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Wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej
w Estonii.

TALLIN. 10 sierpnia. (Pat). Dziś
o godz. 6-ej rano dwa torpedow-

ster Spraw Zagranicznych Lattik
w następujących słowach:

Jestem szczęśliwy, że mogę, jako

Prezydent Rzeczypospolitej Pol-

skiej, złożyć moją pierwszą wizy-

tę urzędową w stolicy wolnej

pochodowi z pochodniami, w
krórym wzięło udział kilka tysię-
cy osób z „Keitseliitu' które prze-
ciągały przed pałacem i utwo-
rzyły malowniczy chorowód. Po

Opatrzona $w. Sakramentami zmarła w dniu 11 Slerpnia r.b o go- ce estońskie „Lennuk“ i „Wam- „Ekscelencje! Sprawia mi wielką FStonii i móc wyrazić uczucia / utworzeniu szpaleru spalone były
a dzinie 11 min. 30 w nocy sans lat 45 bola“, oraz torpedowiec „Sulew“, radość i prawdziwą przyjemność, iż szczerej przyjaźni, które Polska ognie sztuczne, przyczem nadzwy-

czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i mogę powitać Pana przy tej wielkiej „yw; soki i ;
Mąż, MatkaIDzieci. pod dowództwem kapitana Borg- okoziżwcan(: Świ któ mnie /.pol- żywi dla Narodu Estońskiego. czaj efektowny był widok, gdy

O dniu pogrzebu zawiadomi rodzina.

 

Dr. D. ZELDOWICZ

mana, udały się na spotkanie P.
Prezydenta Rzplitej. O godz. 7.30
ukazała się na horyzoncie sylwet-
ka „Polonji*, oraz statków eskor-

skiego wielkiego kraju jest na ustach
i w sercachh wszystkich Estończyków.
Radość tę zwiększa jeszcze bardziej
niezatarte wspomnienie tego serdecz-
nego przyjęcia, które niedawno było

Uczucia te są dobrze znane Wa-

szej Ekscelencji, tembardziej, że

przyczynił się Pan do ich ugrun-

towania w czasie długich lat Pań-

zapeliły się ognie i z tej masy
iskier wyłoniły się symboliczne
znaki w postaci orłów polskiego
i estońskiego.

TALLIN. (Pat). W poniedzia-

ZGUBIONO (Choroby weneryczne, skórne i narządu  tujących. O godz. B-ej naprzeciw- zgotowane w stolicy Polski naczelni- GEE i 3 i
OWRGCIEZ Eko ch ko latarni morskiej w Pakerord kowi naszego państwa. Skonstatować skiej wydajnej działalności poli- łek o godz. 11.50 na = REŻ

Pi wznowił przyjęcia chorych. z i „ muszę przytem, iž obydwie te manife- Aš ; owi ności rozpoczęła Si efilada

ŻÓŁTĄ TEKĘ SKÓRZANĄ Ul. Mickiewicza 24, tei. 277. nastąpiło spotkanie. Estońska eska stacje opierają się na mocnych i ma- tycznej i że potrafił Pan ożywić vaikio okiócą irykówA Bo

Z DOKUMENTAMI.

«Uprasza się o zwrot—ul. Fabrycz-
na 32 m. 4,aibo do Kasy Cukierni
p. Rudnickiego (Plac Katedralny).
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Nakładem Młodych Obozu Wielkiej Polski
ukazała się pod tym nagłówkiem praca p. Jana Rembielińskiego, reda

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-

sób bezstronny przedstawia przebieg tych wypadków.

L DanibyciasAdminisiracji „Dziennika Wileńskiego,

RONNLTSTAS KTATEAEAS

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.

WilaAska 15—8.
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dra wojenna oddała 21 strzałów
powitalnych. Gdy o godz. 19.15
„Polonia* znalazła się na wyso-
kości wyspy Naissaar (Nargen),
przypłynęła motorówka, wioząca
na swym pokładzie posła Rzeczy-
pospolitej Polskiej Libickiego, at-
tachć wojskowegopłk. Karę i od-
danego do dyspozycji P. Prezy-
denta Rzplitej na czas jego po-
bytu wEstonji, pułkownika armii
estońskiej, Brede. Od tej chwili
cały czas krążyła grupa samolo-
tów estońskich. O godz. 9.10 sta-
tek marynarki polskiej oddał sal-
wy powitalne, na które odpowie-
działa baterja statku „Lennuk*.

terjalnych podstawach wzajemnego za-
ufania i szczerości. Manifestacje pozo-
stają w zupełnej harmonji z ideą po-
kojową, gdyż przyjaźń estońsko-polska
jest jednem z ogniw tej międzynaro-
dowej współpracy, która ma na celu
wzajemne zbliżenie narodów pomiędzy
sobą. Ze względu na wielkie usługi,
które Wasza Ekscelencja dla dzieła
powszechnego i mięczynarodowego po-
rozumienia położył, pobyt Waszej
Ekscelencji w naszym kraju w tym mo-
mencie umiemy szczególnie ocenić.

Następnie zabrał głos minister
Spraw Zagranicznych August Za-
leski i odpowiedział w tych sło-
wach:

„Dziękuję Waszej Ekscelencji naj-
serdeczniej za tak uprzejme słowa,

jeszcze tę przyjaźń, kiedy jako

Naczelnik Państwa Estońskiego

odwiedził Pan Polskę, pozosta-

wiając tam wspomnienie, które

pozostanie nazawsze w naszej

pamięci.
Polacy widzą w odrodzeniu

Narodu Estońskiego i tak szyb-

kim rozwoju Państwa Estonskie-

go tryumf zasady sprawiedliwoś-

ci historycznej, tak drogiej na-

szym sercom. Polska i Estonja

złączone są wspomnieniem swo-

ich odwiecznych stosunków iroz-

Prezydent Mościcki. W defiladzie
wzięły udział oddziały wojskowe
armji estońskiej, wysyłając poczty
honorowe ze sztandarami. Z po-
czątku defilowały oddziały hono-
rowe wszystkich pułków piecho-
ty, samodzielnych, bataljonów pie-
choty, pociągów pancernych, puł-
ków czołgowych, wojska techni-
ezne, wojska morskie, wojska lot-
nicze, wszystkie oddziały artylerji
i kawalerji oraz 2 tys. członków
Keiseliitu. Należy podkreślić, że
tego rodzaju defilada odbywa się
po raz pierwszy od czasu odzy-
skania niepodłegłości przez Esto-

CUD WISŁY O godz. 10.45 „Polonja* za- kosi (ouzoliicaćMoje Hena, woju pod wspólnemi wpływami nie. Udział honorowych oddzia-
książka posła profesora Stanisława STROŃSKIEGO rzuciła kotwicę. Wszystkie statki Panie Ministrze, zapewnić, że opinja pac akadalai Dailė nas łów wszystkich rodzajów broni

PIERWSZE LAT DZIESIĘĆ eskortujące wywiesiły flagi Przy Publiczna całej Polski nadzwyczaj inte- SYM! 796) b * i wszystkich oddziałów Keitseliitu
zawiera m. innemi dzieje spisane w dniach pamiętnych zdarzeń ukazaniu się kutra, wiozącego na-  qgsule się wszelkimi szczegółami tego sze dwa narody są jeszcze ŚCI- nadał uroczystości charakter sym-

CUDU WISŁY
na tle dziesięciolecia
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CENA ZŁ. 20.

To musi być wyjaśnione!

czelnika państwa estońskiego, ba-
terje torpedowca „Lennuk” od-
dały 21 strzałów, poczem salwę
powitalną oddały statki polskie.
O godz. 10.50 kuter, wiozący na-
czelnika państwa  Strandmana,

wspaniałego przyjęcia, jakie naród
estoński i rząd Estonji zgotował Prezy-
dentowi naszej Rzeczypospolitej. Mówił
Pan, Panie Ministrze, o pokojowej
współpracy obydwóch naszych narodów.
Co do mnie, sądzę, że współpraca ta
oparta jest na zasadach historycznych,
i psychologicznych, ponieważ zawsze

ślej związane dążeniem do wspól-

nego ideału, którym jest dla obu

krajów współpraca narodów cy-

wilizowanych w celu ugruntowa-

nia panowania pokoju i sprawie-

bolicznego hołdu dla Pierwszego
Obywatela Rzeczypospolitej ze
strony całego wojska estońskiego,
nie zaś zwykłej defilady.

TALLIN. (Pat.). 11.8. Po wiel-
kiej rewji z udzałem około 6.500

Sprawa układów z Litwinami. przybił do bortu „Polonji“. Przy gbydwa nasze narody ceniły wielce dliwości. Na drodze, która pro- żołnierzy, której przyglądały się

(Telefonem od własnego korespondenta). * dźwiękach orkiestry naczelnik pań- Lanai wada © Raila aiš wadzi do tego wzniosłego celu, pomimo niepewnej pogody wiel-
kie rzesze ludności, odbyło się o

WARSZAWA. „Gazeta Warszawska" poruszając kwest stwa wstąpił na pokład statku. O wość oznacza pokój, tak samo jak Polska wita ze szczerą radością 1 :

k p > godz. 11.15 Prezydent Rzplitej w wojna jest synonimem niesprawiedii- 4 : + godz. 1330 šniadanie u przewod-
> po!sko-litewskich cytuje informacje „Dziennika Wileń- owiżystoje ód kotaodi wości. Cieszę się, że dane mi będzie współpracę Estonji i eeni sobie niczącego parlamentu estońskie-

| go" o roli ks. Urbanowiczą I domaga się od Ministerstwa estońskiego opuścił poklad „Po- nadal ęzymnie z Panem Panie Mi wysoko wydatne rezultaty tak go Einbunda.
| Spraw Zagranicznych udzielenia opinji polskiej wyczerpujących  |onji", udając się na brzeg. będzieniy ziel:Spórokaczć: «siebie wspaniale zrealizowane, dzieki O godz. 16.30 obaj p. p. Pre-

| informacyj. dorzucić naszą cegiełkę przy budowie płodnym wysiłkom wybitnych  zydenci udali się na pewien czas

Jesze jeden pośrednik.
(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W Królewcu wygłosił ostatnio odczyt o t. zw.
„Korytarzu pomorskim*, warszawski korespondent „Vossische Zeitung“
i prezes Klubu Korespondentów Zagranicznych p. Emanuel Birnbaum.

W odczycie tym oświadczył p. Birnbaum, że niema w Polsce
ani jednego stronnictwa, któreby się godziło na rewizję granic za-
chodnich i jeżeli Niemcy dążą do uregulowania sprawy „korytarza“,

Na brzegu Pana Prezydenta:
oczekiwała straż honorowa ze
sztandarami i orkiestrami. Prży
wstąpieniu Pana Prezydenta na
brzeg odezwały się fanfary oraz
zostały odegrane polski i estoński
hymny narodowe. Prócz Naczel-
nika państwa i członków gabine-
tu ministrów, Pana Prezydenta

wielkiego gmachu pokoju, który slarają
się wznieść narody europejskie.

Wznoszę toast za zdrowie Waszej
Ekscelencji i za zdrowie Pańskiej Mał-
żonki p. ministrowej Lattikowej“.

Przemówienie Naczelnika
Państwa Estońskiego Strand-
mana, wygłoszone na obiedzie,
wydanym na cześć P. Prezydenta

estońskich mężów stanu.  Szczę-

śliwy jestem, że mogę rezultaty

te podziwiać osobiście.

Wznoszę kielich na cześć Wa-
szej Ekscelencji i piję za chwałę

Republiki Estońskiej i pomyśl-

ność szlachetnego Narodu Estoń-

do majątku 'Wiems własności
byłego głównodowodzącego ar-
mji estońskiej gen. Lajdonera.

Po powrocie Zwierzchników
Państwa Polskiego i Estońskiego
do Tallina odbył się o godz. 19.30
w poselstwie polskiem wspaniały
bankiet, na którym obecni byli
Pan Prezydent Mościcki, Naczel-

to może nastąpić jedynie w drodze bezpośrednich rokowań polsko- oczekiwało Prezydjum parlamen- OO os skiego". nik Państwa Strandman oraz wie-
niemieckich. dh wyżsi urzędnicy państwowi, PNE EDINNEĆ TALLIN. (Pat). W niedzielę lu wybitnych przedstawicieli spo-

delegaci miast, miasteczek i po- W tym dniu uroczystym, W wieczorem całe miasto było ilu- łeczeństwa estońskiego. Wieczo-
Wyjazd min. Kwiatkowskiego do Czecho-

słowacji.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Dnia 6 września min. Kwiatkowski
rewizytować czeskiego ministra przemysłu i handlu p.Pragi, by

Mateuszka.

wyjeżdża do

 

Bałtyk—morzem niemieckiem.
Odezwa niemieckich miast portowych.

BERLIN. (Pat.) Jak donoszą z
Lubeki, Niemieckie Towarzystwo
Północne w porozumieniu z se-
natem w. m. Lubeki, oraz magi-
stratami miast: Flensburga, Reichs-
waldu, Szczecina, Kilonji, Królew-
ca, oraz rady miast portowych:
Bostoku i Stralsundu, ogłosiły w
sprawie organizacji ruchu bałtyc-
kiego w roku 1921 odezwę,
stwierdzającą co następuje:
W coraz większym zakresie

zwraca się uwagę niemieckiej
opinji publicznej na dążenie Nie-
miec ku Wschodowi. Należy so-
bie wyraźnie uświadomić — głosi
dalej  odezwa, — że niemiecki
brzeg nadbałtycki jest więcej niż
4 razy dłuższy od wybrzeża nie-
mieckiego nad morzem Północ-
nem, oraz, że interesy żywotne

narodu niemieckiego związane są
z jego stanowiskiem nad morzem
Bałtyckiem. Wobec tego naj-
większe niemieckie miasta nad-
bałtyckie postanowiły rozpocząć
w przyszłym roku pod hasłem:
„Rok morza Bałtyckiego 1931",
szczególną propagandę na rzecz
obszarów nadbałtyckich i nie-
mieckich wybrzeży nadbałtyckich.
W ramach tej akcji wyżej wymie-
nione nimieckie miasta nad Bał-
tykiem zwróciły się do związków
i stowarzyszeń niemieckich z
prośbą, ażeby swoje zjazdy i ob-
rady w roku przyszym, o ile to
tylko będzie możliwe, odbywały
w jednem z niemieckich miast
nad Bałtykiem, aby w ten spo-
sób przysłużyć się niemieckiej
idei narodowej.

Prasa francuska © wschodniej polityce
Niemiec.

PARYŻ. Pat. Pertiriax, oma-
wiając w „Echo de Paris* prze-
mówienie Trewiranusa, pisze: By-

drodze do przepzowadzenia ich
polityki. W korytarzu gdańskim
jest więcej Polaków niż Niemców.
Ujście do morza w Gdańsku i
Gdyni jest bardziej niezbędne dla
Polsk, niż dla Niemiec. Na zmia*
nę istniejącego stanu rzeczy —

pisze Pertinax — Niemcy mogą
więc liczyć nie inaczej, jak przy
użyciu siły. Skarga, wniesiona do

poniekąd prawdziwem  przedsię-
biorstwem kolonizacyjnem—są to
preludja akcji, która wcześniej
lub później może zmienić się w
gwałt. Czas najwyższy ostrzec
przed tem.

