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ILENIKI
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-
niem miejsca o 25 proc. drożej. Administracja nie bierze odpowiedzialności za

terminowe umieszczenie ogłoszeń. Konto czekowe w P. K. O. Ne 80187.

Opłata pocztowa ulszczona ryczałtam.

Rok XIV.

DZIENNI
REDAKCJA i ADMINISTRACJA: ul. Dominikańska 4. Telefon Redakcji

i Administracji 448, Drukarni 1244. Adres drukarni: Mostowa 1.

Redaktor przyjmuje od g. 2—4 pp. Administracja otwarta od g. 9—5,

w niedzielę od 12 — 1 pp. „Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,

z: wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

1930 r.Wilno, Sobota 9-gó sierpnia

     
 

  

Aniepr i Wisła»
Nakładem Młodych Obozu Wieikiej Poiski

ukazała się pod-tym nagłówkiem praca p. Jana Rembielińskiego, reda

ktora „Myśli Narodowej" w Warszawie, poświęcona dziesiątej rocznicy

bitwy pod Warszawą. Praca oświetla przedewszystkiem tło polityczne,
na jakiem rozegrały się wypadki wojenne w r. 1920, a następnie w spo-

i sób bezstronny przedstawia przebieg tych wypadków.

Do nabycia w Administracji „Dziennika Wileńskiego" Cena 60 gr.

   
Przed zjazdem legjonistów.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Nie jest jeszcze przesądzone, że min. Piłsudski

nie będzie przemawiał na zjeździe radomskim. Owszem istnieją po-

szlaki, które pozwalają przypuszczać,
przemówienie.

że wygłosi on na zjezdzie

Z Min. Spr. Zagr.
(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Kierownictwo ministerstwa Spr. Zagr. na czas nie-
obecności min. Zaleskiego objął zastępczo dr. departamentu kon-

sularnego p. Łukasiewicz.

Fantastyczne pogłoski.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. „Vossische Zeitung* podaje wiadomość o rzeko-
mem porozumieniu polsko - litewskiem dokonywanem na podstawie
planu watykańskiego. Polska miałaby odstąpić Litwie Swięciany (1),

a wzamian zato Kowno musialoby się zrzecz raz na zawšze pretensji

do Wilna.
Potwierdzenia ani zaprzeczenia tych wiadomošci niema.

Podróż P. Prezydenta Rzeczypospolitej
do Estonii.

WARSZAWA. (Pat.) W dniu 8
sierpnia, w piątek, o godzinie 10
min. 45, z dworca głównego po-
ciągiem nadzwyczajnym odjechał
Pan Prezydent Rzeczypospolitej
do Gdyni, udając się w podróż
morzem do Estonji. W podróży
do Estonji towarzyszą Panu Pre-
zydentowi: minister spraw zagra-
nicznych Zaleski, szef kancelarji
cywilnej Lisiewicz, dyrektor pro-
tokółu Romer, szef gabinetu woj-
skowego płk. Głogowski, naczel-
nik wydziału wschodniego M.S.Z.
Hołówko, radca Michał Mościcki,
dyrektor PAT Roman Starzyński,
mjr. Jurgielewicz, kpt. Gurzewski.
Z Warszawy do Gdyni towarzyszy
Panu Prezydentowi p. premjer
Sławek.

GDYNIA. (Pat.). O godz. 18
min. 53 pociąg, wiozący Pana
Prezydenta Rzeczypospolitej, za-
trzymał się na jedną minutę na

odnowionym głównym dworcu w
Gdyni. Następnie pociąg ruszył
do portu na molo, przed którem
stał okręt „Polonja*.

Pociąg przybył o godz. 19
min. 15. W chwili przyjazdu po-
ciągu orkiestra marynarki wojen-
nej odegrała hymn państwowy, a
kompanja honorowa marynarki
sprezentowała broń. Pan Prezy-
dent, wyszedłszy z wagonu, prze-
szedł wzdłuż frontu kompanii
honorowej. Z portu de
oddany został na powitanie salut
z 21 strzałów armatnich.

Przy okrzykach zebranej pu-
bliczności: „Niech żyje!* Pan Pre-
zydent wszedł na pokład statku.
Tu był powitany przez dyrektora
Żeglugi Polskiej p. Rómmla i dy-
rektora Transatlantyckiego T-wa
Okrętowego Gdynia — Ameryka
Benisławskiego.

Poświęcenie bandery.
GDYNIA. (Pat.) W piątek o g.

11 min. 30 w obecności p. mi-
nistra przemysłu i handlu Kwiat-
kowskiego odbyło się na statku
„Polonia” Transatlantyckiego T-wa

Okrętowego Gdynia — Ameryka
uroczyste poświęcenie bandery
polskiej. Poświęcenia dokonał ks.
proboszcz Turzyński.

Niemiecko-litewski spór 0 Kłajpedę.
GDANSK. (Pat.) — Dzisiejsze

„Danziger Neuste Nachrichten“
zamieszczają artykuł, poświęcony
litwinizacji Kłajpedy. „Danziger
Neuste Nachrichten* podkreślają,
że cała niemiecka opinja publicz-
na powinna obecnie w ostatniej
chwili wywrzeć nacisk na miaro-
dajne koła niemieckie celem skło-
nienia ich do akcji ratunkowej
na rzecz niemieckiej Kłajpedy.
Wprawdzie—pisze ten dziennik—
żaden Niemiec nie pragnie upad-
ku młodego państwa litewskiego.
Przeciwnie, Niemcy w  najgor-
szych chwilach popierali Litwę
w sposób, za który Kowno winno
jest Rzeszy niemieckiej wieczną
wdzięczność. Nikt lepiej tego nie
rozumie, jak obecny minister
spraw zagranicznych Litwy, Zau-
nius, ale też nikt nie potrafi le-
piej przystosować się do zmian
w „rządach litewskich, jak ten

człowiek, wschodni Prusak z po-
chodzenia, nie lubiący, aby mu

to pochodzenie  wypominano.
W dalszym ciągu dziennik atakuje
poselstwo niemieckie w Kownie,
zarzucając mu, że nie spełnia

swego narodowo-politycznego za-
dania i nie bierze w obronę nie-
mieckiej „Kłajpedy. Poselstwo nie-
mieckie w Kownie nie rozumie
dotąd, że pożądanej przez Niem-
cy przyjaźni z Litwą nie można
okupywać poświęceniem niemiec-
kiej mniejszosci w Litwie. W koń-
cu „Danz. Neuste Nachrichten*
oburzają się, w związku z obcho-

dem 500-nej rocznicy  śmiercł
wielkiego księcia Witolda, na
sposób urządzania tych uroczy-
stości, w czasie których obno-
szono także i po Kłajpedzie por-
tret wielkiego księcia, wyobraża-

jący ponadto hydrę z głową w
pruskiej pikelhaubie.

interwencja mocarstw w Chinach.
MOSKWA. (Pat.). Do prasy

sowieckiej donoszą z Szan-

ghaju, iż prowadzone są przez

sztaby wielkich mocarstw ro-

kowania o interwencję w Chi-

nach. Japonja, nie licząc stat-
ków wojennych, znajdujących

się na rzekach chińskich, prze-
słała do Szanghaju 4 wielkie
okręty wojenne. Dowództwo

angielskie wysłało do Hankou

kilka oddziałów karabinów
maszynowych i strzelców w
pełnym rynsztunku.  Jedno-

cześnie donoszą, Że w Wa-

szyngtonie odbyły się narady

pomiędzy prezydentem Hoove-
rem i ambasadorem angiel-
skim.
być poruszona sprawa udziału
Stanów Zjednoczonych w akcji

interwencyjnej.

Wojna domowa w Chinach.
MOSKWA. (Pat.). Prasa do-

nosi, że operujące w Mandżurji
oddziały białogwardzistów ożywi-
ły ostatnio swoją działalność. Bia-
łogwardziści niszczą tory kolejo-
we wschodnio-chińskiej kolei że-
laznej, mordują wyższych urzęd-
ników sowieckich, sieją panikę w
całej okolicy. Między innemi dzie-
łem emigrantów rosyjskich ma

być zamach, dokonany na sekre-
tarza konsulatu sowieckiego w
Chinach oraz zabójstwo 12 so-
wieckich _ obywateli. _ Oddziały
uzbrojone są w karabiny ma-
szynowe.

MOSKWA. (Pat.). Prasa so-
wiecka donosi, że wbrew zapew-
nieniom oficjalnych <zynnikėw,
że Stany Zjednoczone nie weznią

Piłsudskiego w deputacji

W czasie narad miała -

udziału w akcji interwencyjnej w
Chinach, dowództwo amerykań-
skie na Wschodzie bierze czynny
udział w opracowaniu wspólnego
planu interwencyjnego. Dzienniki
zaznaczają, że amerykańska flota
wojenna niejednokrotnie — już
ostrzeliwała chińskie wojska czer-
wone.

SZANGHAJ, (Pat.) Według
doniesień z Kantonu, wszczęto

Powstanie
PESHAWAR. (Pat.) Wobec spo-

dziewanego ataku na miasto ze

strony  afridis zarządzono cały
szereg środków ostrożności. Sa-

tam energiczną walkę przeciwko
komunistom, którzy są areszto-
wani, sądzeni w skróconej pro-
cedyrze, skazywani na śmierć i
natychmiast traceni. W g infor-
macyj ze źródeł japońskich,
miejscowości Taych i Hupeh, a
zwłaszcza kopalnie rudy żelaznej
w Taych, są znowu zagrożone
przez wojska czerwone.

w Indjach.
moloty patrolują okolice miasta.
Wystawione zostały straże. Wie-
czorem bramy miasta zostaną zam-

knięte.

Zatarg persko-turecki.
STAMBQŁ. (Pat.). (Havas) Do-

noszą ze źródła wiarogodnego,
że Persja odpowiedziała odmow-
nie na notę turecką, proponują-

cą przeprowadzenie pewnych
zmian w granicy persko-tureckiej.

Przypuszczają, że szef sztabu ge-
neralnego Fewzi - Pasza uda się
do wschodnich wilajetów w celu
dokonania inspekcji oddziałów
wojskowych, 'w/ przewidywaniu
nowych operacyj.

Ż Litwy.
Znów udaremniony zamach zwolenników

Woldemarasa?
Grupa oficerów litewskich 4-go pułku ułanów,

w Kownie, na czele z dowódcą

stacjonującego

tego pułku majorem Labutisem

została przedwczoraj aresztowana za przygotowywanie przewrotu wo-

jennego, którego celem było obalenie obecnego rządu i postawienie

u władzy Woldemarasa. Wszyscy ci oficerowie w swoim czasie otrzy-

mali od Woldemarasa wybitne

wdzięczności,

stanowiska i

a również spodziewając się

poczuwając się do

zrobić przy nim większą

karjerę, postanowili aresztować dopiero co przybyłego z Czechosło-

wacji prezydenta Smetonę, premjera Tubelisa wraz z całym gabi-

netem ministrów oraz innymi wyższymi dygnitarzami i sprowadzić

z Płotel Woldemarasa. Plan był dokładnie opracowany we wszystkich

szczegółach, wszelako w przeddzień zamierzonego przewrotu jeden

ze spiskowców-oficerów, w stanie podpiłym chwalił się w gronie

znajomych, że teraz już wkrótce nastąpią lepsze czasy, gdyż będzie

rządził Woldemaras z oficerami. Słowa pijanego oficera doszły do

uszu, dla których nie były przeznaczone i w rezultacie mjr. Labutis

z innymi oficerami znaleźli się pod kluczem.

Spisek sięgał i na prowincję. W Poniewieżu przygotowania pro-

wadził były redaktor organu Żelaznego Wilka „Tautos Keliasu“—

Ślesorajtis, wysłany przed pół rokiem z Kowna do Poniewieża. Śle-

sorajtisa aresztowano i natychmiast wysłano do obozu koncentracyj-

nego w Worniach. Pozatem aresztowano jeszcze cały szereg ofi-

cerów w Poniewieżu i innych miastach prowincjalnych.

Czy ten pomoże?
W tych dniach do Kowna przy-

bywa przewodniczący podsekcji
dla spraw tranzytu i komunikacji
przy Lidze Narodów w celu o-
trzymania z Kowna dodatkowych
materjałów w sprawie komunika-
cji między Litwą a Polską.

Materjały te będą przedsta-
wione członkom Rady Ligi Naro-
dów, którzy będą rozpatrywali tę
sprawę podczas przyszłej sesji. (w)

Kto jest odpowiedzialny za 11 lat rządów

(w)

Wielka burza.
KOWNO (Pat.) Przez kraj kłaj-

pedzki przeszła wielka burza desz-
czowa, która wyrządzila ogrom-
ne szkody, zarówno na wsi, jak
w miastach obszaru kłajpedzkiego.
Połączenia telefoniczne z Kłajpe-
dą zostały uszkodzone. Woda po-
zalewała wiele pól i znajdujące
się na nich jeszcze zboże. Straty
są olbrzymie.

polskich?
B. poseł. Rymar ogłasza w

„Pielgrzymie“ pelpliūskim cieka-

wy artykuł, z którego wynika, że

przez cały czas odrodzonej, Pol-
ski istotną władzę w kraju po-
siadał Piłsudski i on też jest od-
powiedziałny za rozwój stosun-
ków w Państwie P. Rymar pisze:

Od 11 listopada 1918 r. do po-
łowy grudnia 1922, naczelnikiem
państwa był Piłsudski. On mia-
nował wszystkich ministrów, wyž-
szych urzędników i oficerów.
Usuwał tych, którzy mu się nie
podobali (prezes ministrów, Poni-
kowski, minister skarbu, Michal-
ski), nie dopuszczał tych, których
nie lubił (Korfanty, Głąbiński).
Najbliższymi pomocnikami jego
w owym czasie byli panowie Car
i Świtalski.
W grudniu 1922 chodzili do

różni,
prosząc go, aby pozwolił się wy-
brać na Prezydenta Rzeczypospo-
litej, Chodził wówczas nawet Wi-
tos w imieniu Piastowców. Ale
Piłsudski nie chciał być Prezy-
dentem. Mówił głośno, że źle mu i
ciąsno w Belwederze, że Konsty-
tucja daje mu za mało prawa.
Sam więc usunął się, ale wska-
zał następcę. Zgromadzenie Na-
rodowe, idąc za głosem Pilsud-
skiego. wybrało większością gło*-
sów Prezydenta Rzeczypospolitej
najpierw Gabrjela Narutowicza, a
potem Stanisława Wojciechow-
skiego. Narodowcy głosowali naj-
pierw na Maurycego Zamoyskie-
go, a patem na Kazimierza Mo-
rawskiego, ale obydwa razy byli
w mniejszości. 7

A więc i w latach 1923 do
1926 Piłsudski miał większość,
mógł być Prezydentem i rządzić.
Wiemy, że sam rządzić nie chciał.
ale u steru postawił ludzi, którzy
go słuchali.

