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Opłata pocztowaulszczona ryczałtem.

Rok XIV.

DZIENNI  
 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA:
448, Drukarni

Redaktor przyjmuje od g. 2—4 pp. Fdministracja otwarta od g. 9—5,
„Dziennik Wileński" wychodzi 'codziennie,

z wyjątkiem poniedziałków i dni poświątecznych.

i Administracji

w niedzielę od 12 — 1 pp.

      

    

    
   

  18 b. m. o godz. 6 m. 15 wiecz prze-
chodząc ul. Pohulanką, Wileńską,
Dob: i a-

Pralartką. ZGUBIONO ni.
w bransoletkę

z zegarkiem.. Zwrot za wynagrodze-
niem M. Pohalanka 18 — 4 Kowal-
czyńska. —sl

(DRniepr

  

 

1244. Adres drukarni:

 

OD ADMINISTRACJI |
(czas odnowić prenumeratę|

na miesiąc WRZESIEŃ. |

 

Czy jesteś członkiem L.0.P.P

i WWiSsia»
Nakładem Młodych Obozu Wieikiej Polski

ukazała się pod tym nagłówkiem praca p. Jana Rembielińskiego, reda
ktora „Myśli Narodowej" w Warszawie, poświęcona dziesiątej rocznicy

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

sób bezstronny przedstawia przebieg tych wypadków.
Do nabycia w Administracji „Dziennika Wileńskiego" Cena 60 gr.

WIELOMÓWIĄCA PODRÓŻ AMBASADORA
AMERYKAŃSKIEGO DO PRUS WSCHODNICH

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Berli-

ul. Dominikańska 4. Telefon Redakcji
Mostowa 1.

nie wyjechał na kilka dni do Prus Wschodnich. Prasa berilń-
ska widzi w tem zainteresowanie się Ameryki sprawą koryta-
rza. Propaganda niemiecka | widząc niepowodzenie swych za-

biegów,we Francji i Angiji skierowuje akcję na Amerykę.

Podsuwają Niemcy Arqeryce rozwiązaaie kwestji polsko-litew-
skiej. o którem była wa niedawno „rekompensując' Polskę
w formie Kłajpedy.

Wyznaczenie zebrań manifestacyjnych
Centrolewu.

(Telefonem od własnego korespondenta).

; WARSZAWA. Centrolew postanowił we czwartek urządzić ze-
brania manifestacyjne w dniu 14 września w następujących miejsco-
wościach: Warszawa, Łódź, Częstochowa, Białystok, Radom, Lublin,
Zamość, Płock, Kutno, Katowice, Biała (Małopolska) Nowy Sącz,
Tarnów, Rzeszów, Przemyśl, Lwów, Poznań, Ostrów Wielkopolski,
Tczew i Toruń.

Kandydatury nawojewództwo Iwowskie.

  

Wilno. Piątek 22-go sierpnia

WILENKI
PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,
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Wzrost naszej floty wojennej.
Howy kontrtorpedowiec polski.

CAEN. (Pat.) Kotrtorpedowiec
„Burza*, zbudowany dla Polski,
opuścił w dniu 21 b. m. stocznię
w Blainville, udając się do Cher-

bourga, gdzie rozpoczną się te-
chniczne próby jego sprawności,
oraz przekazanie w ręce przed-
stawicieli marynarki polskiej.

Przed zebraniem Ligi Narodów.
Briand o projekcie federacji europejskiej.

PARYZ. (Pat.). Rada ministrów

przyjęła sprawozdanie  Brianda,
streszczające odpowiedzi rządów
na projekt federacji europejskiej
oraz przedstawiające plan, jak ma

się odbywać dyskusja w tej spra-
wie na terenie genewskim. Na
temże posiedzeniu ustalono skład

delegacji fracuskiej do Ligi Na-
rodów, do której wejdą— Briand

jako przewodniczący, minister
pracy Lavalle, minister handlu
Flandin, oraz zastępcy min.
Pernot-Poncet i Serot. Ogółem
delegacja liczyć będzie 14 człon-
ków, licząc ekspertów i attachćs.

Dymisja szefa Reichswehry.
BERLIN. (Pat). Według infor-

macyj prasy, obecny szef Reich-
swehry gen. Heye podał się do
dymisji. Ma on ustąpić z zajmo-
wanego stanowiska z końcem ro-
ku bieżącego. Następcą gen. Heye
zamianowany ma być dotychcza-
sowy szef wydziału wojskowego
w Ministerstwie Reichswehry gen.
mjr. Hammerstein. „Germania“,
organ kanclerza Brueninga, wy-
raźnie przypomina krążące w os-
tatnich czasach pogłoski o tar-
ciach w kołach kierowniczych w
ministerstwie Reichswehry, z któ-
remi łączono nazwiska gen. Heye
i gen. Scheitzera. „8-Uhr Abend-
blatt* podkreśla, że gen. Heye
ustępuje pod naciskiem pew-
nych czynników, które pragnę-
ły się pozbyć go i w których
interesie było urzeczywistnie-
nie pewnych pianów w poli-
tyce zagranicznej przy pomo-

cy Reichswehry. Kierownicze
osobistości Reichswehry mimo
wszelkich dotychczasowych za-
przeczeń hołdują nadal pianom
odzyskania utraconych przez
Niemcy obszarów przy popar-
ciu armji czerwonej.

Temi planami szaleńców poli-
tycznych zajmował się już Reich-

stag w komisji budżetowej, mó-

wiąc otwarcie o niemiłych na-
stępstwach dla ministerstwa finan-
sów, jakie miała spowodować
współpraca między Reichswehrą
a armją bolszewicką w okresie,
kiedy ministrem finansów był
Koehler. Grupa wyższych ofice-
rów na których czele stać miał
gen. Scheitzer, prowadziła ener-
giczną akcję celem uniemożliwie-
nia porozumienia z Francją po-
rozumienia wychodzącego poza
traktat locarneński.

za granicę 8 zł.

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem 6 łam 35 gr., w tekście 40 gr., za
tekstem 10 łam. 15 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej,

zagraniczne o 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-

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

Administracja nie bierze odpowiedzialności za

Konto czekowe w P. K. O. Me 80197.

Z Litwy.
NIEDOSZŁY PRZEWRÓT ZBROJNY.

Machinacje Woldemarasa.

BERLIN. (Pat). Biuro Wolffa donosi z Kowna, že sprawcy

zamachu na płk. Rustejkisa mieli zeznać i wskazać na Wolde-

marasa, jako na inicjatora całego szeregu przygotowywanych

zamachów terorystycznych. Planowany był przewrót zbrojny,

w czasie którego dokonać miano zamachów na 12 osobistości,

między innemi na prezydenta Smetonę, kilku ministrów oraz |
przywódców tautininków. W ciągu dnia 20 i 21 b. m. policja

przeprowadziła szereg rewizyj w mieszkaniach osób podejrza-
nych o porozumiewanie się Woldemarasem. Kilka osób zostało

aresztowanych. Między niemi znajdują się trzej oficerowie

5 pułku piechoty, stacjonowanego w Kownie. Siledztwo prze-

ciwko zamachowcom zostało ukończone. Prokuratura ma dze-

cydować, czy oskarżeni będą odpowiadać za zamach przed

sądem wojennym. Rozprawa ma się odbyć w najbliższym cza-

sie. Stan zdrowia płk. Rustejkisa od środy 20 pogorszył się

znacznie.

Woldemaras w domu obłąkanych?
Z powodu zamachu na naczelnika policji w Kownie pułk.

Rustejkę odbyły się narady przewódców partji tautininków

w Sprawie stanowiska, jakie należy zająć wobec duchowego
sprawcy zamachu Woldemarasa. Gdy jedni domagają się od-

dania pod sąd Woldemarasa i zamknięcia go w więzieniu, inni
chcą wysłać do miejsca pobytu Woldemarasa komisję Iekar-

ską dla zbadania jego stanu umysłowego i przewiezienia go

następnie do domu obłąkanych.

 

ca (konkurent) nie wdzierał się w
jego klijentelę przez jakiekolwiekDrobne wiadomości.

Podpalenia. ROEE mogą A
: i mylne mniemanie, że ofiarowane

Pa Ka przez konkurenta towary lub
świadczenia pochodzą od przed-
siębiorcy pierwszego.

Jeżeli przedsiębiorca doznał

nocy ubiegłej podpalono 4 sterty
pszenicy, stanowiącej własność

(Tel. od własnego korespondenta). Sensacyjny proces przeciwko hittlerowcom
WARSZAWA. Na stanowisko wojewody lwowskiego opróżnio-

ne wskutek ustąpienia p. Gołuchowskiego wymieniają pułk. Kaca,
b. premjera Switalskiego oraz posła Polakiewicza.

UNDO a akcja terorystyczna ukraińców.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Na posiedzeniu organizacji ukraińskiej UNDO
wobec akcji sabotażowej prawica proponowała wydanie deklaracji,
że Ulndo stoi na stanowisku ugody i niema nic wspólnego z akcją
sabotażową.

Lewica natomiast protestowała przeciwko temu,
wydanie deklaracji osłabi akcjęg ukraińską.
doszło.

Okazuje się, że pułkownik Konowalew wyjechał do Szwajcarji,
aby stworzyć pozory przerwy w akcji dywersyjnej. Stwierdzono, że
przed wyjazdem przyjechał samochodem do Berlina, gdzie odbył
odprawę ze swymi emisarjuszami, którym udzielił wskazówek i pie-
niędzy. Między innymi wydał zlecenie: róbcie, aby w Europie i Ame-

uważając, że
Do porozumienia nie

ryce było głośno. i

 

Poznań protestuje przeciwko zakusom
£ niemieckim.

POZNAN. (Pat.). Wczoraj wie-
czorem 0 godz. 20 vdbyło się
zebranie manifestacyjne w sali
ogrodu zoologicznego z powodu
ostatnich przemówień ministra
Treviranusa. W zebraniu wzięło
udział kilka tysięcy osób. Po re-
feratach i uchwaleniu rezolucji,

stwierdzającej nienaruszalność
granic Polski, utworzył się po-
chód, który, wśród okrzyków pro-
testacyjnych przeszedł na plac
Wolności, przed pomnik Mickie-
wicza, gdzie rozwiązał się. Gmach
konsulatu niemieckiego był strze-
żony przez policję.

Odpowiedź rządu polskiego na skargę
". litewską do Ligi Narodów.

GENEWA. (Pat). Polski chargć
d'affaires przy Lidze Narodów p.
Gwiazdowski złożył w dniu 20 b.
m. w sekretarjacie Ligi Narodów
uwagi rządu polskiego do noty
litewskiej, w której rząd litewski
oskarża Polskę o naruszenie ukła-
du z dnia 7 listopada 1928 roku,
dotyczącego małego ruchu gra-
nicznego. Rząd polski stwierdza
przedewszystkiem, że wykazał już
niejednokrotnie bezpodstawność
zarzutów litewskich oraz przypo-
mina, że wszelkie skargi litewskie
były szczegółowo badane w myśl
procedury, ustalonej rezolucją
Rady Ligi Narodów z dnia 10
grudnia 1927 roku, że jednakże
w żadnym wypadku przewodni-
czący oraz sprawozdawca Rady
nie uznali za potrzebne zastoso-
wania środków, przewidzianych
tą procedurą. Rząd polski przy-
pomina dalej, że proponował już
rządowi litewskiemu uregulowa-

nie spławu drzewa ra odcinkach
granicznych Niemna i Mereczan-
ki w celu uniknięcia wszelkich
incydentów, że jednakże rząd li-
tewski propozycji tej nie przyjął.

Rząd polski zresztą wyraża na-
dal gotowość uzupełnienia ukła-
du o małym rucha granicznym
w tym sensie. Odnośne do pro-
pozycji Zauniusa, utworzenia spe-
cjalnej komisji kontrolującej na
pograniczu polsko - litewskiem,
rząd polski stwierdza, że niema
potrzeby zmiany istniejącej pro-
cedury, przewidzianej rezolucją z
grudnia 1927 roku, oraz oświad-
cza, że nie może zgodzić się na
utworzenie żadnego organu w
celach politycznych, nie mają-
cych nic wspólnego z istotnemi
potrzebami sytuacji. Rząd polski
zgłasza jak najbardziej kategory-
czne zastrzeżenie przeciwko usi-
łowaniom Litwy naruszenia sta-
tutu terytorjalnego Polski.

Rząd sowiecki wypowiedział konwencję
pocztowo-telegraficzną z Polską.

WARSZAWA. Rząd sowiecki
wypowiedział konwencję poczto-
wo-telegraficzną z Polską, podpi-

- saną w Moskwie w dn. 22 maja
1923 r. Wypowiedzenie konwen-
cji nastąpiło zgodnie z postano-
wieniami art. 48 tej konwencji.

Wobec wypowiedzenia tej kon-

wencji, stosunki pocztowo - tele-
graficzne między obu państwami
utrzymane są na mocy postano-
wień międzynarodowej konwencji
pocztowo-telegraficznej, do której
należą zarówno Polska, jak i So-
wiety.

 

o agitację przewrotową w wojsku niemieckiem.

BERLIN. (Pat.).-. Przed trybu-
nałem Rzeszy rozpocznie się z
początkiem września sensacyjny
proces przeciwko trzem oficerom
Reichswehry,  aresztowanym z
wiosną roku bież. w (llm pod za-
rzutem uprawiania propagandy
wywrotowej wśród armji nie-
mieckiej i organizowania jaczejek
hitlerowskich. Proces budzi w tu-
tejszych kołach niezwykłe zainte-
resowanie ze względu na pewne
charakterystyczne szczegóły, o-
świetlające akcję nielegalną kół
nacjonalistycznych w szeregach
Reichswehry.

Akt oskarżenia zarzuca pod-
sądnym, że w roku 1929 w poro-
zumieniu z kierownictwem partji
hitlerowskiej rozpoczęli akcję or-
ganizowania młodszych oficerów
w celu pozyskania dowódców
poszczególnych oddziałów dla
planów wywrotowych kół rady-
kalno-prawicowych. Komendanci
tych oddziałów mieli zobowiązać
się, że na wypadek puczu zabro-
nią żołnierzom strzelać do od-
działów hitłerowskich. Na tych
tajnych konwentyklach z udzia-
łem licznych oficerów atakowany

miał być rząd Rzeszy i minister-
stwo Reichswehry za to, że nie
pozwalały na budzenie ducha
wojennego w armji i społeczeń-
stwie niemieckiem. 7

Za szczególną przeszkodę do
urzeczywistnienia swych planów
uważali spiskowcy ustąpienie sze-
fa sił zbrojnych von Seeckta i mi-
nistra Reichswehry Gesslera. W
grudniu 1929 roku wszyscy trzej
aresztowani, obecnie oficerowie,
wyjechali do Monachjum, gdzie
zwrócili się do redaktora organu
hitlerowskiego „Zeltischer Beo-
bachter”, wtajemniczając go w
swe plany. Na jednem z tajnych
zebrań w Berlinie, oskarżony Lu-
dien wyraźnie oświadczył, ż= ko-
ła radykalno-prawicowe przygoto-
wywały zamach stanu. Plan pu-
czu miał być szczegółowo opra-
cowany. Dla swych planów pozy-
skano również poparcie kół na-
cjonalistycznych innych miast,
między innemi i Królewca. Oprócz
tego wielki przemysł miał żywo
interesować się całą akcją, sta-
wiając do dyspozycji centrali zna-
czne fundusze.

