
 

Ar

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem.

Rok XIV.

DZIENNI
Wilno, Środa 6-qó sierpnia 1930 r.

 
 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA:
448, Drukarni

Redaktor przyjmuje od g. 2—4 pp. Administracja otwarta od g. 9—5,
„Dziennik Wileūski“ wychodzi codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

i _ Administracji

w niedzielę od 12 — 1 pp.

1244. Adres drukarni:

ul. Dominikańska 4. Telefon Redakcji
Mostowa 1.

    

Nr. 179.

ILEN-/KI
 

niem miejsca o 25 proc. drożej.
terminowe umieszczenie ogłoszeń.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,
za granicę 8 zł.

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

Administracja nie bierze odpowiedzialności za
Konto czekowe w P. K. O. Nt 80187.
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w biurze tartaku w Jaszunach.

9 wieczór.

Cena od 15 do 50 gr. za metr kw.
Na raty miesięcznie do 2-ch lat.

P. P. Urzędnikom i inteligencji pracujacej 15, rabatu. — Materjały bu-

dowlane na miejscu. — (Tartak i cegielnia).

W ciągu 3-ch tygodni sprzedanych jest 114 działek. — W niedzielę

odjazd z Wilna pociągiem 0 godz. 2 min. 20 po poł., powrót o godz.

IMOO
Pod Protektoratem P. Marszałka J. Piłsudskiego

Il Targi Północne
WYSTAWA SZTUKI LUDOWEJ I PRZEMYSŁU LUDOWEGO

W Wilnie

ZiAŁY: Handel, Przemysł, Rolnictwo, Rzemiosła, Przemysł

Ludowy, Sztuka Ludowa.
D

ŚPIESZCIE SIĘ ze zgłoszeniami na pozostałe jeszcze stoiska.

Biuro Dyrekcji: Ogród po-Bernardyński. telefon 16—38.
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Dyrektor Banku Międzynarodowego przy-
jeżdża do Polski.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Dyrektor Międzynarodowego Banku Reparacyj-

nego Quesnay, który odbywa podróż po Europie w sprawie banku
ma jeszcze w sierpniu odwiedzić Polskę. P. Quesnay odbędzie w

Warszawie konferencję z doradcą finansowym p. Devey'em.

Aresztowanie agitatorów komunistycznych.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W Drohobyczu aresztowano kilku młodzieńców

żydowskich za propagandę komunistyczną. Jednocześnie areszto-

wano posła Selrob—Jedność Michała Durdyłłę. Aresztowanych prze-

kazano do dyspozycji prokuratora w Samborze. Poseł Durdyłło zo-

stał wybrany podczas wyborów uzupełniających w województwie

Wołyńskiem, ale nie złożył jeszcze ślubowania poselskiego i nie po-
siada legitymacji.

Wzmocnienie niemczyzny na wschodzie.
BERLIN, (Pat). W rozmowie

z współpracownikiem dziennika
„Lignitzer Tageblatt“ o akcji propa-
gandystycznej, prowadzonej przez
znaczną ilość dzienników w wscho-
dnich prowincjach Niemiec, kan-
clerz Bruening powiedział między
innemi, że skutki praktyczne przy-

rzeczonej pomocy dla wschod-
nich prowincyj Rzerzy ujawnią
się w najbliższym czasie. Zreali-
zowanie programu pomocy jest
najpierwszem zamierzeniem rządu,
który na jesieni zamierza opraco-
wać program, rozciągający się na
lat kilka.

Niemcy a sytuacja międzynarodowa
BERLIN, (Pat). W artykule za-

tytułowanym: „Niemcy a sytuacja
międzynarodowa* organ kancle-
rza Brueninga „Germania* zapo-
wiada, iź Niemcy bardziej niż do-
tychczas będą musiały występo-
wać aktywnie w polityce między-
narodowej. W wielu sprawach,

np. w kwestji mniejszościowej —
pisze dalej dziennik — Rzesza
skrępowana była, dopóki okupanci
pozostawali w kraju. Obecnie
sytuacja się zmieniła. Ktokołwiek

zdaje sobie sprawę, jak wzrósł
autorytet Niemiec i ile od nich
świat oczekuje, nie omieszka za-
stosować się do nowych warun-
ków. Wskazując na desinteresse-
ment Anglji w sprawach Europy
i na obostrzający się konflikt

francusko-wloski, „Germania“ pi-

sze, iž po raz pierwszy od lat 10
droga dla wszelkiej inicjatywy
stoi dla Niemiec otworem, a
wrześniowa sesja Ligi Narodów
daje ku temu pierwszą sposob-

ność. Trzeba — zaznacza dzien-
nik — zbadać należycie, czy pakt
Ligi Narodów w jego ostatniej
redakcji nie wymaga uzupełnień.
Trzeba będzie powiedzieć parę
dodatkowych słów o rokowaniach
rozbrojeniowych i w tej sprawie

przyjąć ostateczną rezolucję:Znaj-
dzie się może sposobność do po-
ważnego przedyskutowania kwestji
mniejszości. Co za rozległe pole—
kończy „Germania* — dla  reto-
ryki jakiegoś Brianda niemieckie-
go i dla praktycznej pracy poli-
tycznej niemieckiego Poincarego.

Rumuńsko-jugosłowiańska unja agrarna
WIEDEŃ,(Pat). Wobec specjal-

nego sprawozdawcy „Neue Freie

Presse* w Sinaja wyraził się ru-

muński minister handlu Madgearu
o uchwałach konferencji agrarnej,
że decyzja stworzenia rumuńsko-
jugosłowiańskiej unji celnej dy-

ktowana jest koniecznością uzdro-

wienia gospodarczego obu kra-

jów oraz wzmożenia ich działal
ności w dziedzinie polityki zagra-
nicznej. Minister jugosłowiański
Franges oświadczył w tej kwestji,
że oba państwa nie chcą walczyć
z krajami przemysłowemi. Akcja
rumuńsko-jugosłowiańska nie jest
też zwrócona przeciwko żadnym
innym państwom rolnym. Cła
preferencyjne mają na celu wzmo-
żenie systemu ceł agrarnych. Po-
rozumienie jugosłowiańsko - ru-

-— muńskie można uważać za pew-
nego rodzaju unję celną. Spo-
dziewamy się — powiedział mini-
ster — że stanie się ona osią
|krystalizacyjną dla nowego go-
spodarczego rozwoju Europy. Ru-
muński minister finansów Popo-

Jugosławja tworzą wspólne tery-
torjum rolne o wymiarze 5 tysię-
cy klm. kwadratowych, z którem
przemysł europejski musi się li-
czyć. Minister spodziewa się, że
przykład Rumunji podziała także
i na inne państwa rolnicze, które
w końcu nie będą mogły patrzeć
bezpiecznie na swój upadek.
Wszyscy wyżej wymienieni mini-
strowie oświadczyli sprawozdawcy,
że pragną zwrócić się w tych

kwestjach najpierw do swego
sprzymierzeńca politycznego—

do Czechosłowacji, dalej zaś do
Polski, z okazji konferencji war-
szawskiej, w końcu do wszystkich
innych państw granicznych. Przy
tej sposobności wspomnieli oni
także o Austrji, Węgrzech i Buł-
garji. Zdaje się jednak, że ten-
dencje te zmierzają narazie w
kierunku współpracy rolnej w
Europie Srodkowej i na Bałka-
nach. Rumunja i Jugosławja po-

stanowiły w Sinaja wziąć udział
w konferencji warszawskiej, gdzie
będą miały sposobność wyłusz-

wicz zaznaczył, że Rumunia i czenia swego stanowiska.

Komuniści chińscy ostrzeliwują statek
amerykański.

SZANGHAJ, (Pat) Oddziały nika do przerwania ataku. Jeden

komunistyczne w: Szang-Sza za-

częły ostrzeliwać kanonierkę ame-

rykańską Paloz, która odpowie-
działa ogniem, zmuszając napast-

marynarz amerykański został ran-
ny. Także kanonierki włoskie i
japońskie były ostrzeliwane przez
komunistów.

GENERAŁ WEYGAND
Bitwa pod Warszawą

(Odczyt wygłoszony w r. 1929 w Brukselli).

Działania

Nie dając się wcale odciągnąć
od swych zamysłów przez powo-
dzenia polskie na (lkrainie, Rząd
Sowiecki, wprost przeciwnie, dą-

żył do ich urzeczywistnienia z
wzmożonym zapałem i przyśpie-
szał w okolicy Witebska-Smoleń-
ska, t. zn. naprzeciw północnej
widowni działań, zebranie sił, po
których spodziewał się ostatecz-
nego powodzenia.

Zręcznie wyzyskał na swą ko-
rzyść ofenzywę na Kijów, aby w
oczach Europy napiętnować za-
borczy duch polski i rozbudzić
na rzecz swoich przedsięwzięć
uczucie narodowe rosyjskie prze-
ciw najeźdźcy.

Z dniem 14 maja 1920 u-
grupowanie sił czerwonych na
północy uderza w kierunku Miń-
ska. Pod naciskiem uderzenia
wojska polskie cofnęły się o 100
kilometrów. Jednakowoż Dowódz-
two Polskie, spokojne wówczas
na południe od Prypeci, mogło
stamtąd wziąć rezerwy i szczęśli-
wa kontrofenzywa, pod kierow-
nictwem jen. Sosnkowskiego,któ-
rypotegyzosa ministrem spraw
wojsko h, znowu posunęła
front polski dnia 9-go czerwca
nad Berezynę. Ledwie stan rze-
czy poprawił się na północy, gdy
na froncie południowym, ogołoco-
nym przez czerpania stamtąd
sił, weszła w grę czerwona armja
jazdy. FArmja ta liczyła 12.000
walczących, w czem 9tysięcy
jeźdźców, podzielonych na 4 dy-
wizje, oraz rozporządzała 300 ka-
rabinami maszynowemi i 50 ar-
matami. Odegrała ona w tych
zdarzeniach
muszę przedstawić jej dowódcę.*

Budienny miał wówczas 39 lat.
Odbył on swą służbę wojskową w
pułku kozaków dywizji kaukaskiej
i został starszym wachmistrzem
w czasie wojny carskiej. Odzna-
czywszy się dzielnością, otrzymał
odznakę Krzyża św. Jerzego. Po
rewolucji lutowej 1917 został ob-
rany delegatem dywizji jazdy kau-
kaskiej i pracował na froncie
rosyjskim w sowiecie przedsta-
wicieli żołnierzy. W lutym 1918
utworzył oddział jazdy i stanął na
jego czele. Następnie mianowany
został pomocnikiem dowódcy bry-
gady, a gdy ją zamieniono na
dywizję, Budienny otrzymał jej do-
wództwo. W r. 1919 został do-
wódcą korpusu jazdy, a w koń-
cu tegoż roku postawiono go na
czele armji jazdy. W początku r.
1920 zgniófł on armję Denikina,
a potem, od maja, brał udział w
działaniach przeciw Polsce. Dzi-
siaj jest inspektorem jazdy i
członkiem rewolucyjnej rady wo-
jennej.

Wysoki, dobrze się przedsta-
wiający, Budienny wyraża się z
trudnością i chętnie zastępuje
słowa gestami. W wojsku zdoby-
wa mir energją. Mało jeździ kon-
no i głównie porusza się: w po-
jeździe. W sztabie jego żyje się
dostatnio i tanio, a wódki i dob-
rych win nie brak na jego stole.

Komunista z przekonania, jest
jeszcze dozorowany przez dwu
komisarzy komunistycznych. Nad
własnem bezpieczeństwem jego i
jego sztabu w polu czuwa, we
wszelkich okolicznościach, straż
500jeźdźców doborowych. Jest
on jakby nowem wcieleniem do-
wódcy dawnych hord tatarskich.
W czasie działań wojennych daje
dowody istotnego ukrucieństwa,
siejąc. postrach, paląc szpitale,
dobijając rannych i niedługo da-
jąc żywo popasać jeńcom. Jest
stanowczym opiekunem włościan,
a gładzi tych, którzy mu się wy-
dają arystokratami lub poprostu

burżujami. Towarzyszy mu pew-

nego rodzaju trybunał rewolucyj-
ny, składający się z komunistów,
który, osiadając w miastach, are-
sztuje podejrzanych, sądzi ich i
traci. Tak np. w Równem, w
sierpniu i wrześniu 1920, rozstrze-
lano około 200 osób, należących

do warstwy wykształconej lub

mieszczańskiej, podejrzanych o
nieprzyjazne uczucia wobec bol-
szewizmu.

Ale wartość wojskowa jego
jest bezsprzeczna. Zna on potę-
gę ognia, posiada zmysł działania
tłumnego i przez zaskoczenie.
Uimie rozwinąć uderzenie w miej-
scu z góry upatrzonem isłabo
trzymanem. Odznacza się umie-

rolę tak ważną, że *

11.
Rosyjskie.

jętnością przebijania
fronty piechoty rozproszone po
rosyjskich przestrzeniach. Nagłe
jego wpady tamują ruchy zamie-
rzone przez Dowództwo Polskie
i wprawiają w zamieszanie mło-
de jego wojska. Wojska te, usta-
wicznie uprzedzane na stanowi-
skach, na które mają się cofać,
i zachodzone od tyłu, tracą zwar-
tość duchową i w końcu ustępu-
ja przed samą groźbą ruchu o-
krążającego, który im zdala zwia-
stuje wysoki tuman pyłu, podno-
szony przez kolumny kozackie.
I w ten to sposób stało się, że
po otwarciu szerokiej rozpadliny
w froncie polskim, południowe
armje polskie opuszczają Kijów i
pośpiesznie, bez możności odzy-
skania tężyzny, cofają się na
przestrzeni 300 kilometrów, mniej-
więcej aż do linji, skąd wyszły
25-go kwietnia.
W początku lipca Ukraina tak

się dostała znowu w ręce bol-
szewików, ale co jest faktem
niezmiernej wagi ze stanowiska
wojskowego, Dowództwo Polskie,
aby sprostać uderzeniom Budien-
nego, musiało sprowadzić z pół-
nocy i użyć na południu prze-
ważną część swych rezerw.

Dowództwu rosyjskiemu po-
wiodło się więc zachwianie i
wstrzymanie sił polskich przez
zaatakowanie ich na północy, a
potem na południu od Prypeci,

az przez zmuszenie do użycia
rezerw. | wtedy już, nie daje
ano spocząć przeciwnikowi. Dzię-
ki przewadze swych zasobów
przygotowywało ono stale kon-
eentrację w okolicy Smoleńska i
dnia 4-go lipca grupa armji 'czer<
wonych, pod rozkazami gen. Tu-
kaczewskiego, rusza, by najkrót-
szą drogą uderzyć na Warszawę.

Oto słowa, któremi rozkaz
dzienny Tukaczewskiego zagrze-
wa zapał żołnierzy:
— Wojska czerwonego sztan-

daru gotowe są walczyć aż do
śmierci przeciw wojskom białego
orła... Trzeba pomścić zbeszcze-
szczony Kijow i utopić zbrodni-
czy rząd Piłsudskiego w krwi
zgniecionej armji polskiej... Dro-
ga światowego pożaru prowadzi
przez trupa Polski...

