
Opłata pocztowa ulszczona ryczałtem.

Rok XIV. Wilno, Sobota 26-40

 DZIENNIK(
 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA:
i Administracji 448, Drukarni 1244. Adres drukarni:

w niedzielę od 12 — 1 pp. „Dziennik Wileński wychodzi

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

OD ADMINISTRACJI

czas odnowić prenumeratę:

na miesiąc SIERPIEN. į

 

 

Poszukiwany užywany elektro-
motor na prąd wileński, stały, o
mocy5 — 6K.M., 1500 obr./min.,
kempietny, wraz z rozruszni-
kiem i saniami. — TERMIN DO-
STAWY: ok. połowy sierpnia.
Oferty składać do Administra-

cji pod „P.W.“

 

Czy jesteš cztonkiem L.0.P.P
 

 

Min. Zaleski powróci w sierpniu.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Min. Zaleski powróci do Warszawy w początku
sierpnia, aby razem z Prezydentem Rzeczypospolitej udać się do
Tallina. Z końcem sierpnia min. Zaleski wyjedzie do Genewy na
sesję Ligi Narodów.

TRZĘSIENIE ZIEMI WE WŁOSZECH.
RZYM. 25.VII. Według urzędowej oceny liczba zabitych

wskutek trzęsienia ziemi doszła do 3000, zaś liczba rannych do
7000. Cyfry te niewątpliwie jeszcze wzrosną. Akcja ratownicza
jest w pełnym toku. Saperzy burzą zachwiane budynki w oba-
wie by nie runęły. Komunikat urzędowy stwierdza, że klęską
zostały dotknięte 102 miejscowości w siedmiu prowincjach.
Całkowitemu zniszczeniu uległo 3188 domów, częściowemu —
7155 domów.

RZYM. (Pat). Akcja ratunkowa na terenach dotkniętych trzęsie-
niem ziemi trwa.Z samolotów dokonano szeregu zdjęć okolic najbar-
dziej zniszczonych, które ze względu na przerwaną komunikację nie
mogą same żądać pomocy. Zdjęcia te ułatwiają akcję ratunkową.
Najwięcej ucierpiały Irpinja i Villa Nuova del Battista, gdzie
liczba zabitych dochodzi do 500. W Akwilonji zabitych jest 350
o. Król osobiście udał się do miejscowości dotkniętych kata-
strofą.

RZYM. (Pat). Korespondent P. A. T.. obecny na miejscu kata-
strofy, donosi z Foggia: Pierwsze wiadomości nie dawały pojęcia o
jej rozmiarach. Wydawać się mogło początkowo, że teren poszkodo-
wany jest dość ograniczony. Obecnie jednak okazało się już, że jest
to jedna z największych klęsk, jakie dotknęły Włochy w ostatnich
czasach. Co krok widać budowle uszkodzone. Wśród ludności krążą
straszliwe wieści, zwłaszcza co do strat w ludziach. Po przebyciu
rzeki Ofanto widać głębokie rozpadliny w ziemi i całe wsie w rui-
nach. Na gruzach pracują oddziały wojska. Pociągi są zatrzymywane
w celu rozpoznania stanu tunelu na drodze do Melfi w pobliżu stacji
Rocchetta, której budynek grozi zawaleniem. Pomimo to telefonistki
i telegrafistki pracują tam bez wytchnienia. Wreszcie dostajemy
się do Melfi — pisze korespondent P. A. T. — Miasteczko, będące
siedzibą biskupstwa, zbudowane z lawy wulkanu Vulture, było
kilkakrotnie nawiedzone przez trzęsienie ziemi, obecnie jednak
przeszło rozmiary katastrofy z 1851 roku. Cała stara dzielnica
miasta leży w gruzach. Wszystkie komunikacje telefoniczne
i telegraficzne są przerwane. Wojsko pracuje, zakładając nowe
linje telefoniczne. Ludność, osłupiała i przerażona, przygląda się
żołnierzom i milicji faszystowskiej, zajętym przenoszeniem
trupów i opieką nad rannymi. Imponujące zamczysko, zbudo-
wane przez normanów, leży w gruzach. Wodociągi uległy
uszkodzeniu, iecz fontanny funkcjonują, ułatwiając pracę za-
improwizowanym lazaretom i szpitalom, które są urządzone
w kościołach i budynkach publicznych w górnej części miasta.
Podnieść należy bohaterskie zachowanie się żołnierzy bataljonu dy-
scyplinarnego, którzy prowadzą akcję ratunkową z narażeniem życia.
Niepodobna opanować wzruszenia, patrząc na gruzy miasta, żałobę
powszechną mieszkańców i słuchając o losie sąsiednich miejscowo-
ści. Tymczasem wznoszą się już namioty, w których bezdomna
ludność znajdzie prowizoryczne schronienie. Wstrząsy nie usta-
ją i co pewien czas dają się odczuć, obalając resztki domów.
Wszyscy mówią o tysiącach zabitych i całych miastach zburzonych.
Zdążamy z Melfi do Lacedonji, gdzie szkody są również poważne,
aczkolwiek mieszkańcy Melfi mówią, że tu szkody są mniejsze.
Wśród innych ofiar, w Lacedonji cała rodzina bogatego rolnika
zginęła pod gruzami domu. Inny z mieszkańców stracił żonę i trzy
córeczki i dostał nagłego obłędu.

RZYM. (Pat). Wedle sprawozdania podsekretarza stanu w mini-
sterstwie robót publicznych z godziny 1-ej w nocy, wszyscy ranni
mają zapewnioną natychmiastową pomoc. Komunikacja telegraficzna
i telefoniczna została przywrócona. Poczyniono niezbędne zarządzenia
w celu zaopatrzenia w żywność i niezbędne przedmioty codziennego
użytku ludności, obozującej pod gołem niebem. Podsekretarz stanu
osobiście przewodniczył zebraniu wszystkich prefektów oraz przed-
stawicieli władz cywilnych i wojskowych, udzielając odpowiednich
instrukcyj. Do wszystkich miejscowości, nawiedzonych klęską, przy-
bywają technicy, specjaliści dla kierowania pracami.

Cykion we Włoszech.
TREVISO. (Pat). Szalał tu dziś łem 12 osób, a rany odniosło

cyklon, który poczynił znaczne zgórą 100 osób. Kościół w mia-
szkody, szczególnie w okolicach steczku Selva uległ zniszczeniu.
Barco di Susegana, Volpago i Okoliczne pola robią wrażenie po
Monte Bellina. Wiele domów ru- bojowiska. Chaty włościańskie zo-
nęło w gruzy, jest wielu rannych. stały zburzone.
Akcja ratunkowa trwa. RZYM. (Pat). Jak podaje pra-

RZYM. (Pat). Z ostatnich wia- Sa, w czasie cyklonu, który na-
domości, nadeszłych do Treviso, wiedził w dniu wczorajszym oko-
wynika, że w czasie cyklonu, któ- lice Treviso, zginęło 22 osoby,
ry zniszczył okolice Treviso na rany zaś odniosło ponad 100.
przestrzeni 40 klm., zginęło ogó- 200 domów uległo zniszczeniu.

Groźba powodzi we Włoszech.
RZYM. (Pat.). Według donie- Adygi. Na szczytach Dolomitu

sień z Trydentu, grozi wylew  bieleje śnieg.

Belgijski minister komunikacji w Gdyni.
GDYNIA. (Pat.). Minister ko- morskiego Nosowicza, dyrektora

munikacji Belgji Lippens zwiedził kolei państwowych w Gdańsku
w towarzystwie ministra przemy-  Dobrzyckiego i wielu innych port
słu i handlu p. Kwiatkowskiego, handlowy i urządzenia portowe,
wiceministra komunikacji Czap- poczem w hotelu Polska Riwjera
skiego, dyrektrora departamentu odbyło na cześć gościa przyjęcie.

Odszkodowanie dla Polski z Łotwy.
WARSZAWA. (Pat.). Dnia 23 dzie rejestracja, przeprowadzona

b. m. w prasie warszawskiej uka- w roku 1929 i wreszcie, że suma

zała się informacja agencji „PID”, odszkowań wynosić ma 20 tysię-

że niebawem otrzymać mają od- cy łatów. Polska Agencja Tele-

szkodowania obywatele polscy, graficzna upoważniona jest do

którzy w czasie reformy rolnej stwierdzenia, że powyższa infor-
na Łotwie stracili swe majątki macja agencji PID jest całkowi-
ziemskie wskutek wywłaszczenia, cie bezpodstawna i nie odpowia-
że podstawą do odszkodowania da rzeczywistości.
ze strony rządu łotewskiego bę-
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Przeciwko uroszczeniom Gdańska.
BYDGOSZCZ. (Pat). Prezydjum

Izby Przemysłowo-Handlowej w
Bydgoszczy na posiedzeniu dnia
21 lipca roku bież. uchwaliło:

1) Protest w m. Gdańska, wnie-
siony w maju r. b. do wysokiego
komisarza Ligi Narodów, przeci-
wko rozbudowie portu w Gdyni,
traktuje Izba jako nierozsądny,
tak pod względem formalnym,
jak i merytorycznym.

2) Izba uważa, iż jednem z
najżywotniejszych zainteresowań
państwowo-gospodarczych Polski
jest rozbudowa portu w Gdyni i
dalsze tworzenie silnej polskiej
floty handlowej.

Łotwa © propozycji

3) lzba uważa za konieczne
wydanie zarządzeń, któreby ukró-
ciły konkurencję gdańskich przed-
siębiorstw przemysłowych i han-
dlowych w okręgu Izby, jako
opartych na niezmiernie lepszych
warunkach gospodarczych.

Prezydjum Izby Przemysłowo-
Handlowej w Bydgoszczy, kon-
statując, że realizacja powyższych
tez jest rzeczą niezmiernej wagi
i aktualności, nietylko dla intere-
sów okręgu Izby, ale i dla pań-
stwa, postanowiło się zwrócić do
rządu o poczynienie odpowie-
dnich kroków.

Polski porozumienia
państw rolniczych.

RYGA. (Pat.). W sprawie kon-
ferencji rolniczej, zainicjowanej
przez Polskę, rząd łotewski za-
sadniczo wyraża zgodę i uznaje,
że tego rodzaju konferencje są

wskazane. Ostatecznej odpowie-
dzi co do wzięcia udziału w kon-
ferencji rząd udzieli po otrzyma-
niu programu i projektu konkret-
nych celów konferencji.

Rokowania handlowe łotewsko-litewskie.
RYGA. (Pat.). Skład delegacji

łotewskiej do prowadzenia per-
traktacyj w sprawie traktatu han-
dlowego łotewsko-litewskiego zo-
stał ostatecznie ustalony. Prze-
wodniczącym jest członek sejmu
p. Ulmanis. Oprócz niego wcho-
dzą do delegacji łotewskiej dy-

rektor departamentu przemysłu
i handlu ministerstwa finansów
p. Kacen, wicedyrektor głównego
urzędu statystycznego p. Salnais
i naczelnik wydziału bałtyckiego
w ministerstwie spraw zagranicz-
nych p. Munter.

Porozumienie rolnicze państw naddunaj-
skich.

BUKARESZT, (Pat.). Minister
handlu Madgearu złożył wobec
przedstawicieli prasy w sprawie
celów konferencji rolniczej, jaka
się odbyła w Bukareszcie ob-
szerne oświadczenie, stwierdzając
w konkluzji, że zarówno obecna
konferencja w Bukareszcie, jak
i zapowiedziana konferencja w
Sinaja, jak wreszcie proponowa-
na przez rząd warszawski —
wszystkie one są objawem syste-

matycznej akcji, mającej na celu
ułatwienie rozwiązania kryzysu
rolniczego w Europie.

PRAGA, (Pat.).
zakończeniem konferencji eksper-
tów rolniczych w Bukareszcie do-
nosi tamtejszy korespondent „Pra-
ger Tageblattu“, že Jugoslawja,
Rumunja i Węgry zwrócą się do
Czechosłowacji i Austrji z propo-
zycją utworzenia kartelu zbożo-
wego państw naddunajskich.

Europejski raid awionetek.
WARSZAWA. Pat. Aeroklub

Polski komunikuje: Stan między-
narodowego raidu awionetek wczo-
raj wieczorem przedstawiał się
jak następuje: 6 samolotów do-
tarło do Lozanny, w tem 4 nie-
mieckie, 2 angielskie. Między Sa-
ragossą a Lozanną znajduje się
innych 7 samolotów. Pozostałe w
liczbie 39 są w Pau, gdzie od 2-ch
dni start jest zamknięty ze wzglę-
du na burze, panujące w półno-
cnych Pirenejach. Termin ukoń-
czenia raidu zostanie dla tych sa-
molotów odpowiednio przedłużo-
ny. W Pau znajduje się także 9
samolotów polskich, t. zn. wszyst-
kie, oprócz awionetki Muślewskie-
go. Start z Pau będzie otwarty
w piątek rano, bez względu na
stan pogody. W ciągu czwartku
wycofano samolot niemiecki B. 4,
na którym leci pilot Schtutz. Jest
to 7-my aparat, wycofany dotych-
czas z raidu.

PARYŻ. (Pat). Niepogoda, jaka
panuje w całej Francji i we wscho-
dniej części Europy wpłynęła na
znaczne opóźnienie przebiegu
międzynarodowego konkursu tu-
rystyki powietrznej. Czołowa gru-
pa, złożona z Anglików Broada,
Butlera i Thorna oraz Niemców
Murzika i Possa zdążyła wczoraj
zaledwie przybyć do Lozanny,
wówczasgdyw/g programu powinna
była dotrzeć.aż do Monachjum z
przystankiem w Bernie, Wobec
szalejącej burzy kierownicy kon-

Aresztowania wśród

kursu zatrzymali w Pau 35 awio-
netek, które przebyły tam one-
gdaj aż do chwili, gdy wiadomo-
ści meteorologiczne pozwolą
przedsięwziąć lot przez Pireneje.
W liczbie tych 35 awionetek znaj-
duje się ekipa polska, która one-
gdaj przybyła do Pau z Orly. Z
drugiej strony dwaj lotnicy nie-
mieccy Dinort i von Massenbach,
którzy pozostawali dotąd w An-
glji, przelecieli wczoraj przez Orly,
udając się do Poitiers. W Anglji
pozostaje zatem jedynie Muślew-
ski, który usiłuje w Bristolu do-
prowadzić silnik swój do porzą-
dku.

