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Wileński Bank Ziemski,

  

Za duszę zmarłego 26 lipca 1930 r. w Mordach ziemi S.

st P

Jerzego Hrabiego HUTTEN-CZAPSKIEGO
Dziedzica dóbr „Przyłuki* w ziemi Mińskiej,
z Kresów Białoruskich Zakordonowych, Prezesa Koła Filistrów Konwentu
Polonia, Prezesa Wileńskiego Oddziału Związku Obrony Mienia Polaków,
b. Sędziego Honorowego Sądu Okręgowego w Wilnie, Członka Zarządu
Wilen. Okr. Polskiego Czerwonego Krzyża, Członka Komisyj Rewizyjnych
Wileńskiego Banku Ziemskiego i Wiieńskiego Prywatnego Banku Han-

dlowego.
Odprawiona zostanie Msza święta żałobna w dn. 2 sierpnia 1930 r.

o godz. 9'/, rano w kościele św. Jakóba w Wilnie, o czem zawiadamiają

Związek Poiaków z Kresów Białorusk. Zakordonowych,
Konwent Polonja i Koło Filistrów, Wileński Oddział! Związku
Obrony Miania Polaków, Wileński Okr. Polski Czerwony Krzyż,

Wileński Prywatny Bank Handlowy.

   iedleckiej

      Prezesa Związku Polaków

 

  

      
  

      

  
     

 

Korespondent «Times'a» 0 Wilnie
LONDYN, (Pat). W sprawo-

zdaniu z podróży, odbytej na
Kresy Wschodnie, dającem ogól-
ny opis tych prowincyj, korespon-
dent „Timesa" w Warszawie pi-
sze m. in.: Wilno zdołało bez
żadnej wątpliwości przywrócić
swój charakter awangardy kultu-
ralnej.

Jego pulsujące życie intelek-
tualne pozwala wyczuwać wpływ

tego miasta na znaczną część

Kresów. To odrodzenie kultury
zachodniej u progów Rosji so-
wieckiej jest potężnym antydo-
tum na bolszewizm. Świadomość
spełnienia misji historycznej mię-
dzy Wschodem a Zachodem poz-
wala Wilnu przetrząsnąć atmosfe-
rę stagnacji, która ciąžyla tam
zarówno podczas jak i po woj-
nie.

Ż pobytu francuskich ministrów w War-
szawie.

WARSZAWA. (Pat.) W dniu
dzisiejszym francuski minister ro-
bót publicznych p. Pernot z mał-
żonką i francuski minister lot-
nictwa Eynac o godz. 11 złożył
wieniec na grobie Nieznanego
Żołnierza. Następnie p. min. Per-
not zwiedzał zakłady Lilpopa,
zaś p. min. Eynac urządzenia lot-
nicze wojskowe na Okeciu. Na-
stępnie min. Pernot z małżonką
podejmowani byli śniadaniem

przez p. ministra komunikacji
Kuehna, a p. min. Eynac —śnia-
daniem przez szefa misji wojsko-
wej francuskiej w Warszawie 'gen.
Denain, poczem p. p. ministro-
wie zwiedzali Zamek Królewski.
O godz. 17 w ambasadzie fran-
cuskiej obydwaj p. p. ministro-
wie przyjmowali kolonję francu-
ską. Wieczorem mln. Pernot o-
puszcza Warszawę, udając się do
Gdyni.

Polski blok wyborczy w Niemczech. :
BERLIN, (Pat). Po obradach:

kierowników życia polskiego w
Opolu sląskim, na których zde-
cydowane zostało wzięcie udzia-
łu w wyborach do Reichstagu na
jednolitej liście, spodziewane jest
zwołanie w najbliższym czasie do
Berlina centralnego komitetu wy-
borczego Polaków w Niemczech.

W posiedzeniu wezmą udział
przedstawiciele wszystkich tere-
nów, na których mieszka ludność
polska. Centralny. komitet wy-
borczy ustali ostatecznie wspólną
listę państwową do parlamentu
Rzeszy oraz linje wytyczne całej
akcji wyborczej Polaków w Niem-
czech.

Mniejszości narodowe w Niemczech |
BERLIN. (Pat.) Na dzień 1

sierpnia zwołane zostało do Ber-
lina posiedzenie Związku Mniej-
szości Narodowych w Niemczech.
Głównym punktem obrad ma być

ustosunkowanie się Związku do
wyborów do parlamentu Rzeszy.
Prócz Polaków wezmą udział w
obradach  Łużyczanie, Litwini,
Duńczycy i Fryzowie.

Cwiczenia floty niemieckiej na Bałtyku.
BERLIN. (Pat). Z Rostock do-

noszą, że na zachodniej części
morza Bałtyckiego rozpoczęły się
tegoroczne ćwiczenia floty nie-
mieckiej w obecności ministra
Reichswehry Giroenera, dowódcy
armji niemieckiej gen. Heyei licz-
nych przedstawicieli prasy. Działa-
nia wojenne rozpoczął okręt d-wa
„Szlezwig Holsztyn*, przeciwko
atakującym siłom nieprzyjaciel-
skim, reprezentowanym przez

PARYŻ, (Pat). „Paris Midi" pi-
sze: Rząd francuski posiada obec-
nie wszystkie odpowiedzi na me-
morjał Brianda w sprawie unji
europejskiej z wyjątkiem odpo-
wiedzi Szwajcarji. Według  infor-
macyj dziennika,na wrzesień przy-

krążowniki „Królewiec* i „Kolo-
nja* oraz torpedowce „Albatros“
i „Kondor*. Ćwiczenia kontynuo-
wane były do późnego popołud-.
nia. Po zapadnięciu zmierzchu za-
częły się nocne ćwiczenia okrę-
tów wywiadowczych. Przy tych
ćwiczeniach obecny był minister
Reichswehry Groener, znajdując
się na pokładzie torpedowca
„Albatros“.

Dalsze losy unii europejskiej.
gotowywana jest odpowiedź fran-
cuska na uwagi rządów zagra-
nicznych. Odpowiedzi, otrzymane
przez rząd francuski, są naogół
przychylne, lecz wymagają jesz-
cze gruntownego przestudjowania
przez czynniki kompetentne.

«La Republiguė» o Locarnie.
PARYŻ, (Pat). W dzienniku

„La Republigue“ Andre Cermain
bierze w obronę ideę locarnen-
ską, która w ostatnich miesiącach
została silnie zachwiana, zwłasz-
cza przez ekscesy niemieckie w
Nadrenji. Przypisuje on winę za
taki stan,rzeczy obecnemu rzą-
dowi francuskiemu, który zbyt
zbliżony jest do sfer reakcyjnych
niemieckich, stanowiących głów-
ną przeszkodę do tryumfu praw-
dziwego ducha locarneńskiego.
Z chwilą, gdy do władzy we

Francji dojdzie rząd lewicowy,
wolny od kompromisów, zawar-
tych przez rząd obecny, potrafi
on ustalić na nowo szczere i ży-
we stosunki ze stronnictwami le-
wicowemi w Niemczech. Na nich
należy się opierać, zwłaszcza dla-
tego, aby móc zwalczyć reakcję,
która staje się groźną w Niem-
czech i aby być należycie poin-
formowanym co do postępów,
które, pod wpływem elementów
reakcyjnych, uczyni militaryzm
niemiecki.

Aresztowanie redaktora «L'Humanit'ć» |
pod zarzutem propagandy komunistycznej

PARYŻ (Pat.) — Dzisiaj po
południu aresztowany został
naczelny redaktor „L'Humani-
te". Będzie on oskarżony o

nawoływanie do rozrzucania
pomiędzy ludnością ulotek
komunistycznych na dzień 1
sierpnia.

Komuniści w Chinach.
SZANGHAJ. (Pat.). Komuniści

napadli wczoraj na kanonierkę
amerykańską „Palos”*, która pa-
troluje wpobliżu Szag-Sza. 5 ma-

/

rynarzy amerykadskich zginę-
ło w walce. Po stonie komu-
nistów jest 50 zabitych i wielu
rannych.

Rezolucja amerykańskich Litwinów.
GDANSK. (Pat). Z Kowna do-

noszą: Włelkie wrażenie wywołu-
je tu wiadomość, że kolonija li-
tewska w Ameryce Północnej
powzięła na wielkiem zgromadze-
niu delegatów, reprezentujących
wszystkich Litwinów, zamieszka-
łych w Stanach Zjednoczonych,

rezolucję, domagającą się jak
najszybszego przywrócenia sto-
sunków konstytucyjnych i demo-
kratyczno-parlamentarnej formy
rządu na Litwie. Rezolucji tej,
zwłaszcza ze strony partyj opo-
zycyjnych, przypisują wielkie zna-
czenie,

Pisma włoskie o ofiarach trzęsienia ziemi
RZYM, (Pat). (Hlavas). Wszyst-

kie pisrna protestują przeciw fan-
tastycznym liczbom ofiar trzęsie-
nia ziemi, podanym przez liczne
dzienniki zagraniczne, stacje na-
dawcze angielskie i niemieckie
oraz informatorów amerykańskich,
uporczywie ogłaszających legen-

dę o 10 tys. zabitych. Stacja
radjowa angielska wysłała w spra-
wie sytuacji wewnętrznej Włoch
oraz w sprawie potajemnej emi-
gracji wiadomości najzupełniej
nieścisłe, względnie ogromnie
przesadne.

Rząd włoski wobec trzęsienia ziemi
RZYM (Pat). Sprawozdanie mi-

nistra robót publicznych o sytu-
acji na terenach, dotkniętych trzę-
sieniem ziemi, zaznacza, że do-
stawa żywności zmniejsza się,
ponieważ powracają tam normal-
ne warunki pracy. Stan sanitarny
na wspomnianych terenach jest
normalny. Ludność zaczyna po-

wracać do swych domów. Doty-
czy to m. in. Rionero, dokąd po-
wróciło i rozpoczęło normalny
tryb życia 2 tys. osób. W 12
gminach rozpoczęto budowę 205
domów, mogących pomieścić 6
tys. osób. W przyszłym tygodniu
w licznych miejscowościach roz-
poczęta zostanie budowa domów

o ogólnej liczbie 21385 mieszkań,
mogących pomieścić taką samą
ilość osób. Główny program roz-
budowy zniszczonych miejscowo-
ści przewidujący na ten cel 35
miljonėw  lirów, zapewnić ma
dach nad głową 15 tys. ludzi.

WARSZAWA (Pat). Ambasada
Italjij w Warszawie komunikuje, że
rząd italski, mający w swych rę-
kach wszystkie sprawy, dotyczące
akcji pomocy dla ofiar katastrofy
trzęsienia ziemi, odmawia przyję-
cia jakichkolwiek darów z zagra-
nicy, wyrażając zarazem gorące
podziękowanie tym wszystkim,
którzy okazali szlachetny zamiar
przyjścia z pomocą.

Wezuwjusz znowu zieje ogniem.
RZYM, (Pat). — Od dwóch

dni działalność Wezuwjusza po-
nownie znacznie się wzmogła.

" W Neapolu widać doskonale ogień,
wydobywający się z krateru. Ob-
serwatorjum Wezuwjusza, prowa-

dzone przez znanego sejsmologa
prof. Malladre, niewydało jednak
dotychczas žadnego komunikatu,
co dowodzi, že zjawisko to nie
jest grožne.

Opór włościan przy zbiórce zboża w Rosji
MOSKWA. (Pat.). Według na-

pływających z prowincji wiado-
mości, zbiórka zboża natrafia na
duże trudności, tak ze względu
na opozycyjne stanowisko wlo-
ścian, jak i wskutek  rozpręże-
nia panującego w aparacie han-
dlowym. Lipcowy plan zbiórki

Zbrojenia
MOSKWA, (Pat.) W związku

z czerwonym dniem antywojen-
nym organizacje Ossoawjochimu
przekazują czerwonej armji 51 sa-
molotów bojowych, z czego 29
samolotów przekazano Moskwie

wypełniono zaledwie tylko w kil-
kunastu procentach. Trzeba jed-
nak przypuszczać, że po zastoso-
waniu przez władze zapowiedzia-
nych „ostrych metod* zbiórka,
podobnie jak w roku ubiegłym,
przeprowadzona będzie w całości.

Sowietów.
w dniu dzisiejszym. Z tej okazji
wojenna rada rewolucyjna Z.S.S.R.
w rozkazie dziennym podnosi za-
sługi Ossoawjochimu w dziedzi-
nie wzmocnienia obrony po-
wietrznej.

Lot sterowca przez Atlantyk.
MONTREAL. (Pat.). Sterowiec

R. 100 przeleciał nad Belle Isle
(Nowa Szkocja) o godzinie 21-ej
w-g czasu kanadyjskiego.

LONDYN. (Pat.). Sterowiec „R.
100“ przeleciał nad wyspą Antic-
costi. Lot odbywa się w dalszym
ciągu w warunkach pomyślnych.

MONTREAL. (Pat). Sterowiec

„R. 100* leci obecnie wzdłuż rze-
ki św. Wawrzyńca. Sterowiec na-
dał radjodepeszę, zawiadamiającą,
że wskutek pewnych uszkodzeń
zmuszony jest zmniejszyć szyb-
kość lotu, wobec czego jest mo-
żliwe, że będzie lądował na lot-
nisku St. Hubert dopiero jutro.

 

 

Za znieważenie kapłana
osławiony sanator Tadeusz Wieniawa-Długoszewski został

skazany na 3 miesiące więzienia.

Przed warszawskim sądem o-
kręgowym odpowiadał za zniewa-
żenie kapłana Tadeusz Wieniawa
Długoszewski, redaktor pisemka
„Polska Wolność”, znanego ze
swych artykułów podburzających
nienawiść klasową. — Długoszew-
ski znany jest w licznych wich-
rzycielskich odczytów, urządza-
nych na prowincji.