Ta grupa armji podzielona
jest na cztery armje, od prawej
ku lewej ręce, 4-tą, 15-tą, 3-cią,
i 16-tą. Osłonięta jest od półno-
cy przez korpus jazdy, a z siłami
czerwonemi frontu południowego
połączona jest przez oddział,
działający na Polesiu pod nazwą
grupy Mozyrskiej. Składa się ra-
zem z 20 dywizji piechoty , i3
dywizji jazdy.

Dowództwo Polskie na widow-
ni północnej jest w stanie wiel-
kiej niższości liczebnej, bo może
przeciwstawić przeciwnikowi tyl-
ko 13 dywizji, gdy na widwni po-
łudniowej siły są mniejwięcej w
równowadze. Toteż, od pierwsze-
go dnia, prawe skrzydło polskie
oskrzydlone jest przez jazdę czer-
woną i Dowództwo zmuszone
jest do zarządzenia odwrotu na
szerokiej przestrzeni. Ale nieko-
rzystny stosunek sił nie pozwala
mu pozostać panem ruchów od-
wrotu tak rozpoczętego i napróż-
no usiłuje zebrać się na kolej-
nych linjach Niemna, Szczaryi
Puszczy Białowieskiej. Armje ro-
syjskie wchodzą 15-go lipca. do
Wilna, 20-go do Grodna, 26-go
do Białegostoku, 29-go do Os-
sowca, podczas gdy armje pol-
skie zmuszone są kolejno opu-
ścić Mołodeczno — Mińsk 15-go
lipca i Lida — Baranowicze 20-go
lipca. |
W takich to warunkach do-

chodzą armje polskie w począt-
ku sierpnia do linji Bugu i Omu-
lewa, dopływu Narwi, utraciwszy
w ciągu 25 dni ponad 450 kilo-
metrów przestrzeni. Na tej linji,
gdzie nakazano im stawienie opo-
ru, miało się zacząć ich zebranie
się w sobie. Miały tu powstrzy-
mać nieprzyjacieła w ciągu sze-
regu dni i odtworzyć całość swej
linji przez szereg mocnych kontr-
ataków.
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Popierajcie Polską
Macierz Szkolną

Wliefska 15—5.

się przez

«$Sanacjo», więcej oszczędności!
„Głos Narodu* (nr. 199 z dn.

31.7. b. r.) notuje:
— „Czytališmy niedawno, że

województwo śląskie wyasygno-
wało 1.400.000 zł. na budowę zam-
ku dla Prezydenta Rzeczypospoli-
tej w Wiśle w Beskidzie . ląskim.
Przypominamy, że P. Prezydent
posiada trzy wspaniałe gmachy
reprezentacyjne, które są obec-
nie w restauracji (t. j. na które
wykłada się grube pieniądze) —
a to w Warszawie, w Krakowie i
w Poznaniu. Prócz tego posiada
rezydencje letnie w Spale, w Ra-
co'ach pod Poznaniem i w Biało-
wieży.
(lważamy, że wydawanie półtora

miljona złotych na jeszcze je-
den zamek dla P. Prezydenta jest
rzeczą niepotrzebną, wprost szko-
dliwą i demoralizującą. Król wło-
ski oddał niemal wszystkie swe
zamki na cele użyteczności pu-
blicznej zostawiając sobie tylko
parę tradycyjnych pałaców, jak
Racconigi i S. Rossore. (I nas
podwyższono niedawno pobory
osobiste Prezydenta z 250 na 300
tys. rocznie.
W polskiej atmosferze współ-

czesnej, ciężkiej od nędzy, pełnej
bolesnej wegetacji i utajonych
cierpień — marnowanie półtora
miljona złotych na niepotrzebny
luksus, nabiera cech niebezpie-
czeństwa. Żyjemy w okresie, w

którym nie trzeba pokazywac
zbytku”.

Przy tej sposobności warto
przypomnieć co czytamy w Spra-
wozdaniu Generalnem Senatu, o

preliminarzu budżetowym na o
kres 1930/31 (druk nr. 25 str. 2):

„Od r. 1926 budżet Prezy-
denta stale wzrasta i tak:

rok 192627 —  2,436,260 zł.
rok 1927/28 —  2,932601 zł.
rok 1928 29 —  3,325,500 zł.
rok 1929/30 —  3,862,963 zł.
rok 1930/31 —  4,578,896 zł.
Specjalnie wysoka jest suma

wydatków na kancelarję wojsko-
wą Prezydenta, 1,294,240 zł. z 335
osobami; wojskowi 311, cywilni 24.

Kolumna automobilowa liczy
22 samochody. Takich pozycyj
nie spotykamy w budżetach pre-
zydentów żadnej republiki. W Sta-
nach Zjednoczonych, najbogat-
szym kraju, z 108 miljonami mie-
szkańców. (Polska liczy 31 miljo-
nów) utrzymanie prezydenta ko-
sztowało w r. 1929—437,000 dol.,
co równa się 3,898,000 zł.
W Niemczech, liczących oko-

ło 62 miljonów mieszkańców, bu-
dżet prezydenta Rzeszy wynosił
w r. 1929 — 650,000 marek, czyli
1.379.060 zł.

Prezydent ma do dyspozycji
dwa samochody zaledwie; 20 u-
rzędników i 35 funkcjonarjuszów
służby niższej stanowi otoczenie
prezydenta.

Prezydent Rępubliki Francus-
kiej otrzymuje 1,800,000 fr. upo-
sażenia. Łączna suma wydatków
z utrzymaniem pałaców, domu
cywilnego i wojskowego, podró-
żami i przyjęciami wynosi około
6,000,000 fr. Suma ta równa się
2,000,000 zł."

 

 

dróbne wiadomości
Tak w praktyce wygląda

h „piatiletka“.
MOSKWA. (Pat.) W lipcu nie-

dobór wydobycia węgla w Sow-
depji przekroczył 700 tysięcy tonn.
Władze czynią wysiłki w celu za-
pobieżenia katastrofie.

Pożar w kinie.
ŁÓDŹ. (Pat.) Wczoraj około

godziny 10 wieczorem w kinie
„Oaza”, przy ul. Chrobrego, po-
wstał pożar w kabinie mechanika,
gdzie zaczęła się palić taśma fil-
mowa. Mechanik, Antoni Kolenda
i syn jego, 14-letni Franciszek,
rzucili się do ratowania filmów,
lecz na przeszkodzie stanął im
gęsty gryzący dym, wobec czego
usiłowali ratować się ucieczką,
jednakże, odurzeni dymem, padli
zemdleni w płomienie. Po upły-
wie 7 minut przybyła straż ognio-
wa i w maskach przeciwgazowych
udała się do kabiny, skąd wynio-
sła Kolendów. Pożar został wkrót-
ce zlokalizowany. Wezwany lekarz
pogotowia ratunkowego  stwier-
dził u Franciszka Kolendy zwę-
glenie obu nóg i poparzenie 3-go
stopnia, zaś u ojca jego poparze-
nie całego ciała. Jak nas infor-
mują, chwile Franciszka Kolendy
są policzone. W czasie pożaru w
kinie wśród publiczności, obecnej
na seansie, wybuchła panika i
tylko dzięki przytomności umysłu
właściciela i biletera, nie doszło
do ofiar w ludziach.

Zderzenie pociągów.
LONDYN. (Pat.) Koło stacji

Proston w Anglji zderzyły się 2
pociągi wycieczkowe. Około 100
pasażerów odniosło rany, naogół
jednak lekkie.

Upały.
NOWY YORK. (Pat.) Przez 4

dni w Nowym Yorku panowały
tropikalne upały. Temperatura
wynosiła przeciętnie 35" Ć. w cie-
niu, a na rozgrzanych placach
asfaltowych dochodziła do nie-
prawdopodobnej wysokości 58
stopni Celsjusza. O szalonej tem-
peraturze świadczy fakt, iż zwo-
dzone stalowe mosty na rzece
Harlem, między dzielnicami Man-
hattan i Bronx, które podnosi się
dla przejeżdżających okrętów, tak
się rozgrzały pod wpływem gorą-
ca, że nie można było ich zam-
knąć i trzeba było używać po-
chodni acetylenowych dla odpi-
łowania zbyt wydłużonych kra-
wędzi. Przez ten czas ruch samo-
chodowy musiał być wstrzymany
i tysiące właścicieli samochodów
musiało w skwarze wyczekiwać
dokończenia operacji, aby prze-
dostać się na drugą stronę rzeki.

Wybuch benzyny.
BORDEAUX. (Pat.) W miej-

scowości podmiejskiej Lebauscat
nastąpił wybuch rezerwuaru, na-

pełnicnego benzyną, przyczem
spłonęło 1000 litrów benzyny.
Straży ogniowej w Bordeaux uda-
ło się niedopuścić do dalszego
szerzenia się pożaru, niemniej
jednak istnieje obawa, że ogień
może się przedostać do wielkich
zbiorników podziemnych. Kilka
osób odniosło rany.

Manewry niemieckie.
BERLIN. (Pat). Tegoroczne je-

sienne manewry Reichswehry
trwać będą od 15 do 19 wrze-
śnia. Przez cały czas na polu
działań obecny będzie prezydent
Hindenburg i minister Groener.

Aresztowanie  przedstawi-
cieia sowieckiego.

BERLIN. (Pat). W/g informa-
« cyj prasy, policja aresztowała ge-
neralnego dyrektora Russowtorgu
w Wiedniu niejakiego Samojłowa.
Aresztowanie nastąpiło na żąda-
nie tutejszej misji handlowej. Za-
rzucają Samojłowowi sprzeniewie-
rzenie 30 tysięcy dolarów.

L Rasji Sowieckiej.
Antyreligijne zabawy ko-
munistów na ulicach Mo-

skwy.
Zakończenie 16-ej konferencji

rosyjskiej partji komunistycznej
znalazło swój wyraz w pompa-
tycznie urządzonej, publicznej
„uroczystości* ludowej. Główne
ulice Moskwy i Kreml | były  ilu-
minowane, a na placach i w par-
kach zorganizowano zabawy lu-
dowe, w których mieszkańcy sto-
licy musieli uczestniczyć. Punktem
kulminacyjnym tych imprez były
wprowadzone już przez komuni-
stów do wszystkich miast rosyj-
skich pochody karnawałowe, któ-
rych zadaniem jest m. in. wyszy-
dzanie religii i urządzeń kościel-
nych. Tym razem z wybrzeża
Kremlu puszczono /na rzekę prze-
szło sto łodzi, ozdobionych latar-
niami papierowemi; na każdej z
nich znajdowały się karykatury
ikony albo figury jakiegoś świę-
tego lub świętej. Karykatury te
przedstawiały świętych i ducho-
wieństwo w bezwstydnych po-
zach, celem  zdyskredytowania
wiary chrześcijańskiej w oczach
ludności. Szczególnie wyróżniała
się łódź, która dźwigała wielką
karykaturę Papieża. Tę to łódź
na środku rzeki wysadzono w
powietrze, a z głośników Kremla

padały na tłum wołania: „To jest
nasza odpowiedź Papieżowi, któ-
ry chce zniszczyć proletarjackie
państwo sowieckie*...

„Uroczystości" ludowe zakoń-.
czyły się defiladą bezbożników,
którzy stali przed wszystkiemi
świątyniami i śpiewali sprośne
piosenki. Oddziały ich przeciąga-
ły przez ulice Moskwy przez ca-
łą noc aż do białego Świtu,



/

-—
-

Diedorzeczne projektų
W sprawie Pomorza.
Od czasu ewakuacji Nadrenji

propaganda niemiecka za rewizją

granic z Polską wzmaga się z

dniem każdym. Propaganda do-
ciera do wpływowych kół fran-

cuskich i za pośrednictwem

publicystów francuskich urabia

opinję publiczną Francji w kie-

runku dla siebie pożądanym.

Po głośnym balonie próbnym

Sauerweina, o którym we właści-

wym czasie pisaliśmy, przed paru

dniami wypuszczono nowy balon

próbny. Ukazał się mianowicie w

„Revue de Paris“ artykuł p.

d'Ormesson, w którym autor po-

daje nowy projekt rozwiązania

t. zw. kwestji Pomorza polskiego.

P. d'Ormesson pisząc w pismie

francuskiem nie neguje oczy-

wiście prawa Polski do swobod-

nego dostępu do morza, lecz

jednocześnie projektuje, żeby

Niemcy otrzymały suwerenność

nad jednym lub dwoma szlakami

komunikacyjnemi, prowadzącemi

z Rzeszy przez Pomorze polskie

do Prus Wchodnich. Byłyby to,

według pomysłu autora projektu,

niejako kurytarze w kurytarzu i

suwerenność Niemiec ogranicza-

łaby się do wąskiego pasa ziemi.

W pasie tym Niemcy mieliby

prawo zorganizowania komuni-

kacji według własnego upodoba-

nia. Jednocześnie autor propo-

nuje zmianę granicy na nieko-

rzyść Polski w okolicach Kwidzy-

nia. Wzamian za te „dobrodziej-

stwa, Polska, według autora tego

pomylonego pomysłu powinnaby,
dać Niemcom gwarancje, że nie

będzie dążyła ani w drodze po-

kojowej ani w drodze wojny do

uzyskania wpływów na Prusy

Wschodnie. .

Balon próbny p. d'Ormessona

został natychmiast podchwycony

przez prasę niemiecką i wykorzy-

stany do puszczenia wświat jesz-

cze jednego projektu. „Vossische

Zeitung“ odwrca projekt d'Or-

messona w ten sposób, że pro-

jektuje przyłączenie Pomorza Pol-

skiego do Niemiec z tem, żePol-

ska otrzymałaby na terenie Po-
morza wąskie pasy wyjęte z pod

suwerenności Niemiec, któreby

miały dać Polsce możność utrzy-

mywania komunikacji z portami.

Niemcy miałyby też zobowiązać

się do utrzymywania Wisły w ta-

kim stanie, aby żegluga na tej

rzece zaspakajała potrzeby gospo-

darcze Polski.

Nie trzeba się chyba długo

rozwodzić nad tem, że zarówno

jeden, jak i drugi projekt są ab-

solutnie nie do przyjęcia. Nawet

ze względów technicznych są one

niewykonalne, jakże bowiem wy-

obrazić sobie taką szachownicę,

jak to projektuje p. d'Ormesson!

Zresztą wycinanie pasów z pol-

skiego Pomorza jest zupełnie zby-

teczne, gdyż i obecnie Niemcy

mają zagwarantowaną swobodę
komunikacji we własnych wago-

nach, bez konieczności uzyskiwa-

nia wiz polskich przez teren na-

szego Pomorza.

Jeszcze bardziej niedorzecznym

jest oczywiście projekt „Vossische

Zeitung'. Niemcy nie chcą zro-

zumieć, że dla nas Pomorze to

nietylko  kurytarz komunikacyj-

ny lecz przedewszystkiem jest to

dla nas ziemia polska, której

właśnie dlatego nigdy za żadńe

nawet istotne rekompensaty ni-

komu nie odstąpimy!

