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Szanownym profesorom p. p. Orłowskiemu, Michejdzie, p. p. do-
ktorom Achmatowiczowi, Kucharskiemu, Siedleckiemu, — wszystkim tym,
którzy ratowali w chorobie i czemkolwiek słarali się ulżyć cierpieniom

ś.siła, Ę

Lugenji Kibort- Maksimowej,
oraz wszystkim tym, którzy oddali ostatnią posługę Zmarłej, a w szcze-

gólności czcigodnemu księdzu prof. Lewickiemu i wielebnym księżom
kościoła św. Jakóba, Panu Komendantowi Obozu Warownego m. Wilna
i Panu Komendantowi placu m. Wilna, którzy dla uczczenia Zmarłej, jako
b. lekarza—kapitana Legji Kobiet udzielili bezinteresownie orkiestry
wojskowej, tą drogą składa serdeczne podziękowanie

RODZINA.

 UPOEEGAREEWRE PECOFORCEAAAYE PACKDAN

Podróż p. Prezydenta Rzeczypospolitej
do Estonii.

WARSZAWA. (Pat.) 8 sierpnia.— Dziś rano Pan Prezydent Rze-

czypospolitej Polskiej udaje się w podróż do Estonji, rewizytując

naczelnika państwa Strandmana, który bawił w Polsce przed paru

miesiącami. Pan Prezydent odjedzie specjalnym pociągiem do Gdyni,

skąd w nocy, na pokładzie okrętu „Polonia”*, eskortowanego przez

okręty wojenne „Wicher*, „Mazur*, „Sląsak*, „Podhalanin“ i „Kra-

ków”, uda się do Estonji. W podróży tej oficjalnie będą towarzyszyć

Panu Prezydentowi: minister spraw zagranicznych Zaleski, szef kan-

celarji cywilnej Lisiewicz, dyrektor protokółu Romer, szef gabinetu

wojskowego płk. Głogowski, naczelnik wydziału wschodniego M.S.Z.

Hołówko, radca M. Mościcki, kpt. Gurzewski. Z Warszawy do Gdyni
towarzyszyć będzie Panu Prezydentowi p. premjer dławek. Powrót

Pana Prezydenta do Gdyni przewidziany jest na środę 13 sierpnia.

Wzrost floty polskiej.
(Tel. od własnego korespondenta).

A WARSZAWA. We czwartek podniesiono flagę polską na statku
transatlantyckim  „Pułaski*. W piątek odbędzie się ta sama
ceremonja na „Połonji* którą pojedzie p. Prezydent do Estonii.

Kolonizacja na Pomorzu.
(Teletonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Urząd ziemski w Grudziądzu wykupił w r. 1929
przymusowo z rąk niemieckich 15 objektów liczących 2917 ha i
utworzył tam 146 osad samodzielnych, 34 dodatkowych i 21 rzemieśl-
niczo-robotniczych. W roku bieżącym urząd ziemski ma wykupić
4475 ha.

Rozłam w polskiej masonerii.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. „Wieczór Warszawski" donosi, że w polskiej ma-
sonerji nastąpił rozłam. Wystąpili: płk. Miedziński, płk. Koc, Skwar-
czyński Stpicziński. I

  

Sowiety mszczą się.
Zamach na Biesiedowskiego.
(Telefonem od własnego korespondenta).

PARYZ. Gdy Biesiedowski jechał autem ze znanym działaczem

antysowieckim Masłowem, niespodzianie, z boku najechało inne

auto z takim impetem, iż karoserja auta, w którem jechał Biesie-

dowski została doszczętnie strzaskana, sam Biesiedowski ciężko rany
odniósł lżejsze rany.

Szofer samochodu, który wywołał katastrofę, zbiegł. Panuje ogólne

przekonanie iż nie był to nieszczęśliwy wypadek ale zorganizowany

zamach.

Podniesienie taryfy kolejowej w Rosji.
(Telefonem od własnego korespondenta).

RYGA. Sowiety podniosły taryfę kolejową o 25 proc.

Zbrodnicze podpalenia.
LWÓW. (Pat). Prasa donosi,że dnia o godzinie 10 wieczorem za-

wczoraj na folwark O. O. Fran- alarmowano Iwowską straż pożar-

ciszkanów w Czyszkach, koło ną wiadomością o pożarze w

Lwowa, przybyło 4 osobników, Mikłaszowie, obok Lwowa. Spalił

którzy wypytywali się o pracę. W się folwark, należący do rodziny

czasie ich pobytu na folwarku gen. Rozwadowskiego. Także tu-

wybuchł jednocześnie w 4 miejs- taj zachodzi podejrzenie zbrod-
Płomieńcach pożar, który zniszczył 2 niczego podpalenia. ło

stogi zboża, jeden stóg siana oraz objął jednocześnie budynki i sto-

stodołę. Wspomniani osobnicy, gi siana. Pożar wkrótce udało się
ugesić, natomiast kilka stogów
spłonęło. Sprawcėw [požaru do-

tychczas nie ujęto.

podejrzani o dokonanie podpale-
nia, zbiegli. Szkody wynoszą kil-
ka tysięcy złotych. Tego samego

Polacy przed wyborami do Reichstagu.
BERLIN. (Pat.). Na wszystkich mniejszości w Niemczech biorą

terenach, gdzie mieszkają Polacy solidarnie udział w wyborach do

w Niemczech, zakończone zosta- Reichstagu. Na wspólnej liście

ły przygotowania do kampanji państwowej na pierwszych dwóch

wyborczej do parlamentu Rzeszy. miejscach figurują nazwiska kie-

Na Sląsku Opolskim, który może  rownika naczelnego związku Po-

zadecydować o wprowadzeniu „laków w Niemczech dr. Jana

Polaków do Reichstagu, Polacy Kaczmarka z Berlina i ks. dr.
występują ze wspólną listą, na Domańskiego z Zakrzewa. W naj-
której figurują nazwiska polskich bliższym czasie ukażą się odezwy
posłów do sląskiego sejmiku pro- centralnego komitetu wyborczego
wincjonalnego, mianowicie ks. Polaków w Niemczech.
Koziorka i wójta Bożka. Wszystkie

Holandja bojkotuje
BERLIN. (Pat.) Komisja na-

czelna zrzeszenia holenderskich
towarzystw mleczarskich, której
powierzona została akcja bojkotu
towarów niemieckich z powodu

Czang-Kai-Szekpodał.się do dymisji?
WIEDEN. (Pat.). Wedle nie- zydent chińskiego rządu narodo-

potwierdzonych dotąd pogłosek z wego Czan-Kai-Szek do domisji,
Szanghaju, podać się miał pre-

towary niemieckie
podwyżki ceł agrarnych, zwróciła
się do zarządu targów utrechtskich
z prośbą o niedopuszczenie do
targów fiqm niemieckich.

ul. Dominikańska 4. Telefon Redakcji
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„Bitwa pod Warszawą
(Odczyt wygłoszonyw r. 1929 w Brukselli). h

APO >
Nawrót nad Wisłą.

Powróćmyż do armji polskich,
które pozostawiliśmy nad linją
Bugu, gdzie powstrzymują wroga.
To zatrzymanie się, które mu na-
rzucają, jest pierwszorzędnej do-
niosłości. Naprzód dlatego, że
pozwala ono Dowództwu Polskie-
mu ustalić plan zbawczy i za-
pewnić jego wykonanie. A następ-
nie dlatego, że ta zmiana posta-
wy zaznacza pierwszy wynik do-
bitnych postanowień, powziętych

do zespolonego
działania Rządu i Dowództwa
Polskiego.
W owej to chwili zaczyna się

odczuwać odprężenie, które pod-
niesie naród cały i powiedzie go
ku zwycięstwu. t

Rada Obrony Państwa naprzód,
a następnie Rząd Obrony Naro-
dowej, stworzony 20 -lipca, o-
świadczają, że mają mocne po-
stanowienie prowadzenia walki
dalej, nawet jeśli stolica upadnie,
oraz bronienia, za wszelką cenę

i aż do końca, bytu odradzającej
się Ojczyzny. Przywracają zaufa-
nie między narodem i wojskiem.
Odwołują się w drodze rozumnej
propagandy do skarbca zapału,
który drzemie w głębi każdej
duszy polskiej, nawet w chwili
największych rozprzężeń.

Równocześnie występuje się
przeciw załamaniom się, stanow-
cze kroki wzmacniają Dowództwo
i ożywiają duch walki w wojsku,
dowódców znużonych lub do-
tkniętych utratą wiary w powo-
dzenie zastępują inni.

Jenerał Sosnkowski, minister
spraw wojskowych, którego nie-
strudzona czynność i wola urze-
czywistnienia pokonują ogromne
trudności, wytrwale prowadzi u-
ruchomienie zasobów kraju. Od
1 lipca do 20 sierpnia uposaża
wojsko w 3 nowe baterje i 200
armat dla wzmacniania, w 1.000
karabinów maszynowych, w 20.000
koni. W tym samym czasie skie-
rowuje na front 737.000 ludzi, w
czem 573,000 z poboru a 164,000
ochotników, a w samej tylko

drugiej połowie sierpnia 80.000
ludzi, w z czem 70,000 ochotni-
ków.

Te tysiące ochotników, pocho-
dzących z wykształconej warstwy
narodu, wprowadzają w wojsko
znowu ożywcze tchnienie miłości
ojczyzny i, wcielone w jednostki
regularne, tworzą w nich, jak się
wyraża w swej książce jen. Si-
korski, niezawodny cement mo-
ralny. Ponad 100.000 tej młodzie-
ży przeszło przez ręce jenerała
Józefa Hallera, wodza płomien-
nego i stanowczego, który wywarł
na nich wpływ najszczęśliwszy
i który właśnie powołany został
na dowódcę północnej grupy
armji.

Pośpiesznie urządza się miej-
sce powstrzymania nad Wisłą,
obejmujące szeroki obóz warowny
Warszawy i Modlina. Posyła się
tam bataljony, utworzone we-
wnątrz kraju, jako zabezpiecza-
jące załogi i wykonują tam one
najpilniejsze prace razem z ro-
botnikami tłumnie ściągniętymi
w drodze nakazu. Obóz warowny,
osłaniający stolicę, doprowadzo-
ny jest w ten sposób do stanu
obronnego z zasiekami drutu kał-
czastego i 40 baterjami na pozy-
cjach. e

Niechaj mi będzie wolno do:
rzucić również słowo o działal-
ności oficerów Misji Francuskiej,
uwierzytelnionej od przeszło roku,
pod rozkazami jen. Henrys'a, u
boku Rządu Polskiego. Poroz-
dzielani między jednostki i sztaby
jeneralne, rozrywają się oni po-
prostu, w najtrudniejszych warun-
kach, by dawać Dowództwu wia-
domości dokładne o stanie wojsk
i przywrócić między niemi łącz-
ność niezbędną dla jakiegokol-
wiek manewru. Chociaż nie są
uznani za należących do strony
wojującej, nie wahają się, mimo
ryzyka, dawać na linji ognia po-
mocy swego doświadczenia i
przykładu swych zalet wojsko-
wych.

 

 

L tałej Polski.
IV brygada maszeruje!
„Robotnik“ donosi:
Z okazji tradycyjnego marszu

1-szej kadrowej, spokojny Kraków
był widownią niemiłych i wiele
mówiących zajść.

Oto podczas gdy młodzi strze|l-
cy maszerujący szosą na Mie-
chów, walczyli o palmę pierw-
szenstwa, „starszyzna“ z  kiero-
wnikiem marszu na czele, w licz-
nym gronie IV-to brygadzistów
zasiadła przy biesiadnym stole
w kawiarni Michalika przy ulicy
Florjańskiej.

Na sali prėcz hałasujących
„strzelców" siedzieli liczni Bogu
ducha winni turyści, przyjeżdża-
jący do Krakowa w celach kra-
joznawczych.

Kieliszki „szybko . spełnione"
wprowadziły jedną z grup ucztu-
jących strzelców w nastrój „pa-*
trjotyczno“ - podniosły, zaczęto
śpiewać fałszując piosenki legjo-
nowe, a następnie „Pierwszą Bry-
gadę“.

Kilku rzeczywistych  legjoni-
stów, siedzących obok, uważając,
że śpiewanie „Brygady* w loka-
lach publicznych i po pijanemu
jest rzeczą wysoce niewłaściwą,
nie chciało wstać, nie-wstali rów-
nież przygodni goście, co roz-
wścieczyło pijanych strzelców.
Z krzykiem „to, komuniści”, rzu-
cili się na siedzących spokojnie
strzelców, pobili i wyrzucili ich
z lokalu. Innych obecnych pod
groźbą pobicia, zmusili do po-
wstania.

Ciekawy wyrok Sądu Naj-
wyższego.

Sąd Najwyższy w Il izbie kar-
nej zajmował się rozstrzygnięciem
pytania, czy odmowa okazania
dowodu osobistego władzom bez-
pieczeństwa jest przestępstwem.

Sąd Najwyższy wyjaśnił, że
instrukcja służbowa, wydana dla
policji państwowej, zezwala funk-

cjonarjuszom policyjnym dopro-
wadzić do urzędu policyjnego
osobę, która nie chce dowieść
swej tożsamości. Kodeks postę-
powania karnego znowu wart. 81
zezwala oskarżonemu, ewentual-
nie podejrzanemu nie odpowiadać
na zadawane mu pytania.

Z przepisu tego wynika, że
samo odmówienie odpowiedzi na
pytania, zadawane przez organ
władzy bezpieczeństwa, albo też
samo odmówienie okazania legi-
tymacji w celu stwierdzenia toż-
samości osoby, nie zawiera zna-
mion przestępstwa i wobec tego
nie ulega karze. Odmowa wyle-
gitymiowania daje jedynie wła-
dzom bezpieczeństwa możność
zastosowania środków przymuso-
wych, celem stwierdzenia tożsa-
mości osoby. s

A więc samo nieokazanie le-
gitymacji nie może być trakto-
wane, jako czyn występny, ule-
gający karze.

Monopol piwa?
„Słowo Pomorskie* pisze: „Eta-

tyzm, mimo nierentowności przed-
siębiorstw państwowych szaleje.
Podobno dyrektorzy departamen-
tów noszą się z zamiarem stwo-
rzenia nowego monopolu: mono-
polu piwa*.

„Kraków* pod czerwoną
banderą.

Z portu w Gdyni wyruszył sta-
tek „Kraków*, zabierając z sobą
około 500 ton polskiej amunicji
karabinowej, oraz sprzętu wojen-
nego dla króla Hedžasu, Ibn Sau-
da. Amunicję załadowano na sta-
tek przy zachowaniu wszelkich
środków ostrożności, na maszcie
zaś umieszczono czerwoną cho-
rągiew na znak, że na pokładzie
znajdują się materjały wybucho-
we.

Prócz amunicji „Kraków* za-
brał ze sobą 150 ton cementu
oraz 500 ton węgla da maszyn o-
krętowych, t. zw. bunkru, ponie-
waż w drodze zawinie do obce-
go portu tylko na wypadek, gdy-
by na statku zabrakło wody.

