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Dniepr i Wisła»
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.

Dekret p. Prezydenta Raeczypospolilej
Nominacja Rządu.

P. Piłsudski Prezesem Rady Ministrów.
WARSZAWA. (Pat). Pan Prezydent Rzeczypospolitej podpi-

sał w dniu dzisiejszym następujący dekret:

Do Pana Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w War-

szawie.

Mianuję Pana Prezesem Rady Ministrów i Ministrem Spraw

Wojskowych. Równocześnie, na wniosek pański, mianuję

panów:
Józefa Becka, podpułkownika dyplomowanego—ministrem,

Sławoja Felicjana Składkowskiego, generała brygady—mi-

nistrem spraw wewnętrznych,

Augusta Zaleskiego, senatora — ministrem spraw zagra-

 

nicznych,

Stanisława Cara, adwokata — ministrem sprawiedliwości,

dr. Sławomira Czerwińskiego — ministrem wyznańrell-

gijnych i oświecenia publicznego,

dr. Leona Janta-Pełczyńskiego — ministrem rolnictwa,

inż. Eugenjusza Kwiatkowskiego, posła do Sejmu Rzeczy-

pospolitej — ministrem przemysłu i handlu,
prof. dr. Maksymiljana Matakiewicza —

publicznych,

Aleksandra Prystora—ministrem pracy i opieki społecznej

prof. dr. Witolda Staniewicza — ministrem reform rolnych,

inż. ignacego Boernera — ministrem poczt I telegrafów,

oraz poruczam kierownictwo Ministerstwa Skarbu Ignace-

mu Matuszewskiemu, posłowi nadzwyczajnemu | ministrowi

pełnomocnemu przy królewskim rządzie węgierskim.

Warszawa, 25 sierpnia 1930 roku.

Prezydent Rzeczypospolitej (—) I.MOŚCICKI.
Prezes Rady Ministrów (—) J. PIŁSUDSKI.

ministrem robót

WARSZAWA (Pat.) Życiorys podpułkownika dypłomowanego Józefa Becka.

Podpułkownik dyplomowany Józef Beck, urodzony w Warszawie dnia 4 paždzier-

nika 1894 roku, syn Józefa i Stanisławy z Łuczkowskich, nauki pobierał w Kra-

kowie w szkole realnej, a następnie na Politechnice Lwowskiej, potem w Wie-

dniu, gdzie ukończył akademję eksportową. W roku 1914 wstąpił do legjonów,
gdzie odbył kampanję w 1 p. art« W roku 1918 pracował konspiracyjnie na U-

krainie z gen. Rydzem - Smigłym. — W roku 1919 ukończył szkołę sztabu
generalnego, uzyskując obek wyższego wykształcenia ekonomicznego wyższe wy-

kształcenie wojskowe. W czasie wojny z Rosją sprawował głównie funkcje polityczne,

Już w roku 1918 zosfał wysłany do Bukaresztu w misji wojskowej. W początku

roku J920 pełnił funkcje szefa oddziału sztabu w dowództwie frontu litewsko -

białoruskiego. Ofenzywę wiosenną odbył w dowództwie 1-szej armji. W okresie

zwycięskich walk pod koniec wojny pełnił w kwaterzefgłównej Naczelnego Wodza

funkcje specjalne, wymagające wielkiego zaufania. W roku 1922 został mianowany

attache wojskowym morskim w Paryżu i w Brukseli, sprawując te funkcje dwa lata.

Po powrocie uzupełnił studja w wyższej szkole wojennej. Od 1926 roku powo-

łany został na szefa gabinetu ministra spraw wojskowych, które to funkcje spra-

wał aż do chwili neminacji na ministra.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWĄ. Zaprzysiężenie nowego gabinetu p. Józefa

Piłsudskiego nastąpiło w poniedziałek o g. 5 m. 10. P. Prezy-
dent powrócił tego dnia ze Spały, dokąd wyjechał w sobotę
wieczorem. Minister Piłsudski wrócił z Sulejówka w niedzieię

wieczorem.
O g. 11 m. 30 urzędnicy Prezydjum Rady Ministrów poże-

gnali ustępującego premjera Sławka. O g. 12 odbyło się krótkie
posiedzenie Rady Gabinetowej, na które pod koniec obrad przy-

był p. Piłsudski i naradzał się z ministrami. O g. 1 p. Piłsud-

ski, po dłuższej rozmowie z min. Matuszewskim wyjechał na

zamek, zabawił tam godzinę i w tym czasie wręczył p. Prezy-
dentowi listę nowego rządu, która została podpisana o g. S-ej
po południu. ;

Gabinet p. Józefa Piłsudskiego składa się Z tych samych

osób, co rząd p. Slawka, za wyjątkiem ppułk. Becka, który
wszedł jako minister bez teki. Zwraca uwagę, iż pismo p. Pre-

zydenta do premjera Piłsudskiego wymienia nazwisko ppułk.

Becka zaraz po premjerze. Oznacza to niewątpliwie, iż ppułk.
Beck wchodzi do rządu w charakterze wicepremiera.

Szefem gabinetu ministra wojny został mianowany Adam
Sokołowski. P. Matuszewski pozostał kierownikiem minister-

stwa skarbu.
Minister komunikacji Kiihn, jako bawiący na urlopie, nara-

zie został pominięty. J |

Po zaprzysiężeniu ministrów premjer Piłsudski udał się

do Prezydjum Rady Ministrów, gdzie odbył szereg konferencyj.

W najbliższych dniach należy się spodziewać deklaracji pro-

gramowej nowego rządu.
Zwraca uwagę, iż w czasie przesilenia przebywał w Warszawie

poseł w Moskwie, p. Patek, który zjawia się w stolicy systematycznie
z okazji każdego przesilenia rządowego.

Zamknięcie Kongresu Międzynarodowej
Federacji Studenckiej.

BRUKSELA. (Pat). — Ogólne
zgromadzenie rady Międzynaro-
dowej Federacji Studenckiej apro-
bując sprawozdania komisyj kon-
gresu, przyjęło do Federacji sto-
warzyszenie narodowe studentów
jugosłowiańskich, natomiast o0d-
rzuciło prośbę o przyjęcie Deu-

Przed konferencją

tsche Studentennschaft i chor-
wackiego stowarzyszenia uniwer-

syteckiego. Pozatem 34 głosami
przeciw 32 odrzucono prośbę o
przyjęcie związku stowarzyszeń
studentów macedońskich zagrani-
cą. W końcu rada ogłosiła kon-
gres za zamknięty.

państw rolniczych.
Wybór deiegacji polskiej.

WARSZAWA, (Pat). W dniu
26 bm. odbyła się w gmachu Mi-
nisterstwa Rolnictwa konferencja
międzyministerjalna w sprawie mię-
dzynarodowej konferencji państw
rolniczych. W „konferencji wzięli
udział pp. ministrowie dr. Leon
Janta-Połczyński, inż. Eugenjusz

Kwiatkowski i prof. Witold Sta-
niewicz. Na konferencji ustalono
następujący skład delegacji pol-
skiej na międzynarodową konfe-

rencję rolniczą: delegaci: mini-

ster rolnictwa dr. Leon Janta-Poł-

czyński, minister przemysłu i

handlu inż. Kwiatkowski i mini-

ster reform rolnych prof. Stanie-

wicz oraz zastępca delegata wi-

ceminister przemysłu i handlu

Franciszek Doleżal. Sekretarzem

generalnym delegacji został Win-

centy Jastrzębski, sekretarz ko-

mitetu ekonomicznego ministrów.

Zbrodnicza ręka szerzy pożary w Mało-
polsce Wschodniej.

LWOW. (Pat). Jak donosi „Il-
lustrowany Express Wieczorny
w niedzielę po południu wybuchł
pożar w gminie Romanów w pow.
Bóbrka, w zabudowaniachp. Hry-
niewicza. Pastwą płomieni padło
10 budynków gospodarskich i

trzysta stogów zboża. „Illustrowa

ny Express Poranny donosi, że

tegoż dnia znów zbrodnicza ręka

podpaliła folwark Jana Szepty-

ckiego w Dziewitąkach w pow.

Bóbrka. Sledztwo w toku.

Aresztowanie organizacji komunistów
białoruskich.

BIAŁYSTOK. (Pat). W związku
z obchodem 10-lecia odparcia
bolszewików z pod Warszawy
członkowie partyj wywrotowych
prowadzili akcję przygotowawczą
celem urządzenia demonstracyj
antypaństwowych na terenie Bia-
łegostoku. Władze policyjne za-
rządziły obserwację ruchliwszych
członków partji komunistycznej,
jak również lokalów konspiracyj-
nych. W wyniku tych obserwacyj
zatrzymano w lesie Zwierzyniec-
kim niejakiego Webmana, pełnią-
cego funcje technika, partyjnego
i Kapłanównę Belę. Dalsze obser-
wacje doprowadziły do areszto-
wania 3 młodocianych komuni-
stów Guraji Szlomy, Farbera Sa-
muela i Samolskiej Idy w chwili

odbijania odezwy komunistycznej
na szapirografie. Przeprowadzona
rewizja dała obfity plan w posta-
ci korespondencji, bibuły agita-

cyjnej oraz listów od przebywa-
jących w więzieniu członków
partji. W innym lokalu konspira-

cyjnym ujęto członka okręgowe-
go komitetu K. P. Z. B. niejakie-
go Lizę Szapiro. Podczas tej re-
wizji wykryto archiwum komite-
tu okręgowego partji komuni-
stycznej, szyfry, oraz znaczniejszą
sumę pieniędzy partyjnych. W
związku z tą rewizją ujęto rów-
nież łącznika partji, który przy-
wiózł z Wilna większy transport

bibuły. Jest to uczeń żydowskiej
szkoły technicznej w Wilnie Szprej-
zeger Judel, pełniący funkcje te
od dłuższego już czasu.
Bibułę agitacyjną skonfiskowano.

Wreszcie na skutek uzyskanych
materjałów aresztowano niejaką
Kamińską Sznajdlę, którą przeka-

zano do dyspozycji sędziego
śledczego.

Bezprzykładny upadek ruchu kolejowego
w Polsce.

Polska wydzierżawia swe parowozy.

WARSZAWA. (Pat.) Minister-

stwo Komunikacji otrzymałow

dniu 25 b. m. depeszę z posel-

stwa polskiego w Bukareszcie,
iż podpisany tam został układ
między kolejami polskiemi i ru-
muńskiemi w sprawie wydzierża-
wienia przez koleje polskie około

Katastrofa
KATOWICE. (Pat.). W dniu 25

b. m. o godz. 11.50 na kopalni
„Hildebrandt* w Nowej Wsi na
pokładzie „Gerhardt* zawaliło się
kilka chodników i filar. Przy ka-
tastrofie zostało rannych 5 ludzi,
9 zaś—zasypanych. Z tej liczby
wydobyto 3 osoby żywe, 6 zaś
jest odciętych i niema nadziei

200 parowozów na okres nie-
mniejszy niż 400 dni. Parowozy
te wykorzystają koleje rumuńskie
do przewozów sezonowych. Ko-
leje polskie wobec nadmiaru
w tej chwili taboru będą mogły
łatwo wykonać umowę.

w kopalni.
wydobycia ich żywych. Przyczyną
katastrofy było gwałtowne wstrzą-
śnienie górotworu, spowodowane
trzęsieniem ziemi, które odczuto
również i na powierzchni ziemi
na dużej przestrzeni w Nowej
Wsi, Kołchowicach, Katowicach i
w Radoszowych.

Demonstracje przedwyborcze w Niemczech
BERLIN. (Pat.) W ciągu ubie-

głej niedzieli dochodziło w róż-

nych punktach miasta do ostrych

utarczek między policją a komu-

nistami i hittlerowcami, którzy

rozwinęli w tym dniu niezwykle

silną agitację przedwyborczą. Po-

licja kilkakrotnie musiała użyć
broni, ażeby rozpędzać groma-
dzących się w różnych punktach
demonstrantów. Aresztowano ogó-
łem 40 hittlerowców i 60 komu-
nistów.

Zjazd Stahihelmu.
„Straż nad Odrą."

BERLIN. (Pat.) Związek Stahl-
helmu prowincji brandenburskiej
i Marchji  Pogranicznej odbył

w niedzielę zazd w  Crossen,
w którym wzięło udział przeszło
3 tysiące członków tej organiza”
cji z wschodnich dzielnic Rzeszy.
Jako gość honorowy obecny był
książę pruski Oskar Hohenzollern.
Po krótkiem powitaniu zebranych
przez przedstawiciela miejscowe-
go Stahlhelmu, dr. Dohna odpra-
wione zostało nabożeństwo polo-
we. Następnie przemawiał przy-
wódca brandenburskiego Stahl-

helmu von Morozowicz, przypo-
minając, że Stahlhelm już po raz
czwarty w bieżącym roku odby*

wa przegląd swych sił nad brze-
gami Odry, ażeby przez to pod-
kreślić konieczność utrzymania
walczącego o swój byt pogra-
nicza niemieckiego. Stahlhelm—
zaznaczył Morozowicz — zwracał

' uwagę na niebezpieczeństwo, gro-
żące ze strony Wschodu, już
wówczas, gdy politycy i odpo-
wiedzialni mężowie stanu Niemiec
kierowali swoją uwagę wyłącznie
na Zachód. Mówca żądał syste-
-matycznego wzmacniania potęgi
Rzeszy, które jednak dopóty bę-
dzie niemożliwe, dopóki w najsil-
niejszem państwie związkowem
Niemiec, jakiem są Prusy, rządzić

będzie socjal-demokracja.

«Niech żyją Niemcy sowieckie»
Odezwa partji komunistycznej.

BERLIN. Pat. Pod tytułem
„Niech żyją Niemcy sowieckie*:
ukazała się w poniedziałek odez-
wa partji komunistycznej Niemiec.
Odezwa podkreśla ,w uroczystej
formie, że komuniści na wypadek

objęcia władzy w Niemczech ogło-

szą wszystkie zobowiązania,
wynikające z traktatu wersal-
sklego, za (nieistniejące i od-
mówią płacenia procentów od
pożyczek zagranicznych. Komu-
niści stoją w zdecydowanej opo-
zycji do postanowień traktatu

wersalskiego, razdzierających |te-
rytorjalną całość Rzeszy. W razie
objęcia władzy, komuniści będą
starali się przeprowadzić prawo
samostanowienia narodów i w po-
rozumieniu z robotnikami rewolu-
cyjnymi (Francji, Anglji, Polski,
Włoch i Czechosłowacji zapewnić
obszarom, które wyrażą odnośne
życzenie, połączenie się z Niem-

cami sowieckiemi. Odezwa koń-
czy się okrzykiem: „Precz z pla-
nem Younga!*.