PRAGA. (Pat.). Dziś po połud-
niu wylądował na tutejszem lot-
nisku lotnik angielski Butler na
aparacie K.5.io godzinie 16 min.
29 wystartował do Wrocławia.
Również o godzinie 15 min. 35
wylądował lotnik angielski Broad
na aparacie K.5, startując o go-
dzinie 16 min. 19 do Wrocławia.
O godzinie 16 min. 9 przybył
trzeci lotnik angielski Thorn na
aparacie K.1, odlatując o godzi-
nie 16 min. 35 do Wrocławia.
Przed godziną 17-tą przeszła nad
Pragą silna ulewa z wiatrem, któ-
ra utrudniała lądowanie. O go-
dzinie 17 min. 34 przybył pilot
niemiecki Poss na aparacie Klemm
108, startując do Wrocławia o
godzinie 17 min. 51. O godzinie
17 min. 55 przybył niemiecki
Morzik.

przekupniów w Mo-
skwie.

MOSKWA. (Pat). G. P. U. w
Moskwie przeprowadžilo lilczne
aresztowania pomiędzy  przeku-
pniami, zajmującymi się skupem
i odsprzedażą artykułów  „deficy-
towych*, których brak daje się
odczuwać na rynku, a które są
wyłącznie wydawane na kartki w
ograniczonych ilościach w skle-

pach rządowych i kooperatywach.
Do artykułów takich należą wszyst-
kie artykuły spożywcze, towary
włókiennicze, tłuszcze, mydło it.d.
Część aresztowanych zamknięta
została w obozie koncentracyj-
nym, a pozostali mają być wy-
słani do okręgów północnych i na
Syberję,

Liczba ofiar tajfunu w Japonii.
WIEDEŃ. (Pat). Według do-

niesień dzienników z Tokjo, ja-

pońskie ministerstwo spraw we-

wnętrznych ogłosiło oficjalną listę

ofiar tajfunu. Zabitych zostało
ogółem 396 osób, a 20 tys. ran-
nych. 8.460 domów jest zupełnie
zniszczonych.

Piorun.

LODZ. (Pat.). Wczoraj na po-
lach majątku Teklina pod Wielu-
niem piorun uderzył w stóg sia-

na, zabijając właściciela tego
majątku oraz jedną robotnicęi
raniąc 7 innych robotników.
 

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,
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.
niem miejsca o 25 proc. drożej.

terminowe umieszczenie ogłoszeń.

Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-
Administracja nie bierze odpowiedzialności za

Konto czekowe w P. K. O. Ne 80187.

Voldemaras aresztowany.
Były dyktator Litwy wywieziony do;Kretyngi, gdzie

będzie mieszkał pod dozorem policji.
(Telefonem od własnego korespondenta).

KROLEWIEC, 25.VII. Z kowna donoszą: W nocy z czwartku

na piątek przed rnieszkanie b. premjera i ministra spraw zagranicz-
nych prof. Woldemarasa zajechały dwa auta obsadzone przez silny
oddział policji. Część policji otoczyła niezwłocznie gmach zaś reszta
udała się do mieszkania. Prof. Woldemarasa z rodziną rozbudzono
i pokazano mu rozporządzenie komendanta wojskowego m. Kowna
i powiatu kowieńskiego, polecające go aresztować. Woldemaras za-
protestował przeciwko przybyciu policji i gwałtowi na nim dokony-
wanemu. Mimo to policja przeprowadziła w obecności Woldema-
rasa szczegółową rewizję w mieszkaniu, po której dokonaniu Wolde-
marasowi polecono zająć miejsce w automobilu. Woldemaras prosił,

aby wzięto pod opiekę jego cenną bibljotekę. Policja bibljotekę
opieczętowała. Wówczas Woldemaras pożegnał się z żoną i zajął
wskazane mu miejsce. Auta pomknęły na dworzec kolejowy silnie

obsadzony przez policję mundurową i tajną. Woldemaras ulokowany

został w pociągu idącym w kierunku Kłajpedy i wywieziony w obręb
twierdzy Kretyngi, gdzie oddany został pod silny nadzór policji

Równocześnie część policji pozostawionej w mieszkaniu Wol-

demarasa wyniosła pomimo ulewnego deszczu jego meble na ulicę
i mieszkanie opieczętowała. Zona Woldemarasa zmuszona była udać
się pod opiekę krewnych.

Podstawa prawna aresztowania.
KROLEWIEC, 25.VII. Rozporządzenie o aresztowaniu Woldema-

rasa i zesłania do Kretyngi zapadło na posiedzeniu gabinetu mini-
strów w czwartek 24 bm. Zasadniczo sprawa aresztowania Wolde-
marasa zdecydowana już była dawniej, czekano tylko na wyjazd
z kraju prezydenta Smetony. Aresztowanie nastąpiło na mocy ustawy
o stanie wojennym, pozwalającem władzy wysłanie z Kowna na pro-
wincję lub zagranicę każdego zagrażającego bezpieczeństwu publicz-
nemu. Woldemaras zesłany został na cały czas trwania stanu wo-

W związku z -

jennego w Litwie.
Przyczyna aresztowania.

KRÓLEWIEC. Donoszą z Kowna:
w którym wyjaśnia,Wewn. wydało komunikat,

Litewskie ministerstwo Spr.
że aresztowanie na-

stąpiło na skutek machinacji zagrażających bezpieczeństwui porząd-

kowi publicznemu.
Wrażenie w Kownie.

KROLEWIEC. Donoszą z Kowna: W mieście, gdzie jest kilka-
naście tysięcy zwolenników Woldemarasa aresztowanie wywołało
wielkie poruszenie.
stąpią przeciwko rządowi.

Istnieją obawy, że zwolennicy Woldemarasa wy-

Organ Woldemarasa został przez władze zawieszony. Komen-
dant miasta zarządził aresztowanie przywódców bojówek Woldemarasa.

Komunikat urzędowy.

RYGA. (Pat.) Z Kowna komu-
nikują: Elta oficjalnie donosi, że
komendant miasta Kowna i po-
wiatu wydał rozporządzenie wy-
słania prof. Woldemarasa na pro-
wincję, jako osobistości, zagraża-
jącej bezpieczeństwu i porządko-
wi publicznemu. Prof. Woldema- |
ras został wysłany wczoraj 24 b.
m. z Kowna na prowincję.

RYGA. (Pat.) W uzupełnieniu
wiadomości o wysłaniu prof. Wol-
demarasa z Kowna donoszą z cy-
wilnych kół urzędowych: Wolde-
maras wysłany został do powiatu
Kretynga w pobliżu granicy ło-
tewskiej na przeciąg jednego ro-
ku. Będzie on tam znajdować się
pod dozorem policyjnym. Gdy
Woldemarasowi zakomunikowano
nakaz policji, przyjął wiadomość
tę spokojnie, jak gdyby jej ocze-
kiwał. Powodem wydalenia Wol-

"du,

demarasa z Kowna było rozpo-
wszechnianie w wielkiej ilości
egzemplarzy wśród członków rzą-

redakcyj dzienników i t. d.
nielegalnych publikacyj, zawiera-
jących bardzo ostre napaści na
rząd litewski.

KOWNO. (Pat.) Były dyktator
Litwy p. Woldernaras został aresz-
towany i deportowany do powia-
tu Kretynga, przyczem zakazano
mu przyjazdu do Kowna i opusz-
czenia przymusowego miejsca za-
mieszkania w ciągu jednego roku.
W związku z powyższem areszto-
waniem w ciągu całej nocy krą-
żyły po mieście wzmocnione pa-
trole policyjne. Dziś panuje cał-
kowity spokój. Rzeczy p. Wolde-
marasa zostały  opieczętowane.
Woldemaras pozostanie pod do-
zorem policji.

 

 

Dień plyny
„Uchwała Piasta".

Ostanie posiedzenie połączo-
nych zarządu głównego i Klubu
parlamentarnego Polskiego Stron-
nictwa Ludowego „Piast* posta-
nowiło jednomyślnie, iż stronnic-
two nie będzie przyjmowało z po-
wrotem osób, które, niego kiedy-
kolwiek wystąpiły, przechodząc
do obozu sanacyjnego. Uchwała
ta jest pierwszą tego rodzaju de-

cyzją w łonie stronnictw opozy-
cyjnych.

Stanowisko „Piasta” zamyka
drogę do powrotu na teren poli-
tyczny tym osobom, które nie
wykazały w swej pracy należyte-
go charakteru i dają się powodo-
wać jedynie konjunturze polity-
cznej.

Zjazd ministrów rolnictwa
w Polsce.

Agencja PID dowiaduje się, że
w bieżącym miesiącu oczekiwane
są odpowiedzi rządów państw
środkowo-europejskich i wschod-
nich, do których rząd polski wy-
stosował propozycję odbyciawspól-
nego kongresu ministrów rolnic-
twa dla omówienia wytycznych
polityki agrarnej. Minister rolnic-
twa Rumunji Michalache zapo-
wiedział już swój udział w tym
kongresie. Przyjazd ministrów rol-
nictwa do Warszawy spodziewany
jest w drugiej połowie sierpnia.

Z Litwy.
Zapowiedź układów mię-
dzy Litwą a Sowietami w
sprawie tranzytu przez port

Kłaipedzki.

Jak wiadomo, w swoim czasie
odwiedził Kłajpedę poseł sowiec-
ki w Litwie Pietrowski i przedsta-
wiciel handlowy Angarski celem
zbadania kwestji możliwości tran-
zytu towarów sowieckich przez
port Kłajpedzki. Obecnie, odwie-
dziny przedstawicieli Sowieckich
dały wyniki pomyślne i w związ-
ku z tem w najbliższej przyszło-
ścl między Litwą a Sowietami
rozpoczną się układy w sprawie
pomienionego tranzytu.

Olszauskas składa nowe
podanie o ułaskawienie.
Prałat Olszauskas w. tych

dniach złożył na ręce pełniącego
obowiązki prezydenta państwa

prezesa ministrów Tubelisa nowe

podanie o ułaskawienie. Jak wia-
domo, pierwsze jego podanie po-
zostało bez odpowiedzi. Olszau-
skas w swem nowem podaniu
powołuje się na konkordat i ka-
nony, wskazując, iż wyrok nie
może być wykonany. Podanie po-
zostaje tymczasem w  prokura-
turze.
W tych dniach za zezwole-

niem prokuratora  Olszauskas
odwiedził pod eskortą dwóch do-
zorców więziennych swe miesz-
kanie cęlem doprowadzenia do
porządku swych spraw i spędził
w niem cały dzień.

 



  

' godniem

NIEMCY
PRZED WYBORAMI.
Parlament Rzeszy Niemiec-

kiej—Reichstag—został przed ty-

rozwiązany i na 14

wrześcia zostały rozpisane nowe

wybory. Rezultat tych wyborów

wpłynie, jak przewidują, bardzo

znacznie na układ wewnętrzny

sił politycznych w Niemczechi

dlatego cała zagranica z wielkiem

zainteresowaniem śledzi za naj-

drobniejszymi objawami akcji

" przedwyborczej.
Dotychczasowa większość rzą-

dowa polegała w Reichstagu na

współpracy stronnictw t. zw.

mieszczańskich z centrum. Na-

leżały do niej: niemiecka partja

ludowa,  partja demokratyczna,

partja gospodarcza, grupy Trevi-

ranusa | Schielego oraz centrum.

Wszystkie niemal te ugrupowania

przeszły w ostatnich czasach

wielką ewolucję na prawo, tak

że w nacjonalizmie nie różnią się

prawie wcale od grupy Hugen-

berga, czy hitlerowców, chciałyby

tylko stosowania metod bardziej
umiarkowanych dla odbudowania

potęgi niemieckiej. Wyrazicielem

takiego zapatrywania był właśnie

rząd kanclerza Briininga.

Drugi odłam stanowi prawica

nacjonalistyczna, reprezentowana

przez hitlerowców i grupę Hu-

genberga, czyli partję niemiecko-

narodową. Na krótko przed roz-

wiązaniem Reichstagu w partii

niemiecko-narodowej, jak wiado-

mo, nastąpił rozłam, nie mający

jednak znaczenia na przyszłość.

Przywódca nacjonalistów Hugen-

berg za głosowanie przeciw wnio-

skom socjalistycznym o odrzuce-

nie dekretu finasowego, wydane-

go na podstawie art. 48 konsty-

tucji, zażądał od kanclerza: wzmoc-

nienia wpływów prawicy niemiec-

kiej na politykę Rzeszy i prowa-

dzenia polityki życzliwej dla

przedsiębiorców a skierowanej

przeciw socjalistom. W tym celu

mieliby być przyjęci do rządu

ministrowie prawicowi. Fle nadto

domagał się Hugenberg usunię-

cia koalicji lewicowej w rzą-

dzie pruskim, gdzie przeważający

wpływ mają socjaliści. Żądanie

Hugenberga co do rządu pru:

skiego stało się niemożliwe do

wykonania, gdyż rząd pruski upo-

korzył się wobec Hindenburga w

kwestji Stahlhelmu w Nadrenii.

Odrzucono je. Hugenberg ze swą

grupą głosował za wnioskami so-

cjalistycznymi, rząd upadł, ale z

partji niemiecko-narodowej ustą-

pił hr. Westarp z grupą dwudzie-

stu paru posłów, którzy głosowali

przeciw wnioskom. socjalistycz-

nym. W ostatnich dniach jest
mowa o utworzeniu z grupy Tre-

viranusa i Schielego oraz z grupy

Westarpa jednego stronnictwa,

które w wyborach poszłoby za-

pewne razem z Hugenbergiem.

Trzeci odłam polityczny w

Niemczech to lewica: socjaliści i

komuniści. Socjaliści niemieccy

wszakże, jakkolwiek agresywni w

sprawach gospodarczych i rady-

kalni w sprawach ustrojowych,

przeszli ostatnimi czasy również

ewolucję na prawo, szczególnie

w dziedzinie zagadnień ogólno-

narodowych. Nie ulega, naprzy-

kład, wątpliwości, że w sprawie

napastliwości wobec Polski, w

sprawie rewizji wschodnich granic

it. p. zachowaliby się nie ina-

czej, niż w 1914 r. w kwestii
wojny. Poparliby każdy rząd.

Niepodobna przewidzieć re-
zultatu wyborów. Na podstawie

nastrojów w społeczeństwie nie-

mieckiem możnaby dziś  przy-

puszczać, że lewica (socjaliści i

komuniści) utrzyma dotychczaso-

wy stan posiadania, stronnictwa

rządowe zaś poniosą straty, jako

odpowiedzialne za politykę gospo-
darczą i podatkową, bardzo nie-

pomyślne dla Niemiec i bardzo
niepopularne wśród szerokich
rzesz. Natomiast wybory przynio-
są znaczne wzmożenie się grup
prawicowych.