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

   

  

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

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. ak 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. M 80187.

0 CZEM SIĘ MÓWI W STOLICY?
Warszawa 7 lipca.

Co nam przyniesie najbliższa
przyszłość?

Kto może dzisiaj w Polsce dać
na to szczerą i odpowiedzialną
odpowiedź? Nikt. Może się jedv-
nie pogrążać w przypuszczeniach
i domysłach. Pozytywnie nie po-
trafi nikt ustalić żadnych horos-
kopów.

Przywiązano wielkie nadzieje
do zjazdu legjonistów w Radomiu,
zwłaszcza wobec zapowiedzi w nim
udziału. J. Piłsudskiego. Dzisiaj
już wiadomo, iż przybędzie on
wraz z małżonką na zjazd i po
nim zaraz wraca z powrotem do
Piekieliszek. Radom, jakkolwiek
przygotowania do = uroczystości
"będą czynione z wielkim nakla-
dem trudów i pracy, prawdopo-
dobnie będzie rewją sił legjonc-
nowych (czytaj: pułkownikow-
skich), jednakże, zdaje się, nie
wniesie on w nasze życie poli-
tyczne nic takiego, coby mogło
skołatanemu społeczeństwu dać
jakiekolwiek drogowskazy.

Zewnętrznie uwypukli jeszcze
raz rozdział w społeczeństwie,
rozdział tak silny i głęboki, ja-
kiego dotąd nie było. Bo nawet
w tem gronie ludzi, którzy prze-
szli wspólnie przez trud wojenny
i którym wspólnie zaglądała w o-
czy śmierć, nawet w tem gronie,
gdzie w najpiękniejszym okresie
życia zawiązywały się węzły naj-
szczerszej przyjaźni — nastaje roz-
dźwięk tak poważny, tak istotny
w swych założeniach, że usunię-
cie go będzie, zdaje się, niemoż-
liwe. Związek legjonistów był za-
czątkiem sanacji, tutaj bowiem
powstawały pierwsze zalążki or-
ganizacyjne, które doprowadziły
następnie do maja. | tu właśnie
nastąpił po czterech latach rzą-
dów  pierwszobrygadawców roz-
łam. Niedługa przyszłość pozwoli
nam oglądać nowy związek le-
gjonistów, powstały z pobudek po-
litycznych.

Na zjeździe dzierżący władzę
wypowiedzą jakieś swe poglądy.
Czy będą oni mogli powiedzieć
coś konkretnego? Należy wątpić.
Politykę sanacyjną cechowała zaw-
sze dwutorowość i ta dwutoro-
wość jest cechą obecnego okre-
su... Z jednej strony mamy zapo-
wiedzi bezwzględne nowych wy-
borów, a z drugiej... przygotowa-
nia do sesji parlamentarnej.

Opowiadają o dobrym dowci-
pie, jaki padł we Lwowie. Przy-
jechał tam b. premjer Switalski
jako sekretarz generalny B. B. w
celu zorjentowania się w nastro-
jach i organizowania BB. ;Po ofi-
cjalnych naradach urządzono dla
niego bankiet. Był na nim i po-
seł Byrka, znany z ciętego dow
cipu. P. Switalski, przeprowadziw-
szy orjentacyjne rozmowy na te-
mat przyszłych a „niedalekich*
wyborów, prowadził jeszcze na
ten temat pogawędkę. Przysłu-
chujący się temu pos. Byrka
wrimieszał się nagle do rozmowy
i wtrącił: k
— Panie premjerze, czuję, že

nareszcie będę mógł się założyć!
— Jak to, o co, z jakiego po-

wodu?
— A no o to, że wybory bę-

dą za trzy lata!
— Ha, ha! Dlaczegoż pan ze

mną chce iść o zakład?
— Bo we Lwowie nikt się ze

mną nie chce zakładać, tak są
wszyscy jednozgodni!...

Było to przed kilku miesiąca-
mi, w fazie najbardziej gorączko-
wej pracy organizacyjnej p. Swi-
talskiego. Cóż dzisiaj widzimy?

Są czterej panowie, którzy
forsownie przygotowują wybory.
P. Sławek, płk. Pieracki, p. Świ-
talski i mejor Dziadosz. Powiada-
ją w sanacji, że ten ostatni zo-
stał specjalnie dlatego ściągnięty
ze stanowiska wicewojewody w
Białymstoku dla tego właśnie
względu. Ma w tej dziedzinie du-
żą praktykę, gdyż był dawniej
działaczem wśród stronnictw lu-
dowych, a jego dziełem było roz-
bicie Piasta i wytworzenie Zjed-
noczenia ludowego Bojki, które-
go osobiście pozyskał dla tej
koncepcji. Był wtedy p. Dziadosz
naczelnikiem wydziału bezpieczeń-
stwa w województwie krakow-
skiem. Dzisiaj ma teren działania
o wiele szerszy.

Z drugiej jednak strony wia-
domo pozytywnie, że inne czyn-
niki z łona sanacji, którym po-
wierzono teren parlamentarny,
prowadziły rozmowy na temat
współdziałania podczas sesji par-
lamentarnej i zastanawiały się,
jakby to przebrnąć przez okres
budżetowy. Czyniły nawet kon-
kretne oferty pewnym sferom
parlamentarnym, zapowiadały go-
towość do pewnych koncesji po-
litycznych i gospodarczych, o ile-
by one pomogły w przeprowa-
dzeniu budżetu przez burzliwe
flukta parlamentu.

Wybitny poseł BB, który po-
łożył duże zasługi około przepro-
wadzenia budżetu, wręcz mówi:
— Gdy w październiku rząd

przedstawi budżet sejmowi, wte-
dy będziemy musieli nim się za-
jąć z większą niż dotąd energją.
*_ Inny działacz sanacyjny, wy-
bitny pracownik społeczny, pisząc
w „Przełomie* swe uwagi o przy-
szłości, mówi jasno, bez ogródek
o... porozumieniu się z... Centro-
leweml...

A ostatnie pogłoski, towarzy-
szące przyjazdowi wojewody Jó-
zewskiego do Warszawy?
— Teraz już Bartla nie będzie

można skusić na premjerostwo.
Ale Józewski to przyszły premjer
„budžetowy“! Ma dobrą markę
na lewicy, a Sławka w każdej
"chwili mogą poświęcić...

Takie to są nastroje, takie
pegłoski tłuką się po kołach po-
litycznych, tak doeiekają przy-
szłości nawet w kołach sanacyj-
nych — wszyscy krążący po 0-
macku i nie wiedzący, co zamyśla
człowiek, którego słowo jest dla
sfer kierujących słowem ostatniem
i decydującem...

H. W.
 

 

Diubię wiadomości.
Krwawa rozprawa.

POZNAŃ. (Pat.) Wczorajsze
pisma poranne donoszą z Gnie-
zna 0 krwawem zajściu, które
wydarzyło się w fabryce luster i
ram, należącej do firmy Warm.
Do budynku tej fabryki przybył
wczoraj po południu wydalony
przed kilku tygodniami praco-
wnik firmy, 36-letni Edmund Przy-

„ bylski i po krótkiej wymianie zdań
z synem właściciela firmy Janem
Warmem oddał do niego kilka
strzałów z peace i zranił go
bardzo ciężko. Następnie skiero-
wał się do drugiego pokoju, gdzie
pracowała 27-letnia buchalterka,
była narzeczona Przybylskiego,
Kazimiera Scibińska, którą poło-
żył trupem na miejscu, poczem
strzelił do siebie, raniąc się cięż-
ko w głowę. Warm w drodze do
szpitala zmarł. Stan Przybylskie-
go bardzo ciężki.

Aresztowanie oszusta —
komunisty.

PRZEMYŚL. (Pat.) Policja prze-
myska aresztowała niejakiego Sza-
ję Kibryka, liczącego lat 28, po-
chodzącego z Łucka, wysłannika
centralnego komitetu komunisty-
cznej partji Zachodniej Ukrainy,
którego zadaniem było rozwinię-

cie na tutejszym terenie akcji ko-
munistycznej. Dla upozorowania
swego pobytu w Przemyślu zaj-
mował się on również sprzedażą
dolarówek, przyczem dopuścił się
szeregu oszustw na szkodę kilku-
nastu osób. Podobnych oszustw
dopuścił siępoprzednio na te-
renie Stanisławowa, *-gdzie zo-
stał aresztowany i skazany przez
tamtejszy. sąd nakarę  więzie-
nia. Po odbyciu tej kary wy-
płynął Kibryk w Przemyślu,
gdzie został ujęty. Również
ujęła policja przybyłą do Prze-
myśla niejaką Hiszę Blumenkranc,
również pochodzącą z Łucka, stu-
dentkę uniwersytetu warszawskie-
go. Aresztowano ją pod zarzutem
działalności wywrotowej. W miesz-
kaniu Kibryka znaleziono obfity
materjał obciążający, który ode-
słano do dyspozycji policji śled-
czej. Kibryk i Blumenkranc zo-
stali odstawieni do więzienia przy
tutejszym sądzie okręgowym. Dal-
sze śledztwo w toku.

Międzynarodowy kongres
Ę urzędniczy.

GENEWA. (Pat.) Wczoraj ot-
warty tu został 3-ci międzynaro-
dowy kongres urzędniczy.

 BORBRISGGWA SOLA EDO I L]

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.

Wileńska 14—5.
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Źródło siły.
Przed paru dniami ostrzega-

liśmy przed zbytnim entuzjazmo-

waniem się powstaniem Centro-

lewu i wskazywaliśmy na niemoż-

ność bliższego kontaktu Obozu

Narodowego z tym nowotworem

politycznym, w łonie którego za-

siaćeją niedawni sprzymierzeńcy

buntu majowego.

Dziś pragniemy z kolei roz-

proszyć inną wątpliwość, która

rodzi się w umysłach niektórych
słabszych jednostek.

Otóż zwolennicy Centrolewu

posiadają, że ma to być potęga,

która w każdym razie przez sa-

nią swoją liczebność musi zawa-

ważyć na losach Polski, gdy tym-

czasem nieliczny klub poselski

Stronnictwa Narodowego, liczący

zaledwie 41 posłów pozostanie

zawsze na uboczu i nie będzie

miał ważkiego głosu w dniach

decydujących.

Twierdzenie podobne nie mo-

żemy uznać za słuszne.

Przedewszystkiem dlatego właś-

nie, że wstępując do Centrolewu

poszlibyśmy siłą rzeczy pod ko-

mendę owych liczebnie silniej-

szych klubów i właśnie pozba-

wilibyśmy siebie tego niezależne-

go głosu, który w obecnych cza-

sach ma tak doniosłe znaczenie.

W takiem „towarzystwie", jakie

zgromadziło się pod sztandarami

Centrolewu prym wodzić będą

raczej żywioły wysuwające jedy-

nie hasła negatywne, a nie ko-

niecznie zdolne do twórczej pracy

nad zaleczaniem tych głębokich

ran, jakie zadała naszemu pan-

stwu sanacja.'

Najlepszym przykładem może

posłużyć ostatnia sesja budżeto-

wa, podczas której jedynie klub

sejmowy Stronnictwa Narodowe-

go dawał pozytywne wskazówki,

jak znaleźć drogę wyjścia z cięż-

kiego kryzysu gospodarczego, zaś

opozycja stronnictw Centrolewu

ograniczyła się do ostrych słów,

a w głosowaniu dała rządowi

wszystko, czego się ten rząd do-

magał pomimo głośnych frazesów

o braku zaufania i konieczności

rozgrywki.

A zresztą, czyż istotnie zna-

czenie i siła obozu politycznego

zależy od liczebności jego klubu

parlamentarnego?

Źle byłoby, gdyby tak istotnie
było.

Na szczęście jest inaczej.

Siły Obozu Narodowego nale-

ży szukać w jego wyraźnymi

całkiem pozytywnym programie

óraz w rosnących z dnia na dzień

wpływach politycznych w krajuż
Z wyborów 1928-go roku wy-

szliśmy istotnie mocno osłabieni,

lecz obecnie stosunki radykalnie

się zmieniły. ž

Przecież jeżeli dziś ten sam

„Centrolew znalazł się w opozycji,

to obok nieudolności rządów sa-

nacji, zawdzięczać to należy sta-

nowisku Stronnictwa Narodowe-
go, które wielokrotnie wbrew,

dzisiejszym  „opozycjonistom" z

lewicy i centrum budziło sumie-

nie narodowe odwołując się do

opinji społeczeństwa polskiego.

Gdybyśmy w kraju i w Sejmie

prowadziłi politykę inną, to za-

pewne dziś jeszcze nie byłoby

mowy ani o Centrolewie, a ze
szpalt legjonowego „Przełomu*

nie padałyby słowa oskarżenia,

wzięte żywcem ze znienawidzo-
nych przez sanatorów broszur i
pism endeckich.

Nie byłoby sprawy Czechowi-
cza, ale zato mielibyśmy zapewne

monopol Harimanowski na wy-

. twarzanie  energji elektrycznej

w Polsce.
Artykuły Dmowskiego z całą

pewnością stokrotnie więcej zro-

biły dla utrzymania pokoju na

naszej wschodniej granicy, niż

wszystkie deklaracje pokojowe

i powoływanie się na solidarność

warstw pracujących i demokracje

całego świata, do których įwciąž

apeluje się z szeregów Centro-

lewu.

Krótko mówiąc, społeczeństwo

musi mieć przed sobą nie trans-

parenty z jtysiącami „preczów”,
zredagowanych chociażby przez

polityków tej miary co Daszyński

i Thugutt, lecz sztandar, na któ-
rym będą wypisane hasła, mo-

gące porwać Naród do czynu
pozytywnego, program jasny! i
wyraźny nie na dzień dzisiejszy,
nie na jedną kampanję wyboor-

czą, lecz „na lat dziesiątki, dla

dzisiejszych | przyszłych pokoleń.

DZ. BEEN"DCR W

2 prasy.
Co dały Polsce rządy

Piłsudskiego?
Dziennik socjalistyczny „Na-

przėd“ uraczył czytelników swo-
ich nielada dodatkiem: książeczką,
na której był napis: „Co dały
Polsce rządy Piłsudskiego". Jaki

' taki ciekawie otworzył książeczkę
i zaglądnął do środka. W środku
znalazł 10 kartek czystego pa-
pieru bez jednego słowa druku
lub napisu.

Wymowne!