Zamach na redakcję socjalistyczną
w Hannowerze.

BERLIN. (Pat.) Z Hannoweru
donoszą, że 21 b. m. rano doko-
nano tam zamachu bombowego
na dom robotniczy, w którym
mieszczą się: biuro, redakcja i
drukarnia dziennika socjalistycz-
nego „Volkswille”. Przy wejściu
do budynku dozorca znalazł pacz-
kę, zawierającą maszynę piekielną
z mechanizmem zegarowym. We-
dług orzeczenia ekspertów, bom-
ba zawierała materjał wybuchowy
o wielkiej sile, tak dalece, że wy-

buch mógłby zniszczyć zupełnie
budynek. Tylko dzięki wadliwej
konstrukcji zegarowej nie doszło
do wybuchu. Prokurator i policja
wdrożyli niezwłocznie „śledztwo,
celem wykrycia sprawców za-
machu. Z ramienią policji ber-
lińskiej wyjechała na miejsce wy-
padku specjalna delegacja, która
swego czasu prowadziła śledztwo
w sprawie zamachów bombowych
na północno-zachodnich obsza-
rach Rzeszy.

Nowe małżeństwo króla Karola II?
Sensacyjne pogłoski z bukareszteńskich kół dworskich.

BUKARESZT. (Pat). Obiegają
tu sensacyjne pogłoski z kół
dworskich, że król Karol zrezyg-
nował z unieważnienia rozwodu z
królową Heleną w związku z pro-
jektem zawarcia nowego małżśń-
stwa z ks. de Guise. W związku
z tą wiadomością, która nie zo-
stała potwierdzona urzędowo,
wskazują na fakt, iż królowa He-
lena z synem Michałem opuściła
Sinai i udała się na dłuższy czas

do zamku Manaja.pod Constancą.
Wskazują również, że potwier-

dzenia pogłosek o nowem mał-
żeństwie króla Karola należy szu-
kać w podanem dziś oficjalnem
doniesieniu o odroczeniu koro-
nacji do wiosny bez oznaczenia
dokładnego terminu. Stronnictwa
i rząd sprzeciwiają się nowemu
małżeństwu króla, stojąc po stro-
nie królowej Heleny.

Likwidacja powstania w indjach.
SIMLAH. (Pat.). Według urzę-

dowego komunikatu, sytuacja w
okręgu Peshawaru poprawiła się.
Powstańcze szczepy Afrydów zo-
stały rozproszone i.cały okręg
został prawie już uwolniony od

niespokojnych elementów. Nato-
miast budzi pewne zaniepokoje-
nie ferment wśród szczepu
Mohmandów, wśród których roz-
wija działalność Naji - Turangsaj.

p. Czerkaskiego. W tym samym
czasie w sąsiedniej gminie Woło-
wa podpalono dwie sterty psze-
nicy i jedną stertę koniczyny.
W pobliżu. ognia zauważono
trzech osobników. Posterunkowy
dał do nich kilka strzałów, jed-
nakże zdołali zbiec.

Wypadek automobilowy.
ŁÓDŹ. (Pat). Na szosie pomię-

dzy Zgierzem a Strykowem auto-
bus należący do niejakiego Klara,
przepełniony pasażerami, wsku-
tek defektu motoru, spadł do ro-
wu,wywracając się do góry kołami.
Karoserja się „załamała, przygnia-
tając pasażerów, z których 10 ciu
zostało dość ciężko poturbowa-
nych. 4 osoby przewieziono do
szpitala.

Z Palestyny.
WIEDEN. (Pat). Dzienniki wie-

deńskie donoszą z Jerozolimy:
Arabski komitet wykonawczy pro-
klamował na dzień”23 sierpnia,
jako w rocznicę wybuchu niepo-
kojów strajk generalny. zydzi za-
mierzają również  proklamować
strajk generalny z okazji przyby-
cia angielskiego podsekretarza
stanu dla kolonij Shielsa na znak
protestu przeciwko angielskiej po-
lityce mandatowej.;
 

Życie gospodarcze.
Znowelizowanie ustawy o
nieuczciwej Konkurencji.
Ukazało się rozporządzenie

ministra przemysłu i handlu, wy-
dane w;porozumieniu z ministrem
sprawiedliwości, ogłaszające jedno
lity tekst zmienionej rozporządze-
niem Prezydenta Rzeczypospoli-
tej ustawy z dn. 2 sierpnia 1926
r. o zwalczaniu nieuczciwej kon-
kurencji:

Wymieniona ustawa? przewi-
duje, że przedsiębiorca ma pra-
wo żądać, aby inny pizedsiębior-

już ubytku swej klijenteli, winien
krzywdziciel wydać niesłuszne,
jego kosztem osiągnięte zboga-
cenie z 3 lat ostatnich.

Ustawa przewiduje, że krzyw-
dziciel przy udowodnionym mu
złym zamiarze, lub oczywistem
niedbalstwie winien wynagrodzić
wszelką szkodę pokrzywdzonemu.
Jeżeli stwierdzono istnienie złego
zamiaru, to krzywdziciel płaci
ponadto pokutne. +

Zamiast wymienionych mająt-
ków, pokrzywdzony może żądać
ryczałtowej sumy pieniężnej, ale
nie ponad 10 tys. złotych. Dalej
ustawa przewiduje, że oznaczenie
przedsiębiorstwa konkurencyjne-
go nie może być takie, aby wprowa-
dzało w błąd odbiorców co do
tożsamości z innem przeds. kon-
kurencyjnem.

Ustawa przewiduje karę grzyw-
ny do 12 tys. zł. lub aresztu do
6 tygodni, albo też obie łącznie
dla tych, którzy, dowiedziawszy
się w sposób niezgodny z pra-
wem lub dobremi obyczajami o
tajemnicach przedsiębiorstwa,
handlowych lub technicznych, ko-
rzysta z tych tajemnic w celach
konkurencyjnych, lub ich innym
udziela. Ta sama kara grozi pra-
cownikowi przedsiębiorstwa, gdy
tajemnice techniczne lub handlo-
we, jakie powierzono mu z uwa-
gi na stosunek służbowy: podaje
do wiadomości innych osób w
celach konkurencyjnych lub w
celach wyrządzenia szkody przed-
siębiorcy, a to w czasie trwania
stosunku służbowego lub do
dwóch lat po rozwiązaniu tegoż.

Kierownicy lub pełnomocnicy
przedsiębiorstwa za wymawianie
lub za uzyskiwanie dla siebie lub
osób trzecich korzyści wzamian
za korzystniejsze warunki zawie-
ranych umów kupna-sprzedaży
podlegają tej samej karze.

Ustawa, o której mowa, wcho-
dzi w życie z dn. 27 sierpnia.
 

 

KOMUNIKAT KLUBU MŁODYCH.
Żarząd Klubu Młodych zawiadamia wszystkich swoich członków,

że w piątek dnia 22 sierpnia r. b., w lokalu przy ul. Orzeszkowej 11,
o godz. 7 min. 30 wiecz., odbędżie się

ZEBRANIE REFERATOWO - DYSKUSYJNE
na porządek którego złożą się:

1. Referat p. W. Prószyńskiego p. t.: „DZIEJE FARYZEUSZÓW".
2. Dyskusja.

3. Komunikaty organizacyjne.
4. Wolne wnioski.

Obecność członków obowiązkowa. Sympatycy mile widziani.

 

Zarząd Koła Wileńskiego Związku Akad. „Młodzież
Wszechpolska" niniejszem zawiadamia, iż dyżury odbywają
się codziennie. (Poniedziałki, środy i piątki od godz. 12 do
1 pp., wtorki, czwartki 3—4 pp.), wlokalu własnym, przy ul.
Dominikańskiej 4,
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KWESTJA UKRAIŃSKA.
VI. Rosja i Ukraina.

co tu powiedziano o
kwestji ukraińskiej, nie wynika,
ażeby lud ukraiński i wszystko,
co z niego wychodzi dążyło do
oderwania się od Rosji.

Co do ludu, trzeba powie-
dzieć, że przy poziomie kultury,
na którym znajduje się ludność
tej części Europy, jedyną prawie
jej troską są jej sprawy gospo-
darcze, a stosunek jej do pań-
stwa zależy od sposobu trakto-
wania tych spraw przez władzę
państwową. Zrzesztą, nawet w
najbardziej cywilizowanych kra-
jach dążenia polityczne narodu
są przedewszystkiem dążeniami
jego warstw oświeconych.

Gdy chodzi o inteligencję,
wychodżącą z ludu małoruskiego
na południu Rosji, to niemała jej
część uważa się poprostu za Ro-
sjan: nietylko zaspakaja w języku
rosyjskim swe potrzeby kultural-
ne, ale posiada rosyjską ide-
ologję polityczną; na mowę zaś
małoruską patrzy jako na narze-
cze rosyjskiej. « Ilnni—a tych licz-
ba dziś szybko rośnie — uważają
się za Ukraińców, dążą do roz-
winięcia ukraińskiego języka lite-
rackiego i bronią jego praw u-
rzędowych, ale w większości u-
ważają krainę za integralną
część państwa rosyjskiego. Stosu-
nek do obecnej Rosji zależy od
tego, kto jest bolszewikiem, a
kto nim być nie chce lub ma
do tego drogę przeciętą.

Gdy chodzi o Rosjan, to z
wyjątkiem chyba jakichś samo-
bójczych  doktrynerów, niema
wśród nich takich,  którzyby
przyznawali Ukrainie prawo do
oderwania się od Rosji i utwo-
rzenia własnego, niezawisłego od
niej państwa. Jedni uważają lud-
ność miałoruską za takich samych
Rosjan, jak inni; drudzy patrzą
przyjaźnie na kultywowanie przez
nich swego języka literackiego;
trzeci wreszcie przyznają im pra-
wo do takiego, czy innego stop-
nia odrębności politycznej, ale
wszyscy uważają Ulkrainę za część
państwa rosyjskiego, na zawsze z
niem związaną.

Nie znaczy to, żeby kwestja
ukraińska, przy wszystkich czyn-
nikach, które ją tworzą i popie-
rają, nie była dla Rosji kwestją
poważną i niebezpieczną.

Ukraina jako napoważniejsza
pod względem gospodarczym
część państwa rosyjskiego, jest
ziemią, od której zależy cały jej
rozwój pokojowy w przyszłości.
Niemniejsze znaczenie ma posia-
danie jej w wojnie.

Obecna Rosja sowiecka, tak
samo jak dawna Rosja carska,
jest najbardziej militarnem pań-
stwem na świecie. Na jej armję
często- się patrzy przedewszyst-
kiem, jako na armję czerwoną,
przeznaczoną do współdziałania
z rewolucją światową. Zdaje się,
że sam rząd sowiecki lubi, ażeby
tak się na jego militaryzm zapa-
trywano. Tymczasem, gdy się bli-
żej rzeczom przyjrzymy, musimy
stwierdzić, że to jest przedew-
szystkiem armja rosyjska, której
istnienie i rozmiary wywołane są
potrzebą utrzymania całości pań-
stwa i obrony jego granic.
W rozmaitych swych częściach

Rosja jest zagrożona powstania-
mi. Niedawno widzieliśmy pow-
stanie w Azerbejdżanie, kraju z
ludnością właściwie turecką. By-
ło to powstanie nie pierwsze i
nie ostatnie. Azerbejdżan to Ba-
ku, a Baku to nafta; nafta zaś
dzisiaj, o ile nie znajduje się w
rękach angielskich lub amerykań-
skich, nabiera własności silnego
fermentu politycznego. Coraz
częściej w ślad za nią ukazuje
się na powierzchni ziemi inny
dziwny płyn — krew.

Nawiasem mówiąc, obok Ame-
rykanów i Anglików są i inne
narody, a przedewszystkiem Niem-
cy, które uważają, że umiałyby
sobie znakomicie z naftą pora-
dzić.

Z temi szczególn*mi właści-
wościami nafty spotykamy się
i my na naszem Podkarpaciu,
gdzie ferment polityczny jest
bardzo silny w stosunku do ilości
nafty. Na tym terenie naftowym

Z tego, mamy do czynienia z zagranicz-
nymi przedsiębiorcami nietylko
przemysłowymi alei politycznymi:
ci, tak samo jak tamci, ożywiają
ruchiprzy pomocy obcego kapi-
tału *).

Zresztą nietylko naftowy Azer-
bejdżan gotów jest w sprzyjają-
cych okolicznošciach przyprawič
Rosję sowiecką o niemałe trud-
ności wewnętrzne.

Sprawa obrony granic przed
wrogiem zewnętrznym najpowa-
żniej się przedstawia na Dalekim
Wschodzie, w dalszej zaś  przy-
szłości zapowiada się groźnie.
Nawiązany z Chinami kontakt,
bez porównania bliższy, niż to
było za carskiej Rosji, nie po-
zwala już w sprawach chińskich
na zastój: trzeba albo robić bol-
szewizm w Chinach, albo z Chi-
nami wojować. Z chwilą, kiedy
Kuomintang, czy jakikolwiek inny
rząd chiński, poradzi sobie na-
wewnątrz ze swoimi komunistami,
zacznie on niewątpliwie naciskać
na Rosję, ażeby ją wyprzeć z jej
stanowisk na Dalekim Wschodzie.
Sowiety, zdaje się, dobrze to ro-
zumieją: stąd Chiny zajmują
pierwsze miejsce wśród ich zain-
teresowań.

Nie tu miejsce na dłuższe za-
trzymywanie się nad Chinami.
Wystarczy tylko wskazać przede-
wszystkiem, że Chińczycy, mając
kraj najbardziej przeludniony na
świecie, należą do najenergicz-
niejszych kolonizatorów. Ta ener-
gja ich wzraogła się ostatniemi
czasy, w ostatnich wprost kilku
latach posunęli oni kolonizację
t. zw. Wewnętrznej Mongolji —
€o dla Rosji nie jest obojętne —
tak znakomicie, że zamieniła się
ona w kraj chiński.

Rosja sowiecka już miała nie-
dawno ostry konflikt z Chinami
w Mandżurji i na nowy w krót-
kim czasie musi być przygoto-
wana. Wojna zaś z Chinami co-
raz mniej zapowiada się, jako
zabawka, nietylko dlatego, że
przyswajają sobie one europej-
ską sztukę wojenną i ćwiczą się
wojskowo w swych wojnach do-
mowych, ale także, i to przede-
wszystkiem, ze względu na ich
ewolucję gospodarczo-techniczną
ostatnich czasów.

