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ALEKSANDER KORYCKI
Pułkownik Emeryt Wojska Polskiego

Członek Stowarzyszenia Oficerów przeniesionych w stan spoczynku

po długich i cięźkich cierpieniach zmarł dnia 22 sierpnia 1930 r. w wieku

56 lat

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele św. Ducha (po Do”

minikańskim) dzisiaj w sobotę dnia 23 sierpnia o-godz. 9 m. 30 poczem
nastąpi wyprowadzenie zwłok na cmentarz Rossa.

O czem zawiadamia przyjaciół i znajomych zmarłego
Zarząd.

IĮ INTROLIGATORNIAKORY ŻEŃSKEp v. ŚW. EO | |„ĮNTROLIGATORNIA,
MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 124

OPRAWY KSIĄŻEK, ROCZNIKÓW,
KSIĄG BUCHALTERYJNYCIH
IINNE ROBOTY. WYKONANIE
STARANNE. CENY PRZYSTĘPNE
OTWARTA OD 8-e] DO 4-ej POP.

  

     
  

 

    

przygotowawcze do wyższych uczel-
ni: sztuk pięknych, konserwatcerjum
(zdobnictwa, języki) otwarte od1 paź-

dziernika r. b.

Z INTERNATEM NA WSI
pod Warszawą (kolej tramwaj _ele-
ktryczny) w Brwinowie, willa Chle-

bno, tel. 35.

Ceny przystępne.
Zapisy od 1 września. Warszawa —
Szopena 4 m. 15 od godz. 12 — 1.

Listowne: Brwinów — Kempina.
R. Białecka. 557—s0

DOKCZEYSZIPOGEOGK.WŁZTOWRADASALPLZOZTWBCZEW

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.

Wliefska 15—5.

„Dniepr i Wista:
Nakładem Młodych Obozu Wielkiej 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.

Posłowi Dworczaninowi grozi długoletnie
więzienie.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Poseł Dworczanin został przesłuchany i będzie
postawiony w stan oskarżenia z art. 123 K. K. przewidującego karę
więzienia od lat 4 do 15 z pozbawieniem praw stanu. Fakt strzelania
do policji stwierdzili nie tylko funkcjonarjusze policji, lecz również
cywilni świadkowie.

Nowa kandydatura na stanowisko woje-
wody Iwowskiego.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Jako najpoważniejszego kandydata na stanowisko
wojewody lwowskiego wymieniają Kornela Czeczunowicza obywatela
ziemskiego współpracownika jednego z pism sanacyjnych we Lwowie.

Mir. Kubala wyjeżdża do Ameryki.
(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Znany lotnik mjr. Kubala wyjeżdża na
koszt do Ameryki, gdzie wygłosi odczyty o lotnictwie.

 

własny

 

Kiedy nastąpi otwarcie konferencji rolni-
czej?

WARSZAWA. (Pat.). Otwarcie będzie trzy dni, przyczem w so-
konferencji ministrów rolnictwa botę odbędzie się drugie posie-
nastąpi dnia 28 b. m. o godz. dzenie plenarne publiczne. Po-
10.30 rano w sali kolumnowej między dwoma posiedzeniami

publicznemi odbywać się będą
zamknięte posiedzenia komisyjne.

Ministerstwa Rolnictwa. Posiedze-
nie otwarcia będzie posiedzeniem
publicznem. Konferencja trwać

Aresztowanie sabotażystów podpalaczy.
LWÓW. (Pat). „Ilustrowany  sabotażystów, którzy podpalali

Express Wieczorny” donosi, że w folwarki i dokonywali aktów sa-

toku dochodzenia w sprawie pod- botażu. Aresztowano 5 osób.
palenia folwarku p. Tarnowskie- Banda Sawczuka operowała w

go w Radziechowie policja ujęła różnych okolicach Małopolski

niejakiego Sawczuka, który jest Wschodniej, dokonywując wszę-

podejrzany o udział w podpale- dzie swych zbrodniczych czynów.
niu folwarku. Sledztwo wykazało, Dalsze śledztwo w toku.
że Sawczuk stał na czele bandy

Fantastyczne plany „Wyzwolenia Ukrainy".
Kanada tworzy armję ukraińską.

BERLIN. (Pat.). Prasa niemiecka rozpisuje się obszernie o utwo-
rzeniu Ligi dla wyzwolenia Ukrainy na terytorjum Kanady, kto-
ra prowadzi wśród emigracji ukraińskiej na szeroką skalę zorganizo-
waną propagandę za organizowaniem ochotniczej armji ukraińskiej.

Organizacje wojskowe Ukraińców w Kanadzie obejmują dziś

już 30 tysięcy członków. Stan liczebny ochotniczej armji po-

większony ma być o 80 tysięcy przez przystąpienie związków
sportowych i gimnastycznych. Uzbrojeniem armji zająć się mają
koła angielskie, wzamian za co otrzymają dowództwo naczelne.

Plan organizacji wojskowej przewiduje utworzenie własnej artylerji i

oddziałów lotniczych. Armja w odpowiedniej chwili przerzucona

ma być na terytorjum Ukrainy. Liga, jak donosi biuletyn oficjalny,

dąży do utworzenia wielkiej Ukrainy przez oderwanie teryto-

rjów, zamieszkałych przez ludność ukraińską od Rosji sowiec-

kiej, Polski i Rumunji. Protektorat nad przyszłem państwem
ukraińskiem liga ofiarowuje królowi angielskiemu.

Międzynarodowy kongres karny.
PRAGA. (Pat). Dnia 25 b. m. dziennym, a dotyczących charak-

otwarty zostanie w Pradze, w gma- teru i trwania kar pozbawienia

          Podajemy do wiadomości P. T. Przemysłowców i Kupców, że w pawilonach i na terenach

It TARGÓW POŁNOCKYCH w WALNE
pozostała już nieduża ilość wolnych stoisk

Reflektanci winni zgłaszać się możliwie jaknajrychlej—Ogród po-Bernardyński od 9—2 i od 5—7
ich Targów Północnych w Wilnie.Dyrekcja II-

 

Otwarcie Rady Ligi Narodów 8 września.
GENEWA.

wrześniowej
(Pat.) — Otwarcie

sesji Rady Ligi Na-
rodów odłożone zostało z dnia 5

września na 8 września.

Minister Wirth o zaostrzeniu sytuacji
wewnętrznej Niemiec.

Spodziewać się należy krwawych rozruchów

BERLIN. (Pat.) Przemawiając

na zgromadzeniu centrowem w

Loevenbergu (Sląsk niemiecki),

minister spraw wewnętrznych

Wirth oświadczył między innemi,
że liczyć się należy z dalszemi

zaostrzeniami konfliktu między
stronnictwami  politycznemi w
Niemczech. Zimą koła polityczne
przewidują możliwość nawet krwa-
wych rozruchów.

Czy odwrót?
Premjer pruski Braun przemawia w Królewcu.

BERLIN. (Pat.) Premjer pruski
Braun, przemawiając na zgroma-
dzeniu w Królewcu, oświadczył
między innemi, że dotychczasowy
kurs polityki zagranicznej Nie-
miec utrzymany być musi w
Przyszłosci. Tyrady retorycznei
frazeologja wpływać mogą tylko
na umysły politycznie nieuświa-
domione, nie będą jednak w sta-
nie zmienić sytuacji, wytworzo-
nej przez traktat wersalski. Moc-

ne słowa—mówił Braun, czyniąc
aluzję do wystąpień antypolskich
min. Treviranusa—nie oswobodzą
zagłębia Saary, ani też nie zmie-
nią granicy na wschodzie. Mogą
tylko wywołać niepokój zagranicą
i utrudnić pokojową zmianę, nie-
możliwych do utrzymania trakta-
tów pokojowych, którą zgodnie
z nakazem rozsądku, pozyskać
można jedynie w drodze porozu-
mienia.

Niema już sędziów w Berlinie.
Skandaliczny wyrok sądu pruskiego.

KROLEWIEC, 22. VIII. (A. T.
E.). Dn. 26 marca r. b. bojówka
niemieckiego Heimatsdienstu w
Gryzlinach (na Warmji) napadła
na dom działacza polskiego, p.
Augustyna Barcza, gdzie odbywa-
ła się lekcja śpiewu młodzieży
polskiej. Na czele bojówki stał
znany awanturnik Bóhm, kilkakro-
tnie karany za naruszenie porząd-
ku. Bóhm wraz ze swymi towa-
rzyszami odgrażał się, iż zabije
Barcza i podpali jego domostwo.
P. Barcz celem odstraszenia na-
pastników wystrzelił dwa razy w
powietrze śrutem, trafił jednak w
ramię przywódcę bojówki Bóhma.

Prokuratura wytoczyła skargę

sześciu napastnikom i, o dziwo,
p. Barczowi. Sprawa odbyła się
przed dwoma dniami i sąd skazał
Bóhma na 6 tygodni aresztu, pię-
ciu pozostałych oskarżonych na
30 marek grzywny każdego a po-
szkodowany polak, p. Barcz zo-
stał skazany na 6 miesięcy wię-
zienia. Pisma polskie oraz policja
niemiecka stwierdziły okoliczności,
obciążające napastników, pomimo
to sąd niemiecki skazał na suro-
wą karę połaka, który stanął tyl-
ko w obronie własnego domu.

Wyrok wywołał wielkie obu-
rzenie wśród ludności polskiej w
Prusach wschodnich.

Teror w Rosji szaleje.
Dalsze wyroki śmierci za przechowywanie bilonu.

MOSKWA. (Pat.) (Tass.) Kole-
gjum G. P. U. rozpatrywało dnia
21 b. m. sprawę grupy osób, zaj-
mujących się skupywaniem i prze-
chowywaniem w celach spekula-
cji monet srebrnych, oraz dewiz
zagranicznych. Skazano na karę
śmierci przez rozstrzelanie głów-

nych 8-miu winnych, którzy rów-
nocześnie aktywnie rozpowszech-
niali pogłoski o kontrrewolucji.
U wszystkich wymienionych zna-
leziono większe sumy pieniędzy
srebrnych. Wyrok został wyko-
nany.

Hoover zaprzepaścił dobrobyt Ameryki!
Tak twierdzą jego przeciwnicy polityczni.

LONDYN. 22. VIII. (A. T. E.)
W listopadzie odbędą się w St.
Zjedn. wybory do lzby Reprezen-
tantów i Senatu. Wybranych zo-
stanie 435 posłów oraz jedna trze-
cia, senatorów. Kampanja wybor-
cza już się rozpoczęła. Szczegól-
ną aktywność wykazują demokra-
ci, którzy prowadzą akcję wybor-
czą przeciwko prezydentowi Ho-
overowi, widząc w nim winowaj-
cę załamania się dobrobytu i kry-
zysu gospodarczego. Przywódca
partji demokratycznej House oś-

wiadczył na zgromadzeniu wybor-
czem w Nowym Jorku, iż wybór
Hoovera na prezydenta okazał się
wielkim błędem. Hoover zdaniem
mówcy  zaprzepaścił dobrobyt
Ameryki i ponosi całkowitą odpo-
wiedzialność za obecną depresję
gospodarczą. House wyraził na-
dzieję, że wyborcy amerykańscy
wobec fatalnych następsw polity-
ki Hoovera powinni podczas listo-
padowych wyborów odwrócić się
od kandydatów republikańskich.

Upały w Ameryce trwają.
Niebywała (klęska rolników.

NOWY YORK. (Pat.) W Nowym
Yorku od końca czerwca, z przer-
wą zaledwie 4 dni, temperatura
wynosiła przeciętnie 32 st. C. w
cieniu, a dochodziła niemal co-
dziennie do 40 st. Wysoka tem-
peratura i susza objęły wszystkie
stany północne i środkowe, spro-
wadzając niezwykłą klęskę na
rolnictwo. Biały Dom i departa-

pracę zarobkową, w celu uzy-
skania środków na zakup żyw-
ności dla swoich rodzin. Rada
powiatowa wyznaczyła natych-
miast 100 tys. dol. na budowę
dróg, przy których fermerzy owi
otrzymają zajęcie. W związku z
szalonym upałem w Nowym Yor-
ku, urząd wodociągowy donosi,
że m. Nowy York zużywało prze-

  

1 tałej POlSKI
Sąd skazuje hodurowców.
W miasteczku Lipsko (pow.

liżecki) odbyła się sensacyjna
rozprawa sądowa przeciwko ho-
durowcom.
W dniu tym już od samego

rana poczęli zjeżdżać do Lipska
hodurowcy w sutannach (tak zwa-
ni księża narodowi), a za każdym
takim hodurowcem podążali jego
zwolennicy. Przybyło około 2tys.
osób.

Na ławie oskarźonych zasiedli
hodurowcy: Adam Adamek Jur-
gielewicz — „dziekan*  Tarłowski,
Zadęcki — „proboszcz" ze Stoduł
i Skibiński—„proboszcz" z Osów-
ki. Pierwsi dwaj zasiedli na przy-
gotowanej ławie pod osłoną dwuch
posterunkowych policji.

Po przemówieniu prokuratora?
p. Wolskiego, zabrał głos w imie-
niu Kurji Biskupiej w Sandomie-
rzu p. mec. Zdzitowiecki, który,
powołując się na przysłane mu
pismo księdza biskupa z Szndo-
mierza, zaznaczył, |iż działalność
hodurowców, rzekomo tylko reli-
gijna, doprowadziła do zaburzeń
w Tarłowie. Jak podkreślił zresztą
jeden !ze świadków (nawet ze
strony oskarżonych):

Ai Tarłowie, od chwili zjawie-
nia się nowych duchownych,
powstał bolszewizm. Nikt nie jest
pewny własnego życia. Ataki na
posterunek policji, wymyślania
pod adresem władz bezpieczeń-
stwa są na porządku dziennym.
Winę za obecny stan rzeczy po-
noszą oskarżeni hodurowcy.