Likwidowanie polskości.
Ostatnie „Słowo Zamojskie” po-

daje alarmujące wieści o tem, co
się dzieje na Wołyniu:

„Rozpoczął się nowy dramat, roz-
grywający się na naszych oczach. Cze-
go nie dokonał wróg, robimy sami.
Własnemł rękami likwidujemy nasz stan
posiadaniana kresach. Oto kilka da-
nych z powiatu włodzimierskiego na
Wołyniu, graniczącego z powiatem hru-
bieszowskim. W folwarku Borowicze —
około 500 morgów dobrej ziemi — roz-
parcelowanym przez hr. Ledóchowskie-
go wyłącznie Polakom, z 20 kolonji po-
łowę już żlikwidowano i wysprzedano.
Czarny Krest — 10 hektarową kolonję
sprzedano. W Wandówce, przy stacji
Bubnów, 3 kolonje sprzedano w ręce
niepolskie. Kolonja Oktawin likwiduje
się prawie cała"... i t. d

ABC, dodając ustęp powyż-
szy, z oburzeniem dodaje:

Czytamy — i, rzeczywiście,
dem wierzymy własnym oczom.

Na to więc istnieje nareszcie Rząd
polski w wolnej nareszcie Połece, aże-
by pozwalać likwidować polskość w pań-
stwie polskiem! Oto „wychowanie pań-
stwowe*.

W szeredach sanatorów znajdują
się ludzie wykształceni, socjologowie,
historycy. Wzywamy ich, czy mogą w
dziejach świata wskazać choć jeden
przykład tego rodzaju, żeby Rząd
jakikolwiek krzywdził swój naród w
stosunku do innych, albo choćby
mniej opiekował się swoim  na-
rodem niż innemi? Jest to zjawi-
sko taksamo potworne, jak kiedyby
matka wyrzucała własne dzieci na ulicę,
ażeby móc wziąć do domu i czule za-
opiekować się innemi. Tego rodzaju
postępowanie niema teź nic wspólnego
ani z tolerancją, ani ze sprawiedli-
wością, — jest poprostu tylko nienor-
malne i niemoralne.

Pytanie: jak wytłumaczyć so-
bie taką samobójczą politykę?
Niedawno, przez usta p. Skwar-
czyńskiego obóz sanacyjny przyz-
nał, że główną wytyczną jego dą-
żeń jest czysto negatywna myśl
zemsty, do niedawna „tylko” nad
całem stronnictwem narodowem,
dziś już nad wszystkiemi stron-
nictwami „opozycji. Wszystkie ma-

z tru-

ja być, dosłownie, skazane na
„banicję” z życia publicznego
Polski.

Zjawia się pytanie, kto po
„banicji* ma pozostać wtej:Pol-
sce, jako pełnoprawny jej oby-
watel, wszechwładnie panujący
nad wyjętym z pod prawa „naro-
dem idjotów*? Odpowiedź jasna:
do rzędu tych uprzywiljowanych
należeć będzie topniejący z dnia
na dzień obóz sanatorów plus...
mniejszości.

Ten wniosek, jakkolwiek brzmi pa-

radoksalnie, jest niemniej jednak wnio-
skiem logicznym. Jest system w tem
szaleństwie. Wyraża się w znanym sze-
regu ciągłe, bezkrytycznie, bezmyślnie,
do znudzenia powtarzanych haseł ta-
kich, jak: państwo narodowościowe, wy-
chowanie państwowe, zwalczanie nacjo-
nalizmu, oczywiście tylko... polskiego.

W myśl tych haseł Rząd, za jedno
z najpilniejszych zadań zwoich po prze-
wrocie majowym uznał rozwiązanie..
polskiej Straży Obywatelskiej. Dla zni-
szczenie tej „antypafnstwowej“, „grož-
nej* insłytucji rozwinął niezmierną ener-
gję. Natomiast brakuje mu tej energji
zupełnie, gdy chodzi np o Ukraińską
Organizację Wojskową i popełniane
przez nią zuchwałe a zbrodnicze zama-
chy, sabotaże, napady na kas/ poczto-
we i t. p. Karygodne niedołęstwo. czy

/ karygodna pobłażliwość? Niewiadomo
co gorsze.

Warcholstwo.
Jesteśmy znów świadkami bez-

przykładnego warcholstwa i szkod-
nictwa ze strony sanacji. Oto gdy

cały naród gotuje się do obcho-
du dziesięciolecia „Cudu Wisły”,
który, jak każdemu wiadomo,
przypada dn. 15 b. m. „sanacja*
organizuje własne obchody, ma-
jące się odbyć w dwa miesiące
później, a mianowicie dnia 48
października r. b.

Utworzyl się już specjalny ko-
mitet „sanacyjny* o mocno ory-
ginalnym składzie. Obok marszał-
ka Senatu p. Szymańskiego, za-
siadają tam pp. Fryze z „Kurjera
Porannego*,. Dąbrowski z „Illu-
strowanego Kurjera Codziennego*,
piewca „nowej kobiety* p. Ka-
den-Bandrowski—dalej przywódca
BBS-u Jaworowski, gen. Górecki,
sen. Ewert i szereg innych dzia=-
łaczy obozu majowego. Do. ko-
mitetu wszedł również osławiony;
Waryński, redaktor pisemka „No:
wa Kadrowa“. R

Odezwa, wydana przez ten”
komitet, świadczy zupełnie wy-
raźnie o tem, że organizowany
przez „sanację* obchód 10-lecia
Cudu Wisły ma być niczem in-
nem, jak tylko nową imprezą
agitacyjną na rzecz osoby p. Pił-
sudskiego, wzorowaną na znanych
galówkach imieninowych. Nie obej-
dzie się oczywiście bez wciągnię-
cia do imprezy październikowej
także władz administracyjnychi
wojska. O to juž „bezpaityjny“
komitet p. Szymańskiego postara
się napewno.

Słusznie stwierdza „Kurjer
Poznański" iż

„Społeczeństwo polskie, pomne
jeszcze dobrze przebiegu dramatycz-
nych wydarzeń dziejowych w roku 1920,
z prawdziwem zdumieniem przyjęło wia-
domość o obchodzie, organizowanym
przez „sanację* — i o charakterze, jaki
ma być nadany temu obchodowi. Spo-
łeczeństwo to pamięta jeszcze, że wła-
śnie czynniki, przygotowujące wspo-
mniane ' uroczystości, ze swym przy-
wódcą na czele, odpowiedzialne są za
fatalną wyprawę kijowską, która omal
rie pociągnęła za sobą ponownej utraty
niepodległości, a w kensekwencjach
swych wyraziła się przegranym ple-
biscytem na Mazurach i Warmii, utratą
znacznej części Sląska Cieszyńskiego,
oraz niezupełnem zrealizowaniem na-
szego programu  terytorjalnego na
wschodzie.

Nie chodzi zresztą o te remini-
scencje. Gdyby „sanacja” nie dążyła do
wykorzystania rocznicy Cudu Wisły na
rzecz swych interesów partyjnych —
bylibvyśmy świadkami wspaniałej mani-
festacji solidarności narodowej, nieza-
kłóconej żadnemi dysonansami. Mani-
festacja ta byłaby groźnem „memento*
dla wszystkich wrogów, czyhających na
nasze bezpieczeństwo i na całość gra-
nic Polski, zwłaszcza dla Niemców, ku-
szących się o ponowne zagrabienie Po-
morza. Wyłamanie się „sanacji” z jedno-
litego frontu narodowego — i w takiej
SR jest smutnym objawem warchol-
stwa*. R

Stary wiła i ośle bałwo:
chwalstwo. ę,

Pod takim tytułem pisze „Ro-
botnik“.

„Kimże ty jesteś! — krzyknął stary
wila hardym głosem. — Któż to ośmiela
się do mnie tak przemawiać, do naj-
większego z pośród żyjących?"

„Lecz wnet potem przeistoczył się
i rzekł smutnie:

„O Zaratustro, znużony jestem,
wstrętem przejmują mnie własne sztu-
ki, ja nie jestem wielkim i pocóż uda-
waćl Jednakże, ty wiesz wszak o tem—
ja szukam wielkości Il...

Zarafustra mu odrzekł:
„-Niejednegom widział, co się prę-

żył i wydawał wydymał, a lud wołał:
„Patrzcie, oto wielki człowiek!”
Lecz na cóż się pęcherze zdały!

SB ała końców powietrze z nich ucho-
zi

„Zaś ty, — rzekł Zaratustra, ty sta-
ry wiło, cóż ty czynisz! Któż w tych
czasach wolnomyślnych w ciebie będzie
wierzył, skoro ty sam wierzysz w takie
ośle bałwochwalstwa?

„Głupstwo to było, coś pepełnił: ja-
keś mógł, ty rozważny, takie glupstwo
uczynić”?

„Zły stary wiło oto co w tobie ce-
nię: żeś się umęczył sobą i rzekłeś: ja
nie jestem wielki".

(Tako rzecze Zaratustra”).

 Zkądże znowu ta pewność że
„się umęczył sobą?“

 

Niemcy będą miały po wyborach rząd
skrajnie prawicowy.

Znany publicysta pacyfistyczny

vw. Gerlach stwierdza w „Welt am

Montag", że wśród stronnictw

mieszczańskich w Niemczech na-

stąpiło ogólne przesunięcie na

prawo.
Partja Demokratyczna dcznała

tego przesunięcia przez połącze-
nie się z militarystycznym i od-
wetowym „Zakonem  Młodonie-
mieckim*. Przywódca Zakonu,

Artur Mahraun, który jest obec-
nie leaderem nowej Partji Pań-
stwowej, wydał świeżo odezwę, w

której mówi o „potrzebie rozsze-
rzenia frontu na prawo". Rozu-

mieć to należy w tym sensie, że

nowa Partja Państwowa gotowa
jest do utworzenia koalicji miesz-

czańskiej, któraby sięgała aż po
grupę Hugenberga włącznie. —
„Państwowcy* odnoszą się nega-
tywnie tylko do idei współdziała”
nia z hitlerowcami.

Natomiast Niemiecka  Partja
Ludowa (grupa Scholza) gotowa

Garstka uczciwych polityków

pod takim sztandarem , więcej

zdziała dla narodu i państwa niż

zastępy podniecane jedynie wi-

dokiem wypróżnianego przez daw-

nych przyjaciół i sprzymierzeń-

ców koryta. ;

jest wejść do koalicji nietylko

łącznie z Hugenbergiem, ale tak-

że z hitlerowcami, z którymi zre-

sztą współdziała już w rządzie

Turyngji. Niem. Partja Ludowa
wykazuje zwrot na prawo bardzo.
silny i „gwiżdże na dziedzictwo
Stresemanna*.

Zwrot na prawo zaznacza się
również silnie w partji centrowej.

Jeszcze niedawno przywódca le-

wego skrzydła centrum, dr. Wirth

głosił hasło: „nieprzyjaciel jest

po prawej stronie*. Obecnie nie-
ma już o tem mowy.
W chwili obecnej — stwierdza

v. Gerlach — niema już w Niem-
czech żadnego stronnictwa miesz-
czańskiego o charakterze napraw-

dę demokratycznym. Rząd zupeł-
nie reakeyjny jest po 14 wrześ-

nia (termin wyborów do Reich-
stagu) w Niemczech zupełnie
pewny. Jedynie bardzo silne
wzmocnienie się socjal-demokra-

tów może temu zapobiec.

To też nie wolno Obozowi

Narodowemu zatracać swej linji

politycznej dla żadnych doraž-

nych korzyści, bozły sojusz może

raczej być źródłem słabości nie

zaś siły.
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Generał Niessel o Warszawie i Poznaniu.
Na półkach księgarskich uka-

zała się książka p. majora W. Se-
rieux pod nagłówkiem „Wspom-
nienia wielkich wodzów* *). Wśród
anegdotek, podanych przez wszyst-
kich marszałków Francji, z Jof-
rem i Fochem na czele, znajdu-
ją się również wspomnienia ge-
nerała Niessela, który bezpośred-
nio po wojnie przybył do Polski
z misją wojskową. Bardzo cha-
rakterystyczny jest opis powita-
nia misji w Warszawie i Pozna-
niu. Generał Niessel bowiem
wskazuje na różnice charakterów
obu: naszych dzielnic. General
Niessel pisze:

„W lutym 1919 roku pod prze-
wodnictwem p. Noulens, wysłana
ostała misja sojusznicza dla zba-
dania położenia Polski, jej dążeń
i jej potrzeb. Byłem członkiem
tej misji. Wysiedliśmy na dworcu

w Warszawie u schyłku dnia.

Oczekiwało nas gorące powitanie.
Wszystkie władze były obecne.
W przeczystym języku francuskim
i w gorących słowach prezydent

miasta Baliński zwrócił się do nas

ze wzruszającem przemówieniem

powitalnem. Kompanja honorowa,

utworzona z uczniów szkoły woj-

skowej, przedefilowała przed nami.

A przed naszemi oczyma roz-

winęły się korporacje akademic-

kie, zgrupowane dokoła olbrzy-

mich różnobarwnych sztandarów,
którym mgła zimowa nadawała
fantastyczny wygląd. Stłoczona
na śniegu ludność witała nas z

nieprzytomną niemal radością.

Okrzyki, śpiewy wznosiły się

zewsząd., Entuzjazm przekraczał

wszelkie granice. Gdy orszak nasz

ruszył, natychmiast otoczyły go

rozszalałe tłumy. Wchodziły one

nawet na stopnie pojazdów. Był

to prawdziwy obraz szczęścia.

Radość ludowa wybuchła w ma-

sowych gestach, Które przekra-

czały wszelką dyscyplinę.

„Kilka dni potem przybyliśmy

do Poznania, by zawrzeć z Niem-

cami, którzy ze wszystkich stron

atakowali Wielkopolskę, zawie-

szenie broni. Co za kontrast z

gorączkowemi, bezładnemi, lecz

spontanicznemi wybuchami War-

szawy. i
„W Poznaniu przyjmowani by-

liśmy na dworcu na sposób woj-

skowy. Wojsko, o nienagannem

wyglądzie, ustawione w (szeregu,

oddało nam honory. Było to zre-

sztą tylko półoficjalne przyjęcie.

„Dlaczego „pół*, zapytuję, czy

w Poznaniu spotkali się panowie

z mniejszą sympatją?
„Ależ gdzież tam, jak pan za-

raz zobaczy... Sympatja wyraziła

się tylko w sposób bardziej ce-

remonjalny.
Oto wszystko. Przyjęcie ofi-

cjalne odłożono do dnia następ-

*) „Souvenirs de grands chefs“ —

recueillis par W. Serieyx. Paris, Edi-

tions Tallandier. 1930.

Drei poliiyny.
Fiński ruch „Iapowców".

Czyta się obecnie dużo o ru-

chu „lappowców* w Finlandji, o

jego dzielnym wodzu, prostym

chłopie, o stanowczości wystą-

pień tego nowego obozu poli-

tycznego, o jego nacisku na par-

lament i rząd dla zabezpieczenia

republiki przed komunizmem...

Skąd się ten ruch wziął i do cze-

go zmierza?
Jest to ruch antykomunistyczny,

głównie chłopski, choć nie brak

w nim i inteligentów. A zbudził

się i powstał samorzutnie, jako
wyraz oburzenia ludności fińskiej

na podpalaczów państwa i jako

akt samoobrony przed niszczy-

cielskim żywiołem komunizmu.

Poprzedziły go — podobnie, jak
włoski faszyzm—zbrodnie komu-

nizmu w latach 1928 i 1929.

