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BUTU IUI
= ROCZNE KURSA HANDLOWE w WILNIE.

Zarząd powyższych Kursów, egzystujących od r. 1919, zawiadamia, iż za-

pisy na Kursa na rok bieżący przyjmuje sekretarjat Kursów codziennie

w godz. 4 —- 7 p.p. oprócz świąt w lokalu Szkoły Pisania na Maszynach

przy ul. Mickiewicza Nr. 22 m. 5.
Wykłady rozpoczną się we wrześniu w godz. od 6—9 wiecz.

Program obejmuje następujące przedmioty:
OGÓLNO-HANDLOWA

BUCHALTERJA | BANKOWA,
PRZEMYSŁOWA.

Arytmetyka handlowa, Korespondencja i Biurowość, Nauka o Handlu,

Stenografja.
Nauka (iii na maszynach oraz języki: Angielski, Francuski i Niemiecki.

Eu ON(TUZ
D-R. MED. 5 OWOCE

JERZY DOBRZAŃSKI Polski Skies, Gaanteryjny
powrócił —00 pod firmą

«JANUSZEK»
S-to Jańska Nr 6 (dawniej gdzie

Frliczka).
Poleca się Sz. Klijenteli.
Ceny konkurencyjne.

Popierajcie Polską

i wznowił przyjęcia chorych w zakresie

ginekologji i położnictwa.

Zawalna 8, m. 3 od 4—5 po poł.

Pi. Orzeszkowej 3

„Bibljoteka Nowości"
Dzieła klasyczne

Ostatnie nowości (polskie i obce)
Wypożycza i kupuje

 

485

aaaaniz ło | Macierz Szkolną
Kaucja 5 zł. Wileńska 15—-.

S

LEEMŲSKO-LAMO MANO
Przy samej stacji kolejowej sprzedają się parcele pod wille dla

osób lub stowarzyszeń pragnących mieć letniska lub stałe mieszkania

w bliskości Wilna w uroczej, suchej i zdrowotnej miejscowości przy lesie

i jeziorze.—Oświetlenie elektryczne. — Na miejscu kościół, poczta, tele-

graf, telefon, apteka komunikacja kolejowa i autobusowa (co godzinę)

z Wilnem.—Ceny przystępne, warunki spłaty dogodne, nawet miesięczne.

Zwracać się do zarządu majątku Landwarów lub do Pierwszej

Spółki Parcelacyjnej w Wilne Mickiewicza 4. 381—6 o

HDD AA A 41) DA AMAN

PSZENICĘ WYSOKOLITEWSKĄ, ŽYTO DANKOWSKIE DO į
SIEWU poleca majątek CHOŻÓW.

Wysyłki uskutecznia się w Ilošciach nie mniejszych niż 100 kg.

w zaplombowanych workach.
W celu terminowego wykonania zleceń uprasza się o wcześniej-

sze zamówienia.
Majątek Chożów poczta telegr. telef. Chożów koło Mołodeczna

EUGENJUSZ CHEŁCHOWSKI
oraz Spółdzielczy Syndykat Rolniczy w Wilnie, Zewajna 9 i wszyst-

kie Oddzialy. 484—0 o

Przy ul. DąbrowskiegoNt Tw Wilnie będzie czynna od 1 września1930 r
3-klasowa średnia SZKOŁA HANDLOWĄ MĘSKA

im. Stanisława Staszyca z prawami państwowemi Marji Landsbergowej.
Podania o przyjęcie do szkoły składać można od 1 maja b. r. po-

cząwszy w kancelarji szkoły, gdzie również można zasięgnąć wszelkich

informacyj. — Godziny urzędowe kancelarji 11—14 codziennie, z wyjąt-

kiem niedziel i świąt.
Do szkoły mogą być przyjęci kandydaci, bez egzaminu wstępnego

którzy ukończyli 7 klasową szkołę powszechną, 3 klasy gimnazjum iub
zakład równorzędny.

Program nauki w szkole zatwierdzony przez Ministerstwo W. R.
i O. P., ma na celu przygotowanie kandydatów do zajęcia stanowisk na
piacówkach handlowo-hospodarczych (handel, biuralistyka, bankowość,

przedsiębiorstwo przemysłowa, urzędy państwowe i t.d.
Nadobowiązkowo będą uczniowie mogli pobierać naukę języków

rosyjskiego, angielskiego i t. d. T
Nauka w szkole uprawnia do zwrotu opłaty szkolnej za dzieci

funkcjonarjuszów państwowych i wojska. 421—0 o

Przed zjazdem byłych legjonistów.
Narazie zjazd radomski komplikuje tylko deszcz. — Za-

interesowanie konferencją warszawską rośnie — P. Pit-
sudski będzie mówił.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W sobotę padał w Warszawie deszcz, który

zniechęcił dygnitarzy do wycieczki radomskiej samochodami tak, iż

większość wybiera się do Radomia koleją. Mianowicie odjechali ko-

leją na zjazd radomski: premjer Sławek i ministrowie Piłsudski, Sta-
niewicz, Składkowski, Boerner, Prystor i Czerwiński. i

Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa p. Piłsudski będzie w Ra-
domiu przemawiać.

Coraz większe zainteresowanie budzi warszawska konferencja

byłych legjonistów, zwłaszcza, że w szeregu ośrodków powstały ko-

mitety organizacyjne.

Znów katastrofa lotnicza w Toruniu.
(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W Toruniu miała miejsce katastrofa lotnicza.

Spadł samolot wojskowy. Ciężko ranny pilot porucznik Królikowski

zmarł w drodze do szpitala. Również zmarł obserwator Romański.

Wulkan Krakatao zapadł się w morze.
BATAVIA (Pat). Część wyspy, na której znajduje się wul-

kan Krakatao, zapadła się wczoraj w morze w okresie wzmo-

żonej działalności wulkanu. Przed katastrofą zatopiona część

wyspy wznosiła się o 170 stóp ponad poziomem morza.

Groźne wybuchy. wulkanu.
WIEDEŃ. (Pat). W-g doniesień dzienników z Tokjo, wulkan

Asamayama jest znowu czynny | wyrzuca potoki lawy zale-
wając okoliczne miejscowości. Wśród ludności wybuchła

panika.

Z całej Polski.
Odkryty rąbek tajemnicy

W
A
N
N
O
W
E

22
EE
E

 

 

kalendarza Polska posiada 11 lóż.
W roku 1927 wielkim mistrzem
był Andrzej Strug, w roku 1928 i

masońskiej. 1929 — St. Stępowski, obecnie
(Kap) Kalendarz wolnomular- zaś prof. dr. J. Mazurkiewicz.

ski, wydawany w Lipsku w języ” Według tablicy statystycznej, w

ku niemieckimpt. „Ć. von Dalens Polsce istnieje. 450 członków
(braci), należących do masonerii.
Tylu ujawnionych, a ilu mamy
ukrytych i zakapturzonych ma-
sonów?

Kalender fiir Freimaurer" uchyla
rąbek tajemnicy masońskiej. Ale
tylko rąbek, bo przecież maso-
nerja z natury swojej otacza się '
wielką tajemnicą. Według tego

 

Podróż P. Prezydenta Rzeczypospolitej.
WARSZAWA. (Pat.). Polska

Agencja Telegraficzna otrzymała
następującą radjodepeszę ze stat-
ku „Polonia”:

Statek „Polonia“, eskortowany
przez eskadrę marynarki wojen-
nej, zložoną z kontrtorpedowca
„Wicher“ oraz diwizjonu torpe-
dowców w  skladzie „Slązak“,
„Podhalanin* oraz „Krakowiak“,
wyruszył z Gdyni w dniu 8 sierp-
nia o godzinie 23-ej. Na wysoko-
ści Windawy o godzinie 13-ej, w
odległości 20 mil morskich od
lądu, przyłączył się do eskadry

statek Rzeczypospolitej Polskiej
„Mazur”, który już wcześniej wy-
płynął w morze, Pierwszej ofi-
cjalnej podróży morskiej Naczel-
nika Państwa Polskiego od cza-
sów Zygmunta Ill znakomicie
sprzyja pogoda, która dopisywała
zarówno w nocy, jak i podczas
dnia dzisiejszego. O godzinie
17:ej statek „Polonja* znajdował
się pod 21,4 stopni długości
wschodniej i 58,4 stopnia szero-
kości północnej, w odległości 30
mil morskich od wyspy Oesel.

A jednak są zmiany na lepsze...
WARSZAWA. (Pat). Prace nad

organizacją tegorocznych doży-
nek u Pana Prezydenta Rzeczy-
pospolitej w Spale są już ukoń-
czone. Program tegorocznych do-
żynek znacznie się różni od pro-
gramu zeszłych lat. Wszystkie
zmiany dokonane są na lepsze,
tak pod względem programowo-
artystycznym, jak również we-
wnętrzno-organizacyjnym. Przede-
wszystkiem celem zabezpieczenia
dachu nad głową uczestnikom w
razie deszczu zbudowano ogromną
halę, mogącą pomieścić 15 tys.
osób. W hali urządzono nowo-
czesną scenę obrotową. Ulczestni-
cy będąmieli zabezpieczony noc-
leg w obozie pod namiotami. Dla

łatwiejszego zaprowiantowania u-
czestników urządzono stołownię,
mogącą odrazu wydać 4 tysiące
obiadów. Pod względem progra-
mowo - artystycznym poczyniono
szereg zmian. Korowód, który
będzie defilował przed Panem
Prezydentem jest zaprojektowany
znacznie pełniej. Przedstawiać on
będzie pracę rolnika przez nale-
żyte wyodrębnienie grup z róż-
nych okolic kraju, unaoczni box
gactwa kultury ludu polskiego i *
pokrewnych ludów, zamieszkują-
cych ziemie Rzeczypospolitej. Or-
ganizacja dożynek spoczywa w
ręku specjalnego komitetu, skła-
dającego się z przedstawicieli 15
organizacyj społecznych.

Zadania konferencji rolniczej w Warszawie
BUDAPESZT. (Pat).W związku

z konferencją ministrów rolnictwa,
która ma być zwołana do War-
szawy, polski chargć d'affaires w
Budapeszcie p. Łazarski wypowia-
da się na łamach „Pester Lloyd*
w następujący sposób:

Konferencja zmierza do dwóch
celów: Przedewszystkiem do u-
lepszenia organizacji i racjonali-
zacji produkcji rolnej, produkcji
przemysłu rolnego, następnie zaś
do ożywienia współpracy mię-
dzynarodowej. Konferencja, któ-
rej zwołanie proponuje Polska,
nie może bynajmniej krępować
lub zmieniać dążności regjonal-
nych lub tylko lokalnych,. które
już istnieją w formie jakiejś sko-
ordynowanej akcji eksportowej.
Polska uważa, że moment obecny
nadaje się do stwierdzenia, czy
nie mogłaby powstać pomiędzy
państwami, posiadającemi intere-
sy wspólne, umowa o ramach
znacznie szerszych i czy nie da-
łoby się osiągnąć pewnej racjo-

nalizacji produkcji. A więc kon-
ferencja warszawska ministrów
rolnictwa miałaby w pierwszym
rzędzie na celu stworzyć pomię-
dzy zainteresowanemi państwami
ralnicze porozumienie polityczne.
Występując z propozycją zwoła-
nia konferencji rząd polski miał
na celu dać możność zbadania,
do jakiego stopnia kraje rolnicze
mogłyby wzajemnie przyjść sobie
z pomocą w obecnej sytuacji,
dla jakich artykułów i w jakich
granicach mogłyby otworzyć włas-
ne rynki wewnętrzne bez szkody
dla samego siebie, jakie redukcje
taryf transportowych mogłyby
być przyznane. Wreszcie konfe-
rencja mogłaby też zbadać za-
gadnienie wspólnej konferencji
weterynaryjnej. Samo przez się
rozumie się, że konferencja war-
szawska nie może być skierowa-
na przeciwko jakiemukolwiek pań-
stwu, nie uczestniczącemuw kon-
ferencji.

Sytuacja w Chinach.
Walki nacjonalistów z komunistami.

NANKIN. (Pat). Rząd nacjona-
listyczny komunikuje: Odebrano
z powrotem od komunistów mia-
sto Taian.

SZANTUNG. (Pat). — Według
doniesień z Hankóu, do tamtej-

szego banku National City Bank
wystosowali komuniści żądanie
wypłacenia im 100 tysięcy dola-
rów, albowiem w przeciwnym ra-
zie napadną miasto i splądrują.
Sytuacja w Hankou jest krytyczna.
 

 

2 Litwy.
Rząd postanowił wydalić Woldemarasa

z granic Litwy.
W związku z wykryciem spis-

ku antyrządowego w dniu wczo-
rajszym zwołane zostało nadzwy-
czajne posiedzenie rady ministrów
pod przewodnictwem prezydenta
Smetony. Na posiedzeniu tem
omówiono szczegółowo sprawę
ujawnionego zamachu oraz wy-
dano ostre zarządzenie mające
na celu zlikwidowania wszystkich

agend spiskowców na terenie
Litwy. Równocześnie na konfe-
rencji tej poruszona była sprawa
pobytu na Litwie Woldemarasa.
Większość ministrów wypowie-
działa się aby Woldemarasa jako
wichrzyciela porządku publiczne-
go i niebezpiecznego dla obecne-
go ustroju państwa wydalić z
kraju. d

Likwidacja spisku Woldemarasowców.
Aresztowania.

Wczoraj do Wilna nadeszła
wiadomość, iż w powiecie ponie-
wieskim dokonano: masowych
aresztów wśród zwolenników Wol-

demarasa. Aresztowano również
5 oficerów oskarżonych o nale-
żenie do spisku przeciwrządo-
wego.

Rugi i tranzlokaty oficerów.

Ze źródeł wiarogodnych do-

wiadujemy się, iż ministerstwo

obrony krajowej zarządziło prze-

tranzlokowanie 50 oficerów z 3

pulków piechoty i 2 kawalerji na

granicę pruską. Równocześnie z

dniem 15 bm. przeniesionych zosta-

nie w stan spoczynku 10 ofice-
rów z garnizonu kowieńskiego. (d)

 

GIEŁDA
WARSZAWA 8.VIII (Pat.).

Waluty i dewizy:
Dolary 8,88*:,—8,90*|,—8,86*,.
Belgja 124,70 125,01—124,39.
Gdańsk 173,48—173,91—173,05.
Holandja 359,05—359,95—358,15.