Przyczyny ustąpienia szefa Reichswehry.
Sytuacja polityczno gospodarcza, —Bezrobocie. —Możli-

wość wstrąśnień społecznych.

BERLIN. (Pat.). „Berliner Ta-
geblatt*, omawiając zapowiedzia-
ne ustąpienie szefa Reichswehry
Heye wskazuje na ogólną sytu-
ację polityczno-gospodarczą Nie-
miec, jako na główną przyczynę
tej zmiany na naczelnem stano-
wisku wojskowem. Niektore czyn-
niki wychodzą z założenia, że
wobec istnienia trzech miljonów
bezrobotnych, których ilość może
jeszcze wzrosnąć, liczyć się na-
leży z możliwością wstrząsnień
społecznych. Skład dzisiejszego
rządu wskazuje, że z możliwością
takich wstrząśnień liczono się już

Powstanie
SIMLA, (Pat). Donoszą z okrę-

gu Kurran, że odbyły się tam

krwawe walki pomiędzy wojska-

mi angielskiemi a uzbrojonym

oddziałem tubylców. Po stronie
angielskiej jest 9-ciu zabitych,
wśród nich jeden oficer i 10-ciu

oddawna. Zasługę w tworzeniu
tego rządu ponowi w dużej mie-
rze gen. Schleicher. Jest zna-
mienne, že gen. Schleicher pozo-
staje w zažylych stosunkach z
ministrem  Treviranusem i liczyć
może na zaufanie prezydenta
Hindenburga. W centrum zazna-
czają się wpływy ze strony Wa-
tykanu, które popierają kierunek
grupy, zmierzającej do dyktatury,
Według dziennika, w przeciwień-
stwie do tej grupy stoi grupa z
gen. von Seecktem na cze-
le, ciesząca się sympatjami pre-
zydenta Banku Rzeszy Luthera.

w Indjach.
rannych, po stronie tubylcėw 26
zabitychi kilkudziesięciu rannych,
a 70 wziętych do niewoli. Wsku-
tek tej porażki powstańcy zgłosi-
li u władz angielskich całkowitą
uległość, przyjmując wszystkie
dyktowane im warunki.
 

 

WOJSKO DZISIEJSZYCH NIEMIEC.
fako groźba dla pokoju europejskiego.

(Studjum wojskowe francuskie w Mercure de France.)

Doktryna i duch wojska Rzeszy.

Scharnhorst powiedział: orga-
nizacja ogólna wojska jest funkcją

doktryny wojny i dowództwa.
Czynniki tezy, tak postawionej,
były odwrócone, gdy gen. von
Seeckt został powołany na do-
wódcę Reichswehry, której ramy
zakreślił Traktat Wersalski. Miał
on system organizacji narzucony,
do którego trzeba było dorobić
doktrynę. | dorobił tę doktrynę,
którą jego Sztab Jeneralny stresz-
cza krótko w malowniczem okre-
śleniu: strategja byka.

Polega ona na uderzeniu na-
głem, piorunującem, puszczonem
w pełny rozpęd od pierwszej go-
dziny wojny, by siać nieład w

wojsku nieprzyjacielskiem, które

się mobilizuje i koncentruje. Po-

lega dalej na wtargnięciu bru-

talnem siły na wszystko zdecy-
dowanej i lepiej uzbrojonej aż w

serce koncentracji nieprzyjaciel-

skiej, dla siania paniki ku środ-

kowi kraju.
Polega na ograniczeniu ce-

lów w czasie i w przestrzeni i

skoncentrowaniu tam sił. Polega

wreszcie na manewrze, przygo-

towanym przez ruch, którego

szybkość zapewni powodzenie, a

odznaczający się puszczeniem w

ruch sił wybitnie ruchliwych ku

ważnemu punktowi komunikacyj-
nemu nieprzyjacielskiemu. Pole-

ga na ofensywie, która udaje

się zawsze, o lle jest prowadzona

szybke i w  ładzie, mianowicie

przez przełamanie frontu w jed-
nym punkcie a dywersyje w in-

nych. Polega wreszcie na posta-

nowieniu nie zniszczenia ;sil nie-

przyjacielskich, co jest chimerą,

ale zgniecenia moralnego, wy-

wołanego wyżsżością ognia, a

uzyskanego wolą zwycięstwa...

Wojna tak pojmowana jest;za-
gadnieniem mechaniki morder-
czej i przyśpieszonej dla jedyne-
go celu- zgniecenia umiejętnego
sił moralnych innego narodu, a

historja potwierdza znaczenie te-
go czynnika. r

Po zakończeniu manewrów
wiosennych r. 1926, w odczycie
dla oficerów, jen. won Seeckt
cytował te słowa Fichte'go:

— „Nie siłą ramion, ani samą siłą
broni odniesiemy zwycięstwa, ale dziel-

nością.... Jeśli zechcecie być mężczy-
znami, ujrzycie jeszcze rozkwit poko-

lenia, które skrzesi potęgę naszego na-

rodu, a to będzie zarazem odrodzeniem

świata... Wielka armja jest skończona,

a zaczynamy walkę zasad, obyczajów

j charakterów. Trzeba w tym celu obu-

dzić ideę obowiązku, zwalczać samo-
lubstwo, głosić nowemu pokoleniu za-
pomnienie o sobie i oddanie sprawie*.

Czegoż zaś można oczekiwać
od zapalnej młodzieży niemieckiej,
która uczy się zasady Mommsen'a,

że „nienawiść jest ostatnim
skarbem ofiar przemocy" (co
przytoczono w odczycie dla ofi-

cerów Wehrkreiskommando VI w
sierpniu 1926) oraz że zgodzić
się na oddanie obszaru jest tylko

wyznaniem niemożności oporu,

ale taki układ nie jest wcale zo-
bowiązariem moralnemi każdy
naród uważa za rzecz honoru
podrzeć mieczem traktaty, któ-
re go ponižają“ (przytoczono
tamže z Mommsen'a).

Mimo goryczy klęski, wojsko
Rzeszy zachowało tradycję daw-
nej armji i świadomość przyna-
leżenia do państwa, którego prze-
waga winna istnieć w świecie.
Rozkład armji po klęsce wymiótł
tylko zuchwałość wojskową, a
został właściwy duch wojskowy.
Wojsko Rzeszy daje dzisiaj do-
wody wielkiego zmysłu karności
i poświęcenia.

Wojsko Rzeszy, oddane w ca*
łości swym dowódcom, nie jest
jednak oddane socjal-demokracji
niemieckiej. Wobec tego, że do-
wódcy są wiernie przywiązani
do Cesarstwa I Dynastji, jest
to wątła ostoja zasad republikań-
skich. Rząd Rzeszy nie bez nie-
pokoju patrzy na polityczne ten-
dencje wojska. Z tej nieufności
zrodziła się Schutzpolizei, jako
ochrona konstytucji. Różnica mię-
džy Reichswehr'ą a Sčhutzpolizei
jest jednak raczej pozorna, wyni-
kająca z zaciągania tam w pierw-
szych latach żywiołów pochodze-
nia rozmaitego, ale 65 proc. ofi-
cerów jest tam z dawnej armji.

Wojsko Rzeszy, żywione nie-
nawiścią, przedstawia się tak, że
pokolenie obecne, które z Fran-
cją nie walczyło, nienawidzi Fran-
cję bardziej, niż wojsko, które
zostało wprawione w rozbicie
przez Francję w wojnie światowej.

Wojsko jest pomniejszonem
państwem, ale może ono być
także państwem w państwie,
gdy oddaje odwagę swą isiłę
w służbę inną niż dobra po-
wszechnego, a dziś jest tak, że
orzeł cesarski mógłby do woj-
ska Rzeszy zwrócić się słowami
Pyrrhus'a do żołnierzy: wy jesteś-
cie memi skrzydłami. (Mercure
de France).

 



o bedzie?
Już wniedzielnym numerze

omówiliśmy w ogólnych zarysach

znaczenie ostatniego przesilenia

rządowego. Dziś w przeglądzie

prasy podajemy głosy dzienników

warszawskich, których większość

zgodnie twierdzi, iż zmiana na

stanowisku  premjera oznacza

wzmocnienie polityki „silnej ręki*.

Wyjątek stanowi żydowski

„Nasz Przegląd“, który rozpatruje

całą sprawę pod kątem widzenia

polityki zagranicznej, szuka związ-

ku ostatniej zmiany w rządzie

polskim z posunięciami Niemiec

i twierdzi, że wszelkie decyzje w

dziedzinie polityki wewnętrznej,

a stosunku do Sejmu w _pierw-

rzym rzędzie, zostaną rozstrzy-

"gnięte dopiero po zgromadzeniu

Ligi Narodów.

A więc może być rząd „silnej

ręki” nietylko w stosunkach we-

wnętrznych, ale i zagranicznych.

Słowo „silna ręka” umieszcza-

my rozmyślnie w cudzysłowie, bo

u nas to pojęcie ma swoiste zna-

czenie, a pojęcie „siły” utożsa-

mia się zazwyczaj z lekceważe-

niem obowiązujących w państwie

ustaw. ;

Niestety, tak pojmowane „sil-

ne rządy“ nigdy nie potrafią zdo-

byč się na istotnie silną politykę

zagraniczną i dlatego nam kon-

cepcja „Naszego Przeglądu* do

przekonania nie trafia. My wo-

góle w czynną politykę zagra-

niczną rządów pomajowych nie

wierzymy.

Mogą się one od czasu do

czasu zdobyć na takie gesty, jak

lekceważące wykrzykniki pod ad-

resem Woldemarasa, by potem

jechać do Genewy i wyciągać do

owego „durnego Woldemarasa“

dłoń pojednania. Są to tylko ge-

sty, pozbawione całkowicie treści

i najmniejszej iskierki jakiejś my-

śli przewodniej.

To też absolutnie nie wierzy-

my, by na terenie polityki zagra-

nicznej nastąpiły jakieś radykalne

posunięcia, które rozproszyłyby

ciężkie chmury nasuwające się

wolno lecz ciągle i coraz szer-

szym pasmem na naszym zachod-

nim widnokręgu.

To samo da się powiedzieć o

naszej polityce gospodarczej. Ob-

'jęcie stanowiska premjera przez

p. J. Piłsudskiego nie zapewni
nam lepszej przyszłości lub cho-

ciażby nadziei *na lepszą przy-

szłość w tej dziedzinie. Sam p.

Piłsudski nieraz podkreślał, iż za-

gadnienia gospodarze nie leżą w

polu jego widzenia. Pułk. Beck

jeszcze mniej ma kwalifikacyj do

staczania walk ze „złośliwą kon-

junkturą“, zaś wszyscy inni mini-

strowie obecnego rządu wykdzali

co potrafią, za czasów zarówno

p. Sławka jako też jego 'poprzed-

nikėw. 3
Zresztą dla uregulowania zą-

gadnień gospodarczych, oraz zwią-

zanych z niemi licznych umów

handlowych o charakterze mię-

dzynarodowym, wypadałoby się

odwołać do ciał ustawodawczych,

więc zwołać Sejm, a jak wiado-

mo, nowemu  premjerowi nie

przyszłoby to łatwo ze względu

na przeszkodę natury, powiedżmy,

psychologicznej,

Również nie spodziewamy się
postnięcia naprzód sprawy uzdro-

wier a naszego ustroju państwo-

wego, a to z dwóch. przyczyn:

1) Znane nam projekty *on-
stytucyjne zarówno klubu Bebe,

jak też pochodzącez kół bardziej

wtajemniczonych i stojących bli-

żej „czynnika decydującego" by-

najmniej za zdrowe i pożyteczne

uznać nie możemy.

2) Moment do tego, by Sejm

istotnie mogł uchwalić zdrowy

projekt zmian Konstytucji, bodaj

już minął. A nastąpić to musiało

z chwilą powstania Centrolewu,

który jest czynnikiem równie de-
strukcyjnym jak obóz sanacyjny,

z którym zresztą Centrolew w
jednem gnieździe się wylągł.

Słowem ostatnia zmiana w

rządzie nie zapowiada nam żad-

nych nadziei na lepsze, żadnych

momentów pozytywnych, ale na-

tomiast moglibyśmy z dużą dozą

prawdopodobieństwa  przepowie-

. dzieć, co się zmieni na gorsze, a

przedewszystkiem, co z istnieją-
cego zła pozostanie bez zmian.

Zresztą już nie pierwszy raz

jesteśmy świadkarni przesileń rzą-

dowych polegających na zmianie
miejsc — na przesiadaniu z jed-

nego fotela ministerjalnego na

drugi. musimy, że i nasze

GŁDSY PRASY 0 PRZESILENIU.
Poniżej podajemy wyjątki z

pism warszawskich, zarówno opo-
zycyjnych jak i prorządowych ce-
lem możliwie. wszechstronnego
oświetlenia sytuacji.

* > *

„Gazeta Warszawska“:
„Właściwe powody zmiany

rządu, czy tylko samego pre-
mjera  osłaniane są  zupeł-
nem milczeniem czynników rżą-
dowych. Jedna tylko „Gazeta
Polska*, grożąc zaostrzeniem kur-
su wobec opozycji pozwala się

, domyślać, że chodzi między in-
nemi o zastraszenie  przeci-
wników*.

Jak z dalszego toku artykułu
wynika ma też dopiąć tego celu
środkami represyjno-policyjnemi.
Wobec tego zadaje „Gaz. Warsz."
ńastępujące pytanie:

„Czy środki te mają istotnie
doprowadzić do zlikwidowania
czy choćby zmniejszenia opo-
zycji?

Gdyby chodziło tylko o dwu-
stu kilkudziesięciu posłów, czy
kilkadziesiąt pism opozycyjnych,
możeby i pomogły. Fle opozycja

"przeciw obozowi majowemu to
nietylko posłowie i prasa, jak
naiwnie przypuszcza „Gazeta Pol-
ska“. W opozycji to zdecydo-
wanej — jest ogroinna większość
społeczeństwa wszelkich stanów.

