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Powrót premjera Sławka.
(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Premjer Sławek
rem ze Spały od Pana Prezydenta
zupełnie niespodziewanie. =

powrócił w poniedziałek wieczo-
Rzeczypospolitej. Powrót nastąpił

Lotnisko turystyczne na Podhalu.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Dnia 3 sierpnia o godz. 10 rano nastąpi otwarcie
w Nowym Targu lotniska turystycznego.

Zamordowany działacz Poalej-Sjonu.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W Chełmie onegdajszej nocy zamordowany zo-
stał działacz Poalej-Sjonu Mordko Iwry. Przy zamordowanym znale-
ziono 200 dolarów
nieznana.

i 800 złotych. Przyczyna zamordowania jest

Dotychczasowe wyniki badań zajść
na granicy niemieckiej.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W ciągu 10 dni specjalna delegacja polsko - nie-
miecka szczegółowo zbadała i przedyskutowała wszystkie dane do-
tyczące zajść granicznych. W sprawie zajścia pod Prostkami wy-
słuchała delegacja przedstawicieli niemieckich władz lokalnych, ale
niestety nie wszystkie szczegóły zostały wyjaśnione. Nie doszło tak-
że do uzgodnienia poglądów co do podłoża poszczególnych zajść.

Ustalono dalszy tryb postępowania i oba rządy zapewniły sobie
pomoc przy dalszem badaniu, mającem na celu ukaranie winnych.

Uzgodniono zarazem poglądy co do wydania zarządzeń obu-
stronnych, mających na celu zapobieżenie powtórzenia się podob-
nych zajść.

WARSZAWA. (Pat.). W wyniku
rozmów, które stosownie po po-
rozumienia między rządem pol-
skim a niemieckim, prowadzone
były w Berlinie w sprawie ostat-
nich zajść granicznych, obydwa
rządy wydały wspólny komunikat
następującej treści:

Ostatnie pożałowania godne
zajścia na granicy polsko-niemiec-
kiej, z których kilka pociągnęło
za sobą ofiary w ludziach, spowo-
dowały rządy polski i niemiecki
do podjęcia zbadania ostateczne-
go tych zajść przez przedstawi-
cieli ministerstw spraw zagranicz-
nych obydwu państw. W toku
negocjacyj został poddany wy-
czerpującemu zbadaniu faktyczny
stan przebiegu poszczególnych
zajść, dzięki czemu część istnie-

jących dotychczas punktów spor-
nych została wyjaśniona. Całko-
wite uzgodnienie poglądów co do
wszystkich szczegółów nie zostało
wszakże osiągnięte. W związku z
powyższemi badaniami w intere-
sie wzajemnych stosunków są-
siedzkich obydwa rządy uzgodniły
jednakże co następuje:
W tych wypadkach, w których

w jednem z obydwu państw pro-
wadzone są w związku z temi in-
cydentami dochodzenia karne, od-
nośny rząd komunikuje stronie
przeciwnej wszelkie posiadane da-
ne, mogące przyczynić się do
wyjaśnienia powyższych zajść, w
szczególności zeznania świadków,
a to celem przekazania materja-
ów tych władzom kompetentnym

dla uwzględnienia w toczących
się dochodzeniach. Odnosi się to
w szczególności do zajścia pod
Prostkami. W sprawie tej rząd
polski postawił do dyspozycji no-
wy materjał dowodowy. Oba rzą-
dy będą sobie podawały wzajem-
nie do wiadomości wszelkie fak-
tyczne dane, które ujawnią się w
toku prowadzonych dochodzeń.
Ponadto oba rządy wydały zarzą-
dzenia, mające na celu uniemoż-
liwienie urzędnikom granicznym
obydwu państw *przekraczanie
granicy bez specjalnego polece-
nia służbowego, oraz bez uprzed-
niego porozumienia się z władza-
mi granicznemi strony przeciwnej.
Pozatem władze graniczne oby-
dwu krajów otrzymały wskazówki,
by nie naruszać w niczem prze-
pisów, odnoszących się do ruchu
granicznego, a w szczególności
przepisów, dotyczących przepu-
stek granicznych, unikały jednak-
że wszelkiej niepotrzebnej suro-
wości w stosunku do ludności
cywilnej. Władze lokalne otrzy-
mały wreszcie wskazówki co do
współpracy z władzami lokalnemi
strony przeciwnej w wypadku
ewentualnych zajść granicznych.

WARSZAWA. (Pat.). Wczoraj
powrócił z Berlina zastępca na-
czelnika wydziału zachodniego M.
S. Z. radca Lechnicki, który z
ramienia rządu polskiego prowa-
dził tam rozmowy z urzędem
spraw zagranicznych Rzeszy w
sprawie ostatnich zajść granicz-
nych.

Opinja francuska spodziewa się porozu-
mienia litewsko-polskiego.

PARYŻ. (Pat.). Omawiając zna-
czenie internowania Woldemara-
sa, „Le Journal” zapytuje, czy
fakt ten nie oznacza, że rząd ko-
wieński zdecydował się poprostu
położyć kres intrygom swego
przeciwnika, czy też zrozumiał
nareszcie, jak zgubną dla Litwy
była polityka Woldemarasa, któ-
ra przeżyła jego upadek. Naleža-
łoby się spodziewać, że jed-
nocześnie z ustąpieniem Wol-
demarasa położony zostanie

kres bezsensownej metodzie,
polegającej na bojkotowaniu
stosunków z Polską I utrzy-
mywaniu między temi dwoma
krajami prawdziwego stanu
wojennego, któremu brak jest
jedynie wystrzałów armatnich.
Czy zrozumieją nareszcie Lit-
wini, że słuszne pojęcie ich
interesu wymaga stanowczo
ustalenia porozumienia z Pol-
ską — kończy dziennik.

Estoński minister komunikacji w Poznaniu
POZNAŃ (Pat.) — Estoński

minister komunikacji p. Jurman

Francuski

przybył awczoraj wieczorem do
Poznania.

minister lotnictwa leci do Po-
znania.

POZNAŃ  (Pat.) — Francuski
minister lotnictwa p. Eynac przy-
leci około godziny 12-ej samolo-
tem. W godzinę później pocią-
giem via Berlin przybędzie do
Poznania francuski minister ro-

bót publicznych p. Pernot. O go-
dzinie 15-ej obaj ministrowie
francuscy z ministrem Kuehnem
rozpoczną zwiedzanie wystawy
komunikacyjnej.

Akcja antysowiecka w Ameryce.
NOWY YORK. (Pat.) Agencja

Reutera donosi: Władze celne,
jak przypuszczają na bezpośred-
nie polecenie Waszyngtonu, za-
broniły okrętom angielskiemui

norweskiemu wyładowania masy
drzewnej, pochodzącej w Rosji
sowieckiej, którą okręty wiezły
z Archangielska. Wypadek ten

uważany jest tutaj za początek
wielkiej akcji handlowej prze-
ciwko Sowietom. Jest to pierw-
szy wypadek naruszenia bezpo-
średnich stosunków handlowych
rosyjsko amerykańskich. Według
doniesień z kół skarbowych, rząd
przeprowadzi w tej sprawie szcze-
gółowe śledztwo.

——-——-

Europejski raid awjonetek.
WARSZAWA. (Pat.) Dwaj u-

czestnicy międzynarodowego kon-
kursu samolotów turystycznych,
Niemcy Loerzer na awionetce
E. 9 i Krueger na awionetce E. 8,
wystartowali z Warszawy do Kró-
lewca o godzinie 7 min. 27.

POZNAN. (Pat.) Do Warszawy,
począwszy od godziny 8 min. 26
rano, wystartowało 6 maszyn, w
tem 5 niemieckich i jedna pol-
ska. Warunki atmosferyczne do-
bre. Dziś na lotnisku Mokotow-
skiem spodziewany jest przylot
20 maszyn, które są w drodze.

WARSZAWA. (Pat.). Aeroklub
Rzeczypospolitej Polskiej komu-
nikuje: Począwszy od godz. 10.27
do godz. 10.55 wylądowały na-
stępujące awionetki, należące do
międzynarodowego raidu awione-
tek w kolejności czasu: C. 5 lot-
nik Keoppel godz. 10.27, C. 6
lotnik Waldau g. 10.30, E. B. lot-
nik Siebel g: 10.34, C. 3 lotnik
Freiberg g. 10.42, D. 8 lornik
Bohning g. 10.49, awionetka pol-
ska P. 4 g. 10.55 lotnik kpt.
Więckowski. Kpt. Więckowski jest
znanym pilotom aparatów my-
śliwskich, dowódcą t. zw. eskadry
kościuszkowskiej, uczestnikiem
lotu południowo-zachodnieho Pol-
ski na aparacie R. W. D. 2z sil-
niem Samson 40-konnym, kon-
strukcji sekcji technicznej Koła
Mechaników Politechniki War-
szawskiej. Pozatem wylądował o
godz. 10.10 p. Haya na aparacie
F. 3 poza konkursem. O godz.
11.37 wylądował kpt. Gedgowd.

WIEDEN. (Pat.). Lotnik polski
Lewoniewski, który odleciał dziś
o godz. 8 rano, musiał z powodu
„uszkodzenia motoru wyladować
w miejscowości Rueckersdorf
obok Korneburga. Przyczyną ze-
psucia się motoru było uszkodze-
nie rury, doprowadzającej oliwę
do motoru. Aparat uszkodzony
przewieziono do Wiednia. Na
miejsce wypadku wyjechał na-
tychmiast konsul generalny Rze-
czypospolitej w Wiedniu p. Mo-
rawski. pilot wyszedł bez szwanku.
Dalsza podróż lotnika jest unie-
możliwiona.

WARSZAWA, (Pat). Dziś prze-
leciały przez Warszawę awionetki,
biorące udział iw międzynarodo-
wym  raidzie samolotów sporto-
wych i turystycznych: C. 3 —
przylot g. 10 min. 42, start do
dalszego lotu do Królewca g. 12.05,
C. 5 — lądowanie 10.27, start 11
23, D. 8 — lądowanie 10.48, start
11.16, E. 6 — lądowanie 10.34,
start 11.26, F. 1—lądowanie 12.04,
start 13.57, D. 5 — lądowanie
15.23, start 16.21, E. 1 — lądo-
wanie 15,24, start 16.21. Ponadto
o godzinie 7.27 wystartowały sa-
moloty niemieckie, które noco-
wały w Warszawie. O godzinie
10 min. 55 wylądował pierwszyw
dniu dzisiejszym samolot polski,
pilotowany przez kpt. Więckow-
skiego, o godzinie 11 min. 37 —
kpt. Gedgowd. Po przejrzeniu
płatowców i silników lotnicy wy-
startowali w dalszą drogę: Więc-
kowski o godz. 14 min. 25, Ged-
gowd o g. 14.55. Prawdopodobnie
lotnicy nasi spędzą noc w Gdań-
sku. Do Warszawy nadeszły wia-
domości, że por. Żwirko, który
uległ wypadkowi pod Saragossą
wskutek defektu motoru i wyco-
fał się dobrowolnie z raidu po
naprawieniu siłnika, które trwało
kilka dni, podjął dalszy lot w-g
trasy raidu, lecąc poza konkur-
sem. Por. Zwirko,- z którym leci
jeden z konstruktorów, inż. Wigu-
ra, zmuszony był wskutek uszko-
dzenia silnika, lądować koio Wied-
nia. Również odpadł z konku-
rencji por. Lewoniewski wskutek
zatarcia się motoru. Na uwagę
zasługuje charakterystyczny epi-
zod, opowiedziany przez kpt.
Więckowskiego. Mianowicie, w
drodze z Madrytu do Sewilli lot-
nicy zauważyli defekt motoru,
spowodowany zmniejszonym do-
pływem benzyny.

Po prowizorycznem zbadaniu
zbiornika i silnika w locie lotni-
cy stwierdzili, że w karboratorze
znajdują się dwie dziurki, pocho-
dzące od przebicia blachy ostrem
szydłem. Z trudm tylko udało
się dolecieć do lotniska.

BERLIN. (Pat). W trzecim dniu
końcowym lotu okrężnego doko-
ła Europy przybyło w ciągu dnia
dzisiejszego na lotnisko w Tem-
pelhofie 9 lotników, w tem 8
Niemców i jeden Polak, miano-
wicie Bajan, lądując o godz. 15.44
i przelatując niezwłocznie z lot-
niska w Tempelhofie na lotnisko
w Staaken, gdzie odbywać się
będą dalsze próby techniczne.

BERLIN. (Pat), Wkrótce po
przybyciu na lotnisko w Staaken
lotnik polski Bajan udzielił ko-
respondentowi P. A.T. następują-
cych wyjaśnień o swym wypad-
ku, który wydarzył się pod Kiim-
melsburgiem, gdzie musiał wczo-
raj lądować. Przymusowe lądowa-
nie nastąpiło wskutek urwania się
wentyla. Przy nadzwyczaj spraw-
nej organizacji pomocy dziś rano
można było dokonać naprawy u-
szkodzeń i podjąć dalszy lot do
Berlina. Zaalarmowana o wypad-
ku Warszawa przysłała specjalny
samolot Junkersa, wiozący na
swym pokładzie inż. Rogulskiego
oraz mechanika wraz ze wszyst-
kiemi potrzebnemi przyborami i
narzędziami. Samolot ten przybył
około godz. 2 po północy do
Gdańska, skąd samochodem po-
moc pojechała do miejsca wy-
padku. Jak oświadczył Bajan,
nie może być mowy o jego
skreśleniu i listy uczestników
raidu, gdyż poczyniona napra-
wa została dokonana bez na-
ruszenia plomb i nie wykracza-
ła poza obręb dozwolonych zmian.
Cały wypadek — dodał Bajan —
kończy się otrzymaniem 15 pun-
któw karnych za lądowanie poza
lotniskiem. Zgodnie z tem wyja-
śnieniem komisja raidu awione-
tek zaliczyła Bajanowi czas lotu
długości 68 godz. 43 min. z szyb-
kością przeciętną 110 klm. na go-
dzinę. Ża szybkość lotu zaliczono
mu 60 punktów i za wytrwałość
również 60 punktów.

BERLIN. (Pat). Według tym-
czasowych obliczeń komisji spor-
towej raidu awionetek ogólny
czas lotu Płonczynskiego wynosi
59 godz. 12 min., przeciętną
szybkość 128 klm. na godz. Za
szybkość przyznano mu 161 punkt,
a za wytrwałość 75 punktów.

BERLIN. (Pat). Prasa tutejsza
pomija niemal zupełnem milcze-
niem przybycie pierwszej polskiej
awionetki, bicrącej udział w tego-
rocznym raidzie. Mimo że nie-
mieckie koła sportowe oceniają
wysoki wyczyn lotnika Płonczyń-
skiego. Nieszczęśliwy wypadek
Bajana pod Kummelsburgiem
również nie znalazł prawie żad-
nego echa w tutejszej prasie ran-
nej i popołudniowej.