Chiny są wielkim krajem rol-
niczym. Są jednak również i były
zawsze wielkim krajem przemy-
słowym. Tylko, odcięte od świata,
zapatrzone w siebie, ugrzęzły w
starych chińskich metodach pro-
dukcji. Obecnie przechodzą one
z ogromną szybkością na metody
europejskie. Mając wszystkie naj-
ważniejsze surowce w wielkiej
ilości, w coraz szerszym zakresie
przerabiają w zbudowanych we-
dług ostatnich wymagań techniki
europejskiej fabrykach, ziarno na
mąkę, włókno bawełniane i jed-
wabne na tkaniny, rudę na żela-
zo i stal, piasek na szkło i t. d.
Ułatwia im to fakt, że są jednym
z najbogatszych w węgiel krajów
na świecie.

Wojna tedy z Chinami będzie
coraz bardziej wojną z państwem
przemysłowem, a to brzmi bardzo
powaźnie.

Gdyby Rosja została pozba-
wiona Ukrainy, a przez to węgla.
żelaza i nafty, jej widoki na prze-
ciwstawienie się Chinom w woj-
nie stałyby się wkrótce znikome.
Historja bligkiej przyszłości była-
by historją posuwania się pań-
stwowego i kolonizacji chińskiej
ku. Bajkałowi, a potem niezawod-
nie i dalej. Byłaby to zguba Ro-
sji, z punktu widzenia niejednej
polityki pożądana.  Przyszediby
wszakże czas, i to może dość ry-
chło, kiedy narody europejskie
spostrzegłyby i nawet odczuły, że
Chiny są za blisko.

To położenie sprawia, że Ro-
sja, jakikolwiek rząd w niej bę-
dzie rządził, musi bronić Ukrainy,
jako swej ziemi, do ostatniego
tchu, w poczuciu, że utrata jej
byłaby dla niej ciosem šmiertel-
nym. Roman Dmowski.

*) O tej robocie mamy nadzieję
udzielić naszym czytelnikom bliższych
SOA w krótkim czasie. Przyp.
ed,

 

Monarchistom ze „Słowa” ku
wiadomości,

Manifest J. Kr. Mości Zyg-
munta IV.

Otrzymaliśmy „manifest* Naj-
jaśniejszego Pana, Zygmunta IV,
alias Żygmunta Wilskiego, w któ-
rym z

„Podstawą dla naszego życia poli-
tycznego winna być konstytucja 3 maja.
Ona jedynie może być punktem wyj-
ścia, a rozwinięcie jej wskazeń mogą
wykonać jedynie ludzie, stojący na wy-
sokości zadania. Zrozumienie i odczu-
cie tego dogmatu politycznego stwo-
rzyło we mnie moc czynu. Proklamo-
wałem się Królem Polskim, jako Zy-
gmunt !V Piast, żonę moją Jadwigę
podniosłem do godności królowej, syna
mojego jedynego Olgierda podniosłem
do godności księcia Następcy Tronu,
wybór p. Ignacego Mościckiego na sta-
nowisko Prezydenta Rzeczypospoliiej
ogłosiłem za rieważny. Jest to fakt,
który zamknąłem w ramy aktu, złożo-
nego w ręce Prymasa Polski.

Gdy dnia 18 marca 1930 r. trzej
biegli pp. Mazurkiewicz, Łapiński i Łu-
niewski wbrew opinji biegłego dr. Otto
wypowiedzieli się, że podawanie się za
krola znamionuje chorobę, znaną w me-
dycynie pod nazwą „paranoia chronica",

"lowo

znalazłem się w położeniu, že Maje-
statu Polski nie mogłem wystawiać na
profenację; przeto pojechawszy do Po-
znania złożyłem w ręce Prymasa drugi
akt, stwierdzający, że Majestat Polski
deponuję u stóp Tabernakulum, bėdą-
cego pod pieczą J. E. Prymasa Polski".

Panom monarchistom, szcze-
gólnie ze „Słowa* wileńskiego ku
pociesze możemy dodać, że acz-
kolwiek p. Zygmunt Wilski chwi-

zrezygnował z godności
królewskiej, powrót jego bynaj-
mniej nie jest wykluczony, co
wynika z następujących słów
„manifestu“:

„Stając na gruncie Konstytucji 3 ma-
ja, nie może być mowy o obieralności
wobec skasowania elekcji. Droga autć-
proklamacji, obrana przez Napoleona i
i Wilheima | prowadzi mnie na etap
jeszcze wyższy—autoprokiamacji opar-
tej na siie ducha, nieszukającej oparcia
się na sile fizycznej. Przeciwnie siłę
fizyczną wezwałem do podporządkowa-
nia się sile ducha, który górować wi-
nien nad nią".

Skoro więc drogą autoprokla-
macji p. Zygmunt Wilski znowu
stanie się Zygmuntem IV nie
ominie chyba naczelnego redak-
tora „Słowa* tytuł szambelański
i białe spodnie.

POZWYZECK

 

Ww TŁENSKI

w sprawie szkodliwej działalności Zwięzku Nauczycieli Szkół
Powszechnych.

W związku z odezwą, którą
podaliśmy przed paru dniami, za-
mieszcza „Polska“ organ Episko-
patu, następujące uwagi:

Od dłuższego już czasu toczy
s'ę w Polsce zacięta walka o du-
szę młodzieży i o przyszłe obli-
cze naszej ojczyzny.

Siewcom kąkolu, !udziom.złych
i tajemniczych celów, nie podoba
się nasza Rzeczpospolita, stojąca
na straży u wrót Wschoduidzier-
żąca sztandar ze znakiem krzyża.
Nie mogą oni znieść, że Polska
wciąż jest „przedmurzem chrześ-
cijaństwa", że niszczące wszelką
kulturę „wiatry od wschodu* i
zbrodnicze knowania zachodnich
sił podziemnych rozbijają się o
nasz bastjon. Ludziom ziej woli
chodzi bardzo o to, by Polska
jaknajrychlej stać się mogła po-
dobną dę Francji z czasów Com-
bes'a lub do Meksyku za niedaw-
nych rządów Calles'a...

Rozumieją jednak, że jest to
sprawa trudna. Bastjon nie pad-
nie na odgłos trąb jerychońskich.
Obwarowany jest poczuciem re-
ligijnem ludu polskiego i prawem.
Potrzeba więc zastosować krecie
środki podkopu.

I podkop ten prowadzony jest
nie od dziś, wytrwale i systema-
tycznie.

Zrozumiano przedewszystkiem,
że zachodzi potrzeba wychowania
nowego pokolenia wbrew wszei-
kim tradycjom polskim. Postarano
się więc o zorganizowanie odpo-
wiednich „jaczejek“ „wśród na-
uczycielstwa, a następnie opano-
wano organizację zawodową „Zwią-
zek Nauczycieli Szkół Powszech-
nych*. Tam znaleźli pole do dzia-
łania różni wrogowie Boga, religji
i tradycji. Mają oni misję siania
wschodniego bezbożnictwą i ide-
ałów bezwyżnaniowych, toczących
dziś organizmy narodów zacho-
dnich. i

Wbrew wyražnemu prawu kon-
stytucyjnemu, nakazującemu re-
ligijne wychowanie młodzieży pol-
skiej — „reformatorzy" pracują
skrycie i podstępnie, starając się
zniszczyć wpływy Kościoła i spo-
łeczeństwa katolickiego na szkołe.
W działalności tej szermierze

bezbożnictwa, nie napotykają na-
leżytego przeciwdziałania, ośmie-
lają się coraz bardziej i wreszcie
zaczynają jawnie domagać się
usunięcia religii ze szkoły i zu-
pełnego zeświecczenia wychowa
nia narodowego. Hasła takie pa-
dały już na konferencji w Łowi-
czu, a następnie na Zjeździe Zw.

N. S. P. w Krakowie.
Związek ten wyraźnie stanął

na stanowisku wrogiein Kościoło-
wi i nie licząc się z opinją licz-
nych swych członków, nie po-
dzielających zapędów antyreligij-
nych—wbrew Konstytucji, wbrew
woli społeczeństwa, głosi zasady
laicyzmu, z tępą nienawiścią dla
ideałów religijnych, przez wieki
całe przyświecających Polsce.
W tych warunkach, jak zwy-

kle w chwilach niebezpiecznych,
ozwał się ostrzegawczy głos Epi-
skopatu polskiego, piętnujący po-
stulaty wygłaszane na krakow-
skim zjeździe i stwierdzający, że:
— „Młodzież nasza należy na-

przód do rodzicow, potem do Ko-
ścioła, a wreszcie do Państwa.
Ponieważ rodzice, Kościół i Pań-
stwo zgodnie wymagają, by na-
uczycielstwo młode pokolenie wy-

chowywało w duchu religijnym,
nauczycielstwo całe do tego za-
stosować się jest obowiązane".

Tak mówi Episkopat Polski, w
imieniu Kościoła, mając po swej
stronie olbrzymią większość ro-
dziców i ustawy Rzeczpospolitej
Polskiej.

Czy istnieje inna jaka władza
poza społeczeństwem, Kościołem
i Państwem, która rozkazywać
może nauczycielstwu? Jeśli istnie-
je—to jest to władza podziemna,
wroga i Kościołowi i Państwu, a
zmierzająca ku ciemnym celom:

Socjalistyczny „Robotnik obu-
rzył się już, że Episkopat polski
w Odezwie swej, mówiąc do kogo
należy młodzież — na trzeciem
dopiero miejscu postawił Pań-
stwo. Więc larum—Kośció! stawia
się ponad Państwem...

Ale, panowie socjaliści, stano-
wisko Kościoła w sprawie wycho-
wania młodzieży zawsze było ta-
kie. Kościół nigdy i nigdzie nie
wyrazi swej zgody na to, by Pań-
stwo miało być przedewszystkiem
uprawnione do rozstrzygnięć ja-
kiem winno być wychowanie no-
wych pokoleń. Wyższem jest od
praw Państwa do młodzieży pra-
wo naturalne rodziców i prawo
moralne duchowego ojcowstwa
Kościoła.

Zresztą katolicy całego świata
nie przestaną wogóle zwalczać
socjalistyczno- komunistycznej za-
sady omnipotencji Państwa, a
szczególnie w dziedzinie wycho-
wania. W Polsce przytem 'w tej
sprawie niemasz konfliktu Pań-
stwa z Kościołem.

Głos Episkopatu polskiego —
jest głosem Kościoła, któremu
wszyscy katolicy twinni są posłu-
szeństwo, gdyż chodzi tu o spra-
wy wiary i moralności.

Akcji więc kreciej wrogów re-
ligji, akcji burzycielskiej, niebez-
piecznej również i dla Państwa,

przeciwstawić się winno całe spo-

łeczeństwo, a przedewszystkiem
organizacje rodzicielskie. Nie mo-
żemy pozwolić, a nawet dopuścić
myśli, by dzieci polskie ktokol-
wiek bądź śmiał wychowywać na
bezbożników i półbolszewików.

Również powinno otrząsnąć się

z wpływów masońsko-radykalnych
i nauczycielstwo. Mniejszość, hoł-
dująca „zasadom* spasowiaków,
nie powinna więcej narzucać
swych przekonań większości, nic
wspólnego z bezbożnictwem nie-
mającej.

Dla nauczyciela katolika nie
ma dziś innego wyjścia, prócz

. drogi wskazanej przez episkopat.
Albo Z. N. S. P. zaniecha roboty
wywrotowej, albo jego szeregi
muszą zmaleć przez opuszczenie
ich przez wszystkich dla których
Bóg, Kościół i Ojczyzna nie są
czczemi dźwiękami.

A władze szkolne nie mogą
dłużej zachowywać się tak, jak-
gdyby nie wiedziały jaki duch pa-
nuje w Z. N. S. P. Trzeba się

tym „duchem* zainteresować bli-

żej! Skasowanie przymusu płace-

nia składek do Z. N. S. P. odra-
zu nauczyłoby kierownictwo Związ-
ku liczenia się z opinją większo-
ści członków. Z. N. $. P. musi
przestać być panstwem w pań-
stwie". Od tego należy zacząć
doprowadzenie do porządku ludzi,
którzy zapomnieli, źe pracują w
Polsce!

 

> prasy.
Biužniercy.

Urzędawa PAT-iczna,  utrzy-
mywana za pieniądze polskiego
katolickiego ludu, rozeslala šwie-
żo następujący, bluźnierczy ko-
munikat, który przytaczamy w
skróceniu:

Dnia 17 sterpnia 1920 r.' Naczelny
Wódz Wojsk Polskich, Józef Piłsudski,
wykonał słynny manewr strategiczny
nad Więprzem, rezultatem którego było
przerwanie ofensywy bolszewików i
okrążenie ich od tyłu. Wynikiem tej
zwycięskiej kampanji było podpisanie
rozejmu w dniu 18 października 1920 r.,
utrzymane zostały historyczne I etno-
graficzne granice Polski, od wieków
nam przynależne, a w 1920 r.
czone hartem i pogardą śmierci pol-
skiego żołnierza, prowadzonego w bój
genjuszem Józefa Piłsudskiego.

Prawdy historycznej fałszować nie
wolno. A jednak znalazła się grupa lu-
dzi, która z manjackiem uporem usiłuje
wmówić w społeczeństwo, że zasługa
uwolnienia naszej Ojczyzny od czerwo-
nego najeźdźcy leży w sile nadprzyro-
dzonej, w osobistej interwencji Matki
Boskiej. i

Rożsądny człowiek się pyta: gdzie,
w jaki sposób wylęgło się pojęcie „Cu-
du nad Wisłą?”

Otóż tak szczęśliwie się złożyło, że
na dwa dni przed owem decydującem
posunięciem marszałka Piłsudskiego wy-
padło święto Matki Boskiej. Bractwo
św. Zyty (św. Zyta jest patronką służą-
cych. Przyp. red.) odrazu doszło do
wniosku, że opóźnienie to należy poło-
żyć zapewne na karb wielkiej odległoś-
ci, jaka dzieli niebo od ziemi, a więci
w tym wypadku widać, że ów pałento-
wany cud podlega prawom przestrzeni
i czasu,

Nie zdziwilibyśmy się zupełnie, gdyby
usiłowano imputować, że legjony pol-
skie i ich |-sza kadrowa kampanja, któ-
ra w pamiętny dzień 6 sierpnia 1914 r.
pod wodzą swego komendanta wyma-
szerowała z krakowskich Oleandrów,
była dziełem i zasługą Przemienienia
Pańskiego, którego święto na ten dzień
właśnie przypada.

Poddajemy tę myśl pod rozwagę,
zrzekejąc się a priori ewentualnych
roszczeń o autorstwo... .