Hugenberg w szczególności

spodziewa się, że przy pomocy

hitlerowców i stahlhelmu zostanie
powetowaną klęska prawicy z

ubiegłych wyborów 1928 r. W
szczególności pomocni do tego

będą hitlerowcy, czyli tak zwani

narodowi socjaliści, których auto-
rytet i siłyzdnia na dzień wzmac-
niają się między innemi śród rzesz

robotniczych, pociąganych nazwą

„socjalistów*, a w istocie także

nacjonalistycznych. Prawicę w
szerszem ujęciu tego słowa sta-
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NIEMCZECH.
Głos francuski.

(P. Pbr. Poirson w Revue des Daeux Mondes lipiec 1930).

VIII.

Szkolnictwo polskie w Niemczech.

Kilka liczb oświetli swą bru-
tatalną wymową rzeczywisty stan
szkolnictwa polskiego w  Niem-
czech.

Na Górnym Sląsku niemieckim
Konwencja Genewska znalazła
zastosowanie i to bardzo niedo-
stateczne jedynie w szkolnictwie
początkowem: dnia 1-go czerwca
1928 na 80 tys. dzieci polskich
zaledwie 506 otrzymało naukę w
języku polskim, 719 chodziło w
szkołach niemieckich na kurs ję-
zyka polskiego, a 3.706 uczyło
sie katechizmu po polsku.
W prowincji, które Niemcy

nazywają marchją graniczną Po-
znańskąi Zachodnio-pruską, a
która obejmuje to, co pozostało
w ręku pruskiem z dawnego Po-
znańskiego i Prus Zachodnich,
świadomość narodowa Polaków
pozostała bardziej rozbudzona niż
gdzieindziej, bo nie zaznali oni
tam plebiscytów i rządów teroru,
które im towarzyszyły, oraz gorz-
kich rozczarowań następnych.
Usiłowali oni urzeczywistniać mo-
żliwości, które im dawało rozpo-
rządzenie z 31-go grudnia 1918.
Prawda,źena wnoszących petycje
wywiera się silny nacisk politycz-
ny i ekonomiczny, aby uzyskać
cofnięcie podpisów, a oprócz te-
go odrzuca się często petycje.
Ale Polacy nie wyrzekają się
swych praw, nalegają i często
udaje się im pokonać bezczyn-
ność lub złą wolę administracji
pruskiej. W r. 1928 uzyskali utwo-
rzenie, w 17 szkołach niemieckich,
kursów języka polskiego, na które
chodzi 1.137 uczniów, tj. prawie
połowa dzieci polskich tych oko-
lic. Ten stosunek mógłby się
wydawać zadowalający, ale nie-
stety wartość nauczania jest cał-
kowicie niezadowalająca.
W Prusiech Wschodnich 286

dzieci polskich w 15szkołach nie-
mieckich chodzi na lekcje mniej-
szościowe języka polskiego, czyli
drobny ułamek, gdyż Mazurzy,
którzy zamieszkują południową
część Prus Wschodnich i którzy,
choć protestanci, są Polakami z
rasy i serca, nie. mogą, mimo
swych wysiłków, korzystać z roz-
porządzenia z 31-go grudnia 1918,
gdyż uważani są jako stanowiący
osobną narodowość.

Rozporządzenia z r. 1918 nie-
podobna również zastosować w
Westfalji i Nadrenji, gdzie znaj-
duje się około 100 tys. robotni-
ków polskich. Ale urządzili oni
wśród wielkich trudności kursy
prywatne nauki języka polskiego,
którego uczą bardziej wykształce-
ni z pośród nich samych. Energja
Polaków pokonywa trudności i
dzieci uczą się języka macierzy-
stego wieczorem lub popołudniu,
dwie lub cztery godziny na ty-
dzień, z roku na rok coraz licz-
niej. Rozrost tej nauki jest ude-
rzający: w r. 1924 było 7 kursów
z 168 dziećmi, a w r. 1928 w tej
samej okolicy 39 kursów z 78
klasami i 2.379 uczniami. Liczby

te świadczą o wysiłku trwałym
robotników polskich zagłębia we-
stwalsko-nadreńskiego, celem u-
trzymania narodowości. Trzeba
jednak stwierdzić, że ucisk ze
strony pracodawców jest tu mniej-
szy niż w innych stronach Nie-
miec.
W Berlinie i reszcie Niemiec,

we Wrocławiu, Hanowerze, Ham-
burgu, Saksonji, mimo rozprosze-
nia na wysepki, urządzili Polacy
kursy języka polskiego, które roz-
wijają się prawidłowo. Związek
szkolnych stowarzyszeń polskich
w Niemczech usiłuje wyzyskać
rozporządzenie pruskie z 31-go
grudnia 1918 i mimo niezliczo-
nych trudności mógł on, z po-
czątkiem roku szkolnego 1929-30,
otworzyć 31 szkół początkowych
polskich prywatnych, do których
chodzi 1.256 dzieci, zwolnionych
z uczęszczania do szkół niemiec-
kich.

Liczby te pozwalają porównać
stan szkolnictwa polskiego, za-
pewnionego przez państwo, z wy-
nikami, które Polacy osiągnęli już
własnym wysiłkiem i okazuje się,
że mimo trudności wszelkiego
rodzaju, z któremi codziennie się
spotykają, bez zrażania się, Po-
lacy osiągnęli wyniki o wiele
znaczniejsze niż to, co zrobiły
władze Rzeszy i Prus, na których
zadanie to spoczywało i które się
przed niem uchyliły.

Dzieci polskie, które nie mogą
lub nie chcą, gdyż rodzice ich
boją się ucisku, chodzić na kursy
mniejszościowe, chodzą do szkoły
niemieckiej, gdzie są przedmiotem
szczególnego nadzoru. Są suro-
wo karane, jeśli między sobą mó-
wią po polsku. by uniknąć
tych kar zbyt okrutnych, są czę-
sto zmuszane do wzajemnego
szpiegowania się i donosicielstwa.
Jakież sumienie może się nie
oburzyć wobec tych sposobów
przewrotnych, które zmierzają do
zniemczenia duszy Polaków i któ:
re zarazem znieprawiają charak-
ter dzieci, ucząc je żyć w stałej
nieufności wzajemnej. Ale lud-
ność polska jest bezbronna wo-
bec szowinizmu nauczycieli pru-
skich: władze odpowiedzialne, po-
wiadomione o wypadkach takich
licznych i powtarzających się,
wzbraniały się zawsze wystąpić
przeciw sprawcom.

Polacy w Niemczech stawiają
opór wszystkim tym  prześlado-
waniom, wiedząc dobrze, iż wedle
słów Mistrala, naród ujarzmiony
nie zginie, jeśli umie wobec
wszystkich i przeciw wszystkim
zachować swą mowę.
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nowi dziś w Niemczech kilka do-
skonale zorganizowanych grup, a

więc niemiecko-narodowi, konser-

watyści, chrześcijańsko-narodowi,

hitlerowcy, Stahlhelm (organizacja

militarna, dobrze wydyscyplino-
wana) i t. p. Z dużą słusznością
można tu zaliczyć i ludowców.
Niemal cała inteligencja niemiecka
mieści się w tych stronnictwach

i organizacjach.  Ulniwersytety,

nauczycielstwo szkół średnich,

urzędnicy państwowi i prywatni,

przemysł, większe rolnictwo, bur-

żuazja miejska — wszystko to lu-

dzie o ideologji prawicowej, roz-

bici może na kilka grup politycz-

nych, dążących jednakowoż do

jednego celu: zlikwidowania re-
publiki i odzyskania wszelkich

strat wielkiej wojny. Otóż ta pra-

wica ma obecnie widoki zwycię-

stwa w wyborach wrześniowych.

Niedawne wybory w Turyngjii

Saksonji są dowodem, że wpły-
wy np. hitlerowców wzrosły od
poprzednich wyborów przed dwo-

ma laty olbrzymio.

Prawdopodobne więc jest zwy-
cięstwo prawicy i w następstwie

blok jej z dotychczasowemi gru-

pami rządowemi. Niepodobna prze-

widywać po 14 września koalicji

grup rządowych z socjalistami,

gdyż zbyt wielkie istnieją przeci-
wieństwa między nimi w spra-
wach polityki skarbowej i po-
datkowej.

Zresztą rozwój wypadków w
Niemczech w ciągu ubiegłych

paru lat, wspierany stanowiskiem

prezydenta Hindenburga, prowa-
dzi w kierunku rządów prawico-
wych.

Konsolidację prawicy ułatwi
„okoliczność, że różnice w polity:
ce zagranicznej między skrajną

prawicą a zwolennikami taktyki

Stresemanna zaczynają tracić na

ostrości po ewakuacji Nadrenii,

gdy urzędowe Niemcy. wyraźnie

już wysuwają żądania rewizji trak-

tatów pokojowych.
W polityce zagranicznej Nie-

miec zwycięstwo bloku nacjona-

listyczno-rządowego oznacza za-

ostrzenie stosunków „ze wszystki-

mi sąsiadami, przedewszystkiem
z Polską i Francją. Będzie miało

w skutkach niewątpliwie zwiększe-

nie zbrojeń i jawne rzucwznie ha-
seł krwawego odwetu. Tem to

jest prawdopodobniejsze, że poli-

tyka taka będzie miała za sobą

serce Hindenburga. Jedynie w

tej dziedzinie pomyślnym dla

Polski następstwem może być

tylko to, że otworzy oczy tym

czynnikom we Francji, które kar-

mią się złudzeniami, iż stron-
nictwa i prądy pokojowe mają
w Nieraczech znaczną przewagę.

Już dziś, po pogromach  separa-
tystów w Nandrenji ochłodły
znacznie tendencje ugodowe fran-
cuskie w kierunku Niemiec.

Tak samo na rynku kredyto-
wym arnerykańskim w pierwszej

chwili 'po rozwiązaniu Reichstagu
zapano wala pewna mieufność i

utrudr.ia pertraktacje o pożyczki
niemit:ckie Zwycięstwo nacjonali-
styczriej prawicy i haseł odwetu,
rzecz jasna, nie ułatwiłoby Niem-

com przynajmniej narazie, sto-
sunk.ów finansowych. Jednak z
tem najmniej liczyłyby się partje
anti republikańskie i partje odwetu.

„Jak widać z powyższego przed-
stayvienia stanu rzeczy, Polska
ma sporo powodów dotego, aże-
by z wielką uwagą przyglądać
się rozwojowi najbližszych wyda-

rżeli u zachodniego Sąsiada.
-
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2. prasy.
Dziwna akcja.

Urzędnik generalnego konsu”
latu polskiego w Nowym Jorku,
p. Zbyszewski, opisuje w ,.Cza-
sie'* najnowszą akcję. jaką w dzie-
dzinie porozumienia polsko - ży-
dowskiego rozpoczął ów konsu-
lat. Działalność ta, dla której p.
konkul Marchlewski ma oczywi-
ście aprobatę ambasadora Filipo-
wicza i ministra Zaleskiego, po-
lega na stworzeniu „polsko-žy-
dowskiego komitetu dobrej woli",
złożonego z emigrantów żydow-
skich i polskich, którego celem
byłoby: wzajemne zapoznanie się
obu odłamów emigracji, przyby-
łej z Polski, badanie kwestji ży-
dowskiej w Polsce, wreszcie usi-
łowanie transplantowania do Pol-
ski ducha amerykańskiego (!),
ducha „wypływającego ze zrozu-
mienia, że każdy odłam narodo-
wościowy jest równie zaintereso-
wanym i współodpowiedz alnym
za losy całego kraju*. Myślą za-
sadniczą jest, że polscy i żydow-
scy członkowie Komitetu uzgo-
dnią najpierw swe postulaty, po-
czem Polacy będą współdziałać w
przeprowadzeniu postulatów žy-
dowskich wobec społeczeństwa
polskiego, a żydzi w przeprowa-

dzeniu postulatów polskich wo-
bec społeczeństwa żydowskiego".

Akcja ta musi budzić powa-
żne obawy i zastrzeżenia, jak
słusznie podnosi „Głos Narodu*:

Z artykułów p. Zbyszewskiego wy-
nika, że akcja Konsulatu ma na celu
pozyskanie żydów amerykańskich dla
celów gospodarczo - finansowych. Liczy
się na pożyczki, któreby subskrybowali
masowo amerykańscy żydzi. Autor ar-
tykułów sądzi, że przez zaspokojenie
jakichś „rozsądnych postulatów"  ży-
dowskich Polska zdobędzie sympatje
amerykańskich Dilionów, Kuhnów, Rea-
dów, a przez nich i ich dolary. Rozsąd-
ne postulaty! P. Zbyszewski oddaje się
złudzeniu, że można kwestję żydowską
rozwiązać ku zadowoleniu Polaków i
żydów. Aleź moment, kiedyby żydzi wy-
razili zadowolenie z takiego rozwiąza-
nia, rozpocząłby nową historję Polski:
historję Judeopolonji. Czujemy w tej
akcji groźbę stałego szantażu, zapomo-
cą którego żydzi wymuszaliby na nas
ciągłe ustępstwa. Musieiibyśmy im wy-
sprzedawać po kawałku Polskę za po-
życzki krezusów amerykańskich. Po-
życzki te są dzisiaj operacjami czysto
finansowemi, w przyszłości stałyby się
instrumentem nacisku politycznego. Ży-
dzi objęliby w ten sposób kierownic-
two polityki poiskiej. Przed każdą po-
życzką musielibyśmy może czynić ży-
dom ustępstwa i dopiero z ich atestem
zgłaszać się po pieniądze do N. Jorku.

Nie. Tego dziwnego konkorda-
tu z Shylockracją żydowską nie
pragniemy wcale. ,

Losy unji europejskiej.
Paryski, półoficjalny „Temps*

omawia we wstępnym artykule
odpowiedzi państw europejskich
na memorandum Brianda w spra-
wie unji europejskiej. Ton arty-
kułu jest dość minorowy. „Temps*
stwierdza, że choć wszystkie pań-
stwa z zadowoleniem powitaly
pomysł francuskiego ministra

spraw zagranicznych, to jednak
każde z nich wysuwa inne objek-
cie i traktuje sprawę „w sposób
dość ciasny". Pismo francuskie
wyraża nadzieję, że te różne za-
strzeženia da' się usunąć, lecz
stwierdza zarazem, że „istnieje
kilka punktów, które będzie w
każdym razie trudno uzgodnić,
gdyż dotyczą sytuacji faktycznej,
której zmiana nie leży w mocy
nikogo". Nie wiemy, czy to ma
być aluzja do sprawy zmian te-
rytorjalnych. Ale wobec dalszego
zdania „Tempsa*, że wrześniowe
narady w Genewie „będą mogły
wyjaśnić z pewną ścisłością moż-
liwości, które istnieją w tej dzie-

ska nie będzie mogła się zgodzić
na żadne dyskusje w tej sprawie,
ani też na żaden kompromis.
Sprawa dla nas jest jasna i wszel-
kie rozmowy w tej materji są w
Genewie zbyteczne.