Tym razem Wieniawa Długo-
szewski w tygodniczku swoim u-
mieścił elaborat nieznanego auto-
ra, godzący w część i dobre imię
ks. Zuby, proboszcza parafji w
Łomnie pod Warszawą. Artykuł

w duchu napastliwym zarzucał
księdzu, iż fundusze, zbierane na
budowę kościoła, lokuje w ban-
ku na własne konto, a pozatem
zbierane od chłopów jaja przy-
wozi do Warszawy na sprzedaż.

Na rozprawie sądowej w cha-
rakterze świadka przesłuchano
proboszcza, który również nie
mógł wskazać autora paszkwilu.
Wieniawa Długoszewski wolał na
rozprawę nie stawić się. Sąd
okręgowy wymierzył mu za u-
mieszczenie obelżywego artykułu
karę 3 miesięcy więzienia.

 

 

drobne wialamości,
Odwiedziny parlamenta-

rzysty tureckiego w Polsce.
KATOWICE. (Pat). Wczoraj ba-

Wił w Katowicach przez kilka go-
dzin prezes; tureckiego Touring-
Clubu p. Rechid-Safvet-Bey, prze-
wodniczący jednej z największych
grup parlamentarnych tureckich.
Był on przyjęty śniadaniem na
dworcu przez zastępcę dyrektora
kolei p. Wąsika, poczem zwiedzał
hutę Pokoju.

KRAKUW, (Pat). Wczoraj przy-
był do Krakowa bawiacy od kil-
lu dni w Polsce Rechind-Sa v:t-

Bey, poseł do parlamentu turec-
kiego, wybitny historyk i ekono-
mista.

Lotnik japoński w Londynie.
LE BOURGET. (Pat). Dziś wie-

czorem wylądował tu lotnik ja-
poński Azuma, przybywając z Lon-
dynu. Jutro rano lotnik startuje
do lotu do Tokjo.

Słabe trzęsienie ziemi w
okolicach Wiednia.

WIEDEN. (Pat). Sejsmografy
wiedeńskie zanotowały dzisiaj o
godz. 2.38 bardzo słabe wstrząś-
nienia, które odczuto specjalnie
na obszarze Semmiringu.
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Europejski raid awionetek.
WIEDEŃ. (Pat.). Dziś o godz.

9.45 rano przyleciał tutaj z Mo-
nachjum lotnik polski Dudziński
i wystartował do Pragi o godz.
10.15. Drugim był lotnik polski
Muślewski, który przybył o godz.
1030, a do Pragi wystartował o
godz. 11.35. Celem powitania lot-
ników polskich przybył na lotni-
sko w Aspern konsul generalny
Rzeczypospolitej w Wiedniu p.
Morawski. Na tem kończą się
przeloty przez Wiedeń lotników,
biorących udział w raidzie mię-
dzynarodowym.

NIMES. (Pat.). Lotnik polski
Dudziński, który biarze udział w
międzynarodowych zawodach tu-
ryzmu powietrznego, odleciał z
Nimes wczoraj rano. Lotnik Mu-
ślewski odleciał w godzinę póź-
niej

WARSZAWA. (Pat.). Uczestnik
raidu awionetek Babiński wystar-
tował dziś do Królewca o godz.
7.30, a o godz. 9.46 wylądował
w Królewcu, zaś w godzinach
przedpołudniowych wylądował w
Gdańsku, gdzie następnie startu-
jąc złamał podwozie.

"BERLIN. (Pat.). Wczoraj wylą-
dowało w Tempelhowie 8 ma-
szyn, a więc wróciły z raidu po
Europie 33 samoloty. Kierownic-
two sportowe przypuszcza, że na
tem lista uczestników raidu, któ-
rym udało się jeszcze szczęśliwie
wrócić do Berlina, zostanie zam-
knięta. Co najwyżej mogłaby
jeszcze przybyć niemiecka ma-
szyna E.2 (Pilot Bohte). Według
ostatniego meldunku maszyna
E.2 wylądowała wczoraj w Kró-
lewcu. Mogłaby również jeszcze
przybyć do Berlina szwajcarska
maszyna S.2, pilotowana przez
Kolpa. |

GDANSK. (Pat.). Około godz.
1-ej na tutejszem lotnisku uległ
wypadkowi biorący udział w ra-
idzie lotniczym aparat polski lot-
nika Babińskiego. Krótko przed
startem samolot zakręcił nagle w
lewo, przyczem nastąpiło ziama-
nie podwozia. Prace reperacyjne
są w pełnym toku. W kołach lot-
niczych spodziewają się, że Ba-
biński wystartuje jeszcze dzisiaj
popołudniu w dalszą drogę do
Berlina. Ofiar w ludziach nie
było.

BERLIN. (Pat.). Dwaj lotnicy
polscy Muślewski i Dudziński wy-
startowali o godzininie 7.15 z
Monachjum.

BERLIN, (Pat). Do godz. 16
w dniu 31 bm. z ogólnej liczby
startujących w dniu 20 bm. do
międzynarodowego raidu awione-
tek 60-ciu uczestników przybyło
do Berlina 34 lotników, w tem
4-ch Polaków na awionetkach
0.1,. P. 2, „P. 3,,P.-4.. W? «ciągu
dnia dzisiejszego wylądowało na
lotnisku w Tempelhofie dotych-
czas tylko jeden aparat niemiecki
E 2. Wobec tego, że narazie
skreślonych jest 20 maszyn, w
tem 7 maszyn niemieckich, 4
francuskie, 2 hiszpańskie oraz 7
polskich, t. j. 0.8, P. 1, 0.7, 0.9,
0.2, 0.5, i P. 5, na szlaku znajduje
się jeszcze 6-ciu IStników.

Ponieważ do maszyny polskiej
P. 5, kierowanej przez Muslew-
skiego, nie stosował się zakaz
startu w Pau, została ona skre-
ślona z powodu nieprzybycia do
mety w dniu dzisiejszym. Na tra-
sie został więc z Polaków Du-
dziński na awionetce 0.5, który
może jeszcze wylądować w dniu
dzisiejszym, oraz Babiński na sa-
molocie 0.6, który lądując dziś w
Gdańsku, uszkodził podwozie sa-
molotu, lecz mimo to zamierza
dziś jeszcze przybyć do Berlina.
Obecnie komisja sportowa mię-
dzynarodowego raidu awionetek
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Polska Składnica Galanteryjna
FRANCISZEK FRLICZKA

Wilno, ul. Zamkowa 9, róg Skopówki. — Telefon 6—46.

oblicza punkty poszczególnych
lotników, którzy ukończyli lot, za
uzyskaną przez nich średnią szyb-
kość i wytrwałość lotu. Dotych-
czas ustalono punkty w odnie-
sieniu do przybyłych 34 lotników.

Z pośród lotników polskich
w stosunku do których wczoraj
jeszcze punktów nie obliczono,
Gedgowd na awionetce O. 1 za
przebyty lot w ciągu 76 godz. 34
min. ze średnią szybkością 99
klm. na godzinę uzyskał 27 pun-
któw za szybkość oraz 60 punk-
tów na wytrwałość lotu, t. j. peł-
nych 75 punktów za przebycie
całej trasy minus 15 punktów
karnych za przybycie do Sewilli
po zamknięciu lotniska. Więckow-
skiemu przyznano 59 godz. 32
min. lotu ze średnią szybkością
127 klm: na godz., za co otrzyma
159 punktów za szybkość oraz
pełnych 75 punktów za wytrwa-
łość lotu.]

Ostateczny plan zestawienia
puńktów za przebycie lotu do-
koła Europy ustalony zostanie
po przybyciu na lotnisko w Tem-
pelhofie wszystkich zawodników,
którzy ukończą całą trasę. W
dniu 1 sierpnia zaczyna się kon-
kurs techniczny awionetek, Pro-
gram tego konkursu ustalony
jest przez kierownictwo sportowe
lotu następująco: W ciągu dnia
1 sierpnia od godz. 9.30 do 16
próba motoru, badanie wygody
samolotu, próba rozbiórki i zło-
żenia aparatu, połączona z lotem
próbnym dla tych samolotów,
które znajdują się dziś już na
lotnisku w Staaken.
W dniu 2 sierpnia od g. 9.30

do 16-ej, to samo dla tych samo-
lotów, które mogą przybyć do
Staaken przed południem 2-go
sierpnia. W dniu 3 sierpnia od
godz. 16.30 rozpocznie się próba
zużycia paliwa, przyczem zacho-
wana będzie ta sama kolejność
startu, co przy starcie do lotu
okrężnego. Próba ta może być
w razie złych warunków atmosfe-
rycznych odłożona na później.
Lot ten odbędzie się na trasie
między Eldebriicke a halą zeppe-
linowską w Staaken. śW dniu 4
sierpnia i w dniach następnych
odbywać się będzie próba startu
i lądowania przez przelatywanie
ponad przeszkodą o wysokości
około 8 metrów.

PRAGA. (Pat.) Czeskie biuro
prasowe „donosi, że wśród lot-
ników, biorących udział w
międzynarodowym  raidzie awio-
netek, którzy w dniu dzisiejszym
przelecieli przez Pragę, znajdo-
wali się dwaj lotnicy polscy: Du-
dziński, który wystartował do dal-
szego lotu o godz. 13.51 oraz Mu-
ślewski, który wystajtował o 15.45.

WARSZAWA (Pat). Dotychcza-
sowe wyniki, osiągnięte przez
awionetki polskie biorące udział
w raidzie międzynarodowym, we-
dług danych nieoficjalnych przed-
stawiają się następująco: Pion-
czyński, jadący na P. 3, ma za
szybkość 161 punktów, a za re-
gularność — 75. Więckowski (P4)
za szybkość 159 za regularność—
75. Bajan (P. 2) — za szybkość
60, za regularność — 60. Ged-
gowd (O. 1) — za szybkość 27,
za regularność 60. Rekordwlocie
okrężnym osiągną Anglik Broad
na K. 3, zdobywając 196 punk-
tów za szybkość i 75 za regular-
ność. Jest to więc maksymalna
ilość punktów.

OD ADMINISTRACJI

czas odnowić prenumeratę

na miesiąc SIERPIEN.
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'Przed próbą sit.
Jeżeli można snuć jakiekol-

wiek przypuszczenia na przyszłość

na podstawie doraźnych, trudno

dających się skontrolować obja-

wów, to można przypuszczać, iż

w niedalekiej przyszłości stanie-

my w obliczu wyborów.

Zdaje się, że zjazd radomski,

który bezsprzecznie będzie dużem

posunięciem sfer sanacyjnych, bę-

dzie miał istotny cel: oddanie się

legjonistów marszałkowi Piłsud-

skiemu do dyspozycji i wywarcie

na niego moralnego nacisku, by

zdecydował się na jakieś pozy-

tywne czyny. Obecny stan, przy-

pominający niesłychanie słynne

Trockiego: ni wojny ni mira—ani

wojny ani pokoju—staje się nie

do zniesienia dla samej sanacji,

dla której coraz silniej zarysowu-

je się największe niebezpieczeń-

stwo: wewnętrznego rozkładu.

W łonie sanacji coraz silniej

rozbrzmiewają się głosy krańco-

we: gdy „Przełom* w rozumowa-

niach swoich posuwa się do kon-

cepcji sojuszu z centrolewem, to

grupa „Nowej Kadrowej", forso-

"wana przez Ligę mocarstwową,
która stwarza majprzedziwniejsze

organizacje, pcha do rozwiązania

w drodze zamachu stanu. Ująć w
jakieś karby sanacja musi prag-

nąć, w przeciwnym bowiem ra-

zie mogą one ją samą rozsadzić.

Decyzje ma się wyrazić wfor-

mie rozwiązania parlanientu. Zda-

je się, że rozwiązanie samo nie

nastąpiłoby wcześniej, aniżeli póź-

ną jesienią, tak że wybory przy-

padłyby w zimie lub wczesną

wiosną.

W każdym razie dzisiaj mamy

do czynienia z dużemi czynnoś-

ciami przygotowawczemi ze stro-

ny sanacji. Widać je po wywia-

dach czynników  zainteresowa-

nych, a głównyciężar tej pracy

spoczywa na p. Świtalskim i se-

kretarjacie generalnym BB. Pono

już są prowadzone pewne roz-

mowy z domniemanymi kandy-

datami, pono są już kandydatury
ustalone. Tak przynajmniej ma

być w niektórych stronach za-

chodniej Małopolski.

Ciekawe jest rozgoryczenie nie-

których osobistości, które zapew-

ne już czują powiew śmierci po-

litycznej. Z rozmów z nimi prze-

bija się przeświadczenie o końcu

ich karjery politycznej. Weźcie

starego Bojkę, a przekonacie się,

z jaką rezygnacją wyczekuje je-

sieni, by zrzucić z siebie mandat

poselski i usunąć się w zacisze

swego Gręboszowa. On wyraźnie

wyczekuje rozwiązania i nie kryje

się z tem, że do przyszłego sej-
mu już nie podejmie walki. Weż-

cie Zjednoczenie pracy wsi i
miast, które wchłania w siebie

resztki Partjj Pracy, zanikłej po

objęciu przez p. Kościałkowskie-

go stanowiska wojewody  biało-

stockiego, przystępuje do prac

organizacyjnych — przekonane, iż

Blok Bęzpartyjny już nie zo-

stanie wskrzeszony, i dążące do

zabezpieczenia sobie wpływów w

drodze innych form organizacyj-
nych.

*Przygotowania wyborcze czy-

nione są także i wśród mniej--

szości narodowych. Teraz już jest

widoczne, że zwalnianie działaczy:

Białoruskiej Hromady zostało do-

konane w celu zjednania sobie:

wpływów na ziemiach wschod-
nich. Kokietowanie pewnych kół

ruskich, zwłaszcza klerykalnych,.

zapewne idzie w tymsamym kie--

runku. Po nieudałej próbie wy-

tworzenia wśród żydów partji sa*-

nacyjnofilskiej Wiślickiego i Kirsz--
brauna teraz podjęto próbę po--

rozumienia w sjonistami. Prasa

żargonowa zdekonspirowała roz--
mowy, jakie prowadził p. Hołów-'
ko z przedstawicielami różnych

kół żydowskich w/celu progra-'

mowego zjednania sobie t. j. sa--
nacji tych sfer.