Następnie zabrał jeszcze głos
adwokat oskarżonych, p. Wigura,
a po p. Wigurze udzielono ostat-
nich słów obrony oskarżonym.

Sąd ogłosił wyrok, skazujący:
Adamka Jurgielewicza aa 6 mie-
sięcy więzienia, Zadeckiego na 4
miesiące więzienia i Skibińskiego
na 2 miesiące więzienia.

Wobec zbyt łagodnego wyro-
ku, prokurator, p. Wolski, zgłosił
sprzeciw.
 

4. litwy.
OSTRE POGOTOWIE W KOWNIE.

RYGA. (Pat.). Jak donosi „Rigasche Rundschau", w Kow-
nie zostało zarządzone ostre pogotowie. Gmachy rządowe,

jak również domy, w których zamieszkują ministrowie i dzia-
łacze społeczni, są strzeżone przez wzmocnione oddziały poli-
cyjne.
aresztowania kllkuset osób.

Energicznie prowadzone śledztwo doprowadziło do

M. in. zostali aresztowani 3 ofl-

cerowie 5 p. p. Jak donosi powyższe pismo, zwolennicy Wol-

demarasa przygotowywali zamach stanu.

Stan zdrowia Rustejkisa.

KOWNO. (Pat.) Stan zdrowia
płk. Rustejkisa poprawił się. Nie-
bezpieczeństwo zakażenia krwi
zdaje się nie grozić.

Niemcy o litewsko-polskich
stosunkach.

„Berl. Tag.* zamieszcza komu-
nikat swego korespondenta w
Kownie w sprawie litewsko-pol-
skich stosunków. Korespondent
donosi swemu pismu, iż mimo
urzędowych litewskich zaprzeczeń
co do pogłosek o rokowaniach
litewsko-polskich w Wilnie, należy
stwierdzić, iż w Litwie mówi się
już całkiem otwarcie o koniecz-
ności porozumienia z Polską.
Dążenia te popiera Watykan, któ-
ry pragnie, aby Wilno ze swemi
świątyniami zostało otwarte dla
Litwinów. Tę akcję Watykanu
popierają koła klerykalne w Li-
twie i w Polsce. Współdziałają
z niemi również Litwini wileńscy.
Jednocześnie stosunek względem
Niemiec szerokich kół litewskich
znacznie się pogorszył. Przyczyną
tego są nowe niemieckie cła,
które  wyrządzily Litwie wiele
szkody. Pozatem Litwini są źle
usposobieni względem Niemiec
 

Dzień polityczny.
Polacy w wyborach do

Reichstagu.

Na wszystkich terenach, gdzie
mieszkają Polacy w Niemczech,
zakończono przygotowania do
kampanji wyborczej do parlamen-
tu Rzeszy.

Na Sląsku Opolskim, który

może zdecydować o wprowadze-
niu Polaków do Reichstagu, Po-

lacy występują ze wspólną listą,

na której figurują nazwiska po-

słów polskich do śląskiego sejmi-

ku prowincjonalnego, a mianowi-

cie ks. Koziorka i wójta Bożka.
Wszystkie miejscowości w Niem-
czech biorą solidarnie udział w

z powodu ich ostatniego wystą-
pienia w sprawie Kłajpedzkiej.
Prasa nie przestaje wmawiać spo-
łeczeństwu, iż Niemcy dążą do
odebrania Kłajpedy. Te przeciw-
litewskie nastroje pomagają no-
wej orjentacji na Polskę.

Łotwa przeciwko uciskowi
politycznemu Litwy.

Organ nacjonalistów łotew-
skich „Łatwis" w artykule wstę-
pnym, poświęconym — litewsko-
łołewskim rokowaniom  handlo-
wym w Kownie, oświadcza, iż
rokowania te rozpoczęły się pod
szczęśliwą gwiazdą w tym czasie,
gdy myśl o zbliżeniu obu naro-
dów stała się zwłaszcza aktualną.
Mimo to, zauważa pismo, dobra
wola obu delegacji może się
okazać bezsilną, jeśli na rokowa-
nia będą miały wpływ kwestje
polityczne. Takiem wysuwaniem
momentów politycznych pismo
nazywa ostatnie artykuły prasy
litewskiej o udziale Łotwy w kon-
ferencji rolnej w Warszawie i wy-
stawie wileńskiej. „Łatwis* pod-
kreśla, iż decyzja Łotwy co do
wzięcia lub niewzięcia udziału
w tej konferencji, w żaden spo-
sób nie może zależeć od tego,
iż zwołuje ją Polska.

wyborach do Reichstagu. Na
wspólnej liście państwowej, na
pierwszych dwu miejscach, figu-
rują nazwiska: kierownika naczel-
nego Związku Polaków w Niem-
czech, dr. Jana Kaczmarczyka z
Berlina i ks. dr. Domańskiego z
Zakrzewa. ;

Centralny komitet wyborczy
polskiej partji ludowej wydał ode-
zwę, odźwierciadlającą nastroje w
Niemczech i wzywającą Polaków
z Prus Wschodnich, Sląska, z po-
granicza, z Westfalji i Nadrenii,
do udziału w akcji wyborczej pod
hasłem: „posłowie ludu polskiego
muszą być w Reichstagu".

Odszwę podpisali m. in. ks.
dr. Domański, ks. dr. Koziorek i
poseł Jan Baczewski.
 

 

KOLEŻANKO! KOLEGO - MATURZYSTO!
Będziesz wkrótce studentem!

chu parlamentu, X-ty międzyna-
rodowy kongres karny i peniten-
cjarny. Zgórą 500 delegatów, re-
prezentujących 30 krajów euro-
pejskich i pozaeuropejskich, wež-
mie udział w pracach kongresu.
Kongres jest powołany do wypo-
wiedzenia się w 12 sprawach,
znajdujących się na porządku

wolności, doboru wyższego i niż-
szego personelu więziennego i je-
go kształcenia zawodowego, środ-
ków zapobiegawczych, mających
na celu ułatwienie byłym więżź-
niom uczciwego zarobkowania i
wreszcie kwestji nieletnich prze-
stępców.

OOOE

ment rolnictwa  przedsięwzięły <ciętnie w lipcu 3.800 miljonów
energiczne kroki, aby rolnikom litrów wody dziennie. Biuro me-
przyjść z pomocą. Znamienne teorologiczne w Waszyngtoniei
jest, że w powiecie Clinton, w Nowym Yorku nie przewiduje ra-

stanie Ohio, 200 farmerów zgło- dykalnej zmiany w najbliższym
siło się do władz powiatowych o czasie.
 

 

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.

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 narodowa!
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nicy w Wandę |
Referat dyrektora departamentu ekonomicznego Ministerstwa Rolnictwa.

WARSZAWA. -(Pat). — W dniu
22 b. m. w sali Ministerstwa Rol-
nictwa odbyła się konferencja
prasowa. Konferencję zagaił p.
minister rolnictwa dr. Leon Jan-
ta-Połczyński, poczem dyrektor
departamentu ekonomicznego Mi-
nisterstwa Rolnictwa dr. Adam
Rose wygłosił referat, poświęco-
ny mającej się odbyć wkrótce w
Warszawie konferencji rolniczej.
Poniżej podajemy streszczenie
przemówienia p. dyr. Rosego.

„Odkąd ukazały się w prasie
Po wiadomości o zamiarze
ądu zwołania w sierpniu r. b.

do Warszawy międzynarodowej
konferencji kierowników polityki
rolnej grupy państw Europy środ-
kowo-wschodniej, konferencja ta
stała się, zwłaszcza w pewnych
odłamach prasy zagranicznej,
przedmiotem bardzo licznych i
bardzo różnych komentarzy. Obok
oświetleń rzeczowych i ścisłych
znajdujemy tam tak wiele pro-
duktów wyobraźri, że nie od rze-
czy będzie przedewszystkiem spre-
cyzować cel konferencji warszaw-
skiej.

Zadania konferencji są dwoja-
kiej natury i dadzą się podzielić
na dwie-kategorje. Do pierwszej
należą sprawy wzajemnego sto-
sunku gospodarczego państw, u-
czestniczących w konferencji, do
drugiej — sprawy, interesujące
wspólnie państwa rolnicze w sto-
sunku z innemi państwami. Są
to zatem sprawy zewnętrzne i
wewnętrzne państw, uczestniczą-
cych w konferencji.

Tak pojęte zadania konferen-
cji tłumaczą : poniekąd dobór
państw, które zostały do Warsza-
wy zaproszone. Jest rzeczą niez-

miernie trudną podzielić państwa
wediug stopnia ich zainteresowa-
nia sprawami rolniczemi. Gdyby
według takiego klucza miano do-
bierać państwa, zaproszone do
Warszawy, to liczba uczestników
konferencji byłaby niewątpliwie
znacznie większa, gdyż szereg
państw, położonych na północ i
zachód Europy, opiera w bardzo
znacznym stopniu swój byt gospo-
darczy na rolnictwie. Możliwość
współpracy między wszystkimi
uczestnikami konferencji była-
by jednak w tych warunkach
utrudniona i dlatego  należa-
ło obok klucza, jeśli tak wol-
no powiedzieć, zawodowego,
zastosować klucz  terytorjalny
zaprosić do ścisłej współpracy

W dzienniku rumuńskim „Tara*
ukazał się godny uwagi artykuł
p. t. „Solidarność rolna między
Polską a Rumunją". W artykule
tym czytamy między innemi:

„Coraz widoczniejsza jest po-
trzeba utworzenia bloku państw
rolniczych celem obrony przed
brutalną polityką państw przemy-
słowych z Niemcami na czele,
które zalewają swojemi wyboranii
przemysłowemi kraje rolnicze, a
polityką ultra-rolniczą zabraniają
przywozu rolniczego, niszcząc w
ten sposób spożywców przemysłu
niemieckiego,  austrjackiego i
czeskosłowackiego.

„Blok taki zaczyna się wyła-
niać na konferencji w Bukaresz-
cie, szkoda tylko, że nie powo-
łano do niego wszystkich krajów
rolniczych Europy Wschodniej,
jak to planował początkowo mi-

grupę regjonalną o interesach
niejednolitych wprawdzie, lecz
zbliżonych i mogących dzięki
wzajemnemu  sąsiadowaniu na
licznych polach gospodarczo współ
pracować. Tem się tlumaczy, że
zaproszenia ograniczone zostały
do Finlandji, Estonji, Łotwy, Li-
twy, Czechosłowacji Węgier, Ru-
munji, Jugosławji i Bułgarji. Po-
za Litwą, wszystkie państwa przy-
jęły zaproszenia, przyczem Fin-
landja przyśle obserwatora. Rzut
oka na mapę wskaże, że w kon-
ferencji warszawskiej uczestniczyć
będzie zwarty geograficznie blok
państw, reprezentujących razem
około 80 miljonów ludnościi wy-
kazujących bardzo znaczne, cho-
ciaż nie wszędzie równomiernie
silne, zainteresowanie dla polityki,
będącej istotnie korzystną dla
interesów rolnictwa.

Wszystkie wyżej wymienione
państwa dotknięte są z powodu
tegorocznego przesilenia rolnicze-
go w sposób szczególnie dotkli-
wy i bez wątpienia silniejszy, niż
państwą bardziej na Zachód po-
łożone. Państwa, uczestniczące w
konferencji warszawskiej, były w
znacznej części objęte bezpo-
średnio działaniami wojennemi, a
następnie daleko idącą dewaluacją
pieniądza. Tem się tłumaczy, że
wszędzie rolnicy pozbawieni byli
rezerw kapitałowych, które mo-
głyby im ułatwić przetrzymanie
tegorocznego przesilenia. To sko-
jarzenie faktów, że państwa te
w sposób szczególnie silny opie-
rają swój byt ekonomiczny na ro|-
nictwie oraz że niedawno przeszły
przez wyjątkowe gwałtowne za-
burzenia wojenne i gospodarcze,
tłumaczy czemu przesilenie wy-
wołać musiało tu następstwa
szczególnie silne.

Rolnictwo wszystkich państw,
zaproszonych do Warszawy, cierpi
z trojakich przyczyn: 1) z powo-
du ogó!no-gospodarczego przesi-

* lenia, które nawiedziło w tym ro-
ku cały świat, 2) z powodu co-
raz bardziej rygorystycznej  poli-
tyki państw importerskich, 3) z
powodu bardzo silnej i nieskoor-
dynowanej wewnętrznej konku-
rencji na rynkach trzecich.