Ten zdecydowanie  nieprzy-
chylny stosunek społeczeństwa
zawdzięcza obóz rządowy nie o-
pozycji sejmowej, lecz—sam so-
bie. Nietylko błędy polityczne i
zgsd ri na to wpłynęły. Błę-
y popełniamy wszyscy, a spoie-
czeństwo nasze jest na nie bar-
dzo wyrozumiałe. Wybaczyło ich
wiele i wybaezyłoby jeszcze wię-
cej także obozowi obecnie rzą-
dzącemu, gdyby nie dwa jego
już nie błędy, ale śmiertelne
grzechy, któremi są:

1) określenie wszystkich nie-
zależnych czynników politycznych
mianem antypaństwowem z rów-
noczesnem przyznaniem sobie
wyłącznego monopolu państwo-
wości,

2) tolerowanie i osłanianie w
obozie rządowym ludzi, którzy
popełnili wyraźne nadużycia na
szkodę państwa.

Żaden uczciwy człowiek nie
zrozumie tej zaciekłości, z jaką
obóz rządowy przeciwstawiał się
walce z nadużyciami, stwiedzo-
nemi przez tak bezstronny i fa-
chowy organ, jakim jest Najwyż-
sza Izba Kontroli. i

Oto są główne przyczyny, któ-
re sprawiły, że fala opozycji
ogarnęła już nawet te warstwy spo-
łeczeństwa, które dotąd stały
zdala od walk politycznych.

Opozycja może spokojnie ocze-
kiwać spełnitnia pogróżek organu
pułkownikowskiego. Mogą one
spiętrzyć falę: zniszczyć jej nie
zdołają*.

„ABC.“:
„Co oznacza nagle przesilenie

rządowe?
Odpowiedzi na to pytanie na-

leży szukać przedewszystkiem w
komunikatach oficjalnych kance-
larji cywilnej i Prezydjum Rady
Ministrów.
W pierwszych z tych komuni-

katów wyjaśnia p. Sławek, że po-
wodami dymisji były przemęcze-
nie i konieczność wyłączonego
zajęcia się kierownictwem B. B.

Wyjaśnienie to nie przemawia
nam do przekonania. Gdyby je
przyjąć oznaczałoby ono, że po-
wodem przesilenia było votum
nieufności rządu do... p. Śwital-
skiego, jako kierownika B. B.
Dlaczego przemęczony p. Sławek
ma być lepszym na tem stano-
wisku od wypoczętego p. Swital-
skiego? = Pozatem kierowanie
Bezpartyjnym Blokiem nie wyda-
je się nam najlepszym sposobem
wypoczęcia po trudach premjero-
wania.

Więcej materjału do ustalenia
hipotetycznej przyczyny  przesile-
nie dają oświadczenia min. Pił-
„sudskiego, zawarte w komunika-
tach Kancelarji Cywilnej i Zamku.
W komunikatach tych oświąd-

cza min. Piłsudski, iż w razie
objęcia stanowiska premjera „po-
szuka systemu pracy z p. mini-
strami a specjalnie z p. ministrem
skarbu, tak, aby mógł znaleźć
ułatwienie pracy jako prezes ga-
binetu“.

Ze słów tych wynika, *że w
obecnem  przesileniu chodzi o
wynalezienie jekiegoś nowego sy-,
stemu pracy specjalnie z mini-
strem skarbu, systemu, którego
p. Sławek widocznie wynaleźć
nie umiał czy nie mógł.

Jaki ma być nowy system
praey zapowiedziany przez min.
Piłsudskiego?

Odpowiedź na to pytanie
znajdujemy znowu w komunika-

*
*

Istota rzeczy przytem. nie u-

legała zmianie i koncert rządowy

po dawnemu brzmiał fałszywie,

choć nie mniej hałaśliwie.

Moglibyśmy więc powtórzyć

słowa z bajeczki Kryłewa: „Przy-

jaciele,jakkolwiekbyścieniesiadali,
nie będziecie jednak nadawali się

na muzykantėw“. S
To też reasumując: wszystko,

cośmy wyżej podali, stwierdzić
stanowisko

(

ł

cie oficjalnym, według którego
min Piłsudski

Zamierzając poświęcić swą pracę
zagadnieniom naistotńiejszym pragłnąłby
załatwienia ich w bezpośrednim  kon-
takcie z kierownikami resortów, pozo-
stawiając posiedzeniom rady ministrów
sprawy ogólnego znaczenia.

Wynika z tego jasno, że cho-
dzi tutai w szeregu spraw o za:
mianę kolektywnego sposobu ich
załatwiania na sposób indywidu-
alńy. Ponieważ poprzednio min.
Piłsudski podkreślił specjalnie
wagę stosunku z ministrem skar-
bu, okazuje się, że chodzi tu
głównie o sprawy finansowe i
gospodarcze, związane z bud-
žeteni. !

„W związku ze swą metodą
pracy* min. Piłsudski zaznaczył,
że zamierza powołać do rządu w
charakterze ministra bez teki w
Prezydjum Rady Ministrów swe-
go dotychczasowego pomocnika
ppłk. Beka. 4
W ten sposób ppłk. Bek za-

jąłby miejsce p. Bartla, który w
gabinecie min. Piłsudskiego był
także ministrem bez teki i także
głównym pomocnikiem premjera
w sprawach gospodarczo-finan-
sowych.

Nic dziwnego, że w takiej sytu-
acji wszyscy spodziewają się za-
ostrzenia kursu „silnej ręki".

*
* *

„Kurjer Warszawski”:
„Pod pierwszem wrażeniem

nieoczekiwanej zupełnie dymisji
gabinetu, zapanowało w kołach
politycznych przeświadczenie, że
na widowni politycznej rozgrywa
się nowy manewr polityczny w
grze obozu rządowego.

Przewidywania idą w tym kie-
runku, że o ile p. marsz. Piłsud-
ski zdecyduje się przyjąć ofiaro-
waną mu przez Pana Prezydenta
prezesurę gabinetu, to po to, aby
rozwiązać sejm i rozpisać, a tak-
że przeprowadzić nowe wybory.

Grożą nam poważne niebez-
pieczeństwa z zewnątrz, trudności
gospodarcze są coraz większe,
wikłają się też niepomyślnie sto-
sunki na kresach. W tych wa-
runkach nie można inaczej osiąg-
nąć tak niezbędnej konsolidacji
wewnętrznej, jak przez odwołanie
się do reprezentacji narodowej w
parlamencie, bądź też do nowych
wyborów.

W kołach gospodarczych od
dłuższego już czasu zwracano
uwagę na niepomyślną sytuację
ekonomiczną, co łączy się bez-
pośrednio ze stanem skarbu pań-
stwa. Nie jest wyłączone, że
zmiana gabinetu pozostaje w
związku z koniecznością zmiany
„Kursu* przedewszystkiem w za-
kresie polityki ekonomicznej i
skarbowej.

Nieliczni posłowie, którzy ba-
wią w Warszawie, zgodnie podno-
szą, że ewentualne dojście do
skutku rządu p. marsz. Piłsudskie-
go, wyjaśni sytuację, pozbawiając
ją wszelkich dwuznaczności. Rząd
ten, wedle opinji kół opozycyj-
nych, reprezentowałby skrajnie
radykalny program sanacji, zaró-
wno w stosunku do parlamentu,
jako władzy ustawodawczej, jak
i w stosunku do większości opo-
zycyjnej, otwierając w ten spo-
sób szerokie pole dla daleko idą-
cych możliwości i niespodzianek
w wewnętrznych stosunkach.

Wobec. ustalonej taktyki za-
skakiwania przeciwnika, trudno
ryzykować odpowiedź na pytania,
jakie byłyby dalsze plany tego
rządu. W każdym jednak razie,
mało prawdopodobnem wydaje
się, aby współpraca z parlamen-
tem leżała w jego zamierzeniach.

Ztąd też mała jest nadzieja,
aby stosunki pomiędzy projekto-
wanym rządem, a parlamentem,
mogły się jako tako, choćby uło-
żyć.

*
* *

„Rzeczpospolita“:
„Istotną przyczyną dymisji ga-

binetu p. Slawka, byl brak zde-
cydowanej woli w przeciwstawie-
niu się zakusom niemieckim na
całość granic Polski i traktatu
wersalskiego. Ten brak jasnego
i zdecydowanego stanowiska,
wpłynął na osłabienie prestige'u
p. Sławka, jako szefa gabinetu".

*
* *

„Głos Narodu” (Kraków):
* Dymisjonowany premjer mógł-

by sobie darować publikowanie
motywów ustąpienia, które zre-
sztą późno następuje. Gabinet,
który w okresie najostrzejszego
kryzysu gospodarczego nie zazna-
czył niczem swojego istnienia, a
w polityce zagranicznej notuje
szereg fatalnych omyłek, które w
konsekwencji  ośmieliły wrogie
Polsce żywioły, do zuchwałych
ataków rewizjonistycznych, musiał
ustąpić. P. Sławek chce się po-

wobec ostatniej edycji rządów

pomajowych pozostaje nie zmie-

nione.
Będziemy nadal szli tą samą

drogą w raz obranym kierunku,
przekonani, iż żadne kombinacje

personalne w łonie obozu majo-,
wego nie zdołają zbawić Polski,

a nic nie mogą też wpływać na

sposób i kierunek pracy Obozu
Narodowego.

mn

| wej,

święcić prowadzeniu klubu B. B. |
4stotnie klub B. B. rozchwiał się
najzupełniej. W miejsce p. Sła-
wka ma przyjść p. marsz. Piłsud-
ski. Nicby to nie wyjaśniło sy-
tuacji. Wszystko bowiem zależa-
łoby od osoby  wice-premjera,
który byłby konieczny.

+ > „*

„Gazeta Polska" (organ pół-
urzędowy) w artykule widocznie
inspirowanym pisze:

„Jest rzeezą oczywistą, że
zmiana na stanowisku prezesa
rady ministrów, nie oznacza ja-
kiegokolwiek kryzysu, ani zmiany
w dotychczasowym układzie sił
politycznych. Decyzja odnośna
jest ściśle wewnętrzną decyzją,
zapadłą w kierownictwie obozu
rządzącego. Dotychczasowe linje
wytyczne naszej polityki państwo-
wej zarówno w dziedzinie stosun-
ków międzynarodowych, jak i w
dziedzinie gospodarczej, nie uleg-
ną—rzecz prosta — najmniejszej
zmianie. '

Dotychczasowy stan rzeczy po-
lega na tem, że obóz rządowy
dźwigał na sobie cały ciężar pra-
cy dla państwa w warunkach
szczególnie ciężkich. Pozostawio-
na była nieodpowiedzialnemu za
nic obozowiopozycji, niczem nie-
skrępowana swoboda lżenia i
spotwarzania rządu i współdziała-
jącej z nim części społeczeństwa,
tolerowane były przekraczające
wszelką miarę anarchiczne dzia-
łania opozycji. Narzekająca na
rzekomą  „dyktaturę" opozycja
rozzuchwaliła się w sposób nie-
bywały.

Publiczne podburzenia do czyn-
nych wystąpień przeciwko legal-
nie działającej władzy państwo-

wyzyskiwanie immunitetu
poselskiego dla wystąpień, no-
szących wszelkie znamiona zdra-
dy stanu, lub dla prowokowania
rozlewu krwi—to jest obraz, któ-
ry musi wywoływać podziw dla
bezgranicznej pobłażliwości t. zw.
dyktatury i rosnącą wątpliwość,
czy tolerancja ta jest celowa. Nic
też dziwnego, że w chwili obec-
nej opinja publiczna zadaje sobie
pytanie, czy nie przepełniła się
miara cierpliwości; czy nie czas
na pohamowanie w sposób sta-
nowczy rozchełstanej swawoli i
ujęcie jej w karby, których powa-
ga państwa i zabezpieczenie jego
najżywotniejszych interesów wy-
maga“.

* 3 *

„ Kurjer Polski" (organ sana-

cyjny).
„Decyzja marszałka Piłsudskie-

go jest zaprzeczeniem pogłosek,
jakoby p. marszałek czuł się wy-
czerpany pracą ostatnich kilku
lat. +

Wchodzimy w nowy okres po-
lityczny, który według wszelkiego
prawdopodobieństwa ureguluje
wreszcie stosunekmiędzy rządem
a obecnym sejmem”. _

* *

„Kurjer Poranny“ (sanacyjny):
„Te sześć miesięcy ulgi, któ-

rą płk. Sławek przeprowadził z
wielkim taktem, z niewzruszonym
spokojem, z zimną krwią, ani na
jeden moment nie zawodzącą,
pomimo wszelkich  daremnych
wysiłków wzburzenia kraju, czy-'
nionych przez opozycję, kończą
się właśnie we wrześniu. Marsza-
łek Piłsudski mógł, dzięki temu,
wypocząć spokojnie w umiłowa-
nych urokach ziemi litewskiej.
Przed kilkoma dniami powrócił
do pracy i czujnej troski nad
stworzonem przez siebie pań-
stwem.

Jest rzeczą wobec tego natu-
ralną, że płk. Sławek misję swo-
ją, jako premjera, uważał za skoń-
czoną*.

*
*

„Dzień Polski”
cyjnej konserwy):

„Linja polityczna nie ulegnie
zatem zmianie. Jeżeli jednak
marsz. Piłsudski obejmie kierow-
nictwo rządu, spodziewać się na-
leży posunięć bardziej zasadni-
czych.

Jakie będą te posunięcia prze-
widzieć trudno, tem bardziej, że
uzależnione one będą niewątpli-
wie od ustosunkowania się, od
zmian w rządzie centrolewu i na-
rodowej demokracji.

Nie mamy bynajmniej zamia-
ru uprzedzać wypadków. Wydaje
nam się jednak, że zbliżamy się
do jakichś decydujących, bardzo
poważnych rozstrzygnięć".

£ *

*

(organ sana-

* *

Łydowski „Nasz Przegląd".
« „Walki wewnętrzno-polityczne,

bez względu na takie, czy inne
ustosunkowanie się sił społecz-
nych, musiały wywołać wrażenie,
że w Polsce zapanowała sytuacja
prowizoryczna, brzemienna wnie-
obliczalne skutki. Oficjalne obję-
cie władzy przez p. Marszałka jest
niejako manifestacją na zewnątrz,
że od maja 1926 nic się w Pol-
sce nie zmieniło, ani zachwiało".

* *
*

„Ilustrowany Kurjer Codzienny"
(Kraków. pismo sanacyjne).

„Czy Sejm obecny dojdzie do
głosu, czy znowu zostanie odro-
czony, czy rozwiązany?—Wszystko
to wydaje się być rzeczą drugo-
planową, skoro się zważy, iż ta-
kie, czy inne posunięcia byłyby
tylko „gierkami*, które znależćby
musiały swój epilog w głównej
grze pod nazwą wybory.

