75,75, 8%
Piotrkowa 67, 10”/, Siedlec 81.

Akcje:

Bank Polski 164, Lilpop 25, Ostro-
wiec serja B. 58—60, Starachowice 15
Haberbusch 110.

Przedruk wzbroniony |
RUDOLF BRINGER.
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Sztylet z kryształu.
Rosic i Chaulvet milczeli uparcie. Zaczynała

się między niemi budzić nienawiść.
Po godzinie samochód przejechał przez mia-

steczko Saint-Rambertd Albon i stanął przed dwor-
cem, Chaulvet i Rosic skierowali się szybko do
biura zawiadowcy stacji i przedstawiwszy się, spytali:

— Czy człowiek, którego przejechał pociąg
pocztowy, jest jeszcze tutaj?

— Tak jest.
— Czy stwierdzono, kto to był?
— Niestety bylo to zupełnie niemożliwe.

W kieszeniach jego nie znaleziono żadnych papie-
rów, tylko pieniądze. Złoto w monetach indyj-

żadnych papierów, zniszczył wszystkie, jakie mógł
mieć...

+  — Nie wszystkie
stacji — gdyż miał walizkę,
przyborów tualetowych wielkie
których nie mogliśmy przeczytać,
po angielsku. Ź

— Kažemy je przetłumaczyć! zawołał Rosic,
i zwracając się do Chaulveta, dodał

— Te papiery stanowią bezwątpienia klucz
zagadki.

Ale Chaulvet zaczynał
wszystko sceptycznie.

— Przedewszystkiem chodźmy zobaczyć trupa.
Zawiadowca stacji zaprowadził pana Chalveta,

Rosica i kontrolera do izdebki, gdzie znajdowały
się zwłoki nieszczęśliwego. Ciało leżało na łóżku,
głowa przykryta była ręcznikiem, który Rosic od-
rzucił, pytając kontrolera.

Czy poznaje pan jednego z podróżnych?

przerwał zawiadowca
zawierającą oprócz
rulony papierów,
gdyż są pisane

się zapatrywać na

— Wyskakując z 234-g0—mówił zawiadowca—
musiał potknąć się o szyny. W tej samej chwili
przejeżdżał pociąg i zmiażdżył mu głowę.

Jakże mogę rozpoznać? — mówił kontro-
ler, który marzył tylko o jednem: położyć się do
łóżka.

— Na szczęście — mówił Rosic — mamy pa-
piery. Gdzie jest walizka?

— U kierownika ruchu.
— Dobrze — rzekł detektyw zabiorę ją do

Ljonu i każę papiery przetłumaczyć!
| skierował się wraz z Chaulvetem do gabi-

netu kierownika ruchu. Ten ostatni zmieszał się —
słysząc, że przyjmuje u siebie prokuratora i do-
wódcę lotnej brygady w Ljonie. Mamrotał jakieś
słowa bez związku.

Rosic otworzył walizkę.
Jak powiedział zawiadowca stacji, znaleziono

tam rulony papieru, które musiały być bardzo wa-
żne, sądząc z wielkiej ilości pieczęci i podpisów,

W tej samej chwili zjawił się iakiś urzędnik
i podał prokuratorowi depeszę.

Chaulvet przeczytał:
Podaję nazwiska dwóch pasażerów, którzy je-

chali B—14 Telegrafowałem do Marsylji do biura
eoj sypialnych. Jeden nazywa się Joe Wi-
stler. ;

J.—W. — rzekł Rosic — monogram na wa-
lizce znalezionej w B.—14. To nazwisko ofiary.

„Drugi William Ralf Burnt.
— Oto jego walizka i jego zwłoki. To jest za-

bójca.
— Tak—zgodził się Chaulvet—posunęliśmy się

bardzo naprzód.
— Pozwólcie mi zabrać te papiery — rzekł

Rosic.—Mam kogoś w Ljonie, kto mi to zaraz prze-
tłumaczy. Mam nadzieję, że teraz dowiemy się

wszystkiego.
— Narazie — zaproponował Chaulvet, które-

go ta cała historja zaczynała już nudzić—chodźmyskich i banknoty na sumę około 10,000 franków.
To na na obiad, bo umieram z głodu.

A D> ZSS ER NONE WWE EZ NOSA Nei 16671 |

ale z których nie można było zrozumieć ani jedne-
go słowa. Poza tem były tam przybory tualetowe
z inicjałami W—R—B. inkrutowane złotem na koś-

Ale zaledwie skończył to zdanie, gdy Chaulvet
i kontroler krzyknęli przeraźliwie. Głowa przedsta-
wiała krwawą miazgę, w której nie można było

— A zatem Guillenot nie omylił się.
pewno morderca z B-14.

— Morderca? — zawołał zawiadowca stacji.
(F/M Była już godzina ósma wieczorem, zatem naj-
wyższy czas, aby się pokrzepić po tak pracowitym

 

   

     

  

— Omyłka jest wykluczona. Nie znaleziono odróżnić najmniejszego rysu. ci słoniowej. dniu. (D. c. n.).