Traktat włosko-sowiecki. i
„Sport polityczny.“

PARYŽ. Pat. „Le Journal“,
omawiając zawarty ostatnio trak-
tat włosko-sowiecki, pisze: Układy
handlowe nie są wolne od kom-
binacyj politycznych. Nie od dziś
widzimy, jak Rzym i Sowiety ko-
kietują się wzajemnie.  Odpo-
wiedź Mussoliniego na memo-,
randum Brianda rzuca na tę spra-
wę odpowiednie światło, Włosi

nie wierzą w trwałość obecnego
status quo w Europie, przypusz-
czając, że nastąpią jakieś zmiany.
(iważają też, że warto na zmia-
nach tych spekulować. Oto dla-
czego Włosi stają po tej stronie,
gdzie wiatr dmucha. , Jest to
sport — pisze
którym Włochy okazują dość
znaczne mistrzostwo,

my

„Le Journal“, w '

wiatów iwyżsi wojskowi. Na brze-
gu zebrały się tłumy publiczności.
W porcie były utworzone szpale-
ry uczniów. Dwie uczennice wrę-
czyły Panu Prezydentowi bukiety
o barwach państwa polskiego. Od
dworca až do zamku był utwo-
rzony szpaler wojska. Wszystkie
ulice zapełniały olbrzymie tłumy
publiczności. Domy udekorowano
flagami polskiemi i estońskiemi
okna wystaw sklepowych malow-
niczo udekorowano. Tłumy wita-
ły Pana Prezydenta owacyjnie. O
godzinie 12.15 został przedstawio-
ny Panu Prezydentowi korpus dy-
plomatyczny. O godz. 1,30 odby-
ło się prywatne Śniadanie u Na-
czelnika państwa. O_ godz. 4-ej
nastąpiło powitanie Pana Prezy-
denta w ratuszu przez władze
wszystkich miast. Powitanie miało
charakter specjalnie uroczysty.
Burmistrz miasta Tallina zwrócił
się do Pana Prezydenta R. P. z
mową której, dla braku miejsca
podajemy jedynie ważniejszyustęp:

Miasta estońskie w 16 i początkach
17 wieku miały ścisłą łączność z Pol-
ską. W archiwum naszej Stolicy po dziś
dzień znajduje się pismo sławnego
"króla polskiego Zygmunta Ill nadające
rzywileje temu miastu. Na południu

Estonji, szczególnie w Dorpacie także
wśród ludności wiejskiej w owych cza-
sach księża katoliccy bardzo się przy-
czynili do rozwoju knlturalnego narodu
estońskiego. Stosunki ich z miejscową
ludnością, jak o tem świądczą doku-
menty historyczne były bardzo przy-
jazne. Przyjazny stosunek pomiędzy

przykładu narodu polskiego.

Podobnie podkreśla dziejową
łączność Estonji z Polską nastę-
pny mówca, prezes samorządu
gospodarczego, Kurys:

My wiemy, że dzięki rzywilejom
królów polskich ód |za ich panowania w
Estonji znacznie się poprawiła dola te-
go ludu. Narody niezawisłe Polski i
Estoński, które w swych czasach miały
jednakowe karty życiowe w pęstaci
niewoli obcej, mają jeszcze więcej po-
wodów do przyjaźni, w celu wzmocnie-
nia naszej przvjaźni ż historycznym
narodem polskim.

TALLIN. 10 sierpnia (Pat). W
dniu dzisiejszym minister Spraw
Zagranicznych Estonji Lattik z
małżonką, wydali śniadanie na
cześć ministra Spraw  Zagrani-
cznych Zaleskiego. W czasie śnia-
dania przemówił najpierw mini-

którym po raz pierwszy w ciągu

długich lat historji Dostojny Pre-

zydent pełnej chwały Rzeczypo-

spolitej Polskiej zjawia się na zie-

mi niepodległej Estonji, szczęśli-

wy jestem, mogąc powitać Waszą

Ekscelencję jaknajserdeczniej w

imieniu całego narodu  estoń-

skiego.

Republika estońska, która sa-

ma powstała w zawierusze wojny

i zniszczenia,odsamego początku

dąży do szczytnych ideałów po-
koju i pracy konstruktywnej. Nie

przestała ona rozwijać w tym ce-

lu stosunków przyjaźni z naroda-

mi, ożywionemi tym samym idea-

łem, a zwłaszcza z bliższymi i

dalszymi sąsiadami.

Głębokie echo, jakie wysiłki

te znalazły w licznych dowodach

przyjaźni ze strony Waszej Eksce-

lencji oraz ze strony wielkiego

narodu polskiego, dowody, wśród

których gorące przyjęcie, jakie

zgotowano mi w stolicy polskiej,

zostanie dla mnie szczególnie

niezapomnianem—pozwalają uwa-

żać obecną wizytę za wypadek
wyjątkowo pomyślny dla całej

Estonji. Naród estoński uważa tę
wizytę za nową rękojmię tego,

zawsze obok siebie dla obrony

pokoju i sprawiedliwości w rodzi-

nie narodów cywilizowanych.

W tem przekonaniu wznoszę

kielich za zdrowie Waszej Eksce-

lencji,za zdrowie wszystkich wiel-

kich wodzów pełnego chwały na-

rodu polskiego oraz za szczęście

i pomyślność całej Polski".

Odpowiedź P. Prezydenta
Rzeczypospolitej na przemówie-
nie Pana Naczelnika Państwa
Estońskiego:

„Panie Naczelniku Państwa!

Słowa tak serdeczne, które

Wasza Ekscelencja witając mnie

zechciał poświęcić mojej ©jczyź-

nie, trafiły mi wprost do serca.

minowane. O godzinie 23 Pan
Prezydent Rzeczypospolitej w to-
warzystwie Naczelnika Państwa
Estońskiego p. Strandmana przy-
glądał się z balkonu ogromnemu

rem na pokładzie „Polonji* od-
był się wielki raut pożegnalny.W
myšl programu statek „Polonia“
opuścić ma port talliński o pół-
nocy.

Min. Zaleski o wizycie P. Prezydenta i o
celach konferencji rolniczej w Warszawie

TALLIN, (Pat). Bawiący tu
minister spraw zagranicznych Za-
leski udzielił dziennikarzom estoń-
skim po śniadaniu u marszałka
sejmu następującego wywiadu:

Pan Prezydent i my jesteśmy
głęboko wzruszeni przyjęciem,
którego doznaliśmy tutaj. Zawsze
spodziewaliśmy się dużo od na-
rodu estońskiego, ale to czegoś-
my tutaj doznali, przeszło wszel-
kie nasze oczekiwania i chociaż
nasz wyjazd nie miał żadnych ce-
lów politycznych, to jednak na-
leży podkreślić znaczenie wizyty
Pana Prezydenta. Pobyt Pana
Prezydenta jeszcze bardziej zbli-
ży obydwa narody, jeszcze bar-
dziej wzmocni węzły przyjażni,
które tak szczęśliwie zostały na-
wiązane między Polską a Estonją.
Bezwzględnie, jest jeszcze dużo
do zrobienia na gruncie pracy
kulturalnej i żywię nadzieję, że
polski i estoński naród owocnie
będzie pracował na tym gruncie
z większym, niż dotychczas zapa-
łem. Dalej p. min. Zaleski pod-
kreślił, że wizyta Pana Prezyden-

cie pozbawiona jakiegokolwiek
zabarwienia politycznego i że ani
w Moskwie, ani w Kownie nie mo-
że w ten sposób być interpretowa-
na. Na zapytanie co do zwołania
konferencji rolniczej w Warsza-
wie, powstałej z inicjatywy pol-
skiej, p. minister odpowiedział,
że konferencja, co do której
wszystkie państwa zaproszone da-

ły swoją odpowiedź, ma na celu
wspólne omówienie kwestji po-
lepszenia konjunktury ekonomicz-
nej. Według zdania p. ministra
dotychczas zbyt mało uwagi po-
święcono zągadnieniom rolnictwa.
Na zagadnienie to należy zwrócić
więcej uwagi, niż na  kwestję.
przemysłu, co jest zupełnie zro-
zumiałe i racjonalne, Prawie
wszystkie państwa przyjęły za-
proszenia i Polska będzie rada
gdyby nawet te państwa, które
nie otrzymały zaproszeń, z włas-
nej inicjatywy wzięły udział wtej
konfereńcji. P. minister Zaleski
zakomunikował dziennikarzom, że
rząd polski ma zamiar zaprosić
na konferencję rolnictwa i Litwę.

= łoby wskazanem i pilnem nie Ligi Narodów przez Gdańsk, w Synta narodami datuje się oda, żę nąsze kraje, zmierzające zt itej i i
R A 2 2 i L i i ól iedoli obyd Je, jące ztym ta Rzeczypospolitej jest calkowi-

į ROWAE iyżąkani:* dalej m. a. PAY ożwcje Sodo Pe a, V ei menai šdtaštų Kapaled" Ola Gaisy ypospolitej j

zač się w przekonaniu, że żadna yni oraz system pomocy dla erze, my Estończycy czerpaliśmy oporę |; 3.07 b + 2

istotna przeszkoda nie stanie na prowincyj wschodnich, będący |!sily do odzyskania niepodleglošci z ideałów ludzkości, znajdą się Chaos partyjny w Niemczech.

„Worwarts" o sytuacji przedwyborczej.

BERLIN. (Pat.). Organ socjali-
styczny „Vorwaerts* charaktery-
zuje w następujący sposób sy-
tuację, jaka się wytworzyła przez
„ostatnie przegrupowania partyjne
w Niemczech.

Ktokolwiek zechce się zastano-
wić madtem, jakie stronnictwo
należy obecnie obdarzyć swym
głosem, znajdzie się nagle w la-
biryncie partyj, nie widząc przed
sobą żadnej drogi wyjścia. Jaka
jest różnica między Hugenber-
giem a Hittlerem? Po jakich
oznakach rozpoznać można nie-
miecko-narodowych od konserwa-
tywnej partji ludowej? Dlaczego
stronnictwo konserwatywne, par-

tja gospodarcza, partja chrześ-
cijańsko + narodowa i niemiecka
partja ludowa nie mogły się po-
rozumieć w celu wydania wspól-
nej odezwy wyborczej. Czem róż-
ni się nowa partja państwowości
Rzeszy od dawniej rozwiązanej
niemieckiej partji demokratycz-
nej? Jaka różnica jest między
stronnictwem ludowo-narodowem
ludowo - konserwatywnem? Dla-
czego partja państwowości Rze-
szy nie zjednoczyła się niemiecką
partją ludową, albo odwrotnie?
Na wszystkie te pytania wyborca
niemiecki nigdzie nie znajdzie
odpowiedzi.

—
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PO ZJAZDACH BY-
ŁYCH LEGJONISTÓW.

Stwierdzić musimy, że w Pol-

sce oczekiwano zjazdów byłych

legjonów z dużem zainteresowa-

niem, a, kto wie, może nawet z
pewnym niepokojem.
, Przecież toczyły się obrady

owej elity dzisiejszej grupy žą-

dzącej, a w Radomiu zjechać się

mieli ci, co rzekomo Polskę wy-

walczyli, a poczynając od roku
1926-go niepodzielnie państwem

rządzą.

Z drugiej strony w Warszawie

toczyły się obrady grupy, która

przez swój związek z organizacja-

mi politycznemi, a przedėwszyst-

kiem z ruchem zawodowym ro-

botników socjalistycznych w Iwiej

części przyczyniła się do zwycię-

stwa buntu majowego.

Oczekiwano więc Z uiecierpli-

wością wyniku jednych i drugich

obrad. Spodziewano się przede-

wszystkiem, że zjazd radomski

stanie się jakby odpowiedzią na

Kongres krakowski, że w odpo-

wiedzi na uchwały bojowe daw-

nych sprzymierzeńców usłyszą

oni mocne słowa, zobaczą wresz-

cie na własne oczy ten program,

brak którego po 4-ch latach rzą-

dów sanacyjnych ośmielili się

wreszcie zauważyć.
Optymiści przepowiadali, iż na-

stąpi w życiu Polski punkt zwroi-

ny, że wreszcie wyjdziemy ze

stanu chaosu i niepewności i wkro-

czymy na drogę złą czy dobrą,

ale w każdym razie wiodącą ku

celom jasnym i wyraźnym.

Tego się przedewszystkiem

spodziewano po zjeździe radom-

skim. Inną naturalnie miarkę przy-

kładaną do „konferencji“ war-

szawskiej, ale i tu oczekiwano

radykalnych posunięć, wyraźnych

słów i zdecydowanych gestów.

Tymczasem wszystko wypadło

jakoś szaro i już nietylko bez za-

powiedzi czynów, ale i bez słów

mocniejszych.
Wprawdzie zjechało się do Ra-

domia, wedle twierdzenia P.A.T.-

cznej, coś ze 13 tysięcy „legjoni-
stów” i chociaż to cyfra symbo-

liczna, to jednak daleka od owych

25—26 tysięcy zgromadzonych w
Krakowie.

Gdy przytem uświadomimy so-

bie przeszkody stawiane jadącym

do Krakowa i ułatwienia, jakie
mieli zjazdowicze radomscy, owa

13-ka całkiem przestaje nam im=

ponować. Słowem, pod względem

ilościowym, Radom nikomu za-
imponować nie potrafi.

A teraz co do treści.

Żadnych haseł, żadnych pro-

gramów, bo przecież nie starczy

za program przemówienie Rydza-

Smigłego, który na wstępie za-

strzegł się, że o żadnym progra-

mie mówić nie będzie (oczywi-
ście!), dalej oświadczył, że „Jest

sprawiedliwość na świecie”, a „Za-

sługa nie idzie na marne", zaś w

dalszym ciągu usiłował dowieść,

że obóz buntu majowego zasłu-

guje na nazwę już nietylko „na-

rodowego”, ale nawet Obozu Wiel-

kiej Polski.

O tem, że „zasługi nie mogą

się marnować" słyszymy i widzi-

my już od czterech lat, a przy-

właszczanie haseł Obozu Narodo-

wego przez sanację, odrazu przy-
wodzi na pamięć wybory do ciał

ustawodawczych, kiedy — to tak

pięknie mówiono o konieczności

naprawy ustroju, wzlce z nadu-

* życiami, a nawet o katolicyzmie.
Jeszcze bardziej blado wypa-

dła mowa premjera Sławka.
Kto, jak kto, ale przedewszy-

stkiem szef rządu, powinien był

powiedzieć coś o tem, dokąd ste-

ruje nawę państwową.