Gdy w roku 1923 było w Pol-
sce bardzo źle, wtedy na chwilę
dopuszczono do głosu członków
obozu narodowego. Wtedy to ure-
gulowano sprawę podatków, wa-
luty, pobory urzędnicze, uporząd-
kowano handel zagraniczny. Ałe
zaledwie niebezpieczeństwo mi-
nęło, już rząd większości polskiej
został obalony. W czasie długich
rządów Władysława Grabskiego
byli ministrami przeważnie zwo-
lennicy Piłsudskiego:  Thugutt,
Skrzyński, gen. Sosnkowski, Jur-
kiewicz. | znowu, gdy wjesieni
1925 roku było bardzo źle, zo-
stali na chwilę ministrami naro-
dowcy: J. Ździechowski, Stanisław
Grabski. Ale w rządzie tym byli
równocześnie tacy zwolennicy
Piłsudskiego, „jak gen. Żeligow-
ski, Skrzyński, Moraczewski. A
gdy i ten rząd upadł wskutek in-
tryg Moraczewskiego, wtedy w
imieniu kilku stronnictw, a to
socjalistów, Wyzwolenia, Piasta,
N. P. R. udał się do Piłsudskiego
prezes socjalistów poseł Marek i
prosił go, aby stanął na czele
rządu jako prezes Rady mini-
strów. Było to 8 maja 1926 roku.
W pięć oni później rozpoczął woj-
nę domową, aby obalić Prezy-
denta i rząd Witosa, a samemu
wziąć władzę.

Powie ktoś: no, tak, w grud-
niu mógł Piłsudski zostać Prezy-

dentem, ale gdy nie wziął, to za
to, co się działo, nie ponosi żad-
nej odpowiedzialności. Na to jest
krótka odpowiedź: | teraz od
maja 1926 roku Prezydentem jest
Mościcki, a nie Piłsudski, preze-
sem ministrów byli Bartel i Świ-
talski, a jest Sławek, a czy na-
prawdę oni rządzą, czy Piłsudski?

Podobnie było i w latach 1923
do 1926. Wtedy wszyscy, z wyjąt-
kiem posłów „ósemki* szli z Pił-

sudskim. Do Piasta należeli wte-
dy tacy piłsudczycy, jak Miedziń-
ski i Polakiewicz, do Wyzwolenia
tacy pilsudczycy, jak Bartel i
Kościałkowski, do socjalistów ta-
cy, jak Moraczewski. Jaworowski,
Downarowicz, Praussowa,  Bo-
browski i inni. Nawet w narodo-
wych stronnictwach byli piłsud-
czycy: obecny minister rolnictwa,
Janta Połćzyński był senatorem
z grupy Chrześcijańsko - Narodo-
wych Rolników, posłowie Romoc-
ki i Mianowski byli posłami
Chrześcijańskiej Demokracji. A
więc stronnictwa, które miały
zwolenników Piłsudskiego, były
w większości i słuchały go. Mógł
rządzić!

Teraz te tak niedawne czasy
wyglądają trochę zamącone, bo

dawni przyjaciele Piłsudskiego
wielką gromadą przeszli do obo-
zu jego przeciwników. Ale to do-
piero teraz cała lewica walczy z
Piłsudskim. Jeszcze rok temu,
24 czerwca 1929 roku, socjalista
Daszyński w rozmowie z Piłsud-
skim proponował sojusz „sana-
cji* i lewicy! Przed 10 lat jednak
komenda całej lewicy należała
do Piłsudskiego i jego ludzi!
Trochę wcześniej usunęli się od

„ka? Wynika to,

Piłsudskiego Piastowcy i Narodo-
wa Partja Robotników. Ale i o
nich trzeba powiedzieć, że już
po zamachu majowym, gdy Pre-
zydent Wojciechowski ustąpił i
trzeba było wybrać nowego Pre-
zydenta Rzeczypospolitej, to Pia-
stowcy i N. P. R. w Zgromade-
niu Narodowem oddali swe gło-
sy najpierw Piłsudskiemu, a po-
tem Mościckiemu. Zaledwie Wi-
tos, Kiernik, Osiecki i jeszcze
paru wstrzymali się od głosowa-
nia. F tacy Piastowcy, jak Bojko,
Gawlikowski, Błyskosz itd. w cza-
sie wyborów w roku 1928 prze-
szli na stronę Piłsudskiego, zty-
wając z Piastowcami.

Co z tego wszystkiego wyni-
że w latach od

1918 do 1922 i od 1926 do 1930
rządził Polską Piłsudski, a w la-
tach 1923 do 1925, gdy on sam
rządzić nie chciał, rządzili prze-
ważnie ludzie, wskazani przez
niego, a tylko, gdy było bardzo
źle, dochodzili na chwilę do gło-
su narodowcy.

„To dziś, gdy wreszcie oblicza
się koniec rządów  piłsudczyzny,
trzeba wyraźnie powiedzieć.

„Nie można dłużej milcząco
przyznawać słuszności różnym
krytykom, którzy mówią, że rzą-
dzili źle i narodowcy i piłsudczy-
cy. Narodowcy nigdy sami nie
rządzili. Byli w ciągu 11 lat trzy
razy dopuszczeni do spółki z za-
ciętymi piłsudczykani. „Ale sami
całej władzy nigdy nie mieli. W
najjepszym razie mieli 2 ministrów
na 14 ministrów.

„Narodowcy jeszcze Polską nie
rządzili. Ale ten czas przyjść mu-
si — i to niedługo*.
 

 

GDAŃSK CONTRA GDYNIA.
Z Gdańska piszą:
Jak wiadomem jest w Polsce

z telegraficznych doniesień, gdań-
ska izba handlowa powzięła rezo-
lucję, wymierzoną przeciw Gdyni.

Argumenty strony gdańskiej
są znane i nie potrzeba ich po-
wtarzać. Nie wynikają z potrzeb
gospodarczych wolnego miasta,
lecz są wynikiem polityki, którą
senat gdański prowadzi teraz w
stosunku do Polski, nie z własnej,
nieprzymuszonej woli, lecz na
wyraźny rozkaz Berlina, gdzie u
władzy są teraz jawni nacjonaliś-
ci i odwetowcy.

Wojnę Gdańska z Polską przy-
gotowano szczegółowo w  nie-
mieckim urzędzie spraw zagtani-
cznych. Gdy senat gdański roz-
począł kroki zaczepne i wystoso-
wał notę przeciw Gdyni do ko-
misarza Ligi Narodów, dzienniki
gdańskie ogłosiły tego samego
dnia reprodukcję grafikonów sta-
tystycznych, które, opracowane
tendencyjnie, poprzeć miały tezę
senatu. Wykresy te pochodziły z
wydziału ekonomicznego  nie-
mieckiego urzędu spraw zagra-
nicznych.

Obecne wystąpienie gdańskiej
izby handlowej jest dalszym prze-
jawem ofensywy Gdańska, pro-
wadzonej w Berlinie. Nie powin-
niśmy się łudzić. Jak długo rzą-
dzi w Niemczech gabinet nacjo-
nalistyczny, a nic nie rokuje mu
krótkiego żywota. Gdańsk będzie
wa!czył z Polską konsekwentnie
i wytrwale. Nacjonaliści gdańscy
walczą z Polską nie w interesie
wolnego miasta, lecz w interesie
Rzeszy. Swiadomie wystawiają na
szwank gospodarczą egzystencję
Gdańska, ponieważ wierzą w zwy-
cięstwo Niemiec nad Polską. Go-
dzą się być taranem.

Ten stan rzeczy nie może po-
zostać bez odpowiedzi ze strony
polskiej.—Nawet najbardziej kom-
promisowy rząd musi zareago-
wać na takie wystąpienia, godzą-
ce bezpośrednio w podstawy
państwa. Pierwsza odpowiedź rzą-
du polskiego zabawiła się w wy-
wody „statystyczne, dowodzące,
że Gdańsk ma większe korzyści
z Polski, aniżeli odwrotnie Pol-
ska z Gdańska. Tak jest istotnie,
ale argumenty tego rodzaju nie
przekonają przeciwnika, który
wyraźnie okazuje, że nie zamie-
rza dać sobie cośkolwiek wyper-
swadować i upiera się przy swo-
jem, że „Charthaginem esse de-
lendam“.

Gdańsk wie doskonale, że Pol-
ska nigdy nie zgodzi się na zre-
zygnowanie z Gdyni i dlatego,
rozmyślnie, żąda tego coraz to
natarczywiej. Rząd nasz, przeko-
na się prędzej czy później, że
dowodzenia statystyczno - ekono-
miczne i wskazywanie na potrze-
bę Polski posiadania przynaj-

mniej dwóch portów, są grochem,
rzucanym o ścianę. Nawet gdyby
się bał i nie chciał inaczej od-
powiedzieć  Gdańskowi, będzie
do tego zmuszony. Pogląd spo-
łeczerfstwa polskiego, bez różni-
cy przekonań politycznych, wy-
powiedziała już grudziądzka izba
handlowo przemysłowa, która, w
odpowiedzi na pierwsze wystą-
pienie senatu gdańskiego, ošwiad-
czyla krėtko: jeszcze szybciej i
intensywniej budować Gdynię!

Tak jest istotnie. Z gdańskimi
figurantami Berlina niema co
mówić, bo nie chcą rozmawiać i
głusi są na wszystkie nasze argu-
menty. Nie chcą żyć z nami
zgodnie i chcą z nami wojny. Są
uparci i niedostępni perswazji.
Nie potrzebujemy wytaczać ar-
mat i ogłaszać mobilizacji. Wszel-
kie skargi, krzyki i pogróżki Gdań-
ska puszczajmy mimo uszu i spo-
kojnie pracujmy dalej nad budo-
wą Gdyni.

Gdańskowi dawaliśmy wielo-
krotnie i dajemy jeszcze teraz

potrzebną mu szansę. Zacietrze-

wione, nacjonalistyczne miasto

nie korzystało i nie chce korzy-

stać z naszej oferty, nie zgadza

się być jednym z dwóch portów
Polski. Chce mieć monopol, żeby

w danej chwili, jak to było już
raz w roku 1920 mieć nas beza-
pelacyjnie w ręku. Tego Gdańsk

się już nie doczeka.—Mamy Gdy-

nię i z niej nigdy nie zrezygnu-

jemy.
Walcząc teraz z Polską, Gdańsk

ryzykuje bardzo wiele. W grze
politycznej stawia na kartę gospo-
darczą egzystencję swoich miesz-

kańców. Gdy w swoich obrotach

portowych spadnie do roli Kró-

lewca, wówczas zrożumie po nie-

wczasie, że uczynił źle, wypowia-
dając wojnę Polsce.
GKS TERE AKA KRA BZYL ZOK WEZ

TABELA WYGRANYCH
Loterji Państwowej.
W pierwszym dniu ciągnienia

4-ej klasy 2liej polskiej loterji
państwowej, główniejsze wygrane
padły na numery następujące:

80.000 złotych na Nr. 157635.
40.000 złotych na Nr. 136642.
10.000 złotych na Nr. 69668!
Po 1.000 złotych na Nr.: 80653

106039 117775 187581.
Po 800 złotych na Nr.: 50032

57349 81419 105609 120610 125580
132106 192073.

Po 600 złotych na Nr.: 8989

24969 30057 33511 48638 82990
95452 111623 114902 115971
122630 145791 157114 176146
195473 196885 202073 205691.

WARSZAWA. (Pat.) W drugim
dniu ciągnienia 4-ej klasy 21-ej
Polskiej Państwowej Loterji Kla-
sowej główniejsze wygrane padły
na numery następujące: 20 ty-
sięcy zł —Nr. 191441, po 5 tysię-
cy zł.—Nr. Nr. 30711 i 71201,  



2

Driunė pagi
Ukazały się ostattnio w jed-

nem piśmie żydowskiem i w jed-

nem niemieckiem wiadomości o

rzekomych rokowaniach poufnych

pomiędzy decydującymi czynni-

kami polskimi a litewskimi.

Żydowskie pismo wychodzące

po polsku w Krakowie „Nowy

Dziennik* podało mianowicie

wiadomość następującą:

„W Wilnie i Piekieliszkach mają się

toczyć poufne rokowania z przedstawi-

cielami rządu litewskiego w sprawie

modus vivendi między Polską a Litwą.

W rokowaniach tych rolę medjatora

miał podobno objąć Watykan”.

Niezależnie od tego co tych

rokowaniach doniosła, jak podał

nam wczoraj telefonicznie nasz

korespondent warszawski, berliń-

ska „Vossische Zeitung“, pismo

berlińskie podaje już szczegóły

porozumienia, które rzekomo

miało dojść poufnie do skutku.

W myśl tego porozumienia Pol-

ska jakoby miała wyrazić zgodę

na odstąpienie Litwie Święciaa
wzamian za co Litwa miałaby -się

wyrzec Swych pretensji do Wilna.

Pogłoski te nie wydają się

nam całkowicie prawdopodobne,

jednakowoż być może, że jak się

mówi, niema dymu bez ognia.

Znając zamiłowanie pewnych

wpływowych czynników do kon-

spiracjj można  przypuścić, że

jakieś poufne rozmowy były istot-

nie prowadzone.

Dlatego też, aczkolwiek w wąt-

pliwość podajemy doniesienia

„Nowego Dziennika" i Vossische

Zeitung", to jednak nie możemy

się powstrzymać od omówienia

tyeh pogłosek.

QR Dotyczą one nas tutaj w Wil-

nie zbyt blisko, żebyśmy je mogli

zbagatelizować. Wiemy przecież

dobrze, że istniały już liczne

projekty załatwiania sprawy sto-

sunków polsko - litewskich bez

liczenia się z wolą zainteresowa-

nej ludności Wileńszczyzny.

Ani potwierdzenia, ani zaprze-

czenia pogłosek dotychczas nie-

ma, otóż przedewszystkiem uwa-

żamy się za uprawnionych żądać

od władz niezwłocznego podania

do wiadomości publicznej istotne-
go stanu rzeczy.

