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

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,
za granicę 8 zł. j

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. 2 tekstem 6 łam 35 gr., w tekście 40 gr., za
tekstem 10 łam. 15 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej,
zagraniczne o 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-

Administracja nie bierze odpowiedzialności za
Konto czekowe w P. K. O. Ne 80187.
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KURSY DLA DOROSŁYCH
pry Gimnazjum im. Kraszewskiego

w Wlinie ui. Ostrobramska 27
przyjmują zapisy na nowy rok szkol-
ny w kancelarji przy ul. Orzeszko-
wej 3 (od godz. 10 — 11) i przy ul.
Ostrobramskiej 27 (od godz. 17,30

do 21).
Nauka będzie prowadzoną systemem
przedmiotowym, który jest najsku-

teczniejszy w nauczaniu słuchaczy o

różnych poziomach. System ten jest
" prawnie zastrzeżony.

Podstawą nauczania programy gim-
nazjów państwowych. Organizacja
trójstopniowa, półroczna i klasowa,
Na podstawie świadectw szkolnych
zwalnia się od egzaminów wstęp-
nych. Przy Kursach samorząd, bibljo-
teka podręczników, przysposobienie
wojskowe, kurs dla skróconej służby

ż wojskowej.
Uprawnienie Kuratorjum O. S. W. —

2.11 23007426.
Prospekty szczegółowe bezpłatne.
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+ BUCHALTERJA Į
Arytmetyka handlowa, Korespondencja i Biurowość, Nauka o Handlu,

Stenografja.

Nauka pisania na maszynach oraz języki: Angielski, FrancuskiiNiemiecki.

  
  

  

D0 SIEWU JESIENNEGO
żyto Granum Il odsiew,

Bieniakonskie Li II odsiewy
„ Wierzbinskie li dalsze „
„ Szampańskie „„ „ i
„ Wysokolitewskie „ 3
„ Rogalińskie oryginalne

inne odmiany zalecane w ga-
zetach rolniczych oraz pszenicę

Wysokolitewską

dostarcza na zamówienia

KILEŃSKI SPÓŁDZIELCJY
STADYNAT ROLNICZY

Wilno, Zawalna Nr. 9.
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| Przedszkole-ogródek z Konwer-
! sacja oz obcych |

OWICKIEJ |
Zakretowa 2m.3. 542 —s2 |

Zapisy przyjmuje się od 10—12 lodz.|

ROCZNE KURSA HANDLOWE w WILNIE.
Zarząd powyższych Kursów, egzystujących od r. 1919, zawiadamia, iż za-

na Kursa na rok bieżący przyjmuje sekretarjat Kursów codziennie

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

przy ul. Mickiewicza Nr. 22 m. 5.

Wykłady rozpoczną się we wrześniu w godz. od 6—9 wiecz.

Program obejmuje następujące przedmioty:
OGÓLNO-HANDLOWA
BANKOWA,
PRZEMYSŁOWA.

Nowe ataki p. premjera Piłsudskiego
przeciwko Sejmowi.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Srodowe pisma sanacyjne ogłaszają wywiad re:

daktora „Gazety Polskiej" p. Bogusława Miedzińskiego u p. premjera

Piłsudskiego.
Wywiad ten nie porusza zupełnie kwestji zagranicznych lub

sytuacji gospodarczej a jedynie dotyczy stosunku do Sejmu i kon-

stytucji. P. Piłsudski stwierdza, że najważniejszą jego czynnością

obecnie jest sprawa ustroju. Obowiązująca konstytucja jest niechluj-

na i nieprzemyślona, zawiera nieścisłości i sprzeczności i jest zgniła.
Budzi ona w nim takie uczucie, że on sam nie może wręcz znosić

słowa konstytucja i dlatego wymyślił określenie jej konstytuta a to

dlatego, że przypomina mu termin prostytuta, Podkreśla, że w nie-

których artykułach Konstytucja zawiera nieprzemyślenia naprzykład

w jednym z artykułów Konstytucja mówi o ustawach przyjętych „re-
gulaminowo" jakkolwiek nigdzie

* Następnie wspomina o tem,

nie określa co to słowo oznacza.
że większość postanowień właści-

wie powinna opierać się na 223 głosach i t. d.
Druga część dotyczy posłów, którzy zdaniem p. Piłsudskiego

chcą, jedynie pieniędzy, pieniędzy i pieniędzy i pragną w ten spo-

sób za pieniądze z podatków skarbowych utrzymywać partje i wy-

gódki partyjne Sejm właściwie jest „partjów-kawał" i t. d.
Wywiad utrzymany w tonie agresywnym atakuje ostro Centro-

lew tak, że będzie musiał wywołać silne wstrząśnienia.

Odpowiedź na notę gdańską.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Minister Strassburger ' jako Komisarz Generalny
Rzeczypospolitej wystosował w odpowiedzi na znaną notę Gdańską
odpowiedź rządu polskiego w której wykazuje pomyślny rozwój
wolnego m. Gdańska od czasu wojny światowej,

Śląsk polski protestuje przeciwko zaku-
som niemieckim.

Uchwała katowickiej Rady Miejskiej.

KATOWICE. (Pat). Wczoraj
wieczorem odbyło się posiedzenie

Rady Miejskiej. W końcu posie-
dzenia jewnego uchwalono na-
stępującą rezolucję: Rada

ska miasta Katowic z ubolewa-
niem stwierdza, że w Niemczech
osobistości na odpowiedzialnych
stanowiskach uprawnianiem poli-
tyki odwetowej naruszają zasady
prawa i moralności, które na-
szem zdaniem jedynie winny re-
gulować warunki współżycia po-
szczególnych narodów i państw.
Propaganda niemieckich odpo-
wiedzialnych czynników za .oder-
waniem odwiecznych polskich

Miej-

ziem zachodnich od Rzeczypo-

spolitej Polskiej jest grzechem

przeciwko pokojowi europejskie-

mu i świata. W interesie pokoju

podnosimy uroczysty protest prze-
ciwko atakowaniu przez Niemców
naszych |województw zachodnich,

szczególnie Pomorza i Sląska Pol-
skiego, albowiem Polacy bez wy-
jątku bronić będą do ostatniej
kropli krwi nienaruszalności swo-
ich granic.

Rezolucja przeszła wszystkie-
mi głosami radnych, prócz frakcji
niemieckiej, która opuściła salę
przed głosowaniem. o

«Czarny Kogut» w Małopolsce Wschodniej
Profanacja Krzyża.

LWÓW. Pat. „Gazeta poranna"
donosi z Tarnopola, iż ubiegłej
nocy podpalono dwie sterty zbo-
ża na folwarku Czahary kolo
Kuczkowic, na szkodę dzieržaw-
ców Landesa i Kannera. Szkody
wynoszą około 900 dolarów. Fol-
wark ten jest własnością żydow-
skiej gminy wyznaniowej w.Kucz-
kowicach. Tej samej nocy — jak
donosi dalej „Gazeta Poranna"—
dopuszczono się drugiego aktu
sabotażu, łącznie z profanacją.
Mianowicie przed kilkunastu dnia-
mi polska ludność gminy Kresow-
ce, pow. Tarnopol, ufundowała
pamiątkowy krzyż w celu uczcze-
nia 10-lecia zwycięskiej bitwy
pod Warszawą. W dniu'17 sierp-
nia odbyło się uroczyste poświę-

cenie tego krzyża. Ulbiegłej nocy
krzyż ten zdjęto i wrzucono do

rowu. „Gazeta Poranna" w donie-

sieniu z Tarnopolu prostuje wczo-

rajsze wiadomości o rzekomem

zniszczeniu krżyży na grobach:

poległych na cmentarzu w Tar-

nopolu. :

LWÓW. Pat. Dzienniki dono-

szą, że wczoraj w południe wy-

buchł groźny pożar w Suchowoli

óbok Lwowa. Z nieznanych przy-

czyn stanęły w płomieniach trzy

zagrody, które, mimo szybkiej

interwencji straży pożarnej, do-

szczętnie spłonęły. Pozatem w

nocy z niedzieli na poniedziałek

wybuchł pożarw Krotoszynie pod

Lwowem, gdzie spłonęło jedno

gospodarstwo.

 

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.

Treviranus znów mówi.
Mowa wygłoszona w Królewcu.

BERLIN. (Pat.) Z racji swego
pobytu w Królewcu, minister Tre-
viranus wygłosił mowę, w której

poruszył ponownie kwestję poli-

tyki zagranicznej, m. in. sprawę
rewizji granic wschodnich. „Nie

ulega dziś już żadnej wątpliwo-
ści—oświadczył minister—że cały
naród niemiecki powinienby przy-
swoić sobie poglądy, których

wyraz dałem w czasie uroczysto-

ści plebiscytowych. Niech mi
wolno będzie zaznaczyć, że nie
wysuwałem żadnego wyraźnego

żądania, lecz tylko stwierdziłem
pewien fakt, a mianowicie, że
granice wschodnie wykreślone
zostały w sposób niepokojący
oba narody — niemiecki i polski
i że wskutek tych granic, pokój
europejski narażony może być
na nowe niebezpieczeństwo. Wiem
oczywiście, że żądanie rewizji
zgłoszone może być tylko przez
odpowiedzialny rząd i to u mia-
rodajnego gremium, a więc w Li-
dze Narodów. Rozumie się, iż
nie należy odstępować od zwy-

czaju tak utartego, chociażby
z tego powodu, ażeby nie dawać
innym mocarstwom okazji do
wstępowania na tę samą drogę.
Stwierdzenie tych faktów jest
samo przez się zrozumiałe. W na-
stępnem przemówieniu, wygło-
szonem przed mikrofonem, mia-
łem sposobność rozprawić się

z szeregiem zarzutów i określić
pojęcie dóbr rentowych. Przez
samo tylko zgłaszanie protestów
nie można prowadzić polityki.
Jeżeli nie uda nam się wywołać
w świecie zrozumienia, że to, co
my mówimy, wynika nietylko
z osobistego interesu, nie uzy-
skamy zmian. Bez względu na to,
że za konieczną rzecz przy wro-
giem mojem nastawieniu wobec
dotychczasowego skrępowania w
polityce zagranicznej uważam re-
wizję traktatów, termin dla po-
djęcia tego rodzaju akcji, ozna-
czony może być dopiero wów-
czas, kiedy naród nasz zdobędzie
się na moc, stanowiącą gwaran-
cję poparcia tego rodzaju rosz-
czenia. W innym wypadku bo-
wiem praca byłaby większa, niż
korzyść. W naszej odezwie wy-
borczej domagamy się rewizji
planu Younga i rewizji granic
wschodnich, wychodząc z zało-
żenia, iż należy mówić prawdę
zawsze tak, jak ją widzimy, ale
gdybym nawet był ministrem
Spraw zagranicznych nie my-
ślałbym 0 tem, aby Polsce
dać okazję do wysunięcia
obecnie już w Genewie tego
probiemu i unicestwienia go.
W tej sprawie nie istnieje nawet
najmniejsze przeciwieństwo mię-
dzy nami a gabinetem.

Min. Curtius o programie niemieckiej
partji ludowej.

BERLIN. (Pat). Na zgroma-
dzeniu niemieckiej partji ludowej
minister spraw zagranicznych Cur-
tius wygłosił mowę, w której
podkreślił, że rząd Rzeszy zdecy-
dowany jest przeprowadzić swój
program uzdrowienia Niemiec
wbrew woli opozycji. Rząd ape-
luje do całego narodu, do wszy-
stkich tych, którzy odrzucają ra-
dykalizm i fantasmagorje, i go-
towi są bez uciekania się do no-
wych przewrotów, oraz awantur
w polityce zagranicznej poprzeć

konieczną reorganizację państwa.
W wielkich kwestjach narodo-
wych olbrzymia większość narodu
poprze świadomą swego celu po-
litykę wyzwolenia narodowego,
która przez organiczne kontynu-
owanie dotychczasowych metod
równocześnie służy idei porozu-
mienia, politykę podkreślającą z
jednej strony, przy każdej okazji
konieczności życiowe Niemiec,
ale posiadającą także odwagę
cierpliwości.

Oficerowie niemieccy na manewrach
czeskich.

PRAGA. (Pat). Wczoraj zakoń-
czone zostały w okręgu bratisła-
wskim manewry armji czechosło-
wackiej. Teren manewrów odwie-
dził prezydent Masaryk. Przez ca-
ły czas ich trwania obecni byli
wszyscy akredytowani w Pradze
attachós wojskowi państw obcych.
Powszechną uwagę zwracała nie-
notowana dotychczas obecność
oficerów niemieckich  Reichs-

wehry, którzy przybyli specjalnie
na manewry na zaproszenie rai-
nisterstwa obrony krajowej. Pra-
sa czechosłowacka notując tę
uwagę powtarza za prasą polską,*
że jest to niezgodne z artykułem
179 traktatu wersalskiego, zabra-
niającego Niemcom wysyłania ja-
kichkolwiek wizyt wojskowych za-
granicę.

Kongres czerwonej międzynarodówki.
Walka z Trockistami.

MOSKWA, (Pat). Na jednem
z ostatnich posiedzeń odbywają-
cego się w Moskwie piątego kon-
gresu czerwonej międzynarodów-
ki zawodowej, omawiana była
między innemi sprawa akcji troc-
kistów, na terenie międzynarodo-
wym. Poszczególni mówcy doma-

gali się, aby kongres dał należy-

tą odprawę zwolennikom Troc-

kiego, którzy dezorganizują sze-

regi czerwonej międzynarodówki

zawodowej. Akcja trockistów —
zdaniem mówców — specjalnie
daje się we znaki działalności
komunistycznej na terenie Fran-
cji, Hiszpanji i Chin. Trockiści —
zdaniem mówców — występują
przeciwko świętowaniu pierwsze-
go sierpnia, jako dnia obrony
Związku Sowieckiego i protestów
przeciwko przygotowaniom woj-
skowym kapitalizmu dla napaści
na... S$. SR,

| Teror w Rosji szaleje.
Rewizje, areszty w poszukiwaniu bilonu.

MOSKWA, (Pat.) Organy G.P.U.
w dalszym ciągu przeprowadzają
na terenie. całego Związku So-
wieckiego rewizje w poszukiwa-
niu spekulantów walutowych,
zbierających bilans srebrny.
ciągu jednej tylko nocy przepro-
wadzono w Moskwie rewizje u
przeszło 300 pracowników  kio-
sków gazetowych. W Kazaniu
aresztowano i przekazano wla-|

Robotnicy niemieccy

dzom sądowym 50 osób, wśród
których większość stanowią urzę-
dnicy  instytucyj państwowych.
Na Krymie podczas przeprowa-
dzanej rewizji znaleziono u po-
szczególnych osób nagromadzony
bilon srebrny w ilości 300 rubli,
oraz ukrywane większe ilości ar-
tykułów spożywczych, oleju Inia-
negoi słoniny.

uciekają z raju bol-
szewickiego.

MOSKWA, (Pat). Część robot-
ników niemieckich, zwerbowanych
do kopalń sowieckich z okręgu
Ruhry po parotygniowym pobycie
w zagłębiu Donieckiem rzuciła

pracę i wraca do kraju. O: wa-
runkach życia i pracy w kopal-
niach sowieckich robotnicy nie-
mieccy opowiadają wprost fanta-
styczne szczegóły.

Gospodarka w Kkomunach rolniczych.
Swinie sabotażują ustroj bolszewicki.