Jest rzeczą oczywistą, że kon-
ferencja warszawska nie może się
zajmować przyczynami ogėlno-
gospodarczegoprzesilenia. Wszczę-
cie dyskusji na tak szeroki te-
mat  uniemożliwiłoby wszelkie
konktretne uchwały. Inaczej ma

się rzecz z dwiema innemi przy-
czynami. Przypuszczać należy, że
konferencja warszawska może
stanowić ważny krok do unor-
mowania walki konkurencyjnej
państw, w niej uczestniczących
oraz może ułatwić im wspólną
obronę ich interesów nazewnątrz,
a zatem przedewszystkiem na te-

renie Ligi Narodów.
Pierwszy punkt tego porządku

obrad konferencji zmierzać bę-
dzie do ustalenia bilansu handlo-
wego poszczególnych państw Eu-
ropy środkowej w odniesieniu do
artykułów rolniczych i do stwier-
dzenia w zakresie jakich artyku-
łów państwa te z sobą konku-
rują. Sciśle z tem łączyć się bę-
dzie sprawa zbadania, jakie skut-
ki mogłoby pociągnąć za sobą
dla bilansów handlowych tych
państw zastosowanie nieraz wy-
suwanej zasady wolnego obrotu
artykułami rolnemi. Równolegie
z temi pracami, dotyczącemi bi-
łansów handlowych, będzie mu-
siała konferencja, jako drugim
punktem porządku obrad, zająć
się metodami racjonalzacji i cent-
ralizacji eksportu rolniczego, sto-
sowanemi już na terenie poszcze-
gólnych państw, jak również nad
moliwością międzynarodowej akcji
zmierzającej w oparciu o te me-
tody do usunięcia szkodliwej kon-
kurencji między państwami eks-
portującemi artykuły rolnicze. *

Następny tj. trzeci punkt po-
rządku obrad zmierzać będzie do
wyjaśnienia stanowiska państw,
uczestniczących w konferencji,
wobec polityki premij wywozo-
wych dla artykułów rolniczych
coraz szerzej stosowanej w Euro-
pie. Rząd polski uważa premje
wywocowe przy surowcach rolni-
czych za zjawisko wysoce szkod-
liweiwprowadzające daleko idący
chaos w międzynarodowe stosun-
ki gospodarcze. Z chwilą jednak,
gdy jedno państwo, eksportujące
płody rolnicze, systemem tym się
posługuje, inne muszą czynić to
samo, o ile chcą opanować wy-
nikający z tego spadek cen na
własnym rynku wewnętrznym.
Tem się tłumaczy, że podczas,
gdy kilka lat temu jedno tylko
państwo, system premij wywozo-
wych, przy surowcach rolniczych,
stosowało, o tyle obecnie system
ten rozszerzył się na szereg państw,
m. in. i na Polskę, która *wobec
polityki premjowej swego sąsiada
nie mogła nie stosować tego

Prasa rumuńska o bloku państw rolniczych.

nister Madgearu. Zwłaszcza nie-
korzystny ze względu na interesy
Rumunji wydaje się brak na kon-

ferencji Polski, powołanej nietyl-
ko do obrony interesów rolnych
Europy Wschodniej, lecz także
do zmuszenia krajów przemysło-
wych (Niemcy, Austrja, Czecho-
słowacja) do porzucenia niedo-
rzecznej polityki ultra-agrarnej.

„Może stało się to z powodu
nieświadomości, że Polska jest

najważniejszym krajem rolniczym
w Europie Wschodniej; pomimo,
że szybkiemi krokami się uprze-
mysławia; 65 proc. jej ludności
zajmuje się rolnictwem na obsza-
rze 18 milj. ha. Właśnie z Polską
ma Rumunja interesy rolne nej-
najbardziej solidarne, ponieważ
produkcja rolna obu tych pastw
jest różna, a więc nie współzawo-

dniczy ze sobą. Polska daje zbo-

że i ziemniaki, a Rumunja kuku-
rydzę i wino. Pozatem łączy Polskę
i Rumunję solidarność wobec
Niemiec, które właśnie w sto-
sunku do tych dwóch państw
prowadzą niedorzeczną politykę
rolną. Powinny się te dwa pań-
stwa przedewszystkiem  porozu-
mieć, co do obrony przed samo-
lubstwem Niemiec.

„Blok państw rolniczych więc
zawiązał się pod kątem widzenia
fałszywym, może ped wpływem
czynników, dążących do uwzględ-
nienia ubocznych interesów. Pol-
ska i Rumunja powinny stanowić
zrąb bloków państwowych, a
umieszczanie Polski na końcu nie
przyniesie blokowi pożytku”.

Wobec tych uwag dziennika
rumuńskiego stwierdzić należy, że
Polska żywo interesuje się inieja-
tywą ministra Madgearu i z sym-

środka u siebie. Konferencja
warszawska powołana będzie do
tego, aby się zastanowić, czy
grupa państw rolniczych nie jest
w szczególności do tego powo-
łana, aby polityce międzynarodo- *
wej wyścigów premjowych, w
drodze międzynarodowego poro-
zumienia, kres położyć. Cwarty
punkt obrad dotyczy spraw bar-
dziej specjalnych, lccz mających
niemniej dla państw, eksportują-
cych płody rolnicze, kapitalne
znaczenie, a mianowicie spraw
weterynaryjnych.

Konferencja będzie powołana
do zaznajomienia się z odpowie-
dziami poszczególnych państw,
udzielonemi na kwestjonarjusz Li-
gi Narodów, rozesłany w myśl t.
zw. protokółu genewskiego dnia
20 marca 1930 roku. Po zbadaniu
tych odpowiedzi będzie musiała
konferencja zastanowić się nad
tem, czy koordynacja wystąpień
państw rolniczych na terenie ge-
newskim nie powinna nastąpić w
sposób wyraźny i programowy.
Ze sprawą tą łączy się poniekąd
ustalenie dalszych metod współ-
pracy między państwami rolnicze-
mi, w szczególności w zakresie
spraw polityki rolniczej, ponieważ
kierunek produkcji rolniczej zale-
ży w tych państwach, w których
rolnicy pozbawieni są kapitału, w
sposób szczególnie silny od kie-
runku polityki rolnej, więc waż-
nem jest, aby polityka ta nie by-
ła na terenie Europy środkowo-
wschodniej chaotyczna, lecz pod-
dana możliwie daleko idącej ra-
cjonalizacji i koordynacji. Perjo-
dyczne zjazdy kierowników poli-
tyki rolnej różnych państw mo-
głyby może okazać się właściwym
terenem dla bliższsgo zapoznania
się z metodami polityki rolnej,
uprawianej w różnych państwach,
a może iterenem pewnego shar-
monizowania wysiłków, podejmo-
wanych przez państwa dla wzmo-
żenia, względnie przekształcenia
produkcji rolniczej. Sprawy te
stanowić będą ostatni punkt po-
rządku obrad, ustalonego przez
Polskę. Oczywiście nie jest wy-
kluczone, że przy ' zetknięciu się
poważnej ilości osób, zajmujących
się z gadnieniami polityki rolnej
i przy zapoznaniu się ze wspól-
nemi bolączkami, uczestnicy kon-
ferencji będą mogli zająć się i
innemi sprawami, wspólnie ich
interesującemi, a nieobjętemi po-
wyższym porządkiem obrad.

patją śledzi wyniki konferencji
bukareszteńskiej między Rumu-
nją, Jugosławją i Węgrami wspra-
wie skartelizowania zboża i kuku-
rydzy. Wbrew jednak przypusz-
czeniu „Tara*, organizując kon-
ferencję warszawską dla szukania
wspólnie zin. państwami rolniczemi
dróg zaradzenla kryzysowi  rolni-
czemu, Polska nie nosi się bynaj-
mniej z zamiarem tworzenia blo-
ku, skierowanego przeciw jakie-
mukolwiek państwu przemysło-
wemu. Przeciwnie, przez racjona-
lizację zbytu i produkcji rolnej,
której sposoby i metody należy
wypracować, sądzi ona, że zwięk-
szyć można będzie dochodowość
rolnictwa, a tem samem zdolność
nabywczą krajów, których stano-
wi ono główny dochód, na czem
tylko zyskać mogą państwa prze-
mysłowe.

KWESTJA UKRAIŃSKA.
VII. Widoki realizacji.

Przy całem znaczeniu (lkrainy
dla Rosji i przy najdalej idącej
gotowości Rosji do jej obrony
wreszcie przy całym militaryzmie
tejże Rosji, można sobie wyobra-
zić oderwanie od niej tego cen-
nego kraju. Siła militarna Rosji
nie wystarczyłaby na prowadzenie
pomyślnej wojny jednocześnie na
dwóch frontach, i silne natarcie
na nią z zachodu w razie jej woj-
ny na Dalekim Wschodzie, która
nawet w bliskiej przyszłości jest
bardzo możliwa, musiałoby się
dla niej skończyć fatalnie. Wtedy
program ukraiński mógłby się
stać rzeczywistością.

Na to wszakże, ażeby mogło
nastąpić zajęcie (lkrainy przez
nieprzyjaciela, tym nieprzyjacie-
lem must być Polska i Rumunia.
Żeby największe potęgi świata
chciały oderwać (krainę od Rosji
i gotowe były na to wiele poś-
więcić, ich chęci pozostaną tylko

dobremi chęciami, jeżeli główny-
mi wykonawcami ich woli nie bę-

dą Polacy i Rumuni, a przynaj-
mniej sami Polacy.

Tu dopiero występuje cała
trudność realizacji programu ukra-
ińskiego.

Rumuni dobrze rozumieją, że
za zbudowanie państwa ukraiń-
skiego zapłaciliby conajmniej Be-
sarabją. Wiedzą oni dobrze, iż,
wszelkie apetyty na Besarabję,
które się ujawniają od czasu do
czasu ze strony Sowietów, mają
swoje źródło nie w Moskwie, ale
w Charkowie i Kijowie. Gdyby nie
hamulec moskiewski, sytuacja w

tej sprawie byłaby o wiele ostrzej-
sza. Dla Rumunii bezpieczniej jest
mieć za sąsiada wielkie państwo,
którego polityka z musu przenosi
swój środek ciężkości coraz bar-
dziej do Azji, niż państwo mniej-
sze, które ześrodkuje swe inte-
resy nad Morzem Czarnem. Stąd
obudzenie w Rumunji zapału do
odrywania Ukrainy od Rosji nie
jest rzeczą łatwą.

Jeszcze wyraźniejsza w tej
sprawie jest sytuacja, nie chcemy
powiedzieć, polityka Polski, Je-
dno bowiem z największych nie-
szczęść Polski tkwi w tem, że
dziesięciolecie, które upłynęło od
jej odbudowania, nie wystarczyło
jej do wytworzenia programu wy-
raźnej, konsekwentnej polityki
państwowej, odpowiadającego jej
położeniuijej interesom. Jej roz-
dwojenie polityczne, które wystą*
piło tak jaskrawo podczas wojny
światowej, nie skończyło się jesz-
cze, aczkolwiek zbliża się szybkiemi
kroki ku końcowi. Polityczny ab-
surd, który polegał na związaniu
się z państwami centralnemi i na
nagięciu całego programu polity-
ki polskiej do ich widoków, nie
zlikwidował się odrazu. Obóz, któ-
ry ten absurd reprezentował, zwią-
zał ze sobą na gruncie polityki
wewnętrznej różnorodne żywioły
które mu dały poparcie w spra-
wach polityki zagranicznej, nie
rózumiejąc ich lub uważając je
za mniej ważne. To mu dało siły
do narzucenie krajowi swej poli-
tyki zewnętrznej, w której nie
wiadomo, co było świadomym

programem, a co poprostu przy-
zwyczajeniem z ubiegłych czasów
od którego nieruchawa myśl uwol-
nić się nie umiała.

Stąd w polityce państwa pol-
skiego widzimy ciągły opór prze-
ciw temu, co się narzucało, co
wynikało z logiki położenia, ciągłe
próby wykolejenia jej, nawrócenia
jej na drogi, poktórych szła daw-
niej w związku z państwami cen-
tralnemi. Odbiło się to fatalnie
na pozycji międzynarodowej pań-
stwa polskiego i nawet wywarło
ujemny wpływ na politykę na-
szego sojusznika, Francji.

Na szczęście, doświadczenie
dziesięciu lat i dojrzewanie poli-
tyczne żywiołów, które do niedaw-
na dla spraw polityki zewnętrznej
nie miały komórek w mózgu,
sprawia, że myśl polska szybko
się w tych sprawach ujednostaj-
nia; na szczęście, powiadamy, bo
żadne państwo dwóch kierunków
polityki zewnętrznej długo nie
zniesie, i prędzej czy później za
taki luksus drogo musi zapłacić.

I w stosunku do zagadnienia
ukraińskiego opinja polska bliska
jest zupełnego ujednostajnienia.

Położenie nasze w tej sprawie
jest bardzo wyraźne.

Choćbyśmy mieli najmętniej-
sze pojęcie o dążeniach ukraiń-
skich, to przecie posiadamy pi-
sany dokument, będący oficjal-
nym programem państwa ukraiń-
skiego. Jest nim traktat brzeski.
Konspirujący z naszymi konspira-
torami lkraińcy mogą nawet
szczerze dziś deklarować wiele
rzeczy, ale zdrowo myśląca poli-
tyka nie może się przecie opie-
rać na deklaracjach pojedyńczych
ludzi czy organizacyj, czy, nawet

urzędowych przedstawicieli całe-
go narodu. Musi ona patrzeć
przedewszystkiem na to, co tkwi
w instynkach, w dążeniach i w
logice rzeczy. Jakiekolwiek było-
by państwo ukraińskie, zawsze
musiałoby ono dążyć do objęcia
wszystkich ziem, na których roz-
brzmiewa mowa ruska. Musiałoby
dążyć nietylko dlatego, że takie
są aspiracje ruchu ukraińskiego,
ale także dlatego, że chcąc się
ostać wobec Rosji, któraby się
nigdy z jego istnieniem nie po-
godziła, musiałoby być jaknaj-
większem i posiadać jaknajlicz-
niejszą armję.

Polska tedy o wiele większą
od Rumunji zapłaciłaby cenę za
zbudowanie państwa ukraińskiego.

To wszakże jest tylko jedna
strona rzeczy.