Podanie przez poważne pismo

zagraniczne wiadomości o pro-

jektowanem odstąpieniu przez

państwo części terytorjum pań-

stwowego, musi wywołać natych-

miastową reakcję. Wyobrażamy

sobie, że gdyby którekolwiek z

pism polskich podało dajmy na

to, że Włochy zamierzają odstą-

pić Fustrji część południowego

Tyrolu, pismo takie natychmiast,

w tym samym dniu otrzymałoby

od ambasady włoskiej katego-

ryczne spostowanie.
Jeżeli sprostowania w sprawie

nas istniejącej nie było, świadczy

to w najlepszym razie o niedo-

łęstwie iniedbalstwie organów na-

szego Min. Spraw Zagranicznych.

Jeżeli prawdą jest, w ce zresz-

tą wątpimy, że projekt rekom-

pensaty ze strony polskiej za

zrzeczenie się przez Litwę niedo-

rzecznych pretensji do Wilna wy-

szedł, jak twierdzi  „Vossische

Zaitung*, ze sfer watykańskich,

to świadczyłoby o niedbalstwie

naszej ambasady przy Watykanie,

„ która ma obowiązek informować

Stolicę Apostolską o istotnym

stanie rzeczy.

Żadna rekompensata Litwie

od nas się nie należy. Wilno jest

miastem polskiem, którego nigdy

nie oddamy i dlatego pretensje

litewskie zgoła nieuzasadnione,

nie są dla nas wcale groźnei

niema powodu, żebyśmy mieli za
ich zrzeczenie się przez Litwę

płacić częścią swego terytorjum.

Jeżeli chodzi o granicę pol-
sko-litewską, to możliwe są jedy-

nie drobne zmiany w terenie, ja-

kie zawsze są przeprowadzane za
obopólną zgodą przy ustalaniu

linji granicznej przez mieszaną

komisję.

Jednak jakiekolwiek uszczupla-
nie terytorjum polskiego jest ab-
surdem, gdyż jak wiadomo liczba
Polaków po litewskiej stronie gra-

nicy jest więcej niż dwukrotnie

większa niż liczba Litwinów w
Polsce.
W szczególności niedorzecz-

nością byłoby odstępowanie Swig-

cian, gdyż to odcięłoby nas od

Łotwy i od kolejowego dostępu

do Dźwiny.

Wreszcie ogólne jakiekolwiek

tajne rokowanie, ST to w Wil-

"wicie, wyczytawszy w
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z prasy.
Zgoda przy żłobie.

Pod powyższym tytułem pisze
„Robotnik*.

Pan naczelnik Hołówko ma wśród
mniejszości narodowych w Polsce do-
brę imię.

Artykuły, z któremi niedawno p. Ho-
łówko wystąpił na szpaltach „Gazeły
Polskiej*, wywołały żywą dyskusję w
prasie, niemniej jednak sama „tran-
zakcja handłowa*, inaczej bowiem pro-
pozycji p. Hołówki nazwać nie mo-
żna — została przez ogół żydowski
odrzucona.

Zydzi spotrzegli się, że propozycje
p. Hołówki pojawiły się równocześnie
z wiadomościami o powierzeniu p. Ho-
łówce roli komisarza wyborczego B. B.
na kresach. Coraz częściej wśród ży-
dów na kresach słyszy się opinję, iż
mocodawcy p. Hołówki użyli go do ró-
wnie niepoważnej gry, jak użyto p. p.
Szymańskiego i Jana Piłsudskiego pod-
czas ostatniego przesilenia rządowego.

W największem polskiem mieście
kresowem — w Wilnie, jeszcze ubie-
głej niedzieli omawiane były propo-
zycje p. Hołówki.

loto tego samego d'ia, w temże
Wilnie odbywa się zjazd podoficerów
rezerwy. Ocbywa się pochód przez
miasto do województwa, potem pochód
na miejsce straceń na placu Łukiskim
Tysiące żydów przyglądało się pocho-
dowi i z przerażeniem poznają także
bardzo wśród żydów „popularnego"
atamana Bałachowicza, kroczącego na
czele podoficerów.

— Nu, nu—kręcą żydzi głowami —
tu Hołówko, a tu Bałachowicz...

— Przepraszsm — zapytuje jeden
żyd drugiego — do jakiej partji należy
pan Hołówko?

— Do rządowej partji B. B.
— Nu, a pan Bałachowicz?
— Także do rządowej partji B. B.
— Nu, jak to może być?
— Nie zna się pan na polityce...

Najpierw pokazuje się p. Hołówkę...
Co, niechcesz pan z nim gadać? No to
ci pokazują Bałachowicza.

Albož zestawienie Hołówko—
Bałachowicz jest czemś tak nie-
zwykłem w BB? Możemy podob-
nych kurjozów więcej przytoczyć:
Książe Janusz i Polakiewicz, ks.
Sapieha i tow. Moraczewski itd.

Mickiewicz, pisząc swą alegorję
o trzech bachmatach twierdził,
iż „gryzą się przy żłobie, a godzą
pod batem“.

BB godzi wszystkich... przy
żłobie.

Znowu wsypa.
Wiele pism zamieszcza obec-

nie dzień po dniu w rubryce
„Z przed dziesięciu lat* ówczesne
komunikaty sztabu generalnego.
Tekstu tych komunikatów dostar-
cza pismom PAT.

Pomysł niewątpliwie jest do-
bry, przypomnienie podobne —
na czasie. Chodzi jednak o to,
by wykonany był ścisłą i dosłów-
ną kopją komunikatów sztabu
generalnego z przed dziesięciu lat.

Jakżeż dzieje się w  rzeczy-
wistości? Oto ku niemałamu zdzi-
wieniu przeczytaliśmy w końcu
komunikatu z dn. 7-go sierpnia
taki ustęp:

„W dniu 6 sierpnia zapadła de-
cyzja Naczelnego Wodza do stoczenia
walnej bitwy nad Wisłą. Rozkaz Na-
czelneqo Wodza z 6 sierpnia zarządza
przegrupowanie do bitwy, oraz,zawiera
plan tej bitwy”.

Jakto? Zapyta niejeden: więc
nasz sztab generalny już 6go
sierpnia podawał do ogólnej (a
więc i bolszewików) wiadomości,
jakie są jego najbliższe zamierze-
nia strategiczne?

Co to ma znaczyć: zdrada,
bezgraniczna lekkomyślność czy
skończona głupota?

Na to odpowiada uspokaja-
jąco redakcja „Lwowskiego Kur-
jera Porannego" która zbadała
sprawę tę u zródła t. j. porów-
nała oryginalny tekst komunika-
tu sztabowego z tym, który obec-
nie rozesłany został przez Pat'a i
stwierdziła, że cały ten ustęp zo-
stał ni w pięć ni w dziewięć zmy-
ślony i przylepiony do tekstu ory-
ginalnego przez usłużną PAT'iczną.

Zakońończenie — oględnie mó-
wiąc — zełgane. Bo historyczny plan
stoczenia decydującej bitwy był całko-
wicie obmyślany w najdrobniejszych
nawet szczegółach przez Ś p. Generała
Rozwadowskiego był Jego i tylko Jego
dziełem i jako taki został przesłany
jedynie do zapoznania się i ewentual-
nego przyjęcia gen. Weygandowi,
min. Piłsudskiemu, gen. Zagórskiemu
i innym.

Niestety, Gen. Rozwadowski śpi już
snem wiecznym na cmentarzyku Orląt
lwowskich, gen. Zagórski... organizuje
lotnictwo w Brazylji, obaj zaprzeczyć
nie mogą. Ale — Verba volant, scripta
manent. W wielkiej monografji o ś. p.
Gen. Rozwadowskim jest autentyczne
zdjęcie historycznego rozkazu Nr.10.000,
pisanego Jego ręką, rozkazu, który ura-
tował od zagłady Polskę a może i całą
kulturalną Europę.

Niech no sobie niefortunny auto-
rzyna zakłamanej notatki ten rozkaz
sanacyjnemi oczyma obejrzy i nie
stara się więcej budować legendy o
glinianych nogach. Na nic się już dziś
bowiem zdały bizantyjskie poklony w
kierunku sanacyjnej Mekki. 3

 

 

Już i na Poznań ostrzą sobie zęby.
W ostatnich czasach w prasie

niemieckiej dzień w dzień spoty-
kamy ataki na Polskę, utrzymane
zwyklewtonie bardzo niewybred-
nym. Wszystkie te jednak ataki
są niczem w porównaniu z pozio-
mem i tonem korespondencji, ja-
ka ukazała się w tych dniach w
„Berliner Bórsen-Zeitung". Kores-
pondencja ta nosi tytuł „Czyśmy
zapomnieli o Poznaniu?“, a auto-
rem jej jest niejaki Renė Kraus.

Już na samym wstępie spoty-
kamy się z wierutną brednią. Oto
p. Kraus twierdzi, że w chwili o-
becnej Poznań jest najbardziej
antyniemieckiem miastem na świe-
cie, ale zarazem też... najbardziej
pruskiem — jest miastem, w któ-
rem „dawna pruskość" zachowa-
ła się w najczystszej formie. Świad-
czyć ma o tem nietylko wygląd
domów, budynków publicznych,
dworca, magazynów kupieckich,
skwerów — ale także umysłowość
obywateli Poznania, od prezyden-
ta miasta począwszy, a skończyw-
szy na  tragarzu dworcowym.
Wszyscy ludzie—oświadcza p. Kra-
us — zapierają się tego i manife-
stują przy każdej okazji swą stu-
procentową polskość—ale niem-
niej są oni „Prusakami" z ducha (!).

Tej pruskóści Poznań -— zda-
niem autora — zawdzięcza swą
„gdokladnošė“, „poprawnošė“, swo-
je „tempo”, wogóle całą swą
„europejską cywilizację". Jak po-
wierzchowne są te uwagi p. Krau-
sa, dochodzi choćby fakt, że na-
wet korespondenci wielu pism
niemieckich przyznają, iż Palacy
wnieśli wiele własnych dodatnich
walorów do życia miast b. zabo-
ru pruskiego.

P. Kraus nie omija oczywiście
okazji, by zaatakować  znienawi-
dzonych poznańskich narodowych
demokratów, stojących na czele
„hecy antyniemieckiej". Przy tej
okazji okazuje się raz jeszcze,
jak swapliwie różne antypolskie
brednie, rozpowszechniane przez
osławiony „Posener Tageblatt*,
są przedrukowywane przez pisma
niemieckie w Rzeszy—oczywiście
w formie jeszcze bardziej wy-
olbrzymionej. P: Kraus miano-

„Posener
Tageblacie“ oszczerczą notatkę,
jakoby prasa polska cieszyla się
z katastrofy koblenckiej — po-
puszcza juž zupelnie wodze swej
polakožerczej fantazji i pisze, žė
prasa narodowo - demokratyczna
uznała katastrofę koblencką za
„sąd Boga nad barbarzyńcą Hin-
denburgiem“. Od podobnych
kłamstw roi się, zresztą cała ko-
respondencja.
W dalszym jej ciągu spotyka-

my niebywały wprost w treści i
formie atak na ks. kard. Hlonda,
którego autor nazywa „Hetzkar-
dinalem*, uciskającym katolików
niemieckich i dążącym do ich
wynarodowienia.

Korespondent wzywa następ-
nie swych rodaków (oczywiście z
Rzeszy Niemieckiej), by postarali
się o tani kredyt dla niemieckiej
własności ziemskiej w Polsce, ce-
lem utrzymania jej w dotychcza-
sowych rękach. P. Kraus wie na-
pewno dobrze, że właśność nie-
miecka w Polsce oddawna już
korzysta z kredytów i subwencyj,
dostarczanych jej z Niemiec (na
Pomorzu kredyty te sięgają dzie-
siątków miljonów) — chodzi mu
więc widocznie o dalsze jeszcze
powiększenie strumienia złota nie-
mieckiego na podtrzymywanie
niemczyzny w „zrabowanych pro-
wincjach“.

Najlepsze jest jednak zakoń-
czenie korespondencji, w którem
autor powtarza znaną piosenkę
niemiecką i twierdzi, że unormo-
wanie stosunków handlowych
polsko-niemieckich jest możliwe
tylko w razie zmiany stosunków
politycznych. Na czemże ma po-
legać ta zmiana? „Niemcy w Po-
znańskiem—pisze p. Kraus—zwra-
cają się do Niemców w Rzeszy z
poważną prośbą: przy ogólnem
żądaniu rewizji granic w koryta-
rzu nie należy zapominać, że
miasto Poznań jest naturalnem
centrum korytarza (I) i pozosta-
nie niem w każdem nowem
ukształtowaniu stosunków (!)*.

Rychło patrzeć, a dowiemy.
się z gazet niemieckich, że „na-
turalnem centrum korytarza", któ:
ry Niemcy muszą dostać, jest...
Warszawa.

Bredni p. Krausa i jego nie-
mieckieh kolegów po piórze
oczywiście nie można brać zbyt
poważnie. Bądźcobądź świadczą
jednak one o tem, w jak szyb-
kiem tempie wzrastają zaborcze
apetyty niemieckie od chwili
ewakuacji Nadreniji.
ir d

jejm i Nudd
Powrót ministra spraw

wojskowych.
WARSZAWA. (Pat). W dniu 8

b. m. Pan Marszałek Józef Pil-
sudski, minister spraw wojsko-
wych powrócił z urlopu do War-
szawy i z dniem 9 b. m. obej-
muje urzędowanie.

 

 

'nie, czy tembardziej w Piekielisz-

kach w tajemnicy przed ciałami

ustawodawczemi, zainteresowaną

ludnością ziemi Wileńskiej, gdyby

istotnie były prowadzone, byłyby

zupełnie nie na miejscu i w ni-

<zem nie mogłyby wiązać narodu

i państwa nolskiego.
Nie chcemy wierzyć w praw-

dziwość tych pogłosek jednako-

woż żądamy wyjaśnienia i zaprze-

czenia.
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Diięń paliiyzn.
Zabiegi niemieckie w spra-

wie mniejszościowej.

Na terenie międzynarodowym
daje się zauważyć wzmożony ruch
w związku z mającym odbyć się
w pierwszych dniach września
kadłubowym kongresem mniej-
szościowym, który po opuszcze-
niu go przez mniejszości polskie,
oraz Związek Mniejszości w Niem-
czech posiada charakter imprezy,
wysługującej się interesom nie-
mieckiej polityki imperjalistycznej.

