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«SP,

ROMUALD PARFIANOWICZ
Członek Rady Nadzorczej Chrześć Banku Spółdzielczego w Rudo-

minie
Zmarł dnia 3 Sierpnia 1930 r. w folw. Parfianowo w wieku lat 54

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w Kościele Rudomińskim w dniu
5 b. m. o godz. 9 rano, poczem nastąpi pogrzeb na Cmentarzu para-
fjalnym.

O czem zawiadamia

Chrześć. Bank Spółdzielczy w Rudominie.

W pierwszą bolesną rocznicę śmierci kochanej Żony i najdroższej Matki

Matyaniny 2 rądiewirzów NOWICKI"
odbędzie się Msza żałobna we czwartek dnia 7 siepnia 1930 roku o go-

dzinie 8-ej rano w kościele św. Jana.
O czem zawiadamiają Krewnych Przyjaciół i Znajomych

Mąż, dzieci I rodzina.

EKOGNERKERIK NARIAIVSATIATA

4. Tp.

Eugenja KIBORT-MAKSIMOWA
D-r. med. Ordynator Szpitala š. Jakóba

po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona św. Sakramentami zmarła
dnia 2 sierpnia r. b. w wieku lat 48.

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w kościele św Jakóba
dzisiaj o godz. 8 rano, a o godz. 5 po poł. odbędzie się pogrzeb na
Cmentarz po-Bernardyński.

/ O czem zawiadamia RODZINA.
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EUGENJA KIBORT-MAKSIMOWA

D-r. Med. Ordynator Szpitala Ś-go Jakóba Członek Wileńskiego
Oddziału Poiskiego Tow. Psychjatrycznego

zmarła 2 sierpnia 1930 r.
O czem zawiadamia

Zarząd wienia Oddziału Polskiego Tow.
s S ka o.

  

 

     

 

 

Odezwa.
Stołecznego Organizacyjnego Komitetu Oby-
watelskiego Obchodu 10-iecia «Cudu Wisły».
„ _ Zbliża się dziesiąta rocznica odparcia najazdu bolszewickiego
na Polskę. Zbliża się pamiętny dzień 15 sierpnia, kiedy u wrót sto-
licy stanęła armja nieprzyjacielska, zagrażając po tylu latach niewoli
zdobytej niepodległości Polski.

Zdawało się, że osłabione długim odwrotem wojsko polskie nie
oprze się nawale wroga.

l oto zbudził się duch narodu, a bohaterski czyn zbiorowy za-
stępów dzielnych ochotników wzmocnił tężyznę znękanego walką
żołnierza i zdziałał, że armja polska zaczęła zwyciężać i zwy-
ciężyła.

Stał się „Cud Wisły", okupiony krwią ofiarną tysięcy poległych
z bohaterskiemi postaciami ks. Skorupki i kpt. Pogonowskiego
na czele.

i Nadchodzi chwila, kiedy cały naród polski winien zjednoczyć
się w hołdzie obrońcom swym i uczcić dzień największy w historji
Odrodzonej Polski.

Stołeczny Organizacyjny Komitet Obywatelski Obchodu 10-lecia
„Cudu Wisły” wzywa wszystkie organizacje i stowarzyszenia stołeczne
do wzięcia udziału w pracach Komitetu przez zgłoszenie swego przy-
stąpienia, a organizacje i związki prowincjonalne do tworzenia lokal-
nych komitetów miejscowych.

Zgłoszenia. prosimy kierować* do Sekretarjatu Stołecznego Orga-
nizacyjnego Komitetu Obywatelskiego—Warszawa, ul. Kredytowa 16
m. 25 (lokal Polskiego Tow. Opieki nad Kresami). Informacje w
godz. od 19 do 20. Telefon 10-92.

Upraszamy wszystkie organy prasowe o przedruk niniejszej
odezwy.

Legjan Rzeczypospolitej Polskiej.
Związek Hallerczyków.
Stowarzyszenie Dowborczyków „Ku Chwale Oj-

czyzny".

Stowarzyszenie Emerytów Wojskowych.

Naczelny Komitet Akademicki.

Narodowa Organizacja Kobiet.
©. W. P. Stołeczny Wydział Młodych.,
Klub Adwokatów.
Wy. Gimn. „Sokół*— Dzielnica Mazowiecka.
Polskie Tow. Opieki nad Kresami.
Warszawskie Towarzystwo Cyklistów.

 
 

D-R. MED. — _ [MS ' Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarzy.
JERZY DOBRZAŃSKI , OD ADMINISTRACJI || Żeński „Fidac” w Polsce,

powrócił =10 czas odnowić prenumeratę m: w z Ameryki. ma
i wznowił przyjęcia chorych w zakresie  . ! wiąze zemieślników Chrześcijan oło

ginekologji i położnictwa. RR miesiąc SIERPIEŃ. | » Mieszczanek. |
Zawalna 8, m. 3 od 4—5 po poł. EC WRO AE pe Związek Ziemianek.

Wyjazd Pana Prezydenta do Tallina. 4 W
(Telefonem od własnego korespondenta). JENERAŁ EYGAND

WARSZAWA. Pan Prezydent Rzeczypospolitej wyjeżdża w pią- Bitwa pod Warszawą
ONY wa: podlagiemu do ay: Rwsiada = mk (Odczyt wygłoszony w r. 1929 w Brukseli).

POOL y o Da soboja OdRWONA Z PO pac (Jenerał Weygand, który był w Polsce od 25-go lipca do 24-go sierpniarzyszyć mu będą, poza świtą, minister Zaleski, szef protokułu dyplo-
matycznego Romer, oraz naczelnik wydziału wschodniego Hołówko.

„Polonja* udaje się do Tallina, towarzyszyć jej będą kontrtor-
pedowiec „Wicher”, oraz torpedowce „Krakowiak”, „Mazur*, „Slązak*
i „Podhalanin”.

Nowa konfiskata.
(Telefonem od własnego korespondenta).

1920, w czasie przygotowania i stoczenia zwycięskiej bitwy pod Warszawą, ja-
ko wysłannik Rządu Francuskiego i Marszałka Foch'a, współpracował w tym
rozstrzygającym czasie, na prośbę Rządu Polskiego z Szefem Sztabu Jeneralnego
jen. Tadeuszew Rozwadowskim. W lutym r. 1929 wygłosił w Brukselli odczyt, po-
dany tu w całości w przekładzie, o bitwie pod Warszawą. Jest to świetny w swem
zwięzłem ujęciu wykład. Niema w nim tylko jednej rzeczy: ani słowa wzmianki
o własnej pracy. Zarząd Główny Związku Hallerczyków zwrócił się do jen. Wey-
gand'a z prośbą o pozwolenie wydania tego odczytu, dotąd nie ogłoszonego,
w dziesiątą rocznicę bitwy i uzyskał to zezwolenie. Do przekładu dołączają wy-
dawcy polscy portret jen. Weygand'a i mapę).

WARSZAWA. Dzisiejszy numer „A. B. C.* uległ konfiskacie za
artykuł „Minister Składkowski u sierżanta Chmielewskiego".

Wakacyjne urlopy ministrów.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Wice-minister spraw zagranicznych Wysocki wyje-
chał na urlop. Wice-minister spraw wewnętrznych Pieracki powrócił
z urlopu i rozpoczął urzędowanie.

Tegoroczne urodzaje.
2 (Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Według wiadomości nadesłanych z kraju, zbiory
tegoroczne pszenicy zapowiadają się korzystnie, natomiast żyto, owies
i jęczmień przedstawia się słabo, okopowizna świetna.

 

Awantury komunistyczne w Niemczech.
BERLIN. (Pat.) Komuniści zde-

molowali wczoraj jeden z lokali
hittlerowców. W bójce, która się

przytem wywiązała, padły strzały
rewolwerowe. 5 osób odniosło
rany.

Gospodarczy układ włosko-sowiecki
MOSKWA. (Pat.) Tass donosi,

że podpisany został układ włosko-
sowiecki w sprawie rozwoju sto-

2 Katastrofa
WIEDEN. (Pat). Wedlug do-

sień dzienników z Tokjo, kata-
strofa powodzi zniszczyła szcze-
gólnie północne wybrzeże Hondo,
gdzie 50 osób postradało życie.

sunków gospodarczych pomiędzy
obu państwami.

powodzi.
W Osaka zalanych zostało wodą
10 tys. domów, w Tokjo-—4tys.,
zaś w miejscowości Cottori — 3
tys. domów. Około 100 tys. osób
jest bez dachu nad głową.
 

Irodne RiadtmoŚCI.
Demonstracja robotnicza w

Częstochowie.

CZĘSTOCHOWA. (Pat.). Dziś
doszło do starcia między policją
a demonstrującymi robotnikami,
zajętymi przy robotach miejskich.

czasie starcia demonstranci
chcieli wtargnąć do siedziby ma-
gistratu. Policja zmuszona była
wystąpić przeciwko temu. W wy-
niku starcia 6 policjantów zosta-
ło poturbowanych kamieniami, a

2 osoby z pośród demonstrują-
cych zostały ranne. Aresztowano
kilka osób.

Zjazd strażacki w'Lublanie.
LUBLANA. (Pat.). W dalszym

ciągu uroczystości, związanych
ze zjazdem straży pożarnych
krajów słowiańskich, przez ulice
miasta przeciągnął pochód, w
którym wzięło udział 10 tys. stra-
żaków jugosłowiańskich, czecho-
słowackich i polskich ze 100
sztandarami i 20 orkiestrami. Od-
były się ćwiczenia strażackie.

I;

Dwa pytania.

Niechybnie w umysłach wa-
szych rysuje się jeszcze położe-
nie Polski w pierwszej części
sierpnia 1920.

Swiat cały ma oczy zwrócone
na Warszawę. Bo od początku
lipca, każdy dzień przynosi wia-
domość o postępie w pochodzie
od strony Dźwiny i Dniepru wojsk
czerwonych, pchających przed so-
bą' siły polskie, niezdolne do
okrzepnięcia. Neutralność lub nie-
przyjazne usposobienie sąsiadów
Polski poddają ją blokadzie, nie
dopuszczającej ani broni ani amu-
nicji, których jej nagląco potrze-
ba. Litwa jest w ręku czerwonych
i tam powstał most między Pru-
sami Wschodniemi a Rosją. Na
Górnym Sląsku przygotowuje się
na dzień zwycięstwa ruch po-
wstańczy niemiecki, zmierzający
do wyniszczenia tam Polaków,
oraz do wypędzenia wojsk oku-
pujących sojuszniczych. Przezna-
czony już dla Polski rząd sowiec-
ki czeka o niewiele mil od stoli-
cy na chwilę wejścia w urzędo-
wanie i przygotowuje czarne |i-
sty. A gdy dnia 14-go sierpnia w
jednem miejscu przerwała jedna
z dywizji czerwonych obronę War-
szawy, o kilka kilometrów od
przedmieścia Pragi, wiadomość o
upadku miasta, puszczona z Nie-
miec, rozchodzi się po całej Eu-

ropie. 5

Byłbyż to odwet pokonanych
w wielkiej wojnie? Czyż siły nie-
ładu przełamią tamę, która aż do
tej chwili trzymała je w obrębie
wschodu Europy? Czyż znajdą
swobodną drogę na zachód?

Zwycięstwo pod Warszawą,
ostatecznie uzyskane 17-go sier-
pnia, miało już w niewiele dni
potera uspokoić przyjaciół Polski
i prawa.
W jaki sposób popadło się w

stan rzeczy, którzy wydawał się
tak rozpaczliwy?

Jak mógł się dokonać tak nad-
zwyczajny nawrót?

Oto dwa pytania, na które
ten wykład będzie się starał od-
powiedzieć.

Skąd pochód zwycięski na
Warszawę?

By dać odpowiedź na piew-
sze z tych pytań, trzeba nieco
zawrócić wstecz.
W chwili wskrzeszenia Polskł

i ustalania jej grania na północy,
zachodzie i pułudniu z Niemca-
mi i Czechosłowacją, zostawiały
Państwa Sprzymierzone sprawę
jej granic wschodnich z Rosją
otwartą. Od tej strony brak przy-
rodzonych rozgraniczeń i zawi-
łość roszczeń obszarowych, opar-
tych na etnicznych cechach lud-
ności, istotnie sprawiały, że za-
łatwienie było kłopotliwe. Sprzy-
mierzeni, ubezwładnieni swym
brakiem postanowień dotyczących
załatwienia wielkiego zagadnienia
rosyjskiego, a przedewszystkiem
zatroszczeni o niezamykanie przy-
szłości, ograniczyli się dnia 8-go
grudnia 1919 do nadania Polsce,
jako stanu rymczasowego, grani-
cy Królestwa Kongresowego w
r. 1815. Takie załatwienie, ogra-
niczające zbyt ciasno obszar, na
którym Polska pragnęła odbudo-
wać swe życie narodowe, musiało
skłonić ją niechybnie do zapew-
nienia sobie szerszych granic.

Ze swej strony Rząd Sowie-
tów nie ukrywał swych zamiarów
skończenia z Polską. Zamiar ten
jawnie obwieszczono w grudniu
1919 r. w liście Trockiego do ko-
munistów francuskich. Od tej
chwili wytężona propaganda przy-
gotowywała akcję wojskową: w
Rosji w kierunku ożywienia fana-
tyzmu przeciw nieprzyjacielowi,
którego miało się powalić; na
gruncie Polski w kierunku wywo-

łania zamieszek społecznych i po-
derwania karności wojska; w ca-
łym zaś świecie w kierunku po-
stanowienia, przez skrajne stron-
nictwa proletarjatu europejskiego,
blokady Polski i ustalenia twier-
dzenia o imperjaliźmie polskim.

Równocześnie klęska i rozkład
kolejny kontrrewolucyjnych sił ro-
syjskich Judenicza w listopadzie
1919 r., Denikina w grudniu 1919
r., Kołczaka w marcu 1920 r., da-
ły Dowództwu Czerwonemu mo-
żność skupienia przeciw Polsce
większości sił własnych, które w
tym celu na nowo zorganizowa-
no. Siły, przeciwstawione Polsce,
obejmowały w styczniu 1920 r.
tylko wartość 8 dywizji, a w koń-
cu marca liczyły wartość 25 dy-
wizyj, miały zaś w sierpniu dojść
razein do 39 dywizyj.