Pan Sławek jednakże wolał

zamiast tego „oderwać się myśla-

mi od trosk i kłopotów, które

niesie codziennie szara rzeczywi-
-stość* i wdać się w rozważania

historjozoficzne.

Niemniej beztreściwie wypa-

dły rezolucje, których, jak zwy-

kle, najistotniejszym punktem jest

zapewnienie, że legjoniści —„mu-

szą odegrać rolę twórczą przy

kształtowaniu się nowych form

žycia Polski“.
Rezolucje tylko raz i bez zwy-

kłych przymiotników, wspominają

nazwisko p. Józefa Piłsudskiego.
Co się tyczy tego ostatniego, to
wprawdzie przybył on do Rado-

mia, lecz głosu nie zabierał, tak

iż na pierwszy plan uroczystości

wysunął się gen. Rydz-Smigły.

Jest to jedyna okoliczność, z

której możnaby było coś wywró-

D:Z>PYESN=N="FR

ZJAZD LEGJONISTÓW W RADOMIU.
(Podług urzędowej relacji FAT.)

RADOM. 10.8. O godz. 9ej
odbyło się na pl. 3 Maja uroczy
ste złożenie wieńca na płycie
Nieznanego Zolnierza.

Po akcie złożenia hołdu Niez-
nanemu Żołnierzowi uformował
się olbrzymi pochód i ruszył
przy dźwiękach orkiestr na rynek.

O godz. 10,15 na rynku przy
ołtarzu polowym ks. biskup Ban-
durski celebrował uroczystą Mszę
Swiętą.

Po nabożeństwie nastąpił akt
odsłonięcia pomnika „Czynu Le-
gjonów*.
W chwili, kiedy zaczął prze-

mawiać prezes komitetu dyr. Ma-
łuja.na balkonie gmachu Dyrek-
cji kolejowej, mieszczącej się na-
przeciwko pomnika, ukazał się
P. Marszałek Piłsudski.

godz. 12,50 P. Marszałek
Piłsudski przyjął na rynku defi-
ladę.
W południe urządzono wspól-

ny obiad dla uezestników zjazdu.
P. Marsz. Piłsudski opuścił

Radom o godz. 4 po poł.
O tej samej godzinie rozpo-

częła się na placu obok sejmiku
wielka akademia.

Prezes Rady min. Walery Sła-
wek wygłosił przemówienie, któ-
rą podajemy w skróceniu:

Koledzy!
Zjeżdżając się co roku, wspomina-

my w koleżeńskiem gronie przeżyte
burzliwe lata wojny.

Za trud tych wszystkich, którzy o
Polskę walczyli, los nas hojnie wyna-
grodził. o

Wszelki postęp i rozwój były za-
wsze wynikiem twórczych pomyśleńi
pracy jednostek, wyrastających swemi
wartościami moralnemi i umysłowemi
ponad Naród cały.

Trzeba to czuć i rozumieć, aby
dojrzeć głęboką istotę dzisiejszych prze-
obrażeń i umieć postawić sobie cele i
drogi, któremi iść należy.

Równość praw obywatelskich sta-
nowi dziś podstawę wyjściową dla
wszystkich równą. Lecz na skutek wa-
runków przeszłości nie wszyscy mają
poczucie odpowiedzialności za Państwo,

na losy którego mogą wpływ wywierać.
Trzeba ich pobudzić. Po przez elitę lu-
dzi umysłu i elitę ludzi charakteru.

To trudne zadanie, podjęte jednak
zostało i jest naszym celem.

Wyszliśmy ze szkoły Marszałka Pił-
sudskiego.

Jemu zawdzięczamy i horyzont na-
szych aspiracyj.

Nie przywilejów dla siebie żądać
będziemy.

Chcemy natomiast i postanawiamy:
Marszałkowi Piłsudskiemu žolnier--

skie oddanie,
by honor własny z ambicją państ-

wową wiązać, a pomniejszycielom Pol-
ski miejsca nie ustąpić.

Przemówienie Generała Rydza-
Smigłego (w skróceniu):

Kochani Kołedzy. Zastanawiałem
się długo, czy mam dziś do Was prze-
mawiać. Jednym z najważniejszych po-

Zjazd secesjonistów
Sza

(Według sprawozdania „Robotnika*

„Nie może nam być obcą.
troska o los Polski. Ponad nami
nie może przejść katastrofa, któ-
ra grozi Rzeczypospolitej ze stro-
ny nieopatrznie rządzącej kliki,
która dzierży władzę od 1926
roku.

Dzisiaj zebraliśmy się nie po
to, aby zostać kramem jednej z
partji politycznych. Nie chcemy
być pretorjanami jednego z ge-
nerałów, który w drodze spisku i
puczu chce dojść do włady.

Chcemy, aby Polska była Mat-
ką dla wszystkich obywateli, aby.

wszyscy bronili praw legalnie
przez powołane władze stanowio-
nych (oklaski).

Troska o przyszłość Rzeczy-
pospolitej i jej dalszy byt, dzisiaj
zagrożony przez kamarylę jest
pobudką naszego zebrania się i
górować będzie przez cały czas
obrad".

Do Prezydjum
wołuję:

sen. Andrzeja Struga, posła
Bagińskiego, mjr. Buchowskiego,
Golańskiego, kpt. Kogucińskiego,

Konferancji po-

ppłk. Sidorowicza .i ob  Woli-
niewską. 1

Senator Andrzej Strug obej-
przewodnictwo wygłosiłmując

przemówienie (wnastępujące
skróceniu).

„Konferencja dzisiejsza jest
zapoczątkowaniem odrodzenia ru-
chu legjonowego. ,

Chcemy uczynić pierwszy krok,
aby skończyły się wreszcie dni—:
odsądzania od czci i wiary legjo-
nistów. Dzisiaj my, podejmując
sztandar walki w imię wzniosłych
tradycji legjonowych, jednoczeš-
nie walczyć będziemy i walczymy

żyć, ale wróżb i odgadywań ma-
my w Polsce dość i pod tym
wzlędem zjazd radomski żadnej

zmiany nie przyniósł.

Krótko mówiąc, zjazd radom-

ski nie zadowolił ani pesymistów,

ani optymistów. Nie zaćmił Kra-
kowa, nie oktrojował Konstytucji

w duchu „Nowej kadrowej", a
nawet «humorystom nie zdołał
dostarczyć odrobiny materjału.

Co się stało w Warszawie?
Też wielkie nic, bo nie trzeba

było tak szumnych zapowiedzi,
by się w końcu wszystko skoń-
czyło na pożegnaniu z dawnymi

kamratami i ich wodzem.
Zapowiedziano, że się stworzy

 

wodów i skrupułów był następujący: je-
stem głęboko przekonany że tylko je-
den człowiek w Polsce może przema-
wiać i ma prawo przemawiać. Niemniej
jednak zdecydowałem się do was mówić.

Kochani Koledzy! o czem mam wam
mówić? Naturalnie trudno mi tutaj przed
wami mówić o jakimś programie poli-
tycznym. Nie mam zamiaru I nie po-
trafię o tem mówić.

Koledzy, za kogo myśmy się bili,
gdyśmy wymaszerowali w r. 1914 pod
dowództwem Komendanta? Biliśmy się
za Polskę i za poiski naród. Więc jeśłi
się mówi o grupie narcdowej, to o nas
trzeba mówić, a nie o kimś innym.

l jeszcze wam coś powiem, także
ciekawe odkrycie, bo to są odkrycia; w
czasie wojny polskiej Komendant pro-
wadził nas na Dyneburg i na Kijów,
ustalił granice Polski grubo dalej na
wschód, niź brzegi Bugu; czego chciał
Komendant? chciał, żeby Polska była
wielka i silna. Komendant chciał wiel-
kiej Polski. a myśmy maszerowali tam,
gdzie On Jej szukał. Więc jeśliby ko-
muś w Polsce przyszła ochota kogoś
nazywać Obozem Wielkiej Polski, to
tylko my możemy nim być.

Szkoła Komendanta potrafiła z nas
zrobić ludzi, którzy zapominają o swo-
ich osobistych, nawet najdroższych
rzeczach i potrafią je poświęcić wtedy,
gdy chodzi o cele ogólne. | dlatego
sądzę, że jesteście  predestynowani
na to, ażeby w dzisiejszych czasach,
rozgardjeszu być tymi, którzy  po-
trafią być tam, gdzie ten rozgar-
djasz jest. A że nie jest pod tym
względem dobrze, to wszyscy widzicie.
W tym boju, który na całym obszarze
Polski się toczy, gdzie każde miasto
i miasteczko, każda wieś, każda orga-
nizacja społeczna, każdy warsztat pra-
cy, każde miejsce, gdzie życie może
powstać i rozwijać się — tak wszędzie
jest pole bitwy, a wy macie brać w niej
udział. Jestem przekonany, że będąc
dobrymi żołnierzami potraficie zrobić
to, czego od Was Komendant oczekuje.

Koledzy, macie do wyboru albo być

pomocnikami Komendanta, albo być
Jego kulą u nogi, wybierajcie.

* z *

Korespondent „Naszego Prze-
glądu* streściwszy przemowę gen.
Rydza dmigłego, tak kończy swe
sprawozdanie:

„Jest to ostatnia mowa poli-
tyczna. Dalsze słowa poszczegól-
nych mówców nie obchodzą już
nikogo. Zziebnięci legjoniści ucie-
kają do autobusów, pociągów. A
po drodze padają w dalszym cią-
gu pytania:
— Dlaczego, choć przybył, nie

przemówił. Dlaczego milczał, choć
zawsze przemawiał ilokroć przy-
bywał na doroczne święto legjo-
nistów. Wszak przemówił nawet
w Nowym Sączu choć Go nie
było. Przesłał wówczas długą de-
peszę. Tu przybył i milczał.

Uczestnicy wyjeżdżali w mil-
czeniu, bez śpiewu. Gdzieniegdzie
tylko pod akompanjament chłosz-
cącego deszczu  rozlegała się
pieśń lwowska: „W dzień sierp-
niowy i ponury".

- legionistów w War-
wie.
* Nr 233 po konjiskacie nakład 2-gi)

z dzisiejszym systemem rządze-
nia.

Dni pomojowe były dla nas
wielkim zawodem. Rozpoczął się
odwrót nasz, od tych, co sprzęgli
się z dzisiejszą rzeczywistością.

Od r. 1926 opadają złudzenia.
Powstaje dręczące pytanie, ku
czemu Polska idzie, czem stał się
wódz, czem się stali byli kole-
dzy i towarzysze broni?

Z idei legjonowej uczyniła
prasa rządowa liczman.

Wódz i „tamci*  legjonišci
odeszli od tego czem byli.

Tradycje legjonowe są nadu-
żywane na każdym kroku, nawet
nadużycia wyborcze dokonywane
są w imię „ideologji“ legjonów.

Ta nasza ukochana idea błą-
ka się na ustach każdego szui,
który bezkarnie nadużywa świę-
tej idei dla niskich, nieznanych
celów.

Nasze zrzeszenie promienio-
wać będzie myśl twórczą dla
Polski, w której naród rządzić
będzie, naród wolny, nie ulega-
jacy tyranii.

Nie bezmyślny posłuch wobec
wodza, co odszedł, łączy nas, ale
świadomość demokratyczna.

Wkrótce połączą się z nami
setki i tysiące.

Nas i naszej ideologji nie
zmniejszy blask Radomia, Rado-
mia arystokratów, szlif, orderów,
Radomia zaprzaństwa i odstęp-
stwa“.
W końcu uchwalono rezo-

lucję, z której podajemy frag-
ment ocalały po konfiskacie
pierwszego nakładu „Robotnika":

„Zjazd stwierdza, że t. zw.
Związek Legjonistów przez wcią-
gnięcie b. Legjonistów do służby

  

 

nową organizację, która obejdzie

się bez wodza i postara się sku-

pić prawdziwych legjonistów, któ-
rzy dopiero wcielą w życie „ideę
legjonową” nikomu zresztą bliżej

nie znaną.

W ten sposób te dwa „zjażdy
legjonowe“ niczego nowego Pol-

sce nie przyniosły i oba razem

stwierdziły jedynie jeszcze raz to,

co każdy baczniejszy obserwator

spostrzega od dłuższego czasu:

głęboki rozłam w obozie buntu

majowego spowodowany jego
bezprogramowością i pustką we

wnętrzną.

Ani jedni,

nie zbawią.

ani drudzy Polski

W FECETOS=KYM

systemowi rządzenia narodem
wbrew większości społeczeństwa
i przy pomocy gwałtu i korupcji,
przeciwstawił b. Legjonistów więk-
szości narodu i wzbudził przeciw
nim wroga i wciąż wzmagającą
się reakcję w społeczeństwie.

Utożsamienie się Zw. Legjoni-
stów i ich Zjazdu w Radomiu z
obozem pomajowym prowadzi
ku zaprzepaszczeniu wielkiego do-
robku moralnego, zdobytego
niegdyś twardą i bezinteresowną
służbą Ojczyźnie.

Stosowany system zjednywa-
nia ludzi korzyściami materjalne-
mi, nagradzanie ich groszem pu-
blicznym oraz gnębienie ludzi
niezależnych widmem materjal-
nej nędzy, działa rozkładowo na

 

MOSKWA. Pat. W dniu 18 b.
m. przybywa do Moskwy dele-
gacja lotników litewskich, która
ma złożyć wizytę lotnikom so-

Zachwianie się
LONDYN. 10.8. Wzrost zapasu

złota Banku Franeji o sześć mi-
ljonów funtów w ciągu ubiegłego
tygodnia jest wyłącznym  te-
matem dyskusji redaktorów
gospodarczych tutejszej  pra-
sy, którzy stwierdzają, iż
zapas złota banku angielskiego
jest całkowicie na łasce Francji,
gdzie zapas walut dwukrotnie
przewyższa tutejszy zapas złota.

Zatarg graniczny między Turcją a Persją.
WIEDEN. (Pat). „Neue Freie

Presse" donosi ze Stambułu, że
Turcja odrzuci projekt perski z
powodu naruszenia granicy przy
pościgu Kurdów i będzie się do-
magała rektyfikacji granic w po-
bližu Arrat. Ismet-Pasza powrócił
nagle z pobytu letniego do An-
kary, gdzie ma się odbyć konfe-
rencja z szefem sztabu general-
nego. Turcy zdają się być zde-
cydowani do obsadzenia. sporne-

Litewsko-sowieckie wizyty.

najsilniejsze wartości duchowe
byłych żołnierzy Legjonów.

Wierni więc idei naszej, mu-
simy przyłożyć rękę do ratunku
kraju.

Chcemy mieć organizację nie-
zależną, niepodległą żadnej klice
i żadnej partji.

Rozpoczynamy pracę ciężką,
pracę odnowienia wielkiej idei
Legjonowej, zbrukanej przez po-
lityczne szalbierstwa.