Londyn 43,39—43,50—43,28.
Nowy York 8,901—8,921—8,881.
Paryż 35,05'/,—35,14'/,—34,96'|,.
Praga 26,42—26,48—26,36.
Nowy York kabel 8,912—8,932—8,892
Wiedeń 125,95—126,26—125,64.
Włochy 46,68—46,80—46,56.
Stokhoim 239,77—240,37—239,17.

JESZCZE W SPRAWIE POGŁOSEK 0 PORO-
ZUMIENIU POLSKO-LITEWSKIEM.

Wczoraj podaliśmy o niepo-

kojących wiadomościach  doty-

czących rzekomych rokowań po-

ufnych  polsko-litewskich w Wil-

nie i Piekieliszkach. Obecnie
„Kurjer Warszawski* podaje tele-

gram z Rzymu, w którym donosi,

że prasa włoska pisze o poro-

zumieniu polsko-litewskiem, jako

o fakcie dokonanym.

Według informacji prasy wło-

skiej, podstawy porozumienia

streszczają się w następujących

punktach: 1) rektyfikacja gra-
nicy na korzyść Litwy, 2) uzna-
nie. przez Polskę autonomii
kulturalnej mniejszości litew-
skiej w okolicach Wilna I 3)

stworzenie mieszanej komisji

celem usuwania wszelkich

wzajemnych nieporozumień. W

obradach komisji brałby udział
stały delegat Watykanu.

O rzekomych rokowaniach po-

'fnych piszą również pisma nie-
mietkie „Kreutz Zeitung“ i „Ger-

mania*, które przy tej sposob-

ności ostrzegają Litwę przed nie-

bezpieczeństwem  grożącem jej

ze strony Polski.
Dotąd żadnego sprostowania

urzędowego nie było, mimo, że

agencja urzędowa P. A. T. dosko-

nale jest o pogłoskach poinfor-

mowana, czego dowodem jest

następująca depesza tej agencji

z. Moskwy.
MOSKWA, 7.8. (Pat.) Sowieccy ko:

respondenci z Warszawy powtarzają za

krakowskim „Nowym Dziennikiem* wer-

sję* o prowadzonych rzekomo przez

przedstawicieli rządu polskiego i litew-
skiego tajnych pertraktacjach. Pertrak-

tacje te mają być prowadzone w oko-

licach Wilna. Korespondenci jednakże

dokładnie miejscowości nie podają.

Słowem cała Europa mówi
© pertraktacjach dotyczących ©
losu Wileńszczyzny, tylko my

sami, najbliżej zainteresowani
nic pewnego dotąd nie wiemy.

Według informacji, które re-

dakcja nasza zdołała uzyskać,

autorem projektu porozumienia

polsko - litewskiego i inicjatorem

poufnych pertraktacji jest ks.

Urbanowicz.

Ks. Urbanowicz był swego cza-

su kapelanem w wojskach Litwy

Srodkowej. Politycznie był wów-

czas zbliżony do radykalnego

„Odrodzenia“, na którego czele

stał adwokat Stefan Mickiewicz.

Stronnictwo to bardzo jaskrawo

występowało przeciwko wcieleniu

bez zastrzeżeń Wileńszczyzny do

Polski. Ostatnie kilka lat ks. Urba-

nowicz spędził w Ameryce, gdzie

nawet uzyskał obywatelstwo Sta-

nów Zjednoczonych. Czy projekt

ks. Ulrbanowicza istotnie jest po-

pierany przez Watykan, nie zdo-

łaliśmy stwierdzić. Podobno nowy
projekt porozumienia polsko -

litewskiego jest zbliżony do litew-

skiego projektu dr. Paksztusa,

który z kolei jest oparty na tych

samych zasadach Litwy podzie-

lonej na kantony, co i jeden

z projektów Hymansa.

 

KRZYK LEGJONISTY.
W przededniu zjazdu Radom-

skiego pojawiła się broszura le-

gjonisty Kazimierza Paszkowskiego

p. t. „Krzyk legjonisty“.
Jest to zjawisko sympatyczne.

Jako motto autor położył pamięt-

ne słowa Norwida: „Było w Oj-
czyźnie laurowoi ciemno". Wy-
raża się w tem charakterystyka

doby przeżywanej. Wypowiada

się'w nich tłukąca się boleś-

nie dusza legjonisty, szamocąca

się w koszmarach rzeczywistej

rzeczywistości współczesnej,

Czyż to nie osobliwe zjawis-

ko? Rok rocznie odbywały się

zjazdy legjonistów nigdy jednak

nie budziły takiego napięcia, jak
tego roku.  Komendantį legjo-

nów J. Piłsudski przerywa

wywczasy, aby jechać z rodziną

do Radomia. Zapowiedziano, że

nie będzie przemawiał. Czyż tak

będzie istotnie? Właśnie teraz co-
raz częściej słychać, że może

przemówić, a powodem, który

zmienić miał postanowienie po-

przednie, miałby być fakt o-

sobliwy, mianowicie organizowa-

nie drugiego, odrębnego związku

łegjonistów, o odrębnej, niż do-

tychczasowy,  fizjogjnomji poli-

tycznej.
Bez kwestji powstanie odręb-

nej organizacji legjonowej, emu-

lacja między obu organizacjami,

bezwzględna między niemi walka—

to obraz rozdarcia ideowego spo-

łeczeństwa, w którem nie mogą

się odnaleźć liczne umysły.
Przez dusze bądź to legjoni-

stów, bądź to sanatorów, prze-

chodzi dzisiaj silny ferment,

wielkie wstząśnienie wewnętrzne.

Szukeją dróg, czekają słowa.
W pewnem miejscu pisze Pasz-

kowski:
— Gdzie są te hasła? („dla zrealizo-

wania tych wszystkich haseł demokra-
tycznych, 0 które zgodnie walczyli:
student, robotnik i chłop”).

Pójdźmy zapytać Komendania!
Gdzie nasza dawna moc ducha?
Odpowiedz Komendanciel
Oto błądzimy dziś w mrokach...

Co się stało, że legjonista, któ-

ry pracował jak każdy obywatel,

nagle teraz zdecydował się wy-

stąpić publicznie? P. Paszkowski

odpowiada szczerze: ę

— Byłbym milczał, jak milczy dziś

nas wielu, którym ból usta zaciska,

którzy dla kawałka chleba milczeć mu-

szą, bo niema dziś w Polsce wolności

sumienia, swobody przekonań, a każdy

najszlachetniejszy z piersi bolejących

krzyk, dławiony jest „prawem pięści".

W kraju, gdzie panuje „prawo pięści”,

któż może powoływać się na prawo pi-

sane, na Konstytucję, zaś prawo niepi-

 

sane, owo poczucie moralności i etyki,
z jaką jednostka przystosowuje się do
współżycia społecznego— niema żadnej
wartości.

— Milczenie moje przerwała zna-
mienna  enuncjacja Pana Premjera
Sławka, który na ostatnim zjeździe pre-

zesów związków leajonistów oświadczył

publicznie, że my legjoniści powi. niśmy

być wychowawcami narodu, krzewicie-

lami moralności i miłości Ojczyzny.
— Czy dorośliśmy my legjoniści do

roli wychowawców młedego pokolenia

i krzewicieli miłości Ojczyzny? Z ręką
na sercu twierdę, że niel

Cóż spowodowało tak bolesne,
wnioski dla legjonisty?

Paszkowski powiada, że ideo-
logją legionów była chęć odzys-

kania niepodległości, lecz „z chwi-

lą odzyskania niepodległości koń-
czy się ideologja“. Zaczyna się

gehenna duchowa legjonistów. O-
fiarowali oni w danym momencie
wszystko swe najdroższe, byli
przepojeni najszczytniejszą ideą

ofiary, a potem, po uzyskaniu ce-
lu poczęło się szamotanie. Pasz-

kowski żali się, że kilkudziesięciu

przewódców zajmuje się polityką,
a większość olbrzymia pochłonię-
ta jest troskę o chleb, walką o

najelementarnejszy byt. „Nauczy-

ciele nie dopuszczają uczni przed
swe oblicze".

— Jesteśmy stadem rozproszonem,
bezsilnem i rozpolitykowanem, w poję-
ciach ideologicznych grupą tak zróż-

niczkowaną, jak ów niby Bezpartyjny
Blok, stos pacierzowy obecnego rządu,

który właśnie hoduje zarazki wszystkich
partyj i przekonań politycznych, opar-

tych nie na ideologji, ale na własnych

interesach wszystkich ugrupowań. A my

> w Polsce ciągle się skarżymy na prze-
rost partyjnictwa.

| jeszcze jedno straszne wyz-

nanie:
— My legjoniści nietylko nie nada-

jemy się na lekarzy duszy narodowej,

na moralizatorów i wychowawców po-

kolenia, ale sami jesteśmy cierpiętni-

kami i inwalidami, którzy potrzebują

ratunku. Gnebi nas własny snobizm, po-

sunięty do solipsyzmu, niezdolność ko-
lektywnej pracy społecznej, chorobliwy

kult osobowości, graniczący z fety-

szyzmem, co sprawia, że ponad naród

cały, ponad Polskę, stawiamy Jednostki,

wkładając na ich barki ciężar narodo-
wego sumienia.

Krzykiem o nawrót do daw-

nych ideałów, do współdziałania
z narodem, kończy się broszura
legjonisty, który powiadao sobie,

że jest „szarym, prostym i nie

znanym kolegą, żadnym partyjni-

kiem i żadnym politykiem". Tak

to jest krzyk zranionej, zrozpaczo-

nej duszy, głos wielu, którzy nie

umieją poradzić sobie z kultem

przeszłości i tragizmem rzeczy-
wistości.

To jest dokument doby,



Rachunek sumienia przewrotu
majowego, podjęty w czterolecie
władania obozu przewrotu przez
wchodzącą w jego skład grupę
Związku Naprawy Rzplitej i pro-
wadzony krok za krokiem w roz-
trząsaniu osiągniętego stanu rze-
czy, dał już w ciągu pierwszych
dziesięciu tygodni wyniki wielce
pouczające.

Stwierdzono tam kolejno „Prze-
łom" nr. 21 do*30):

„Sztandarowem, proklamowa-
nem hasłem Rewolucji r. 1926
było hasło sanacji moralnej... Wy-
nikiem taktyki obozu, który sam
siebie nazywa obozem Marszałka
Piłsudskiego, było, trzeba to
stwierdzić z bólem i wstydem,
skarykaturowanie tego wielkiego
hasła... Nazwa obozu sanacji mo-
ralnej, którą (obóz nasz) winien
się szczycić, a której dziś unika...
Marazm ideowy kierunku, bez-
progtamowość obozu... nie mó-
wiąc już o szeregu błędów... ten
ztan rzeczy staje się wręcz groź-
ny... dla samego kierunku...
(nr. 21).
— ..Wielka sadzawka maraz-

mu myśli społeczno-politycznego,
jaką jest oficjalny obóz prorzą-
dowy... Hasłem sanacji moralnej
obóz rządowy szermował przez
czas dłuższy, tworząc równocze-
śnie dla użytku dnia codziennego
pochodne hasełka moralne, któ-
rych również nadużywał... Obóz
rządowy społeczeństwu żadnego
celu ideowego wyraźnie nie wska-
zał, do żadnego celu polityczne-
go czy społecznego wyraźnie,
zdecydowanie i jasno nie dążył...
(nr. 22).

-— „„Stosunek obozu pomajo-
wego dv Państwa przestał być
ideowy i bezinteresowny, gdyż
walka toczona przeciw opozycji
w myśl haseł li-tylko taktycznych
staje się walką o władzę jeno, a
nie o ideę... (nr. 23).
— ..W konkluzji naszych roz-

ważań stwierdzić musimy, iż okres
lat czterech, jeśli idzie o pracę
wychowawczą wśród społeczeń-
stwa, o wytworzenie nurtu ideo-
wego, oczyszczenie atmosfery Žy-
cia publicznego w Polsce i do-
konanie solidnej roboty przygo-
towawczej dla mających nastąpić
rozwiązań, został przez obóz pro-
rządowy całkowicie zmarnowany.
Ideowo jesteśmy dziś w defen-
zywie (uprzejma prośba do czy-
telnika niezrozumieć tego wyra-
żenia w sposób złośliwy) na na-
sze chorągwie organizacyjne padł
cień. Jesteśmy w znacznie cięż-
szej syłuacji, niż przed laty czte-
roma, i urzeczywistnienie haseł,
rzuconych przez Piłsudskiego w
roku 1926, jest znacznie trudniej-
sze dziś, niż wówczas, a choćby
nawet w roku 1928... (nr. 24,
wszystko, cowyżej, od nr. 21 do
24 z uwag p. J. Szuriga).
— ...Aparatura.powiatowa (tru-

dno mówić o organizacji) Bez-
partyjnego Bloku, stała się w ich
(ludzi nietylko niemających nic
wspólnego ze społeczeństwem,
ale nawet przed oczami Społe-
czeństwą ukrytych) ręku instru-
mentem rozgrywek politycznych,
nadzoru sumień ludzkich i pra-
womyślnoślności politycznej, in-
wigiłacji starostów, sędziów, na-
uczycieli, inwigilacji, sprawowa-
nej, oczywista, znowu przez typy
konjunkturalne, tak szybko w
ostatnim czasie porastające w
siły i wpływy... (nr. 25 p. R. Kon-
kiewicz).
— ..W razie przedłużania się

dzisiejszego stanu marazmu, bez-
czynności, niejasnego stosunku
do głoszonych haseł i kompro-
mitowania tych haseł przez prak-
tyki obozu, który je głosi, wszel-
kie wogóle możliwości będą
utracone, a Państwo narażone na
niebezpieczne wstrząsy politycz-
ne i socjalne... (nr. 26 p. Szurig).
— ..Nie należę do ludzi, któ-

rzy z przelanej krwi kolegów i
przyjaciół umieją zbierać dla
żywych kapitał polityczny lub do-
pominać się o należyte jego
oprocentowanie... Nie žądajcie,
byśmy, zarówno jako ludzie, jak
też jako grupa, wyrzekli się pra-
wa do myślenia i do działania w
sposób zgodny z naszem w da-
nej sprawie przekonaniem... Lecz

Wy mi na to odpowiecie:... dzi-

i zdecydowanej odpowiedzi: kto
jest Komendantowi posłuszny,
kto nie... Ostrożność i prostoli-
nijność tego kategorycznego dy-
lematu będzie jednak tylko po-
zornie słuszna... (nr. 27, p. B.
Srocki do p. A.Skwarczyńskiego).
— ..Zwężyliśmy zasięg. Odda-

liśmy kierownictwo na terenie w
ręce ludzi „desygnowanych”, któ-
rzy bodaj od niesvełna dwóch lat
dopiero rozpoczęli pracować „spo-
łecznie”. W dorobku pozostaje
nam... doświadczenie... (nr. 29, p.
K. Kirzkowski.