Przy sposobności nowych ba-

lonów próbnych

pagandy niemieckiej trzeba pod-

kreślić zupełny brak należytej

reakcji ze strony polskich czyn-

ników urzędwych, a w szczegól-

ności ze strony propagandy pol-
skiej.

Nasza propaganda musi dać

do zrozumienia międzynarodowej

opinji publicznej, że jeżeli dla

Niemców jest niedogodne, że na-

sze Pomorze oddziela Prusy

Wschodnie od reszty Rzeszy, to

dla nas jest jeszcze bardziej nie-

dogodną przynależność Prus

Wschodnich do Rzeszy.

Niestety w sferach sanacyj-

nych, które nadają ton naszej

polityce, niema wcale zrozumie-

nia konieczności obrony przed

akcją propagandy niemieckiej.

Naczelny organ sanacji „Ga-

zeta Polska“ napadł przed pa-

ru dniami w artykule pisanym

w tonie bardzo podrażnionym na

prasę narodową z powodu „alar-
mowania* przez nią -społeczeń-

stwa „o grożącem bezpośredniem

niebezpieczeństwie ze strony Nie-

miec”, z powodu podawania przez

nią „utartych komunałów za rze-

czywistość, za materjalną i for-

malną prawdę". „Przeciwgermań-

ską ewangelję“ obozu narodowe-

go nazywa „Gazeta Polska“

„głupstwem*, które „zaczyna być

szkodliwe dla naszych * interesów
państwowych mylnieinformując

i nastrajając opinję zagranicy co

do rzeczywistego kierunku naszej

świadomości państwowej i naro-
dowej“.

Slowa te nie wymagają ko-
mentarzy. Niebezpieczeństwo nie-

mieckie jest „głupstwem* dla

„Gazety Polskiej", choć dziś naj-

tęższe głowy nawet we Francji

zwracają na nie uwagę.

Czem wytłumaczyć irytację
„Gazety Polskiej*? Czy tylko nie-

nawiścią do obozu narodowego,

nienawiścią, datującą się jeszcze
z okresu wojny, gdy obóz naro-
dowy, wbrew piłsudczyźnie, wal-
czył z Niemcami, dążąc do zjed-
noczenia Polski? Nie sądzimy.
„Gazetę Polską" irytuje również
to, że obóz narodowy nawołuje
do pacyfikacji na wschodzie i do
niezawracania sobie głowy Ukrai-
ną. Bo w tym artykule przeciw
akcji prasy narodowej w spra-
wach niemieckich, znalazła się
dziwnym sposobem wzmianka
o — Ukrainie, oraz ironiczny

atak na obóz narodowy, który

rzekomo drży, że „jakaś tam,
wykombinowana przez Piłsudskie-
go, Ukraina chciałaby oderwać

się od sowieckiej „macierzy“,
A więc „Gazeta Polska“ irytuje

ze strony pro-'

OBRONA OJCZYZNY W 1920 R.
Wojsko Ochotnicze.

Rozmowa z jen. Hailerem.
8 lipca 1920.

— Jenerale rzekłem, wi-
tając dzisiaj rano jen. Hallera w
mieszkaniu jego w Flejach (ja-
zdowskich — czy nie zechciałby
Jenerał powiedzieć nam, jaki jest
główny cel i główna myśl prze-
wodnia tego wielkiego działu ro-
boty w obronie kraju. który spo-
czął w tej chwili na barkach Je-
nerała? :
— Myśl przewodnia jest pro-

sta: pociągnąć do wojny i pchnąć
na zagrożone granice Państwa
społeczeństwo.

Dużo stę u nas mówiło i mó-
wi o tem, że społeczeństwo nie
odczuwa wojny, którą od półtora
roku z górą prowadzimy, że trzy-
ma się zdala od niej, że cały cię-
żar pozostawia nielicznemu woj-
sku, o które mało się troszczy.
Jabym tego zarzutu nie stawiał
i jestem głęboko przekonany, że
społeczeństwu czyni on, krzywdę
niezasłużoną. Ale przecież naj-
szczersze nawet napięcie najlep-
szych uczuć i dobrej woli społe-
czeństwa, to jest jak ta siła o-
gromnej wody, którą dopiero
trzeba ująćw łożysko i umiejętnie
skierować na koło, które ma ru-
szyć. Dobra wola była, napięcie
było, ale tego umiejętnego uję-
cia niedostawało. Można niemal
powiedzieć, że trzymano zdala
społeczeństwo od wojska i od
spraw wojskowych i od celów tej
naszej wojny, tak że ostatecznie
za mało wiedział nasz ogół o tem,
co dzieje się w wojsku j co sły-
chać o wojnie.

Otóż celem mojego przedsie-
wzięcia i jego myślą przewodnią
jęst wciągnięcie społeczeństwa w
bezpośrednią pracę wojskową i
wojenną na podstawie odezwy
Rady Obrony Państwa i wskazó-
wek Ministerstwa Spraw Wojsko-
wych. Dlatego mam zamiar pra-
cować przy współdziałaniu zrze-
szeń obywatelskich i społecznych
wszystkich warstw. Społeczeństwo
odczuje, że w takich chwilach
można nietylko czekać na roz-
kaz i niejako na pozwolenie bro-
nienia Ojczyzny, lecz można gar-
nąć się do tej obrony ochotniczo.
—Jak Jenerał wyobraża so-

bie sworzenie Armji Ochotniczej
obok wojska naszego z poboru?
— (lważam to poprostu za

konieczność. Wszak: płynie taka
dażność w tej chwili z ducha na-
rodu, który rozumie, iż walka to-
czy się o wolność i nawet o byt.
To musi się ująć *w ruch, kiero-
wany jedną myślą i rachunkiem.
Że tworzenle Armji Ochotniczej
było wręcz nieodzowne, świadec-
twem odzew, jaki hasło to wywo-
łało. Ze wszech stron mam zgło-
szenia zrzeszeń społecznych, or-
ganizacji robotniczych, grup poli-
tycznych nawet.

Zresztą tak było przecie i w
innych krajach. Anglja oparła
swój udział w wojnie na zasadzie
wojska ochotniczego i wystawiła
wielką siłę w tej drodze. nieza-
leźnie od wprowadzonej później
służby przymusowej. Tak samo
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się; że zamiast o Niemczech nie

rozpisujemy się o krainie.

Tymczasem już życzliwi dła

nas obcy zwracają uwagę na ko-
nieczność zajęcia przez Polskę

stanowiska. Niedawno cytowaliś-

my w tej sprawie głos wybitnego

publicysty francuskiego, p. Bain-

ville.

Miczenie nasze

dužoyzaszkodziėč.

može nam

bylo w Ameryce. Jak w šwiecie
anglosaskim, tak i w naszym. ten
pierwiastek samorzutnego zgla-
szania się w szeregi odpowiada u-
sposobieniu społeczeństwa,a z tem
oczywiście wszystkich tych dą-
żności, które dzisiaj rozpierają
serca. Puścić je samopas, a do-
piero mielibyśmy/nieład i niesly-
chane marnowanie sił.
— Jakie są nadzieje Jenerała?
— Panie, dwa lata temu two-

rzyło się wojsko polskie na ob-
cych ziemiach. | jak odległych
od kraju i od siebie wzajemnie!
We Francji, w Ameryce, na Sy-
berji, nad Morzem Czarnem. O-
chotnicy płynęli z emigracji, z o-
bozów jeńców, z armji rosyjskiej
wśród tułaczki i przeciwności. A
jednak stanęła armja stutysięcz-
na. Jakżeby wielekroć łatwiej nie
stało się to, gdy działamy we
własnym kraju rwącego się do
czynu społeczeństwa.

Będziem się bronić!
10 lipca 1920.

Nadchodzą dzień w dzień wia-
homości złe. Nadejdą może je-
szcze gorsze. Nic to. Naszą rze-
czą jest bronić się do ostatka.
To jedno jest pewne, a wszystko
inne względne i mniej ważne.

Nie bronić się może tylko na-
ród, obezwładniony trucizną du-
chową. A nasz duch nie jest za-
truty. Mamy czyste sumienie. Są
może błędy jednostek. Fle ogół
społeczeństwa nie jest obciążony
niczem, coby mogło podcinać
nam skrzydła zapału i wiary w
świętość naszej sprawy.

Cele naszej wojny, jak je ogół
nasz zawszę pojmował, były i są
czyste i prawe. Państwu naszemu
należą się granice od wschodu,
a dążyliśmy i dążymy nawet nie
do granic z przed rozbiorów, pra-
gnąc zachować dla Polski tylko
te ziemie kresowe, które istotnie
ku niej ciążą. 2

Nadto zaś stanęliśmy do wal-
ki, aby uchronić od nadciągają-
cego bolszewizmu nietylko wła-
sny kraj, ale i całą Europę.

Nil desperandum| Niema po-
wodu do zniechęcenia. l nic nie
byłoby gorsze, niż dgszczenie
rąk bez nadziei, jakiekolwiek by-
łyby jeszcze wieści nadchodzą-
cych dni.

Dziś właśnie damy  świadec-
two, cośmy warci. Bo to, że przy-
szły na nas niepowodzenia wo-
jenne, nic jeszcze nie znaczy.
Naprawdę źle byłoby dopiero,
gdyby po nich przyszła rozsypka
wewnętrzna.

Wzywa się u nas dzisiaj na
pomoc Państwa Zachodnie. | słu-
sżnie. Pomoc ta jest nam batdzo
a bardzo potrzebna i zarazem na-
leży się nam niewątpliwie.

Lecz komu udziela się po-
mocy?

Nie słabym. A przynajmniej
słabym we właściwem tego sło-
wa znaczeniu. Dotkniętym nie-
szczęściem, ale nie takim, którzy
sami opuszczają ręce.
W kraju naszym znajdują się

przedstawiciele Mocarstw Zacho-
dnich, Z pewnością więcej niż
stan rzeczy na froncie zajmuje
ich uwagę zachowanie się społe-
czeństwa w kraju. Bo wiedzą oni
doskonale, że klęski wojskowe
spadły także na inne narody, lecz
to się naprawia. Nieuleczaina jest
tylko chora dusza narodu. Patrzą
oni dzisiaj bacznie na to, co ro-

*bimy, aby się obranić. Jeśli da-
my dowód męstwa, karności i
sprawności społecznej, tężyzny
i zdrowia wewnętrznego, 'powie-
dzą oni sobie i powiedzą swym
rządom, że to jest społeczeństwo,
które warte jest poparcia.

z całej Polski.
To się nazywa lustracja.
Jak informują pisma sanacyj-

ne — po tygodniowej inspekcji
województw Małopolski Wscho-
dniej powrócił do Warszawy min.
Składkowski, wrez z sekretarzem
Stawickim. Min. Składkowski od-
był całą podróż samochodem. W
ciągu 6 dni przebył ponad 5000
kilometrów.

NY SĘ

 

ROLNIK-HODOWCA
(Pomorzak) żonaty poszukuje posady
ADMINISTRATORA. Pracował przez

j6 lat w Niemczech a przez 3 lata
przy Pomorskiej Izbie Rolniczej jako
Instruktor Hodowlany, Absolwent
Szkoły Roln. i średniego kursu ho-
dowl. w Halle a. $., obeznany ze
wszystkiemi gałęziami rolniczemi tak
teoryt. jak i prakt. wogóle w dzisiej.

į poziom. roln. Refl. tylko na dobrą i
| długolet. posadę. Kaucja do dysp.,
| dobre świadectwa i referencje. Łask.

oferty proszę skierować
JERZY GROMKE

Działdowo-Pomorze

 
 

To się nazywa „wyścig” lu-SE UAB SAWA |74—4 | ulica Mlyūska Ne 15.

£ prasy.
Cytaty. botę“, a o jej auiorach wyraził się, że

zasługują na szubienicę.
* Dobrze jest czasem  przypo- Kiedy Sejm ustawodawczy jedno-

mnieć słowa rozmaitych wielko-
ści wygłaszane w chwilach gorą-
cych, gdy dyktuje je impuls, a
nie przemyślany zawczasu plan
działania.

Otóż takie ze  wszechmiar
ciekawe zestawienie przemówień
p. J. Piłsudskiego przynosi nam
ostatni numer „Robotnika”.

Dziesięć lat temu, w groźnej chwili
napadu bolszewickiado, Piłsudski zwró-
cił się do przedstawicieli stronnictw
sejmowych, zasiadających w Radzie
Obrony Państwa, z żądaniem utworzenia
rządu: i,

„Jeśli potrzebna jest... moja
śmierć, to gotowym sobie w łeb
wypalić, abyście zrozumieli... że mu-
sicie się zjednoczyć i dać temu wy-
raz w stworzeniu rządu. Od was
polityków i od narodu powinien iść
do wojska walczącego na froncie
głos wiary i otuchy”.
Jak bieda, to politycy („partyjnicy“)

i naród („idjotów*) mieli przyjść z ra-
tunkiem. Ale w ośm lat później Pit-
sudski wyraża się o tym pierwszym
Sejmie, który wyłonił z siebie rząd
„wiary i otuchy*, rząd zwycięstwa,
jako o

„Sejmie ladacznic", który on —
Piłsudski — „mógł zgnieść, jak ro-
bactwo, po zakończonej zwycięsko
wojnie". RE
A w rok później otymże pierwszym

Sejmie:
„Jedną z hańbiących spraw na-

szego życia jest pierwszy Sejm
iten nonsens zrobiony historycznie
trwa dotąd, ubliża on Rzeczypospo-
litej i czyni hocki-klocki z Pelski“.
Któż zrobił ten „nonsens zrobiony

historycznie"? Odpowiada na to Piłsud-
ski jeszcze w r. 1923:

„Decyzją moją głupią czy ro-
zumną.. postanowiłem zwołanie
Sejmu, oddanie władzy mojej w je-
go ręce... Była to moja decyzja”.
Po przewrocie majowym, kiedy kraj

był jeszcze pod wstrząsającem wraże-
niem ogromu ofiar, Piłsudski w rozka-
zie do wojska powiada m. in.:

„Niech Bóg nad grzechami Ii-
tościwy nam odpuści i rękę ka-
rzącą odwróci... Niechaj krew ta go-
rąća, najcenniejsza w Polsce krew
żołnierza, pod stopamł naszemi bę-
dzie posiewem braterstwa, niech
wspólną dla braci prawdę głosi".
Ale w kilka dni później oświadcza,

że co do wypadków majowych „nie wi-
dzi potrzeby się tłumaczyć" i grozi po
słom rządami bata.

Otwierając pierwszy Sejm, Piłsudski,
ówczesny Naczelnik Państwa, oświad-
czył, że:

„on dążył, by właśnie o naszej
Ojczyźnie konieczne i nieuniknione
tarcia społeczne były rozstrzygane
jedynie w sposób demokratyczny:
za pomocą praw, stanowionych przez
wybrańców Narodu". !
Po przewrocie majowym Piłsudski

powiedział posłom, by „rozeszii się na
pewien czas*, gdyż Rząd „próbuje przy-
gotować rozmaite prace". Obecnie „ko-
nieczne i nieuniknione tarcia społeczne"
rozstrzyga się w sposób dyktatorski, a
Sejmu nie dopuszcza się do pracy
ustawodawczej.