Nawet wydnwany przez kon-
cern Ullsteina „Berlinen Ztg, am
Mittag", który zawiera stałe do-
datki sportowe i szczegółowe in-
formacje o całym przebiegu raidu,
nie wspomina ani słowem o wy-
padku Bajana i o przybyciu Płon-
czyńskiego, chociaż rozpisuje się
szeroko nad wylądowaniem dwóch
Angielek, które przybyły do
Tempelfohu na 15 min. po Płon-
czyńskim. Ten sposób odnosze-
nia się do wyczynów sportowych
Polaków prasy berlińskiej stoi w
jaskrawej sprzeczności za zacho-
waniem się polskich kół sporto-
wych i prasy w stosunku do nie-
mieckich uczestników lotu okręż-
nego, czemu daje wyraz ostatnio
lotnik niemiecki Scholtke, który
w rozmowie ze sprawozdawcą
„Berliner Boersen Courrier" po
stwierdzeniu niedomagań sporto-
wych w innych krajach, oświad-
cza: Natomiast przyjęcie, zgoto-
wane nam w Polsce było wyjątko-
wo serdeczne.

Niemcy zamierzają podnieść cło na pro-
dukty rolnicze.

BERLIN. (Pat). Minister Schie-
le oświadczył na zebraniu agrar-
juszy, że rząd Rzeszy przygoto-

Wojna domowa
PESHAWAR. (Pat). Wojska af-

gańskie zadały ciężkie straty pow-
stańcom, na oddziały których
składają się resztki armji zdetro-

wuje już projekt dalszego pod-
wyższenia ceł na produkty rolni-
cze.

w Afganistanie.
nizowanego uzurpatora Habibulla-
ha. W czasie walk koło fortu Mu-
drat-Beg wzięto do niewoli wielu
powstańców.

Ojciec Św. wobec trzęsienia ziemi.
CITTA DEL VATICANO. (Pat.)

Papież delegował na teren dotknię-
tych trzęsieniem ziemi prowincyj
specjalną komisję w celu zbada-

Rząd wioski wobec

nia uszkodzeń kościołów. Kościo-
ły będą prawdopobnie restauro-
wane sumptem Watykanu.

katastrofy trzęsienia
ziemi.

RZYM. (Pat). Rada ministrów
na ostatniem posiedzeniu oddała
hołd pamięci ofiar katastrofy trzę-
sienia ziemi i uchwaliła wyrazić
uznanie ludności za jej pełną har-
tu i poświęcenia postawę. Poza-
tem rada postanowiła wyrazić
wdzięczność wszystkim, którzy
wzięli udział w akcji ratunkowej.
Uchwalono wyasygnować 100 ty-
sięcy lirów na cele szybkiej od-
budowy zniszczonych miejscowo-
ści. Postanowiono dalej, dając

Stulecie rewolucji
PARYŻ. (Pat.). W Paryżu i w

całej Francji rozpoczął się ob-
chód t. zw. trzech sławnych dni,
w ciągu których przed 100 laty
miała miejsce w Paryżu rewolu-
cja lipcowa, która, po zrzuceniu
z tronu Karola IX, oddała władzę
w ręce króla Ludwika-Filipa. Od
wczoraj na placu Bastylji i w in-

Oddziały białogwar
MOSKWA. (Pat.). Według do-

niesiań z Charbinu, w Mandżurji
istnieć mają dwa oddziały biało-
gwardzistów, uprawiających teror.
Jeden z oddziałów pod dowódz-

wyraz uczuciom całego narodu,
podziękować rządom i ludności
krajów zagranicznych, które ma-
nifestowały swoje uczucia sym-
patji z powodu klęski, jaka do-
tknęła Włochy. Na tem samem
posiedzeniu powzięto też szereg
zarządzeń administracyjnych, do-
tyczących ludności nawiedzonej
klęską, oraz zarządzeń w związku
ze spustoszeniem, jakie wywołał
ostatni cyklon w okolicach Tre-
viso.

"lipcowej we Francji.
nych dzielnicach miasta organi-
zowane są bale publiczne. Dziś
odbędzie się oficjalna część ob-
chodu, w obecności prezydenta
republiki, premjera Tardieu i
szeregu innych oficjalnych osobi-
stości. Po przemówieniach odbę-
dzie się przed prezydentem re-
publiki defilada wojskowa.

dzistów w Mandżurii
twem Pieszkowa operuje w t. zw.
rejonie trzech rzek i drugi pod
komendą niejakiego Zykowa znaj-
duje się w rejonie chajlarskim.

Niepowodzenie gospodarcze Sowietów
MOSKWA. (Pat.). Prasa so-

wiecka podnosi alarm z powodu
załamania się planu węglowego.
W Ciągu 25 dni lipca kopalnie
zagłębia Donieckiego wydobyły
o 536 tysięcy tonn węgla mniej,
niż przewidywał plan. Powodem
obniżenia się produkcji

we ucieczki robotników z kopalń.
Prasa pisze, że ciągu 20 dni lipca
odeszło z kopalni
nieckiego 20,775 robotników, w
tej liczbie około 2 tys. sztygarów,
przyczem odpływ robotników sta-
le się zwiększa: tak, że między 15 la

rzuciło pracę 4,290a 20 lipca
robotników, w
1000 sztygarėw.

tej liczbie okolo
Jako powód

Orkan w
WIEDEŃ, (Pat.). Według do-

niesień dzienników z Lublany,
szalał wczoraj tam gwałtowny hu-

poszcze-
gólnych kopalń mają być maso-

zagłębia Do-

opuszczania fabryk przez robot-
ników dzienniki podają wyjątko-
wo ciężkie warunki egzystencji i
aprowizacji.

MOSKWA. (Pat.). W wielkich
fabrykach gumowych „Treugol-
nik* w Leningradzie wykryto orga-
nizację sabotażową. Organizacja,
do której należeli inżynierowie
oraz kierownicy techniczni fa-
bryki, istnieć miała od czasów
wojny wewnętrznej, przeciwdzia-
łając odbudowie fabryki i wy-
pełnieniu planu produkcji. Część
członków tej organizacji przyzna-

się obecnie do winy, wyra-
żając skruchę i rzucacjąc oskar-
żenia pod adresem pozostałych.

Jugosławii.
ragan, który wyrządził wiele szxód.
Orkan przerwał w wielu miejscach
sieć telefoniczną i telegraficzną

Walki polityczne w Egipcie.
WIEDEŃ, (Pat.). (lnited Press

donosi z Kairu, że policja prze-
prowadziła rewizję w lokalu partji
Wafd, gdzie jak wiadomo, odbyło
się w sobotę tajne posiedzenie

partji, na którem uchwalono roz-
począć bierny opór. Policja nie
znalazła żadnych dokumentów
obciążających. +

 

 

Z Litwy.
Waldemaras przygotowywał zamach stanu

KOWNO. (Pat.). W związku z
wysłaniem Woldemarasa w Kow-
nie krążą rozmaite pogłoski. Wer-
sja, że wysłanie Woldemarasa
jest ściśle połączone z ukaza-
niem się ulotek antypaństwo-
wych na ulicach Kowna, nie od-
powiada prawdzie. W tej sprawie
toczy się specjalne śledztwo i
władze już są na tropie sprawcy.
Jak donosi „Memeler Dampfbo-
ot", wysłanie Woldemarasa zo-
stało spowodowane wykryciem
przygotowywanego zamachu sta-
nu, główną osobą którego był
Woldemaras. Według słów wyżej-

wymienionego pisma, miał być
aresztowany w pierwszym rzędzie
premjer Tubelis. Organy pan-
stwowe udaremniły jednak wyko-
nanie tego planu. To samo pi-
smo donosi, że w związku z wy-
słaniem Woldemarasa ' jeszcze 8
osób zostało wysłanych z Kowna.
Według słów „Memeler Dampf-
boot”, początkowo był zamiar
oddania Woldemarasa pod sąd
wojskowy, jednakże potem zanie-
chano tego planu i zastosowano
w stosunku do niego środek ad-
ministracyjny.

 

Woldemaras chory umy-
słowo?

KOWNO. (Pat). W Kownie
rozrucane są ulotki, głoszące, że
Woldemaras ma manję wielkości
oraz manję prześladowczą.

Aresztowanie sprawców
nieudanego porwania Wol-

demarasa.
KOWNO. (Pat.) W Kownie

został aresztowany były współ-
pracownik „Lietuvos Aidas” De-
dele. Również został izolowany
prezes komitetu narodowców w
Kretyndze Petronajtis. Wyżejwy-
mienieni przyjechali do Wolde-
marasa i odbyli z nim spacer sa-
mochodm, w związku z którym
pisma niemieckie podały fałszy-
wą wiadomość o próbie ucieczki.

Zwolnienie z więzienia re-
daktora „Dnia  Kowień-

skiego".

KOWNO.  (Pat.). Redaktor
„Dnia Kowieńskiego" p. Butkie-
wicz po odbyciu kary w więzie-
niu został zwolniony.

Starania o wyjazd Wolde-
marasa zagranicę.

KOWNO. (Pat.) Pani Wolde-
marasowa wsczęła starania u rzą-
du o zezwolenie na wyjazd za-
granicę jej męża.

Kłajpeda przeciwko Litwie.
KOWNO. (Pat.) Kłajpeda skła-

da skargę do Ligi Narodów w
sprawie naruszenia konwencji
kłajpedzkiej przez rząd centralny,   
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"Taloty.. | Kost
Czy będą wybory do Sejmu

przed upływem normalnej jego

kadencji i kiedy będą, tego je-

szcze nikt w Polsce nie wie. Pi-

szemy „nikt“ i zdaje się, że w tak

kategorycznem twierdzeniu niema

przesady, bo jesteśmy przekona-

ni, że nie wie tego dzisiaj nawet

„pan na Pikieliszkach*, który

zwykł o najważniejszych spra-

wach państwowych decydować w

ostatniej chwili, a dziś wszak on

jeszcze o wszystkiem decyduje.

Mimo to, że nic dotąd nie wia-

domo, pewne sfery sanacyjne już

się do wyborów szykują.

Już, jak donosiliśmy za prasą

warszawską, wyznaczeni są komi-

sarze wyborczy na poszczególne

dzielnice Rzeczypospolitej. Podo-

bno na ziemie północno-wscho-

dnie komisarzem takim jest p.

Hołówko.

P. Hołówko pracuje w dyplo
macji. Jest naczelnikiem wydzia-
łu wschodniego w ministerstwie

spraw zagranicznych. Jako dyplo-

mata i „znawca wschodu”, został

przydzielony na nasz teren i z

punktu rozpoczął akcję dyploma-

tyczną.

Przed kilku dniami nadeszia

do naszej redakcji wiadomość

z Oszmiany, że p. Hołówko odbył

tam rokowania dyplomatyczne

z miejscowymi żydami. Wiado-

mość ta wydała się nam tak ma-

ło prawdopodobna, że podaliśmy

ją w formie bardzo oględnej i z

zastrzeżeniami.

Tymczasem okazuje się, że

wiadormność ta jest zupełnie praw-

dziwa. Potwierdzają bowiem ją

organy strony, z którą p. Hołów-

ko rokuje „Hajnt* i „Folkscaj-

tung“.

Według informacji tych pism,

p. Hołówko rozpoczął swą misję

dyplomatyczną od próby pozy-

skania dla sanacji żydów kreso-

wych. Dlaczego uznał za stoso-

wne prowadzić swą „akcję dyplo-

matyczną w Oszmianie i Nowo-

gródku, a nie w Wilnie, czy War-

szawie, trudno zrozumieć.

Żydzi warszawscy są z tego

powodu oburzeni. Dr. Gotlib w

„Hajncie* zapytuje, dlaczego po-

wierzono tę misję urzędnikowi

MSZ., czemu. uprzywilejowano

kresowców przed mieszkańcami

centrum, oraz radnych przed po-

słami. Następnie autor zauważa»

że p. Hołówko nie na wszystkich
sprawach wschodnich się zna,
naprzykład nie zna się na sjo-

nizmie.

Z pism żydowskich dowiaduje-
my się, że zaloty p. Hołówki

spaliły na panewce. Poprostu p.

Hołówko dostał od żydów kosza.

„Hajnt* naprzykład twierdzi, że
p. Hołówko w rokowaniach swych

wykazał dużo naiwności. Oto, co

co pisze Hajnt:
„Jego naiwność polega na tem, iż

myśli, że żydzi kresowi wezmą jego

odpowiedzi i jego pytania za dobrą mo-

netę. Pan Hołówko ma błędne wyobra-

żenie o inteligencji żydów z Nowogród-

ka i Oszmiany, jeżeli karmi ich takiemi

objaśnieniami, jak to, że wskutek ró-

wnowagi budżetu nie starczy kredytów

dla żydowskich instytucyj gospodar-
czych. Wielce nieoryginalny jest także

wywód p. Hołówki, że nie można wpre-
wadzić hebrajskich i żydowskich szkół

państwowych wskutek kontrowersji w

łonie samych żydów. Po polsku znaczy

to „wykręcić się sianem". A cal-

kiem śmiesznem jest gdy p. Ho-

łówko uważa za dobrodziejstwo (do-

słownie; daje w posagu) listę wyborczą,
na której p. Wiślicki figurował razem z

z ks. Radziwiłłem.. Jeżeli p. Hołówko

pragnie przezto wskazać na zbliżenie
między Polakami a żydami, które zna-

lazło wyraz w łuckiej liście sanacyjnej,

RZECZE OAK ODYZ ZO IIIT ITSTVISTIEK
ZE STOLICY.

Warszawa, 25 lipca.

Kanikuła w pełni. To znaczy,
że życie nie przynosi osobliwszych
żadnych momentów, któreby po-
trafiły skupić opinję, lub wywo-
łać żywszą wymianę zdań. Zresztą
nie byłoby tak bardzo komu tę
dyskusję przeprowadzać, tak mia-
sto osowiało i opustoszało. Naj-
silniejszy ciąg w obecnym roku
okazał się ku morzu. Chwalić
Boga, że sporo przybędzie znowu
wśród nas propagatorów mary-
nizmu. Trzeba ich jak najwięcej.

Domorośli muszą się zadowa-
lać Wisłą i plażą rodzimą, prze-
pełnioną nieustannie. Cieszy się
ona popularnością zwłaszcza śród
kobiet i tej części brzydszej rodu
ludzkiego, która jest wrażliwa na
piękno greckie i poszukuje nie-
ustannie Wenus. Im trudniej jest
nią znaleźć, tem zabiegi i poszu-
kiwania są zapobiegliwsze. Daleko

Prawo gospodarza.
Prof. St. Grabski w dalszym

ciągu swych artykułów o kresach
i narodowościach zastanawia się
nad prawem ludności polskiej
do gospodarowania na kresach.
Przez wieki społeczeństwo polskie
na kresach wschodnich własną
siłą musiało bronić i siebie i ca-
łości Rzeczypospolitej, musiało
budować własnemi siłami gmach
cywilizacji i kultury polskiej.