„—Po krytyce i próbach wska
zania, na jakich siłach oprzeć na-
leży naprawę stosunków w Polsce
przychodzi przecież czas na roz-
wiązanie pytania, jak wyjść z
impasu... Co wzbudza w nas nie-
pokój posunięty do ostatecznych
granic? Co podświadomie nawet
urabia naszą psychikę w instynk-
townem dążeniu do koniecznej
zmiany: do wyjścia z impasu, w
którym znajdujemy się?... Zapew-
ne wiele jest tych spraw... Cho-
dzi nam o zmianę ustroju, wy-
jaśnienie struktury politycznej na-
szego kraju, złagodzenie kryzysu
gospodarczego, będącego wpraw-
dzie częścią kryzysu  świato-
wego, ale pogłębionego u
nas przez leniwe ale groźne
i niezdrowe  fermenty, o pa-
cyfikację stosunków  wewnetrz-
nych, wreszcie o  opanowa-
nie złej konjunktury zagranicznej
w stosunku do Rzpltej..." (nr. 30
p. S. Szwedowski).

* 7 *

I tak od słowa do słowa roz-
winęła się rozmowa. Nic dziwne-
go, że coraz wyraźniejsza, tem-
bardziej, że ze strony innych
grup obozu rządzącego, niezado-
wolonych z takiej spowiedzi, za-
częto docinać i temsamem ciąg-
nąć za języki. Razem obraz jest
już wcale pełny.

A w toku tych dociekań do-
szło się już także dosamego dna
worka przewrotu majowego.

Oto bowiem pojawia się stwier-
dzenie, ni mniej ni więcej, jak
takie, że przewrót majowy nie
wniósł w nasze życie nic prócz
walki i to walki bez treści.

Znaczenie tego stwierdzenia,
spokojnie wyrażonego, jest jasne.
Jeśli wogóle nie widać, o co wal-
czy przewrót majowy, który przed
czterema laty zaburzył nasze ży-
cie państwowe i od czterech lat
na niem ciąży, nietylko nie można
mówić o pożytku jakimkolwiek,
ale zło i szkoda są oczywiste.
Trudno o wyrok dobitniej potę-

piający.
Walka bez treści!
Oto podsumowanie wyników

czterolecia przewrotu majowego.
| z pewnością nie jest to

czczym przypadkiem, że w ciągu
tych rozważań stroskanej grupy
przewrotu majowego padają jakby
mimochodem, ale bardzo ude-
rzająco, słowa, które są niejako
nowem hasłem w miejsce jedy-
nego hasła z połowy maja 1926,
iż w Polsce jest za dużo nie-
prawości.'

Tyle chwały głoszono na cześć
wielkiej myśli, wielkiego serca,
wielkiego ducha dzieła przewrotu
majowego i jego sprawcy. Wy-
dawało się, że niema w mowie
ludzkiej słów,  któreby mogły
chwałę tę wyrazić. Wielkość na
wielkości jechała i wielkością
poganiała w tem  bałwochwal-
stwie.

A teraz pada z własnych sze-
regów słowo prawdy: naczelnem
znamieniem tego wszystkiego
jest nienawiść.

lleż razy z naszej strony się
mówiło, jak dosłownie teraz tam
się miówi, że tylko rozbito spo-
łeczeństwo, że odsunięto i znie-
chęcono cenne żywioły społecz-
ne, że wniesiono w kraj rozstrój,
na który nam nie wolno sobie
pozwalać wobec niebezpieczeń-
stwa zewnętrznego.

Za największe właśnie i naj-
groźniejsze zło rządów obecnych
uważało się i uważa u nas to
niepoczytalne rozbijanie  społe-
czeństwa i rozstrajanie niena-
wiścią sił narodu, które są osta-
tecznem oparciem państwa.

Dzisiaj i ta najcięższa wina
win jest także przyznana.

 
 

siejsze życie polskie wymaga
przedewszystkiem jednej jasnej Stanisław Stroński.

' . > 9 W okręgu mińskim i połockim
į kolektywy sprzeciwiają się dostar-

z czenia każdej przez władze żądanej
ilości zboża, wskutek czego w

Znówoddziały powstańcze? szeregu miejscowości odbywają
się rekwizycje i przymusowe

Z pogranicza donoszą, iż w
okręgu borysowskim od dłuższe-
go czasu operuje oddział pow-

stańczy złożony z chłopów pod
kierunkiem b. kapitana carskiej
armji Paszelejewa. Oddział ten
ustawicznie niepokoi władze so-

wieckie swemi zbrojnemi napa-

dami na instytucje państwowe
sowieckie.Z4

Ludność wiejska sympatyzuje
z tym ruchem i dopomaga pow-
stańcom w operacji. >

Kłopoty z kolektywami.

"Z Mińska donoszą: Władze so*
wieckie są w wielkim kłopocie,
gdyż kólektywy rolne stały się
obecnie widownią krwawych za:
taraów na tle podziału zbiorów.

 

ściąganie zboża.
Ostatnio według cbliczeń pra-

sy mińskiej zanotowano w okrę-
gu mińskim 105 zaburzeń chłop:
skich na tle rekwizycji zboża.

Wskutek tej sytuacji w Miń-
sku 5 bm. odbyła się specjalna
narada przedstawicieli władz w
celu obmyślenia środków zarad-
czych i przełamania oporu kolek-
tywów rolnych na Białorusi
wieckiej.

so:

, nocy
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GENERAŁ WEYGAND
= Bitwa pod Warszawą

(Odczyt wygłoszony w r. 1929 w Brukselli).

V.

Plan bitwy.

Wreszcie, dnia 6-go sierpnia,
Dowódca Naczelny postanawia
pokusić się o rozbicie głównej
grupy sił  nieprzyjacielskich w
rozstrzygającej bitwie,
czyć tę bitwę na prawym brzegu
Wisły. Stanowczo i wyraziście
ustala plan jej tegoż dnia.

Plan ten polega na zatrzyma-
niu nieprzyjaciela frontowem nad
Wisłą, między dopływem Wieprza

„i krańcem północnym obozu wa-
rownego Warszawy, opanowując
zarazem jego ruch oskrzydłający
od północy. Nąstępnie, przy po-
mocy a manewrowej, zebra-
nej na południowem skrzydle nie-
przyjaciela, podjąć kontratak pro-
sto ku północy, by odciąć od
własnej linji odwrotu armje ro-
syjskie, działające nad Wisłą. Na
widowni południowej zaś nieprzy-
jaciel będzie tylko powstrzymy-
wany najmniejszą możliwie siłą,
osłaniającą Lwów i opierającą
swój prawy bok o dopływy Dnie-
stru, trzymane przez siły ukra-
ińskie. *

Celem wykonania tego planu,
armje polskie, dotychczas podzie-
lone 'na dwie grupy armji, pół-
nocną i południową, rozdzielone
moczarami Prypeci, zoslaną po-
dzielone na trzy grupy armii, z
których środkową (manewrującą)
utworzy się przez odjęcie sił z
dwu poprzednich.

Grupa wojsk północna, pod
rozkazami gen. Józefą Hallera,
obejmie: w środku 1-szą armię,
mającą za zadanie obronę obozu
warownego Warszawa — Modlin;
na prawo 2-gą armję, w sile nie-
znacznej, mającą czuwać nad
przejściami rzeki aż do Wieprza;
na lewo 5-tą armję, którą utwo-
rzy się z przeznaczeniem odpar- .
cia groźby oskrzydlenia od pół-

i następnie przejścia do
uderzenia. Dla tego zadania waż-
nego i złożonego armja ta odda-
na zostanie pod rozkazy gen. Si-
korskiego, dowódcy wybitnej war-
tości, której dał właśnie codo-
piero dowody zdolnością działania
wojennego na Polesiu.

Środkowa grupa wojsk wyko-
na manewr kontrofenzywy. Więc
gen. Piłsudski zechce objąć oso-
biście jej dowództwo. Grupa ta
utworzona będzie z dwu armii:
4-ta, na lewo, zbierze *się za
Wieprzem; 3-cia, na prawo, prze-
kształci się między Wieprzem a
Bugiem i ,będzie miała, uczest-
nicząc w kontrofenzywie, osłaniać
prawe skrzydło tamtej.

Grupa wojsk południowa, po-
zostawiona dla ;|obrony Malopol-
ski, będzie rozporządzała już tylko
małą armją, wzmocnioną dywizją
jazdy polskiej i oddziałami ukra-
ińskiemi.

Tak więc, skoro niebezpie-
czeństwo jest na północy, na pół-
nocy też będzie się biło całe
wojsko polskie, z wyjątkiem kilku
dywizji, pozostawionych na po-
łudniu, by powstrzymać przedsię-
wzięcia Budiennego, tak, iż z
ogólnej liczby 29 dywizji, 25 jest
zebranych tam, gdzie się szuka
rozstrzygnięcia.

Przyjęty plan uwzględnia i
obronę i uderzenie, które opie-
rają się, jedna i drugie, na moc-
nych podstawach.

Spójrzmy na grę w przestrze-
ni i w czasie.

Dla obrony korzysta plan ten
z umocnień obozu warownego
Warszawy i z przeszkody, jaką
tworzy Wisła. Ale urządzenie obo-
zu warownego będzie gotowe
dopiero 12-go sierpnia. Ruchy
1-szej armji, mającej zadanie
obrony, muszą przeto być tak
zarządzone, by nieprzyjaciel nie
mógł się z nią zetknąć przed
tym dniem.

Z drugiej strony, grupa wojsk
uderzających nie będzie gotowa
do ruszenia z nad Wieprza przed
16-:tym. Ponieważ' zaś uderzenie
to pójdzie z daleka, oddziaływa-
nia jego dla ulżenia obronie War-
szawy nie odczuje się przed
17-tym. Trzeba zatem, aby obro-
na trzymała się do tego dnia.

Wobec tego, że uderzenie po-
winno ruszyć w dobrym kierun-
ku, znienacka, a także iść tak
szybko, jak tylko można, zgroma-
dzenie siły uderzającej musi ujść
uwadze nieprzyjaciela dzięki szyb-
kości, w osłonięciu linją wodną
Wieprza, a złożą się na nie woj-
ska doborowe.

Pewność szyku bojowego za-
bezpieczona będzie na południu
przez 3-cią armję, rozstawioną w
tym celu, a na północy przez
armję 5-tą. Zarazem zabezpieczą
ja także rezerwy, które Do-
wództwo sobie nanowo stwarza
w liczbie 5-ciu dywizyj,t. j. czwar-
tej części sił wprowadzonych w
działanie. Będzie ono miało w
ten sposób możność sprostania
zdarzeniom nieprzewidzianym lub
podparcia działań tam, gdzie to
uzna za potrzebne.

Ryzyka, które wiążą się z
każdem działaniem wojennem, są
następujące:

Przedewszystkiem trzeba, aby
obrona Warszawy wytrzymała 4 ry
do 5-ciu dni. FA wojsko polskie

oraz sto- '

po raz pierwszy ma podjąć bitwę
obronną, w której niewoino stra-
cić ani piędzi ziemi. Czy ta obro-
na wytrzyma?

Powtóre, aby stworzyć grupę
uderzenia, trzeba wysunąć z dzia-
łań 4-tą armję i uchylić ją od
styczności i od dociekań nieprzy-
jaciela, który na nią nastaje. Trze-
ba również podsunąć ku północy
3-cią armję, której poważna część
jednostek wciągnięta jest w walki
nad Bugiem. Czy uda się utrzy-
mać tajemnicę tych zabiegów?

Wreszcie ruch oskrzydlający
nieprzyjaciela między Narwią i
Bugiem rozszerza się z każdym
dniem. Tymczasem, w oczekiwa-
niu utworzenia 5-tej armji, jest
tylko mały oddział, który usiłuje
powstrzymywać to oskrzydlenie.
Czy ta 5-ta armja będzie zebrana
i ustawiona na czas i czy ma-
newru polskiego nie zaburzy
nagłe wtargnięcie nieprzyjaciela
na lewy brzeg Dolnej Wisły?

Ustawienie.

Ugrupowanie sił polskich na
stanowiskach wedle rozkładu do-
konywa się od 6-go do 12-go sierp-
nia. Aby spełnić warunki, wska-
zane przed chwilą, ruch dokony-
wa się w dwu skokach. Pierwszy,
wykonany w nocy z 7-go dorwa-
nia się na 8-my, wprowadza gru-
pę wojsk północną na linję poś-
rednią, a drugi, w nocy z 11-go
na 12-ty, doprowadza oddziały na
ich ostateczne pomieszczenie.

Wszystkie te ruchy dokonują
się w środku frontu bez zaburzeń
i dnia 12-go sierpnia |-sza armja
zajmuje swe stanowiska w obozie
warownym Warszawy, 2-ga ar-
mja nalewym brzegu Wisły, mię-
dzy Warszawą i Dęblinem, 4-ta
jest między Wieprzem i Wisłą.
Wszystkie ich jednostki znalazły,
na miejscu zaciągi wzmacniające
i materjały potrzebne do przy-
wrócenia ich właściwego stanu.
Natomiast na skrzydłach rzeczy
idą mniej pomyślnie. Na osłania-
jącem skrzygle północnem, od-
dział ustąpił pod naporem ruchu
oskrzydlającegowojskczerwonych,
wskutek czego 5-ta armja mu-
siała przesunąć poza Wkrę ze-
branie swych sił. Na południu zaś,
3-cia armja musi staczać walki,
by się oderwać od nieprzyjaciela
i spiesznemi pochodami dojść do
swej podstawy wyjściowej 16-go
sierpnia. ę

Ostatecznie jednak ustawienie
dokonało się możliwie najszczęś-
liwiej skoro obrońcy Warszawy
są na swych stanowiskach, grupa
mająca uderzyć jest na miejscu,
skąd ma ruszyć, a ruch jej, zdaje

się, uszedł uwagi nieprzyjaciela.
Tymczasem zaś, manewr bol-

szewicki zarysował się i nabrał:
wyrazistości. Wobec tego, że kor-
pus jazdy na prawem skrzydie
posunąl się rozmyślnie między
Wisłę i granicę niemiecką w kie-
runku Płocka, Torunia i Grudzią-
dza, a za nim poszła cała 4-ta
armja, szerokość tego zabiegu o-
skrzydlającego pociągnęła za sobą
przesunięcie ogólne ku północy osi
pochoduinych armij czerwonych.
Armja 15przechodzi cala na prawy
brzeg Narwi, podczas gdy między
Narwią i drogą z Warszawy do
Brześcia Litewskiego 3-cia i 16-ta
armja idą na przyczółek mosto-
wy Warszawy. Cały ten ruch o-
słonięty iest od południa jedynie
przez Grupę Mozyrską, która roz-
ciąga się bezsilnie na olbrzymim
froncie.