Do dnia wyborów jednak sta-
ną przed państwem z pewnością

mAEEZ R
Już wkrótce największy przedój

dziękowy
SKRZYDLATA FLOTA

z Ramonem Navarro
w roli głównej

w_kinie „Hollywood':,/

ważniejsze zagadnienia, aniżeli od-
raczanie lub zamykanie Sejmu.

Mamy na myśli zagadnienia,
pozostające w związku z sytuacją
międzynarodową, wymagającą od
rządu niesłychanie stanowczych
kroków na terenie Ligi Narodów.
(Odpowiedź na zakusy rewizjoni-
styczne rządu Rzeszy).

Mamy również na myśli za-
gadnienia ustrojowe, które nowy
rząd z pewnością będzie chciał
załatwić”.

*
* *

„Słowo” (organ wileńskiej sa-
nacyjnej konserwy):

„Polacy byli i są narodem ga-

datliwym i plotkarskim—tak wie-
le nam szkodziła ta wada.—Mar-
szałek nauczył swoich przecho-
wywać tajemnice za istną kol-
czugą milczenia. Podobno w jed-
nym z najlepiej poinformowanych
klubów warszawskich w nocy, z
piątku na sobotę około godziny
pierwszej była „rodaków nocna
rozmowa". Pozatem nic".

(Rodaków nocne rozmowy”
odbywały się czasu niewoli—dziś
pora chyba skończyć z konspi-
racją. Może redakcja „Słowa* w
ten sposób chce dać do zrozu-
mienia, że stan niewoli naszej
trwa w dalszym ciągu, czy też
uważa garstkę uczestników owej
nocnej narady za jedynie god-
nych miana „rodaków, stawiając
cały trzydziestomiljonowy naród
po za nawiasem? Przyp. Red.
Dz. Wil.).
 

 

ŻYCIE STOLICY.
Warszawa, 24 sierpnia.

Niespodzianie zaprawdę i
wbrew wszelkim przypuszczeniom
wakacje skończyły się szybciej,
niż przypuszczano. Ostatniemi
dniami był taki silny ciąg po-
wrotny do domowych pieleszy,
jakby to był już koniec miesiąca
i trzeba było coprędzej wracać,
aby dzieciska posyłać do szkoły.
A wszystkiemu winien PIM (pol-
ski instytut meteorologiczny), któ-
ry się fatalnie pomylił — co mu
się zresztą często zdarza w ukła-
daniu pogody i zapomniał zupeł-
nie, że sierpień jest miesiącem,
przeznaczonym na wypoczynek.

Nieustanne deszcze, które wy-
pędzały urlopowców z wywcza-
sów, miały o tyle dobrą stronę,

' że wielu, którzy mieli zamiar wy-
jechać zagranicę, pozostało w
domu lub udawało się bliżej, aby
w danym wypadku  coprędzej
módz wracać. Szczególnie z tego
był zadowolony skarb, bo nie tyl-
ko, iż opłacili oni już stemple
paszportowe, lecz i z nich nie
korzystali.

Jeżeli chodzi o ustosunkowa-
nie się stolicy do wakacji, to wi-
dzimy objaw wysoce znamienny:
Kongresówka corocznie rozszerza
swój horyzont i wyziera coraz da-
lej poza dawne granice państwo-
we. Ciąży naturalnie do morza,
przenosząc tam nie tylko swe
dancingi, lecz i swoiste sposoby
pojmowania punktualności, termi-
nów i uczciwości handlowej oraz
umiejętność w ustanawianiui wy-
sokich cen, czyli w wyzyskiwaniu
okazji. Co jest bardzo znamienne,

że o ile dotychczas nad morze-

polskie nie ciągnęli na szczęście

przedstawiciele rasy wybranej, o
tyle teraz nastąpił zwrot: oczywi-
ście inteligencja mniejszościowa

ciąży przedewszystkiem ku Sópo-

towi, uważając to za dobry ton i

czując się tam, jak u siebie. Ale
teraz nawet owo ghetto z pejsa-

mi i brudem ruszyło ku morzu,

koneentrując się w okolicach Kar-
wi: tam byi najazd machabeu-
szów, którzy zdobywali tak prze-

cudowną i rozległą plażę.

Kongresówka zbliżyła się tak-

że do Inowrocławia. Powoli może

się zechce zapoznać i z uzdro-

wiskami śląskiemi. Zakopane już
zna. Być w niem — to leży w

tonie. O Krynicy się już nie mó-
wi: to się rozumie samo przez

się. Ale upodobania stolicy posz-

ły daleko na wschód: Zaleszczy-
ki, Kuty, Śniatyń, już nie mówiąc

o Jaremczu, i Worochcie cieszą

się uznaną popularnością. Prze-

ciętny Królewiak może nawet nie

wie, jak długo trzeba będzie je-

chać do Zaleszczyk i ile razy się

przesiadać, ale jedzie do polskie-

go Meranu na słońce i owoce.

Widocznie rząd, odczuwając

niebezpieczeństwo rychłego po-

wrotu z letnisk i niewyzyskania

sezonu owocowego, chciał ludno-

ści przyjść z pomocą, gdyż obni-

żył na okres owocowy znacznie

cła na owoce i dzisiaj Warszawa

jest zalana owocami, amieszczuch

Kronika Targów Pół-
nocnych. |

Prasa zamiejscowa wobec
Targów Wileńskich.

Niektóre pisma codzienne i

perjodyczne w kraju, przygoto-

wują specjalne numery, poświę-

cone Wilnu z okazji rozpoczyna-

jących sią 14 września br. II Tar-

gów Północnych i wystawy sztuki

ludowej i przemysłu ludowego w

Wilnie. Nie licząc specjalnie za-

interesowanych pism wileńskich,

szereg pism o charakterze literac-

kim otwiera „Tygodnik Ilustro-

wany". Ostatnio zapowiedź taką
zgłosiła „Tęcza”, a z pism facho-
wych codzienna „Gazeta Handlo-
wa”, wydawnictwo sześciu pism

fachowych „Kupiec* w Poznaniu
itp. Z pism małopolskich numer

wileński wydaje „Ilustrowany Ex-

pres Wieczorny" we Lwowie.

Zainteresowanie inem wi-
lefskim.

Związek Importerów belgij-

skich lnu w Courtrai, będący

jednym z głównych organizato-

rów odbywającej się tam między-

narodowej wystawy _ Iniarskiej,
zwrócił się do Dyrekcji Il Targów
Północnych w Wilnie z prośbą o

materjały propagandowe w za-
kresie Inu. W związku z tem wy-

delektuje się ich widokiem za
oknem witryn, ogląda ceny i szu-
ka uporczywie floty na nie w...
pustych kieszeniach. ,

Bo teraz się mówi o spadku
kosztów wyżywienia, o latwiej-
szym kredycie, o polepszeniu się
konjunktury, lecz czytelnik to
wszystko czyta w gazetach i du-
ma że to wszystko tylko... „stoi
napisane", a życie — życiem!
= się ludzie kłopocą nad-

chodzącym sezonem szkolnym i
skrobią w głowę, co to będzie z
nowemi podręcznikami dla mło-
dzieży, bo  zeszłoroczne—wedle
mody powojennej—już ...przesta-
rzałel Jak my szybko żyjemy,
jak nowocześnie, jak postępowo:
po roku już stare, już żądamy
czegoś nowego! | tej mody nikt
nie potrafi przezwyciężyć. Nikt:
czy to będzie endek Stanisław
Grabski czy sanator Kazimierz
Świtalski. Zwyczaj,i zasada no-
woczesności i wyduszania z ro-
dziców pieniędzy jest silniejsza
od każdego ministra.

Ze tymczasem ze szkoły na-
szej coraz więcej jest niezadowo-
lonych, że ojcowie się oburzają,
że kilkunastoletnie pędraki mówią
o romantyzmie, hotelu Lambert
i Mierosławskim, a nie znają naj-
elementarniejszych rzeczy  co-
dziennych — to rzecz zupełnie
inna. Pocieszają się, że minie
kilka lat, dojdzie dziecko do wie-
ku młodzieńczego, kiedy zacznie
się już prężyć do życia, to opa-
nuje je gorączka walki sportowej,
pragnienie zdobywania rekordów
tak silne, że i tych niepotrzeb-
nych rzeczy zapomni, a będzie
pamiętało tylko, kto na jaką wy-
sokość skoczył lub ile dany klub
footbalowy ma punktów karnych
i ile bramek. Takie bo to dzisiaj
czasy...

Idziemy naprzód we wszyst-
kiem. Najzawilsze kwestje życio-
we regulowania ilości ludzi, ne-
omaltuzjanizmu, wyżywienia, pra-
wa opinji, tradycji, zwyczajów,
religii — staramy się dzisiaj roz-
wiązywać w drodze przedstawień
teatralnych. Zagadnienia filozo-
ficzne na temat: co to jest zbrod-
nia-rozstrząsane są dzisiaj w cyr-
ku jak niegdyś na „agora“. Ze
zaś vox populi ma być vox Dei,
przeto puszcza się wszystko na
flukta masy bezkrytycznej, pośród
której ton dominujący nadają
najkrzykliwsi i najbardziej zawsze
postępowi: ci od narodu wybra-
nego. Dla nich każdy taki problem,
to odkrycie, to fenomen, to nowa
ewangelja. Że zaś są ruchliwi i
znają  doniosłość propagandy,
przeto reklamują bezartystyczne
elukubracje niemieckie, które ohy-
dę życia chcą uświęcić plastrem
„teatralnym. Na szczęście te eks-
'perymenty, przeniesione z środo-
wisk o silnych wpływach interna-
cjonalnych—do Warszawy, poza
Nalewkami, nie trafiły!

Bo Warszawa—pomimo całej
swej płochliwości—jest w istocie
rzeczy w swym rdzeniu zdrowa i
nawskroś polska. H. W.

jechał do Belgji dyrektor Wileń-
skiego T-wa Iniarskiego i kierow-
nik Działu Roślinnego Il Targów
Północnych dr. Janusz Jagmin.
Dyrekcja zaś Targów wysłała do
zarządu wystawy w Courtrai kilka
tysięcy ulotek o lnie wileńskim,
w języku francuskim. Dr. Jagmin
zorganizuje wycieczkę lniarzy na
Targi Wileńskie.

Udział Estonji w wystawie
sztuki ludowej.

Powrócił do Wilna z Tallina
prezes Wileńskiego T-wa Popie-
rania Przemysłu Ludowego p.
Władysław  Lichtarowicz, który
bawił w Estonji w charakterze
przewodniczącego sekcji organi-
zacyjnej Wystawy Sztuki Ludowej
i Przem. Ludowego przy Il Tar-
gach Północnych w Wilnie. W
związku z tem Wydział Propagan*
dowo-Prasowy komunikuje, że
Estonja weżmie udział oficjalny
w dziale wystawy sztuki ludowej,
wystawcą zaś będzie etnograficz*
ne muzeum estońskie, które wy*
stawi około 600 eksponatów. W
dziale handlowym weźmie ponad:
to udział szereg instytucyj i firm
estońskich prywatnych.
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„Prawda o
Robinsonie
Cruzos“.
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Zjazd księży weteranów w Grodnie.
Jak już donosiliśmy, w Grod-

nie obradował zjazd duchowień-
stwa katolickiego, prześladowa-
nego przez rząd rosyjski. Punktem
kulminacyjnym obrad były refe-
raty, wygłoszone o prześladowa-
niu duchowieństwa katolickiego
w czasie caratu, oraz powzięto
uchwały.

Referaty wygłosili: ks. J. Racz-
kowski, ks. kan. B. Sperski, ks.
kan. Józef Borodzicz, który na
zjazd przybył z Włoch do Polski
aeroplanem, i ks. kan. A. Abra-
mowicz z Białegostoku. Po refe-
ratach rozwinęła się dyskusja,
która zoztała zakończona w dru-
gim dniu zjazdu 21 b. m. W dy-
skusji zabierali głos prócz księży
wyżej wymienionych: ks. prałat
K. Lubianiec, ks. J. Kretowicz i
ks. I. Słyczko z Wilna, ks. dzie-
kan A. Beszta-Borowski z Biel-
ska, ks. M. Rutkowski z  Drohi-
czyna nad Bugiem, ks. S. Szym-
kunas z Ossowa, ks. M. Burak
ze Mścibowa, ks. J. Moroz z Ró-
żanki, ks. B. Korń z Sobakińc, ks.
A. Sałatyński z Uhowa, ks. Fr.
Sokołowski z Oran, ks. M. Puzy-
rewski z Odelska, ks. A. Ołdzie-
jewski z Sidry, ks. Z. Worotyniec
z Mostów, ks. E. Mikołajun z
Białegostoku, ks. J. Kropiwnicki
z Krzywicz, ks. J. Kunicki z In-
dury i inni księża.

W wyniku dyskusji zostały po-
wzięte uchwały i rezelugje, które
niżej podajemy.

Uchwały i rezolucje.
Pierwszy w Polsce zjazd księ-

ży z Archidiecezji Wileńskiej, prze-
śladowanych przez byłe rządy ro-
syjskie, na zebraniu w Grodnie
do 20i 21 sierpnia 1930 roku
uchwalił przesłać hołdownicze te-
legramy: do Ojea Swiętego Piusa
XI, do Pana Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Ignacego Mościckiego
i telegramy do J. E. Księdza Ar-
cybiskupa-Metropolity Wileńskie-
go Romualda Jałbrzykowskiego,
do J. E. Ks. Arcybisk. Metropol.
Mohylewskiego Edwarda Roppa
oraz do JJ. EE. Ks. Biskupa Su-
fragana Wileńskiego Kazimierza
Michalkiewicza i Ks. Biskupa Piń-
skiego Zygmunta Łozińskiego.

l. Zjazd składa hołd biskupom
i kapłanom — bohaterom, którzy
za owych ciężkich czasów wytrwali
na posterunku swego powołania,
czy to przelewając krew, czy to
oddając życie w więzieniach lub
na wygnaniu w obronie Kościoła
i Ojczyzny.