Bliższe szczegóły tego prog--
ramu nie są znane. Wiadomo:
jednak, iż obejmowały i zagad--

nienia szkolne i wyznaniowe i go-*

spodarcze, żeby wspomnieć spra-'

wę rewizji spoczynku  niedżiel--

nego.
To są objawy znane, pozwa-

Jające przypuszczać, że jednak w

kołach kierowniczych sanacji li-
czą się z potrzebą rozwiązania

sejmu i spróbowania sił społecz-'

nych w walce wyborczej. Od wy-
ników wyborów zależałoby dopie-*
ro, co czynić dalej,
W każdym razie nowe wybo-“

"Wobec tego,

DZIENNIK W

KRESY I WYBORY.
T. zw. misja p. Hołówki.

Pisma żydowskie w ciągu ostat-

nich dni podały wiadomość, że

„ Tadeusz Hołówko, naczelnik

Wydziału Wschodniego w M. S.

Z. od lutego 1927, t. j. po prze-
wrocie majowym, otrzymał misję

rządową nawiązania styczności z

mniejszościami naKresach wschod-

nich wobec zbliżających się wy-

borów, oraz że w szczególności

już nawiązał rozmowy poufne z

żydami.
Działalność ta p. Hołówki nie

jest w bezpośrednim związku z

jego stanowiskiem naczelnika Wy-

działu Wschodniego w M. S$. Z.,

ale przypomnieć trzeba, że właś-

ciwie do M.S. Z. na sprawy

wschodnie p. Hołówko poszedł

'raczej nieoczekiwanie, a bardziej
był znany wówczas z zajmowania

się ogólnego. naszym wschodem

i mniejszościami, z czem, co-

prawda, łączyły się szerokie za-

mysły wschodnie, ukraińskie czy

białoruskie, o zabarwieniu t. zw.

federacyjnem.
Poglądy swe w tej dziedzinie

wyłożył p. Hołówko w r. 1922,

wówczas jeszcze członek PPS.,

w pracy p. t. „Kwestja Narodo-

wościowa w Polsce", w której

obok różnych zajmujących rze-

czy znajduje się takie ujęcie we-

wnętrznego zagadnienia polskiego:

— „Zdaniem mojem, punkt

ciężkości walki © władzę mu-

si być przeniesiony z walki o

mandaty w Sejmie na walkę o

Prezydenta... Wybranie kan-
dydata lewicy na Prezydenta

to gwarancja, że przez cztery
lata władcza wykonawcza spo-
czywać będzie w rękach lewi-

cy. W państwie polskiem przy

',, mniejszości narodowych,
które zawsze będą głosować

za kandydatem lewicy, trzeba

nadzwyczajnych okoliczności,

aby przeszedł na Prezydenta

kandydat prawicy... Nieodzow-

nym jednak warunkiem, aby

ujęta w ten sposób władza Pre-

zydenta nie przekształciła się

w rządy oligarchji i biurokracji,

jest istnienie Sejmu, wybranego

na podstawie pięcioprzymiot-

nikowego prawa głosowania

bez różnicy płci przez wszyst-

kich obywateli od 21-go roku

życia, przy zachowaniu za-

sad obecnej ordynacji wybor-

czej"...

Od tego czasu wiele się zmie-

niło w zdarzeniach państwowych

i stanowisko p. Hołówki wobec

tych zdarzeń szło innemi droga”

mi, niż stanowisko przeważnej

części PPS., a raczej bližszemi

stanowiska tej jego grupy, którą

nazywają obecnie B. B. S., czyli,

krótko mówiąc, p. Hołówko po-

został trwale po stronie przewro-

tu majowego.

Wobec tego w poglądach p.

Hołówki, oczywiście miejsce le-
wicy zajmuje obecnie obóz rzą-
dowy, pojmowany przezeń lewi-

cowo, ale pozatem niewątpliwie

oś główila tych poglądów nie

zmieniła się. Jaka jest ta oś? W

walce o władzę w państwie opar-

cie się na porozumieniu z mniej-
szościami przeciw innym obozom
polskim, do czego gruntem naj-
dogodniejszym mają się stać de-
magogiczne wybory Prezydenta
Rzplitej.
W jakiej mierze rachuby H.

zgodne są z rzeczywistością o-

becną, to już rzecz takiej czy

innej oceny, ale można uznać za
widoczne i pewne, że w tym kie-
runku idzie jedna z rachub ogól-
nych obozu rządzącego i to do-
statecznie objaśnia nową misję p.
Hołówki, obliczoną poczęści na
same najbliższe wybory, a po-
części na dalsze zamysły.
W związku z ożywieniem się

tej strony działalności p. Tadeu-
sza Hołówki są uwagi, ogłaszane

z podpisem T. H. (Gaz. Pols.
nr. 197 i 201) o kresach, nawią-
zane do szeregu artykułów ogło-

szonych ostatnio przez prof. St.
Grabskiego, „a potwierdzające tę
dążność. Mianowicie myślą głów-
ną tych uwag p. T. H. jest twier-
dzenie, że na kresach są dobre
oznaki zbliżania się mniejszości
do państwa, a raczej do obozu
rządzącego obecnie, oraz dobre
widoki zacieśnienia porozumienia,
co w szczególności stara się wy-
kazać w stosunku do żydów. Wi- '
dać tu zatem gotowe podłoże
poglądów do przeprowadzenia
tego porozumienia, choćby na-
wet poglądy musiały być bardzo
w tym celu dociągane i nacią-
gane.

Tak się narazie zarysowuje i
objaśnia ta t. zw. misja p. Ho-
łówki, która ma już głównie do-
tychczas w pismach żydowskich
szeroki ogłos.

St. St.

Zwolnienie majątków ziemskich od obo-
wiązku parcelacyjnego.

Na zasadzie art. 1-go ustawy o wykonaniu reformy rolnej.

Najwyższy Trybunał Admini-
stracyjny, wyrokiem z dnia 27.III.

1930 roku L. R. 4764/28, uznał,

że przy ustaleniu obszaru wyłą-

czenia „na mocy p. a i b art. 5,
należy brać cały 4-krotny obszar
plantacji ziemniaczanych na uży-
tek gorzelni, krochmalni łub płat-

karni, względnie 6-krotny obszar

plantacyj buraczanych i obszar

ten w Całości, niezależnie zupeł-

nie od wyłączeń z mocy art. 4,

zwalniać od obowiązku parcela-

cyjnego. Wyrok ten anulował cał-

kowicie dotychczasową, w tym

zakresie, pracę Ministerstwa i

przypuszczalnie musi wstrzymać,
przynajmniej częściowo, i przy-
szłą akcję wyłączeniową, cho-
ciażby ze względu na konieczność
dokonanie nowego podziału kon-
tyngentu.

Na pierwszy rzut oka zdawa-

łoby się, że wyrok N. T. A. jest

ze wszech miar korzystny dla

wszystkieh właścicieli majątków,
posiadających uprawnienia do

wyłączeń z mocy art. 5'go, gdyż

w majątkach tych wyłączniu po-

dlega 190 ha (60 lub 300) użyt-

ków rolnych, jako podstawowe

normy władania z art. 4-go nadto

'do tego obszaru „pędzie doliczany

«całkowity'4-ro lub 6-krotny obszar
z tytułu p. a i b. art. 5'go, czyli
w każdym, wyłączonym w ten

sposób majątku, nie podlegający

obowiązkowi parcelacyjnemu ob-

szar, powiększonyby został z re-

guły o 180 (60 lub 300 ha). Jed:

nakże, jeżeli weźmiemy pod uwa-

gę, że wsokość wyłączeń z art. 5

na terenie Rzeczypospolitej Pol-

skiej, jest ograniczona kontyn-

gentem do 550.000 ha, a w licz-

bie tej, poza wyłączeniami z p. a

i b, muszą si$ zmieścić i wyłą-
czenia dla utrzymania - gospo-

darstw na odpowiedniej wysoko-

ści kultury rolnej, wyróżniających

się intensywnością produkcji i
poświęconych wytwórczości na-

siennej i hodowlanej, łatwo się

będziemy mogli przekonać, iż

cały kontyngent zostanie wyczer-

'pany na gospodarstwa o przemy-
śle ziemniaczanym i buraczanym,

gdyż te wyłączenia muszą być

dokonane z reguły w całości.
gospodarstwa nie

posiadające przemysłu ziemnia-

czanego, ani plantacji buracza-
nych, nie będą miały możności,

mmimo posiadania innych upraw-

ry byłyby tylko etapem w roz-

wiązaniu przesilenia wewnętrzne

go, które Polska przechodzi.
| H. W.

"Warszawa, 29 lipca.

II.

nień do wyłączenia z mocy art.
5-go, zwiększenia obszarów nie-
podlegających obowiązkowi par-
celacyjnemu i będą zmuszone
zadowolnić się wyłączeniem jedy-
nie z mocy art. 4-go. Ponieważ
zaś, gospodarstw tego rodzaju
w Polsce jest bezwzględna więk-
szość, a będą one bardzo po-
krzywdzone, tem samem wyrok
N. T. A. dla większości ziemiań-
stwa polskiego nie jest korzystny.

Według danych, zaczerpniętych
z książki dr. Adama Rose (***),
na terenie Państwa Polskiego
jest 1443 gorzelni (po potrąceniu
gorzelni w majątkach panstwo-
wych), 106 łatkarni oraz 70 kroch-
malni i dla zadośćuczynienia po-
trzebom tych zakładów przemy-
słu rolniczego potrzeba ogółem
207,700 ha użytków rolnych. Licz-
ba ta została ustalona zgodnie z
intrepretacją M. R. R. punktu a
art. 5-go, czyli po potrąceniu od
4-krotnego obszaru plantacji zie-
mniaczanych 180 ha w każdym
mojątku. Natomiast, zgodnie z
wyrokiem M. T. A. podlegający
wyłączeniu 4-krotny obszar plan-
tacyj ziemniaczanych nie może
ulegać zmniejszeniu, a tem sa-
mem winien on odpowiadać na
terenie Państwa Połskiego 499.120
ha (1619 zakł. przem. ziem. x przez
e = 291.420-4-207700= 499120

a).
Według tych danych dr. Roze

na mocy p. b art. 5-go wyłącze-
niu podlega 149,100 ha użytków
rolnych z tytułu plantacji buracz-
nych w majątkach posiadających
jednocześnie zakłady przemysłu
ziemniaczanego, oraz 148.900 ha

we wszystkich innych majątkach
płantujących buraki. Czyli, według
dr. Rose, zgodnie z interpretacją
M. R. R., zwolnić należy od obo-
wiązku parcelacyjnego na zasa-
dzie p. b art. 5 na terenie pań-
stwa ogółem 298,000 ha. Nato-
miast w myšl interpretacji N.T.A.
należałoby z tego tytułu wyłączyć
508,060 ha(1167 maj. plantuja
cych buraki cukrowe x przez 180
ha=210,060 ha plus 298.000 ha
=508,060 ha).
W ten sposób, w myśl wyro-

ku N. T. A. na terenie Państwa
Polskiego, na zasadzie tylko p. a
i b art. 5-go wyłączeniu podle-
gałoby 1,007,180 ha użytków rol-
nych, czyli liczba prawie w dwuj-
nasób przewyższająca ustawowy
kontyngient,

Jasnem jest przeto, że inter-
pretując w ten sposób Ustawę,

(***) Dr. Adam Rose. Ochrona prze-
mysłu cukrowniczego I ziemniaczanego
w ustawie o wykonaniu reformy rolnej
Warszawa 1928 r.

t/L EN. SAK

pozbawia się absolutnie možnošci
zwolnienia od obowiązku parce-

lacyjnego jakichkolwiek obszarów,

po za podstawowemwyłączeniem

z art. 4-go, w majątkach nie po-

siadających przemysłu zierania-

czanego i plantacyj buraczanych,

a wyróżniających się innemi mo-

że nawet wybitnemi, cechamii

kierunkami wytwórczości  rolni-

czej, uprawniającymi dowyłączeń

z art. 5-go. Majątkami zaś tem,

będą w pierwszym rzędzie ma-

jatki położone na kresach wschod-

nioh i w większej części Kongre-

sówki. Natomiast uprzewiljowa-
ne zostaną majątki w Poznań-

skiem i na Pomorzu, gdyż w tych

dwuch dzielnicach jedynie na za-

sadzie p. a i b art. 5 wyłączeniu

musi ułedz***) 531,140 ha, czyli

obszar równy prawie całemu kon-

tyngentowi.

Trudno przypuszczać, aby usta-

wodawca nie brał w rachubę

interesu całości Państwa, dbając

jedynie o pewne tylko Jego dziel-
nice, tem bardziej, że popieranie

i uprzywilejowanie większej włas-

ności na kresach Zachodnich jest

ze wszech miar dla Polski nie-

korzystne.
„Projekt rządowy“—pisze dr.

E. Sommerstejn*) — „przewidy-

wał 600.000 ha, a to na podsta-

wie dat szczegółowych, przedsta-

wionych przeż Ministra Rolnictwa

Janickiego w odniesieniu do po-

trzeb gospodarstw nasiennych i
hodowlanych, że jeżeli szczegóło-

we dane Ministerstwa Rolnictwa

wykazały potrzebę 600000 ha na
zabezpieczenie przemysłu ziem-

niaczanego, plantacji buraczanych

oraz potrzeb gospodarstw nasien-

nych i hodowlanych, ustawodaw-

ca musiał mieć na myśli, że użyt-

ki rolne, wyłączone na mocy art.