Ohydna elukubracja, podpisa-

wywal-

na pseudonimem „Pomian* wy-
wołała zrozumiałe oburzenie, któ-
1erm między innemi Słusznie daje
wyraz „Słowo Pomorskie*:

Winę za ten „artykuł* ponosi homo
Pomian. W większym jednek stopniu
ponosi ją za rozpowszechnianie Polska
Agencja Telegraficzna. Totęż dostaje
dziś (i dostanie później jeszcze o czem
pamięteć będziemy) po łapach. Ponad=
to oświadcza się niniejszem pod jej
adresem spokojnie, ale dobitnie, aby w
pięty poszło: — Wara ci od uczuć ka-
tolickich i narodowych.

Qni i naród.
„Kurjer Poznański" rozważa

przyczyny zachowania się obozu
majowego wobec ogólno narodo-
wego święta „Cudu Wisły".

„W tem niezrozumiałem na pierwszy
rzut oka zachowaniu się obozu rządo-
wego wobec obchodu „Cudu Wisły” od-
żwierciadla się jek cały jego stosu-

nek do narodu jego głębokiem prze-
konaniu składa się naród istotnie z
„idjotów*. Jest blerną masą, niezdolną
do żadnego pozytywnego i twórczego
wysiłku, a mogącem działać użytecznie
jedynie na rozkaz. Zasadę koszarową,
że rekrut musi śiepo słuchać, a nic nie
myśleć, usiłują piłsudczycy przenieść
na całe społeczeństwo i odpowiednio je
traktują.

Czynniki oficjalne posianowiły świę-
cić dziesiątą rocznicę zwycięskiej wojny
z r. 1920 w październiku, więc wszyscy,
według nich, powinni się do tego zasto-
sowač.

Był też drugi powód bojkotu. 15
sierpnia to święto Matki Boskiej. 1 nic
dziwnego, że naród katolicki w myśl
swoich tradycyj i przekonań związał
swoje zwycięstwo z tem świętem uro-
czystem, widząc w niem dowód opieki
Opatrzności nad jego krajem. „Cud
Wisły” złączył się znowu u nas ze czcią, -
jaką ma naród dla Królowej Kororiy
Polskiej. FA to nie wszystkim się podo-
ba. Jest rzeczą znamienną, że „sana-
cyjny* komitet obchodu zwycięstwa w
dniu 18 pażdziernika, złożony zresztą
wyłącznie z patentowanych członków
B. B. z marszałkiem Senatu Szymań-
skim na czełe, posiada w swojem łonie
przedstawiciela duchowieństwa ewange-
lickiego, ale niema przedstawicieli epi-
skopatu katolickiego. >
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„Dwaj
O samobójcy”.
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Obchody „Cudu Wisły* wykazały w
jak niezdrowych żyjemy stosunkach.
Bo jeżeli na całym Świecie rządy stara-
ją się rozbudować energję i dumę na-
rodową, u nas naród od wszystkiego
się usuwa i nim pogardza. Niechętnie
się patrzy, gdy manifestuje swe uczu-
cia wówczas, gdy sam chce. Narodowe
obchody mają zastąpić sztywne galów-
ki, lub... dożynki. Stara się społeczeń-
stwo istotnie ogłupić, pozbawić samo-
dzielnej myśli i samodzielnego czynu.
A tymczasem położenie Polski wobec
ciągłych napaści niemięckich, wymaga,
by naród był czujny, poważny, twórczy
i samodzielny.

Nastroje w obozie B. B.

Gdyby ktoś sądził, że jedynie
grupa Związku Naprawy Rzeczy-
pospolitej, wypowiadająca się w
„Przełomie”, w sposób coraz wy-
raźniejszy, nie tai swego najdalej
idącego zaniepokojenia wynikami
rządów przewrotu majowego,
miałby obraz niezupełny.

Także koła zachowawczo-go-
spodarcze, które przez parę lat
po maju 1926 r. wychwalaly prze-
wrót w tygodniku łódzkim „Praw-
dzie” i napadały zacięcie szcze-
gólnie na obóz narodowy na każ-
de słowo niepokoju i ujemnej
oceny, obecnie nie mogą już ta-
ić zatroskania.

Bo oto, co pisze
(nr. 32):

— „Wieiu ludzi zadaje sobie pyta-
nie, czy tej jesieni nastąpi nareszcie
owa rozgrywka od lat zapowiadana i co
rok od kwietnia do pażdziernika prze-
suwana, Czy ta jesień przyniesie nam
długo wyczekiwane zmiany, czy od tej
jesieni zaczniemy nareszcie żyć w nor-
mainych warunkach, bez tej ciągłej
niepewności jutra i bez tego ciągłego
wyczekiwania jakichś niespodzianek,
które czynią nam życie nieznośnem,
zacieniają nam horyzonty, zabijają
przedsiębiorczość, zmuszaąc do życia
z dnia na dzień".

Do tych mocnych. określeń
dołączają się jeszcze i dalsze:
— „Błądzenie po omacku, uciażli-

wa wędrówka po krętych ścieżkach,
na których ani kierunku, ani przebytej
drogi określić nie podobna, jest tortu-
rą nawet dla najodporniejszych. To
też nerwy zaczynają odmawiać posłu-
szeństwa po jędnej i drugiej stronie.
Po stronie opozycji coraz częściej .ob-
serwować można objawy histerji, a
po stronie obozu rządowego objawy
niepokoju i upadku zaufania, nie-
liczne jeszcze sle symptomatyczne dla
nastroju znużenia i wyczerpania nerwo-
wego”.

Jak na głos z obozu rządo-
wego, jest to dostatecznie wy-
raźne.

Stwierdzając, że nikt nie wie,
czy będzie ta rozgrywka w jesie-
ni, czy jej nie będzie, posuwa się
„Prawda” do rozpaczliwego przy-
puszczenia:

— „W tym stanie rzeczy naw:t w
kołach skrajnej opozycji przyjętoby
z ulgą jakieś rozstrzygnięcie pozapar-
lamentarne, o ile stwarzałoby ono
nowy stan rzeczy, nowe podstawy ustro-
jowe i nowy, jasno określony po-
rządek”.

Że pismo zachowawczo-gospo-
darcze B. B. tylko wmawia takie
poglądy opozycji, to jest jasne,
ale zdaje się, że także tylko wma-
wia własnym kołom.

Bo w innem miejscu tego sa-
mego wydania, stwierdziwszy, że
zapas walut i dewiz zagranicznych
w Banku Polskim wynosił 31.VII
1928 roku «501,7 milj. zł., 31.VII
1929 roku—444,4 milj. zł., 20.VII
1930 roku—217,1 milj. zł., a 31.VII
1930 roku nie więcej niż około
200 milj. zł., powiada:

— „kKapitały uciekają z Polski,
uciekają prawdopodobnie nietylko ka-
pitały obce, które pracowały u nas w
posłaci bądź kredytów towarowych,
bądź krótkoterminowych kredytów ban-
kowych, ale uciekają także I kapitały
krajowe, rieznajdujące dostatecznie
pewnej lokaty wobec kompletnego
zaniku rentowności handlu i prze-
mysłu”. |

Jeżeli w takim stanie rzeczy

ktoś jeszcze myśli o dalszych za-
machach stanu, ałbo jest bardzo

wesoły, albo w skrajnej rozpaczy.

„Prawda”

 

ŻYCIE KATOLICKIE.
Przemówienie J. E. Ks. Nun-
cjusza, Arcybiskupa Fr. Mar-
maggi'ego, na grobach boha-

terów w Radzyminie.

(Kap) Stosownie do zapowie-
dzi przybył w dniu 15-go bm.
koło godz. 6-ej popoł. do Radzy-

mina na cmentarz wojskowy JE.

Ks. Nuncjusz, Arcybiskup Fran-

ciszek Marmagai. Po odprawie-
niu modłów na grobach JE. Ks.
Nuncjusz wygłosił następujące
przemówienie:

„Na tem cichem polu cmen-
tarza historycznego w obecności
tych świętych grobów, gdzie le-
żą najpiękniejsze kwiaty młodzie-
ży polskiej, nasze dusze przenik-
nięte są do głębi myślami wznio-
slemi i świętemi.

Posłuchajmy w tym momencie,
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tak uroezystym, głosu wiary i
Ojczyzny. Pierwsza myśl to po-
dziw dla tych walecznych žol-
nierzy, którzy byli cudem dla ca-
łego Świata przez swą odwagę w
momencie decydującym dla na-
rodu polskiego. Druga myśl —
to wdzięczność dla tej krwi ofiar-
nej, która niejako okupiła Oj-
czyznę i jej wolność. Trzeciem
uczuciem to hołd wobec wyro-
ków Opatrzności i dobroci Bożej,
która sprawiła, że zbawienie Wa-
szej Ojczyzny nastąpiło za po-
średnictwem Najświętszej Marji
Panny, Królowej Korony Polskiej
i właściwej Twórczyni „Cudu nad
Wisłą”.

Pochylmy nasze czoła przed
temi grobami, które kryją tyle
miłości, tyle życia i które mówią
o wielkiej cnocie obywatelskiej i
wojskowej narodu polskiego. Pad-
nijmy na kolana i módlmy się:

Pokój i chwała dla zmarłych
bohaterów, pozdrowienie i po-
myślność dla żyjących, cześći
szczęście dla Polski“.

Przed synodem Iwowskieį
archidiecezji.

Jak wiadomo, w ostatnich
dniach września odbędzie się Sy-
nod lwowskiej rzymsko-katolickiej
archidiecezji, w którym wezmą
udział dostojnicy kościelni, kler,
liczni profesorowie uniwersytetu
itd. Organy prasowe ruskie alar-
mują z powodu tego synodu w
obawie przed „pochodem laty 1-
zacji“. Powodem niepokoju po-
lityków ruskich jest ustęp Listu
Pasterskiego, powołujący się na
pracę i zasługi zmarłego przed
kilku laty ks. arcybiskupa Bilczew-
skiego, jako wzoru na przyszłość.
Dzięki staraniom zmarłego arcy-
biskupa ilość księży w archidie-
cezji została powiększona. utwo-
rzono przeszło 100 nowych na-
rafji i przeszło300nowych kościo-
łów i kaplic.

Prasa ruska dopatruje się w
tem „intrygi politycznej". Prasa
polska $Q9 odpowiedzi na to wy-
tyka Rusinom, że nigdy nie po-
trafią oddzielić polityki od reli-
gijnych spraw i odróżnić obrony
od ataku. Faktem jest, że żaden
z nowych kościołów, żadna kapli-
ca i parafja ńie powstały we wsi
ruskiej celem wynarodowienia lud-
ności ruskiej. Nie jest to więc
„pochód latynizacji*, a tylko za-
spokojenie istotnych potrzeb lud-
ności polskiej, pozbąwionej do-
statecznej opieki religijnej. (Press)

Prezydent Doumergue o
zadaniach Kościoła i Francji.

„La Croix de Tarn et Caron-
ne* podaje następującą wiado-
mość:

P. Doumergue, prezydent re-
publiki francuskiej, przyjmując
przed kilku miesiącami nowego
arcybiskupa Paryża, J. Em. Ks.
Kardynała Verdier, wypowiedział
parę uwag o Kościele katolickim
i o Francji, które w ustach naj-
wyższego przedstawiciela pań-
stwa, będącego przez długie lata
w wojnle z Kościołem i niekato-
lika, pochodzącego z rodziny pro-
testancklej, nabierają szczególne-
go znaczenia.

Prezydent Francji mówił m. in.
Francja jest krajem katolickim, z
istoty katolickim. Coraz” więcej
stwierdzam, że istnieją w niej
głębokie uczucia chrześcijańskie;
jesteśmy wielkim krajem katolic-
kim i powinniśmy takim krajem
być nadal. Z tego powodu zada-
niem naszem jest odgrywać w
świecie rolę czynnika powściąga-
jącego — oto nasza jedyna am-
bicja. Ten obowiązek jest tak
ważny, że, jeśli Francja przesta-
łaby go spełniać, będziemy mieli
wojnę światową przed upływem
dwuch lat. Trzeba, by siły kato-
lickie pomogły do zaprowadzenia
jedności w kraju, do zapewnienia
moralnego dźwignięcia się Fran-
cuzów, do rozszerzenia wszędzie
dobrocii miłości. Trzeba na we-
wnątrz zapewnić zjednoczenie
wszystkich sił moralnych. Otóż
Ty, Księże Frcybiskupie, jesteś
przedstawicielem wielkiej potęgi
moralnej, jaką jest katolicyzm.
Nie obawiaj się rozwijać swej
działalności. Ujawniający się anty-
klerykalizm jest czysto powierz-
chowny. Katolicyzm może doko-
nać wiele, jeśli duchowieństwo
obwaruje się w dziedzinie religij-
nej i społecznej.

Przytaczając te słowa, chcieli-
byśmy ze swej strony zwrócić na
nie uwagę tych wrogich Kościo-
łowi kół, jakie pracują z całych
sił nad podważeniem i zniszcze-
niem katolicyzmu w Polsce. Mo-
że w chwili rozwagi zechcą za*
dać sobie pytanie, czy ten kato-
licyzm, który zwalczają zaciekle,
naprawdę dobrze poznali, czy ra-
czej nie widzą go poprzez gęstą
zasłonę przesądów.

KOLEŻANKO! KOLEGO - MATURZYSTO!
Będziesz wkrótce studentem!

Czy pomyślałeś już o organizacji

akademickiej, do której wstąpisz?

Polska_ potrzebuje Obywateli świadomych

swych zadań narodowych i zorganizowanych!

Środowiskiem Akademika - Polaka
może być tylko organizacja narodowal.
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Die pailgų.
Akcja centrolewu.

Jak donosi „Kurjer Warsz."

we środę przez cały dzień wczo-

rajszy toczyły się poufne narady

przedstawicieli stronnictw centro-

wych i lewicy sejmowej. Sądząc

z tych wiadomości, które prze-

dostały się z tych obrad do kół

parlamentarnych, należy liczyć się

z tem, iż w najbliższym czasie

ożywi się znacznie życie politycz-

ne zarówno na terenie parlamen-

tu, jak i kraju. Centrolew po dłuż-

szych naradach ustalił plan sze-

roko zakreślonej akcji opozycyj-

nej i postanowił zwołać na dzień

1-szy września posiedzenie wszy-

stkich członków6klubów centrum

„ i środka dla uzyskania aprobaty

dla tych planów. W dniu 2 wrześ-

nia prawdopodobnie centrolew

zgłosi do P. Prezydenta Rzplitej

żądanie (zwołania sesji nadzwy-

czajnej sejmu, dla którego po-

parcia rozporządza dostateczną

liczbą podpisów. Zgodnie z po-

stanowieniami konstytucji, sejm

winien być w tym wypadku zwoó-

łany d. 16 września. Bezpośred-

nio przed terminem ostatecznej

decyzji P. Prezydenta  Rzplitej

stronnictwa centrum i lewicy pro-

jektują odbycie zgromadzeń pu-

blicznych w całym szeregu miast

polskich, na których szerokie ko-

ła obywateli miałyby swemi uchwa-

łami poprzeć żądanie zwołania

nadzwyczajnej sesji sejmowej.