Niepodległa Ukraina byłaby
państwem, w którem domino-
wałyby wpływy niemieckie. Takby
było nietylko dlatego, że dzisiaj
działacze ukraińscy konspirują z
Niemcami i mają ich poparcie;
i nietylko dlatego, że o tem ma-
rzą Niemcy i że mają na obsza:
rze ukraińskim Niemców i żydów,
którzy byliby dla nich oparciem;
ale także, i to przedewszystkiem,
dlatego, że całkowite zrealizowa-
nie programu ukraińskiego kosz-
tem Rosji, Polski i Rumunji, ma
naturalnego, najpewniejszego pro-
tektora w Niemczech i musi
Ukraińców wiązać z niemi. Polska
przy istnieniu państwa ukraińskie-
go, znalazłaby się między Niem-
cami a sferą wpływów niemiec-
kich, można powiedzieć, niemiec-
kim protektoratem. Niema  po-
trzeby unaoczniać, jakby wtedy
wyglądała.

Wreszcie, jak to wyżej powie-
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dzieliśmy, zbudowana dziś wielka
Ukraina nie byłaby w swych kie-
rowniczych żywiołach tak bardzo
ukraińska i nie przedstawiałaby
nawewnątrz stosunków zdrowych.
To byłby naprawdę wrzód na
ciele Europy, którego sąsiedztwo
byłoby dla nas fatalne.

Dla narodu, zwłaszcza dla na-
rodu, jak nasz, młodego, który
musi się jeszcze wychować do
swych przeznaczeń, lepiej mieć
za sąsiada państwo potężne, choć-
by nawet bardzo obce i bardzo
wrogie, niż międzynarodowy dom
publiczny.

Z tych wszystkich względów
program niepodległej krainy nie
może liczyć na to, żeby Polska
za nim stanęła, a tem mniej, że-
by zań krew przelewała. | to pol-
ska opinja publiczna już dziś bar-
dzo dobrze rozumie.

My możemy być niezadowole-
ni z linji granicznej pokroju
ryskiego, ale to nie odgrywa w
naszej polityce wielkiej roli.

Możemy żałować i niewątpli-
wie serdecznie żałujemy naszych
rodaków, którzy nawet w więk-
szych skupieniach dziś żyją w
granicach lkrainy sowieckiej, i
dobra polskiego, które inni tam
pozostawili, ale te uczucia nie
mogą nas wykoleić z drogi, któ-
rą nam dyktuje dobro Polski jako
całości, i jej przyszłość.

Możemy nawet współczuć
wierzycielom francuskim Rosji,
ale im powiemy, że ich rewindy-
kacje, chociaż narbardziej upra-
wnione, nic nie mają wspólnego
z wielkiemi celami nietylko Polski,
ale i Francji *).

Zdaje się, że na kwestję ukra-
ińską w naszej polityce zewnę-
trznej już niema miejsca.

Tem samem, wobec naszej
pozycji, jako sąsiada Rosji, a
w szczególności (lkrainy sowiec-
kiej, realizacja programu ukraiń-
skiego przedstawia się więcej,
niż wątpliwie.

Ostateczne wykreślenie kwestji
ukraińskiej z programu naszej
polityki zewnętrznej pociągnie za
sobą dła naszego państwa jeden
przedewszystkiem doniosły sku-
tek. Ustali się traktowanie kwestji
ruskiej w państwie polskiem, jako
jego kwestji wewnętrznej, i tylko
wewnętrznej. Zniknie pokusa do
podpalania swego domu poto,
żeby się od niego zają! dom są-
siada.

Roman Dmowski.
 

*) Bylibyśmy bardzo szczęśliwi, gdy-
by we Francji zrozumiano powszechnie,
że Francuz, który w Polsce pracuje na
rzecz programu ukraińskiego, jest Fran-
cuzem niepożądanym.

 

2 prasy.
Jak w dżungli.

Sanacyjny warszawski „Express
Poranny* oburza się w artykule
p. t. „Zniknięcie pracownika po-
litechniki warszawskiej", że taka
rzecz mogła zdarzyć się w War-
szawie i domaga się najsurowsze-
go śledztwa, bo

„nie można w żadnym razie przejść
do porządku nad faktem  ginięcia ludzi
w stolicy, jak w dżungli afrykańskiej".

Słusznie. Czy jednek zniknię-
cie generała w stolicy, w biały
dzień jest mniej skandalicznym
faktem niż zniknięcie pracownika
politechniki i czy wolno nadtym
faktem przejść do porządku
dziennego?

Gdzie jest Gangrena?
Sanacyjna „Ziemia Radomska"

ubolewa nad gangreną moralną,
panującą obecnie w Polsce. Gan-
greny tej jednak nie dostrzega
we własnym obozie „deprawacji
mo'alnej", obozie tak dosadnie
scharakteryzowanym nawet przez
swoich ludzi (p. Szurig w „Prze-
łomie*). Codzienne brutalne ła-
manie prawa, szafowanie groszem
publicznym i szereg sensacyjnych
afer pieniężnych, nie zakłóca
„wrażliwego* na wszelkie niepra-
wości sumienia „Ziemi Radom-
skiej".

Najlepszem wszakże świade-
ctwem własnej gangreny moral-
nej jest następujący ustęp, w cy-
towanym wyżej artykule „Ziemi
Rad.*:

„Oto obserwujemy pasowanie na
„narodowego" bohatera drugiego ulu-
bieńca narodowej demokracji—gen. Za-
górskiego, który, zwolniony z więzienia,
znikł przed trzema laty bez śladu”.

Trzeba to dobrze zapamiętać:
generał Zagórski został zwolnic-
ny z więzienia i znikł bez śladu...

A co się stało z tymi, którzy
nie dopilnowali więźnia i z tymi,
którzy dopomogli ś. p. generało-
wi Zagórskiemu do zniknięcia?
oraz czy winni ponieśli zasłużoną
karę?

Samokrytyka.
Nader charakterystyczny arty-

kuł p. t. „Wszyscy na front go-
spodarczy“ zamieściło sanacyjne
„Słowo Polskie”. Futor artykułu
bez obsłonek podkreśla, że:

— „Kraj opanowała dziwna apatja.
Przesilenie gospodarcze podcięło wielu
u wszystkich zaś obniżyło tempo życia.
W tę pustkę należy tchnąć nowe życie..."

Jakżeż dziwnie brzmi to
stwierdzenie po czterech zachwa-
lanych latach „wyścigu pracy”
i „radości twórczej”. — Pustka..
apatja.

Wołanie o reformę podatków
bije dziś nawet z łamów dzien-
ników sanacyjnych. „Słowo Pol-
skie* błaga niemal „o naprawę
systemu ubezpieczeń społecznych,
stuprocentowo etatystycznego,
będącego nieszczęściem tak pra-
codawców jak i pracowników”.

— „Słusznie — pisze „Słowo Pol-
skie" — zarzuca się temu systemowi,
że jest największą przeszkodąw gospo-
darczem podniesieniu się kraju. Wszyst-
ko woła o reformę, któraby zmniejszy-
ła niepotrzebne obciążenie na rzecz te-
go najgrożniejszego konkurenta Skarbu
Państwa".

takich stwierdzeń naszego ka-
tastrofalnego położenia gospo-
darczego, takich nawoływań, prze-
stróg, rad zanotować moglibyś-
my z dzienników sanacyjnych
sporą wiązankę.

Echa radomskie.
„Lwowski Kurjer Por." drukuje

wiersz legjonisty z | Brygady,
który brał udział w zjeździe ra-
domskim. Słaby pod wzglądem
formy, wiersz ten doskonale od-
daje nastrój jak panował na
zjeździe w Radomiu:
Nadeszły dni złe i ponure...
przeklinano nas, że kalamy gniazdo...
Wierzyliśmy jednak, że Ty jeden u góry
wypowiesz sąd swój podczas zjazdu...

Ostatnią nadzieją był Radom...
Myśleliśmy, że rozwiejesz te wszyst-

kie potwarze...
że Cię uczcimy, jak zwykle defiladą
i Twe słowa otuchyrozjaśnią nam twarze...
Lecz gdyśmy przyszli... o, złudo naszych

rojeń...
Ciebie, któryś był naszym duchem
ujrzeliśmy otoczonego konwojem
i skrępowanego... łańcuchem.

Na krzyk entuzjazmu starej wiaryll...
stanąłeś milczący, z bolesnym uśmie-

chem
a nad Tobą zatrzepotały sztandary
i zamknęły krzyk ten, rozpaczliwem

echem...
1... rozjechaliśmy się jak po stypie

pogrzebowej
orkiestra nam zagrała żałobne mar-

SZE...
Skończyły się dnie sławy Legionowej...
i Komendancie Twoje*sny monarsze...

Humor szubieniczny.
„Dziennik Bydgoski", organ sa-

nacji pomorskiej daje garść ta-
kich oto wesołych aforyzmów.

„Jak słoń nie pochodzi od słońca,
tak i Sławek nie musi pochodzić od
sławy”.

„Sanacja powinna przedewszyst-
kiem pomyśleć o sanatorjum dla swo-
ich sanatorėw“.

„Do Canossy się chodzi, z Belwede-
ru się odchodzi".

„Lepszy rydz niż nic, ale gorszy
Rydz niż nic".

„Źle jest, gdy czyny człowieka sta-
ną się legendą. Ale gorzej jest, gdy
człowiek sam legendą się staje”.

KU 1. LITTNNTAR T KO

Obóz Wielkiej Łotwy
i Wielkiej Ukrainy?
„Myśl Narodowa* z dn. 17 b.m.

w dziale „Na marginesie" podaje:
Na zjeździe legjonistów w Ra-

domiu mówił p. generał Rydz-
Smigly: „l jeszcze wam coś po-
wiem, także ciekawe odkrycie,
bo to są odkrycia: w czasie woj-
ny polskiej, komendant prowadził
nas na Dynaburg i na Kijów...
Komendant chciał wielkiej Polski,
a myśmy maszerowali tam, gdzie
On jej szukał. Więc jeśliby ko-
muś w Polsce przyszła ochota
kogoś nazywać Obozem Wielkiej
Polski, to tykko my możemy nim
być".

Jak wiadomo, Dynaburg nie
został włączony do Polski, ale...
ofiarowany Łotwie, gdzie obecnie
położenie ludności polskiej, by-
najmniej nie jest qodne zazdro-
ści. Kijów, w myśl odezwy Wo-
dza Naczelnego z dnia 25 kwie-
tnia 1920 r., mial zostać oddany
przyszłej niepodległej, nawet nie
sfederowanej z Polską, Ukrainie.
Polska pizez to nie byłaby po-
większongł A możeby tak, wobec
tych faktów historycznych, odpo-
wiedniejsza byłaby nazwa: Obóz
Wielkiej Łotwy i Wielkiej Ukrainy?
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Z pobytu gen. Hallera na Jasnej Górze.
Przyjazd gen. Halera do Czę-

stochowy w  10-letnią rocznicę
zwycięstwa pod Warszawą, nadał
temu uroczystemu dniu specjalny
charakter do czego przyczyniły
się w niemałej mierze liczne de-
legacje błękilnych rycerzy.
W chwili, gdy gen. Haller za-

jechał przed hotel „Polonia“, licz-
nie zebrana publiczność zgotowa-
ła mu gorącą owację. General
powitany przez przedstawicieli
organizacyj narodowych oraz de-
legacje Związku  Halerczyków,
wydał natychmiast swym byłym
żołnierzom dyspozycje co do
obchodu święta.

O godzinie 8-ej rano delegaci
związkowi w liczbie 32, udali się
gremjalnie po generała przed
gmach Sióstr Zmartwychwstanek
i podążyli z nim do klasztoru,
gdzie ks. przeor poprowadził wszy-
stkich do kaplicy cudownego o-
brazu Matki Boskiej. Podczas
mszy św. generał Haler ze swymi
żołnierzami przystąpił do stołu
Pańskiego. Po nabożeństwie przyj-
wały Siostry  Zmarwychwstanki
generała Halera oraz członków
delegacji śniadaniem.

Po południu b. żołnierze armji
błękitnej wydali na cześć uko-
chanego wodza obiad w hotelu
„Polonia“, w którym brali Hudział
generał z rodziną oraz przedsta-
wiciele miejscowych organizacyj
narodowych. Podczas obiadu wy-
głosili przemówienia okoliczno-
ściowe m. in. wiceprezes rady
miejskiej, aptekarz p. Włosiński
delegat Obozu Wielkiej Polski, a
w imieniu Halerczykėw p. por.
rezerwy Jan Janowski. Wreszcie
przemawiał p. generał.

Przedstawiciel żołnierzy błękit-
nych p. Janowski podkreślił z
ubolewaniem różnicę, jaka istnie-
je między tem, co było przed
laty 10-ciu, a tem, co jest obec-
nie. Wtenczas nazwisko generała
rozbrzmiewało w całej Polsce, ja-
ko jednego z głównych czynni-
ków zwycięstwa, — dzisiaj zasłu-
żonego wodza armji ochotniczej

» odsuwa się na bok, chcąc |zapo-
biec, by nimbem i aureclą, które
go otaczają, nie przyćmiewał moż-

nych obecnejęchwili. Mówca daje
wyraz przekonaniu, że nadejdzie
dzień, w którym i dla wodza b.
armji błękitnej wybije godzina
sprawiedliwości.