W r. 1923 Piłsudski, będąc jeszcze
w Sulejówku, twierdził, że „silny rząd
da się uskutecznić w ramach istniejącej
konstytucji“. Po przewrocie majowym,
jako gospodarz Belwederu, Piłsudski
określił konstytucję jako „partacką ro-

Im większą daje slę wagę po-
mocy Poństw Zachodnich, tem
żywiej powinno się stawać do
obrony własnemi siłami.

Aide-toi, Dieu t aidera: sam
sobie pomagaj, a Francja i An-
glija także ci pomogą.

myślnie powołał Piłsudskiego na Na-
czelnika Państwa, oświadczył Piłsudski,
że „mało się nadaje 'do spełnienia urzę-
du, który ma charakter przedewszyst-
kiem polityczny*. A mimo to nietylko
spełniał ten urząd, ale ustąpił właśnie
dlatego, że czuł się skrępowany szczu-
płością praw politycznych na urzędzie
Naczelnika Państwa, a po przewrocie
majowym odmówił z tychże względów
przyjęcia prezydentury.

„Sam nie jestem dobrym peda-
gogiem i ile razy musiałem uczyć,
tyle razy byłem wściekły i robiłem
przykrości tym, których uczylem“—
przyznał się Piłsudski. A mimo ta

uczy Polskę po dzień dzisiejszy i zda-
niem swych wielbicieli— naprzekór jego
własnej opinji — jest wielkim peda-
qogiem.

„Moim prrogramem jest zmniej-
szenie łajdactw i utorowanie drogi
uczciwości. Czekam, a zapewniam
panów, że się rie zmienię" —
zapewniał Piłsudski tuż po prze-

wrocie majowym. Program skromniutki,
ale dzisiaj dalszy i trudniejszy do
urzeczywistnienia, niż przez 4 laty.
Obecnie społeczeństwo z kolei czeka,
> Piłsudski przedstanie czekać na

cud.
Kończy swoje uwagi ,.Robot-

nik* apelem do cenzury, by skon-
fiskowała czemprędziej zarówno
uwagi redakcji, jak i słowa Pił-
sudskiego, które są druzgocącem
oskarżeniem rządów pomajowych.
Jaka szkoda, że jednak tak późno
przejrzeli towarzysze z redakcji
„Robotnika“.

Losy pomników.
Jak wiadomo, Musolini zaka-

zał budowania pomników na swo-
ja cześć, przemianowywania ulic
i placów, zbierania składek i t. p.
rzeczy, kolidujących z godnością
narodową i osobistą, aby nie do-
puścić do obrzydliwego wyścigu
służalczości. Ma zresztą Mussolini,
jak pisze „Głos Narodu" odstra-
szające przykłady służalstwa w
swym Rzymie.

„Na Forum stał pomnik Domicjana,
zbudowany za życia tego cesarza przez
służalczy senat. Pomnik ten, opiewany
przez poetę dworaka Stacjusza (bo i
wtedy żyli poeci, sławiący rzymskich
dyktatorów, choćby głupichi okrutnych),
zburzono zaraz po zamordowaniu Do-
micjana (którego pamięć senat wów-
czas przeklął) To samo stało się ze
słynnym „kolosem*, t j. pomnikiem
Nerona, zbudowanym w pobliżu Forum
i ze statuą Kaligułi. Była i za rzymskich
czasów manja „telegramów holdowni-
czych". Wyrażała się w składaniu ofiar
w świątyni na cześć władcy. W ciągu
kilku miesięcy rządów szaleńca Kali-
guli. odprawiono 160 tysięcy takich ofiar
za jego pomyślność i długie panowanie.
Cyfra ta byla miarą upadku moralnego
Rzymu. Nic dziwnego, że Kaligula mógł
swoim premjerem t.j konsulem za-
mianować konia*.

Przed tego rodzaju niewolniczą
służalczością przestrzega „Głos
Narodu".

„Polska, posiadająca charaktery
słabe, chwiejące się za wiatrem, tchórz-
liwe, lub obłudnie niewolnicze, nie ostoi
się w dzisiejszych warunkach. Byt Pol-
ski zależy dziś głównie od ocalenia du-
cha obywatelskiego. Bo nie chodzi ani
o te pomniki, które oczywiście zostaną
przetopione, ani obnazwy ulic, które zo-
staną zmienione, ale chodzi o zdrowie
moralne narodu".

Słusznie dodaje „Gazeta War-
szawska“.

Swoją drogą i z temi nazwami ulic
i przetapianiem pomników roboty bę-
dzie dużo.

Z dziedziny psycho-
logji młodzieży

szkolnej.
Rodzicom dorastającej mło-

dzieży wiązankę lużnych myśli po-
święcam.

Zbyt często dają się słyszeć
narzekania z powodu zepsucia
młodzieży szkolnej czasów obe-
cnych, narzekania w wielu razach
słuszne. Młodzież dzisiejsza bez-
sprzecznie niemało ujemnych
stron posiada; trudna do prowa-
dzenia, nie odznaczająca się po-
czuciem obowiązku, zbyt samo-
wolna i lekkomyślna, niedostate-
cznie odporna na wszelkiego ro-
dzaju czynniki regatywne, może
na pierwszy rzut oka czynić wra-
żenie elementu małowartościowe-
go, tak pod względem intelektu-
alnym, jak i moralnym. Lecz tyl-
ko na pierwszy rzut oka, w rze-
czywistošci bowiem tak nie' jest.
Zarzuty jej robione wypływają ze
złudzenia, powstałego na skutek
niedoceniania całokształtu warun-
ków otoczenia, na skutek tego,
że wady, jej przypisywane, są za-
zwyczaj rozpatrywane w oderwa*
niu od środowiska, w jakiem ona
rośnie i rozwija się.

Notatka niniejsza jest skrom-
hym przyczynkiem do zrozumie-
nia pierwszej fazy młodości, do
wczucia się w „złote czasy, które
jak sen, jak baśń czarodziejska,
bezpowrotnie mijają, unosząc ze
sobą tyle piękna, tyle wspomnień
i niezatartych wrażeń”.

Młodzież do lat mniej więcej
14-tu żyje w świecie niezrozumia-
tym, nierealnym dla nas, nato-

miast bardzo realnym dla niej. W
tym okresie z mnóstwa odbiera-
nych zzewnątrz wrażeń, zaledwie
nieznaczna część odbija się na
kliszach mózgowych, większość
zaś ginie dla dorobku duchowe-
go; myśl, nie skrępowana ani cza-
sem, ani przestrzenią, daleko od-
biega od rzeczywistości, rozpra-
szająca się i chwiejna uwaga nie
jest wstanie dać sobie rady z od-
danym do jej dyspozycji bogatym
materjałem. Zabawa, w szerszem
słowa znaczeniu, jest istotą i racją
bytu omawianego okresu, — w
zabawie znajdują ujście marzenia
i zainteresowania młodzieży, wtej
dziedzinie wyładowują się uwarun-
kowania szybkim rozrostem sy-
stemu mięśniowego, chęć działa-
nia, pragnienie ruchu, potrzeba
zużycia energji, tu wreszcie tkwi
utajona tendencja do ujawnienia
zarysowującej się osobowości.

Reakcje psychiczne młodzieży
starszej przedstawiają się nader
ciekawie i charakterystycznie: da-
wne zainteresowania ustępują miej-
sce szerszym, coraz jaskrawiej
uwydatniają się próby „zrealizo-
wania siebie", +myśl, mająca na-
der trudne do rozwiązania zada-
nie, pracuje ze wzmożoną siłą,
dążąc do wyzbycia się elemen-
tów dziecięcych, w tak wysoce
chwiejnej sferze uczuciowej, bu-
dzą się nieokreślone pożądania i
nowe impulsy, w zachowaniu się
kryją pierwiastki buntu wewnę-
trznego i protestu wobec rzeczy-
wistości. Wiek ten jednak wszel-
kie posiada dane, by przez fer-
ment myśli i uczuć, dojść do ró-
wnowagi i pogody ducha, —„mło-
dość — mówi dr. E. Claparćde —

zwycięsko z zapasu wyjść musi
chociażby z tego względu, że w
jakikolwiekbądź sposób jest uży-
teczna dla rozwoju osobnika",
FAżeby ocenić należycie swoiste
rysy psychologiczne młodzieży do-
rastającej, należy zrozumieć jej
usposobienie psychyczne, do fali-
stej powierzchni morza podobne,
należy się wczuć w jej burzliwe
przeżycia psychiczne, a wtedy
zgoła inne będzie ustosunkowa-
nie się do rzekomych anomalji i
naleciałości młodości, na które z
przerażeniem nieraz zwykliśmy
spoglądać. Sporo z tych na pier-
wszy rzut oka niesympatycznych
rysów, samo życie niebawem z
bilansu duchowego wykreśli, inne
znikną samorzutnie, nie pozosta-
wiając po sobie żadnych śladów,
jako pierwiastki dla struktury du-
chowej niepotrzebne i niepožą-
dane.

Nadmiernie na punkcie wzmo-
żonego poczucia honoru wrażliwa
młodzież szkolna  pragrie być
traktowana inaczej, niż. dzieci,
niechętnie przyjmuje przykre dla
niej ywagi, nawet całkiem: słusz-
ne i sprawiedliwe, nie znosi wy-
śmiewania, szyderstwa i. ironii,
nie lubi zakazów, chociaż innym
rozkazywać potrafi, zdradza cho-
robliwą niemal obraźliwość, cho-
ciaż przy sposobności innych ob-
raża. Skłonność do przeceniania
własnych sił wraz z nhiepoharno-
waną dążnością do wolności i
samodzielności, do uniezaležnie-
nia się od wpływów najbliższego
otoczenia, powoduje u niej pew-
ność siebie, tudzież wybitną nie-
kiedy niechęć do sta rsżych, któ-
rych jednak usiłuje naśladować,

w przeważnej mierze zewnętrznie
(np. palenie tytoniu, picie alko-
holu). „Nie ulega wątpliwości, iż
do pogłębienia negatywnego sto-
sunku względem starszej gene-
racjj w znacznym stopniu przy-
czynia się również i rozbieżność
zainteresowań, utrudniająca wza-
jemne porozumienie się W fazie
największego rozdźwięku rniędzy
przekonaniami i postępkami uwy-
datnia się, u starszej młodzieży,
specyficzna cecha, polegająca na
poddawaniu druzgocącej krytyce
wszystkiego i wszystkich („manja
krytyki i hiperkrytyki"*), będąca
nietyle przejawem zarozumiałości
młodzieńczej, ile wewnętrzną po-
trzebą ćwiczenia myśli. W psychi-
ce młodzieńczej z łatwością dają
się pogodzić różnorodne sprzecz-
ności: obok pozornej zarozumia-
łości poczucie słabości i niedo-
stateczności myślenia.

Niemniej niezrównoważony pod
względem. moralnym element
przedstawia rzecz biorąc
ogólnie, młodzież szkolna. Nie-
właściwe jej w wielu razach po-
stępki i czyny w żadnym razie
nie mogą być rozpatrywane pod
kątem widzenia czy to niedosta-
tecznego rozwoju, czy też spa-
czenia poczucia moralnego, są
bowiem następstwem właściwego
omawianemu okresowi fermentu
duchowego, wynikiem  nieuni-
knionego w tym okresie mniej-
szego lub większego falowania
sfery emocjonalnej. W drodze
owego fermentu, w atmosferze
zamętu, chwiejności i zmienności
poczynają się zarysowywać pewne
tendencje psychiczne, pierwiast-
kami etycznemi zwane, z których

to pierwiastków pod wpływem
warunków środowiska oraz zabie-
gów wychowawczych, krystalizuje
się fizjonomja moralna miodzie-
ży, odrębne i swoiste właściwości
posiadająca. — Cechą charektery-
styczną etyki młodszej młodzieży
jest dążenie do zlania się z więk-
szością, wewnętrzna potrzeba so-

lidaryzowania się z nią, niezależ-
nie od tego, jakie jest owej więk-
szości zachowanie się wobec
różnorodnych sytuacji szkolnych.
Stąd takie odpowiedzi: „jestem
jak wszyscy”, „czynię to samo,
co inni,. Jak wiadomo pragnie-
nie i marzenie dziecięce, a nie-
kiedy i młodzieńcze, nie zawsze
znajdują zaspokojenie w otacza-
jącej rzeczywistości, w podob-
nych warunkach „jaźń* młodo-
ciana ucieka od przykrej rzeczy-
wistości w świat inny, piękniej-
szy, bo pełen obrazów niereal-
nych i celów fantastycznych.
W tej ucieczce najprawdopodob-
niej tkwi geneza tak często spo-
tykanego kłamstwa, kłamstwa z
konieczności, kłamstwa, jako re-
akcji obronnej przeciw szarzyżnie
życia €odziennego.

Młodzież szkolna, szczególnie
w okresie najsilniejszego fermen*
tu uczuć, niechętnie naogół za-
stanawia się nad skutkami swych
czynów, zbyt mało zdradza skłon-
ności do analizowania swych po-
stępków, nie może więc mieć w
należytej mierze i poczucia od-
powiedzialnościa za swe czyny i
postępki. Linja jej postępowania,
która w żadnym razie nie da się
mierzyć miarą dojrzałego czło-
wieka, ulega powolnej zmianie, w
miarę zanikania odruchów bez-

wiednych, a co za tem idzie, w
miarę rozwoju i potęgowania się
czynnika intelektualnego. W fazie
wibracji duchowych, przypadają-
cych na wiek przejściowy, wystę-
pują u pewnej kategorji osobni-
ków takie np. cechy, jak chęć
popisywania się czemś niezwyk-
łem, częstokroć wykroczeniami i
grzechami, których się nie po-
pełniło. — Arogancja w stosunku
do wychowawców, brutalność
względem kolegów, niewłaściwe
rozmowy, cyniczne żarty, nie-
smaczne dowcipy — objawy zbyt
często spotykane u tego rodzaju
osobników, co jednak nie jest
świadectwem zepsucia moralne-
go,—młodzież bowiem jest lepsza
od głoszonych przez nią zasad i
poglądów, — w życiu zbiorowem
zwykła myśleć i postępować ina-
czej, reagować w sposób odmien-
ny, niż w życiu indywidualnem.
Z tego wychodząc założenia, wy-
żej wspomniane popisywanie się
jak również niewłaściwości w za-
chowaniu się, należy traktować
jako wytwór kolektywu szkolne-
go, powstały w następstwie dąż*
ności żwrócenia na siebie uwagi
kolegów, chęci zaimponowanią
im czemś odbiegającem od nor*
my przeciętnej, być może w na-
stępstwie chęci wzbudzenia z ich
strony uznania i zaufania.

Etyka większości młodzieży
starszej jest nacechowana swoi-
„ejA utylitaryzmem, różniącym się
od takiegoż u dorosłych tem, że
nie przedostaje się ów utylitaryzm
poza obręb okoliczności szkolnych,
nie dotyczy zazwyczaj innych
dziedzin życia. Znaczna ilość o-
szukaństw szkolnych daje się ob

x

   

 



 

Ner.179

KRONIKA.
Awantura na zjeździe podoficerów rezerwy.
Poznańczycy i pomorzanie przeciwko przyjmowaniu

4 žydėw.