4-go, przy zabezpieczeniu potrzeb

rolnictwa będą brane pod uwagę

ponieważ w przeciwnym razie,

cyfry podawane przez Ministerstwo

Rolnictwa musiałyby być z ko-

nieczności bez porównania wyż-

sze. Jeżeli tylko na przemysł

ziemniaczany i plantację buraków

należałoby przeznaczyć, jak wi-

dzieliśmy wyżej, zgórą 1000000 ha,
ustawodawca, przeznaczając ogó-

łem tylko 550.000 ha nie mógł

mieć na myśli wyłączenia na po-

trzeby przemysłu ziemniaczanego

i plantacji buraczanych poza wy-

łączeniem użytków rolnych z art.

4-go, ponieważ nie mogłyby mieć

zabezpieczenia inne gałęzie rol-

nictwa, jak hodowla i wytwór-

czość nasienna, nie mówiąc już

o tem, że zaledwie w połowie za-

bezpieczoneby Łyły potrzeby go-

rzelni, płatkarni i krochmalni o-
raz plantacyj buraczanych.

Wedlug danych dr. A. Rosego

na potrzeby p. a i b art. 40

stosując interpretację M. R. R.

należałoby przeznaczyć około

500,000 ha; wskazuje to również,

że ustawodawca, przeznaczając

na potrzeby rolnictwa 550,000 ha.
miał na myśli, że podstawowe

normy władania winne być brane

pod uwagę, przy zabezpieczeniu

potrzeb gospodarczych nierucho-
mości ziemskich.

Wyrok N.T.A. nakazuje zwal-
nianie od obowiązku parcelacyj-
nego z reguły pełnych obszarów

z mocy p. a i b art. 5-go, a po-

nieważ ustawowy kontyngient nie

wystarcza na pokrycie tych wy-

łączeń, będą je mogli uzyskać

tylko ci ziemianie, którzy wcze-

šniej, to jest do czasu wyczerpa-

nia kontyngientu złożą wnioski wy-

łączeniowe do Ministerstwa Re-

form Rolnych. Niestety jednak
właściciele majątków nie rozu-

mieją własnego interesu i abso-

lutnie się nie śpieszą z dokona

niem tego z własnej inicjatywy.

W szczególności zaś odznaczają

się pod tym względem ziemianie

z kresów wschodnich i większej

części kongresówki, jakkolwiek

oni właśnie w pierwszym rzędzie
powinni zabezpieczyć swoje war-

sztaty pracy i ze względów oso-

bistych i ze względów państwo-
wych. Natomiast powiedzieć tego
nie można o właścicielach ma-
jątków z Poznańskiego i Pomo-
rza. | tak, naprzykład, do M.R.R.
do dnia 1 stycznia 1930 roku (**)
wpłynęło 394 wnioski wyłącze-
niowe z okręgów Poznańskiego i
Pomorskiego, natomiast tylko 153
wnioski z okręgów Wilno (3), Gro-
dno (33), Białystok (36), Brześć
nB (17), Łuck (48), Stanisła-
wów (16).

Widzimy więc, jak ogromnie
Poznańskie i Pomorze przewyż-
szają województwa wschodnie w
dążeniach wyłączeniowych i za-
chowania majątków w posiadaniu
właścicieli. Jeżeli jeszcze weźmie-
my pod uwagę, že poza dobro-
wolnem. z własnej inicjatywy,
składaniem wniosków, są ziemia-
nie z dzielnic zachodnich zmu-
szeni do tego Wykazem  Imien-
nym, łatwo się przekonamy, że

bez trudu zdystansują oni inne

dzielnice Polski i całkowicie wy-
czerpią kontyngient na swoją ko-

rzyść, wobec czego właściciele
majątków. położonych na kre-

sach wschodnich przedewszyst-
kiem a poniekąd i w Kongresów-

ce, nie będą mieli możności do-
konania wyłączeń.

Jasnem jest przeto, że spo-

sób interpretacji Ustawy, nie za-

bezpieczający potrzeb gospodar-

*) Dr. Emil Sommersteln. Ustawa o

wykonaniu reformy rolnej. Lwów 1926 r.
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2 Litwy.
«Lietuvos Aidas» 0 oświadczeniu d-ra Gri-

niusa. 5

W swoim czasie zamieściliśmy

wywiad korespondenta ryskiego

„Siewodnia* z przywódcą  partji

ludowców dr. Griniusem na te-

mat stosunków litewsko-polskich.

Obecnie urzędowy „Liet. Aidas“

tak się odzywa o oświadczeniu b.

prezydenta Litwy:
„Gdyby litewska polityka zagra-

niczna uważała za wskazane do-

konać rewizji w kwestji wileń-

skiej, gdybyw związku z tem wy-

padało we właściwy sposób skie-

rować jednomyślne dotąd stano-

nowisko naszego społeczeństwa

w jedną stronę, wówczas musieli-

byśmy czuć wdzięczność dla dr.

Griniusa i ludowców za to, iż to

odium biorą na swe barki. Prze-

cież niejeden z Polaków i wogóle

ludzi postronnych twierdzi, iż li-

tewskie kierunki polityczne istot-

nie pragną zmiany swegu stano-

wiska w kwestji wileńskiej, jed-

nakże w żaden sposób nie chcą

ściągnąć na siebie tej niechęci

społeczeństwa, która niechybnie

spotkałaby każdą partję, każdy

kierunek polityczny, które otwar-

cie dążyłyby do wyrzeczenia

się Wilna. Jednakże, w imie-

niu wszystkich rozważnych Lit-

winów, możemy zapewnić, iż

w kwestji wileńskiej litewska te-

za polityczna w swej zasadzie po-

zostaje tą samą, jaką była w Wil-

nie w początkach tworzenia się

niepodległej Litwy i jakoś nie
zdołały osłabić żadne krwawe

starcia na polu walki i liczne za-

targi na arenie dyplomatycznej.

To też nie należy cieszyć się ilu-

zjami, iż litewska myśl politycz-

na w kwestji wileńskiej uległa

zmianie. Wilno powinno być zwró-

cone Litwie i wówczas z Polaka-

mi mogą istnieć dobre stosunki

sąsiedzkie oparte na prawie.

Woldemaras na wygnaniu.

Z Płote! donoszą,iż p. Wolde-

maras złożył wizytę właścicielowi

sąsiedniego majątku obywatelowi

francuskiemu hr. Choiseulowi i
obecnie przeprowadzi! się do je-

go pałacu. Jednakże po  niefor-

tunnej „przejażdżce" samochodem

roztoczono nad nim šcišlejszy

dozór policyjny, tak iż widzieć

sięz p. Woldemarasem stało się

niemożliwością.

Z rozporządzenia prokuratora

Trybunału Najwyższego Kałwajti-

sa został aresztowany uczestnik

próby ucieczki Woldemarasa w

Płotelach adw. Petronajtis. Petro-

najtis liczy sobie 50 lat i posiadał
rozległą praktykę w Kretyndze.

Drugi uczestnik zajścia b. ko-

respondent „Liet. Aidasa” A Da-

dele, znajduje się obecnie pod

Co możemy powiedzieć o o-
świadczeniu dr. Griniusa? Prze-

dewszystkiem powinniśmy stanow-
czo zaprzeczyć twierdzeniu, iż

brak stosunków z Polakami ze

strony litewskiej uchodził za po-
trzebny dla przeprowadzenia re-
formy rolnej i utrwalenia wszę-
dzie języka litewskiego. Reforma
rolna i prawa języka litewskiego
w państwie litewskiem są spra-
wami wewnętrzno - państwowemi.

Cały świat orjentuje się dosko-

nale, dlaczego Litwa nie ma sto-

*sunków z Polakami. . Nikt, jak się

zdaje nie tłumaczy tego wzglę-

dami języka i reformy rolnej.

Społeczeństwo litewskie z cie-

kawością wysłuchałoby również

opinji w tym wzgzlędzie in. przy-

wódców ludowców, młodszychi

energiczniejszych. Gdyby się zaś

okazało, iż są oni solidarni w tej

kwestji ze swym prezesem wó-
wczas ze swej strony, nie będąc

prorokami, moglibyśmy  przepo-

wiadać: ludowcy sami skrešiili

siebie z życia politycznego Litwy,

gdyż dokuczyła im walka o naj-

większe dotąd zadanie naszego

narodu—odzyskanie dawnej sto-
licy swego państwa*.

Jeden z przedstawicieli prasy

zagranicznej po przeczytaniu wy-

nurzeń dr. Griniusa oświadczył:
„Dr. Grinius juž się zestarzal.

Nie życzy sobie walki, lecz spo-

koju,—pragnie odpoczynku". My
ze swej strony, pragnąc wyjaśnić
psychologicznie wyrażoną prze-
zeń opinję, musimy przyznać, że

powyższy sąd bodaj, że jest traf-

nym. 2
Jednakže sam dr. Grinius nie

stanowi całego związku ludow-

ców, nie jest jedynym jego przy-
wódcą, jedynym  wyrazicielem
myśli politycznej.

aresztem w policji kryminalnej
m. Kowna.

Likwidacja mieszkania prof.
Woldemarasa w Banku Emi-

syįnym.
Dziś o 9 rano naczelnik komi-

sarjatu III rewiru zjawił się w

mieszkaniu prof. Woldemarasa w
Banku Emisyjnym i zarządził, by
rzeczy jego zostały z mieszkania
wyniesione i złożone w jednym
ze składów na dziedzińcu banku.

P. Woldemarasowa narazie za-
mieszkuje jeszcze w jednym z

pokojów likwidowanego mieszka-
nia i korzysta z kuchni, ale w

tych dniach wypadnie jej miesz-
kanie opróżnić. Zamierza ona

wyjechać do krewnych swych w

Kibartach. Otrzymała ona 2 tele-
gramy od męża, w których dora-
dzał jej, by Kowno opuściła.

 

Dień politycy.
inspekcja min. Składkow-

skiego.
P. minister Składkowski, skoń*

czywszy inspekcję terenu woje”

wództwa stanisławowskiego, wy”

jechał z Tarnopola w kierunku

Lwowa. Podczas pięciodniowego

pobytu p. minister inspekcjono-

wał wszystkie powiaty wojewódz-

twa tarnopolskiego i ponadto

dwa powiaty województwa stani-
sławowskiego.

wraA m

2 Bidłorygi Sawieckiej
Upadek komunizmu na

Białorusi.

„Zwiezda* mińska z dnia 30
lipca r. b. donosi. iż w dniu 23

lipca r. b. otwarty w Mińsku zo-

stał zjazd plenum mińskiej partji

komunistycznej i bolszewickiej.

W zjeździe wzięli udzieli delegaci

całego okręgu na czele z preze-

sem partji. Sławińskim.

Na zjeździe omówniono wzrost

prawej opozycji oraz upadek ko-

munizmu na terenie Białorusi so-

wieckiej.

W wyniku dłuższej dyskusji
plenum wyniosło zarządzenie zli-

kwidowania okręgowej partji bol-

szewickiej (A. K. K. K. P. B.) do

dnia 15 sierpnia r. b, (d)

Z białorutenizacją žie.
Ostatni numer mińskiej „Zwie-

zdy“ w związku z podkreślonem
na 16-ym żjeździe partji komuni-
stycznej wzmaganiem się nacjo-
nalizmu rosyjskiego w republi-
kach sowieckich powraca do
wiecznie aktualnej w Białorusi
kwestji białorutenizacji. Sztucznie
nasadzany język białoruski, mimo

KIKORZRSKACYGENYZAK ZESTANDEKTKORIS

czych majątków ziemskich na te-
renie całego Państwa, a jedynie
tylko niektórych jego dzielnic,
nie może być korzystny ani dla
większości właścicieli ziemskich,
ani ze względu na interes ogól-
nopaństwowy, co bezwzględnie
nie mogło być intencją ustawo-
dawcy.

Inż. A. Kownacki.

dziesięcioletnich wysiłków, nie

mógł dotychczas zdobyć w Bia-
łorusi prawa obywatelstwa i obec-
nie „Zwiazda", zmuszona jest się
przyznać, że np. w klubach robot-
niczych 73', robotników rozma-
wia tylko po rusku, że w organi-
zacjach komunistycznych języka
białoruskiego niemal że nie sły-

chać i co najgorsza, urzędowe

organy sowieckie nie nadają te-
mu zjawisku politycznego znacze-
nia. W rzeczywistości organy te
nie prowadzą akcji białoruteni-

zacji primo dlatego, że same pro-

wadzą całą pracę po rosyjsku,
sekundo — spotykają się nietylko
z biernym oporem mas robotni-
czych, lecz i z naukowo umoty-
wowanemi dowodzeniami profeso-

rów, że idea białorutenizacji jest *
myślą chybioną i nie ma racji
bytu.

Podobne położenie, godzi w
politykę narodowościową sowie-
tów, a politykę Białorusi sowiec-
kiej w szczególności napawa wiel-
ką trwogą sowieckie sfery kie-

rownicze i urzędowa „Zwiezda*
wielkim głosem nawołuje do bez-
litosnej walki z „rosyjskim szowi-
nizmem”, który już wkrótce może

pochłonąć białoruską politykę
narodową i z wielkim mozołem
zdobyte mizerne owoce białoru-
tenizacji. w.

Polskie szkoły komuni-
styczne.

Z pogranicza donoszą, iż w
br. szkolnym w  pogranicznem
miasteczku ZasławiuiŁohojsku na
skutek starań ludności polskiej
zostaną otwarte dwie 7 klasowe
szkoły ludowe polskie. Komitet
szkolny otrzymał już zezwolenie
władz sowieckich. d
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Dolary 8,89 |, —8,91' ,—8,871,.
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Berlin w obrotach prywatnych 212,89.

Papiery procentowe:
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SE Krajowego i Banku Rolnego; ob,
B. G.K. 94. Te same 7”, 83,25, 7” , ziem*
skle dolarowe 76,50, 4%, ziemskie
SR „ warszawskie 76,50 109;, Sie«
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Opinia © pomorskich pokładach nafty
wydana przez fachowaa, brzmi pocieszająco.