„ Gen. Haler w' odpowiedzi
dziękował wszystkim za tak liczne
dowody sympatji. Nawiązując do
święta jako takiego, daje wyraz
głębokiej wierze, że „Cud Wisły”,
mamy do zawdzięczenia opiece i

przyczynieniu się Najświętszej
Marji Panny tak, jak ongiś, gdy
Boga Rodzica wydobyła naród
polski z przepaści, w której znaj-
dował się w czasach „Potopu* za
Jana Kazimierza. Polacy winni
być dumni, że mają taką Opie-
kunkę, która była, jest i pozosta-
nie po wsze czasy Królową Ko-
rony Polskiej.

Po obiedzie delegacje błękitne
wzięły udział w uroczystym po-
chodzie miejscowych organizacyj
narodowokatolickich, budząc o-
gromne zainteresowanie i nieby-
wały entuzjazm. Pochód udał się
na Jasną Górę na nabożeństwo
nieszporne. Po nabożeństwie („w
podniosłem przemówieniu  kaz-
nodziej wskazał mianowicie
na doniosłość momentu religijne-
go w „Cudzie Wisły", oraz na wy-
bitną rolę, jaką odegrał w tym
wypadku obecny na nabożeństwie
gen. Józef Haler.

Odchodzącemu z swymi žol-
nierzami generałowi  tysiączne
rzesze pątników w klasztorze
oraz przed klasztorem, zgotowały
rzadko widzianą manifestację i
tylko z największym trudem zna-
lazł wódz b. armji błękitnej przej-
ście wśród rzesz, , które cisnęły
się do niego, wznosząc gromkie
okrzyki na cześć generała oraz
halerczyków.

Dzień 15-go sierpnia 1930 r.
zapisze się jako jedna z piękniej-
szych dat w życiu gen. Halera,
ponieważ był dla niego dowodem
serdecznej sympatji i głębokiego
powažania, jakiemi cieszy się nie-
tylko między swymi b. żołnierza-
mi, lecz wśród całego narodowo
czującego i myślącego  społe-
czeństwa.

1 Halerczyk.
 

 

„ KRONIKA.
Współdziałanie komunistów wileńskich

z kowieńskimi.
Do rąk władz bezpieczeństwa

wpadły ostatnio bardzo ważne
dokumenty stwierdzające, iż K.P.
Z. B. utrzymujące ścisły kontakt
z komunistyczną partją Litwyi
Łotwy. Między innemi do rąk
władz bezpieczeństwa trafił list
Komitetu Dzielnicowego w Kow-
nie w którym wymieniony komi-
tet komunikuje C. K. K. P. Z. B,,
iż prowadzi obecnie akcję mają-
cą na celu zwiększenie członków
organizacji komunistycznej o 100
proc. i w tym celu zamierza zor-
ganizować 7 jaczejek w więk-
szych fabrykach i 3 jaczejki
wśród robotników rolnych w o-

Wiadomości kościelne.
— Dzień św. Bartłomieja

przypada w tym roku w niedzielę
24 sierpnia. Z tego powodu w
kościele pod wezwaniem tego
patrona odbędzie się nabożeń-
stwo uroczyste w następującym
porządku: Nieszpory w sobotę i
niedzielę o g. 5 po poł., Msza
św. w niedzielę o g. 7, 9.i 11.

Z miasta.

— Pobyt dziennikarza wło-
skiego w Wilnie. W dniu wczo-
rajszym bawił w Wilnie wybitny
dziennikarz włoski dr. Carlo Ma-
gnino z Rzymu, współpracownik
urzędowego przeglądu włoskiego
ministerstwo rolnictwa „La Boni-
fica Integrale". Ministerstwo to
poleciło d-rowi Magnino zaznajo-
mić się ze sposobami prowadze-
nia gospodarstwa rolnego (upra-
wę roli, hodowli bydia, przemysłu
rolnegoi t. d.) oraz meljoracji
w Polsce. Dr. Magnino poza
współpracą w „La Bonifica Inte-
grale* bierze udział w redagowa-
niu dziennika „Popoło di Roma*,
który zamówił u niego korespon-
dencje o stosunkach w Polsce,
jest wreszcie współpracownikiem
założonego przez Mussoliniegoi
stale przezeń popieranego prze-

„, glądu medjolańskiego „La Ge-

4

Dr. Magnino zwiedził ciekaw-
sze zabytki Wilna, poczem udał
się do Trok, gdzie przyglądał się
jeziorom i  ruinom, najwięcej
jednak całe uwagi poświęcił go-
spodarstwu p. Wagnera w Wiel-
kich Solecznikach.

Do Wilna p. Magnino przyje-
chał na jeden dzień. w.

Sprawy miejskie.
— Sprawa przyłączenia abo-

nentów elektrowni kolejowej
do miejskiej. Dzisiaj w magi-
stracie odbędzie się konferencja
w sprawie przyłączenia abonen-
tów elektrowni miejskiej. Przyłą-
czenie to powinno nastąpić naj-
później do dnia 1 listopada. Na
10 dni przed przyłączeniem elek-
trowni kolejowej, jej abonenci
zostaną powiadomieni, iż mają
zarejestrować się w biurze elek-
trowni miejskiej, w.

kolicach Kowna. Powyższe komi-
tet kowieński wysuwa jako pod-
stawę do współzawodnictwa dla
K. P. Z. B. i wzywa tę ostatnią
partję aby ona ze swej strony
zorganizowała jaczejki wśród ko-
lejarzy, robotników drzewnych,
metalowców, chemików, robotni-
ków fabryk tytuniowych i robot-
ników rolnych. Jednocześnie ko-
mitet kowieński wzywa komuni-
styczną organizację w Rydze aby
również przystąpiła do współza-
wodnictwa i podjęła w okresie
do października r. b. taką samą
intensywną działalność.

Sprawy administracyjne.

— Nadużycia skarbowe w
starostwie wlieńsko - trockiem.
Władze administracyjne wykryły
nadużycia służbowe natury ma-
terjalnej, których dopuścił się
urzędnik starostwa wileńsko-troc-
kiego Łutowicz Bolesław. Na
skutek zarządzenia p. wicewoje-
wody wileńskiego winny nadużyć
urzędnik Łutowicz Bolesław zo-
stał w dniu 21 b. m. przytrzyma-
nyi przekazany do dyspozycji
p. prokuratora Sądu Okręgowego
w Wilnie.

Handel i przemysł.
— Pierwszy pawilon na Tar-

gach. Wczoraj wileński oddział
fabryki cukrów i czekolady „Su-
chard* zozpoczął budowę pierw-

szego pawilonu na t+renie Targów
Północnych. w

— Udział wojew. Białostoc-
kiego w Targach. Z inicjatywy
wojewody białostockiego Z. Ko-
ściałkowskiego, przy tamecznym
urzędzie wojewódzkim powstał
Komitet do sprawy udziału woj.
Białostockiego w Targach Pół-
nocnych. Staraniem tego Komi-
tetu zgłosił już swój udział w Tar-
gach szereg firm z ziemi Biało-
stłockiej, między in. największa
na kresach fabryka dykty br. Ko-
nopackich z Mostów, „która brała
ostatnio udział w Targach w Liege
w Belgji, zakłady przemysłowe
ks. Lubomirskich — Stanfsiawów
i inne. w

— W niedzielę i święta wol-
no sprzedawać chłodzące na-
poje. Główny inspektor pracy
wydał zarządzenie, na podstawie
którego okręgowi i obwodowi
inspektorzy pracy mają zezwalać
na rozwożenie lodów, piwa, wody
sodowej, lemonjad i in. napojów
chłodzących w niedziele i dni
świąteczne w okresie letnim
wogóle, a zwłaszcza w wypad-
kach zwiększonego spożycia (za-
bawy, jarmarki i t. d.).

Zarządzenie opiera się na tem,
że rozwożenie napojów chłodzą-
cych w tych warunkach może
być uważane za pracę konieczną
ze względu na codzienne potrze-
by ludności,

OSA EZN=NJ

Sprawy sanitarne.
—Przejęcie szpitala w Tro-

kach. Wydział zdrowia przejął
od wydziału powiatowego sejmiku
Wileńsko-Trockiego szpital w Tro-

K

kach, ktėry gruntownie odremon-,
tował kosztem skarbu państwa.
Po inspekcji szpital został już
oddany do użytku publicznego.
Obliczony on jest na 40 łóżek.
Dyrektorem szpitala został mia-
nowany dr. Krasnych. w
— Nielegalne środki ieczni-

cze. Celem uniknięcia tego, aby
skonfiskowane przez sądy, a nie
dozwolone do obrotu środki lecz-
nicze w razie sprzedaży ich na
ogólnych zasadach w drodze
przetargu nie dostawały się znów
do obiegu Min. Spraw. poleciło
sądom i prokuratorom, aby
wszystkie skonfiskowane środki
lecznicze przekazywali wydziałom
zdrowia publicznego właściwego
województwa. W związku z tem
Min. Spr. Wewn. wydało zarzą-
dzenie, aby w przypadku przeka-
zania przez władzę sądową środ-
ków dozwolonych do obrotu za-
proponować nabycie ich 3 do 5
firmom, uprawnionym do handlu
środkami leczniczemi. Kwoty uzy-
skane należy .przesłać właściwej
władzy zsądowej. Środki niedo-
zwolone do obrotu, mające włas-
ność leczniczą przekazuje sią
szpitalowi publicznemu bez wzglę-
du na wartość. Srodki odurzają-
ce przesyła się do Min. Spr.
Wewnętrznych. Nie nadające się
do użytku środki lecznicze ule-
gają zniszczeniu, przyczem spo-
rządza: się odpowiedni protokuł.
Władze sądowe otrzymują zawia-
domienie o tem, co ze środkami
uczyniono.

Sprawy uniwersyteckie.
— Nowy docent USB. Wczo-

raj odbyła się habilitacja dr. Wą-
sowicza na docenta lekarskiego
przy USB. w

Sprawy szkolne.

— Koedukacyjne Gimnazjum
im. Tad. Czackiego z pełnemi
prawami (kateg. A), z klasami
elementarną, podwstępną i wstęp-
ną — zawiadamia, iż egzaminy
dla nowowstępujących do wszyst-
kich klas Gimnazjum i klas wstęp-
nych rozpoczną się dn. 30 sierp-
nia o godz. 10 rano. Etatowi
urzędnicy państwowi korzystają
ze zwrotów wpisów szkolnych bez
obowiązku składania zaświadczeń
o braku welnych miejsc w gim-
nazjach państwowych. Do klas
wstępnych przyjmowane są dzie-
ci na podstawie świadectw szkół
powszechnych bez egzaminu.
Informacyj udzielaipodania przyj-
muje kancelarja przy ul. Wiwul-
skiego 13 codziennie od 10—1.
Telefon 10-56.
— Kursy Koedukacyjne z

programem gimnazjum państwo-
wych im. „Komisji Edukacji
Narodowej“ pod protektoratem
Polskiej Macierzy Szkolnej. Przyj-
mują wpisy na rok szkolny 1930-31
go wszystkich klas gimnazjum.

ystem półroczny. Przyjęcia od-
bywają się na podstawie egzami-
nu wstępnego lub świadectw
szkolnych. Kancelarja czynna od
5—7 popoł. prócz niedziel i świąt.
l. Biskupia 12—6.

Sprawy robotnicze.
— Wstrzymanie emigracji

do Kanady. Rząd kanadyjski za-
rządził wstrzymanie emigracji do
Kanady.

Zarządzenie to obejmuje na-
stępujące kategorje.

a) Robotnicy rolni i służące,
którzy przybywali do kraju na
podstawie t. zw. rekrutacji („Ga-
minatioa“).

b) Wszystkie zezwolenia wy-
jazdu, które ważne były do dnia
14 marca 1930 roku i nie zostały
sprolongowane ulegają  anulo-
waniu.

c) Zezwolenia wyjazdu, wyda-
ne między 14-tym marcaa14-tym
sierpnia 1930 r. nie mogą być
prolongowane. Wyjechać mogą
jedynie osoby, które zgłoszą się
u oficera kontrolnego w Gdan-
sku z paszportem i wszystkiemi
potrzebnemi dokumentami.

e) Od 14 sierpnia począwszy
nie wydaje się żadnych zezwoleń
wyjażdu braciom, siostrom, na-
rzeczonym i innym krewnyra.

Jedyną kategorję krewnych,
którzy mogą wyjechać do Kana-
dy stanowią żony, które udają
się do swoich mężów i dzieci
poniżej lat 18, które jadą do
swoich rodziców.

Ruch wydawniczy.
— Farma Lisów Srebrzy-

stych „Silesia“ w Katowicach—
Zawodziu, ul. Paderewskiegowy-
dała wielce interesującą broszur-
kę p. t. „Hodowcy polscy, ocknij-
cie się!*, informując krótko i
zwięzle o aktualnej dziś w ca-
łym świecie hodowli lisów sreb-
rzystych. Farma rozsyła broszur-
kę na żądanie bezpłatnie zgłasza-
jącym się o nią.

Z życia stowarzyszeń.
— Klub Młodych Stronnictwa

Narodowego i Obozu Wielkiej
Polski. Wczoraj o godz. 19 min.
30 w lokalu Klubu Narodowego
odbyło się Zebranie referatowo-
dyskusyjne Klubu Młodych.

Zebranie zagaił w.-prezes Klu-
bu p. M. Cesiul, wspominając na
wstępie o śmierci jednego z naj-
dzielniejszych członków Klubu,
jakim był ś. p. Witold Sielicki.

WI LENSKI

Pamięć o zmarłym uczcili zebra-
ni przez powstanie. Następnie p.
Prószyński wygłosił referat p. t.
Dzieje „faryzeuszów". Prelegent
wyjawił słuchaczom kim są ci
„faryzeusze*, którzy skupiając się
w lożach masońskich, opracowu-
ja tajemne plany podboju świata,
dążąc do tego przez niszczenie
uczuć religijnych i patrjotycznych
w duszy każdego narodu.