Zaniepokojony temi przygoto-
waniami do uderzenia, Rząd Pol-
ski postanowił uchylić jego groż-
bę przez uprzednie ofenzywy, oraz
wzmocnić swe stanowisko polity-
czne i wojskowe, przez organizo-
wanie, między obszarem Polski a
Rosji, państw buforowych, mogą-
cych usuwać starcia nieuchronne
między dwoma narodami, trady-
cyjnie  współzawodniczącemi z
sobą.

Wyprawa na Kijów.

Pierwszym etapem w wykona-
niu tego planu była ofenzywa na
Kijów. Przygotowana zawarciem
układu z atamanem (krainy Pe-
tlurą, ruszyła ona 25 kwietnia
1920 r. i, prowadzona przez jene-
rała Piłsudskiego, równocześnie
Naczelnika Państwa i Naczelnego
Dowódcę, z zapałem, który dał
wojsku rozmach entuzjastyczny,
zdobyła ona w ciągu 14 dni wszy-
stkie obszary na zachód od Dnie-
pru, a 9 maja wkroczyła do ukra-
ińskiej stolicy.

Front polski, już ustalony na
północy nad Dźwiną i Berezyną,

posunięty został w ten sposób
w środku, poza zaporę Dniepru
środkowego, a na południu oparł
się o Dniestr, wchłaniając Po-
dole.

Są to obszary bardzo rozległe,
których ogólne znamiona muszę,
zdaje mi się, wskazać w wielkim
zarysie, zanim przystąpię do spi-
sania działań wojskowych.

Od granicy litewskiej do ru-
muńskiej, sąsiadują z sobą Rosja-
nie i Polacy na przestrzeni 1.000
kilometrów, a odległość od Dnie-
pru do Wisły wynosi 600 kilome-
trów.

W części środkowej tej szero-
kiej krainy rozpościera się, po
obu stronach Prypeci, błotniste
Polesie, nizina całkowicie płaska,
nie nadająca się do używania
wojsk, których widok zasłonięty
jest obfitością lasów, a ruchy bar-
dzo utrudnione moczarami i licz-
nemi potokami.

Polesie dzieli się przeto na
dwie widownie działań bardzo od-
mienne. Na północy, płaskowyż
białoruski, falisty, odkryty itotwar-
ty, nadaje się do ruchów wielkich
ugrupowań. Daje on przejście do
*dróg bezpośrednich z Piotrogro-
du i Moskwy na Warszawę, oraz
do czterech linji kolejowych do-
brze zaopatrzonych. Poza Niem-
nem, Szczarą i Bugiem nie prze-
ciwstawia znacznych przeszkód
pochodowi. Na południu, przeci-
wnie, dopływy południowe Pry-
peci ipółnocne Dniepru, stanowią
szereg przeszkód. Dla szybkiego
posuwania się naprzód, jest tam
tylko jedna ważna linja kolejowa,
a otwarty kierunek jest ekscen-
tryczny w stosunku do stolicy Pol-
ski. Północna widownia jest prze-
to najpomyślniejsza dla ofenzywy
rosyjskiej i rzeczywiście dzieje
wskazują, że drogi tego obszaru
były często deptane w ciągu za-
targów polsko-rosyjskich.

 

 

Z Litwy.
Spór 6 Kłaipedę.

BERLIN, (Pat). Organ  mini-
stra spraw zagranicznych Rzeszy
Curtieusa „Koelnische Ztg.* cy-
tując artykuł półurzędowego dzien-
nika kowieńskiego „Lietuvos Ai-
das", w którym Litwa zastrzega
się przeciwko ingerencji Rzeszy
w sprawie między Litwą a Klaj-
pedą, — dodaje od siebie, co na-
stępuje: Rząd kowieński może
„zastrzegać”, jak mu się żywnie
podoba. Rząd Rzeszy jednakże
nie powinien się powstrzymywać
od podania do wiadomości Ligi
Narodów, świadczących o pogwał-
ceniu statutu kłajpedzkiego ze
strony Litwy i dążyć do tego,
ażeby tząd litewski zmuszony zo-
stał do dotrzymywania zobowią-
zań, wynikających z tego statutu.
Rząd Rzeszy, ma prawo według
postanowienia Ligi Narodów, do
czuwania nad wykonywaniem zo-
bowiązań litewskich w stosunku
do okręgu klajpedzkiego i o
ile dziennik kowieński „Lietuvos
Aidas“ widzi w tem wtrącanie się
w sprawy wewnętrzne rządu li-
tewskiego, mogące wpłynąć ujem-
nie na stosunki sąsiedzkie z Niem-
cami, to jest to tylko zwykłem
przekręcaniem faktów.

Wprawdzie — pisze dziennik —
w dalszych perspektywach nie-
mieckiej polityki wschodniej ode-
grywa Litwa pewną rolę, to jed-
nak fakt ten nie może wpłynąć
na tolerowanie ze strony Niemiec
„bezprawnego postępowania rzą-
du kowieńskiego w stosunku do
Kłajpedy".

Sprawa Woldemarasa
i Petrulisa.

Co mówi o hyłych premjerach
prokurator.

„ld. St.” zamieściło wywiad z
prokuratorem Trybunału Najwyż-
szego, p. Kalwajtisem, o sprawach
byłych ministrów — p. Woldema-
rasa i p. Petrulisa.

P. Woldemaras ma sprawę o
przywłaszczenie 50.000 koron duń-
skich:
W r. 1921 p. Woldemaras zo-

stał wydelegowany do Kopenhagi
w sprawach rozrachunków finan-
sowych, jednakże po powrocie
stamtąd nie złożył do skarbu
50.000 koron duńskich. Wytoczo-
no mu sprawę, jednakże docho-
dzeniu przeszkodziło wydalenie
go za rządów chrz. demokracji
do Worń.

Gdy Woldemaras stał się prem-
jerem, sprawa została zawieszona,

jednak nie umorzona. Obecnie
toczy się ona w dalszym ciągu.
Sprawę prowadzi sędzia śledczy,
p. Zosztutas. Wkrótce dochodze-
nie zostanie zakończone i sprawa
wpłynie na wokandę sądu jeszcze
w roku bież.

Sprawa p. Petrulisa również
nie jest umorzona. Dochodzenie
prowadzi sędzia śledczy p. Mor-
kunas, który przy pomocy rze-
czoznawców bada dokumenty z
czasów urzędowania p. Petrulisa.

Dochodzenie zostanie zakoń-
czone jeszcze w roku bież. W
tym samym roku odbędzie się
również sama sprawa.

Woldemaras a „czarna
cenzura”.

(Dyktatorskie metody)

„Liet. Žinios“ dowiadują się,
że przy przyglądaniu papierów i
dokumentów Woldemarasa pod-
czas rewizji, natrafiono u niego
na listy, nie do niego adresowa-
ne. Dowodzi to, iż wbrew zaprze-
czeniom władz litewskich, tak zw.
„Czarna cenzura" t. j. przegląda-
nie prywatnej korespondencji w
Litwie istniało i część tej kores-
pondencji przeglądał sam Wolde-
maras, szukając wszędzie swych
wrogów. (w)

Przesądny Woldemaras.
Jedni wierzą wtrzynastkę, drudzy

w mieszkanie.)

Jak podaje „Liet. Zinius” u-
pór Woldemarasa w sprawie o-
próżnienia zajmowanego przez
niego przedtem rządowego miesz-
kania tłumaczy tem, iż pewna
wróżka powiedziała mu, że jeżeli
zostanie nadal w rządowem mie-
szkaniu, to powróci do władzy.
Woldemaras, był na tyle przesąd-
ny, że uwierzył wróżce i kurczo*
wo trzymał się rządowego miesz-
kania. (w)

Powrót Krupawiczusa.
„Letuwos Aidas" donosi, iż

przybyły do Kowna z Ameryki
leader chrześcijańskiej demokra-
cji ks. Krupawiczus obejmuje sta-
nowisko naczelnego redaktora
„Rytas“. (d)

Zmiana na stanowisku
„torpreda”.

Onegdaj opuścił Kowno i wy-
jechał do Moskwy sowiecki torg-
pred Angorski. Jak podaje pra-
sa, Angorski do Kowna więcej
nie wróci. (d)
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Vieni naudo
Niewątpliwie zjazd centrolewu

był wydarzeniem wielkiej wagi

w życiu politycznem Polski, skoro

po dziś dzień prasa wszelkich

odcieni nie przestaje omawiać

tego, co się działo w Krakowie

i tego, jakie to wszystko może

pociągnąć skutki.

Niewątpliwie też zapowiadane

na dzień 10 b. m. zjazdy legjo-

nistów (mówimy zjazdy, bo ma

ich być aż 3) staną się w pewnym

stopniu echem, lub odpowiedzią,

jeśli kto woli, na obrady kra-
kowskie.

Jakie będą skutki obrad „bra-

ci leguńskiej*, niebawem będzie-

my mieli sposobność przekonać

się. W tej chwili jednakże obcho-

dzi nas więcej to, jak się do

zjazdu Centrolewu ustosunkowuje
szerszy ogół społeczeństwa.

Otóż nieraz jesteśmy świad-

kami dziwnego wprost entuzja-

zmu.
Słyszy się dość często głosy,

które zbyt pohopnie wmawiają

w opinję publiczną, że się lewica

nawróciła, że panowie Thugutt,

Żuławski, Dąbski i t. d., to już są

całkiem inni ludzie, którzy raz

na zawsze wyrzekli się dawnych

grzechów i nałogów. |

Że są to obecnie szczerzy

obrońcy parlamentaryzmu i pra-

worządności, w obronie której

gotowi są do ostatniej kropli

krwi walczyć z obozem buntu

majowego.
Otóż, czy tak istotnie jest?

Niestety, szezerość nawrócenia

przywódców lewicy należy poddać

bardzo poważnemu badaniu i

wątpić należy, czy da ono wyniki

pozytywne. Trudno przecież przy-

puszczać, żeby tak wytrawni po-

litycy nie zdawali sobie sprawy

z tego, do czego przewrót doko-

nany w maju 1926-go roku mógł

państwo nasze doprowadzić i do
czego w istocie też doprowadził?

Nie sposób przez chwiłę na-

wet myśleć, że kierownicy PPS,

Wyzwolenia czy też Stronnictwa

Chłopskiego dopiero w czerwcu

1930 r. spostrzegli, iż fatalny stan
gospodarczy jest logicznym skut-

kiem polityki gospodarczej rządu

p. J. Piłsudskiego, że nadmierne

powiększenie budżetu państwa

jest jedną z przyczyn tej nędzy,

jaką dziś cierpią w Polsce naj-

szersze warstwy ludności, o obro-

nie której ci panowie przez tyle

lat z takim patosem umieli de-
klamować.

Naszem zdaniem oni to wszyst-

ko widzieli i rozumieli

wcześniej, lecz woleli zamykać
oczy i milczeć, .albo wręcz po-

pierać poczynania rządowe tak,

jak je popierali głosując za rzą-

dowemi przedłożeniami budżeto-

wemi, a przedewszystkiem odrzu-
cając wnioski oszczędnościowe

Stronnictwa Narodowego. Jedne-

go może nie przewidzieli, że zo-

staną pozbawieni miejsca przy

żłobie, do którego zgłosi się zbyt

wielu silniejszych i pozbawionych

skrupułów amatorów.

Dzisiaj wodzowie Centrolewu
atakują sanację, 'ale nie dlatego,

by byli szczerze przeświadczeni,

że tak się należy, ale dlatego, iż

muszą atakować.
Przegrali stawkę postawioną

na sanację i dziś pragną odegrać

się na innej drodze.

Dziś nasza lewica znalazła się

w takiem samem położeniu, w ja-

kiem już raz była po pokoju brze-

skim, kiedyto musiała gwałtownie

wycofać się z gry za smutnej

pamięci nieboszczkę Austrję.

Trudno zaiste uwierzyć, by

dopiero zamknięcie ostatniej sesji

budżetowej i nominacja p. Sław-

ka „otworzyły”* oczy politykom

lewicy.
' Oczy otworzyły im przyszie

wybory, które okazały się znacz-

nie bliższemi, niż to się niejed-

nemu z trybunów ludowych zda-

wało.

Z dotychczasowym bagażem

lewica do wyborów stanąć nie

może i stąd jesteśmy raptem

świadkami nawracania się naj-

zatwardzialszych grzeszników.

My w Polsce zbyt pohopnie

cieszymy się ze wszelkiej „zgo-

dy", ale w polityce nie każda

zgoda jest synonimem mądrości

politycznej. Zbyt często w Polsce

dla „świętej zgody“ i jedności

zaprzepaszczano sprawy napraw-

dę wielkie.

W danym wypadku zapewne

znacznie

zi ENN R

OBRONA OJCZYZNY W 1920 R.
Dła najogólniejszego przynajmniej przypomnienia stano-

nowiska obozu narodowego w czasie pochodu bolszewickiego
na Warszawę w r. 1920,
przytaczamy niektóre ustępy z artykułów pos.
Strońskiego ogłaszanych wówczas w „Rzeczypospolitej”,

jako jedenstępnie zebranych

na podstawie świadectw z owych dni,
Stanisława

a na-
z rozdziałów książki „Pierwsze

Lat Dziesięć", przyczem podajemy daty tych artykułów.

Hasła Chwili.
(16 czerwca 1920 r.).

W styczniu tego roku było
jasne, że wchodzimy w okres za-
wieszenia pokoju z bolszewicką
Rosją. Było to jasne z trzech
przyczyn. Po pierwsze dlatego, że
bolszewicy zwrócili się do nas
dwukrotnie, 23 grudnia 1919 r. i
29 stycznia 1920 r., o zawarcie
pokoju, zobowiązując się nie prze-
kraczać linji frontu. Powtóre dla-
tego, że równocześnie u naszych
sprzymierzeńców zachodnich za-
szedł zwrot w stosunku do bol-
szewików, wyraźnie i dobitnie
stwierdzony dwiema uchwałami
Rady Najwyższej: 16 stycznia 1920
o nawiązaniu stosunków handlo-
wych z bolszewikami, a 24 lute-
go 1940 r, o niemożności dora-
dzania nam dalszej wojny. Wresz-
cie zaś dlatego, że linją frontu
ze stycznia osiągnęliśmy, naogół
biorąc, granice, które pragnęliśmy
uzyskać dla naszego Państwa. W
tych warunkach i Rząd i wszyst-
kie bez wyjątku stronnictwa sej-
mowe zgodnie uznały, że należy
przystąpić do zawierania pokoju.