P. Zygmunt Towarnicki, b. dy-
rektor Tow. Naftowego w Kroś-
nieńskiem, przesłał jednemu z
pism krakowskich opinję swoją
co do pokładów nafty na Po-
morzu. P. Towarnicki, jak się
okazuje, tereny ropodajne na Po-
morzu badał już i zna. Stwier-
dza on, że nie tylko w Tucholi
samej, ale i w okolicy trafiał na
ślady nafty.
W Nowej Tucholi, na grun-

tach p. Chylewskiego przy kopa-
niu studniu na 20 mtr. głębokoś-
ci natrafił pod pokładem czerwo-
nego łupku na naftę tego samego
gatunku, co znaleziona u Kallasa.
Również we wsi Pile o 7 kilome-
trów od Tucholi, w głębokości
kilkunastu m. natrafiono na ropę
z wodą, a siła gazów, towarzy-
szących im, była tak wielką, że
wodę z ropą, piasek i kamie-

nie, razem zmieszane, wyrzucały

na kilka m. w górę.
— „Tam także — pisze p. To-

warnicki — natrafiłem na dosyć
grube pokłady węgla brunatnego,
zawierające w sobie dużą ilość
siarki. Podkład geologiczny po-
morskich złoży naftowy jest
taki sam, jak na Podkarpaciu.
Znaleziona ropa należy do tego
samego gatunku ropy benzyno-
wel[ iprzy badaniu okazała ciężar
gatunkowy ponad 800. Można ją
palić w.lampie bez oczyszczania
i nie obawiając się eksplozji".
W dalszym ciągu pisze p. To-

warnicki, że dla niego nie ulega
wątpliwości, że w Tucholi i oko-
licy, w odłegłości 80 kilometrów
od Bałtyku jest nafta i że ek-
sploatacja terenów ropodajnych
opłaci się, gdyż wiercenia będą
plytkie i w giębokpści kilkuset
metrów wybuchy ropne nastąpią.
 

KRONIKA.
Aresztowanie studentów-komunistów.
W wyniku badań įmaterjalėw,

zabranych u aresztowanego  stu-

denta Okulewicza i Debory Minc
władze zatrzymały w dniu 30 lip-
ca rb. w Wilnie działaczy PPS

lewicy studentów USB Wulfa Ta-
boryskiego i Szmuela Mendelso-
na. Obaj zostali przekazani do
dyspozycji władz sądowych šled-

czych. d

Dookoła budżetu m. Wilna.
W związku z zatwierdzeniem

preliminarza budżetowego m Wil-
na na rok 1930/31 przez władze
nadzorcze (lrzędu Wojewódzkie-
go, wojewoda udzielił napomnie-
nia prezydjum Magistratu w spra-

wie systematycznego nieprzestrze-

gania przez samorząd miejski
przepisów co do prekluzyjnych
terminów  przekładania władzy

nadzorczej preliminarzy do za-
twierdzenia. Powoduje to doraźną
gospodarkę prowizoryczną i od-
bija się źle na jej całokształcie.

Omawiając stronę dochodów,
władze nadzorcze wskazują na to,
że przewidziany zysk w elektro-
wni w kwocie zł. 1.734.253 jest

nie realny i przy podliczeniach
suma wstawiona do preliminarza
wzięta jest o całe 150 tys. zł. za
wysoka.

To samo wynika z obliczenia
przyszłych dochodów z wodocią-
gów i kanalizacji, bowiem suma,
jaka wstawiona została do budże-
tu, jest o całe 100 tysięcy za-
duża.

Wogóle przy zatwierdzeniu
budżetu skonstatowano, iż nasz
Magistrat prowadzi gospodarkę
miejską chaotycznie i bezpłatnie.

Budżet m. Wilna został one-
gdaj odesłany do zatwierdzenia
władzom centralnym. (d)

 

Wiadomości kościelne.
— „Bilety wizytowe J. Em.

Ks. kardynała Kakowskiego
ktoby z P. Wiel. Duchowieństwa
otrzymał od Romana Klasickiego,
ostatnio organisty, kościoła para-
fjalnego w Slonimie jako reko-
mendacja na posadę, uprasza się

o przesłanie, albo przynajmniej o
powiadomienie, do księdza dzie-
kana w Slonimie“.

Z miasta.
— Dookoła wyborów do Ra-

dy Miejskiej. W związku ze zbli-
žającemi się wyborami do Rady

Miejskiej, Magistrat m. Wilna wy-

asygnował 100.000 zł. na techni-
czne przeprowadzenie wyborów.

Wybory w roku 1927 kosztowały
77.526 zł. (d)
— Wielka burza nad Wil-

nem. Wczoraj w godzinach po-

południowych nad miastem prze-

szła niezwykle silna burza, połą-
czona z ulewnym deszczem.
Wskutek uderzenia piorunu w po-
sesję przy ul. Filareckiej 25 za-
palił się dach domu, oraz została
ciężko porażona Franciszka Oko-
ło-Kułak, którą w stanie ciężkim
pogotowie ratunkowe przewiozło
do szpitala.
W podwórzu przy ul. Wielkiej

5 został porażony Bejer Pruskier.
Ulewny deszcz w szeregu ogro-
dach pozmywał zupełnie warzywa,
wyrządzając właścicielom znaczne
szkody. W mieście zostały zalane
wodą piwnice, sutereny i składy
z towarem. W kawiarni „Wielko-
polanka* i sklepie spożywczym
Kacewa przy ul. Garbarskiej 1
poziom wody wynosił pół metra.
Na ulicach: Wileńskiej, Ostro-
bramskiej, W. Stefańskiej, Zawal-
nej, Niemieckiej i innych woda
wdarła się do mieszkań, położo-
nych w sutenerach, skąd ją: mu:
siano wypompowywać. Kilka jezd-
ni zostało podmytych. d

Sprawy miejskie.
— 1 miljon 900 tys. zł. na

rozbudowę m. Wiina. Bank Go-
spodarstwa Krajowego w r. b.
przyznał do dyspozycji Komiteto-
wi Rozbudowy m. Wilna sumę 1
milj. 900 tys. zł, z czego 1 milj.
200 tys. zł. zostało zużytkowane
na pożyczki na. budowę nowych
domów, 600 tys. zł. na sfinanso-
wanie budowli już rozpoczętych
i 100 tys. zł. na drobne remonty
domów. (d)
— Uiepszenie tempa prac

przy budowie stacji dia auto-
busów zamiejskich. Magistrat
m. Wilna przerwał ostatnio robo-
ty prowadzone nad budową stacji
autobusów zamiejscowych przy
ul. J. Jasińskiego.

Przerwa nastąpiła na skutek
zmieniania systemu dotychczaso-
wych robót, mianowicie: Magistrat
zamierza przejść z ręcznego sy-
stemu, na system motorowy, któ-
ry pozwoli, przy zatrundnianiu sto-
sunkowo niewielkiej ilości robo-
tników, osiągnąć szybsze reza|l-
taty.
W pierwszych dniach b. m.

roboty te zostaną podjęte przy
pomocy już nowego motoru do
wywożenia ziemi. Magistrat za-

trudniać będzie przy tych robo-
tach 45 robotników. Zakończenie
robót przy niwelacji góry nastąpi
w m. wrześniu, zaś w listopadzie,
a najpóźniej w grudniu r.b. dwo-
rzec dla zamiejscowych autobu-
sów będzie gotowy, jak przynaj-
mniej nas zapewniają. d

Sprawy administracyjne.

— Wyjazd min. Prystora.
Pan minister pracy i opieki spo-
łecznej A. Prystor po zakończe-
niu swego urlopu, który spędził
w posiadłości swej Borkach pod
Wilnem, wyjechał wczoraj,31 lipca
z powrotem do Warszawy.

Targi Północne.
— Dział rybny. Na Il Targach

Północnych w Wilnie będzie bo-
gato reprezentowany dział rybny.

Nad organizacją wielkiego dzia-
łu rybnego na Il Targach Północ-
nych pracuje Dyrekcja Lasów
Państwowych, posiadająca wielkie
tereny wodne i Wileńskie Towa-
rzystwo Rybackie, które ostatnio
uruchomiło Spółdzielnię rybacką.
W dziale rybnym w specjal-

pnych w tym celu urządzonych
sadzawkach znajdować się będą
różne gatunki ryb żywych z go-
spodarstw wzorowych i wód dzi-
kich.
W dziale tym urządzona bę-

dzie również składnica przyrzą-
dów rybackich. (a)

 

ECODDZi

zakładach nietylko nie daje żad-

nej przyjemności kąpiącym się,

ale stanowi jeszcze niebezpieczeń-
stwo dla ich zdrowia.

Zaprowadzenie koniecznych
urządzeń higienicznych na wileń-

skich plażach leżeć powinno prze-

dewszystkiem w interesie samych

właśicieli terenów plażowych jak

i władz miejskich, które czerpią

dość niezłe dochody. d

Sprawy rzemieślnicze.

— 0 urlopy pracowników

gastronomicznych. W  niektó-

rych zakładach gastronomicznych,

pracownikom nie są udzielane

ustawowo przewidziane urlopy.

Na tie tem powstał obecnie za-

targ, gdyż pracodawcy uchylają

się od uiszczenia należności za
wykorzystany urlop w stosunku

do zarobków, twierdząc, że kel-

nerzy nie podlegają ustawie o
urlopach z dnia 16 maja 1922 r.,

mimo, że ustawa wyraźnie o kel-
nerach wspomina. Wobec tego
szereg spraw oprze się o sąd
pracy w celu wyegzekwowania
należności. d

— Walka szewców z ży-
dowskim wyzyskiem. Na ostat-
niem ogólnem zebraniu chrz. zw.
szewców złożono sprawozdanie z
akcji stawienia przed Inspektora
Pracy żydów—kupców i zatrudnio-
nych w nich chałupników w celu
zmuszenia kupców do przytrzy-
mywania się cennika. Stawiło się
dwuch kupców i około 60 cha-
łupników i po krótkich naradach
kupcy podpisali zobowiązanie, iż
będą regulowali należność według
cennika. Wszelako zobowiązanie
to ma raczej charakter deklara-
tywny, ponieważ kupcy oświad-
czyli, iż sami szewcy obniżają

cennik, proponując swą pracę za

niższą opłatą. Aby zapobiec te-

mu zebranie uchwaliło stworzyć

komitety fabryczno-firmowe, któ-

reby moralnie bardziej zobowią-
zywały członków do stawiania się

na zebrania, wobec czego można-
by było dokładniej omówić i usta-
lić plan postępowania z kupcami
oraz kontrolować szewców.

Pozatem na zebraniu wyjaśni-
ło się, iż w związku z mającą

się zebrać nadzwyczajną komisją
rozjemczą dla rozstrzygnięcia kon-
fliktu dozorców z właścicielami
domów, ciż sami członkowie ko-
misji, przedstawiciele ministerstw,
zbadają stosunki między kupcami
i chałupnikami, ponieważ w War-
szawie nie wierzą, aby podobne
anomalję, jak „palestyńskie pie-
niądze*, weksle i potrącania mo-
gły mieć miejsce przy opłacaniu
pracy.

Pozatem zebranie uchwaliło
sporządzić w centrali chrz. zw.
zawodowych listę bezrobotnych
szewców. w.
— Konferencja zakładów

powroźniczych. Ostatnio w In-
spektoracie Pracy odbyła się kon-
ferencja właścicieli _ zakładów
powroźniczych, zatrudniających
około 40 osób. Konferencję zwo-
łano na skutek żądania robotni-
ków, którzy uskarżali się na nie-
przestrzeganie czasu pracy, nie
wydawanie książeczek obrachun-
kowych i t. d. Zaznajomiwszy się
ze stanem rzeczy, Inspektor Pracy
kategorycznie nakazał właścicie-
lom stosować się do obowiązują-
cych przepisów. w.
— Zebranie organizacyjne

kamaszników. We wtorek 5
sierpnia w lokaiu chrz. zw. 7a-
wodowych odbędzie się zebranie
organizacyjne kamaszników, któ-
rzy zamierzają przyłączyć się do
chrz. zw. szewców. Na zebraniu
zostaną omówione sprawy orga-
nizacyjne oraz wybrana komisja
do opracowania statutu nowego
związku. w.

K

    

— Ogród po-Bernardyński. W pią-
tek dn. 1 sierpnia 1930 r. o godz. 8 w.
odbędzie się: koncert muzyczno - ta-
neczny.

Wystąpi
zespół.

Z udziałem — orkiestry symfonicz-
nej pod dyr. E. Dziewulskiego.

— Rewja warszawska w Teatrze
„Nowošci“ dawn. „Palace“, (Wielka róg
Końskiej). Dziś o godz. 8,30 premjera
przebojowej rewji „Hallo, Europa o tem

Aneta Rejzer Kapłan —

mówi!* z udziałem najlepszych sił ze-
społu warszawskiego Teatru Rewji
„Miggon”.

W programie szereg atrakcyjnych
numerów ostatnich nowości krajowych
i zagranicznych.

Gwoździem programu będzie skecz
baletowy p. t. „Zywa fontanna" z To-
polnicką i Ostrowskim na czele; poza-
tem arcydowcipny skecz „Gabinet d-ra
Tuchelesa" z Czermańskim w roli
głównej.

Efektowne balety, nowe przebojo-
we piosenki Revellersėw uzupełnią
wspaniały program.

Zakończą rewję dwa brawurowe fi-
nały wschodni „Abd - el - Buła" i „Jak
i gdzie?!*

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 385 mtr.

Program:

Piątek, dnia 1 sierpnia 1930 r.
11,58. Sygnał czasu.
12,05. Muzyka z plyt

wych.
17,15. Program dzienny.
17,20. Kom. L. O. P. Pu.
17,35. Odczyt i koncert z War-

szawy.
1900. „Mala skrzyneczka“

dzieci omówi Ciocia Hala.
19,25. Audycja wesoła: „Rozmowa*—

gramofono-

listy

zradjof: nowela W. Daleckiej, wyk.
Zz. D RW.

19,50. Program na sobotę i roz-
maitości.

20,00. Transm. z Warszawy. Pra-
sowy dziennik radj., koncert i komun.

23,05. Muzyka z płyt gramofono-
wych.