Z tego ukłądu sił czerwonych
wynika:

że l-sza armja polska, dopiero
tworząca się, będzie miała prze-
ciw sobie silną grupę, mianowi-
cie dwie armje i korpus jazdy,
które są na północ od Narwi,

że grupa gen. Piłsudskiego
spotka w początku swego ude-
rzenia zaledwie dwie dywizje, róz-
ciągnięte na wielkiej przestrzeni
i nie wiedzące, jak się zdaje, o
tem przygotowującem .się ude-
rzeniu, czyli, że będzie musiała
przebyć większą odległość, aby
zaważyć swem działaniem na
głównych siłach nieprzyjaciela, ale
to działanie zapowiada się sku-
tecznie z powodu zaskoczenia,
które wydaje się w zupełności
zapewnione.

Wykonanie pierwszej części
planu zostało zatem szczęśliwie
przeprowadzone, a równocześnie
nieprzyjaciel pogłębiał  nieroz-
tropności swego manewru. Do-
wódcy i żołnierze mają świado-
mość i odczucie, że istnieje plan,
że ład zastąpił nieład, każdy wie,

co na niego przypada w całości
dzieła. Wszędzie odżywa zaufanie
i stan duchowy jest wysoki.

— ra
Przy dolegliwościach żołądkowo-

kiszkowych,, braku apetytu, atonji ki-
szek, wzdęciach, zgadze, odbijaniach,
ogólnem podrażnieniu, bólach głowy
migrenowyeh, zastosowanie 1—2 szkla-
nek naturalnej wody gorzkiej „Fran
ciszka - Józefa'* wywołuje doskonałe
opróźnienie przewodu pokarmowego.
Żądać w aptek. i drogerjach. 852—s0
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© prasy.
Jak się to wszystko

skończy?
Jak się to wszystko skończy?
Takie pytanie każdy Polak za-

daje sobie codziennie—nie znaj-
dując na nie odpowiedzi.

Nie znalazło nań także odpo-
„Słowo Pomorskie*, które pyta-
nie to wypisało w tytule artykułu
wstępnego. Stwierdza jedynie, że
kryzys, przeżywany przez nas,
zarówno gospodarczy, jak poli-
tyczny, z każdym dniem bardziej
się zaostrza i nie widać końca
jego.

Stan taki jest tem dokuczliwszy, że
czynniki urzędowe nie umieją spole-
czeństwu wyjaśnić, kiedy przesilenie
się skończy i kiedy można się spodzie-
wać poprawy. Przywódcy sanacyjni mil-
czą jak zaklęci i tylko od czasu do cza-
su dowiadujemy się, że urządzają po-
ufnie, tajne, zamknięte posiedzenia...
wyborcze.

Drżą bowiem ze strachu, że mogili-
by utracić władzę. Radzą więc nie nad
tem, jak złagcdzić ostre objawy przesi-
lenia gospodarczego, lecz nad tem, jak
uratować swoje panowanie i jakiemi
sposobami je przedłużyć na dalsze la-
ta. Nie pyteją o to, co jest dla pań-
stwa korzystniejsze, lecz szukają takich
„lekarstw*. któreby im pozwoliły jesz-
cze sprawować..władzę.

Nikt nie wie, jaka będzie najbliższa
przyszłość. Nikt nie wie, jaką drogą
iść należy. Nikt nie wie, jakich środ-
ków się chwycić, by ratować.. sa-
nację: 5

Chwila obecna jest dopiero okre-
sem „wywiadów*. Jeżdzi po kraju „mąż
opatrznošciowy“, p. Kazimierz Switalski,
ktėry „opokuje front“, ažeby osobišcie
zbadać rzeczywistość. Jeżdżą także
inni... wywiadowcy. A tymczasem min
Piłsudski siedział spokojnie w Piekielisz-
kach i — jak donosiły dzienniki sana-
cyjne — urządzał sobie długie prze-
chadyki i łowił ryby...

Cud... Wieprza.
„Myśl Narodowa" pisze:
Prasa „sanacyjna* z uporem głosi

obecnie pogląd, że o zwycięstwie pol-
skiem w sierpniu r. 1920 nie rozstrzy-
gnęła ani świetna ofensywa armji gen.
Sikorskiego nad dolną Wisłą i Wkrą, ani
bezpośrednia obrona przedmieść war-
szawskich, której przeprowadzenie przy-
padło w udziale armji gen. Latinika, ani
wogóle cała działalność frontu północ-
nego, dowodzonego przez gen. Józefa
Hallera, ale jedynie rozpoczęty dn. 16
sierpnia wieczorem marsz. t. zw. armii
środkowej z linji Wieprza wykonany
pod bezpośredniem kierownictwem Na-
czelnego Wodza.

W związku z tem krążą uporczywe
pogłoski, że w przeciwieństwie do re-
szty społeczeństwa, obchodzącego uro-
czyście dziesięciolecie Cudu Wisły, obóz
„sanacyjny”* zamierza na wniosek marsz.
Szymańskiego zorganizować dla swoich
członków własny, specjalny obchód,
Cudu Wieprza.

Łokietek—Piłsudski.
„Robotnik” donosi:
Jest sobie nie bardzo podłe mia-

sto Brześć Kujawski. Ongiś był Brześć”
siedzibą króla Łokietka. Dziś rządzi nim
dawniej komunizujący „wyzwoleniec“,
dziś zażarty sanator p. Ciborowski.

A że rządzi niezbyt dobrze, więc
w obawie złożenia go z urzędu, posta-
nowił się „zasłużyć”. Rynek tego miasta
nazwał Placem Marszałka Piłsudskiego,
przystąpił do budowy jego pomnika i
kropi odezwę do narodu, w której wy-
wodzi, że Łokietek (król, a nie B. B.
S.-owiec) — i Piłsudski—to jeden duch
w dwóch ciałach.

A w komitecie budowy tego wieko-
pomnego dzieła siedzi wojewoda Twar-
do, starosta Geizler, komendanci głów-
ni, wojewódzcy, powiatowi i okoliczni
„Strzelca”, sekretarze B.B. z całej oko-
licy i Warszawy, komendant policji, pa-
ru zależnych od p. burmistrza Ciborow-
skiego obywateli i wszystko.

A nazywa się to, że Brześć stawia
pomnik Piłsudskiemu.
 

 

A WIĘC TO PRAWDA!
Białoruskie seminarium nauczycielskie

imienia Franciszka Bohuszewiczz.
Wczoraj redakcja

munikat:
nasza otrzymała następujący ko-

„Ministerstwo W.R. iO.P. od początku roku szkol-
nego 30/31 otwiera państwowe seminarjum nauczyciel-
skie im. Franciszka Bohuszewicza w'Wilnie.
narjum będą przyjmowani kandydaci

7 klasową szkołę powszechną.rzy ukończyli
minarjum otwarty będzie internat.

języku polskim iwała się w

Do semi-
obojga płci, któ-

Przy se-
Nauka będzie odby-

białoruskim. Podanie
o dopuszczenie do egzaminu wstępnego należy składać
do Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego do dnia
1 września 30 r.*.
W ten sposób sprawdziła się wiadomość przez nas po-

dana przed paru tygodniami.
Zapewne zamało było doświadczeń z wychowankami

gimnazjów białoruskich w Wilnie i Radoszkowiczach!
Dotychczas przyglądaliśmy się wychowaniu , agitatorów

białoruskich, od dziś zaczynamy hodować ich sami, siłami
i za pieniądze państwa polskiego.
 

Przed rocznicą cudu
Wisły.

J. E. Nuncjusz Apostolski
na grobach poległych w

bitwie pod Warszawą.
Z okazji dziesięciolecia zwy-

cięstwa nad Wisłą J. E. Nuncjusz
Apostolski, ks. Arcybiskup Fr.
Marmaggi, uda się prywatnie w
dniu 15 sierpnia r. b. około godz.
6-ej popoł. na cmentarz wojsko-
wy do Radzymina, ażeby się po-
modlić na- grobach poległych.

(Kap).
Jak Alzacja czci dziesięcio-
lecie „Cudu nad Wisłą"

kongresem katolickim.

Dzień 15 sierpnia r. b., uro-
czystość Wniebowzięcia Najświęt-
szej Marji Panny, Królowej Koro-
ny Polskiej, będzie pamiątkową
chwilą w okolicach wychodźtwa
polskiego w Alzacji.
W dniu tym robotnicy polscy

na emigracji obchodzić będą uro-
czyście dziesiątą rocznicę zwy-
cięstwa wojsk polskich nad dzi-
kiemi hordami bolszewików pod
Warszawą, znanegow historji Pol-
ski pod nazwą „Cudu nad Wisłą”,
wielkim kongresem katolickim,

którego koroną będzie wprowa-
dzenie obrazu Matki Boskiej Czę-
stochowskiej do nowowybudowa-
nego kościoła kopalnianego w
kolonji polskiej „Theodor“ w okrę-
gu Mulhouskim. Kongres odbę-
dzie się pod wysokim protekto-
ratem J. E. ks. Biskupa Ruch'a,
konsula R. P. p. Samborskiego,
ks. rektora Lagody i dyrektora
kopalń państwowych francuskich,
p. Deretza. Komitet ścisły kongre-
su stanowią: ks. dziekan  Roga-
czewski, Zarząd centrali towa-
rzystw polskich w flzacji z p.
Konopińskim na czele, ducho-
wieństwo polskie oraz prezesi
poszczególnych towarzystw pol-
skich w Alzacji.

Porządek uroczystości kongre-
sowych w dniu 15 sierpnia obej-
mować będzie: o godz. 11-ej ra-
no uroczysta suma w kościele
parafjalnym w Wittenheim,w cza-
sie której połączone chóry pol-
skie wykonają pienia religijne,
oraz kazanie polskie. O g. 2.30
popoł. do kościoła w Wittenheim
przybędzie ks. Biskup Ruch ze
Strasburga, który dokona poświę-
cenia obrazu, poczem O g. 3-ej
wysuszy pochód z obrazem Matki
Boskiej Częstochowskiej do koś-
cioła kopalnianego św. Barbary
na kopalnię Theodor. s

 

Kogo popiera p. mi-
nister W. R. i 0. P.

„Przegląd Oświatowy* przynosi
bardzo ciekawe informacje o po-
pieraniu oświaty ludowej przez
rząd obecny. Pokazuje się, że sub-
wencje z ministerstwa otrzymują
w dalszym ciągu różne lewicowe
i radykalne instytucje, natomiast
katolickie są bojkotowane. | tak
zasłużone Tow. Czytelń Ludowych
w Wielkopolsce (lediina zresztą
ogólna organizacja oświatowa w
tej dzielnicy) otrzymała  sub-
wencji — dwa tysiące złotych (!)
A właściwie nicl Bo z tych 2
tys. przeznaczono 1.500 zł. na uni-
wersytet ludowy w Zagórzu, a zaś
500 zł. na wycieczkę słuchaczek
uniwersytetów ludowych do Gdy-
ni. Towarzystwo Czyt. Lud. zatem
nie dostało grosza!

Grosza nie dostał także uniw.
ludowy w Dalkach, kierowany
przez ks. Ludwiczaka. Natomiast
22.700 zł. dostął uniwersytet lu-
dowy w Szycach (pod Krakowem),
prowadzony w duchu „Wyzwole-
nia", utrzymujący serdeczne sto-
sunki z P. P. S. i wychowujący
młodzież, w. duchu liberalnym...

* subwancję,

Na czele wydziału oświaty poza-
szkolnej w Min. W. R. i O.P.
stoi p. Godecki (organizator osła-
wionej konferencji łowickiej, któ-
ry na konferencji z przedstawi-
<ielem Tow. C. L. oświadczył:

„uniwersytety w Dalkach i
Odolanowie mogą tylko wtedy
liczyć na zasiłki rządowe, jeśli
wychowywać będą młodzież
bardziej po ludowemu*.
a więc skoro Szyce otrzymały

to „ludowošė“ rozu-
mie p. Godecki w duchu „Wyz-
wolenia“. .

Jeszcze jeden faktl... Oto p.
Godecki sam wezwał do siebie
pastora niemieckiego Seifelda,
zajmującego się uniwersytetem
ludowym niemieckim pod Lwo*
wem

„i zachęcał go, żeby przesłał
do ministerswa wniosek o sub-
wencję, a może mieć nadzieję,
że go uzyska. Pastor Seifeld
rzeczywiście postawił wniosek
o zasiłek w sumie przeszło sied-
miu tysięcy złotych”.

Są zatem pieniądze dla insty-
tucyj wyzwoleniowych i protes-
tanckich. Dla polskich i katolic*
kich niemal
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KRONIKA.
Program uroczystošci w dniu 15 sierpnia.

Komitet obchodu rocznicy Cudu nad Wisłą ostatecznie ustalił

program uroczystości, który przedstawia się w sposób następujący:

Godz. 10.15 Nabożeństwo uroczyste celebrowane przez J. E.
Arcybiskupa Metropolitę.

Delegacje biorące udział w obchodzie przybywają do Katedry
ze sztandarami, skąd pochodem ul. Królewską, Św. Anny udają się

do ogrodu Bernardyńskiego gdzie przy konsze widowiskowej odbę-

dzie się Hkademja uroczysta, na którą się złożą:
1) Zagajenie.
2) Odczyt p. t. „Czynnik nadprzyrodzony o Cudzie na Wisłą”.

3) Chór.
4) Przemówienie przedstawicielki organizacyj kobiecych.