Lecz pojawiła się wtedy myśl
i dążność odmienna. Ta mianowi-
cie myśl, że najważniejszą spra-
wą nie jest wcale zawarcie poko-
ju i ustalenie granic wschodnich
Państwa Polskiego. Tylko co? Two-
rzenie Państwa (lkraińskiego i po-
chód na Kijów.

Tę śmiałą i upajającą wyo-
braźnię myśl wysunęło nasze Na-
czelne Dowództwo wojskowe. A
ponieważ przywykło ono wzakre-
sie spraw wschodnich do kierow-
nictwa nietylko wojskowego, ale
i politycznego, więc rychło, przy-
gotowując układy ukraińskie i
tworząc siły zbrojne ukraińskie
oraz rząd ukraiński, przeparło swą
myśl. Przedstawiając jej przepar-
cie jako wyłączną zasługę Na-
czelnego Dowództwa i jego dale-
kowidzącej polityki, zapewniano,
że w ten właśnie sposób najład-
wiej zmusimy bolszewików do po-
koju.

A dzisiaj?
Dzisiaj widzimy, że rachuba

ta, lekkomyślna i zgruntu błędna,
zupełnie zawiodła. Zmarnowaliś-
my sześć miesięcy w okresie, kie-
dy każdy dzień jest drogi. Roz-
trwoniliśmy duży zasób pomyśl-
nych okoliczności. I ciężkie zada-
nie ze stycznia przyjdzie nam
spełniać w czerwcu w nierównie
trudniejszych warunkach.
. To jest smutna prawda chwili
obecnej. (lkrywać ją przed sobą
samymi, gdy widzi ją świat cały,
na nic się nie przyda, a dużoby
zaszkodziło. Lękaćsię jej nie trze-
ba. Trzeba ją tylko jasno widzieć.
I jąć się ratunku.

Ratunek zaś jest w wytężeniu
wszystkich i użyciu najlepszych
sił społeczeństwa.

Ojczyzna w niebezpieczeń-
stwie.

(30 czerwca 1920).
Nie nam samym się zdarza, a

nam nie po raz pierwszy, że woj-
na niepomyślny przybiera obrót.

Pierwszą w takich razach rze-

czą jest nie opuszczać się wznie-

chęcenie lub zgoła w rozpacz,

lecz przeciwnie zachować spokój
i wytężyć wolę.

A nasamprzód prawdzie śmia-
ło spojrzeć w oczy.

Bolszewickie wojsko rosyjskie
uzyskało w tej chwili przewagę
nad naszem. Wydaje się to nam
nieprawdopodobnem, gdyż od

dłuższego czasu szerzyło się wśród
nas mniemanie, że nasza prze-
waga jest tak pewna, jak tylko
być może. A jednak to, co było
nieprawdopodobne, jest dzisiaj

prawdą: wojsko bolszewickie uzy-
skało w tej chwili przewagę.

Jak się to stało?

Stało się nie z wewnętrznej
siły bolszewizmu, bo tej on nie
ma, w wojsku mniej niż gdzie-
kolwiek, lecz raczej z powodu
naszych błędów. Zwrot wywołała
nieszczęsna, zupełnie niepotrzeb-
na i nawskroś lekkomyślna, wy-
prawa kijowska. Przedtem staliśmy
mocno na linji, pracowicie wy-
walczonej i ulepszanej, a twardo
trzymanej przez żołnierza, šwia-
domego, że zasłania sobą ziemię,
która powinna należeć do Pań-
stwa Polskiego i do której nie
wolno wpuścić bolszewizmu. Kie-
dy zaś ruszyliśmy na Kijów, roz-
proszyliśmy pułki nasze na ol-
brzymie  przestrzeżenie, które
ogarnąć w prawidłowy w wojen-
ńem rzemiośle sposób, dostatecz-
nie obsadzić od czoła, zabezpie-
czyć na skrzydłach,  dzierżyć
istotnie na tyłach wśród ludności
obcej i niepewnej, było zupeł-
nem niepodobieństwem. Skorzy-
stali z tego znamienicie bolsze-
wicy. Ustępując nam pola, bez
bitew i bez strat, wciągnęli nas
na te wielkie przestrzeżenie, sta-
rym obyczajem ' wojennym rosyj-
skirn, który już dzieciom szkol-
nym powinien być znany. Zara-
zem zaś, przedstawiając nasz po-
chód na Kijów jako chęć rozbi-
cia Rosji, wykrzesali hasło wojny
narodowej i pozyskali dla hord
czerwonej armji to, czego jej
najbardziej niedostawało, miano-
wicie współudział dawnych ofice-
rów carskich i umiejętne kierow-
nictwo, uosobione w okrytej sła-
wą postaci Brusiłowa, którego
odezwa z 30 maja b. r. wzywa
oficerów do obrony Rosji.

Już od końca kwietnia, gdy
nasz pochód na (lkrainę odbywał
się poprostu bez oporu przeciw-
nika, był powód do niepokoju.
Już w połowie maja, gdy nagle
przyszło tak silne uderzenie bol-
szewickie na północy, jakiego
dotąd nie było, zarysowała się
pewność, że nieprzyjaciel nie-
tylko nie jest rozbity i zgnębio-
ny, ale wzmocniony. A gdy przed
połową czerwca zaczął się od-
wrót z pod Kijowa, był już naj-
wyższy czas na otwarte ostrzeże-
nia i nawoływania do obrony
przed wielkiem  niebezpieczeń-
stwem, czego i wtedy jeszcze
niektórzy nie rozumieli i na co
sarkali.

Dzisiaj mówią codzienne spra-
wozdania wojenne naszego do-
wództwa wojskowego.

Mówią nam one od kilku dni,
że nieprzyjaciel, korzystając z na-
szego cienkiego rozlania się po
ogromnej przestrzeni ukraińskiej,
wpakował nam na tyły jazdę Bu-
diennego i zmusił do odwrotu z
nad Dniepru. Mówią nam od
wczoraj, że jazda jakiegoś innego
Budiennego dostała się nastyły
nasze na Wołyniu i zmusza do
odwrotu z nad Słuczy. Mówią
nam dzisiaj, że cofamy się na
Polesiu od Mozyrza i Kalenko-
wicz i że gotuje się także na
północy natarcie nieprzyjacielskie
koło Bobrujska.

Jednem słowem, to wróg, ko-
rzystając z rozprzestrzenienia na-
szych sił, zachwiał ścianę wojska
naszego, a raz zachwiawszy, ude-
rza w różnych stronach i pcha
nasz odwrót.

To jest stan rzeczy na obsza-
rze wojny wschodniej: nieprzyja-
ciel ma w tej chwili przewagę.

Od sąsiadów z innych stron
nie przyjdzie nam nic dobrego.

A od zachodu, od dalekich
sprzymierzeńców: milczenie.

Oto jest chwila, w której całe
społeczeństwo, cały naród stanąć
musi do ratunku.

Ojczyzna w
stwie!'

To nie jest krzyk grozy, lecz
wołanie męskiej woli i na praw-
dzie budującego narodu.

niebezpieczeń-

Katastrofa lotnicza.

WARSZAWA. (Pat.). Dnia 3
sierpnia po południu eskadra dru-

giego puiku lotniczego, stacjono-

wanego w Bieczu w powiecie

gorlickim, woj. krakowskiego wy-

słała do Zywca na boisko sporto-

we samolot, który miał tam wy-

rzucić dwie piłki nożne na odby-

wające się tam zawody sporto-

we. Samolot, podczas rzucania

piłek, lecąc zbyt nisko nad bo-

iskiem, zawadził jednem skrzyd-

łem o trybunę, wskutek czego

runął z wysokości przeszło 100 m.

i rozbił się doszczętnie. Pilot ka-

pral Janota został ciężko ranny,

obserwator pow. Borowiec od-
niósł lekką kontuzję.

Aresztowanie działacze ukraińskiego.

LWOW. (Pat.). Do dzienników

donoszą, że wczoraj wieczorem

aresztowano 'w Rohatynie powiatu

stanisławowskiego niejakiego Ro-

mana Pelecha, znanego działacza

rozmaitych ukraińskich organiza-

cyj nacjonalistycznych.  Pełech

dobrze się stało, że znaczna część

polskich stronnictw opozycyjnych

połączyła się do walki z najgor-

szem złem, jakie trapi Polskę—z

sanacją, ale to jeszcze nie zna-

czy, że mamy zapomniećofakcie,

że na rękach niektórych z po-

śród dzisiejszych sprzymierzeń-

ców jeszcze nie obeschła bratnia

krew przelana w maju 1926 roku.

wyjechał z Rohatyna w przeded-
niu napadu na ambulans poczto-

wy pod Bóbrką i powrócił na-

stępnie do Rohatyna z pokrwa-

wioną ręką i nogą. Aresztowanie
go nastąpiło pod zarzutem bra-
nia udziału w napadzie.

Więc nie entuzjazmujmy się

zbytnio, nie zatracajmy własnej

prostej linji . politycznej,

szym obowiązkiem jest nietylko

myśleć o obaleniu sanacji, o wy-

graniu jednych lub drugich wy-

borów, lecz przedewszystkiem o

wyprowadzeniu Polski z tych bez-

droży, na jakie wprowadziła je

polityka sanacyjno-lewicowa.

bo na-
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Niema cudów.

W związku z. niepowodzeniem
naszych sportowców na konkur
sie awjonetek, pisze feljetonista
„Kurjera Poznańskiego*.

Epoka oczekiwania na cuda
wcale się w Polsce nie myśli
kończyć, mimo że już niejedno-
krotnie przekonaliśmy się jak te-
go rodzaju rachuby są zawodne.

Zawiodły nas w zawodach kon-
nych w kraju i zagranicą, zawo-
dzą nas teraz w rajdzie awjone-
tek.

Wszystko to odbywa się pod-
ług znanej i cenionej u nas re-
cepty.

Pewnego dnia publicum do-
wiaduje się, że Polska weźmie
„udział w takiej to, a takiej mię-
dzynarodowej imprezie. Publicum
na to powiada: Aa!

Następnego dnia publicum do-
wiaduje się, że w imprezie repre-
zentować będą Polskę takie to a
takie asy. Publicum powiada na
to: Aaal

Codnia przybywa nowa wieść,
budząca coraz różowsze nadzieje,
aż wreszcie nasze zwycięstwo w
opinji publicznej staje się pewni-
kiem. Przeżywamy dni upojenia.

Nakoniec nadchodzi bolesna
wiadomość, że dostaliśmy sro-
motnie w skórę. — Wówczas roz-
poczyna się lament.

Jedni krzyczą, że to endecka
intryga, inni, że nasze asy są do
niczego, a jeszcze inni, ża nas
ani stać na to, by konkurować
„materjałem* końskim lub lotni-
czym z zagranicą.

Po każdej imprezie w kraju
panuje krzyk, rwetes i bałagan,
a zagranicą ironiczny śmiech.

Bo jak się tu nie śmiać, gdy
się widzi cały naród wściekły o
to, że nie stał się cud! No tak,
szło tylko o cud, bo wszystko
inne było w porządku!

Nikt ani w kraju, ani zagra-
nicą przed rajdem nie wątpił, że
nasze maszyny są świetne, bo
wyszły z pracowni znanych, zna-
komitych konstruktorów; nikt ani
w kraju, ani zagranicą nie wątpił,
że nasze asy są asami atutowemi,
o nazwiskach sławnych na całym
świecie, jak np. Orliński.

Wszyscy o tem wiedzieli i dla-
tego liczyli się z nami poważnie.
Liczyli się bardzo poważnie: ćwi-
czyli cały rok i gdy wyszli na
start z maszynami, to znali je
już na pamięć, pociemku i poo-
macku. =>

A u nas?—Gdy się zbliżał ter-
min rajdu, szybko kończono bu-
dowę płatowców, a ten i ów
pilot rajdowy dopiero w wilję
startu mógł dokonać próbnego
lotu, na etapach zaś zawierał
bliższą znajomość z maszyną,
pełną dlań nieznanych tajemnic.
W tym punkcie liczono na

cud, na Somosierrę, na palec Bo-

ży.—No, i lament. y
Przypomina mi się scenka

wiejska — Dwóch chłopaków po-
biło się pod krzyżem przydrož-

nym. Jeden był duży, a drugi
był mały. Oczywiście mały ober-
wał a, nie mogąc sam sobie dać
rady z przeciwnikiem, ukląkł,
obrócił oczy ku Męce Pańskiej i
przemówił przez łzy:
— O Panie Jezu, zejdź z tego

krzyża i daj temu szceniakowi po
mordzie, bo mu sam nie poradzę.

Tak mniej więcej rzecz się ma
z naszym rajdem. 5

Nie interesujemy się naszymi
lotnikami i naszymi konstruktora-
mi przez caly rok, nie dajemy im
w pracy, ani moralnego, ani ma-
terjalnego poparcia — nie miej-
my do nich teraz pretensyj, że
nie są zdolni do cudów. |

Wsypa.
„Gazeta Polska" w zapale po-

lemicznym odrobinę zapomniała

się. Chodziło pismu rządowemu
o zdeprecjonowanie prof. March-
lewskiego senatora z klubu PSL
Piast, który 29 czerwca przema-
wiał na kongresie krakowskim,
więc napisała, że

„Znakomity chemik może politycz-
nie być słabością lub zgoła nicością”.

Ale wnęt sobie przypomniała,
że pismu urzędowemu nie wypada
obecnie źle mówić o chemikach,
więc zamiast śkreślić zdanie, któ-
re się wypsnęło „Gazeta” popra-
wia się i pisze

„na czele Państwa stoi znacznie
większej miary uczony chemik, jakim
jest Ignacy Mościcki".

Na to słusznie zaznacza „Ro-
botnik“.

A więc chemik znakomity, politycz-
nie może być nicością—według „G. P*,
ale z drugiej strony im większej miary
chemik, tdm większy polityk?

A stuknijcie się tam w łepetyny!

Szkodliwe popieranie
„swoich*.

Urzędnicza, bezpartyjna
dność* pisze:

Żaden obóz nie rozporządza u nas
taką masą ludzi zdolnych, by mógł nie-
mi obsadzać wszelkie stanowiska, jak
tego wymaga interas publiczny.

Dorywcze wypełnianie luk przez lu-
dzi mniej zdolnych, ale partyjnych, nie
może być nigdy dobre i musi się ze-
mścić.