Z POGRANICZA.
Bogaty połów komunistów

na pograniczu.

W chwili usiłowania przekro-
czenia granicy do sowietów w
rejonie Wilejki został zatrzymany
pewien osobnik, legitymujący się
fałszywym dowodem osobistym
na nazwisko Elji Mejłacha Szona.
Znaleziono przy nim podczas re-
wizji osobistej obfity materjał, z
którego wynika, że był on kurje-
rem polskiej organizacji komuni-
stycznej, udającym się do kie-
rownictwa akcją komunistyczną
na terenie sąsiedniego państwa.
Przy osobniku tym znaleziono
również  materjai, zawierający
personalne dane o szeregu wy-
bitnych działaczy  komunistycz-
nych na terenie miasta Wilna.
Z papierów znalezionych przy
aresztowanym wynika, również,
że tajemniczy ten osobnik prze-
bywał bezpośrednio przed swoim
przyjazdem na terenie Gdańska.
W okolicy Rakowa zatrzymani

zostali dwaj wybitni działacze
komunistyczni, pochodzący z te-
renu miasta Wilna. Znaleziony
przy nich obfity materjał obcią-
żający. Obaj byłi- swego czasu
aresztowani w Wilnie za działal-
ność komunistyczną, lecz ponie-
waż zostali zwolnieni z aresztu
prewen cyjnego, próbowali obecnie
uciec nielegalnie zagranicę przed
odpowiedzialnością sądową. Naz-
wiska ich nie mogą być narazie
ujawnione ze względu na toczą-
ce się śledztwo.

Z pogranicza donoszą, iż o-
„negdaj w rejonie Dzisny zatrzy-
mano trzech flisaków, pochodzą-
cych z terenu Rosji sowieckiej,
którzy po spławieniu drzewa do
pogranicznej miejscowości łotew-
skiej, przedostali się na teren
polskiw <elu agitacji komuni-
stycznej.

Przy aresztowanych znaleziono
10 kg. różnej bibuły wywrotowej,
przeznaczonej na kolportaż wśród
ludności polskiej. (d)

 

Sprawy sanitarne.
— Komisja reorganizacji

pracy w szpitalach miejskich.
W swoim czasie Rada miejska
zatwierdzając .preliminarz budże-
towy wydziału opieki społecznej
i szpitalnictwa magistratu, przy-
jęła wniosek wzywający magistrat,
aby powierzył specjalnej komisji
zbadanie reorganizacji pracy w
szpitalach miejskich, celem zre-
dukowania zbędnego personelu.
W związku z tem, na ostat-

niem posiedzeniu zarządu wy-
działu opieki społecznej i szpital-
nictwa powołano specjalną ko-
misję, która w tych dniach przy-

d„stąpi do pracy.

— 0 higjenę na piażach.
Miejsee najtłumniej uczęszczanem
przez mieszkańców Wilna w cza-
sie upalnych dni są plaże, które,
zwłaszcza w godzinach popołu-
dniowych, gdy skończy się praca
w biurach, gromadzą setki osób.
Mimo wielkiej frekwencji publicz-
ności właściciele zakładów plażo-
wych bardzo niewiele robią, aby
swym klijentom zapewnić naj-
niezbędniejsze choćby warunki
higieniczne. Brud panujący na
plażach wileńskich, brak jakich-
kolwiek natrysków niesłychanie
prymitywnie urządzone szatnie,
nigdy nie porządkowane ani czy-
szczone, niechlujstwo i brud
w miejscach ustępowych—wszyst-
ko to powoduje, że pobyt w tych

Kronika policyjna.
— Systematyczna kradzież, W

dniu 30 b. m. Goldberg Tymoteusz, Le-
lewela Nr. 1 zameldował, że pracownik
jego Sawicz Szłoma, zam. przy ul. Pił-
sudskiego Nr. 53, od dwóch i pół mie-
sięcy, rozwożąc piwo i wodę owocową
ze składu mieszczącego się przy ul. Le-
lewela Nr. 1, systematycznie przy-
właszczał sobie pieniądze otrzymywane
za piwo i wodę. W dniu 24 b. m. wziął
większą iłość towaru i nie powrócił. Po
stwierdzeniu za ten czas rachunków,
meldujący ustalił, że został przez Sa-
wicza pokrzywdzony na ogólną sumę
760 złotych.

— Zaginął chłopak. W dniu
30 b. m. Łukaszewiczowa Paulina, Legjo-
nowa 90, zameldowała, że syn jej Kon-
stanty, lat 16, w dniu 16 lipca r. b. o
godz. 6 wyszedł z domu i miał się udać
do szewca Józefa Hełmana, Legjono-
wa 83, gdzie miał prącować jako uczeń.
Łukaszewicz Konstanty do domu nie
powrócił i u wspomnianego szewca nie
znajduje się. Poszukiwania zarządzono.

Teatr, muzyka i Sztuka.
— Teatr Miejski w „Lutni'.

Dziś Teatr Lutnia występuje z pre-
mjerą arcywesołej krotochwili Praxy
„Jej chłopczyk*, obfitującej w sceny
pełne humoru, werwy | zabawnych sy-
tuacyj. W wykonaniu ' bierze udział EA
niemal zespół artystyczny Teatru pod
reżyserją R. Wasilewskiego. Bilety kre*
dytowe i zniżki ważne.

— Teatr Letni w ogrodzie po-
Bernardyńskim. Dzis premjera świet-
nej komedji St. Kiedrzyńskiego „Wilno,
kobieta i dancing", odznaczającej się
wyboborną charakterystyką poszczegól-
nych postaci, oraz doskonałem ujęciem
myśli przewodniej. W rolach głównych
wystąpią: Ceranka, Szurszewska, Rych-
łowski, Kreczmar i „urowski. Reżyserja
F. Rychłowskiego. Bilety kredytowane
i zniżki ważne.

krcydowcipny testament rabina.
W jednem z niewielkich mia-

steczek małopolskich żył przed
paru laty sędziwy i wielce po-
ważny rabin, znany szeroko nie-
tylko z pobożności, lecz i z wiel-
kich zdolności handlowych i zło-
śliwego dowcipu.

Biada temu, kto miał nie-
szczęście narazić się rebemu.
Wyśmiany i dotknięty ostrzem
cierpkiego humoru cadyka, wlókł
nieraz latami przydomek, który
dokuczał w życiu codziennem,
jak klątwa cudotwórcy.

Bano się więc rabina i unika-
no wszelkich sposobności do za-
służenia sobie na jego gniew, jak
ognia. Najnieszczęśliwsze jednak
życie miał prokurent satrapy. Na
jego głowie spoczywały wszystkie
sprawy handlowe rebego, który
w lot orjentował się zawsze w
interesie i beształ i karał surowo,
gdy coś się nie powiodło.

Naogół jednak interesy rabina
szły świetnie i majątek jego rósł
z godziny na godzinę. I cóż dziw-
nego gdy do handlarza koni np.
przychodzi—prokurent i po zwy-
Ai pozdrowieniach oświadczył:

rebe chce. kupić od ciebie tę
siwą „kulawą“ i „zdychającą“
klacz.
— Co jest kulawa i zdycha-

jąca? Klacz ma dwa lata i jest:
zdrowa jak samo zdrowie! Twój
rabin zwarjował!

/

Žycie gospodarcze.
Nowa emisja „dolarėwki“.

W związku z ukazaniem się w
„Dzienniku Ustaw Rzeczypospo-
litej Polskiej", z dnia 29 lipca r.b.
rozporządzenia ministra skarbu o
emisji serji lll-ej premjowej po-
życzki dolarowej, z której miljon
obligacyj przeznaczonych jest na
skonwertowanie serji ll-ej 5,
premjowej pożyczki dolarowej z
roku 1926, t. z. dolarówki, zaś po-
zostałe pół miljona do rozsprze-
daży. Ministerstwo Skarbu komu-
nikuje, że przed - wypuszczeniem
serji Ill-ej premjowej pożyczki
dolarowej, co nastąpi w dniu 1
lutego r. 1931 i przed upływem
terminu rozsprzedažy obligacyj
tej požyczki žadna inna nowa po-
žyczka premjowa wypuszczona
nie będzie, a przeto wszelkie po-
głoski i wzmianki prasowe o rze-
komo zamierzonem wypuszcze-
niu w bliskim czasie premjowej
pożyczki budowlanej uważać na-
leży za bezpodstawne.
PERKKOSAS TIT SRS

— Ty, Szmul, nic idž mi opo-
wiadać hostoryjki. Rebe mówi,
że kulawa i zdychająca, to tak
jest. Mogę dać za nią 50 złotych
—bierzesz?

Szmul sprzedał zdrową i mło-
dą klacz za 50 złotych, bo byłby
stracił grubo więcej, gdyby nie
sprzedał. Gniew Rebego drogo
kosztuje!

I tak szło ze wszystkiem pra-
wie. Gdy Rebe kupował towar—
był w gatunku jak najgorszy, lecz
gdy go sprzedawał—równego na
świecie nie było.

Kasa pęczniała i pęczniałaby
może do dziś, gdyby pewnego dnia
rebe nie poczuł, że zbliża się ko-
niec jego dni.

Na spisanie testamentu nie
było już czasu. Wezwał więc re-
be do swego łoża żonę, dzieci. 2
świadków i prokurenta. Ostatnie-
mu oświadczył przy obecnych
co następuje:
— Po mojej śmierci zlikwidu-

jesz wszystkie moje interesy i wy-
cofasz gotówkę. Z uzyskanej su-
my tyle, ile ty chcesz, dasz mo-
jej żonie i dzieciom w spadku,
a resztę za wierną służbę weź-
miesz sobie!

Dziwaczną wolę umierającego
jeden tylko prokurent przyjął z
zrozumiałem uradowaniem. Żona
rebego i świadkowie oniemieli,
słysząc ten krzywdzący najbliż-
szą rodzinę wyrok.

Po paru godzinach rebe za-
kończył pobożny żywot, a pro-
kurent zaraz po jego uroczystym
pógrzebie wziął się do likwidacji.

Minęło pracę miesięcy i na
koncie p. pr kurenta znalazła się
pokaźna suma 120 tysięcy zło-
tych. :

Prokurent raz jeszcze przypo-
mniał sobie słowa zmarłego, od-
mówił modlitwę za jego dobrą

duszę i wezwał do siebie wdowę
po hojnym chlebodawcy. |

Rebowej, po krótkiej konfe-
rencji obfitującej w przekleństwa
i łzy wręczył 20 tysięcy złotych
zostawiając sobie „tyle, ile chciał”,
to jest okrągłą sumkę — 100 ty-
sięcy.

Skrzywdona w ten sposób
wdowa podniosła w miasteczku
wielki płacz i odwołała się do
sądu rabinackiego. Wysłuchano
jej żalów, zbadano świadków zgo-
nu rabina i wynaczono, termin
rozprawy.

Prokurenta wezwano na nią
pod grozą klątwy do 10-go po-
kolenia włącznie.

Któżby się wobec tego ośmielił
nie stawić? Nadszedł przewidzia-
ny dzień i przed sądem rabinac-

 

kim znalazła się wdowa, świadko-
wie i prokurent. Rozprawa nie

trwała długo. Zbadano znów

świadków i kazano im powtórzyć
pod przysięgą ostatnią wolę

zmarłego.
Powtórzyli dosłownie. Z kolei

zapytano prokurenta.
— Tak było?
— Tak!
— Więc ile ty chcesz z mająt-

ku rebego?
— 100 tysięcy.
Rebe powiedział: „masz dać

mojej żonie w spadku tyle, ile ty

chcesz", daj jej więc te 100 ty-

sięcy złotych, które chcesz, a re-

szta dla ciebie! 2
| prokurent dał, podziwiając

raz jeszcze pełen przenikliwości i
dowcipu rozum rebego. Dodać
jeszcze trzeba, że prokurent wy-
roku sądu rabinackiego posłu-
chać musiał, gdyż w przeciwnym

razie groziłaby mu straszliwa ba-

nicja z swego społeczeństwa, a

znaczy to śmierć.
—

Ze šwiata.
Prasa amerykańska w

świetle liczb.

Największy stopień rozwoju z

pomiędzy wszystkich państw świa-
ta osiągnęła prasa w Stanach Zje-
dnoczonych. Dane statystyczne,

dotyczące tamtejszej prasy, są
naprawdę imponujące. Ogółem
posiadają Stany Zjednoczone 400
wielkich dzienników, drukujących
conajmniej 20.000 egzemplarzy
dziennie i mających dzienny na-
kład 29.332.000 egzemplarzy. W
przeliczeniu na liczbę ludności
wypada jeden egzemplarz dzien-
nika na 4-ch mieszkańców, co
jest stosunkiem bardzo wysokim,
zwłaszcza gdy się zważy, że do-
tyczy to jedynie dzienników, ma-
jących nakład powyżej 20.000 eg-
zemplarzy. 25 dzienników z liczby
400-stu, posiada ogółem nakład
7.256.000 egzeraplarzy, a każdy z
nich ma powyżej 100.000 egzem-
plarzy dziennego nakładu. Najpo-
czytniejszym dziennikiem amery-
kańskim jest „Chicago Tribune*,
bijące dziennie 1.257.000egz. Nastę-
pny pod względem wysokości nakła-
du dziennik, nowojorski „World”
drukuje dziennie  „zaledwie“
530.000 egzemplarzy. Dalsze miej-
sca przypadają dziennikom: fila-
delfijskiemu „Enguire* (500.000
egz.) „Rgzaminer* Los Angelos
(440.000 egz.) i „Free Post* z
Detroit (392.000 egz.). Najwięk-
szym tygodnikiem jest „American
Weekly", będący kombinacją 17
wydawnictw niedzielnych, druko-
wany jest on w olbrzymiej ilości
6.000.000 egzemplarzy, oraz „Sa-
turday Evening Post* drukowany
w ilości 2.900.000 egzemplarzy,
a pięć innych tygodników posia-
da ponad 2.000.000 egzemplarzy
nakładu. Cały szereg czasopism
rolniczych posiada nakład od
1—2 miljonów egzemplarzy, a
liczba czasopism drukowanych
w setkach tysięcy egzemplarzy
przekracza tysiąc. Ogłoszenia w
pismach amerykańskich są bar-
dzo kosztowne, ceny ich wahają
się od 20 centów do 1,20 dola-
rów za wiersz nonparelowy, Jeśli
chodzi o dzienniki i od 1,50—15
dolarów za wiersz*nonparelowy,
jeśli chodzi o tygodniki. Jednak
przy olbrzymich nakładach tam-
tejszych pism nawet tak kosz-
towne ogłoszenia sowicie się
opłacają.