Zaczęło się od zrywania blu-

zek czerwonych, które noszą ko-

muniści fińscy i od niszczenia

lokali komunistycznych. Oburze-

nie ludności na bolszewików by-

ło tak wielkie, że kiedy w czerw-

cu bież. roku przyszło do rozpra-

wy przeciw 70 ludziom, którzy

zdemolowali drukarnię komuni-
styczną, wówczas na salę wtarg-
nął tłum, pochwycił adwokata

skarżących komunistów i ściągnął

mu spodnie, żeby obrońcy wro-
gów państwa wymierzyć—ludową
sprawiedliwość.

Wtedy dowiedziano się w Fin-
landji, że powstała i że działa

organizacja  antykomunistyczna,

założona w marcu bież. roku w

wiosce 4-tysięcznej Lapua i kie-
rowana przez chłopa Wiktora Ko-
solę. Dalszy rozwój wypadków jest
znany... Rząd ulegając naciskowi
„lapowców*, zamknął wszystkie

drukarnie komunistyczne — par-

lament z początku lipca zaostrzył

ustawy prasowe i ustawę o ochro-

nie państwa,—w dn. 7 lipca Ko-

sola poprowadził 12 tys. lapow-

ców na Helsingfors i na placu

Senatu ogłosił żądanie zastosowa-

nia ostrych środków w stosunku

do komunistów, a w szczególno-

ści żądanie takiej ordynacji wy-

borczej, któraby nie dopuściła ko-

munistów do parlamentu.
Nie wszystkie jednak żądania

Kosola zostały spełnione. Sprawę

ordynacji wyborczej zostawiono

nego, do niedzieli, z tej prostej

przyczyny, że władze chcialy mieć
czas, aby zorganizować ję z pom-
pą i z metodą.

„Tymczasem misję umieszczo-

no w dawnym zamku cesarskim,

gdzie akurat przed 15 laty Wil-

helm II uroczyście obwieścił, że

panowanie niemieckie nad lud-

nością polską będzie wiecznie.

Pod sklepieniami tego zamku,

gdzie rozbrzmiewała dumna o-

dezwa cesarza prowadziliśmy ro-

kowania w sprawie zawieszenia

broni, ustalającego klęskę nie-

miecką oddającego narodowi pol-

skiemu, wobec całego świata,
ziemie, zagrabionejprzez Prusy.

Oficjalne przyjęcie odbyło się

w ratuszu. Gdy ukazaliśmy się na

balkonie, roztoczył się przed na-

mi widok naprawdę niezapomnia-

ny. Mam go jeszcze wciąż przed

oczyma. Jak daleko sięgał mój

wzrok, widziałem dachy i ściany

domów pokryte ludźmi, a naryn-

ku stał tłum niezliczony, zgęsz-

czony do ostateczności, lecz ci-

chy i skupiony. Z balkonup. Nou-
lens wygłosił przemówienie. Wów-
czas wybuchł entuzjazm.

Ze wzruszających gestem, ko-
biety podnosiły dzieci ku mów-
cy. Ogólne wzruszenie było głę-

bokie, we wszystkich sercach, a

jednak mimo potęgi swoich u-
czuć, te tysięczne tłumy pozo-
stawały uszeregowane w sposób
nienaganny na krawędzi chodni-
ków. I na przemówienie p. Nou-
lensa odpowiedziano nie gwał-
townemi oklaskami, lecz hym-
nem polskim, śpiewanym w spo-

sób równy, religijny uroczysty".
Generał Niesse| tłumaczy to

zachowanie się poznańczyków w
przeciwieństwie do warszawiaków,

pozostałościami dyscypliny nie-

mieckiej.

„Przez długi czas—pisze—na-

ród ten zamknięty był w sztyw-

nych kadrach administracji nie-

mieckiej i nabrał od niej smaku

dla porządku i metody.
Lecz dusza polska dała się

tylko skurczyć niewolą pruską,

ale nie złamać. Zachowała ona w

sposób nienaruszony swoją wiel-

kość, swój specjalny charakter

i swój ogień, który wyrażał się
teraz w tym hymnie narodowym,
którego wspaniałe akcenty wzno-

siły się ku nam, ku misji sojusz-

niczej, świadczącej swoją obec-

nością o oficjalnem uznaniu dłu-

go oczekiwanej wolności.
„Wolność tę społeczeństwo

polskie w Wielkopolsce umiało

sobie zdobyć siłą, własnemi środ-

kami. Wygnało ono władze nie-

mieckie i od kilku tygodni

oblężone ze wszystkich stron

przez siły liczbowo przewyžsza-

jące, walczyło w sposób zwycię-

ski“. i
Na tem kończy się opowiada-

nie generała Niessela.

do załatwienia przyszłemu parla-

mentowi, który ma być wybrany

w dn. 2 października. Tymcza-
sem Kosola działa i robi wszystko,

by społeczeństwo szło do urn

wyborczych „za* lub „przeciw“
wytępieniu komunizmu.

Tak powstał itak się rozwinął

ruch „lapowców*. A czego chce?

Korespondent „Kurjera War-

szawskiego" opowiada, że na to

ytanie oświadczył mu Kosola i

kazał zapisać słowo w słowo:

„Kosola mówi: — nie pozwolę,

aby religja i imię Boga były u

nas bezczeszczone“.
m

Z Litwy.
Sprawa mieszkania po Wol-
demarasie wciąż niepokoi

opinję w Kownie.

Dzienniki kowieńskie nie prze-

stają omawiać sprawy mieszkania
po Woldemarasie, przyczem za-

mieszczają oświadczenia odno-
śnych władz, z którego wynika,

iż żadnych rzeczy byłego dykta-
tora nie uszkodzono, gdyż, prócz

paru łóżek i szaf z książkami,
innych prywatnych rzeczy Wol-
demaresa nie było. Książki zosta-

ły starannie zapakowane i zadna
szkoda im nie grozi.

Ponadto gazety donoszą, iż

Woldemaras od 9 miesięcy za-
legł z opłatą komornego. Suma
zaległości wynosiła jakoby 30 ty-
sięcy litów.

W Pogiegiach obrabowano
bank na sumę 65.000 It.

Ub. niedzieli w nocy nieznani

złoczyńcy zrabowali w Pogiegiach
tameczny oddział „Kłajpedzkiego
banku rolniczego (Memeler Land-
witschaftsbank). Złoczyńcy wy-
brali z kasy cgniotrwałej banku
wszystkie znajdujące się tam pie-

niądze, a mianowicie: ok 42.000

It, 330 dolarów i 8.650 marek
niemieckich. Ogólna suma zra-
bowanych _ pieniędzy wynosi
65.000 It. Żłoczyńcy przedostali
się do lokalu przeż drzwi, które
otworzyli podrobionym kluczem,
poczem przy pomofzy specjal-
nych narzędzi wypiłowali całą

ścianę w szafie ogniotrwałej. Jak
przypuszczają, rabunekbył upla-
nowany zawczasu i dokonała go
jakaś banda międzynarodowych
złoczyńców.
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Życie gospodarcze.
Tegoroczny urodzaj.

Według ostatnich wiadomości,
które zostały opublikowane w
fachowej prasie zagranicznej,
można wysnuć następujące ho-
roskopy co do rezultatów tego-
rocznych zbiorów.

Zbiór pszenicy ozimej w Sta-
nach Zjednoczonych jest gatun-
kowo dobry i zdaje się być ilo-
ściowo zadawalającym.

Zbiory w Kanadzie uważać
można za przeciętne, a w każ-
dym razie wiadomości o specjal-
nie pomyślnych zbiorach są bez-
wątpienia przesadne.

W Argentynie w czasie roz-
woju pszenicy pogoda była nad-
zwyczaj pomyślna, w ostatnich
jednak czasach znaczne ochło-
dzenie przypuszczalnie wpłynie
na powstrzymanie zbyt silnego
rozwoju ziarna.
W Rosji zbiory uległy na sku-

tek deszczów, opóźnieniu szcze-
gólniej w południowych częściach
kraju. Mimo to, jednak ukazały
się wiadomości, że Rosja ma
zaofiarować europejskim krajom
importowym na wrzesień — gru-
dzień do 300 tys. ton pszenicy
nowej. Wysnuwanie stąd jakich-
kolwiek wniosków. jest przed-
wczesne, należy poczekać, aż wi-
doki co do rosyjskich zbiorów
będą bardziej przejrzyste.

Rumunja ma mieć według
ostatnich urzędowych szacunków
około 800 tys. ton pszenicy na
eksport.

'W przeciwieństwie do tego
wiadomości o zbiorach we Francji
są niekorzystne.  Przypuszalnie
Francja w bieżącym roku będzie
musiała importować pszenicę.

Włochy meldowały w ostatnich
czasach rozmaite wyniki z omło-
tu pszenicy, W każdym 'razie
zbiór tegoroczny jest mniejszy
od zeszłorocznego.

W Niemczech i w Polsce zbio-
ry pszenicy można uważać za
przeciętne.

W związku z powyższem ko-
munikują z ważniejszych rynków
zbożowych:

W Szwecji dla zbóż pochodze-
nia zagranicznego tendencja nieco
mocniejsza, zwłaszcza dla wybo-
rowej pszenicy i owsa, żyto zaś,
po nieznacznej zwyżce w począt-
kach tygodnia, powróciło z koń-
cem tygodnia sprawozdawczego
do dawnego poziomu.
W Danji na rynku zbożowym

tendencja w dalszym ciągu moc-
na, ceny wykazują stałą zwyżkę.
Pozatem rynek duński czuły jest
na intensywność i charakter po-
daży z Niemiec.

Na rynkach bałtyckich t. j. E-
stonji i Łotwy zaznacza się rów-
nież tendecja zwyżkowa na zbo-
że.

Na Węgrzech notowania cen
w ostatnich dwuch tygodniach
nie wykazały większych zmian.
Obroty pszenicą i żytem ograni-
czały się wyłącznie do rynku
wewnętrznego przy tendencji nie-
co mocniejszej.

W Niemczech w dalszym cią-
gu tendencja słaba, szczególniej
daje się zaobserwować na cenach
żyta, które sztucznie podtrzymy-
wane, dotychczas trzymały się
na jednym poziomie, obecnie jed-
nak na skutek zmniejszenia się
eksportu i pomyślnej wiadomoś-
ci o wynika zbiorów krajowych,
nie zdołały — utrzymać sięwda-
nej wysokości. ł

Na rynku krajowym w ubie-
głym tygodniu zaczęła się znacz-
niejsza podaż zbożą nowego, co
wobec pewnej rezerwy wśród ku-
piectwa musiało wpłynąć na niez-
naczną zniżkę cen.

Z uwagi na to, że nasza współ-
praca z Niemcami w dziedzinie
eksportu zboża jest faktem do-
konanym warto przytoczyć wyni-
ki tegorocznych zbiorów-w Niem-
czech.

Według oficjalnych źródeł
Niemcy posiadają w r. b. żyta o
pół miljona ton więcej, niż w ro-
ku ub. a pszenicy o 400.000 ton.

Informacje te posiadają dla
nas duże znaczenie z powodu
wpływu zbiorów na politykę zbo-
żową Niemiec.

Ciągnienie ioterji państwo-
wej.

WARSZAWA. (Pat.) Generalna
Dyrekcja Loterji Państwowej ko-
munikuje, że dziś w dniu ciągnie-
nia 4ej klasy 21 Polskiej Państwo-
wej Loterji Klasowej, główniejsze
wygrane padły na numery na-
stępujące:

80 tysięcy złotych—Nr. 157.635.
40 tysięcy złotych—Nr. 136.642.
10 tysięcy złotych—Nr. 69.668.

ROLNIKHODÓWCA"1
(Pomorzak) żonaty poszukuje posady
ADMINISTRATORA. Pracował przez
6 lat w Niemczech a przez 3 lata
rzy Pomorskiej lzbie Rolniczej jako
nstruktor Hoi lee Absolwent
Szkoły Roln. i średniego kursu ho-
dowl. w Halle a. $., obeznany ze
wszystkiemi gałęziami rolniczemi tak
teoryt. jak i prakt. wogóle w dzisiej.
poziom. roln. Refl. tylko na dobrą I
długolet. posadę. Kaucja dodysp.,
dobre świadectwa i referencje. Łask.

oferty proszę skierować
JERZY GROMKE

Dzialdowo-Pomorze |
„104—3 ulica Młyńska Ne 15.
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Katastrofalne skutki burzy w Nowo-
gródzkiem.

W uzupełnieniu podanego wczoraj sprawozdania! o niebywałej

burzy jaka przeszla

my się,

nad województwem nowogródzkiem dowiaduje-

iż skutki burzy dały się również dotkliwie odczuć w miej-

scowościach granicznych, a mianowicie:

We wsi Dubiejki silny wicher zniszczył 6 domów mieszkalnych

oraz. zerwał dachy

Silna wichura zerwała

z trzech domów

z 5 domów

i stodół. W Połonkowiczach

i 4 chlewów dachy ozaz znisz-

czyła 20 drzew owocowych. Po drodze słupy telefoniczne zostały

powywracane i połamane.

W Kudzienowiczach wiatr zerwał 12 strzech słomianych i uniósł

je daleko w pole. Powracającą do wsi 17-letnią Barbarę Myślaków-

nę porwało i odrzuciło zemdloną o 100 mtr. Myślakówna odniosła

silne obrażenia cielesne oraz uległa złamaniu prawej nogi

i lewej ręki.

Na odcinku granicznym Rusakowicze wichura powywracała

słupy graniczne oraz uszkodziła 3 strażnice K. O. P. Charaktery-

styczny nader wypadek zdarzył się w rejonie odcinka granicznego

Kaczanowicze, gdzie wiatr porwał na stronę polską 2 żołnierzy so-

wieckich, pełniących podówczas na granicy słażbę.

Komunikacja telefoniczna w pow. baranowickim i nieświeskim

została przerwana. Wydelegowane przez Wileńską Dyrekcję spe-

cjalne brygady techniczno- robotnicze przystąpiły energicnie do na-

prawy uszkodzonej linji.

W pow. wołożyńskim, koło stacji Bogdanów, huragan uszkodził

most kolejowy tak, że musiano na chwilę przerwać komunikację.

Wielkie spustoszenia wyrządziła wichura na stacji Baranowicze—

Towarowa. Silny wicher

budowaniach gospodarczych,

powywracał
magazynach towarowych,

drzewa z korzeniami. W za-
ekspedycji,

urzędzie ruchu, łaźni i domie mieszkalnym pozrywane i uszkodzone

zostały dachy. Kierownictwo stacji oblicza straty na 10 tys. złotych.

Według prowizorycznych obliczeń ogólne straty wyrządzone

przez huragan wynoszą około 500.000 złotych. (d)

KRONIKA.
Z miasta.

— Zmiany w ruchu autobu-

sowym. Wczoraj w Starostwie

Grodzkiem odbyła się konferen-

cja, na której uzgodniono, iż au-

tobusy Spółdzielni na linji 3-ej

kursować będą od dnia 9 b. m.

od Pośpieszki do cerkwi na W.