Stwierdzić to trzeba: kresy polskie
nie żyły i nie żyją kosztem centrum
narodowego terytorjum polskiego, nie
ciężyła obrona ich na Mazowszu, Wiel-
kopolsce, ziemi Krakowskiej. O Zbaraź,
Lwów, Zamość—pod Grunwaidem, Cho-

<imem, Orszą, Kirchholmem, Berestecz-
kiem załamywały się najgroźniejsze na-
jazdy na Poiskę.

Kresowe społeczeństwo polskie mia-
ło zawsze, nawet w czesach najgorsze-
go upadku wszelkiej w narodzie cnoty,
świadomość swego obowiązku czuwania
i walki o całość Rzplitej. Nie jest to
dziełem przypadku, że konfederacja
Barska zawiązała się w Barze, a nie w
Garwolinie.

Ale ze spełniania obowiązków pły-
ną prawa.

Z ciągłej, nie ustającej na chwilę
przez wieki, nie cofającej się przed
żadną ofiarą pracy i walki o przynależ-
ność ziem kresowych do Polski—nale-
ży się polskiemu społeczeństwu kreso-
wemu to jedno choćby tylko: prawo
gospodarza tych ziem.

A z prawa gospodarza ziem kreso-
wych wynika:

1) że wszędzie, i w gminach, i w po-
wiatach, i w województwach, i w radach
miejskich powinien decydować głos spo-
łeczeństwa polskiego;

2) że polityka władz państwowych
na kresach powinna się opierać prze-
dewszystkiem na doświadczeniu miej-
scowego społeczeństwa polskiego i być
zgodną z jego dążeniami.

Nie domageją się Polacy na kre-
sach dla siebie zapomóg, bezprocento-
wych kredytów, podobnych do udziela-
nych przez Prusy i Rzeszę "iemieckie-
mu rolnictwu, handlowi, rzemiosłu w
Prusach Wschodnich.

Ale musi to zrozumieć narodowa
opinja rdzennych ziem poiskich, a prze-
dewszystkiem Warsząwy, że promienio-
wanie wyższej polskiej cywilizacji na
Rusinów i Białorusinów będzie pustym
frazesem, dopóki niższa cywilizacyjnie
ale liczniejsza ludność ruska będzie w
stanie mmajoryzować Polaków w samo-
rządach lokalnych.

Dla mas ruskich widoczną się sta-
nie wyższość cywilizacji polskiej i zy-
ska ona siłę przyciągającą—gdy nieza-
leżnie od stosunku liczebnego polskiej
ludności do niepolskiej, wola społeczeń-
stwa polskiego, jako narodu suweren-
nego, będzie miała wszędzie i we
wszelkich ciałach samorządowych i przy
wyborach parlamentarnych zapewnioną
przewagę nad dąženiami niepolskich
narodowości. ,

Ukraińskie wichrzenia.
(lkraińskie „Diło* w  kores-

pondencji z Londynu podaje prze-
mówienie posła dr. Dymitra Le-
wiekiego na zjezdzie unji między-
parlamentarnej. P. Lewicki na
wstępie mówił, jak streszcza
„Dilo“:
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prasy.
Ukraiński mówca przypomniał zebra- 5

nym złamane wysiłki wielkiego 40 miljo-
nowego narodu, który uległ w latach
1917 — 1918 pod bolszewickim i pol-
skim naporem, Nieszczęsne traktaty po-
kojowe w St. Germain i Rydze rozdarły
nasz naród; kiedy większa jego część
przypadła Sowietom, gdzie tworzy t. zw.
Ukraińską Socjalistyczną Republikę So-
wiecką, to 6 — 7 miljonów zachodnich
ukraińców dostało się do nowej Polski,
w której ziemie ukraińskie zajmują do-
brą trzecią część terytorjum państwo-
wego zamieszkałego przeważnie przez
naród ukraiński.

P. Lewicki oblicza Rusinów na
6—7 miljonów w Polsce—jestto
oczywiście wierutna blaga, jak
czytelnicy sami rozumieją. Tak
samo zadziwiające są twierdzenia
p. Lewickiego co do tego, że
ziemie „ukraińskie" zajmują w
Polsce trzecią część terytorjum.
Ze statystyką i geografją p. Le-
wicki nie jest w porządku.

Tak samo nie jest w porząd-
ku przy konkluzjach. Po długim
wywodzie, że ukraińcy nie mają
właściwie swych przedstawicieli
w Lidze Narodów, p. Lewicki wy-
suwa żądanie autonomii terytor-
jalnej i grozi Polsce sądem:

Wreszcie przypomina mówca zobo-
wiązanie przyjęte przez Polskę w pro-
tokóle paryskim z 15 września 1923,
wprowadzenia we wschodniej Galicji
autonomii terytorjalnej. Tego zobowią-
zania Polska do dziś nie wykonała.
Mówca zwraca się do referenta z zapy-
taniem, do jakiego trybunału mają
zwrócić się ukraińcy ze swoimi pre-
tensjami tak do Polski, jak i do państw
ententy, podpisanych na wspomnianym
protokóle międzynarodowym, żeby zmu-
sić ich do wykonania zobowiązań usta-
nowionych w tym protokóle, .

P. Lewicki, jako posel do Sej-
mu, złożył ślubowanie na wier-
ność Rzeczypospolitej, tymcza-
sem ośmiela się domagać  są-
du nad państwem, którego jest
obywatelem i posłem. Jest to
swawola, na którą nie po raz
pierwszy sobie pozwala.

Orjentacyjne wybory?
A. B. C. podaje następującą

pogłoskę:
W źwiązku z naradami kół sana-

cyjnych przed zjazdem w Radomiu, ro-
zeszła się pogłoska, że decydujące ko-
ła sanacyjne mają zamiar spowodować,
aby już w sierpniu nastąpiło rozwiąza-
nie Sejmu i rozpisanie wyborów na
koniec pażdziernika.

Wybory te miałyby mieć w zamia-
rach wspomnianych kół charakter „orjen-
tacyjny", to znaczy, że dopiero zależnie
od ich wyniku zostałyby powzięte de-
cyzje zasadnicze w sprawie dalszej
taktyki sanacji.

Na temat zamiarów sanacji co
do wyborów, ich terminu i t. p.,
kursowało już, Bóg wie, ile po-
głosek. Można speć spokojnie aż
do końca października, do tego
czasu ani „orjentacyjne*, ani ża-
dne inne wybory nie będą rozpi-
sane.

 

 

Odezwa.
My, robotnicy fabryki Hut

Szkła „Niemen* J. Stoll, Sp. Akc.,
postanowiliśmy wybudować ko-
ściół dla nas i naszych dzieci.
Fabryka leży na szlaku drogi
Lida: Nogródek. W celu zebrania
Funduszu ustawicznie zbieramy
składki, dając swój procent od
zarobków przy wydatnej pomocy
właścicieli fabryki. Przy cieżkich
warunkach ekonomicznych  dzi-
siaj, gdy nawet wielu z nas chwi-
lowo nie pracuje, fundusz nasz
zmaleje prędko—tem bardziej, iż
już w tym roku założymy fun-
damenta świątyni naszej. | któż
się zdziwi, iż zwracamy się do
społeczeństwa o pomoc? Któż nie
zrozumie potrzeby poparcia na-

szej sprawy katolickiej polskiej—
sprawy robotnika polskiego na
kresach? Przed 2 tyg. rozesła-
liśmy Sz. Sz. Prenum. „Dz. Wil.“
przekazy na P. K. O., Ne 81.740,
„Komitet Budowy Kośc. w Niem-
nie“,—dziš ślemy ódezwę, prosząc
pisma narodowe i katolickie o
poparcie naszej sprawy i prze-
druk niniejszego.

Komitet Bud. Kośc. w Niemnie
26.VII 30 r., Niemen—Lidzki.
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to powinien był dawno wiedzieć, że ży-
dzi na kresach (i w całej Polsce) po-

trafią rozróżnić między konkretną tre-

ścią zbliżenia a czczą demonstracją.

Największy zaś nonsens p. Holėwko

wypalił, że trudno przyjmować ży-

dów na urzędy państwowe, ponieważ

nie można być pewnym ich łojalności.

To już było poprostu nietaktem, nie-

stosownym całkowicie wybrykiem ze

strony człowieka, który znajduje się na

służbie dyplomatycznej. Jeżeli tedy sa-

nacja obarczyła p. Hołówkę misją pozy-

skania nastrojów żydowskich na kre-
sach, to jej wybór okaźał się bardzo

niefortunny.

Jeszcze bardziej

wiada się o misji
ostro wypo-

p. Hołówki

nam pod tym względem do Ame-
ryki, która w swej egzotyczności
uwzględnia również i kwestje
obyczajności społecznej, gdy u
nas panuje liberalizm, posunięty
niemal do rozwiązłości.
W tej kanikule politycy mają:

przynajmniej troskę o to, <o
przyniesie zjazd radomski, względ-
nie czy w nasze stosunki wniesie
on jakieś nowe czyriniki. Ale po-
lityka zajmuje bardzo szczupłe
grono osób.
W jednej tylko dziedzinie je-

steśmy w pełni sezonu: to w
teatralnej. U Loursa, w ltalji, w
Europejskiej przesuwa się mnó-
stwo aktorów w poszukiwaniu
engegment. Stoliki wszystkie za-
jęte. Pełno się wszędy szwęda po
kawiarni zdenerwowanych osób,
wypatrujących dyrektora lub re-
żysera.
— Można pana dyrektora po-

prosić o słowo rozmowy?
— Czy dyrektor się zawziął,

by ze mną nie pracować?

bundowski organ „Folkscajtung”.
Pozostaje teraz pytanie poco

się robi takie szopki.

Że sanacja, nie mając oparcia
w społeczeństwie polskiem, szuka
poparcia u żydów, to można zro-
zumieć i wytłumaczyć. i

Rle pocėž robič to w taki
sposėb, žeby się ošmieszač, žeby
się naražač na kpiny pism žy-
dowskich.

P. Hołówko jest wszak wyso-
kim urzędnikiem państwowym.
Nie wolno obniżać autorytetu
władzy.

— Ach, kochany dyrektor, ja-
każ to cudowna okazja! Właśnie
szukałem dyrektora by pomówić
na temat sezonu...

A gromowł adny dyrektor, rzu-
<ający tylko okiem po sali zmę-
czonym i znudzonym wzrokiem,
ogląda ofiary od stóp do głów,
ze szczególnem uwzględnieniem
nóżek damskich, i po chwili sku-
pienia i refleksji, powiada z mi-
łym uśmiechem:
— Cóż za szkoda, że tak

późno pana (względnie panią)
spotkałem, tak chciałem z panem
współpracować, cóż, kiedy mam
już zespół skompletowany...

Stała  piosneczka, coroczny
targ na żywy towar. Jest w nim
coś uchybiającego wprost god-
ności ludzkiej i zdumienie ogar-
nia, że dotąd nie umiano znależć
jakiejś przyzwoitej formy, nie
zdołano stworzyć biura pośredni-
<twa pracy, a oparto się na
smutnych zwyczajach przeszłości,
gdzie dominującym czynnikiem

WICEJEKI

POLACY W NIEMCZECH.
Głos francuski.

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

X.

A co mają Niemcy w Polsce.

Aby dać o ile możności naj-
dokładniejsze pojęcie o zatargu
obecnym między Polską i Niem-
cami w sprawie mniejszości,
trzeba z kolei, po przedstawieniu
położenia Polaków w Niemczech,
nakreślić położenie Niemców w
Polsce. Wówczas bowiem łatwiej
będzie oceniać szczerze wartość
żądań mniejszości polskiej w
Niemczech i niemieckiej w Polsce.

Polski spis ludności z 30 wrześ-
nia 1921 r. wskazuje 1.058.824
Niemców. Liczba ta od tego
czasu nieco zmalała. Niemcy są
zgrupowani szczególnie na Sląsku
zarówno Górnyra jak Cieszyńskim
i w Wielkopolsce. Mieszkają w
Polsce dopiero od stulecia, gdy
Polacy-w Niemczech są przeważ-
nie tubylcami, otoczonymi obec-
nie przez osadników niemieckich,
którzy przybyli do ziem wbrew
sprawiedliwości wydartym Polsce
przez Prusy.

T. zw. mały traktat, zawarty
28 czerwca 1919 w Wersalu, mię-
dzy Gł. Mocarstwami a Polską,
poddaje politykę mniejszościową
Polski zobowiązaniom, która wy-
równywała owe ziemie ściśle i lo-
jalnie, a której stosowanie zabez-
pieczone jest szeregiem ustaw i
rozporządzeń.

Niemcy w Polsce cieszą się
bardzo szeroką swobodą swego
rozwoju narodowego, zarówno
umysłowego jak gospodarczego.
W szczególności otwieranie szkół,
klas i kursów mniejszościowych
niemieckich dokonało się w sze-
rokiej mierze. W.r. 1927 było w
Polsce 753 szkoły początkowe
niemieckie, w których pobierało
naukę 68.249 dzieci niemieckich,
nadto zaś w 173 szkołach pol-
skich 23.311 dzieci niemieckich
uczyło się w swoim języku. Obok
tego było 38 mniejszościowych
gimnazjów niemieckich, liczących
370 klas, w których pobieralo
naukę 9.490 uczniów, nadto zaś
w 3 gimnazjach polskich było 44
klas mniejszościowych z nauką w
języku niemieckim dla 1.489 ucz-
niów. Trzeba jeszcze wymienić
4 seminarja nauczycielskie z 429
uczniami, mające wychować na-
uczycieli zdolnych do nauczania
w szkołach mniejszościowych nie-
mieckich. Oprócz tego trzeba
wymienić pewną ilość szkół za-
wodowych iszkół macierzyńskich.
Wtedy będzie się miało pojęcie
o troskliwości, z jaką Państwo
Polskie urządziło nauczanie naro-
dowe mniejszości niemieckiej.

Lecz pewne zajścia, wynika-
jące z szczególnej budowy spo-
łecznej na polskim Górnym Slą-
sku, niestety powikłały stan spra-
wy. Kierownikami wielkiego prze-
mysłu w tej dzielnicy są w prze-

ważnej części Niemcy. Otóż od
pewnegu czasu widzi się. że za-
straszaniem i wprost groźbą zmu-
szają oni robotników polskich do
posyłania dzieci do szkoły nie-
mieckiej. Tak np. pewien prze-
mysłowiec odprawił naraz 200
robotników" polskich pod pozo-
rem oszczędności, a wkrótce po-
tem przyjął 200 innych robotni-
ków polskich, którzy zapisali swe
dzieci do szkoły niemieckiej. W
ten sposób nacisk pracodawców
wyzyskał potrzebę pracy tych
biedaków.