Wołamy więc z całych sił, niech
ustanie tendencyjne popieranie „swo-
ich* — w zfŃaczeniu partyjnem, kied/
można z bogatego rezerwoaru zdolnych
ludzi czerpać pełną garścią, a skorzy-
sta na tem tylko interes publiczny.

Ustaną wtedy, pisze dalej „Je-
dność*, powszechne narzekania,
zniknie poczucie krzywdy, a po-
wróci zaufanie.

Konspiracje i prowokacja.

Socjalistyczny tygodnik „Czę-
stochowianin* stwierdza, że w do-
bie „sanacji moralnej* wszystko
dzieje się u nas nietyle na „prze-
wrót" Ile na wywrćt. „Władza kon-
spiruje, naród jest wrogiem a
Sejm prowakacją*.

Konspiruje „góra* swoją ideologję,
konspiruje minister swoje zamiary, kon-
spiruje lokaj „oficjalny“ chytrze ušmiech-
nięty i zapewniający o świadomcśc i„za-
mierzeń* swego zakonspirowanego
szefa!

Konspiruje się katostrofalny stan
kraju, konspiruje się brak zaufania do
nas zagranicy, konspiruje się bezrobo-
cie,—butną miną i niedowarzoną fanfa-
ronadą pokrywając grozę wiszącą * nad
własną ojczyzną.

Prowokacją zaś nazywa się żądanie
wyliczenia z pieniędzy podatkowych, pro-
wokatorami obwołuje się tych, co ra-
wołują do pracy nad ratowaniem pań-
stwa, prowokatorami ogłasza się posłów
na Sejm—przedstawicieli narodu".

Djabeł w ornacie.
Masońsko-pornograficzny „Ku-

rjer Poranny” zamieścił obszerny
artykuł pod tytułem: „Męczeń-
stwo polskiego duchowieństwa w
Imperjum Sowieckiem“, zawiera-
jący streszczenie rozprawy bisku-
pa d'Herligny na ten sam temat,
drukowanej niedawno w „Revue
des deux mondes*.

Artykułowi swemu daje „Kur-
jer Poranny" takie namaszczone
zakończenie:

„Trzeba jednak, aby meczengicy
mieli tę świadomość, że Ich męczarnia
wzrusza i porusza ludzkość, a cóż do-
piero ich własne narody".

Ma to znaczyć, że naród pol-
ski nie dość wzrusza się męczeń-
stwem polskiego duchowieństwa
w Rosji.

Na to odpowiada
Warszawska”:

I kto to stroi się w szaty moraliza-

tora katolickiego narodu polskiego?
Organ, który zaraz na drugi dzień

zamieści plugawy feljeton o wolnej mi-
łości i spędzaniu płodu, albo zaatakuje
jurysdykćję duchowną Kościoła!

Cynizm | obłuda przechodzi tu
wszelkie granice. Organ p. Ehrenberga
wie dobrze, że jego feljetony więcej

„Je*

„Gazeta

wyrządzają szkody katolicyzmowi, niż”
najgorsze prze śladowania. Truciciel jest
gorszym zbrodniarzem, niż brutałny
zbój, zabijający pełką lub siekierą.

. Djabeł, nawetw ornacie, zostanie

zawsze djabłemi

 

| «Sanacja» aKościół dzisiaj.
Z kół duchowieństwa otrzymu-

je krakowski „Głos . Narodu* na-
stępujące uwagi:

, „Mnożą się po stronie „sana-
cji" objawy pewnych starań o
pozyskanie duchowieństwa i Koś-
cioła dla rządu. Nalezy tu — no-
minacja ks. prof. Zongołłowicza
na stanowisko wiceministra oświa-
ty, postanowiony podobno w za-
sadzie występ drużyn wychowa-
nia fizycznego. katolickich Stow.
Młodzieży Polskiej w Spale w
obecności P. Prezydenta, prośba
„Strzelca" na Pomorzu do władz
kościelnych skierowana o zamia-
nowanie kapelanów dla tej orga-
nizacji.

„Jak na te i podobne wypad-
ki patrzeć? Ks. Urban, oceniając
w „Przeglądzie Powszechnym" no-
minację ks. prof. Żongołłowicza
uznał w niej dowód życzliwości
sfer rządzących Polską dla kato-
licyzmu. Bałbym się podtrzymy-
wać to twierdzenie. Jestem wpraw-
dzie przekonany, że „sanacja*”,
jako taka, jako grupa polityczna,
nie ma na celu walki z katoli-
cyzmem, choć jest w niej niema-
ło ludzi, którzyby radzi katolicyzm
zniszczyć zupełnie; stąd jednak
daleko jeszcze do życzliwości „sa-
nacji* dla Kościoła. Jest to—jak

/wiadomo—grupa niezgrana z so-
bą, pozbawiona pregramui zasad
wytycznych nawet w dziedzinie
religji. Raz bierze górę kierunek

antykatolicki, kiedyindziej przy-
jazny dla katolicyzmu.

„Był czas, kiedy „sanację“
owiewał duch antykatolicki i kie-
dy—z pewnością na rozkaz z gó-
ry — prowincjonalni kacykowie
„sanacyjni* zapowiadali rozgryw-
kę z „klerykalnemi* Stowarzysze-
niami Młod. Pol., z. Kościołem i
duchowieństwem, a Kaden-Ban-
drowski objeżdżał Polskę z wy-
kładami podkopującemi moral-
ność i religijność.

„Dziś jest inaczej. (l góry po-
stawiono księdza, Kaden-Bandrow-
skiego schowano,  „klerykalne“
Stowarzyszenia Młodz. Pol. zapra-
sza się do Spały, a „Strzelec“
prosi o kapelanów.

„Bylibyśmy tym stanem rze-
czy zachwyceni, gdyby nie jedno...
Gdyby nie ten fakt, że ten za-
kręt w stronę katolicyzmu wyko-
nuje „sanacja* dopiero w czwar-
tym roku swych rządów, gdyby
nie to, że katolicyzm zaczyna
karesować w momencie swojego
zachwiania. Ten wzgląd podcina
wiarę w szczerość jej poczynań i
każe się lękać, że gdyby się sy-
tuacja dla niej pomyślniej ukształ-
towała, gdyby „sanacja* wróciła
do dawnej siły, że wówczas i ks.
Żongołłowicz poszedłby w od-
stawkę, a wyłącznym panem w
ministerstwie oświaty zostałby p.
Czerwiński.

„Dodajmy do tego jeszcze
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Į Poszukuję od zaraz do nabycia około +

120 hekiarów ziemi 1 latami |
bez budynków i bez inwentarza, lub
z budynkami lecz bez inwentarza.

| Łaskawe oferty z podaniem ceny,
i wpłaty, i całego biiższego opisu 2b-
jektu proszę skierować wprost do
kupującego. — Pośrednicy otrzymują

dobre wynagrodzenie
Jerzy Gromke
Dzialdowo-Pomorze
Ulica Młyńska Ne 15.
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ujawnione świeżo rozmowy p. Ho-
łówki z żydami na temat — spe-
czynku niedzielnego, a_dojdziemy
w rezultacie do wniosku, że ma-
my do czynienia tylko z próbą
ratowania się przed upadkiem, a
nie z rzetelną, katolicką polityką
wyznaniową”.

AGE
Do tych wywodów autora:księ-

dza na łamach „Głosu Narodu'*
dodajemy jeszcze, że główną
przyczyną kokietowania obecnie
przez „sanację“ Kościoła i du-
chowieństwa są — zbliżające się
wybory. A co będzie po wybo-
rach? O tem—potem.

Jak gdyby gorzka ironja brzmią
doniesienia równoczesne o roko-
waniach „sanacji* z żydami. Ten-
że sam „Głos Narodu* pisze z
tej przyczyny: „Można już teraz
wierzyć w bliski termin wyborów,
gdyż „sanacja* kupuje żydów.

Ładna „naprawa* Rzeczypo-
spolitej!... .

Z POGRANICZA.
Defraudant usiłuje zbiec

do Polski.

Onegdaj na pograniczu- pol-
sko-litewskiem, w rejonie Trok,
usiłował zbiec na stronę polską
zastępca dyrektora szkoły tech-
nicznej w Kownie Garnas, który
po podjęciu za fałszywym. cze-
kiem 20 tys. litów, zbiegł z Kow
na i został ujęty przez straż li-
tewską przy przekraczaniu grani-
cy litewskiej. (d)

Ujęcie kurjera komunisty-
cznego.

Na dworcu kolejowym w Wi-
lejce władze śledcze ujęły kurje-
ra komunistycznego, który w wa-
lizie usiłował przemycić do Wilna
kilkanaście klg. bibuły wywroto-
towej. (d)

-Porwanie sierżanta K. 0.P.

Onegdaj placówki K. O.P.,
odcinka granicznego Zaostrowi-
cze, zostały zaalarmowane, iż do-
wódca strażnicy K. O. P., sier-
żant Sarnacki, wraz z mieszkań-
cem wsi Zaostrowicze Romaszką,
podczas połowu ryb na rzece
granicznej  Mereczance zostali
ostrzelani przez żołnierzy sowiec-
kich, a następnie porwani na te-
ren sowiecki.

Władze K. O. P. zwróciły się
żądając wydania porwanych, co
też niebawem zostało uskutecz-
nione. (as)

Wysiedlenia.
W ciągu ubiegłego miesiąca

z granic Litwy wysiedlono 17 osób,
w tej liczbie 9 Polaków.

Z Rosji sowieckiej na odcin-
kach granicznych Dzisna, Wilejka,
Radoszkowicze, Raków, lwieniec,
Rubieżewicze, wysiedlono36 osób,
przeważnie Niemców, żydów, po-
chodzących z zagranicy. (d

Przyszła kolej na żydów.

Wczoraj do Wilna nadeszła
wiadomość, iż strażnicy litewscy
zamknęli odcinek graniczny Łyn-
gmiany i nie przepušcili zgroma-
dzonych nad granicą żydów z
Polski, usiłujących się dostać na
cmentarz w Łyngmianach, poło-
żony po stronie litewskiej, w
związku z dorocznem świętem
Fisze Bow. Strażnicy litewscy,
mimo prośb i błagań rabinatu li-
tewskiego, oraz otrzymanych su-
tych łapówek, rozpędzili kolbami
modlących się żydów, zamieszka-
łych po stronie litewskiej.

Wśród żydów  zapanowalo
wielkie wzburzenie, zwrócono się
o interwencję do władz litewskich,
lecz zabiegi wszelkie spełzły na
niczem i żydzi zmuszeni byli roz-
jechać się. (d)

Nowi uciekinierzy z raju
sowieckiego.

_ Ostatnio granicę polską w re-
jonie odcinka granicznego Anty-
nopol, w rejonie Dokszyc, prze-
kroczyło kilkunastu włościan so-
wieckich, którzy zbiegli przed re-
presją władz sowieckich. a

Jaden ze zbiegów, niejaki
Włodzimierz Snitko, pochodzący
ze wsi Turowszczyzna, okręgu
mińskiego, protokularnie uznał,
iż zbiegł z m. Kotlaś (Syberja),
gdzie został przed pół rokiem
zesłany z rodziną, oraz 800 t. zw.
„Kkułakami” z Mińszczyzny na
ciężkie roboty za bojkot kolekty-
wu w ich gminie. Snitko opowia-
da, iż chłopi. w Mińszczyźnie żyją
w ostatecznej nędzy, gdyż całe
mienie ich przeszło na własność
kolektywu, gdzie muszą praco-
wać jako najmici za niskiem wy-
nagrodzeniem, które nie wystar-
cza nawet na wyżywienie. Snitko,
wraz z innymi zbiegami,, zwrócił
się do władz polskich z prośbą o
udzielenie prawa osiedlenia się
w Polsce. (d)
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od pr 2 = mety prowadząc wciąż zabytki przeszłości, to musimy przyłączenia Litwy do Polski.
RUS GODZ. 20-05 Pas B aEs się udać ku granicy Litwy ko- Jeśli się już rmówi o wyciecz-

ARaazć isiewii wieńskiej i tu, nad trockiem jezio- kach, trudno pominąć milczeniemw biał: czówna K. Haazówna J. M czėwna S 2 2 5 P Bitw RADJO agro og J. i Kortėwna N. rem, obejrzeć możemy potężne wykresy wycieczek akademickie-
i Sensacją regat byla przegrana zwallska zamku Kiejstuta. Kieru- go klubu włóczęgów wileńskich,Przygotowania do Il Targów Północnych. aaa osady Wil T. W. wbiegu czwórek mło- jąc "się na południe wstronę No-

zapowiedzianych
na 14 września Il Targów Pół-
nocnych w Wilnie, odbyło się
wczoraj zebranie w Urzędzie Wo-
jewódzkim pod przewodnictwem
woj. Raczkiewicza przy udziale
prezydenta m. Wilna, dowódcy
garnizonu gen. Krok-Paszkowskie-
go, prokuratora apelacji Przyłu-
skiego, przybyłych w komplecie
szefów wszystkich urzędów nie-
zespolonych m. Wilna, starostów,
reprezentantów prasy i członków
komitetu Targów, najwybitniej-
szych przedstawicieli tutejszych
sfer przemysłowych i gospodar-
czych, ogółem 40-kilku osób

Dyskusję zagaił p. woj. Racz-
kiewicz i nawiązując do powo-
dzenia, jakie miały |-sze Targi
Północne, nakreśliwszy zadania i
cele przedsięwzięcia, zaapelował
do zebranych, ażeby wszelkiemi
siłami dopomogli komitetotowi
Targów, na którego czele stoi
prezydent m. Wilna, do należyte-
go urządzenia Targów. Prezydent
Folejewski, " zaznaczywszy, że
głównym inicjatorem pierwszych
Targów był p. wojewoda, zauwa-
żył, że naopóźnienie robót wpły-
nęło wahanie, czy ze względu na
położenie ekonomiczne nie nale-
żałoby Targów odłożyć. Zwycię-
żyła konieczność utrzymania tra-
dycji i kontynuowania idei Tar-
gów Północnych, jako instytucji
stałej, oraz moment wykorzysta-
nia pierwszorzędnego pięknie po-
łożonego terenu, pozostałego bu-
dynku i t. d.