MOSKWA. (Pat.). Pod Odesą
w jednem z hodowlanych go-
spodarstw sowieckich padło w
ciągu ostatnich paru miesięcy
przeszło 3.200 sztuk nierogac'zny.
Władze sowieckie podejrzewają,
że miała tam miejsce akcja sa-

botażowa i pociągnęły wobec te-
go do odpowiedzialności zarząd
Sowchozu oraz lekarza weteryna-
rji Kaisera. Cały aparat ośrodków
hodowlanych poddany został nad-
zwyczajnej czystce.

4

Przewrót w Peru.
LIMA. (Pat). W ciągu ubiegłej

nocy tłumy, gromadzące się w
różnych dzielnicach miasta, nisz-
czyły wszelkie ślady 11-letnich
rządów prezydenta Leguia. Nowy
premjer Ponce oświadczył wczo-
raj studentom, że postara się, by
prezydent Leguia został sprowa-

dzony z powrotem do kraju i na-
leżycie ukarany. Według ostat-
nich doniesień z Limy, krążownik,
w którym znajdował się były pre-
zydent Peru kapitulował i zawinie
z powrotem do portu, aby oddać
byłego prezydenta do dyspozycji
nowego rządu.
 

WOJSKO DZISIEJSZYCH NIEMIEC.
jako groźba dia pokoju europejskiego.

(Studjum wojskowe francuskie w Mercure de France.)

Nowa taktyka i lotnictwo.
Wojna lat 1914—18 ujawniła

nowe czynniki w bitwie, miano-
wicie na wszystkich frontach ciąg-
ły wzrost środków  materjalnych
wyraził się w wielkiem znaczeniu
artylerji ciężkiej oraz w zjawie-
niu się armji powietrznej i bro-
ni chemicznej. Tajne przygoto-
wywanie wojny chemicznej nie
przedstawia żadnej trudności dla
labóratorjów niemieckich. Nato-
miast sporządzanie materjału cięż-
kiej artyjerji było trudne bez obu-
dzenia czujności Sprzymierzonych.
Niepokoiło się tem w początku
dowództwo niemieckie, ale dzisiaj,
w myśl nowej doktryny wojen-
nej, sądzi ono, że rola artylerji w
wojnie, prowadzonej wedle jego
pojęć, a mianowicie artylerji cięż-
kiej, będzie drugorzędna. Wojsko
ma być bowiem łatwo ruchome,
a zatem nadaje się dla niego
artylerja lekka, która w każdej
chwili może podążyć za wojskiem.

Niedomagania ognia artyleryj-
skiego zamierza jednak dowódz-
two niemieckie inaczej uzupełnić.
Jak osiągnąć szybkość strzału,
skoncentrowanie masowe potęž-
nych pocisków w strefie gdzie jest
piechota, oraz szybkość działania.
Wyniki te da lotnictwo.

Wedle poglądów sztabu jene-
ralnego niemieckiego (wskazówki
jen. von Seeckt'a) lotnictwo jest
syntezą trzech głównych broni:
1) jest ono powietrzną kawalerją
dla wywiadu, 2) jest bronią uzu-
pełniającą piechotę, wedle kon-
cepcji Ludendorffa w ostatniej
wojnie, 3) jest latającą rezerwą
artylerji wszelkiego kalibru, 4) po-
nadto zaś jest rezerwą szybkich
transportów.

Sztab jeneralny niemiecki są-
dzi, że tylko lotnictwo t. zw. na
wszelki użytek, lotnictwo linjowe,
z jednostkami mogącemi się wza-
jemnie zastępować, może spro-
stać tak szerokim zadaniom. A
zatem odrzuca się specjalizację
poza niezbędną n. p. dla bom-
bardowania o wielkich odległoś-
ciach, czyli odrzuca się rozróż-
nianie między eskadrami pošci-
gowemi, łącznikowemi, obserwa-
cyjnemi, bombardującemi. Zatrzy-
muje się tylko lotnictwo, ktėrego
jednostki mogą byč užyte do
wszystkich tych celów.

Z poglądami temi łączy się
sprawa natychmiastowego użycia
dla w>jska lotnictwa handlowe-
go po szybkiem przeprowadze-
nin niektórych zmian. Technicy

twierdzili, że będzie to wymagało
czterech tygodni. W takim razie
nowe wojsko niemieckie nie zdo-
łałoby spełnić zadań, o jakich
myśli dowództwo. Ale sztab je-
neralny sądzi, że wystarczy, aby
samolot byt zbudowany całkowi-
cie z metalu, a będzie mogł być
użyty wojennie. Takie też wska-
zówki otrzymali konstruktorzy sa-
molotów handlowych.

Oto słowa sztabu jeneralnego
niemieckiego:

— „Doświadczenie wojenne poka-
zało, że samolot wytrzymuje więcej, niż
się  przypuszczało. Samolot, dotknięty
pociskami piechoty lub artylerji zwykle
może wrócić do własnych linij, z wy-
jątkiem wypadków gdy pilot jest ciężko
zraniony lub radjator rozbity. Byle za-
łoga była osłoniona pancerzem, lot-
nictwo handlowe może być użyte w
wojnie*.

Sztab generalny oddaje obe-
cnie całe lotnictwo do rozporzą-
dzenia dowództwa. Ma ono, jak
zawsze, dawać wiadomości
piechocie i dowództwu. Ale isto-
tnem zadaniem jego będzie, szyb-
ka pomoc, niedopuszczanie nie-
przyjaciela, niszczenie, wzmacnia-
nie ognia w bitwie, zamiast cię-

żkiej artylerji.
Śtąd wynikają następujące in-

strukcje wojskowe, znane z po-
ufnych dokumentów:

1) równoczesne zgromadzenie naj-
większej ilości eskadr i transportów amu-
nicji samolotami, 2) koncentracja na
tych samych bazach typów samolotów
zdolnych do wszelkich zadań, tak aby
wiadomości zebrane przez jedne po-
zwalały natychmiast użyć inne, 3) wy-
zyskanie do maksimum baz możliwie
bliskich granicy, co spowodowało bu-
dowę trzech portów lotniczo - handlo-
wych nad Renem i pięciu innych koło
granicy francuskiej i belgijskiej,
4) użycie lekkich samolotów t. zw. spor-
towych, które mogą wszędzie lądować,
do służby łączności, 5) użycie samo-
lotów nisko latających jako wywiadu

piechoty, 6) użycie samolotów z śre-
dnią wysokością dla wyszukiwania
objektów, 7) użycie masowe samolo-
tów bombardująch na objekty i kon-
centrację piechoty, 8) transporty szyb-
kie osób i maierjałów, 9) akcja w
sercu obszaru i koncentracji nieprzyja-

cielskiej. ć

Na zadania te potrzebna jest
oczywiście wielka ilość samolo-
tów.

Jednak, wrazie dłuższego trwa-
nia wojny, ciężka artylerja była-
by niezbędna, więc sztab gene-
ralny postarał się o budowę cięż-
kiego materjału poza granicami
Rzeszy z możnością użycia go w
dwa tygodnie po wybuchu wojny.

Piechota nie atakowałaby na
całym froncie, lecz tylko tam,
gdzie może pójść naprzód.

 

drobe wiademści
zbrodnicze figle.

KRAKÓW. (Pat). Prasa krakow-
ska donosi, że około północy
motocyklista, jadący z Krakowa,
natrafił na granicy Krzeczowa i
Lubienia na potężny pień drzewa,
leżący wpoprzek drogi. Motocykli-.
sta w pełnym biegu zahamował,
spadając z maszyny. Pomimo
odniesionych ran, motocyklista

wstał natychmiast, ażeby  Świa-
tłem dać znać o grożącem nie-
bezpieczeństwie nadjeżdżającemu
autobusowi. Szofer zdołał zaha-
mować autobus w ostatniej chwili
i uniknąć niechybnej katastrofy.

W krótkim czasie zebrało się na

miejscu około 20 samochodów.
Po uprzątnięciu przeszkody wszy-

stkie auta ruszyły w stronę Kra-
kowa. W odległości kilkuset me-
trów od tego miejsca leżał znów
wpoprzek gościńca pień drzewa.
Zaalarmowano posterunek poli-
cyjny i spisano na miejscu pro-.
tokół.

Trzęsienie ziemi.
DARESSALAM. (Afryka Wschod-

nia). (Pat.). 26 b. m. rano od-
czuto tu trzęsienie ziemi. Wiele
domów uległo nieznacznemu usz-
kodzeniu. Ofiar w ludziach na
szczęście niema.

 

 

 

KOLEŻANKO! KOLEGO - MATURZYSTO!
Będziesz wkrótce studentem!

Czy pomyślałeś już o organizacji
akademickiej, do której wstąpisz?

Polska potrzebuje Obywateli świadomych
 

swych zadań narodowych i zorganizowanych!

Środowiskiem Akademika - Polaka
może być tylko organizacja narodowa|
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O PANOWANIE NAD
MORZEM CZARNEM.
W bieżącym tygodniu jeszcze,

do portu rumuńskiego w Con-

stancy, przybędzie krążownik an-

gielski oraz dwa torpedowie. Jak

zawsze w podobnych wypadkach

znalazł się jakiś pretekst, który

nadaje całej tej sprawie charak-

ter wizyty grzecznościowej. Ale

czujne i podejrzliwe koła dyplo-

matyczne,  zwłaszacza państw

bliżej zainteresowanych, niezada-

walniają się pozorami, wietrząc
głębsze, polityczne i strategiczne

motywy.

Podobno chodzi o stworzenie
siłami Rumunji, Anglji z ewen-

tualnym udziałem Francji nowej,

potężnej podstawy morskiej w po-

bliżu Constancy. (
Na północ od Constancy znaj-

duje się ezioro Suitghiol, które,

zdaniem angielskich rzeczoznaw-

ców posiada szczególne dane, by

tam urządzić potężny port wo-

jenny w stylu nowoczesnym.

Plany tego portu podobno zostały

już wykonane pod kierunkiem

augielskiego admirała Henderso-

na, przy udziale oczywiście władz

rumuńskich. Plan ten przewiduje

także budowa kanału z Cerna-

wody do Suitghiol—kanał. taki

skróciłby drogę z Braiły do Gała-

czu i Konstantynopola o kilka dni.

Budowa portu i kanału rozpocząć

się ma na wiosnę 1931 r. Cała im-

preza mabyć sfinansowana przez

konsorcjum  angielsko-holender-

skie, również oczywiście z udzia-

łem Rumunii.

Podobno inicjatywa w całej

tej akcji pochodzi od państw za-

chodnich, w każdym bądź razie

Rumunja nie tylko nie przeciw-

stawia się tej akcji ale uważa ją

za bardzo korzystną dla siebie,

jakkolwiek oezywiście wykonanie

planu będzie oznaczało usado-

wienie się i ugruntowanie wpły-

wów angielskich na terytorjum

rumuńskiem, szczególnie na ru-

muńskiem wybrzeżu. Zagrożona

z innej strony Rumunja tych

wpływów nie „obawia się, wi-

tając przeciwnie Anglików jako

pożądanych sprzymierzeńców. W

kołach wojskowych rumuńskich

niejednokrotnie już wyrażano

obawę, że w razie wojny z Ro-

sją, ta nie ograniczyłaby się ata-

kiem lądowym na Besarabję, ale

jednocześnie, przy pomocy swej

floty czarnomorskiej zaatakowa-

łaby Rumunję od strony morza.

Zgoła inaczej przedstawi się jed-

nak sprawa, o ileby flota rosyj-

ska natknąła się tu na statki

bojowe angielskie.

Zwrócono także uwagę na to

iż wizyta bojowych statków an-

gielskich w Constancy przypada

akuratnie na czas obostrzenia

konfliktu turecko-perskiego. W

razie, gdyby konflikt ten bar-

dziej jeszcze się zaognił, za-

grażając interesom kapitału an-

gielskiego, który posiada w

Persji bogate zródła nafty i ole-

jów skalnych — obecność bojo-

wych statków angielskich na Mo-
rzu Czarnem ogromnie mogłaby
zaważyć w całej tej sprawie.

Anglja jest przezorna i potrafi

bronić swych spraw na wszystkich

punktach globu ziemskiego.

Czy polityka Polski, graniczą-
cej z Rumunją i*złąezonej z nią

przymierzem, równie jest prze-

zorna? Nasi potentaci składali wi-

zyty w Bukareszcie i przyjmo-

wali rewizyty, o tem jednak, aby

Polskę dopuszczono do udziału
w akcji, która dla całej polityki
wschodniej posiada olbrzymie

znaczenie — jakoś nie słychać.
 WEEKENENEZWERTOCTCTRBRE:ALCSKSAE FOR

"TYLKO ONI.
Legjoniści rządowi o sobie

i inni o nich.
W związku ze zjazdem  legjó-

nistów w Radomiu czytało się w
ostatnich dniach różne wynurze-
nia w obozie t. zw. legjonowym,
a dzisiaj obozie przewrotu majo-
wego, <o zresztą niezupełnie z
sobą się pokrywa, bo część le-
gjonów i legjonistów oddawna
była związana z nazwiskiem jen.
Hallera, a obecnie także dawni
legjoniści, bliscy lewicy, nie chcą
mieć nic wspólnego z przewro-
tem majowym.

Dojście do rządów obozu le-
gjonowego p. Piłsudskiego po
przewrocie majowym  przedsta-
wia „Gazeta Polska" (nr. 218)
tak:

— „Przewrół majowy ratował w
narodzie ideę pracy dla państwa pra-
cy bez zastrzeżeń i ograniczeń partyj-
nych. Nie można było zezwolić aby
państwo powstałe jako rezultat Ideo-
logji owej i twórczego wysjłku
narodu, stało się żóćrowiskiem małych

i nędznych ludzi. Logika rozwoju naka-
zywała, aby do steru władzy przyszli
ci, którzy wzbudzili w narodzie pra-
garsus wolności i uczyli go wolnym
być".

Jest to ciągle ta sama śpiew-
ka. Grupa legjonowa  przed-
stawia się społeczeństwu jako ta,

która jedynie dążyła do wolności,
co jest śmieszne, twierdzi, że ona
stworzyła niepodległe państwo,
co jest równie śmieszne, stara
się wmawiać, że przed przewro-
tem majowym nie było pracy
dla państwa, co także jest śmiesz-
ne, a na tych przesłankach bu-
duje pewnik, że im się należy
władza w państwie, czyli wedle
ich własnego wyrażenia że pań-
stwo ma być ich żerowiskiem.
Jest to znany sztandar patrjo-
tyzmu z zapłatą.

Jest też z tych rządów zupeł-
nie zadowolona;
— „Dokonaliśmy w pracy państwo-

wej juz wiele. Zrównoważony budżet,
ustabilizowana waluta, danie możności
pracy władzy wykonawczej, wprowa-
dzenie dyscypliny w administracji pań-
stwowej. to słupy milowe raszej pracy
państwowej. Utrwalenie naszej pozycji
nad morzem, rozbudowa Gdyni floty
handlowej i wojennej, to pomnik spi-
żowy wysiłków..."