Jest rzeczą jasną, że dzieci,
które w ten sposób wchodzą do
mniejszościowej szkoły niemiec-
kiej, prawie zawsze niedostatecz-
nie znają język niemiecki. Rząd
Polski postanowił wobec tego
roztoczyć nadzór nad dopuszcze-
niem dzieci do szkół mniejszo-
ściowych, bo słusznie chce temu
zapobiec, by szkoły, które utrzy-
muje kosztem państwowym miały
służyć do germanizowania dzieci
polskich. 5

Wówczas odezwały się gwal-
towne sprzeciwytniemieckie. Cho-
ciaż bowiem Niemcy mają w
Polsce szeroką wolność, nie za-
cyowują elementarnej popraw-
ności, która należy się Państwu,
udzielającemu im tak szlachetnej
gościnności. Nieustannie organi-
zacje ich spiskują przeciw Pań-
stwu i starają się podważyć jego
powagę. Najsilniejsza z tych or-
ganizacyj jest Deutschoberschle-
sischer Volksbund in Polnisch-
Schlesien fur Wahrung der Min-
derheitsrechte (t. j. niemiecko
górnośląski związek narodowy na
polskim dląsku dla obrony praw
mniejszości) założony 8-go  listo-
pada 1921. Właśnie przeciw anty-
polskiej działalności tej grupy
zwrócił się stanowczo p. Zaleski
wobec Rady Ligi Narodów w
grudniu 1928. P. Stresemann, któ-
remu to było nie na rękę, odpo-
wiedział nerwowem biciem  pię-
ścią w stół, co niezbyt się Ipodo-
bało, jak wiemy, pewnej liczbie
innych członków Rady.

Leży to jednak w interesie po-
koju, aby Rzesza zaprzestała po-
pierać moralnie i materjalnie ruch
zaburzający głęboko spokój, któ-
rego potrzeba Górnemu Śląskowi
dla pomyślnego rozwoju gospo-
darczego, a uprawnione uczucia
narodowe Niemców, które Polska
szanuje, nie powinny przeradzać
się w wichrzący pangermanizm,
który utrzymuje niepokojący stan
niezadowolenia.

Kontrast między uciskiem, cią-
żącym na Polakach w Niemczech,
a swobodą, którą Niemcy mająw
Polsce, jest uderzający.

Pb. Poirson.
 

 

ŻYCIE KATOLICKIE.
Księga pamiątkowa roku
jubileuszowego Ojca Św.

Piusa XI.
Centralny komitet obchodu

papieskiego roku jubileuszowego
wydał nakładem „Tipografia Poli-
glotta Vaticana" księgę pamiątko-
wą, poświęconą temu jubileuszo-
wi. Dzieło składa się z trzech
części: rozważania historyczne,
dane statystyczne oraz akty ofi-
cialne i obejmuje ponadto doda-
tek historyczno - bibljograficzny.
W części pierwszej przedsta-

wiona jest ogólna sytuacja koś-
cielno-historyczna na początku
roku jubileuszowego w grudniu
1928 r. ze szczególnem uwzglę-
dnieniem porozumienia Watykanu
z Włochami, które nastąpiłow lu-
tym 1929 r., i traktatów laterań-
skich. Potem następuje przegląd
najważniejszych manifestacyj reli-
gijnych i pielgrzymek, które po-
dzielone są na trzy grupy: z pier-
wszych miesięcy, z okresu poro-
zumienia i z okresu beatyfikacyj
i kanonizacyj. Godne uwegi jest
również zestawienie ciekawszych
głosów prasy o rozwiązaniu kwe-
stji rzymskiej.
W części statystycznej umiesz-

czono przegląd działalności Pa-
pieża, wygłoszonych przezeń mów,

obok plotek wzajemnych są wzglę-
dy, daleko odbiegające od sztuki
i zawodu aktorskiego.

Czy to jednak kiedykolwiek
się zmieni? Wytykano już te nie-
domaganie. poruszano je w ra-
mach organizacyjnych, lecz wszyst-
ko na nic; nie się nie zmienia. A
może trud zmiany jest bezna-
dziejny? Może sami zaintereso-
wani są tak z tem zżyci, że uwa-
żają to za normalne?...

Na terenie warszawskim wikn-
szych zmian prawdopodobnie nie
będzie. Szyfman w swoich tea-
trach zniżył pensje, i tak wyso-
kie, i zredukował w minimalnym
stopniu ilość zespołu. Teatry miej-
skie pozosteją prawie niezmienio-
ne. Pogłoski o zmnianach w dy-
rekcji pozostały tylko pogłoskami.
Dyrektor Artur Śliwiński; niedo-
szły kandydat na przezydenta
Rzpltej i najkróciej rządzący prem-
jer w Polsce, włodarzy w swej
domenie już dwa lata, a rok ma
jeszcze za gwarantowany kontrak-

„ istnieje

udzielonych audjencyj oraz oso-
bistego udziału w najważniejszych
pracach nad przywróceniem pań-
stwa watykańskiego.  Pozatem
uwzględniono także godne pa-
mięci wydarzenia roku jubileu-
szowego, jak eucharystyczna pro-
cesja papieska na placu św. Pic-
tra, ekspiacyjna Msza św. na in-
tencję ofiar prześladowania reli-
gijnego w Rosji sowieckiej oraz
jubileuszowe Msze św. Namiestni-
ka Chrystusowego w jego koście-
le biskupim na Lateranie i w ba:
zylice św. Piotra. Artykuły o po-
rozumieniu Stolicy Apostolskiej
z Włochami i o traktatach late-
rańskich opracował generalny
konsultor miasta watykańskiego,
Marchese Francesco Pacelli. Wstęp
do książki napisał kardynał-wika-
rjusz Pompili. (Kap.)

Nowe pogtoski o wyježdzie
Papieža z Watykanu na od.

poczynek letni.

W dziennikach wloskich i za-
granicznych znów zjawiają się
notatki, że Ojciec św. podobnie
jak większość kardynałów wyje-
dzie na czes upałów letnich na
wieś lub w góry. Wprasie angiel-
skiej pisze się o możliwości po-
bytu Papieża w Castel Gandolfo.
Tę rezydencję papieską zamiesz-
kiwał ostatnio przed 60-ciu laty

tem. Póki on stoi na czele, nie
można myśleć o żadnych zmia-
nach, jakkolwiek opinja wszyst-
kich, zdaje się, jest pod tym
względem jednomyślna. Kwestja
utrzymania opery została polskim
zwyczajem, jako trudna do roz-
wiązania, odroczona do września.
W teatrze robotniczym Ate-

neum dyrekcję objął Stefan Ja-
racz przy pornozy Z. Chmielewskie-
go. Chwalebne ambicje utrzyma-
nia teatru robotniczego w stolicy
posiadają kolejarze, dający mu
lokal i poparcie, jednakże nigdy
dotąd nie wytknęli dyrekcji pro-
gramu: robiono tu teatr ekspery-
mentalny prawie, teraz po sezo-
nie w którym wystawiano Hinkel-
mana,  sztuczydło niemieckie,

tendencja przerzucenia
się na farsę. Zdumiewające jest,
jak fatalnie nisko stoi twórczość
niemiecka: postawiła jakby sobie
za cel poruszanie najdrażliwszych
tematów i czyni to w Warszawie
czy w Łodzi przy pomocy sztuk,
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Pius IX. Zdaniem dobrze poinfor-
mowanych czynników watykań-
skich, wyjazd Papieża do Castel
Gandolfo w ciągu tego lata jest
wykluczony. Daleko bardziej liczą
się z możliwością, że Ojciec św.
spędzi kilka tygodni nieodzow-
nego wypoczynku w położonem
wśród gór opactwie Montecassino.
Inni znów utrzymują, że jest zu-
pełnie prawdopodobne, iż Pius XI
uda się do domu wypoczynko-
wego dla księży w dolinie Hosta;
schronisko to znajduje się w pię-
knej okolicy alpejskiej na wyso-
kości 1.600 m. i zostało zbudo-
wane przez biskupa z Aosta.

Według informacyj K.A.P, Oj-
ciec św. w ciągu tego lata nie
opuści Watykanu. (Kap.)

Konsekracja arcybiskupa
ormiańskiego.

(Kap.). .W dniu 20 bm. w ko-
ściele św. Mikołaja da Tolentino
odbyła się podług rytuału or-
miańskiego konsekracja biskupa
ks. Vahan Ktchourian, arcybisku-
pa Kolonji w Armenji. Ceremo-
nji dokonał ks. Naslian arcybi-
skup tytularny Tyrsu i wikary
generalny  patrjarchatu ormiań-
skiego w Cylicji, a w asystencji
ks. Papadopulos, biskupa Grazia-
nopolis, asesora honorowego Kon-
gregacji Kościoła wschodniego,
i ks. d'Herbigny, biskupa Ilio,
przewodniczącego papieskiego In-
stytutu wschodniego. W uroczy-
stości ponadto wzięli udział o.
Józef Mongian obrz. ormiańskie-
go io. Tymoteusz Derghiulan z
zakonu Mechitarystów z Wene-
cji. Mistrzem ceremonji był ks.
Baptysta FAbgar, profesor kole-
gjum ormiańskiego; honory do-
mu pełnił ks. FAgagianian, wice-
rektor tego samego kolegjum.
 

Liczha zegarów Króla angielskiego
przekracza tysiąc.

Rozpoczęła się w tych dniach—
jak donosi londyński „Times* —
odbywająca się dwa razy do roku
lustracja zegarów, należących do
króla angielskiego. Praca ta zaj-
muje przez dwa miesiące kilku-
nastu zegarmistrzów, gdyż ilość
zegarów, stanowiących własność
królewską, przekracza 1000 sztuk.
W samym tylko zamku Windsor-
skim znajduje się 369 zegarów
a 160 ozdabia ściany pałacu Buc-
kingham. Największa praca na-
stępuje szczególnie, gdy trzeba
przesunąć wskazówki ze względu
na tak zw. „godzinę letnią*.7

Zegary, znajdujące się w Zam-
ku Windsor, są szczegółowo opi-
sane w dwutomowem wydawnic-
twie, nad którem czuwa lord
szambelan. Obok opisu każdego
zegara, znajdują się jego foto-
grafje ze szczegółową wzmianką
o miejscu, w którem jest umie-
szczony; rzecz to nader ważna,
gdyż zamek posiada kilkaset po-
kojów i kilometrowe wprost kruż-
ganki i korytarze.

Wśród najciekawszych okazów
w Windsor jest zegar, zbudowany
przeszło Sto lat temu, chodzący
z dokładnością co do ułamka
sekundy. Jednym z najcenniej-
szych wśród małych zegarków
jest złoty zegareczek, ozdobiony
„węzłami miłości”, darowany w
dzień ślubu Annie Bolenie przez
Henryka VIIL. Przez pewien czas
zegarek ten był własnością ro-
dziny Horacjusza Walpole, od
której odkupiła go zmarła królo-
wa Wiktorja. Rzadkim unikatem
jest zegar t. zw. „zegarem pro-
testu", który ukazał się na uli-
cach Londynu, gdy parlament
uchwalił ustawę Pitta, nakłada-
jącą specjalny podatek na wła-
ścicieli zegarków. W pałacu Buc-
kingham znajduje się ciekawy
przyrząd, wynaleziony przez sław-
nego Bregueta, kontrolujący bieg
złotego zegarka należącego nie-
gdyś do Jerzego IV. Po uderze-
niu godziny 12, wyskakuje auto-
matycznie z przyrządu specjalna
wskazówka, która przywraca na-
leżyte położenie wskazówkom
zegara — o ile ewentualnie przy-
śpieszyły lub opóźniły swój bieg.
Za czasów panowania Edwarda
VII, wszystkie królewskie zegary
śpieszyły się o pół godziny.
Edward VII, znany ze swej przy-
słowionej punktualności, tym spo-
sobem zabezpieczał się przeciw
wszelkim możliwym  ewentualno-
ściom i przeszkodom.

SEZONYWIZY ARKO ARETERORYOE

pozbawionych zupełnie artystycz-
nej oprawy i budzących niesmak
i abominację. Takiemi sztukami
nie trafimy nigdy do robotnika,
już nie mówiąc o podniesieniu
jego kultury i zaspokojeniu  po-
trzeb duchowych.

Z dotychczasowej działalności
teatru robotniczego w Warszawie
nie widać, by spełniał on rolę
teatru popularnego, przeznaczo*
nego: dla mas. Takiego teatru nie
ma, jakkolwiek powinien istnieć
i mieć wzięcie. Istniejący przez
lata teatr na Pradze wzięło obec»
nie wojsko. Śłychać jednak, że
pono Osterwa odgraża się, że
stworzy coś artystycznego, a prze*
znaczonego dla mas. Byłby ta
czyn wybitnie społeczny i bar:
dzo pożyteczny.

Stolita tegó wymaga. W prze»
ciwnym razie zaspokajanie po:
trzeb „kulturalnych" i towarzy:
skich robotnika będzie się, jak
dotąd, odbywało... wa
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KRONIKA.
Pochwycenie 5-ciu agitatorów P.P.S.

lewicy.
Nocy ubiegłej na terenie m.

Wilno Władze bezpieczeństwa pu-
blicznego aresztowały 5-ciu wy-
bitnych członków P. P. S. lewicy,
którzy przywieźli do Wilna dla
miejscowych elementów wywro-
towych kilkadziesiąt kilogramów
bibuły komunistycznej oraz szcze-
gółowe instrukcje Centralnego Ko-
mitetu polskiej partji komunistycz-
nej, polecające energiczne i grun-
towne przygotowanie i zorganizo-
wanie w Wilnie masowych de-

monstracyj w dniu 1 sierpnia t.
zw. „międzynarodowym dniu wal-
ki z imperjalistyczną walką prze-
ciw Z. 5: S. R“

Pošrėd skonfiskowanego ma-
terjalu znaleziono gotowe juž re-
zolucje i przemówienia o treści
wybitnie antypaństwowej, które
płatni agitatorzy komunistyczni
mają wygłaszać.

Zatrzymanych /wywrołowców
osadzono w więzieniu.

iDalszy ciąg afery Kolejowej.
Władze śledcze w pobliżu po-

granicza litewskiego ujęły dwóch
„kupców* łódzkich Zabińskiego i
Gulmana, którzy są zamieszani w
afere kolejową w Wilnie. Areszto-
wani kupcy zostali wczoraj przy-
wiezieni do Wilna, gdzie w wyni-
ku badań stwierdzono, iż pomy-
slowi „kupcy“ zdołali oszukać sze-
reg firm łódzkich i warszawskich
zgórą na 100.000 zł.

Żabiński i Gulman byli w ści-
słym kontakcie z aresztowanymi
urzędnikami kolejowemi Boroń-
skim i Kwietem, lecz z chwilą
aresztowania wymienionych, zdo-
łali zbiec z Wilna. Oszuści usiło-
wali przedostać się przez granicę

Z miasta.
— Sprawa sarkofagu W. Ks.

Witolda. Cała prasa wileńska in-
formowała o utworzeniu się ko-
mitetu budowy sarkofagu W. Ks.
Litwy Witolda, na czele z prezy-
dentem miasta p. Folejewskim.
Sarkofag, według projeku komi-
tetu, miałby być umieszczony w
Bazylice wileńskiej.