Mówca był gorąco oklaskiwa-
ny. Po referacie wywiązała się
dyskusja, poczem wygłoszone zo-
stały komunikaty organizacyjne.

Kronika policyjna.
— Fałszywy porucznik. Wczo-

raj w nie został zaaresztowa-
ny. niejaki Jan Biernacki (ul. Wi-
leńska 45), który włożywszy mun-
dur porucznika, zabrał. dwie nie-
wiasty lekkich obyczajów i poje-
chał z niemi do baru „Złoty Róg"
na ul. Ostrobramskiej, gdzie roz-
począł hulatykę. W trakcie hula-
tyki Biernacki wszczął awanturę
wobec czego właściciel baru za-
wiadomił żandarmerję. Przybyły
na wezwanie kpt. 3 baonu żan-
darmerji M. Ordża zażądał od
Biernackiego wylegitymowania się.
Biernacki skonsternowany, choć
pijany, oświadczył, że jest po-
rucznikiem rezerwy, jest obecnie
na ćwiczeniach, lecz legitymacji
nie posiada przy sobie. Wówczas
kpt. Ordża usadowił Biernackie-
go w dorożce i pojechał z nim
do komendy placu. W  dorożce
Biernacki zaczął zrywać z siebie
odznaki oficerskie i przyznał się,
że nie jes: polskim oficerem, na-
tomiast jako oficer służył w armji
Denikina.

Niedoszły osiadł
areszcie. (w)
— W Sprawie komunistów

aresztowanych w Wilnie. Jak
się dowiadujemy, 6 komunistów,
aresztowanych przed paru dniami,
należy do'grupy komunistycznej,
zlikwidowanej niedawno w woj.
Nowogródzkiem. Nie są oni by-
najmniej członkami KPZB, którzy
mieli rzekomo przyjechać do
Wilna w celu założenia partji, jak
podawały o tem niektóre pisma.

w
— Napad na ucztę Eaa

czas wesela u niejakiego Tomkow-
skiego przy ul. Swierkowej 2, kilku nie-
proszonych gości chciało się gwałtem
dostać do wnętrza mieszkania, gdzie się
odbywało wesele, aby wziąć wniem
udział Gdy się to im nie udało, por-
wali kamienie i cegły i zaczęli wybijać
Szyby, następnie zaś rzucać kamienie
na stół i w obecnych. Powstał okropny
rozgardjasz, w trakcie któregowszyst-
kie kobiety uciekły i pochowały się,
zaś męzczyżni rzucili się na napastni-
ków. Wywiązała się walka na pięście
i kije, która mogłaby mieć smutne
skutki, gdyż niejeden już broczył krwią,
gdyby nie interwencja policji, która
przybiegła z ul. Legjonowej. Napastnicy
na widok policji rzucili się do ucieczki,
dwóch jednak, Bronisława Sienkiewicza
i Zyndulisa udalo się przytrzymać w po-
bliskim lasku i odprowadzić do komi-
sarjatu. (w)

Teatr, muzyka i sztuka.
— Teatr Miejski w „Lutnt“.
— Dzisiejsza premjera. Dziś po-

raz pierwszy jedna z najnowszych ko-
medyj Zygmunta Kaweckiego „Para nie
para”, posiadające wiele humoru, werwy
I zabawnych sytuacyj.

, Bilety zniżkowe i
ważne.

oficer w

kredytowane

Teatr Letni w ogrodzie po-
Bernardyńskim. risM osiatoiodwie wartościowe komedje: „Marcowy
kawaler" Blizińskiego i „Majśter i cze-
ladnik“ Korzeniewskiego zyskały ogólne
uznanie | cieszą się wielkiem powo-
dzenlem.

Staropolski humor, tężyzna, szereg
doskonale ujętych postaci, charaktery-
zują te dwa utwory, mające w polskiej
literaturze dramatycznej zaszczytne
miejsce.

Reżyserję obu sztuk prowadzi
F. Rychłowski.

Dziś „Marcowy kawaler" i
i czeladnik".

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 385 mtr.

Program:

Sobota, dnia 23 sierpnia 1920 r.
11,58. Sygnał czasu.
12,05. Gramofon.
13,00. Komunikat meteorologiczny.
17,20. Kom. Wil. Tow. Org. i Kółek

Roln.
17,35. Gramofon.
18,00. Audycja dla dzieci z Kra-

kowa.
19,00. „Co nas boli?"

Mika po mieście.
"19,15. „W świetle rampy* nowości
teatralne omówi T. Łopalewski.

20,15. Odcinek powieściowy. z
20,30. Koncert (Tr. z Ogrodu Ber-

nardyńskiego w Wilnie).
2200. Tr. z rewji „Morskiego Oka*

w Warsz. p. t. „Bawmy się razem”.

Co nowego w Radjo?
Zwracamy uwagę

na dzisiejszy feljeton Mika p. t.
„Co nas boli* — przechadzki po
mieście,

dyr.

„Majster

przechadzka

Nowości teatralne
omówi dzisiaj o g. 19,15 p. t. Łopa-

lewski
Hallo!|Dzisiaj ma głos „Morskie Oko”,

O g. 22,00 uslyszymy transmisje z
popularnego warszawskiego teatrzyku
barwną rerwję p.t. „Bawimy się razem”.

Audycje Dalekiej Północy.
„Gdy burze śniegowe i mrozy zmu-

szają ludzi, zamieszkałych w krajach
Dalekiej Północy do przebywania w
zamkniętych szczelnie izbach nieraz
całe tygodnie, wówczas radjo jest cym
jednym błogosławionym czynnikiem,
który niesie im rozrywkę i wiadomości
z szerokiego świata. Pierwszym czło-
wiekiem, który wpadł na pomysł, aby
łowcom zwierząt futerkowych, poszu-
kiwaęzom złota, urzędnikom państwo-
wym i Eskimosom dostarczyć specjal-
nych audycyj był inżynier Wendt z
Westinghouse Electrie Company. Pra-
cując przez czas dłuższy na Dalekiej
Północy jako elektryk, miał on możność
poznać obyczaje | upodobania tamtej-
szej ludności, a ich życie w samotności
spędzane nasunęło mu myśł, aby za
pomocą radja połączyć tych ludzi ze
światem. Poczynione w tym względzie
doświadczenia wydały jak najlepsze re-
zultaty, a setki listów, jakie napływały

*

do niego od radjosłuchaczów świadczyły
i wdzięcz-o wielkiem zainteresowaniu

ności ich za to, że znalazł się kioś, kto
pornyślął o losie mieszkańców Dalekiej
Pólnocy. W listach tych wypowiadano
najrozmaitsze życzenia, co do dalszych
audycyj. Skutek jest ten, że okięty,
które zawożą zapasy towarów dla izo-
lowanej od świata ludności zabierają
także transporty radjoodbiorników do
rozmieszczenia ich na różnych placów-
kach. Radjostacja w Schenectade na-
daje raz w tygodniu przez cały dzień
audycje dla Dalekiej Północy.
Radjo jako zastępca kaznodziei.
W Niemczech daje się w ostatnich

czasach mocno odczuwać brak pasto-
rów. Mnóstwo paraflj jest nieobsadzo-
nych wskutek tego, że wydziały teolo-
giczne na uniwersytetach niemieckich
nie cieszą się zbyt wielką frekwencją.
Ale od czegoż jest radjo? Ono musi
zaradzić potrzebie. Niektóre osierocone
przez swoich duszpasterzy gminy usta-
wiły na kazalnicy głośniki i transmitują
kaza ia z Berlina lub innych stołecz-
nych miast Rzeszy niemieckiej, wybie-
rając sobie co najznakomitszych kazno-
dziejów. Ludność w niedzielę zbiera się
jak zwykle na nabożeństwo w kościele,
a po odśpiewaniu wyznaczonych na da-
ny dzień psalmów, z uwagą słucha ka-
zania, które płynie z głośnika.
 

Nieco o sekwesira-
torze i policjancie.

Qd lat znajdujemy się w Pol-
sce w tej sytuacji, w której se-
kwestrator i policjant są najczęst-
szymi gośćmi płatnika. Najpierw
zjawi« się ten pierwszy i rozpo-
czyne „urzędowanie”. Płatnik na-
uczory doświadczeniem wyciąga
papiery, kwity, dowody — tłuma-
czy się że zapłacil, że mu rozło-
żono podatek, że dany objekt,
na który ma apetyt p. sekwestra-
tor nie jest jego własnością (w
warsztacie, w składzie) ale p. se-
kwestrator przystroiwszy się miną
trybuna zapisuje, notuje, ocenia,
nakiada znaki... czasem się odez-
wie a najczęściej tak niefortun-
nie, że wprowadza płatnika w
stan podrażnienia. A od tego już
tylko krok do dalszych scen, nie:
porozumień i... interwencji poli-
cji. Zjawienie się policjanta jesz-
cze bardziej zaostrza sytuację,
tem bardziej, że stróż bezpie-
czeństwa uważa również za sto-
sowne dostroić się do powagi
urzędującego kolegi reprezentu-
jącego władzę i wyrokuje niczem
Najwyższy Trybunał Administra-
cyjny.

I takich wypadków zanotować
możemy dziesiątki. Najspokojniej-
szy obywatel, który nigdy w ży-
ciu nie miał zatargu z władzą,
dziś z powodu nietaktownego za-
chowania się p. sekwestratora na-
raża się na nieprzewidziane na-
stępstwa...

-"_ Nie twierdzimy, że we wszyst-
kich wypadkach płatnik ma rację
ale też chcemy wierzyć, że w 50
proc. zajść uniknąćby można
przykroch nieporozumień... gdy-
by... Oto—gdyby—właśnie nam
chodzi. Położenie nasze gospo-
darcze jest ciężkie, podatki zbyt
obciążające. O tem wiedzą i pa-
nowie urzędnicy i panowie se-

oc i asystująca im po-
icja.

Gdyby więc władze skarbowe
pouczyć chciały panów egzeku-
torów, że nie należy nad „papier-
kami", które przedstawia płatnik
przechodzić obojetnie do porząd-
ku dzien., lecz stwierdzić ich war-
tość, wyjaśnić, wytłumaczyć, po-
uczyć—natenczas uniknęlibyśmy
tych momentów, które wzboga-
cają kronikę policyjną.

Przecież w wielu wypadkach
egzekutor przychodzi po decyzji
władz skarbowych na korzyść
płatnika i krótko oświadcza: ja
nic nie wiem. To ja — tax u nas
dziś nadużywane jest najczęst-
szym powodem dalszych scen.

Zkolei zjawia się p. policjant...
kolega po władzy p. egzekutora.
Prowadzony przez p. egzekutora
po drodze otrzymuje od niego
opis planu sytuacyjnego i natu-
ralnie przyznaje słuszność... wła-
dzy. Z miejsca więc zajmuje po-
zycję, która sytuację jeszcze bar-
dziej zaognia. fi

Czyby jednak władze policyj-
ne nie zechciały pouczyć swych
podwładnych jak się mają zacho-
wać wobec wzywania ich przez
egzekutorów do ściągania podat-
ków i nakładania aresztów na
resztki majątku płatnika, który
patrząc na tę operację traci rów-
nowagę, głowę... bo czuje że już
stoi przed katastrofą.

Takt, grzeczność, umiejętność
podejścia do sytuacji, wyrozumie-
nie — zwłaszcza, że się nie ma
przed sobą zbrodniarza ale spo-
kojnego obywatela, któremu za
nadmierne, często niesłuszne po-
datki odbiera się majątek.

drobne wiadomości
Ukraińcy kolportują bibułę

komunistyczną.
LWOW. (Pat.)— Prasa donosi,

że onegdaj przytrzymany został
przez posterunek policji w Dawi-
dowie obok Lwowa osobnik, nio-
sący paczkę, w której znajdo-
wała się bibuła komunistyczna.
Zeznał on, że paczkę tę otrzymał
w lokalu Selrobu we Lwowie.
W związku z tem przeprowadzono
rewizję w lokalu Selrobu oraz
u szeregu osób, m. in. u senatora
Chinczyna. Ogółem aresztowano
11 osób. Dalsze dochodzenia
w toku.

rama   

   
Sporty wśród ko-

biet są coraz bar-
dziej na czasie. Piękno ruchu w
w połączeniu z elegancją linji pod-
noszą urok kobiety. Najczęściej
ręce i nogi sportsmenki są obna-
zone, aby być elegancką należy
mieć skórę zupełnie gładką.
Tylko „TAKY“ perfumowany
rem usuwa zupełnie bezpiecz-

nie w przeciągu kilku minut szpe-tnę włosy i puszek, pozostawiając
białą, czystą skórę.
„TAKY“ jest do nabycia wewszystkich eleganckich sklepach.
Zalety „TAKY**; bardzo przy-jemny zapach, Szybkie działa-

nie, nie zasycha w tubie.

Z sali sądowej.
O nadużycia przy dostawie

furażu dla policji.

III-ci wydział karny sądu okrę-

 

gowego, pod przewodnictwem
„sędziego Brzozowskiego, przy
udziale pp. sędziów  Chelstow-
skiego i Kalinga, wczoraj przy-
stąpił do rozpatrywania sprawy o
nadużycia, popełnione przy wy-
konywaniu dostawy furażu, t. j.
owsa, siana i słomy dla koni po-
licyjnych w woj. wileńskiem.