Na zjeździe podoficerów rezerwy, który się odbył

w Wilnie w dniach 3 i 4 sierpnia r. b. doszło do burzliwych

zajść podczas uchwalania statutu w nowem brzmieniu. Mia-
nowicie wywiązała się dyskusja nad jednym z paragrafów

dotyczącym przyjmowania członków do Związku. Tekst ten
opiewał, iż członkami Związku mogą być tylko chrześcijanie,

zaś. niechrześcijanie mogą być przyjmowani jedynie na mocy

jednomyślnej uchwały. Tymczasem wpłynął inny wniosek

traktujący, iż członkami mogą być wszyscy obywatele polscy

bez różnicy wyznań (choćby i żydzi). Wniosek ten przeszedł

większością głosów.
Uchwała ta oburzyła w najwyższym stopniu prze-

ciwnych wnioskowi podoficerów z Pomorza i Poznań
skiego, którzy ostro zaprotestowali i poczęli wznosić

okrzyki precz ze zdrajcami i najmitami i t. d., poczem

demonstracyjnie opuścili salę obrad.
Na sali powstała silna konsternacja. Dla zatuszowania

skahdalu, przeproszono oburzonych Pomorzan i Poznańczy-

ków; anulowano uchwałę i zatwierdzono wniosek w brzmie-

niu pierwotnem.
Aczkolwiek Pomorzanie i Poznańczycy reprezento-

wali mniejszość na zjeździe nie dali się zmajoryzować

(d)
Z miasta.

— Biura meldunkowe fun-
kcjonują w dotychczasowych
siedzibach. Z dniem 1 sierpnia
r. b. miały być jak wiadomo
scentralizowane wszystkie biura

meldunkowe w gmachu przy ul.

Końskiej 1. Ze względu jednak
na pewne trudności techniczne,
realizacja tego projektu nastąpi
dopiero we wrześniu r. b. Obec-
nie w gmachu przy ul. Końskiej1
prowadzi się gruntowny remont.

piłsudczykom.

Sprawy miejskie.
— Kwietniki na Antokolu.

Z dniem 8 b. m. wydział ogro-
dniczy Magistratu m. Wilna przy-
stąpi do urządzenia kwietników
przed kaplicą św. Krzyża i św.
Weroniki na Antokolu. d

-— Urlop prezydenta Fole-
jewskiego. Z dniem wczorajszym,
prezydent m. Wilna J. Folejewski
rozpoczął urlop wypoczynkowy.
Zastępstwo objął wice-prezydent
Czyż. d

Sprawy administracyjna.
— Spis rolniczy. Dowiaduje-

my się, iż z początkiem roku
przyszłego na terenie wojewódz-
twa Wileńskiego przeprowadzony
zostanie ogólny spis rolniczy. (d)

Sprawy wojskowe.
— Zebrania kontrolne w ro-

ku bieżącym. W myśl rozkazu
Min. Spr. Wojskowych, zebrania
kontrolne w roku bieżącym nie
będą prowadzone, natomiast od-
będą się raporty kontrolne: 1) ofi-
cerów rezerwy i pospolitego ru-
szenia, oraz b. urzędników woj-
skowych, zwolnionych z czynnej
służby w W. P., rocznika 1883,
2) oficerów pospolitego ruszenia
oraz b. urzędników wojskowych,
zwolnionych z czynnej służby
w W. P., rocznika 1878. Zasadni-
czy termin raportów kontrolnych
określony jest na NESPe Y b.

]

— Znėow zatrucie żołnierzy.
Wczoraj wieczorem w koszarach
6 p. p. leg. nastąpiło zatrucie się,

kilkudziesięciu żołnierzy. Kilku
żołnierzy w stanie ciężkim prze-
wieziono do szpitala wojskowego,
gdzie poddano niezwłocznie za-
biegom lekarskim. Na miejsce
przybyła specjalna komisja lekar-
sko-śledcza, która przeprowadza

jąć zasadę, w myśl której „wszel-
kie środki dobre, jeśli do celu
prowadzą”, przeciętny uczeń zde-
cydowany jest na wszystko, co
mu naukę ułatwić może i w ja-
kikolwiek sposób monotonną at-
mosferę urozmaica. Karjerowicze
'szkołni, z których się najczęściej
rekrutują „wzorowi* uczniowie,
bynajmniej nie stoją pod wzglę-
dem wartości moralnych na wyż-
szym poziomie, —typ ten cechu-
je zbyt elastyczna norma etyczna,
dająca się nagiąć do różnorod-
nych okoliczności, podyktowana
oportunizmem, właściwym osob-
nikom życiowo praktycznym, za-
pożyczona od otoczenia, uzależ-
niającego swoje zasady od punk-
tu widzenia innych ludzi, od wa-
runków czasu i miejsca. Podczas
gdy przeciętny młodzieniec zmu-
szony jest gubić się w chaosie
tak wielce kapryśnych pożądań,
zainteresowań i impulsów, zanim
samego siebie odnaleźć potrafi,
młodzieniec karjerowicz natomiast
w drodze mniejszych wysiłków
własną „jażń* wytwarza i względ"
„nie łatwo drogę, prowadzącą go

rzez trzęsawisko życia, toruje.
ie ulega zda się wątpliwości, iż

w późniejszem życiu ów karjero-
wicz szkolny nie zdoła się wyz*
być tendecji oportunistycznych,
owiększy wtedy szeregi tak ma-
o w stosunkach życia zbiorowe-
go sympatycżnych wygodnisiów,
wszelkiego rodzaju dorobkiewi-
cžėw ėudzym kosztem, t. z. „wy*
brańców fortuny".

Nie mam możności, dla braku
miejsca, rozwodzić się nad donio*
słym wpływem środowiska na
kszałtowanie się oblicza moralne-

szczegółowe badanie przyczyny
tego masowego zatrucia się. Ar-
tykuły spożywcze poddane zosta-
ły szczegółowej analizie, oraz ode-
słane do dalszego zbadania do
ambulatorjum w Warszawie. (d)

Sprawy samorządowe.
— Obniżenie kar za zwłokę

w płaceniu podatków. Wydział
powiatowy Sejmiku  Wileńsko-
Trockiego, stwierdzając ciężki stan
rolnika, postanowił na ostatniem
posiedzeniu zniżyć pobieranie kar
za zwłokę od specjalnych opłat
drogowych na rzecz: sejmiku z
29/, na 1*/, na przeciąg bieżące-
go okresu budżetowego oraz za-
lecić gminom zastosowanie takich
samych ulg przy ściąganiu po-
datków, wymierzonych na rzecz
gmin.

Sprawy rolne.

— Kredyt dla rolników. Bank
Polski zgodnie z postulatami rol-
nictwa przyznał na obecną kam-
panję kredyt pod rejestrowy za-
staw zboża w wysokości 100 mil.
zł, Z sumy tej na Wileńszczyznę
przypadło w nadziale 10 mil. zło-
tych.

Pozatem wyasygnowano 3 mil.
złotych dla drobnego rolnictwa
Wilenszczyzny. Kredyty pod reje-
strowy zastaw zboża będzie udzie-
lał Bank Rolny, Wileński Prywat-
ny Bank Handlowy, Bank Sp. Za-
robkowych i Bank Polski. (d)

-— Urodzaje w pow. Wiień-
sko-Trockim. rodzaj w pow.
Wilensko-Trockim w stosunku do
zeszłego roku jest słabszy. Szcze-
gólnie ucierpiały wcześniejsze
zboża jare. W niektórych gmi-
nach powiatu zniszczył zasiewy
grad, w związku z tem, sejmik
powiatowy występuje do władz
odnośnych z prośbą o udzielenie
kredytów dla gospodarstw, znisz*
czonych gradobiciem. l

Sprawy robotnicze"
— Wyjazd do Łotwy. W Swię-

cianach odbyła się rekrutacja

robotników rolnych na wyjazd

do„Łotwy na roboty polne. Zwer-
bofśfkno 18 kobiet i 24 mężczyzn.

> / (d)
— Strajk w cegielniach wi-

ieńskich wybuchł z powodu po-
stanowienia pracodawców obni-
żenia płacy zarobkowej o 25 pro-
cent.

 

go młodzieży,—o tem na łamach .
„Dziennika Wileńskiego” w swo-
im czasie niejednokrotnie pisałem,
uważałbym wszelako za wskaza-
ne raz jeszcze w tem miejscu za-
akcentować, iż młodzież jest wy-
tworem swego środowiska. Stąd
wypływa nakaz
stworzyć dla młodzieży zdrowy
klimat moralny, przedewszystkiem
w rodzinie, t. j. w najbliższem o-

toczeniu dziecka, gdzie ono więk-
szą część swego życia przebywa.
Wychowana bowiem zdala od
złych i gorszących przykładów,w
atmosferze zdrowia moralnego,
stanie się młodzież bardziej ód-
porną na wpływy destrukcyjne
tak kolektywu szkolnego, zarów-
no jak i ulicy.

„Mylilby się gruntownie ten,
ktoby dzisiejszą młodzież od ide-
alizmu odsądzić zechciał. Gdyby
tak było, pozbawiona górnych
wzlotów, bezinteresownego zapału,
pięknego uśmiechu wiosny, zdro-
wego poczucia budzącej się siły,
nie byłaby ona w stanie zwalczać
pietrzących się na jej drodze ży-
ciowej najróżnorodniejszych zew-
nętrznych i wewnętrznych trud-
ności, a jednak, jak widzimy, w
rozkładającem się moralnie śro-
dowisku, w atmosferze przewar-
tościowania wartości moralnych,.
daje sobie jakoś radę, i w oko-
licznościach nadzwyczajnych (np.
obrona Lwowa, wypadki r. 1920)
umie wykazść swój idealizm,

W sierpniu 1930 r.

D-r. Wacław Odyniec.

 

kategoryczny: -

Br

— Strajk krawców žydow-
skich frwa. Trwający od dwóch
tygodni strajk krawców żydów
szyjących ubranie magazynom w
ostatnich dniach jeszcze bardziej
się zaostrzyła z powodu nieustę-
pliwości pracodawców. (d)

Handel i przemysł.
— Z rynku bydlęcego. We-

dług danych w ubiegłym tygo-
dniu na targ miejski spędzóno
1512 sztuk bydła i świń. Na kon-
sumję miejscową zakupiono 1485
sztuk, pozostałe bydło zakupiły
pobliskie gminy. Ceny mimo ten-
dencji zniżkowej utrzymały się
na poziomie poprzednich POL

— Ustąpienie p. Wodzinow-
skiego z izby Przemysłowo-
Handlowej. Dotychczasowy rad-
ny Izby Przemysłowo-Handlowej,
dyr. Wodzinowski nadesłał pismo
do Izby z oświadczeniem, iż zrze-
ka się mandatu radnego Izby:
Wobec czego w końcu b. m. od-
będą się wybory nowego Sy”

— Przed kongresem radców
Izb Handlowo-Przemysłowych.
Wczoraj wyjechała delegacja Wi-
leńskiej Izby Przemysłowo-Han-
dlowej do Lwowa gcelem wzięcia
udziału w zebraniu członków ko-
misji programowej, przygotowu-
jącej kongres radców Izb Prze-
mysłowo-Handlowych w _ czasie
trwania Jubileuszowych Targów
Wschodnich we Lwowie. d
— Podstawy wymiaru po-

datku. Władze skarbowe wydały
rozporządzenie w sprawie badań
przy wymiarze podatku. W myśl
tego zarządzenia ma być brane
pod uwagę położenie handlowe
zakładu, konkurencja innych za-
kładów, wartość zapasów towa-

rów, jakość klijenteli, ilość zatru-
dnionych pracowników, stan ka-
pitału obrotowego i t. p. Nowe
to zarządzenie ma szczególnie
duże znaczenie dla tych kupców,
którzy nie prowadzą ksiąg han-
dlowych. (d)

Sprawy sanitarne.
— Barwienie artykułów spo-

żywczych. Dnia 3 b. m. weszło
w życie rozporządzenie w spra-
wie barwienia artykułów spożyw-
czych. W związku z tem Staro-
stwo Grodzkie przypomina, iż za-
kaz barwienia dotyczy takich
artykułów jak mięso, ryby, her-
bata, kawa, mleko, śmietana i t.p.
Natomiast wina, koniaki, piwo,
miód do picia mogą być barwio-
ne wyłącznie tylko karmelem.
Niestosujący się do powyższego
ulegną karze grzywny iwięzienia.

d

— Lustracja kolonii dła u-

mysłowo-chorych w Duksztach.
Naczelnik lekarz m. Wilna dr.
Minkiewicz w towarzystwie dr.
Maliszewskiego dokonał lustracji
sanitarno - lekarskiej kolonji dla
umysłowo - chorych w Duksztach
koło Olkienik, gdzie się znajduje
z górą 90 chorych wywiezionych
ze szpitala św. Jakóba w Wilnie
Komisja stwierdziła, iż kolonja
prowadzona jest bez zarzutu. d

— Stan chorób zakaźnych.
Wydział zdrowia Magistratu m.
Wilna w ciągu ubiegłego tygod-

nia na terenie miasta zanotował
następujące choroby zakaźne: ty-
fus brzuszny 9 osób (1 zgon),
plamisty 1, paratyfus 2, płonica
16, blonica 1, odra 1, róża 3,
krztusiec 7, gruźlica 3-(3 zgony)
tężec 1, grypa 2, razem zanoto-
wano 46 wypadków zasłabnięć na
choroby zakaźne w tem 4 zgony.

(d)
Sądy.

— Mianowania i przenie-
sienia. Pan Prezydent Kzeczy-
pospolitej zamianował sędziego
Sądu Okręgowego w Nowogród-
ku, M. Krukowskiego, sędzią Są-
du pow. w Wilnie, asesora sądo-
wego w Wilnie, K. Masiejewskie-
go sędzią Sądu pow. w okidku, d

Sprawy litewskie.
— 0 sarkofag księcia Witol-

da. Specjalna komisja, której po-
lecono zbadanie miejsca, gdzie
ewentualnie stanie sarkofag wiel-
kiego księcia Witolda i poszuki-
wanie nagrobków w sklepieniach
Katedry, rozpoczęła swoje prace
pod kierownictwem konserwatora
państwowego d-ra Lorentza i prof.
Kłosa. Władze kościelne ustosun-
kowały się przychylnie do tych
prac, przyczem zadania komisji
zostały rozszerzone w ten sposób,
że przy okazji badania podziemi
Katedry, ma być zbadany stan
jej fundamentów. l
— Sprostowanie „Vilniaus

Rytojusa". W związku z podaną
przez polskie 'radjo wiadomością,
iż Woldemaras zamierzą przybyć
do Wilna, gdzie mieszka jego
brat, „Vilniaus Rytojus” prostuje,
iż brat Woldemarasa mieszka nie
w Wilnie, lecz we wsi Dzisna,
gminy twereckiej, pow. święciań-
skiego, gdzie prowadzi własną go-
spodarkę. (w)

Sprawy żydowskie.
— Żydowskie demonstracje

antywojenne. W związku z 16
rocznicą wybuchu wojny świąto-
wej przypadającą na m. sierpień
żydowskie organizacje polityczne
T-wo „Cukumft” zamierzają urzą-
żić w Wilnie kilka ulicznych de-

monstracji antymilitarnych wraz
z wiecami. (a)

MM LEN.S.KI

z Litwy.
Odrzucenie skargi Wolde-

marasa.
Wczoraj Kowieński Sąd Okrę-

gowy rozważał skargę Woldema-
rasa o bezprawną eksmisję rodzi-
ny jego z mieszkania. Następnie
skarży się ex-dyktator, że policja
w trakcie jego aresztowania za-
chowywała się po grubjańsku, że
wieziono go ze skierowanemi nań
lufami rewolwerów i że w Płote-
lach pozbawiony był w areszcie
najprymitywniejszych wygód, przy-
sługujących wszystkim  naogół
więźniom.