Oficjalnie podano z obrad Cen-
trolewu, następujący komunikat

do wiadomości publicznej:

„Przedstawiciele stronnictw le-
wicy i środka postanowili na po-

siedzeniu środowem zwołać na

dzień 1 września, na godz. 13,

wszystkich jposłów i senatorów
klubów lewicy i środka, celem

zaprotestowania przeciwko zaku-

som na całość granic Rzeczypo-

spolitej“.
Należy zaznaczyć, że w łonie

Centrolewu ostatnie agresywne

wystąpienia Niemców, wymierzo-

ne przeciwko Pomorzu, są żywo

omawiane. Stronnictwa te uznały

za właściwe podnieść przeciwko
temu kategoryczny protest.

Pogłoski o dyktaturze
w Niemczech.

Z Berlina donoszą, że w lewi-

cowych kołach politycznych krą-

żą uporczywie pogłoski o planach

dyktatury, branej w rachubę na

wypadek oczekiwanej klęski wy-

borczej partyj, popierających rząd

Briininga. Dyktaturę miałby wy-
konywać generał Reichswehry,
Schleicher, lansowany rzekomo
przez najbliższe otoczenie prezy-
denta Rzeszy.

Pogłoski te zahaczają zwłasz-
cza o osobę prezydenta Hinden-
burga, wykorzystując fakt, iż pre-
zydent Rzeszy spędza obecnie
czas w wiosce górskiej Dietram-

szell w Bawarji głównie w celu
wyeliminowania swej osoby z kam-
panji wyborczej.
W związku z tem właśnie po-

dała pewna agencja komunistycz-
na wiadomość, iż w Dietramszell

odbyć się ma spotkanie prezy-

denta Rzeszy z Hitlerem. Również

pogłoski o porozumieniu się
Schielego z Hugenburgiem i wo-
góle o energicznych staraniach
około zmobilizowania wspólnego

frontu, biegnącego od hitlerow-

ców až do „Landbundu“, wyzy-

skiwane są przez prasę lewicową
do daleko posuniętych  przy-
puszczeń.

L talojPolsk
Zjazd inżynierów drogo-

wych.
W dniach 28 i 29 sierpnia b. r.

odbędzie się w Katowicach Walny
Zjazd Członków Inżynierów Dro-
gowyeh Rzeczypospolitej Polskiej.
Na porządku dziennym prócz nor-
malnych spraw objętych statu-
tem, znajduje się sprawozdanie z
wyników ankiety rozpisanej przez
Zarząd Związku w sprawie nowo-
wprowadzonej jednotorowej admi-
nistracji drogowej w Polsce.

Ponadto projektowane są wy-
cieczki na drogi w Województwie
Sląskiem celem zwiedzenia pro-
wadzonych tamże robót około
przebudowy tych dróg 7 zastoso-
waniem wszystkich nowoczesnych
systemów.

Projektowaną też jest dwu-
dniowa wycieczka naukowa do
Niemiec.

Niezwykłe występy policji
w Wieluniu w dniu Cudu

Wisły.
„Gaz. Warsz.* donosi:
Mamy do zanotowania wypa-

dek, jedyny chyba w dziejach
odrodzonej Polski. Podając go do
wiadomości publicznej, chcemy
zwrócić uwagę na skutki, jakie za
sobą pociąga powierzenie wiadzy
jednostkom, nie stojącym na wy-
sokości zadaria.

Społeczeństwo miasta Wielu-
nia, położonego w bliskości gra-
nicy pruskiej, chciało uczcić dzień
15 sierpnia 1930 r., jako dziesiątą
rocznicę „Cudu nad Wisłą*, w
szczególnie uroczysty sposob.

Szereg organizacyj, jak Sokół,
Macierz Szkolna, Straż ogniowa
ochotnicza, Stow. Kupców, Stow.

Rzemieślników Chrześcijan, Stow.
Młodzieży Chrześcijańskiej, Stow.
Właścicieli Nieruchomości, utwo-
rzyło wspólny komitet, który usta-
lił następujący program uroczy-
stości: w wigilję Święta, w czwar-
tek wieczorem „capstrzyk“ i prze-
maszerowanie umundurowanych
organizacyj przez główne ulice
miasta z orkiestrą, w dniu 15 sier-
pnia zbiórka przed gmachem stra-
ży ogniowej i wspólne udanie się
do kościoła na nabożeństwo.

Program ogłoszono w treści-
wej odezwie, podpisanej przez
prezesów wszystkich organizacyj.
Odezwa wzywała zarazem mie-
szkańców do udekorowania do-
mėw na znak uroczystošci.

Tymczasem odezwy, rozklejo-
ne za zezwoleniem magistratu na
murach miasta, zostały poztywa-
ne i rzucone w błoto. Fkcją tą

kierował znany na miejscowym
bruku z licznych protokółów za

opilstwo i burdy działacz sana-

cyjny.
Pochód wieczorny został do-

słownie rozpędzony przez policję,
która w tym celu skonsygnowała
pluton posterunkowych.
W dniu 15 sierpnia od wczes-

nego ranka policja zajęła się usu-
waniem flag i emblematów na-
rodowych, grożąc mieszkańcom
spisaniem protokółów. Nabożeń-
stwo odbyło się wprawdzie bez
przeszkód, niemile jednak raziło
wiernych, tłumnie zebranych w

02114.6.

kościele, zachowanie się komen-

danta policji, który wszedłszy do

kościoła na czas kazania, wysłu-

chał go stojąc ostentacyjnie na-

przeciw ambony i opuścił świą-
tynię natychmiast po kazaniu. Cel
przybycia do kościoła był bardzo

wyraźny i przypomniał nam żywo
metody stosowane za carskiego
regimu.

Cała Polska jak długa i sze-
roka, święciła w tym roku dzień
„Cudu nad Wisłą, jaknajuroczy-
šciej, manifestując swoją radość

z powodu odparcia nawały bol-

szewickiej bez żadnych przeszkód.
Czem został wywołany i tak bez-
ceremonjalnie przeprowadzony za-
kaz uroczystości w Wieluniu?
Zadne względy formalne, żadne
kruczki policyjno-administracyjne

nie zmienią faktu, że ludności
polskiej w polskiem mieście nie
pozwolono zamanifestować swych
uczuć w dniu narodowego święta.

Wierzymy, że niefortunni ad-

ministratorzy otrzymają odpo-

wiednie pouczenie. (Uważamy jed-

nak za słuszne i potrzebne przy-

gwożździć publicznie nazwiska tych

polskich urzędników, którzy spo-

wodowali skandal, jakiego jeszcze

Polska nie widziała: obowiązki za-

stępcy pod nieobecność starosty,
korzystającego z urlopu, pełni

obecnie referendarz p. Mieczy-

sław Jarnicki, komendantem zaś

policji na powiat Wieluński jest

p. Ungeheuer.
 

 

KRONIKA.
Sprawy miejskie.

— Zakończenie brukowania
rynku Kalwaryjskiego. Bruko-
wanie rynku Kalwaryjskiego do-
biega już końca i w przyszłym
tygodniu rynek zostanie już od-
dany do użytku publicznego.

Również na ukończeniu jest
układanie chodnika na ul. Cho-
cimskiej. w
— Ośrodek zdrowia kuleje.

Prace riad budową ośrodka zdro-
wia przy ul. Rydza Smigłego znów
utknęły na martwym punkcie.
Przyczyną tego są pustki w kasie
magistratu. W ośrodku zdrowia
miały być założone poradnia
hygjeniczna, poradnia lekarska,
laboratorjum itd. Jak widać jed-
nak, zrealizowanie tych planów
długo jeszcze każe na siebie cze-
kać. w '
— Elektryfikacja przedmieść.

Magistrat m. Wilna prowadzi obec-
nie prace nad bardziej intensyw-
nem oświetleniem przedmieść:
Nowego Światu i  Sołtaniszak.
Przeprowadzone są nowe linje
elektryczne, które nareszcie roz-
proszą panujące dotychczas tam
egipskie ciemności. w

Sprawy administracyjne.
— Odprawa zwierzchników

policyjnych. Wczoraj w lokalu
„Starostwa Wileńsko-Trockiego od-
była się odprawa komendantów
policji, kierowników  komisarja-
tów, kierówników wydziałów i re-
feratów śledczych. Rozprawie prze-
wodniczył inspektor Ludwikow-
ski, który omówił z odprawiany-
mi oficerami policji systemy no-
woczesnej administracji policyj-
nej. (w)

Sprawy wojskowe.
— Zaliczki dla rezerwistów.

wydział wojskowy magistratu m.
Wilna przystąpił już do wydawa-
nia zaliczek rezerwistom, którzy
ostatnio odbyli ćwiczenia woj-

skowe. (w).
— Sporządzanie list roczni-

ka 1912. Wydział wojskowy ma-
gistratu m. Wilna przystąpił do
przyśpieszonego sporządzania list
rocznika 1912, gdyż jak wiadomo
od 1-go września rozpocznie się
rejestracja tego rocznika. (w).

„A

  

Powiat Brasławski: płonica 1,
błonica 3, krztusiec 2, gruźlica 8
(1 zgon), jaglica 34, lues 1.

Powiat Oszmiański: krztusiec 5,
gruźlica 2.

Pówiat Swięciański: płonica 3,
gruźlica 5, jaglica 5, influenca 2.

Powiat Postawski: dur plami-
sty 1, błonica 2, jaglica 11.

Powiat Dziśnieński: jaglica 39.

(w)
Sprawy robotnicze.

— Obrady komisji minister-
jalnej w sprawie dozorców.
W ciągu ostatnich dwuch dni w
Inspektoracie Pracy odbywają się
narady komisji, złożonej z przed-
stawicieli ministerstw, w sprawie
zatargu dozorców z właścicielami
domów. Zatarg ten trwa już od
pół roku i mimo kilkakrotnych
konferencyj nie został rozstrzy-
gnięty.

Obecnie komisja ma podykto- |
wać stronom następujące warun-
ki: właściciele domów nie mogą
wypowiedzieć dozorcom mieszka-
nia i pracy w miesiącach zimo-
wych zaś na wypadek wypowie-
dzenia w miesiącach niezimowych,
właściciele winni wypłacić dozor-
com 6-ciomiesięczne wynagrodze-
nie.
W ten sposób półroczy zatarg

zostanie zlikwidowany. (w)

Z życia stowarzyszeń.
— Przesunięcie terminu Ogól-

no-Krajowego Konkursu Modeli
Latających L. 0. P. P. Zarząd
Główny L. O. P. P. komunikuje,
że termin Ogólno-Krajowego Kon-
kursu Modeli Latających L.O.P.P.
przesunięty został na 11 i 12 paź-
dziernika r. b.

Sprawy szkolne.
— Dyrekcja 6imnazjum Zgro-

madzenia Sióstr Najświętszej
Rodziny z Nazaretu uprzejmie
zawiadamia, że egzamina wstępne
do klasy I, II, III, IV i VI odbędą
się w dniach 2, 3, 4 i 5 wrzešnia
r. b. Kancelarja czynna codzień
od godz. 9-ej do 1l-ej.
— Szkoła mechaników 10-

tniczych. Zarząd Komitetu Woje-
wódzkiego Wileńskiego L. O. P.P.
podzje do wiadomości, że z dniem
dzisiejszym rozpoczął przyjmowa-

 

Poczta i telegraf.
— Nowa agencja pocztowa.

Zawiadamia się, iż z dniem 30
sierpnia b. r. uruchamia się agen-
cję pocztową Wielkoryta w pow.
Brześć n/B. wojew. poleskiego

Handel i przemysł.
— Chrześcijański Bank Spół-

dzielczy (Antokolska 28), dbając
o dobrobyt swych członków rol-
ników podmiejskich i ogrodni-
ków, dostarcza na kredyt na se-
zon jesienny: kainit, tomasówkę
i inne nawozy sztuczne.

Z zamówieniami należy po-
śpieszyć ł

Sprawy sanitarne.
— Stan chorób zakaźnych.

W ciągu ubiegłego tygodnia na

terenie woj. Wileńskiego zanoto-
wano następujące choroby za-
kažne:
W Wilnie: dur brzuszny 5, pło-

nica 13 (1 zgon), błonica 2, róża
6, krztusiec 4, gruźlica 11 (zgo-

nów 10), jaglica 4, grypa 2, miesz-
kań odkażono 2.

Powiat Wileńsko-Trocki: dur
brzuszny 2, krztusiec 5, jaglica 1.

Powiat Wilejski: błonica 1, ja-
glica 10.

Powiat Mołodeczański: czer-
wonka 1, płonica 2, odra 2, jagli-
ca 5.

nie podań kandydatów do Szkoły
mechaników lotniczych w Sy-
gniowce pod Lwowe ,
. (Do szkoły przyjmowani będą
jedynie i wyłącznie kandydaci
urodzeni w latach 1910, 1911,
1912 i 1913, mający poświadcze-
nie wystawione przez lekarza urzę-
dowego, że są zdolni do służby
wojskowej w kategorji „A” i po-
siadający:

a) świadectwo ukończonej szko-
ły rzemieślniczo-przemysłowej 3-le-
tniej — oddział ślusarsko-mecha-
niczny,

b) świadectwo ukończonej szko-
ły przemysłowej mistrzów mecha-
ników,

c) świadectwo czeladnicze w
dziale ślusarskim, lub  mechani-
cznym,

d) pracownicy przemysłu ślu-
sarskiego i mechanicznego, któ-
rzy wykażą, że posiadają conaj-
mniej 4-letnią praktykę zawodo-

wą.

“ Kandydaci poddani będą egza-
minowi wstępnemu ze znajomo-
ści języka polskiego w słowie i
piśmie, oraz arytmetyki, a kandy-
daci pod „D” także z pracy czela-
dniczej.

Szczegółowe warunki przyję-
cia są do przejrzenia w biurze

Komitetu Wojewódzkiego L.O.P.P.

MPENSK

L Radi Sawięckiej.
Chłopi w Sowietach cho-

wają zboże.
Komisarjat rolnictwa zwrócił

się z apelem do lokalnych władz
sowieckich, wskazując na nieza-
dawalające terapo zasiewów je-
siennych.

Komisarjat wskazuje również,
iż na wsiach sowieckich daje się
zauważyć masowe zjawisko ma-
gazynowania zboża przez włościan
oraz odsprzedaży  spekulantom
prywatnym.

Komisarjat poleca wzmocnić
represje administracyjne wobec
opornych włościan celem wydo-
bycia od nich nadwyżek zboża.
Dzienniki sowieckie wskazują, iż
na wsiach daje się zauważyć wy-
raźne wzmożenie propagandy ku-
łaków i duchowieństwa, którym
przypisuje się winę niedostatecz-
nego zapełnienia zbożem maga-
zynów rządowych.