Pohulance, a na linji 6-ej od uli-

cy Hożej do dworca RO

— Strzały na zaułku Bia-

łym. Ucieczka i ujęcie dezer-

tera. Wczoraj o godzinie l-ej po

poł. liczni przechodnie ul. Popow-

skiej i zaułku Białego, byli świad-

kami śmiałej ucieczki aresztowa-

nego żołnierza, oraz pogoni eskor-

ty. Mianowicie z Sądu Okręgo-

wego Wojskowego do więzienia

na Antokolu, był eskortowany

przez ul. Popowską Włodzimierz

Wołasiewicz, rodem z Bielska,

skazany przez Sąd na 2 lata wię-

zienia za dezercję z wojska.

Eskortowany dezerter przez ca-

łą drogę szukał sposobności ucie-

czki. Na ul. Popowskiej Wołasie-

wicz nagle rzucił się do ucieczki

w kierunku zaułka Białego, na

kilkakrotne wezwanie eskorty, de-

zerter nie zatrzymał się, lecz

wpadł do bramy domu Nr.3 przy

wspomnianym zaułku, usiłując

przez parkan dostać się na sąsie-

dnie podwórko. Gdy na ponowne

wezwanie eskorty zbieg nie za

trzymał się, żołnierze użyli broni,

raniąc ciężko w pierś Wołasiewi-

cza. Wezwane pogotowie ratun-

kowe odwiozio ciężko rannego

dezertera do szpitala wojskowego

naAntokolu. d

Sprawy miejskie.
— Magistrat urządza rzeź

niewiniątek. W związku z po-

morem świń w Wilnie, Magistrat

m. Wilna polecił, by do niedzieli

zostały zabite wszystkie świnie po-
dejrzane o chorobę.

Równocześnie starostowie wy-
dali ostre zarządzenie. w powia-

tach dotkniętych zarazą i pomo-

rem świń, by w ciągu tygodnia

chore świnie pozabijać. (d)

Sprawy administracyjne.

— Reorganizacja pow. Wi-

leńsko-Trockiego. W celu upro-
szczenia i usprawnienia aparatu

administracyjnego i zredukowania

wydatków, urząd wojewódzki za-

mierza zmniejszyć ilość gmin

pow. Wileńsko-Trockiego. W tym

celu obecnie prowadzone są ba-

dania. |nspektorat samorządów

gminnych pow. Wileńsko-Trockie-

go otrzymał z województwa pole-

cenie zebrać i opracować odno-

śne materjały. (w)

Handel i przemysł.
— Narady Izb Rzemieślni-

czych. Wczoraj odbyły się nara-
dy Izb Rzemieślniczych Wileńskiej
i Nowogródzkiej, na których oma-
wiano postulaty, jakie Izby mają
wspólnie wysunąć na zebraniu dy-
skusyjnem tna Zamku. Zebranie
to, jak wiadomo, będzie poświę-
cone sprawom gospodarczym wo-
jewództw północno - wschodnich.

Targi Północne.
-— Wystawa świń. Dowiadu-

jemy się, iż na Il-ch Targach Pół-
nocnych w Wilnie odbędzie się
wielka wystawa świń rasowych,
oraz targi. Uldział w targach we-
zmą województwa centralne, oraz
wschodnie. (d)
— Z sekcji roinej. W ponie-

działek 18 b. m. odbędzie się po-
siedzenie sekcji rolnej II-ch Tar-
gów Północnych. Na posiedzeniu
tem poszczególni kierownicy dzia-
łów złożą szczegółowe sprawozda-
nie z dotychczasowych prac zwią-
zanych z Il Targami Północnemi
w Wilnie. (d)

* biciu,

2 życia stowarzyszeń.
— Zebranie w sprawie ob-

chodu 10-lecia „Cudu nad Wi-
stą“. Z inicjatywy Archidiece-
zjalnej Ligi Katolickiej w piątek
8sierpnia o godzinie 7-ej wieczo-
rem odbędzie się zebranie przed-
stawicieli rozmaitych organizacji
celem wyłonienia Komitetu i ulo-
żenia programu Akademji ku
uczczeniu 10-lecia „Cudu nad
Wisłą”.

Zebranie odbędzie się w loka-
lu Ligi przy ul. Metropolitalnej
Nr 1. Wszystkie organizacje pro-
szone są O przysłanie swych
przedstawicieli nawet i wówczas
gdyby z przyczyn niezależnych
od Ligi zaproszenia nie otrzy-
mały.

Dobroczynność.
— Wynik kwesty odbytej dn.

3 bm. na Dom Opieki dla star-
ców Tow. Pań Miłosierdzia św.
Wincentego a Paulo: dochód
530 zł. 30 gr. wydatki na szpilki
i znaczki 23,50 zysk czysty 507 zł.
Wszystkim kwestarzom i ofiaro-
dawcom serdeczne „Bóg zapłać"
składa Zarząd. 2

Kronika policyjna.
— Napad rabunkowy na ul.

Rydza - Smigłego. Wczoraj na
ul. Rydza - Smigłego został na-
padnięty i pobity przez niezna-
nego osobnika Gudaniec Józef
(Oszmiańska 9), który stracił na
pewien czas przytomność, z cze-
go korzystając napastnik zrabo-
wał Gudancowi 380 zł. i zbiegł.
Policja wszczęła w sprawie tej
dochodzenie. d.

Teatr, muzyka i sztuka.
— Teatr Miejsk: w „Lutni*.

Dziś w dalszym ciągu arcywesola kro-
tochwila francuska B. Praxy „Jej chłop-
czyk“,

Krotochwila ta niebawem schodzi
z repertuaru ustępując miejsca wytwor-
nej komedji Verneuil'a „Kochanek Pani
Vidai“.

Premjera zapowiedziana na ponie-
działek najbliższy.

— Teatr Letni w ogrodzie po-
Bernardyńskim. Ostatnie przedata-
wienia sztuki „Wino, kobieta i dan-
cing''. Doskonała komećcja S. Kiedrzyń-
skiego niebawem schodzi z repertueru
z powodu wyjazdu niektórych artystów
na urlopy.

Dziś i jutro „Wino, kobieta i dan-
cing“. i

— Nalbliższa premjera. Wkrótce
wejdzie na repertuar teatru letniego
wartościowa komedja świetnej spółki
francuskiej Caiilaveta i Flersa „Papa”.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 365 mtr.

Program:

Riątek, dnia 8 sierpnia 1930 r.

11,58. Sygnał czasu.
12,05. Gramofon.
13,00. Komunikat meteorologiczny.
17,20. Kom. L. O. P. Pu.

„ 17,35. Odczyt z Warsz. „O malo-
letności i zarządzie majątkiem w tym
okresie", wygł adw. St. Peszyński.

18,00. Koncert z Warsz.
19,00 Zredjofonizowane

z komedji Szekspira
zlošnicy“.

19,25. „Skrzynka pocztowa“.
20,00. Prasowy dziennik radjowy,

koncert z Warszawy i muzyka ta-
neczna

23,00. Gramofon.

KRONIKA LIDZKA.
Katastrofa samolotowa pod

Lidą.
Wczoraj wieczorem w pobliżu

Bastun miała miejsce katastrofa
samolotowa. Samolot wojskowy
lecący z Warszawy do, Lidy wsku-
tek defektu motoru spadł na
pola. Aparat uległ częściowo roz-

zaś pilot por. Bronisław
Pronaszko odniósł ogólne obraże-
nia ciała.

Na miejsce wypadku przybyła
komisja wojskowa, która prowa-
dzi dochodzenie. d,

fragmenty
„Poskromienie

DZE NONI:

Sport.
Wyniki rajdu awjonetek.

BERLIN. (Pat) W ciągu dzi-
siejszych godzin popołudniowych
obradowała międzynarodowa ko-
misja sportowa tegorocznego rai-

du awionetek nad ustaleniem
ostatecznej punktacji i kolejności
zwycięzców. Z powodu niedokoń-
czenia jeszcze w tych godzinach
próby technicznej przez kilku
uczestników  raidu ostatecznej
klasyfikacji oficjalnej ustalić nie
było można. Ogłoszony został
w wyniku tych narad jedynie ko-
munikat prasowy. ustalający na-
stępującą kolejność i punktację
zawodników, z tą uwagą, że je-
dynie w kolejności pierwszych 8

zwycięzców nie zajdzie prawdo-
podobnie już żadna zamiana.

Na pierwszem miejscu stoi
Niemiec Morzik, osiągając ogółem
sumę 427 punktów. Ža nim idzie
Niemiec Poss—422 p., dalej Nie-
miec Notz — 419 p., Angielka
miss Spooner—416, Niemiec Pol-
te—409, Anglik Carberry — 405,
Niemiec von Massenbach — 399,
Anglik Broad—395, Krueger—394,
Bóhning—385, Osterkamp — 384,
von Kóppen — 383, Lusser—369,
Riszticz—342, Thorn — 338, Fran-
cuz Finat — 337, Polak Płon-
czyński — 336, Siehel — 335,
Więckowski—329, dr. Passewald—
318, Arrachart — 311, von Wal-
dau — 305, Benz — 304, Gothe —

288, von Freiberg — 272, Hiszpan
Habsburg-Bourbon — 245, lady
Bailey — 234, Bajan — 225, Roe-
der — 217, Gedgowd — 169 i An-
glik Andrews — 163  Prawdopo-
dobne jest, że nawet przy ewen-
tualnych jeszcze zmianach w tej
kolejności zawodników, dwaj pier-
wsi Polacy, a mianowicie Płon-
czyński i Więckowski pozostaną
w grupie pierwszych 20 uczestni-
ków, którym przyznane będą na-
grody.

Pięciobój bałtycko-skandy-
nawski.

STOKHOLM. (Pat.) W dniu
wczorajszym zakończony został
pięciobój nowoczesny baltycko-
skandynawski z ostatnią konku-
rencją—biegiem na przełaj. Pierw-
sze miejsce w tym biegu zajął
Lampola, Finlendczyk. Polacy za-
jęli następujące miejsca: Koprow-
ski—11-te, Małyszko—14-te, Kiese-
wetter—16-te i Szupenko—miejsce
„17-te. — Klasyfikacja ostateczna
pięcioboju przedstawia się nastę-
pująco: pierwszy Thofelt (Szwe-
cja)-—20 punktów, drugie miejsce
Lindman (Szwecja), Berg (Szwe-
cja)—po 21 p., trzecie miejsce—
Hax (Niemcy)—35 p. — Por. Ko-
prowski (Polska) zajął 13:te miej-
sce z 54 punktami, por. Szupen-
ko—15 miejsce z 60 p., por. Kie-
sewetter—16-te 66 p. i por. Ma-
łyszko—17-te 69 p.

Po regatach w Grodnie—przed
regatami w Wilnie.

Chociaż dzieli nas jeszcze cały
szereg długich dni do terminu regat
o mistrzostwo Wilna, to jednak już
dzisiaj nasuwa się nam cały szereg cie-
kawych i aktualnych spostrzeżeń o życiu
i pracy poszczególnych klubów.

Regaty Grodzieńskie dały nam przed-
smak tej walki, która rozegra się
14 września, powiedziały nieklórym klu-
bom o ich slabostkach i zaletach
świadczą jednocześnie o coraz większej
popularności sportu wodnego.

Dzisiaj jesteśmy już pewni, że na
starcie stanie rekordowa ilość osad, że
na brzegach Wilji zbiorą się dotąd nie-
notowane tłumy publiczności, które z
zapartym oddechem oczekiwać będą
wieści z kontrolnych punktów toru.

Pod tym względem obserwujemy
niewątpliwy postęp, ale każdy medal
ma ponoć dwie strony. W każdym wy-
padku tą odwrotną stroną medalu jest
poziom sportowy przyszłych zawo-
dników.

Nie lubię wiecznych pochwał, które
są zwykłą blagą. Wolę prawdę, cho-
ciażby była ona najsmutniejsza. Zresztą
wszyscy Sportowcy znają doskonale

stan rzeczy, to też nie oszukując siebie
samych zróbmy przegląd poszczegól-
nych klubów, zaczynając od nejbliższej
przystani, którą zdobi napis:

„Posterunek Rzeczny Policji Peń-
stwowej". Wioślarze P. P. mają wszel-
kie dane do zdobycia pierwszeństwa
w biegach osad młodszych i w roku
„ubiegłym zwyciężyli, w Grodnie zaś
przegrali skandalicznie tylko dlatego,
że władze policyjne nie dają możności
prowadzeniaj swoim członkom należycie
treningu. Sądzę jednak, że w najbliż-
szych dniach warunki odmienią się
i osady wioślarskie P. P. dojdą do swej
najlepszej formy.

Wil. T. W. w tym sezonie zajęte
pracą nad budową swej przystani spor-
towo trochę opuściło się. Mime to jednak
na mistrzostwa wioślarze Wil. T. W.
obstawią zapewne'prawie wszystkie
biegi. Klęska Grodzieńska powinna stać
się im bodźcem do pracy.

Pogoń w tym sezonie jest do nie-
poznania. Zmiana stylu i intensywny
trening zaczyna wydawać owoce. Prze-
grana o pół łodzi w Gronie od A. Z S.
stawia Pogoń na czoło klubów Wilna
i daje pewne nadziedje na przyszłość.
Brawol

3 p. S<rerów nie zdradza jakoś

charakteru zawo dniczo - sportoweqo
Prócz jednej osady wojskowej. która.
przegrała w Grodnie, na wodzie jakoś
nie widać innych wioślarzy trenują
cych. Warto już myśleć o składach
osad.

Wioślarze 3 p 8. © powinni posta-
rać się o jakiegoś trenera i rozpocząć
pracę nad szkoleniem swych członków
może uda się im wystawić coś na mi-
strzostwa, i

Akademicy muszą odmłodzić swe
osady zwalniając niektórych już na
emeryturę, którym zupełnie słusznie
należy się odpoczynek A. Z. S-owi po-
wiem jedno tylko słowo: Mementol

Wszystkie kluby powinne już teraz
rozpocząć trenning, by dojść do formy
inaczej będzie źle.

Pamiętajmy, że czas szybko mija.

Sport przez radjo.
Jutro, w sobotę, o godzinie 17,35

nadany zostanie feljeton sportowy „Ja-
rosława Niecieckiego pod tytułem „Psy-
chika zwycięsców*.

Ja. Nie.

Wed OWES"KH

Że świata.
Lot ponad całą Ameryką.

Z New Yorku donoszą. Pomimo
niesprzyjających warunków atmosferycz-
nych kapitan Lewis Yancey, znany ze
swego przelotu z Rzymu na Wyspy Ber-
mudzkie, kontynuuje swój lot na aparacie
„Pilot Radio* w kierunku zachodniego
wybrzeża Południowej Ameryki.