5) Odczyt p. t. „Co przyniosł

i rolnika polskiego".

Cud nad Wiską dla robotnika

6) Przemówienie przedstawiciela młodzieży.
7) Przemówienie uczestnika bitwy pod Warszawą.
8) Chór.
9) Odśpiewanie hymnu „Boże coś Polskę".
Przed FAkademją, oraz po jej zakończeniu będą przygrywały

w różnych punktach ogrodu orkiestry — do czasu uformowania się

pochodu, który uda się na Rosę, by na grobach poległych obroń-

ców Ojczyzny odśpiewać „Anioł Pański".

W przeddzień w godzinach wieczorowych odbędą się capstrzyki

orkiestr.
W wypadku niepogody akademja odbędzie się w sali Katolic-

kiego Domu Ludowego przy ul. Metropolitalnej.

Organizacje, które pragną przyjąć udział w obchodzie mogą

jeszcze zgłosić swój akces do Komitetu Obchodu, którego siedziba

znajduje się przy ul. Metropolitalnej 1. 4

Z miasta.

— Opieka nad ociemniatymi

i inwalidami wojennymi. Wileń-

skie Starostwo Grodzkie podaje
do wiadomości, iż Min. Spraw

Wewn. udzieliło zezwolenie Zwią-

zkowi Stowarzyszeń Ociemniałych

Żołnierzy Rzplitej Polskiej na no-

szenie w klapie ubrania przez ocie-

mniałych inwalidów wojennych,

członków powyższych stowarzy-

szeń, oznaki z nadpisem „Ocie-
mniały inwalida wojenny*. W zwią-
zku z tem uprasza się publicz-

ność o roztaczanie szezególnej

opieki nad ociemniałymi inwali-

dami wojennymi, którzy ze wzglę-

du na swe kalectwo, nabyte w
służbie dla kraju, zasługują na
możliwie najżyczliwsze traktowa-
nie i pomoc.
— Budowa pomnika Ś. p.

Józefa Montwiłła. W dniu wczo-
rajszym Komitet Wykonawczy
budowy pomnika ś. p. Józefa
Montwiłła, w osobach p. p. Male-

szewskiego,  Ostrejki,  Bankow-
skiego, Swiąteckiego, prof. Balzu-
kiewicza, prof. Ruszęzyca i Smia-
łowskiego ustalił miejsce budowy
na skwerze po-Franciszkańskim,
zgodnie z decyzją Magistratu m.
Wilna.

Według jednomyślnego zdania

Komitetu, pomnik ma stanąć po-

między kaplicą a kościołem po-

Franciszkańskim w zagłębieniu

skweru przed klómbem głównym.
Komitet ze swej strony dokła-

da wszelkich starań, aby roboty

związane z budową zostały nie-

bawem rozpoczęte.
Popiersie ś. p. Józefa Mon-

twiłła wykona  artysta-rzeźbiarz,
prof. B. Bałzukiewicz.
— Zjazd chemików wileń-

skich. W piątek 15 b. m. rozpo-

cznie się w Wilnie trzydniowy
zjazd absolwentów b. szkoły che-
micznej. Na zjazd ten przyby-

wają chemiey z rozmaitych dziel-
nic Polski.

Zapowiedziany również przy-

jazd profesora Linde z Warszawy,
który w okresie przedwojennym
był jednym z wybitnych profeso-
rów w Wileńskiej szkole che-

micznej.
Z okazji zjazdu b. kapelan

szkoły ks. Adam Kulesza odprawi
w piątek 15 b. m. o godz. 8 i pół

rano w kościele po-Dominikań-
skim mszę św.

Otwarcie Zjazdu nastąpi w lo-
kalu Stowarzyszenia Techników
przy ul. Wileńskiej Nr. 33.
W okresie trzydniowego zjazdu

uczestnicy zwiedzą wybitniejsze
zakłady przemysłowe w okolicy

Wilna.
Szczegółowych informacji do-

tyczących zjazdu udzielają: Euge-

njusz Landsberg (Antokolska 17),
Jan Kiewlicz (Antokolska 2) i Zbi-
gniew Smialowski (Mickiewicza 6).

Sprawy miejskie.
—Budowa stacji autobusów.

Magistrat m. Wilna podjął obec-
nie roboty przy budowie stacji
dla autobusów zamiejskich na ul.
J. Jasińskiego. Dotychczasowy
system robót ręczny został zmie-
niony na motorowy. Roboty bę-
dą prowadzone bez przerwy do
m. października. Przy wspomnia-
nych robotach Magistrat zatrud-
nia 50 robotników. (d)

-— Rewizja szacunku grun-
tów miejskich. Powołana na
ostatniem posiedzeniu Rady miej-
skłej specjalna komisja w skła-
dzie p. p.: b. prezydenta miasta
W. Bańkowskiego, radnych—Gor-
dona i Zasztowta, członka miej-
skiej komisji szacunkowej Mor-
gowickiego i kierownika wydziału
pomiarów miejskich inž. Walic-
kiego, odbyła szereg. przygoto-
wawczych posiedzeń i z dniem
11 sierpnia przystępuje do prze*
szacowania wszystkich gruntów
miejskich na terenie Wielkiego
Wilna. l

—- Umeblowanie szkoły po-
wsżechnej na Antokolu. Na
piątkowem posiedzeniu ;Magistrat
postanowił obstalować meble dla
nowożbudowanej szkoły powszech-
nej na Antokolu. Zamiast zwy-
kłych szkolnych ław, obstalowano

„trowni

indywidualne stoliki i krsesełka
o 6 wymiarach, przystosowane
do wzrostu dzieci w wieku szkol-
nym od lat 7 do 14-tu. To odpo-
wiada sposobowi nauczania, który
będzie prowadzony w szkole sy-
stemem t. zw. Daltońskim. l
— Magistrat nie chce się

zgodzić na redukcje budżetu
dokanane przez Województwo.
Urząd Wojewódzki zredukował
miejski preliminarz budżetowy na
rok 1930-31 o 300 tys. zł. Z su-
my tej skreślono 150 tys. z elek-

miejskiej, 100 tys. zł. z
działu wodociągów i kanalizacji i
50 tys. z wydziału ziemi i nieru-
chomości miejskiej. Natomiast
zwiększone zostało przez Urząd
Wojewódzki dotacje na meljoracje
do 48 tys. zł, oraz powiększone
sumy w dziaie pomiarów miej-
skich.
W sprawie tej wczoraj odbyło

się posiedzenie prezydjum Magi-
stratu, na którem po dłuższej
dyskusji Magistrat postanowił do-
magać się u władz nadzorczych
wstawienia śkreślonych sum po-
nownie do budżetu.

Do czasu zaś ustosunkowania
się w tej sprawie odnośnych
władz, Magistrat zmniejszył wy-
datki swoje. d .

Sprawy sanitarne.
— Stan chorób zakaźnych.

Wydział zdrowia (rzędu Woje-
wódzkiego w ciągu ubiegłego ty-
godnia 'na terenie Województwa
Wileńskiego zanotował następują-
ce choroby zakaźne: tyfus brzu-
szny 12 (1 zgon), plamisty 3, czer-
wonka 3 (1 zgon), płonica 20, bło-
nica 6, odra 11, gruźlica7 (5 zgo-
nów), jaglica 565, inne 50. Razem
zanotowano 677 wypadków zasła*
bnięć na choroby zakaźne, w tem
7 zgonów. (d)
— W Ośrodku Zdrowia Wiel-

ka 46 uruchomiono poradnię le-
karską skórno-weneryczną. Nowa
poradnia czynna jest codziennie
od godz. 1'/ do 2!/,. Dla kobiet
w poniedziałki, środy i piątki. Dla
mężczyzn we wtorki, czwartkii
soboty.

Z poradni korzystać mogą wy-
łącznie chorzy zamieszkali w obrę-
bie | Komisarjatu P. P.

Przyjęcia są bezpłatne.

Handel i przemysł.
— Kontrola przedsiębiorstw

przemysłowych. Jak się oka-
zuje, w Wilnie istnieje 1000 przed-
siębiorstw, które nie dokonały
jeszcze obowiązku zgłoszenia w
wydziale przemysłowym  Magi-
stratu, przewidzianego w ustawie
przemysłowej. Wobec tego wy-
dział przemysłowy Magistratu uzy-
skał zezwolenie wydziału 'prze-

mysłowego Urzędu Wojewódz-
kiego na przeprowadzenie gene-
ralnej kontroli przedsiębiorstw.
Kontrola przedsiębiorstw odbędzie

się w końcu bieżącego miesiąca.
Winni niedopełnienia omawiane-
go obowiązku będą surowo ka-
rani do 1000 zł. grzywny lub 14
dni aresztu. (I)

Sprawy wojskowe.
-— Rejestracja rocznika 1912

Z dniem 1 września r. b. Wydział
Wojskowy Magistratu m. Wilna
przystąpi do rejestracji mężczyzn
rocznika 1912, zamieszkałych na
terenie m. Wilna. Od obowiązku
rejestracji są zwolnieni obcokra-
jowcy.

Rejestracja
września r. b.

Sprawy podatkowe.
— Zeznania o podatku do-

chodowym za rok 1929. Władze
skarbowe rozpoczęły rozpatrywa-
nie zeznań, złożonych swego cza-
su przez płatników podatku do-
chodowego, celem dokonania wy-
miaru tego podatku za rok 1929.
Złożone zeznania sprawdzane są
z materjalami, posiadanemi przez
biuro informacyjne skarbowei w
wypadku jeśli informacje władzy
wykażują, że dochód, osiągnięty
w roku 1929 był rzekomo więk-
szy, niż wykazany w zeznaniu,
władze skarbowe przysyłać będą,
wzorem lat ubiegłych, wezwanie

potrwa do 30
d

DZZETNEGNEN"

i TRÓLNIK-HODOWCA m:
; (Pomorzak) żonaty poszukuje posady

ADMINISTRATORA. Pracował przez

6 let w Niemczech a przez 3 lata
przy Pomorskiej Izbie Rolniczej jako

Instruktor Hodowlany, Absolwent

Szkoły Roln. i średniego kursu ho-

dowl. w Halle a. $., obeznany ze
wszystkiemi gałęziami rolniczemi tak
teoryt. jak i prakt. wogóle w dzisiej.

poziom. roln. Refl. tylko na dobrą i

ł długolet. posadę. Kaucja do dysp.,
dobre świadectwa i referencje. Łask.

| oferty proszę skierować

JERZY GROMKE
| Działdowo-Pomorzć |
L704—2 ulica Młyńska Ne 15.

do płatników, żądając dodatko-

wych wyjaśnień. W ciągu dni 14
od daty otrzymania wezwania
urzędu skarbowego, płatnik obo-

wiązany jest złożyć dokładne"wy-
jaśnienie w sprawie zarzutu. Po-
minięcie terminu 14-dniowego po-

ciąga za sobą niepożądane dla
płatników konsekwencje.

Należy zwrócić uwagę, że na
mocy ustawy, płatnik obowiązany
jest składać wyjaśnienie dotyczą-
ce tylko konkretnych zarzutów,

poczynionych przez władze skar-
bowe. Wszelkie zarzuty ogólniko-
we, nieoparte na dokładnych
wskazówkach, na jakiej podsta-
wie. zaszły wątpliwości co do
prawdziwości podanych w zezna-
niu-danych, nie podlegają wyja-
śnień ze strony płatników. (I)

" — Jakie podatki trzeba pła-
cić w m. sierpniu. Władze skar-
bowe przypominają płatnikom po-
datków bezpośrednich, że w cią-
gu b. m. przypadają terminy płat-
ności następujących podatków:

1) Do 15 b. m. — państwowy
podatek przemysłowy od obrotu,
osiągniętego w lipcu r b. przez
przedsiębiorstwa handlowe Ii II
kategorji, oraz przez przedsiębior-
stwa sprawozdawcze;

2) Do tej samej daty odroczo-
na zaliczka na poczet podatku
przemysłowego od obrotu za Il
kwartał r. b. w wysokości '/, kwo-
ty tegoż podatku wymierzonego
za r. 1929, przez przedsiębiorstwa
przemysłowe i handlowe nie pro-
wadzące prawidłowych ksiąg han-

dlowych, oraz przez zajęcia prze-
myslowe;

3) Podatek dochodowy od upo-
sażeń służbowych, emerytur i wy-
nagrodzeń za najemną pracę w
ciągu 7-miu dni po dokonaniu

potrącenia;
4) Do dnia 31 b. m. państwo-

wy podatek od nieruchomości za
kw IV B

5) Do tejže daty podatėk od
lokali za kw. III r. b.

6) Tekož, panstwowy podatek
od placów budowlanych za III kw.
r. b.

Nadto w sierpniu płatne są za-
ległości odroczone, lub rozłożone

na raty z terminem płatności w
tym miesiącu, tudzież podatki, na
które płatnicy otrzymali nakazy
płatnicze z terminem płatności w
tym miesiącu. (d)

Sprawy prasowe.

— Przyjazd naczelnego re-
daktora „Tygodnika Iilustrowa-
nego. W związku z numerem
wileńskim „Tygodnika Illustrowa-
nego” bawił w Wilnie przed paru
dniami redaktor Tygodnika p. Wa-
cław Gebethner.

Sprawy szkolne.
— Nauka na Wydziale Elek-

trycznym |w Państwowej Szkole
Technicznej w Wilnie dla kandy-
datów z 6 klasowem wykształce-
niem ewentualnie będzie się od-
bywała w godzinach popołudnio-
wych. Jest to bardzo duże uła-
twienie dia osób znajdujących się
już [na stanowiskach,  któreby
chciały uzupełnić wiedzę w obra-
nym przez się kierunku.

Sprawy robotnicze.
— Podział subwencyj Min.