Na wsi znajdują posłuch nie-
prawdopodobne pogłoski o wiel-
kiej klęsce, którą poniosły woj-
ska sowieckie na Dalekim Wscho-
dzie i o pojawieniu się na Syberji
cara, który ma czele wielkiej
armji maszeruje na Moskwę. Po-
głoski te znajdują wiarę wśród
ciemnego chlopstwa, które po-
wstrzymuje się z dostawianiem
zboża do magazynów rządowych.

Ciężka sytuacja Stalina.
Wśród zagranicznych dyplo-

matów, akredytowanych w 'Mo-
skwie, panuje przekonanie, że sy-
tuacja Stalina jest w chwili obec-
nej bardzo ciężka. Stalinowska
„piatiletka“ jest to „fata morgana“,
w które wpatrzeni są wszyscy
wierzący narazie w Stalina komu-
niści. Tylko zawdzięczając jej,
znoszą oni, obecne straszne wa-
runki życia. W razie niepowodze-
nia „piatiletki" oburzenie masy
komunistycznej przeciwko dykta-
torowi wyleje się najprawdopo-
dobniej w formie olbrzymiego
krwawego buntu.

Tymczasam widoki na wyko-
nanie „piatiletki* bynajmniej nie
są tak różowe, jak o tem pisze
prasa sowiecka. Na jednem z
ostatnich posiedzeń sownarkomu
komisarz finansów Biuchanow
oświadczył, że jeżeli Rosja nie
otrzyma niezwłocznie znacznych
kredytów zagranicznych, zakup
zagranicznych maszyn i Surow-
ców, niezbędnych dla przeprowa-
dzenia „piatiletki“, zostanie siłą
rzeczy wstrzymany.

Pomoc lekarska w Sowie-
tach.

- „Miinchener Medizinische Wo-
che" przynosi list lekarze nie-
mieckiego o stosunkach  lekar-
skich w Sowietach. Stosunki te
są zupełnie niezachęcające i świad-
czą o tem, że podobnie jak w
innych dziedzinach, tak też i w
fdziedzinie życia społecznego So-
wiety są daleko w tyle poza Euro-
Pa. Ruch lekarski koncentruje się
głównie w wielkich miastach, a
więc w Moskwie, Petersburgu i
Charkowie. Związki zawodowe le-
karskie wykluczają wprawdzie tych
lekarzy, którzy nie przyjmują
udzielonej im pracy na wsi i w
miasteczkach, ale mimo to wszy-
scy lekarze bronią się przed jwy-
jazdem na prowineję. Dziwić się
temu nie można, ponieważ, mimo
cięźkich warunków pracy, płace
lekarzy są marne i wynoszą zale-
dwie trzy do pięciu rubli dzien-
nie. Są one znacznie niższe od
płac robotników fabrycznych, a
wystarczy wspomnieć, że woźnica
fabryczny pobiera 11 rubli dzien-
nie.

į Złóbki dziecięce, którymi So-
wiety tak często się popisują, są
na prowincji w zimie nieopala-
ne, szyby od lat nie myte, dzieci

przy ul. Mickiewicza Nr. 7 co-
dziennie od godz. 13—14.

Podania przyjmowane będą do
dnia 20 września b. r.

Różne.
— Podziękowanie. Wszyst-

kim, którzy wzięli udział w naszej
uroczystości Srebrnego Wesela,
w szczególności Przewielebnemu
Duchowieństwu z Księdzem Ka-
nonikiem L. Żebrowskim, Ks. Bie-
lawskim i Ks. Kisielem na czele,
PP. Dyr. Maruszkinowi, Prof. Jó-
zefowiczowi i prof. Stubiedzie,
zarządowi i chėrowi „Echo“ ża
wspaniale wykonany śpiew pod-
czas nabożeństwa i tym, którzy
przysłali nam życzenia, tą drogą
staropolskie Bóg zapłać składają

Władysław i Jadwiga
Kalinowscy.

Kronika policyjna.
— Pożar. Wczoraj na ulicy

Wingry Nr 17 wskutek zapalenia
się sadzy w kominie wybuchł po-
żar, który natychmiast objął całą,
przylegającą do pieca, drewnianą
ścianę przy klatce schodowej na
1 piętrze i część samych schodów.
Zaalarmowana straż ogniowa na-
tychmiast przybyła na miejsce i
po półgodzinnej walce z ogniem
stłumiła pożar, który rozszerzył
się bardzo szybko i groził ogar-
nięciem całego domu. (w).

odziane w brudne szmaty i śpią
po kilka na jednym barłogu. Na
Śniadanie otrzymują herbatę i
chleb, na obiad zupę i ziemniaki.
Wychowawcy nie są należycie
przygotowani do swego zawodu,
stąd też dzieci są odpowiednio
zaniedbane. Stosunki podobne
panują nietylko w guberni ko-
respondenta, ale i w innych czę-
ściach państwa. I tak w Sarato-
wie umieszczono 6000 bezdom-
nych dzieci w czterech domach,
gdzie na jedno dziecko przypada
jeden mtr. kub., 200 dzieci spało
w łóżkach, reszta zaś na słomie
i na deskach.

Prawdziwe oblicze profin-
ternu.

15 sierpnia w Moskwie rozpo-
czął obrady V kongres profinter-
nu (międzynarodowej organizacji
związków zawodowych, stojących
na gruncie komunizmu). Kon-
gres, którego zadaniem zda-
wałoby się, ma być omawianie
zawodowych kwestyj organizacyj
robotniczych, przyjął w pierwszym
dniu na propozycję przewodni-
czącego kongresu Lozowskiego
rezolucję, nawołującą robotników
wszystkich krajów do popierania
ruchu rewolucyjnego w Chinach,
Indjach i Indo-Chinach.

W Moskwie znowu alarm.
Z powodu mającego nastąpić

za kilka dni przybycia angielskiej
eskadry do rumuńskiego portu
Constanzy prasa moskiewska ude-
rza na alarm. „Prawda” pisze, że
wizyta eskadry jest nowym dowo-
dem wojowniczego usposobienia
Rumunji względem Z. S$. S. R.

„Krasnaja Gaz.“ twierdzi, że
pomiędzy Anglją a Rumunją zo-
stała zawarta umowa, na mocy
której, Fnglja uzyskuje w Con-
stanzy stałą bazę morską. Dzien-
nik dodaje, że ta angielsko-ru-
muńska akcja przedstawia „ol-
brzymie niebezpieczeńtwo dla
LSD RE

ROZMAITOŚCI.
Astronomiczne „centrun:*

świata.
Ptofesor uniwersytetu w Har-

ward, Chapley, przedstawił Aka-
demji naukowej bardzo obszerną
pracę, w której dowodzi, iż „a-
stronomiczne centrum* świata
znajduje się w odległości 52 ty-
sięcy „lat świetlnych" od ziemi.

Jak wiadomo, promień świa-
tła przebiega 300 tysięcy kilo-
metrów na sekundę. Jeżeli obli-
czyć ilość sekund w ciągu roku,
pomnożyć tę liczbę przez 300
tysięcy, później przez 52 tysiące
— otrzymamy dokładne wylicze-
nie o kilometrach przestrzeni,
dzielących kulę ziemi od centrum.

Według teorji amerykańskie-
go uczonego, cały znany nam
świat — kosmos w swych kształ-
tach przypomina młyńskie koło,
oczywiście również astronomicz-
nych wymiarów.

Aby przeniknąć kosmos, pro-
mień światła musi zużyć 200 ty-
sięcy lat.

Jeżeli kto ma wątpliwości,
niechże sprawdzi sam obliczenia
prof. Chapley.

Suknie p. Kołłontajowej
a Cziczerin.

W Paryżu krążą złośliwe plotki
na temat ambasadorki sowieckiej
pani Kołłontajowej.

Jak wiadomo, madame-towa-
rzyszka Kołłontaj została niedaw-
no mianowana ambasadorką so-
wiecką w Szwecji. W ten sposób
dopięła swego, gdyż Stokholm
był marzeniem czerwonej dyplo-
matki.
— To tylko dowodzi, iż pre-

stiż  Cziczerina zmniejszył się
znacznie—utrzymuje plotkarskie,
Cri de Paris. Pan Cziczerin nie

 

— Zdjęcie płachty komuni-
stycznej. Przedwczoraj komuni-
zująca młodzież żydowska na ro-
gu ulic Zawalnej i Straszuna wy-
wiesiła transparent komunistycz-
ny z nadpisami w języku polskim
i żydowskim. Zaalarmowana przez
| komisarjat P.*P. straż ogniowa
zdjęła płachtę. (w).

— Zderzenie autobusów. 26 b. m.
przy ul. Zawalnej na autobus 14128 na-
jechał inny autobus z linji Wiłno—Troki

prowadzony przez szofera Kamžeja.

W autobusie 14128 została uszkodzona

rama.
— Podrzutek. 20 b.

Bronisława znalazła przy Subocz 4 pod-
rzutka płci żeńskiej w wieku około
1 miesiąca z kartką „niechrzczone*,
które umieszczono w przytułku Dzie-
ciątka Jezus.

— Pościg za złodziejem. 20 b. m.
przez policję zostął zatrzymany Bań-
kowski Antoni poszukiwany przez wła-
dze sądowe w Warszawie za kradzież
bižuterji dokonanej u Markiewiczowej
Marji, zam. w Warszawie przy Jagielloń-
skiej 31 i Bańkowskiej Julji, zam. w
Warszawie przy Strzeleckiej 21. Zatrzy-
many w czasie odprowadzania go do po-
licji starał się zbiedz lecz na oddany
strzał ostrzegawcy zatrzymał się i zo-
stał odprawadzony do komisarjatu,
Bańkowski do kradzieży przyznał się
i oświadczył, iż biżuterję spieniężył w
Warszawie.

Teatr, muzyka i sztuka.
— Teatr Miejski w „Łutni”.

Dziś poraz ostatni komedja Verneuil'a
„Kochanek Pani Vidal“.

m. Rymsza

    SIEWNIKI
rzędowe Ventzkiego

i pa

rzutowe "oraz"
DO NAWOZÓW SZTUCZNYCH

s-m Westfalja poleca

ZYGMUNT NAGRODZKI
Wilno, Zawalna 11-a.

lubił pani Kołłontaj, i stale od-
rzucał jej petycje o przeniesienie
do krainy fjordów.
— Dobrze jej tam gdzie jest—

powiadał nieraz. — Czyż nie wy-
starczają jej wzmianki pochlebne
w pismach, które sławią jej szyk
i wykwintne toalety?

Pewnego razu madame Koł-
łontaj zażądała od  Cziczerina
przyznania jej w, budżecie do-
datku, na toalety „reprezenta-
cyjne".

Na to Cziczerin: — kredytów
udzielić na ten cel nie możemy,
ale wchodzę w położenie towa-
rzyszki, która istotnie zmuszona
jest często zmieniać suknie, po-
stanowiłem przeto dostarczyć jej
toalet z Moskwy.

Tegoż samego dnia, „komi-
sarz" hrabia Cziczerin zamówił u
towarzyszki Krupskiej,j wdowy po
Leninie, kilkanaście sukien dla
pani Kołłontaj.

Towarzyszka Krupska, która
jest znaną abnegatką udała się
do ludowej kooperatywy, gdzie
zazwyczaj nabywa dla siebie ubra-
nia i zamówiła dwanaście czar-
nych i szarych sukien, przypomi-
nających krojem koszule nocne.
Po kilku dniach ambasadorka Koł-
łontaj otrzymała przesyłkę. Po-
dobno rozpakowując paczkę skrzy-
wiła się.

A w gabinecie Cziczerina to-
czyła się tegoż dnia następująca
rozmowa:
— Wzięłam pod uwagę, iż

Kołłontajowa jest młodą kobietą,
noi dyplomatką—mówiła towa-
rzyszka Krupska—kazałam przy-
szyć do jednej z sukien kołnie-
rzyk z klockowych koronek.
— Do tej pory nie otrzyma-

łem pokwitowania od pani Koł-
łontaj—opowiada Cziczerin, za-
cierając ręce i uśmiechając się
złośliwie.

Niedarmo nazywają go „wro-
giem kobiet".

„Św. Mikołaj II".
Synod serbskiej Cerkwi Pra-

wosławnej poważnie rozpatruje
obecnie sprawę zaliczenia w po-
czet świętych cerkwi serbskiej
ostatniego cara Mikołaja Il. Pro-
pozycja ta wyszła od ludności
jednego z większych prowincjo-
nalnych miast serbskich, Lesko-
wacz, gdzie w tym celu odbył się
ostatnio szereg specjalnych nabo-
żeństw, obchodów i zgromadzeń.
Na zgromadzeniach tych ustalo-
no, że car Mikołaj Il był „najpo-
bożniejszym, najczystszym i naj-
szlachetniejszym zpośród władców
europejskich" i do ostatnich dni
swojego zakończonego tak tra-
gicznie żywota „jednym z naj-
szczerszych przyjaciół i opieku-
nów serbskiego narodu*. Dlatego
właśnie winien być uznany za
jugosłowiańskiego świętego na-
równi ze św. Sawą. św. Łazarzem
i św. Stefanem. W razie przyję-
cia i uchwalenia przeż Synod tej

propozycji byłby „Święty Mikołaj

II“ pierwszym świętym jugosło-
wiańskim, bowiem wszyscy po-
przedni zaliczeni zostali jeszcze
za czasów, o wiele poprzedzają-
cych utworzenie się państwa ju-
gosłowiańskiego.

W suchej Ameryce.
W Camden, w pobliżu New

Jersey, agenci prohibicyjni skon-
fiskowali bezpański wagon kole-

jowy, pozostawiony na dworcu

towarowym pod adresem nie-

istniejącej firmy, która oczywiście

po odbiór towaru się nie zgło-

siła. Sprawa wydała się podej-

rzaną zawiadowcy stacji, który

otworzywszy tajemniczy wagon,

znalazł w nim 196 beczułek piwa

najlepszego gatunku. Zawezwani

telefonicznie agenci prohibicyjni

przybyli niebawem na miejsce,

lecz z powodu nocnej pory, po-

stanowili pilnować wagonu do

następnego rana, aż nadejdą fede-

ralne samochody ciężarowe, by

zabrać z wagonu beczki, a zawar-
tość ich wypuścić do pobliskiego
morza. Sześciu agentów pozosta-
ło na straży, paląc i rozmawiając
w pobliżu wagonu. Nagle otoczył
ich znienacka tłum mieszkańców,

który błyskawicznie rozbił wagon
zawładnął beczkami zakazanego
trunku i ulotnił się, kulając przed
sobą zdobycz. W rabunku brało
udział, jak donosi prasa amery-
kańska około 5 tys. osób. W nie-
speina pół godziny po napadzie
na ulicach Camdenu leżały opró-
żnione z piwa beczułki, a miesz-
kańcy, spici co się zowie, zaży-
wali dobrze zasłużonego  spo-
czynku.
Ei aaaa

— Jutrzejsza premjera. Juiro
wchodzi na repertuar Teatru „Lutnia“
pełna humoru, dowcipu i zabawnych
Sytuacyj, najnowsza kornedja Zygmunta
Kaweckiego „Para nie para“.