Wiadomość ta, podana w for-
mie notatki bez żadnego oświetle-
nia sprawy, wywołała jednak za-
niepokojenie w społeczeństwie
polskiem w Wilnie. Otrzymaliśmy
już kilka listów, bardzo krytycznie
zapatrujących się na sam pomysł.
Podnoszone są przedewszystkiem
dwa zarzuty: Pierwszy z nich to
wskazówka, że projekt jest naśla-
downictwem odpowiedniego po-
mysłu komitetu litewskiego, któ-
ry jednak nie uzyskał zezwolenia
J. E. ks. Arcybiskupa Metropoli-
ty. Zarzut drugi dotyczy osoby
W. Ks. Witolda, którego uczcze-
nie w tej chwili przez społeczeń-
stwo polskie mogłoby być brane
za pewnego rodzaju aluzje poli-
tyczne ze wzgiędu na jego nie-
chęć do łączenia losów Litwy z
losami Polski, słowem na jego
częste sojusze z Krzyžactwem
przeciw Jagielle i Koronie.

Od siebie narazie zaznaczyć
możemy, iż podanawprasie przez
delegację komitetu polskiego bu-
dowy sarkofagu wiadomość, ja-
koby J. E. ks. Arcybiskup wyra-
ził już zgodę na umieszczenie
pomnika w jednej z naw Katedry,
nie jest ścisłą. Komitet za po-
średnictwem delegacji przedsta-
wił dopiero projekt J. E. ks. Ar-
cybiskupowi. Sprawa zezwolenia
iz nią związane szczegóły nie
zostały jeszcze definitywnie za-
łatwione.

Sprawy miejskie.
— Budowle miejskie są na

ukończeniu. Trwające od dwóch
lat roboty przy budowie domu
robotniczego na Pióromoncie i
szkoły powszechnej na Antokolu
postępują szybko naprzód.

Całkowita budowa tych gma-
chów zostanie zakończona w mie-
siącu wrześniu r. b. i w tymże
miesiącu oddane będą do pubiicz-
nego użytku. (d)
— Wydzieržawienie Altarji

miastu. Dowiadujemy się, iż w
najbliższych dniach zostanię  sfi-
nalizowana umowa między Kurją
Metropolitalną a Migistratem m.
Wilna w sprawie wydzierżawienia
przez zarząd miasta Altarji na
przeciąg 35 lat. Jak wiadomo zo-
stanie urządzony w przyszłym ro-
ku jeden wielki park miejski przez
połączenie  Altarjj z ogrodami
Zamkowym, Berrardyńskim i par-
kiem Żeligowskiego. (d)

Sprawy sanitarne.
— Lustracja zakładów fry-

zjerskich. W pierwszych dniach
sierpnia r. b. na terenie miasta
Wilna odbędzie się generalna lu-
stracja saaitarna wszystkich za-
kładów fryzjerskich położonych
na terenie miasta i przedmie-
ściach. (d)

Handel i przemysł.
— Na targowisku miejskim.

W ubiegłym tygodniu na targ
miejski spędzono 1320 sztuk by-
dła rogatego i nierogacizny. Na
konsumcję miejscową zakupiono
1245 sztuk. Pozostałe bydło zaku-
piły pobliskie gminy pow. Wileń-
sko-Trockiego. Spęd bydła słaby.
Ceny utrzymały się na poziomie
poprzedniego tygodnia. (d)
— Referaty prasowe na

li Targach Północnych. Przy
Wydziale propagandy II Targów
e utworzony został
obok polskiego również żydow-
ski referat prasowy Funkcję kie-
rownika referatu powierzono
dziennikarzowi żyd. Dworzeckie-
mu. Zadaniem tego referatu bę-

do Litwy. Wczoraj wieczorem Za-
bińskiego i Gulmana pod silną
eskortą odesłano do Warszawy i
Łodzi celem skonfrontowania Z
poszkodowanymi kupcami. Ope-
racje ich polegały na zamawianiu
towarów w Łodzi za zaliczką ko-
lejową. W Wilnie towarów tych
nikt nie wykupywał. Gdy po pew-
nym czasie towary wracały do
Łodzi w opakowaniu znajdowano
zamiast materjałów cegły i drzewo.

Na stacji wileńskiej za wiedzą
aresztowanych urzędników kole-
jowych zamieniano paki przez
podsuwanie fałszywych o identycz-
nem opakowaniu a zabierano pa-
ki z towarem. (d)

dzie prowadzenie propagandy w
prasie żydowskiej i hebrajskiej w
kraju i zagranicą.

Referat ten wydaje nam się
całkowicie zbędny. Z większą ko-
rzyścią dla Targów byłoby utwo-
rzenie referatów niemieckiego,
łotewskiego, estońskiego czy
szwedzkiego. Na Powszechnej Wy-
stawie Krajowej nie słyszeliśmy
o żadnych referatach żydowskich
czy niemieckich. Był tam tylko
jeden referat prasowy.

Sprawy administracyjne.
— Przegląd auto - dorożek.

W dniach od 20 do 27 sierpnia
r. b. włącznie odbędzie się na
placu Łukiskim od godz. 9 — 13
doroczny przegląd auto-dorożek.
W dniach zaś 28, 29 i 3Q sier-
pnia poddane przeglądowi będą
dorożki, których z ważnych po-
wodów nie można było zgłosić w
terminie oznaczonym. (d)

Sprawy rzemieślnicze.
— Zebranie chrz. zw. pie-

karzy. W niedzielę odbyło się
ogólne zebranie chrz. związku
piekarzy, na które stawili się nie-
mal wszyscy piekarze-chrześcija-
nie w Wilnie (240 z ogólnej licz-
by 250). Na zebraniu poza uchwa-
leniem potrącania przez praco-
dawcę składki członkowskiej z
płacy zalegających członków i
założeniem kasy pogrzebowej,
która na wypadek śmierci które-
goś z członków przewiduje po
200 zł. pogrzebowych, zapadły
dwie ważne dla piekarzy uchwały,
mianowicie: ogólne zebranie po-
stanowiło, że w tak zw. dniach
„wychodnych* na miejsce niepra-
cującego w tym dniu piekarza
powoływany jest piekarz bezro-
botny. Zważywszy, iż w Wilnie
bezrobotnych piekarzy jest na-
ogół niedużo, należy przypusz-
czać, iż w ślad za tą uchwałą
wszyscy piekarze wileńscy będą
mieli zatrudnienie.

Następnie uchwalono przere-
jestrować wszystkish piekarzy we-
dług kwalifikacji. Po przereje-
strowaniu słabi fachowo piekarze
dla dobra rzemiosła zostaną wy-
kreśleni ze związku i żaden za-
kład piekarski do pracy ich nie
przyjmie. w

— Delegacja chrz. zw. pie-
karzy u p. wojewody. Onegdaj
delegacja chrz. zw. piekarzy wrę-
czyła p. wojewodzie memorjał,
w którym wskazała na nienormal-
ne warunki, w jakich muszą pra-
cować piekarze wileńscy. Za
opłatą za 8-godzinny dzień pracy
piekarze muszą pracować po 12
i więcej godzin na dobę, odbie-
rając jednocześnie przez to in-
nym możność otrzymania pracy.
Pozatem mające nastąpić zamknię-
cie 119 piekarń zostawi bez ka-
wałka chleba 1228 osób, przez
co bezrobocie jeszcze bardziej
się zwiększy. W końcu memorjału
delegacja prosiła p. wojewodę o
unormowanie godzin pracy oraz
niezamykanie wymienionych 119
piekarń. Przychylając się do proś-
by piekarzy, p. wojewoda oświad-
czył, iż w pierwszym rzędzie bę-
dą zamykane piekarnie, zatrud-
niające młodocianych pracowni-
ków, co zaś do reszty piekarń,
to sprawa ta jest na dobrej dro-
dze i nie wywoła niezadowolenia.
W kwestji unormowania godzin
pracy p. wojewoda odbył wczo-
raj konferencję z inspektorem
pracy. w

Sprawy robotnicze.
- Przed umową w przemy-

śle drzewnym. Wobec wygaś-
nięcia umowy między Związkiem
Przemysłowców  Drzewnych a
Związkiem Robotników Zawodo-
wych, właściciele tartaków wi-
leńskich wypowiedzieli z dniem
1 sierpnia r. b. pracę wszystkim
robotnikom, zatrudnionym w tar-
takach. Wobec tego 350 robotni-
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ków powiększy rzesze bezrobot-
nych.
W związku z tem wczoraj In-

spektor Okręgowy odbył dłuższą
konferencję z przedstawicielami
Związku Przemysłowców i wła-
ścicieli tartaków w sprawie cof-
nięcia wypowiedzenia i zawarcia
nowej umowy z robotnikami. (d).

Sprawy uniwersyteckie.
— Odznaczenie prof. Alfonsa

Parczewskiego. Pan Prezydent
Rzeczypospolitej mianował emer.
prof. zwyczajnego (l.S.B. Alfonsa
Parczewskiego profesorem hono-
rowym na wydziale prawa i nauk

społecznych tegoż OD:
d

Sprawy szkolne.
— Salezjańska Szkoła Rzemiósł

w Wilnie przy Domu Serca Jezusowe-
go ul. Dobrej Rady 22. Szkoła na pra-
wach państwowych, przyjmuje do nauki
stolarstwa i szewctwa, na warunkach
następujących: 1) Ukończone conaj-
mniej 5 oddziałów szkoły powszechnej,
z pomyślnym wynikiem. 2) Wiek od
14—16 lat. 3) Nauka trwa cztery lata.
4) Internat na miejscu. Warunki przyję-
cia do omówienia ustnie lub telefonicz-
nie, tel. 2—32.

Dyrekcja Szkoły.

Sprawy żydowskie.
— Strajk robotników žy-

dowskiego .komitetu pomocy.
Trwający od dłuższego czasu za-
targ między _ydowskim Komite-
tem Pomocy a Związkiem Zawo-
dowym Pracowników  Handlo-
wych i Biurowych doprowadził
wczoraj do strajku pracowników
zatrudnionych w tym komitecie.

Dziś strajk rozszerzy się na
inne żydowskie instytucje spo-
łeczne, a w pierwszym rzędzie na
kancelarję rabina Rubinsztejna,
który jest prezesem tegoż ko-
mitetu.

Sprawy białoruskie.
— Białoruska delegacja na

zjazd ukraiński. Ukrainski anti-
państwowy „Sielrob“, jak wiado-
mo organizuje w pierwszych
dniach sierpnia r. Ł. w Malopol-
sce Wschodniej wielki zjazd. Cha-
rakterystycznem _ jest, iż Białoru-
ski Włościańsko-Robotniczy Klub
Poselski zalecił jaknajliczniejszy
udział członków i mężów zaufa-
nia tegoż klubu w tym zjeździe.

Według uzyskanych wiadomo-
ści z terenu trzech województw
wschodnich wyjedzie na zjazd
około 100 delegatów. Z samego
Wilna wyjeżdża około 15 czyn-
nych członków.

Z życia stowarzyszeń.
— Klub Młodych. Wczoraj

w lokalu Klubu Narodowego, od-
było się pod przewodnictwem p.
M. Cesiula, zebranie organizacyj*
ne sekcji dramatycznej Klubu
Młodych Str. Nar. i O. W. P.

Do zarządu weszli: na kierow-
nika — p. J. Žwikiewicz, na za-
stępcę—p. M. Cesiul, na sekreta-
rza—p. A. Górski.

Ruch wydawniczy.
— Jak żyć i odżywiać się

potrzeba aby zachować zdro-
wie. Praktyczne wskazówki higje-
niczne z podaniem 103 przepisów
kulinarnych zdrowych potraw. Dr.
M. Girszowicz.

Jest to broszura zawierająca
szereg wskazówek dotyczących
racjonalnego odżywiania się, a
także przygotowywania zdrowych
i smacznych potraw.

Każda gospodyni dbająca o
zdrowie rodziny winna dokładnie
zapoznać się z treścią tej bro-
szury, która zastąpi jej zarówno
domowego lekarza, jak też ku-
charza.

Broszura ukazała się nakła-
dem księgarni Kazimierza Rutskie-
go Wilno ul. Wileńska 38.

Kronika policyjna.
— Młodociany syn okradł ojca.

W dniu 27 b. m. o godz. 21-szej Bory-
sewicz Kajetan, W. Pohulanka 11, ze-
meldował, że tegoż dnia między
godz. 19 —20 nieznani sprawcy przedo-
stali się do mieszkania przez okno
i skradli na szkodę meldującego ubranie,
oraz po przepiłowaniu kłódki dostali się
do kufra skąd zabrali želazną kasetkę
zawierającą 800 zi. gotówką, 3 dola-
rówki, 105 rubli ros. w złocie, 25 rubli
srebrem i biżuterję ogólnej wartości
3000 zł. Dochodzeniem ustalono, że kra-
dzieży dokonał syn poszkodowanego
Borysewicz Stanisław, lat 17. W rezul-
tacie zarządzonych poszukiwań w dniu
26 b. m. o godz. 1l-stej przy ul. Mic-
kiewicza koło Banku Ziemskiego został
zatrzymany Borysewicz Stanisław w to-
warzystwie Pietrzykowskieqo Zbigniewa,
bez stałego miejsca zamieszkania. Przy
zatrzymanym Borysewiczu znaleziono
pieniądze, zaś biżuterję z kasetką ukrył
przy_ pomocy Pietrzykowskiego na gó-
rze Trzech Krzyży. Kasetkę odnalezio-
no. Borysewicz za pomoc wypłacił
Pietrzykowskiemu 50 zh Ze skradzio-
nych pieniędzy brakuje 170 złotych,
którą to sumę Borusewicz wspólnie
z Pietryykowskim roztrwoniii.

— Kradzież książeczki wojsko-
wej. W dniu 28 b. m. Zygmunt Wątkie-
wicz, Dobroczynna Nr. 6, zameldował
o kradzieży książeczki wojskowej, wy»
danej na jego imię przez Ottona Le-
cha, zam. w Warszawie. Sprawcę kra-
dzieży książeczki zatrzymano.

— Inspektor okradł dyrektora
banku. W dniu 28 b. m. dyrektor Spół-
dzielczego Banku Handlowego w Stani-
sławowie, Pinkas Gotleb, zam. w Wilnie
w hotelu Europejskim zameldował o
przywłaszczeniu przez inspektora te-
goż Banku Ernesta Rościaka z biure
reprezentacyjnego Banku na terenie
m. Wilna, mieszczącego się przy ul. Por-
towej Nr. 8, odcinków od sprzedanych
obligacyj budowlanych w ilości 80 sztuk
i 2 zegarków stołowych imitacji bronzu
Wartość — przywłaszczonych rzeczy
Gotleb oblicza naa 2000 złotych.

— Aresztowanie tonącego chłop=
ca. W dniu 23 b. m. o godz. 13 Wierz-
bieki Tadeusz, lat 14, uczeń, zam. przy
ul. Filareckiej Nr. 62, kąpiąc się w rze*
ce Wiljii poniżej piaży Tuskulańskiej na-
trafił na wir i począł tonąć. Na rałunek
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tonącemu pośpieszył pełniący służbę
w, pobliżu posterunkowy z posterunku
rzecznego Rynkiewicz Piotr, który
Wierzbickiego uratował.

Teatr, muzyka i sztuka.
— Teatr Miejski w „Lūtni“.