Pracy i Opieki Społecznej. Mi-
nisterstwo Pracy i Opieki Społe-
cznej ustaliło następujące wyty-
czne wydatkowania miesięcznych
subwencyj w roku 1930/31 dla m.
Wilna:

1) Szczegółowy podział sub-
wencyj między związku komunal-
ne m. Wilna i prowincji, pozosta-
wiony jest uznaniu p. wojewo-

dyią ;
2) Wysokość subwencji przy-

padającej na jedną dniówkę usta-
lona jest na 3—4 zł. z tem, że
ewentualna różnica od wysokości
efektywnych płac w danej miej-
scowości winna być pokryta przez
związki komunalne;

3) Do robót winni być prze-
dewszystkiem ' przyjmowani zare-
jestrowani w wileńskiem P. U. P. P.
robotnicy z liczby korzystających
z zasiłków ustawowych, względnie
z zapomóg akcji specjalnej;

4) Wysokość płac przy oma-
wianych robotach ustali wojewo-
da po uprzedniem wysłuchaniu
„opinji komisji lokalnej złożonej z
przedstawicieli dyrekcji robót pu-
blicznych, wydziału opieki społe-
cznej, Magistratu m. Wilna, zwią-
zków zawodowych i sfer przemy-
słowych. ? (d)

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

Ostatnie przadstawienie sztuki „Jej
chłopczyk'. Dziś ukaże się poraz
ostatni krotochwila B. Praxy „Jej chłop=
czyk":

Jutro wchodzi na repertuar ostatnia
nowość scen Europejskich wytworna
komedja: Verneuilia „Kochanek Pani
Vidal". 4

— Teatr Letni w ogrodzie po-
Bernardyńskim. Ostatnie przedstawie-
nie komedji „Wino, kobieta i dancing".
Doskonała satyra na stosunki po wo-
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jenne, grana będzie tylko dziś
zupełnie schodzi z repertuaru.

— „Papa“. Kierownictwo Teatrów
Wileńskich wystawia w teatrze Letnim
we wtorek njbliższy 12 b. m. jedną
z najlepszych komędyj repertuaru fran-
cuskiego „Papa“.

POLSKIE RADIO WILNO.
Fala 385 mtr.

Program:

Niedziela, dnia 10 sierpnia 1930 r.
10,00. Transm. z Radomia. Msza po-

lowa z kazaniem ks. bisk. Wł. Bandur-
skiggo z racji IX Ogólnego Zjazdu Le-
gjonistów.

12,05. Gramofon.
13,00. Komunikat meteorologiczny.
16,00. Transm. z Radomia IX-ty

Ogólny Zjazd Legjonistów. Przemówie-
nie. p. premjera Sławka i gen. dyw. E.
Rydza-Smigłego.

17,10. Odczyt z Warszawy.
17,25. Koncert popularny z Warsz
18,45. Wesoły feljeton w wyk. art.

dram. W. Malinowskiego.
19,05. Wiačomošci przyjemne i po-

żyteczne z Warsz.
29,25. „Rok Witoldowy" — pog. wygł.

dr. W. Charkiewicz. 7 W.
20,00. Transm. z-Warsz. Kwadrans

literacki, koncert i muzyka taneczna.

i jutro,

 

Sport.
Bieg międzynarodowy.
DARMSTADT. (Pat.) W finale

biegu 110 metrów przez płotki,
pierwsze miejsce zajął  Fuijta
(Japonja)—15,6 sekundy, drugie—
Bowler (Anglja)—16 sekund, trze-
cie—Nowosielski (Polska) — 16,1
sekundy. Francuz Marchand, zwy-
cięzca jednego z przedbiegów,
do finału nie stanął, W skoku
wzdłuż zwyciężył znakomity sko-
czek japoński Oda przed Balogem
(Węgry). Polacy—Nowak i Nowo-
sielski pozostali bez miejsca.

Mecz piłki nożnej.
WARSZAWA. (Pat.) Mecz piłki

nożnej między „Europą* (Barce-
lona) a Legją, zakończył się wy-
nikiem 1:1 (0:0).

Mecz „Austrji“ z „Wartą“.

POZNAN. (Pat.) Mecz „Austrji“
z „Wartą* zakończył się na ko-
rzyść „Austrji* z wynikiem 5:5
(2-1

Mecz tenisowy Polska — Japo-EE w
We wtorek, środę i czwartek

przyszłego tygodnia rozegrany
zostanie na reprezentacyjnych
kortach Legji, mecz tenisowy
Polska—Japonja. Skład reprezen-
tacji polskiej został już ustalony:
w grze pojedyńczej—Maks Stola-
row i Ignacy Tłoczyński, a w dou-
blu—Maks i Jerzy Stolarow. Ja-
ponję reprezentować będą dwaj
"gracze: Abe i Ohta.

Zawodnicy Japońscy przyjeż-
dżają do Warszawy w poniedzia-
łek. W sobotę i niedzielę popo-
łudniu odbędą się na kortach
Legji gry treningowe naszych re-
prezentantów.

Początek meczu
o godz. 15.30. (Pat.)

Sprostowanie.

W ostatniej chwili dowiadu-
jemy się, iż zawody pływackie,
o których wczoraj pisaliśmy, od-
będą się nie w basenie 3 p. sap.,
a na jeziorze Trockiem. k

A więc dzisiaj o godzinie 12-ej
w Trokach.

Piłka nożna.
Wczoraj Z. A. K. S. rozegrał

z Laudą mecz o mistrzostwo
okręgu przy lekko padającym
deszczu.

Wynik meczu 2:2 jest nieco
krzywdzący drużynę Z. A. K. S.,
która była lepszą w pierwszej
połowie gry, jak i przy końcu
drugiej.

Z graczy Laudy, najlepszymi
byli. Lepiarski i Kostanowski, a
w Z. A. K.S. najlepiej grała
obrona i bramkarz.

codziennie

Ja. Nie.

dtódsę Wiadomość
Ujęcie domniemanych za:

machowców.
PRAGA. (Pat). We wsi Niżnij

Wereczki, na Rusi Podkarpackiej,
w pobliżu granicy polskiej, schwy-
tano dwie osoby, nie posiadające
dokumentów osobistych, a uzbro-
jone w rewolwery. Istnieje po-
ejrzenie, że są to zbiegli z Polski

członkowie U. O. W., sprawcy na-
padu rabunkowego na polski

 

transport pocztowy koło Chlebow-
ca w Małopolsce. Schwytani od-
stawieni zostali do Užhorodu dla
ustalenia ich tożsamości.

Burza nad Berlinem.
BERLIN. (Pat). W okolicach

Berlina i nad samym Berlinem
przeszły dziś wieczorem wielkie

burze. Wiele osób w okolicy
miasta zostało porażonych przez

> pioruny.

 

NADESŁANE.
Do Zarządu Maturycznych

„I Dokształcających Kursów

„WIEDZA

w Krakowie

ul.Studencka14. l. p.

Niniejszem wyrażam serdeczne po-
dziękowanie za sumienne 'i należyte
przygotowanie mnie w drodze kore-
spondencyjnej do egzaminu z 7-miu klas
szkoły powszechnej, który złożyłem
z wynikiem dobrym dnia 22 czerwca
1930 r. przed Państw. Komisją egzami-
nów -nadzwyczajnych w szkołach pó:
wszechnych.

Bobowicz Józef.

Drohobycz, ul. Młynarska 1.

Z KRAJU.
Ojcobėica — podpalacz.

Przed kilku dniami we wsi Iwankowicze gminy molezadzkiej nie-
wykryty narazie

spała rodzina Worobjewów

Worobjew zauważył pożar

wała sprawcę

Jan,

go pozbyć.

zbrodniarz odrutował drzwi

i samą stodołę podpalił.

i przy pomocy przybyłych na alarm są-
siadów wydostał się z rodziną z płomieni.

zbrodniczego podpalenia.

który na tle nieporozumień

do stodoły, w której

Na szczęście

Wczoraj policja areszto-

Jest nim syn Worobjewa

z ojcem w ten sposób starał się

Zabójstwo.
Dn. 9 b. m. o godzinie 21 wystrzałem z rewolweru przez okno

został zabity przez nieznanych sprawców właściciel

czanka gm. Wsieluby pow. nowogródzki

mowana tajemniczym wypadkiem

folwarku Lesz-

Stefanowicz Józef. Zaalar-

policja natychmiast przybyła na

miejsce. Jednakże śledztwo przeprowadzone przy pomocy psów
policyjnych nie dało narazie pozytywnego rezultatu.
 

 

JOHANS ROESLER.

Uczciwy sposób.
Depesza, którą Liljana otrzy-

mała, przed willą, brzmiała:
„W razie przybycia Rzym śro-

da godzina 5, występ zapewnio-
ny. Gwarantuję pięć tysięcy li-
rėw.—Opera Costanci Rzym“.

— Radzę niech pani weźmie
proszek — rzekła Liljana.
— Pani bardzo jest uprzejma.

— Dziękuję.
— Widzę, że się pani obawia.

Ale istotnie niema powodów.
Mam jutro występ w Rzymie.
Dla mnie jest rzeczą bardzo waż-
ną, aby osoba,z którą dzielę prze-
dział wagonu sypialnego spała spo-
kojnie całą drogęinie przeszkodzi-
ła mi wypocząć. Jeśli pan cierpi
na bezsenność, Odolin jest naj-
lepszym srodkiem. Dla mnie pięć
tysięcy lirów to nie bagatela.
Mam śpiewać arję z „Toski“. —
Oto depesza,
dziš rano. 4

starsza pani — siedząc w tym
samym przedziale wagonu sypial-
nego, przeczytała uważnie depe-
szę. Jej biżuterja nie licowala
zupełnie z jej grubemi rysami
twarzy.
— No więc,

skorzystać?
— Owszem,

mie.
Gdy pociąg dojechał do We-

rony Liljana leżąca cały czas z
otwartemi oczyma, nachyliła się
i spojrzała na swą towarzyszkę,—
Ta spała mocnym snem.

-— Jaka nieostrożność — po-
myślała Liljana. Nachyliła się bar-
dziej jeszcze i ujęła małą wali-
zeczkę z zielonej skóry, stojącą
tuż u wezgłowia starszej pani.

Cicho brzęknął zameczek. Wa-
lizka była otwarta. Liliana wło-
żyła ręce do wnętrza i po chwili
wyjęła stamtąd piękną kolję per-
łową. Po chwili zamknęła waliz-
kę. Postawiła ją na swoje miejs-
ce. Jeszcze raz musnęła kolją po
swej twarzy. | jakgdyby ociąga-
jąc się otworzyła pudło do kape-
luszy swej towarzyszki.—Po chwili
spała.

Nie słyszała, gdy pociąg zbli-
żał się do Florencji. Obudziło ją
dotknięcie czyjejś ręki.
— Pani wybaczy—rzekł jakiś

męski głos. E
— Čo się stalo?
Przed nią stał konduktor wa-

gonów sypialnych. Obok niego
dwuch mężczyzn.
— Proszę mi wybaczyć, może

to jest jakieś nieporozumienie,
ale ta pani twierdzi, że została
okradziona. Ulkradziono jej kosz-
towną kolję.
— Dobrze,

tem wspólnego?
— Ta pani twierdzi, że otrzy-

mała od pani jakiś nasenny śro-
dek. Więc ci panowie, urzędnicy
policyjni, proszą panią o pofa-
tygowanie się do komendy, ce-
lem przesłuchania. —

czy zechce pani

dziękuję uprzej-

ale co ja mam z

Że świat
Spełnione proroctwo Kardy-

nała Mercier.
(Kap) Do najbardziej podnio-

słych chwil uroczystego obchodu
stulecia Belgji w Brukseli należy
bezwarunkowo solenne nabożeń-
stwo, odprawione w  kolegjacie
św. św. Michała i Goduli w obec-
ności króla, królowej, rodziny
królewskiej, całego urzędu, wszyst-
kich władz, korpusu dyplomatycz-
nego i przedstawicieli społeczeń-
stwa. Przybywającą parę królew-
ską powitał na stopniach świąty-
ni JE. ks. kardynał Van Roey,
Prymas Belgji, przemówieniem,
w którem m. in. wspomniał pro-
rocze słowa zgasłego kardynała
Mercier, wygłoszone w tej samej
katedrze w dniu obchodu 'święta
narodowego 21 lipca 1916 roku,
a więc w najbardziej ponurym
okresie wojny. Kardynał Mercier
powiedział wówczas:

„Za czternaście lat nasze od:
restaurowane katedry, nasze od-
budowane kościoły będą otwarte
i przepełnione tłumami.  Nasz
król Albert, stojąc przed swym
tronem, uchyli przed Majestatem
Króla, Królów swe nieugięte czoło:
Otaczać go będą królowa i ksią*
żęta, a my znów słyszeć będzie-
my radosne dzwięki dzwonów od
Izery do Mozy, od Panne do

którą otrzymałam i

— Ależ chętnie,  Uprzedam
tylko panów że mam dziś występ
w Rzymie. Nie wołno mi się
spóźnić.
— Proszę na chwilę opuścić

przedział.
— Zaraz będę gotowa.

— Pani nie przeczy, że dała
swej towarzyszce środek nasenny?
— Nie, nie przeczę. Przecieź

skarżyła się przedemną, że cierpi
na bezsenność. Dlaczego nie
miałam jej pomóc, a równocześ-
nie mieć potrzebnego mi spokoju
w nocy?

Ale uprzedzam panów, że za
dwie minuty odchodzi mój pociąg
do Rzymu. Tu chodzi o pięć ty-
sięcy lirów.
— To jest niemożliwe by pani

odjechała. Ta pani twierdzi, że
zabrała jej i kolję. Oczywiście jest
ona odpowiedzialna, skoro wyka-
zana będzie pani niewinność.
— Hm. A skąd wykradziono

tej pani kolję?
—Z zielonej walizeczki.
— Skąd? A w jaki sposób

kolja tam się znalazła? Przecież
widziałam wyraźnie, że pani roz-
bierając się, wyjęła pyjamę z
pudła od kapeluszy i tam coś
włożyła, co bardzo przypomniało
kolję.
— Dlaczego pani

tego nie mówiła?
— A czyż ja wiedziałem o

co chodzi? Słyszałem, że kolja
została skradziona, ale nie
wiedziałam skąd.

Komisarz policji otworzył pu-
dło od kapeluszy. Na samej gó-
rze połyskiwała kolja.

—To już lekkomyślność—rzekł
komisarz policji. — Ale pani jest
odpowiedzialna za sprawę. —
Musi pani przeprosić swą towa-
rzyszkę i ewentualnie zapłacić jej
odszkodowanie.

Starsza pani stała skonsterno-

wcześniej

wana. Ale Liljana uśmiechnęła
się wesoło.
— To wszystko głupstwo,

nie dziwię się tej pani. Ale
straciłam przez to dzisiejszy
występ i 5 tysięcy lirów. Oto
depesza. Nie żądam żadnego
odszkodowania za straty mo-
ralne i ewentualne następstwa
mojej nieobecności w Rzymie.
Ale proszę mi zwrócić to, co
straciłem faktycznie — pensję za
występ.