Kłopot jest tylko w tem, że
ludzie pamiętają, iż budżet był
zrównoważony i waluta ustabili-
zowana już za*p. Zdziechowskie-
go, przed przewrotem majowym,
że władza wykonawcza odpowie-
dzialnych ministrów nigdy nie
była tak nikła i uzależniona od
woli jednostki i kliki jak po prze-
wrocie, że do administracji nie
dyscyplinę « wprowadzono, ale
wprowadzono swoich ludzi, że o
morzu najmniej ma prawa mó-
wić obóz legjonowy,który uzyska-
nie dostępu do morza uważał w
czasie wojny šwiatowej za nie-
ziszczalną mrzonkę, że budowa
portu w Gdyni jest dziełem
odziedziczonem z przed przewro-
tu majowego.

Z tą samą
stworzyli sobie
łącznem dążeniu
niepodległości, przypisują

łatwością, z jaką
legendę o wy-

legionów do
sobie

FENDTDOZ

teraz wszelkie zaslugi w przcy SPOŁECZEŃSTWO W MAŁOPOLSCE PRZE-
CHODZI DO SAMOOBRONY.państwowej i stawiają sobie, „skro-

mni” jak zawsze, pomnik spiżowy.
A tymczasem cały kraj widzi i

z własnych szeręgów im mówią,
że rządy ich doprowadziły kraj
do nędzy i do rozstroju, oraz do
osłabienia państwa na gruncie
międzynarodowym.

Na ustawiczne twierdzenia, że
tylko oni w Polsce są ludźmi ideji
co powtarzane jest tak natrętnie
jakby sami chcieli w to uwierzyć,
odpowiedziała deklaracja z 10-go
b. m. logjonistów z poza obozu
rządzącego obecnie z pp. pos.
Arciszewskim, pos. Bagińskim,
prof. Czarnowskim, pos. Jankow-
skim, płk. Modelskim, pos. Proch-
nikiem, gen. Roją, sen. Strugiem,
b. m. -Thuguttem, red. Wasilew-
skim na czele:

— „Stosowany system zjednywa-
nia ludzi korzyściami materjalnemi,
nagradzanie ich groszem publicznym,
oraz gnębienie ludzi niezależnych. wi-
dmem materjalnej nędzy, działa roz-
kładowo na najsilnejsze wartości du-
chowe byłych żołnierzy legjonów*.

Niewiadomo, czy dostateczną
pociechą dla legionistów z obozu
rządzącego, wobec takiego zdania
innych legjonistów, będą ukłony
„Kurj. Codz.” (Nr. 216):

— „Oblicze zjazdu radomskiego
i profil ideowy ruchu legjonowego,
służba. dla państwa, jego potęgi ica-
łości i łączenie społeczeństwa w myśl
tych haseł..." '

Niewiadomo tęž, czy to potę-
pienie ze strony b. legjonistów
będzie dostatecznie zastąpione
akcesem żydowskiego „Naszego
Przeglądu" (nr. 224):

— „Gdyby gen. Rydz - Smigły po-
siadał czarodziejską moc wypędzania
handiarzy z świątyni państwowej, to stał-
by się niewątpliwie nożem opatrzno-
šciowym Polski pomajowej. Jeśli w
tym celu zaapeluje do wszystkich uczci-
wych obywateli państwa, to może liczyć
na entuzjastyczną wprost współpra-
cę jako reprezentant kryształowej idei
odrodzeniowej*.

A nawet i w tym celu entu-
zjastycznym akcesie kryje się myśl,
że obozowi pomajowemu... przy-
dałoby się trochę odrodzenia ide-
owego.

 

'

Ż prasy.
Przepowiednie Expressu.
Oto co z gwiazd przepowiada

i jakie rady daje w dniu 23 sier-
pnia „Express Wilenski“ piórem
swego nadwornego wieszczbiarza
czy wrėžbity J. S. D. odkrywają-
cego niezbadane tajniki przyszło-
ści codziennie na drugiej kolum-
nie.
W sobotę, pod .symboliczną

dla sanacji datą 23-VIII (2—3—8
=13) pisze on pod tytułem:

Co wróżą gwiazdy na dzień
S 23 sierpnia?

Dzień dzisiejszy może przynieść nie
oczekiwane niepowodzenia i zamiesza-
nie, połączone z niepokojem nerwo-
wym. Dzięki zwiększonej pobudliwości
i drżliwości — możemy dziś łatwo zo-
stać sprowokowani lub teź zachowa-
niem swem urazić innych. Nie jest to
dobry dzień do podróżowania, dokony-
wania zmian i wogóle wszelkich no-
wych poczynań, a rozczarowania i nie-
porozumienia — zwłaszcza z obcymi —
nie dadzą na siebie czekać. To też dziś
lepiej nic ważnego nie załatwiać.

Sprawy urzędowe, finansowe i ar-
tystyczne w tym czasie nie mogą liczyć
na powodzenie. Koło godz. 18-ej do-
miesza się do tego podrażnienie, szorst-
kość, gniew — i w czasie tym może-
my być narażeni na przykrości w zwią-
zku ż podwładnymi, podróżami lub ko-
respondencją.

Słowem horoskopy astrologa
dla wszelkich poczynań politycz-
nych, w dniu tym dokonanych,
niezbyt pomyślne. »

Przypominamy, iż przesilenie
obecne właśnie przypadło na so-
botę 23-go. | trzebaż, iż właśnie
sanacyjny „Express* taką wywró-
żył mu prognozę.

Nowa wsypa!

Przesilenie i Pomorze.
„Gazeta Warsz." zaznacza iż

przesilenie, jakie nastąpiło w na-
szym rządzie, przypadło na mo-
ment wyjątkowo trudny dla na-
szej polityki zagranicznej. Nigdy
może jeszcze Niemcy nie wystę-
powały tak agresywnie w stosun-
ku do nas, nigdy tak natarczywie
nie domagały się zwrotu ziem
polskich, oddanych nam na mo-
Cy:traktatu wersalskiego.

Jakież stanowisko wobec tych
zakusów krzyżackich zajmuje nasz
rząd?

„Czynniki rządowe milczą. Nie wie-
my, jakiemi drogami pójdzie nasza po-
lityka oficjalna, aby zapewnić państwu
bezpieczenstwo i całość terytorjalną.
Nie widzimy dotychczas żadnych szer-
szych zarządzeń politycznej i militar-
nej natury, zmierzających do umocnie-
nia naszej granicy zachodniej i przy-
gotowania obrony zagrożonego Pomo-
rza. Jesteśmy zdani wyłącznie na do-
mniemania i domysły.

Równocześnie rząd obdarowuje nas
od czasu do czasu takiemi upominka-
mi, jak umowa likwidacyjna, a obóz
rządowy ujawnia w poglądach na poli-
tykę polsko-niemiecką wielką rozbież-
ność i pomieszanie pojęć. Stare trady-
cje aktywistyczne, ślepa wiara w niepo-
konaną potęgę niemiecką, pomysły fe-
deracji polsko - ukraińsko-białorusko-I|-
tewskiej, projekty wymiany Pomorza za
Litwę
tułają się na łamach prasy prorządowej,
zaciemniając niepotrzebnie linje polityki
polskiej, zarówno w oczach zagranicy,
jak i w świadomości własnego spole-
czeństwa.

Na szczęście opinja polska nie ule-
ga tym szkodliwym suggestjom i nie-
złomnie trwa przy swoich dążeniach,
zmierzających do utrzymania „zacho-
dniej orjentacji* w polityce państwa i
neredu polskiego. | jeśli ten stan rze-
czy nie ulegnie zmianie, powstanie na
tem tle jeszcze jeden konflikt Polski z
obozem rewolucji majowej, konflikt,
który ze względu na swoją wagę i do-
niosłość, stanie się decydującym , dla

i tym podobne niedorzeczności ©

naszych stosunków wewnętrznych. Pol-
ska bowiem potrzebuje dziś polityki i
rządów rozumiejących jej nowe polo-
żenie w Europie, oceniających dokład-
nie doniosłość zachodnich dzielnic w
budowie terytorjalnej państwa i dobrze
zdających sobie sprawę z tego, że jej
główne niebezpieczeństwo znajduje się
na zachodzie. Rząd, któryby tego uznać
nie chciał, któryby wbrew oczywistemu
interesowi państwa szukał innych dróg
i inaczej oceniał położenie znalazłby się
niebawem w sytuacji, z której jedynem
dla niego wyjściem byłoby— odejście".

„Co znaczy ta zmiana?
„Robotnik“,

n-rze poświęcia artyku! wstępny

pod powyższym tytułem zmianie,
jaka zaszła na stanowisku preze-
sa ministrów. Zdaniem pisma so-
cjalistycznego ponowne objęcie
kierownictwa rządu przez p. Pił-
sudskiego niema większego zna-
czenia wobec „faktu jego dykta-
tury w każdym rządzie pomajo-
wym.

Jeżeli jednak treść rządów
pozostaje niezmienna, to jednak
sama zmiana firmy wchwili obec-
nej musi mieć swe uzadnienie.
W dalszym ciągu „Robotnik*

przypomina, jak to po dymisji p.
„Bartla ukązał się artykuł, w któ-
rym p. Piłsudski wyjaśnia, dla
czego odmówił p. Prezydentowi
misji tworzenia nowego rządu,

zaznaczając jednocześnie, że o ile

by próby powołania innego rzą-

du nie powiodły się, to on — Pil-

sudski—stanie do rozporządzenia.
Próby z p. Szymańskim i Janem
Piłsudskim niepowiodły się. Po-

wstał rząd Sławka. Jeżeli więc
obecnie p. Piłsudski „staje do
rozporządzenia" to temsamem da-
je do zrozumienia, że iz p. Sław-
kiem nie powiodło się.

„I Piłsudski ma tu niewątpliwie
cję, gdyż trudno o rząd bardziej bez-
barwny i nijaki, aniżeli rząti p. Śławka,
mimo że był to przecież rząd o naj-

większem natężeniu „pułkownikowskiem*
jaki mieliśmy dotychczas".

Dalej przypomina „Robotnik*
fakt, jak to p. Piłsudski, składa-

jąc 1-go lipca 1928 r. urząd pre-
mjera, oświadczył Prezydentowi
gotowość objęcia ponownie kie-
rownictwo rządu w chwili „cięż-
szego kryzysu*. Zatem, w
pojęciu p. Piłsudskiego, Polska
przechodzi w chwili obecnej ów
„cięższy kryzys", który znowu jest
wynikiem dotychczasowych czte-
roletnich rządów pomajowych.

„A ponieważ niema mowy, żeby
Piłsudski zszedł z obranej drogi, przeto
nazwisko jego ma posłużyć, jako stra-
szak dla swoich i obcych. Rządy po-
majowe wygrały już wszystkie atuty,
jakie miały w ręku, a wynik jest ten,
że Piłsudski musi dziś ratować „system*
od swoich własnych rządów. Obóz rzą-
dzący, a może i sam Piłsudski, zdaje
się być mniemania, że na sam dźwięk
nazwiska Piłsudskiego, jako premiere,
opozycja zapadnie się w nicość, a za-
granica zmieni radykalnie swój stosu-
nek do Polski".

„Robotnik“ uwaža to za „zlu-

dzenie, szkodliwe przedewszyst-
kiem dla obozu rządzącego“.

 DUDER

"WSZĘDZIE vo NABYCIA

Popierajcie ' Polską Macierz
Szkolną.

Wileńska 15—5.
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we wtorkowym:

Niesłychane zbrodnie jakich
widownią jest dziś Małopolska
wschodnia, pożary, napady, sabo-
taż—wszystko to zmusza społe-
czeństwo polskie wobec dziwnej
indolencji organów, których obo-
wiązkiem stać na straży spokoju
i bezpieczeństwa — do organizo-
wania samoobrony. Poniżej cytu-
jemy głos ziemiaństwa małopol-
skiego. zamieszczony w „Lwow-
skim Kurjerze Porannym" zawie-
rający w forinie treściwej główne
postulaty społeczeństwa polskiego:

„Ostatnie wypadki akcji wy-
wrotowej we Wschodniej Mało-
polsce ze strony  rozpasanych
„herojów ukrainskich“ i pobłażli-
wość władz w stosunku do róż-
nych organizacji  „gimnastycz-
nych* i „gospodarczych rusiń-
skich na tym terenie istniejących,
jak „Luhėw“, „Sokilėw“, „Pro-
šwit“ itd., które niczem innem
nie są, jak kuźnią przeciwpań-
stwowej roboty. Kuźnią, w której
za niemieckim podszeptem i za
niemieckie pieniądze pracują lu-
dzie, których żadne inne państwo
by nie ścierpiało, a którzy bała-
mucąc spokojną ludność wsi i
miasteczek dążą do wywołania
burzy, której niszczycielski po-
siew miałby dać dobre owoce
Niemcom i umożliwił stworzenie
wolnej Ukrainy na ziemiach od-
wiecznie polskich. — Wszystko to
nasuwa troskę na oblicze tutej-
szego społeczeństwa polskiego,
które cierpliwie oczekuje od rzą-
du dowodu silnej ręki i troskliw-
szej opieki kresami, aniżeli to
ma miejsce dotychczas.

Rozgoryczone społeczeństwo
polskie domaga się zupełnego
rozwiązania wszelkich stowarzy-
szeń gimnastycznych ruskich, u-
sunięcia, względnie przeniesienia
z Małopolski wschodniej Rusinów
sędziów i nauczycieli, roztoczenia
czujności władz nad zrzeszeniami
kooperacyjnemi ruskiemi i ener-
gicznego tępienia akeji wywroto-
wej ze strony rozwydrzonych pa-
robczaków, kierowanych ręką roz-
politykowanych adwokatów, po-
pów i innej pseudointeligencji
ruskiej.

Społeczeństwo tutejsze ma
dość papierowej, a do niczego
realnego nie prowadzącej roboty
władz państwowych i samorządo-
wych. Społeczeństwo źąda pracy
realnej w każdym kierunku, pra-
cy celowej we wszelkich dziedzi-
nach życia społecznego i gospo-
darczego, domaga się oszczędno-
ści grosza publicznego i spokoj-
nego współżycia wszystkich na-
rodowości. Spokój i bezpieczeń-
stwo mienia prywatnego musi
być zapewnione".

* *
*

Glos powyžszy nie jest odo-
sobniony, dowodzą tego liczne
wiece, ktėre ostatniemi czasy od-
bywają się w różnych miejsco-
wościach Małopolski Wschodniej
oraz uchwały, które na tych wie-
cach zapadają.

Dla przykładu podajemy prze-
bieg jednego z takich wieców,
według relacji świadka naocznego:

Dn. 23 b. m. odbył się w Tar-
nopolu olbrzymi wiec jakiego
miasto nasze od długiego szere-
gu lat nie widziało, — zwołany
przez polski Komitet organiza-
cyjny.

Wiec zwołany został na go-
dzinę 6 wieczór do sali Sokoła.
Na długo przedtem wypełniły się
po brzegi zarówno wszystkie ko-
ryterze, galerje i przedsionki, jak
również i olbrzymia wielka sala
„Sokoła” tłumem publiczności.

Pierwszy przemawiał p. Jan

Bogdanowicz ze Lwowa, który w

dłuższem płomiennem  przemó-
wieniu podniósł, że polityka szla-
chetnošci i  pobłażania wobec
„Ukraińców", godnych potomków
Gonty, Żeleźniaka i Chmielnic-
kiego, jest błędem, — co więcej,
jest poprostu zbrodnią. Dzisiaj
musi znaleść zastosowanie polity-

ka ostra, sprawiedliwa, ale bez-

względna. Tego domaga'się dzi-
siaj znieważony honor Polaka.

