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WILEŃSKI NUMER T. IL.
z okazji Il-gich Targów Północnych ukaże się w pierwszych

dniach września, wspaniale ilustrowany specjalny

NUMER WILEŃSKI
TYGODNIKA ILUSTROWANEGO.
 

Prace p. Premjera.
(Telefonem od wlasnego korespondenta).

WARSZAWA. Premjer p. Piłsudski pracował w prezydjum Rady

Ministrów w nocy ze środy na czwartek, oraz przez cały czwartek.

We czwartek konferował z ministrami Kwiatkowskim i Bórnerem. W

sobotę po południu przyjmie przedstawicieli i szefów delegacji mię-

dzynarodowej konferencji rolniczej.

Podpisanie nominacji.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. We czwartek Pan Prezydent Rzeczypospolitej

podpisał nominację p. inż. Kiihna na ministra komunikacji.

Zmiany w Ministerstwie Spraw We-
wnętrznych.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Były komisarz rządu m. Warszawy p. Henryk
Kawecki mianowany został naczelnikiem wydziału bezpieczeństwa
ministerstwa spraw wewnętrznych.

Dr. Kazimierz Duch b. dyrektor departamentu samorządowego

mianowany został
tystycznym.

naczelnikiem wydziału w głównym urzędzie sta-

Nowy wojewoda iwowski.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Wojewoda stanisławowski Nakoniecznikoff-Klukow-
ski zawezwany został do Warszawy i obejmie stanowisko wojewody
lwowskiego, wobec odmowy pułkownika Koca.

Połączenie telefoniczne z Indjami
Holenderskiemi.

(Telefonem od wiasnego korespondenta).

WARSZAWA. We czwartek odbyła się pierwsza radjo-telefo-
niczna rozmowa przez Berlin i Londyn z Indjami Holenderskiemi.

Manifestacja na placu Teatralnym.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Wczoraj odbyło się posiedzenie rady miejskiej
m. Warszawy. Przed posiedzeniem na placu Teatralnym  manifesto-
wali socjaliści, domagając się rozwiązania rady miejskiej.

Rozmowa telefoniczna Warszawa—Wa-
szyngton.

(Tel. od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W środę odbyła się pierwsza rozmowa telefo-
niczna Warszawa — Waszyngton. Rozmawlał minister Kwiatkowski
z podsekretarzem handlu w Waszyngtonie a następnie z dyrektorem
departamentu morskiego ministerstwa przemysłu i handlu Nosowi-
czem, który tam przyjechał z „Polonją”.

Wycieczka uczestników konferencji
rolniczej.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Po zakończeniu konferencji państw rolniczych
urządzona zostanie czterodniowa wycieczka po kraju. Szefowie dele-
gacji zwiedzą Łowicz, Gdynię,
dnich.

Puławy i będą na Targach Wscho-

Ukraińskie rizuny demolują Świątynie
katolickie.

LWÓW. (Pat.) Lwowski „Kur-
jer Poranny* donosi. z Tarnopola,
że onegdaj o godz. 3 nad ranem
nieznani sprawcy zakradli się do
kościoła rzymsko-katolickiego w
Berezewicy i zdemolowali wnętrze

Pismo dodaje ze swej
strony, iż wszelkie oznaki wska-
zują na to, że zbrodni tej do-
puścili się uczniowie ukraińskie-
go gimnazjum w Tarnopolu.

świątyni.

B. wojewodzie iwowskiemu podpalono
sterty ze zbożem.

LWÓW. (Pat). Lwowski „Kur-
jer Poranny" donosi z Tarnopola,
że na folwarku Rożdwiany, włas-
ność byłego wojewody Iwowskie-

go Borkowskiego, podpalono one-
gdaj dwie sterty pszenicy, które
spłonęły. Szkody wynoszą 10 tys.
złotych.

Nowe enuncjacje Treviranusa.
Niemcy mają po dwóch-trzech latach wystąpić skutecznie

z żądaniem rewizji granic.

BERLIN. (Pat.) Na jednem z
zebrań wyborczych partji ludowo-
konserwatywnej w Marchji pogra-
nicznej przemawiał we środę min.
Treviranus, który m. in. oświad-
czył, że jest bezcelowe prowa-
dzenie przez Niemcy polityki re-
wizjonistycznej tak długo, dopóki

nie dojdą one do wewnętrznego
skonsolidowania i dojrzałości, aże-
by tego rodzaju politykę móc po-
przeć całą siłą. Zdaniem ministra,
Niemcy będą mogły dopiero po
dwóch — trzech latach wystąpić
skutecznie z żądaniem rewizji
granic.

Uspokojenie indji.
SIMLAH. (Pat). Tejbahadur Sa-

pru i Jayakar po odbytej rozmo-
wie z wice-królem w sprawie mo-
żliwości przywrócenia pokoju w
Indjach, odjechali do Allahabad.
Jayakar zawiózł z sobą szereg
ważnych dokumentów, co do

których zasięgnie opinji Pandit
Motilar Nehru i Gandhiego przed
odjazdem do Simlah, gdzie póź-
niej odbędzie się ponownie roz-
mowa z wice-królem. Jak przy-
puszczają, misja jego w Simlah
uwieńczona będzie powodzeniem.

 

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.

OTWARCIE KONFERENCJI ROLNICZEJ
W WARSZAWIE.