Sąd po dokładnem zbadaniu
skargi, odrzucił ją.

Nadzwyczajne posiedzenie
gabinetu ministrów w wa-

gonie.
dniu wczorajszym powrócił

z Czechosłowacji prezydent Sme-
tona, skracając swój urlop ze
względu na ostatnie wypadki w
Litwie. Na granicy litewsko-nie-
mieckiej Smetonę powitał gabi-
net ministrów w pełnym składzie
z premjerem Tubielisem na cze-
le. Podczas podróży do Kowna w
wagonie salonowym odbyło się
nadzwyczajne posiedzenie gabi-
netu ministrów pod przewodni-
ctwem prez. Smetony, poświęco-
ne sytuacji w kraju, nieco za-
chwianej w związku z aresztowa-
niem i deportacją Woldemarasa.
 

Z sali sądowej.
Bestjalski zbrodniarz za-
mordował matkę i podpa-

lił dom.
Sądy skazały go na śmierć.

Przechodzący w nocy przez
m-ko Szumsk, dwaj wojskowi
kpr. Jan Walaszek i szer. Józef
Szczygieł zauważyli, iż z jednego
z domów wydobywają się płomie-
nie i dym.

Nie tracąc czasu, wyłamali
drzwi i dostali się do wnętrza,
przepełnionego dymem.
W izbie na łóżku rozłożona

była kupa płonącej słomy, co
wskazywało, że ma tu miejsce
podpalenie.
W chwili gdy kpr. Walaszek

był zajęty wyrzucaniem sprzętów
przez okno, by uchronić je przed
zniszczeniem, a szer. Szczygieł
przetrząsał mieszkanie, by prze-
konać się czy nie ma tu kogo z
ludzi, przez sień cichaczem prze-
mykał się jakiś człowiek ubrany
i obuty, a na zapytanie nic nie
odpowiadał tylko kierował się ku
wyjściu.

Okazało się później, iż był to
Mikołaj Choroszewicz, syn właści-
cielki płonącego domu Antoniny
Choroszewiczowej.

Pozatem na piecu znalezio-
no nieprzytomnego już drugiego
syna Aleksandra Choroszewicza,
którego wyciągnięto na pod-
wórze.

Natorniast nie można było od-
naleźć gospodyni domu.

Wszczęte śledztwo ujawniło
na podłodze, na usuniętych na pod-
wórze poduszkach. oraz na ubra-
niu i czapce Mikołaja Ch. ślady
krwi, a nadto śród zgliszczy auto-
matyczny pistolet.

Wszystko to nasunęło podej-
izenie, że Mikołaj Ch., który od-
dawna miał żal do matki, ponie-
waż ta specjalnie faworyzowała
zamężną córkę Marję Ganicz,
czem on czuł się pokrzywdzo-
nym, zamordował matkę, a dla
zatarcia śladów zbrodni podpalił
dom.

Badany początkowo zapiera!
się winy, lecz później przyznał
się do imatkobėjstwa, poczem
ciało wrzucił do studni, a dom
podpaiił.

Wobec tego postawiono go w
stan oskarżenia o matkobójstwo,
podpalenie a nadto zastosowano
względem niego art. 15 przep.
przechod. do Kod. Kar., przewi-
dujący najsurowszą karę t. j.
śmierć.

Przed sądem okręgowym, któ-
ry tę sprawę rozpoznawał w dn.
11 kwietnia b. r., podsądny, Mi-
kołaj Choroszewicz, cofnął przyz-
nanie się swe w śledztwie, lecz
mimo to sąd uznał, iż dowody
przemawiające przeciwko niemu
są tak poważne, iż uznał go za
winnego dokonania inkryminowa-
nej zbrodni i skazał na karę
śmierci przez powieszenie.

Skazany odwołał się do wyż-
szej instancji i wobec tego spra-
wa ta rozpoznawana była ponów-
nie wczoraj przed sądem apela-
cyjnym w składzie pp. wicepre-
zesa Wł. Dmochowskiego, oraz
sędziów M. Suszczewicza i A. Jun-
dziłła.
W wyniku przewodu sądowe-

go, sąd wyrok sądu okręgowego
zatwierdził. Kos.
O WIOSEN a 1CZESI

POLSKIE RADJO WILNO.
Środa, dnia 6 sierpnia 1920 r.
11,58. Sygnał czasu.
12.05. Gramofon.
19,00. Rudycja dla dzieci.
13,00. Komunikat meteorologiczny.
17,'5. Program dzienny.
17,35. „Monolog regjonalny Ciotki

Albinowej“ — wygl. p. K. Alexandro-
wlcz.

18,00. Z Warsz.
kowa.

19,00. Kwadrans literacki (Fragmenty
z „Potegi snu“ J. Woloszynowskiego).

19,15. Gramofon. Haydn.
20,00. Transm. z Warsz. Prasowy

dziennik radjowy i muzyka taneczna.

Mużyka operet:

Głosy czytelników.
"Nieco © szyldach.

Piszą nam:

Gdyby ktoś zadał sobietrochę
trudu i przespacerował się po
ulicach Wilna, bacznie przygląda-
jąc się szyldom i szyldzikom, nie-
wątpliwie doszediby do przeko-
nania, že mimo jedenastu lat
niepodległości nie nauczyliśmy
się jeszcze nawet jako-tako pisać
po polsku. Wystarczy rzucić okiem
na niezliczone szyldziki zwłaszcza
w dzielnicy żydowskiej ina przed-
mieściach, aby odrazu dojrzeć
takie dziwolągi, że trudno zrozu-
mieć, jak magistrat, który nie
daruje podatku nawet za jedną
literkę, wypisaną na blasze lub
drzewie, nie zwrócił uwagi, na
nieludzkie kaleczenie polskiego

«języka w mieście, uważanem za
najbardziej wysuniętą na wschód
placówkę polskości. „Tu zaliwają
się kaloszy*—głosi jeden z szyl-
dów w zaułku Szwarcowym.,„Sprze-
daż kiełbas i mięsy" — szyld na
ul. Kijowskiej. „Sklep papierui
dyktuny“ z ulicy Juljusza Klaczki
ivielė, wiele innych w rėžnych
częściach miasta.

Ale nawet na większych uli-
cach meżna znaleźć egzemplarze,
rzucające się odrazu w oczy. Tuż
za pocztą na ul. Wielkiej wisi
szyld: „Przyjmują się roboty bla-
charskie, krycie dachów i wsziel-
kie obstalunki". Szyld ten tem-
bardziej godzien jest uwagi, iż
jego właściciel, wypisując swe
nazwisko, użył litery, całkiem nie-
znanej w polskiem abecadle, mia-
nowicie „o* z ogonkiem.

O błędach gramatycznych
„Przyjmują się obstalunki“ i t. p.
niema co i mówić.

Wreszcie słów kilka o ogło-
szeniach mieszkaniowych rozle-
pianych na słupach i oknach.
Większość tych ogłoszeń woła o
pomstę do nieba swym stylem i
pisownią. Takie anonsy,jak „Przy-
muie nameskanie samotnego m.
20 w tym ze domia" jest jeszcze
do obejrzenia na ul. Jagielloń-
skiej. (w)

Sport.
Dalsze wyniki konkursu

awionetek.
Fatalne wyniki dla Polski.

BERLIN. (Pat.) Międzynarodo-
wa komisja sportowa ogłosiła dziś
punktację za zaoptarzenie i wy-
godę poszczególnych samolotów,
biorących udział w tegorocźnym
raidzie awionetek. Przez dodanie
tych nowozdobytych punktów do
dawniej uzyskanych przez uczest-
ników raidu. nastąpiły znaczniej-
sze zmiany w kolejności konku-
rentów. Tak więc Niemiec Poss,
pilotujący maszynę B. 8, który
zajmował dotychczas 3-cie mies-
ce, uzyskawszy nowe 62 punkty,
wysunął się na pierwsze miejsce
z ogólną liczbą 379 punktów. Dru-
gie miejsce zajął Anglik Carberry
na awionetce K. 5, osiągając 377
punkt. Przedtem znajdował się
on na 10-tem miejscu. Trzecie
miejsce zajmuje Niemiec Notz
na awionetce C. 1 z 376 punkta-
mi, przesuwając się z 4 miejsca.
Anglik Broad, który stał dotych-
czas na pierwszem miejscu prze-
sunął się na 4-te, uzyskując tylko
56 nowych punktów iosiągając
ogólną cyfrę 375 punktów. Bez-
pośrednio za nim stoi Niemiec
Morzik na aparacie B. 3 z ogól-
ną liczbą 372. |

Piloci polscy Płonczyński na
awionetce P.3 i Więckowski na
P.4 zdobyli po 49 puntów i mają
ogółem po 323 punkty, znajdując
się na 16tem i 17-em miejscu.
Ta zmiana na gorsze tłumaczy
się zbyt skąpem zaliczeniem im
punktów na zaopatrzenie iwy-
godę maszyn. Polak Bajan na
P2 i Gedgowd na O.1 zdobyli
pierwszy 62 punkty, drugi 49,
tak, źe ogółem Bajan osiągnął
217 p., a Gedgowd 167. Obaj
lotnicy przesunęli się o jedno
miejsce wzwyż, zajmując obecnie
miejsce 30 i 31.

Nowe sukcesy Kusocińskie-
go i Petkiewicza.

KOPENHAGA. 4-go sierpnia.
(Pat). W czasie dzisiejszych za-
wodów międzynarodowych w Ko-
„penhadze, organizowanych przez
Spartę (Danja), polscy zawodnicy
Kusociński i Petkiewicz, odnieśli
wielki sukces, zajmując w swoich
konkurencjach pierwsze miejsca.

Kusociński wygrał bieg 5000
mtr. w czasie 15 min. 13,8 sek.,
a Petkiewicz zwyciężył w biegu
2000 mtr., uzyskując bardzo dob-
ry czas 5 min. 33,8 sek.

Wieczorek ustanawia nowy
rekord Okręgu.

Niedzielne zawody lekkoatletyczne
w pięcioboju o mistrzostwo okręgu
przyniosły wspaniały wynik Wieczorka,
który o włos nie pobił rekordu Polski.

Wyniki w konkurencjach poszcze-
gólnych wypadły następująco. Skok
wdal: 1) Wieczorek 6 mir. 60 cntr., 2)
2) Wojtkiewicz 5,79, 3) Wasilewski
5 mtr. 72 c. Rzut oszczepem: 1) Wie-
czorek 51 mtr. 51 cmtr: (nowy rekord
okręgu), 2) Wojtkiewicz 47 m. 93 c, 3)
Kacieszczenko 45 mtr. Bieg 200 mtr,
wygrał Wieczorek 24 sek. Dysk Wie*
czorkowi jakoś nie idzie ma on tylko
36 mtr. 62 cm., Wojtkiewicz zaś 29 mtr.
97 cm Bieg 1500 mtr.: 1) Puzilewicz
4 min. 36 sek., 2) Wasilewski 4 m. 59s.,
Wieczorek ma czas 5 m. 0,8 sek., a
Wojtkiewicz o trzy dziesiąte sekundy
lepszy od Wieczorka.

Wynik ogólny przedstawia się na-  

stępująco: 1) Wieczorek 3.476,955 pkt.,
2) Wojtkiewicz 2862,805 pkt, 3) Puzile-
wicz, 4) Wasilewski.

Piłka nożna.
Po ostatnim meczu 1 p. p. leg. —

Ż. A. K. $. 0:0 tabelka o mistrzostwo
okręgu przedstawia się następująco:
1) Makabi gier 11 punktów 17, 2) Ogni-
sko gier 10 punktów 16, 3) 1 p. p. leg.
gier 9 punktów 10, dalej znajduje się
78 p.p., Lauda, Z. A, K. S.. W.

Mincerówna (A. Z. S.) trzecią
w Gdyni.

Startująca w Gdyni w długodystan-
sowych mistrzostwach Polski pań za-
wodniczka z A. Z. S. p. Mincerówna za-
jęła trzecie miejsce. Wynik b. dobry.

Witkowski (Wil. T. W.) trzecim
w Bydgoszczy.

Przebywający od dłuższego czasu
tresując w Bydgoszczy mistrz Wilna na
jedynce wyścigowej Witkowski starto-
wał ostatnio w mistrzostwach wioślar-
skich Polski zajmując trzecie miejsce
za Długoszewskim i Barwickim.

Ja. Nie.

1 niedoli uczestników wyprawy Byrda
do bieguna południowego.
Wielkiemu lotnikowi i bada-

czowi krain podbiegunowych ame-
rykaninowi Byrdowi towarzyszyli
w Czasie jego podróży do biegu-
na południowego również dwaj
operatorzy Paramountu, którzy
przywieźli z tej wyprawy około
150.000 stóp naświetlonego nega-
tywu.

O wrażeniach z wyprawy mó-
wią panowie ci następująco:

Nie będziemy tu opisywali na-
szych przeżyć u Bieguna Połu-
dniowego. Zajęłoby to całe tomy.
Jeśli kiedyś nie będziemy mieli
nic innego do roboty, zabierzemy
się być może do tej pracy. Te-
raz chcielibyśmy przytoczyć dro-
bne wspomnienia, a mianowicie:
jak uratowaliśmy zęby.

Wierzcie nam, że wszystko,
poza konserwami, miało ohydny
smak. Przez 20 miesięcy nie mo-
gliśmy jednak żywić się samemi
tylko konserwami. Zrobiliśmy z
tem nawet bardzo szybki koniec,
ponieważ lekarz nasz zagroził nam
szkorbutem i utratą zębów, jeżeli
nie będziemy jedli świeżego mię-
sa. Łatwiej było to powiedzieć,
niż tego dokonać. Jadalne mięso
mogliśmy mieć tylko z fok, wie-
lorybów, pingwinów i mew.

Menu nasze było rewelacyjnie
nowe, ale nie zawsze smaczne.
Mięso wieloryba ma smak gumy,
mięso foki nie jest najgorsze, ale
lepsze dla psów, niż dla ludzi, a
mewy jadalne są jedynie po dwu-
dziestoczterogodzinnem moczeniu
ich w occie. 1

Ale mięso pingwina, brr! A
było to pożywienie, które otrzy-
mywaliśmy najczęściej. Jedliśmy
je z narażeniem życia, mając
ciągle przed oczyma straszne wi-
dmo szkorbutu. Aby zmniejszyć
wagę transportu, zabraliśmy ja-
rzyny z New Yorku we flaszkach,
w skondensowanej płynnej for-
mie. Nie wystarczyło to jednak,
podstawą naszego pożywienia mu-
siało być świeże mięso.