Ogrody w piwnicach.
Właścicielem najbardziej nie-

zwykłego ogrodu jest lord Fitz
Alan. W pałacu swoim w mieście
Windsor posiada on wspaniały
ogród w... piwnicy, nieposiadają-
cej wcale okien izupełnie pozba-
wionej światła słonecznego. A mi-
mo to pyszna trawa, przepiękne
różnobarwne kwiaty i najrozmait-
sze warzywa, choć nie zaznały
nigdy działania światła słoneczne-
go rosną i krzewią się bujnie.
Urządzenie tego cudownego ogro-
du jest ostatnim słowem techni-
ki. Na podłodze usypana jest od-
powiednio gruba warstwa ziemi,
na suficie znajduje się cały sy-
stem rurek z otworami, umożli-
wiającemi skrapianie roślin, do
sufitu też przymocowane są wiel-
kie lampy elektryczne, rzucające
bez przerwy silne światło, zawie-
rające promienie ultrafioietowe.
Zasiewanie względnie sadzenie
roślin oraz ich pielęgnacja odby-
wa się w ten sam sposób, jak to
ma miejsce w ogrodach na po-
wierzchni ziemi, natomiast proces
wegetacji i wzrastania roślin jest
znacznie krótszy, a to z tego
względu, że naświetlanie promie-
niami ultrafioletowymi odbywa
się bez przerwy. „Ogród pod-
ziemny* ma duże szanse rozpo-
wszechnienia zwłaszcza w wiel-
kich miastach, gdzie niejedno-
krotnie niewyzyskane oapowied-
nio piwnice z powodzeniem mo-
gą być zamienione na wspeniale
ogrody kwiatowe i warzywne.

R eau 8Z 'ostainie! <
Pogrzeb lotaiia,

RANGOON. (Pat). W dżungli
w Birmanji znaleziono szczątki

ludzkię, które jak przypuszczają
są szczątkami lotnika Hooka. Lot-

nik ten wraz zlotnikiem Ma:thew-

sem dokonywał lotu z Anglji do

Australji., Dziś odbył się pogrzeb
Hooka w obecności jego towa-
rzysza lotu Matthewsa, który od-
bywa rekonwalescencję.

Samolot litewski w Pru-
sach.

BERLIN. (Pat). Według donie-
sień z Królewca, litewski samolot
wojskowy wylądował na obszarze
Prus Wschodnich pod Schillenehn
w odległości 500 metrów od gra-

nicy litewskiej. „Załogę samolotu
stanowią 25-letni pilot—podoficer

 

ze szkoły lotniczej w Kowniei

mechanik.

Różne.
— Osobiste. Lady Erskine mał-

żonka posła angielskiego w Warszawie,

eni Filexandra Roboff małżonka posła

bułgarskiego w Warszawie, oraz p. gen.

konsulowa Dufort przybyły na kurację

i wywczasy do Trenczyńskich Cieplic

i zamieszkały w Grand Hotelu.

— Wyjaśnienie. W kronice wy-

padków naszego pisma w Ne-rze 1

ukazała się notatka, która — jak nas

informuje p. W. Rakowski — nie do-

tyczy p. R. Mejera urzędnika Izby Skar-

bowej w Wilnie.

OFIARY

złożone w Administracji„Dziennika

3 Wileńskiego".

Na L. O. P. P. spółdzielnia mleczar+

ška w Cudzeniszkach — 100 zł.
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i i trzymany chłopak oświadczył, iż telefoniczne z Wilnem zostały miast 20 zawodników, którzy jadą Oprócz nagród regulamino-Tragiczna kronika katastrof mostowych po pieniądze przysłał go niezna- przerwane. Również przez kilka do Darmsztadu, nie wystarczyło- wych przewidziana jest nagrodaOkropna katastrofa w Koblen- Odbudowany. po katastrofie ny mu osobnik, rzekomo znajdu- godzin brak było połączenia Wil- by ich 10. Czy nie należałoby zespołowa dla klubu, któregonji przypomina szereg podobnych w 1908 r., most Quebec na rzece jący się w jednej z restauracyj. na z Rygą. wysłać osadę wioślarską, czy ze- trzech zawodników uzyska naj-cieszczęść, jakie zdarzyły się w św. Wawrzyńca runął powtórnie Policja nieznajomego nie znala- Z poszczególnych gmin dono- spół teninistów? Zachodzi pyta- lepszy wynik w rajdzie.
ciągu ostatnich dwunastu lat na w 1916 r. powodując śmierć 8 zła. szą, iż wskutek uderzeń piorunów

  

nie jaką polityką kierowała się Start rajdu w sobotę 2 sierp-

4 DZŁEMANIW OWILE SANT Nr. 175

całym świecie. Oto ów ponury ludzi. W 19211. załamał się most Inny wypadek miał miejsce są ofiary w ludziach. (d) centrala A. Z. S., wysyłając ta- nia o godz. 4-ej rano z przedspis. w Pensylwanji na rzece Chester, w m. Lubcza, gdzie również po- a kich zawodników, którzy wkraju gmachu A. P. przy AL Szucha. .W 1908 r. zawalił się w Kolo- grzebiąc 34 osoby. W Kairo za- dobny list otrzymał właściciel są zaledwo tylko przeciętnymi? Zapisy przyjmuje sekretarjat Le-nji na Renie most, przyczem 10 walił się most w 1925 r., przy- Stankiewicz, od którego zażąda- 5 zł Nie wiem, ale mam wrażenie, że gji do godz. 20:aj w piątek. (Pat.)robotników znalazło śmierć w fa- czem naliczono setki rannych no 2.000 zł. okupu. Pieniądze port. nie mamy prawa występować na ianlach rzeki. W tymże samym roku
runął w Kanadzie most Quebec,
przerzucony przez rzekę św. Wa-
wrzyńca, mającą w tem miejscu
1.200 mtr. szerokości. Utonęło w

i dziesiątki zabitych. W 1927 roku
wydarzyła się katastrofa podczas
poświęcenia nowego mostu w Wa-
lencji. 9 osób utonęło. W 1928 r.
zawalił się most na Odrze w

miały być złożone w hotelu „An-
glja” w Wilejce.
W wyniku dochodzenia wła-

dze śledcze ujęły niejakiego Si-
korskiego oraz kilku jego spólni-

SłóW parę o Darmsztadzie.

W poniedziałek rano wyjeżdża
z Warszawy reprezentacja lekkoa-
tłetów naszych , na akademickie

arenę międzynarodową z zawo-
dnikami, którzy nie mają przy-
najmniej 50, szans do zdoby-
cia; nie mówię już pierwszego
miejsca, ale chociażby trzeciego!

Listy do Redakcji.
Szanowny Panie Redaktorzel

W pańskiem poczytnem pismie z
dnia 31-VII. r. b. ukazała sią wzmiankatej katastrofie 90 ludzi. W1911 r. Gartz. 4 ofiary. Przed miesiącem, ków z którymi wymuszał od wła- igrzyska olimpijskie do Darm- Jak będzie wyglądał skok 160 pod tytułem „Kradzież owoców" w któ-w Auburn, w górach Sierra Ne- wkońcu, w Piemoncie w mieście śŚcicieli majątków pieniądze. (d) sztadu. cm. przy wysokości 194 cm. (I) rej to notatce jesteśmy przedstawienivada załamał się most nad prze- Cunco runął żelazny most kole- lgrzyska akademickie mają już i jak będzie bolało nam serce jako domniemani sprawcy kradzieży.paścią, grzebiąc 48 osób. W 1912 jowy, pociągając za sobą śmierć Walka z epidemją.

swoją tradycję zespalając węzła- fak w rzucie oszczepem jedna Przeto oświadczamy, że w dniu 30
VII. r. b. spaliśmy w ogrodzie koleqiroku w Binz na wyspie Rugji 15 osób. W. związku z zanotowaniem na mi przyjaźni młodzież rozsypaną chorągiewka wskazywać będzie  Jujjana Wasilewskiego. O godzinie 3rozluźnił się podczas święta i ilu- Jak się więc okazuje, kata- terenie gminy Komajskiej epi- po całym świecie w najrozmait- odległość 60 metrów, a nasz za- nad ranem zostaliśmy zbudzeni przezminacji pomost na morzu, przy- strofa w Koblencji, byla najtra- demji tyfusu brzusznego, chorzy szych wyższych uczelniach. Pa- wodnik przy nadzwyczajnym wy- właściciela przyległego ogrodu p. Kon- 4czem 60 osób utonęło. W tym

samym roku zginęło 40 ludzi
podczas katastrofy mostu na Nia-
garze przy Grand Island.

giczniejsza, jakiej nie notowano
od dziesiątek lat, zarówno w Niem-
czech, jak i na całym świecie.

 

 

e Kraju. osób, plamisty 3,  czerwonka1

zostali poddani ścisłym badaniom,
a nadto władze sanitarne rozpo-
częły energiczne poszukiwania w
kierunku ustalenia źródła i siedli-
ska licznej jednoczesnej epidemii.

Na terenie gminy Komajskiej
specjalna komisja sanitarna do-

miętamy jak w roku 1924wWar-
szawie mieiiśmy możność oglą-
dania zawodników, z odległych
państw, walczących o palmę
pierwszeństwa akademickiej olim-
pjady. W latach następnych od-
bywaiy się również podobne im-

siłku osiągnie o 10 metrów mniej.
Nie będę wymieniał tych na-

zwisk, które należałoby stanow-
czo skreślić z reprezentacji, tyl-
ko dlatego, że psychika zawod-
nika przed startem powinna być
spokojną i ufną w swe własne

stantego Brejwę który rzucił się na nas
oskarżając nas o kradzież owoców z jego
sadu. Następnie sprowadził posterunko-
wego, tóry po oglądzinach nie znalazł żad-
nych śladów kradzieży, poczem  zażą-
dał od nas dowodów osobistych, a po-
nieważ takowych nie posiadaliśmy przy
sobie, poprosił nas do komisarjatu ce-
lem sprawdzenia tożsamości.

 

(1 zgon), płonica 35, błonica 3 konuje oględzin zagrożonych wsi, prezy, w których Polska brała siły. Z poważaniem >(1 zgon), odra 6, róża 9 (1 zgon), a w szczególności „zarządzonoba- równieź udział. Udział w igrzyskach zgłosiło " Wasilewski E. Kucharewicz R. Prokop.Aresztowanie sekretarza  ksztusiec 7, gruźlica 11 (8 zgo- danie bakterjologiczne studzien. W ramach igrzysk akademic- już cały szereg państw na czeleP.P.S. lewicy w Oszmianie. nów) i jaglica 255. (d) Państwowy Zakład Higjeny przy- kich znajdują się zasadnicze ga- z Japonią. Ja. Nie.
Na gorącym uczynku kolpor-

towania bibuły komunistycznej za-
trzymany został w Oszmianie se-

 

Banda szantażystów gra-
suje w pow. wilejskinr.

słał gminie 100 dawek szczepion-
ki przeciwtyfusowej. (d)

Silna burza nad powiatami

łęzie sportu jak: lekkoatletyka,
wioślarka, tenis, szermierka, nar-
ty i hokej.

Ostatni dzień zapisów do raj-
du motocyklowego Warszawa-

Wilno.

Ruch wydawniczy.
„Tenis”. Kuchar Władysław i

Stahl Zdzisław, wydaw. Zakładukretarz miejscowego komitetu Z powiatu wilejskiego dono- a Zainteresować każdego sport- r. im. Ossolińskich ie.P. P. S. esicy 2 Rodzie- Szą, iż przed tygodniem właści- wileńsko-trockim, oszmiań smena powinna myśl o szansach W piątek upływa ostatni dzień " a kofeinapolski nawicz. Władze sądowe zastosowały ciel majątku Kudziewo, pod Wi- skim i święciańskim. nascych reprezentantów o skła- zapisów do rajdu motocyklowego nik pouczający, jak grać w ten-do niego areszt bezwzględny, ja- lejką, Kulański, otrzymał anoni- Wdniu wczorajszym nad powia- dzie zespołu i t. d. Warszawa — Wilno — Warszawa nis. Służy zarówno początkują-ko środek zapobiegawczy. mowy list, w którym nieznajo- tami wileńsko-trockim, oszmiań- Skład reprezentacji budzi o- (950 klm.), organizowanego przez cym jak uczestnikom zawodów.Stan chorób zakaźnych w my autor żąda złożenia 3.000 zł. skim i święciańskim przeszła nie- gromne zastrzeżenia co do nie- sekcję motocyklową Legji. Zwięzły, bogato ilustrowany naokupu, grożąc, w razie niespeł- zwykle silna burza, która wyrzą- których zawodników, a tem staje W rajdzie wezmą udział m.woj. wileńskiem. nienia żądania, śmiercią. Pienią- dziła znaczne spustoszenia w po- się dziwne, że akademicy nasi in. następujący zawodnicy: Rych- RENO GRE RICA
Wydział zdrowia (rzędu Wo- dze miały być doręczone właści- lu, ogrodach i sadach. Silny wiatr obsyłaja tylko zawodników lekko- ter, Iwański, Hryniewiecki, Do- polskich w czasie akcji. Wszędziejewódzkiego w ubiegłym tygodniu  cielowi hotelu w Wilejce, Kopu- w kilku miejscowościach pow. atletyki. Nic też dziwnego, że au- cha. Schreiber (Warszawa), Ku- do nabycia.na terenie województwa wileń- lewiczowi. P. Kulański o fakcie święciańskiego powyrywał z ko- tor artykuliku w „Przeg. Sport." stanowicz (Lwów), Ziółkowski; EPETEWETO A SRODAskiego zanotował 352 wypadki za- tym powiadomił policję, która rzeniami i połamał drzewa, od omawiając zawody w Darmszta- Buda (Bydgoszcz), Nestler, * Gra-słabnięć na choroby zakaźne, w wszczęła energiczne dochodzenie. uderzeń piorunów zapaliło się kil. dzie wyłewa gorzkie żale o „na- bowski, Mentzel, Kestenberg, Bu- Popierajcie Polską Macierztem 11 śmiertelnych, z czego na Przed hotelem

dur brzuszny zachorowało 17 który zgłosił się po pieniądze. Za-
ujęto. chłopca, ka domów mieszkalnych i zabu-

dowań gospodarskich. Połączenia
ckley (Łódź),szej lekkomyślności i pewnego
(Grudziąc).rodzaju abnegacji. Bo czyżby za-

Łapin i Radzicki Szkolną.
wilańskn 78—5.