IDEAIIS ia NTAADA ON SRT (ZETA T RIO TKISITTTETNTTTPS ADEO

Od dnia 24 do 28 lipca 1930 roku Di t 12 aktach. W rolach gł: £ftała egzystencja. Po- RDASVOR EK =

Miejski Kinematograf włącznie będziewyświetiany film: «Książę pozwolił» LYA MARA i HARRY LIEDTKE. S ati ban- 2 OBIADY
Sala Miejska ul. Ostrobramska 5 | Kasa czynna od g 5 m.30 Początek seansów oda y. 6. Następny program: „Więzieńzwyspy Sw. Heleny". kowa w Małopolsce po- domowe, niedrogo 

szukuje zdolnych zastę-
pców do sprzedaży obli-
gacji państwowych, oraz
pożyczkę budowlaną na
raty. Wysyłamy naszego
kierownika aby zaznajo-
mić P. T. Zastępców z
nadzwyczajnymi warun-
kami jakie obecnie u-

   Tatarska 17 m. 3.

A
— Ten pan, co tam

siedzi jest powodem, że

Dziś! Wspaniały dramat z jnhliry'** W roli gł. kusząca-piękna JENNY JUGO
PRZEBÓJ NIEMY życia przemytników p. t.: „W szponach djablicy Jest to film szalonych przygód z pra-

zącego żarem słonecznym południa Hiszpanji, gdzie krew kipi, a miłość pali. NAD PROGRAM: KOMEDJA w 2 akt.
Początek seansów o godz. 5, ost. seans o godz. 10,30 w. Do godziny 7-ej ceny miejsc balkon 80 gr., parter 1 zł.

PIER WSZY DŹWIĘKOWY KINO - TEATR
«HOLLYWOOD>|

MICKIEWICZA Xi 22

 

  

POLSKIE “6 Dziśl Najnowsze arcydzieło 1 raz w Wilniel Krwa- ŚĆ wzruszający dramat wschodni w dzielamy. Osobiste zgło- Czopki > 66 Gaseckiego (>| stracilem miljon  dola-
KINO „WANDA | we oe wabów w Palestynie p. t.: MIŁO i KREW 12 akt. Walki anglików z araba- szenia 24 | 25 b. m. Wil- £ bemoroidalna >» Varicol Roa) u-| rów.

Ui. WIELKA 30. Tel. 14-81. mi w Palestynie i stłumienie powstania arabskiego. W roli głównej Pats Ruth Miller i Antonio Moreno. no, Hotel George pokójB suwają ból, swędzenie, pieczenie, krwawienia, — Co ty mówisz? Jak-
Nr. 3, 26 b. m. Białystok
Hotel Ritza.

zmniejszają guzy, żylaki.—Sprzedająwiększeapteki

AKUSZERKI

  ll żesz to możliwe?

poóJ z niekrępują- Nie pozwolil mi

cem wejściem do  Ożenić się z jego cór-
wynajęcia. S-to Jakób- kąl
ska 16 m. 3 od 2—4.

  

 

ag B naležy to zapamietač, že
A jednak ogłoszenie pDziennika
Wileńskiego i do innych pism chociażby ńaj-
mniejsze jest najwygodniej załatwiać za po-

KURSY KIEROWCÓW SAMOCHODOWYCH | |KUPNO-
Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie — ul. Holendernia 12, SPRZEDAŻ
tel. 13-30, (Gmach warsztatów Państwowej Szkoły Technicznej).

Chcesz otrzymać

Przyjmuje się zapisy do grup: LIV Zawodowej i LV Ama-| (3%77'turek miękkich u- średnictwem posadę ? 303—1
iej ręci żywanych mebelków, EKLRMOWEGO _401—2 AKUSZERKA

Ne odPK e" w ta 1 darle żb. szafa do ubrań, stolik, STEFANA GRABOWSKIEGO p rę twe kursy Marja Laknerowa Dokój d I doojąwa"——:mn
auka jazdy na 4-€ ch nowoczesnyc . Spec la] k ła. towski chowe - o wynajęcia.y ypa ych maszyn. Specjalia sala] krzesła. Zygmuntowska w Wilnie, Garbarska 1, tel. 82. ie S i PA Przyjmuje od godz. 9 do P Oglądać 3 4 doś

doświadczalna dla zajęć praktycznych. Nowocześnie urządzone warsztaty| 20 m. 5.
reperacyjne dla samochodów i traktorów (ciągówek rolniczych). Dorabianie,
części zamiennych. Zapisy przyjmuje i informacji udziela Sekretarjat Kur- Boo angielski

sów codziennie w godz. od 10—18-ej. szczenię 2 i pół mies

7 w., Kaszt 7 m.5.
wicza, Warszawa, Żóra- aaWZP6S KE ul. powyszogo
wia 42-4. Kursy Wyuczają „mmm m. 7.
listownie: buchalterji, ra- T