Na ławie oskarżonych zasiedli:
Jankiel vel Jakób Bursztejn, ko-
misarz Eugenjusz Iwanoff i b.
aspirant w komendzie wojewódz-
kiej P. P. Wacław Rodziewicz.

Obszerny akt oskarżenia za-
rzuca podsądnym, że w ciągu
pierwszego półrocza 1926 r. Bur-
sztejn, będąc generalnym dostaw-
cą furażu dla potrzeb policji woj.
wileńskiego, a kom. Iwanoff kie-
rownikiem działu gospodarczo-
budżetowego komendy P. P.,
działając w porozumieniu, na-
razili Skarb Państwa na straty,
wyrażające się w sumie 40.467 zł.
39 gr.

Straty te wynikły wskutek
oszukańczych machinacyj  Bur-
sztejna, który przedstawiłdo opła-
ty rachunki na 157.972 zł. 90 gr.
za uskutecznione dostawy furażu,
kiedy w rzeczywistości dostar-
czył owsa, siana i słomy na
110.189 zł. 75 gr.

Śród tych rachunków okazało
się fikcyjnie spreparowanych na
sumę 47.782 zł. 34 gr.

Malwersacje te kom. Iwanoff
akceptował, umożliwiając przez
to Bursztejnowi, który wreszcie
cieszył się poparciem kom. Iwa-
noffa, podjęcie pieniędzy, jakie
mu się nie należało.

Trzeci z podsądnych, b. asp.
Rodziewicz, pełniąc obowiązki
buchaltera i kasjera w komen-
dzie wojewódzkiej P. P. nie umiał
wyliczyć się z przeszło 8.000 zł.

Do sprawy tej powołano z górą
40 świadków, z których jednak
najważniejsi, jak: ówczesny ko-
mendant insp. Praszałowicz, pod-
insp. Komosiński, kom. Kasprzyc-
ki i in. nie stawili się. Zeznania
ich będą odczytane w czasie
przewodu sądowego.

Oskarżenie wnosi wiee-proku-
rator, p. Rutkiewicz, zaś w imie-
niu skarbu państwa, powództwo
cywilne na ogólną kwotę 49.283
zł. popiera radca prokuratorji
gen. p. K. Zwierko.

Obronę podsądnego Bursztyna
prowadzi mec. Engiel, Iwanowa—
mec. Szpakowski, zaś Rodziewi-
cza — adw. Muchanow.
W charakterze obserwatora

procesowi przysłuchuje się spe-
cjalnie delegowany w tym celu
zastępca naczelnika urzędu śled-
czego, kom. Jastrzębski.

Proces rozwija się niezwykle
ciekawie, a to ze względu na to,
że w czasie przewodu, wychodzą
na jaw całkiem nowe okoliczno-
ści, towarzyszące tej sprawie, o
których nic nie wspominają akta
śledcze i akt oskarżenia.

Wciągu dnia wczorajszego do
godz. 10 wiecz. Sąd zbadał kilku-
nastu świadków. a między inny-
mi: nadkom. Karola Stadlera,
podkom. Władz. Weca, kom. Du-
bowskiego, b. ir:sp. komendy głó-
wnej P. P. Pawła Fuersera oraz
ówczesnego na:/. urzędu šled-
czego Jana Janczewskiego pozo-
stajączego na emeryturze.

Zwłaszcze zeznanie tego
ostatniego świadka jest wprost
rewelacyjne, wskazuje bowiem, iż
w sprawie tej zainteresowane były
osoby, piastujące wówczas kiero-
wnicze stanowiska w komendzie
DAB:

Dalszy ciąg posiedzenia prze-
wodniczący wyznaczył na g. 9 r.
dnia dzisiejszego.  
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Z KRAJU.
Zjazd księży weteranów w Grodnie.

Dnia 20 b. m. rozpoczęły się
w Grodnie obrady pierwszego
zjazdu księży, prześladowanych za
wiarę katolicką i polskość w o-
kresie caratu, na który od nie-
dzieli zaczęli już przybywać ucze-
stniey.

Prawdziwie rzewny widok spra-
wiają kapłani, weterani, osiwiali
w pracy i w obronie wiary i
Ojczyzny.

Na obliczach wielu z nich wy-
ryte są ślady cierpienia, dozna-
nego w więzieniach, na wygna*
niu lub tułaczce.

Na przyjęcie kapłanów mę-
czenników kościół farny i pleba-
nja zostały udekorowane.

Zjazd rozpoczęto  nabožen-
stwem, poczem nastąpiły obrady,
które zagaił jeden z najstarszych
księży ks. proboszcz z Sokolan
(pow. sokólski). W skład prezyd-
jum zjazdu weszli przewodniczą-
cy ks. kan. Sperski, viceprzewod-
niczący ks. dziek. Marcinkiewicz
z Krynek i ks. kan. Abramowicz
z Białegostoku.

Na wstępie odczytano depe-
sze gratulacyjne od Arcybiskupa
Jałbrzykowskiego, Biskupów Ło-
zińskiego z Pińska i Michalkiewi-
cza z Wilna, w imieniu Arcybis-
kupa Roppa nadesłał depeszę ks.
prałat Około Kułak z Warszawy.
Poza tem otrzymano wiele innych
depesz.

Zjazd wysłał talegram do Ojca
Swietego na ręce Nincjusza w
Warszawie oraz Prezydenta Rze-
czypospolitejj jak również do
Arcybiskupów i Biskupów z po-
dziękowaniem za blogoslawien-
stwo i obronę wiary.

Referaty o przešladowaniu du-
chowieństwa w Rosji wygłosili:
ks. Reczkiewicz, ks. Sperski, ks.
Borodzicz z Rzymu iks. Abra-
mowicz.

Dnia 21 b. m. o godz. 10 ra-
no odbyło się nabożeństwo ża-
łobne w kościele Farnym za bi-
skupów i kapłanów poległych w
obronie wiary.

Okolicznościowe kazanie wy-
głosił ks. Oleszczuk.

Rozłam w białoruskiej partji komuni-
stycznej.

W białostockim Komsomole
zaszedł rozłam ponieważ jeden z
przywódców wystąpił z przemó-
wieniem antysowieckiem, w któ-
rem powiedział, iż przyszedł on
do przekonania, iż w krajach ka-
pitalistycznych powodzi się ro-
botnikom lepiej. Mówca cieszący

Żydówki nauczycielkami
dzieci polskich i katolickich.

Redakcja „Słowa Pomorskie-
go" otrzymała z Sokółki pod
Grodnem list od prezesa Ligi Ka-
tolickiej p. A. Domaradzkiego
treści następującej.
— „Zarząd parafjalnej Ligi Ka-

tolickiej w Sokółce donosi, że w
Polskiej Szkole Powszechnej, w
naszem mieście, nauczycielkami
są dwie żydówki: Zofja Hutówna
i Małka Frankfurcka.

Z takim objawem trudno po-
godzić sumienie chrześcijańskie...
Wszak my, Polacy jesteśmy na-
rodem katolickim, a zatem, chrze-
ścijańskim, Zydzi zaś — są wro-
gami Chrystusa i stoją w sprzecz-
ności z ideologią chrystjanizmu.

Jakimż cudem wyznawca wro-
giej idei może kształcić ducha i
serce dziecka znienawidzonego
chrześcijanina?

się mirem pomiędzy młodzieżą
spowodował, iż 32 członkówkomi-
tetu odseparowało się od pracy
wywrotowej. CK Komsomołu wez-
wał do bojkotowania bialostoc-
kiego oddziału nazywając' ich
stronnikami Trockiego, Guryna
Ed.

Nawet najbujniejsza fantazja
musi uznać, że przydzielenie oso-

* by przeciwnego światopoglądu na
przodownika chrześcijańskiej dziat-
wy, jest zjawiskiem nienormal-

nem!
Każdy, kto myśli po polsku —

pojmie, że taki sposób, jaki u
nas zastosowano, jest anormalny,
ale, niech kto poradzi jak mamy
się od tej „opieki* ratować?

Przecie mamy nadmiar do-
brych Polaków-katolików, którzy
mogą być nauczycielami, poco,
żydzi zajmują ich miejsca?

Prosimy drukowanem słowem
zaalarmować opinję i dopomóc
sprawie polskości i sprawie kato-
lickiej w Państwie Polskiem.

(—) A. Domaradzki
Prezes Ligi Katolickiej.

„Słowo Pomorskie" list ten
zaopatruje następującym  stusz-
nym komentarzem.

pz"

„Jesteśmy najgłębiej przeko-
nani, że stosowanie podobnej po-
lityki szkolnej wogóle, a na ru-
bieżach wschodnich Rzeczypo-
spolitej w szczególności jest wiel-
kim błędem i przynieść może
Ojczyźnie i Narodowi tylko nie-
powetcwane szkody. Polski ogół
katolicki oddawna już domaga
się, aby jej poniechano i aby
zlikwidowano anormalne stosunki,
których wykwitem są takie np.
jaskrawefakty, jak ten w Sokółee*.

Córka otruła matkę.
Miasteczko Nowodruck pow.

Postawskiego zostało w tych
dniach wstrząśnięte niezwyczajną
tragedją. Niedawno zmarła tu
Eleonora Kondratowiczowa. Za-
częto przebąkiwać, że nie zmarła
ona śmiercią naturalną, gdyż stało
się to zbyt nagle, przytem córka
jej Jadwiga, która żyła z matką
w wielkiej niezgodzie, nieraz mó-
wiła, iż swoją matkę zgładzi z
tego świata.

O pogłoskach tych dowiedziała
się policja i natychmiast zarzą-
dziła sekcję zwłok. Sekcja wyka-
zała, iż Kondratowiczowa została
otruta denaturowanym spirytusem.
Na podstawie tych danych Jadwi-
ga  Kondratowiczėwna zosta-
ła aresztowana. Po krėtkiem
zapieraniu się wyrodna córka
przyznała się, że rzeczywiście nie-
nawidząc matkę, kupiła denatu-
ratu, zaprawiła go i zmusila mat-
kę do wypicia.

Kondratowiczównę
w więzieniu. w

Wielki pożar.
We czwartek ubiegły o godz.

9-ej we wsi Jatwież koło Zdzię-
cioła wybuchł wskutek nieostroż-
nego obchodzenia się z ogniem
pożar w zabudowaniach Leškie-
wicz Pauliny, który natychmiast,
przy sprzyjającym wietrze, prze-
rzucił się na inne zabudowania
gospodarskie. Momentalnie cała
wieś stanęła w płomieniach, któ-
rych pastwą padło 17 domów
mieszkalnych i trzy stodoły. Na
miejsce wypadku przybyły trzy
straże ze Zdzięcioła, Zółkiewszczyz-
ny i ze wsi Aleksandrowicze. Po
długich wysiłkach, błyskawicznie
rozszerzający się pożar zdołano
umiejscowić dopiero późnym wie-
czorem. Ze wsi pozostały jedy-
nie dymiące jeszcze zgliszcza.
Kilkanaście rodzin znajduje się
bez dachu nad głową. Straty wy-
noszą około 100 tysięcy złotych.
Dochodzenie w sprawie pożaru

osadzono

_prowadzi miejscowa policja. (Pat)
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Sport.
Czy bedziemy mieli zawody
lekkoatletyczne Warsza-

wa—Wilno.
Było to tak niedawno, dwa la-

ta temu, jak po raz pierwszy re-
prezentacja stolicy zmierzyła się
z naszymi lekkoatletami, wygry-
wając mecz lepszym stosunkiem
punktów.

Wtedy to Kusociński, na bo-
isku 6 p. p. leg. na Antokolu,
ustanowił nowy rekord Polski, a
obok Kucocińskiego, który był fa-
worytem zawodów, mieliśmy mo-
żność oglądania całego szeregu
czołowych zawodników razem z
Kostrzewskim i Cejzikiem.

Chociaż warszawiacy zdobyli
przechodni puhar tradycyjnego
meczu Warszawa—Wilno w roku
1928, to jednak w roku nastę-
pnym (1929) przewaga i pewność
wygrania meczu zachwiała się i
pękła, a puhar został w Wilnie.
Pamiętamy jakto Wieczorek i Si-
dorowicz wywalczyli nam zwycię-
stwo.

Teraz nadchodzi okres roz-
grywki o dalszy los puharu, a
tymczasem, jak już wiadomo,
Warszawa odmówiła sprowadze-
nia wilnian do siebie, biorąc za
pretekst brak środków, no i brak
zainteresowania się sportem wi-
leńskim w Warszawie.

Oczywiście, że pretekstów mo-
że być jeszcze więcej, ale przy-
puśćmy, że one są tak poważne,
że stanowczo paraliżują wszelkie
dobre chęci Warsz. Okr. Zw. L.A.

Chciałbym ze swej strony zwró-
cić uwagę na jedną tylko rzecz,
a mianowicie: jeżeli nas stało na
przyjęcie rok po roku przeszło 2)
gości z Warszawy, to sądzę, że
Warszawie byłoby daleko łatwiej
spełnić swój obowiązek i prze-
prowadzić zawody, które muszą
odbywać się systemem rewanżo-
wym. To znaczy rok w Wilnie,
rok w Warszawie i t. d. (bez ni-
czyjej łaski)!

Sprowadzaliśmy dwa razy war-
szawiaków do siebie, gdyż w roku
zeszłym u nich też jakaś zaszła
nadzwyczajna przyczyna, która
zmusiła ich do wyjazdu do Wilna,
a wstrzymywała wyjazd naszych
zawodników do Warszawy.

Wierzę w to, że Wilno może
każdemu podobać się, ale są pe-
wne i obowiązki rozpoczętej już
pracy.