— Teatr Letni w ogrodzie po-
, Bernardyńskim. Dzisiejsza premjera.

Dziś premjera dwóch wartościowych
komedyj „Marcowy kawaler* i „Majster
i czeladnik* Blizińskiego i Korzeniow-
skiego.

bie sztuki posiadają staropolski
humor, tężyznę, oraz szereg doskonale

ujętych typów z niedawnej przeszłości.
Režyserię obu sztuk prowadzi dyr.

F. Rychłowski.
-—————m0
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Przypięto do sztandaru S$. M.
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Śpiewała „Jeszcze Polska nie-
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Echa awantury wiecowej w Alekszycach.
BIAŁYSTOK. (Pat). W związku

z awanturą wiecową, jaką urzą-
dzili na odpuście w Flekszycach
pow. Grodno komunizujący po-
słowie Dworczanin i Wolyniee,
aresztowano 21 osób, oskarżonych
o czynne wystąpienia i strzały do
policji. Z pośród zatrzymanych 11
osób przyznało się do rzucania
kamieniami w policję, co zaś się
tyczy aresztowanego Dworczanina,
to fakt strzelania przez niego do

WIDZE, pow. Brasławski.
Dzień 17 sierpnia 1930 r. na-

leży do najpiękniejszych w życiu
Widzkiego SMP, albowiem w dniu
tym Jego Ekscelencja Arcybis-
kup Romuald Jałbrzykowski, Me-
tropolita Wileński, zaszczycił nas
swojemi odwiedzinami.  Bezpo-
średnio po skończonych cere-
monjach kościelnych Jego Eks-
celencja w towarzystwie przewie-
lebnego ks. Kafarskiego, sekre-
tarza generalnego Z. M. P. i PW.
ks. dziek. Sawickiego, powiato-
wego patrona SMP — odwiedził
stowarzyszoną młodzież widzką i
meysztańską, licznie zgromadzoną
w Ognisku SMP widzkiego, sto-
sownie na przyjęcie Dostojnych
Gości udekorowanem. Wchodzą-
cego Arcypasterza chór SMP po-
witał hymnem „W dniu Twego
przyjazdu".

W tym ezasie ks. G. Pilecki
Patron tutejszy przedstawił Jego
Ekscelencji panie patrenki: Cie-
chanowiczową, Szemiotową (p. pa-
tronka meysztańska) i Olszewską.
Potem w imieniu młodzieży widz-
kiej witali  Protektora druhna
prėžeska J. Leśniewska, druh
prezes J. Czepel, a imieniem
młodzieży meysztańskiej — tam-
tejsza druhna prezeska. Następ-
nie J. E. wysłuchał kilku pieśni,
wykonanych przez chór SMP pod
kierownictwem p. organisty miej-
scowego: „Krzyż nasze znamię”,
„Dzwon klasztorny" i innych. Na
życzenie J. E. wszystka młodzież
odśpiewała po parę zwrotek
„Hej, do apelu* i „Choć burza
huczy koło nas".
W dość długiem i serdecznem

przemówieniu /J. E. zachęcał
młodzież do dalszego postępu i
rozwoju w duchu katolicko-naro-
dowymi oszczędności w wydat-
kach osobistych na rzecz budo-
wy domu. własnego.

Arcypasterz na prośbę dh. Leś-
niewskiej udzielił zebranym Swe;
go Błogosławieństwa i pożegnał
nas słowami: „Niech będzie po-
chwalony Jezus Chrystus"! Na-
stępnego dnia żegnała młodzież

policji został niezbicie stwierdzo-
ny zeznaniami świadków z pośród
ludności. Aresztowanie Dworcza-
nina lojalna ludność białoruska
przyjęła z niekłamanem zadowo-
leniem. Podnosi ona z uznaniem
taktowne zachowanie się policji,

/ która nie skorzystała z prawa uży-
cia broni, nie chcąc strzelać do
wysuniętych naprzód kobiet i
dzieci.

Jego Ekscelencję, który udał się
na poświęcenie sztandaru S.M.P.
w Meysztach.

L. Olszewska.

Ejszyszki pow. Lidzki.

Dnia 15 sierpnia r. b. w 10-tą
rocznicę święta „Cudu nad Wisłą*
po nabożeństwie (o godz. 1 p. p.
w sali przy kościele odbyła się
Akademia.

Sala przepełniona była przez
przedstawicieli stowarzyszeń mę-
żów katolickich, matek, młodzie-
ży męskiej i żeńskiej parafji
Ejszyskiej, oraz stowarzyszeń re-
ligijnych.

Przy stole prezydjalnym  za-
siedli członkowie zarządów istnie-
jących w.parafji stowarzyszeń i
związków.

Przybył miejscowy sędzia p.
Juljan Przybytko i mecenas p.
Michał Gotowiecki i wiele innych
osób z inteligencji miejscowej.

Na wstępie stowarzyszenie
młodzieży odśpiewało kilka zwro-
tek „My chcemy Boga”... poczem
ks. dziękan Moczulski otworzył
akademję przemówieniem, w któ-
rem wskazał doniosłość obcho-
dzonej rocznicy.

Następnie zabrał głos p. Sta-
nisław Więckiewicz z m. Ejszy-
szek patron S$. M. P. i treściwie,
zrozumiale wygłosił odczyt „Cud
Wisły*. Skreślił p. Więckiewicz
pokrótce przebieg zdarzeń, które
doprowadziiły do uporczywych
walk pod Warszawą, podkreślił
męstwo i odwagę wojsk polskich,
oraz poświęcenie się dla dobra
Boga i Ojczyzny księdza Skorup-
ki prefekta szkół i kapelana woj-
skowego.

Druhna Helena Szarkowska
zadeklamowała wiersz „Smierć
ks. Skorupki".

Druh Franciszek Sokołowski
wygłosił „Epizod walk wojsk pol-
skich z Bolszewikami*, a druh
Wojsiat „Straż nad Wisłą".

Druhna Jadwiga  Wojnicka
umiejętnie wypowiedziała wiersz
„Myśmy prawie wrośli w ziemię”.

Na zakończenie Młodzież od-

P. pamiątkowy medal „Cudu nad
Wisłą'* przy śpiewie okolicznościo-
wych pieśni, a po šlubowaniu
złożonem przez druków zakon-
czono akademię. 5

Obecny.
Ejszyszki dn. 19.VIII. 30.

Bójka sąsiedzka w gminie
Sobotnickiej.

Dnia 18 sierpnia w folwarku
Torucie-Bór, gminy sobotnickiej,
wynikła kłótnia pomiędzy miesz-
kańcami tegoż folwarku Wiktorją
FAdamowiczową, Władysławem Hu-
leckim i Anną Abramowiczową,
w trakcie której przyszło do bój-
ki kamieniami. Wczasie bójki zo-
stała ugodzona w głowę kamie-
niem Anna Abramowiczowa, któ-
ra doznała załamania czaszki. Po-
wiadomiona o powyższym wypad-
ku policja przeprowadziła na miej-
scu dochodzenie i skierowała
sprawę do sędziego śledczego.
Ciężko zranioną Abramowiczową
przewieziono do szpitala powia-
towego w Lidzie.

Zabójstwo w czasie zabawy
weselnej.

Przed kilku dniami we wsi
Michuny, gminy lipniskiej, odby-
wały się gody weselne, na które
Przybył z wianem dla pani mło-
'dej zamożny gospodarz z tejże
wioski Piotr Bobin, przybyły nie-
dawno z Ameryki.

Na wesele przybył również
niejaki _ Władysław  Kajelewicz
mieszkaniec sąsiedniej wioski Ej-
tuny. który od dłuższego czasu
pałał nienawiścią ku Bobinowi,
cieszącemu się wielkiem powa-
żaniem wśród mieszkańców całej
wioski. W pewnym momencie
Kajelewicz wszczął z Bobinem
awanturę i w jednej chwili po-
chwycił za drąg żelazny z góry
przygotowany i zadał mu śmier-
telny cios w głowę Bobina, sam
zaś czemprędzej zbiegł w pobli-
skie lasy, gdzie dotychzas ukry-
wa się przed władzami. Ciężko
rannego i nieprzytomnego Bobi-
na przewieziono natychmiast do
szpitala w Lidzie, gdzie wkrótce
po opatrzeniu przez lekarza zmarł
nie odzyskawszy już przytomno-
ści. Jak się obecnie dowiaduje-
my, zbrodniarz w osobie Kajele-
wicza poprzednio już był karany
za podobną sprawę, w której sąd
nie mógł udowodnić mu całko-
wicie winy. Obecnie zaś rodzina
Kajelewicza czyni wszelkie stara-
nia by zbrodniarzowi ułatwić u*
cieczkę za granicę.

Amerykańska odbudowa
spalonego miasteczka Iwja.

Całkowicie spalone miastecz-
ko Iwje, w którem spłonęło do-

szczętnie w ubiegłym roku około
800 budynków mieszkalnych, w
obecnym roku zaciera już ślady
okropnej katastrofy. Zcalone grun-
ta pokryły się obecnie nowemi,
ogniotrwałemi budynkami, nada-
jac miasteczku miły wygląd, o
pokroju nowoczesnym. ' Obecnie
mieszkańcy miasteczka czynią
energiczne starania o utworzenie
w Iwju gminy miejskiej, by w ten
sposób mogli doprowadzić stan
ulic do możliwego porządku, oraz
poczynić pewne udogodnienia,
których w gminie wiejskiej uzy-
skać nie mogą. Sprawa ta nara-
zie jest jeszcze nie rozstrzygniętą,
gdyż część ludności miasteczka
wystąpiła z wnioskiem powstrzy-
mania na kilka lat decyzji w
sprawie utworzenia gminy miej-
skiej w Iwju, podając za powód
ciężki stan finansowy miastecz-
ka, które nie mogłoby narazie
podołać obowiązkom, na siebie
przyjętym.

Wykrycie tajnej gorzelni.
Onegdaj władze bezpieczeń-

stwa publicznego wpadły na trop
potajemnej gorzelni koło zaśc.
Łuczka, gm. worniańskiej, pow.
wileńsko-trockiego, Gorzelnia była
urządzona w lesie, nad brzegiem
Wilji i od dłuższego czasu pro-
dukowała dla okolicznych wło-
ścian tanią wódkę. Właścicielami
i założycielami jej byli Adolf
Starezuk i Stanisław Brazewicz
ze wsi Mackieły, gm. gierwiackiej
oraz Leonard Romańczyk z za-
ścianka Wada. Wszyscy trzej zo-
stali przez policję pochwyceni na
gorącym uczynku pędzenia wódki.
Podczas zamieszania, jakie po-
wstało na widok policji, Starczuk
i Romańczyk zbiegli i jeden tylko
Brazewicz został aresztowany.
Za zbiegłymi zarządzono pościg.
Aparaty do pędzenia wódki i tro-
chę wyprodukowanej już wódki
skonfiskowano, aresztowanego zaś
przekazano władzom śledczym. w

Wyparcie się P.P.S. lewicy.
W nocy dnia 11 na 12 sierpnia

r.b. na drodze wiodącej z Długo-
siodła do folwarku Prytycze zo-
stały znalezione rzucone na dro-
dze pisma odręczne członków
P. P. lewicy Smolana Aleksandra,
Tyborowskiego Kazimierza,  Za-
groby Witolda, Michała . Prynga,
Stanisława Syczkowskiego i Wa-
lentego Brosławskiego, w których
wymienieni własnoręcznemi pod-
pisami stwierdzają, iż poczuwają
się do winy względem Polski
z racji, że należeli do P. P. S.
Lewicy, to też pismem swem
własnoręcznem stwierdzają, iż od-
tąd będą publicznie zwalczać ko-
munistów i P.P.S. lewicę, których
uważają za wrogów narodu pol-
skiego i Rzeczypospolitej.

Tajemnicze zniknięcie dozorcy
składnicy lasów państwowych
w Nadleśnictwie Hożańskiem.
W tych dniach w tajemniczy

sposób zaginął Józef Pietunow,
dozorca składnicy lasów państwo-
wych Nadleślnictwa Hożańskiego.
W baraku, w którym mieszkał
Pietunow, znaleziono pokrwawio-
ną bieliznę i ślady krwi na ścia-
nie, a porozrzucane w nieładzie
rzeczy świadczą, że złoczyńcy
szukali pieniędzy, gdyż jakoby
Pietunow miał posiadać kilkaset
złotych. Zwłok zamordowanego
nie znaleziono. Prawdopodobnie
zwłoki ofiary wrzucono do Niem-
na, gdyż w pobliżu odkryto wi-
doczne ślady bosych nóg.

Sekwestr obrazów Matki
Boskiej i Pana Jezusa.
Dnia 18 sierpnia b. r. sekwe-

strator magistratu m. Grodna
spisał protokuł zajęcia ruchomoś-
ci dłużniczki p. Olendzkiej, za-
mieszkałej w Grodnie przy ul.
Nowa Kolonja 1. Zasekwestrowa-
no takie ruchomości: „2 obrazy
mat. Boskiej i Pana Jezusa 10 zł.,
komodę 5-szufladową 6 zł.* Pole-
cenie zajęcia podpisał O. Sucho-
wlański, kierownik wydziału finan-
sowo-podatkowego. Do tego już
doszło! Sekwestrują obrazy Matki
Boskiej i Pana Jezusa, zniewa-
żając przytem imię Matki Boskiej
przez pogardliwy skrót i małą li-
terę. Podpis sekwestratora nie-
czytelny.

Most kolejowy na kanale
w Słonimiu.

Most kolejowy na kanale rz.
Szczary w Słonimiu jest już cał-
kowicie zmontowany i w-g krą-
żących wieści ma być posunięty
na tor kolejowy w dn. 28 b. m.

Normalna komunikacja przez
nowozbudowany most rozpocznie
się z dniem 29 sierpnia r. b.
 

Sport.
Bieg kolarski o puhar prze-
chedni „Dziennika Wileń-

skiego".
Tegoroczny tradycyjny bieg

kolarski o puhar przechodni Dzien-
nika Wileńskiego odbędzie się 21
września. O godzinie 13 punktual-
nie z placu Tyszkiewicza starter
wypuści kolarzy, którzy walczyć
będą o palmę pierwszeństwa.

Trasa zeszłorocznego ' biegu
została nieco zmieniona i będzie
zwiększona do 20 kilometrów.

Start odbędzie się na placu
Tyszkiewicza i dalej trasa popro-
wadzi następującemi ulicami: T.
Kościuszki, Holendernią, Popow-
ską, Zarzeczem, Młynową, św. An-
ny, Królewską, Zamkową, Wielką,
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Hetmańską, Bosaczkową, W. świę-
tych, Bazyljańską, Ostrobramską,
Kolejową, Piłsudskiego, Ponarską,
Dobrej Rady, Legjonową, W. Po-
hulanką, M. Pohulanką, Górą
Boufalową, 3 Maja, A. Mickiewi-
cza, 1 T. Zana, Gedyminowską,
Dzielną, Sołtańską, Wiłkomierską,
(przez most Zielony), Baterji, św.
Filipa, Łukiską, Montwiłłowską, A.
Mickiewicza, "Królewską,. Syro-
komii, T. Kościuszki i na plac
Tyszkiewicza gdzie będzie meta
biegu.