Kpt. Yancey zatrzymał się w drodze
na Kubie, Canal Zone Yucatan i Peru
poczem wystartował w kierunku wscho-
dnim i zamierza odwiedzić kilka miej-
scowości przed powrotem do Nowego
Yorku

Po wylądowaniu w Cristobal'u kapi-
tan Yancey napotkał na ulewny deszcz,
który trwał już kilku dni. Start na roz-
mokłym i pełnym zdradliwych wyboi
gruncie lotniska France Field był wyso-
ce niebezpiecznem przedsięwzięciem
tembardziej, że aparat był silnie obcią-
żony paliwem.

Po kilkudniowem daremnem wycze-
kiwaniu na lepszą pogodę kapitan Yan-
cey i jego towarzysze podróży: znany
pilot Emil Burgin i radiooperator Zoh
Bouck zdecydowali się wystartować z
lotniska. Na dany znak aparat ruszył
kołysząc się po zdradliwych wybojach,
które groziły zdruzgotaniem samolotu.
Życie lotników zawisło na włosku. De-
fekt motoru lub pęknięcie opony spo-
wodowalcby niechybną katastrofę.

Kierowany wprawną ręką pilota Bur-
gina samolot przezwyciężył szczęśliwie
wszystkie trudności i oderwał się od
ziemi.

Po przybyćiu do Limy, stolicy Peru,
kapitan Yancey wysłał do Towarzystwa
Goodrich następującą depeszę:

Zdając sobie doskonale sprawę
z tego że opony i dętki mojego sa-
molotu miały ciężką przeprawę pod-
czas startów nę nierównym gruncie
i przy znacznem obciążeniu obec-
nie obejrzałem je dokładnie po roz-
montowaniukółstopZprzyjemnością
stwierdzam że moje opony i dętki
Goodrich są w doskonałym stanie
i nie zamierzam ich zmieniać do
mego powrotu do Nowego Yorku
około pierwszego sierpnia. Lewis
Yancey.

Rekordowy lot kapitana Yancey'a
ponad prawie całym kontynentem ame-
rykańskim w niezmiernie ciężkich wa-
runkach terenowych i atmosferycznych
daje doskonałe świadectwo oponom
Goodrich.

Drugi statek Kaliguli.
Donoszą z Rzymu: Wbrew po-

głoskom o zaprzestaniu prac, ce-
lem wydobycia drugiego statku
Kaliguli z głębin jezioro Nemi,
dowiadujemy się od prof. Hugo-
na Antonielli'ego, prowadzącego
poszukiwania, że pompy pracują
znowu dniem i nocą po przerwie
spowodowanej potrzebą zmiany
pomp. Przed kilku dniami poziom
jeziora zmniejszył się do tego
stopnia, że widoczny już jest po-
kład drugiego statku imperatora
Kaliguli. Wydobyto ostatnio kot-
wicę żelazną wysokości 4 metrów,
a obecnie rozpoczęto roboty przy
wydobyciu drugiej kotwicy jesz-
wcze większej, aczkolwiek drew-
nianej. Odnaleziono również w
pobliżu drugiego statku łódź dłu-
gości trzech i pół metra, pełną
części metalowych, należących
do statku. Istnieje obawa, że nie
uda się wydobyć w całości tej
łodzi, gdyż drzewo prawie całko-
wicie przegniło.
 

Ruch wydawniczy.
„Dniepr i Wisła". Nakładem

Młodych Obozu Wielkiej Polski
ukazała się pod tym nagłówkiem
praca p. Jana Rembielińskiego,
redaktora „Myśli Narodowej" w
Warszawie, poświęcona dziesiątej
rocznicy bitwy pod Warszawą.
Praca oświetla przedewszystkiem
tło polityczne, na jakiem roze-
grały się wypadki wojenne w
r. 1920, a następnie w sposób
bezstronny przedstawia przebieg
tych wypadków. We wstępie
autor pisze:

„Zwycięską bitwę, w której
dnia 15 sierpnia 1920 roku armja
polska zmusiła do odwrotu pod-
chodzące już pod samą Warsza-
wę wojska bolszewickie, nazwa-
no—od pierwszej chwili—Cudem
Wisły. Nazwa była widocznie
trafna, musiała odpowiadać in-
stynktowi i odczuciu powszech-
nemu, jeżeli przyjęła się ogólnie
i zachowała się już w historji —
bodaj na zawsze. Jako Cud Wisły
wspominają i wspominać będą
pokolenia ten dzień błogosławio-
ny, w którym triumf oręża pol-
skiego ocalił Polskę, wywierając
tem samem wpływ na cały dal-
szy bieg dziejów świata.

„Dzisiaj, w dziesięciolecie Cu-
du Wisły, należy głębiej i dokład-
niej wmyśleć się w treść, jaką
nazwa powyższa w sobie zawiera.
Dwa przedewszystkiem wysuwają
się tutaj zagadnienia: 1) dlaczego
już w drugim roku po odzyskaniu
niepodległości, Polska, mimo nie-
zwykle korzystnych warunków ze-
wnętrznych, w tak dalece bezna-
dziejnem znalazła się położeniu,
że aż cudu trzeba było, aby ją
uratować; 2) co w bitwie z dnia
15 sierpnia 1920 r. było tak nie-
zgodnego ze zwykłemi ludzkiemi
rachubami i tak zarazem wielkie-
go, że nie zawahano się określić
jej mianem „cudu*.

L A]

— Bleg kolarski o mistrzo-'
$two Wilna. W niedzielę (10 b.
m.) o godz. 11-ej na szosie gro-
dzieńskiej odbędzie się 50-kilome-
trowy bieg kolarski. Wil. T-wo
Cyklistów pragnąc uprzystępnić
udział wszystkim kolarzom, przyj-
muje jeszcze zapisy na boisku
6 p. p. leg. od godz. 5—7. Zbiór--
ka zawodników w niedzielę o
godz. 9-ej rano na pl. Orzeszko-
wej. Zawody odbędą się bez
względu na pogodę.

1 Rai Sowieckiej.
Kryzys aprowizacyjny.
„Rul* donosi z Moskwy, iż ko-

respondenci pism zagranicznych
wobec dotkliwego kryzysu apro-
wizacyjnego w mieście zwrócili
się do rządu z prośbą O pozwo-
lenie sprowadzania artykułów
żywnościowych z zagranicy. No-
wy naczelnik wydziału prasowego
w komisarjacie spraw zagranicz-
nych Arens zapowiedział uwzględ-
nienie tego życzenia.

Rada komisarzy ludowych na
specjalnem posiedzeniu rozważa-
ła kryzys aprowizacyjny w mia-
stach. Stwierdzono znaczne po-
gorszenie sytuacji. Komisarz rol-
nictwa Jakowlew uskarżał się, że
zarządzenia władzy sowieckiej są
lekceważone i niewypełniane nie
tylko przez „kułaków*, lecz przez
całą ludność wiejską bez różnicy
klas. Jakowlew domagał się za-
stosowania ostrych represyj.

Brak obuwia w Moskwie.
RYGA. 7.VIIL. Prasa moskiew-

ska ogłosiła przepisy, na których
podstawie mieszkańcy Moskwy
będą mogli nabywać obuwie ze
sklepów spółdzielczych. Według
tych przepisów obuwie sprzeda-
wane będzie wyłącznie na pod-
stawie specjalnych kartek, które
wystawiane będą dla robotników
i dla członków rodzin robotni-
czych — przez związki zawodowe,
dla studentów—przez związki stu-
denckie i dla wojskowych przez
oddziały wojskowe. W sierpniu
i wrześniu tylko te trzy kategorje
mieszkańców Moskwy będą mo-
gły liczyć na otrzymanie obuwia.
Wszyscy pozostali mieszkańcy
Moskwy będą mogli otrzymać
obuwie nie wcześniej, niż w paž-
dzierniku r. b.

Tatarzy wypędzeni z ro-
dzinnego kraju.

W Stambule otrzymano wia-
domości, iż władze sowieckie za-
rządziły ostatnio wysłanie z Kry-
mu na Ural 25 tysięcy Tatarów.
Zarządzenie to, narażające przy-
zwyczajonych do południowego
klimatu Tatarów na choroby
wskutek chłodów oraz na głód
i nędzę, wywołało wielkie wraże-
nie w kołach tureckich. Komitet:
narodowy Tatarów krymskich
zwrócił się do rządu tureckiego
z prośbą o interwencję i pomoc.
Charakterystyczne jest, że zarzą-
dzenie władz o wysiedleniu 25
tysięcy Tatarów z Krymu zbiegło
się z ogłoszeniem w dziennikach
sowieckich artykułu publicysty
żydowskiego, Brajnina, o wielkich
postępach kolonizacji żydowskiej
nn Krymie i na (krainie.

SIEWNIKI
rzędowe Ventzkiego

i Melichara,

rzutowe "tre
DO NAWOZOW SZTUCZNYCH

s-m Westfalja poleca

ZYGMUNT NAGRODZKI
Wilno, Zawalna 11-a.

ROZMAITOŚCI.
Latający Holender - okręt
kierowany na odległość.
Któż nie zna legendy o okrę-

cie „Latającego Holendra", który
był skazany na ciągłą wędrówkę
po morzu i przynosił nieszczęście
wszystkim napotkanym okrętom,
sam zaś nigdy podczas najsilniej-
szej nawet burzy nie tonął.

' Legenda ta przychodzi mimo-
woli na myśl, gdy się czyta onie-
mieckim statku  „Zaehringen*,
używanym podczas manewrów
morskich. Dawniej używano, jako
celu dla ćwiczeń strzelniczych na
morzu, starych okrętów, holowa-
nych przez inne statki. Pociągało
to za sobą pewną niedogodność,
albowiem statki holownicze były
tzż wystawione na niebezpieczeń-
stwo.

Obecnie przedsięwzięto próby
z okrętem, kierowanym przez
radjo, a mianowicie z dawnym
okrętem linjowym „Zaehringen*,
który w tym celu odpowiednio
urządzono. lsunięto wszystkie
przedmioty zbyteczne, puste zaś
wnętrze napełniono korkiem, aże-
by okręt mógł się utrzymać na
wodzie, nawet gdy się go prze-
dziurawi granatami. Część, znaj-
dująca się pod wodą, podzielona
została na cały szereg komór i
zaopatrzona w pancerne drzwi.
Kocioł okrętu dostarcza pary dla
dwóch turbin o łącznej sile
5.000 PS., które nadają okrętowi
szybkość 13 mil morskich. Ma-
szyny i wszystkie inne potrzebne
przyrządy umieszczono troskliwie
za grubemi płytami pancernemi.

Pozatem okręt posiada aparat
radjowy z rozmaitemi komórkami
foto-elektrycznemi, dzięki którym
można kierować nim. Statek, na
którym znajduje się dowództwo
manewrów, wysyła rożkazy za
pomocą sygnałów radjowych. Od-
bywa się to wszystko ściśle auto-
matycznie, tak, że trzeba tylko
nacisnąć jeden guziczek, aby
wszystkie sygnały działały samo-
czynnie.

Okręt może wykonać około
1000 różnych ruchów. Może się
obracać we wszystkich kierun-
kach, może zmieniać szybkość,
może poruszać się wstecz, można
nawet zapalić na nim różne
światła, W kotłowni, jak również  
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NAD MORZEM
olśniewająca wielobarwność

i licytująca się pod względem
wyrafinowania elegancja ko-
stjumów kąpielowych magne-
tyzuje krytyczne spojrzenia
męskich oczu skierowanych na
postacie kąpiących się pań. Ża-
den kostjum nie jest w stanie
uzupełnić elegancji i wdzięku
kobiety, której płeć nie jest
zupełnie czysta.

Tylko „TAKY“ perfumowa-
ny krem usuwa zupelnie bez-
piecznie w przeciągu kilku mi-
nut szpetne włosy i puszek,
pozostawiając białą, czystą
skórę.

„TAKY“ jest do nabycia
we wszystkich eleganckich
sklepach.

Zalety „TAKY”: bardzo
przyjemny zapach, szybkie
Arano “ zasycha w
tubie. —0 o

TAK
w hali maszyn, znajdują się auto-
matyczne przyrządy do gaszenia
pożaru, które przy wybuchu ognia
natychmiast zaczynają same dzia-
łać i w ten sposób nie dopusz-
czają, aby 'okręt spłonął wskutek
ostrzeliwania.

Dzięki specjalnej instalacji an-
tenowej całe urządzenie działa
zupełnie sprawnie.

Więzienie na wesoło.
Niebyły jeszcze chyba na

świecie sprawy sądowej, w rezul-
tacie której przewidywany byłby
wyrok dożywotniego więzenia, a
na której publiczność wraz z sę-
dziami przysięgłymi takby się
serdecznie uśmiała, jak na spra-
wie niejakiego Józefa Pieard, od-
bytej ostatnio w Ljonie.

Zapoczątkowanie tego niezwy-
kłego procesu przydarzyło się w
w Bearncourt jeszcze w r. 1906.
W tym to czasie dwaj młodzień-
cy, zażywnjący przelażdżki łódką,
pokłócili się zesobą o jakąś pan-
nę i rozpoczęii bójkę. Wynik te-
był fatalny, gdyż obydwaj wpadli
do wody i miast ratować się z tej
kepieli, bili się dalej w wodzie,
przyczem jeden z nich utonął.

Zwycięzca Gustaw Rivoir, któ-
ry podobno wiele się przyczynił
do śmierci swego rywala, uciekł
do Brazylji, lecz został skazany
wyrokiem zaocznym na dożywo-
tnie więzienie.
W Brazylj Rivoir dorobił się

wielkiego fmajątku, sprowadził
tam z Francji swą na rzeczoną,
ożenił się, kupił plantację kawy
i zbił kolosalne pieniądze.

  

 

NADESŁANE.
„Ach, jaki dziś znów upał"l

Oto weśtchnienie, które się iak czę-
sto słyszy podczas panujących obecnie
upalnych dni. Aby nie odczuwać nad-
miernie tych trudnych do zniesienia
upałów, prawie każdy ubiera się lekko
i przewiewnie. Zwłaszcza kobiety. Mało
kto jednak myśli o tem, że przyjemne
lekkie ubrania letnie mogą być również
powodem przykrych niespodzianek. Każ-
dy chłodniejszy wiaterek—tak mile wi-
tany w tej gorącej porze roku — prze-
ważnie już wystarcza, aby spowodować
zaziębienie. potem zwykle dziwimy
się: „gdzie też mogłem się zaziębić".

I chociaż wypróbowane tabletki

Aspiryny są w stanie istniejące zazię-
bienie szybko i niezawodnie zwalczyć,
to jednak bezwątpienia lepszem jest
postępowanie zapobiegawcze. Zapobie-
anie powinno w danym przypadku po-
egać na tem, aby również i latem za-
żywać co pewien czas pastylkę Panfla-
viny. Pastylki Panflaviny mają smak
podobny do czekolady, przeżuwa się je
w ustach aż się powoli rozpuszczą.
W ten sposób osiąga się skuteczne
odkażenie jamy ustnej, chroniące w
znacznym stopniu przed zarażeniem się.
Z tego względu również i latem powin-
niśmy stale mieć przy sobie pastylki
Panflaviny, które można nabyć w każdej
aptece.