Musimy spełnić nasz żołnier-
ski obowiązek do końca. Z ża-
lem rozstajemy się z naszym da-
wnym Wodzem, marszałkiem Pił-
sudskim, który wskutek tragicz-
nej i fatalnej przemiany w jego
duszy wyrzekł się dawnej idei
Legjonowej i prowadzi Polskę na
manowce.

 

wieckim. Lot z Kowna do Moskwy
odbędzie się bez lądowania. Lot-
nicy litewscy spędzić mają w
Moskwie 5 dni.

funta szterlinga.
Zdaniem City istnieje faktycz-

na ucieczka od sterlingów, po-
wodowana brakiem zaufania do
rządu Mac Donalda.

Zmiany  frańcuskiej polityki
pieniężnej, to jest otwarcia ryn-
ku paryskiego dla kredytów za-
granicznych, nie należy się spo-
dziewać przed zakończeniem
obecnej światowej konjunktury i
depresji.

go terytorjum. Wojska tureckie
stoją nad granicą Persji i go-
towe są do wkroczenia. Persja,
kończy dziennik, nie stawi praw-
dopodobnie oporu, lecz zażąda
pomocy u Ligi Narodów. Fmba-
sador rosyjski w Ankarze stara
się pośredniczyć. Proponuje on
wymianę terytorjum perskiego w
pobliżu Arrat wzamian ża odpo-
wiednie terytorjum Turcji dalej
na południe.

 

GENERAŁ WEYGAND -
Bitwa pod Warszawą

(Odczyt wygłoszony w r. 1929 w Brukseli).

VI.

Bitwa.
Bitwa zaczęła się wieczorem

13-go sierpnia w grupie wojsk Ge-
nerała Hallera.

Dnia 13-go sierpnia 3-cia i 16-ta
armja bolszewicka uderzają na
obóz warowny Warszawy. Front
trzyma się wszędzie, z wyjątkiem
Radzymina, gdzie jeden z pułków
ustępujeimiasteczko dostaje się
w ręce nieprzyjaciela. Dnia 14-go
sierpnia w południe jest odebra-

. ne, ale wkrótce potem, po no-
wem uderzeniu, żnowu stracone.
Nieprzyciacieł dochodzi nawet w

dwóch miejscach do drugiej linji

obronnej o 15 zaledwie klm. od mo-
stu na Pradze. Jest to najcięższa
chwila bitwy.

( Dnia 15-go sierpnia jedna dy-
wizja wspomagana przez siedem
samochodów pancernych, pona-
wia uderzenie i odbiera Radzy-

min w pięknym rozmachu. W
ciągu dnia wojska czerwone urzą-
dzają kontratak, ale odbierają
tylko część miasteczka, a walka
się umiejscawia. Wszędzie poza-
tern utrzymano stanowiska.

Dzień 16-ty sierpnia jest tu
spokojny, bolszewicy wydają się

wyczerpani i bardzo dotknięci
stratami przez artylerję, której
nie oczekiwali ani w takiej licz-

bie, ani tak zaopatrzonej i pod
której ogniem nie utrzymali się
w dobrej postawie.

Walka obronna jest skończona
i wygrana, w Warszawie wiado-
mo, że kontr-ofenzywa ruszyła z
nad Wieprza pełnym pędem, więc
1-sza armja przejdzie do ofenzy-
wy, łącząc swe działanie z działa-
niem armji 4-ej.

O 2-giej armji, która miała tyl-
ko proste zadanie czuwania, nie
będę mówił.

Natomiast gwałtowność boju
stoczonego przez 5-:tą armję i do-
nioslošė osiągniętych wyników, za-
sługują na zatrzymanie dłużej
uwagi.

Pozostawiliśmy 5-tą armję, gdy
zbierała się poza Wkrą, opierając
się prawym bokiem o twierdzę
Modlin, gdy przed nią oddział
skrzydłowy cofa się i rozluźnia
pod parciem 15-tej i 4-tej armii
i korpusu-jazdy bolszewickiej. Mi-
mo opóźnienia początkowych roz-
kazów, mimo trudności w dowo-
zach, armja ta jest 13 ustawiona
nad Wkrą. Z dniem 14 sierpnia
gen, Haller, zaniepokojony siłą
koncentracji nieprzyjacielskich i
rozległością ruchu oskrzydlające-
go, poleca gen. Sikorskiemu roz-
poczęcie ofenzywy, by ulżyć obro-
nię obozu warownego i złamać
pierścień okrążenia, którego groź-
bę odczuwa na swem lewem skrzy-
dle. W ciągu dni 14, 15 i 16 sier-
pnia stacza 5-ta armja z 15-tą i
częścią 4-tej armji bolszewickiej
zaciekłe boje, które dnia 17 sier-
pnia kończą się odwrotem w po-
płochu 15-tej armji bolszewickiej.
Armja 5-ta żacżyna natychmiast
pościg w łącznościz lewem skrzy-
dłem 1-ej armji.

W toku tych działań gen. Si-
korski dał dowody w'tejże samej
mlerze spokoju, stanowczości i
zmysłu ciągłości co zręczności
manewrowej. W działaniu dobrze
związanem i dobrze posuwanem
naprzód, oraz oparlem o mocne
podstawy rzeki Wkry i twierdzy
Modlina, powstrzymał on swymi
44.000 ludzi, mającymi 450 kara-
binów maszynowych i 140 armat,
siły nieprzyjacielskie w liczbie
około 60.000 ludzi z 1.200 kara-
binów maszynowych i 330 arma-
tami, a następnie je pobił. W ten
sposób uwolnił całość układu sił
polskich od grożby oskrzydlenia,
ciążącej nad niemi od kilku ty-
godni.

Takie były działania grupy
wojsk gen. Hallera.

Przejdźmy teraz do kontrofen-
zywy wojsk grupy środkowej. Gen.
Piłsudski objął osobiście dowódz-
two nad nią. Opuścił on Warsza-
wę 14-go, aby udać się do swego
miejsca dowództwa. Jest spokoj-
ny i zdecydowany, gdy mówi mi
w «chwili odejścia odemnie: alea
jacta est.

Armja 4-ta jest od 12 sierpnia
za Wieprzem, gdzie się odbudo-
wuje i odpoczywa. Obejmuje ona
doskonałe jednostki wojska pol-
skiego, w szczególności dwie dy-

swizje poznańskie. Ma się posuwać
po trzech osiach głównych z re-
zerwami za swem lewem skrzyd-
łem. Rozkaz brzmi, że ma się
zrobić 80 kilometrów w dwu
dniach i przybyć 17-go na linię
drogi z Warszawy do Brześcia
Litewskiego. 1

Armja 3-cia jest rozstawiona
między Wieprzem i Bugiem. Woj-
ska jej nie wyszły z walk i po-
chodów, a jednak gotowe są na
nowe wysiłki. Zapał, i wiara są
tam bardzo wielkie. 5

Zgodnie z rozkazami, dnia 16-go
sierpnia o godzinie 2-ej rano ta
grupa wojsk rusza do uderzenia.
W armji 4tej dywizja 14-ta idzie
z nadzwyczajną szybkością, osią-

„ga swe miejsce przeznaczenia o
godzinie 2-ej popołudniu, mija je
i oddziały swe zapuszcza naweto
70 kilometrów dalej. Jedna z dy-
wizji rosyjskich grupy Mozyrskiej
została zaskoczona w długiej ko-
lumnie marszu równoległego do
Wieprza, a skierowanego ku Wi:
śle z myślą o zbudowaniu tam
przejścia przez rzekę, ale została
rozbita i pojmana. FArmja 3-cia
przewraca drugą dywizję grupy
Mozyrskiej, która ucieka. Tak
więc grupa Mozyrska, która była
jedyną osłoną lewego skrzydła
szyku bojowego bolszewickiego,
przestała istnieć 16 go sierpnia i
droga jest wolna.

Dnia 17-go sierpnia, pochód
idzie dalej. Armja 4-ta dochodzi
wieczorem do drogi z Warszawy
do Brześcia. Lewe skrzydło bol:
szewickie jest ujęte w obcęgi,

«złożone po jednej stronie przez
prawe skrzydło 1-szej armji grupy-

Nr. 184

gen. Hallera, a z drugiej strony
przez lewe skrzydło 4-ej armji.
Usiłuje ta część wojsk bolszewic-
kich wymknąć się ku wschodowi,
ale nie może i dostaje się w ca-
łości do niewoli w ciągu dni na-
stępnych. .

Wieczorem 17-40, <zerwone
armje 16-ta i-3-cia porzucają o-
statecznie uderzenie na Warsza-
wę i szukają ocalenia w śpiesz-
nej ucieczee ku wschodowi.
W ten sposób działanie šrod-

kowei grupy wojsk wywarło peł-
ny swój skutek, urzeczywistnia-
jąc w największej mierze oba
czynniki zaskoczenia: tajemnicę i
szybkość.

Beztroska grupy-Mozyrskiej
pokazała, w jakim stopniu zacho-
wana byłą tajemnica. Szybkość,
którą osiągnęły wojska 4-tej i
3-ciej armji, była wybitna, gdyż
dywizje ich przebiegły w dwu
dniach ponad 80 kilometrów. Roz-
mach i zalety pochodu wojsk
polskich wprawia dowództwo bol-
szewickie w stan nie do napra-
wienia.

Zresztą dowództwo to zostało
ubezwładnione i odurzone zasko-
czeniem. Przez dwa dni nie wyda
rozkazów. Widzieliśmy lewe skrzy-
dło 16-tej armji jakby wrosła w
stanowiska pod Warszawą, gdy
cała grupa środkowa polska za-
chodzi je od tyłu. Będziemy wi-
dzieli, jak 18-ty korpus jazdy pod
Gai-chanem i 4-ta armja bolsze-
wicka dalej idą w bok ku Dolnej
Wiśle, uważając widocznie zdoby-
cie Warszawy za sprawę załat-
wioną i troszcząc się już tylko o
oddanie pod rządy niemieckie
obszarów, które im odebrał Trak-
tat Wersalski.

Bitwa jest wygrana, a teraz
rzecz w tem, by ją wyzyskać.

 

Znaszych uzdrowisk.
(Kor. własna).

NAŁĘCZÓW, lipiec 1930 r.
Uzdrowisko Nałęczów położo-

ne w rozległym malowniczym
wąwowie zalanym zielenią drzew—
wśród których przodują rozłoży-
ste lipy z parusetletniemi kona-
rami—to dawna rezydencja Ma-
łachowskich, która od herbu ich
„Nałęcz* — otrzymała nazwę Na-
łęczów.

Park Nałęczowski ze starym
pałacem byłych właścicieli jest
prawdziwą kulturalną i pamiątko-
wą ozdobą ozdrowiska.

Sezon w lipcu w pełni. Pokoje
w zakładzie i przyległych willach
zajęte. W bieżącym miesiącu
przybyło około 700 osób.

Łazienki kąpielowe we wzoro-
wyni porządku.

Dancingi w pałacu, czytelnia,
cukiernie, restauracje, pływanie
łodzią po malowniczym stawie —

wraz z koncertami muzyki zakła-
dowej umilają pobyt kuracjuszom.

Jednakże co do wyznaczonego
miejsca koncertów  orkierstry
zdrojowej możnaby zrobić pew-
ną uwagę. Koncerty owe odby-

wają się rano i wieczorem na

werandzie zakładowej tuż pod

oknami kuracjuszów—co dla osób
pragnących kompletnej ciszy i
wypoczynku niezawsze jest miłe.

Czy nie byłoby racjonalniej umieś-

cić muzykę na wysepce połączo-
nej mostem, w której znajduje
się zupełnie odpowiednia na ten
cel altana?

Komisja zdrojowa powstała tu

przed dwoma laty — funcjonuje
sprawnie i z całą energją rozwija
swa działalność.

Od czasu jej istnienia drogi

zostały naprawione — na ulicy

Pocztowej przybył porządny chod-

nik i ogrodzone trawniki-—Tylko
to ošwietleniel!... Idąc wieczorem
nigdy człowiek nie wie dokąd po

omacku trafi, gdzie i na kogo

wpadnie... Oświetlenie stanowczo
jest rozpaczliwe!

Pozatem istnieje w Nałęczowie

także dość zawiła do zrozumie-

nia dla nieszczęsnego kuracjusza
sytuacja,—wynikła na skutek za-

targu komisji zdrojowej z zakła:

dem. Otóż, każdy kuracjusz „za-

kładowy” czy też „prywatny* —

natychmiast po przyjeździe - (jak
w každem zresztę uzdrowisku)
opłacą taksę klimatyczną — więc

zdawałoby się, iż po jej cplace-
niu posiada prawo wolnego wstę-

pu do -kąpieli i parku. A jednak.w
Nałęczowie istnieje całkiem inny

niż wszędzie „rógime* dla kura-

cjuszy — albowiem ci co miesz-

kają po za obrębeńi zakładu (a
płacą taką samą sumę jak ci

którzy są w zakładziej—nie mają

wolnego wstępie do parku i za

każdorazowe . wejście opłacają
35 groszy. ldzie więc kuracjusz
do kąpieli — płaci, idzie na kefir,
lub do kancelarjj zakładowej —
płaci, na łódkę—płaci, a nie daj
Boże o ile wszedłszy do parku
przypomni sobie, iż w domu po-
zostawił okulary, lub chustkę do
nosa i musi powrócić— iwracając
znów owe 35 groszy płaci.

Taki stan rżeczy jest ż wielką
krzywdą dla kuracjuszy i zraża do
tak zresztą miłego i swojskiego
Nałęczowa.

| jeszcze jedno. Czy komisja
zdrojowa, lub zarząd zakładu (nie
wiem do kogo ta sprawa należy)
nie mogłyby porozumieć się ź
Ministerstwem Kolei | wyjednać
by ranne kurjery ze Lwowa—bo*
daj na minutę zatrzymywały sią
(jak to dawniej zresztą było) na

 
  

  



stacji w Nałęczowie. Dla osób
przyjeżdżających na niedzielę do
rodzin z Warszawy —- byłoby to
wielkiem udogodnieniem, gdyż
nie potrzebowałyby już w niedzie-
lę popołudniu wyjeżdżać z po-
wrotem, a wracając dopiero ©
5-ej rano w poniedziałek Iwow-
skim kurjerem trafiałyby na czas
do biur i urzędów. i

Ponadto nadmienić należy, iż
postój pociągów na stacji Nałę-
czów jest stanowczo za krótki i
uniemożliwia normalne, bez sza-
lonego pośpiechu, wyjście i wej-
ście z pociągu, a zważywszy, że
do Nałęczowa przyjeżdżają prze-
ważnie chorzy na serce i nerwy
kwestja ta specjalnie zasługuje
na uwagę, gdyż zewsząd się sły-
szy na to wśród kuracjuszy na-
rzekania.