Szczegółowy opis charaktery-
stycznych cech trasy podamy w
odpowiednim czasie.

*- Zwycięzca biegu otrzyma prze-
chodni puhar, na którym zosta-
nie wyryte jego nazwisko i pa-
miątkowy żeton, inni zawodnicy
w stosunku do liczby startują-
cych otrzymają pamiątkowe me-
dałe na wstęgach.

Do zawodów może stawać
każdy: stowarzyszony lub też nie,
po uprzedniem zgłoszeniu się w
komisji sędziowskiej.

Zgłoszenia przyjmuje i wszel-
kich informacji udziela gospodarz
Wileńskiego Towarzystwa Cykli-
stów p. W. Andrukowicz, Zamko-
wa 10 (w firmie Rusieckiego).

Piłka nożna.

Rozgrywki o mistrzostwo kla-
sy A. dobiegają już końca, w so-
botę 23 b. m. będziemy mieli
jeden z ostatnich meczy 1 p. p.
leg.—,„Ognisko".

Mecz ten jest o tyle ciekawy,
że „Ognisko* po tym meczu
kończy występy swoje na boisku
mając rozegrane wszystkie spotka-
nia; to też mecz ten ma zdecy-
dować ostatecznie kto zdobędzie
tytuł mistrza, gdyż jak dotych-
czas, nie jest jeszcze pewnem
czy „Ognisko'* mając przewagę
jednego punktu nad „Makabi“
zdoła odnieść zwycięstwo nad
1 p. p. leg.,.a tem samem zwięk-
szyć ilość punktów przewagi nad
„Makabi“, która ma pewne dru-
gie miejsce w tabelce rozgrywek.
W każdym bądź razie 31 b.

m. rozpoczną się już rozgrywki
międzyokręgowe. Wilno spotka
się z Brześciem w Wilnie. Komu
przypadnie bronić barw i honoru
Wilna najbliższe dnie wykażą.

„Ja. Nie.
UYDAIE DESILRLSA

POLSKIE RADJO WILNO.
Piątek, dnia 22 sierpnia 1930 r.
11,58. Sygnał czasu.
12,05. Gramofon.
13,00. Komunikat meteorologiczny.
17,20. Kom. L. O. P. P.
17,35. Feljeton wesoły.
18,00, Koncert ork. mandolistów z

Warsz.
19,00. Aut. lit. „Dwaj samobójcy” —

zradjofon. nowela K. Makuszyńskiego.
19,25. „Skrzynka pocztowa”.
20,00. Transm. z Warsz. Koncert

Symfoniczny z Dol. Szwałcarskiej.
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Przedruk wzbroniony Rosic popatrzył na Burnta. Nic nie rozumiał. Wyjął z portfelu fotografję, którą pokazał Ro- — Ja?

RUDOLF BRINGER.
A 29)

Sztylet z krysztalu.
— Tatusiu, opowiedz!
— Dobrze, ale kiedy indziej, jbo to za długo-

by trwało, a dziś jestem bardzo zmęczony, to też
zaraz po kolacji, mojekochane, położę się do
łóżka. ,

—Biedny tatuś!
— Biedny pan Rosic!
Po kolacji Rosic rzucił serwetkę na stół i nie

wypiwszy nawet kawy, wstawał już, aby udać się
do swego pokoju, gdy nagle rozległ się donośny
głos dzwonka.

Po chwili do jadalni
krzycząc, jak szalony!

— Pan Rosic, pan Rosic! Muszę mówić z pa-

nem Rosicem.
Był to William Ralf Burnt, ale w stanie, w ja-

kim nikt jeszcze nie widział tego zrównoważonego
dżentelmana. Włosy w nieładzie, wypieki na prze-
rażonej twarzy. 7

— Jestem!-—wolai Rosic.—Co się stalo?
— Nareszcie pana widzę. Myślałem, że już

nigdy pana nie zobaczę. Niech mi pan prędko po-
wie, co pan zrobił z Gladys Sweet?

wpadł jakiś człowiek,

Czyżby Crystal Dagger nagle zwarjował? Czy znó
się zaczynały wszystkie nieprawdopodobne historje
Czy rzeczywiście William Ralf Burnt nie da mu
chwili spokoju?

— Niechże pan odpowiada: — ryczał Burnt,
chwyciwszy Rosica za marynarkę i potrząsając nim
jak pierwszą lepszą gruszką.

—Przecież jest tutaj — rzekl Rosic, wskazu-
jąc młodą dziewczynę.

— To ona? Napewno ona? Czy pani urodziła
się w Indjach?

— Tak odpowiedziała trzęsąc się jak liść i nie
rozumiejąc nic z tej dziwnej sceny.

— Czy matka pani umarła osiem lat temu na
statku, e miał przywieźć was do Francji?

— Tak.
— Se pani nazywal się tam Doux?
— Tak.
Nagle stała się rzecz dziwna. Spokojny, zimny

i poważny William Ralf Burnt zaczął skakać po po-
koju, wołając:

— To ona: Znalazłem ją. To córka mego uko-
chanego Boba:

Rosic zrozumiał wszystko.
— Jakto? — zawołał. — Gladys byłaby spad-

kobierczynią lorda Hytoma?
— Tak, tak. Samo podobieństwo do matkl

jest wystarczającym dowodem. Nie trzeba nawet
o nic pytać.

sicowi. Zdawałoby się, że to portret Gladys Sweet.

— To fotografja panny Doux, kiedy wycho-

dziła za mego drogiego Boba. Hallo, Gladys! Cheer

up! I am very glad!
Nie wiedział już, co mówi. Wyrazy angielskie

mieszały się z francuskiemi.
Rosic stał jak wryty. Jakto, Gladys, ta biedna

sierota, którą przygarnął, nauczycielka jego córki,

byłaby spadkobierczynią lorda Hytona? Gladys była

miljonerką, była bohaterką bajki, o której mówił

przed chwilą. Dla niej przelano tyle krwi, ona wy-

wołała całą sprawę z „kryształowym sztyletem”,

która sprowadziła tyle złego.
Doprawdy można było wprowadzić w zdumie-

nie każdego, nawet detektywa.
Ale Gladys sama nie wiedziała, co o tem my-

śleć. Patrzyła na tego człowieka, «wtóry wpadł jak

wicher, wykrzykując jej nazwisko, potem zadawał

jej dziwne pytania, wreszcie zaczął szaleć z radoś-

ci, zastanawiała się czy to wszystko nie było ja-

kimś dziwnym snem. Spadkobierczyni lorda Hyto-

na? Cóż to miało znaczyć? >

Tymczasem William Ralf Burnt uspokoił się

Padł na krzesło wyczerpany nagłem szczęściem.

Wtedy Rosic zwrócił się do Gladys.

— Moje drogie dziecko, to, co się stało, jest
prawdą, o „której przed chwilą wspomniałem jako
o bajce. Nagle staje się pani właścicielką olbrzy-

miej fortuny.

— Tak, Ojciec którego pani prawie nie znała,
nie był wcale biednym oficerem, jak wszyscy przy-
puszczali. Nie, to był dziwny, człowiek, który za-
ślubiając pani matkę, nie powiedział jej, że jest
markizem Westbury, księciem Barnstaple, barone-
tem Penbroke, panem wielu włości, lordem i pa-
rem Fnglji, właścicielem kilkuset miljonów funtów.
Umarł, nie wyjawiwszy prawdy swej biednei żonie.
Tymczasem kuzyn pani zawładnąłby podstępnie ca-
łym majątkiem i wszystkiemi tytułami, gdyby ten
dzielny dżentelman nie udał się w świat, aby zwró-
cić pani to, co jej się należy.

— Oczywiście—przerwał William Ralf Burnt—
nie przyszło mi to z łatwością. Ale najsmutniej-
szy moment w całej sprawie był wtedy, gdy przy-
bywszy do klasztoru, gdzie według słów Bradforta
miała się znajdować Gladys Sweet, usłyszałem:

— Gladys Sweet już półtora roku temu opuś-
ciła pensjonat.

Myślałem, że oszaleję, wszystko,
czas uczyniłem, miało pójść na marne? | te za-
konnice, które nie chciały mi podać nowego
adresu córki Boba. Pomimo wszystko dowiedzia-
łem się wreszcie, że Gladys Sweet jest tutaj, u tego
poczciwego Rosica. Ale nie mówmy już o tem.

4 (Be: n.).

 

ImrdMiejskį Kinematograi
Sala Miejska ul. Ostrobramska 5
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_Do sprzedania
pozostałe z licytacji: 2 taksówki, 2 pianina, for-

- niszczy wszelkie owady tepjan 600 3» kasy ogniotrwałe, opony samocho-
kredens,

żyrandole elektryczne, kilka pierścionków z bry-

lantami, broszka brylantowa, tywan, różne swetry

i jedwabie,
600 tomów książek beletrystyki, różne
palta i garnitury używane

LOMBARD Biskupia 12.

Uwaga! sprzedaję nową o 10 proc. taniej

| wlącznie
Od dnia 20 do 24 sierpnia 1930 roku

będą wyświetlane filmy:

 

„łotocykiem ponad obłoki”

 

2 kandelabry bronzowe, różne

|»
odygna

serwis z porcelany starożytnej an w akladach

Zabawa:

 

Przy zwrocie żarówki przepalonej
LEKARZ-DENTYSTA

 

się tylko

m. 1. Sc: potrzebna do
wszystkiego, chęt-

niej wiejska.

świadectwami Jasna 12

jotrzebna dziewczyna -
wlejska do gospo- Vyru:m kroju latwym

darstwa do Nowo-Wilej-
ki dowiedzieć się Domi- zł. Dominikańska 8—1.

nikańska 8. 509

  

systemem kurs 40

510 10 m. 7. 482—1

"JAPOŃSKI
PROSZEK

jest najlepszym środkiem jakie do- |

tychczas egzystują na rynkach bo
KATOL nietylko tępi muchy i pchły,
lecz zabija PLUSKWY, prusaki i kara- 1

luc yAA > żFP Żądać KATOL w żółtem opakowaniu

473—1

poj do wynajęcia
Oglądać od 4 do 5

godz. ul. Dąbrowskiego

Katol

aptecznychRNANACE

czych w Wilnie, poszu- 28—11.
kuje dla swych przyjezd- AKUSZERKA  

nych kolegów od 1-g0 Marja Laknerowa 0" spirytusowy do

dobrym stanie sprze-
damy okazyjnie za

260 dolarów
Dom H-K. „Zachęta
Mickiewicza 1, tel.

9—05. —s0

małe?
— Ano,

   

 

  

— Pańska żona uciekła
z szoferem.
— Nic nie szkodzi i

tak go mielemžna pierw-
szego oddalić.      
 RDAwe CE

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. Drukarnia „Dziennika Wileńskiego" ul. Mostowa1.

Wielki film sportowy, obrazujący wy-
prawę w Alpy Dolomitowe aktów 7.

% dramat sensacyjny w 9 aktacn. W roli głównej: RICHARD TALMADGE. Kasa

„Ciara Maska czynna od g. 5 m. 30. Początek scansów od g. 6. Następny program: „WIKING*.

"==" „rzyjmowane w lokalu Biura (ogród po-Bernar-

wannę mar-
murową lubq Br ponoćsycta |  AKUSZERKI |byt, a

Handlowo - Gospodar- stanie ulica WileńskaDentyści |

 

powiedz ma-
musi, że dopiero przed ;, ;Sodziną się urodziły: a mąż wziął na sieble.

Biuro Mieszkaniowe
Il Targów Północnych

komunikuje, że zgłoszenia wolnych mieszkań są

dyński) w godz. 9—12 i 17—18 na warunkach po-
Pianina | Fortepiany Światowej sła-| danych w odezwie Pana Vice-Prezydenta miasta
wy Pleyel, Bechstein etc., takoż Ar-
nold Fibiger, Kerntopf i Syn, A. Dry-
as uznane rzeczywiście za naj-
lepsze w kraju przez ODC
szych fachowców na Pow.

—lo wie, w r. 1929,
K. DĄBROWSKA, Wilno, ul. Niemiecka 3, m 6.

|.__„Ceny,fabryczne. — Sprzedaż i wynajęcie.

Wilna

Dyrekcja Ii Targów Północnych.
 

ysta-

DRU-
KARNIA

I INTROLIGA-
TORNIA

amieicę
3-piętrową o 17 mie-
szkaniach, placu 215
sąż. kw. z długiem
bankowym sprzedamy ;

za 5.000 dolarów |

3507 „DZIENNIKA
WILEŃSKIEGO"

 

ISZEWSKI Wilno, Portowa 8. rześnia 1930 r. stan 2 io3 B. KATZ o"aikowiym uirzyma” "wKasztanowa7 m5. nie pieśiejI mojadad | iekiewicżael, |
W. Pohulanka 2 niem oraz wolnych po- i WZP69 ny klarowny kolor litr BGB. - SG! WILNO, UI.Mo-

TTT AIĄ Osek poszukuje po- powrócił koi. Łaskawe pisemne 1? Zł. 10 gr. poleca fir. — — stowa Nt 1
sady w majątkach „ lub ustne (od 8 do 15) PNO- | ZWIEDRYŃSKI Wileńska Telefon12 -44.

PRACA większych pod Wilnem R Mieszkania zgłoszenie z podaniem SPRZEDAŻ | 28. 508—2 o
U ammo ZapeWNIA prędki dochód 2 : ceny oraz warunków na- 2 a PRZYJMUJE

Wilne 12 Ogrodnik. i pokoje Ą leży kierować pod adresnaikus Ę UPodobno rozwodzisz
504—1 s sem: Instytut Nauk Han- r U piekarza. 1 żem <WSGbIAĆ WSZELKIE

DV pokoje, z wygo- dlowo-Gospodarczych w Mifo-Europejka slą > mężem yobra ROBOTY
Zglaszač dami do'wynajęcia Wilnie ul. Mickiewicza — Mamusia każe się żam sobie moja droga,

z dobremi ul. Zakretowa 2 m. 6 18 (Dom B-ci Jabłkow-|6 osobowe 40 sil o| klaniač i kazała zapytać, jje cię to musi koszto- w zakres dru-
NAUKA oglądać 10—12 i 4—7. skich) Il piętro. 118—2| Szterech cylindrach w| czemu bułki są takie „„. karstwa

1 Introligator-
stwa wcho-

dzące.

ASKIKNSABATISI

-— Nie. Wszystkie kosz-

Redaktor odpowiedzialny JERZY CIESZEWSKI.

co dotych-

|Mi]
Sprawy |

majątkowe | /
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