Starsza pani ciągle jeszcze
skonsternowana, przepraszając
wielokrotnie  Liljanę, wypisała
czek.

Następnego dnia Liljana opu-
ściła dworzec w Rzymie. Jakiś
pan oczekiwał ją na ulicy.
— Jak poszło? — zagadnął

ją po powitaniu.
— Doskonale, Fred.  Two-

ja  depesza byla  doskona-
ła. Powiem ci, że miałeś rację.

Poco mamy kraść, kiedy pie-
niądze można zarabiać w uczci —
sposób. Ale co zrobiłabym wy
gdyby mi kazano zaśpiewać?

z

Arlon. Pod sklepieniami świątyń
Belgowie, składając dłonie, od-
nawiać: będą przysięgi swemu
Bogu, swym władcom i swej wol-
ności. A tymczasem biskupi i
kapłani, wyrażając nastrój ludu,
z zapałem radosnej wdzięczności
zaitonują tryumfalne „Te Deum“.

Wzruszony tem wspomnieniem
król, dziękując Prymasówi i bisku-
pom za hołd, wygłosił przemówie-
nie, w którem powiedział: „Wasza
Eminencja wspomniał : kardynała
Mercier, którego świetlana postać
panuje w historji. lat wojny i któ-
rego gorliwy patrjotyzm pozosta-
nie przykładem dla obywateli.
Mnie jednak pozostaje jeszcze
zaszczyt złożenia hołdu członkom
naszego duchowieństwa. Oni po-
święcili się dziełom pomocy i
nauczania, oni okazali niewyczer-
pane miłosierdzie przy pełnieniu
swych obowiązków. Kościół, któ-
ry jest największą siłą moralną
świata, daje mi korzyści nieoce-
nione, gdyż rozwija wielkie cnoty,
a te są podstawą narodów. Do
modłów Waszej Eminencji dołą-
czymy i nasze modlitwy. Wspól-
nie prosić będziemy Opatrzność
Bożą o opiekę dla naszej drogiej
Ojczyżny i zachowanie jej od no-
wych nieszczęść*.

Po tych przemówieniach, przy
powszęchnem wzruszeniu odśpie*
wano „Te Deum“:

N— iii
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Z POGRANICZA wraz z towarem wartości około Zatrzymani nieznajomi oddali Pijackie harce strażników  Nowogródka, gdzie ze specjalną mężczyźni porwali się do zacię-
r 8 tys. złotych. (d) w kierunku straży litewskiej kil- litewskich. komisją przeprowadzi roboty kon- tej bójki, w trakcie której Eljasz

Ruch graniczny z Łotwą.
Ruch graniczny z Łotwą na Ucieczka studentów litew-

kanaście strzałów rewolwerowych
oraz rzucili dwa granaty ręczne.
W odpowiedzi strażnicy użyli rów-

Onegdaj na odeinku granicz-
nym Słobódka, strażnicy litewscy

serwatorskie Góry Zamkowej. (d) Niewiero został ugodzony kołem
w głowę i padł bez przytomno-
ści na ziemię. Ciężko poturbowa-

 

nego przez swych krewniakówKRONIKA LIDZKA.
dstawi tek owych. i Dia w 24podstawie przepustek sezonowy skich do Polski. nież broni. Wywiązała się obu- będąc kompletniepijani, urządzili

   

 

 

 

 

W ostatnich czasach znacznie się : "p gdn 4“ Pogianicia“ Vžeikkiūė: Wi Ei Nod ław c
ożywił. Według danych w ubie- Wczoraj wieczorem atrole  Stronna dluzsza strzelanina, w i e i i Jasza Miewiero odstawiono do
ati; ksiesiąch re podstawie K. O. P. Kodaka dnini aa o wyniku której dwóch osobników wywołali szereg zajść. Na tym Zabójstwo w czasie kłótni szpitala rejonowego w Ejszysz-
przepustek granicznych z Polski Troki zostały zaalarmowane silną  zraniono. Pozostali zdołali zbiec. A ze dotkliwie pobi- rodzinnej. kach, gdzie w kilka godzin po-
do Łotwy udało się 540 osób, strzelaniną pochodzącą od wsi Nieznajomi podali się za stu- tych dwóch rolników polskich, Onegdaj we wsi Kiwańee, tem zmarł nie odzyskując już
które przewiozły lub przeniosły granicznej litewskiej Łojce. Strze- dentów (lniwersytetu kowieńskie- którzy wracali z Litwy na pod- gminy raduńskiej doszło do go- przytomności. Zabójców w oso-
30 pudów soli, 40 pudów zboża, lanina trwała w ciągu 10 minut. go. Przy aresztowanych znalezio- stawie przepustek granicznych. (d) rącej kłótni pomiędzy Eljaszem bach brata zamordowanego, Ja-
60 kartofli, 500 litrów nafty, 300 Jak się wyjaśniło na teren pol- no broń palną niemiecką i 40 Konserwacja Góry Zamko- Niewiero, a Janem Niewiero i je. na Niewiero i jego syna Jana
klg. cukru, oraz przeprowadziły ski koło wsi Łojce usiłowała prze- naboi. Władze prowadzą ener- wej w Nowogródku go synem Janem, na tle sporu aresztowano i przekazano do dy-
100 sztuk bydła rogatego i 20 dostać się grupa osobników ubra- giczne śledztwo w sprawie wy- g Ei o miedzę, która pociągnęła za Spozycji władz sądowych.
koni. Z Łotwy w tymże czasie nych w mundury wojskoweiszau- jaśnienia zagadkowegózajścia. (d) W dniu wczorajszym konser- sobą smutne następstwa. Wkrót-
przybyło do Polski 380 osób lisów w ilości 5 osób. wator dr Lorentz wyjechał do ce bowiem podnieceni kłótnią

AE TTT SONTOESTTT T NIOUNI LABS LG
zw a ina onar lynarz-monter poszu- VT ABA. MATMIŲ aus
Żądajcie wszędzie Pianina I Fortepiany światowej sła- M kui d4 Z UWAGA, MATKI! Dawajcie Dzieciom

Największy wybór EM my,Pleysi, Bechstein ele, takoż | różne konstrukcje mły- CZEKOLADĘ „ZDROWIA”

FOTO-APARATÓW „AE Js naiay sę,młodata mad
a BE owu "abiowyste. wyjazd. Wiłkomierka 101. A PIASEC

NAJSŁYNNIEJSZYCH FIRM Akore ao Pery 412—s2 . RGB
opate? „rzeż K. DĄBROWSKA, Wiino, ul. Niemiecka2,m6.| ——7 wo,

ZÓW WSE NY? «Nektar» Ceny fabryczne. — Sprzedaż i wynajęcie. Pa20 w KRAKOWIE.
š 2 r t bardzo pożywna i niedroga.

bu_ fabr. w za 30 do ciężko chorej. Ul. jes Żądajcie A kariai 3 343—2
 

 Polocka 9, m. 4, w po-
niedzialek od 12—do 2.

419—50

Potrzebni
do magnackiego dworu|

Į

"UWAGA! SMAKOSZE PiWA!
Do nabycia wszędzie niebywałe jeszcze nakresach

| światowej sławy

PIWO ŻYWIECKIE |
Arcyksiążęcego browaru w Żywcu. |

|
|

 
 

 

m

|

AE

w Poznańskiem: Kucharz, |
Kamerdyner-zarzadca pa-
łacu i 2 lokai, Kandydaci ;
poważni z najlepszemi |
referencjami mogą być|
tylko uwzględnieni. Zgło- |
szenia przyjmuje bufet
Hotelu Europejskiego.
Uposażenia pg. umowy.

406—s1

w składzie optycznych, fotograficznych
I geodezyjnych artykułów

„OPTYK RUBIN"
WILNO, Dominikańska 17, tel. 10-58.

„Zdrój Żywiecki"

Marcowe,

Porter i „Ale“

 

* PRZYCIEMNIA
lATYCHMIAST  Najstarsza firma w kraju (egz. od r. 1840) 2 ' Ś Po!onista (ka) potrzeb-| Odznaczone pOp w kraju
[o je i

keč 3 ne 2 gda BS rady wi Reprezentacja: na wojew. Wileńskie, Grodno,
: widzieć od g. 17 do 20. Lidę i Wołożyn.

NA KAŻDY ŻĄDANY KOLOR Zakretowa 7—8. 409—s0 Wiino,Z: el._18_62. —0.0

 

POD GWARANCJĄ
PARF. d'ORIENT

ZKODLIWY
RIZAWA

 

0:*: z bardzo dobrem
gotowaniem w star-

szym wieku poszukuje
posady gospodyni do sa-
motnej osoby. Zakreto-
wa 7, m. 7. 415—s0

 

BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE

„Motor-Bud“
Wilno, ul. Skopówka 5. — Tel. 12-62.
1. — Sprzedaż maszyn parowych, kotłów, pomp, traktorów

i wszelkiego rodzaju lokomobili przemysłowych i rolni-
czych. Kompletne urządzenia młynów walcowych, tarta-
ków i elektrowni.

 

 

 
Swędzenie ciała oraz wszelkiego rodzaju wy-

rzuty skórne usuwa

KREM LAIN-AGE _,,
(z Kogutkiem)

Jest to idealny, nieszkodliwy kosmetyk, u-
suwaiący wady naskórka tak u dorosłych jak
i u dzieci. R. M. Spr. W. Nr. 5333.

 

 

 

Chcesz otrzymać

posadę ?
Musisz ukończyć kursy
fachowe  korespon-
dencyjne prof. Sekuło-
wicza, Warszawa, Żóra-
wia 42-4. Kursy wyuczają
listownie: buchalterji, ra-
chunkowości kupieckiej,
korespondencji handlo-
wej, stenografji, nauk
handlu, prawa, kaligrafji,
pisania na maszynach,
towaroznawstwa, angiel-
skiego, francuskiego,
niemieckiego, pisowni,
oraz gramatyki polskiej.
Po ukończeniu Świadec-
two. Żądajcie prospek-
tów. 1790—-12

PROSZKI OD

** BÓLU GŁOWY
dla dorosłych

z.t. „KOGUTEK*%
„MIGRENO - NERVOSIN“

w TABLETKACH
Szybko usuwają uporczywe bóle głowy.

ŻĄDAĆ w APTEKACH

z marką „KOGUTEK"
A. GĄSECKI I S-wie.

Fabr. Chem. Farm. w Warszawie.

  
 

Hurtowa sprzedaż

cementu
Syndykatu cementowni Polskich

po CENACH FABRYCZNYCH

M. DEULL, wino
Biuro: Jagieliońska 3 tel. 811 k

2. — Silniki przemysłowe: ropno - wybuchowe, gazo - generatory,
turbiny wodne i t. p. Składy:

| WŁOS Ww PIEŻ,ŻYSIENIE |
„Esencja CHINOWO-CHMIELOWA"
1 „Mydło CHINOWO-CHMIELOWE*

z (Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy
apteczne. Główny skład Fpteka

wystrzegać
GĄSECKIEGO, ul. Freta Nr. 16. j

Wydz. Żdr. Publ. Nr.154.

Meble

owackiego 27, tel. 14-46

   
 

3 — Dostawa źródłowa materjałów pędnych, jak gazoliny, ben-
zolu oraz smarów i olejów różnych gatunków.

aresztowano — fałszerza |mzzesc=p="res===j
banknotów. Znalezione

Z6UBY
Į*šnik-rolnik z ukoń- Przy nim falsyfikaty zło-

czoną średnią szko- żono u burmistrza, a fał-

Zs ks. wojsk. wydaną
przez PKU Brasław

łą rolniczą zagr. prakty* szerza

na imię rezerwisty Józe-

ką jako leśnik, rolniki

fa Bondara roczn. 1900,

4. — Dział techniczno-budowlany: przeprowadza wszelkie robo-
ty techniczne, budownictwa naziemnego, parcelację ma-
jątków i t. p.

  

żądać wszędzie Ć
sią naśladownidw odesłano pod

eskortą do sądu w mie-   
5. —Przedstawicielstwo na Województwo” Wileńskie i Nowo-

gródzkie samochodów: osobowych, ciężarowych, oraz
specjalnych i t. d.

buchalter w majątkach
obecnie na niewymówio- Ście.
nej posadzie leśniczego s
Lasów Państwowych szu- pa. Ua B9

 
 

 STYLOWE|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wszelkich informacji udzielamy na miejscu, prospekta i kata- łudnie telefonuje do bur-
i ka stanowiska. Żgłosze- je do bur- zam. we wsi Mrozo-

logi wysyłamy. 486-0r Ę PANOWIE i nowoczesne nie pod „I. 42" 2 Adm. mistrza prokurator i pro-, wszczyzna gm. Brasł. —
energiczni, wymowni i piśmienni, którzy chcą ę SKI Wy Dzien. wii. 304—2 si b tychmiast un. się. 409

PRZEECOcoo Otrzymać posadę na korzystnych warunkach, ze- bórże Eiskaii B-cia OLKIN. 2 s —2 si, aby mu natychmias
chcą się zgłosić na ul. Mickiewicza 22, m. 8 Wilno)ulicaWieniiecka 3, telefon 362 RUTYNOWANY przysłał fałszywe bankno-
(Il brama) tel. 14—05 od 10—16. —0o Nadeszła: dożotnawościi rašai ty, na co burmistrz od- RÓŻNE

S WIC m goletnią praktyka. pika powiada:
Od dnia 6 do 10 sierpnia 1930 roku i dramat w 10 aktach. W ro- A daj | 1 Pleniadze: odesia-

kiKi t f włącznie będzie wyświetlany film: «Miłość Mur zyńska» „lach głównych prawdziwi mu- HS inńska YJSkI | aiemiszki. chin. łem się GB sl, D., 4eniRZ.
Miejs nema ogra rzyni: SAORA czarny bohater, FARA jego kochanka, SAKULA jegožrywal. Film opracowany w południo- „| jie będzie otwarta ne Świadectwa i solidne zem gle. Nowogródzka 107

SalegMiejska ul. Ostrobramska 5 wo afrykańskiej Senegambji. Kasa czynna od a 5 m. 30. Początek seansów od g. 6. Następny program: 24 I refereneje, poszukuje po- ż F» od 15 sierpnia b. r. przy » POS je p Pietkiewicz 410„Strzał wśród dżungli". placu im. Ks. Falkow- Sady, adres: Wilno, Lwow- [E55Essmssss=====]

————=u Skiego w domu p. Wisz- Ska 31, m, 5$ Z. Ko-
nickiej. Zapisy na miej. Strzyca. 46—:. ———— YA NAUKA

IERWSZY DŹWIĘKOWY Od godziny 4 do7 ceny miejse zniżone: Balkon 60 gr. Parter Sztuka scu. Opieka troskliwa g !
KINO: H E LI 0 $ 1zł. DZIŚI Wielki Przebój Dźwiękowy! Muzyka-Śpiew l GDY NADEJDZIE CHWILA ROZSTANIA... ero- zapewniona. Opłata zgó- 4 Sprawy L LEKARZE | A
TEATR « » tyczna ze śpiewem. W rol. gł. królowa sportu DINA GRALLA. Cudo Paryża „Lido“. Szalone tempo. Oryginalne ry80 złotych miesięcznie. H “| I ono Dr. I Inż. Studja

ulica Wileńska Nt 38. pomysły! Bajeczna wystawa! Rekordowe powodzenie na całym świecie. Początek o godz 4.30, ost. s. o godz. 10.15. 366—1 majątkowe | eik

5 DOKTOR 2
AKTAI ATEITISTSODTIOTE ORNOSINPRSPELOWCDO

2 pokojepa wynajęcia SARAS MURAWSKA wszelk. wydz. hum. i
R ół artystów świat ł LEOTRICE JOY, NILS razem lub osobno z (Il MATOWA choroby kobiece i poło- techn. na wyższ. szkol.PIERWSZY DŹWIĘKOWY KINO- TEATR PRZEBÓJ MY Dziś! Zespół artystów światowej sławy «KSIĘŻNICZKA elektrycznością, słonecz- żnictwo powróciła zagr. Wydz. przygot. i

«HOLLY W00D»
MICKIEWICZA”NE 22

 

 

 

UW A G A!
Przy największej słocie niema mokrych nóg!
Przy największym deszczu niema mokrej odzieży!