„Temps* pisze dalej, że praca
nad budową unji europejskiej
obliczona jest na dłuższą metę,
gdyż w tej dziedzinie nie można
niczego improwizować. Pismo
francuskie przypomina, że współ-
praca gospodarcza państw euro-
pejskich nie będzie mogła nastą-
pić bez udzielenia każdemu z
nich gwarancyj bezpieczeństwa.
„Temps* wreszcie skarży się, że
duch europejski nie przeniknął
jeszcze wszystkich państw, że pa-
nuje pod tym względem w Euro-
pie duży „zamet“, že wreszcie
państwa podzieliły się na zwolen-
ników utrzymania status quo i na
propagatorów rewizyj granic.

Mimo to „Temps“ nie traci
nadziei, choć zauważa, że trzeba

 

 

dzinie w chwili obecnej”, musi- będzie lat, aby stworzyć unję
my wyraźnie stwierdzić, że Pol- europejską.

„ŻYCIE KATOLICKIE. tego rodzaju zebrań dostarczy

Medal „Cudu nad Wisłą".
(KAP.) Na pamiątkę dziesię-

ciolecia „Cudu nad Wisłą”  wybi-
to w mennicy państwowej w War-
szawie artystycznie wykonany
medal pamiątkowy. Na jednej
stronie widnieje na nim wizeru-
nek Ojca św. Piusa XI, który ja-
ko nuncjusz apostolski w Polsce
w owych tragicznych dniach
sierpniowych 1920 r. nie opuścił
Warszawy, chociaż groziło mu
niebezpieczeństwo i obecnością
swą krzepił ducha w narodzie,
modły swe śląc do Pana Zastę-
pów o zwycięstwo dobrej sprawy.
Na drugiej stronie wyryto mapę
Polski z zaznaczeniem pola, na
którem rozegrały. się zwycięskie
zmagania armji polskiej z bol-
szewikami, dążącymi do opano-
wania Europy i stworzenia euro-
pejskiego związku bolszewickie-
go. Obraz Matki Boskiej Często-
chowskiej, umieszczony nad ma-
pa, przypomina Tę, której orę-

downictwo sprawiło „Cud nad Wi-
słą* w przeddzień Jej Wniebo-
wzięcia.

Stronę propagandową: repre-
zentacyjną i wykonawczą akcji,

związanej z medalem „Cudu nad
Wisłą* oddano w ręce młodzieży
akademickiej. W tym celu przy

Naczelnym Komitecie akademic-
kim utworzono Komitet medalu
„Cudu nad Wisłą*.
W myśl wskazań Ojca šw.,

nawołującego świat chrześcijań-
ski do modlitw i protestów prze-
ciwko prześladowaniu religii w
Rosji, Komitet medalu „Cudu
nad Wisłą” wydał broszurę p. t.
„Prześladowanie religii w Rosji
sowieckiej". Broszura ta zawiera
bardzo cenny i rzeczowy mater-
jał informacyjny do zebrań prze-

ciwbolszewickich, zgodnie z ak-

cją. podjętą przez Jego Świąto-
bliwość listem z dnia 22 lutego
1930 r.

Całkowity dochód z medalu
„Cudu nad Wisłą* przeznaczono
jako dar na cele misyjne. Z tego
względu Komitet medalu „Cudu

nad Wisłą' gorąco pragnie, aby
w roku bieżącym w całej Polsce,

na terenie wszystkich parafji, mo-
gły się odbyć obchody 10-lecia
„Cudu nad Wisłą". Za najodpo-
wiedniejszy po temu będzie dzień

Wniebowzięcia Matki Boskiej
(15 sierpnia) lub jedna z najbliż-
szych niedziel. , Najbardziej wska-

zaną formą obchodów byłyby

zebrania czy to parafjalne, czy

też urządzane przez poszczególne

stowarzyszenia katolickie z wy-

głoszeniem odpowiednich prze-

mówień o epokowem znaczeniu

„Cudu nad Wisłą* i o obecnej

akcji Ojca św. dla ratowania
chrześcijaństwa w Rosji. Gotowe-
go materjału informacyjnego do

wymieniona powyżej broszura.
Pragnąc upamiętnić wszystkie

poczynania w tej akcji, Komitet
medalu „Cudu nad Wisłą" prosi,
abo każda parafja, czy też każde
stowarzyszenie katolickie po urzą-
dzeniu obchodów złożyło krótkie
sprawozdanie według podanego
szematu na str. 47 wspomnianej
broszury. Na podstawie tych
sprawozdań zostanie opracowany
specjalny album pamiątkowy, zło-
żony w hołdzie Ojcu św. Piuso-
wi XI, który brał moralny udział
w „Cudzie nad Wisłą* i tak bar-
dzo interesuje się obecnie spra-
wą Rosji.

Ponieważ całkowity dochód z
medali przeznaczono na cele mi-
syjne, przeto, o ile każda parafja
i każde stowarzyszenie katolickie
poświęci odpowiednią drobną
kwotę, w ten sposób znowu zdo-
będziemy się na imponujący hołd
dla Piusa XI, noszącego chlubny
tytuł Wielkiego Papieża Misyj.

Cena medalu wynosi 10.—zło-
tych (plus 1.—zł. za przesyłkę).

Po materjał informacyjny i
medale „Cudu nad Wisłą" należy
zwracać się pisemnie do Komite-
tu medalu „Cudu nad Wisłą".
Warszawa, ul. Akademicka 5, lub
wprost do P. K. O. Nr. 5, 280.

Stolica Apostolska
a sowiety.

Artykuł biskupa d'Herbigny,
dyrektora „Russicum'* w Rzy-

mie.
Ostatni numer „Revue des

Deux Mondes* zawiera interesu-
jący artykuł Mgra d'Herbigny, dy-
rektora instytutu studjów nad Ro-
sją „Russicum* w Rzymie, o prze-
śladowaniu religijnem w państwie
sowieckiem. Mgr. d'Herbigny za-
czyna od opisu wrażenia, jakie na
bolszewikach wywarł list Ojca św.
z 2 lutego dokardynała Pompilli
w sprawie okrucieństw komuni-
stów rosyjskich, i zajmuje się nie-
co dłużej nad rozporządzeniem
rządu rosyjskiego z dn. 14 marca
w sprawie pewnego złagodzenia
propagandy ateistycznej. Wspo-
mniawszy następnie o zakazie
drukowania i rozpowszechniania
listu papieskiego w Rosji i o zło*
śliwem fałszowaniu jego treści,
prezydent Papieskiego Instytutu
Wschodniego w Rzymie przecho-
dzi do słynnej deklaracji metro-
polity Sergjusza, zredagowanej
przez GPU i głoszącej, że Cer-
kiew prawosławna w sowietach
korzysta z wolności i szacunku.
Mgr. d'Herbigny otrzymuje co“
dziennie dokumenty, ilustrujące z
oktutną dokładnością sytuację
wiernych w Rosji. W związku ż
tem rżąd moskiewski rozpocżął
kampanję przeciwko niemu, na-
zywając go „biskupem białej
gwardji francusko-polskiej".
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Udział robotników w manife-
stacjach antypapieskich, organi-
zowanych w Moskwie i prawie
całej Rosji w dniu 21 marca, tło-
maczy się terrorem, jaki władze
w tym wypadku zastosowały wo-
bec ludności. Z drugiej znów stro-
ny nie brak dowodów, że biedna,
uciemiężona ludność rosyjska od-
czuwa wdzięczność dla Papieża.
Świadczy o tem choćby stanowi-
sko muzułmanów, którzy zwrócili
się do Ojca św. z prośbą, by,
broniąc religji chrześcijańskiej, pa-
miętał także o islamie. W mro-
kach strasznego prześladowania
zjawiają się promienie światła. W
udręczonych boleśnie duszach po-
czyna budzić się siła heroizmu.
Heroizm ten, wzmocniony, listem
Namiestnika Chrystusowego i mo-
dłami całego świata chrześcijań-
skiego doprowadził już tu i ów-
dzie do złagodzenia krwawego
obłędu antyreligijnego. (Kap).

L talojPolski
Niezwykłe uwięzienie.

Prasa poznańska opisuje nie-
zwykle sensacyjną historję uwię-
zienia sekretarza Stonnictwa Na-
rodowego w Wolsztynie, p. Ka-
dzińskiego w lecznicy dla umy-
słowo chorych.

P. Kadziński, wielką w Wol-
sztynie cieszący się popularno-
ścią, niezwykle ruchliwy i dzielny
działacz, oddawna był solą w oku
miejscowych „czynników -miaro-
dajnych“. Szykanowano go, tro-
piono, na każdym kroku i za
każde niemal słowo wzywano na
policję. Wreszcie za to, że na
wstążce swego kapelusza umie-
ścił „nieprawomyślny napis", po-
zbawiono p. Kadzińskiego — na
rozkaz p. starosty wolności oso-
bistej i imputując mu manię prze-
śladowczą, wywieziono do szpita-
la dla umysłowo chorych w Ko-
ścianie.

Na skutek „listu polecającego"
od lekarza powiatowego, sanato-
ra, dr. Nowaka, szpital w Kościa-
nie przyjął p. Kadzińskiego i pod-
dał badaniu. Należy zaznaczyć,
że wszelkie koszta, związąne z tą
„kuracją"*, pokryć miał (tak przy-
najmniej doniósł kierownictwu
szpitala asystent starostwa, pan
Doliński) powiat i — o dziwo!—
magistrat welsztyński.

Okazało się, oczywiście, że p.
Kadziński jest zupełnie zdrów.
Ubiegłej soboty, w godzinach po-
południowych, wypuszczono go
ze szpitala. Wolsztyński „Orędo-
wnik* stwierdza, że zwolnienie
p. Kadzińskiego nastąpiło na te-
lefoniczny rozkaz ze starostwa.
W przeddzień, t. zn. w piątek,
przybył do szpitala radca staro-
stwa i oświadczył ze skruchą p.
Kadzińskiemu, że nie ma uważać
się za pacjenta.

A epilog afery? Zapewne ro-
zegra się w sądzie, ponieważ p.
Kadziński natychmiiast po wizycie
p. radcy zwrócił się do urzędu
prokuratorskiego w Lesznie z pi-
semnym wnioskiem 0 ukaranie
winnych zamachu na jego wol-
ność osobistą.

Afera z p, Kadzińskim jest je-
dną z najjaskrawszych  ilustracyj
panujących — w dobie „wyścigu
pracy”, radosnej twórczości" it.d.
stosunków.

Drobne wiadamośći,
Kongres słowiańskiej mło-

dzieży katolickiej.
LUBLANA. (Pat.). Rozpoczął

się kongres młodzieży katolickiej,
słowiańskiej, na który przybyło
około 100 delegatów: Polaków,
Czechów, Słowaków, Chorwatów,
Słoweńców i Ulkraińców. Obrady
rozpoczęły się po nabożeństwie
w katedrze, na którem obecny
był minister Koroszec, władze
miejskie Lublany i kilku dostoj-
ników kościoła. Delegację polską
witano bardzo serdecznie. Obra-
dy kongresu będą trwały 4 dni.
Przewodniczącym obrany został
Słoweniec Stelle, wiceprzewodni-
czącym Polak Kruszyński. W
pierwszym dniu trwania kongresu
wygłoszono szereg referatów. Po
obradach uczestnicy kongresu
odbywali wycieczki po okolicach
miasta. Wieczorem na cześć
uczestników kongresu odbył się
bankiet.

Zmiany personalne w ko-
munistycznej partji Ukrainy.

MOSKWA. (Pat). Dokonane zo-
stały poważne zmiany w składzie
centralnych władz komunistycznej
partji Ukrainy. Na miejsce Po-
stiszera, który został sekretarzem
centralnego komitetu partji ko-
munistycznej, wprowadzono Stro-
ganowa, który wraz ż Terecho-
wem zostali miianowani sekreta*
rzami centralnego komitetu partji
komunistycznej Ukrainy, a jedno-
cześnie weszli w skład biura orga*
nizacyjnego.

Wycieczka dziennikarzy cze:
chosłowackich w Poznaniu.

POZNAN. (Pat.). Dziś rano o
godz. 7.30 przybyła do Poznania
wycieczka grupy dziennikarzy
ażbchośiówackich z Koszyc celem
zwiedzenia międzynarodowej wy*
stawy komunikacji i turystyki:
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KLUB MŁODYCH
Str. Narodowego i Obozu

Wielkiej Polski.
Wczoraj w lokalu Klubu Naro-

dowego odbyło się Zebranie dy-
skusyjne członków Klubu Mło-
dych Stronnictwa Narodowego z
Obozu Wielkiej Polski. Na zebra-
niu tem p. W. Proszyński wygło-
sił bardzo ciekawy referat.

Prelegent w interesujący spo-
sób streścił historję akcji żydow-
skiej, zdążającej do podboju i
opanowania świata; krecią kory-
tarzową robotą sjonistycznych
organizacyj, które rozporządzając
kapitałem po przez rewolucje
francuską i rosyjską zrealizowały
już część swoich dążeń. Referat
zakończył na omówieniu paso-
rzytniczej działalności u nas w
kraju.

Po referacie wywiązała się
dyskusja, w której zabierali głos
p. Paszkowski i Cesiul.

Prelegent był nagrodzony ży-
wemi oklaskami przez dość licznie
zebraną młodzież Klubu.

Przewodniczący p. Cesiul, po
ogłoszeniu komunikatów organi-
zacyjnych, o późnej już porze
posiedzenie zamknął.

Poznawajmy biiżej
nasze stare Wilno.
Chcemy tu mówić o koniecz-

ności baczniejszego zwrócenia
uwagi miłośników starego Wilna
na charakterystyczne, a zapozna-
wane wciąż szczegóły architek-
tury ukryte w zaułkach naszych,
podwórzach i wnętrzach kamie-
nic starego Wilna. Jeśli Łędziemy
i nadal ignorować te zakątki, to
już rychło spostrzeżemy się po
niewczasie, że nader cenne mo-
tywy architektoniczne dawnego
Wilna z XVIII a nawet XIX stu-
leci znikną już całkowiciewprze-
róbkach. Co prawda, stare rudery,
zwłaszcza dawnego naszego Czar-
nego miasta, nie mogą być ze
względu na bezpieczeństwo ich

* mieszkańców oraz antyhygjenicz-
ne warunki ich życia domowego
zapuszczane i nierestaurowane,
więc koniecznem jest tu przelu-
strowanie onych zaniedbywanych
budowli przez dobrane grono
starożytników, architektów, foto-
grafów i rysowników, gwoli ura-
towania w następstwie, przy po-
mocy doradczej komisji konser-
watorskiej naszego województwa,
onych konstrukcyjnych  osobli-
wości i utrwalania w odnośnych
planszach i albumach wszystkich
tych zabytków.