Pisząc o Nałęczowie, trudno
nie wspomnieć o szkole snycer-
skiej i warsztatach wytwórczych
Jana i Marji Żylskich, którzy od
1916 r. z całem poświęceniem i
umiejętnością pracują nad pod-
niesieniem przemysłu Nałęczow-
skiego. W warsztatach wyrabiają
najrozmaitszego kształtu i wiel-
kości pięknie ozdobne szkatułki,
ramki, laski oraz płaskorzeźby.

1

W każdym kraju znajdują się
pewne wybrane, wyjątkowe miej-
scowości, których imię ściśle złą-
czone zostało z życiem i pracą
wybitnych jednostek przez ich
twórczy talent.

Nałęczów umiłowali dwaj nasi
wybitni przedstawiciele pióra Ste-
fan Żeromski i Bolesław Prus.
Zeromski w jednym ze swych
listów z 1892 r. pisze „zdaje mi
się że Nałęczów powstał ze smut-

„ nych łez i pięknych marzeń Chry-
stusa*. Obaj Zeromski i Prus są
jakby chrzestnymi ojcami Nałę-
czowa, który taką miłością da-
rzyli. W pobliżu parku znajduje
się t. zw. „chatka* Zeromskiego,
oraz mauzoleum Adasia, ukocha-
nego syna jego, zmarłego przed-
wcześnie.

zeromskiemu Nałęczów wy-
stawił w parku zakładowym pom-
nik (powiedziałabym trochę może
za skromny). j
W roku bieżącym komisja zdro-

jowa zawiązała komitet, który
przystąpi niebawem do ufundo-
wania pomnika Prusowi. Myśl
piękna, godna  jaknajwiększego
poparcia!

4

Mogłabym dużo jeszcze pisać
o Nałęczowie, lecz wobec ogra-
niczenia szpalt druku jakie ko-
respondencja moja zająć może,
na tem ją kończę, a następny
list nadeszlę z pełnych słońca i
ciepła Zaleszczyk.

| Wł. B. Kazimirska.

m

2 Litwy.
Agitacja urzędówki litew-
skiej przeciw Targom Pół-

| nocnym.

Kowieński urzędowy „Lietuvos
Aidas” tzamieścił w ostatnim nu-
merze artykuł wstępny, poświę-
cony Targom Wileńskim. Drażni
Litwinów to, iż biorą w nich
udział państwa bałtyckie, to też
urzędówka przestrzega Łotwę i
Estonję, że targi nie dadzą im
nic, natomiast trafią one w prze-
biegle rozstawione siecie polskie.
Cała «impreza Targów, według
pisma litewskiego, została rzeko-
mo wywołana nie względami go-
spodarczymi, lecz jedynie w celu
wciągnięcia Łotwy i Estonji w
orbitę wpływów Polski. Kowno
naturalnie nie może powstrzy-
mać ich od udziału w targach,
oświadcza jednak, źe te firmy ło-
tewskie i estońskie, które będą
reprezentowane na targach wi-
leńskich, niech nie liczą na zbyt
swych produktów w Litwie, gdyż

| służyć dwóm bogom niepodobna.
| Do takich bredni może się

dogadać tylko urzędówka ko-
wieńska. (w)

Co porabia b. premier prof.
| Woldemaras w Płotelach.

|

 
 

Dn. 3 b. m. korespondent tel-
szewskiego „Zemajtisa* udał się
z Telsz do Płotel celem uzyska-

| nia wywiadu od prof. Woldema-
rasa. Mimo jednak wszelkich za-
biegów u władz policyjnych, ko-

| respondenta pisma nie dopusz-
czono do b. premjera. O życiu
prof. Woldemarasa w Płotelach
korespondent podaje nast. szcze-

„Pgėly:
Prof. Woldemaras przeprowa-

dził się już z probostwa i z dn.
2 b. m. zamieszkał w pałacu hr.
Choiseula, wraz z żona, która

(przybyła tam 31 lipca. Proboszcz
|“ płotelski ks. Ejdrygiewicz, który

początkowo przyjął prof. Wolde-
marasa do swego domu, następ-
nie wymówił mu mieszkania.

Prof. Woldemaras zamieszkał
u hr. Choiseula niezbyt chętnie
i dopiero wtedy, gdy wszelkie

' jego zabiegi o uzyskanie miesż-
| kania gdzieindżiej spełzły na ni-

czem. M. in. zwrócił się on w tej
| sprawie do hr. Platerówny w Sza-

tejkach, jednakże pełnomocnik

py

jej dał odpowiedź odmowną że
względu na nieobecność właści-
cielki. U hr. Choiseula prof. -Wol-
demaras żajmuje 3 pokoje w
jednem skrzydle pałacu.

idziemy daiej!..
W kwietniu ukuto w Sejmie

projekt do prawa „o drobnych
dzieržawach“, projekt, który nie
otrzymał dotychczas mocy praw-
nej i chyba nigdy nie otrzyma,
bo jest, jak to w prasie dobitnie
wykazano, zaprzeczeniem wszel-
kiego prawa, nie można więc
nawet przypuszczać, że ludzie,
trzeźwo patrzący na sprawy pań-
stwowo - społeczne, a stojący u
władzy u góry, mogliby taką po-
tworną rzecz przepuścić i za-
twierdzić. Było tego mało wy-
wrotowym  partjom sejmowym,
bo oto znowu w maju wystąpiły
z nowym projektem do prawa
„o upaństwowieniu lasów  przy-
watnych*. Kiedy niszczyć wszel-
ką własność prywatną i wprowa-
dzać w Polsce bolszewję, gubiąc
odrodzoną Ojczyznę naszą,to już
niszczyć odrazu—za jednem po-
ciągnięciem pióra, w czasie jed-
nej sesji
było newno hasło demagogów—
bolszewików sejmowych i do te-
go oni dążyli, kiedy dwukrotnie,
w tak krótkim przeciągu czasu,
wyciągnęli swą chciwą łapę po
cudzą własność. ,

Nie będę powtarzać treści pro-
jektu do prawa „o drobnych
dzieržawach“, bo to bylo tema-
tem rozważań w prasie wszelkich
odłamów i wywołało odruch w
społeczeństwie, odruch, natural-
ny, bo społeczeństwo zobaczyło,
że to niby prawo, jest bezpra-
wiem z bolszewji rodem, więc
odruchowo chciało się od tego
bronić i obronić. Projekt do pra-
wa „o upaństwowieniu lasów pry-
watnych* to też nowe uderzenie
taranu, rozbijającego Ojczyznę,
nowy krok naprzód w zaprowa-
dzeniu u nas porządków z Rosji
bolszewickiej. Może mi powierzą,
że piszę „pro domo sua*, więc
twierdzenie moje jest jednostron-
ne, niech i tak będzie, ale przy-
kład Rosji i jej całkowitego roz-
kładu jest najlepszym dowodem,
że nie ja, nie my wszyscy, którzy
według  ideologji bolszewickiej
bronimy swego, bronimy „porząd-
ków burżuazyjnych*, jesteśmy w
błędzie, ale oni, ci „obroncy“
ludu, którzy niby jego broniąć,
doprowadzili i lud ten i jego
ojczyznę do zguby, do ruiny zu-
pełnej — moralnej i materjalnej.
Mnie osobiście, bolszewickie pra-
wo „o upaństwowieniu lasów pry-
watnych* może mniej jest groż-
ne, bo wojna i bolszewicy całe
moje lasy wyniszczyli, rozgrabili i
do tego doprowadzili, że teraz
nawet nie zechcą ich upaństwo-
wiać, bo nie warto, nie opłaci się,
za mało z nich będzie korzyś-
cil tembardziej po wyjaśnieniu
tego szczegółu prywatnej natury,
zarzut, że podnoszę głos „pro do-
mo sua”, sam przez się upaść
musi, więc twierdzę, że podnoszę
głos w celu zwrócenia uwagi ko-
go należy, że projekt takiego pra-
wa, jest najprostszem bezprawiem,
bo upaństwowienie pasów prywa-

parlamentarnej, takie.

prywatnej, niczem nieumotywo-
waną, nawet nie demagogicznem
hasłem „Głosu Ziemi*. Odebrane
lasy stworzą nową własność pań-
stwową, która, jak zwykle w go-
spodarce państwowej, da tylko
problematyczne dochody, co nie-
stety widzimy we wszystkiem pra-
wie, gdzie państwo samo chce
prowadzić gospodarką dochodo-
wą. Przyglądając się bliżej temu
projektowi, uderzeni jesteśmy ten-
dencyjną treścią niektórych szcze-
gólniej paragrafów i tak np. arty-
kuł 3ci wykazuje skład komisji
upaństwowienia lasów — tworzy
się ona z asób urzędowych i człon-
ków sejmików, ale bez przedsta>
wicieli tych, od których się lasy
odbiera, — wszak prosta sprawie-
dliwość wymaga, aby poszkodo-
wani mieli dostęp w celu samo-
obrony, zbrodniarze w sądach
mogą się bronić i bez podsądnych
sądzić nie można, a tu usuwają

tych, o których głównie chodzi.
Artykuł 7+my postanawia, że od
decyzji Komisji powiatowej, po
odwołaniu się do Komisji Woje-
wódzkiej, wreszcie do Minister-
stwa, niema już odwołania do
Trybunału Administracyjnego. I tu
więc droga obrony zamknięta. W
art. 13 do 22, omawia się sprawa
„odszkodowania*- właścicielom u-
państwowionych lasów i sposobu
wypłaty tego odszkodowania, oraz
opodatkowania specjalnego wy-
płaconej należności. | tu wypły-
wają najciekawsze niemal szcze-
góły — zachowana została forma
przyjęta w państwach cywilizowa-
nych, że za upaństwowienie wy-
płaca się, niby odszkodowanie,
ale ta wypłata została tak uwa-
runkowana, że się równać bę-

dzie — zeru. W $ 13 mówią, że
skarb Państwa przystąpi do wy-
płaty odszkodowania  właścicie-

lom, po spłaceniu z czystego do-
cbodu lasów upaństwowionych,
najprzód hipoteki, zaciągniętej da-
wniej, potem podatku specjalne-
go na rzecz funduszu zalesienia
nieużytków, "w wysokości od
10*/,—75*;; od sumy oceny lasu
($ 19), wreszcie od wartości lasu
odliczają się serwituty ($ 18) itak
dla właściciela ma pozostać reszta,
t.j. najprawdopodobniej —nic,
szczególniej przy znanej gospo-
darcej państwowej, która zamiast
czystego dochodu, daje najczę-
ściej deficyt. Artykuł 19-ty mówi,
że lasy kościelne mają też być
zajęte i opodatkowane. Na to do-
dam tylko, że autorowie projektu
zapomnieli o podpisanym przez
rząd polski Konkordacie ze Stoli-
cą Fpostolską, nie mogą więc
rozporządzać się lasami -kościel-
nemi bez zastosowania się do wa-
runków Konkordatu.

Tych kilka uwag wystarczy,
aby wykazać jakiego rodzaju jest
ten nowy projekt do prawa. —
Idziemy dalej] niema co mówić,
ale idziemy dalej ku zniszczeniu
i zgubie, niestety!

Bolesław Skirmunt.

 

 

tnych, jest konfiskatą własności

KRONIKA.
Sprawy miejskie. — Nowa stacja opieki nad

— Magistrat oszczędza na matką i dzieckiem. „Magistrat
urzędnikach. Zazwyczaj z przy- M Wilna w dniu dzisiejszym do-
jęciem budżetu, magistrat wypła-
cał urzędnikom magistrackim róż-

nicę, jaka powstawała między po-
borami pracowników  kontrakto-
wych i pracowników etatowych.
Różnicę zawsze wypłacano za
czas od 1 kwietnia każdego roku,
gdyż budżet stale przewidywał
pewne sumy na ten cel. Wszelako
w rb., tlómacząc się, iż pobyt p.
prezydenta w Wileńszczyźnie opóź-
nił przyjęcie budżetu i z tego
powstały pewne komplikacje, ra-
da miejska uchwaliła wypłacić
wspomnianą różnicę tylko za
czas od 1-go sierpnia. Krzywdzą-
ca ta uchwała oburzyła urzędni-
ków magistrackich, którzy narze-
kają, że magistrat zaczyna oszczę-
dzać na skórze urzędników, aby
móc mówić o budowie basenów
do pływania, pałatów hygjeny itp.
W ten sposób sanacyjno-socja-

listyczno-żydowski Magistrat Wi-
leński wstępuje w ślady rządów
sanacyjnych, które, jak wiadomo,
uznają w budżecie państwowym
jedyną pozycję oszczędnościową—
pobory urzędników.

„ Wszelki przykład idzie z góry.

(w)
— Regulacja Snipiszek. Ma-

gistrat m. Wilna przystąpił obec-
nie do wstępnych prac związa-
nych z regulacją Snipiszek. Obec-
nie sporządzany jest odpowiedni
plan regulacyjny.

— A Magistrat wciąż zacią-
ga długi. Ostatnio Bank Gospo-
darstwa Krajowego przekazał do
dyspozycji Magistratu m. Wilna
300.000 złotych tytułem pożyczki
inwestycyjnej. W związku z po-
wyžszem na oštatniem posiedze-
niu Magistratu «dokonano  repar-
tycyj tej sumy. Podziału doko-
nano w sposób następujący: 75.000
zł, przeznaczono na rożbudowę
elektrowni miejskiej, 21.000 — na
dalsze kontynuowanie robót wo-
dociągowo - kanalizacyjnych, oraz
15.000 zł. na dokonywanie po-
miarów miasta. d

konał komisyjnego przyjęcia pod
zarząd miasta nowej miejskiej
stacji opieki nad matką i dziec-
kiem, mieszczącą się przy ul.
Pióromont 11. d
— 2 „$moki* na ulicach

Wilna. Będący obecnie w ruchu
samochód miejski do polewania
ulic popularny „Smok* mimo wy-
tężonej pracy nie może podołać
ciążącym na nim obowiązkorn.
Wobec tego Magistrat postanowił
zakupić nowy identyczny samo-
chód, który w najbliższym czasie
przybędzie do Wilna i zostanie
uruchomiony.

Fakt ten, wobec zakurzenia
naszych ulic powitać należy z
największem uznaniem. d

Sprawy administracyjne.
— Osobiste. Prezes Oddziału

Prokuratorji Generalnej p. Adolf
Kopeć w dniu 10 sierpnia rozpo-
czął sześciotygodniowy urlop. Za-
stępuje prezesa starszy fadca
Prokuratorji Generalnej p. Mie-
czysław Obiezierski.

Sprawy akademickie.
— Goście francuscy w Wil-

nie. Wczoraj w Wilnie bawiła
wycieczka studentów politechniki
paryskiej w ilości 13 osób. Goś-
cie pod kierownictwem prof. F.
Ruszczyca zwiedzili miasto i za-
poznali się szczegółowo z zabyt-
kami historycznemi Wilna.