Dziś: poraz ostatni wartościowa ko-
medja T. Jaroszyńskiego „Sąsiadka*,
która dzięki doskonałej grze zespołu
odniosła wielki sukces artystyczny. Wy-
konawcy ról głównych J. Wernicz, R.
Wasilewski i L. Żurowski, -- tworzą
prawdziwe kreacje.

— Naibližsza premjera. W piątek
wchodzi na repertuar teatru w Lutni
pełna humoru i zabawnych sytuacyj
doskonała krotochwila K. Praxy „Jej
chłopczyk*. W wykonaniu tej arcywe-
sołej sztuki bierze udział cały prawie
zespół artystyczny pod reżyserją R Wa-
silewskiego.

— Teatr Letni w ogrodzie po-
Bernardyńskim. Ostatnie występy
rewji warszawskiej. Dzis i jutro dwa
ostatnie przedstawienia rewji warszaw-
skiej „A u nos jak w Paryżu!*. (dział
bierze cały zespół z Czerniawską, Mo-
rawską i Czermańskim na czele.

„Wilno, kobieta i dancing".
Zespoł Teatrów Miejskich Z. A. S. P.
wystawia w Wilnie w Teatrze Letnim
w piątek najbliższy 1 b. m. doskonałą
komedję S. Kiedrzyńskiego „Wilno, ko-
bieta i dancing".

— Koncert E. Erdenko. do wieł-
kich sukcesach artystycznych w kraju
i zagranicą — fenomenalny skrzypek -
wirtuoz Michał Erdenko wystąpi raz
jeden tylko w czwartek 31 b. m., w
gmachu Teatru „Lutnia*.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 385 mtr.

Program:

Środa, dnia 30 lipca 1930 r.
11,58. Sygnał czasu z Warszawy.
12,05. Muzyka z płyt gramofono-

wych.
12,30. Audycja dla dzieci z War-

szawy.
13.00. Kom. meteorolog.
17,15. Program dzienny.
17,35. „Monolog regjonalny Ciotki

Albinowej* — wygł. p. K. Aleksandrowi-
czowa.

18,00. Koncert z Warszawy.
19,00. Odcinek powieściowy. (Dalszy

ciąg czytania „Opowieści zasłyszanych"
J. Conrada.

19,20. Pieśni Eugenjusza Dziewul-
skiego do słów Kazimiery Iłłakowi-
czówny w wyk. p. Zubolewickiej (śpiew)
i autora (akomp.): 1) Tajemna brama,
2) Zasypiające gwiazdy, 3) Wzruszony
zamek, 4) Róża i księżyc,5)Bose dziew-
czątko, 6) Chiński żarcik.

19,50. Progr. na czwartek i rozmait.
20,00. Transm. z Warszawy. Pra-

sowy dzien. radj. koncert, kom. i mu-
zyka taneczna.

Dzień polityczny.
Starosta Klotz ustąpił.
Starosta grodzki we Lwowie

Klotz, słynny ze starć z młodzie-
żą, jakie miały miejsce w zeszłym
roku, ustąpił ze swego stanowiska
i został przeniesiony do centrali
ministerstwa spraw wewnętrznych.

P. Klotz już się pożegnał z
urzędnikami starostwa Iwowskie-
go i wyjechał do Warszawy.

Na „złotą księgę rozkazów”.
„Robotnik* informuje:
„Po „dobrowolnych* składkach

na fundusz dyspozycyjny, zbiera-
ne są obecnie również dobrowol-
ne datki na „Złotą księgę rozka-
zów marszałka Piłsudskiego".
Księga ta ma być ofiarowana
marszałkowi wraz z autografami
ofiarodawców.

Dusi się więc urzędników i
ludzi zależnych finansowo i „do-
browolne“ składki płyną obficie
wraz z podpisami.

Co dostaną za to inicjatorowie
„złotej księgi* dotychczas jeszcze
niewiadomo".

Jeszcze jeden dar?
„Gazetą Warsz * donosi:
Opowiadają, że w kołach woj-

skowych rozpatrywana jest myśł
udzielenia p. Prezydentowi daru
honorowego od wojskowych w
postaci majątku ziemskiego. Wy-
brano pono na ten cel Rozalin,
leżący na pograniczu powiatów:
Błońskiego + Grėjeckiego, a na-
leżący do b. posła sejmu śląskie-
go, Kazimierza Rakowskiego, któ-
ry po maju przeszedł do sanacji.
Mówią, że nawet min. Składkow-
ski już zwiedzał Rozalin, czy na-
daje się na taki dar.

Dar miałby być spłacony dro-
gą składek. W tym celu zostały-
by wypuszczone pomiędzy ofice-
rami odpowiednie listy składkowe.

z kraju.
Harcerze a. w Igna-

Do Ignalina przybyla chorą-
giew harcerska z Wilna w ilošci
70 osób. Młodzież spędzi wakacje
w obozie letnim nad jeziorem
Bolko. (d;

Tragiczny koniec noclegu
na Strychu nowowybudo-

wanego budynku.
Kilku robotników  zatrudnio-

nych przy budowie domu miesz-
kalnego w Wilkańcach, gminy
ejszyskiej, należącego do miesz-
kańca tejże wioski Józefa Zapaś-
nika, po skończonej robocie u*
rządzili sobie sutą kolację w dniu
27 lipca, na której także nie za-
brakło i alkoholu. Gdy już mo*
cno zakurzyło się z czubów
robotnicy udali się na nocleg,
który sobie uprzednio przygoto-
wali na strychu nowowybudowa-
nego domu. Przed udaniem się
na spoczynek robotnicy wszczęli
pomiędzy sobą kłótnię, w trakcie
której jeden z nich Bobnis Sta-
nisław otrzymał uderzenie w gło-
wę tępem narzędziem i padł

 

bez przytomności na ziemię. Nie-
przytomnego Bobnisa odstawiono
do szpitala w Ejszyszkach, gdzie
na drugi dzień rano zmarł nie
odzyskawszy już przytomności. W
czasie dochodzenia przeprowa-
dzonego przez komendanta po-
sterunku P. P. w Ejszyszkach st.
przod. Błacha, został zatrzymany
jeden z robotników w osobie
Szymona Huszkiewicza ze wsi
Makuńce, podejrzanego 0 doko»
nanie zabójstwa na osobie Stani-
sława Błacha.

Wynik wyborów do Rady
miejskiej w Stołpcach.
Wczoraj odbyły się wybory

do Rady Miejskiej w Stołpcach.
Na poszczególne listy padło:

Nr. 1 (Poalej-Sjon)—204 głosy,
jedem mandat, Nr. 2 (sjoniści)—
199 głosów, 1 mandat, Nr. 3
(PPS)—350 gł., 2 m., Nr. 4 (Bund)
240 gł., 1 m., Nr. 5 (ortodoksi)—
207 gł, 1 m. Nr. 6 (Związek
Rzemieślników Żydowskich) —
96 gł. bez mandatu, Nr. 7 (Biało-
rusini-rolnicy) — 605 gł, 3 m.,
Nr. 8—Lista polska (BB)—656 gł.,
3 mandaty.
W poprzedniej radzie zasia-

dało 3 Polaków. 4 Białorusinów i
5 żydów. (Pat.).

Napad bandycki w pow.
baranowickim.

Wczoraj zgłosił się na poste-
runek P. P. w Małacowcach w
pow. baranowickim Konstanty
Graniczny, niewidomy żebrak,
który zameldował, że w przed-
dzień o godzinie 20 w., idąc ze
wsi Bogusze do wsi Hajkowce w
gminie ostrowskiej, został napad-
nięty przez nieznanego mu ban-
dytę, który zrabował mu 100 zło-
tych gotówką. W sprawie tej po-
licja prowadzi dochodzenie. (Pat.)

Wielki pożar tartaku w Do-
maniewiczach.

Onegdaj w nocy wskutek do-

tychczas niewyjaśnionej przyczy-

ny wybuchł groźny pożar w tar-
taku drzewnym B. Margolisaw
Domaniewiczach gm. domaniew-
skiej. Ogień z powodu silnego
wiatru przerzucił się na sąsiednie

budynki tartaku oraz na złożony

na podwórzu materjał budowlany
i deski. W ciągu kilkunastu mi-
nut cały tartak stanął w płomie-

niach. Mimo akcji ratunkowej

miejscowej straży ogniowej oraz

służby tartaku pożar odrazu nie

zdołanó zlokalizować. Dopiero

przy pomocy wojska pożar zdo-
łano po kilku godzinach ugasić.
Pastwą płomieni padło 120 sążni
drzewa i desek oraz 3 budynki

tartaczne.

Straty wynoszą z górą 150,000
zł. (d)

Plaga tajnego gorzelnictwa.
W województwie wileńskim

tajne gorzelnictwo rozwija się co-

raz intensywniej. Mimo podjętej

energicznej walki władz skarbo-

wych i policyjnych z tajnem go-

rzelnictwem, włościanie pędzą w

dalszym ciągu samogonkę.
Według danych za czas od 1

do 20 lipca r. b. na terenie wo-

jewództwa wileńskiego ujawniono

25 potajemnych gorzelni, a mia-

nowicie w pow. wileńsko-trockim

— 4, oszmiańskim — 2, święciań-

skim — 3, dziśnieńskim — 5, po-

stawskim—3, brasławskim—4, wi-

lejskim—2 i mołodeczańskim—2.
Również skonfiskowano 325 litrów

samogonki i 95 politury. Do od-

powiedzialności pociągnięto 34

osoby. (d)

Choroby zakaźne w woje-
wództwie.

Wydział Zdrowia Urzędu Wo-
jewódzkiego zanotował na tere-

nie województwa wileńskiego w

ciągu ubiegłego tygodnia nastę-

pujące choroby zakaźne: tyfus

brzuszny 5 osób, plamisty 1, pło-

nica 9, błonica 2, odra 8, ksztu-

siec 20, gruźlica 19 (6 zgonów),

jaglica 432, heine medina 3. Ra-

zem zanotowano 507 wypadków

zasłabnięć na choroby zakaźne

w tem 6 śmiertelnych. (d)

Naiwne odezwy litewskie.
Ostatnio w kilku pogranicznych

wsiach, zamieszkałych przez lud-

ność litewską, specjalni emisarju-

sze litewscy kolportują odezwy

nawołujące ludność do cierpliwe-

go oczekiwania „jutrzenki wolno-

šci“, gdyż niezadługo już nadej-

dzie czas, że „okupowane tereny

wraz z Wilnem* zostaną odebra-

ne Polsce. Odezwy te są niele-
galnie przemycane przez granicę
i wydawane za pieniądze rządu

litewskiego.

Historja pieprzu.
Pieprz ma swoją interesującą

historję, mało znaną, aczkolwiek
jest produktem codziennego u-
żytku.

Rzymianie i Grecy znali uży
cie pieprzu i—jak twierdzi Teo-
frazjusz, żyjący w IV wieku przed
Chrystusem — rozpoznawali dwa
gatunki: pieprz dłwgi i pieprz
okrągły. O ile wiadomo, użycie
pieprzu wprowadził Aleksander
Macedoński, który zapoznał się
z tą przyprawą podczas swych
wojen, Horacjusz w kilku swych
utworach powiada, że smakosze
jemu współcześni, nie obywali się
bez pieprzu, i że uczony Kasjusz
był pierwszym, który na bankie*

 
żądać wszędzie

wystezeqać ślę

tach umieszczał
solniczki napełniona
bum cum sale nigro*, pieprzem
białym i czarną solą.

Pieprz w starożytności był
produktem wielce cennym i bar-
dzo często daniny podbitych
władców państw zamorskich były
uiszczane odpowiednią _ ilością
pieprzu sprzedawanego na wagę
złota. W spisie podarków zaofia-
rowanych przez jednego z ksią-
żąt afrykańskich jakiemuś sena-
torowi rzymskiemu, znajdujemy
wyliczony również pieprz w zło-
tych solniczkach. Alaryk oblega-
jąc Rzym w 408 roku po Chry-
stusie, wymienił wśród warunków
poddania miasta, okup z trzech
tysięcy libr pieprzu. W czasach
późniejszych cesarz Teodozjusz,
chcąc zjednać sobie  wząlędy
Atylli, wodza Hunnów, zaofiaro-
wał mu znaczną ilość pieprzu
niemielonego.

frabne wiadómośći.
Bezczelny wybryk Niemca.

HEL. (Pat). Wczoraj, w dniu
wielkich uroczystości zakończenia
tygodnia portowego, miały miej-
sce oburzające wybryki pewnego
Niemca z Gdańska, nazwiskiem
Paul Moskop, który do puszki,
stojącej przy kościele, zamiast
monety, štrzepną! demonstracyj-
nie popiół ze swego cygara, uży-
wając przytem pod adresem Pol-
ski nieparlamentarnych zwrotów.
Gdy publiczność zareagowała z
oburzeniem, Moskop zaczął ucie-
kać w stronę lasu, gdzie go za-
trzymał policjant i odprowadził
na posterunek. Komendant po-
sterunku, po spisaniu protokółu,
natychmiast skomunikował się z
prokuratorem i na podstawie art.
155 i 360 $ 11, oddał Moskopa,
jako obcokrajowca, do dyspozycji
sędziego śledczego w Pucku.
RZSOE CDATJTBESR WRARYCCA

NADESŁANE.
W sprawie epidemji.

Ze sfer lekarskich zwracają uwagę,
że ciepła zima oraz sucha wiosna i po-
czątek lata wpłynąć mogą na rozserze-
nie się chorób zakażnych.

Już obecnie mamy całe mnóstwo
owadów, które dzięki sprzyjającym wa-
runkom klimatycznym ' rozmnożyły się
nadzwyczajnie. Siadają one na owo-
cach, warzywach, mięsie i t. d. rozno-
sząc zarazki tyfusu, czerwonki i innych
najgroźniejszych chorób  epidemicz-
nych,

Tępienie much, pluskiew, pcheł,
komarów i wszelkiego robactwa zmniej-
sza znacznie niebezpieczeństwo grożące
na każdym kroku tak dzieciom jak do-
rosłym.

Walka ta powinna być prowadzona
środkami niezawodnemi i dlatego należy
zwrócić uwagę na Fly-Tox który tępi
radykalnie wszelkie owady i robactwo
wraz z zarodkami.

Niezawodny w użyciu o przyjem-
nym zapachu, nie plamiący, łatwy w za-
stosowaniu i dostępny dla każdego

Fly-Tox jest jednym z największych
wynalazków w dziedzinie walki z rozno-
szeniem zarazków chorobotwórczych
przez owady ł robactwo.

Humor wisielczy
w Rosji.
Różnica.

Brak żywności jest przedmio*
tem licznie kursujących żartów.

„Jaka jest różnica między
Trozkim i Stalinem?"