Najczynniejszym jest, jak zwy-
kle, p. Hmmende, sekretarz kon-
gresów, który kręci się wciąż po
różnych stolicach, posługując się
jako swą prawą ręką niejakim
von Bergiem, Niemcem baltyckim
z Rygi, który jest redaktorem
wychodzącego na Łotwie miesię-
cznika „Neue Rundschau”. Przed
niedawnym czasem von Berg ba-
wił w Londynie, gdzie wygłosił w
parlamencie angielskim odczyt,
któremu przysłuchiwali się po-
słowie socjalistyczni i liberalni.
Prelegent omawiał sytuację mniej-
szościową w Europie, oraz doma-
gał się utworzenia stałej komisji
dla spraw mniejszościowych przy
Lidze Narodów. Niewątpliwie w

związku z odczytem propagando-
wym von Berga było wystąpienie
68 posłów labourzystowskich i li-
beralnych, którzy zwrócili się do
Mac Donalda i Hendersona, by
W. Brytanja zażądała na terenie
międzynarodowym stworzenia przy
Lidze Narodów stałej komisji dla
spraw mniejszościowych. Jak wia-
domo, min. spraw zagranicznych
Henderson odpowiedział wymija-
jąco i nie dał interpelantom do-
tychczas żadnej odpowiedzi po-
zytywnej.

Trudno wróżyć zabiegom pp.
Ammende'a i von Berga powo-
dzenie na terenie angielskim,
gdyż W. Brytanja posiada zbyt
wiele własnych kłopotów, że wy-
mienimy tylko Indje, Egipt i Pa-
lestynę (ta ostatnia na terenie
Genewy jest b. drażliwa), aby
chciała zaprzątać sobie głowę
niebezpieczną sprawą mniejszoś-
ci, która zresztą po zeszłorocz-
nym raporcie madryckim nie zy-
skała wcale na aktualności. Zu-
pełnie nieprzychylnie do wszel-
kich tendencyj „udoskonalania” i
„rozszerzania” procedury mniej-
szościowej przejawia ponadto se-
kretarjat Ligi, który wie, że dal-
sze zmiany w procedurze byłyby
pogwałceniem traktatów mniej-
szościowych, na co nigdy nie
zgodzą się te wszystkie państwa,
które traktaty podpisały.

 

Zmarnowany Sezoń
budowlany.

Tegoroczny ruch budowlany
przedstawia obraz nędzy naszej
w kolorach  ciemniejszych od
ogólnego kolorytu wskaźników
konjunkturalnych. Jako też za-
stój budowlany objawia się w
formach ostrzejszych i bardziej
diugotrwałych, niż zastój w in-
nych branżach.

Kilka cyfr niechaj
nasze powiedzenia:

Podczas gdy wskaźnik wytwór-
czości Instytutu Badania Konjun-
ktur stwierdza, że stan zatrudnie-
nia w przemyśle włókienniczym
spadł w ciądu roku (od maja
1929 do maja 1930) z 106,7 na
88,2 tenże wskaźnik wykazuje, że
gwałtowniejszy był spadek ko-
njunktury w przemyśle budowla-
nym, bo wyraził się w stosunku
177,3 do 103,3.

Statystyka przewozów mate-
rjałów budowlanych wykazuje
spadek (od kwietnia 1929 do
kwietnia 1930) z 209,0 na 159,4,
zaś ilość robotników zatrudnio-
nych w przemyśle budowlanym
wynosiła w maju r. b. 25.900,
podczas gdy rok przedtem 43.900.

Zapasy cegły sięgały z po-
czątkiem r. b. milj. sztuk i
ciążyły do tego stopnia na rynku,
że ceny, zamiast, jak normalnie,
podnieść się z nowym sezonem,
spadły o blisko 20 proc.

Zdaniem fachowców ruch bu-
dowlany w tym roku osiągnie
najwyżej '/, stanu z r. 1928. W
1928 r. ruch budowlany przedsta-
wiał wartość ok. 900milj., -w
1929 r. okolo 500 milj, zaś w
r. b. osiągnie najwyżej wartość

zilustruje

300 milj. Przytem bierze się pod
uwagę i dyskontuje zgóry oży-
wienie, jakie ma na rynku budowla-
nym zapanować na jesień.

Nietrudno było przewidzieć to
jesienne ożywienie; już kłlka mie-
sięcy temu, zdaje się że w mar-
cu, zapowiadano, że właściwy se-
zon budowlany rozpocznie się w
Polsce jesienią. Tak też jest isto-
tnie, a winę za anormalny stan
rzeczy ponoszą przedewszystkiem
czynniki rządowe, które spóźniły
się z ułożeniem programu budo-
wlanego. Tak np. akcja zakładów
ubezpieczeń społecznych rozpo-
częta wiosną, zacznie manifesto-
wać się na rynku dopiero jesie-
nią, ogłoszenie bowiem przetar-
gów spodziewane jest dopiero w
sierpniu, a rozpoczęcie robót we
wrześniu,

Niezdarność czynników rządo-
wych uwypukla potrzebę jak naj-
rychlejszego usunięcia etatyzmu
z dziedziny budownictwa. Ale
powrotowi do normalnych w tej
dziedzinie stosunków staje na
przeszkodzie zastraszające zubo-
żenie społeczeństwa. Nie mając
lokatorów  wyplacalnych, jakże
marzyć możemy 0 rentowności
budownictwa?

Wypływa stąd konieczność
szerzenia hasła  „wzbogacajcie
się"! Rzecz inna, że wyśmianoby
osobę, któraby w obecnych wa-
runkach z hasłem takiem wystą-
piła na forum publicznem. Zapy-
tanoby go: pokaż nam, jak się
to robi? Jak przeciwdziałać wzbo-
gacaniu się ludności, to nam po:
kazano w ostatnich latach na
licznych przykładach, ale nie po-
kazano nam, jak stwarzać źródło
bogactw.
 

 

Ltdłej Polski
P. Piłsudski na indeksie.

„Głos Narodu* donosi:
„W ub. niedzielę odbył się w

Łętowicach (pow. brzeski) wielki
wiec chłopski z udziałem tysiąca
chłopów z 15 okolicznych wsi.
Przewodniczył obradom p. Józef
Mączka, przemawiali: poseł Bro-
dacki z „Piasta*, włościanie Fr.
Michalak, Karaś i inni. Gdy przed-
stawiciel starostwa, który był na
wiecu obecnym wraz z8policjan-
tami, przerwał jednemu mówcy,
twierdząc, że rządu krytykować
nie wolno (I), wtedy p. Sikoń
rozpoczął czytać ustępy z mów i
pism Piłsudskiego, m. in. głośny
ustęp o „fajdanach*. Przedstawi-
ciel starostwa widząc, jak niepo-
żądane wrażenie wywiera ta pub-
liczna lektura na obecnych, ka-
zał ją przerwać, gdy zaś Sikoń
odparł, że pisma Piłsudskiego nie
zostały dotąd skonfiskowane i
dlatego wolno je czytać, wtedy
urzędnik wiec rozwiązał.

Rozwiązanie wiecu wzburzyło
chłopów bardziej niż najostrzejsza
mowa. Nastrój ich wyraził się w
chóralnem  odśpiewaniu pieśni
„Boże Ojcze, Twoje dzieci, pła-
czą, żebrzą lepszej doli“.

Bunt pretorjanów.
„Robotnik“ (nr.) 228) donosi

z Radomia:
— Na zebraniu legjonistów i

peowiaków w dniu 3 bm. powzię-
to szereg doniosłych uchwał. Po-
stanowiono w zieździe radomskim
udziału nie brać, lecz przeciwnie
zbojkotować go wszelkiemi środ-
kami, natomiast do Warszawy w
dniu 10 bm. wysłać delegację z
3ch osób, za własne składkowe
pieniądze, nie. „dyspozycyjne“.

Dodać trzeba, iż zebranie li-
czyło 25 osób, „było więc najlicz-
niejszem zebraniem  legjonistów
w Radomiu. od lat 6 i były to
„Stare leguny“, a nie jacyś tam
sympatycy, którży brali udział w
zebraniu przedzjazdowem, a któ-
rych wraz z „legunami* dosłownie
było 5. Nie więc dziwnego, że wójci
sanacyjni muszą różnemi sztucz-

kami werbować chłopów na zjazd
do Radomia, kłamiąc, iż Piłsud
ski będzie osobiście przyjmował
podania o ziemię, że będą bez
płatne przedstawienia i t. d., jak
to było w gm. Rogów.

Na 130 członków Związku Le-
gjonistów w Radomiu nie mniej,
niż 75 zgłosiło swoje wystąpienie
ze Związku i przystępuje do no-
wej organizacji legjonistów''.
W tymże numerze „Robotnik*

donosi z Lublina:
— „Legjoniści lubelscy w dniu

1 sierpnia 1930 r. powzięli rezo
lucję, w której oświadczają, że
dotychczasowe kierownictwo
Związku  Legjonistów zeszło z
z drogi obranej w roku 1914, a
tem samem nie realizuje haseł,
głoszonych w tymże samym roku.

Wobec tego zebrani uchwali-
li, že na Zjazd Legjonistów w Ra
domiu nie pojadą, lecz postano-
wili wybrać delegację na Zjazd
do Warszawy".

Delegaci „Kościoła Narodo-
wego” gośćmi p.Prezydenta
W ostatnim numerze „Polski

Odrodzonej” (nr. 15 z dn. 1. 8.
b.m.) czytamy, że dnia 7 b. m.
przybywa do Gdyni „pielgrzym-
ka“ delegatów kościoła narodo-
wego w Ameryce kłóra powitana
zostanie w porcie przez delega-
tów kościoła narodowego wPols-
ce i... przedstawiciela rządu pol-
skiego.

Wycieczka ta odwiedzi szereg
miast, w których ruch kościoła
narodowego okazał jaką taką ży-
wotność a dnia 15 sierpnia złoży
hołd panu Prezydeatowi Rzeczy-
pospolitej w Warszawie.

Dnia 17 sierpnia — jak infor-
muje organ kościoła narodowego
—-pielgrzymi wyjadą do Spały na
zaproszenie Pana Prezydenta,
qdzie wezmą udział *w dożynkach.
Czem zasłużyli sobie „sekciarze*
na to specjalne wyróżnienie, to
pozostanie tajemnicą, której
sprężyn nie trudno się domyśleć.
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NIEŽALUjDZIECIOM
CUFTARU!
CUKIER PREDRONAA

W każdej postaci: cukierki, mar-
meladki, czekolada, konfitury
soki etc. — cukier daje siłę I

zdrowie.

Drobne wiadómości.
Bilans lotników  poiskich
w rajdzie awjonetek.
BERLIN (Pat.) — Na

wie dotychczasowych danych da
się skreślić następujący krótki
bilans udziału polskich lotników
w tegorocznym międzynarodo-
wym raidzie awionetek po Eu-
ropie.

Z pośród 12 uczestników Po-
laków, startujących do lotu okręż-
nego, trasę raidu gługości ponad
71, tysiąca klm. ukończyło 7 Po-
laków, w tem 2 poza konkursem,
a jeden skreślony został po prze-
byciu ostatniego etapu. W ogól-
nej punktacji najlepsze dla Pola-
ków miejsce zdobył Płonczyński,
zajmując 17-te miejsce na 60
startujących oraz 34 sklasyfiko-
wanych uczestników raidu. Dru-
gie miejsce z pośród Polakow
zajął kpt. Więckowski, stając na
19-tem miejscu. Dwaj ci lotnicy
polscy, wchodząc do 20 pierwszych
iotników raidu tegorocznego, zdo-
byli po jednej nagrodzie oficjal-
nej raidu w wysokości 10 tysięcy
fr. franc. każda. Pozatem Plon-
czyński za najmniejsze zużycie
paliwa z pośród wszystkich ucze-
stników raidu zdobył nagrodę
Aeroklubu Niemieckiego. Jemu
również przypadnie nagroda mi-
nistra komunikacji dła najlepsze-
go z Polaków.—Dalej pełny raid
ukończyli dwaj lotnicy poiscy: Ba-
jan na awionetce ciężkiej 28-me
miejsce oraz Gedgowd na awio-
netce takiego samego typu. Za-
jęciu lepszych miejsc przez Pola-
ków przeszkodziły przedewszyst-
kiem silniki, których działanie
wielokrotnie na trasie zawodzilo.

Przebycie całej trasy przez
zgórą połowę ucżestników pol-
skich oraz ukończenie całego ra-
idu wraz z konkursem technicz-
nych przez jedną trzecią ogólnej
ilości maszyn polskich wraz
ze zdobyciem wyżej wspom-
nianych nagród uznać  na-
leży za wynik dla Polaków wyso-
ce dodatni, na podstawie bo-
wiem wyjaśnienia lotników pol-
skich, tegoroczny pierwszy udział
Polski w międzynarodowym rai-
dzie awionetek po Europie miał
przedewszystkiem na celu zapo-
znanie się praktyczne lotników z
podobną imprezą i nabranie przez
nich odpowiedniego doświadcze-
nia, aby w przyszłości stanąć cał-
kowicie  przysposobionymi do
wielkich tych zawodów lotniczych.

| Rosji. Stwieckiej
Burżujom nie wolno palić.

Według wiadomości z Moskwy,
władze sowieckie postanowiły usta-
lić normę, ile wolno palić papie-
rosów każdemu palaczowi, przy-
czem osoby nie pracujące w in-
stytucjach państwowych, będą
otrzymywać racje ograniczone.
„Były burżujom” nie będzie wol-
no wogóle paiić.

Ograniczenia te zostały wpro-
wadzone z powodu dotkliwego

jaki daje się od-
czuwać w Sowietach. Ostatnio w
strefie nadgranicznej schwytano
kilka osób usiłujących przemycić
tytoń pochodzenia pclskiego.

Kiełbasy z delfinów.
Oprócz ograniczeń  tytunio-

wych, mabyć w najbliższym cza*
sie wprowadzone ograniczenie
spożycia mięsa, wydawanego na
kartki. Projekt przewiduje ograni-
czenie dni mięsnych do 200 dni
w ciągu roku.

Ze względu na dotkliwy brak
produktów mięsnych, sowieckie
organizacje gospodarcze przystą-
piły do fabrykowania kiełbasy z
mięsa delfinów.

Dzienniki sowieckie zaznacza*
ją, że produkcja kiełbasy z delfi-
nów przyczyni się w znacznym
stopniu do załagodzenia kryzysu.

 

 

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.
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Zebranie Komitetu Organizacyjnego obcho-

du 10-cia «Cudu nad Wisłą»
Wczoraj w godzinach wieczo-

rowych w lokalu Ligi Katolickiej

odbyło się zebranie organizacyjne

Komitetu obchodu dziesięciolecia
Cudu nad Wisłą, na  którem

licznie zgromadzili się przedsta-

wiciele wileńskich  organizacyj

narodowych i katolickich. Ogółem

zebrało się około trzydziestu

przedstawicieli. .Zebranie zagaił

ks. prałat Olszański, przypomi-

nając zebranym pamiętne dni

nawały bolszewickiej.