Po zwiedzeniu miasta oraz na-
wiązaniu kontaktu z miejscową
młodzieżą akademicką, wycieczka
wyjechała do Puszczy Białowies-
kiej. „d

Sprawy robotnicze.
— $tan bezrobocia. W myśl

ostatnich danych, zaczerpniętych
ze źródeł oficjalnych, m. Wilno
liczy obecnie 2775 bezrobotnych,
w tej liczbie mężczyzn 1980 i
kobiet 705.
W porównaniu z tygodniem

poprzednim liczba bezrobotnych
zwiększyła się o 140 osób, co
wywołane zostało strajkiem w
tartakach i cegielniach. d

— Rekrutacja robotników
na wyjazd do Francji. W ciągu
bieżącego miesiąca na terenie
województwa wileńskiego odbę-
dzie się szereg rekrutacyj robot-
ników, reflektujących na wyjazd
do Francji. Rekrutowani będą
wyłącznie robotnicy rolni.

Ścisłe terminy i miejsca re-
krutacyj ustalone zostaną w
dniach najbliższych. d

Sprawy Sanitarne.
— Stan chorób zakaźnych.

Władze sanitarne w tygodniu
ubiegłym zanotowały na terenie
m. Wilna aż 15 wypadków za-
słabnięć na tyfus brzuszny, co
dowodzi, iż w Wilnie nastąpił
okres wzmożenia się tej choroby.
W porównaniu z tygodniem po-
przednim liczba zachorowań
zwiększyła się o 7 wypadków.
W związku z powyższem sekcja
zdrowia Magistratu wszczęła akcję
likwidowania w zarodku grożącej
epidemii.

Z innych chorób zakaźnych
zanotowano następujące:  ospa
wietrzna — 1, płonica — 13 (w
tem 1 zgon), błoniea—1, odra—l1,
róża — 5, krztusiec — 2, gruźli-
ca — 6 (w tem 3 zgony), jagli-
ca — 2, grypa — 1, paraty-
fus — 3,

Ogółem w wymienionym cza-
sie chorowało 50 osób, w tej
liczbie 6 śmiertelnie. d

Sprawy podatkowe.
— Podatki miejskie. W cią-

gu bieżącego miesiąca płatny jest
podatek od lokali za trzeci kwar-
tał. Podatek winien być uiszczo-
ny w kasach miejskich, względ-
nie w Komunalnej Kasie Oszczęd-
ności do godz. 1-ej po poł.

Ponadto w miesiącu bieżącym
przypadają płatności podatku od
nieruchomości oraz wszystkich
podatków miejskich.
W wypadku nieuiszczenia na

czas należności podatkowych
wszczęta będzie. akcja egzeku-
cyjna, przyczem doliczane będą
odsetki za zwłokę. d

Sprawy szkolne.
Roczne koedukacyjne

kursy handlowe. Koedukacyjne
kursy pisania na maszynach w
Wilnie, ul. Dąbrowskiego 5. Se-
kretarjaty czynne od godz. 5-tej
do 7-mej.

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

dratowicz Józef (Wiłkomierska 109), za-
meldował o kradzieży 1100 zł. z toalety.
Sumę tę widział ostatni raz przed 3 ty-
godniami. O kradzież oskarża syna
swego Ludwika, u którego w czasie re-
wizji znaleziono 110 zł.

— 8 b. m. Bykowski Antoni (Szkla-
na 11), zameldował o kradzieży liny
korby w czasie remontu studni przy

Sygnałowej 12. Kradzieży dokonał Ła-
puszyński Paweł (Ponarska 12), od któ-
rego narzędzia te odebrano.

— 8 b. m. zatrzymano Kokociównę
Jadwigę (Kalwaryjska 12), która skradła
sukienkę w sklepie ubrań Fina Salo-
mona (Wileńska 18). Sukienkę zwrócono
właścicielowi.

— Napad rabunkowy. 10 b. m.
Łabudż Czesław (Legjonowa 53) zamel-
dował, Iż przechodząc został napadnięty
przez nieznanego osobnika, w towarzy-
stwie kobiety obojgu pijanych. Nie-
znajomy spytał Łabudzia o wskazanie
mu Sniegowej ulicy, kobieta zaś ude-
rzyła Łabudzia w twarz, podnosząc
krzyk, iż on ją zaczępił. Na krzyk ko-
biety wybiegło z podwórza domu 3 nie-
znanych osobników, którzy usiłowali Ła-
budzia pobić. Łabudź począł. uciekać
lecz został przez jednego z nich za-
trzymany, przy czem odebrano mu palto
i 45 zł. Jeden z uczestników napadu
Koncler Adolf (Drueta 5) został zatrzy-
trzymany. Palio znaleziono w podwórzu
domu Nr. 13 przy ul. Legjonowej.

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

Dziś poraz drugi wytworna komedja
Verneuilla „Kochanek Pani Vidal".

— Teatr Letni w ogrodzie po-
Bernardyńskim. Dziś teatr Letni wy-
stępuje z premjerą komedji Caillaveta
i Flersa „Papa“.

POLSKIE RADIJO WILNO,
Falą 385 mtr.

Program:

Wtorek, dnia 12 sierpnia 1930 r.
11,58. Sygnał czasu.
12,05. Gramofon.
13,00. Komunikat meteorologiczny.
17,25. Transm. z kortów teniso-

wych w Warsz. spotkanie Japonja --
Polska.

18,00. Koncert z Warszawy.
19,00. Rudycja literacka „Manwan-

tara", zradjofon. nowela Tadeusza Ło-
palewskiego, w wyk. Zesp. Dram.
Rozgł. Wil, Ś

20,05. „Przez białe okulary* wesoły
feljeton podrózny część II (Małopolska
Sląsk Cieszyński), wygł. L. Wołłejko art.
teatru „Reduta“.

20,30. Koncert tr. z ogrodu Bernar-
dyńskiego w Wilnie.

22,00. Tr, z Warsz. Dyskusja p. t.
Legenda n rzeczywistość.

Co nowego w Radjo?
Transmisja sensacyjnego spotkania.

Dzisiaj 12,50 między g.12,25 a 18,00
transmituje nasza stacja z kortów klu-
bu sportoweqo „Legja* w Warszawie,
fragment ciekawego spotkania tenni-
sistów polskich z reprentacją Japonii.

Podczas transmisji specjalni spra-
wozdawcy opisywać będą radjosłucha-
czom przebieg gry.

Ciekawy koncert solistów.
W środę 13 o godz. 20,30 usłyszymy

koncert solistów z Warszawy, o nie«
zmiernie ciekawym programie. Oto
przed mikrofonem stanie jeden z naj:
bardziej radjofonicznych śpiewaków —
p. Mieczysław Salecki, który ostatnio
występował w operze berlińskiej I w
radjo wiedeńskim.

Kierownik radjostacji Watykańskiej,
Kierowrikiem radjostacji Watykan-

skiej mianowany został detychczasowy
rektor Uniwersytetu Gregórjańskiego
O. Giusseppe Gianfranceschi, który bę-
dzie też sprawował dogląd na osobi-
stym aparatem nadawczym Papieża,
który istnieć będaie niezależnie od
radjostacji Watykańskiej i służyć będzie
wyłącznie do użytku Papieża.
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2 bogranicza.
Rozruchy na pograniczu sowieckiem.
Według doniesień z nadgranicy, ad kilku dni na całem

pograniczu sowieckiem rozbrzmiewają liczne strzały karabi-
nów ręcznych i maszynowych. Nie są to strzały ćwiczących
się pograniczników, gbyż odzywają się w coraz to innem
miejscu i w różnych odstępach czasu. Jak informują ucieki-
nierzy z Rosji sowieckiej, strzały te są echem obław i utar-
czek pogranicznych oddziałów sowieckich z grasującemi na
pograniczu sowieckiemi grupami t. zw. liszeńców,czyli zesłań-
ców, którzy uciekli z miejsc swego zesłania, napadającyc czę-

-sto na żołnierzy, milicję i agitatorów kolektywizacyjnych.
Najwięcej podobnych grasantów znajduje się w Słucczyźnie
koło Uzdy.

Bestjalstwo granicznej straży sowieckiej.
Jak donoszą z pogranicza,

onegdaj o g. 6 rano ludność na-
sza, pracująca na polu przy gra-
nicy bolszewickiej koło leśniczów-
ki Mutwica, była świadkiem be-
stjalskiego mordu, dokonanego
przez sowieckich pograniczników
na kobiecie, idącej wzdłuż gra-
niey po stronie sowieckiej. Do
kobiety owej, idącej zupełnie spo-
kojnie, żołnierz sowiecki oddał
bez żadnego widocznego powo-
du trzy strzały, po których ko-
bieta padła na drodze, wiodącej
do Prusinowa, bez znaku życia.
Na odgłos strzałów nadjechał z

Prusinowa konny oddział żołnie-
rzy sowieckich, którzy wykopali
dółi zwłoki zabitej pogrzebali.

Niemi świadkowie tej trage-
dji—ludność cywilna z naszych
stron—obserwowali ze zgrozą tę
scenę charakterystyczną, ilustru-
jacą postępowanie sowieckich
pograniezników z ludnością. Za-
bójstwo nastąpiło w biały dzień
bez żadnej uzasadnionej przyczy-
ny, gdyż kobieta ta nie mogła w
żaden sposób przekroczyć grani-
cy, która jest w tem miejscu
odrutowana.

Zbrojny napad bandycki w zaścianku
Szpęgło.

Członkami bandy okazali się faworyci rządu litewskiego bracia
Korkuciowie z Dmitrówki.

Z pogranicza donoszą, iż w
nocy z soboty na niedzielę do
mieszkania Stanisława  Polityko
zam. w zaścianku Szpęgło, gm.
olkienickiej wtargnęła uzbrojona
banda rabusiów «w ilości 6 osób.
Bandyci po steroryzowaniu do-
mowników pod groźbą luf kara-
binowych i rewolwerowych zażą-
dali wydania pieniędzy i gardero-
by. Po spłądrowaniu mieszkania
bandyci zrabowali 150 dolarów
amerykańskich w gotówce, kilka-
naście sztuk garderoby poczem
niezatrzymani przez nikogo zbie-
gli. Powiadomione o napadzie
władze K. O. P. i śledcze Wszczėly
natychmiastowy pościg za bandą.
W wyniku całonocnej obławy

na terenie całej gminy władze
zdołały wytropić bandytów. W rę-
ce władz bezpieczeństwa wpadli
bracia Józef, Jakób, Piotr, Alek-
sander i Kajetan Korkuciowie ze
wsi Dmitrówki koło Oran, oraz
Piotr Oszkus i Piotr Filipowicz.
Jeden ze sprawców napadu nie-
jaki Jaszkonis Piotr, znany dywer-
sant litewski zbiegł do Litwy.

Od zatrzymanych bandytów o-

Konferencja graniczna.

Onegdaj na odcinku' granicz-
nym Raków odbyła się polsko-
sowiecka konferencja graniczna,
poświęcana sprawie wydawanych

„przepustek granicznych, sezono-
wych dla rolników. Równocześnie
na konferencji poruszona była
sprawa zajść granicznych, wywo-
ływanych często przez straż so-
wiecką tegoż odcinka.

Przedstawiciele władz sowiec-
gkich na przedstawione warunki
delegacji polskiej zgodzili się i
obiecali zastosować się doń wca-|
łej rozciągłości. d

debrano część zrabowanych pie-
niędzy i ubrania oraz znaleziono
2 obcięte karabiny rosyjskie oraz
2 granaty.

Zaznaczyć należy, iż dwaj
bracia Korkuciowie Jakób i Józef
oraz zbiegły na Litwę Jaszkonis,
znani są z głośnego zajścia w
Dmitrówce, kiedy to agencja li-
tewska „Elta“ puściła w świat
wiadomość, iż żołnierze K. O. P.
na pograniczu polskiem mordują
ludność litewską a jako ofiarę
mordu wówczas podali obecnie
ujętego sprawcę rabunku Korku-
cia. Sprawa ta znalazła się nawet
w Lidze Narodów, do której rząd
litewski słał rozpaczliwe noty „o
krwawych mordach ludności li-
tewskiej* przez oddziały K.O P.*

Jakób Korkuć i brat jego Jó-
zef oraz Piotr Filipowicz przyznali
się do dokonanego napadu zbroj-
nego, zaś pozostali nie.

Aresztowanych bandytów pod
silną eskortą po wstępnem do-
chodzeniu przywieziono do Wilna
i osadzono w więzieniu na Łu-
kiszkach. (d),

Strażnicy litewscy znęcają
się i rabują pograniczną

ludność polską.
Na odcinku pogranicznym Mar-

cinkańce stražnicy litewscy za-
trzymali bezprawnie 50-letniego
rolnika polskiego Leonarda Wa-
wrzykiewicza, który na podstawie
przepustki granicznej wracał do
Polski. Wawrzykiewiczowi w trak-
cie rewizji zabrano 50 litów i 2
paczki tytoniu, a gdy wymieniony
zareagował, Litwini aresztowali go,
w areszcie pobili, poczem na na-
stępny dzień „wysiedlili” na teren
polski. d
 
 

- ŻYCIE KATOLICKIE.
Rocznica Cudu nad Wisłą w
archidiecezji Warszawskiej.

(Kap) Kurja Metropolitalna
Warszawska wydała w dniu 25
lipca rb. do duchowieństwa archi-
diecezji Warszawskiej następującą
odezwę:

„W dniu 15 sierpnia rb. cała
Polska obchodzić będzie X-lecie
„Cud nad Wisłą” i składać dzięki
Bogu za uwolnienie od wroga re-
legji i Ojczyzny.

Władza Archidiecezjalna pole-
ca Wielebnemu Duchowieństwu,
aby we wszystkich kościołach ca-
łej archidiecezji w tym dniu były
odprawione, jak lat poprzednich,
uroczyste sumy z wystawieniem
 

Ze świata.
4 W „suchej* Ameryce.

Ostatnie wiadomości z dzie-
dziny prohibicji, które nie prze-
stają być najciekawszą lekturą
dla czytelników w Stanach Zje-
dnoczonych, zasługują na specjal-
ną uwagę. W Brooklynie agenci
prohibicyjni odkryli i skonfisko-
wali olbrzymie składy trunków,
oceniane na przeszło półtora
miljona dolarów. Jest to naj-
większa konfiskata w dotycheza-
sowej historji prohibicji. W jed-
nym z doków miejskich w No-
wym Yorku, agenci prohibicyjni
skonfiskowali trunki wartości 130
tysięcy dolarów, ukryte w olbrzy-
miej miejskiej berlince, służącej
do wywożenia śmieci. Imprezą
przemycania zajmowali się w tym
wypadku urzędnicy miejskiego
wydziału sanitarnego, którzy, wy-
wiózłszy śmiecie, mające być za-
stąpione na pełnym Oceanie,
wracali z ładunkiem zakazanych
trunków. Sądy federalne w No-

Najświętszego Sakramentu, su-
plikacjami, oraz by w kazaniach
okolicznościowych rocznica „Cudu
nad Wislą“ byla podkrešlona.