„Trockiiposadził proletarjat na
konia. Stalin zaś osadził proleta*
rjat na djecie końskiej".

przed gośćmi
„piper al-
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„A BOZE NONE Miao Ei 
Badajmy morze.
Polska posiada dostęp do mo-

rza, posiada własną flotę morską.
Jej okręty krążą już poza Balty-
kiem i utrzymują stałą komuni-
kację między Gdynią a kontynen-
tem amerykańskim. W społeczeń-
stwie z dnia na dzień utrwala się
zrozumienie morza, jego znacze-
nie dla ekonomicznego rozwoju
kraju i jego mocarstwowych as-
piracyj. Symbolem tych uczuć
narodu naszego, najdobitniejszym
wyrazem naszych tendencyj roz-
wojowych ku morzu jest Gdynia
i rozbudowa naszej floty.

Ale nasze zainteresowanie mo-
rzem nie powinno i nie może się
ograniczać jedynie do kwestyj
ekonomiczno - handlowych. Praw-
da, że postęp w tej dziedzinie to
dla nas rzecz w chwili obecnej
najważniejsza, ale im bardziej w
tym kierunku pójdziemy naprzód
z tem większą siłą i natarczywo-
ścią wysuwać się będzie koniecz-
ność spełnienia przez nas drugie-
go obowiązku, jaki fna każdy kul-
turalny naród nakłada posiadanie
wybrzeża morskiego. Musimy za-
cząć badać morze z punktu wi-
dzenia naukowego, bo dopiero
wtedy będziemy mogli należycie
wykorzystać praktycznie ten bez-
cenny skarb.

Badanie morza przez nas nie
może oczywiście ograniczać się
jedynie do Bałtyku. Rzecz natu-
ralna musimy go poznać najprę-
dzej i najdokładniej, co zresztą
już częściowo robiliśmy, ale rów-
nocześnie musimy wyruszyć na
oceany i iść naprzód w ich ba-
daniu.

Niejeden może zapyta, po co
aż na oceany, czy to jest tak bar-
dzo potrzebne?

Tak. Jest nie tylko potrzebne,
ale konieczne. Przedewszystkiem
chcemy, by nasza flota utrzymy-
wała kontakt z zamorskiemi kra-
jami. Więc już ten fakt natury
czysto handlowej wysuwa koniecz-
ność dokładnego zaznajomienia
się z temi dalekiemi wodami.
Względy naukowego badania mo-
rza wymagają jeszcze bardziej
nieograniczenia się jedynie do
najbliższego nam Bałtyku. Dla-
czego, to niech na to odpowie-
dzą dwa poniżej przytoczone przy-
kłady.

Wody mórz i oceanów nasze-
go globu tworzą ciągły ośrodek,
którego własności w danej oko-
licy w większym lub mniejszym
stopniu zależą od warunków pa-
nujących w innych okolicach.
Krople wody, znajdujące się dziś
w Oceanie Północnym mogą po
pewnym czasie znaleźć się np. na

Południowym Atlantyku, by stam-
tąd znowu powędrować w inne
okolice.

Przyczyny tej cyrkulacji są
różnorodne. Powodują ją różnice
w ciepłocie wód w rozmaitych
okolicach ziemi, siła ośrodkowa
wywołana obrotem ziemi dookoła
osi, rozkład stałych centrów akcji
atmosferycznej wysokiego i nis-
kiego ciśnienia i szereg innych.

Otóż dokładne poznanie krą-
żenia wód morskich i jego przy-
czyn ma doniosłe znaczenie pra-
ktyczne zarówno dla żeglugi jak
i dla rybołóstwa. Bardzo ciekawy
materjał dotyczący tych kwe-
styj dostarczyła wyprawa okrętu
„Fram“ w r. 1896, która wyruszy-
ła na głębie Północnego Oceanu
Lodowatego.

Z badań tej wyprawy, kiero-
wanej przez niedawno zmarłego
wybitnego badacza Nansena, wie-
my, że zimna ale umiarkowanie
słona woda morza polarnego wy-
pływa z niego pomiędzy połud-
niowo-wschodnim brzegiem Gren-
landji a Spitzbergiem, tworząc
wschodnio-grenlandzki zimny prąd,
podczas gdy cieplejsza i bardziej
słona woda płynie z południowe-
go Atlantyku ku północy i jako
odnoga Golfstreamu wpływa do
Oceanu Północnego. Oczywiście
pomiędzy wypływającą wodą ciep-
łą a odpływającą zimną musi ist-
nieć równowaga: tyle wody wiele
płynie do Północnago Oceanu,
tyle jej musi z niego odpłynąć
czy to w stanie ciepłym, czy pod
postacią lodu. Odpływ ten odby-
wa się przez wspomniany zimny
prąd wschodnio-grenlandzki i dru-
gi, wypływający na Pacyfik przez
cieśninę Berynga.

Zimne prądy wschodnio-gren-
landzki i labradorski, a szczegól-
nie ten ostatni niosą ze sobą ol-
brzymie góry lodowe, stanowiące
wielkie  niebezpieczeństwo dla
statków transatlantyckich. Wszak
o taką górę rozbił się niegdyś
potężny „Titanic”. Otóż dokładne
zaznajomienie się z ruchem tych
gór ma doniosłe znaczenie dla
żeglugi. Uwarunkowany on jest
wahaniami w natężeniu prądu
zimnego, wypływającego z morza
polarnego. Opanowanie tych wa-
hań pod względem naukowym
miałoby wielkie znaczenie dla
żeglugi po zachodnim Atlantyku.

Jeżeli chodzi o połów ryb
morskich, to wiadomo,. że szereg
z nich, zwłaszcza te, które jak
śledzie płyną ławicami, występują
w pewnych okolicach mórz w
szczególnej obfitości. Pozostaje
to w ścisłym związku z cyrkulacją
morza, a zapoznanie się przez
nas z tą kwestją jest rzeczą bar-

dzo doniosłej wagi dla naszych
rybaków, których /radzibyśmy
widzieć na pełnem morzu poza
Bałtykiem.

Szczególnie mnogość ryb wy-
stępuje tam, gdzie zimne wody
północne stykają się z wodami
wolnemi już od lodów. W miej-
scach tych wody zawierają spec-
jalnie dużo pokarmu  przyniesio-
nego z oceanu Północnego. Skąd
on się tam bierze?

Jak wiadomo, do Oceanu Pół-
nocnego wpada cały szereg po-
tężnych rzek syberyjskich i ame-
rykańskich. Niosą one ze sobą
dużo substancyj mineralnych i
organicznych, które w oceanie
Północnym nie mogą służyć za
pokarm roślinom i zwierzętom
morskim, gdyż gruba pokrywa
lodu niedopuszczając do głębin
aktywnych promieni słońca, unie-
możliwia rozwój życia. Więc od-
pływa ten pokarm wraz z wodą
na południe. Ale wahania w ilo-
ści tych substancyj są znaczne,
a wraz z tem są znaczne waha-
nia w ilości ryb pojawiających
się w danych okolicach. Rybak
chciałby wiedzieć, czy płynąc w
te okolice będzie miał sowity
połów.

Jeżeli na Oceanie Północnym
rozmieszczone byłyby stacje, prze-
powiadające badania wód mor-
skich, zarówno pod względem
chemicznym jak i zawartości
drobnych żyjątek, płynących z
prądami zimnemi, wtedy można-
by zawczasu uprzedzić rybaka,
gdzie i w której okolicy pojawią
się ryby obficie. Oczywiście o-
prócz wspomnianych badań ko-
nieczną jest dla rybaka dokładna
znajomość cyrkulacji wód mor-
skich i przyczyn powodujących
zmiany kierunków prądów mor-
skich, a co zatem idzie zmiany w
rozmieszczeniu miejsc najobfit-
szych połowów.

Oto przykłady, wykazujące
najdobitniej ścisły związek mię-
dzy naukowem badaniem mórz a
praktycznemi koniecznościami.

A teraz pytanie: Co my, Pola-
cy mamy robić, by choć w nie-
znacznym stopniu zająć się temi
sprawami?

Przedewszystkiem musimy mieć
własny polski okręt badawczy,
który umożliwi naszym uczonym
udział w imprezach naukowych
w rodzaju międzynarodowego
drugiego roku polarnego 1932-33.
Okręt taki, płynąc pod polską
banderą, będzie najlepszą propa-
gandą naszego morza. Równocze-
śnie będzie on najwymowniejszą
odpowiedzią tym, którzy radziby
nas odsunąć od brzegu mor-
skiego.

Wspomnienia nieby-
wałej katastrofy.
Temu lat 67 (w pamiętnym

roku 1883) w święto Niepokala-
nego Poczęcia Matki Boskiej, by-
ła stolica Chile, Santiago, widow-
nią strasznej katastrofy, jakich
niewiele spotykamy w dziejach
świata. Swięto Niepokalanego Po-
częcia bylo w Santiago szczegėl-
nie uroczyście obchodzone w
kościele ks. ks. Jezuitów (Iglesia
de-la Compania de Jezus), to też
tłumy wiernych zapełuiły świąty-
nię w ten dzień podczas uroczy-
stej sumy. Wielki ołtarz był ozdo-
biony wielkiemi bukietami z kwia-
tów sztucznych, wśród których
stały kandelabry gazowe rzęsiście
oświetlające stojącą na ołtarzu
figurę Matki Boskiej. W pewnej
chwili buchnął z kandelabrów pło-
mień, od którego zajęły się kwia-
ty. W jednej chwili ogarnął pożar
Wielki ołtarz i wkrótce całe pre-
sbiterjum było jednem morzem
płomieni. Wiernych zapełniających
kościół ogarnęła panika; wszyscy
zaczęli się pchać ku wyjściom,
które wkrótce były zapchane lu-
dźmi stratowanemi w tłoku. Na-
domiar złego  zatrzasnęły się
główne drzwi wychodowe, zamy-
kające się na wewnątrz, tak że
nikt nie mógł się już wydobyć z
płonącego kościoła. Pożar czynił
tymczasowo szybkie postępy. Pa-
liło się już drewniane belkowanie
nad nawami, płonące belki odry-
wały się z trzaskiem od stropu i
spadały w skłębione tłumy krzy-
czące z przerażenia. | znikąd nie
było widać ratunku. Dopiero po
długiem oczekiwaniu, które wy-
dawało się zagrożonym śmiercią
w płomieniach całym wiekiem,
nadjechała straż pożarna. Zabra-
ła się natychmiast do wyrąbania
głównej bramy. Gdy tego doko-
nano przedstawił się strażakom i
tłumom zebranym przed kościo-
łem okropny widok: na progu
świątyni leżało kłębowisko strato-
wanych ciał ludzkich, z którego
daremnie starali się wydobyć ży-
wi jeszcze, choć mocno poturbo-
wani w tłoku. Działy się rozdzie-
rające sceny: tu narzeczony sta-
rał się wyrwać śmierci swą uko-
chaną, tam ojciec starał się ra-
tować swe dzieci. Wszystko da-
remnie: niepodobna było rozwik-
łać tego okropnego węzła z ży-
wych i martwych ciał. Ramiona
wyciągnięte ku ratującym wyr-
wane ze stawów padały u stóp
ratowników, którzy szaleli z prze-
rażenia na widok męczarni, któ
rym zaradzić nie mogli. Wreszcie
z hukiem zawaliło się sklepienie

kościoła; jeden wielki krzyk pod-
niósł się ku nisbiosom, pod go-
rącem słońcem Południa płonął
stos okropny a w nim2 tysiące
żywych istot. Miasto całe okryło
się żałobą; nie było rodziny, któ-
raby nie straciła kogoś ze swych
najdroższych. Pogrzeb 2.000 ofiar
pożaru był potężną mianifestacją
bólu i pokuty, kajania się wobli-
czu streszliwego dopustu Bożego.
Na miejscu spalonego kościoła
wystawiono figurę Matki Boskiej-
ze złożonemi do modlitwy ręko,-
ma — na pamiątkę dnia, który z
uroczystego, radosnego święta
niespodzianie zmienił się w dzień
żałoby i pokuty. Figura ta do
dziś przypomina mieszkańcom
Santiago, że „nikt nie wie dnia
ani godziny*...

Sport.
„Włóczędzy" dotarli już do

Budapesztu.

Wycieczka Klubu Włóczęgów
na trzech kajakach, płynąca ar-
terjami wodnemi do Stambułu,
dotarła wczoraj do Budapesztu,
gdzie zabawi parę dni, wyrusza-
jąc w dalszą podróż Dunajem do
Beogradu (Jugosławja).

Humory wycieczkowiczów są
świetne, mimo trudności jakie na-
potykali na Orawie i Wagu.
W najbliższym czasie spodzie-

wamy się otrzymać nieco więcej
szczegółów z tak ciekawej wy-
prawy.

Wiadomości drobne.

W zawodach lekkoatletycznych
o mistrzostwo Polski pań, Lewi-
nówna (Makabi) w rzucie kulą za-
jęła pierwsze miejsce 10 mtr. 71
cm., bijąc Konopacką.

Wczoraj, do ogólnego spławu
wioślaiskiego do Gdyni dołączyli
się państwo Buczyńscy z Wilna
płynąc na kajaku składanym.
W sobotę i w niedzielę w Byd-

goszczy odbędą się regaty wio-
ślarskie o mistrzostwo Polski. W
regatach tych bierze udział wio-
ślarz Wil. T. W. Witkowski, który
od dłuższego już czasu przebywa,
wciąż trenując na regatowem to-
rze

 

Bieg kolarski dookoła Francji
przyniósł zwycięstwo w ogólnej
klasyfikacji francuzowi Ledneq.
Dystans cały wynosił 4.818 klm.
i był podzielony na 21 etapów.

Jutro wieczorem wyjeżdża z
Wilna p. H. Mincerówna (A. Z.S.)
do Gdyni na długodystansowe mi-
strzostwo Polski pań.

Wyniki zawodów pływackich.

Wczoraj w basenie 3 p. sape-
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rów odbyły się zawody pływackie,
które dały następujące wyniki:

100 mtr styl dowolny panów:
1) Zajączkowski (3 p. sap.) 1 m..
30,4 sek., 2) Głuszenko (Pogoń),
3) Czerwoniec.

400 mtr. styl dowolny panów:
1) Kukliński (P. K. S.) 7 m. 23
sek., 2) Sierdziukow (P. K. S.),
3) Wolski (Pogon).

100 mtr. styl dowolny pań:
1) Ziemowiczėwna (P. K. S.) 2 m.
5,6 sek., 2) Stankiewiczówna Po-
goń.

100 mtr. pań na plecach: 1)
Skorukėwna II 2 min. 32,6 sek.,
2) Ziemowiczówna.

200 mtr. styl klasyczny panów:
1) Hoduński Pogoń 3 m.54,6 sek.,
2) Czerwoniec Pogoń. Dygutis
przypłynął jako drugi, lecz został
zdyskwalifikowany za złe nawro-
ty. Po za konkursem pierwsze
miejsce zajął Bengis Z. A. K. S$.
3 m. 33 sek.

Sztafeta 4 x 100 mtr. 1) P. K. S.
6 m. 43,8 sek., 2) 1 p. p. leg. Wy-
niki zawodów słabe. Organizacja
dosyć słaba. Należy podkreślić
brak zawodników Wil. T. W. i
Ža. Mol S) Ja. Nie.
 

GIEŁDA
WARSZAWA 29.VII. (Pat.)