Czyżby nasze, niegdyś tak po-
żytecznie krzątające się, T-wo
Miłośników Wilna pozostawało
głuchem na odezwę naszą? Wie-
my, że bardzo wiele znakomi-
tych uwag w tym duchu zrobili
autorzy naszych przewodników po
Wilnie, szczególnie zaś tyle zasłu-
żony, a wybitnie utalentowany
badacz murów starego Wilna,
prof. Juljusz Kłos.

Ogromne zasługi, w fotogra-
ficznem odtwarzaniu przeróżnych
widoków malowniczego Wilna,
położył swietny i niezrównany u
nas fotograf fachowiec, Jan Buł-
hak. Również wydawcy kart po-
cztowych i albumików z widoka-
mi miasta naszego — wszyscy
dokonywują wciąż podstawowego
dzieła, stopniowego odtwarzania
przekształcającego się niekiedy,
a tak zawsze ciekawego dla lu-
bownika naszych pamiątek, dla
turysty i archeologa, naszego
grodu.

Przyjezdni, zwiedzający nawet
nie poraz pierwszy Wilno, uty-
skują jednak na wielki brak u
nas serji starannie opracowanych,
a odbitych mianowicie kolorowo,
widoków, napraszającego się
wprost na barwne odtwarzanie,
grodu Jagiellonów. Byłoby ogrom-
nie pożądanem wydanie przy sta-
ranniejszem niż przedtem oczy-
wiście, zareprodukowaniu wido-
ków miasta, wykonanych na
schyłku XVIII w. przez prof. Fr.
Smuglewicza Wilno z przed stu
laty pięknie wydane w r. 1912
staraniem historyka Wacława
Studnickiego i prof. F. Ruszczyca.
Wydanie to dawno już zostało
wyczeipane i jest wciąż poszu-
kiwane przez badaczy zarówno
jak i lubowników, tak wspania-
łego niegdyś, a zniszczonego w
ogromnej swej części przez Mo-
skali, Wilna.

Niezmiernie pożądanem było-
by wydanie większego zbiorowe-
go albumu starych widoków Wil-
na, wykonanych również i mapo-
graficznie w dawnych wiekach
np. przez Brauna za Zygmunta
Fugusta, przez Knakfusa, przez

W. Gucewiczai
in., widoków sztychowanych, nie
tylko zresztą w samem Wilnie,
głównie w zakładach jego lito-
graficznych, lecz i tych sympa*
tycznych plansz pomnikowej pu-
blikacji J. K. Wilczyńskiego, o
które ogromnie się wciąż dopy-
tują zarówno Wilnianie, jak i ci,
którzy w innych miastach Polski
kompletują krajobrazy wszystkich
ciekawych jej dzielnic.

Czyżby np. jeden z najwybit-
niejszych art. Plastyków, p. Bro-
nisław Jamont, nie żechciał spró-
bować wydania w barwnych kop-
jach swych niezmiernie dekora-
cyjnych obrazków starego i no-

  
wego Wilna? Byłyby to napraw-
dę oryginalne i efektowne w kon-
cepcji swej rysunkowej i kolory-
stycznej pocztówki. Wcale nie
złe, aczkolwiek nie dorównywują-
ce krakowskiemu artyście Tondo-
sowi, są edycje kolorowych pocz-
tówek, wykonane podług akwa-
rel pp. Ad. Międzybłockiego i
Trzebińskiego przez firmę księ-
garską Ruch w nielicznych nie-
stety odmianach widoków.

„ałować należy, że żaden z
powyższych artystów nie starał
się odtworzyć archaicznie, w sty-
lowym mianowicie ujęciu wido-
ków Wilna, jak to niegdyś nie-
zrównanie wykonał M. Doburzyń-
ski, wilnianin, obecnie osiadły w
Anglji, a znany jako doskonały
dekorator i akwarelista widoków
angielskich, francuskich i rosyj-
skich.

Bardzo są poszukiwane w
Wilnie akwaforty Alfreda Romera
i Henryka Weyssenhoffa, wyobra-
żające naprzykład dawną dzwon-
nicę franciszkańską w Wilnie,
zaułek Bernardyński i mury kla-
sztoru Wizytek.

Cenne również były próby te-
go rodzaju reprodukcji, wykona-
ne w ślicznych planszach Jerze-
go Hoppena. Szkoda jednak, że
wybitny ten artysta od paru lat
zaprzestał wykonywać trudne te,
coprawda, pod względem tech-
nicznego wypracowania, ryciny.
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Stąd odnośnych widoków Wilna
roboty Hoppena już na wystawach
Plastyków nie oglądamy.

Prof. B. Bałzukiewicz dowiódł
w swych skromnych próbach, że
może wykonywać wcale ładne
widoczki akwafortowe umiłowa-
nego grodu swego, lecz niestety,
od lat kilku będąc pochłonięty
sprawami swej klasy rzeźby oraz
pracą nad wykonywaniem biu-
stów i pomników ludzi zasłużo-
nych, nie może się poświęcić
udoskonaleniu rzeczy swych akwa-
fortowych.

Zdaje się, że i artysta grafik,
p. Kaliszczak, jakoś się zanie-
dbał w pracy swej nad widokami
Wilna, wykonywanemi na szcze-
gólnym materjale płytowym. Po-
mysł ten był swego rodzaju te-
chniczną nowością graficzną.

* Niezadługo zamierzam na te3
miejscu pomówić trochę o tych
osobliwościach architektonicznych
starych naszych uliczek, jakowe
udało się nam oglądać poraz
pierwszy tego lata, a których do-
tychczas nikt z badaczy naszych,
jeśli je kiedybądź oglądał, to nie
odtwarzał w fotografji lub rysun-
ku. Są to zabytki o konstrukcji
jakby bastjonowej to znów wy-
kusze, szkarpy, krużganki, por-
tale i inne  charakterystyczne
osobliwości budowlane.

HM. Junosza.
 

 

KRONIKA.
W związku z pokazem pamią-

tek cechowych podczas pobytu
Pana Prezydenta w Wilnie, Izba
Rzemieślnicza postanowiła zało-
żyć muzeum pamiątek cecho-
wych, jako osobny dział przyszłe-
go muzeum miejskiego i w tym

cechowe.
celu zwróciła się do cechów, pro-
sząc o przekazanie lzbie sztanda-
rów, pieczęci, dokumentów, przy-
wilejów i t. d. Podobno cechy
niezbyt chętnie przyjęły propozy-
cję Izby. (w)

 

Wiadomości kościelne.
— Pielgrzymka do Kalwarji.

W niedzielę 27 b. m. wyruszy do
Kalwarji pielgrzymka członków
Chrześcijańskiego Związku Zaw.
Dozorców Domowych. Zbiórka
uczestników pielgrzymki w kośc.
św. Ducha (po Dominikańskim)
o godz. 7-ej rano punktualnie.
Pielgrzymkę poprowadzi ks. Ku-
leszo. ć
— Związek Cechów w Wil-

nie zaprasza rzemieślników wszyst-
kich branż o wspólne wzięcie
udziału w pielgrzymce do Kal-
warji w dniu*27 b. m.

Zbiórka ze sztandarami w ko-
šciele św. Jana rano o godz6.30;
uroczysta Msza św. o godz. 7; po
Mszy wyruszy pielgrzymka do
Kalwarji. 5
W razie niepogody odkład

się pielgrzyrakę do następnej nie-
dzieli.

Z miasta.
— Prezes Tureckiego Tou-

ring-Klubu, deputowany do par-
lamentu tureckiego Beszid Bej,
który bawi obecnie w Polsce dla
rawiązania stosunków tyrystycz-
nych polsko - tureckich przybyć
ma na sobotę i niedzielę do Wil-
na celem zwiedzenia osobliwości
miasta i nawiązania kontaktu z
miejscowemi organizacjami tyry-
stycznemi. Beszid Bej jest rów-
nież naczelnym redaktorem po-
ważnego miesięcznika p. t. „Eko-
nomist Marjem*. Przewodniczył
on na tegorocznym kongresie
„Aliance Internationale de Tou-
risme* organizacji jednoczącej 4
miljony turystów przeszło 30
państw z całego świata.
— Rekiama P. K. 0. Ostat-

nio Oddział P. K. O. w Wilnie,
wzorując się na zagranicznych
tego rodzaju reklamach, przystą-
pił do zmontowania na narożniku
domu Nr 7, przy ul. Mickiewicza
— bardzo efektowej reklamy ne-
onowej.

Sprawy miejskie.

— Nowe słupy reklamowe.
Na wczorajszem posiedzeniu Ma-
gistratu m. Wilna uchwalono za-
kupić 8 słupów nowych reklamo-
wych, które zostaną ustawione na
terenie m. Wilna. (d)
— Wyasygnowanie kredy-

tów na konserwacje góry Zam-
kowej. Magistrat m. Wilna po-
stanowił na wczorajszem posie-
dzeniu przystąpić do rekonstrukcji
głównej baszty i ruin znajdują
cych się na Górze Zamkowej.

Na cel ten Magistrat wyasyg-
nował 5.000 zł. Ponieważ suma
ta nie jest wystarczająca Magi-
strat postanowił zwrócić się do'
Władz Centralnych z prośbą o
subwencję w wysokości 20.000
zł. Po otrzymaniu wspomnianej
sumy wraz z wyasygnowaną przez
Magistrat Góra Zamkowa zostanie
doprowadzona do należytego
stanu.
— Przeciwko zanieczysz-

czaniu rzeki Wilji. W związku
z coraz częstszemi] wypadkami za-
nieczyszczania brudnemi ściekami
rzeki: Wilji i Wilenki władze sani-
tarne prowadzą prace nad ze-
braniem materjałów w sprawie
możliwości ustawowego zabezpie-
czenia rzek przed zanieczyszcze-
niami. d
— Przepisy 6 eksploatacji

dorożek samochodowych. Na
wczorajszem posiedzeniu Magi-
stratu została rozpatrzona iza-
twierdzona sprawa przepisów o

eksploatacji dorożek samocho-
dowych na terenie m. Wilna. Prze-
pisy te wejdą w życie 15 sierpnia
r. b. Normują one wszelki ruch
samochodowy w mieście, które-
mu muszą podlegać szoferzyi
właściciele dorożek.

Sprawy wojskowe.
— 13 p. ułanów wileńskich

obchodził 24 i 25 b. m. święto
pułkowe. W dn. 24 b. m. odbyło
się w kościele garnizonowym w
Nowej Wilejce nabożeństwo ża-
łobne za poległych, następnie
rozdanie świadectw szkolnych,
znaczków pułkowych i sznurów
strzeleckich, wreszcie uroczysty
apel pułku. W dn. 25 b. m. od-
była się Msza polowa i defilada
na placu ćwiczebnym pułku. Na
Mszy polowej obecny był p. wo-
jewoda wileński Władysław Rącz-
kiewicz.
— Obowiązek meidowania

Z racji wyjazdów letnich i urlo-
pów stała się aktualną sprawa
meldunków wojskowych przy
zmianie miejsca zamieszkania.
W myśl bowiem przepisów

obowiązujących należy meldować
każdą, choćby najkrótszą zmianę
adresu. Wymeldowanie z miejsca
wyjazdu i zameldowanie w miejs-
cu przyjazdu winny nastąpić w
ciągu trzech dni. Ponieważ wiele
osób, które ten obowiązek za-
niedbały naraziło się na liczne
przykrości i dotkliwe kary, Staro-
stwo grodzkie przypomina zainte-
resowanym o przestrzeganiu tych
przepisów.

 

Poczta i telegraf.
— Umundurowanie pocztow-

ców. W związku z wydaniem roz-
porządzenia w sprawie umundu-
rowania niższych funkcjonarju-
szów służby pocztowej, telegra-
ficznej i telefonicznej, Wileńska
Dyrekcja poczt i telegrafów przy-
stępuje do umundurowania służby
pocztowej. Kolor munduru jest
bronzowy, odznaki zaś srebrne i
złote. Godło pocztowe stanowi
trąbka pocztowa z żółtego meta-
lu, przecięta strzałką błyskawicy
w kolorze białym. Noszenie mun-
durów w służbie jest obowiązko-
we, poza służbą dowolne. Funk-
cjonarjuszom w stanie spoczynku
przysługuje prawo noszenia mun-
duru, jednak bez odznak.
W miesiącu sierpniu służba

pocztowa Wileńskiej Dyrekcji
poczt i telegrafów zostanie kom-
pletnie umundurowana (d)

Handel i przemysł.
— Udział Łotwy w Ii Tar-

gach Północnych. Dyrekcja Tar-
gów Północnych otrzymała z Rygi
następujący telefor.ogram: Odby-
ło się tutaj zainicjowane przez
poselstwo polskie zebranie pod
przewodnictwem prezesa rady mi-
nistrów Celminsza przy licznym
udziale członków Towarzystwa
Zbliżenia Polsko Łotewskiego, Ze-
branie poświęcone było sprawie
udziału Łotwy w Targach Pół-
nocnych. Z przebiegu zebrania
wynika, że Łotwa jest bardzo za-
interesowana temi Targami. M.in.
przedstawiciele rządu oświadczyli,
że otrzymane zostały odpowied-
nie kredyty na wyposażenie i u-
rządzenie na Targach Północnych
łotewskiego działu etnograficzne-
go i sztuki ludowej. Zapoczątko-
wana na Łotwie propaganda za
pośrednictwem plakatów i afiszów
prowadzona jest nadal systema-
tycznie.

— Z Komitetu Obywatel-
skiege Tygodnia Propagandy
Włókienniczej w Wilnie. W
związku z zatwierdzeniem orze-
czenia Sądu Konkursowego Wy-
staw Sklepowych w Tygodniu
Propagandy Krajowych Wyrobów
Włókienniczych w Wilnie zostały
przyznane następujące nagrody
za najlepsze wystawy:

„Nagroda 1-a — B-cia  Jabl-
kowscy, 2-ga — K. Rutkowski i
Domagała, 3-cia R. Ruciński,
druga 3-cia J. Wokulski i Sp.
Wymienionym firmom zostały
doręczone dyplomy.
W związku z zakończeniem

swych prac, Komitet Obywatelski
Tygodnia Propagandy Krajowych
Wyrobów Włókienniczych uległ
likwidacji.