Narady odbyły się pod prze-

wodnictwemż p. Olszewskiego,

w trakcie których uchwalono

właściwą uroczystość obchodu,

która się odbędzie 15 b. m. w

dzień Wniebowzięcia N. P. Maryi,

a która ma się rozpocząć od wy-

słuchania uroczystej mszy Św.

o celebrowanie której komitet

postanowił prosić J. E. Arcybi-

skupa Jałbrzykowskiego. Po na-

bożeństwie uchwalono zorgani-

zować akademję w Ogrodzie po-

Bernardyńskim, na którą zioży-

łyby się przemówienia, śpiew

chóralnyforaz produkcje orkiestry,

również w różnych punktach

ogrodu mają być rozmieszczone

inne orkiestry.

Zakończeniem obchodu ma

być pochód do grobów obroń-

wania tego planu powołano Ko-

mitet Wykonawczy w” osobach:

ks. Olszańskiego, p. Olszewskiego,

p. Weyssenhoffowej, p. posła Ko-

wnackiego, p. Kulesinskiego, p.

Żejmy oraz p. Hałaburdy, na za-

stępców wybrano p. Korybut-Dasz-

kiewicza, p. Broniewicza i p. Ce-

siula.

Po zamknięciu ogólnego ze-

brania Komitetu, który udzielił

Komitetowi Wykonawczemu peł-
nej swobody decyzji w poczyna-

niach w ramach uchwalonego

programu, odbyło się pierwsze

zebranie świeżo obranego Komi-

tetu Wykonawczego, który ukon-

stytuował się w sposób następu-

jący: przewodniczący—-p. Olszew-

ski, sekretarz — p. Korybut-Dasz-

kiewicz. skarbnik—p. Żejmo, po-

czem przystąpiono dd obrad nad

wykonaniem wyżej wymienionego

programu akademii.

Postanowiono więc wydać

odezwę do ludności, zarezerwo-

wać salę zamkniętą dla akademii,

na wypadek niepogody, następnie

ułożono listę mówców, a wreszcie

rozdzieloną
gólnych członków Komitetu pra-

ce przygotowawcze.

Nastepne zebranie Komitetu

Wykonawczego wyznaczono na

ców Wilna na cmentarzu wtorek 12 b. m. na godz. 8 wie-

Rossa. czorem. (b)

Do zorganizowania i zrealizo-
—

Sprawy administracyjne.
— Ostrożnie z cudzoziem-

camii Ministerstwo spraw wew-

nętrznych nadesłało Wileńskiemu

Urzędowi Wojewódzkiemu zarzą-

dzenie w sprawie roztoczenia bacz-

niejszej uwagi nad ruchem cu-

dzoziemców w _ wileńszczyźnie.

Okólnik stwierdza, że władze lo-

kalne za mało zwracają uwagi na

dowody osobiste cudzoziemców

i nie badają, czy posiadają oni

prawo pobytu Nierzadko władze

zadewalają się gołosłownem twier-

dzeniem zainteresowanych. Po-

nadto wielu z cudzoziemców przy-

jeżdża do Wilna w celach rzeko-

mo turystycznych, a w rzeczy-

wistości zajmują się tutaj pracą

zarobkową, zwłaszcza dzieje się

to w dziedzinie pracowników wi-

dowiskowych.
Również stwierdzono, że otrzy-

mują cudzoziemcy zbyt łatwo

prolongaty przymusu wyjazdu. W

następstwie tych wszystkich do-

świadczeń władze polecają zwró-

cić baczną uwagę na ruch obco-

krajowców w Polsce i zezwalają

na udzielanie ulg tylko prawdzi-
wym turystom, którzy przynoszą

gospodarczą korzyść krajowi. d

— Paszporty dla ludności
wiejskiej. Poszczególne starostwa

powiatowe w ubiegłym miesiącu

wydały 320 paszportów dla lud-
ności wiejskiej po cenie 60 gro-

szy za sztukę. d

— Konferencja. Wczoraj w
Urzędzie Wojewódzkim odbyła się

dłuższa konferencja z udziałem

wojewody Raczkiewicza i Kurato-

ra Okręgu Szkolnego Pogorzel-

skiego , poświęcona sprawom

szkolnictwa. d

— Osobiste. P. Wojewoda

Raczkiewicz rozpocznie w dniach

najbliższych urlop wypoczynkowy,

udając się nad polski Bałtyk. P.

wice wojewoda Stefan Kirtiklis

powrócił z urlopu wypoczynko-

wego i objął urzędowanie.

Sprawy miejskie.
— Magistrat wobec skreśleń

budżetowych Województwa. W
dniu wczorajszym odbyło się po-

siedzenie prezydjum Magistratu

m. Wilna, na którem omawiano

sprawę skreślenia Urzędu Woje-

wódzkiego w preliminarzu budże-
towym na rok 1930-31.

Magistrat na posiedzeniu tem

ustosunkował się do poczynio-

nych zmian w budżecie oraz na
podstawie referatów złożonych
przez ławników postanowił opra-
cować obszerny referat w którym
przedstawi wnioski władzom wo-
jewódzkim. d

Sprawy kolejowe.
— Gapom nie powodzi się.

Na poszczególnych s'acjach ko-

lejowych Wileńskiej dyrekcji ko-

lejowej za czas od 1 do 31 lipca

zatrzymano 45 osób jadących w
pociągach na gapę d
— Ruch bezprzeładunkowy

pomiędzy Polską, Łotwą |
Estonją. Onegdaj zakończyła de-
finitywnie swe prace w Rydze
międzynarodowa konferencja ko”
lejowa w sprawie przeładunkowej
komunikacji między Łotwą, Esto-
nją i Polską. Na konferencji opra-
cowano projekt umowy o bez-
przeładunkowej komunikacji, któ-
ra w skróceniu nazywać się bę-
dzie K. B. B., czyli komunikacja
bezprzeładunkowa bałtycka.

Ulmowa wejdzie w życie z
dniem 1 listopada r. b.

Przestawienie osi z toru sze-
rokiego na wąski i odwrotnie od-

bywać się będzie na stacji grani-

cznej Dyneburg.
Równocześnie został stworzo-

ny związek pomiędzy zarządami

kolei wszystkich trzech państw

dla zorganizowania ruchu bez-

przeładunkowego. Przewodniczą-

cym tego związku na okres trzech
lat została wybrana Polska.

We wszystkich konferencjach

brała czynny udział delegacja z

ramienia Wileńskiej Dyrekcji

BMP. (d)
— Ruch towarowy pomię-

dzy Polską, Łotwą, Rosją i

Prusami Wschodniemi. W cią-
gu ubiegłego miesiąca na terenie

Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej,

przez stację graniczną Turmonty,

przewieziono 145 wagonów róż-

nych towarów i węgla gėrnoslą-

skiego. W tymże czasie z Łotwy

przybyło do Polski 112 wagonów

towarów. Przez stacje Stołpce, Za-

hacie i Olechnowicze wywieziono

do Rosji Sowieckiej 216 wago-

nów różnych towarów, w tem 25

manufaktury, 30 superfosfatu, 15

maszyn rolniczych i żelaza. Z

Rosji w tymże okresie przybyło

132 wagonów z naftą, drzewem,

skórą i tytoniem. Do Prus Wscho-

dnich przez stację Raczki wywie-

ziono 120 wagonów drzewa bu-

dulcowego, 15 wagonów drobiu i
nierogacizny, oraz 30 wagonów
węgla górnosląskiego i 15 manu-

faktury 5 cukru i innych towa-

rów w ilości 10 wagonów prze-

znaczonych dla Litwy. (d)

Handel i przemysł.

— przed naradą gospodar-

czą na Zamku. Onegdaj odbyło

się posiedzenie Izby Przemysłowo-

Handlowej w Wilnie, na którem

omówiona została sprawa wie-

czoru dyskusyjnego, który jak już

donosiliśmy odbędzie się w koń-

cu września rb. na Zamku w

Warszawie i poświęcony będzie

zagadnieniom gospodarczym Wi-

leńszczyzny. Opracowane zostały

już tezy dla referatów, oraz sfor-

mułowano postulaty, które mają

być w tych referatach BZ,

— Walne Zgromadzenie człon-

ków Spółdzielczego Banku dla

Handlu i Rzemiósł odbędzie się

w dniu 17 sierpnia r. b.
— Z lzby Przemysł.-Handl.

w Wilnie. Grecko-Polska Izba

Handlowa w Atenech zamierza

zorganizować wycieczkę turystycz-
no-gospodarczą z Polski do Gre-

cji, celem nawiązania bliższych
stosunków pomiędzy obu kraja-

mi. Program wycieczki przewiduje

wyjazd w pierwszym tygodniu
września, powrót z końcem wrze-

śnia r. b. Wycieczka zwiedziłaby
po drodze Konstancę i Konstan-
tynopol, zatrzymałaby się w Ate-
nach i okolicznych miejscowo-

ściach (Falarow, Wula i t. d.) w
Salonikach na Międzynarodowej

Wystawie, porcie Volo, Halkisi
Pireusie. Koszta wycieczki (prze-
jezd kolejami i statkami, calo-
dzienne utrzymanie, hotele, bagaż,
wizy) wynoszą od osoby: w kla-
sie l-ej 2.140 zł, w klasie II ej
1.560 zł.

Bliższych informacyj udziela

biuro Izby Przemysłowo-Handlo-

wej w Wilnie, ul. Trocka 3, pok.3
w godzinach urzędowych.

Z życia stowarzyszeń.
— Zebranie "z Ligi iKato-

lickiej parafji S. S. Apostolėw
Filipa i Jakóba odbędzie się dnia
'11 b. m. o godz. 7 wieczór w
sali parafjalnej, na które obo-

pomiędzy poszcze-'

      LE
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| Poszukują od zaraz do nabycia około

1120" hokiarów ziemi 2 latami
bez budynków i bez inwentarza, lub
z budynkami lecz bez inwentarza.

, Łaskawe oferty z podaniem ceny,
, wpłaty, i całego bliższego opisu ob-
jektu proszę skierować wprost do
kupującego. — Pośrednicy otrzymują

dobre wynagrodzenie
Jerzy Gromke
Działdowo-Pomorze
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wiązkowo winne są stawić się.
osoby, które otrzymały listy dla
zbierania ofiar i fantów na lo-
terję fantową mającą się odbyć
w dniu 31 sierpnia.

Sprawy akademickie.
— Studenci francuscy w Wil-

nie. W niedzielę 10 b. m. pocią-
giem rannym przybywa do Wilna
wycieczka studentów politechni-
ki paryskiej złożona z 11 osób.
Na czele wycieczki stoi p.P. Gar-
nier, założyciel Towarzystwa przy-
jaciół Polski przy politechnice pa-
ryskiej. P. P. Garnier, wybitny dzia-
łacz na terenie zbliżenia polsko-
francuskiego, był już w Polsce z
wycieczką w roku ubiegłym. Jest
on autorem popularnej broszury
o Koperniku.

Goście zabawią w Wilnie w
ciągu dwóch dni w celu zwiedzenia
miasta, zapoznania się z zabyt-
kami historycznemi oraz nawiążą
koleżeński kontakt z miejscowe-
mi korporacjami akademickiemi.

Sprawy prasowe.
— Konfiskata „Głosu Wiień-

skiego". Nr 32 poczytnego ty-
godnika „Głos Wileński* uległ
konfiskacie za artykuł wstępny
P. Kownackiego p. t. „Samorząd
czy samowola*. Należy jednakże
mieć nadzieję, iż Sąd nie po-
dzieli zdania cenzury wileńskiej i
konfiskata zostanie uchyłona.

Sprawy litewskie.
— Krewe - Mickiewicz przy-

jeżdża do Wilna Urząd woje-
wódzki wydał zezwolenie na
wjazd z Kowna do Wilna pisarzo-
wi litewskiemu Wincentemu Kre-
we-Mickiewiczowi. Pisarz litewski
przyjeżdża do Wilna w celach
krajoznawczych. Po krótkim po-
bycie w Wilnie zwiedzi on inne
dzielnice Polski. w

—. | teraz zapewne nie będą
zadowoleni. Ministerstwo W. R.
i O.P. ponownie przyznało gim-
nazjum litewskiemu prawo publicz-
ności rozszerzając je ponadto w
porównaniu do tego, z czego
korzystało gimnazjum przed po-
zbawieniem go praw.

Dawniej gimnazjum litewskie
miało zastrzeżenia, które obecnie
zniesiono. Czy jednakże i to za-
dowolni naszych Litwinów, należy
wątpić. w

Kronika policyjna.
— Drobne kradzieże. 8 b. m. Da-

lińska Regina (Lipówka 30) zameldowała,
iż nieznani sprawcy skradli z jej miesz-
kania bielizny na sumę 300 zł.

— 7 b. m. Musiał Jan (Belmont 54)
zameldował, iż nieznani sprawcy skradli
u niego z piwnicy 204 klg. masła. W
czasie rewizji masło to znaleziono w
ogrodzie sąsiedniej posesji.

— 7 b. m. Lewin Hirsz (Wieika 37)
zameldował, iż Biełewiczowa Anna (Dol-
na 44) skradła z jego sklepu przy Wiel-
kiej 27 7 tabliczek czekolady. Biele wi-
czową zatrzymano.

— 7 b. m. przy ul. Smigłego. po:
sterunkowy Szabliński zatrzymał Kowa-
lewskiego Józefa zamieszkalego przy
ul. 2 Wąwozy niosącego wespół z Sien-
kiewiczem Janem pakunki. Kowalew-
skiego udało się zatrzymać po sterory-
zowaniu oddanymi strzałami w powie-
trze, Sienkiewicz zbiegł. W pakunkach
okazały się 3 kostjumy, 2 p. spodni, 2 pal-
ta i wiele innej garderoby. Kowalewski
oświadczył, iż garderobę tę skradł u
inż. Smorgońskiego Izaaka przy W. Po-
hulanka 43.

— Samobójca. 7 b. m. Maciulewicz
Kazimierz (Młynowa 3) wypił esencji
octowej. Pogotowie ratunkowe odwiozło
go do szpitala żydowskiego w stanie

cięzkim.
— Karambol autobusu z furman-

ką. 7 b. m. przy ul. Jagiellońskiej róg
Gdańskiej nastąpiło zderzenie autobusu
14052 z furmanką. W autobusie została
uszkodzona karoserja, w wozie zaś po-
lamane hołoble.