 

 DRU- 2
KARNIA

 

(U""adzenia nowych i
reperacja światła,Piękna posesja—4r

 

 

 

 

 

 

b. ładne do sprzedania. ż» =Dla pp. oficerów i urzędników państwowycn Igowe warunki.! z dużym ogrodem o-| dzwonków, motorów, <hunkowości kupieckiej, > - zPP ę państwowycn specjalne ulg Jasna 23—3. 304| vocowym o 2 soli-|montowanie świeczników korespondencji Pandie:| Mieszkania I INTROLIGA-
dnych domach  dre-| Tadeusz Fabiszewski ele- wej, stenografji, nauk i pokoje NAUKA TORA— Okazja! Robota damskich futer oraz palt wnianych, o 5 miesz-| ktryk - koncesjonowany. handlu, prawa, kaligrafji,

zimowych, modernizowanie, prze-| kaniach sprzedamy za! Wilno, Portowa 8. 0 pisania na maszynac . DZIENKIKAróbki z kostjumów, robię palta zimowe, jesienne. 6.500 dolarów owaroznawstwa, angiel- S l d otrzebna na czas let- pe |
o Lipiec i Sierpień 40 procent taniej. Žyczącym Dom H-K. „„Zachęta“ ĮPoszukuje gospodyni do skiego, francuskiego, o 1 ny ni nauczycielka do || |<< +
> kre- Wišniewsk Królewska Mickiewicza 1, tel. majątku znającą się niemieckiego, pisowni, udzielania lekcji | kon- WILE SKIEGO

dyt Ne 3. 9—05. —s.|dobrze na mleczarstwie oraz gramatyki polskiej. lokator poszukuje mle- wersacji francuskiego dla
da i hodowli. Pożądane PO ukończeniu świadec- szkania z wygodami Z uęzenicy III kl. Zgłaszać WILNO, UI.Mo-" e mz świadectwa. Oferty kie- two. Żądajcie prospek- ZOELEpakol się listownie Wołkowysk stowa Ni 1

WYPRZEDAŻ rować poczta Smorgoń tów. 1790—12 c i przyległych, ztarska 5 Józefa Ko- | Telefon 12-44.
ściałkowska. 307—1

sprzedania od za-jo
D raz lub wydzierża-

711—4 
Zwierzyńca i przyległych

ulic. Wiadomość: Biuro
Wagonów Sypialnych Ho-
tel A. Georges'a telefon
10-42. 1709

Mieszkanie
komfortowe 7 pokoi, wy-
gody, słoneczne. Infor- wienia od jesieni b. r.
macje w  Wileńskiem folwark z majątku Mar-
Biurze Komisowo - Han- kucie. Zgłoszenie się do
dlowem, Mickiewicza 21. właścicielki maj Marku-

197—1 cie m. Wilno. 285—1

skrzynka Nr. 7.

POTRZEBNA
niańka do 2 - letniego

Rakiet tenisowych oraz pantofli PEPEGE
z ustępstwem 25*|»

„Warszawska Sp. MyśliwskaWileńska10.|

 PRZYJMUJE
PETMożemy dai pożyczkę| PRaca |

majątkowe ke AA bw zi
BAAWY AEC TEN 4 ,

Majątek 145 ha 600 dolarów. Zgłoszenia porze służąca 10

ro LTE uto- . Pohulanka 12 m. 1. Wilna. Orzeszkowej 3,
busu. Sadyba pańska 289—0 m. 12 od 1—3 pp.
dom 10 pokoi i zabudo- Posesja okolo 3 tys. m. 299—0
wania gospodarskie. Du- kw. z zabudowania-
ży sad, ziemia pszenna. mi w Wilnie blizko cent- potrzebna prasowaczka Pen bona z szy-
Dowiedzieć się Wilno So-;rum do sprzedania Gim- sztywnej bielizny ciem. Mostowa 5 m.
snowa 1. Komorowski.linazjalny 6 od 4 — 6 Ru- Ludwisarska Nr. 5 Pral- 4 od 4—6 Stabińska.

264—s1"tkiewicz. 341 nia. 286—0 295—1

eśnik-rolnik z ukoń-
czoną średnią szko-

łą rolniczą zagr. prakty=
ką jako leśnik, rolniki
buchalter w majątkach
obecnie na niewymówio-
nej posadzie leśniczego
Lasów Państwowych szu-
ka stanowiska. Zgłosze-
nie pod „l. 42* do Adm.
Dzien. Wil. 304—7

WSZELKIE

ROBOTY

w zakres dru-
karstwa

I Introligator-
stwa wcho-

dzące.

 

 

Swędzenie ciała oraz wszelkiego rodzaju wy-
rzuty skórne usuwa

KREM LAIN-AGE _;.
(z Kogutkiem)

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

„|| u dzieci. R. M. Spr. W. Nr. k
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