Il. Pierwszy w Polsce zjazd
księży z Archidiecezji Wileńskiej,
łącząc się z głosem protestu, ja-
ki podniósł wobec świata Ojciec
Chrześcijaństwa Papież Pius XI,
najenergiczniej potępia prześla-
dowania religijne w Rosji sowie-
ckiej i zwraca się z apelem do
całego świata cywilizowanego o
zmuszenie nowoczesnych  barba-
rzyńców do położenia kresu tym
prześladowaniom.

lil. Zjazd składa hołd boha-
terstwu kapłanów, pomordowa-
nych wRosji bolszewickiej, a cier-
piacym dotąd w więzieniach i
czerezwyczajkachbiskupom, i kap-
łanom przesyła braterskie pozdro-
wienie w Chrystusie.

IV. Zjazd składa wyrazy czci
i wdzięczności Episkopatowi pol-
skiemu, który już niejednokrotnie
był zmuszony wystąpić z silnym
głosem protestu przeciw 'zastra-
szającym  objawom' grożącego
Kościołowi w Polsce niebezpie-
czeństwa w czasach obecnych.

Zjazd uchwalił następujące re-
zolucje: : ;

1. Zjazd dziękując Opatrzności
Bożej za przywróconą niepodle-
głość Ojczyzny i jednocześnie
świadom tego, że i nasze ciężkie
trudy i prześladowania, złożone
na ołtarzu wiary i Ojczyzny, nie
poszły na marne, zarazem stwier-
dza ze smutkiem, że:

a) w ukochanej przez nas
Ojczyżnie, szczególnie na zie-
miach wschodnich, wiele świą-
tyń oraz dóbr kościelnych, zabra-
nych przemocą, znajduje się do-
tychczas jeszcze we władaniu
Cerkwi prawosławnej;

b) wiara nasza i polskość na-
rażone są na wielkie niebezpie-
czeństwa, a potrzeby ludności
katolickiej są lekceważone dzięki
źle zrozumianej polityce rządo-
wej;

c) dziatwa szkolna i młodzież
pozaszkolna, dzięki tejże mylnej
polityce wiadz szkolnych i admi-
nistracyjnych, nie korzysta do-
statecznie z należytego wpływu
wychowawczego: narodowego i
religijnego;

d) coraz bardziej szerzące się
w Polsce sekciarstwo' korzysta
nie tylko z przyznanych obcym
wyznaniom przez Konstytucję
praw, ale i sekty niezalegalizowa-
ne są tolerowane, a nawet pro-
tegowane wbrew Konstytucji ze
szkodą nietylko dla Kościoła, lecz
i dla Państwa;

e) jesteśmy świadkami działa-
nia ukrytych sił, przedewszystkiem
masonerji, na szkodę i Kościoła
i Państwa.

2. Zjazd postanawia powyższe
rezolucje przesłać na ręce J. E.
Ks. Hrcyb. Metr. Wileńskiego R.
Jałbrzykowskiego z prośbą o po-
czynienie kroków, jakie uzna za
stosowne, w celu usunięcia tych
szkodliwych objawów w_ życiu
naszej Ojczyzny, której Opatrz-
ność—wierzymy mocno—przezna-
czyła wielkie dziejowe poslan-
nictwo do spełnienia w rodzinie
chrześciiańskich narodów.

3. Zjazd powołuje komisję re-
dakcyjną w składzie czterech
osób: ks. kan. B. Sperskiego,
dziekana grodzieńskiego, ks. kan.
A. Abramowicza, proboszcza pa-
rafji w Białymstoku, ks. Marcin-
kiewicza, dziekana brzostowskiego
i ks. L. Sawoniewskiego, prefekta
w Grodnie,w celu opracowania i
wydania pamiętnika o martyrolo-
gji duchowieństwa oraz wzywa
księży do niezwłocznego nadsy-
łania do tejże komisji (Grodno,
pl. Batorego 8) opracowanych
materjałów z przeżytych prześla-
dowań.

Zakończenie zjazdu.
W drugim dniu zjazdu przed

zakończeniem obrad zostało od-
prawione w kościele farnym na-
bożeństwo żałobne za biskupów i
kapłanów naszej diecezji, poleg-
łych w obronie wiary. Mszę św.
odprawił ks. J. Raczkowski w a-
systencji ks. M. Buraka, jako dia-
kona, i ks. kan. Abramowieza,
jako subdiakona. Ulczestnicy zjaz-
du wraz z licznie zebranym lu-
dem zanosili do Boga modły za
dusze zmarłych obrońców wiary—
biskupów i kapłanów. Podniosłe
kazanie wygłosił ks. prob. B. Ole-
szczuk, przywołując na pamięć
wielkie czyny tych, którzy speł-
niając swoje posłannictwo, sto-
czyli ofiarny ale zwycięski bój za
wiarę, pomni ma słowa Chrystu-
sa: „Niebo i ziemia przeminą, ale
słowa Moje nie przeminą... Ūfaj-
cie, Jam zwyciężył świat!*. Kaz-
nodzieja w końcu wezwał obec-
nych do wierności Kościołowi ka-
tolickiemu i do miłości Ojczyzny.

Zaledwie zakończne zostały
żałobne pienia „Libera” i „Wieez-
ny pokój”, jak od ołtarza dał się
słyszeć śpiew hymnu narodowe-
go „Boże coś Polskę", który to
hymn w. szczególniejszy sposób
był zakazany przez rządy zabo-
cze.

Nabożeństwo. zakończone z0-
stało uroczystem  błogosławiań-
stwem Najśw. Sakramentem. Jak
żałobne nabożeństwo za poleg-
łych, tak też i te błagalne modły
za Kościół i Ojczynę na wszyst-
kich obecnych wywarły ogromne
wrażenie.
 

 

KRONIKA.
Sprawy miejskie.

— Dokoła sprawy połącze-
nia elektrowni. W sobotę 23 b.
m. Wydział Elektryczny Magistra-
tu m. Wilna uzgodnił z Wydz. El.
Dyrekcji Kolei Państw. warunki,
na jakich elektrownia miejska
mogłaby przyjąć zasilanie energją
elektryczną terenów miejskich i
pozamiejskich obsługiwanych do-
tychczas przez elektrownię kole-
jową. Warunki te po ostatecznem
uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez
Magistrat i p. Prezesa Dyr. Kol.
będą skierowane do Minist. Kolei
i Rady Miejskiej, celem uprawo-
mocnienia. Po przyjęciu przez
miasto terenów Nowego Świata i
innych zasilanych  dotychtzas
przez Elektr. kolejową w obrębie
miasta Wilna — nastąpi budowa
ulicznego oświetlenia, dotychczas
brakującego na tych terenach.
Abonenci Elektr. kolejowej zo-
staną przyłączeni do sieci miej-
skiej Wydz. Elektr. Magistratu m.
Wilna po załatwieniu obowiązują-
cych formalności w tymże Wy-
dziale bez żadnych trudności.
Elektrownia miejska zostanie pa-
łączoną z elektr. kolejową kab-
lem podziemnym i będzie dostar-
czać prąd wysokiego napięcia
6.300 volt. Do Elextrowni$ miej-
skiej wpłynęła oferta w sprawie
dostarczania węgla na plac elek-

trowni -przez tabór kolei wązkoto-
rowej. W tym celu musiałaby być
wybudowana bocznica wązkotoro-
wa na ul. Derewnickiej, łącząca
elektrownię z terenem obwodo-
wym. Węgiel byłby dostarczany
przez pociągi wązkotorowe w wa-
gonach 5-cio tonowych. Odciąży-

łoby to ulice i most zielony od
stale przejeżdżających ładunków
z węglem, a miastu przysporzy-
łoby oszczędności dając tańszą
lokomocję. (w)

Sprawy wojskowe.
— Zgon gen. 0. Pożerskie-

go. W nocy z soboty na niedzie-
lę zmarł nagle na atak sercowy

w obozie ćwiczebnym Leśna pod
Baranowiczami gen. bryg. Olgierd
Pożerski dowódca 20 dywizji pie-
choty i inspektor armji, b. Ko-
mendant obozu warownego w
Wilnie.

Sprawy kolejowe.
— Przerwa w normalnej

komunikacji Wołkowysk—Ba-
ranowicze. Dla odbudowy mostu
przez nowe koryto rzeki Szczary
koło Słonimia na klm. 162,042
między stacjami Jeziotnicą i Sło-
nimiem, poczynając od g. l6-ej
dnia 19 sierpnia r. b. aż do go-
dziny 8-ej dnia następnego, t. j.
30 sierpnia, most ten zamyka się
dla ruchu pociągów całkowicie.
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W tym okresie, przewóz podróż-
nych, bagażu i poczty, pomiędzy
Wołkowyskiem a Baranowiczami
odbywać sią będzie z przesiada-
„niem z pociągów przychodzących
do klm. 162,042 do pociągów
odchodzących ze stacji Słonim
i odwrotnie. Dla ułatwienia prze-
siadania z jednego pociągu do
drugiego, Dyrekcja Wil. K. P.
wynajęła autobusy, któremi będą
przewożeni podróżni i ich bagaże
z klm. 162,042 do Słonimia i od-
wrotnie drogą kołową bezpęatnie
za okazaniem biletu, upraw niają-
cego do przejazdu na tym odcin-
ku koleją. W związku z powyż-
szem, w tych dniach, rozkład po-
ciągów osobowych zmienił się
jak następuje: Z dnia 29 sierpnia
1930 roku—pociąg Nr. 111 w dniu
tym odejdzie z Wołkowyska spó-
źniony z odjazdem o g. 21.20,
Wołkowysk miasto 21.27 i 21.30,
Zelwa 22.07—2210,  Jeziornica
22.40—23.10, Czemery przyjazd
23.40, skąd przejazd autobusem
kolejowym do Słonimia. Słonim
odjazd pociągu z dnia 30 sierpnia
o godz. 1.40, Albertyn 1.48—1.48
(postój mniej minuty), Połonka
2.18—2.19, Baranowicze towaro-
we 2.48—250, Baranowicze oso-
bowe 2.57. Pociąg Nr. 722 odej-
dzie w tym dniu z Baranowicz
osobowych wcześniej o g. 18.45,
Baranowicze towarowe 18.52 —
18.57, Połonka 19.22—19.24, Al-
bertyn 19.46—19.47, Słonim przy-
chodzi 1953, skąd przejazd auto-
busem do Czemer na pociąg
Nr. 722, który przejdzie dalej
normalnie według obecnego roz-
kładu jazdy. Dnia 30 sierpnia
1930 roku—pociąg Nr. 112 odej-
dzie w dniu tym z Baranowicz
osobowych wcześniej o g. 0.01,
Baranowicze towarowe 0.09—0.14,
Połonka  0.44—0.45,  Albertyn
1.21—1.22, Słonim przyjazd 130
skąd przejazd auiobusem kolejo-
wym do Czemer na poc. 112,
który przejdzie dalej normalnie
według obecnego rozkładu jazdy.
Pociąg od Wołkowyska do Bara-
nowicz przejdzie z opóźnieniem
na 1 godzinę według następują-
cego rozkładu. Z Wołkowyska
odjazd g. 7, Wołkowysk miasto
7.07—7.12, Zelwa 7.40—7.44, Je-
ziornica 8.08—8.10, Słonim 8.40—
8.48, Albertyn 8.55—8.56, Połonka
9.24—9.26. Baranowicze towarowe
9.52—9.57, Baranowicze osobowe
przyjazd 10.05.

Poczta i telegraf.
— W agencji pocztowej

Drujsk, pow. brasławskiego z
dniem 19 b. m. zaprowadzono
służbę telegraficzną i telefoniczną.

Sprawy szkolne.
— Liceum Handiowe i Li-

ceum Ogólnokształcące (z kl.
wstępną) im. Filomatów w Wil-
nie (z prawami szkół państwo-
wych) przyjmują zapisy codzien-
nie od godz. 10—12-ej. (Želigow-
skiego 1—2). Egzamina wstępne
rozpoczną się dn. 2 wreśnia. Dla
życzących od kl. IV gimnazjalny
kurs łaciny i matymatyki oraz
nauka: pisania na maszynie. Kan-
dydatki do Liceum Handlowego
winny wykazać się świadectwem
ukończenia 6 klas szkoły śred-
niej.

ka Dyrekcja Koeduk. Huma-
nist. Gimnazjum im. J. I. Kra-
szewskiego w Wilnie (b. gim-
nazjum Winogradowejz prawami)
zawiadamia, że egżaminy wstępne
do wszystkich klas rozpoczną się
dn. 2 września. Podania przyjmuje
sekretarjat (Ostrobramska 27)
w godz. 9—13. Opłata od 20 zł.
miesięcznie.

Kronika policyjna.
— Skutki ulewy. Dn. 24 b. m.

w czasie ulewy zostało zalane
mieszkanie Narunis Bronisiawy
przy Senatorskiej 21. Wezbraną
około pół metra wodę wylano
wiadrami. Straż, która przybyła
na miejsce, stwierdziła, iż niebez-
pieczeństwo mieszkańcom nie
grozi.
— Karygodne niezabezpie-

czenie rowu. Dn. 24 b. m., do-
rożkarz, Urszulewicz Rafał (Wilko-
mierska 52), wioząc ulicą Anto-
kolską pasażerów, wjechał do
rowu przygotowanego na uloże-
nia kabla. Koń został ciężko oka-

leczony. 4
— Ofnara nieostrožnošci. 23 b. m.

autobus 38176 prowadzony przez szo-
fera Krysztana Władysława  (Raduń-
ska 50), najechał przy ul. Zamkowej
Zachorzę Marję lekko raniąc jej lewą,
nogę. 4

— Gdzie uderzył sobotni piorun.
23 b. m. od piorunu spłonął składzik z
drzewem należący do Magistratu znaj-
dujący się przy szpitalu zakaźnym
(Gródzka 10). Porażony prądem został
robotnik Swiboda Jan. Straż ogniowa
pożar stłumiła. Pogotowie okazało Świ-
bodzie pomoc lekarską Straty 200 zł.

— „Przyjacielskie'* porachunki.
24 b. m. Pniszkiewicz Witold (Kalwa-
ryjska 113) i Stankiewicz Wojciech taż
ulica 115 usiłowali w stanie pijanym
wtargnąć do mieszkania Norejko zam.
przy Kalwaryjskiej 123, Norejko w obro-
nie własnej zadał siekierą 4 rany w
głowę Aniszkiewiczowi. Aniszkiewicza
opatrzyło Pogotowie ratunkowe. No-
rejko zatrzymany. 2

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

Dziś poraz trzeci komedja Zygmunta
Kaweckiego „Para nie para“,

W przygotowaniu  komedja Ver-
neuilla „Moja panna mama“.