Sprawy szkolne.
— Zakończenie kursów na-

uczycielskich. Letnie państwowe
kursy nauczycielskie w Wilnie do-
biegają już końca. W przyszły
wtorek odbędą się ostatnie wy-
kłady na kursach. W środę zaś
nastąpi wydawanie świadectw. (w)

2 życia stowarzyszeń.
— Zarząd T-wa Cyklistów

zorganizował kurs ćwiczeń przy-
gotowawczych jazdy rowerowej.
Zapisy przyjmuje Zarząd T-wa
Cyklistów. Treningi odbywają się
codziennie od godz. 4 do 8 w.
na boisku 6 p. p. leg. na Anto-
kolu.
— Zarząd Związku Niższych

Funkcjonarjuszów i Pracowni-
ków Państwowych Rzeczypos-
politej Polskiej Województwa Wi-
leńskiego zwołuje ogólne zebra-
nie członków, w dniu 27 lipca
r. b. o godz. 14 przy ul. Zawal-
nej N 1, z następującym porząd-
kiem dziennym: 1) Sprawozdanie
z działalności za rok ubiegły, 2)
Wybór delegata na Zjazd, 3) Wol-
ne wnioski.
— Zjazd Związku właścicieli

średnich i drobnych nierucho-
mości. W dniu 26 lipca b. r.
Związek właścicieli średnich i
drobnych nieruchomości m. Wil-
na i woj. Wileńskiego zwołuje
zjazd przedstawicieli wszystkich
miast kresowych w sprawie wy-
kupu długo i wieczysto dzierżaw-
nych gruntów.

Zjazd ten odbędzie się w lo-
kalu Związku Wł. Sr. i Dr. Nier.
m. Wilna przy ul. Magdaleny 4,
m. 1, o godz. 18.

Teatr, muzyka i sztuka.
— Teatr Miejski w „Lutn!".

Ostatni występ artystów „Morskiego
Oka“. Znakomity zespół artystyczny
teatru warszawskiego „Morskie Oko"
z Walterem, Karlińską, Rylską, Hrynie-
wicką i Kucharskim na czele wystąpi
dziś poraz ostatni. Kierownictwo mu-
zyczne spoczywa w rękach J. Sterlinga.
Conferencier: W. Kucharski.

— „$ąsiadka', Jutro w dalszym
ciągu grana będzie wartościowa ko-
medja T. Jaroszyńskiego „Sąsiadka”,
która odniosła wielki sukces artystyczny
i cieszy się wie!kiem powodzeniem.

— Teatr Letni w ogrodzie po-
Bernardyńskim. Przedstawienia rewji
warszawskiej — zbliżają się ku końco-
wi. Dziś rewja „A unas jak w Pa-
ryžul“,

— Rewja na przedstawieniu po-
południowem. Jutro, w niedzielę na
przedstawieniu popołudniowem ukaże
się na liczne żądania efektowna rewja
„Warszawa — Wilno — Nev - Jork*.
Ceny miejsc zniżone. Początek o g. 4
po poł.

— Koncert E. Erdenko. W naj-
bliższy czwartek wystąpi w Teatrze
Lutnia raz jeden tylko światowej sławy
skrzypek - wirtuoz M. Erdenko.

— Towarzystwo Filharmoniczne
ogród po-Bernardyński. Dziś w so-
botę dn. 26 odbędzie się wielki koncert
Popularny pod dyr. p. Dziewulskiego.”

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 385 mtr.

Pro gra mą

Sobota, dnia 26 lipca 1930 r.
11,58. Sygnał czasu.
12,05. Muzyka z płyt gramofono-

wych.
17,15. Program dzienny.
17,30, Kom. Wil. Tow. Org. iKół.

Roln.
17,35. Odczyt

głosi p. B. Richter.
18,00. Audycja dla dzieci. „Matka

Boska, najlepsza Opiekunka" —zradjof.
baśń Gawalewicza w wyk. Z. D. R. W.
Reżyserja i radjofon. p. H. Hohendlin-
gerówny. Transm. na całą Polskę.

z Warszawy, — wy-

19,00 „Co nas boli?" Przechadzki
Mika po mieście.

19,15. Muzyka z płyt gramofono-
wych Czajkowski — Koncert skrzyp”
cowy w wyk. Bronisława Hubermanna:
I-allegro inoderato - moderato ansal,
II — Canzonetta (Andante), III - Final -
allegro vivacissimo. .

19,40. Program na następny dzień.
i rozmait.

20,00. Pras. dzien. radj. z Warsz.
21,15. Odcinek powieściowy.
20,30. Transm. koncertu z ogrodu

Bernardyńskiego w Wilnie.
22,80. Komunikaty i muzyka tanecz-

na z Warszawy.

 

Sport.
Wiadomości drobne.

Ogólny spław wioślarski z ca-
łej Polski ma zebrać się w nie-
dzielę do Warszawy by stamtąd
Wisłą spłynąć do Gdyni. Do spła-
wu dołącza się wycieczka z Czech
na kajakach.

Polski Związek Lekkoatlety-
czny pertraktuje z Japonją chcąc
urządzić mecz lekkoatletyczny w
Warszawie. Ciekawa ta impreza
budzi ogromne zainteresowanie
ze względu na samych japończy-
ków, jak również i na ich świetne
wyniki. Mecz projektowany jest
na 1—5 września.
W Gdyni 3 sierpnia odbędą

się wielkie zawody pływackie o
mistrzostwo Polski pań i panów.
Tor długości 3.900 mtr. wytyczo-

no wzdłuż wybrzeża Wilsona. Wa-
runki startowania są bardzo do-
godne, gdyż P. Z. P., chcąc  udo-
stępnić jak największej ilości za-
wodnikom start w tych zawodach,
wystarał się darmowe utrzymanie
na miejscu i zwrot kosztów prze-
jazdu koleją dla czołowych za-
wodników. Z Wilna, jak już pisa-
łem, wyjeżdża p. H. Mincerówna
z A. Z. $. Ja. Nie.

0 plażach Wileńskich Feljetonik *
Mały.

Słoneczna sobotal
Postękując zbliża się  stateczek

„żeglugi naszej* do żółtego brzegu wy-
patrywanej z utęsknieniem plaży.

Solidny kupiec wileński, pełen tro-
ski o swą latorośl, chwyta za łydkę
roskosznego Kubusia, który już, zaraz
pełen wigoru sportowego, chce skakać,
chce płynąć, chce pędzić do wodyl

Stój! Czekaj! Do plaży jeszcze da-
leko. Spocony tata opada ciężko na
twardą ławę.

Szorując o dno kapryśnej Wilji, wy-
dając niesamowite gwizdy i ryki godne

jakiegoś potężnego transatlantyku, zbli-
ża się nasz liliput do celu.

Uderza wesoły plusk desek o mo-
kry piasek.

Zmęczona czereda
wysypała się na brzeg.

Stateczek, sapiąc rusza w dalszą
drogę — hen, do zielonych Werekl

Rój amatorów kąpieli podpływa pod
koła parowczyka i zawzięcie „łapie fa-

mieszczuchów

le“. Nie duża to fala, ledwie słabo
imituje  grzywiaste bałwany, które
gdzieś, tam daleko, biją o polski
brzeg.

Ale jakże tu swojsko i pięknie na-
prawdę. Chyba pół Wilna, emigrowało
na ten brzeg naszego Gangesul Kogo
tu niema! I kogo chcesz tu spotkasz.
I pan radca wojewódzki, osmalony jak
prawdziwy hindus, z bródką Mefista,
brodzi po gorącym piachu i pan Maks
potentat leśny i sto kilowa jejmość
poważna Sara Kłok, co to w galanterji
robi i jako żywa reklama swego inte-
resu paraduje w wspaniałym kostju-
mie. — Jedna nogawka majtek na zie-
lono, druga na pąsowo, na plecach ja-
kiś pająk czy kwiat egzotyczny, na
piersiach jakiś komar malaryczny czy
inne zwierzę z apokalipsy. W niemym
zachwycie stadko nadobnych Zoś, Jóź
i Saluś patrzy zazdrośnie ż pożądaniem
na to arcydzieło, ten ostatni krzyk Ri-
wjery czy innej Kalifornii.

któż to wysuwa się z ostatniej
kabinki? — Pierś włochata, plik gazet
w prawicy, wesoła nutka na kraśnych
ustach, zawadjacki beret baskijski z
sterczącym kutasikiem.

Serwus! Witaj nam Afrodyto z piany
zrodzone! Toż to nasz, tutejszy, wi-
leński dziennikarz kroczy dumnie po
plaży.

R słońce pražy!
Włazimy do wody, gdzie cudów

Sportowych dokonywa stary i młody,
chudy i gruby. Wszystkich jednakowo
pieści fala szarej Wilji. Niema tu żad-
nych kast, klas i innych różnie.

Największym wyczynem jest zwy-
ciężyć wartki prąd koryta rzeki
i przepłynąć na drugą stronę. Tam,
gdzie szumią złoto - zielone sosny i
Spada do rzeki wysoki brzeg.

To jest skryte i jawne marzenie
rodzimych sportowców.

Taki zwycięzca dumnie staje na ka-
muszku i patrzy pobłażliwie na „tam-
tych”, co grzęzną w piasku nadbrzeż-
nym i nie chcą poznać szlachetnej
sztuki pływania.

Jakiś chudy poeta czy filozof zwra-
ca się do nas nieśmiało i w zachwycie
podnosząc oczy ku błękitom niebios
ciągnie śpiewnie — Panoczku, taż to
raj na ziemi! Słońce, sosna, Salcia, zon-
tik i jeszcze raz słońce!

Oczarcwany tą syntezą bezwiednie
powtarzam — Sosna,  Salcia, słońce
i piasek!

1... daję nura do Wilji.
Bohdan M.

2 kraju.
Znowu poiski samolot o-
strzelany przez litwinów.

Onegdaj na granicy litewskiej
miał znowu miejsce prowokacyj-
ny akt ze strony straży litewskiej,
która ostrzelała polski samolot
wojskowy, lecący w oddaleniu o
300 do 400 mtr. od granicy. Na
szczęście strzały litwinów były
nie celne i samolot odleciał bez
żadnych uszkodzeń w dalszą pod-
róż. (d)

„Katolickość* wójta gminy
Byteń nad Szczarą.

Zamieściliśmy niedawno ko-
renspondencję z Bytenia, w któ-
rej korespondent nasz nąpiętno-
wał niekatolickie zachowanie się
wójta gminy byteńskiej p. M. Za-
bierzowskiego w _ czasie święta
Bożego Ciała. P. Zabierzowski w
liście do redakcji naszego pisma
temu zaprzeczył. Najważniejsze
ustępy tego listu podaliśmy.

Aliści obecnie korespondent
nasz ponownie twierdzi katego-
rycznie, że p. wójt gminy byteń-
skiej nie był w porządku. Miano-
wicie dnia 19 czerwca w czwartek
w święto Bożego Ciała z polece-
nia p. wójta Zabierzowskiego zo-
stały wysłane trzy parokonne fur-
gony do przewożenia kręgów be-
tonowych do robót prowadzo-
nych na drodze, gdzie była za-
trudniona większa ilość robotni-
ków. Wożźnicami  parokonnych
furgonów byli Józef Dziechtere-
wicz, Antoni Tadera i Konstanty
Filonczyk. Faktowi temu p. Za-
bierzowski chyba nie zaprzeczy,
tembardziej, że sporządzony zo-
stał odnośny protokół,

O katolickości p. wójta Za«
bierzowskiego mówi również wie-
le fakt, że w czasie iprocesji Bo-
żego Ciała dnia 22 czerwca urząd
gminy nie był przystrojony wów-
czas gdy prawosławni domy swoje
udekorowali. Dalej gdy w dniu
17 lipca r. b. odbywała się w
Byteniu uroczystość prawosławna
św. św. Piotra i Pawła (według
starego stylu) i szła procesja pra-
wosławna, kroczył w niej p. wójt
byteński, a w procesji katolickiej

      

  

 

 

MATKO!NIE ŻAŁUJ
DZIECKU CUKRU

 

CUKIER.
WZMACNIA KOCI

 

W każdej postaci: cukierki, mar-
meiadki, czekolada, konfitury, so-
ki etc.—cukier daje siłę i zdrowie.

 

Bożego Ciała udział p. Zabierzow-
skiego był daleki i ograniczony
bardzo, gdyż do końca nie wy-
trwał. Wyjaśnienie więc p. Zabie-
rzowskiego jest bardzo proble-
matyczne.

Szczęśliwie ocaleni pasa-
żerowie autobusu.

Futobus osobowy, kursujący
na linji Grodno - Białystok, będąc
w drodze do Grodna w dniu 22
b. m. około godz. 11-ej wiecz.
na przejeździe kolejowym w po-
bliży stacij Sokółka omal nie zde-
rzył się z przechodzącym pocią-
giem towarowym.

KKatastrofy uniknięto cudem,
zawdzięczając zimnej krwi szofe-
ra Mikołaja Pogoreło, który w
ostatniej chwili zahamował samo-
chód tuż koło toru kolejowego.
W ten sposób uniknęło nie-

chybnej śmierci 18 pasażerów —
w większości znanych mieszkań-
ców i kupców m. Grodna p,p.
Janowski, Potocki, Zachary, Flek-
sandrowicz, Lewinson i inni.

A teraz nasuwa się pytanie,
dlaczego nie był zamknięty szla-
ban przed nadchodzącym pocią-
giem przez mieszkającego obok
przejazdu dróżnika.

Rzecz się niebawem  wyjaśni-
ła, Pasażerowie po ochłonięciu
od doznanego wstrzącu wskutek
nagłego zatrzymania samochodu
dowiedzieli się od dróżnika, że
„barjera od deszczu namokłai
nie trzyma się —niech kolej zre-
peruje to można będzie zamy-
kač“.

„Wyjašnienie“ to oczywišcie
nie może trafić do przekonania
—gdyż wcale nie uzasadnia na-
rażenia na utratę życia podróżu-
jących samochodami. Władze ko-
lejowe winny zaopiekować sie
ową „barjerą“, aby ta i w czasie
deszczu sprawnie dziatala.

Zamordował biedną żonę
aby poślubić zamożniejszą.

Dochodzenia policyjne wyka-
zały, że morderstwa na osobie
Fpolonji Mickiewiczowej ze wsi
Brawnele, gm. kiemieliskiej, do-
konał mąż wymienionej Mickie-
wicz Kazimierz, który do winy
się przyznał, motywując. w ten
sposób, iż chciał się pozbyć żo-
ny, ażeby zaślubić zamożniejszą
niejaką Cieślińską. Osadzony w
areszcie gminy kiemieliskiej zra-
nił się szkłem w gardło. Mickie-
wicza odwieziono do szpitała w
Swięcianach. Stan zdrowia życiu
nie zagraża.