Z kolei zabrał głos dr. Kazi-
mierz Swirski, podkreślając na
wstępie, że skoro potrafiliśmy
wylać tyle krwi dla odzyskania
wolnej Ojczyzny, to potrafimy
wylać jej jeszcze więcej, o ile
tego zajdzie potrzeba. Błędem
jest twierdzenie, jakobyśmy my
Polacy, tu we wschodniej Mało-
polsce byli osadnikami, elemen-
tem napływowym.  Osadnikami
tutaj są w rzeczywistości Rusini,
którzy napłynęli ze wschodu na
wyludnioną przez najazdy tatar-
skie, a przez nas utrzymaną zie-
mię, utrzymaną krwią kresowego
ludu polskiego i szlachty, którzy
w przeciwieństwie do rusinów nie
uciekli, lecz ginęli z bronią w
ręku.

Dalej podkreślił
policja polska musi wiedzieć, iż
w akcji tępienia separatyzmu
ukraińskiego ma dziś za sobą ca-
łe polskie społeczeństwo, które z
nią pójdzie i będzie owocnie
współpracować.
W końcu uchwalono rezolucję

treści następującej:
„Zgromadzeni na wielkim wie-

cu publicznym w Tarnopolu —
wobec wzmożonej akcji zbrodni-
czej separatyzmu ukraińskiego —
postanawiają powołać do życia
Polski Komitet Kresowy, zlecając
mu następujące zadania:

1) zorganizować samoobronę
żywiołu polskiego i współdziała-
nie z Władzami w celu wytępie-
nia sabotażystów i terorystow
ukraińskich;
! 2) w odpowiedzi na robotę se-
paratyzmu ukraińskiego, wzmóc
polską ekspansję narodową i cy-
wilizacyjną na wszystkich polach,
a zwłaszcza uczynić ją bardziej
aktywną, ofenzywną, zdecydowa-

nie łamiącą przeszkody i trudno-
ści, oraz śmiało idącą naprzód:

3) przeprowadzić rozwiązanie
wszystkich separatystycznych or-
ganizacyj ukraińskich, a więc: Łu-
hów, Płastów, Sokiłów, Proświt,
Kooperatyw i Sojuzów, bo wszy-
stkie one są kuźniami nienawiści

mówca, że,

i czci dla gwałtu i zbrodni, oraz
gniazdami antypaństwowej  ro-
boty;

4) wywalczyć zniesienie wszę-
dzie odrębnych szkół ruskich, a
w szczególności odrębnych ru-
skich gimnazjów.

Działalność Polskiego Komite-
tu Kresowego odbywa się pod
znakiem dewizy: „Polacy są od-
wiecznymi gospodarzami tej zie-
mi. Separatyzm ukraiński musi
być zniszczony, aby tem swobo-
dniej poplynąl' lot Orła Białego,
pod skrzydłami którego wtedy ro-
zwijać się będzie spokojnie, obok
ludności polskiej, ludność ruska,
w duchu polskiej idei narodowo-
państwowej i cywilizacji zacho-
dniej“.

Nadto uchwalono od czynni-
kėw kompetentnych domagač się
bezzwłocznego usunięcia ze słu-
żby państwowej tych jednostek
z pośród t. zw. Ukraińców, które
w jakikolwiek sposób, czy bezpo:
średnio, solidaryzują się, lub bio-
rą czynny udział w wystąpieniach
antypolskich, — a wszystkich in-
nych „(lkraińców”, przedewszy-
stkiem zaś nauczycieli szkół po-
wszechnych i gimnazjów prze-
nieść na zachód, gdzie nie będą
mieli możności uprawiania dzia-
łalności antypaństwowej.

Wreszcie zgromadzeni złożyli
następujące ślubowanie:

Wobec niedwuznacznego ata-
ku Niemców na nasze granice za-
chodnie i stwierdzonego współ-
udziału tychże w  wywrotowej
akcji ukraińskiej, ślubujemy uro-
czyście, że w żaden sposób, ani
nawet drogą wojny jednej, piędzi
polskiej ziemi nie ustąpimy, że
raczej my mamy prawo mówić
o rewizji granic, gdzie ziemie,
rdzennie polskie, pozostają pod
zaborem pruskim.

 

„ życie gospodarcze.
Bilans BankuPolskiego.
WARSZAWA. (Pat). Bilans Ban-

ku Polskiego za drugą dekadę
sierpnia b. r. wykazuje zapas zło-
ta 703.349 tys. zł., t. j. o 70 tys.
więcej niż w poprzedniej deka-
dzie. Pieniądze i należnosci za-
graniczne, zaliczone do pokrycia,
wzrosły o 2.731 tys. zł do sumy
224.607 tys. zł. Niezaliczone do
pokrycia zwiększyły się o 2.261
tys. zł. do sumy 111.667 tys. zł.
Portfel wekslowy spadł o 12.546
tys. zł. i wynosi
Pożyczki zastawowe zwiększyły
się o 131 tys. zł. do sumy 74.970
tys. zł. W pasywach pozycja na-
tychmiast płatnych zobowiązań
wzrosła o 42.004 tys. zł. (307.792
tys. zł.). Obieg biletów bankowych
zmniejszył się o 42.027 tys. zł.
(1.245.216 tys. zł.). Stosunek pro-
centowy pokrycia obiegu biletów
i natychmiast płatnych zobowią-
zań Banku wyłącznie złotem wy-
nosi 45,29 proc. (15,29 proc. po-
nad pokrycie statutowe), pokry-
cie kruszcowo-walutowe — 59,75
proc. (19,75 proc. ponad pokry-
cie statutowe). Wreszcie pokrycie
złotem samego tylko obiegu bi-
letów bankowych wynosi 56,48 pr.

590.184 tys. zł.'

Złoto na śmietniku.
„Rzeczpospolita“ pisze:

Od kilku miesięcy toczy się
już na łamach prasy codziennej
ożywiona dyskusja co do kwe-
stji: „butelki nowe czy używa-
ne?". Chodzi tu specjalnie o do-
brze szerokim warstwom': znane
butelki z wyrobami i etykietą
Polskiego Monopolu Spirytusowe-
go, butelki, które po opróżnieniu
„są skupowane i wędrują z po-
wrotem do rozlewni wódek mo-
nopolowych.

Monopol Spirytusowy skupuje
rocznie 62 miljony sztuk starych
butelek. Oszczędza na tem zł.
1.240.000, a wydatkuje z tytułu
skupu szkła starego licząc w
ogólnych kosztach i koszt mycia
tych butelek przeszło 7 miljonów
złotych.

Min. skarbu wydając zezwolenie
na skup butelek używanych udzie-
liło koncesji inwalidom. Ci znów
swoją koncesję  poddzierżawili
za 300.000 (trzysta) tysięcy rocz-
nie! Jak wspomnieliśmy Mono-
pol na skup 62 miljonów butelek
wydatkuje rocznie przeszło 7
miljonów zł. Konsument uzyskuje
za butelkę przeciętnie półtora
grosza, czyli 62 miljony nabywa
się za 930.000 żł. Przypuść-

że pośrednictwo oraz kosz-
ty handlowe owego  przedsię-
biorstwa ze staremi butelkami
wynosi 200 procent kosztów po-
wstałych w związku ze skupem
„towaru” to i tak otrzymamy za-
ledwie przeszło 2 miljony. A resz-
ta: Otóż to. Reszta idzie do pry-
watnej kieszeni „przedsiębiorstw*
poddzierżawiających koncesję,
których jest wszystkiego 5 osób.

Na tych przypada ' około 5
miljonów zł., czyli każdy z nich
nie wkładając w „przedsiębior-
stwo* żadnej pracy, ani nie po-
nosząc wydatków inwestycyjnych,
uzyskuje czystego zysku blisko
1.000.000 zł. rocznie.

Amerykanie twierdzą, że w
naszym kraju złoto leży na ulicy.
Mylą się! Ono leży w śmietniku
że staremi butelkami. Trzeba tyl-
ko... mieć odrobinę dobrych sto-
sunków z „czynnikami miarodaj-
nymi*.

Bilans tegorocznych żniw.
Ze źródeł miarodajnych do-

wiadujemy się, iż prowizoryczne
obliczenie tegorocznych zbiorów
w rolnictwie zostało już dokona-
ne i czeka tylko na uzgodnienie
pomiędzy poszczególnemi, zainte-
sowanemi resortami.

Zbiory pszenicy odpowiadają
cyfrowo zbiorom zeszłorocznym
tak, że przy oszczędnem jej uży-
ciu powstanie spora nadwyżka do
wywozu. Fakt ten jest tembar-
dziej pocieszający, że pszenica
najmniej ucierpiała wskutek świa-
towego kryzysu cen i daje jesz-
cze dochody. *

Zbiory żyta wskutek suszy
będą nieco gorsze od zeszłorocz-
nych i niższe cyfrowo.

Niemniej wystarczą one w zu-
pełności na potrzeby spożycia
wewnętrznego i pozostawią sporą
nadwyżkę eksportową:

Natomiast zbiory jęczmienia i
owsa są wybitnie gorsze. (lstępu-
ją one zeszłorocznym prawie o
25 procent.

Ponieważ i zbiory pasz treści-
wych, oraz siana również niedo-
pisały, należy się liczyć z tem,
że ani owsa, ani jęczmienia na
eksport mieć nie będziemy.

Zebrane ilości obu tych gatun-
ków zbóż wystarczą z ledwością
dla potrzeb hodowlanych inwen-
tarza i dla przemysłu browarnia-
nego. į

Kongres Izb Przemystowo-
handlowych we Lwowie.
Przygotowywany od dłuższego

czasu | Kongres Izb Przemysłowo-
Handlowych w Odrodzonej Pols-
ce, jaki będzie miał miejsce w
dniach 3 i 4 września r. b. we
Lwowie zaczyna dziś już wyraź-
nie kształtować swoje oblicze pro-

my,

gramowe.
Kongres ten w chwili trudnej

sytuacji gospodarczej Państwa
ma za zadanie ustalenie stanowi-
ska sfer przemysłowych, handlo-
wych i finansowych kraju, w ca-
łości reprezentowanych w izbach
przemysłowo-handlowych, do bie-
żących i trwałych potrzeb życia
gospodarczego.

Całość tych postulatów omó-
wiona będzie w toku obrad po-
szczególnych sekcyj kongresu, na
których spoczywać będzie jego
punkt ciężkości.

Rosyjskie pożyczki przed-
wojenne.

Wszystkie zainteresowane w
rosyjskich pożyczkach przedwo-
jennych koła śledzą z napręże-
niem wiadomośćio toczących się
w tej sprawie .z Sowietami roko-
waniach. Wielkie nadzieje pokła-
dano w szczególnościw ostatnich
pertraktacjach z Londynem, skąd
jednak nadeszła wiadomość o ich
odroczeniu. Jak wiadomo, rząd
moskiewski sprawą tych poży-
czek posługuje się jako wabikiem
ilekroć czyni starania o uzyska-
nie kredytów zagranicznych. Tak
miała się rzecz począwszy od ro-
ku 1921, kiedy Cziczerin doma-
gał się uznania Sowietów przez
wielkie mocarstwa.

Warto tedy zastanowić się nad
cyfrą przedwojennego długu Ro-
sji. Według obliczeń, rosyjskich
pożyczek przedwojennych znaj-
duje się w posiadaniu francus-
kiem - 28 miljardów franków, w
angielskiem 12 miljardów fr., a
w amerykańskiem 10 miljardów
franków. Cyfry te obejmują jed-
nak najwidoczniej nietylko długi
pożyczkowe. Według biuletynu
bowiem „Association Nationale
de Porteurs Francaise de Valeurs
Mobilliers, Paris" z 25 lipca 1925
r., cyfry znajdujących się w po-
siadaniu francuskiem rosyjskich
pożyczek państwowych oraz po-
życzek przez państwo zagwaran-
towanych wynosi 11 i pół miljar-
da franków. Przyjąć zaś należy,
iż na inne główne państwa wie-
rzycielskie Rosji t. j. na Anglję,
Holandję i Niemcy przypada po
1 miljardzie franków. Z wydane-
go zaś w roku 1913 przez kance-
larję kredytową rosyjskiego mi-
nisterstwa finansów podręcznika,
posiadaczy rosyjskich / walorów
wynika, iż chodzi tu o jakie 25
czysto państwowych pożyczek w
wysokości około 12 miljardów
marek i o jakie 80 pożyczek ko-
lejowych w wysokości około 6
miljardów marek.

Pożyczki te opiewają przeważ-
nie.na złoto lub szlachetne wa-
luty, jak dolar, funt i gulden ho-
lenderski, tak, że wobec wierzy-
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cieli nie może być mowy o de-
waluacji z powodu spadku wa-

luty, a to tem mniej, że anulacja
była ogłoszona w chwili, gdy we

wszystkich krajach inflacja do-
piero się rozpoczęła.

Co się zaś tyczy odpowiedzial-
ności za pożyczki rosyjskie, to
musi tu mieć zastosowanie mię-
dzynarodowa zasada, że powstałe
na gruzach Rosji carskiej nowe
państwa również odpowiadają za

jej długi. I tak np. Polska w art.

31 umowy z głównemi mocar-
stwami aljanckiemi z 28 lipca

1919 r. nrusjała zobowiązać się

do przejęcia tej części rosyjškie-

go długu państwa, która będzie

ustalona osobną konwencją.

Zasada zaś takiego rozdziału

jest dana, o ile chodzi o pożycz-

ki zabezpieczone. Dlatego też sa-

ma Polska musiałaby przejąć
warszawsko-wie-

deńskiej, oraz kolei lwangorod—
Dąbrowo, ponieważ sieć tych li-

nji znajduje się całkowicie na jej
terytorjum.

Dotychczas jednak Polska, mi-
mo kroków dyplomatycznych ze
strony Belgji, Francji, Szwajcarji
i Niemiec, obowiązku swego speł-
nić nie chce, ponieważ przewi-

dziana w pomienionej umowie z

28 lipca 1919 r. osobna konwen-
cja nie została zawarta.

Już wcześniej Związki wierzy-
cieli Rosji w różnych krajach do-
szły do przekonania, że sprawa
jej długów nie może być jedno-
stronnie załatwiona z każdym z
krajów wierzycielskich z osobna.
To też w 1928 roku doszło do u-
worzenia Międzynarodowego Ko-
mitetu Ochrony Posiadaczy Poży-
czek Rosyjskich pod egidą Anglji

Francji, Holandji, Belgji, Szwajcarji
Danji, Niemiec, W:och i Hiszpanii.
Jedną zaś z pierwszych enuncja-
cyj tego kosmitetu było, iż zajmie
się on wyłącznie długami, zacią-

gniętemi w formie papierów war-

tościowych, reprezentujących bez-

pośrednie zobowiązanie rządu i

gmin.
Komitet ten zaznaczył ponad-

to, że Związki wierzycielskie zo-
bowiązały się co do pomienio-
nych długów nie zawierać osob-
nych umów, ani z rządem so-
wieckim, ani też z jednem z
państw sukcesyjnych Rosji car-

skiej. a

Z sali sądowej.
Proces © nadużyciu przy
dostawie furażu na potrzeby

policji.
Wyrok potępiający wszystkich

oskarżonych.