=—————===

GIEŁDA
WARSZAWA 7.VIII (Pat.).

Waluty i dewizy:

Belgja 124,72= 125,03—124,41.
Londyn 43,40'/,—43,51—43,29'1,.
Nowy York 8,90—8,92—8,88.
Paryż 35,05—35,14—34,96.
Praga 26,42—26,48—26,36
Szwajcarj 173,29—173,72—172,86.
Nowy York kabel 8,911—8,931—8,891
Stokholm 239,79—240,39—-239,19.
Wiochy 46,69—46,81—46,57. |
Berlin w obrotach prywatnych 21393.

Papiery procentowe:

50% pożyczka konwersylna 55,50,
10”, kołejowa 103,05, 8%, L. Z. Banku
Gosp. Krajowego i Banku Rolnego; ob.
B. G.K. 94. Te same 7”, 83,25, 4'1,'/
1, z. ziemskie 56,25, 5, warszawskie
60,50—60, 8':, warszawskie 76,75—76,25,

8”, Częstochowy 67,50, 8'I, Kalisza 67,25.

Akcje:
Bank Polski 165, Elektrownia w Dą-

browie 58, Modrzejów 9,00, Ostrowiec
serja B—58—57,50—58,50, Parowozy I i
II em. 21, Starachowice 16.

INTROLIGATORNIA
„DZIENNIKA WILENSKIEGO“
MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 124p

OPRAWY KSIĄŻEK, ROCZNIKÓW,
KSIĄG BUCHALTERYJNYCH
I INNE ROBOTY. WYKONANIE

    

 

STARANNE. CENY PRZYSTĘPNE

OTWARTA OD 8-ej DO 6-ej POP,
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2 Kraju.
Nowy kawał agitatorów

litewskich.
Z powiatu święciańskiego do-

noszą, iż ostatnio w gminach za-

mieszkałych przez ludność litew-

ską, pojawili się jacyś podejrzani

i nikomu nie znani osobnicy, któ-

rzy w imieniu Litewskiego Towa-

rzystwa Oświatowego prowadzą

intensywną agitację wśród miesz-

kańców, namawiając ich, by swych

dzieci z początkiem roku szkol-

nego nie posyłali do szkół pol-

skich, lecz do litewskich. :

Agitatorzy grożą mieszkańcom

surową karą od „prawowitej wła-

dzy” w razie nieusłuchania, gdyż

„panowanie Polski jest czasowe“.

Przyszły prawowity rząd litewski

ma wynagrodzić sowicie wszy-

stkich tych Litwinów, którzy kształ-

cić będą swe dzieci w szkołach

litewskich.

Podobne i inne mniej cieka-

we brednie głoszą emisarjusze

rządu kowieńskiego. (d)

Walka z tajnem gorzelni-
ctwem.

W ubiegłym miesiącu na tere-
nie powiatu Wileńsko-Trockiego
zlikwidowano 4 gorzelnie tajne
pędzące samogonkę. Skonfisko-
wano 4 aparaty do pędzenia sa-
mogonki, oraz 100 litrów spiry-
tusu. (d)

Skuteczna wałka z epide-
mią tyfusu.

Trwająca od dwóch miesięcy
w gminie Komajskiej epidemja
tyfusu brzusznego, dzięki energi-
cznej. akcji zapobiegawczej zo-
stała zlikwidowana. Chorych umie-
szczono w szpitalu, mieszkania
odkażono, zaś na granicy gminy
urządzono kwarantannę. (d)

 

Z POGRANICZA.
Wymiana strzałów z szau-

lisami.
Wczoraj o godz. 5-ej rano na

odcinku granicznym Loždzieje,
rantowy patrol K O. P. został
wciągnięty przez nieznanych oso-
bników w zasadzkę, poczem ostrze-
lany gęstym ogniem rewolwero-
wym i karabinowym. Żołnierze
K. O. P. zorjentowawszy się szyb-
ko w sytuacji, padli na ziemię,
oraz poczęli ostrzeliwać napastni-
ków. Napastnicy w ilości 4 osób,
jak się potem okazało, szaulisów,
pod gradem kul cofnęli się do
lasu. Dzięki szczególnemu  zbie-
gowi, nikt z żołnierzy KOP-u nie
odniósł ran. (d)

Demonstracje  przeciwpol-
skie młodzieży i szaulisów.

Dnia 6 b. m. w litewskich obo-
zach letnich w Oranach i Miłki-
szkach, w rejonie odcinka grani-
cznego Kiernowo, zakończył się
I-szy kurs przysposobienia woj-
skowego wychowanków szkół pod-
chorążych i uczniów szkół śred-
nich.

Kursanci żegnając wczoraj obo-
zy letnie, urządzili na pograniczu
polsko-litewskiem wrogą demon-
strację, poczem przemaszerowali
wzdłuż pogranicza litewskiego
wznosząc antypolskie okrzyki.
Okrzykom tym wtórowała zebra-
na licznie starszyzna litewskiej
straży granicznej, oraz kompanja
szaulisów, umyślnie w tym dniu
sprowadzona na pogranicze. (d)

KRONIKA LIDZKA.
Rzekomy hrabiai pułkow-
nik rezerwy w roli aferzy-

sty.
Przed rokiem przybył do Lidy

niejaki Henryk Grabowski, poda-
jący się za hrabiego pułkownika
rezerwy, oraz właściciela licznych
majątków na terenie całej Polski.
W Lidzie wiódł życie hulaszcze,
rozrzucając pieniądze na lewo i

DiZtUE.N.NIK

było bardzo trudno, gdyż hojna
kieszeń „hrabiego i pułkownika”
w jednej osobie dla nikogo zam-
kniętą nie była. Że pieniądze sa-
me szły w ręce pana Grabow-
skiego, nikt nie potrzebował się
temu dziwić, albowiem transakcje,
jakie rzekomo przeprowadzał, da-
wały mu stałe i dość znaczne
dochody. Głównem przedsiębior-
stwem Grabowskiego było uru-
chamianie linji autobusowych na
terenie całej Rzeczypospolltej, za
cu pobierał od poszczególnych
przedsiębiorców i przyszłych pra-
cowników w swej fikcyjnej firmie
grube zaliczki.

Gdy już sprawa uruchomienia
linji autobusowych prawdopodo-
bnie weszła na dobre tory, a pan
pułkownik miał już kieszenie na-
ładowane pieniędzmi "naiwnych,
hrabia Henryk Grabowski wcho-
dzi w pertraktacje z kelnerem w
Lidzie, p. Kazimierzem Huszczo,
i po dłuższych targach sprzedaje
temuż kelnerowi swój własny ele-
gancki samochód za sumę 3 ty-
sięcy złotych. W kilka dni póź-
niej rozeszła się pogłoska, że pan
pułkownik ulotnił się z Lidy, jak
kamfora, co wywarło na niejed-
nym z jego interesantów bardzo
przykre wrażenie.
W jakiś czas potem przyjechał

do Lidy pełnomocnik księcia Po-
łubińskiego ze Słonimia i napod-
stawie prawnych dokumentów
odebrał samochód p. Kazimierzo-
wi Huszczo. Jak się okazało
sprytny aferzysta wypożyczył sa-
mochód w Słonimiu na pewien
okres czasu, a przyjechawszy nim
do Lidy, sprzedał go bezprawnie
p. Huszczy. Powiadomiona po-
licja o oszustwach p. Grabowskie-
go, wszczęła poszukiwania za nim
i stwierdziła, że pan pułkownik
zdążył już przenieść się do Rów-
nego, gdzie po przeprowadzeniu
kilku podobnych tranzakcji wpadł
w ręce policji i powędrował do
więzienia. Pieniądze, wyłudzone
od łatwowiernych ludzi, zdążył
on roztrwonić, a poszkodowani
stracili wszelką nadzieju odzyska-

prawo, zawsze otoczony gronem
licznych przyjaciół, o których nie

nia wpłaconych sum ponieważ
Grabowski prócz rzekomych ty-

WI OEDMAZS="R"I

tułów hrabiegoi putkownika, żad:
nego majątku nie posiada. Tak
więc pan Grabowski przewędro-
wał prawie że wszystkie miasta
Polski, aż w końcu utknął w
Równem, skąd miał wyruszyć do
innej części Polski, celem prowa-
dzeiiia w dalszym ciągu swego
fikcyjnego przedsiębiorstwa.

Włamanie,
W nocy 6 sierpnia jacyś nie-

znani sprawcy dokonali wlamania
do sklepu spożywczego w Lidzie
przy ul. Piaski 34, należącego do
Salomona Bojarskiego,skąd skradli
towaru na sumę 200 złotych.

Sport.
0 akademickie mistrzostwo

świata.
DARMSTADT. (Pat.) W pierw-

szym dniu zawodów lekkoatletycz-
nych zorganizowanych przez C.l.E.
w ramach akademickich mi-
strzostw Świata Polacy uzyskali
wyniki następujące:

Do półfinałów biegu 110 m.
przez płotki weszli Dobrowolski,
Trojanowski I i Nowosielski. W pół-
finaleNowosielskizajmujepierwsze
miejsce i wchodzi automatycznie
do finału. Trojanowski II zdołał za-
kwalifikować się do półfinału 100-
metrówki. Do półfinału 400 m.
weszli Piechocki i Miller. Nato-
miast w przedbiegu 1500 m. Si-
dorowicz i Pruszkowskizajęli 4-te
miejsca i tem samem odpadli z
pierwszej konkurencji. Dalszy ciąg
zawodów jutro.

Mecz Legja—Europa.
W sobotę o godz. 17.30 odbę-

dzie się na nowym stadjonie W.
K. S$. Legja mecz piłkarski mię-
dzy Europą, słynną drużyną hi-
szpańską z Barcelony a Legją.
Europa przyjeżdża do Warszawy
po triumfalnem tournėe po pan-

miz, Manolin, Exrito, Miro, Be-
stit, Girones.

Skiad Legji: Skwarczynski, Ce-
bulak, Martyna, Szaller, Przež-
dziecki I, Przeździecki II, Wypi-
jewski, Nawrot, Łańko, Ciszewski
i Rajdek. (Pat.)

Wylazd wioślarzy na mistrzo-
« stwa Europy.

Ekspedycja wioślarzy polskich,
udająca się na mistrzostwa FISA
do Leodjum, wyjeżdża z kraju w
poniedziałek 11 b. m. Jako dele-
gaci oficjalni PZTW jadą: pp. Loth,
Bojańczyk i Lenartowicz, Wskiaąd
ekspedycji wchodzi 17 wioślarzy
z Poznania 04, Włocławka i Try-
tona (Poznań).

Osady polskie będą miały w
roku bieżącym bardzo ciężkie za-
danie, ponieważ do regat złosiły
się oprócz 13 państw europej-
skich także Stany Zjednoczone
A. P., będą więc to właściwie za-
wody o mistrzostwo świata,a nie
Europy. (Pat.)

W. Sidorowicz (A. Z. S$.) wśród
elity lekkoatletów świata.
Igrzyska akademickie o mi-

strzostwo Świata w Darmstadcie
już się rozpoczęły. Bierze w nich
udział kilkanaście państw. Konku-
rencja jest tak wielka, iż o więk-
szych zwycięstwach naszych aka-
demików trudno marzyć.

Wczoraj otrzymaliśmy list z
Darmstadtu od Wacka Sidorowi-
cza, w którym ten ostatni dzieli
się pierwszemi wrażeniami z bo-
iska.

Sidorowicz we wtorek przyłą-
czył w Warszawie do całej ek-
spedycji, z którą przez Berlin i
Frankfurt zawodnicy polscy do-
tarli do Darmstadtu.

Tu powitano ich na dworcu,
poczem ulokowano w hotelu tuż
koło boiska.
W mieście aż się roi od mło-

dzieży akademickiej całego świa-
ta. Włosi, Francuzi, Anglicy, Niem-
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Zmęczenie po podróży mija
dosyć szybko, stak, że już Sido
rowicz i inni rozpoczęli lekki
trenning na olimpijskiej bieżni
Darmstatu, która jest jakoby wię-
cej niż wyśmienita.

Czekajmy wyników!

Pięciobój o mistrzostwo
Polski.

W niedzielę odbędzie się w
Łodzi pięciobój lekkoatletyczny
o mistrzostwo Polski. Z Wilna
wyjechał Wieczorek i Wojtkie-
wicz. Wieczorek znajduje się w
niezłej formie i jak mówił w
dzień odjazdu, będzie walczył o
każdy punkt i ma nadzieję wyjść
zwycięsko w pojedynku z Cejzi-
kiem (Polonja). Wojtkiewicz zaś
jest teraz w słabej formie, jeśli
zdobędzie trzecie czy czwarte
miejsce będzie to sukcesem.

Piłka nożna.
Dzisiaj gra Lauda z Z. A. K. S.

Jutro zaš będziemy mieli“ jeden
z najciekawszych rzeczy tego se-
zonu i bodaj czy nie decydujący
o mistrzostwie okręgu. Ognisko—
Makabi. (!)

Zawody pływackie.
Dziś i jutro w basenie 3 p.

saperów odbywać się będą za-
wody pływackie oi mistrzostwo
Wil. Okr. Zw. Pływackiego.

Ja. Nie.
ZASADNIEAT

Z ostatniej chwili.
Klęska posuchy w Ameryce.

WASZYNGTON. (Pat.) Sekre-
tarz dla spraw rolnictwa oświad-
czył, że sytuacja w Stanach środ-
kowo-zachodnich jest bardzo groź-
na. W/g danych biura meteoro-
logicznego, przewidywania na naj-
bliższe dnie są wcale nie pociesza-
jące. W niektórych okręgach z po-
wodu suszy woda do picia jest
sprzedawana, przyczem cena jej
dochodzi do 2 centów za balon.
Na żądanie prezydenta Hoovera

stwach skandynawskich i bał- cy, Japończycy i t. d. słowem do referentów rolnych w stanach
tyckich, gdzie na 17 rozegranych wszyscy. Niemców jest jakoby nawiedzonych przez klęskę roze-
meczów, szesnaście zakończyło aż zadużo. słane zostały kwestjonarjusze w
się jej zwycięstwem. Humory naszych zawodników celu uzyskania informacyj co do

Skład Europy: Florenza, Alce- dobre, aczkolwiek zbyt wielkich rozmiarów poniesionych szkód o-
riza, Turrez, Bilbao, Lapola, Ge- nadziei nikt nie žywi. raz niezbędnych šrodkėw pomocy.
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Przedruk wzbroniony
RUDOLF BRINGER.
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Sztylet z kryształu.
— Tak—rzekł jakby do siebie—trzebaby usu-

nąć małą miss. Jeśli papiery dostaną się w ręce
policji francuskiej, będzie za późno. Trzeba usunąć
małą miss, ale Joe nie żyje.