Z ostatniej chwili.
Strajk w Lille.

LILLE. (Pat.). Strajk, który
objął metalowców, rozszerza się
obecnie także na przędzalnictwo.
W Lilie jest około5 tys. straj-
kujących. Z Armantieres dono-
szą, że strajkujący zorganizowali
pochód przez ulice miasta. Do
żadnych zajść nie doszło.

Huragan w Tatrach.
ZAKOPANE, (Pat.). Wietrzna

od dłuższego czasu pogoda prze-
szła w godzinach wieczornych w
dniu 24 b. m. w silny wiatr hal-
ny, który chwilami zmieniał się
w huragan. Wichura poczyni-
ła poważne uszkodzenia wśród
drzewostanu leśnego, wyrywając
drzowa z korzeniami Wwielu
miejscach uszkodziła sieć elek-
tryczną. Między innemi ucierpiały
dwa stadjony komitetu imprez
sportowych.

wycieczka dziennikarzy
czechosłowackich w Po-

znaniu.
POZNAŃ, (Pat.). Wycieczka

dziennikarzy czechosłowackich,
która przybyła dziś rano do Po-
znania, zwiedziła przed polu-
dniem wystawę komunikacji i tu-
rystyki, poczem goście wzięli
udział w śniadaniu, wydanem
przez syndykatdziennikarzy wiel-
kopolskich. Po południu zwie-
dzano w dalszym ciągu wystawę,
wieczorem zaś uczęstnicy Wy-.
ciecżki obecni byli na przedsta-
wieniu w Teatrze Wielkim. O go-
dzinie 24 wycieczka odjechała de
Warszawy.|



4

Myślmy o zimie.
Gospodyni wiejska |ub miesz-

kanka małego miasteczka mo-
że użyć część owocu ze swe-
go sadu, chociażby tę część,
która się dotąd marnowała w po-
staci odpadków, owoców najdro-
bniejszych, nienadających się do
użycia na świeżo, gospodyni wiel-
komiejska może i powinna wy-
korzystać dnie, kiedy nadmiar
dostarczanych na rynki owoców
powoduje ich wielkie otanienie.
Nie chodzi wszak o to, aby po-
dawać prześliczne staroświeckie
konfitury, których każda jagódka
pławiła się w iskrzącym się, jak
rubin lub topaz syropie. Nie cho-
dzi o drylowany szmaragdowy
agrest lub również drylowane po-
żeczki, lub berberys. Nie chodzi
o morele i brzoskwinie w całości
lub połówkach, nie chodzi o zło-
ciste plastry ananasa.
niech te eleganckie przysmaki
wykonywują te matki i żony, któ-
re stać na to, które mają na to
środki—no i pomoc odpowiednią.

Mówię tutaj o tej najliczniej-
szej warstwie gospodyń domu i
matek, którym każdy grosz jest
podwójnie drogi, gdyż z każdym
groszem rachowač się muszą.
| właśnie te chciałabym dzisiaj
przekonać, dzisiaj namówić do
zaopatrzenia swoich spiżarni w
przetwory owocowe na zimę.
Chciałabym, żeby sobie uprzy-
tomniły, że za cenę kilo lichych
karmelków, często dla dzieci
szkodliwych, będą mogły mieć
pięć lub nawet sześć kilo wybor-
nej miarmelady, powideł lub sera
owocowego, a jeżeli rozporządza-
ja owocem z własnego ogrodu,
to jeszcze znacznie większą ilość.

Z jednego kilograma cukru

Owszem,

„pełnie surowy,

mogą ugotować cztery lub pięć
kilogramów kompotów w zwy-
kłych butelkach od piwa lub wi-
na już nie mówiąc o eleganckich
konfiturach w konserwatorach
Weck'a lub kompotjerach zale-
wanych pechem lub zawiązywa-
nych pęcherzem.

Nie chciałabym nikogo nama-
wiać do naśladowania kuchni nie-
mieckiej, dla nas niesmacznej i
niesympatycznej, lecz zdrowej i
praktycznej. Jednak przypomi-
nam sobie, że w małej mieścinie
bawarskiejj w domku  robotni-
czym, zobaczyłam suszące się w
ogródku w ogromnej ilości słoje
od Weck'a. Zabierałam buciki z
podzelowania, wiedziałam więc,
że właścicielką słoików jest szew-
cowa i to taka szewcowa drugiej
klasy, której mąż nie nowe obu-
wie robi tylko stare reperuje.

—,„Czy pani sprzedaje prze-
twory owocowe?*—zapytałam. —
„Ależ skęd znowu, zaweckowuję
dwieście słoików owoców na kom-
pot dla mojej rodziny“—,„Czemu
až dwiešcie?“—„Bo u nas w Ba-
warji przez dwieście dni w roku
owoce są zbyt drogie, abym je
sobie kopić mogła".

Chciałabym podobną rozmowę
móc prowadzić u nas.

Najprostszą formą konserwy
owocowej, nie potrzebującą żad-
nych specjalnych przyrządów ani
naczyń są kompoty w butelkach.
Możemy na nie używać wszelkich
drobnych owoców w całości, więk-
sze rozdrabniając w taki sposób,
aby przeszły przez szyjkę od bu-
telki. Z drobnych owoców używa-
my: agrest, najlepiej jeszcze zu-

maliny, wiśnie i
czereśnie, pożeczki białe, czerwo-
ne i czarne, drobne truskawki,
jagody czarne, (poziomki w kom-
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pocie. mają goryczkę, lepiej je
pozostawić na konfitury) drobne
śliweczki, wodzianki,  mirabelki,
gruszki krajane w paski, malusie
jabłuszka syberyjskie. Napełniamy
butelki owocami aż po szyjkę, za-
lewamy lekkim syropem cukrowym.
Na kilo cukru można brać cztery
do pięciu szklanek wody, syrop
zagotować i ostudzić przed uży-
ciem. Nalewać syrop w butelki
tak, aby na dwa palce nie docho-
dził do szyjki. Butelki brać mocne
od piwa albo od wina, wódczane
zbyt cieniutkie popękają w goto-
waniu. Butelki zakorkować, korek
owiązać szpagatem lub lepiej o-
drutować. Na dno rondla lub ko-
ciołka położyć ścierkę lub war-
stwę siana, aby się wzajemnie nie
dotykały. Także samo przełożyć
sianem od strony ścianek naczy-
nia. Nalać wody, aby obejmowała
przynajmniej do połowy wysoko-
šci butelek. Zagotować na zakry-
tej blasze i gotować od chwili
zagotowania pół godziny. Nie wyj-
mować butelek z kotła zanim nie
ostygną. Po wyjęciu zanużyć kor-
ki aż po szyjkę wparafinie. Prze-
chowywać leżące w suchym i nie-
zbyt ciepłym miejscu.

P.:- Gl,

Z sali sądowej.
Głośny bandyta Szałkowski
znowu uniknął kary śmierci.

W latach 1923 i 1925 na kre-
sach wshodnich, rozwijała zbrod-
niczą działalność banda koniokra-
dów i bandytów pod nazwą „ban-
dy Rysia“. Na czele bandy stał
jeden z groźniejszych złoczyńców
niejaki Piotr Szałkowski. W prze-
ciągu niecałych dwóch lat banda
dokonała szeregu napadów, zu-
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chwałych kradzieży koni i rozbo-
jów. Do jednego z najśmielszych
„wyczynów* bandy należał napad
na osadę Justyny i Jerzego Mar-
cinkianców, których złoczyńcy
steroryzowali, a następnie po o-
grabieniu zabili. Na służącej Mar-
cinkiańców, niejakiej Wiktorji Pu-
chalskiej. — Szałkowski dokonał
gwałtu. W niedługim czasie po-
tem bandyci dokonali napadu na
plebanję i kościół w Dzierkow-
szczyżnie. Zbrodniarze pod groźbą
rewolwerów zmusili sędziwego ka-
płana Choroszczuha do wydania
wotów kościelnych, schowanych
w skarbcu świątyni. Zdobywszy w
ten sposób wota i klejnoty koś-
cielne, bandyci dopuścili się pro-
fanacji Przenajświętszego Sakra-
mentu.

Ostatnią zbrodnią bandy Ry-
sia był napad na osadę Józefa,
Kazimierza i Pawła Sauków, któ-
rych po ograbieniu i zadaniu
straszliwych męczarni, zamordo-
wano w okrutny sposób.

Kres zbrodniczej działalności
bandytów położyła policja.

Herszt bandy Szałkowski sta-
nął przed sądem okręgowym w
Wilnie, który skazał go za cały
szereg zbrodni na karę śmierci.
Sąd Apelacyjny, do którego od-
wołał się Szałkowski, wyrok ten
zatwierdził.

Od wyroku Sądu Apelacyjne-
go odwołała się swego czasu
obrona do Sądu Najwyższego,
który nie podzielił opinji sądu
drugiej instancji i wyrok Śmierci
uchylił, polecając mu ponowne
rozpatrzenie sprawy. Przy ponow-
nej jednak rozprawie w sądzie
apelacyjnym, który rozpatrywał
sprawę w zmienionym składzie
zapadł poraz drugi wyrok śmierci.
W ten sposób Szałkowski zna-

lazł się znów w obliczu śmierci,
której uniknął dzięki złożeniu
przez obronę drugiej zkolei skar-
gi kasacyjnej, do której rozpa-
trzenia przystąpił wczoraj Sąd
Najwyższy i po wysłuchaniu mo-
tywacji obrony i wniosków pro-
kuratora uchylił ze względów pro-
ceduralnych wyrok Sądu Apela-
cyjnego i przekazać ma sprawę
do trzeciego zkolei rozpatrzenia.
W ten sposób kilkakrotnie już

przedtem karany bandyta uniknął
znów zaslužonej kary śmierci,
której wykonanie ulega zwłoce
aż do ponownej decyzji Sądu
Apelacyjnego.

Życie gospodarcze.
Możliwość eksportu ręka-
wiczek z Polski do Rumunii.

Niepomyślna sytuacja przemy-
słu rękawiczniczego, który mnie
może rozwinąć swojej zdolności
produkcyjnej wobec braku rynków
zbytu na miejscu, spowodowała
zainteresowanie odpowiednich sfer
handlowych rynkami obcemi. Ist-
nieją możliwości eksportu ręka-
wiczex« do różnych państw Euro-
py, Dalekiego Wschodu i Amery-
ki. Między innemi duże możliwo-
ści zbytu przedstawia rynek ru-
muński. Produkcja rękawiczek ru-
muńskich pokrywa zapotrzebowa-
nie swoje tylko częściowo.

Dotychczas Rumunja importo-
wała rękawiczki skórzane z Cze-
chosłowacji, mimo to, że cło wwo-
zu jest dosyć wysokie (za 100 kg.
rękawiczek skórzanych cło wyno-
si lei 30.000 to jest mniej więcej
4.500 zł.). Wobec tego, że 1 kg.
zawiera 15 par rękawiczek, cło
od jednej pary rękawiczek wyno-
si około 3-ch zł. Rękawiczki z
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podszewkami oraz ozdobne opła-
cają wyższe cło). Dostawcy cze-
chosłowaccy ofiarują rękawiczki
po cenie 160 lei za parę loco Bu-
kareszt), a zatem razem z cłem.
Pojemność rynku rumuńskiego
jest znaczna.
W r. 1927 Rumunja importo-

wała około 10.000 kg. rękawiczek
wartości 36 milj. lei. W | półro-
czu 1929 r. wwieziono do Rumu-
nji rękawiczki wartości 3.3 miljo-
nów lei. Należy podkreślić, że Ru-
munja konsumuje przewaźnie rę-
kawiczki skórzane-tanie.

Wobec zawarcia traktatu han-
dlowego z Rumunją, który praw-
dopodobnie wkrótce zostanie ra-
tyfikowany, należy spodziewać się
znacznego eksportu rękawiczek
polskich do Rumunii.

   

Narady w sprawie polityki |
gospodarczej.

W piątek dnia 25 lipca b. r.
rozpoczęła się w Ministerstwie
Rolnictwa konferencja organiza-
cyj, reprezentujących rolnictwo,
cukrownictwo oraz przemysły zie-
mniaczane, poświęcona postulatom
rolnictwa, dotyczącym przemy-
słów rolniczych. Konferencja ta,
stanowiąca dalszy ciąg narad.
które miały miejsce w majui
czerwcu w sprawach polityki kre-
dytowej, zbożowej i hodowlanej,
zajmie się w pierwszym rzędzie
polityką cukrową, szczególnie ak-
tualną wobec redukcji plantacyj
buraczanych średnio o 35", któ-
ra zaznaczyła się w roku obec-
nym na terenie województw cen-
tralnych i południowych. Konfe-
rencja obraduje pod przewod-
nictwem p. min. Janta - Połczyń-
skiego.
 

RUDOLF BRINGER.
Przedruk wzbroniony! czynać, gdyż pilnowało jej dwóch służących.Sa-

motny jegomość wydał mu się zupełnie niecieka-
16) wy. Ale upatrzyl sobie jednego z dwóch pozosta-

łych: Williama Ralfa Burnta.

Sztylet z kryształu.
Nietyle denerwowały go argumenty amerykań-

skiego kolegi, co jego ton. Ten spokój wprawiał
Rosica we wściekłość.

Fle tamten, nie zwracając na niego najmniej-
szej uwagi, ciągnął:

— Jak widzę, panie Rosic, trzeba wyłożyć pa-
nu wszystko od początku. Mówię panu, że to jasne
jak słońce. Dziecko nie mogłoby się tu pomylić.
Niech pan posłucha. Dziesięciu podróżnych przy-

— Prawdziwe bujanie — przerwał mu znów
Rosic z pogardą. — Nic nie przemawia za temi
przypuszczeniami.

Amerykanin wciąż
jak profesor, który wykłada swoją
dalej:

— Chwileczkę, drogi panie. Barnabć jest ar-
tystą. Niech inni posługują się sztyletem i rewol-
werem, które zostawiają ślady. Barnabć nie lubi
być schwytanym. On ma lepsze systemy, elegantsze:
używa chloroformu.

Tym razem Rosic wybuchnął śmiechem:

uśmiechnięty i cierpliwy
teorję, ciągnął

sażera więcej, ani jednego mniej. Arcydzieło zbrodni.
— Pięknie — zawołał Rosic — ma pan bujną

fantazję. Ale nic nie dowodzi...