Przedruk wzbroniony wego Jorku, albo zaczekać, aż on przyjedzie do many Tom Dan Shah, którym był napewno Wil- Kelner przyniósł mu gruby tom. Rosic prze-„RUDOLF_BRINGER. Francji. SU liam Ralf Burnt. rzucał SZYBKAkartki i dowiedział się, że aCa-20) — Więc wrócił do kraju? Kto mógł podać te informacje gazetom? zeneuve'a mieści się na ul. Saint-Marc. Wybiegł  —— Już miesiąc temu. W każdym razie nie (lrząd Śledczy, który nic o tej z kawiarni, wskoczył do taksówki — wołając doRosic zagryzł wargi. sprawie nie wiedział. Zresztą, nawet nie mógł szofera. |Sztylet z kryształu.
Nagle nasunęło mu się nowe podejrzenie.

A jeżeli to nie był Burnt tylko Tom-Dan Shap?
Może to jakaś wielka afera szpiegowska?

Burnt i Wistler mogli być Amerykanami. Tom
Dan Shap natrafił na ich ślad, ale potrzebna mu
była walizka, którą ostatecznie zdobył.

W każdym razie tylko bandyta. lub detektyw
mógł to zrobić tak zręcznie.

Rosic pocieszał się trochę myślą, że został
nabrany przez kolegę o wszechświatowej sławie,
a nie przez zwykłego śmiertelnika.

Tom Dan Shap na pewno był znany w Urzę-
*'dzie Śledczym. Rosic poszedł więc do swego przy-
jaciela, Ferroux'a, który niewątpliwie ułatwi mu
zadanie.

— Ho, ho, Rosic, co ty tu robisz?
— Przyjechałem w sprawie osobistej, wracam

wieczorem.
4 — Nic nowego w Ljonie? Wszystko w po-
rządku?

— Tak, mniej więcej. Czy nie znasz przypad-
kiem amerykańskiego detektywa nazwiskiem Tom

— Tem gorzej. Jak wygląda?
— Niski, szczupły, wygolony. Ale zaczekaj...
Ferroux przeszukał kieszenie i wyciągnął

z portfelu fotografję.
— Oto on... Patrz, stoi tu koło mnie.
Rosic przyjrzał się fotografji. Było rzeczą zu-

pełnie oczywistą, że człowiek, którego spotkał
w pociągu nie był Tomem Danem Shapem. Tom
Dan Shap był drobny, podczas gdy tamten...

Burnt najwidoczniej zakpił sobie z niego.
Rosic uścisnął rękę przyjacielowi i wyszedł.
Na moście natknął się na gromadkę gaze-

ciarzy, którzy wołali na cały głos:
— Nadzwyczajny dodat... Sprawa kryształo-

wego sztyletu!
Rosic zadrżał.

„.  Jakto, gazety już o tem pisały, a w Urzędzie
Slędczym nic mu nie powiedziano?

Kupił gazetę i czytał.

Tajemnica pociągu B—14.

Podróżny uśpiony i wrzucony do Ro-
danu. FRpasz zamordowany w pociągu. Głowa
w lzerze. Trup w Saint-Rambert. Skradziona

jeszcze nic wiedzieć. On sam też nie, więc? Więc
mógł to być tylko Burnt. Poco? W jakim celu?
Dlaczego. wróciwszy zaledwie do Paryża po skra-
dzeniu walizki, zamiast zawiadomić policję, wybrał
sobie „Paris-Matin“, aby opowiedzieć tę całą hi-
storję?

l dlaczego wszystkie zasługi
sicowi, z którego sobie zakpił?

Nie było żadnej wątpliwości. Burnt napisał
ten artykuł. Rosic poznawał jego styl. Byli sami
w przedziale, nikt nie mógł ich słyszeć. Co to
miało znaczyć? Co za nowa zagadka? Dlaczego
ten człowiek, który starał się wszystko osłaniać
dotychczas tajemnicą, podawał całą sprawę do
wiadomości publicznej?

Rosic pocierał czoło. Czuł, że zwarjuje.

ROZDZIAŁ XII.

Crystal — Dagger.
Rosic stał przez dłuższą chwilę na ulicy.
Przechodnie ze zdumieniem spoglądali na

elegancko ubranego pana, którego twarz zdradzała
wielkie wzburzenie. .

przypisywał Ro-

—(lica Saint-Marc 1.
Nigdy jeszcze nie był tak podniecony. Co-

prawda w ciągu całej swojej karjery pierwszy raz
znalazł się w takiej dziwnej sytuacji. Kiedy na-
trafiał na jakiś ślad, dochodził wkońcu zawsze do
prawdy. Tutaj wszystko było zagmatwane.

— A jednak — myślał Rosic — wszystkie te
fakty są logicznie z sobą związane. Najważniejsze—
dowiedzieć się teraz, kto jest ten Burnt.

Wkrótce miało się to wyjaśnić.
Samochód zatrzymał się na ul. Saint-Marc 1.
Bank mieścił się we wspaniałym gmachu.

Z hallu prowadziły szerokie schody na pierwsze
piętro, gdzie znajdowały się biura.

Rosic spytał wożnego, czy może się zoba-
czyć z panem Cazeneuve w bardzo ważnej spra-
wie, niecierpiącej zwłoki.

Woźny spojrzał na niego z uśmiechem.
— Czy pan myśli, że pan Cazeneuve przyj-

muje tak zaraz pierwszego lepszego?
— Ale ja nie jestem pierwszy lepszy—zapro-

testował Rosic, podając woźnemu swój bilet wi-
zytowy.

Nie zrobiło to żadnego wrażenia.Dan Shap, o którym tyle mówiono w. swoim marynarka. Kryształowy Sztylet. Pan Rosic, Nagle przyszła mu do głowy wspaniała myśl. — Może pan wejść na pierwsze piętro — po-czasie? słynny detektyw, wyjaśnia tajemnicę. Co za- — Tylko jeden Cazeneuve może mi dać in- wiedział jednak łaskawie — i zwrócić się tam do |— Naturalnie, jadłem z nim kolację kilka wiera walizka, która wpadła w ręce policji, formacje co do Burnt'a! zawołał głośno.—Ale gdzie odžwiernegorazy. dowiemy się jutro. on mieszka? DSC"):— Czy możesz mnie mu przedstawić? |
— Mój stary, musielibyśmy pojechać do No-

Rosic czytał ten dziwny artykuł słowo po
słowie to co mu opowiedział w pociągu domnie-

Wpadł do najbliższej kawiarni i kazał sobie
podać książkę adrescwą.

—_ Miejski Kinematograf | "oku wiącznie:będawyświetlanynim: KWięzień z wyspy Św. Heleny» „3 © reke *v wziać pier
Sala Miejska ul. Ostrobramska 5 dramat historyczny aktów 10. W rolach gł: Werner Krauss, Hanna Ralp i Albert Basserman. Kasa O ZASTczynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6. Następny program: „Awantury Chińskie". — Przepraszam pana—

  
   

mówi murzyn — to mójiai
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wielki palec.> Bai dziedaną szy mę Salą przecież jesz. „iiimaja IN IIIS EITI-
ską i dziecinną szy- h d a iAKUSZERKI ję ładnie, idę szyć do 2 zmon:. parowe i = RI RA

c domów prywatnych. Ce- 3 Ostrożny. LRK asų © ! PRACA |AKUSZERKA se RAY niska. z — Wiem. Ale nosipan  „, córka moja otrzy- Moonia: | |
NM mój kapelusz. ma sto tysięcy złotych Žaitinu adis OLE ; SEKSMarjaLaknerowa i AGC GOSPODYNI
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(fi) panie sekretarzu ile ko- majątkowe J _ Coś panu zapropo-

i a „ Niech pan nie za-W pewnej szkole w SZtuje ta bronzowa rze * z. nuję h

Warszawie profesor za- Żba naturalnej wielkości ajdogodniej sięga tych informacji, ja

obeznana z hodowlą i
mleczarstwem potrzebna
Zgłaszać się tylko listo-
wnie Zz podaniem adre-
sów poprzednich praco-
dawców i lat służby pod
Wilno, Arsenalska 6 m.
5 Kalenkiewicz.  311—0
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sz w ET d „MIGRENO - NERVOSIN“
dał dzięciom temat do Przedstaviająca niedž- | į najsolidniej loka-| 78Ś gotów jestem pojąć ,

opisania: HSS ty hipoteczne za- ak a. a. r w TABLETKACH w"Skok |
iš z I pięćdziesięciu tysięcami.„Cobym robił, gdybym Dla pana, panie dy dont Z ją Szybko usuwają uporczywe bóle głowy.miał 100 tys. zł.* rektorze, połowa ceny| Dom H-K. „Zachęta ŻĄDAĆw APTEKACHy katalogowej. Mickiewicza 1, tel.| mpagegele ite e LEKKA ŁÓDŹChłopcy żywo zabrali 9—05. _235—s0 z marką „KOGUTEK"się do pisania, tylko je- 77 BIS =sądzę, 8 etniska z utrzymaniem A. GĄSECKI i S-wie pół rasowa tanio doden z nich położył pió- kosztuje nie więcej, niż LIE L w majątkach ziem- i $ sprzedania.DowiedziećFabr. Chem. Farm. w Warszawie.

ag Pianina IFortepianyświatowej siec]
wy Pleyel, Bechstein etc., takoż Ar-
nold Fibiger, Kerntopf i Syn, A. Dry-

ro i siedział bez ruchu. dwa złote. O to cena
Gdy wszyscy skończyli, P'Zystępna. Biorę więcso zał ARA tego niedźwiedzia. Pewien Szkot udał się twie. Informacje: Wilno,

do Wolonowa w Paryżu Ad. Mickiewicza 23, Biu-wego uczniai zapytał: ====== by dać się odmlodziė ro Techniczne Inż. Kier-
* snowski i Krużołek S-ka,

Mieszkani
— Dałem, już, — od- poko,

Gdy na dworcu kolejo- tel. 5-60. 289

powiedział uczeń.—Gdy- -

wym w Alberdeen zažą-

dał biłetu do Paryża, TAUESET EEAPTETŲ

bym miał 100 tys. zło-
kasjer przy okienku za-

si umebl. od za- pytał:
i raz do wynajęcia. j

AOCACOAWY ZY Uniwersytecka 9, m. 15. — Czy żąda pan teżco w tej chwili.
355 biletu powrotnego?

kierem i niech mi panAo(l [Bl] poxo do wynajęcia. wierzy, od dziesięciu lat
Oglądać od 4 do 5 dział Szkot — gdy bę- nie byłem już w teat-RÓŻNE godz. ul. Dąbrowskiego dę wracał — wystarczy „„, '

10 m. 7. 356—1 może bilet dziecinny.
4 A — To nie tak wiele.

OBIADY ESECEGEZ Co do mnie nie byłem
Zdjąć kapelusz. już w banku od lat pię- —

domowe, niedrogo.
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— Mój panie, proszę | LETNISKA. | tnastu. Ka:
Tatarska 17 m. 3. natychmiast zdjąć kape- kais oł

. lusz— mówi ktoś do etnisko z całodzien-

  

skich w NowogródzkiemOdmłodzenie. i Wileńskiem wojewódz-

 

się od g. 1 do 3 w po-
łudnie Brzeg Antokol-
ski 13 m. 2. gr.

Miuchy

roznoszą
Żak?

Machyprzebywające stale w brudnych i za-
niedbanych miejscach. są rozsadnikami cho- —No, a czemu ty nie

gas uznane rzeczywiście za naj-dajesz odpowiedzi?
lepsze w kraju przez najwybitniej-
szych fachowców na Pow. Wysta-

|-1 o wie, w r. 1929.
K. DĄBROWSKA, Wilno, ul. Niemiecka 3, m 6.

Ceny_fabryczne. — Sprzedaż i wynajęcie.

robotwórczych zarazków. Ich owłosione
nóżki przenoszą chorobotwórcze zarazki i
zanieczyszczają pożywienie. Aby temu zapo-
biec należy rozpylać Flit.
Flit niszczy doszczętnie muchy, komary,
pchły, mole, mrówki, karaluchy, pluskwy
oraz ich zarodki. Zabójczy dla owadów, jest
zupełnie nieszkodliwy dla ludzi. Nie plami.

Flit nie należy porównywać do innych środ-
ków na owady. Żądajcie żółtej blaszanki z
czarną opaską, wystrzegając się naśladow-
nictw. > .

FLIT

DRU- "pa
KARNIA

i INTROLIGA-
TORNIA

„DZIENIKA
WILEŃSKIEGO”
WILNO, UI.Mo-
stowa Nė 1

sgrazki!

To jeszcze nic.

— Ach więc jest pan
aktorem. Ja jestem ban-

 

— O nie — odpowie-

Telefon 12 - 44.

 

PRZYJMUJE

WSZELKIE

ROBOTY

w zakres dru-
karstwa
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