— Teatr Letni w ogrodzie po-
Bernardyńskim. Sezon letni w ogro-
dzie po-Bernardyńskim zbliża się ku
końcowi. Wystawione ostatnie dwie ko-
medje polskie „Marcowy kawaler" Bli-
zińskiego i „Majster | czeladnik" Ko-
rzeniowskiego, zdobyły wielkie powo-
dzenie i zyskały uznanie publiczności.

Dziś w dalszym ciągu „Marcowy
Pa” Bliztńskiego i „Majster i cze-
adnik“,
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POLSKIE RADJO WILNO.
Wtorek, dnia 26 sierpnia 1930 r.
11,58. Sygnał czasu.
IE Gramofon.
13,00. Komunikat meteorologiczny.
17,20. Kom. Akadem, Aatoklabi”
17,35. Transm. zWarszawy. Odczyt

i koncert popularny.
19,00- Audycja literacka: „Analfabe-

ta, nowela Macieja Wierzbińskiego.
19,45, Opera z płyt gramofo

„Madame Eater t 84 2 RU

Co nowego w Radjo?
Odczyt dyr. Hulewicza.

Z cyklu „Do Wilna powróciwszy*
został z wtorku przeniesiony na środę
g. 20,15.

„Madame Butterfly" z płyt gramofo-
nowych.

W letnim cyklu oper nadawanych
przez stację stołeczną w godzinach
wieczornych z plyt gramofonowych,
usłyszymy we wtorek, dnia 26 b. m.
o godz. 20-tej piękną operę Puccini'ego
„Madame Butterfly“. Tę pelną melodyj-
nych tęsknych aryj operę, wykonają ar-
tyści słynnej medjolańskiej „La Scali“.
Jest to jedna z najbardziej popularnych
i lubianych oper Puccini'ego, która wy-
stawiona poraz pierwszy w Medjolanie
w r. 1904, uzyskała olbrzymie powo-
dzenie dzięki przepięknym melodjom
i egzotyce bijącej z muzyki.

Radjo i pogoda.
Pamiętamy jeszcze chwile, kiedy na

widok anteny radjowej i odbiornika
ciemny chlop niszczył odbiornik, nie-

a demolując mieszkanie wła-
ciciela w przekonaniu, że radjo jest
wymysłem szatana i sprowadza deszcze.
Ostatnio Państwowy Instytut Meteoro-
logiczny we Francji wydał ciekawą
wą opinję o rzekomym wpływie radja
na zaburzenia atmosferyczne. Opinja ta
streszcza się w następujących tezach:
„Radjofonja nie wywiera absolutnie
żadnego wpływu na zaburzenia atmo-
sferyczne z tego względu, że energja
wszystkich stacyj nadawczych całego
świata nie dorównywa nawet kilku
błyskawicom. Pewien poważny fizyk an-
gielski, omawiając sprawę rzekomego
wplywu radja na pogodę, wyraził się
żartobliwie, że tak samo możnaby
stwierdzić, iż mucha zdolna jest po-
pchnąć kilkutonnowy siężar.

Z Litwy.
Zamach na Rustejkisa dzie-
łem: „Żelaznego Wilka”.
BERLIN. (Pat.). „Ost-Express“

doni: Prowadzący śledztwo w
sprawie zamachu na płk. Rustej-
kisa nadprokurator kowieński w
rozmowie z  przedstawicielami
prasy oświadczył, że organizacja
Żelaznego Wilka, której dziełem
był zamach na Rustejkisa, liczy
kilka tycięcy członków. Ze wzglę-
du na brak bliższych szczegółów
co do składu osobowego posz-
czególnych grup, likwidacja orga-
nizacji napotyka na bardzo wiel-
kie trudności. Na zapytanie, czy
wina została Woldemarasowi u-
dowodniona, nadprokurator od-
powiedział wymijająco, że okaże
się to dopiero w toku dalszych
dochodzeń. Na posiedzeniu gabi-
netu dnia 25 b. m. miała zspaść
ewent. decyzja co do Woldema-
rasa. Powszechnie sądzą, że za-
powiedzi ostrych represyj  w sto-
sunku do członków spisku nie
należy brać zbyt serjo i że rząd
licząc się z rozgałęzieniem orga-
nlzacji spiskowców, pójdzie ra-
czej na kompromis.

ŻYCIE KATOLICKIE.
Nowy Biskup Sandomierski.

Ojciec. Swięty Pius XI miano-
wał Biskupem-Ordynarjuszem die-
cezji Sandomierskiej Ks. Prałata
Wiodzimierza Bronisława Jasin-
skiego, dotychczasowego rektora
Seminarjum duchownego w Łodzi.

(Kap.).
mw m

L Rasji Sowieckiej.
Jak się żyje w Kijowie.
Na łamach wiedeńskiego „Tag-

blattu" inżynier Nidermajer dzieli
się z czytelnikami szeregiem wra-
żań ze świeżo odbytej podróży
do Rosji sowieekiej, specjalnie
do Kijowa.

Sliczne, kwitnące niegdyś mia-
sto robi przygnębiające wrażenie.
Wygląd zewnętrzny zaniedbany,
brudny, wynędzniały. Bruki, na-
wet w centrum miasta, na Kresz-
czatiku, w okropnym stanie. Sta-
rą, roztrzęsioną taksówką Nider-
majer zajechał do hotelu ,„Con-
tinental“, przyczem za podróż
trwającą około 10 minut zapłacił
3 ruble. Za szklankę kawy z chle-
bem na dworcu zażądano 65kop.
W hotelu za niewielki pokój z ła-
zienką—12 rubli dziennie iosobno
1 rubel na dobę za „opal“.

Godziny pożywień w hotelu
są ściśle określone. Sniadanie od
6 do 8, obiad od 12 do3, kolacja
od 7 do 10. W międzyczasie -nic
dostać nie można. Ceny horen-
dalne. Za obiad, składający się z
zupy ryżowej, kotleta wieprzowe-
go i ćwierci litra czerwonego wi-
na—4 ruble 20 kop., t. j. więcej
niż 4-dniowy przeciętny zarobek
robotnika.

Cały hotel jest wyłącznie dla
cudzoziemców i pozostaje pod
stałą ochroną G. P. U. Kijów ma
opinję „taniego“ miasta, mimo
to ceny we wszystkich gałęziach
zatrważające. Tak kawałek mydła
toaletowego kosztuje 50, 60 kop.,
pudełko pasty do obuwia—35 kop.,
para butów—15 rubli, tani garni-
tur męski—70 rubli itd,

Najgorsze jednak, że mimo
tych cen nie każdy ma prawo w
kooperatywach nabywać, a przy-
tem nabywca obowiązany jest
przy kupnie nabyć również jakąś
obligację požyczkową,

TEATRY MIEJSKIE.
POLSKI.

„Para nie para“ kom. w 3 akt.
Zygm. Kaweckiego. Reż. R. Wa-

silewski.

Rzadka stosunkowo na reper-
tuar scen naszych wchodzą sztu-
ki polskich autorów. Wprawdzie
niemożna twierdzić by w pierw-
szem dziesięcioleciu naszej nie-
podległości literatura dramatycz-
na przysporzyła teatrom dzieła
wiekopomne, jednakże pisarze ta-
cy jak Rostworowski, Nowaczyń-
ski Zegadłowicz, Szeniawski dali
scenie polskiej szereg utworów
kapitalnych, zaś w komedji i lek-
kiej komedji Grzymała Siedlecki,
Perzyński, Fijałkowski, Kawecki,
Kiedrzyński, że wymienię tylko
tych narazie nasuwających mi
się na pamięć, w niczem francu-
skim Caillavetom,  Verneuil'om,
włoskim Niecodemim, węgierskim
Molnarom i niezliczonym amery-
kańskim pisarzom, do których
nasi kierownicy scen szczególną
czują predylekcję, i które wciąż
pojawiąją się na afiszach polskich
—nie ustępują. Twierdzą niektó-
rzy, że jest to skutkiem dziwnej
zajadłości polskich krytyków, któ-
rzy jad swego pióra z lubością
wylewają na sztuki rodzimych pi-
sarzy, zniechęcając do nich pu-
blieznošė. Inni, . że przyczyną
mniejsze koszty wystawiania u-
tworów obcych, których autorzy
oddąleni i słabo informowani nie
są w stanie dochodzić, ztaką ści-
słością jak swojscy, swych autor-
skich praw. Jeszcze inni upatru-
ja winę w znanem polskiem: „cu-
dze chwalicie" etc.

Jakkolwiek jest, stwierdzamy
z zadowoleniem, że w tej chwili
w obu teatrach wileńskich grane
są komedje polskich autorów: w
Letnim z ubiegłego stulecia, w
Polskim najwspółcześniejsza. | w
istocie, pocóż wciąż sięgać do
obcej literatury, gdy wśród utwo-
rów przeważnie komedjowych i
farsowych któremi odznaczał się
ostatni, dobiegający końca sezon

" teatralny, a w których chodzi prze-
dewszystkiem o śmiechi zabawę—

publiczność dalibóg, prócz kilku
zawsze niezadowolonych wątro-
biarzy z pierwszych rzędów (prze-
ważnie darmowych) -którym się
zdaje że wygląd karawaniarzaljest
dowodem  znawstwa, dobrego
smaku i savoirvivre'u — publicz-
ność ta zaśmiewa się równie rzetel-
nie a nawet serdeczniej na Ka-
weckim niż na Verneuil'u.

Leitmotiwem komedji „Para
nie para“ (autor zapomniał do-
dać: lekkiej) jest miłość, miłostka,
romansik, flirt wśród różnych
osób, w różnych odmianach, więc
nic innego ponadto co się wi-
działo setki razy na scenie. Ale
że rzecz zmajstrowana jest zgrab-
nie, z temperamentem pisarskim,
okraszona humorem, že od cza-
su do czasu padnie lekki dobry
dowcip, bon mot że i bardzo mi-
łego sentymentu nie brak—więc
słucha się sztuki z przyjemnością
zgadując z góry, że konflikt mał-
żeński ślicznej pani Zu z jej mę-
żem interesującym panem Olkiem
zakończy się pogodnie nie dając
widzowi powodu do zmartwienia.

Główne postacie w tym par
excellence światku tak zwanej
„Warszawki", o którego głębi mó-
wią już same imiona, odtworzyli
z sentymentem i temperamen-
tem, lekkością wdziękiem czy hu-
morem pp. Niwińska i Wasilewski—
jako pani Zu i pan Olek. Role kilku
kobieciątek żądnych flirtu czy
miłosnych eskapad albo wprost
mężów, grały szczęśliwie p. p.
Eichlerówna, Szurszewska, Mały-
niczówna, męża „od biedy" — i
nie grzeszących inteligencją sa-
telitów dam pana Toto i Bawia-
Bawińskiego z rzetelnym  komiz-
mem pp. Kreczmar, Ciecierski i
Zórowski.

Sztuka lekka, wesoła, inteli-
gentnie wyreżyserowana, grana
w wybornem tempie, a pozba-
wiona
jak łóżka, kołdry, parawany, dam-
skie.i męskie dessous, które tak
już „nadojadły* we francuskich
komedjach, podobała się rzetel-
nie rozbawionej publiczności, bę-
dąc rękojmią, że długi czas
utrzyma się na afiszu.

Pilawa.
 

Z sali sądowej.
Proces o nadużycia przy
dostawie furażu dla po-

trzeb policji.
(Trzeci dzień rozprawy).
Onegaj, aczkolwiek był to

dzień świąteczny, sąd kontynu-
ował rozpoznanie sprawy o na-
dużycia przy uskutecznianiu umo-
wy zawartej na dostawę furażu
dla koni policyjnych.

Od godz. 9 r. do 3 pp. nie-
dzielę ubiegłą wypełniła całkowi-
cie rozprawa stron.

Oskarżyciel publiczny wice
prokurator p. Rutkiewicz w ob-
szernem przemówieniu uzasadniał
oskarżenie w całej rozciągłości i
domagał się ukarania wszystkich
podsądnych.

Przedstawiciel prokuratorji ge-
neralnej radca Zwierko popierał
oskarżenie i żądał od pod-
sądnych częściowo _ solidarne-
go, częściowo indywidualnego za-
sądzenia sum jako powetowania
strat  przyczynionych skarbowi
państwa.

Obrona, a więc mec. Engiel
w imieniu osk. Bursztejna, mec.
Szyszkowski, jako rzecznik pod-
sądnego komisarza Iwanoffa oraz
adw. Muchanow obrońca Rodzie-
wicza dowodzili bezzasadności
oskarżenia, a w konkluzji prosili
o uniewinnienie swych klijentów.

Krótka replika stron i jedno-
brzmiące prośby podsądnych o
wyrok uniewinniający ich zakoń-
czyły obrady.

Przewodniczący _ kompletowi
wyrokującemu p. sędzia Brzozow-
ski, zamykając posiedzenie, oznaj-
mił, iż wyrok w tej ciekawej spra-
wie, ze względu głównie na jej
genezę, ogłoszony zostanie we
wtorek t. j. dziś o.godz. 1 pp.

Banda Rysia młodszego.
Wczoraj lll-ci wydział karny

sądu okręgowego przystąpił do

rozpoznania spfawy przeciwko
bandzie grasującej w ubiegłym
roku na terenie pow. Swięciań-
skiego, na której czele stali syn
głośnego koniokrada
Antoniego Rysia — Jan Ryś, li-
czący lat 33, oraz zabity w cza-
sie obławy policyjnej niejaki Sta-
nisław Unger, występujący pod
pseudonimem „Żorżik*.

Na ławie oskarżonych zasiedli
Jan Ryś, Feliks Witkowski, Paweł
Zubow, Jan, Prokop i Tryfon bra-
cia Kasztelanowie, Izydor Dzie-
wiatnikow, Awerjan Aleksiejew,
Marcin Bakanow i Zachar Kole-
Sow. ć

Podsądni prócz Witkowskiego
do winy nie przyznali się.

Dosadne światło na całokształt
sprawy rzucają zeznania przodo-
wnika służby śledczej w komen-
dzie P. P. na pow. Święciański p.
Pawła Komarowskiego. 2

/ Z zeznania tego, potwierdzo-
nego przez innych świadków,
okazuje się co następuje:

Nad ranem dn. 4 sierpnia ub.
r. we wsi Hejbowszczyzna, gm.
łyntupskiej pow. SŚwięciańskiego'
we własnej chacie znaleziono za-
mordowanych gospodarzy mał-
żonków Andrzeja i Teresę Go-
towskich. Nieład w mieszkaniu
świadczył, iż zbrodni dokonano
dla rabunku mienia należącego
do ofiar.

i bandyty |

W nocy na 15 września tegoż
roku na trakcie Swięciany —Ho-
duciszki w pobliżu wsi Lalucie
dokonany został zbrojny na-
pad rabunkowy na przechodzą-
cych tędy kupców Jakóba Kroni-
ka i lzaaka Sznejdera, którym
dwaj zamaskowani i uzbrojeni
bandyci zrabowali 2300 zł.