O nabożeństwie powyższem
należy ogłosić z ambon w nie-
dzielę, poprzedzającą uroczystość,
tj. dnia 10 sierpnia.

Na pamiątkę dziesięciolecia
„Cudu nad Wisłą* wybito w men-
nicy państwowej w Warszawie
artystycznie wykonany medal pa-
miątkowy. Propagandę tego me-
dalu, z rozprzedaży którego do-
chód przeznaczono na cele mi-e
syjne kościoła, oddano w ręce
młodzieży akademickiej. Władza
Archidiecezjalna poleca, by Wie-
lebne Duchowieństwo zachęcało
wiernych do nabywania tego me-
dalu*.

 

wym Yorku są tak przeciążone
sprawami 0 pogwałcenie ustawy
prohibicyjnej, iż postanowiono
zorganizować specjalne sądy
nocne, aby aresztowani nie po-
trzebowali wyczekiwać przez całą
noc w więzieniu na rozprawę.
Dotychczas istniały w Nowym
Yorku tylko miejskie sądy nocne
dla załatwiania drobnych prze-
kroczeń, jak zakłócenie porządku
publicznego i t. d. W Waszyng-
tonie ambasador angielski sir Ro-
nald Lindsay otrzymał list od fa-
natycznego prohibicjonisty, majo-
ra miasta Charlottenville (stan
Wirginja), wzywający go, aby dał
dobry przykład całemu korpusówi
dyplomatycznemu i wyrzekł się
przywileju, który uprawnia zagra-
niczne poselstwa do sprowadzania
trunków na własny użytek. Amba-
sador list ten zbył milczeniem.
EETSTTITVIII:

Zapisujcie się na członków
Polskiego Czerwonego

Krzyża.
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Sport.
Ognisko zwycięża Makabi 3:1.

Decydujący mecz w mistrzo-
stwie okręgu i przepiękna pogo-
da ściągnęła bodaj że rekordową
ilość publiczności na boisko 6 p.
p. leg. Sympatycy Makabi lubią
patrzeć na swych „wybrańców”,
żywo oklaskując każdy ich ruch.
Obozem mniej liczebnym i mniej
rzucającym się w oczy, byli zwo-
lennicy kolejowego klubu sporto-
wego „Ogniska”, którzy tym ra-
zem mieli dużo przyjemności i
zadowolenia, podziwiając swych
faworytów.

Mecz rozpoczyna się punktu-
alnie o g. 17,30. Pierwsze minu-
ty przynoszą nam lekką, ale wy-
raźną przewagę Makabi, bram-
karz Ogniska, Zienkiewicz, ma
dużo roboty, wyłapując strzały
atakujących machabeuszów. Gra
nerwowa, o stosunkowo szybkiem
tempie, jednakże dosyć ładna i
stojąca na wysokim poziomie.
Stopniowo przewagę uzyskuje
„Ognisko”, którego ataki rozbi-
jają się o dobrą obronę Makabi.
Piłka wędruje po całem boisku,
od bramki do bramki, aż do koń-
ca pierwszej połowy gry.

Dopiero teraz, po przerwie,
rozpoczyna się zasadnicza gra,
zabarwiona całym szeregiem cie-
kawych i ładnych momentów.
Narzucone szybkie tempo gry
przez graczy Ogniska, deprymuje
„biało-czarnych”, którzy załamują
się psychicznie. Aścik z Ogniska
wykorzystuje ładną i pewną sy-
tuację, strzelając pierwszą bramkę.

Jeszcze nie ochłonięto z wra-
żeń, gdy Kozłowski ładuje drugą
bramkę — 2:1 (!)

Publiczność sympatyzująca zMa-
kabi, wstaje z ławek i opuszcza
trybunę. Na boisku tymczasem
trwa w dalszym ciągu zażarta
walka. Bity róg pod bramkę Ogni-
ska, wykorzystuje lewy łącznik
Makabi, strzelając honorową
bramkę.

2:1 Ognisko prowadzi. Jesz-
cze dziesięć minut gry.

Wyrównanie zdawałoby się, że
wisi na włosku, ataki pod bram-

czyna grać więcej z myślą i zbli-
ża się do bramki przeciwnika, a
Piątkowski strzela najładniejszą
trzecią bramkę dla barw swego
klubu.

Przegrana Makabi jest już pe-
wną! Parę minut równorzędnej
gry i koniec gry.

Ognisko mecz ten wygrało
nie dlatego, że Makabi grała źle,
ale dlatego, że gracze Ogniska
potrafili opanować całkowicie
swe nerwy i przełamać siłą prze-
ciwnika, szczególniej w ostatnich
20 minutach gry.

O Makabi powiedzieć dałoby
się b. dużo, zwłaszcza o bram-
karzu, który grał słabiej, niż nor-
malnie. Wyróżniał się Szwarc,
mający dobrze opanowaną te-

chnikę.
Wstawienie Piątkowskiego do

Ogniska było myślą b. szczęśliwą.
Brak zaś Pawlaka wypadł rów-
nież im na korzyść.

Sędziował por. Herhold dobrze.
Publiezności przeszło trzy ty-

siące.

1 p. p. leg. — 78 p. p. Barano-
wicze 10:1.

Mecz o mistrzostwo okręgu,
rozegrany w Baranowiczach, za-
kończył się przygniatającą prze-
wagą 1 p. p. leg.

Zawody pływackie.

W Trokach odbyły się zawody
pływackie o mistrzostwo Wina w
konkurencji pań i panów.

Wspaniały sukces odniosł Po-
licyjny Klub Sportowy zwyciężając
w punktacji ogólnej jak i w
poszczególnych punktach pro-
gramu.

Wyniki techniczne uzyskano
następujące:

100 mtr. styl dowolny pań.
Skorukėwna A. (P. K. S.) 1 min.
5 s. 2) Ziemowiczėwna (P. K. S.).
3) Skorukėwna Z. (P. K. S.).

100 mtr. na, plecach pań: 1)
Skorukówna A. (P. K. S.) 2 m.
21 sek. 2) Skorukėwna Z. (P. K.
S.). 3) Ziemowiczówna.

400 mtr. pań: 1) Ziemowiczów-
na (P. K. S.). 2) Kołtonowiczówna
(Z. A. K. S). 3) Krogierdówna
(P. K. S.).

200 mtr. styl. klas. pan: 1) Kol-

100 mtr. styl dowolny panów:
1) Skoruk M. (P. K. S.) 1 min.
28,5 sek. (Jakoby rekord okrę-
gu?). 2) Sluszenko (Pogoń): 3)
Wolski Pogon.

200 mtr. stylu klas.: 1) Bengis
3 m. 40 sek. 2) Hoduński (Pogoń)
i Opowicz (P. K. S.). 3) Piotrow-
ski 1 p. p. leg.

400 mtr. panów: 1) Kukliński
(P. K. S.) 7 m. 33,5 sek. 2) Sier-
dziukow (P. K. S.). 7 m. 59,5 sek.
3) Arlukiewicz (Pogoń).

1500 mtr. wygrał Kukliński
"(P. K. S.) 29 min. 33 s. 2) Cze-
czot (Pogoń). 3) Sierdziukow
(P. K. S.).

Sztafetę 5x50 mtr. 1) P. K. S.
3 m. 22 s. 2) Pogon I. 3 m. 28s.
3) Pogon II. 4) Z. A. K. S.

Sztafatę 4x200 mtr wygrywa
również P. K. S. w składzie Sko-
ruk J., Kukliński, Malawko, Sier-
dziukow. 2) Pogoń.

Zwycięstwo Policyjnego Klubu
Sportowego w pływaniu jest wy-
razem zaintecesowania się szer-
szegu ogółu  posterunkowych
funkcjonarjuszy Posterunku Rzecz-
nego jak intensywnej pracy kie-
rownika sekcji pływackiej p.
Ziemca.

Organizacja zawodów bardzo
słaba, jak w sobotę tak i w nie-
dzielę nie stała na należytym po-
ziomie.

Przybycie zawodników do Trok
było z 2-godzinnym spóźnieniem,
jakoby z winy auta magistrackie-
go, które nie przybyło na ozna-
czoną godzinę.

Wyniki sportowe w stosunku
do czasów rekordowych są bar-
dzo słabe jedynie czas Bengisa
na 200 mtr. i na 100 mtr. Sko-
ruka nie jest kompromitującym.

Ja. Nie.

Zawody cyklistów.

W niedzielę, na szasie gro-
dzieńskiej, na przestrzeni od Po-
nar do Połukni odbył się 50-ki-
lometrowy bieg zorganizowany
przez Wileńskie T-wo Cyklistów.

Na starcie pomimo niepew-
nej pogody stanęło 11 zawodni-
ków. Trudno było przewidzieć
kto uzyska palmę pierwszeństwa,
gdyż na trasie biegu wszyscy za-

(1 godz. 27 min.) do celownika
przybywa Józef Maciejkiewicz —
bijąc mistrza dotychczasowego
Jerzego Kalinowskiego (1 godz.
34 m.) i uzyskując temsamem
mistrzostwo m. Wilna. Trzecim,
wślad za Kalinowskim przybywa
Ingielewicz, a następnie, prawie
równocześnie mijają celownik
Chochłowski i Rusiecki. Słowa
podziękowania należą się Komen-
dzie Policji, a w szczególności
Posterunkowi Policjj w Landwa-
rowie za obsadzenia trasy biegu
i utrzymania wzorowego  po-
rządku.

Z Kraju.
Z Michaliszek.

Piszą nam:
Ks. Jan Mickun, proboszcz

parafji św. Kazimierza w Amery-
ce, podczas swego pobytu w
ukochanej Ojczyźnie Polskiej
śpieszy z pomocą swym ziom-
kom, składając hojne ofiary. W
parafjalnym kościele w Michalisz-
kach ma ufundować nowe kosz-
towne organy, wartości 20.000 zł.

We środę 6 b. m. nawiedziła
miasteczko Michaliszki gwałtow-
na burza z piorunami. Od ude-
rzenia pioruna zapaliły się dwie
stodoły, a rozszalały żywioł za-
grażał całemu miasteczku. Tylko
dzięki bardzo energicznej akcji
ratunkowej miejscowej straży po-
żarnej, udało się ogień zlokalizo-
wać. Spaliły się doszczętnie dwie
stodoły, wraz z całkowitemi zbio-
rami.

Zastrzelenie kanoniera pod-
czas awantury ulicznej w

Mołodecznie.

W niedzielę wieczorem 3 żoł-
nierzy PAP, stacjonowanego w
pobliskim od Mołodeczna Hele-
nowie, po obfitem uraczeniu się
gorzałką, rozpoczęli w mieście
awantury, zaczepiając przechod-
niów, napastując kobiety i zakłu-
cając spokój publiczny do tego
stopnia, iż musiano wezwać pa-
trol żandarmów w celu uspoko-
jenia awanturników. Pijanych żoł-

był broni palnej i oddał dwa
strzały do napastnika. Kule trafi-
ły żołnierza w brzuch i uśmierci-
ły go na miejscu. Pozostali dwaj,
korzystając z zamieszania, zbie-
gli. Władze, nie znając ich nąz-
wisk, nie trafiły dotąd na ich ślad.

Ucieczka córki rabina.
Całe miasteczko Jaszuny żyje

pod wrażeniem ucieczki Sory Ko-
wieńskiej, córki hassyda miejsco-
wego, z katolikiem, technikiem
do Wilna, gdzie młoda para za-
kochanych ma wziąć ślub w ko-
ściele katolickim.

Ponieważ Sora Kowieńska zgo-
dziła się przyjąć chrzest, rodzice
zbiegłej przybyli do Wilna celem
niedopuszczenia córki do chrztu.

Śmierć w płomieniach.
We wsi Grodzice, gm. Kiemie-

liskiej, zdarzył się w tych dniach
straszny wypadek. Obłąkany
mieszkaniec tej wsi, Hryć, wziął
butelkę z naftą, udał się do naj-
bliższej stodyły, gdzie wylał naf-
tę na słomę i podpalił ję. Jedno-
cześnie lejąc naftę, oblał sobie
ubranie i z chwilą, kiedy zapaliła
się słoma, on sam stanął nagle
w płomieniach. Gdy  przybiegli
zaalarmowani jego krzykiem są-
siedzi, cała stódoła już płonęła
wraz z nieszczęśllwym Hryciem.
O ratunku nie było mowy, gdyż
do stodoły nie można było po-
dejść i Hryć spalił się zt? WG

Wypadek z autobusem.
BIAŁYSTOK. Pat. Dziś po po-

łudniu autobus, kursujący na linji
Bialystok—Wolkowysk, na 16 klm.
przed Wolkowyskiem wskutek
raptownego zahamowania przed
gnanym szosą tabunem koni wy-
wrócił się do rowu. Wszyscy pa-
sażerowie w liczbie 16 osób od-
nieśli rany. Dwóch bardzo ciężko
rannych przeniesiono w stanie
groźnym do szpitala w Wołko-
wysku.

Pożar.
We wsi Gawrulańce gminy do-

go obchodzenia się z ogniem w
domu Jana Kłodowicza wybuchł

 

 

NADESŁANE.
Z II Targów Północnych.
Na czas trwania Targów, któ-

re odbędą się we wrześniu r. b.
zostanie wydany oficjalny Prze-
wodnik i Spis Wystawców. Wy-
dawnictwo to będzie wydane
starannie, illustrowane i druko-
wane w dużej ilości. Dla każdego
kupca i przemysłowca jest to
bardzo cenne wydawnictwo pod
względem reklamowym, dlatego
też każda firma zechce zapewne
skorzystać z tej barzo celowej
raklamy, tembardziej že ceny
ogłoszeń w Katalogu są bardzo
przystępne. Ogłoszenia do Kata-
logu Targów przyjmuje Biuro Re-
klamowe Stefana Grabowskiego
Garbarska 1, tel. 82 i Biuro Ogło-
szeń J. Karlina Niemiecka 22,
tel. 605 — a także upoważnieni
ajenci.
 
  

  

GIEŁDA
WARSZAWA B.VIII (Pat.)

Waluty i dewizy:
Belgja 124,70 -125,01—124,39.
Londyn 43,40':,—43,51-—43,30.
Nowy York 8,90—8,92—8,88.
Paryż 35,05'/,—35,14—34,97.
Praga 26,42—26,48—26,36.
Nowy York kabel 8,911—8,931—8,891
Szwajcarja 173,13—173,76—172,90.
Wiedeń 125,95—126,26—125,64.
Włochy 46,69—46,81—46,57.
Berlin w obrotach prywatnych 212.90.