Dan Shap. — Zapach który zostawił w domku stra-
žnika człowiek, znaleziony nad Rodanem. Człowiek

co mogłoby być
pociągu.

ten niemiał grosza przy duszy,

Owszem — odpowiedział

strzegł
ponieważ Burnt już utonął w Rodanie.

swą omyłkę,
Kiedy spo-

było już za późno. Zresztą
pociąg wjechał na dworzec, władze weszły do wa-

łagodnie Tom gonu, znaleziono trupa, ale nie mordercę, który

dziwne dla kogoś, kto sam wyskakuje z
Zielonkawe ubranie nie zostało

go Sztyletu“, narzędzia, którem, jak pan
szcza, został zamordowany ten
A potem pocóż, ryzykując ujęcie,

zauważone przez
kontrolera w Arenc. Wreszcie gdyby ten człowiek
był wspólnikiem mordercy, nie prosiłby o pienią-
dze bankiera w Viviers na polecenie „Kryształowe-

przypu-
biedny  Barnabė.
pojechałby do

Walencji i ukradłby marynarkę w szpitalu? To nie-

ukrył się w kącie. Odstawiono wagon na bocznicę
i Joe Wistler zrozumiał, że jest zgubiony. Nie.
Obok stał drugi pociąg. Przedtem odciął jeszcze
głowę, aby wprowadzić w błąd policję i zyskać
tylko na czasie. Wskakuje więc do drugiego po-
ciągu, zrywa w umywalni ręcznik, owija nim głowę
i rzuca ją do rzeki. W Saint Rambert wysiada na
boczny tor, aby uciec niepostrzeżenie i wpada pod
pociąg. To wszystko! Jak pan widzi, nic prostszego.
Prawdziwie naiwna bajeczka!

Rosic rozmyślał. Rzeczywiście wszystko się
wyjaśniło w zdumiewający sposób
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byłych z Indyj, wsiadlo do B-14 na dworcu w Arenc. — Ale, drogi kolego, zapomina pan, že trup bezpieczne. Ale zrobil to, poniewaž ta marynarka Kierownik brygady lotnej w Ljonie czul się |

Rodzina angielska, złożona z siedmiu osób, jakiś w Walencji był bez głowy a przedział formalnie była jego własnością i w jej kieszeni znajdowały nieco upokorzony wobec swego amerykańskiego |

mało ciekawy samotny jegomość, wreszcie Joe tonął we krwi. Pański Barnabć... się papiery, na których mu bardzo zależało. kolegi. Ale Dom Tan Shap nie myślał wcale trium- -

Wistler i William Ralf Burnt. — To też wcaie nie Barnabć tutaj operował. Rosic osłupiał. Rozumowanie Amerykanina  fować. |

— Wiemy, wiemy... — przerwał Rosic nie- Byłoby to samobójstwo w tym wypadku, gdyż trup bezwątpienia było bez zarzutu. Z tego punktu wi- — Widzi pan—mówił — kiedy usłyszałem, że

cierpliwie. w Walencji to nikt inny, tylko Barnabś. Niech mi dzenia sprawa rzeczywiście wydawała się zupełnie żona strażnika opowiadała o zapachu, który ten

— Tak, ale nie wiemy, że Joe Wistler miał pan pozwoli dalej mówić. Nie. Barnabć nie odciął- jasna. W głębi duszy Rosic musiał mu przyznać człowiek zostawił, przyszła mi ta koncepcja do
zamiar zgładzić ze świata swego rodaka Williama by tak głupio głowy swej ofierze. Przedostał się do rację, ale zrobił wszystko, żeby tego nie okazać głowy, gdyż jest to zapach charakterystyczny dla

Ralfa Burnta. jego przedziału, podsunął mu pod nos flaszeczkę i spytał: ludzi uśpionych chloroformem. Musimy przypuś-
— Skąd to przypuszczenie? z chloroformem i uśpił najspokojniej w świecie. — Mle dlaczego ten drugi podróżny zabił cić, że nasza ofiara została zachloroformowana,

— To fakt, mój panie. Tom Dan Shap ciągnął A potem... tu dopiero zaczyna się najciekawsze. pańskiego Barnabe'go? Nie mógł go przecież znać... a potem rozebrana, ponieważ nie znaleziono ani

dalej z łagodnym uśmiechem. Do B-14 jeszcze Rozebrał swą ofiarę, wziął jego ubranie, przebrał — Dlatego, że człowiek nazwiskiem Joe pieniędzy, ani żadnych papierów, o jakich mówił

przed wszystkimi podróżnymi wślizgnął się pewien go w swoje i wyrzucił przez okno wagonu. To jest Wistler opuścił Indję z zamiarem zamordowania kontroler, nikt z podróżnych nie miał zielonego
którego kontroler piękna robota. Rodan nie wyda trupa. W ten spo- Williama Ralfa Burnta. Nie udłó mu się to naokręcie, ubrania. Wreszcie dowiedziałem się, że kontrolerczłowiek, jedenasty podróżny,

 
 

nie mógł poznać. Był to nasz przyjaciel Barnabć sób nasz Barnabć wszedł w skórę swojej ofiary, ale spodziewał się, że w pociągu osiągnie swój wagonów sypialnych nie poznał trupa, miałem

w poszukiwaniu dobrego zarobku. Przygotowywał stał się Williamem Ralfem Burntem, podczas gdy cel. Wszedł więc do przedziału, gdzie spał Burnt, więc potwierdzenie mojej hipotezy. |

on zamach oddawna. Wiedział, że podróżni B-14 William Ralf Burnt w ubraniu Barnabćgo leży w rzucił się na niego, zadał mu cios sztyletem, ale (D. c. n.).

nie są biedni. Z rodziną angielską nie miał co za- wodzie. Nie będzie trupa w B-14, ani jednego pa- w rzeczywistości zgładził ze Świata Barnabe'go,

Dramat w 12 aktach. W rolach gł.: a |
włącznieś będzie wyświetlany film: «Książę pozwolił» PvxmakR_ 1 HARRY LIEDTKE.
Kasa czynna od g. 5 m. 30 Początek seansów od gq. 6. Następny program: „Więzień z wyspy Sw. Heleny".

Mielski Kinematograf | Od dnia 24 do 28 lipca 1930 roku

Sala Miejska ui Ostrobramska 5

 

PIERWSZY DŹWIĘKOWY Od godziny 4 do 7 ceny miejsc zniżone: Balkon 60 gr. Parter1 zł. PREMJERA! ATRAKCJA DŹWIĘKOWA.
KINO- «<H E L l 0 S$» Ulubienica publiczności, pikantna COLLEEN MOORE i słynny amant, wytworny, elegancki ANTONIO MORENO L

TEATR w arcydziele Nie i 6 zech Sztuka erotyczna NAD PROGRAM: Znakomity tenor z op. Metropoli- j

ulica Wiłeńska Nż 38. dźwiękowem w nny r tain w Nowym-Yorku Giovanni Martinelli wykona arję „BOSKA AIDO* i
z op. „AIDA*. Początek o godz. 4.30.

 

Dziś! Wspaniały dramat z inhiipy** W roli gł. kusząca-piękna JENNY JUGO « J I
| PRZEBÓJ NIEMY S życia Areas p. ti „W gzponach djabljcy Jest tofilm AEK przygód z pra- Dbajci 0 a |

zącego żarem słonecznym południa Hiszpanji, gdzie krew kipi, a miłość pali. NAD PROGRAM: KOMEDJĄA w 2 akt, e o swajć a rowie | I
Początek seansów o godz. 5, ost. seans o godz. 10,30 w. Do godziny 7-ej ceny miejsc balkon 80 gr., parter 1 zł. „Szwajcarskie Gorzkie Lieta

(z marką „Kogut”*) są stosowane

  

PIERWSZY DŹWIĘKOWY KMC-TEATR
«HOLLYWO00D»

MICKIEWICZA XG 22

  przy chorobach dka, ki. |"|"
szek, obstrukcjii kamieni|

03e do sprzeda- żółciowych
nia nowy rewolwer |OSTRZEŻENIE!

Pewna firma w Wilnie rozlewa swoje małowa tościowe piwo w uży-
wane butelki

„PATENT“ Arcyksiąžęcego Browaru w Żywcu
i wprowadza tem w błąd Sz. Konsumentów.

Przeto ostrzegamy Sz. Konsumentów przed falsyfikatami i prosimy
uważać przy kupnie prawdziwe- igo wtzechśwłatowej savy Piwa Żywieckiego

na oryginalną etykietę i korek z firmą:

Arcyksiążęcy Browar
w ŻYWCU 804—4 o

Z poważaniem Reprezentacja Arcyksiążęcego

„SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA *
są naturalnym łagodnym środkiem e
jącym, ułatwiającym funkcje organów truwie=
nia i działającym przeciwko otyłości, |

Sprzedają po 2 zł za pudełkoMskla- |
17-29 0 1 |

syst. Smith S. Wesson
kal. 32. Spėlka Myšliw-
ska ul. Wileńska 10. 2

Sprawy į
majątkowe

2 domy drewniane—le-
tniska w Landwaro-

wie z powodu wyjazdu
do sprzedania. Dow. ul.
Wiejska 6, Landwarów.

261—1

  dy apteczne
B |

PRAALLTNATIBEST RSTK=
OBIADY Pan Walenty, zatacza-

 

jąc się mocno podchmie-

lony do przechodnia: P..
 

    
 

 

browaru w doo dat alina wileńskie, D” pks ee plac 2415 domowe, niedrogo. przepraszam, p... prze
; c metr. kw. z zabu- kų 5

Wilno, Zarzeczna 19, tel. 18-62. dowaniami Pióromont 34 Tatarska 17 m. 3. praszam, gdzie tutaj
Dowiedzieć się Skopów- SPALON "-” mieszka pan Walenty |

eż ŻE aaaoo Mia wojsk, wyd, Starski?
KURSY KIEROWCÓW SAMOCHODOWYCH. POSIADŁOŚĆ przez Dowództwo 77 p. —Ależ przecież pan

Stowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie — ul. Holendernia 12, poszukujegospodyni do willę sprzedam natych- P. Lida, dowód 0s0D: „im jesteś!
tel. 13-30, (Gmach warsztatów Państwowej Szkoły Technicznej). ZGUBY majątku znającą się miast. Miejsc. malown. wydany przez Starostwo

Przyjmuje się zapisy do grup: LIV Zawodowej i LV Ama- za Na mleczarsiwie zdrowotna. Dom murow. warzywa miepawy Viem, wiem.. ule ĄSUP: hodowli. Pożądane jeden drewn. bud. go- 9/37 „zezwolenie na wy- Sazie do d.. djabła or ,azd do Francji przez P.
„U.—Swięciany wszyst mieszka?
© na imię Konstantego

Cytocza, zam. w N-P0- Nemo===
hoście, pow. Brasł. — un. |

torskiej, które rozpoczną zajęcia w dniu 1 sierpnia r. b.
Nauka jazdy na 4-ch typach nowoczesnych maszyn. Specjalna sala

doświadczalna dla zajęć praktycznych. Nowocześnie urządzone warsztaty
reperacyjne dla samochodów i traktorów (ciągówek rolniczych). Dorabianie

świadectwa. Oferty kie-
rować poczta Smorgoń
skrzynka Nr. 7. 711—2

spod. 1 ha ziemi, sosn.
ark. Komun. autobus. p
arunki b. dogodne. In-

form. na miejscu Kolonja

ZGUB.
legit. kol. Nr. 47696, bi-
let żywnościowy Ne 3769
od st. Oran do Grodna,

 

   

     

  części zamiennych. Zapisy przyjmujei informacji udziela Sekretarjat Kur-; zaświadczenie na broń £iostra lelęgniarka z Zgoda w  Jerozolimce s 3 |
—18- r R 14—2 BOROWSKIZEW |sówR w po. z = 18 a MA 2 wyd. przez Starostwo długoletnią praktyką Ros „312 a

Dla pp. oficerów urzędników państwowycn specjalne ulgowe warunki. | Wileńskie na imię Do- przy ciężko chorych po- i i 4

1 a POWA CEO Necda: ZE pracy. Posiada M Działka Ž E=-E==-—E—=-—t£==>

Ž : i TEISIŲYIT si AR s s, Ji aanżadać wszędzie : CZAKREGZ ZAK PPE Un roetwa gudai SEE Kinie: obazara STRZ DRUKARNIA I INTROLIGATORNIA

 

 

  

 

 

324 na wyjazd. Moniuszki 27

wystrzggacsąnaśladownicho 3 paso 7 ROA Mieszkanie OKALE TATTO gas M. 3 A G. ziemia dobra, woda, 2 ik Wil B ki “
4

k 1 ne sprzedam za

K | dzenie Jagiellońska 6 macj, "w" "Wietskiem klep spožyweny mada: LII [KUPNO- || „00 dolarėu Vilno, ul. Mostomo L Telis, Mikės
PI aaa B 293—0 Biurze Komisowo - Han- S je się na Mleczarnię, SPRZEDAŻ | Dom H-K. „Zachęta

Mieszkania i dlowem, Mickiewicza 21. Fryzjernię zakład Kra- GOSPODYNI Mickiewicza 1, tel. PRZYJMUJE WSZELKIE ROBOTY
AKUSZERKI SAD Sikięjdóświónć 197—0 wiecki lub inne przedsię obeznana z hodowlą I BO | W ZAKRES DRUKARSTWAi pokoje AokiGd kucii- biorstwo nowo odremon- mieczarstwem potrzebna Do sprzedania tanio 6 1 INTRO

WEEKSAES P pokos z niekrępują- towany z powodu wy- Zgłaszać się tylko listo- stołowy pokój skła- LEKKA Ł DŹ ROLIGATORSTWA
nią i elektrycz. przy ul.

AKUSZERKA KURATNY lokator po- Raduńskiej do wynajęcia.
MarjaLaknerowa szukuje 3—4 pokoi Wjądomość: Piłsudskiego ska 16-m.:3 od EŃ 319—2 dawców i lat służby pod
Przyjmuje od godz. 9do z kuchnią. Oferty se 28, m. 10. 316—1 * 303—0 Wilno, Arsenalska 6 m.

1 w. Kasztanowa ZO lamy. Pod > 5 Kalcnkievic 3-1

WCHODZĄCE —:—

ANJ
a. I —— -- --——-

Redaktor odpowiedzialny: KAZIMIERZ HAŁABURDA,

wnie z podaniem adre- dający się z kredensu, pół rasowa tanio do
sów poprzednich praco- stołu, 6 krzeseł i sofy. pesas Dauiaduės

Oglądać można codzien- się od g. 1 do 3 w po-
nie między 5—6 Zawal- łudnie Brzeg Antokol-
na 24 m. 3. 323—1 ski 13 m. 2. gr.

cem wejściem do  jązdu do odstąpienia ad-
wynajęcia. Ś-to Jakób- res w admin. Dz. Wil.

 

7 Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. Drukarnia „Dziennika Wileńskiego" ul. Mostowa 1.