Prowadzone dochodzenie przez
dłuższy czas nie dawało pozy-
tywnych rezultatów, aż wreszcie
władze zwróciły. uwagę na roz-
rzutny i hulaszczy tryb życia ko-
wala ze wsi Merkliszki. Ustaloho,
iż ów kowal, Feliks Witkowski
pozostaje w zażyłych stosunkach
z Janem Rysiem, synem herszta
zlikwidowanej bandy.

Indagowany wtej kwestji przez
policję Witkowski zeznał iż
wiosną 1929 roku poznał Rysia
a przez niego niejakiego „ or-
zika“, skrywającego się przed
władzami. Po kilku dniach Ryś
wezwał go i w swojej stodole wspól-
nie z „Zorzikiem* odbyli naradę,
na której uplanowali dokonanie
napadu na Gotowskich. Ra

Jan Kasztelan i bracia jego
Prokop i Tryfon namówili swych
kompanów do napadu na auto-
bus, kursujący między Wilnem
a Widzami. W autobusie tym

mieli jechać bogaci kupcy. Napad

ten miał być dokonany po uprze-

dniem ułożeniu na drodze ka-

mieni. Po obrabowaniu jadących,
wszyscy mieli być zabici.

Policja pokrzyżowała plany,

gdyż zaaresztowała Rysia i wdro-
żyła dalsze dochodzenie.

Ryś badany potwierdził zez-
nania Witkowskiego, uzupełnia-
jąc je ściślejszemi danemi, które

doprowadziły do ustalenia, iż „Zor-
zikiem” jest karany już za rozboje i

poszukiwany za zbrodnie Stani-

sław Unger. :

Wytropiono jego kryjówkę,

która mieściła się w stodole Ka-

sztelanów. Osaczony ŪUnger, 0-

strzeliwując się usiłował zbiec,

lecz został zastrzelony.
Dalsze śledztwo doprowadziło

do ujęcia innych członków bandy.

Przewód sądowy prowadzony
pod przewodnictwem p. sędziego
Zienkiewicza, ustalił * szczegóły
działalności bandy.

Już późno wieczorem otwarto
rozprawę stron.

Wiceprokurator Janowicz do-
magał się kary śmierci dla Rysia,

"zaś dla innych terminowego lub
bezterminowego więzienia.

Obrona energicznie  zbijała
argumentacje oskarżyciela.

2 POGRANICZA.
Bezprawne przekroczenie

granicy.
GRODNO. (Pat.) Dnia 24 b.m.

na odcinku granicznym Niemna
w pobliżu wsi Przechwałki koło
Druskienik, polska straż granicz-
na zatrzymała statek biura hydrau-
licznego litewskiego  minister-
stwa komunikacji, który wpłynął
na stronę polską rzeki. Na statku
znajdował się szef biura hydra-
ulicznego Kołupajłło oraz 17 osób
załogi. Po wyjaśnieniu okoliczno-
ści, w jakich nastąpiło przekro-
czenie granicy polskiej przez sta-
tek litewski, został on wraz z ca-
łym personelem natychmiast
zwolniony i bez przeszkód po-
wrócił na Litwę.

rekwizytów  alkowianych:.

 



Sport.
Dziesięciobój o mistrzostwo

"Polski.
Rozegrany w Krakowie dzie-

sięciobój o mistrzostwo Polski
przyniósł wyniki następujące:

1) Wieczorek (3 p. sap. —
Wilno) 6424,99 pkt. 2) Dobra-
kowski (Legja—W.) 6037,05 pkt.
3) Wojtkiewicz (Sokół—Wilno)
5985,32 pkt. 4) Gedgowd (Polo-
nia — Warszawa) 5361,73 pkt.
5) Schneider (Pogoń — Katowice)
5283,07 pkt. 6) Nowak II (AZS—
Kraków 5011,07 pkt. (Pat).

1 p. p. leg.—Ognisko 2:2.
Dawno nie widziałem już po-

dobnej gry!
Boisko na Antokolu formalnie

zalane wodą. Parę minut przed
meczem żołnierze wiadrami wy-
lewają wodę, ale to nic jakoś nie
pomaga. Kałuża pod lewą bramką
o kolosalnych rozmiarach, w ża-
den sposób zmaleć nie może.

Przez parę minut dręczy mię
myśl, co zrobi sędzia, czy uzna
boisko za możliwe do rozgrywek,
czy odłoży mecz na dzień nastę-
pny i co robili poprzednio go-
spodarze boiska?

Po opóźnieniu 30 minut, na-
reszcie jest już rzeczą pewną, że
mecz odbędzie się; gracze wy-
chodzą z szatni, sędzia rozpoczy-
na grę.

Ognisko od pierwszych minut
zaczyna grać defenzywnie, prze-
puszczając jednak ostre szturmy
pod bramką wojskowych. Wypa-
dy te są dosyć rzadkie, ale są nie-
bezpieczne i jeden z nich kończy
się celnym strzałem do bramki
1 p. p. leg. Juszkiewicz podaje,
Kozłowski strzela, a Naczulski pu-
szcza 1 : 0 dla Ogniska.

Wojskowi chociaż mają wido-

 

Od dnia 25 do 29 sierpnia 1930 roku
włącznieNIEJSKI  KINENATOGRAG

Sala Z ul. Ostrobram-

 

KMTR CH E LI O S»
"PIERWSZY DŹWIĘKOWY

TEATR
ulica Wileńska 38,tel. 926.

czną przewagę, to jednak nie mo-
gą dać sobie radę z trudnościami
technicznemi, gdyż wszystkie piłki
wpadają do wody i tam grzęzną.

Gdybym pisał o jakiemś tem-
pie gry i o technice meczu, to
byłoby to więcej niż śmieszne,
bo przecież jak można wymagać
czegoś od gracza, który biega
grzęznąc w błocie niemal po ko-
lana. ;

Parę minut przed końcem pier-
wszej połowy, Kozłowski strzela
drugą bramkę dla Ogniska.

Po przerwie tempo staje się
nieco żywsze, gdyż gracze przy-
zwyczajają się do wody i błota.

Zwycięstwo Ogniska zdawało-
by się pewne, jednak ostatnie mi-
nuty meczu wskazują co innego.
Wojskowi zrywają się do walki,
dążąc całą siłą do wyrównania,
pomaga im częściowo sędzia, dyk-
tując rzut karny. Chowanicz strze-
la i bramka jest 2: 1.

Przed końcem atak wojsko-
wych opanowuje całkowicie boi-
sko, a prawe skrzydło strzela dru-
gą bramkę, strzelając remisowy
wynik.

Sędziował p. Wohlman dosyć
blado i niepewnie.

Stan tabelki mistrzowskiej.
W obecnej chwili prowadzi

Ognisko, mając 21 pkt. przed
„Makabi“ i 19 pkt. 1 p. p. leg. «ff
We czwartek zdaje się, że już

ostatecznie zdecyduje się, komu
przypadnie tytuł mistrza, gdyż za-
rządzono powtórzenie meczu Ogni-
sko—Makabi z pierwszej tury, wy-
znaczając na czwartek dzień spo-
tkania, która będzie zapewne
ostatnim akordem tegorocznych
mistrzostw. $

Ognisko przegrywa w Gro-
dnie.

W niedzielę w Grodnie Ogni-

będą wyświetlane filmy:

Dziś ostatni dzień! Kto jeszcze nie widział, niech śpieszy ujrzeć!
Wielki przebój dźwiękowy! Najpotężniejsze arcydzieło miłosne p. t.
z COLLEN MÓORE w roli gł. — Od godz. 4-ej do 7-ej ceny zniżone: Parter 1 zł. Balkon 60 gr. — Dla młodzieży

«WIKING»

sko rozegrało mecz towarzyski
piłki nożnej z tamtejszą „Maka-
bi*, przegrywając w stosunku

0),

Mecz piłki wodnej.
W basenie pływackim 3 p. sap.

odbył się mecz piłki wodnej o

w | EE NS K

mistrzostwo okręgu pomiędzy
P. K. S., a Pogonią.

Mistrzostwo zdobył P. K. S.,
wygrywając mecz 3: 2,

Poziom gry bardzo slaby.

Ja. Nie.

 

 

ZKRAJU.
Straszny huragan.

Dnia 23 b. m. na terenie gmi-
graużyskiej, pow. oszmiań-

przeszedł straszny hura-
Kozarewie

ny
skiego,
gan, który we wsi

Smierć na szynach kole-
jowych.

Onegdaj na szlaku kolejowym
Łuniniec—Łowicz w oczach zgro-
madzonych kilkudziesięciu ludzi
pociąg najechał całą szybkością
na przechodzącą przez tor Da-
nielę Rybczyńską i przepołowił ją.
Jedną połowę ciała nieszczęśli-
wej pociąg wlókł za sobą kilka-
naście metrów.

Zwłoki zabezpieczyły władze
policyjne. (w)

Niezwykła podróż z Mo-
skwy do Warszawy.

Władze kolejowe na stacji
Małkinia znalazły ulokowanego
między kołami wagonu 15 letnie-
go chłopca, Witolda Mickiewicza,
który jechał w ten sposób aż z
Moskwy. Chłopak oświadczył wła-
dzom, że urodził się w pow. wi-
leńsko-trockim, cały zaś czas mie-
szkał z rodzicami w Moskwie. Po
śmierci rodziców postanowił po-
wrócić do kraju rodzinnego, a po-
nieważ nie miał pieniędzy, wy-
wiedział się jaki pociąg 1dzie do
Warszawy i ulokował się między
kołami jednego z wagonów tego

dozwolone. — Początek o g. 4.30, ost. s.10.15.

 

 

 

Niebezpieczeństwo dla

zdrowia

dzieci! należy ręzpylać
Flit niszczy d

Życie dzieci zagrażane jest stale przez złoś-
liwe owady.Osłabiając mało odporny orga-
nizm, zatruwając pożywienie i przenosząc za-
razki chorók, owady są największem niebez-
pieczeństwem dla dzieci. Dla zdrowia dzieci

Flit.
oszczętnie mudiy, komary,

pchły, mole, mrówki, karaluchy, pluskwy
oraz ich zarodk i. Zabójczy dla owadów, jest
zupełnie nieszkodliwy dla ludzi. Nie plami.
Flit nie należy
ków na owady.
czarną opaską,
nictw.

 

FE
i _Wiszczy szybciej

porównywać do innych środ-
Żądajcie żółtej blaszanki z .
wystrzegając się naśladow-

 

 

 

A jednak

średnictwem
BIURA REKLAMOWEGO

' STEFANA GRABOWSKIEGO
w Wilnie, Garbarska 1, tel. 82.

Do sprzedania
pozostałe z licytacji: 2 taksówki, 2 pianina, for-
tepjan 600 zł., kasy ogniotrwałe, opony samocho- ordyn. Szpitala Sawicz.

kandełabry bronzowe, różne
żyrandole elektryczne, kilka pierścionków z bry-
dowe, kredens,

lantami, broszka
i jedwabie,
glelskiej, 2600 tomów książek beletrystyki

palta i garnitury używane

rylantowa, cywan, różne

należy to zapamiętać, że
ogłoszenie do Dziennika

Wileńskiego i do innych pism chociażby
mniejsze jest najwygodniej załatwiać za po-

serwis z porcelany starożytnej an-

 

| Tekane |
Dr. K. -SOKOŁOWSKI

Chor. skórne i wene-
ryczne. Przyjm.od9—12

* | 5—7.ul. Wileńska 30 m.14

KOBIETA-LEKARZ

 

GZRRS
Tada
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żądać wszędzie Ś
wystrzegać sLę naśl

   

     

 

  
   

zniszczył doszczętnie 40 gospo-
darstw, źnosząc domy, rujnując
stodoły, spichrze, chlewy i in-
wentarz rolny.

pociągu. W miejscach postoju
wyłaził z pod wagonu, starał się
o pożywienie, a następnie znów
jechał pod wagonem. W ten spo-
sób przebył niemal całą podróż i
dopiero , wykryto go w Małkini.

Chłopakiem zaopiekowały się
władze. w)

Walka z jaglicą.
Kolumna do walki z jaglicą

przy wydziale zdrowia urzędu wo-
jewódzkiego w Wilnie po prze-
prowadzeniu prac w powiatach:
wilejskim, oszmiańskim, święciań-
skim i postawskim, wyjeżdża dn.
8.1X do powiatu dziśnieńskiego,
w którym pracować będzie do
dn. 5.X r. b. W tym czasie ko-
lumna zatrzyma się: w m. Dzisna
od 9—19.IX włącznie, w m. Pro-
zoroki od 22—24.1X włącznie, w
m. Łużki od 26—27.IX włącznie,
w m. Dokszyce od 30.IX, w m.
Głębokie od 1—4.X włącznie.

Kolumna udzielać będzie bez-
płatnej pomocy lekarskiej cho-
rym na jaglicę (porady, mniejsze
zabiegi, operacje), oraz jednora-
zowych porad w innych choro-
bach oczu.

KRONIKA LIDZKA.
Nowoczesny budynek szkol-
ny w gminie eiszyskiej.
Na wiosnę bieżącego roku roz-

pocżęto budowę nowej szkoły w
Wersoce w folwarku żony p. mi-
nistra Staniewicza, gminy Ejszy-
skiej, która to budowa w dość
szybkiem tempie postępowała z
dniem każdym naprzód. Zaraz w
początkach budowy dokonano u-
roczystego poświęcenia kamienia
węgielnego i wmurowania aktu
erekcyjnego, w której to uroczy-
stości wzięli również udział p. wo-
jewoda Beczkowicz i p. minister
Staniewicz.

Obecnie 4-klasowa szkoła z
dużą salą przeznaczoną na zebra-
nia i przedstawienia i dwoma
skromnemi mieszkaniami 'dla na-
ucielstwa jest już na ukończeniu.

Koszt całej budowy przedsta-
wia się w sumie 100 tysięcy zło-
tych, z czego przeważną część
stanowią zapomogi ze Skarbu
Państwa. Podobnego budynku
szkolnego nie można spotkać nie
tylko w całym powiecie lidzkim,
lecz także nawet i w sąsiednich
powiatach.