Papiery procentowe:

Pożyczka dolarowa premjowa 65,25
—65,50, 5% konwersyjna 55,25, 5'4 ko-
lejowa 50,50, 79), stabilizacyjna 88, 1074
kolejowa 104, 87%, L. Z. Banku Gosp.
Krajowego i Banku Rolnego; ob. B. G.
K. 94. Te same 7'/, 83,25, 4, ziemskie
45, 4'1,*/, ziemskie 56,50, 5%, warszaw-
skie 59,50—59,75, 8', warszawskie 76,50
—76,60—76,50, 10', Lublina 85, 5”, Ło-
dzi 53, 8%, Łodzi 71, 10%, Radomia
82,50, 6%, obl. m. Warsz. 6-ta em. 59,
8'% Kielc 65,50

Akcje:

Bank Polski 164,50, B. Zachodni 79,
Elektrownia w Dąbrowie 57, Częstocice
34, Węgiel 43—42,50, Lilpop 26,50, Mo-
drzejów 8,75, Parowozy I i II em. 20,50,
Rudzki 14, Starachowice 16.

OD ADMINISTRACJI |

czas odnowić prenumeratę

 

maniewskiej wskutek nieostrożne- |

 

kę Ogniska likwidują: Zienkiewicz, tonowiczówna (Z. A. K. S.) 4min. wodnicy trzymali się dzielnie. nierzy patrol bynajmniej nie pożar który strawił całe gospo- na miesiąc SIERPIEŃ. |
Zienowicz i Bućko (grający dziś 45,6 sek. 2) Aniłowiczówna. Po przebyciu półmetka widocz- przeraził i gdy komendant pa- darstwo wymienionego oraz do- ok asiEJ

bardzo przyzwoicie). Gasztówt na Sztafetę 5x50 mtr. wygrał P. nem już było, że walka rozegra trolu chciał żołnierzy aresztować, my mieszkalne Wł. Piasekiego,
pomocy z Drozdowiczem mają K. $. 4 min. 12,4 sek. (Skoru- się między 5-ma najlepszymi za- jeden z awanturujących się, An- Jana Mohylewicza, Barbary Stem- czy jesteś członkiem
trochę mniej roboty, niż w pierw- kówna I i II, Ziemowiczėwna, wodnikami. toni Bojarun, wyciągnął pałasz i pieniowej i gospodarcze budynki
szej połowie, to jednak są wciąż -Krogierdówna J. i Nowicka J). W rezultacie, w bardzo dobrej rzucił się z nim na dowódcę pa- Wacława Szyszki. Straty sięgają L.0.P.P. |

przy piłce. Atak zwycięzców za- 2) Z. A. K. S. daleko w tyle. formie i w doskonałym czasie trolu, który, w obronie życia, do- z górą 10,000 złotych. (d)

 

— Zapałka, paniepro.Od dnia 11 do 14 sierpnia 1930 roku komedja w 10 aktach. Obraz pelen nie-
fesorze.| włącznie będzie wyświetlany film: „Strzał Wśród dżungli ' bywałych przygód. Arcysensacyjne dzie-w__ Miejski Kinematograf

Sala Miejska ul. Ostrobramska 5
je wyprawy na Małpoludy. W roli głównej: SYD CHAPLIN. W obrazie udział biorą: Małpy, słonie, lam-
party, krokodyle, tygrysy, Iwy i inne zwierzęta Nad program: 1) Tygodnik Eclair Nr. 47 w 1 akcie. 2) W
kraju ludożerców—komedja w 2 aktach. Kasa czynna od g. 5 m. 30. Począte« seansów odj g. 6. Następny

i program: „Miłość i łzy Szopena”.

T rr iii ii iiii "ZOTEE OC iiiii iiaaaa | 7

   
  

  

  

   

   

   
  

Muchy są zwiastuna-

mi chorób i śmierci.

Należy je wyniasęczyć.

  

pokoje

  

   

  

ŁY AC KEELIOS Od godziny 4.30 do 7 ceny miejsce pom okoń 60 gr. Parta 2 m DIA Sonsdcyjassziuka Dźwiękowa poszukuję oesło-
tóry jest jcz - rol. gł. arcywesoła cudownie zbudowana IES oraz przyjmu- necznego. Oferty do

vra Jezy Kuo CHELI0S» |Ja chcę na płótno 5 mau najwieksze gwiazdy: FAIRBANKS, CHAPLIN, NORMA TALMADGE, Admin. pod „samojna”.
wszyst. owadów. ulica Wileńska Nt 28. RENEE ADOREE I inni. Wspaniała gra. Początek o godz. 4.30, ost. s. o godz. 10.15. | a

Nieszkodliwy dla lu- Mieszkanie
dzi. Nieplamiący. 5 pokojów z kuchnią

1 $ PIER WSZYDŹWIĘKOWY KINO -TEATR Największy przebój niemy. Dziś! Wspaniały i wzru= W roli (dom osobny w ogrodzie)

«H 0 L L Y Ww 00D» szający dramat 2 tle życia amerykańskiego p. t: «TAJEMNICE HAWANNY» tytuł do wynajęcia. Filarecka
PAILIS HAWER i LOUIS WOLHEJM. Nad program: Komedja w 2 akt. Do godziny 7-ej ceny miejsc parter 1 zł., 25 (Zarzecze). 420—0

MICKIEWICZA Xe 22 balkon 80 gr. Początek o godz. 5, ost. seans o g. 10,30 w. i
MIESZKANIA

   

3-pokojowe od zaraz do
Dziś! Wielki gas tos oi program! Nieporėwnane arcydzielo 1 raz w Wilniel Z cyklu „BIAŁE NIEWOLNICE“ wynajęcia, z wszelkiemi

POLSKIE WANDA” p. t: DZIEWCZYNA Z ZAKAZANEJ DZIELNICY sensacyjno-obyczajowy dramat w 10 akt. W roli głównej Dorys Ke- wygodami nowoczesne-
KINO 95 Nad program: Zupełnie nowe wydanie polskiej produkcji, według znanego dzieła T. Dostojew- mi suche, ciepłe i sło-ka Loyd Pughas,

Ul. WIELKA 30. Tel. 14-81. o Skrzywdzeni i Poniženi p. t: ZA GŁOSEM SERCA potężny dramat w 8 aktach. W roli głównej Lili Romska neczne. Ulica Krakowska

  

 

i Zygmunt Modzelewski. Nr. 51 informuje dozor-

JE KOCBOOTWEOLEIO EAC — 404—0

x muna poszukuję posady go- [mpzmEsssi=g=="TRRRR P Odiądać 000.5  Pianina ' Fortepianyświatowe]sła-
„ wy Pleyel, Bechstein etc., takoż Ar-

nold Fibiger, Kerntopf i Syn, A. Dry- Dow RAE Spóźniony. 10 m. 7. 3394—0
| uznane rzeczywiście za naj-| į 3400-50, W: parafjt  Bródtyjceh- D” yrsięcia mieszka-
Jepsze w kraju przezzaw nat skiej. nie 2 duże pokoje

— Przyśliśwa z dzie-
RÓŻNE ckiem do chrztu.

— W jakim wieku jest

spodynł lub inną pra- godz. ul. Dąbrowskiego

   

  

    
     

  

  

  
szych fachowców na Pow. Wysta- z kuchnią i domek oso-

10 wie, w r. 1929. bniak 4 pokoje z kuch-
K. DĄBROWSKA, Wilno, ul. Niemiecka 3, m 6.NN

 

  
 

    

p „oe 3 +
| POCIETE pn nią Filarecka 43, m.1
M Ego — Ceny fabryczne. — Sprzedaż i wynajęcie. dziecko? Oglądać codziennie.

ż um“. > NAJLEPSZY — Łacon, proszę wie- Ney miast do wyna-
jęcia mieszkanie 4 lebnego księdza, trzecią

DO POMNIKÓW niedzielę.
WIECZNE fotograf. na porcelanie

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

Istn. od r. 1885. Zaszczyc. najw. na-
grod. — Wykon. poczt. legit., portr.,

WĘGIEL
górnośląski koncern — A gdzie jest ojciec?
„PROGRES“ — Ojca niema, bo wy-

oraz KOKS wagonowo jechał do kraju i wzięli
i od jednej tony w szczel- go tam do wojska.

nie zaplombowanych — Dawno wyjechi

cz . k k

bamoroldalne_„»V aricol"" Kguikiesj 4: Sosnowa”28."  454-50
suwają ból, swędzenie, pieczenie,
powaguzy, żylaki-—Sprzedają PR t | a Poszukujemy
    

 

 
     

 

 

 

 

 

go 5 tel. 1301. 4i3—s1 z wolnem mieszka-

= „ o większych i mniej-
r rup etc. — Misterne upozow wsz. wozach dostarcza — Ano niby czwart i

= POTi NIEMIŁĄ WOŃ BB Zm Materne, upo "3%| Przedsiębiorstwo rok idzie. | TERRAR
= "e Ą = - name" "oral Dom H-K. „Zachęta”
= Dr = owe === cza= YJ z m Chcesz otrzymać Mickiewicza 1, tel.

2 = š z d M. DEULL 9—05. 154—s0
= = ? egzystuje od r. 1890 Spraw

Se borowy i lipcowy rą RIURÓ: Jagiellońska 3, PY Ė Do wynajęcia
Žž = sad Musisz ukończyć kursy tel. 811. majątkowe nowoodremontowane
= B świeży, naturalny fachowe  kcrespon- Składy węglowe: Sfowac- mieszkanie suterenowe
= =: poleca dencyjne prof. Sekuło- kiego 27, tel. 14—46. z 2-ch, 3'ch pokol i

= =. l ] wieza, Warszawa, Żóra- r kuchni przy ul. św. Fl-
= = EA anuszewit sa ZE z zza ną lipa mogladar mož-
2 ownie: buchalterji, ra- na codziennie. O wąrun-
= : Zamkowa 20-a. _ chunkowości kupieckiej, o 25 mieszkaniach 2 — kach dawiedzieć = od
anna. snadno i * 392—0 korespondencji handio- | | Pomylka... piętrowy do sprzedania 9—10 rano tam na miej-

1590—0 24 "7 wej, stenografji, nauk Żeligowskiego 6, m. 12. seu, lub ul. W. Pohulan-hod a » — Przepraszam pana, J
SE y Ford oso- handlu, prawa, kaligrafji, czy ja pana przed tygo- ka 17 — 38 u p. Raca-

TAKSÓWKA z licznikiem Roy? rejestrow. Re- pisania na maszynach, dniem nie spotkałem w Piękną dochodową na 3—4 pp. —s2
w b. dobrym stanie nie- nówka trzech tonowa towaroznawstwa, angiel- Chicago? posesję w dobrym

ZGUBY drogo do sprzedania obydwa po re moncie do skiego, francuskiego, — Nigdy tam jeszcze punkcie z dużym

Niemiecka 9 m.10. —sl SPrzedania_ Szeptyckie- niemieckiego, pisowni, nie byłem. ogrodem owocowym DRU-
oraz gramatyki polskiej. — Hm.. i ja też nie

 „ Po ukończeniu świadec- KARNIA Z. ks. wojsk. wyd. niem dla nabywcy
a ' E

| AKUSZERKI

 

 

da amochód wykład. byłem. To musiały być> pa 0 S$ e e . two. Żądajcie próspok widocznie dwie inne oso-|Sprzedamy okazyjnie I INTROLIGA-

AKUSZERKA zam. przy ul. Chocim- stanie na nowych opo- ( lad - 2 mi wiet boozah TORMA

Marja Laknerowaj'*ie! 2!—un. się. EE ads A Ė Potrzebni DomH-K. „Zacheta“- "Ra wy

Przyjmuje od godz. do : ROA Z O Zazięciołst.kolNo- otrzebni | ==="|Miekiewicia "1; tei „DZIENNIKAoce ze =woje aa tokekus MGaóż a de do magnackiego dworu 9—05. 153—s0 WILEŃSKIEGO"

WZP69 przez PKU Braslaw „Chevrolet“, po remon- szynę parową (lokomo- hektarów ziemi

 

bilę) fabr. Badenia bud.
1919 r. w ruchu, siła 35
H.P. parę koni wyjazdo-
wych (rosłe) licencjono-

WILNO, UI.Mo-
stowa M 1

w Pie Kucharz, k
Kamerdyner-zarządcapa-
lacu KZ lokai, Kandydaci NAUKA 4 I*kategorji w fol-
poważni z najlepszemi b
referencjami asi byč ga Nasi Komodzielam korepetycjiw gródzkiem, ewentualnie
tylko uwzględnieni. Zgło- U wały. |as g. cały folwark zaraz do

na imię rezerwisty Józe- cje, do sprzedania. Wa-
uEBLE fa Bondara roczn. 1900, runki bardzo dogodne.

12 aDZDowiedzieć się: ul. Kró-
; . - — lewska 1, „Spėldzielnia“ Telef: -

un. się. 409 p. Wojdak. 527—s0 MC |Dbajcie o swóje zdrowieI

   

 

 

ę alt r 6 ki Lista" —I643 Tinieje wanę ogiery. 578—2 szenia przyjmuje bufet 3—6 Mickiewicza 19--3i. Sprzedania Zgłoszenia

(z marką „Kogut“) są stosowana WILENKI KUPNO- a io DESlekiezo. 426—3 pod adresem: Czeczotto- wee

Ft?obetrakcji|kamieni|| nadeszły nowości SPRZEDAŻ|2 motozyliejedenduzy,| PRACA | D a Riakonia pow“Ikieki 425 anow y, į niakonie . 1
żółciowych. JADALNE, drugi mały w rodzaju |... I Kursy kroju, Si ROBOTY

 

w zakres dru-
karstwa

1 Introligator-
stwa wcho-

dzące.

SLEDZIE
KRÓLEWSKIE Portowa 3—14.

mało solone, tłuste, sztu-
ka 60 gr. poleca firma D. sprzedania pianino

ZWIEDRYŃSKI Mostowa _5 m. 4.
Wileńska 28. Ė Oglądać od 2—4.;

rower. © otrzebny pisarz obo- szycia, robót ręcznych i »__
sa CA P rowy z praktyką ho- 2 modeldwania r += GEGEEEEEŚ

dowlaną trzody chlewnej S. Stefanowlczėwny |ki
Zgłoszenia pisemne z Wielka 56 m. y akie drzewo najlepiej

nów. Posiada dobre świa- odpisami świadectw nad- Przyjmują zapisy uczenie pali się?
„ dectwa. Zgadza się na syłać poczta Berdówka codziennie. Dla przyjezd-  — Powiedz mi, Jasiu,
p Wiłkomierka 101. maj. Kirjanowce Zarząd nych pomieszczenie za- jakie drzewo najlepiej

412—s1 majątku 481—2 pewnione. 424—6 pali się?

„SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA *
są naturalnym łagodnym środkiem przeczyszcza-
jącym, ułatwiającymp óockeh organów trawie=
nia i działającym przeciwko otyłości.

Sprzedają po 2 zł za pudełko aptekiI skła-
a” apteczne. 667—29 o

Noo:poszu-
kuje posady. Zna

różne konstrukcje mły-
SALONOWE
i GABINETOWE, kre-
densy, stoły, szafy łóż-
ka i t. d. Wikwintne,

Mocne, Niedrogo.
rzedaż na raty.
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