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

Wesoła krotochwila B. Praxy „Jej
chłopczyk”, grana będzie tylko dziś
i jutro.

_ Bilety
ważne.

— Teatr Letni w ogrodzie po-
Bernardyńskim. Dziś i jutro ostatnie
dwa razy wyborna komedja S. Kiedrzyń-
skiego „Wino, kobieta i dancing".

— „Papa“, Humor i sentyment te
dwa czynniki, którymi Cailiavet i Flers
tak świetnie operują w swych ko-
medjach, uwidocznione są w całej pełni
w świetnej komedji p. t. „Papa“, ktėra
się ukaże na scenie teatru Letniego
w wykonaniu wybitniejszych sił ze społu
w poniedziałek najbliższy.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 385 mtr.

Program:

Sobota, dnia 9 sięrpnia 1930 r.
11,58. Sygnał czasu.
12.05. Gramofon.
13,00. Komunikat meteorologiczny.
17,20, Kom. Tow. Organ. iKóle«.

kredytowane i zniżkowe

Roln:
17,35. „Psychika zwycięscy* —felje-

ton sportowy, wygł. Jarosław Nie-

ciecki.
18,00. Rudycja dla dzieci z Krakowa.

Słuchowisko i koncert.
19,00. „Co nas boli?"

Mika po mieście.

przechadzki

19,15. „W świetle rampy* — no-

wości teatralne, omówi „Tad. Łopa-

łewski.
19,40. Program na tydzień następny

i rozmaitości.
20,15. Kwadrans literacki (z „Hym-

nów* Józefa Wittlina). Recytacje w wyk.
K. Vorbrodta.

20,30. Koncert. (Transm. z ogrodu
Bernardyńskiego w Wilnie) i muzyka
taneczna,

> AT

Krótko-fałowy odbiornik dia
wszystkich.

Porozumiewanie się za pomocą
radja przez kontynenty i oceany, słu-
chanie mowy ojczystej w krajach naj-
bardziej odległych stało się możliwem

dzięki krótkim falom. Obecnie już każde
większe państwo ma swoją światową
stację nadawczą, a ilość radjosiacji na-
dawczych amatorskich oblicza się już
27000. Jednakże odbiór fal krótkich nie
był. dotychczas rzeczą prostą. Nie
można go też nazwać niczem niezamą-
coną radością. Nie jest on też tak pro-
sty, jak odbiór zwykłego nadania. Tylko
radjoamator, dokładnie obeznany z wła-
ściwościami swego odbiornika, mógł
dotychczas posługiwać się skutecznie
paratem odbierającym fale krótkie.
„ Specjalnie skontruowany dla od-

bioru krótkich fal odbiornik Telefun-
ken 32, który zostaje obecnie wprowa-
*dzony na rynek, jest rozwiązaniem tego
zagadnienia, gdyż pozwała nawet laikowi
na odbiór odległych krėtkofalowych sta-
cyj nadawczych. Obsługa tego obior
nika jest równie prostą, jak obsługa
zwykłego aparatu odbiorczego. Ogólny
zasięg fal jest mianowicie podzielony

dzięki włącznikowi o pięciokrotnej. ska*
li połączonemu z włącznikiem grupo-
wym, na 60 podziałek, a każda z tych
60 podziałek ma pełne 300 obrotu do
rozporządzenia, dla nastawiania na żą-
daną falę. To urządzenie ogromnie uła-
twia wyeliminowanie sąsiednich fal. Apa-
rat. daje się naznaczyć, dzięki czemu
można, nastawiając naraz na zawsze
oznaczoną kreskę podziałki, z naj-
większą łatwością edszukać pożądaną
stację. Dzięki takiemu urządzeniu po-
siadacz odbiornika Telefunken 32 może
z równą łatwością odszukać takie stacje
jak Sydney, San Francisco lub Kap-
sztadt, z jaką wynajdywał Berlin Buda-
peszt lub Brno.

W pogoni za strańzionemi planami
fortyfikacyjnemi cieśniny  Darda-

nelskie.
Najstarszy turecki agent kry-

minalny Saliah Minir, który, dzię-
ki swej zręczności,w przedwojen-
nej Turcji spełniał najtrudniejsze
funkcje w zakresie kontrwywiadu
i cieszył się bezgranicznem zaufa-
niem bardzo podejrzliwie usposo-
bionege sułtana Abdul Hamida,
opowiada na łamach wychodzą-
cej w Stambule gazety wieczor-
nej „Akszan“ interesujące szcze-
góły, dotyczące unieszkodliwienia
bardzo niebezpiecznego  angiel-
skiego szpiega-kobiety.

Sultan Abdul Hamid, cierpią-
cy od dlužszego czasu na manję
przešladowczą, nie dowierzał ni-
komu ze swego otoczenia. Inte-
resował się więc osobiście wszel-
kiemi przejawami w zakresie po-
lityki a szczególnie wywiadem
wojskowym. Skoro wyczuł gdzie-
kolwiek niebezpieczeństwo, zwra-
cał się osobiście do agenta Mi-
nira z poleceniem usunięcia nie-
bezpieczeństwa. Tak stało się też
w poniżej opisanym wypadku,
gdy jedna z najbardziej wyrafino-
wanych kobiet-szpiegów,  skut-
kiem zdrady popełnionej przez

. jednego z wyższych oficerów tu-
reckich, zawładnęła bardzo waż-
nemi planami  fortyfikacyjnemi
cieśniny Dardanelskiej.

Pewnego dnia otrzymał Minir
rozkaz bezzwłocznego stawienia
się w pałacu sułtana. Agenta
wprowadzono do jednego z salo-
nów, w którym czekać musiał
około 20 minut nim zjawił się
padyszach we własnej osobie.
„Umyj się do modlitwy i wracaj
natychmiast* — temi słowy zwró-
cił się sułtan do agenta. Prze-
straszony osobliwym i w ostrym
tonie wypowiedzianym rozkazem
władcy, Minir pobiegł do przed-
pokoju, by spełnić wydany roz-
kaz, poczem wrócił z powrotem
do salonu, w którym zastał suł-
tana z koranem w ręku.

„Przysięgaj na tę księgę świę-
tą, odezwał się sułtan, że speł-
nisz moje polecenie sumiennie i
nie zdradzisz niczego*. Gdy agent
złożył przysięgę, zaznaczył dalej
sułtan: „Od pewnego czasu gra-
suje w stolicy bardzo niebezpiecz-
ny szpieg angielski, którego po-
lecam ci unieszkodliwić jaknaj-
rychłej. Bliższe szczegóły poda
tobie radca dworu Arifbej*.

Od dygnitarza tego dowiedział
się Minir, że szpiegiem tym jest
niezwykłej urody i bardzo prze-
biegła kobieta, która umiała wy-
dostać od jednego z adjutantów
sułtana ważne plany fortyfikacyj-
ne. Nieszczęśliwy oficer przyznał
się do czynu i od kilku godzin
znajdował się w więzieniu, pod-
czas gdy szpieg-kobieta znikła
bez śladu. Chodzi więc o od-
szukanie Angielki i dostawienie
jej do więzienia. Zadanie to na-
leży jednak przeprowadzić bardzo
ostrożnie, albowiem sułtan nie
chciałby się narażać Fnglji. Że-
gnając agenta, Arif bej upomniał
go, by nie dał się wyprowadzić
z równowagi urodą tej kobiety.

Minir udał się do więzienia ce-
lem przesłuchania aresztowanego
oficera. Tu dowiedział się, że
szpieg dostał się do domu ofice-
ra w przebraniu wychowawczyni
dzieci, którą przyjął na skutek
polecenia właścicielki sąsiedniej
willi, pewnej Greczynki. W krót-
kim czasie—opowiedział oficer —
miss Edith, dzięki swemu bezna-
gannemu postępowaniu zdołała
zaskarbić sobie całkowite zaufa-
nie całej rodziny. Oficer zako-
chał się w pięknej Angielce, któ-
ra darząc go wzajemnością, wy-
mogła na nim wynajęcie osobne-
go mieszkania. W jej towarzy-
stwie spędzał każdą wolną chwilę
otaczając tę kobietę niebywałym
przepychem. Pochłonęło to wiel-
kie sumy i spowodowało poważne
zadłużenie oficera, który podzielił

się swemi kłopotami materjalne-
mi z kochanką. Zagroziła mu, że
skoro nie dostarczy jej dalszych
sum pieniężnych, to w przeciągu
kilku dni będzie musiała go opu-
ścić, wskazując równocześnie na
sposób zdobycia pieniędzy przez
dostarczenie jej planów fortyfika-
cyjnych cieśniny. Po otrzymaniu
tych dokumentów znikła bez śla-
du, a oficer, chcąc ulżyć swemu
sumieniu, zaraportował o popeł-
nionej zbrodni swej władzy.

. W dalszym ciągu sprawozda-
nia opowiada Minir, jak odnalazł
szpiega i zdobył jego zaufanie.
Przedstawił się Angielce jako bra-
tanek znanego generała, poprosił
o jej rękę i urządził wspaniały
bankiet zaręczynowy, na którym
był obecny również domniemany
wujek — generał, którego rolę grał
z powodzeniem pewien starszy u-
rzędnik policji. Minir zdobywał z
czasem coraz więcej dowodów,
że miss Edith trudni się szpiego-
stwem, lecz nie były one wystar-
czające do aresztowania. Dopiero
rozmowa na temat przyszłego ży-
cia skłoniła kobietę do uchylenia
maski. Opowiedziała swemu „na-
rzeczonemu*, jak wielkie sumy
zdobyć można szpiegostwem, ra-
dząc ze swej strony, by i on wy-
korzystał swe stosunki w sferach
wojskowych.  Opowiedziała mu
również,owydostaniu planów for-
tyfikacyjnych cieśniny Dardanel-
skiej, dodając że właśnie zamie-
rza je wysłać do Londynu. Minir
oczywiście po tem wyznaniu a-
resztował ją z miejsca i przepro-
wadził rewizję bagażu, gdzie zna-
lazł upragnione plany.

Na podstawie istniejącego z
Turcją traktatu kapitulacyjnego
rząd angielski zaprotestował prze-
ciwko uwięzieniu swej agentki i
osiągnął uwolnienie, oraz zezwo-
lenie na jej wyjazd do: kraju. Pod-
czas odjazdu był również na stat-
ku agent Minir. Angielka bez ja-
kiejkolwiek urazy pożegnała się
ze swym „narzeczonym” podkre-
ślając, że oboje spełnili swój o-
bowiązek i wyraziła niekłamany
podziw dla jego zręczności. Dziel-
ny agent otrzymał od sułtana su-
te wynagrodzenie za trudy ponie-
sione podczas pościgu szpiega.

(ty ziemia stoj w oblicza nowych
katastrof?

Trzęsienie ziemi w Neapolu
dopełnia liczby katastrof, które
zdarzyły się w krótkim stosunko-
wo przeciągu czasu.

Wielkie trzęsienie ziemi w Ja-
ponji w roku 1923 było z tej serji
pierwszą katastrofą. Bardzo tru-
dno jest określić ognisko tych
trzęsień. Raczel należy stwierdzić,
że mowa być może tylko o fa-
lach trzęsień ziemi, które rozcho-
dzą się w określonych kierun-
kach na powierzchni ziemi. Zdaje
się, że nasza planeta rozpoczęła
nową działalność sejsmiczną, dzia-
łalność nader ożywioną inten-
sywną.

Temsamem znalazłaby pewne
potwierdzenie  teorja katastrof,
wygłoszona przez kilku znakomit-
szych geologów francuskich jesz-
cze przed kilku laty, Teorja ta
mówi, że są oznaki nowej kata-
strofy trzęsienia ziemi, grożącej
Europie. Budowa dna morskiego
w oceanie Atlantyckim uległa w
ostatnich latach tak wielkimprze-
obrażeniom, że należy oczekiwać
jaknajgorszych skutków tego dla
Europy. Europa stoi przed kata-
strofą trzęsienia ziemi i morską
o wielkich rozmiarach. Katastrofa
ta zmiecie z powierzchni wód ca-
łą Anglję i zatopi wielkie obsza-
ry na północno - zachodzie Euro-
py, a mianowicie brzegi Niemiec,
Belgji i Francji. Pierwsze ataki
tej burzy miały się uwidocznić
już w latach 1927 i 1928. Dziś
można już zaobserwować trzęsie-
nia ziemi w takich miejscach,
które były dotychczas oszczędza-
ne przez siły podziemne i tylko
ze słyszenia znały katastrofy trzę-
sienia ziemi.

Gdy trzęsienia ziemi na po-
łudniu Włoch są jakoby „na po-
rządku dziennym”, wstrząsy zie-
mi w dn. 28 marca 1928 r. we
Włoszech Północnych, w prowin-
cjj weneckiej, były prawdziwą
niespodzianką. To weneckie trzę-
sienie ziemi miało dość szeroką
podstawę operacyjną. Wstrząsy
dały się odczuć nietylko w Al-
pach Południowych, lecz także
w Karyntjj i w Pradze czeskiej.
Ciekawem jest, że temu wstrzą-
sowi towarzyszył jakoby nieco
wcześniejszy słynny wstrząs zie-
mi w Messynie. Mówimy „towa-
rzyszył*, gdyż krótka przestrzeń
czasu dzieląca oba wstrząsy, jest
niczem dla zjawisk: geologicz-
nych.
W Messynie trzęsienie ziemi

dało się odczuć 20 dni wcześniej.
Trzęsienie to w skutkach swoich
przypominało okropną katastrofę
z roku 1908 (28 grudnia). Rzeczą
ważną jest stwierdzenie, że oba

te trzęsienia zostały wywołane
przez różne przyczyny. Gdy trzę-
sienie ziemi w Messynie miało
bliski związek z wzrastającą dzia-
łalnością Etny, to przyczynę trzę-
sienia ziemi we Włoszech Pół-
nocnych przypisać należy raczej
tektonieznym przesunięciom, ja-
kim ulegają pokłady młodsze w
górach. Szczeliny górskie są jak
wiadomo, pod względem sej-

Aktualne uwagi.
(Higiena urody w iecie).