Dziś 10 sierpnia otwarła się wyłączna pla-
cówka p. n. „Pierwsza Wileńska Chemiczna |
Impregnowalnia* przy ul. Tomasza Zana 5,
która przyjmuje do impregnowania wszelką
odzież, ubranie, palta, płaszcze, kostjumy, su-
knie, kapelusze, parasołe, płótna, obuwie, buty
etc. czyniąc je trwało  nieprzemakalnemi".

| (Przyjm.zgłosz. na kant.przyjęć). __ 3422—0 o

PRZETARG BUDOWLANY.
Zarząd Związku Międzykomunalnego dla bu-

dowy i utrzymania Wojewódzkich Zakładów Opie-
ki Społecznej ogłasza przetarg publiczny, oferto-
wy na budowę DOMU DZIECKA im. Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego w Wilnie przy ul. Antokołskiej
Ne 143 o kubaturze 10205,50 m?.

Formularze ofertowe (ślepe kosztorysy w
cenie po 5 zł. za egzemplarz) i bliższe wyjaśnie-
nia otrzymać można w godzinach od 19—20 w
Magistracie m. Wilna, pokój Ne 18.

Waądjum w wysokości 20,000 w gotówce i
papierach wartościowych państwowych według
kursu giełdy warszawskiej z dnia poprzedzające-
go należy składać w Komunalnej Kasie Miejskiej
na rachunek Zarządu Związku w zapisach hipo-
tecznych przy ofercie. Weksłe i listy gwarancyj-
ne są wykluczone.

Ostateczny termin wnoszenia ofert (Magi-
strat, pokój Nr. 18) w zamkniętych i zapieczęto-
wanych kopertach z dowodem uiszczenia wadjum
mija 11 sierpnia 1930 r. godz. 12—poczem nastą-
pi ich otwarcie.

Zarząd Związku zastrzega sobie prawo wy-'
boru oferty według uznania i niezależnie od wy-|
niku przetargu, powierzenie Firmie tylko części
robót, oraz prawo unieważnienia przetargu. |

801—0 o Zarząd Związku.

 

DUNAJU»

NADZWYCZA
Firma nasza, która znajduje się w Łodzi w

centrum przemysłu i posiada wszelkie towary,
z pierwszego źródła, pos
zysu zniżyć ceny

ASTHER i JOZEF SCHILDKRAUT w obrazie p. t.:
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.

ONTOLEDINIS ASPAC ABAP DOE OBIO a

JNA OKAZJA.

tanowiła z powodu kry-
o 50 proc. na wszelkie towary

manufakturowe. Jako reklamę wysyłamy komplet
towarów pierwszorzędnych, dla przekonania o ich
jakości i niskich cenach.

Tylko za 45 zł.
A mianowicie: 3 mtr. bostonu lub kortu na ele-

ganckie ubranie męskie w dobrym gatunku,
3 mtr. rypsu jedwa
nię świąteczną, 3

bnego na elegancką suk-
mtr. zefiru na koszulę

męską w angielskich deseniach, 2 mtr. ma-
depolamu na
fartuch w dobrym

koszulę damską, 1 mtr. na
gatunku, 1 kołdra cwer-

nowana pikowa w najpiękniejszych dese-
niach, 3 chusteczki
petek jedwabistych,

batystowe, 2 pary skar-
lub 1 parę pończoch

jedwabistych, 1 krawat jedwabny.
To wszystko wysyłamy tylko za 45 zł. po

otrzymaniu dać zamówienia (płaci się przy
odbiorze na poczcie

Kupujący nic nie ryzykuje, gdyż o ile towar
się nie podoba przyjmujemy z powrotem.

Zamówienia adresować prosimy: 368-0r
„WYGODPOL“

Łódż,
Skrz. poczt. 60.

Na żądanie wysyłamy bezpłatne cenniki.

    

  KUP SPRZEDAŻ |

Miod
borowy i lipcowy
šwiežy, naturalny

poleca

A. Januszewicz
Zamkowa 20-a.

Sz,,Kocięta
Angory rasowe Pańska
Nr. 4—1. 417—s0

  

 

OCET
spirytusowy do marynat
zdrowy i marynaty nie

piežniėją litr 1,10
oleca i iRema“  DWiedryński

Wileńska 28.
. 396—2

Lennon

Maj. Strzała
pow. Nowogródzki pocz-
ta Zdzięcioł st. kol. No-
wojelnia Sprzedaje: ma-
szynę parową (lokomo-
bilę) fabr. Badenia bud.
1919 r. w ruchu, siła 35
H.P. parę koni wyjazdo-
wych (rosłe) licencjono-
wane ogiery. 578—3

 

Las kópalniaki,
slupy

spławną rzeką do Dźwi-
ny. Jest zezwolenie.
Zgłaszać się Mickiewicza
4 Pierwsza Wileńska
Spółka Parcelacyjna.

482—0
 

pianina najsłynniejszej
wszechšwiatowej fir-

my „Erard“ oraz Bettin-
ga i K. A. Fibigera, uzna-
ne za najlepsze w kraju,
sprzedaję na dogodnych
warunkach. Kijowska 4,
m. 10. ,
 

SROCHOH wykładany
skórą w b. dobrym

stanie na nowycb opo-
nach sprzedam tanio
Ofiarna 4 m. 5 tel. 15-08
 

sprzedania dwie
szafy skle powe,

jedna lada oszklona je-
dna szafa na papiery.
Wileńska 155. Biuro Ma-
cierzy od 10—3-ciej. 458

6 "zenite - buldogi do
sprzedania, ul. Wi-

wulskiego
szewcka.

rewanzwm

Soc Ford oso-
bowy rejestrow. Re-

nówka trzech tonowa
obydwa po re moncie do
sprzedania  Szeptyckie-
go 5 tel. 1301. 413—s2

Mieszkania
i pokoje

Pl umeblowany do
wynajęcia Mickiewi-

cza 22, m. 24. 399—0

1, pracownia
411—s0

  

  

telegraficzne na godz.
wyrąb do sprzedania nad 10 m. 7.

 

poróJ do wynajęcia.
Oglądać od 4 do 5

ul. Dąbrowskiego
3394—1

Potrzebne
mieszkanie

2—3 pokoje z wygoda-
mi w centrum miasta.
Bezdzietne małżeństwo,
komorne może być za
rok z góry. S-to Jańska

11 m. 3 Kucharski.
391—0

 

 

2 pokoi przyjmę 5
p Do starszych panie-
nek pod swoją opiekę z
całodziennem  utrzyma-
niem Ofiarna 4 m.2 Ma-
culewiczowa. 388—0

MESZKANIE dwa po=
koje z kuchnią do

wynajęcia. Antokol Pia-
ski 9. 483—0

D

 

  

wynajęcia mieszka-
nie 2 duže pokoje

z kuchnią i domek oso-

Wiel-ne, suche, ciepłe.
425ka 56, m. 3.

poszukuję pokoju sło-
necznego. Oferty do

Admin.

 

pod „samotna“.

416—1
  

p umeblowany z
elektrycznością dla

] — 2 pań do wynajęcia
Mostowa 12—9. 407
 

Do wynajęcia
mieszkanie 6 pokoi z
wygodami Mała Pohu-
lanka 18 wiadomośću

dozorcy.
aia

Mieszkanie
5 pokojów z kuchnią
(dom osobny w ogrodzie)
do wynajęcia. Filarecka
25 (ZECZBCZ): 420—1

Komorne z góry
za pół roku lub rok za-
płacę za mieszkanie 4
pokojowe od 1-IX r. b.
w śródmieściu, suchei
ciepłe, parter lub 1 pię-
tro. Oferty do Biura Re-
klamowego S. Grabow-
skiego Wilno, Garbarska
1 dla „Solidnego lokato-

 

 

bniak 4 pokoje z kuch- IZ = 453
nią Filarecka 43, m. 1 i |
Oglądać codziennie. ł łi | PRACA |

Wena

CZAI UCHALTER absolwent
3-pokojowe od zaraz do
wynajęcia, z wszelkiemi
wygodami nowoczesne-
mi suche, ciepłe i sło”
neczne. (lica Krakowska
Nr. 51 informuje dozor-
ca. 404—1

Kursu Handlowego
znający księgowość pod-
wójną i pojedynczą po-
szukuje praktyki. Jan
Korszun, Smoleniki. pocz.
Niedźwiedzice pow. Ba-
ranowicki. 701—s0
 

Poszukuję
mieszkania 4 — 5 pokoi
poza centrum miasta.
Oferty proszę nadsyłać
pod adresem: Urząd Wo-
jewódzki Nr. 20 W. H.

414

Pos wspólnika
ž kapit. 1 dol, do

patent. zagr. artykułu.
Kapitał i zarobek zape-
wnlony. Zgłosić się „Re-
kord* Szopena Nr. 5 od
6—8.' —s0

o 25 mieszkaniach 2 —
piętrowy do sprzedania
Żeligowskiego 6, m. 12.

397—1

Oszczędnošci
swoje zlote i dolary u-
lokuj na 11 proc.. rocz-
nie. Gotówka twoja jest
zabezpieczona złotem,
srebrem i drogiemi ka-
mieniami. Lombard Plac
Katedralny, Biskupia 12.
Wydaje pożyczki pod za-
staw: złota, srebra, bry-
lantów, futer, mebli, pia-
nin, samochodów i wszel-
kich towarów.  476—s3

sprzedany dom mu-
rowany, skanalizowa-
ny o 2 mieszkaniach
placu 326 sąž. kw.
Dom H-K. „Zachęta**
Mickiewicza 1, tel.

9—05. 249—s0

1.00 dl
po 1.000, 2.000 i 3.000
rozlokujemy dogodnie
na solidnych hipote-

kach miejskich.
Dom H-K. „Zachęta
Mickiewicza 1, tel.

9—05. 250—s0

 

 

KAŻDĄ
sumę gotówki w do-
larach, rublach i zło-
tych obiegowych lo-
kujemy dogodnie u
osób solidnych i ma-

jętnych.
Dom H-K. „Zachęta
Mickiewicza 1, tel,

9—05. 251—s0    
EEE

Fałszywe banknoty.

i przyjmuje codziennie
od godz. 6—7 wiecz. ul
W. Pohulanka 28 m. 1.

[-. LOKIEWI(Ż
powrócił I wznowił

przyjęcia

Choroby skórne
i weneryczne

przyjm. od 1—2 i5—7 pp.
Ul. Ad. Mickiewicza 9 —
RE z ul. Sniadeckich

r.

 

AKUSZERKI

AKUSZERKA

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

WZP69

| Lekarze- |
Dentyści.

Lekarz-Dentysta

M. GOLDBARG
Wielka 26

powrócił I wznowił
przyjęcia chorych
od g. 10—7 w.

+
 

Od r, 1843 istnieje
WILENKIN
ui. Tatarska 20.

nadeszły nowością
JADALNE,
SYPIALNE, NEBLĘ
SALONOWE
i GABINETOWE, kre-
densy, stoły, szafy łóż-
ka i t. d. Wikwintne,

Mocne, Niedrogo. W małem miasteczku  Sprzedaż na raty.
 

 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI, Drukarnia „Dziennika Wileńskiego" ul. Mostowa 1

možliw. stud. in obsentia
(korresp.) Prosp.: Secrė-
tariat acadėmigue. (Dpt
19) Rue Montmartre, 142.

Paris. 401—s0

rzyrodniczka (magi-
ster botaniki) z prą-

wem nauczania wszkol-
nictwie średniem poszu-
kuje posady nauczyciel-
ki. Oferty z podaniem
warunków łaskawie kie-
rować pod adresem Wil-
no, Stefańska 25, m. 25.

o
 

Kursy kroju,
szycia, robót ręcznych i

modelowania
S$. Stefanowiczówny

Wielka 56 m. 3
Przyjmują zapisy uczenie
codziennie. Dla przyjezd-
nych pomieszczenie za-
pewnione. 424—7

LAA==-->Ą

DRU-
KARNIA

i INTROLIGA-
TORNIA

„DZIENNIKA
WILEŃSKIEGO"
WILNO, Ul.Mo-
stowa M 1

Telefon 12 - 44,

PRZYJMUJE

WSZELKIE

ROBOTY

w zakres dru-
karstwa

1 introligator-
stwa wcho-

dzące.

Redaktor odpowiedzialny: KAZIMIERZ HAŁABURDA.

  
 