Co dnia wyruszali nasi łowcy
na białe pola Arktytu w poszuki-
waniu łupu. Są jednak pory roku,
kiedy nie można upolować nic
poza pingwinami, temi pozbawio-
nemi skrzydeł, a więc bezradne*
mi ptakami.

Trudniejsze chwile przeżywa*
liśmy popoł. przy aparacie radjo*
wym, słuchając nadawanej z New
Yorku muzyki tanecznej, kiedy
to wyobrażaliśmy sobie obecnych
na zabawie przy herbacie i cia:
stkach, podczas gdy marzliśmy
przy skondensowanych jarzynach
i mięsie pingwina, aby ratować
zęby.
——

  



Z KRAJU.
Wielki pożar w Raduniu.

Onegdaj wskutek niewyjaśnio-

nej dotychczas przyczyny w mia-

steczku Raduń wybuchł groźny

pożar. Wskutek silnego wiatru

ogień momentalnie przerzucił się

na sąsiednie zabudowania, ogar-

niając płomieniem pół miaste-

czka.

Wezwane okoliczne straże

ogniowe przybyły na pomoc i wraz

z miejscową ludnością energicznie

przystąpiły do akcji ratunkowej.

Z Leonpola.
Otrzymaliśmy pismo treści na-

stępującej: =
W Nr. 168 „Dziennika Wileń-

skiego z dn. 24 lipea r. b. prze-
czytałem korespondencję z Leon-
pola, w której autor, podpisujący
się pseudonimem  „Przygodny*,
zarzuca administratorowi majątku
Leonpol stosowanie bolszewickich
metod, względem podwładnych
sobie pracowników, a więc: nie
pozwala im w dni świąteczne
uczęszczać na nabożeństwa, od-
bywać spowiedź i wydala nawet
ze służby tych, którzy chcą wy-
pełniać praktyki religijne.

Wobec tego stwierdzam, że:
1) od czasu jak objąłem admini-
strację maj. Leonpol, t. j. od
sierpnia 1928 roku, nikt za peł-
nienie przepisów Kościoła kato-
liekiego, ani wogóle za pełnienie
obowiązków jakiejkolwiek religji,
(bo w majątku służą przeważnie
prawosławni) nigdy karanym ani
wydalonym nie był.

2) Rzeczywiście kilka osób ze
służby dworskiej porzuciło posadę,
ale tylko z własnej woli, gdyż
przy rozpoczęciu letnich polo-
wych robót, ludzie chętnie rzu-
cają stałe posady woląc więcej
zarobić przy sianožęciu lub žni-
wie.

Co do gorliwošci
stwie naszej ludnošci, to mogę
przytoczyc znamienny fakt. Mia-
nowicie: w dniu 12 lipca r. b.
kiedy w cerkwi prawosławnej
była uroczystość św. Piotra i Pa-
wła, żaden z pracujących w ma-
jątku katolików (jest ich wśród
służby folwarcznej tylko trzech),
nie poszedł do pracy; pomimo to

w nabożeń-

Po /dwugodzinnej, wprost nad-

ludzkiej akcji, zdołano pożar

umiejscowić, mimo to pastwą

płomieni padło 9 domów miesz-

kalnych wraz z całym inwenta-

rzem i meblami, oraz 21 budyn-

ków gospodarskich.

W czasie akcji ratunkowej 2

osoby odniosły dotkliwe poparze-

nia. Straty wynoszą przeszło 100

tys. złotych. (d)

i ci nie byli ani karani, ani wy-
daleni ze służby. Widzimy więc
że często nie prawdziwa pobó-
żność jest im bodźcem do wyko-
nywania praktyk religijnych, lecz
niechęć do pracy i zamiłowanie
do wywczasów przy byle okazji.

Administrator majątku Leonpol
Mieczysław Szczuczko.

Wypadek z autem.
Wczoraj auto 79 p. p., prowa-

dzone przez plutonowego Pigułę,
zdążające ze Słonimia do Barano-
wicz, na 33 klm. od Słonimia, ko-
ło wsi Berezówka, z powodu wy-
padnięcia przedniej osi wpadło
do rowu. W aucie znajdowało się
dwóch oficerów, dwóch cywilnych
i 5 kobiet. Wszyscy doznali obra-
żeń ciała. Plutonowego Pigulę,
który został ciężko ranny, ode-
słano do szpitala w Słonimiu.

(Pat).

Spłonęła piekarnia.

W Wilejce przy ul. Piłsudskie-
go 33 wybuchł pożar w szopie,
należącego do Judela Fncelewi-
cza. Przyezyna—nieostrożne ob-
chodzenie się z ogniem. Na szko-
dę Gurewicza Izaaka spłonęła
piekarnia wraz z urządzeniem
oraz zapasy mąki i drzewa, ogól-
nej wartości około 28.000 zł. Pie-
karnia była ubezpieczona na
5.000 zł. Na szkodę Fncelewicza
Judela spaliła się szopa wartości
1.000 zł., stajnia wartości 1800 zł.
i dom mieszkalny wartości 15.000
złotych. Budynki były ubezpie-
czone oprócz szopy. W czasie
akcji ratowniczej przejechany zo-
stał przez straż pożarną mieszka-
niee Wilejki, Kopelowicz Morduch.
Umieszczono go w szpitalu.

DZ TEAMR

Sekciarstwo w Białymstoku
(Kap) Sekciarstwo w Białym-

stoku zaczyna być w ostatnich
czasach coraz bardziej agresyw-
ne. Największą ruchliwość wyka-
zują t. zw. badacze Pisma św.,
którzy ośmieleni neutralnością
władz rządowych oraz bezkarnoś-
cią mimo ciągłe oszczerstwa już to
w przemówieniach, rzucanych na
Kościół a zwłaszcza na kapłanów,
prowadzą swoją destrukcyjną ro-
botę. Propagandę na rzecz sekty
przeprowadzają oni zazwyczaj
przed kościołem po sumie, rzu-
cając w swoich przemówieniach
oszczerstwa na duchowieństwo ka-
tolickie. Kilku płatnych sekciarzy
rozpowszechnia ulotki, szczególnie
pośród warstw, mniej uświadomio-
nych religijnie, z fałszywem tło-
maczeniem Pisma św. Zdecydo-
wana jednak zawsze postawa wier-
nych paraliżuje ich szkodliwą
działalność. T
W koricu zaznaczyč naležy, že

cała ta sekta, a szczególnie jej
przywódcy są wydatnie subsydjo-
wani przez sekciarstwo zarówno
polskie, jak i zagraniczne, a szcze-
gólnie amerykańskie.

tronita Lidka
Kto został wybrany do Ra-

dy Miejskiej.
W wyniku niedzielnych wy-

borów uzyskali mandaty radziec-
kie: z listy Nr. 2 PPS—pp. Woj-
niszko i Stok-Stocki; z listy Nr. 3
sanacyjnej pp. Bergman, dr. So-
poćko i Przybytko, Nr. 4—Zjedno-
czenie Gospodarcze — Michniew-
ski, Nr. 5—Zjednoczenia Naro-
dowo-Chrześcijańskiego — pp.:
poseł dr. Harniewicz, Z. Stasie-
wicz, Mierzwa, Rodziewicz, M.
Stasiewicz I Filipczyk. Nr. 6 —
Zjednoczenia Robotniczego — p.
Makarewicz i z listy żydowskiej,
Nr. 8 — pp.: Czertok, Gedala,
Konopko, Sokołowski, Dogucki,
Pupko Mejłach, Karczmar, Wis-
moncki, Grinszpan, Szmujłowicz,
Gierszon, Ilutowicz i Stukator.

Godny wujaszka bratanek.
Onegdaj mieszkańcy wsi Kiel-

kowszczyzny, gminy _lipniskiej
Piotr Stankiewicz i jego bratanek
Bronisław, napotkali na pastwisku
12-letnią Marjannę  Fiłunównę,
pasącą tamże krowy, którą wciąg-
nęli do pobliskiego lasu, gdzie

WITENSKI

Bronisław Stankiewicz w oczach
swego wujka dokonał ;gwałtu na
małoletniej Fiłunównie, pocho-
dzącej z sąsiedniej wsi Cikonie.
Powiadomiona o powyższem wy-
padku policja, wszczęła natych-
miast poszukiwanie za zbrodnia-
rzami, których w krótkim czasie
ujęła i przekazała do dyspozycji
władz sądowych.

Pożar.
Dnia 3 sierpnia we wsi Smo-

larka, gminy ejszyskiej wybuchł
pożar, skutkiem którego spaliła
się doszczętnie stodoła należąca
do Markiewicza Jana. Powodem
pożaru było nieostrożne obcho-
dzenie się z ogniem.

Amatorzy słoniny.
W nocy 3 sierpnia jacyś nie-

znani sprawcy wdarli się przez
strzechę do spichrza należącego
do Koczury Wincentego, miesz-
kańca wsi Poniemuńce, gminy
bielickiej, i skradli na szkodę te-
goż Koczury 25 kg. słoniny 10
kg. wełny oraz wiele drobniej-
szych mniej wartościowych przed-
miotów.

Z POGRANICZA.
Ujęcie trzech podejrzanych

osobników.
Onegdaj na pograniczu pol-

sko-litewskiem w rejonie Trok,
ujęto 3-ch podejrzanych osobni-
ków, przy których znaleziono po-
dejrzane papiery. Zachodzi przy-
puszczenie, iż są to wysłannicy
litewskiego wywiadu. Zatrzyma-
nych odesłano do dyspozycji
władz śledczych. (d)

Konferencja graniczna.
W dniu 4 b. m. na pograni-

czu polsko-litewskiem, w rejonie
Kalet, odbyła się polsko-litewska
konferencja graniczna w sprawie
unormowania kwestji przepustek
granicznych rolnych, wydawanych
rolnikom na sezon rolny, przez
władze polskie i litewskie. Przed-
stawiciele władz litewskich obie-
cali nie stawiać żadnych prze-
szkód dla przekraczających na
podstawie wydawanych przez wła-
dze polskie przepustek granicz-
nych rolnych. d

0D ADMINISTRACJI
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Życie gospodarcze.
Bilans Banku Polskiego.
WARSZAWA, (Pat.). Bilans Ban-

ku Polskiego za trzecią dekadę
lipca r. b. wykazuje zapas złota
703.194 tys., t. j. o 78 tys. więcej
niż w poprzedniej dekadzie. Pie-
niądze i należności zagraniczne,
zaliczone do pokrycia wzrosły o
4615 tys. do sumy 221.772 tys.
Również niezaliczone do pokry-
cia wzrosły o 2.838 tys. do sumy
100.702 tys. Portfel  wekslowy
wzrósł o 16.653 tys. i wynosi
610.680 tys. Pożyczki zastawowe
wzrosły o 165 tys. do sumy 74 358
tys. Inne aktywa wynoszą 149.991
tys., zatem o 8.993 tys. więcej,
niż w poprzedniej dekadzie. W
pasywach pozycja natychmiast
płatnych zobowiązań zraniejszyla
się o 70,472 tys. Obieg biletów
bankowych wzrósł o 100.745 tys.
do sumy 1.320.997 tys. Stosunek
procentowy obiegu biletów i na-
tychmiast płatnych zobowiązań
Banku wyłącznie złotem wynosi
44,98”, pokrycie kruszcowo—wa-
lutowe 59,16*,, wreszcie pokry-
cie złotem samego tylko obiegu
biletów bankowych wynosi 53,23*/,

Rozwój Gdańska.

Swieżo ogłoszone zestawienia,
dotyczące ruchu w porcie gdań-
skim, zadają kłam twierdzeniom
memorjału senatu w m. Gdań-
ska i prasy niemieckiej, jakoby
port gdański upadał z powodu
konkurencji Gdyni. W pierwszem
półroczu 1930 r. przybyło do
portu gdańskiego 2817 statków o
pojemności 1.962.235 tonn reg.
netto, a wypłynęło z portu 2.801
statków 0 pojemności 1.970.116
tonn. Jest to duży wzrost w po-
równaniu z pierwszem półroczem
roku ubiegłego, w którem do
Gdańska zawinęło 2.241 statków
o pojemności 1.701.334 tonn, a
wypłynęło z Gdańska 2.261 stat-
ków o pojemności 1.723.361 tonn.
Wzrost od zeszłego roku wynosi
zatem więcej niż 24 procent.
W porównaniu do rekordowe-

go przed wojną roku 1913, ruch
w porcie gdańskim podskoczył o
400 procent—zarówno pod wzglę-
dem ilości statków przychodzą-
cych i odchodzących, jak i pod
względem tonnażu.

To też skarga Senatu gdań-
skiego do Ligi Narodów ma cha-
rakter dywersji wyłącznie poli-
tycznej, i nastąpiła niewątpliwie
na rozkaz Berlina. Co się tyczy
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utyskiwań niemieckich na rzeko-
my upadek gospodarczy wolnego
miasta, spowodowany jakoby
obecną granicą polsko-niemiecką
i konkurencją Gdyni — to stwier-
dzić należy, że utyskiwania te są
grubo przesadzone. Świeżo w
„Polsce Gospodarczej "ukazał się
artykuł p. Antoniego Repeczki,
który stwierdza, że przyczyny
trudności gospodarczych Gidań-
ska leżą zupełnie gdzieindziej —
m. in. w błędnej połityce władz
w. miasta. Jak jednak memorjał
Senatu gdańskiego i prasa nie-
miecka wyolbrzymiają te trudno-
ści, tego dowodzi np. fakt, że
rentowność gdańskich towarzystw
akcyjnych wyrażała się w roku
gospodarczym 1928/29 cyfrą 9,56
proc. od kapitału zakładowego—
była więc bardzo wysoka.

Co się zaś tyczy liczby bezro-
botnych, na którą powołuje się
memorjał Senatu w. m. to wzrost
ilości bezrobotnych datuje się od
r. 1925 (maximum bezrobotnych
było w  pierwszem półroczu
roku 1926) — a więc od czasu
kiedy jeszcze nie mogło *być
mowy ©0 żadnej konkurencji
Gdyni. Przyczyny tego wzro-
stu są zupełnie inne; jedną
z nich jest osobna waluta gdań-
ska, wysoko stojąca, która utru-
dnia eksport gdańskich wyrobów
do Polski.

GIEŁDA
WARSZAWA 5.VIII (Pat.).

Waluty i dewizy:

Gdańsk 173,58—173,01—173,15.
Holandja 358,95—359,85—358.05.
Kopenhaga 239,00—239,60—238,40.
Londyn 43,40 1, —43,51 —43,30.
Nowy York 8,90—8,92—8,88.
Paryž 35,05—35,14—34,96.
Praga 26,41'|,—26,48—26,35.
Nowy York kabel 8,911—8,931—8,891
Szwajcarja 173,23—173,66—172,80.
Stokholm 239,79—240,39 —239,19.
Włochy 46,69—46,81—46,57.
Berlin w obrotach prywatnych 213.