Wiadomo czytelnikom z po-
przednich artykułów o niszczącem
działaniu słońca na skórę twarzy.
Stosując kąpiele słoneczne ciała,
rozpoczynamy od paru minut,,
czem pobudzamy cały organizm
do żywszej przemiany materji a
zatem i do ożywienia skóry ciała
oraz twarzy, aczkolwiek ją za-
kryjemy. Twarz zaś stanowi zbyt
małą powierzchnię, aby nieznacz-
na ilość energji światła zadziałała
skutecznie na żywotne narządy
organizmu, a nadomiar złego —
wysilają się ożywcze gruczoły
twarzy doszczętnie. Naświetlanie
kremem natłuszczonej twarzy
jest zgubne, ponieważ odpada
moment przekrwienia. Skutki na-
świetlania twarzy objawiają się
już w jesieni: wysuszona, chro-
powata i zgrubiała twarz marszczy
się przedwcześnie. Złudne jest
zatem początkowe ożywienie cery.
Jednem słowem: chronić twarz
przed działaniem słońca, pudrując
ja w lecie obficie nieszkodliwym
roślinnym pudrem. Polecić mogę
jedynie puder egzotyczny D-ra
Lustra i to kolory: naturalny,
rachel-soleil, bananowy, 1óżowy
lub brun. Zniszczoną słońcem
cerę ożywia się, naparzają twarz
ratłuszczoną ożywczym kremeni
„Oxa" D-ra Lustra, wedle zalą-
czonego przepisu, podobnie jak
starzejącą się cerę.

Dr. Z. B.

smicznym bardzo mało odporne.
Jest rzeczą wiadomą, że najwyż-
sze góry na ziemi jeszcze do
dziś dnia „rosną*, przetwarzają
się, zmieniają kształty, ponieważ
proces zastygania skorupy ziem-
skiej bynajmniej nie skończył się
jeszcze.

Przeważająca liczba gór w Eu-
ropie należy do jednego i tego-
samego geologicznego pochodze-
nia. Wielka szczelina ciągnie się
od góry Pirenejskich poprzez A|-
py i Karpaty, rozgałęziając się na
Apeniny i Bałkany, dalej idzie
przez Krym, Kaukaz, Hindukusz,
Himalaja, góry syberyjskie aż do
Kamczatki i do wysp Kuryjskich,
skąd przez Koreę, Japonję i da-
lej przez Formozę aż na wyspy
Zundzkie (nie można nie przy-
pomnieć jednocześnie dzialalno-
ści Krakatau'a).

Wystarczy, aby w jednem
miejscu tej geologicznej rysy by-
ło coś nie w porządku, aby na-
tychmiast reagowały na to i
wszystkie inne części polwėrnej
rysy. Nie potrzeba nawet wielkie-
go trzęsienia ziemi. Jak wiado-
mo, co każde dwie godziny na
kuli ziemskiej jest trzęsienie zie-
mi. Liczba trochę większych
wstrząsów dochodzi do 100—150
rocznie. - Jak stwierdza nauka,
liczba trzęsień ziemi, które spo-
wodowały ruinę miast i śmierć
tysięcy, powiększa się stale.

Trzęsienie ziemi w Neapolu
nie wiąże się zupełnie z wybu-
chami i działalnością Wezuwju-
sza. Centrum tego trzęsienia leży
raczej w Apeninach. Tak więc
katastrofa w Neapolu jest groż-
nem memento!

Życie gospodarcze.
Po piwie kolej na mono-

pol herbaciany?
Wczoraj notowaliśmy pogło-

skę o mającem jakoby nastąpić
wprowadzeniu monopolu piwa.
Dodać należy, że w kołach fa-
chowych mówi się jakoby Rząd
miał wprowadzić monopol handlu
herbatą — celem ratowania za-
grożonych finansów.

Jeśli istotnie ten projekt doj-
dzie do skutku, wówczas herbatę
kupowalibyśmy w tych samych
pewnie kioskach, w których ku-
pujemy papierosy, otrzymując
towar tej samej jakości..

Nic też dziwnego, że organ
kupiectwa krakowskiego ./Kupiec
Polski“ wystąpił bardzo energicz-
nie przeciwko' projektowi nowe-
go monopolu, zaznaczając dla
przykladu, że monopol spirytuso-
wy daje dochody, które nie sto-
ją w żadnym racjonalnym stosun-
ku do kosztów utrzymania tego
monopolu, chociaz ceny spirytu-
su były już niejednokrotnie pod-
noszone.

Podobno zwolennikami mo-
nopolu handlu herbatą są żydzi
—importerzy herbaty, którzy po-
średniczą w sprawie pożyczki dla
Polski w londyńskim „Midle Bank“
i mają nadzieję za uzyskanie tej
pożyczki w wysokości kilku mil-
jonówdolarów, wymóc na Rządzie
wprowadzenie monopolu. w han-
dlu herbatą.
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Z KRAJU.
Zamach na pociąg osobowy nr 873.
Wczoraj Dyrekcja P. K. P. w Wilnie została powiadomiona, iż

dnia 6 bm. o godz. 21.20 na 373 klm. szlaku Tejgiany — Bohdanów

pociąg nr 873 najechał na ułożoną na torze przez niewykrytych

sprawców zaporę zrobioną z 3 belek zdjętych z wiaduktu mostu.

Parowóz został uszkodzony. Na
było.

w kierunku wykrycia sprawców zamachu.

Jeszcze 0-najściu na cmen-
tarz katolicki w Wysocku.

Po umieszczeniu w N-rze 50
„Nowego Życia” z dn. 13.VII r.b.
sprostowania p. Prokuratora Sądu
w Grodnie w sprawie najścia pra-
wosławnych na cmentarz kato-
licki w Wysocku, ks. proboszcz
Mieczysław Małynicz-Malicki na-
desłał swoją odpowiedź, która —
jak pisze „Nowe Zycie" w Gro-
dnie — brzmi, jak następuje:

„Twierdzę kategorycznie i mo-
gę dostarczyć świadków na po-
twierdzenie, że komunikat K.A.P.
„Smutne ałe prawdziwe* podał
wiadomości prawdziwe. Omyłka
jest tylko w tem, że nie p. Hen-
szel, b. starosta Słonimski, ale sę-
dzia powiatowy „administracyjnie“
skazał mnie z art. 262 na 10 zło-
tych kary, która jednak w rozpra-
wie sądowej, po osobistej mej
obronie, została zniesiona. Wbrew
twierdzeniom p. Prokuratora praw-
dą jest, że „prawosławni na czele
z. popem Czurkinem  naszli na
cmentarz katolickiż i pomimo
mych protestów usiłowali, a przy
pomocy. 35 p. p. dokonali pogrze-
bu osoby, nie zasługującej na po-
grzeb chrześcijański, a policja za-
chowała się wobec gwałtu bier-
nie. Prawdą jest, że żołnierz 35
p. p. zabił dziewczynę, ale też
prawdą jest, że pułk ten zbe-
szcześcił cmentarz katolicki, znie-
ważył słownie księdza, broniące-
go praw Kościoła. Prawdą jest,
że zostałem też ukarany przez p.
Henszla, starostę Słonimskiego,
na 100 złotych grzywny; odwoła-
łem się do Sądu. Ale również
prawdą jest, że podwładni p. Pro-
kuratora robili rewizję w mieszka-
niu księdza-Polaka i to osobistą".

Tyle mówią oświadczenia, z
których wynika, że cmentarz ka-
tolicki w Wysocku uległ najściu
ze strony prawosławnych. Tym-

szczęście wypadków

Władze śledcze wszczęły natychmiast energiczne dochodzenie

z ludźmi nie

(d)

czasem sędzia p. Kutkowski dro-
gą nakazu karnego skazał ks. Ma-
łynicza na 10 złotych grzywny i
1 zł. opłat sądowych, stosując
art. 262 Kod. Karn., a więc oskar-
żając ks. Małynicza o zakłócenie
spokoju publicznego. Nie ci, któ-
rzy dokonali samowolnego naj-
ścia, ale właśnie ks. Małynicz,
który stanął na straży świętości
miejsca, został* zakwalifikowany
do rzędu burzycieli spokoju pu-
blicznėgo.

Na rozprawie sądowej w Sło-
nimiu dn. 26.III. 1930 r. ks. Ma-
łynicz został zwolniony od kary
grzywny. Rozprawa ta była z te-
go względu charakterystyczną, że
ks. Małynicz-Malicki ujawnił tam
jeden z najciekawszych szczegó-
łów obrotu sprawy zajść wysoc-
kich. Przytaczamy słowa ks. pro-
boszcza z jego mowy obrończej:
„Przeglądam akta, wpadają mi na
ręce dwa ostre protesty moich
parafjan do JE. Metropolity i do
p. Wojewody. Sto kilkadziesiąt
rodzin mojej malutkiej parafji
podpisało je. Gdy starosta sło-
nimski wpadł na iście moskiew-
ski dowcip i chcąc zastraszyć ka-
tolików, nasłał policję tajną i
mundurową na wioski a sam na-
jechał dwory z wymówkami za
podpisanie, — jeszcze 42 osoby
zgłosiły się do mnie, aby podpi-
sać protesty na wtórnych egzemp-
larzach, mnie doręczonych, oczem
też zawiadomiłem p. Wojewodę
w Nowogródku."

Oto są skutki mylnej polityki
wyznaniowej na naszych kresach.

(Kap)
Bohiń (pow. Brasławskiego)

Dzień 3-go sierpnia w Bohini
pozostawi po sobie niezatarte
wspomnienia w sercach mieszkań-
ców, którzy doczekali się wreszcie
spełnienia swych gorących prag-
nień odzyskania kościoła zabra-

nego w 1865-ym roku przez schiż-
matyków.

Świątynia ta z biegiem czasu
uległa niemal całkowitemu znis*-
czeniu, a ostatniemi czasy wyglą-
dała jak rudera, bo już dachu
prawie nie było, a ogrodzenie
dookoła zupełnie przestało istnieć.
W przeciągu trzech i pół lat

bezowocnie ubiegaliśmy się o
zwrot świątyni, ale wszystkie na-
sze podania kierowane na ręce
władz miejscowych nie odnosiły
pożądanego skutku.

Dopiero gdyśmy się zwrócili
bezpośrednio do Warszawy spra-
wa ruszyła z martwego punktu i
dnia 14 lutego zeszłego roku za-
padło wreszcie postanowienie Mi-
nisterstwa Wyznań Religijnychi
Oświecenia Publicznego 0 zwro-
cie świątyni wiernym.

Niebawem przystąpiono do re-
montu świątyni, na co niezbędny
budulec ofiarowała właścicielka
maj. Belmont, p. Mikuliczowa-Ra-
decka.

Nadszedł wreszcie dzień 3
sierpnia, w którym nastąpiło po-
święcenie odnowionego kościoła.

Postawiliśmy również krzyż ku
uczczeniu pamięci  wlošcianina
Szymona Papakula ze wsi Dale-
kie, który w roku 1865-ym został
przez rządy zaborcze uwięziony
za to, iż miał odwagę wystąpić
przeciwko zaborowi świątyni ka-
tolickiej.

Proponowano mu następnie
wolność, byleby przyjął prawo-
sławie, lecz bohaterski wieśniak
wolał raczej śmierć niż odstęp-
stwo od wiary katolickiej.

To też poszedł na zesłanie i
gdzieś w głębi Rosji żywota do-
kona.

Nie dziw więc, że uroczystości
w dniu 3 b. m. ściągnęły tłumy
wiernych nawet z dalszych pa-
rafij.

Aktu poświęcenia dokonał ks.
proboszcz Zaremba, który przy
tej okazji wygłosił piękne i nader
pedniosłe kazanie.

Nazajutrz ponadto została od-
prawiona specjalna msza za spo-
kój duszy š. p. Papakula.

Tak sprawiedliwošci stalo się
zadość. Oto po 65 latach znów
brzmią w murach kościoła w Bo-
hini piękne słowa modlitwy.

„Gloria in excelsis Deo*.
Miejscowy Parafjanin.
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„To była naprawdę agitacja!
(Korespondencja z Żusin par. Os-

sowskiej).
W Nr. 172 „Dzien. Wil.* uka-

zało się sprostowanie ks. dr.
Wiskonta na artykuł p. t. „Nie-
Jfortunna agitacja litewska pod
Ossowcem*. W sprostowaniu tem
ks. dr. Wiskont wyjaśnia, że
przyjeżdżał do par. Ossowskiej
nie w celu agitacji litewskiej, lecz
celem przeprowadzenia lustracji
w Towarzystwie św. Kazimierza.
Trochę zapóźna lustracja. Na te-
renie par. Ossowskiej przed laty
przy silnem poparciu miejscowe-
go ks proboszcza zostały założo-
ne 3 Towarzystwa św. Kazimierza:
w Podwarańcach, w Zusinachi
w Zylancach; dzisiaj jednakże, za
wyjątkiem  Tewarzystwa w Pod-
warańcach, do którego jedynie
należy szwaczka-litwinka, wspom-
niane Towarzystwa nie istnieją i
już dawno należą do zapomnia-
nej przeszłości, chyba, że może
jeszcze figurują na papierze w
biurku u ks. dr. Wiskonta w Wil-
nie. Może to jest smutne i bo-
lesne dla ks. dr. Wiskonta, lecz
niestety prawdziwe.

Nasza ludność wiejska, na-
wskroś religijna, odnosi się z ca-
łem uznaniem do księży,„aczkol-
wiek nie wszyscy są jej szczerymi
przyjaciółmi. Nic dziwnego, że się
daje otumanić gdy pewnego wie-
czoru zajeżdża do wsi jakiś nieznany
panek w towarzystwie miejscowego
ks. proboszcza i zaczyna obiecywać
ludziom najrozmaitsze rzeczy za-
darmo: jak książki, gazety, po-
życzki długoterminowe, bezpro-
centowe z banku litewskiego w
Wilnie, byle tylko zapisywali się
do Towarzystwa św. Kazimierza.
Niektórzy z grona tych naiwnych
idą na lep tych obietnic litew-
skich i wstępują do Towarzystwa,
lecz bardzo prędko dochodzą do
przekonania, że zostali oszukani.
Tak było i w par. Ossowskiej.
Wywiedzeni w pole członkowie
zaprzestali chodzić na zebrania,
które, mówiąc nawiasem, nigdy
nie odbywały się we wszystkich
wspomnianych towarzystwach.