Nieznajomy roześmiał się.
— Joe nie żyje, ale przecież można znaleźć

innego.
Bradfort spuścił głowę.
— Nie znał pan Joego, jeśli pan tak mówi.
— Znałem go na pewno, lepiej niż milord.

Był sprytny, bezwątpienia. Ale przecież nie jest
niezastąpiony. Dziesięć lat temu, kiedy wyprawiał
na tamtem świat mylady, napewno nie zrobiłby
tego tak zręcznie, gdyby mu ktoś nie pomógł.

Bradfort przyglądał się nieznajomemu, a jego
nieufne oczy usiłowały go przejrzeć nawskroś.
Tamten ciągnął spokojnie:

— | tym razem, gdyby się nie przeliczył ze
swemi siłami, i wciągnął do spółki starego przyja-
ciela, sprawa byłaby dziś wygrana.

Czy zna pan tego starego przyjaciela?
— Oczywiście.
— Myśli pan, żeby się zgodził?

Od dnia 6 do 10 sierpnia 1930 roku
włącznie będzie wyświetlany film:
rzyni: SAORA czarny bohater, FARA jego kochanka, SAKULA jego rywal.
wo afrykańskiej Senegambji. Kasa czynna od a. 5 m. 30. Początek seansów od q. 6.

Miejski Kinematograf |
Sala Miejska ul. Ostrobramska 5

 

Ma <HELIOS>TEATR

PIERWSZY ELIOS |

ulica Wileńska Nt 38.

 

PRZEBÓJ NIEMY
«HOQOLLYWO00D»

PIERWSZY DŹWIĘKOWY KINO-TEATR i

MICKIEWICZA Ni 22

 

 

Dbajcie o swóje zdrowie!
„Szwajcarskie Gorzkie Lioła”

(z marką „Kogut”) są stosowane
przy chorobach żołądka, ki-
szek, obstrukcjiikamieni

żółciowy.

„ SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA *
są naturalnym oda środkiem przeczyszcza-

Od godziny 4 do 7 ceny miejsc zniżone: Balkon 60 gr. P.
1zł. DZIŚ! Wielki Przebój Džwlękowy! Muzyka-Špi

tyczna ze śpiewem. W rol.
pomysły! Bajeczna wystawa! Rekordowe powodzenie na całym świecie. Początek o godz 4.30, ost. s. o godz. 10.15.

 

Dziś! Zespół artystów światowej sławy LEOTRICE JOY, NILS

DUNAJU»

 

—Pełen trzos
tchórzom.

—Któż to jest?
— Ja.
Bradfort spytał krótko:
— Ile? 4
— To zależy od miejsca,

duje mała miss.
— Nie rozumiem.
—Zaraz milord zrozumie. Zależy od skutków,

jakie to może za sobą pociągnąć; Tam, gdzie kara
śmierci nie istnieje, cena jest niższa...

— Słusznie. Więc ile, jeśli może grozić gilotyna?
A zatem mała miss znajduje się we Francji?
Tak.
Ale i tam są pewne różnice.
surowsze niż na wsi i policja jest zręcz-

dodaje odwagi największym

w którem się znaj-

sądy są
niejsza.

— Jest w mieście.
— Och — mruknął tajemniczy człowiek. Za-

milkł pogrążony w obliczeniach.
Wreszcie rzekł.
—Starzeję się, milordzie, Oddawna marzę o

domku w okolicy mego rodzinnego Grantham. Nie
mówię o pałacu. Mały domek opleciony bluszczem.
Nie jestem wymagający, ale chciałbym mieć rentę
i zdaje mi się, że z czterech tysięcy gwinei czło-
wiek może żyć szczęśliwie i spokojnie.

— Cztery tysiące gwinei! — zawołał Bradfort.
— Niech milord pomyśli, co mu zostanie z

«Miłość Murzyńska»

„Strzał wśród dżungii*.

gł. królowa sportu DINA GRALLA. Cudo Paryża „Lido*.

RSTAdER i JOZEF SCHILDKRAUT w obrazie p. t.:

W miastach

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

Film opracowany w południo-

ew M (DY NADEJDZIE CHWILA ROZSTANIA...
Szalone tempo. Oryginalne

 

«KSIĘŻNICZKA
Nad 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.

 

jego majątku, jeśli mała miss będzie miała szczęś-
cie żyć długo.

Bradfort przeszedł się po pokoju.
— Dobrze, dostanie pan cztery tysiące gwinei.
— Jeśli milord zechce mi powiedzieć, gdzie

się znajduje jego kuzyneczka...
Lord podszedł do jednej z półek bibljoteki

i nacisnął sprężynę. Wysunęła się szufladka. Wy-
ją! z niej jakiś papier i podał nieznajomemu.

— Mała miss jest w Ljonie w klasztorze. Co
się tyczy reszty szczegółów, znajdzie pan je w tych
papierach. Ale niech się pan śpieszy i lepiej po-
pisze, niż ten idjota Joe.

— Milord może na mnie liczyć: Za sześć go-
dzin będę we Francji, jutro w Ljonie a jutro wie-
czorem milord będzie mógł włożyć żałobę po swej
ukochanej kuzynce.

— Powodzenia — rzekł Brafort.
Niedznajomy wyszedł.

ROZDZIAŁ XIV.
Nareszcie Rosic rozumie.

Nietrudno sobie wyobrazić zdumienie Rosica,
kiedy w chwili, gdy wsiadał do pociągu na dwor-
cu w Ljonie, spotkał się oko w oko z domniema-
nym detektywem amerykańskim.

Chciał krzyczeć, wzywać pomocy, kazać aresz-
tować oszusta.

W tej chwili rozległ się gwizdek i konduktor
zawołał:

Przepisywanie

na maszynach
tanio, szybko i fachowo

Wileńskie Biuro Komi-

sowo - Handlowe Mickie-

Sztuka wicza 21, tel. 152. 149-s0
ero-

Sp
majątkowe

Lokaty
w różnych sumach i wa-
lutach załatwiamy na
pierwszorzędne zabezpie-
czenia, zupełnie bezpłat-

Następny program:

X.

 

 jącym, ułatwiającym funkcje organów trawie-
mia i działającym przeciwko otyłości.

Sprzedają po 2 zł. za pudełkoner i m
= o  
 

     

 

  

AKUSZERKI
a 8

Przyjmuje od godz. 9 do
7 w. Kasztanowa 7 m.5.

E

Potrzebne
mieszkanie

2—3 pokoje z wygoda-

GUB. ks. wojsk. wyd.
przez PKU—Wilno,

na imię Stefana Żejmo,
zam. przy ul. Chocim-

 

kiej 21—un. się. mi w centrum miasta.
AKUSZERKA sklej ? 384—1 Bezdzietne Ais

komorne może być zaMarjaLaknerowa 7d. ks. wojsk. wyd. Ėl 4 przez. PKUI Bradas Tok z góry. S-to Jańska
11 m. 3 Kucharski.

391—1

Do 2 pokoi przyjmę 5
starszych panie-

nek pod swoją opiekę z
całodziennem  utrzyma-
niem Ofiarna 4 m. 2 Ma-
culewiczowa. 388—1

na imię rezerwisty Józe-

fa Bondara roczn. 1900,
zam.
 

WZP69 we wsi Mrozo-
wszczyzna gm. Brasł. —
un. się. 409

Mieszkania
i pokojepažino „Varicol“ Guazias «| Tau nunes iusios MZ,»

suwają ból, swędzenie, pieczenie, krwawienie, Nr. 1421. Jasinieckie- Pp umeblowany do koje z kuchnią do
zmniejszają guzy,żylaki.--Sprzedająwiększeapteki go Kazimierza— un. się. wynajęcia Mickiewi- wynajęcia. Fntokol Pia-

“ s ii 408 cza 22, m. 24. 399—1 ski 9. 483—1

! UWAGA ! SMAKOSZE PIWA!
j Do nabycia wszędzie niebywałe jeszcze nakresach

światowej sławy

PIWO ŻYWIECKIE
Arcyksiążęcego browaru w Żywcu.

„Zdrój Żywiecki"

snym 105 sąż. kw.Marcowe, I sprzedamy Pegodals
lom H-K. „Zachęta*

Porter i „Ale“ Mickiewicza 1, "tel,

odznaczone najwyžszemi nagrodami
i zagranicą. x

Reprezenłacja: na wojew. Wileńskie, Grodno,
.  Lidę i Wołożyn.

Wilno, Zarzeczna 19, tel. 18—62. —0 o

nie. Wileńskie Biuro Ko-
misowo - Handlowe Mi-
ckiewicza 21, tel. 152,

120—0
————————————

Osobnial
murowany w rejonie
Ponulanki o 2 miesz-
kaniach z placem wła-

 

_9—05. 247—s0

w kraju

KUPNO- |
SPRZEDAŻ |

Z "powodu wyjazdu do

ul. Krakowska 20 m. 3.
sprzedania meble  | PRACA

 

 

GD 2. DO 16. WRZEŚNIA 1930 r.

JUBILEUSZOWE

Dla zamiejscowych uczestników w drodze powrotnej ze
Lwowa 50?/, zniżka na kolejach polskich i linjach lotniczych
„Lotu“ za okazaniem karty stałego wstępu.

Karty stałego wstępu po cenie Zł. 10.—, dla osób wykazujących
się zaproszeniem kupieckiem po cenie Zl. 6.—,

Przydział kwater na głównym dworcu we Lwowie.
Informacje
Wystawowy, tel. 9—64, 6—37.

— Proszę wsiadać! Odjazd!
Zamykano drzwi, pociąg ruszył.
— Panie Rosic, niech się pan pośpieszy, po-

ciąg pojedzie bez pana.
Ktoś wepchnął go do wagonu i posadził na

ławce.
Obok niego stał uśmiechnięty Tom Dan Shap.
Rosic był czerwony z gniewu. Jakaś siła po-

wstrzymywała go od uduszenia złodzieja cennej
walizki.

Byli sami w przedziale pierwszel klasy.
Rosic nie mógł wydobyć słowa. A tamten

wciąż się uśmiechał.
—Pan sobie zażartował

wreszcie Rosic.
Shap oburzył się.
— Jakże pan może pomyśleć nawet coś po-

dobnego! Ja, który wyjaśniłem panu tajemnicę
kryształowego sztyletu...

— Skradł mi pan walizkę.
—- Omyłka, zwyczajna cemyłka, której bardzo

żałuję. Zresztą zwracam ją panu. Proszę. Może pan
sprawdzić! Nic nie brakuje.

— Cheiał pan uchodzić w moich oczach za
czcigodnego Toma Dana Shapa.

— Może posunąłem się w tem za daleko.
Ale inaczej napewnoby mi pan nie uwierzył.

(D. c. n.).

ze mnie — wyjąkał

 

TARGI WSCHODNIE
WE LWOWIE

PODAŻ KRAJOWYCH i ZAGRANICZNYCH ARTY-
KUŁOW ZE WSZYSTKICH GAŁĘZI PRODUKCJI.

DZIAŁY SPECJALNE:
DZIAŁ BUDOWLANY: Pokaz wszelkich materjałów,
maszyn, narzędzi i konstrukcji z zakresu budo-
wnictwa mieszkaniowego i inżynierskiego.

GRUPA RADJOTECHNICZNA zorganizowana pod
egidą Centralnej Dyrekcji „Polskiego Radja“
przez Zrzeszenie Przedsiębiorstw Radjotechnicz-
nych w Polsce.

KOLEKCJA PRODUKTÓW  KARPATORUSKICH
z Czechosłowacji. — OFICJALNA ZBIOROWA
GRUPA RUMUŃSKA. — GRUPĄ REGJONALNA
PRZEMYSŁU PÓŁNOCNEJ FRANCJI.

ZBIOROWY POKAZ WYROBÓW POLSKIEGO
PRZEMYSŁU DOMOWEGO | LUDOWEGO
zorganizowany przez Krajowy Patronat Ręko-
dzieł i Drobnego Przemysłu we Lwowie.

DZIAŁ ROLNICZY: Maszyny rolnicze, nasiennictwo,
nawozy sztuczne, targi hodowlane koni remonto-
wych i luksusowych, bydła rogatego, trzody chle-
wnej | owiec. Targ drobiu, gołębi i królików.

I. OGOLNOKRAJOWA WYSTAWA JAJCZARSKA
urządzona staraniem Izby Przemysłowo-Handlowej
we Lwowie i Zjedneczenia Polskich Eksporte-
rów Jaj.

w Biurach Targów Wschodnich, Lwów. Plac
571—0 o

m || 4 fi | „Dakai — Widzi pan? Dlaczego?
LR mr yby pan nię przyszedł — Ponieważ spodzie-CMAJAC WIEŻE SLEDZIE (l. ld i do mnie, mógłby się pan wałem się, że dostanę

KRÓLEWSKIE estarzeć i nigdyby się conajmniej pięć lat...modzielny organiza-
tor, zaprowadza książki,
reguluje zaległości, spo-

rządza bilanse. Ceny b. ZWIEDRYŃSKI
umiarkowane. Łaskawe Wileńska 28.

zgłoszenia ul. Želigow- 396—3 1919 r.
395—0 ————————--—

Las kopalniaki,
słupy telegraficzne na
wyrąb do sprzedania nad

kuje posady nauczyciel- spławną rzeką do Dźwi-
ki. Oferty z podaniem ny. Jest zezwolenie.
warunków łaskawie kie- Zgłaszać się Mickiewicza
rować pod adresem Wil- 4 Pierwsza Wileńska
no, Stefańska 25, m. 25. Spółka Parcelacyjna.

1

skiego 5 m. 30.

przyrodniczka (magi-
ster botaniki) z pra-

wem nauczania wszkol-
nictwie średniem poszu-

ktorze,

—|1 wadę sercal

mało solone, tłuste, sztu- POW: Nowogródzki pocz- pan nie był dowiedział, __
ka 60 gr. poleca firma eee 18vo No- že panu coš brakuje.

Ń wojelnia Sprzedaje: ma-
szynę parową (lokomo- [FEEEEMis=="=="=]
bilę) fabr. Badenia bud.

w ruchu, siła 35
H.P. parę koni wyjazdo-
wych (rosłe) licencjono-
wane ogiery.

|

U lekarza.

Pacjent: —
nigdybym

przypuszczał,

CZEZCZEJ
TTT

cz2ecg| LETNISKa.|
Najszczęśliwszy dzłeń re

SA z utrzymaniem
— Powiedź mi szcze- w majątkach ziem-

rze, który dzień w swo- skich w Nowogródzkiem
jem życiu uważasz za i Wileńskiem wojewódz-
najszczęśliwszy? twie. Informacje: Wilno,

Dzień, w którym Ad. Mickiewicza 23, Biu-
nie skazano mnle na trzy ro Techniczne Inż. Kier-

że mam lata więzienia. snowski i Krużołek S-ka,
— Co ty wygadujesz? tel. 5-60. 289

578—4

Panie do-

  

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. Drukarnie „DziennikaWileńskiego” ul: Mostowa 1. Redaktor odpowiedzialny: KAZIMIERZ HAŁABURDA.

 

 

„bm 

 