Papiery procentowe:

Pożyczka premjowa dolarowa 66 —
65,75—65, 70, stabilizacyjna 88 — 88,25,
10', kołejowa 103,05, 8%, L. Z. Banku
Gosp. Krajowego i Banku Roinego; ob.
B. G.K. 94. Te same 7”, 83,25, 8',„obl.
B. G. K, budowlane 93, 8', T. K. Przem.
Polskiego 89,50, 4'l,%/, ziemskie 56,25,
4'1,9, warszawskie 54,50 5”, warszaw-
skie 61,50—61, 8%, warszawskie 76,50—
76,30, 8 „, Łodzi 72, 10”. Radomia 82,50,
10'., Siedlec 82, 6%:, obl. poż. konw. m.
Warszawy VIII i IX em. 55,75.

Akcje:

Bank Polski 166,75—167.25—167. B.
Zw. Zarobk. 72,50, Cukier 32,50, Mo-
drzejów 9, Starachowice 15,50, Kluczew-
ska Fabr. papieru 62.

Przedruk wzbroniony.

23)

Sztylet z kryształu.
ROZDZIAŁ XIII.

Pan, który czekał na B—14.
Tego samego dnia około godziny drugiej mały

rudy człowieczek przechadzał się po pustym pero-
nam dworca w Calais.

Wyglądał na trzydzieści lat. Pomimo odpowie-
dnio uszytego ubrania nietrudno było spostrzec,
że miał jedną łopatkę wyższą. Był bardzo brzydki,
cała jego postać jednakże zdradzała człowieka z le-
pszej sfery.

Zaledwie przed godziną luksusowy jacht „The
Sea Gull" zarzucił kótwicę w porcie, W pewnej
chwili na pokładzie ukazał się ów dżentelman.
Udał się na dworzec i tam czekał najwidoczniej na
coś, z nieukrywaną niecierpliwością.

Wkońcu podszedł do jakiegoś urzędnika i spy-
tał go po francusku z akcentem angielskim.

— Kiedy przychodzi Bombay—ekspres?
— Normalnie przychodzi o godzinie 1 min. 35.

Ale zakomunikowano nam, że się dziś spóźni.

RUDOLF BRINGER.

Od dnia 6 do 10 sierpnia 1930 roku
łącznie będzie wyświetlany film:

Miejski Kinematograf |rzynk:SAORA czarny bohater, FARA jego kochanka, SAKULA jego rywal.
wo afrykańskiej Senegambji. Kasa czynna od a. 5 m. 30 Poczatek seansów od g. 6.Sala Miejska ul. Ostrobramska 5

R li ii i ZIE

Od godziny 4 do7 ceny miejsc zniżone: Balkon 60 gr. Parter 1 zł.

A GDY KADEJDZIE CHWILA ROZSTANIA...
Rekordowe powodzenie na całym świecie.

Muzyka-
Śpiew

mysły! Bajeczna wystawal
rear CH E LI O S$»TEATR

PIERWSZY ELIOS |

ulica Wileńska Ni 38.

 

PIERUSZY DŹWIĘKOWY KIKA- TEATR
«HOLLYWO0D»

MICKIEWICZA Ne 22

PRZEBÓJ NIEMY

 

dytowy,

PROSZKI OD

—* BÓLU, GŁOWY
dla dorosłych

z.t. „KOGUTEK*

 

 

Dziś! Zespół artystów światowej sę LEOTRICE JOY, NILS

DUNAJU» "

Bacznošč Ajenci Losowi!!
Jak W. P. wiadomo Matopolski Zaktad Kre-

Lwów,
Wilnie przy ul. W. Pohulanka 1 wypłaca pro-
wizję punktualnie i dokładnie z udowodnione-
mi oryginalnemi wykazami, przeto o ile W. P.
chcą być spokojni o swe ciężko zapracowane
pieniądze zechcą się zwrócić do Oddziału Ma-
łopolskiego Zakładu Kredytowego przy ul. W.
'Pohulanka 1 pod zastępstwo Małopolski Za-
kład Kredytowy Oddział w Wilnie, ul. W.-Po-

— O której przyjdzie?
— Lada chwila.
Rudy dżentelman przyłożył palec do czapki

i znów zaczął chodzić niespokojnie po peronie.
Dworzec ożywił się, tragarze wysypali się ze

wszystkich stron i po chwili rozległ się świst loko-
motywy, zapowiadający nadejście pociągu, który
po chwili wjechał na dworzec.

Naipierw wysiadła rodzina, składająca się z pię-
ciu osób, którym towarzyszyło dwoje służby, po-
tem jakiś mocno zdenerwowany jegomość.

Rudy pan przyjrzał się tym pasażerom; wy-
dawał się bardzo zdziwiony, że nie spotkał osoby,
na którą czekał.

Kolejarze wyjęli worki z pocztą, które prze-
nieśli na oczekujący w porcie stałek. Pusty zupeł-
nie pociąg miał być od stawiony na bocznicę.

Wówczas rudy dżentelman zwrócił się do urzę-
dnika, który na czapce nosił napis „Wagony sy-
pialne*, i spytał:

Czy oprócz
było nikogo?

— W Marsylji było dziesięciu.
—co się z nimi stało?
— Jeden został zamordowany w Walencji,

a diugi widocznie miał powody do ucieczki.
Nieznajomy zadrżał.

tych ośmiu podróżnych nie

«Miłość Murzyńska»
Film

„Strzał wśród dżungii*.

Sztuka erotyczna ze śpiewem. W 'rol.
GRALLA. Cudo Paryża „Lido“.

ASTHER i JOZEF SCHILDKRAUT w obrazie p. t.:

ul. Kopernika 11 Oddział w

hulanka 1 tel. 3-67.
uchalter-bilansista ru-
tynowany ze znajom.

Służąca

 

 

 

języków: rosyjsk., niem.,

„MIGRENO - NERVOSIN“ AKUSZERKI į do wszystkiego umieją- Riką ainaais
ca dobrze gotować, mło- p e.„ posady stałej lub

w TABLETKACH AKUSZERKA oai wa ko LE chwilowej Żeligowskiego

Szybko uo Das Las głowy. Hf Marja Laknerowa premi świadectwami Zam- 5 T* 30- ida
ZĄDAC „w Przyjmuje od godz. 9do kowa 15 m.5 od go-

z marką = KOGUTEK" 7 w., KasztanowaLA 5, dz. 8-ej rano. 474
P69

A. GĄSECKI i S-wie. EENÓW ENEA. Gjużaca do kol NAUKA

Fabr. Chem. Farm. w Warszawie. go umiejąca dobrze Kemumanasaosanssunaumaranas
I PRACA | gotować POTRZEBNA
| Świadectwa konieczne Dr. i Inż. Studja
arP-——-— Teatralna 5, m. 1 0d8 do wyższ.

| Przepisywanie AE dc 20 wszelk. wydz. hum. i
, raktykant mierniczy z techn. na wyższ. szkol.

na maszynach P '|j roczną praktyką zagr. Wydz. przygot. i

 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKI.

tanio, szybko i fachowo

Wileńskie Biuro Komi-
,.sowo - Handlowe Mickie-
wicza 21, tel. 152. 149-s1

możźliw. stud. in obsentia
(korresp.) Prosp.: Secre-
tariat acadćmique. (Dpt
19) Rue Montmartre, 142.
Paris. 401—s1

poszukuje posady na
skromnych  warunkacn.
Administracja „Dziennika
Wileńskiego* dla „W“.

401

Drukarnia „Dziennika Wilefiskiego“ ul. Mostowa 1,

dramat w 10 aktach. W ro- ,
lach głównych prawdziwi mu-

 

PREMJERA! Wielki Przebój Dźwiękowy!

Szalone tempo. Oryginalne po-
Początek o godz 4.30, ost. s. o godz. 10.15.

«KSIĘŻNICZKA| **"** |
ad program: Komedja w 2 akt. Do godziny 7-ej ceny miejsc parter
1 zł., balkon 80 gr. Początek o godz. 5, ost. seans o g. 10,30 w.

des WŁOS( W PIEŻ, ŁYSIENIE|

„Esencja CHINOWO-CHMIELOWA"
i „Mydło CHINOWO-CHMIELOWE"'

z (Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy
apteczne. Główny
GĄSECKIEGO, ul. Freta Nr. 16.

 

 

— Chce pan powiedzieć...
e najpewniej zamordował swego towarzy-

sza podróży.
Anglik zaczerwienił się i odpowiedział tylko:
— All right.:. Thank you!
Potem opuścił dworzec i wsiadł do łódki, któ-

ra zabrała go na yacht Sea Gull.
— Nie wie pan, kto to był? — spytał kon-

trolera wagonów sypialnych jeden z urzędników
kolejowych.

— Nie wiem. Jakiś człowiek, który czekał
widocznie na kogoś kto miał przyjechać B-14-ym.
W każdym razie przejął się mocno wiadomością,
że jeden z pasażerów został zamordowany.

— Mogę panu powiedzieć, że dżentelman,
który z panem mówił, jest wysoką osobistością
w Wielkiej Brytanji. Poznałem go, gdyż przez
dłuższy czas mieszkałem w Londynie. Ma wspa-
niały pałac w Putney i nazywa się lord Bradfort.

Kolejarz wybuchnął śmiechem.
— Jak na lorda ma okropną twarz!
— Tak, ale ma też sto miljonów, co zmniej-

sza jego brzydotę.
Tymczasem „Sea Gull* opuścił port i po

czterech minutach przybył do Dovru.
Tam rudy dżentelman, którym był (jeśli sma-

my wierzyć staremu kolejarzowi) lord Bradfort,

wskoczył do samochodu, który na niego czekał
i po niespełna dwóch godzinach przybył do swego
pałacu w Putney.

— No cóż? — spytał go wysoki młodzieniec,
który wyglądał na sekretarza, a przynajmniej na
zaufanego człowieka lorda.

— Jakiś pasażer pociągu B-14 został zamor-
dowany w Walencji.

— A Joe?
— Nie było go w pociągu. Boję się, że mi-

nąłem się z nim, więc wróciłem tutaj, przypuszcza-
jąc, że przyjechał inną drogą.

— Żeby mu się tylko nie przytrafiło jakieś
nieszczęście — rzekł sekretarz.

Lord Bradfort wybuchnął śmiechem.
— Zaraz widać, że nie zna pan Joe'go.
Lord Bradfort jadł z apetytem kolację, wy-

palił kilka cygar i zmęczony podróżą, położył się
wcześnie do łóżka.

Nazajutrz, gdy się tylko obudził, kazał popro-
sić sekretarza.

— No cóż, Charley, nic nowego?
—Nic.
— nak |
— Niśfprzyjechał. „Times“ pisze o trupie zna-

lezionym w Walencji.
(D. c. n.).

 

 

opracowany w południo-

Następny program: FABRYKI

gł. królowa sportu DINA w KRAKOWIE.

— Żadać wszędzie.
 

 

Od r, 1843 istnieje
WILENKIN
ui. Tatarska 20.

nadeszły nowościj
JADALNE,
SYPIALNE, MEBLE
SALONOWE
i GABINETOWE, kre-
densy, stoły, szafy łóż-
ka i td. Wikwintne,

Mocne, Niedrogo.
Sprzedaż na raty.

skład Apteka

Wydz. Zdr. Publ. Nr. 154.  

CZEKOLADA «MLEKO»

A. PIASECKI adi to pan jesteś żoł-

Smaczna, pożywna i niedroga.

Sprawy
majątkowe

Pożyczki
hipoteczne załatwiamy 0:
na dogodnych warunkach go
Wileńskie Biuro Komi-
sowo - Handlowe Mickie-
wicza 21 tel. 152.
 

Dom z dużym
ogrodem

blisko centrum sprzeda-

wyruszył pan na wojnę EEEE

— Och, nie mam ro-

RÓŻNE
dziny, nie jestem żona-

nierzem? Porimoneike z pienię-
— Bo mam żonęilicz-

ną rodzinę, lubię zaś po-

kėj.

i lubię wojnę, lecz

dzmi zgubioną w
Banku Polskim dnia 2
sierpnia r. *. można ode-
brać w godzinach urzę
dowych.

- |
Mieszkania | LETNISKA. |

; i pokoje
TRZE ZZTZZTT DEO

obny domek, wodo- Na letnisko
ciąg, elektryczność, w wiejskim dworze przyj-
wynajęcia. Opłata mę parę osób po5 zł.

roczna. Objazdowa 16. dziennie Tatarska 17 m.
317 3 od 6—8. 383

-——CC
Na swój sposób.

— Proszę jeść dużo

jarzyn.

zał

148-s1

——ĮKUPNO- | my niedrogo Wileńskie — Nie lubię, panie do-
LEKARZE i SPRZEDAŻ || Biuro Komisowo-Handlo- ktorze. Czy mogę zresz- 1 INTROLIGA-

we Mickiewicza 21, te- tą jeść jarzyny na swój - TORNIA
a lefon 152. 145—s0 sposób?

| ŁUKIENI(J Daj. Strzała OŚRODEK | — Naturalnie. Jaki to „DZIENNIKA
- majątku z piękną sie- ób?
l. pow. Nowogródzki pocz- , dzibą staroświeckim "a WILEŃSKIEGO"

ta Zdzięcioł st. kol. No- ;powrócił i wznowił wojelnia Sprzedaje: ma-
parkiem, dobrą glebą,
pierwszorzędne zabu-

— Pozwalam, naprzód

zjeść jarzyny wołowi, — WILNO, Ul.Mo-przyjęcia yk żę parową (lokomo-| dowania, duży dom
Choroby skórne bile) taby Zone bud.|mieszkalny.  Nabyć a zaś zam zjadam stowa 36 1

i weneryczne 1919 r. w ruchu, siła 35|można okazyjnie w| YOU Telefon12-44.

przyjm. od 1—2 i5—7 pp. H.P. parę koni wyjazdo-|dowolnym obszarze a PRZYJMUJE
Ul. Kd. Mickiewicza 9 — wych (rosłe) licencjono-

 

za cenę od 4.000 do-
wejście z ul. Sniadeckich wane ogiery. 578—7 larów WSZELKIE
Nr. 1. Dom H-K. „Zachęta'* ROBOTYiw Mickiewicza 1, tel. ZGUBY| Loka | P BOA 9—05. 242—s0 w zakres dru-

LOKALE 2 i karstway „Erard“ oraz Bettin- GUB. ks. hi
Zorza 92 | K. A. Fibigera, uzna-pipe ="zgaf> z przez SKU Wi” I introligator-

SL ne za najlepsze w kraju,
GS do wynajęcia sprzedaję na goda

ulica Teatralna Ne 5 warunkach. Kijowska 4,
m. 1. 390 m. 10. Ė 0 —

ix Dwie przyczyny.

Dlaczego, Johnie,

na imię Stefana Żejmo, stwa wcho-
zam. przy ul. Chocim- HM
skiej 21—un. się.

384—2 Redaktor odpowiedzialny: KAZIMIERZ HAŁABURDA,

.

 