Czyż więc nie przedwczesna
radość ks. dr. Wiskonta z owo-
ców pracy w wymienionych To-
warzystwach?

alej w swem sprostowaniu
ks. dr. Wiskont wspomina, iż
zwiedzał przedszkole litewskie w
Podwarańcach, utrzymywane przez

Towarz. św. Kazimierza. Otóż
chyba taka wizytacja nie miała
miejsca, gdyż żadne przedszkole
litewskie w Podwarańcach nie
istnieje, co zresztą mogą stwier-
dzić władze lckalne. Mieszka od
pewnego czasu w Podwarańcach
szwaczka litwinka, która zamiast
szyć, włóczy się po wiosce i roz-
daje dzieciom łakocie, kupowane
prawdopodobnie za pieniądze ks.
dr. Wiskonta. Jeżeli to ma być
przedszkole litewskie na wolnem
powietrzu—to zupełnie chybia ce-
lu i drogo może kosztować ks.
dr. Wiskonta, bo dzieci chętnie
zjadają słodycze litewskie, lecz
nadal rozmawiają po polsku. Oba-
wiamy się, że władze opierając
się na sprostowaniu ks. dr. Wi-
skonta wytoczyć mogą sprawę
szwaczce-agitatorce za utrzymy-
wanie przedszkola bez koncesji.

Żywimy nadzieję, że ks. dr.
Wiskont po przeczytaniu tego
wyjaśnienia zrezygnuje z dalszych
swych zapowiedzianych  wędró-
wek na terenie par. Ossowskiej,
gdyż opieka nad młodzieżą tam-
tejszą jest zbyteczna, ponieważ
takowa należy do innych organi-
zacyj, które czuwają nad jej wy-
chowaniem.

Miejscowy.

Skutki jazdy motocyklem.

Dnia 6 sierpnia, w dzień tar-
gowy, gdy sporo ludzi przybywa
do Brasławia jakiś jegomość pę-
dem przejeżdżał ulicami miasta
płosząc koni i strasząc ludzi.
W wyniku szalonej jazdy je-

den ze spłoszonych koni wywró-
cił wóz, ciężko kalecząc gospoda-
rza Ignacego Iwanowskiegolat 60
i jakąś przechodzącą kobietę, rów-
nież w wieku starszym.

Poszkodowanym przyszedł z
pomocą posterunkowy Nr. 1858,
odstawiając ich do szpitala.

Nazwiska kierowcy motocyklu
ustalić dotychczas nie dało się.

J. M.

Złodziej bydła i koni pod
kluczem.

Władze śledcze w wyniku
żmudnego dochodzenia zdołały
trafić na ślad szeroko rozgałę-
zionej szajki, która od roku 1928
grasowała w powiecie oszmiań-
skim. Banda ta była istną plagą
miejscowego włościaństwa, któ-
remu w ciągu dwóch lat zginęło
około 100 krów, 10 koni. Policja

Nr. 181

mimo energicznego śledztwa nie
była w stanie w ciągu dwóch lat
ująć sprawców tych kradzieży,
gdyż złodzieje sprytnie zacierali
za sobą ślady. Obecnie szajkę
zlikwidowano. Fresztowano Jana
Sokołowa, Adrałojcia M., Doraż-
kiewicza J., Iwaszkiewicza Kon-
stantego i kilku innych. Kradzio-
ne krowy były dostarczane drogą
przez Ostrowiec do Wilna i tu
sprzedawane handlarzom bydła.
Wszystkich sprawców kradzieży
osadzono w więzieniu na Łukisz-
kach. d

Pożar lasu.

Onegdaj wieczorem wskutek
niewyjaśnionej dotychczasowej
przyczyny wybuchł wielki pożar
w lasach położonych koio wsi
Supoćkiem gm. jaworskiej. Spa-
lito się 50 ha 30-letniego lasu.
Straty wynoszą około 100.000 zł.

(d)
Morderstwo.

We wsi Ogrodniki
łaje zabity został wystrzałem z
rewolweru w głowę R. Zydowcz.
Sprawcę morderstwa w osobie
Bol. Protasewicza aresztowano.
Powód morderstwa nieznany, d

OD ADMINISTRACJI

gm. Prze-

czas odnowić prenumeratę|

na miesiąc SIERPIEŃ.
 

Z POGRANICZA.
Banda fałszerzy paszpor-

tów.
Z pograncza donoszą, iż wła-

dze bezpieczeństwa publicznego
przy pomocy KOP. zdołały wpaść
na trop bandy fałszerzy paszpor-
tów polskich i zagranicznych,
która swą siedzibę miała w jed-
nym z zaścianków położonych w
pogranicznej miejscowości Wi-
żajny.
W ręce władz wpadło 2-ch

członków bandy oraz 3sprzedaw-
ców paszportów. Innych trzech
fałszerzy ubiegłej nocy patrol
KOP. ujął podczas usiłowania
przekroczenia granicy do Litwy.
Są to Kagan Mejer, Judziulkiewicz
Szymon i Josel Wolfson. Na czele
szajki stał znany fałszerz z Prus
Wschodnich, Mikrajfer, które do-
wiedziawszy się o „wsypie* zbiegł
w niewiadomym kierunku. d

Przedruk wzbroniony

RUDOLF BRINGER.
24)

Sztylet z kryształu
— Szczegóły? >
— Żadnych.
— Joe powinien tu być oddawna.
Sekretarz spuścił głowę.
—Boję się bardzo...
— A tamtem?
— Niema obawy, To sprytny chłopiec.
Charley zauważył jednak, że jego szef nie miał

już tej pewności siebie co poprzedniego dnia.
Ranek ciągnął się powoli. Lord Bradfort był

bardzo zdenerwowany.
Nie tknął prawie -śniadania, kazał osiodłać so-

bie konia, ale zrezygnował zaraz z przejażdżki.
Zamknął się w bibljotece, przerzucił kilka książek,
wypalił niezliczoną ilość cygar, jednem słowem był
bardzo podniecony, co mu się rzadko zdarzało.

Około godziny piątej do pokoju wszedł Charley.
Jakiś człowiek chce z panem mówić.
— Nareszcie! 3
— Ale to jakiś nieznajomy.

 

Od dnia 6 do 10
włącznie będzieMiejski Kinematograf |
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i Ag Bik   

— Anglik?
— Tak wygląda.
— Može przynosi jaką wiadomošė o Joem?
—Przypuszczam.

Wprowadź go i zostaw nas samych.
—- Nieznajomy wszedi do bibljoteki ukłonił

się z szacunkiem i czekał.
Czego pan sobie życzy? — spytał Bradfort.

— Jestem przyjacielem Joe Wistlera.
— Dlaczego przychodzi pan zamiast niego?
— Dlatego, że Joe nie żyje. “
Lord podskoczył przerażony.
— Nie żyje? Czyżby został

w B-14?
— Nie, ale wpadł pod pociąg na jakimś dwor-

cu, którego nazwy nie pamiętam, koło Walencji.
— |djota! — mruczał lord — dać się tak głu-

pio przejechać. :
Och, to nie jego wina. W Walencji, gdzie

zatrzymuje się Bombay-Ekspres, zauważono krew
w jednym z wagonów. Wagon ze zwłokami odsta-
wiono na bocznicę, Joe też był w tym wagonie.
Rozumie pan, że się bał: policja jest taka ciekawal
Wskoczył więc do innego pociągu, który na szczę-
ście stał obok. Wysiadł na boczny tor, ale w tej
samej chwili przejeżdżał ekspres i odciął mu głowę.

Lord ukrył twarz w dłoniach. Po chwili spytał:

zamordowany

sierpnia 1930 roku
wyświetlany film: «Miłość Murzyńska»

„Strzał wśród dżungii*.

p. ti«Ryngraf»

mat w 8 aktach.

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

rzyni: SAORA czarny bohater, FARA jego kochanka, SAKULA jego rywal. Film opracowany w południo-
wo afrykańskiej Senegambji. Kasa czynna od a. 5 m. 30 Początek seansów od g. 6.

 

dramat w 10 akt. W roli głównej o niezrównanej uro-
dzie i wdzięku JANINA DALMA, MIECZYSŁAW CYBULSKI i in. Nad program: To czego jeszcze nie było! Angielo Fer-

rari i Diamira Jacobini w przepięknym arcydziele 1 raz w Wilnie pt. Don Manuel-Bandyta salonowo-sensacyjny dra-

OGAE ORZABJTWE ZCZKA NT

ZBRODNIA BARONA WEJSENBACHA potężny | i

 

— A papiery?
— Byly w walizce.
— Co z walizką?
Człowiek zrobił niewyraźny ruch i powiedział:
— Wtej chwili znajduje się w rękach policji

francuskiej.
—Piekło i szatani, — ryknął lord, uderzając

pięścią w stół.
— Tak, to bardzo przykre — potwierdzał nie-

znajomy. — Jeśli policja francuska znajdzie te pa-
piery, gotowa jest zawiadomić rząd brytyjski i Iz-
bę Lordów i milord może się znaleźć w niemiłem*

położeniu.
— Przeklęty Joe! — błazen, idjota. Pozwolić

się przejechać w chwili, kiedy miał już te papiery.
— To rzeczywiście straszne, ale niema w tem

wcale jego winy. Nie wątpię, że wolałby wręczyć
je panu...

Lord Brandfort nie słuchał. Chodził nerwowo
po pokoju i mruczał, zaciskając pięści:

— Jestem zgubiony. Co robić teraz?
— Gdybym się ośmielił dać radę milordo-

wi... — zaczął nieznajomy  najsłodszym głosem.
Lord Bradfort spojrzał na niego.
— Kim pan jest? — spytał sucho.
—Powiedziałem panu, jestem przyjacielem

Joego.

777 Żądajcie wszędzie

Następny program:

TR—

Znany opatent. napój orzeźwiający.
=J.0 Wył. wyrobu fabr. „NEKTAR“.

— Mówił panu?
— Nie.
— Ale pan wie?
— Wszystko.
Lord Bradfort spojrzał na niego przerażony.
— W jaki kawy, "A z
— Niech się pan nie stara zrozumieć! Poco?

Jestem przyjacielem Joego... Najważniejsze jest to,
że przychodzę powiedzieć panu, co się z nim stało, *
gdyż bezemnie dowiedzialby
Mógłbym dać panu radę...

Bradfort zastanowił się chwilę.
— Niech pan mówi, jeśli to dobra rada.
— Och, to bardzo proste. Milord sam wpadłby

na to, gdyby był mniej zdenerwowany.
— Więc co?
— (lsunąć małą miss.
— Więc pan wie? — zawołał Lord.
— Wszystko, mówię panu. Byłem przyjacie-

lem Joego i, jak już miałem zaszczyt powiedzieć
milordowi, Joe nie miał przedemną żadnych ta-
jemnic, a jeśli nawet coś ukrywał—domyślałem się.

Bradfort stał przed otwartem oknem. Oczy
jego błądziły po wysokich drzewach parku, ale nic
nie widział.

(D <:

się pan za późno.

Sprawy Dwa pokoje, duży i

majątkowe
mały, umeblo-

Pożyczki

wane, jasne, ciepłe z wy=
godami, blisko Sądu, mo-

hipoteczne załatwiamy CCA 7
na dogodnych warunkach D wynajęcia mieszka-

gą być z obiadami, wy- *
dają się dla samotnycn
Portowa 23 m. 24. Oglą-
dać od 3—5ej. 152
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z.t. „KOGUTEK*
w TABLETKACH

Szybko usuwają uporczywe bóle głowy.

z marką

Fabr. Chem. Farm. w Warszawie.

Państwowy Bank „Rolny podaje do
wiadomości, że termin składania prac kon-
kursowych na projekt architektoniczny
gmachu P.B.R. w Poznaniu upływa nie 10
sierpnia (niedziela), jak to było ogłoszo-
ne, lecz 11 sierpnia (poniedziałek)
roku o godz. 12 w południe.

PROSZKI OD

BÓLU GŁOWY
dla dorosłych

  

  

  

    

„MIGRENO - NERVOSIN“

ŻĄDAĆ w APTEKACH

„KOGUTEK“
A. GĄSECKI i S-wie.
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powodu wyjazdu do
Z sprzedania meble
ul. Krakowska 20 m. 3.
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Cenyfabryczne. — Sprzedaż i wynajęcie.

 

umiarkowane. Łaskawe
D sprzedania płyty zgłoszenia ul. Želigow-

gramofonowe, oraz skiego 5 m. 30. 395—1
latarnia projekcyjna do| AKUSZERKI |

Marja Laknerowa
Przyjmuje od godz. 9do ście z zauł. Oranżeryj-
7 w., Kasztanowa 7 m. 5.| 1€9o,

wżbaj

spirytusowy do marynatSPRZEDAŻ |

wych (rosłe) licencjono-
wane ogiery. 578—5
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7 tw" choroby k
Brcielterbilansista sa- śnietwo, sa

modzielny organiza- į przyjmuje
tor, zaprowadza ksiąžki, od
reguluje zaległości, Spo- W.
rządza bilanse. Ceny b.
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ROTEW
HALINA MURAWSKA

godz. 6—7 wiecz. ul.
Pohulanka 28 m. 1.

 

Wileńskie Biuro Komi- nie 2 duże pokoje
„ sowo - Handlowe Mickie- z kuchnią i domek oso-

 

 

 

i żę z wicza 21 tel. 152. 148-s0 bniak 4 pokoje z kuch-
Mój Šitai | pong soda t a 43, m. 1

Pianina I Fortepiany światowej sła- p niai L Oglądać COO

wy Pleyel, Bechstein etc., takoż Ar-| pow. Nowogródzki pocz- Lekarz-Dentysta okaty
nold Fibiger, Kerntopf i Syn, A. Dry-; ta Zdzięcioł st. kol. No- M GOLDBAR w różnych sumach I wa- okój umeblowany do

gas uznane rzeczywiście za naj-| wojelnia Sprzedaje: ma- b 6 lutach załatwiamy na P wynajęcia Nokiewi,
lepsze w kraju przez najwybitniej-| szynę parową (lokomo- Wielka 26 pierwszorzędne zabezpie- czą 22, m. 24 399—2
szych fachowców na Pow. Wysta-| bilę) fabr. Badenia bud. powrócił | wznowił czenia, zupełnie bezpłat- -. I skkiiaėis

2105 wie, w r. 1929. 1919 r. w ruchu, siła 35 przyjęcia chorych nie. Wilenskie Biuro Ko-
K. DĄBROWSKA, Wilno, ul. Niemiecka 3, m6.| H.P. parę koni wyjazdo- od g. 10—7 w. misowo - Handlowe Mi- Miljoner do znajome-

go:—Pieniądz nie posia-
<klewicza 21, tel. 152, da żadnej wartości. Jest

120—1

 

tylko ułudą.
=— Znajomy: — Może się

pan tą swoją ułudą ze
TOR (M NIIÓWANY mną podzieli.

iece i poło- © 25 mieszkaniach 2 —
wróciła Borów” do sprzedania
codziennie Żeligowskiego 6, m. 12.

397—2

Majątki,
folwarki, place, domy,

wille posiada do sprze-
daży w wielkim wy-
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