Po trzechdniowej rozprawie w
sprawie ujawnionych nadużyć, ja-
kich dopuszczali się dostawca fu-
rażu na potrzeby policji Jankiel
Bursztejn, kierownik działu gos-
podarczo-budżetowego w Komen-

 

dzie Okręgowej P. P. na woj.
Wileńskie, komisarz Eugenjusz
Iwanow oraz buchalter i kasjer
w tejże komendzie Wacław Ro-
dziewicz, wczoraj w godzinach
popołudniowych został ogłoszony
wyrok. .

Przewodniczący rozprawie p.
sędzia Brzozowski odczytał sen-
tencję wyroku, której mocą sąd
uznał wszystkich podsądnych za
winnych, a wobec tego Bursztej-

na i Iwanowa skazał na osadze-
nie w domu poprawy przez dwa

lata każdego z ograniczeniem w

prawach stanu, zaś Rodziewiczo-
wi wymierzył karę półrocznego

więzienia, zawieszając wykonanie
jej na przeciąg trzech lat.

Przychylając się do wniosku
przedstawiciela prokuratorji ge-
neralnej, sąd na rzecz skarbu
państwa zasądził od skazanych
tytułem pokrycia strat 47.000 zł.
z procentami i kosztami.

Dodać należy, że w związku
z ujawnionemi w czasie przewo-
du sądowego okolicznościami,
kompromitującemi osoby, stojące
u steru wojewódzkiej komendy
P. P., wiceprokurator p. Rutkie-
wicz zażądał odpisu protokulu
rozprawy.

Herszt bandy  zbójeckiej,
Jan Ryś (junior) i jego to-

warzysze ukarani.

W wyniku toczącego się przez
cały poniedziałek aż do północy
procesu w sprawie bandy doko-
nywującej zbrojnych napadów ra-
bunkowych, mordującej przytem
swe ofiary, wczoraj sąd ogłosił
wyrok na oskarżonych wtej spra-
wie.

Z pośród dziesięciu podsąd-
nych sąd uznał za winnych nale-
żenia do bandy zbojeckiej: Jana
Rysia, Feliksa Witkowskiego,
Pawła Zubowa i Jana Kasztelana.

Z wymienionych Rysia i Wit-
kowskiego obarczył zarzutem .do-
konania zbrojnego napadu we wsi
Hejbowszczyzna, którzy zamor-
dowali gospodarza tej wsi Andrze-
ja | jego żonę Teresę Gotowskich
i zrabowali przechowywaną przez
nich gotówkę.

Prócz tego Witkowskiego sąd
uznał za uczestnika napadu ra-
bunkowego na kupców Kramaska
i Sznejdera, którym na trakcie
Swieciaiy—Hoduciszki pod tero-
rem zrabowano łącznie 2270 zł.

Wobec tego sąd wymierzając
wymienionym kary zą poszcze-
gólne zbrodnie skazał na łączne
kary: Jana Rysia na beztermi-

nowe a Feliksa Witkowskiego
na 12-to letnie ciężkie więzie-
nie Pawła Zubowa:i Jana Kaszte-
lana na zamknięcie w domu po-
prawy przez 6 lat każdego.

Zgodnie z żądaniem pelno-
mocnika poszkodowanych kup-
ców sąd zasądził na ich rzecz od
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skazanych wszystkie straty im wy-
rządzone.

Skazanym, prócz Rysia, sąd
zaliczył na poczet wymierzonych

im kar po 10 miesięcy odbytego

prewencyjnie aresztu.
Innych podsądnych w tej spra-

wie sąd uniewinnił.

 

KRONIKA.
Z miasta.

— Jak uniknąć przejechania

przez samochód. Z policji ko-

munikują nam, w ostatnim czasie

wzmogła się liczba nieszczęśli-
wych wypadków przejechania
przejechania przez samochody i

to bynajmniej nie z winy szofe-

rów lecz z winy samej publiczno

ści nieumiejącej przechodzić przez

jezdnię i' chodzić ulicami. (lważne

chodzenie przyczyniłoby się wiel-

ce do zmniejszenia liczby wypad-

ków, a nawet do zupełnego ich

zaniku. Zainteresował się tą pie-
kącą sprawą komendant policji
państwowej na m. Wilno insp.
Izydorczyk, podejmując myśl za-
rządzenia 2-dniowe- nauki obywa-
teli m. Wilna, jak mają przecho-
dzić prżezulice. Jutro we czwar-
tek dnia 28 b. m. i pojutrze t. j.
w piątek dnia 29 b. m. od godzi-
ny 8 do 10 rano i od godz. 14
do 16 popołudniu t. j. w godzi-
nach najbardziej wzmożonego ru-
chu policjanci na najbardziej
ruchliwych ulicach a zwłaszcza
na skrzyżowaniach ulic uczyć bę-

dą obywateli jak należy przepi-

sowo chodzić, ażeby uniknąć wy-

padku, a zwłaszcza jak przecho-

dzić przez jezdnię żeby nie wpaść

pod pędzący autobus lub taksów-

kę. Jak się dowiadujemy urzą-
dzone będą również przez funkcjo-

narjuszy policji w szkołach wįlen-

skich wykłady mające na celu

pouczeniu dziatwy szkolnej jak

przechodzić przez ulice, ażeby nie
wpaść pod koła pojazdów i nie
zostać kaleką na całe życie.

— Uczennice z Gdańska. Fo
kilkutygodniowym pobycie w
obozie przysposobienia wojsko-
wego koło Grodna przybyły do
Wilna maturzystki gimnazjum

polskiego z Gdańska. Na terenie

Wilna zaopiekował się rodaczka-

mi naszemi tutejszy Związek Pra-

cy Obywatelskiej Kobiet. Po dwu-

dniowym pobycie w Wilnie ma-

turzystki odjechały w dalszą pod-

róż krajoznawczą po Polsce mię-
dzy innemi do Krąkowa.

Sprawy miejskie.

— Ruch budowiany w Wil-
nie. W ciągu ostatnich dwuch

tygodni M 'gistrat m. Wilna udzie-

li! pozwoleń: na budowę nówych

domów mieszkalnych 8, gospo-

darskich 8, na przebudowy i nad-

budowy 3. Sprolongowano poz-

woleń na budowę 1, udzielono

pozwoleń na remonty 13. Poza-

tem Magistrat przedłożył staroście

grodzkiemu 1 wniosek o wszczęcie

karnej sprawy za bezprawne wy-
konanie budowy. w.
— Przeniesienie miejskiego

biura statystycznego. Wydział

statystyczny Magistratu m. Wilna

na caly czas trwania Targów Pół-

nocnych przeniósł się z dotych-

czasowego swego lokalu w ogro-

dzie Bernardyńskim do murów
po-Franciszkańskich (hoc

Sprawy sanitarne.
— Choroby zakažne. W cią-

gu ub. tygodnia na terenie Wilna
zanotowano następujące choroby
zakażne: ospa wietrzna 1 wypa-

dek, płonica—14 (1 zgon), dur

brzuszny—6 (2 zgony), błonica—

3, róża—4, gruźlica—16 (3 zgo-

ny), jaglica—5, grypa—1, tężec—

1, wąglik—1. Ogółem w ub. ty-

godniu na terenie Wilna zanoto-
wano 52 wypadki zapadnięcia na

choroby zakażne, w tem 6 zgo-

nów. Dezynfekcyj w mieszka:
niach przez ten czas przeprowa”)
dzono 10. (w)
— Posesje i budynkiwWil-

nie. Według ostatnich danych,
Wilno posiada obecnie 44.76) lo-
kali, w tem 39.837 opodatkowa-
nych i 4923 wolnych od podatku.
Nieruchomości i posesyj jest w
Wilnie 8.391, w tem 7.654 opo-
datkowanych i 737 wolnych od
podatku. Budynków jest w Wilnie
7.336, w tem 37*/, murowanych,

579, drewnianych i 6”/, miesza-

nych. Pod sadami i ogrodami

znajduje się 712 ha, pod placami

budowlanemi 133 ha. (w)

Targi Północne.

— Termin otwarcia li Tar-

gów. W urzędzie wojewódzkim

odbyła się wczoraj konferencja

w sprawie ustalenia szczegółów

uroczystości związanych Z otwar-

ciem i pierwszym dniem Targów

Północnych 14 września. Na ot-

warcie mają być zaproszeni nie-

którzy ministrowie, w dniu tym

odbędzie się uroczyste przedsta-

wienie w teatrze i wydany ma

być raut przez pana wojewodę.
Daisze przyjmowanie

zgłoszeń na stoiska. Wobec

braku miejsc w pawilonie głów-

nym Targów Północnych dyrek-

cja Targów rozpoczęła przyjmo-
wanie zgłoszeń na stoiska w

gmachu teatru Letniego, w któ-

rym według pierwotnego planu,

miały znaleźć pomieszczenie Mo-

nopole Państwowe. Wskutek zmia-

ny decyzji Monopole Państwowe
otrzymały osobną dużą salę w
pawilonie głównym. Na wolnych
terenach powstanie 40 pawilo-
nów. Tereny te wskutek zwię-
'kszonego zapotrzebowania rów-
nież zostały ostatnio znacznie
rozszerzone.

Sprawy administracyjne.
Nowa instytucja pań-

stwowa w Wiinłe. W dniu 23

sierpnia w obecności władz pań-

stwowych i przedstawicieli insty-

tucyj społecznych, na czele z p.

wice-wojewodą, została otwarta

Wileńska Ekspozytura Okręgowe-

go Urzędu Ubezpieczeń w War-

szawie.

Poświęcenia dokonał wice-mi-

nister ks. dr. Żongołłowicz. Ho-

nory urzędu sprawował dyrektor

Ekspozytury p. Zenon Nowakow-

ski
Centralne Biuro Staty-

styczne zostało przeniesione z

lokalu w ogrodzie po-Bernardyń-

skim, do murów franciszkańskich

(obok Archiwum Miejskiego).

Sprawy rolne.

— Przyjazd dyrektora de-

partamentu rolnictwa. Przybył

do Wilna dyrektor departamentu

w ministerstwie rolnictwa Stani-

sław Czekanowski w sprawach

urzędowych swojego resortu, w

sprawie poinformowania się o

tegorocznych zbiorach na Wileń-

szczyźnie i innych.
— Zapowiedź przyjazdu mi-

nistra rolnictwa. W dniu 4
września b. r. przybyć ma do

Wilna minister rolnictwa Janta-

Połczyński na inspekcję.

Sprawy kolejowe.

— Pożar w wagonie. Wczo-

raj w pobliżu stacji Bezdany w

znajdującym się pelnym ruchu

pociągu wybuchł pożar. Przyczy-

ną jego były iskry z komina lo-

komotywy, które stale padając na

jeden z wagonów ostatecznie go

zapaliły. Istniała obawa przerzu-

cenia się ognia na sąsiednie wa-

gony. Na szczęście, w czas spo-

strzeżono się, zatrzymano pociąg

i pożar stłumiono, poczem po-
ciąg ruszył w, dalszą drogę. w.

— Gapa na kolejach. Walka
prowadzońa na kolejach polskich
w sprawie nielegalnego przejazdu
kolejami tak zwanej popularnie
gapy w ostatnich czasach dała
już należyty efekt. Kontrolerzy

ministerjalni przesyłani przez mi-
nisterstwo ma miejsca zagrożone

pod względem legalności przejaz-

dów doprowadzili do tego, że
najgorszy element służby kolejo-
wej, który poddawał się korupcji
został wyeliminowany, oddany
pod sąd i wyrzucony po za na-
wias kolejnictwa. Obecnie tylko w
sporadycznych wypadkach notowa-
ne są wypadki jeżdżenia na gapę,
natomiast masowe zjawisko gapy
zostało zlikwidowane.

Sprawy rzemieślnicze.
— Egzaminy rzemieślnicze.

Pomimo, że niejednokrotnie Izby
rzemieślnicze zwracały się do
ogółu rzemieślników w sprawie
egzaminów mistrzowskich i cze-
ladniczych liczba kandydatów zu-
pełnie nie wzrasta.

Jak wiadomo, rzemieślnicy,
którzy nie należą do cechów i
nie posiadają tytułu mistrza, jeśli
w terminie do dn. 15 grudnia r.b.
nie złożą egzaminu tracą prawo
nauczania terminatorów. Niektó-
rzy rzemieślnicy lekceważą sobie
tę sprawę, przypuszczając, że i

tak pracowników znajdą. W rze-
czywistości jednak sprawa przed-

stawia się inaczej, albowiem ża-
den terminator nie będzie praco-

wał u takiego rzemieślnika, który
nie da mu możności złożenia

egzaminu czeladniczego.
Należy zaznaczyć, że data 15

grudnia jest ustawą przewidziana
i przedłużoną być nie może, chy-
ba w drodze ustawodawczej.

Sprawy robotnicze.
— Zlikwidowanie zatargu z

dozorcami. Onegdaj w Inspekto-
racie Pracy obradowała Nadzwy-

czajna Komisja rozjemcza w spra-
wie trwającego od pół roku za-
targu dozorców z właścicielami
domów. Komisja ta, składająca
się z przedstawicieli M-stwa Ro-
bót Publicznych, M-stwa Sprawie-

dliwości i Sądu Okręgowego, u-
staliła następujące warunki, obo-
wiązujące obie strony: |

Płaca miesięczną dozorców za-
leżnie od kategorji ulicy, którą
dany dozorca obsługuje wynosi»

w lej kategorji — od 60 do 138
zł., Il-ej od 49 do 109 zł. i Ill-ej
— od 38 do 84 zł. Jednocześnie
niektóre ulice podniesiono do
wyższej kategorji: ul. Stefańską
od ul. Zawalnej do ul. Ponarskiej,

ul. Nowogrėdzką od ul. Zawalnej
do ul. Pilsudskiego, ulicę Wszyst-
kich Šwietych, ul. Kijowską od
ul. Stefańskiej do ul. Piłsudzkie-
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go — podniesiono z Il-ej do I-ej
kategorji. Ulice o nieokreślonych
kategorjach ma  posegregowač

specjalnie powoływana komisja,
składająca się z przedstawicieli
dozerców i organizacji właścicieli
nieruchomości w równej liczbie.
Gdyby Komisja ta nie rozstrzyg-
nęła sprawy, ma powołać super-
arbitra, gdyby zaś co do osoby
superarbitra zachodziła rozbiež-
ność zdań, wówczas nieporozu-
mienie zostanie rozstrzygnięte w

ogólnym trybie postępowania cy-
wilnego.

Jeżeli mieszkanie, zajmowane
przez dożorcę, nie odpowiada
przepisom sanitarnym, wówczas
właściciel powinien je odremon-
tować albo też płacić specjalny
dodatek zależnie od kategorji u-
licy: l-ej kategorji 30 zł., ll-ej 20
i Ill-ej — 10 zł. miesięcznie, za-

nim nie zostanie przeprowadzony

i niezbędny remont.

Jeżeli posesja lub nierucho-
mość została wydzierżawiona lub

sprzedana, a nowy właścicie! nie

chce trzymać dozorcę, wówczas

powinien wypłacić mu trzymie-

sięczne odszkodowanie, a oprócz

tego wynagrodzenie za jeden lub
dwa miesiące.

Wreszcie, wypowiadając do-

zorcy pracę i mieszkanie, właści-

ciel powipien zrobić to w takim

czasie, aby dozorca nie był zmu-

szony wyprowadzać się w miesią-

cach zimowych, t. j. w grudniu,
styczniu i lutym. (w)

— Dokoła strajku krawców.
Ostatnio majstrowie—krawcy na-
wiązali kontakt ze strajkującymi
krawcami chałupnikami i rozpo-

częli z nimi pertraktacje w spra-
wie warunków, na jakich strajk
mógłby być zlikwidowany. Per-

traktacje mają przebieg pomyślny

i należy się spodziewać, iż w naj-
bliższych dniach zakończy się

strajk krawców—chałupników. w.