Zkolei wysłuchano dłuższych
wyjaśnień i informacyj dyr. Tar-
gów Północnych inż. Łuczkowskie-
go o stanie daleko już zaawanso-
wanych przygotowań do Targów.
Ilość sprzedanych miejsc przekro-
czyła już połowę wszystkich, ja-

W sprawie kie wogóle będą do dyspozycji.
Targi obejmą całokształt „sztuki
ludowej i przemysłu ludowego
według poszczególnych regionów
od Wilna po przez wszystkie
dzielnice Rzeczypospolitej.
będą obejmowały szereg działów,
m. in. dział rolniczy z uwzględ-
nieniem produkcji roślinnej i
zwierzęcej, specjalnie Iniarstwa,
rybołóstwa, leśnictwa i t. d. Tar-
gi mieścić się będą w istnieją-
cym głównym pawilonie, a dalej
stanie szereg pawilonów różnych
firm. Zajęty również ma być
gmach szkoły im Dmochowskiej
parter wydziaiu sztuki, a mo-
nopole państwowe zajęłyby budy-
nek Teatru Letniego. Zapewnio-
ny jest udział Estonji i Łotwy, a
także inne państwa mają wziąć
udział.
W końcu dyr. Łuczkowski

przedłożył pod adresem urzędów
państwowych i samorządowych
szereg postulatów, które zebrani
przyrzekli spełnić. $
W ciągu ożywionej dyskusji

p. p. starostowie otrzymali sze-
reg dyrektyw w kierunku zainte-
resowania ludności całego woje-
wództwa Targami. W Wilnie od-
będzie się podczas Targów zjazd
burmistrzów miast i miasteczek
województwa oraz inne zjazdy.
Projektowane jest również urzą-
dzenie wycieczki dziennikarzy z
całej Polski celem zwiedzenia
nietylko Targów ale i całej Wi-
leńszczyzny.

Wobec zapewnionego jedno-
myślnie poparcia wszystkich sfer
naszego kraju i dzięki współpra-
cy wszystkich decydujących czyn-
ników powodzenie Targów moż-
na uważać za nieulegające wąt-
pliwości.

Wizyta francuskiego ministra lotnictwa
w Wilnie. |

W niedzielę w południe spe-
cjalnym samolotem — przyieciał
z Warszawy na lotnisku w Poru-
banku, minister lotnictwa Francji,
p. Laurent Eynac, w towarzystwie
szefa lotnietwa polskiego.

Francuskiego gościa powitali
wojewoda Raczkiewicz, prezydent
miasta Folejewski, d-ca garnizonu,
starosta grodzki oraz wyżsi urzę-
dnicy Dyrekcji P. K. P.

Po powitaniu i prezentacji
minister Laurent Eynac, w towa-
rzystwie wojewody Raczkiewicza

Wiadomości kościelne.
— Wyjazd biskupa Lom-

żyńskiego. 2 b. m. w godzinach
rannych, po 2-tygodniowym po-
bycie w letniej rezydencji J. E.
Arcybiskupa - Metropolity wileń-
skiego, Trynopolu, wyjechał J.
E. Biskup Łomżyński ks. Łukom-
ski. Gościa odprowadził do Łom-
ży J. E. Ks. Arcybiskup-Metropo-
lita Wileński R. Jalbrzykowski.

(w)
— Odwołanie wizytzcji. Wi-

zytacja kanoniczna, której miał
dokonać J. E. ks. Biskup Sufra-
gan K. Michalkiewicz w czasie
od 23 do 31 sierpnia nie odbę-
dzie się ze względu na wyjazd
ks. Biskupa-Sufragana na dłuższę
kurację do Szczawnicy. w.

Sprawymiejskie.
— Obiady dla biednych.

W ubiegłym miesiącu wladze
miejskie wydały 3150 bezpłatnych
obiadów dla biednej ludności
m. Wilna. : d
— Tajne rzežnie. Lustratorzy

i rewidenci miejskiej  rzežm,
w ubiegłym miesiącu na terenie
miasta ujawnili 4 zakonspirowane
rzeźnie, przyczem skonfiskowano
420 klg. niestemplowanegosąkapa:

— Magistrai nabywa plac
przy ul. Łukiskiej. Jak się do-
wiadujemy, Rada miejska m. Wil-
na uchwaliła w swoim czasie na-
bycie placu przy ul. Łukiskiej i
wystąpiła z wnioskiem do p. wo-
jedy o zatwierdzenie tego kupna.
Ze względu nato jednak, że pro-
jekt kupna nie był odpowiednio
uzasadniony pan wojewoda od-
rzucił go. Obecnie jak się do-
wiadujemy, p. wojewoda zmienił
swą uchwałę i projekt kupna
zatwierdził, gdyż p. prezydent
miasta nadesłał uzasadnienie,
wykazując, iż potrzeba kupna
zachodzi dla poszerzenia terenu
szpitalnego w związku z przyszłą
rozbudową szpitala Sw. Jakóba
i szeregu innych poważnych przy-
czyn.

Sprawy administracyjne.
— Nominacje. Pan Prezydent

Rzeczypospolitej zarządzeniem z
dnia 30 lipca 1930 powołał. p.
Władysława Raczkiewicza, woje-
wodę wileńskiego, w charakterze
członka do Kapituły orderu „Od-
rodzenia Polski* na następne
trzecblecie, t. j. od 4-VIII 1930 do
4-VII] 1933. Zaznaczyć należy, że
p. woj. Raczkiewicz piastuje tę
godność w Kapitule bez przerwy
od roku 1921, od chwili powsta-
nia Kapituły. ć

Sprawy rzemieślnicze.
— Normalne egzamina cze-

ladnicze. Wkrótce rozpoczną się

'jazdu na Zlot Pomorski,
złożyć te zaświadczenia w Sekre-

odjechał do Wilna, gdzie został
przyjęty w Pałacu Reprezentacyj-
nym przez ministra spraw woj-
skowych Piłsudskiego, który spe-
cjalnie w tym dniu przybył z Pi-
kliszek.

Po godzinnej poufnej poga-
dance i po spożyciu śniadania,
minister Eynac o godz. 3 odle-
ciał samolotem do Warszawy.

Minister Piłsudski po załatwie-
niu kilka spraw wojskowych z
„pułk. Beckiem wieczorem odje-
chał samochodem do Pikliszek. d

normalne, nie uproszczone egza-
mina dla czeladników. Egzamina
będą się odbywały dla każdego
rzemiosła oddzielnie zależnie od
ilości zgłaszających się do egza-
minów. Dotychczas została sfor-
mowana jedynie grupa a.

w).
— Komunalna kasa nie dy-

Sskontuje weksli szewców. Ko-
munalna Kasa Oszczędności m.
Wilna przestała  dyskontowač
weksle szewców wileńskich ze
względu na ogromną ilość tych
weksli, które szewcy otrzymują
od pracodawców wzamian pie-
niędzy. O ilości tych weksli mo-
że świadczyć chociażby to, że w
okresie sezonowym wydaje się
ich na sumię 50.000 zł. tygod-
niowo. w.

Sprawy akademickie.
— Zagraniczni goście. Do

Wilna w przyszłym tygodniu przy-
będzie większa wycieczka mło-
dzieży akademickiej z Rumunji.
W niedzielę w Wilnie bawiła

wycieczka młodzieży akademic-
kiaj z Prus Wschodnich. Goście
zwiedzili miasto oraz zapoznali się
z historycznemi zabytkami Wilna.

- d

Sprawy robotnicze.
— Zatarg w przemyšle drze-

wnym. Jak już  donosilišmy,
wskutek wygaśnięcia umowy mię-
dzy Związkiem Kupców Drzew-
nych a Związkiem Zaw. Robotni-
ków z dniem 3 b. m. zwolniono
370 robotników zatrudnionych
w tartakach wileńskich. Ponieważ
interwencja Głównego Inspektora
Pracy, nie odniosła skutku, wczo-
raj stanęły wszystkie tartaki, znaj-
dujące się na terenie m. Wilna. d

Sądy.
— Prokurator Sądu Apela-

cyjnego. w Wilnie, p. Józef Przy-
łuski powrócił z urlopu wypo-
czynkowego i objął urzędowanie.

Z życia stowarzyszeń.
— Sprawy harcerskie. Druh-

ny wszystkie obeche w Wilnie,
które mają zaświadczenie prze-

winny

tarjacie Komendy Chorągwi Żeń-
skiej. Mała Pohulanka 4, w godz.
10—11 rano do dnia 7.VIII.30
(czwartku) najpóźniej.
— Baczność organizacje za-

wodowe. We czwartek dnia 7
sierpnia b. r. o godz. 8-ej wie-
czór odbędzie się w lokalu Związ-
ku Lokatorėw (Wielka 28) kon-
ferencja w sprawie projektu pod-
wyższenia komornego. '-
W interesie swoich czionków

wydelegujcie do konferencji swe-
go przedstawiciela. Organizacje,
które nie otrzymały od nas spe-

Targi,

cjalnego pisma, wskutek braku
adresu zapraszamy w tej drodze.

Zarząd Związku Lokatorów.

Kronika policyjna.
— Katastrofa samochodo-

wa. 2 b. m. autem ciężarowem
należącem do cechu rzeźników i
wędliniarzy, powracali z Grzego-
rzewa szofer Szukszta Jan, ek-
spedytor Bohdanow Prokop (Mic-
kiewicza 45), Gizewicz Jan i ro-
botnik z Grzegorzewa Jodko Wła-
dysław (Legjonowa 55), dokąd wo-
żono wędliny. W drodze zepsuł
się akumulator i zgasło Światło,
wobec czego dla wskazywania
drogi szo,erowi Bohdanow i Jod-
ko stanęli na stopniach auta. Ko-
ło maj. Ponar nastąpiło zderzenie
z innym ciężarowym samocho-
dem jadącym ze strony przeciw-
nej. Jodko i Bohdanow zostali
strąceni z auta przyczem Jodko
złamał rękę zaś Bohdanow wsku-
tek odniesionych obrażeń zmarł
w drodze do szpitala.
— Z Pogotowia Ratunko-

wego. Edward Szymonowicz lat 4
(Wiłkomierska 79), pozostawiony
bez dozoru, widocznie chcąc się
napić, wychylił flaszeczkę z esen-
cją octową. W stanie ciężkim od-
wieziono go do Pogotowia Ratun-
kowego, które z kolei skierowało
go do szpitala dziecinnego. (w)
— Napad i ciężkie poranie-

nie. 3 b. m. przy zbiegu ulic
Lwowskiej i  Kalwaryjskiej na-
padnięty został Steckiewicz Józef
(Słomianka 10) przez 4 niezna-
nych osobników którzy go ciężko
poranili nożem w okolicy serca.
Pogotowie przewiozło go w sta-
nie ciężkim do szpitala żydow-
skiego.
— Skutki nadużycia alko-

holu. W nocy z 2 na 3 b. m.
funkcjonarjusz policji znalazł na
ulicy i dostarczył do szpitala za-
trutego alkoholem nieznajomego
mężczyznę, który w ciągu kilku
godzin obserwacji do przytom-
ności nie powrócił. Nazwiska nie-
znajomego nie ustalono.

— Aresztowanie oszusta

krakowskiego. 2 b. m. został
zatrzymany Hajkowski Władysław
poszukiwany przez urząd śledczy
w Krakowie, za szereg oszustw i
kradzieży.

Teatr, muzyka | sztuka.
— Teatr Miejski w „Lutni”.

Dziś w dalszym ciągu francuska kroto-
chwila „Jej chłopczyk”.

Bilety kredytowane i zniżkowe
ważne.

— Teatr Letni „Wino, kobieta
dancing". Wyposożona humorem, wy-
bornemi dowcipami j aktualnemi powie-
dzeniami znakomita komedja S. Kie-
drzyńskego „Wino, kobieta i dancing“,
zdobyła sobie kolosalny sukces w te-
atrze letnim, który codziennie jest prze-
pełniony i rozbrzmiewa wesołością na
tej wspaniałej komedji.

Dziś „Wino, kobieta i dancing”.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 385 mtr.

Program:

Włorek, dnia 5 sierpnia 1930 r.
11,58. Sygnał czasu.
12,05. Gramofon.
13,00. Komuwikat
17,20. Komunikat

dzieży Rzemieślniczej.
17,35. Odczyt z Krakowa,

z Warsz.
19,00. „Przez biale okułary* wesoły

feljeton podróżny — część |-sza (Po-
lesie, Wołyń, Podole* i Rumunja), wygł.
L. Wołłejko art. teatru „Reduta”.

19,25. Odcinek powieściowy.
20,00. Transm. z Warszawy. Praso-

wy dziennik radjowy koncert i komu-
nikaty.

meteorologiczny.
Zrzeszenia Mło-

koncert

Sport.
Tryumiy A.Z.S. w Grodnie,
Regaty wioślarskie 0 mistrzostwo

m. Grodna i ściągnęły liczny udział wio-
ślarzy Wilna. Na starcie ogółem zna-
lazło się 29 konkurujących z sobą osad
i 109 wioślarzy. Liczby te doskonale
mówią same za siebie.

Ostatnie regaty wykazały nam do-
bitnie w biegach poszczególnych kon-
kurencyj, jak i pod względem organi-

zacyjnym, że stoimy od Grodna o parę
szczebli wyżej, że mamy daleko więcej
doświadczenia.

Przedtem nim przystąpię do za-
sadniczego sprawozdania ogłaszając Wy:
niki techniczne zasnaczyć muszę, że
osady klubów Wileńskich  traktowały
regaty grodzieńskie jako pewnego ro-
dzaju zmniejszenie swvch własnych sił
na wodach Niemna przy udziale miej-
scowych zawodników. Biegi wygrane
przez Grodno nie są sprawdzianem
wyższości wioślarstwa Grodna, bo Wil-
no nie wysłało przecięż najlepszych
swych sił.