Piękny budynek piętrowy wy-
rósł na niewysokiem wzgórzu
wśród grupy drzew sosnowych,
tworząc malowniczy pejzaż w po-
śródku rozsypanych wokół wio-
sek i lasów.

Teren pod budowę szkoły,
pod boisko i ogród wraz z ma-
leńkim laskiem sosnowym ofiaro-
wała rodzina p. ministra Stanie-
wicza, państwo  Sumorokowie.
Rkeją budowy kierował miejsco-
wy Komitet Budowy,w skład któ-
rego wchodzą pp.: Kuncewicze z
Białopiotrowa, Chełmowski !z Ko-
leśnik, Matujża z Matujżów, Czer-
nicki z Wersoki oraz Łopatto
wójt gminy ejszyskiej.

 

Dr. JANINA
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 piotrowicz-Jurczenkowa
Choroby skórne i wene-

ryczne kobiece.
swetry Zarzecze 5, m.5 0d4-6pp.

i, różne

PianinaIFortepiany światowej sia”
wy Pleyel, Bechstein etc., takoż Ar-
nold Fibiger, Kerntopf i Syn, A. Dry-
as uznane rzeczywiście za na|-
lepsze w kraju przez najwybitniej-
szych fachowców na Pow. Wysta-

wie, w r. 1929.|-1 o
K. DĄBROWSKA, Wilno, ul. Niemiecka 3, m6.

Wielka epopea romantyczno-historyczna, sfilmowana
całkowicie w naturalnych kolorach.

roli głównej: „Paulina Starke''.—Bohaterskie przygody nieustraszonych żeglarzy na oceanie| Przepiękna legenda
o odkryciu Ameryki przez Wikingów! Olśniewająca feerja barw! Film, który czarujei zachwyca okol—Nad program
„Tygodnik Aktualności Nr. 116“ w 1 akcie.—Kasa czynna od q. 5 m. 30. Początek seansów od g.6. Następny program:

„Walka o złoty róg".

Aktów 10. — W

 

NIEŚMIERTELNA MIŁOŚĆ

 

KUPNO- i
SPRZEDAŻ|

OT spirytusowy do
marynat; marynaty

nie pleśnieją i mają ład-
ny klarowny kolor litr
1 Zł. 10 gr. poleca fir.
ZWIEDRYŃSKI Wileńska
28. 508—1

 

UŻYWANE
podręczniki szkolne ku-
puje za gotówkę Księ-
garnia Józefa Zawadz-
kiego, Zamkowa 22. —s2

Ku i fisharmonję
p ę używaną w

dobr. st. Oferty do Admi-
nistracji pod T. R. 3541-s0

 

Mieszkan
i pokoje

pzdmę na mieszka-
nie i utrzymanie

uczni lub uczenice kon-
wersacja francuska i for-
tepian na miejscu Wił-
komierska Nr. 1—4.527-0

VWyrains pokój dla
uczących się pa-

nienek—z calodziennem

 

s utrzymaniem, na dogo-
dnych warunkach. Opie-
ka zapewniona. Mickie-
wicza 15, m. 17. 530 —-s0

 

ratnia Pomoc słucha-
czy Instytutu Nauk

Handlowo - Gospedar-
czych w Wilnie, poszu-
kuje dla swych przyjezd-
nych kolegów od 1-go
września 1930 r. stancyj
4 <całkowitem utrzyma*
niem oraz wolnych po-
koi. Łaskawe pisemne
lub ustne (od 8 do 15)
zgłoszenie z podaniem
ceny oraz warunków na-
leży kierować pod adre-
sem: Instytut Nauk Han-
dlowo-Gospodarczych w
Wilnie ul. Mickiewicza
18 (Dom B-ci Jabłkow-
skich) Il piętro.  118—1
 

03 sprzedaję ra-
djo 4-lampowe, gar=

nitur męski, płaszcz dam-
ski, bieliznę stoł. Inianą
iinne rzeczy. od 9—12-ej
iod 3 — 5-ej Mickiewi-
cza 44 m. 15. —s0

TTT

Some wykładany
skórą w b. dobrym

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

 

 

p'anina najsłynniejszej
wszechświatowej fir-

my „Erard* oraz Bettin-
ga i K. A. Fibigera, uzna-
ne za najlepsze w kraju,
sprzedaję na dogodnych
warunkach. Kijowska 4,
Abelow. —s0

PE ag“

| PRACA |
 

Chcesz otrzymać

posadę ?
Musisz ukończyć kursy
fachowe  korespon-
dencyjne prof. Sekuło-
wicza, Warszawa, Żóra-
wia 42-4. Kursy wyuczają
listownie: buchalterji, ra-
chunkowości kupieckiej,
korespondencji handlo-
wej, stenografji, nauk
handlu, prawa, aligrafji,
Isania na maszynach,
owaroznawstwa, angiel-
skiego, francuskiego,
niemieckiego, pisewni,
oraz gramatyki polskiej.
Po zac šwladec-
two. Żądajcie prospek-
tów. 1790—11

 

ĮPi<!saniarka z powa-
źnemi referencjami

1i 3-letnią praktyką po-
szukuje posady. Trocka
19 Źródło Pracy. 529—1

 

Oceposzukuje po-
sady w majątkach

większych pod Wilnem

PŚ umeblowany, cie-
pły, do wynajęcia

przy ul. Tartaki 18 — 4
(róg ul. Mickiewicza)
Oglądać od 3 g.—5 g. p.p.

499—s1
 

pd do wynajęcia dla
uczni ciepły i suchy

ul. Tatarska 50 m. 4.
131—1
 

pizyime 1—2 uczni-ce
na mieszkaniezutrzy-

maniem. Opieka zapew-
niona. Konarskiego 13-9.

3484—s1

 

ze maka rodzina
przyjmie uczenicę

lub ucznia na mieszkanie
z utrzymaniem. Opieka
zapewniona. Wiwulskie-
go 3—2. 501 s3
 

Do wynajęcia miesz-
kanie 3 pokoje i

kuchnia. Antokol 58. 480-1

 

OKOJE umeblowane
słoneczne do wyna-

jęcia Tatarska 17 m. 3.
175—1

Przyjmę 2 uczenice
do wspólnego pokoju
z utrzymaniem. Wszel-
kie wygody. Forte-
pian. Opieka troskli-
wa. lnformacje w

Księgarni. W. Mikul-
skiego Wileńska 25.

—s1

 

czenice szkół śred-
nich znajdą opiekę

i dobre utrzymanie u E.
Kozakiewicz, Mostowa
16—43 lub z Orzeszko-
wej 11—43 d. Łęckiego.

525—s2

 

w nowootworzonym
internacie przyjmu-

ję panienki ze średnich
zakładów naukowych.
Pełne utrzymanie. Opie-
ka zapewniona. Warunki
przystępne. Skopówka 9
m. 1 Rymszewiczowa.

423—1

 

Nr. 195

Pokaz hodowlany w Krupie
W ostatnich dniach odbył się

w Krupie, gminy lidzkiej, pokaz
hodowlany, który cieszył się nad-
zwyczaj dobrem powodzeniem.
Na pokaz doprowadzono 73 krów,
2 buhaje i 32 świń z prosiętami.
Nagród rozdano w sumie 269 zło-
tych w gotówce oraz 3 listy
pochwalne.

Jakkolwiek pokaz taki jest
urządzany w  Krupie nie po raz
pierwszy, to w roku bieżącym
pierwszy pokaz planowy udał się
nadspodziewanie, zawdzięczając to
w dużej mierze pokazom propagan-
dowym urządzanym: w latach u-
biegłych. Przedewszystkiem nale-
ży tutaj podkreślić, że wyrówna-
nie bydła rasy czerwono-polskiej
przez doprowadzenie do punktów
kopulacyjnych, wielce wpłynęło
na uświadomienie miejscowej lud-
ności, która obecnie doskonale
rozumie doniosłe znaczenie pro-
wadzenia jednolitego typu. Nic
też dziwnego, że grono wystaw-
ców zwróciło się do wójta gminy
lidzkiej z prośbą o natychmiasto-
we uruchomienie jeszcze jednego
punktu kopulacyjnego w Krupie
z buhajem.

Sprawy indywidualnego żywie-
nia bydła dały możność otrzyma-
nia lepszej kondycji oraz zwięk-
szenia wydajności mleka, co da-
ło się zauważyć w mleczarni kru-
powskiej, umiejętnie prowadzonej
przez p. Buszyńskiego. Jedno-
cześnie Komisja obježdžala kon-
kursy prosiąt i kur zielononóżek,
znajdujące się na terenie Krupyi
stwierdziła, że konkursy te są
wzorowo prowadzone, jak również
że można było zauważyć wśród ze-
społów konkursowych bardzo du-
że zainteresowanie.

 

 

IAWSZEOSTEPU
     D R L

EKRADYNA 4

tość odbioru!

— aparat
czterolampowy jest najnowszym
a równocześnie najtańszym od-
biornikiem. Zasięg na całą Euro-
pęl Nadzwyczajna moc i czys-

EKRADYNA 4 — budowana
jest w dwóch odmianach: do
sieci prądu zmiennego lub do
połączenia zakumulatoremibate-
rią enodową. Najwyższy postęp

w radjofonji!

POLSKIEZAKŁADY MARCONIS.A.

Dyrekcja I fabryka: Warszawa ul. Harbutta 29.
działy: Warszawa 142.

Łódź, Piotrowska 84.
Lwów, Akademicka 14. 7186—0 o

DARKATTT INTA EVELO ISNKST TAI

Poe mieszkanie
2-3 pokojowe z wy-

godami. Komorne może
być zgóry za półrocze.
Zgłoszenia w Biurze Gra-
bowskiego Garbarska 1
dla T. U. 113—s0

 

bezpieczenie hipo-

Sprawy
majątkowe | |

Bezpłatnie
lokujemy wszelką go-
tówkę na mocne za-

 

Zakopane
Chramcówki willi Krze-
mień, dużym parku, bll-

Ę sko gimnazjum przyj-
rzyjmę uczniówzpro- teczne. m p

P s na mieszka- |Dom H-K. „Zachęta'* muje się pac i

nie z utrzymaniem. Ele- Mickiewicza 1, tel, 720—

ktryczność,  fortepjan. 9-0. —s0
Opieka troskliwa Wilno,
Trocka 9 m. 13. 496—s0

UCZEN jmi.: przyjmie
2-3 intel. rodzina na
mieszkanie. Troskliwa
opieka na miejscu fran-
cuski, fortepjan—miesz-
kanie suche, jasne, cie-
płe. Sierakowskiego 23-11

 

 

samotnej lub samo-
tnego z niekrępującem
wejściem można z utrzy-
maniem. Chocimska 6,
m, 5. 313—s2

MIESZKANIE |
   

URS

 

do wynajęcia kom- HRCIEZENANZKWH

fortowe 7 pokol

KARNIA
Dzięki Bogu. I INTROLIGA-

—Takiej kobiety, jak ja, TORNIA
ciepłe słoneczne. nigdy już więcej nie do-

staniesz.
Wiadomość tel. 152.

kiej

 

Kursy kroju,
szycia, robót ręcznych i

modelowania
S. Stefanowlczėwny

Wielka 56 m. 3
Przyjmują zapisy uczenie
codziennie. Dla przyjezd-
nych pomieszczenie za-

pl do wynajęcia dła pewnione.

   

CIA M. Raczkiewi=
czówny w Wilnie. Za-
pisy przyjmuje się co-
dziennie oprócz świąt
od 10 do 4 pp.
ul. Zamkowej 18 m. 19.

— Nie? Bogu dzięki.

117—80 PERKURRKTUTENOS

gėrnošląski i dą-
browiecki o wyso-

KK,
Ogród warzywny

1 dom
do wydzieržawienia od
zaraz przy ul. Targo-
wej Nr. 25. O warun-
kach można się do-
wiedzieć w furcie kla-
sztornej Sióstr Bene-
dyktynek  zauł. św.

14-72 Ignacego_Ne 3, 1

| Sprzedam lub wydzier-
żawię plac (pole)

około hektara Senator-
ska 15. 520—0 +

prz

   

      

  
  
       

474—1

  

„DZIENNIKA
WILEŃSKIEGO”
WILNO, UI.Mo-
stowa Nė 1

Telefon 12-44.

 

 

Zapewnia prędki dochód kaloryjności,
Ceny fabryczne. — Sprzedaż | wynajęcie. PRZYJMUJELOMBARD Biskupia 12.

 mebli

 

TANIO
wielki wybór polecaskład 7 w» Kasztanowa

T
Wileńska 23.
 

| AKUSZERKI |

Marja Laknerowa
Przyjmuje od godz. 9 do

7 m.5.
WZP69

Zgoda.
Matka: To byłaby
moja śmierć, gdyby pan
się ożenił z moją córką.

Kawaler: gadzam
się proszę pani.

g.. Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

 

A
i

DO POMNIKÓW
WIECZNE fotograf. na porcelanie

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

Istn. od r. 1885. Zaszczyc. najw. na-
grod. — Wykon. poczt. legit., portr.,
grup etc. — Misterne upozow wsz.

nowości. 473—2 o

Wilne 12 Ogrodnik.
504—1

Spod: listownie
jaknajdokładniej wyu-

czamy „Stenograf“, mle-
sięcznik wychodzi „Ste-
nografja Parlamentarna"
udoskonalona. Dziewięć
wydawnictw, Instytu Ste-
nograficzny: Warszawa,
Krucza 26. —s0

D 2 pokoi przyjmę
5 starszych uczenic

pod opiekę z całodzien-
nem utrzymaniem, lub
2 pokoje do wynajęcia.
Ofiarna 4 — 2. Eugenja
Maculewiczowa. 518—s1
 

Pl dla uczenic przy
inteligentnej rodzi-

Pańska 7 — 6.
539—s0

nie ul.

 

Drukarnia „Dziennika Wileńskiego" ul. Mostowa 1.
———

wagonowo i deta-
licznie z dostawąVel

w zaplombowanych wozach od pół
tonny poleca

WILEŃSKI
SPÓŁDZIELCZY SYNDYKAT ROLNICZY

Wilno, Zawalna Nr. 9, tel. 323.

—s1 
   
  

    
      

WSZELKIE

ROBOTY

w zakres dru-
karstwa

1 Introligator-
stwa wcho-BIŻ
 

Redaktor odpowiedzialny: JERZY CIESZEWSKI.