— Wstrzymanie pracy w

hucie szklanej. Inspektorat Pra-

cy w Wilnie otrzymał zawiado-

mienie, iż Kalwaryjska huta szkla-

na z powodu kryzysu, jaki obec-

nie panuje w przemyśle polskim,

wstrzyrnała swą pracę i w związ-

ku z tem wszyscy robotnicy,

zatrudnieni w tej hucie, zostali

zwolnieni od 23 sierpnia do 6
września włącznie. w.

Sprawy szkolne.

— Tranzlokacja szkół. Spe-
cjalna szkoła Nr 1 dla umysłowo

zaniedbanych chłopców z dotych-

czasowego lokalu przy ul. Wiel-

kiej 15 zostaje przeniesiona do,

nowego lokalu przy ul. Sw. An-

ny 2. Na jej miejsce przejdzie

szkoła Nr 38 dla dzieci świętują-

cych sabat, (dzieci żydowskich,
uczących się po polsku), gdyż
dotychczasowy jej lokal jest bar-
dzo niewygodny.

Sądy.

— Powrót Prezesa Sądu

Okręgowego. Wczoraj powrócił

do Wilna z Lidy prezes Sądu

Okręgowego w Wilnie p. Wy-

szyński. W Lidzie p. Wyszyński

dokonał lustracji niektórych urzę-
dów sądowych oraz dokładnie
zaznajomił się z kwestją mies7-
kań dla urzędników sądowych w

Lidzie. w.
==

Kronika policyjna.
— Śmierć pod kołami po-

ciągu. Wczoraj posterunek po-
licjj w Parczewie został zaalar-
mowany, iż w pobliżu przystanku
kolejowego na torze leży trup
mężczyzny. Policja natychmiast
udała się we wskazanym kierun-

ku i zóbaczyła zwłoki mężczyzny
ze strzaskaną głową. Ze znalezio-

nych przy nim dokumentów oka-
zało się, iż jest to mieszkaniec

wsi Bezdany, gm. Niemeńczyń-
skiej. Poniósł on śmierć naj-
prawdopodobniej pod kołami po-
ciągu pośpiesznego zdążającego
z Turmont do Wilna. Zwłoki za-
bezpieczyła policja. (w)

— Znalezienie zwłok żoł-
nierza. 25 b. m. robotnicy zaję-
ci przy budowie bocznicy na te-
renie przylegającym do placu
ćwiczeń 1-go p. p. leg. wykopali
na głębokości 1i pół metra szkie-

„ let owinięty w koc. Szkielet ten
znajduje się w ziemi należy przy-
puszczać około 10 lat. Znalezio-
no również tam skrawek mundu-
ru wojskowego.

i Aresztowanie zawodowych
złodziejek. 26 b. m. zatrzymano zawo-
dowe złodziejki Kuklisową Annefi Łun-
kiewicz Weronikę za dokonanie kra-
dzieży 2940 zł. i 140 dolarów u Czajko
Antoniego ze wsi Donejki na targu w
Lidzie. Pieniędzy narazie nie odnale-
ziono.

— Okradzenie mieszkania. 25 b.m.
Michalak Ignacy (Słowiańska 4) zamel-
dował, iż nieznani sprawcy w czasie
jego nieobecności w domu skradli mu
rozmaitej garderoby na sumę 1000 zło-
tych. -
„ri Kradzież weksli ze sklepu.

25 b: m. Łokuciewski Bronisław (Wileń-

ska 23) zameldował, że z jego sklepu

mebli w godzinach targowych skra-

dziono 5 weksli po 100 złotych.

Teatr, muzyka i sztuka.

Teatr Miejski w „Lutni”.

Dziś poraz piąty współczesna komedja

polska Zygmunta Kaweckiego „Para nie

para". Bilety zniżkowe i kredytowane
ważne.

Codziennie odbywają się przygoto-

wania do wystawienia jednej z osta-
tnich komedyj Verneuilła „Moja panna
mama“.

Teatr Letni w ogrodzie po-
Bernardyńskim. Dwie Kanalo S
tuaru ojczystego „Marcowy kawaler"
Blizińskiego i „Majster i czeladnik" Ko-
rzeniowskiegą wypełnią repertuar dni
najbliższych.

Doskonale zgrany zespół artystów
pod reżyserją dyr. F. Rychłowskiego,
przyczynia się do wydobycia wszystkich
walorów tych wartościowych komedyj.

Dziś „Marcowy kawaler" i „Majster
i czeladnik*, z panią Molską w roli
Szaruckiej.

POLSKIE RADJO WiLNO.
Fala 385 mtr.

Program:

Środa, dnia 27 sierpnia 1930 r.
11,58. Sygnał czasu.
-12,50; Rudycja dla dzieci.

: 17,35. Transm. z Warsz. Radjokro-
nika i koncert (Trio Rapackich).

19,00. „Wędrówka po królestwie
prasy”.

„ 19,25. Audycja Eugenjusza Dziewul-
skiego — „Z teki ilustracyj, muzycz-
nych do sztuk scenicznych”.

20,00. Transm. z Warsz. Pras. dzien-
nik radjowy.

„20,25. „Od czeskich Tatr do pol-
skiego morza". . „Do Wilna "powrė-
ciwszy* — pog. wygł. Hulewicz.

20,50. Transm. z Warsz.
i muz. taneczna.

Koncert

 

tiemenczyn— Rezdany.
Ktokolwiek przebywał drogę

pomiędzy Bezdanami a Niemen-

czynem (7 klm.), ten niechybnie

zapamiętał jej najpiękniejszy od-

cinek, prawdziwą oazę śród pust-

kowia w lecie, zaś w zimie rodzaj

drogowskazów śród zasp šniež-
nych. Mówię o przepysznej alei

jarzębin i brzóz, idącej przez
grunty majątku Karoliszki (obec-
nie własności pp. Decyuszów) od
mostu na Bezdance do wsi Ku-
kuciszki.

Otóż alei tej, ciągnącej się

na przestrzeni blisko kilometra,

zagraża w tej chwili niebezpie-
czeństwo. Sejmik wileńsko-trocki

postanowił uregulować tę drogę,

postawił już dwa nowe mosty,
część drogi brukuje, kopie rowy

it. d. Wypadałoby się z tego

cieszyć, lecz, niestety, technik

drogowy, niejaki p. Kruczko, do

tego stopnia jest wierny literze

instrukcji, nakazującej wprowa-

dzić szerokość drogi 6 (sześć)

metrów, że bez skrupułów iście

po barbarzyńsku poświęcił już

kilkanaście przepięknych drzew,
gdyż (jak powiada), „czeka go

protokół”, jeśli choć na cal zwę-

zi lub rozszerzy drogę.
Sądzę, że władze przełożone

powinny uspokoić pana Kruczkę,

że nic. mu z tej strony nie grozi,

że raczej za niszczenie drzewo-

stanu, który jest wielkiem dobrem
publiczności, może on być ka-

rany. Boć taki żal patrzeć na

przetrzebioną już aleję i na ścię-

te pyszne trzydziestoletnie jarzę-

biny, że człek chętnieby się wy-

rzekł wszystkich dobrodziejstw w

ten sposób podawanej mu „kul-

tury". Zwłaszcza, że dziś cała
trudność polega tylko na skiero-
waniu rowów o kilkanaście cen-

tymetrów dalej, a wszystkie drze-

wa mogłyby być uratowane.

Niechże odpowiednie władze wej-
rzą w to, póki czas.

Dr. Stanisław Cywiński,
docent U. S. B.

Karoliszki.

Sport.
Biegi długodystansowe.

HELSINGFORS (Pat). We śro-
dę w pierwszym dniu zawodów

lekkoatletycznych w Helsingforsie,

zorganizowany zostanie bieg 5 ty-

sięcy metrów, w którem wezmą

udział: Nurmi, Wirtanen (Finland-
czycy i Petkiewicz. Następnego

dnia, w czwartek, odbędzie się

bieg 3 tysięcy metrów. Oprócz

Petkiewicza, któremu ten dystans

najbardziej odpowiada startować

będą Finnowie Purje i Loukola.
Oba biegi zapowiadają się jako
najpoważniejsze spotkania długo-

dystansowców w tym sezonie.

Program trzecich między-

narodowych igrzysk kobie-

cych w Pradze.

Program III Międzynarodowych

Igrzysk w Pradze został już usta-

 

lony i przedstawia się następu-

jąco:
4.1X—Powitanie zagranicznych

gości.
5.IX—Zwiedzanie Pragi.

6.1X—Defilada zawodniczek na

stadjonie oraz otwarcie igrzysk

odegraniem hymnu Czechoslo-

wacji. Pierwszego dnia odbędą

się ćwiczenia gimnastyczne jugo-

słowiańskich Sokolic, zawody lek-

koatletyczne oraz pierwsza runda

zawodów o mistrzostwo świata w

„Hazanie*. Wieczorem odbędzie

się bankiet na cześć kierowników

i kierowniczek poszczególnych

ekspedycji u ministra Spraw Za-

granicznych dr. Benesza. :

7.1X—Przed poludniem rozė-

grane zostaną dalsze zawody

lekkoatletyczne oraz druga runda

zawodów o mistrzostwo świata w

„Hazanie*. Popołudnie odbędzie

się finał zawodów 0 mistrzostwo

świata w koszykówce kobiecej po-

między mistrzem Europy Francją
= mistrzem Arneryki Kanadą. Na-
stępnie odbędą się zawody lekko-
atletyczne, występy i ćwiczenia

Sokołów oraz finał  „Hazeny“.

Wieczorem odbędzie się bankiet

na cześć uczestniczek u ministra

Zdrowia Publicznego dr. Spina.

8.1X—Odbędą się zawody lekko-

atletyczne, finał zawodów o mi-

strzostwo świata, w piłce ręcznej

„oraz rozdanie nagród zwycięskim

'zawodniczkom.

Skład reprezentacji Polski jesz-
cze nie został ustalony. Osta-
teczne eliminacyjne zawody przed
wyjazdem do Pragi rozegrane zo-
staną w dniach 30 i 31 bm. w
Agrikoli. (Pat)

Sukces wioślarzy w An-
twerpji.

Polscy wioślarze po mistrzo-
stwach Europy w Liege zostali
zaproszeni do Antwerpji na mię-
dzynarodowe regaty, które miały
charakter zawodów rewanżowych.

Start naszych zawodników w
Antwerpji wypadł wspaniale, bo
trzy startujące osady zdobyły
trzy pierwsze miejsca i tak: w
biegu dwójek ze sternikiem osa-
da z Włocławka pokonała Francję,
Belgję i Holandję. W czwórkach
ze sternikiem „Klub Wiošlarski
1904 r. Poznań* wygrywa o dwie
sekundy przed: Holandją, An-
twerpją, Gandawą, Paryżem i
Bruksellą. Osemka wreszcie po-
konała Gandawę, Bruksellę, An-
twerpję i Paryż.
„Nowy sukces wioślarstwa pol-

skiego, jest tem cenniejszy, że
tuż po regatach w Liege, po zdo-
byciu mistrzostwa Europy utrwalił
jeszcze mocniej poprzednio zdo-
byte wspaniałe wyniki. a tem sa-
mem odrzucił wszelkie myśli o
wypadkowem zwycięstwie udo-
wodniając wysoką klasę wiošlar-
stwa polskiego.

Szczegóły zdobycia
mistrzostwa Polski przez

Wieczorka.
W numerze wczorajszum po-

daliśmy suchą wiadomość P.A.T.
o wyniku dziesięcioboju o mi-
strzostwo Polski.

Dzisiaj dzielę się szczegółami
z zawodów, które odbyły się w
Krakowie, przynosząc wspaniałe
zwycięstwo Wieczorkowi.

Sympatyczny, wysoki, st. sier-
żant z 3 p. sap., uśmiecha się,
pełen zadowolenia, mając w swo-
jem ręku dwa zdobyte mistrzo-
stwa Polski. Wieczorek byłby je-
szcze bardziej szczęśliwy, gdyby
mógł zmierzyć się z Cejzikiem.
Niestety Cejzik jakoś zwolna wy-
cofał się z walki, oddając w ten
sposób palmę pierwszeństwa Wie-
czorkowi.

Chociaż nie mamy nowego re-
kordu w ogólnej punktacji, to je-
dnak sukces Wieczorka należy
uważać za wynik pełnowartościo-
wy dla sportu Wilna i dla sportu
całej Polski.
W poszczególnych konkuren-

cjach „mistrz nasz* uzyskał nastę-
pujące wyniki: 100 mtr.—11,8 sek.,
wdal — 6 mtr. 52 cntr., kula —
10 mtr. 74 cntr., wzwyż — 1 mtr.
60,5 cnt., 400 mtr. 55 sek.,
110 przez płotki 16,4 sek., dysk—
36 mtr. 15 ent., tyczka — 3 mtr.
13 cnt,, oszczep—44,06 cnt., 1500
mtr. — 5 min. 14 sek.

Ogėlna suma punktėw wynosi
6.424,99.

Słabo wypadł Wieczorkowi skok
o tyczce, rzut oszczepem i konie-
cznie musi on poprawić bieg 1500
mtr.

Należy przypuszczać, że na
mistrzostwach okręgu wynik ogól-
ny Wieczorek znacznie poprawi,
będąc więcej wypoczętym i przy-
zwyczajonym do warunków tech-
nicznych boiska, a wreszcie może

już jakoś poprawi się nieco po-
goda i rozmokłe boisko nie bę-
dzie też stawało na przeszkodzie
Wieczorkowi do wyśrubowania
wyników w poszczególnych kon-
kurencjach, a tem samem może
doczekamy się nowego rekordu
Polski. j

Walasiewiczówna już
przyjechała.

St. Walasiewiczówna, przeby-
wająca stale w Ameryce, znana
w całym świecie ze swych nad-
zwyczajnych wyników sportowych
w lekkoatletyce, przyjechała już
do Polski.

Fenomenalna Polka startować
będzie na igrzyskach kobiecych
w Pradze, razem z całą reprezen-
tacją naszej lekkoatletyki kobie-
cej. e Ja. Nie.

KOBA TOFTZIERÓR RODOWE:"ZUBPOYZWEOZIZZZZAACYTCE

Z ostatniej chwili.
Katastrofa w kopalni Hil-

debrandt.
KATOWICE. (Pat.). Jak się

dowiadujemy, akcja ratunkowa w
kopalni Hildebrandt trwa w dal-
szymi ciągu. Dotychczas nie zdo-
łano dotrzeć do zasypanych 6
górników, którzy nie dają żadne-
go znaku życia. Prawdopodobnie
dopiero jutro uda się kolumnie
ratunkowej przedostać do za-
sypanych ofiar, gdyż dojście jest
ze względu na zawalone chodni-
ki bardzo utrudnione. Nadziei na
uratowanie zagrzebanych prawie
niema żadnej. Zawalony filar i
chodniki znajdują się na głębo-
kości 600 metrów.