Tebiegi, które wygraliśmy byly wy-

grane co prawdę po zaciętej walce, to
jednak sam styl wiosłowania ogromną
odgrywał role w każdym biegu. Grod-

nianie powinni baczną zwrócić uwegę
na pracę nóg, rąk, a jazdę wózkiem
powinni całkowicie zmienić. Na wiośle
przeważnie wygrywa styl nie zaś siła
fizyczna! |

Bieg czwórek wyścigowych o mi-
strzostwo in. Grodna rozegrał się fak-
tycznie pomiędzy osadą Pogoni, a A.Z.$.,
Grodno zaś spełnia w tym biegu
funkcję przeciwnika, który nie doszedł
nawet do glosu.  Przedbieg sobotni
A. Z. S. z Pogonią był najciekawszym
biegiem całych regat. Wystarczy powie-
dzieć, że obie osady od startu aż do
ostatnich dwudziestu metrów szły ra-
zem dziób w dziób i że A. Z. S. zwy-

ciężył zaledwie tylko o jakieś dwa metry.
Zasługą Wierszyłły z Pogoni (sternik)
jest doprowadzenie osady do bardzo
dobrej formy. ' Niedzielny finał A. Z. $.
z W. B. W. — Grodno kończy się zde-
cydowanem zwycięstwem akademików
(o dniu długości), którzy zdobywają na-
grodę Wojewódzkiego komitetu W. F
i tytuły mistrzów Grodna. Skład osady
przedstawia się następująco sternik R.
Nieciecki, wioślarze Jasieński D., Bo-
browski T., Keppel J. i Nieciecki J

Bieg pań wygrała osada A. Z. S$

dzieży szkolnej. Wioślarze Wil. T. W.
nie obliczyli dobrze tempa na dystans
1300 mtr. i jadąc na długich i mocnych
uderzeniach musieli przegrać z osadą
Grodna jadącą na krótszych i szyb-
kich pociągnięciach.

Jedynki pań wygrała b. słabe tech-
nicznie Kieskiewiczówna z Grodna przed
wioślarką Wil. T. W. p. Wasilewską M.,
która ma wielkie zadatki, by w przysz-
łości stać się pierwszorzędną wioślarką.

Jedynki panów wygrywa Grodno
Kowsz po wyeliminowaniu Godlewskiego
z Wil. T. W. w przedbiegu, a po zwy-
cięstwie nad Niecieckim P. w finale.
Kowsz nie jest jeszcze skulingierem w
przyszłości może jednak nim zostać
jesli prócz swojej fizycznej siły zdo-
będzie chociaż trochę techniki.

Bieg wojskowy wygrywa osada 81 p.p.
zwyciężając Pogoń saperów i 76 p. p.

Najwięcej bodaj wrażeń mieli wio
ślarze nowicjusze A. Z. S$. startując
dwa razy w noc. Fakt, że dwa razy ta
sama osada miała śzczęście startowa-
nia o godzinie 10 w nocy mówi nam
bodajże wszystko o niedociągnięciach
crganizacyjnych regat. Jeśli ktoś chce
razem jeździć w baljach i urządzać tra-
dycyjne wianki, które mówiąc nawia-
sem wypadły więcej niż imponująćo, to
nie można przecież z zupełnie zrozu-
miałych względów zabić jednym strza-
łem dwóch zajęcy.

Byłoby krzyczącym skandalem, gdy-
by któraś z osad rozbiła się w ciem-
nościach egipskich o jeden z 3 filarów
mostu. Sternik, jadący w tym biegu w
ciemnościach, nie mógł, nawet przy
nadzwyczajnem wytężeniu wzroku do-
strzec swych własnych wioślarzy. Całe
szczęście jednak, że jakoś udało się
wywinąć się i wpaść zwycięsko na metę.

Po dwóch przedbiegach do finala
zakwalifikowały się osady: A. Z. S.i P.
K. S. Osada A. Z. S. pod sterem J.
Niecieckiego, zrywa wspaniały start i
odrazu wysuwa się do przodu, oddala-
jąc się wciąż od osady P. K. S. Skład
osady—wioślarze: Bartoszewicz K., Dem-
bicki St. Bielkowicz P., Bejnar L.

Po regatach wręczono zwycięscom
ładne nagrody, tak, że A. Z. S. przy-
wiózł jedną statuę, dwa puhary, dwa
dyplomy i szesnaście żetonów, utrwala-
jąc opinję najlepszegoj/klubu Wilna.

Organizacja regat stała na skanda-
licznie niskim poziomie, dosyć wspom-
nieć „o naszych startach" i zamęcie
jaki przejawiał się w komisji sędziow-
skiej. Doprawdy, że wstyd| Tylu prze-
<cież w Grodnie jest znanych sportsme-
nów stojących na czełe Ośrodka W. T,
którzy powinni byli pokazać, jak należy
przeprowedzać większe imprezy, a nie
kompromitować się nieznajomością za-
sadniczych punktów regulaminu P.Z.T.W.

| Ja. Nie.

Wyścig pływacki.

GDYNIA. (Pat). Sensacyjny
przebieg miał wczorajszy wyścig
długodystansowy przez małe mo-
rze z Helu do.Gdyni, na prze-
strzeni 22 i pół klm. Do próby
przepłynięcia zatoki Puckiej zgło-
siło się trzech zawodników, któ-
rzy nie zważając na niską tem-
peraturę wody 16 st. C. i dużą
falę, wzięli udział w zawodach.
Pierwsza do basenu południowe-
go w Gdyni przybyła niespodzie-
wanie dr. Kuligowska, człenkini
warszawskiego klubu wioślarskie-
go. Czas Kuligowskiej 9 godz.
25 min. jest lepszy 0 przeszło
3 godz. od zeszłorocznego rekor-
du Skowronskiej. Kuligowska była
eskortowana w czasie drogi przez
kutry rybackię. Drugie miejsce
zajął Podhorecki, urzędnik Pań-
stwowego Instytutu Meteorolo-
gicznego w Gdyni, osiągając czas
9 g. 39 m. Jako trzeci przepły-
nął male morze Lechowski
(Legja—Warszawa) w czasie 9 g.
48 i pół m.

Wilno na Międzynarodowej Wystawie
Komunikacji i Tarystyki w Poznania.

Sprawozdawca '„Kurjera Po-
znańskiego* w następujący spo-
sób opisuje stoiska wileńskie na
Międzynarodowej Wystawie Ko-
munikacji i Turystyki w Poznaniu:
(dajmy się na północ i zajrzyj-

my do Wilna. Możemy poznać
położenie miasta dzięki zawieszo-
nemu planowi, iako też ogólnemu
widokowi tego pięknie położone-
go nad Wilją grodu.

Ale nie te rzeczy, a słynna
„Ostra Brama“ rzuca się w oczy
z tłumem ludzi klęczących na
ulicy. Zwraca dalej naszą uwagę
piękny kościół św. Anny zbudo-
wany wedle planów krzyżackiego
budowniczego Puhrbacha w stylu
gotyckim, oraz renesansowy ko-
ściół św. Piotra i Pawła na Anto-
kolu, tudzież stary z 1387 r., a
więc czasów nawrócenia pogań-
skiej Litwy sięgający parafjalny
kościół św. Jana.

Jakże tu nie podziwiać dalej
bramy klasztoru ks. ks. Bazylja-
nów, w którego murach był uwię-
ziony nasz wieszcz Mickiewicz?
Mniej natomiast uwagi możemy
poświęcić katedrze, przebudowa-
nej pod koniec XVIII w., warto
za to rzucić okiem na odtwarza-
jące doskonale obraz starego mia-
sta zaułki: św. Kazimierza i ber-
nardyński, a chcąc uprzytomnić
sobie piękno położenia—na pałac
Słuszków na Antokolu.

Z całego wileńskiego stoiska
widać dobre chęci tych, co je u-
rządzali, mamy bowiem już na-
przód opracowanych kilka planów
wycieczek z Wilna, a żebyśmy nie
mówili, iż kota w worka kupuje-
my, — posiadamy obok wykresu
drogi — widoki tych okolic. A
więc skoro chcielibyśmy ruszyć
na północ ku granicy łotewskiej
ujrzymy piękne widoki rzek Wilji,
Dźwiny,oraz wielkie jezioro Dryś-
wiaty. Podobnie jeśli ku Sowie-
tom skierujemy swe kroki ujrzy-
my cudne okolice jeziora Narocz.
Gdyby nas więcej interesowały

wogródka odwiedzilibyśmy ruiny
zamku królewskiego w Miednikach,
oraz w Krewie, gdzie to podpisa-
ny został po raz pierwszy akt

odbywanych pieszo, na nartach, :
rowerach, czółnach, chłopskich
wózkach i kolejami, o czem zhu-
morem informują wspomniane ta-
blice.
 

 

Kronika lidzka.
Wynik wyborów do Rady Miejskiej.
W Lidzie odbyły się wybory do rady miejskiej, w wyniku któ-

rych lista Nr. 2 (PPS) zdobyła 2 mandaty, lista Nr. 3 (polska lista
demokratyczna — dotychczasowego burmistrza Bergmana) 3 man-
daty, Nr. 4 (Zjednoczenie Gospodarcze Chrz. m. Lidy) — mandat,
Nr. 5 (Zjednoczenie Nar.-Chrz.) — 6 mandatów, Nr. 6 (Zjedn.
Robotnicze i Mieszkańców przedmieść)—1 mandat, lista Nr. 8 (Zjedn.
Blok Nar. Zyd.) — mandatów. Na ogólną ilość 24 mandatów Polacy
zdobyli 13 i Zydzi 11. (Pat)

 

Kij najlepszym argumentem
w sąsiedzkiej kłótni.
W dniu 31 lipca bm. we wsi

Rusaki, gminy  lipniskiej dwaj
bracia Ludwik i Bolesław Gyrczy-
cowie wszczęli zaciętą kłótnię ze
swą krewniaczką Emilją Gyrczy-
cową. Emilja Gyrczycowa posta-
nowiła majętność swą oddzielić
od własności Ludwika i Bolesława
Gyrczyców i rankiem dnia feral-
nego postanowienie swe poczęła
realizować. Na to nie chcieli zgo-
dzić się Gyrczycowie i wszczęli z
Emilją kłótnię. Wkrótce kłótnia
przybrała groźniejsze rozmiary, a
gdy i słowa przestały skutkować
Ludwik i Bolesław Gyrczycowie
porwali za koły leżące w pobliżu
i niemi poczęli przekonywać swą
krewniaczkę Emilję o słuszności
swych wywodów. W trakcie tej
niezwykłej argumentacji Emilja
wkrótce padła na ziemię z poła-
maną lewą ręką i ciężkiemi obra-
żeniami ciała. Dalszym „wywo-

dom* czułych krewniaków  prze-
szkodziła policja; kto miał rację
rozstrzygnie wkrótce sąd.

Dała się nabrać.

Onegdaj przybyła na targ do
Bielicy Anna Nienartowiczowa z
zamiarem kupienia krowy. Dwie
oszustki, które przybyły widocznie
z większego miasta do Bielicy na
występy gościnne, wykorzystując
naiwność Nienartowiczowej, sprze-
dały jej rzekomo złoty zegarek,
za dość wysoką cenę, bo aż 195
złotych. Chcąc się upewnić o
wartości zegarka, choć po nie-
wczasie, Nienartowiczowa udała
się do zegarmistrza, który—o zgro-
zó! powiedział jej, że zegarek
wart zaledwie 10 złotych.

Powiadomiono o powyższym
wypadku policja, natychmiast
wszczęła poszukiwania za oszust-
kami, lecz bezskutecznie, gdyż
sprytne oszustki zdążyły w porę
ulotnić się.
 

 

Z KRAJU.
wójtowe bezprawie.

W katolickiej Polsce nie wolno krzyżów wznosić.
Przed niedawnym czasem jeden z mieszkańców zas. Ka-

szety w pobliżu Marcinkaniec na własnym gruncie ufundował
cementowy krzyż. Aliści po upływie pewnego czasu zjawił się
wójt. Kulesze, który krzyż opieczętował, a następnie rozkazał

fundatorowi rozbić go-w kawałki, grożąc, że w przeciwnym
wypadku zrobi to sam, a wszystkie połączone z tem koszta
poniesie fundator. Dodatkowo wyjśnił, że wznoszenie, cho-
ciażby na własnym gruncie jakichś krzyży, kapliczek itd. bez
specjalnego zezwolenia, jest ustawą wzbronione.

Wójta nie ustuchano i krzyża nie zburzono. Postępek
wójta wywołał wielkie oburzenie ludności, a ponieważ funda”
for krzyża interwenjował u władz, wszyscy z zainteresowa-
niem oczekają wyniku tej sprawy. w

Bójka weselna.
We wsi Siwice, gm. bienickiej

na weselu w domu T. Micki wy-
nikła bójka, podczas której go-
spodarz domu został dokliwie po-
bity. Mickę w stanie ciężkim
umieszczono w szpitalu. Pięciu
sprawców pobicia zatrzymano. (d)

Ujęcie niebezpiecznych
bandytów.

Jak już donosiliśmy, w powie-
cie Wilejskim pojawiła się banda,
ktorej członkowie wymuszali pod
groźbą śmierci pieniądze od bo-
gatych obywateli ziemskich.

Powiadomione o tem władze
śledcze jednego z bandytów
wnet zdołały zatrzymać w Wilej-
ce, zaś resztę bandy funcjona-
rjusze wydziału śledczego ujęli w
sobotę wieczór. Hersztęm bandy
był Wacław Rymont b. nauczy-
ciel szkoły ludowej, pochodzący
z m. Poznania. Rymont wszyst-
kie listy podpisywał nazwiskiem
Rossa. (d)

Napad wilków.
We wsi Starojelnia, gminy Ku-

szelewskiej, nocy  onegdajszej
wilki rozszarpały 6 psów, oraz
porwały z chlewa kilka cielęt.

'Włościanie urządzili obławę
ma wilki. (d)

Kradzież kościelnych pie-
niędzy.

W ostatnich dniach lipca w
mieszkaniu ks. dziekana słonim-
skiego Rosołowskiego ukradziono
znaczną sumę pieniędzy, przez-
naczonych na opłacenie ducho-

wieństwa dekanatu i odbudowy
kościoła. Złodziej, widocznie do-
brze poinformowany,że ks. dzie-
kan w przeddzień otrzymał dota-
cję, korzystając z jego nieobec-
ności, zabrał wszystko co do gro-
sza, tak, iż ks. dziekan po po-
wrocie z kościoła znalazł kasetkę
zupełnie pustą.

Policja nie odnalazła dotąd
złoczyńcy, chociaż pociesza, się że
jest już na jego tropie. (w)

Subsydjum dla żeńskiej
szkoły zawodowej w

N.-Święcianach.
Na skutek starań Wydziału

Powiatowego Sejmiku Swięciań-
skiego popartych przez p. woje-
wodę, Ministerstwo W. R. i O.P.
przyznało dla żeńskiej szkoły za-
wodowej w Nowo-Święcianach
subsydjum na rok szkolny 1930-31
w kwocie 1193 zł. 60 gr. mie-
sięcznie.