Waluty i dewizy:
Gdańsk 173,52—173,95—173,09.
Holandja 358,89—359,79—357,99.
Londyn 43,39—43,50—43,28.
Nowy York 8,898—8,938—8,878.
Paryż 35,06—35,15—34,97.
Praga 26,41! ,—26,47' ,—26,35.
Nowy York kabel 8,91—8,93—8,89
Szwajcarja 173,17—173,60—172,78
Stokholm 239,72—240,32—239,02,
Wiedeń 125,96—126,27—125,65.
Włochy 46,69—46,81 —46,57.
Berlin w obrotach prywatnych 212,91.

Papiery procentowe:

Pożyczka premjowa dolarowa 60 —
59,25, 5%, konwersyjna 55,50, 8*, L. Z.
Banku Gosp. Krajowego i Banku Rolne-
go; ob. B. G. K. 94. Te same 7', 83,25,
8', obl. B. G. K, budowlane 93, 49,
L. Z. ziemskie 56, 8%. ziemskie dolaro-
we 88, 50%, warszawskie 60—60,25, 8”,
warszawskie 76,25, 10%, Radomia 81,
10':, Siedlec 81, 6% obl. m. Warszawy
VI em. 58 VIII i IX em. 56.

Akeje:
Bank Handlowy 110 B. Polski 160,50

—161, Cegielski 47, Ostrowiec serja B.
57—59, Parowozy I i II em. 21,50 — 22,
Starachowice 15.

OD ADMINISTRACJI |
czas odnowić prenumeratę

| na miesiąc SIERPIEN. |
OFIARY

złożone w Administracji „Dziennika
Wileńskiego".

Na budowę kościoła św. Teresy w
Kamionce S$. W. — 10 zł.

Dla S$. W. ks. Stan. Mizia. — 5 zł.

   

Przedruk wzbroniony

RUDOLF BRINGER.
18)

Sztylet z kryształu.
Rosic wskoczył do taksówki na dworcu Perrache.

Wszyscy w Ljonie go znali, nie potrzebował nawet
podawać swego adresu szoferowi, który był ogrom-
nie dumny, że ma takiego pasażera.

Wszyscy w domu już spali. Rosic wszedł ci-
chutko, aby nikogo nie obudzić: Włożył pantofle,
zapalił fajkę i pomyślał, że dobrzeby było przej-
rzeć odrazu papiery. Zresztą chciał się przekonać,
czy walizka rzeczywiście stanowiła własność Burnta.

Otworzył ją i... nie mógł powstrzymać okrzyku
zdumienia.

Zamiast papierów, które widział na dworcu
w Saint-Rambert, ujrzał paczkę gazet i kilka ka-
mykówi.

Detektyw jeszcze sobie nie wierzył. Przetarł
oczy. Niemożliwe!

Wysypał zawartość walizki na stół. Tak, mu-
siał sięąpogodzić zzokrutną rzeczywistością. Było

tylko kilka kamyków i paczka gazet, związanych
sznurkiem.

Biedny Rosic padł na krzesło. Zdumienie
formalnie podcięło mu nogi.

Z początku nic nie rozumiał. Czyżby wziął
inną walizkę? Nie. A więc skradziono mu ją. Kto?
Nie zostawił jej przecież ani na chwilę. Nagle prze-
biegło mu przez myśl okropne podejrzenie. Czyżby
detektyw amerykański? Ale w tasim razie ten Tom
Dan Shap to nie był Tom Dan Shap. Kiedy mógł
mu skraść walizkę?

Rosic usiłował zebrać myśli: Amerykanin wszedł
do wagonu i usiadł obok niego. Walizka stała
pomiędzy nimi. Przypomniał 'sobie, że Shap nie
miał żadnych pakunków. Walizka z papierami cały
czas stała na swojem miejscu, a Rosic trzymał na
niej rękę.

Więc...
Musiało się to stać wsześniej. Byłoby szaleń-

stwem podejrzewać o to Toma Dana Shapa.
Ale przecież walizka była wpierw zamknięta

w kasie komisarza. Odebrał ją dopiero w chwili
wyjazdu. Widział jeszcze, jak komisarz osobiście
otworzył kasę i wręczył mu walizkę, Rosic otworzył
ja i widział papiery w teczkach, owiązane rzemy-

kami. Potem wsiadł przecież do wagonu, nie wy-
puszczając walizki z ręki.

Nie, musiało się to
inny tylko detektyw.

Fle w jaki sposób? Kiedy?
Bliski obłędu, ukrył głowę w dłoniach. Nagle

wykrzyknął. Przypomniał sobie. Na dworcu w Ljo-
nie wstał przecież pierwszy, a Tom Dan Shap po-
dał mu walizkę przez okno. Jak długo to trwało?
Jedną dziesiątą sekundy.

Czy mógłby ją wtedy zamienić? Skądby wziął
inną? Przecież nie miał żadnej, gdy wszedł do prze-
działu. A jednak faktem jest, że walizka została za-
mieniona, a mógł to zrobić tylko detektyw.

— Spokojnie, spokojnie — starał się zebrać
myśli. W jakim celu skradłby mi walizkę. Trzeba
przypuścić, że ten Tom Dan Shap, to nie był Tom
Dan Shap. Ale w takim razie któż to mógł być?

Komu zależało na tej walizce? Chyba tylko
właścicielowi, a tym był William Ralf Burnt.

A może Shap to był właśnie Burnt? Tak, to on.
— Jestem skończonym idjotąl — wołał Rosic

wściekły. — Jakże mogłem się nie domyślić? Kto
mógł tak dobrze znać szczegóły tej całej sprawy,
jeśli nie Burnt sam? A ja podziwiałem spryt słyn-

stać w pociągu i — nikt

nego detektywa. Slicznie zakpił sobie ze mnie.
Wyobrażam sobie, jak się teraz śmieje.

Ale w duszy musiał podziwiać Burnta. Sposób,
w jaki skradł swoją marynaikę w szpitalu w Wa-
lencji, był zabawką w porównaniu z artystyczną za-
mianą waliski. Jak to zrobił?

Te papiery musiały mieć wielkie znaczenie,
inaczej najprościejby było zgłosić się do władz i
powiedzieć:

— Jestem William Ralf Burnt. Ta walizka na-
leży do mnie. Oddajcie mi ją.

Ale nie chciał mieszać policji do swoich spraw.
Dlaczego.

Za wszelką cenę trzebabyło schwytać tego
Burnta. Ale jak? Czy nie był przypadkiem w zmo-
wie z panem Cazeneuve, bankierem w Paryżu?
Rosic postanowił jechać do Paryża. Najpierw jed-
nakże trzeba było wykryć, w jaki sposób Burnt
skradł marynarkę i walizkę.

W drogę! Nie było czasu na odpoczynek.
Rosic wziął pustą walizkę i cichutko, aby nie obu-
dzić nikogo, wyszedł z domu, gdzie jeszcze przed
godziną czuł się taki spokojny i szczęśliwy.

(D. c. n.).

 

Miejski Kinematograf |ASSariai a
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Czopki . “4 ąseckiego (z
bemoroidalne >>Varicol kogutkiem) u-
suwają ból, swędzenie, pieczenie, krwawienie,
zmniejszają guzy, żylaki.—Sprzedają większePo i

PRZETARG BUDOWLANY.
Zarząd Związku Międzykomunalnego dla bu-

dowy i utrzymania Wojewódzkich Zakładów Opie-
ki Śpołecznej ogłasza przetarg publiczny, oferto-
wy na budowę DOMU DZIECKA im. Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego w Wilnie przy ul. Antokolskiej
Ne 143 o kubaturze 10205,50 m*.

Formularze ofertowe (ślepe kosztorysy w
cenie po 5 zł. za egzemplarz) i bliższe wyjaśnie=
nia otrzymać można w godzinach od 18—20wMa-
gistracie m. Wilna, pokój Nr. 18.

Wadjum w wysokości 20,000 w gotówce i
papierach wartościowych państwowych według
kursu giełdy warszawskiej z dnia poprzedzające-
go należy składać w Komunalnej Kasie Miejskiej

ne są wykluczone.

o BÓLU GŁOWY

z. t. „KOGUTEK*
„MIGRENO - NERVOSIN“

w TABLETKACH
Szybko usuwają uporczywe bóle głowy.

ŻĄDAĆ w APTEKACH

z marką
A. GĄSECKI I S-wie.

Fabr. Chem. Farm. w Warszawie.

 

wygodami do odna-
AKUSZERKI jęcia Zamkowa 16 m. 13

film:

 

 

państwowych Szkoły

PROSZKI OD

dia dorosłych nia. Kandydaci zechcą

„KOGUTEK“

«Więzień z wyspy Św. Heleny»
historyczny aktów 10. W rolach gł: Werner Krauss, Hanna Ralp i Albert Basserman. Kasa

czynna od g. 5 m.30 Początek seansów odą. 6. Następny program: „Awantury Chińskie".

Ogłoszenie.
Dyrekcja dwuletniej z prawami szkół

rzystwa Kursów Technicznych w Wilnie ogła-
sza, że ostateczny termin akładania podań o

przyjęcie do powyższej szkoły upływa 20 sierpnia

1930 r. Egzamina wstępne rozpoczną się 27 sierp-

skierowywać udokumen-

towane podania pod adresem, Towarzystwo Kur-

 

wspa-
nialy

 

 

'| CZEKOLADA «MLEKO»|
FABRYKI

A.PIA$ECKI
w KRAKOWIE.

Smaczna, pożywna i niedroga.
_.. Żądać wszędzie._ 2872 

Meljoracyjnej Towa-

od 10—16.

otrzebna kucharka-go-
spodyni na wieś do

 

 

okoje ze wszystkiemi

346

Ostateczny termin wnoszenia ofert (Magi- 7 w., Kasztanowa 7 m.5.

AKUSZERKA > par mej. Stracza mała
e dinowa.  344—1na rachunek Zarządu Związku w zapisach hipo- pru

tecznych przy ofercie. Weksle i listy gwarancyj- Marja Laknerowa
Przyjmuje od godz. 9 do

WZP69 Zs": dnia 11 lipca pies ZGUBYstrat, pokój Nr. 18) w zamkniętych i zapieczęto-
wanych kopertach z dowodem uiszczenia wadjum
mija 11 sierpnia 1930 r. godz. 12—poczem nastą-
pi ich otwarcie.

Zarząd Związku zastrzega sobie prawo wy-
boru oferty według uznania i niezależnie od wy-
niku przetargu, powierzenie Firmie tylko części
robót, oraz prawo unieważnienia przetargu.

Zarząd Związku.801—1 Nr. 22—24.

Mieszkania
i pokoje

poko do wynajęcia. ności sądowej. Odprowa-
Ulica Mickiewicza

wyżeł-ponter, nakra-

piany w bronzowe łaty.
Za przywłaszczenie po-

ciągnę do odpowiedzial-

Zs książkę woj-
skową wyd. przez

Wileńskie PKU na imię
EA RO zam.
w Wilnie przy ulicy Kal-

dzić za wynagrodz. Lwo- wacylskiajć NOM) się.
340—0 wska 14—11. 347 343

 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. Drukarnia „DziennikaWileńskiego" ul. Mostowa 1.

  

na. Niemiecka 4 tel. 222
od 9 ipół—10i6ipół
do 7 i pół. Spraw

majątkowi

iania i b. dobra ku- sprzedania domy
charka. Zgłaszać się Do z placami, również

tylko z bardzo dobremi same place - ogrody ro-
świadectwami z ostatniej zmaitej wielkości bardzo
służby w godz. między tanio w najładniejszej
4—6 po połudn. ul. Lu- części Antokola idealn. 2
dwisarska 5 T-w0 „Ruch“.

802 kolska ul. 8, m. 5. H

Paris.

KUPNO-

PANOWIE energiczni, wymowni i piśmienni
którzy chcą otrzymać posadę na korzystnych
warunkach zechcą się zgłosić wrazzdokumentami sywna jasno-dębowa oraz
na ul. Mickiewicza 22, m. 8 (III brama) tel. 14—05 kredens,

POSZUKUJEMY|
sum hipotecznych na

możźliw. stud. in obsentia
(korresp.) Prosp.: Secrė-
tariat acadėmigue. (Dpt
19) Rue Montmartre, 142.

SPRZEDAŽ

[iai Do sprzedaniaonej
tanio sypialnia ma-

biurko i oto- Ojciec układając w
—0o mana. Adres w Admini- łóżku synka, kom

stracji. 349—1 czy, nie chcąc zasnąć:

— Czego się tak drzesz
| MEBLE |

 

     

  

 

  
   

     
      

 

sów Technicznych, Wilno ul. Holendernia 12. oe i ORO dobre oprocentowania| — _ — JA chcę pić—krzy-
Od kandydatów wymagane są: świadectwo ukoń- taki 8 T 20417 zaj Najpewniejsze zabe- | —sq ISSUE SZER
czenia conajmniej 6 klas gimnazjum państwo- wieczór. | 398 sasase kenog | WILENKINĆ 2Ja także, a nie nie
wego lub równorzędnej szkoły, metrykę, 2 foto- Dom H-K. „Zachęta” | s Tatarska 20. mówię; milcz i śpij.
grafje, życiorys. 146—1 o [Quchalter-bilansista po- | Mickiewicza 1, tel. nadeszły nowości, +

—- B szukuje samodziel- 9—05, a —s0'|JADALNE, "A
WAZYZZOZTUN ZOOO TZ ZDZ nej posady stałej lub A S is NEALEA Eno! B gody, i Ea k LEKKA ŁÓDŹ

ł res: ul. Żeligowskiego „ kre-] pół rasowa tani:LETNISKA. | | PRACA | 5 m. 30. 345 NAUKA densy, stoły, szafy łóż- c reegaciabowiedzieći i ko S a t d. NAENADe, się od g 1 do 3 w po-

etnisko w majątkuz| orespoadentka pol- fłieliznę męską, dam- X p joane, TIEATOgO. łudnie Brzeg Antokol-
L utrzymaniem 5 zł. K sko:nieniackoitrah= B ską i A nai szy- ib ZK Sprzedaż na raty. ski 13 m. 2. gr.
ładna miejscowość nad cuska poszukuje posady ję ładnie. Idę szyć do wszelk. a h i
R lasy, wne 082 się pa Rusalka: Je Game, prywatnych. Ce- techn diu kio ai DRU

autobusowa pow. Swięc. Łaskawe zgłoszenia do na bardzo niska. Finna I o i KARNI. INTR! NIA
biura Ogłoszeń S$. Juta- 3-b m. 4. 109: 85 Wydz:.o Przygat A za OLIGATOR

„Dziennika Wileńskiego"
Wilno, ul. Mostowa 1. Tel. Nr. 77-44

PRZYJMUJE WSZELKIE ROBOTY
| W ZAKRES DRUKARSTWA

I INTROLIGATORSTWA
WCHODZĄCE —:—

401—s3

BRYCZKI i drabinka
e okazyjnie d -

od zabudowanie. Anto- dania. sam
863-9 342—1

Redaktor odpowiedzialny: KAZIMIERZ HAŁABURDA.
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