Ohydna zbrodnia.
ŁODŹ, (Pat). W dniu 25 b. m.

wieśniacy we wsi Stanowa Góra,
gminy Gospodarz, powiatu łódz-
kiego, dokonali*strasznego od-
lerycia. Mianowicie, wlošcianka
tutejsza 25-letnia Włodarczyków-
na, chcąc pozbyć się nieślubne-
go dziecka, rzuciła je na požar-
cie świniom. Zawiadomionaotem
policja wydarła Włodarczykównę
z. rąk rozszalałych wieśniaków,
którzy usiłowali dokonać nad nią
samosądu.

  



Z KRAJU.
Pijany maszynista przyczyną katastrofy.

Onegdaj na linji kolei wąsko-
torowej Sarny—Oślice wskutek
nietrzeźwego stanu maszynisty
nastąpiła katastrofa kolejowa,
której ofiarą padło wielu pasa-
żerów. Maszynista, chociaż prze-
strzegano go, że tor zajęty jest
wagonami towarowemi, puścił
przestrogę mimo uszu ijechał
całą parą, aż wpadł na zgroma-
dzone na torze wagony. Wskutek
zderzenia, lokomotywa wykoleiła

się i przewróciła, pociągając za
sobą wagony. W wyniku kata-
strofy 9 pasażerów zostało ciężko
rannych, kilku lżej, Odesłano ich
natychmiast do szpitala. Na miej-
sce wypadku zjechała specjalna
komisja śledcza. Straty materjal-
ne narazie nie są obliczone.

Winny maszynista zostanie
pociągnięty do surowej odpowie-
dzialności. w

 

Włamanie się do urzędu
pocztowego Niestawiszki.
W nocy z dnia 23 na 24 b.m.

w m. Niestawiszki, gminy wisz-
niewskiej, pow. Wilejskiego w
czasie nieobecności kierownika
agencji pocztowej dokonano: kra-
dzieży z włamaniem. Sprawcy
skradli żelazną kasetkę, w której
znajdowało się 80 zł. gotówką,
druki płatne na kwotę 330 zł.,
przekazy pocztowe, adresy .po-
mocznicze, 4 listy wartościowe
na imię: Szyłok Rozalji — war-
tość 13 zł., Bielaczyc Heleny —
wartości 263 franki szwajc., Lo-
bacz Katarzyny—wartości 105 zł.
i Łobacza Wincentego — war-
tości 60 zł. Prócz tego w kaset-
ce były 4 weksle na imię Roszko
Wincentego na sumę 200 zł. 50
gr. oraz szereg innych druków i
listów. Według obliczeń kierow-
nika, straty wynoszą 2.000 zł.
W związku z powyższem na miej-
sce wypadku został delegowany
komisarz Jastrzębski z urzędu
śledczego w Wilnie wraz z wy-
wiadowcami, którzy po przepro-
wadzeniu dochodzenia ustalili, iż
włamania dokonał Roszko Win-
centy, mieszkaniec m. Niesta-
wiszki i Łukaszewicz Franciszek.
Powodem do popełnienia kra-
dzieży była chęć wycofania wek-
sli przez Roszkę Wincentego, któ-
ry w tym czasie miał je wykupić
przed wysłaniem do protestu
przez wspomnianą agencję. W
€zasie rewizji ujawniono część
skradzionych przedmiotów. Spraw-
cy kradzieży oddani zostali do
dyspozycji sądowej.

Pożar składu ziół leczni-

ziół leczniczych, należący do Pa-
rafiejskiego Nochima (ul. 3 Ma-
ja 2). Wraz ze składem spłoneły
towary krajowe i zagraniczne oraz
maszyny. Straty wynoszą 100.000
złotych.

Katastrofa na kolei.

Wczoraj na szlaku kolejowym
Horodziej — Pogorzelce pociąg,
zdążający do Wilna całym pędem
wpadł na przejeżdżającą właśnie
przez tor furmankę. Siłą uderze-
nia oba konie zostały zabite na
miejscu, zaś woźnica, jak wyrzu-
cony z procy upadł o kilkadzie-
siąt metrów dalej i stracił przytom-
ność. Ullokowano go w szpitalu
w Baranowiczach. Dotychczas nie
zdołano ustalić jego tożsamości,
gdyż znajduje się w stanie nie-
przytomnym. w

Wykrycie gorzelni w lesie.

Onegdaj policja wpadła na
trop tajnej gorzelni w lesie koło
wsi Skrotczyzna pow. Stołpeckie-
go. Wchwili wkroczenia policji
do tajnej gorzelni, jej właściciele,
mieszkańcy wsi Jankowszczyzna
Jan Demidowicz i Stanisław Ko-
nopacki zbiegli w niewiadomym
kierunku. Policja skonfiskowała
aparat do pędzenia wódki pojem-
ności 60 litrów oraz 3 litry goto-
wej już wódki. Za zbiegłymi za-
rządzono pościg. w

Pożar.

We wsi Mitrofanowo gminy
szarkowskiej w pow. Dziśnień-
skim spaliły się zabudowania go-
spodarcze Mitrofana Siedziuko-
wicza z inwentarzem i domem
mieszkalnym. Straty 10.000 zł.

Odkrycie zwłok
Andreego.

Przed paru dniami telegramy
doniosły, że na dalekiej północy,
w pobliżu Szpicbergu znaleziono
zwłoki znanego szwedzkiego ba-
dacza bieguna Hndreego. W ro-
ku 1897 Andree uczynił próbę
dotarcia balonem ze Szpicbergu
na biegun północny. Od tego
czasu słuchy o nim' zaginęły.
Wiadomość o odnalezieniu jego
zwłok przywiózł norweski statek
rybacki. Według niej zwłoki są
całkowicie zamrożone i doskona-
le utrzymane.

Dalsze szczegóły, dotyczące
odnalezienia zwłok Andreego, gło-
szą, iż rybacy 6-go sierpnia od-
naleźli w strefie podbiegunowej
niedaleko White Island obóz, w
którym była łódka i sanki, w łód-
ce zaś leżały resztki szkieletu
ludzkiego. Niektóre przedmioty
w tym obozie nosiły napis: wy-
prawa podbiegunowa Fndree 1897.

O kilka metrów od tej łódki
leżały zwłoki Andreego, całkowicie
zamrożone, pokryte jednak tylko
cienką warstwą lodu. Były one
całkowicie odziane i w dobrym
stanie. W kieszeniach ubrania
znaleziono dziennik Andreego oraz
oprócz innych przedmiotów, kro-
komierz. Niedaleko od tych zwłok
Andree'go leżały inne, również
dobrze utrzymane zwłoki drugie-
go członka wyprawy. Nie można
było jednak rozpoznać ich.

Cały obóz najwidoczniej czę-
sto był odwiedzany przez białe
niedźwiedzie, co było poznać po
lodzie, znajdował się, mimo to
w dobrym stanie. Zwłoki i znale-
ziońe w obozie przedmioty zo-
staną przewiezione na pokład
rybackiego statku norweskiego
i w początkach września przybę-
dą do Norwegji.

Andree był pierwszym  czło-
wiekiem w świecie, który powziął
plan odbycia lotu na biegun i
pierwszy, na tę wyprawę się od-
ważył. Odważył się w czasie, gdy
ani zdobycze techniczne, ani na»
wet meteorologiczne nie dawały
takiemu lotowi w przybliżeniu
nawet tej miary bezpieczeństwa,
co obecnie. 1

Chwilą w której Andree wy-
ruszył w swą podróż, pamięta
już tylko starsze pokolenie. Wy-
prawa stanowiła przedmiot wielo-

Nie byłaby ona uległa tak strasz-
nemu losowi, gdyby wówczas
można było, jak obecnie za po-
średnictwem eteru przesyłać wia-
domości. Ponieważ epoka radja
nastąpiła dopiero od niedawna,
więc uczestników tej niezwykle
odważnej wyprawy pokryła ta-
jemnica białej śmierci.

Gdy Fndree wyruszał, jedni
nazywali go człowiekiem lekko-
myślnym, inni głupcem. Jedni
uważali go za bohatera, inni zaś
ostrzegali go, że nie powinien
kusić Boga. A jednak Fidree przy
pomocy lin i żagli zbudował na
balonie urządzenie, przy którego
pomocy zależność od wiatru spro-
wadzona została do minimum.
Wszystkie próby tych urządzeń
wypadły doskonale, jednakowoż
wielka, prawdziwa próba przy-
niosła wyprawie śmierć.

Wbrew wszelkim ostrzeżeniom
i wątpliwościom 11-go lipca 1897
r. Andree wyruszył na swym ba-
lonie pod biegun. Towarzyszyli
mu Knut Frankel i Nils Strind-
berg. Wiatr był narazie pomyślny,
balon też skierował się we właści-
wym kierunku i nigdy go już
więcej nie widziano.
W kilka dni później na jed-

nym ze statków rybackich siadł
gołąb pocztowy z balonu Andree.
Na karteczce był napis: „13-ego
lipca 1897. W pół do drugiej po
południu. Na pokładzie wszystko
w porządku. Jest to trzeci gołąb
pocztowy, którego wysłałem.
Andree”. Wskazana na tej kartce
pozycja balonu dowodziła, że po-
myślny narazie wiatr zamienił się
w orkan, który pędził balon w
niewiadomym kierunku.

Trzeba trafu, że dopiero w
trzydzieści trzy lata po podjęciu
tej wyprawy, kiedy biegun pół-
nocny udało się już przeleciec,
można ostatecznie wciągnąć na-
zwiska trzech tej bohaterskiej
wyprawy członków do księgi u-
marłych O ich przygodach i
cierpieniach šwiat nie dowie się
ani slowa.

ROZMAITOŚCI.
Kalendarz z przed pięciu ty-

sięcy lat.
Wśród ruin wspaniałego ongiś

pałacu faraona Ramzesa Meja-
numa odnaleziono niedawno naj-
starszy z dotychczas znanych ka-
lendarzy na świecie, bo pocho-

tych gęsto pięknemi i doskonale
zachowanemi hieroglifami. Po od-
czytaniu ich okazało się, że usta-
lenie roku na 366 dni nie było
zasługą ani Juljusza Cezara, ani
papieża Grzegorza, gdyż system
ten znali już doskonale Egipcja-
nie, dzieląc rok na 365 dni z
ułamkiem.

Kiedy astronomowie egipscy
obliczyli, że obrót ziemi dokoła
słońca trwa dłużej niż 365 dni,
ustalili rok cywilny na 365 dni
i rok astronomiczny na 365 dni
i sześć godzin. Przy tej sposob-
ności obliczono, że początek roku
cywilnego i astronomicznego wy-
pada o jednym i tym samym
czasie ściśle co 1461 lat.
W odnalezionym obecnie ka-

lendarzu doskonale i z całą ści-
słością oznaczono i wyliczono
okresy zrównania dziennego i
nocnego, jak również przesilenia
letniego i zimowego.

Kalendarz, pochodzący z przed
przeszło pięciu tysięcy lat, stał
się przedmiotem żywego zainte-
resowania nietylko w świecie egip-
tologów, ale także i astronomów,
którzy zyskali jeszcze jeden wię-
cej dowód, że nauka astronomii
była postawiona bardzo wysoko
wśród ich egipskich kolegów, z
przed wieków.

Złodzieje, którzy kradną
swoje własne rzeczy.
Na całym świecie wielkie, uni-

wersalne, magazyny są terenem
licznych kradzieży i dlatego też
na całym świecie w magazynach
tych urzędują detektywi, którzy
obserwują publiczność i meldują
o podejrzanych wypadkach.

Ten fakt wykorzystali oszuści
amerykańscy do nowego  „ka-
wału". ,
W znanym magazynie chica-

gowskim pod firmą Morri G.
Brown spostrzegł jeden z detek-
tywów jakiegoś człowieka, który
rozejrzawszy się spokojnie na
wszystkie strony włożył na gło-
wę nowiutki kapelusz, zaopatrzo-
ny jeszcze w kartkę z cenąi
chciał się wysunąć ze sklepu.

Detektyw poszedł za nim, w
progu magazynu zatrzymał go i
odprowadził na policję. Mimo
energicznych protestów, wpako-
wano go na 3 dni do aresztu,
poczem postawiono przed sędzią.
Ale tu nasz złodziej wyciągnął z
uśmiechem z kieszeni kwitek, do-
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Oczywiście, wypuszezono go
na wolność, ale on nie uważał
sprawy za skończoną. Przeciwnie,
zażądał od firmy Morris G. Brown
odszkodowania wysokości 1000
dolarów za zniewagę, oraz trzy-
dniowe pozbawienie swobody.

Sędzia przyznał to, i właściciel
firmy dla uniknięcia skandalu
zgodził się na zapłacenie odszko-
dowania.

Wkrótce potem, inny detektyw
zatrzymał w tymże magazynie
jakiegoś człowieka, który ściągał
ze stołu parę rękawiczek i cho-
wał do kieszeni. Powtórzyła się
ta sama historja, i 7nowu sędzia
przyznał 1000 dolarów odszkodo-
wania „ofiarze oszczerstwa”.

Pan Morris G. Brown wpadł
w wielki gniew. Zwołał wszyst-
kich swoich detektywów i zapo-
wiedział, że każdy, który stanie
się przyczyną takiej pomyłki, na-
tychmiast straci posadę.

Od tej chwili detektywi bali
się poprostu owych „niewinnych*
złodziei i patrzyli przez palce na
miejscową kradzież.

Ale pewnego dnia, jakaś mło-
da dama, wszedłszy do magazy-
nu, w tak niedwuznaczny sposób
ukryła w swym fworeczku parę
jedwabnych pończoch, że dete-
ktyw nie wytrzymał. Podszedł do
nieznajomej i poprosił ją, by po-
kazała kwit na kupno tych poń-
czoch.

Dama nie miała, ale
detektyw, wciąż jeszcze pełen
ostrożności, zaprowadził ją do
oddziału pończoch i spytał sprze-
dającą czy nie pamięta, kiedy
sprzedawała tej pani pończochy.

Sprzedająca oświadczyła, że
pani tej nigdy nic nie sprzedawa-
ła a takiego gatunku pończochy
kupował jakiś pań. Detektyw za-
prowadził jeszcze damę do kasy,
a gdy i tu jej nie znano, zdecy-
dował, iż musi być jednak zło-
dziejką i zaaresztował ją.

Ta historja kosztowała pana
Browna 2.000 dolarów, gdyż a-
merykańskie sądy cenią wyżej
honor kobiety, niż mężczyzny, a
dama miała pod podszewką wo-
reczka kwit na kupione i zapła-
cone pończochy.

Oczywiście nie kupowała ich
sama.

Od tej chwili złodzieje mają
używanie w magazynie Browna w
Chicago. Mogą kraść bezkarnie.

kwitu

czych w Swięcianach.
25 b. m. z nieustalonych przy-

czyn wybuchł pożar w składzie

"1 TE BOAC REZ AS.TI ADATAIKIONTT

Przedruk wzbroniony
RUDOLF BRINGER.

31)

Sztylet z kryształu.
Ale po tygodniu zaczął ziewać, po miesiącu

zachorował, a przed upływem sześciu tygodni zro-
zumiał, że dla człowieka, który spędził dziesięć lat
na wyniosłych wzgórzach Kaszmiru, życie londyń-
skie nie miało. uroku.

Pewnego dnia powiedział do Rosic'a.
— Przekazuję panu moje obowiązki wobec

Gladys. Będzie pan dla niej ojcem, ja wyjeżdżam.
I Crystal-Dagger wrócił do Turkiestanu.
Przed wyjazdem spłacił wszystkie długi.