Pożary w gm. podbrze-
skiej.

W kolonji Baranele, gm. pod-
brzeskiej, wskutek nieostrożnego
obchodzenia się z ogniem spło-
nęła obora z krowami i cielęta-
mi Grynkiewicza.
W zaścianku Macaliszki, tejże

gminy, spalił się chlew ze świ-
niami T. Koroblikowa.

We wsi Kraszyna, gm. pod-
brzeskiej, wskutek nieostrožnego
„obchodzenia się z ogniem spło-
nęła stodoła ze zbożem na szko-
dę Karczyńskiego. (d)

 

 

TEATRY MIEJSKIE.
POLSKI.

„Jej chtopczyk“ krotochwila
w 3 aktach B. Praxy.

Nieciekawy bywa repertuar
ogórkowych czasów w teatrze.
Oto mamy * na afiszach Teatru
Polskiego w Lutni francuskie far-
sidło, tłuste i pieprzne, z mnó-
stwem odpowiednich akcesorjów,
męskich i damskich dezabilėw,
łóżkiem, odpowiednią liczbą dwu-
znaczników i niecenzuralnych scen,
które odbywają się w sąsiednim
pokoju za drzwiami. Dużo ruchu,
mało sensu. Ale aktorzy, których
nie sposób wszystkich tu wyliczać,
grają z werwą i humorem, to też
publiczność pokłada się ze śmie-
chu, gdy p. Wyrzykowski (jakże
mi go żal) lata w zbyt dużych,
opadających spodniach niebosz-
czyka dozorcy domu, a wdowa
concierzka,Herod babawktórej dja-

beł pali (wyborna p.Molska) uwodzi
go równie zapalczywie choć w bar-
dziej prymitywny i mniej este-
tyczny sposob niż to czyni Joujou,
rozwydrzona kokotka (p. Wernicz,
w swoich eleganckich dessous.

Ano posucha letnia wywołuje
snadź posuchę repertuarową na
scenie,a myślową u widza. ,

Ale też pisać o tem dłużej
nie warto.

Pilawa.ZANT

GIEŁDA
WARSZAWA 4.VIII (Pat.).

Waluty i dewizy:

Dolary 8,89—8,91 —8,87.
Belgja 124,75 125,06—124,44,
Gdańsk 173,60—173,03—173,17.
Londyn43,40 1, —43,51 —43,29'.,,
Nowy York 8,899—8,919—8,879.
Paryż 35,06—35,15—34,97.
Praga 26,41*/,—26,48—26,35*y,.
Szwajcarja 173,17—173,60—172,74
Wiedeń 126,00 —126,31—125,69.
Berlin w obrotach prywatnych 212,98.
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Burcew o Kutiepowie
Z Paryža donoszą:
Znany rewolucjonista rosyjski

Burcew, który odegrał decydują-
cą rolę w sensacyjnem niegdyś
zdemaskowaniu prowokatora car-
skiej policji Azefa, przeprowadził
ostatnio w sprawie Kutiepowa
śledztwo na własną rękę i zebrał
rzeczowe w tej sprawie dowody,
niezbicie, jego zdaniem, świad-
czące o tem, iż Kutiepow zginął
z rąk czekistów moskiewskich.
W obszernym wywiadzie, u-

dzielonym redaktorowi „Posled-
nich Nowostej", wyjaśnia "Burcew
okoliczności tej bardzo tajemni-
czej dziś jeszcze zbrodni. Kutie-
pow, mianowicie, prowadził ściśle
konspiracyjne pertraktacje Zz o-

rze oddane sprawie walki z bol-
szewikami, ale wkradii się pomię-
dzy nie też i „czekiści*, czego
Kutiepow wcale nie podejrzewał.
Oni to zaś urządzili na niego za-
sadzkę z przynętą w postaci
wielkiej doniosłości informacyj,
których miał udzielić mu na ta-
jemnem spotkanłu „specjalnie w
tym celu przybyły do Paryża
delegat".

O żadnem wciąganiu przemo-
cą niema mowy. Burcew twier-
dzi, iż Kutiepow—w przeświadcze-
niu, że udaje się właśnie na
spotkanie z owym „krasnoarmiej-
skim Walenrodem* — wsiadł do
samochodu dobrowolnie. Oczy-
wiście, podstęp szybko odkrył i
usiłował wyskoczyć w biegu, a
wówczas  czekiści obezwładnili

DZ L E4d-HA K

szkód do konspiracyjnego mie-
szkania. Okazało się wszakże, iż
dowieziono... trupa. Organizm Ku-
tiepowa, dotkniętego ciężką wadą
serca, nie znosił narkotyków w
minimalnej nawet dawce.

Ponieważ wszelkie ślady zbro-
dni należało starannie zatrzeć,
przeto zwłoki nieszczęsnego Ku-
tiepowa włożono do kosza, który
—po nalożeniu pieczęci, gwaran-
tujących nietykalność dyploma-
tyezną — wyekspedjowano via
Szczecin i Gdańsk do Moskwy.
Misję konwojowania tej tragicznej
przesyłki poruczono Helfandowi,
drugiemu sekretarzowi ambasady
sowieckiej w Paryżu. Wywiązał
się on dobrze ze swojego zada-
nia, Burcewowi bowiem wiadomo,
że po kilku dniach trup Kutiepo-

MT ARGG)Et

litbiura i Czeki, którzy odpowie-
dni protokół własnoręcznie nawet
podpisali.

Burcew posiada o przebiegu
całej zbrodni szczegółowe zezna-
nia.. naocznego Świadka! Nie

wyjawia jeszcze nazwiska jego,
gdyż wystąpi z właściwemi rewe-
lacjami wtedy dopiero, kiedy bę-
dzie mógł udowodnić w sposób
niezbity, że winę tej zbrodni po-
noszą bolszewicy. A wówczas,
rząd francuski musi już nolens-
volens interwenjować...
 

Ruch wydawniczy.
Aktualna broszura. St.

Sopicki. W rocznicę Cudu nad
Wisłą. Do obalenia szeregu „sana-

- wody

Wisłą”. Autor spokojnie i rzeczo-
wo przedstawia przebieg wojny,
w szczególności wyprawę na Ki-
jów, odwrót armij polskich i przy-
gotowania narodu do obrony. Wy-

te stwierdzają, że naród
okazał w tej krytycznej godzinie
ofiarność i męstwo, że Biały Orzeł
nie pożółkł ze strachu. Poznaje-
my którzy wodzowie i jaką rolę
odegrali w tej wojnie. Przedsta-
wiając bitwę nad Wisłą, autor
udowadnia, że momentemprze-
łomowym był dzień 15 sierpnia,
(a więc nie 17, jak teraz głoszą
sanatorzy), który powinien być
uroczyście obchodzony. Omówi-
wszy znaczenie tego wiekopomne-
go zwycięstwa dla Polski i całej
cywilizowanej Europy autor wy-
kazuje, że walka z komunizmem

Nr. 178

prądami, kończy autor swą bro-
szurę.

Skromna rozmiarami broszura
nie zastąpi oczywiście tak wyczer-
pujących, a fachowych dzieł, jak
„Nad Wisłą i Wkrą* gen. Sikor-
skiego, lub „Generał Rozwadow-
ski* (praca zbiorowa), ale odda
duże usługi prelegentom i kie-
rownikom organizacyj narodowo-
chrześcijańskich,  urządzających
obchody. Nadaje się do masowej
rozsprzedaży. Zamawiać można
w Księgarni Krakowskiej, Kraków,
ul. św. Krzyża 13. Cena 60 gr., z
przesyłką pocztową 90 gr. cze-
kiem P. K. O. 404.620.
UT RDZY SkKACA ESKA CASEEE

Popierajcie Polską

sobnikami, których uważał za
emisarjuszów czerwonej armji.
„Może i były tam jednostki, szcze-

go przy pomocy
ten sposób cenną
wieziono bez żadnych już prze-

w
do-

narkotyku.
zdobycz

wa spalony został w krematorjum
moskiewskiem — odbyło się to
w asystencji przedstawicieli Po-

cyjnych* legend na tle 1920r. przy-
czynić się powinna broszura red.
Sopickiego „W rocznicę Cudu nad

trwa, choć w różnych formach.
Wezwaniem do walki z bolszewi-
zmem i wszelkiemi rozkladowemi

Macierz Szkolną
wileńska 15—5.
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Przedruk wzbroniony.

RUDOLF BRINGER.
E iMR 22)

Sztylet z kryształu.
Przyglądałem się podpisowi: był taki sam, jak

ten, który przysłał mi bankier z Londynu i który
został złożony w Oddziale w Singapore.

— Zaraz wydam dyspozycję — odparłem. —
Otrzyma pan natychmiast pięćdziesiąt tysięcy
franków.

— Rosic podskoczył.
— | nie był pan ciekawy...
— Nie — przerwał Cazeneuve — nie jest po-

licjantem i nie do mnie należy indagowanie moich
klientów. Zresztą nie było potrzeby, gdyż ten
dżentelman sam mi powiedział: „czy można prze-
nieść mój kredyt na inne nazwisko *?.

— Owszem, jeśli mi-pan je poda...
Dżentelman uśmiechnął się.
— Nie potrzebuję panu mówić, że Crystal

Dagger nie jest mojem nazwiskiem, lecz przydom-
kiem, który mi dano w Indjach. Kiedy przyjecha-
łem do Fracji, miałem powody, aby nie podawać
mego prawdziwego nazwiska. Teraz te powody nie
istnieją, ponieważ tamten nie żyje i zależy mi, aby
wrócić do mego właściwego nazwiska, którem jest
William Ralf Burnt, oficer armji brytyjskiej.

Opowiadał mi dalej:
— Od dziesięciu lat dowodzę pewną odległą

placówką w Kaszmirze; jest to posterunek, ukryty
w górach strasznego Kara-Korum między wyżynami

Tybetu i Pamiru. Kraj zupełnie dziki, odcięty od.
cywilizacji. Wciąż tam trzeba się mieć na bacz-
ności przed powstańcami. Trzeba się strzec, aby
nie stracić życia z ręki jakiegoś fanatyka. Udało
mi się to tylko dzięki przypadkowi...

W tym czasie miałem ordynansa Szkota, dziel-
nego chłopca, który przebywszy kilka lat we Francji,
nabrał manier paryskiego andrusa. Pewnego dnia

przyniósł mi kryształowy sztylet, ponieważ wiedział,
że byłem namiętnym zbieraczem egzotycznych ca-
cek. Przyznał mi się, ze ukradł ten sztylet w świą-
tyni bogini Kali. Zapewne nie słyszał pan o niej
nigdy. Jest to najstraszniejsza bogini, jaką sobie
można wyobrazić, bogini zła, czczona przez straszną
sektę dusicieli. Okraść boginię Kali znaczy popeł-
nić świętokradztwo, które pociąga za sobą najbar-
dziej wyrafinowane tortury, jeśli złoczyńca zostałby
wykryty. Tak się też stało. Po upływie dwóch
godzin zgłosiło się do mnie trzech kapłanów z żą-
daniem wydania złodzieja, który skradł kryształowy
sztylet.

Co -robić?
Nagle przyszła mi świetna myśl do głowy. Po-

kazałem sztylet kapłanom, mówiąc:
— Nędznicy, mówicie o kradzieży? Czyż nie

wiecie, że to sama bogini Kali ofiarowała mi ten
sztylet, uważając, że tylko ja jestem godnym jego
posiadaczem. Czy sądzicie, że można okraść bogi-
nię Kali bezkarnie?

Usłyszawszy to, kapłani pochylili się do moich
stóp i nazwali mnie braminem.

Od tej chwili nazywano mnie „Crystal Dagger“,
obrońcą bogini Kali, a osoba moja była czczona

przez wszystkich wyznawców wielkiego Lamy,
zwłaszcza przez dusicieli, którzy uważali mnie za
swego członka. Było to dla mnie obroną w wielu
wypadkach, gdyż bez tego dziwnego talizmanu
niechybnie postradałbym życie.

Oto dlaczego w chwili przedsięwzięcia pewnej
delikatnej misjj w Europie przybrałem nazwisko
Crystal-Dagger w nadziei, że będzie mnie bronił
i że bogini Kali będzie mnie strzegła tak samo jak
w Indjach.

Zapewne jutro zgłosi się do pana pan Rosic,
niezwykle zdolny detektyw. Niech mu pan powtó-
rzy tę historję, która na pewno go zainteresuje.

Na te słowa Rosic zaczerwienił się jak burak.
Spojrzał na pana Cazeneuve, ale na poważnej twa-
rzy staruszka nie zauważył nawet cienia ironji,
Powtarzał tylko słowa Williama Ralfa Burnta.

Niemniej widoczne było, że William Ralf
Burnt chciałnajzwyczajniej zakpić sobie z niego

Ach, gdyby go jeszcze kiedyś spotkał!
— Nie wie pan,gdzie ten Burnt jest teraz?
— Przypuszczam, że w Londynie, gdyż po-

wiedział mi, że bardzo mu zależy na tem, aby jak
najprędzej być w Anglji. Sądzę, że pojechał do
Calais, gdzie wsiądzie na okręt o godzinie drugiej
a w Londynie będzie o piątej po południu.

— Czy nie wie pan, poco przyjechał
Europy?

— Nic mi nie mówił.
Pan Cazeneuve wstał, dając tem poznać, że

uważa rozmowę za skończoną. Rosic pożegnał się

i wyszedł.
Nie posunął się wiele naprzód. Wiedział już

do

teraz, dlaczego Burnt nazywał się Crystal-Dagger.
Ale dlaczego opuścił Indje? Dlaczego chcieli go za-
mordować? Dlaczego nie wyjawił swego nazwiska?
Dlaczego skradł walizkęzdokumentami? Do lichal-—
zawołał Rosie — jeżeli tak dalej pójdzie, zwarjuję
na pewno. Jak słusznie powiedział p. Chaulvet,
władze znalazły ofiarę; wiedzą, że morderca został
zabity w Saint- Rambert, cóż ich obchodzi więcej?
Niepotrzebnie zaprzątam sobie głowę. Coprawda
ten Burnt zakpił sobie ze mnie, ale jest teraz w
Londynie. UUmknął mi, zresztą cóż mogłem mu zro-
bić? Skradł mi walizkę, ale przecież miał do tego
prawo, bo to była w gruncie rzeczy jego własność.
Wracam do Ljonu i niech djabli wezmą tę głupią
historję kryształowego sztyletu.