Lekkoatleci białostoccy pro-
jektują, wzorem innych miast,
rozpocząć w tym jeszcze sezonie
mecz międzymiastowy Wilno —
Białystok.

BOŻEK.
(Bajka pogług 1. Kryłowa).

W świątyni bożek z czystej miedzi
Prorocze dawał odpowiedzi,
Nie szczędząc mądrych rad.
I za to go od stóp do głowy
Ubrano w piękny strój godowy, -*
Obwieszono srebrem, złotem,

Do nóg mu słano się pokotem,
Kadzideł wonnych paląc stos

Pod sam nos.

Że głowę miał nie od parady
Wierzono ślepo w jego rady.
Gdy wtem — © hańbo! — idzie wieść
Że bożek zaczął głupstwa pieść.

Słuchają go w zdumieniu rzesze:

Co słowo powie — to nabreszel
I ten i ów zachodzi w głowę,
Chcąc pojąć głupich mów osnowę.
„Gdzież mu się podział dar pro-

roczy?
„Przecież on łże nam w żywe oczy.
„Zebrała się kapłanów rada
„Najstarszy wiekiem tak powiada:
„Synkowie! Stało się ludowi znanem,
„Że bożek zwykłym jest bałwanem,
„Sprawa to kusał

„Schowajmy durnia do lamusa.
„Musimy wiernym wróżyć sami,

„„Może się tłumek ten omami".
Mądrej tej radzie przyklaśnięto —
Spełniono ją w najbliższe święto.
Lecz gdy minęło latek parę,
Lud się opatrzyłi—bo był szczwany—

Wygnał z bałwanem precz kapłany
I przyjął Chrystusową wiarę.
SREBCZE|

Zawody odbyłyby się w Bia-
łymstoku w końcu września i mia-
łyby bezwzględnie bardzo dużo
ciekawych momentów, gdyż w
ostatnim roku lekkoatletyka Bia-
łegostoku poczyniła wielkie po-
stępy. Dosyć wspomnieć świetne
wyniki Lukchausa i Kozłowskiego.

Sądzę że Wilno z chęcią przyj-
mie propozycję Białegostoku i je-
šli nie w tym sezonie, to w roku
1931 będziemy walczyli z sympa-
tycznymi Białystoczanami.

Puhar przechodni Warszawa—
Wilno należy więc schować gdzieś
pod szkło, albo ze względów
oszczędnościowych wyskrobać na
srebrnym puharze „Warszawa“, a
wpisač Bialystok. Ja. Nie.

Rewanž Nurmi-Petkiewicz.

WARSZAWA. (Pat). Rewanžo-
wy mecz Nurmi—Petkiewicz ro-
zegrany będzie w Helsingforsie
27—28 b. m. Petkiewicz starto-
wać będzie w biegu na 3 i5klm.
Poza Nurmim w biegach wezmą
udział Loukola i Wirtanen. Pet-
kiewicz wyjechał w piątek o go-
dzinie 23-ej do Gdańska, skąd
uda się statkiem do Helsingforsu.
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Życie gospodarcze.
Koniec urzędowania pana

Dewey'a.
Amerykański doradca finanso-

wy i członek rady Banku Polskie-
go p. Dewey ogłosi w pierwszych
dniach września swój raport o
położeniu ekonomicznem i fi-
nansowem Polski za drugi kwar-
tał r. b.

Prace nad raportem za trzeci
kwartał zostaną podjęte przez
biuro p. Dewey'a niebawem po
ukazaniu się z druku obecnego
raportu.

Z końcem października ukaże
się dwunasty zkolei, a zarazem
ostatni raport p. Dewey'a. P. De-
wey wraz ze swą rodziną opuści
Polskę przypuszczalnie w listopa-
dzie r. b.

P. Dewey, jak wiadomo za-
proszony był przez rząd polski
na doradcę finansowego na okres
trzech lat. Przybył on do Polski
w połowie listopada 1927 r. i w
okresie swego urzędowania w Pol-
sce pełnił pewne funkcje przed-
stawiciela agentów fiskalnych po-
życzki stabilizacyjnej, zaciągniętej
przez rząd polski w Ameryce.

Pan Dewey został wybrany
członkiem rady Banku Polskiego
na walnem zgromadzeniu akcjo-
narjuszy tego banku, mocą, spe-
cjalnej uchwały, przyczem ewen-
tualne przedłużenie trzyletniego
okresu funkeyj p. Deweya w
charakterze doradcy finansowego
rządu polskiego byłoby możliwe
jedynie w wypadku, gdyby przed-
łużono również kadencję jego
funkcyj, jako członka rady Ban-
ku Polskiego. W tym wypadku
musiałaby zapaść specjalna u-
chwała rady Banku Polskiego za-
twierdzona przez walne zgroma
dzenie akcjonarjuszy banku.

GIEŁDA
WARSZAWA 19.VIII (Pat.).

Waluty i dewizy:

Dolary 8,89—8,91—8,87.
Belgja 124,58 —124,89—124,27.
Holandja 359,07—359,97—358,17.
Budepeszt 156,28—156,73—155,83.
Londyn 43,40':,—43,511,—43,29':,.
Kopenhaga 238,98—239.58—238,38.
Nowy York 8,903—8,923—8,883.
Paryż 35,05!:,—35,14'|,—34,96' ,.
Praga 26,44—26,50—26,38.
Nowy York kabel 8,913—8,933—8,893
Szwajcarja 173,30—173,73—172,87.
Stokholm 239,57—240,17-—238,97.
Wiedęń 125,94 —126,25—125,63.
Berlin w obrotach prywatnych 212.85.

Papiery procentowe:
Pożyczka inwestycyjna 112,55, 5%,

konwersyjna 55,50, 5%, kolejowa 49,50,
10%% kolejowa 103, 8%, L. Z. Banku
Gosp. Krajowego I Banku Rolnego; ob.
B. G. K.94. Te same 7/, 83,25, 4
ziemskie 46, 4'l,%:, ziemskie 56,75, 8'|5

Przedruk wzbroniony

RUDOLF BRINGER.
30)

Sztylet z kryształu.
Gladys zaczynała rozumieć, zdziwienie jej jed-

nak było tak wielkie, że wciąż jeszcze jej się zda-

wało, iż to jakiś sen, w którym za dotknięciem

różdżki czarodziejskiej stawała się jedną z najbo-

gatszych panien świata.
— Tem lepiej — rzekła — że jestem bogata.

Pozwoli mi to uszczęśliwić wiele, wiele ludzi.

W trzy dni po tych wydarzeniach zupełnie in-

nego rodzaju scena rozegrała się w przepięknym

pałacu Putney. SĄ

Lord Bradfort przechadzał się niespokojnie

po swym olbrzymim parku,. gdy służący zameldo-

wał, iż jakiś nieznajomy chciałby się z nim zo-

baczyć. i

— (Czy to ten sam —spytał Bradfort — który

był tutaj w końcu zeszłego tygodnia?

—Tak jest, milordzie!

—- To ón — rzekł Bradfort. — Jeśli przyszedł,

znaczy to, że mu się powiodło.

Odetchnął głęboko. 2

W bibljotece czekał na niego William Ralf

Burnt, który się podał za przyjaciela Joego Wistlera.

Miejski Kinematograf || nienie "sed." tystęferetiny
„Czarna Naska£ala Miejska ul. Ostrobramska 5

wymPIERWSZY DŹWIĘKOWY KIKO-TEATR |

p. ti«HhOLLYW00D>
MICKIEWICZA Xe 22

eSai DJAŚNIE

POLSKIE
KINO

ul. W'ELKA 30. Tel. 14-81.|| CE TERRY. Nad program:

 

WALTTACKA

SZKÓŁKI PODZAMECKIE

 

Potężne arcydzieło p'g
akt. W roli gł: Conrad Veidt

— No co? — spytał lord niespokojnie.
— Ach, milordzie, nieszczęście...
— Dziewczyna? )
— Nic się nie da zrobić. Poszedłbym nawet

do piekła, gdybym wiedział, że ją tam znajdę, ale
nie tam, gdzie jest teraz...

— Gdzie?
— U niejakiego Rosica, który jest ni mniej

ni więcej, tylko kierownikiem brygady lotnej w Ljo-

nie. Jeden z najzdolniejszych detektywów, który

nadomiar złego zajął się sprawą „krysztalowego
sztyletu" i dzięki swej rzadkiej inteligencji wykrył

całą prawdę.
— Więc ona jeszeze żyje?
— Tak.
— Do licha! — zawołał Bradfort, blady jak

płótno.
— A papiery?
— Są w rękach policji francuskiej.
— Więc?
— Mój Boże, milordzie, te papiery wszystko

wyjawią. Metryka pańskiego kuzyna Roberta, akt

ślubu jego z panną Doux, metryka małej miss.

Brzydka sprawa. Policja francuska bezwątpienia

zawiadomi o wszystkiem ambasadę, która przekaże

papiery Izbie lordów, a ponieważ sir Robert, mar-

kiz Westbury dziedziczy po swoim ojcu i zostawił

córkę, będzie pan wszystkiego pozbawiony...
Bradfort padł na krzesło.

Dole i niedole uroczego

7-ej ceny miejsc parter 1

owieści Victora Hugo p t.: CZŁO

 

Gienoaratii listownie
jaknajdokładniej wyu-

czamy „Štenograf“, mie-

sięcznik wychodzi „Ste-

į“ Wielki fil t „obrazujący wy-

„Motocyklem ponad obłoki Aira wBiey Dolotiitowe aktów 7.

dramat sensacyjny w 9 aktach. W roli głównej: RICrIARD TALMADGE. Kasa

* czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6. Następny program: „WIKING“.

— 575575575 557577 570 3 AI KITT TT

Dziš Premjera! Najpiękniejsza para kochanków: LILJANA HARVEJ i

«POKUSY EUROPY»
od godz. 4, ostatni seans o godz. 10,30 w. Do godziny

IGO SYM poraz pierwszy w filmie dźwięko-

dziewczęcia, ktore się zakochało w pięknym

żeglarzu. Nad program: Komedja w 2-ch aktach.

ZEEZORYPODKOWY AZER OD ROE,

66 Ji Dziś! Niebywała najnowsza sensacja! Niezapomniany „Ben-Hur"—Ramon Novarro jako „POGANIN* w niemy lub wer-

: zy tyc zepiękny film w 8 aktach. W roli gł: RAMON NOVARRO i ALI-
„WANDA | sji p. t: „GDZIE SIĘ ULICA KONCZY“ egzotyczny przepigkny a WIEK ŚMIECHU Hogedja w 12

urocza Mary Philbin i Olga Bakłanowa.

IATAGLAN TAKE LTINKABEI

gėrnošląski i dą-
browiecki o wyso-
kiej

—Piekło i szatani!
— Sprawa „Kryształowego Sztyletu* nabrała

wielkiego rozgłosu dzięki dzielnemu detektywowi,
wobec którego nasz Sherlock Holmes jest niczem.

Z drugiej strony William-Ralf Burnt żyje...
Lord Bradfort podskoezył jak na sprężynie:
— Jakto? Joe go nie zamordował?
— Niestety, omylił się. Niech pan przeczyta

„Times'a“, milordzie, dowie się pan szczegółów

całej sprawy. Teraz Burnt zabierze głos. Wszyscy
się dowiedzą, kto zamordował żonę Roberta i mi-

lord nietylko zostanie pozbawiony swoich wszyst-

kich dóbr, ale grozi mu kara śmierci przez po-

wieszenie.
— Powieszony, ja lord, par Anglji, chce pan

powiedzieć?
— leż nie, wobec tego, że córka Roberta

żyje, milord nie jest już lordem, ani parem.

Bradfort przez dłuższą chwilę nie mógł odzy-

skać równowagi.
— Co mi pan radzi? — spytał.
— Ja na miejscu milorda nie czekałbym do

ostatniej chwili.
— Ucieklby pan?
— Dokąd? Ręka sprawiedliwośći dosięgnie mi-

lorda wszędzie.
— Więc?

Burnt zrobił wielce znaczący ruch.
Bradfort zamyślił się.

Początek seansów
zł., balkon 80 gr.

kaloryjności,

 

— Dobrze — rzekł — żegnam pana.
Nie zwrócił nawet uwagi, że domniemany

poee Joego nie zażądał wynagrodzenia za swój
trud...

A nazajutrz wszystkie gazety pisały, że lord
Bradfort odebrał sobie życie wskutek rozstroju ner-
wowego, na który cierpiał od dłuższego czasu.

W ten sposób Bradfort uniknął wielkiego
skandalu.

Sprawa „kryształowego sztyletu" rozniosła się
po całym świecie.

Cała zasługa przypadła Rosic'owi, który po-
trafił tak mądrze rozwikłać splątane nici tej tajem-
niczej historji, przez co wyrobił sobie imię naj-
zdolniejszego detektywa.

Po tym wypadku Rosic doszedł do wniosku,
że nie dokona już większego dzieła, postanowił
więc zaprzestać dotychczasowej działalności i po-
dać się do dymisji.

Gladys objęła swój olbrzymi majątek.
Osiadła w Putney we wspaniałym zamku, któ-

ry należał do jej dziadka, lorda Hytona, i gdzie jej
kuzyn Bradfort zak>ńczył życie.

— Nie opuści mnie pan nigdy — prosiła Wil-
liama Ralfa Burnta.

AR William Ralf Burnt obiecywał:
— Moje drogie dziecko, postaram się zastąpić

ci ojca, którego prawie nie znałaś. (Da n:).
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