Pewnego dnia Frėgiėre otrzymał list poleco-
ny, który zaintrygowzł go bardzo licznemi pieczę-
ciami i za który musiał dać na poczcie mnóstwo
podpisów. Tymczasem list ten zawierał tylko nie-
wielką kartkę.

Był to czek na dziesięć tysięcy franków, na
którym dopisano:

„Podziękowanie od Crystal-Dagger“.
— Frógiere zwolnił się ze służby i

czną posiadłość nad brzegiem Rodanu,
sobie spokojnie

kupił śli-
gdzie żył

 

Od dnia 25 do 29 sierpnia 1930 roku
będą wyświetlane filmy:

roli głównej: „Paulina Starke''-—Bohaterskie przygody nieustraszon
o odkryciu Ameryki przez Wikingów! Olśniewająca feerja barwi Film,
„Tygodnik Aktualności Nr. 116* w 1 akcie.—Kasa czvnna oda 5 m. 30.

MIEJSKI KINEMATOGRAG || roń'gió
Sala Miejska, ul. Ostrobram-

ska 5.
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«HOLLYWOOD>] że Skrzydła Fota
MICKIEWICZA Na 22

 

Wileńskie Tow. Handlowo-ZastawowWe
LOMBARD

zawiadamia, że w dniu 9, 10, 11 i 12 września w

tedralny) o godz. 5 po poł. odbędzie się licytacja

 

 

 

Przeboju Dźwiękowego! Arcydzieło, któ-
re poruszyło publiczność całego świata

miesięcznych rozmów  miljonów
ludzi, którzy z zapartym odde-
chem śledzili przebieg wyprawy.

Plerwszy sukces Rosica.

Pewnego kwietniowego wieczora rolnik Jan
Bizart, który mieszkał w Chateauneuf-du-Rhone i
chodził na robotę do Douzere, spóźnił się trochę,
zagadawszy się z przyjaciółmi. Wracał do dómu
nocą. Niebo było tak ciemne, że nawet w odleg-
łości kilku kroków trudno było cośkolwiek odróż-

«nić. Nagle Bizart potknął się o coś, jakby o ka-
mień. Pochylił się i. podniósł worek pełen pie-
niędzy.

Czy to było srebro? Może złoto? Jan nie
sprawdzał zawartości, gdyż w domu czekała na
niego żone.

Szedł więc dalej, rozmyślając o znalezionym
worku.

— Dlaczego tak późno przychodzisz? — spy-
tala žona.

— Zobacz, znalazłem coś na drodze — odpo-
wiedział, rzucając worek na stół.

— Co to jest?
— Zobaczymy.
Worek zawierał same dwudziesto frankowe

monety. Rozsypały się po całym stole, a niektóre
nawet potoczyły się na podłogę i Klaudja Bizart,
schyliwszy się, aby je podnieść, zawołała z przera-
żeniem:

— Masz nogi unurzane we krwi.
Rzeczywiście ciężkie buty Jana były całe po-

«WIKING»

„Walka o złoty róg".

Dźwiękowo-śpiewna wzruszającaBiałe Cienie.

Talmadge i stuprocentowy mężczyzna Roland Gilbert. Podczas wyśwletlania filmu specjalnie zaangażowani artyści
operowi wykonają arje z opery „Trawiata* oraz szereg cygańskich romansów: Chryzantemy, Wróć do mnie... Nie kuš

mnie daremnie i inne.

w filmie tym bierze udział cała eskadra łotnicza U. S A. pod dowództwem Novarro, któ-
ry zaimponuje publiczności swoją odwagą w czasie niebezpiecznych manewrów. — Nad

program: Dodatek muzyczno-śpiewny. — Że względu na wysoką wartość artystyczną film dla młodzieży dozwolony.
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10,30. — Ceny miejsc do g. 7-ej parter 1 zł., balkon 80 gr.

PRZOD EYEKOC47

tama "FANI KONWIKT dlaPi<!saniarka 13 powa- BAGNO
źnemi referencjami

AKUSZERKI i 3-letnią apo od
szukuje posady. Trocka

AKUSZERKA 5
lokalu Lombardu przy ul. Biskupiej 12 (Plac Ka-MarjaLaknerowari

Przyjmuje od godz. 9 do
zastawów od Nr. 21142 do Ir. 71455 opłaconych 7 w., Kasztanowa 7 m.5.

Mieszkania
i pokoje

19 Źródło Pracy. 529—0
pzm dwie uczenice

na mieszkanie z do-
brem utrzymaniem. Opie-
ka troskliwa. Pomoc w
ęzykach obcych Pod-

Rekomendacja.

 

 

į
do V-go miesiąca 1930 r. —00 WZP69 Dentysta  przeprowa- górna 8 m. 1 (obok ulicy

= dza się z jednego mia- Sjerakowskiego). 503-sl
i f steczka do drugiego |'1" meet

A PRACA | rosi współobywateli o [yokój umeblowany, cie-
DELICE“ | listy polecające. P pły, do SyMi ścia

2 Oto jeden z tych li- Prz ul. „kai A edt
FABRYKI ienk. k h stów; róg ul. Mickiewicza)

E c K l wfinagań, wIadOjĘCa „Pan dentysta G. wpra- Oglądać od 3 g.—5 g. p.p.
A. P I A S językiem niemieckim po- Wił mi osiem zębów. któ- 499—s0

w KRAKOWIE. trzebna jest do interesu re wszystkie wypadły ku
-Najsmaczniejszy z batonów! Ma kilka smaków

i kosztuje niedrogo.
Żądajcie wszędzie. ca“ "do—00

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

handlowego
Oferty pod „Potrzebują- doweleniu.

Alainas : 4 m, 23
„Dziennika“.

w Wilnie, mojemu zupełnemu za-

uczenice

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

ych żeglarzy na oceanie| Przepiękna legenda panienki na pełne utrzy-
który czaruje I zachwyca okol—Nad program
Początek seansów od 4. 6. Następny program:

SSANTRINISITT NY ITSS PANEAASPREKYB

PIERWSZY ELIOS BE — Od godz. 4-ej do 7-ej cenyzniżone:. Balkon 60 gr. — Parter 1 zł. — Wznowienie Gigantycznego

kiego filmu nie wolno hie widzieć i Sukces wszechświatowy.
Ze względu na wysoką wartość artystyczną Dla młodzieży dozwolone. — Początek seans. o g. 4-ej ost. seans 10.15.

VARDASBA GIITOK IRSNITC TAS CTAO KIT VV RAIN AK KIE AO TAIES

Dziš! Wielki špiewny film! Zupelnie nowe wydanie| Wszechświatowej słewy arcydzieło A. Dumasa p. t. DAMA KA
POLSKIE WANDA” „MELJOWA (Królowa półświatka). Wstrząsająca tragedja—opera w 12 akt. — W rolach głównych: Znakomita Norma

LL

rzyjmę na całodzien- sny
ne utrzymanie 2—3 dla 2 osób. Można z

Królewska 5,obiadami
544—s2] m. 5.

dzącyz r. 3285 przed Chrystusem
Kalendarz ten składa się z

dwuch kamiennych tablic, pokry-

wodzący czarno na białem, że
krytycznego dnia kupił ów kape-
lusz w magazynie Browna.

Detektywi patrzą przez palce i
śmieją się: „nie damy się już na-
brać”.

plamione krwią i zostawiły na podłodze jadalni
wielkie czerwone plamy.

Okropne podejrzenie nasunęło się biednej ko-
biecie. Obrzuciła męża takiem spojrzeniem, że zro-
zumiał jej myśli.

— Mch, Klaudjo, czy możesz coś podobnego
przypuścić!?

— Wybacz mi!l—zawołała—miałam naprawdę
okropną myśl.

A że była sprytniejsza od męża, domyśliła się
wszystkiego odrazu. 4

— Najwidoczniej jakiś człowiek został zamor-
dowany. Zbrodniarze rzucili worek, a tyś poplamił
sobie nogi krwią nieszczęśliwej ofiary.

— Możliwe — wyszeptał Jan przerażony.
— Weź to złoto, Janie, i zanieś prędko do

mera.
— Już idę i opowiem mu wszystko, co wiem.
Przed wyjściem zmienił obuwie.
Mer Chateauneuf-du'Rhóne mieszkał w małej

willi przy drodze, prowadzącej do Viviers. Jan za-
dzwonił, zastukał do drzwi ogrodu, ale nikt się nie
zjawił. W oknach nie paliło się żadne šwiadelko.
Wldocznie służąca spała, a mer był u znajomych.

Jan wrócił do domu.
. — Niema nikogo u mera.

jutro rano.
— Liepiej byłoby jeszcze dziś, ale trudno.
Podała zupę, ale Jan nie był głodny. Wzru-

szenie odebrałc mu apetyt. Klaudja też prawie nie

Pójdę do niego

auczycielka  francu- i
Aktów 10. — W skiego przyjmie 3

manie. Troskliwa opieka.
Nowoczesne wygody,

Konwersacja. Gimnazjal- L: tniska z utrzymaniem
w majątkach ziem-

skich w Nowogródzkiem Nr.
cznia gimn. przyjmie i Wileńskiem wojewódz-

twie. Informacje: Wilno, D-wa Pułku „Głębokie",
nie radca Burhardt, ko- Ad. Mickiewicza 23, Biu- un. się. —s0
rep. na miejscu ul Troc- ro "echniczne Inž. Kier-

537—s0 sncwski i Krużołek 28 Zsa książkę pobo-

na 6 m. 16. 543—s2

 

na pełne utrzyma-opowieść miłosna. Ta-

ka 11, m. 16.

Ius]Bam
W komisarjacie.

tel. 5-60.

— W jakim celu prosi
pan

ska,

šrednikiem

Jalnym. “

matrymon-

Lekarz

diužej?uczni szk. śr., moż-L
na z RM Opie- Sprawy zz)Ja, ae AE bym je usłyszeć.
ka, obre odżywianie. s —odzywa się krawiec. — u,
Zarzeczna 28 Aii 1 majątkowe Czekam juž od roku na

uregulowanie

(D? „>Przedania dom z pozowaneogrodem 120 sążninowootworzonym
W internacie przy mu. Kw. ziemi na Sołtanisz- wzwwwazzowszwwy KUPNO-

SPRZEDAŻzakładów naukowych. —ESTWARK—, W dobie sportów.
— Moi rodzice nie chcą

się zgodzić, abym wyszła

513—0

 

kach Sokoia 12. 546-s2ję panienki ze średnich

Pelne utrzymanie. Opie-
ka zapewniona. Warunki
przystępne. Skopówka 9
m. s!Rymszewiczowa.

4

odległy od stacji kol
o 1 klm. obszaru

około 100 ha. orna
ziemia, łąki, las, za-
budowania kompletne
w dobrym stanie,

sprzedamy na dogo-
dnych warunkach roz-

terminowania.
Dom H-K. „Zachęta'*
Mickiewicza 1, tel.

za ciebi

 

O" pokój z oso-
bnem wejściem, ja-
z elektrycznością

Mostowa 25,

 

ETNISKA całodzienne $KIEgo zam. w Rudzisz- ze zaraz
utrzyman. na wrze-

sień w mająt.
Miejscowość ładna, su-

a 2 pozwolenie na cha, jas. zak Staż,kol.
i roń. Czyktopa - | pocz. Gudogaje Zapol-PIER WSZYDŹWIĘKOWYKINO - TEATR i Dziś premjera! Epokowy film dźwiękowy z udziałem znakomitego Ramona Nowarro | czarującej Anita Page wśladuje? Ce APM S Si

— O tak! Jest |.
sm P RERjakie pańskie zdanie o

Godzina przyjęć.

wchodzi do

Z [MEJ—— 53 przepelnionej poczekalni:
—Proszę, kto czeka naj- skie zdanie jest bez war-

zamąż, ponie- okazyjnie do sprzedania
waż jgsteś sportowcem* Bakszta 14 m.3. 515—0

Przecież i ty oddajesz
się sportom.

— Właśnie mówią, że K

przecież ktoś musi sie- munikacji w promieniu 5
dzieć w domu.

545—s0L„9780550|mwmwwwwawowawm nistracja „Kolonista” —0

jadła. Położyli się wcześnie.
O świcie ktoś zapukał do drzwi. Klaudja

otworzyła i stanęła jak wryta, ujrzawszy dwóch żan-
darmów i trzech panów w czarnych ubraniach. Za-
raz przy wejściu jeden z żandarmów zobaczył wo-
rek, który leżał jeszcze na stole i zawołał:

— Mamy ptaszka!
Inny znów znalazł zakrwawione obuwie i po-

kazał pozostałym krwawe plamy na podłodze. Jan
Bizart nie zdążył nic powiedzieć, gdyż żandarmi,
nie bawiąc się w żadne objaśnia, nałożyli mu kaj-
danki a jeden z panów powiedzioł.

— Aresztuję pana w imię prawa.
Teraz należy opowiedzieć, co się stało.
Pewien kramarz nazwiskiem Fonace, który

sprzedawał na jarmarkach różne świecidełka, wra-
cając z Douzere, znalazł na drodze trupa jakiegoś
człowieka. (dał się zaraz do Chateauneuf, zaalar-
mował mera i razem z nim pojechał samochodem
do Montelimar, aby zawiadomić żandarmecję.

Władze śledcze udały się na miejsce, zbrodni,
gdzie znaleziono zwłoki, jak się okazało bogatego
farmera z Grande-Combe, którego folwark znajdo-
wał się w odległości pięciuset czy sześciuset metrów.
Farmer wracał z targu Viviers, gdzie sprzedał woły.
Morderca zadał mu tylko jedno uderzenie nożem
w szyję wskutek czego głowa została prawie od-
cięta od tułowia i stąd na drodze powstała olbrzy-
mia kałużo krwi.

(D. ć. n.)

Eikraisi || ZGUBY || RÓŻNE |

NTERNAT T-wa W. O.
„Przyszłość” dla ucz-Zgubiono

rejstrac. 14439 sa- niów szkół średnich, roz-
począł zapisy nowowstę-

mochodu osobowego. pujących. Ul. Zarzeczna
Nr. 5-a m. 2. 548—s8

KTEBOSKOKA
Aluzja.

— Za każdym razem,
kiedy cię spotykam, mu-

pomyśleć o

 

rową na tytoń na
imię Witolda Nowosiel-

kach unieważnia się. —0 Adamskimi

— Czyżbym był taki
Kazaa do niego podobny?

— Nie, ałe on jest mi
także winien dwadzieś-
cia złotych.

Anielin.

547—s2 Bez wartości.

— Panie dyrekterze,

mojej sztuce?

— Jest bez wartości.

— Ja wiem, że pań-

DRU-
KARNIA

I INTROLIGA-
TORNIA

„DZIENNIKA
WILEŃSKIEGO”
WILNO, Ul.Mo-
stowa Nt 1

tości ale mimo to chciał-

rachunku.egzje

Telefon 12 - 44,

PRZYJMUJE

WSZELKIE

ROBOTY

w zakres dru-
karstwa

1 Introligator-
stwa wcho-

dzące.

trzelba 16 kal. nieu-
żywana, amatorska

 

UPIĘ folwarczek
4—10 ha dobrej ko-

km. Wilna. Budynki po-
żądane. Zgłoszenia Admi-

 

Redaktor odpowiedzialny: JERZY CIESZEWSKI. 
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