Zatrzymał taksówkę, kazał się zawieźć na dwo-
rzec, wszedł do bufetu, gdzie zadysponował sobie
wspaniałe śniadanie ze starem winem i o drugiej
wsiadł spokojnie do pociągu, który miał go za-
wieźć na wieczór do domu. Postanowił nie my-
śleć już o Burncie, kryształowym sztylecie i całej
tej niepokojącej historji, która omal nie przypra-
wiła go o utratę zmysłów.

W chwili gdy stawiał nogę na stopniu wago-
nu, usłyszał czyjś głos.

— Panie Rosic! Panie Rosic!
Odwrócił się i odrętwiał z przerażenia. Przed

nim stał Burnt. Nie wierzył własnym oczom. Czy
przypadkiem nie zwarjował? Ale nie, Burnt uśmie-
chał się i podawał mu walizkę, mówiąc:

-— Bardzo pana przepraszam, panie Rosic.
Szukam pana od dwóch dni. Oto walizka pana któ-
rą wziąłem przez omyłkę, przypuszczając że to moja.

       

  
  

  

  

    

 

Pianina i Fortepiany światowej słać
wy Pleyel, Bechstein etc., takoż Ar-
nold Fibiger, Kerntopt I Syn, A. Dry-
gas uznane rzeczywiście za naj-
lepsze w kraju przez najwybitniej-
szych fachowców na Pow. Wysta-

wie, w r. 1929.
r DĄBROWSKA, Wilno, ul. Niemiecka 3, m6.

Ceny, fabryczne. —Sprzedaż i wynajęcie.

 

Czopki . ec (ąseckiego (z
bemoroidalne >>Varicol kogutkiem) u-
suwają ból, swędzenie, pieczenie, krwawienie,

zraniejszają guzy, żylaki.—Sprzedajątaacrdca żak
d ESTSRS PASTAX
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Chcesz otrzymać

posadę ?

* Musisz ukcńczyć kursy

Lekarze-
Dajoc

   

©Lekarz-Dentysta | fachowe  korespon-
M. GOLDBARG dencyjne prof. Sekuło-

Wielka 26 wicza, Warszawa, Żóra-
powrócił I wznowił wia 42-4. Kursy wyuczają
przyjacia osa listownie: buchalterji, ra-

10— chunkowości kupieckiej,
„ korespondencji handlo-

wej, stenografji, nauk
handlu, prawa, kaligrafji,
pisania na maszynach,
towaroznawstwa, angiel-

skiego, francuskiego,
niemieckiego, pisowni,
oraz gramatyki polskiej.
Po ukończeniu świadec-

Marja Laknerowa
Przyjmuje od godz. 9 do

 

7 w., Kasztanowa 7 m.5. two. Żądajcie prospek-
MA tów. ł 1790-12

ZB ITiesi KI

. Baczność!
Kilku inteligentnych, u-
stosunkowanych energi-
cznych panów znajdzie
pracę w akwizycji ogło-
szeń do Przewodnika i
Spisu Wystawców Il qich

LETNISKA. |

ETER z utrzymaniem
w majątkach ziem-

skich w Nowogródzkiem

Ogólna suma
wygranych zł.

Konto P.

   
Niebezpieczeństwo

wśród nocy!

 

Spokojnie śpiące dzieci jak również i
dorośli bywają często ofiarami śmier-
cionośnych komarów. Wśród nocy roi
się od tych owadów, roznoszących ma-
larję oraz inne niebezpieczne choroby.
Rozpylajcie Flit przed udaniem się na
spoczynek.

Flit niszczy doszczętnie muchy, koma-
ry, pchły, mole, mrówki, karaluchy,
pluskwy oraz ich zarodki. Zabójczy dla
owadów, jest zupełnie nieszkodliwy dla
ludzi. Nie plami.

Flit nie należy porównywać do innych
środków na owady. Żądajcie żółtej bla-
szanki z czarną opaską, wystrzegając się
naśladownictw.

  

    

PLUSKWY
oraz wszelkie insekty tępi doszczętnie w

ciągu 5 godzin świeca dymna

„FUMIGATORE-CIMEX“
WARSZAWA, Marszalkowska 140.

chlubne opinje ministerstw (Spraw We-
wnętrznych oraz Wojskow.)

Wysyłamy WK za minimalną
opłałą.

Przedstawicielstwo na Województwo
wileńskie

A. HALPERN, Wiino, Wiłkomierska Nr. 7,
telefon 632.

 

  POTI NIEMIŁ.ĄWOŃ
LEI

418—s0

i Wileńskiem wojewódz-
twie. Informacje: Wilno,
Ad. Mickiewicza 23, Biu-
ro Techniczne Inż. Kier-
snowski i Krużołek S-ka,
tel. 5-60. 289

  
   

KUPNO- |
SPRZEDAŻ |

GI sprzedaje Pol-
ski Lloyd ul. ASA

463—1

Mai. finał
pow. Nowogródzki pocz-
R Zdzięcioł st. kol. No-
wojelnia Sprzedaje: ma-
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ZPOWCZGLIAJA szynę parową (lokomo-
bilę) fabr. Badenia bud.
1919 r. w ruchu, siła 35
H.P. parę koni wyjazdo-
wych (rosłe) licencjono-
wanewaneogiery. 578—8

A wykiadany
skėrą w b. dobrym
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stanie na nowych opo-
nach sprzedam tanioS amaGorkovecsrxnuAPKOMAL.SKT Nasiemo

_Niszczy szybciej pra “159070 247 Ofiarna 4 m. 5tel.15-08

MiejskiKinematograf|| «Awantury Chińskie» irq: koraDane (Sim)
TYGODNIK imkA Ne 115—1930 r. w 1 akcie. Kasa czynna od

Sala Miejska ul. Ostrobramska5 Aės Varaykoka",

 

Od dnia 2 do 5 sierpnia 1930 roku
włącznie będą wyświetlane filmy:
i George K.SE Nad program:

g. 5 m. 30. Początek seansów odq. 6. Następny program:

  

Parter1 zł. PREMJERAI SENSACJA DŹWIĘKOWA!

gra. Początek o godz 4.30.

PIERWSZY DŹWIĘKOWY Od godziny 4 do7 ceny miejsc zniżone: Balkon 60 gr.

INO- Rekord Nejnowsza i przewspaniała kreacja ulubieńców publiczności KARO-

rearR CHELI 0 S$» | ekordowy Miłość Braterska Cx'DANA « GEORGE ARTHURA. Fascynujące sceny. Mistrzowska
ulica Wileńska M 38.

POLSKIE
KINO „WANDA”

Ul. WIELKA 30. Tel. 14-81.

erotyczny dramat w 10 akt. W rol. gl: Iwan Petrowicz i urocza

Alice Terry. Nad program: Wielka niebywała sensacja Tajemnica
W roli głównej Norman Talmadge.

|ERO ACO AEATZERARONACEOZRZOYRWODO ZOT SI

LEKARZEa PRACA |
— am ESL ia

Dziśl Wielki d lNejwyblnijszy szlagierpt Trzy namiętności
Czarnej Maski sensacyjny dramat w 8 akt.

|odję |pm|
ZAKŁAD MALARSKI
WALERJANA  WOŹNICKIEGO

uchalter-bilansista ru-
tynowany ze znajom.

języków: rosyjsk., niem.,
ang., z długoletnią pra-
ktyką, poszukuje samo-

 

Targów Północnych. Wy-
soka prowizja Zglo-
szenia do Biura Rekla-
mowego Garbarska 1

475—1

Służąca
do wszystkiego, umieją-
ca dobrze gotować, mło-
da, potrzebna zaraz.
Zgłaszać się tylko z do-
bremi świadectwami Za-
mkowa 15 m.5 od go-
dz. 8-ej rano. 474

Sprawy
majątkowe

Wyjątkowa okazja
sprzedaje się domek 3 ha
placu na przedmieściu
za 2.000 dol. Wileńskie

 

 

Biuro Komisowo-Handlo-
we Mickiewicza 21, te-
lefon 152. 146—s0

OKAZJA
Dla emeryta, intełigenta
pracującego, sprzedam
domek bez lokatorów,
nie obdłużony, w dobrym
stanie, o jednem miesz-
kaniu z wygodami, wła-
sny wodociąg, łazienka,
elektryka, ogródek, drze-
wa owocowe. Hipoteka
uregulowana. Informacje
na miejscu: Zwierzyniec
ul. Krzywa 15 od 4 do
6 po poł. | 360—s0
  

Posiadamy
do ulokowania na hipo-
teki miejskie kilka ty-
sięcy dolarów. Wileńskie
Biuro Komisowo-Handlo-
we Mickiewicza 21, tele-
fon 152. 147—s1
 

por pożyczki bez
pośrednictwa około

 

 

Wilno, uł. Wileńska 5.
wykonywa wszelkie robotymalarskiei pozłotnicze Pianista 2 posny aaa) lub 30.000 zlotych pod pierw-

kościelne, pokojowe i szyldowe 0 domek, wodo- |. pierwszorzędny wolny, $ wilowej Żeligowskiego szą hipotekę. Adres w

jak w mieście tak i na prowincji ciąg, elektryczność, Jażż” 1 Koncert własny 5 m. 30. 379 ios Dziennika

J„Szyldy „emaijowe1wypalane. _—1 o 0 waw. raki powrócił i nl obszerny repertuar oraz eńskiego. 368—s0

Ft; roczna Jazdowa 317 przyjęcia harmonja. Łask, oferty POTRZEBNY
ul. Szeptyckiego 7m. 16.

-—- Choroby skórne RE 35120
okój z całodziennem

Próyicia(dekte) I weneryczne
osobne wejście od przyjm. od 1—2 15—7 pp.
zaraz do wynajęcia. Ce- UI. Ad. Mickiewicza 9 —

 DO POMNIKÓW
WIECZNE fotograf. na porcelanie

Br. BUTKOWSCY
Wilno, ul. Ad. Mickiewicza 22.

Istn. od r. 1885. Zaszczyc. najw. na-
grod. —Wykon. poczt. legit., portr.,
grup etc. — Misterne upozow wsz.

nowości. 473—3 0

praktykant biurowy
z czteroklasowem wy-
kształceniem, wiek 16—

ieliznę męską, dam- 17 lat. Zgłaszać się z
; A i Aaaa a czu i świadectwem
ję ładnie, ę szyć do szkolnem do firmy Bra-

na 150 zł Śniadeckich 1 wejście z ul. Sniadeckich domów prywatnych. Ce- cia Jabłkowscy Miekie-

m. 7. 376—1 Nr. 1. na bardzo niska. Finna wicza 18 od godz. 10
BAMKWSZZZDSZKAKINKAZHCZKYWAZOOWZWK WANEJ 0 0. 4. 109 rano. 377

 

Lokaty
w różnych sumach i wa-
lutach załatwiamy na
pierwszorzędne zabezpie-
czenia, zupełnie bezpłat-
nie. Wileńskie Biuro Ko-
misowo - Handlowe Mi-
ckiewicza 21, tel. 152.

120—2 

 

ik Losy 4 Klasy
21 Lot. Państw.

Są u nas do wymiany, jak również do nowego kupna.

Ciągnienie już POJUTRZE
7 i 8 sierpnia r. b.

32 miljony.
CO DRUGI LOS WYGRYWA!

Najstarsza, największa i najszczęśliwsza kolektura

„MCATENTEM | rh
WILNO, WIELKA 44.

Centrala kolektury: Warszawa, Marszałkowska 146.
Zlecenia zamiejscowe załatwiamy odwrotną pocztą.

K. O. 81,051. Firma egz. od 1835 r.

 

Poleca
pap. (tapety)

daż resztek
Sprzedaż za

D-H.K. Rymkiewicz

za rolkę 15 metr. i drožej.—

| RÓŻNE ]

Posznkuję
wspólnika

I. Mickiewicza 9.
w największym wyborze OBICIA
z fabryk krajowych od zł. 1,50 gr.

Wielka wyprze-
z rabatem od 20, do 504. —

gotówkę i na raty. —1o
 do dobrze prosperu-

jącej fabryki w ruchu
 

 dy apteczne

 

„ SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA *
są naturalnym łagodnym środkiem przeczyszcza-
Jacym, ułatwiającymfa
mia i działającym przeciwko otyłości.

Sprzedają po 2 zł za pudełko apteki i skła-

zł. Zgłoszenia sub
„Fabryka“ do Admi-
nistracji „Dz. Wil.“

374—0

„ |Klucz od zatrza-
ska

| pozostawiony w Fd-
ministracji „Dz. Wil.*
do odebrania tamże

iw godzinach od 9—

 

 Dbajcie o swój« zdrowieł

„Szwajcarskie Gorzkie Zioła"  :
(z marką „Kogut“) są stosowana | 208: *
przy cborobacb żołądka, Li- |pa
szek, obstrukcji kamieni '

żółciowych. PROZAIKICE YORK WPRCASIA
Matka: Jeśli pan się

ożeni z moją córką, umrę

ze zmartwienia.

Konkurent:

nkcje organów trawie»

Zrobione. 667—29 o
 

Wileński Spółdzielczy

Lawa
Przyjmuje zamówienia na żyto sie-

wne oryginalne rogalińskie w każdej

 

 

BEZPŁATNIE

lokujemy wszelką
gotówkę na mocne
zabezpieczenie hi-

SATESINIO
A im

DRU-

I INTROLIGA-
TORNIA

indyka! Rolniczy
Ina 3, telefon 3—23.

„DZIENNIKA
WILEŃSKIEGO"
WILNO, UI.Mo-
stowa Ne 1

Telefon 12 - 44.

PRZYJMUJE ©

WSZELKIE

ROBOTY

w zakres dru-
karstwa

1 Introligator-

ilošci. 465—0 o

N

lwa niewielkie ośrodki
z kompletem zabudowań
dworskich,oglebiepszen-
no - buraczanej w Woj.

 

  

  

  

 
Nowogródzkiem, sprze-poteczne | gamy dogodnie. Wileń. stwa wcho-

DomH-K. „Zachęta” | skie Biuro Komisewo- dzące.
Mickiewicza 1, tel.| Handlowe Mickiewicza 21

9—05. 242—50| tel. 152. 119—1   
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