WARSZAWA. (Pat). Przed u-
roczystem, oficjalnem otwarciem
konferencji warszawskiej odbyła
się w gabinecie p. ministra rol-
nictwa Janta-Połczyńskiego nara-
da kierowników delegacyj państw
reprezentowanych na konferencji,
na której został ustalony porzą-
dek i regulamin obrad. B

Przed godziną 10-tą min. 30,
kiedy nastąpiło otwarcie konfe-
rencji, sala kolumnowa Minister-
stwa Rolnictwa zapełniła się. Przy
stołach zasiedli delegaci poszcze-
gólnych państw, dalej w fotelach
zajęli miejsca przybyli na otwar-
cie przedstawiciele rządu, dyplo-
macja z posłami i chargć d'affai-
res państw biorących udział w
konferencji, wielu wyższych urzęd-
ników państwowych, przedstawi-
ciele instytucyj rolniczych, prze-
mysłowych i finansowych. Loża
prasowa wypełniona była szczel-

nie przedstawicielami
granicznej i krajowej.
W imieniu rządu polskiego

otworzył konferencję minister
spraw zagranicznych p. August
Zaleski, wygłaszając przemówienie
w którem między innemi zazna-
czył, że „zbierając się natę kon-
ferencję, wchodzimy na drogę,
wytyczoną przez ostatnie wskaza-
nia Ligi Narodów. Idea, która nas
łączy, jest też zgodna z ideą,
która natchnęła p. ministra Brian-
da, gdy zaproponował stworzenie
federacji europejskiej.

Po przemówieniu p. ministra
Zaleskiego, na wniosek rumuń-
skiego ministra przemysłu i han-
dlu p. Madgearu jednomyślnie
wybrano przewodniczącym  mini-
stra rolnictwa p. Janta-Połczyń-
skiego.

Obejmując przewodnictwo kon-

prasy za-

„ferencji p. minister Janta-Połczyń-
ski wygłosił przemówienie.

Przemówienie ministra rolnictwa Janta-Połczyńskiego.
Przedewszystkiem pragnę po-

dziękować Panom za zaufanie,
którem Panowie raczyli mnie ob-
darzyć, powierzając mi zaszczyt-
ną funkcję przewodniczącego na-
szej Konferencji. Rozumiem, że
Panowie, czyniąc swój wybór,
chcieli poniekąd podkreślić, że
wierzą w słuszność idei, której
Rząd Polski chciał dać wyraz,
zapraszając poważną grupę państw
o zbliżonym do siebie charakterze
gospodarczym, na Międzynarodc-
wą Konferencję Rolniczą do War-
szawy.

Jeśli przedstawiciele tych państw
zasiedli przy wspólnym stole
obrad, aby zastanowić się nad
możliwością podjęcia wspólnej
akcji, zmierzającej do polepsze-
nia bytu szerokich mas rolniczych,
stało się to niewątpliwie dlatego,
że poziom życiatych mas nie za-
leży już dziś tylko od wysokości
i jakości produkcji, lecz w pierw-
szym rzędzie od problematu zby-
tu. Jeśli wzmożenie produkcji
stanowiło zadanie, dające się po-
niekąd rozwiązać w ramach jed-
nego państwa, to zadanie zbytu
jest zagadnieniem par excellence
międzynarodowem.

Tegoroczne wyjątkowo silne
przesilenie rolnicze przyśpieszyło
niewątpliwie ewolucję wypadków,
która od kilku lat już zmierzała
do zbliżenia państw rolniczych.

Choć konieczność tej współ-
pracy jest w tych warunkach
naturalna i oczywista, wciąż jesz-
cze podnoszą się głosy, dopatru-
jące się w obradach naszych cze-
goś innego, jak wysiłku, zmierza-
jącego do podjęcia w ramach
zasad Ligi Narodów ścisłej współ-
pracy na polu gospodarczem.
Jako przewodniczącemu tej Kon-
ferencji niech mi wolno będzie
zatem głośno stwierdzić, że obec-
ne położenie rolników państw
tu reprezentowanych przedstawia
dosyć niebezpieczeństw i daje do-
statecznie wiele powodów do łą-
czenia się, aby cele wyłącznie
gospodarcze i społeczne wypeł-
nić mogły temat naszych prac i
naszych obrad.

Zyjemy w czasach daleko idą-
cego przekształcenia warunków
produkcji i warunków wymiany i
myślę, że nie ubliżę nikomu z tu
obecnych, jeśli stwierdzę objek-
tywnie, że powojenna Europa po-
została w rozwoju tych metod
w tyle zakrajami zamorskiemi, że-
rolnictwo pozostało w tyle za prze-
mysłem i że metody wymiany
produktów rolnych przedstawiają
się szczególnie niekorzystnie w
tej połaci Europy, którą my tu
reprezentujemy.

Wszyscy patrzymy z zaufa-
niem i sympatją na pracę Ligi
Narodów, zmierzającą do rozwią-
zania ciążącego nad nami zada-
nia znalezienia nowych form
współżycia gospodarczego między
narodami, lecz wiemy, że prace
te, obejmujące przeszło 50 państw,
z konieczności nie prędko dadzą
pozytywne rezultaty. Obrady na-
sze ułatwią Lidze, w zrozumieniu
ich inicjatorów, dojście do celu,
który sobie wytknęła, gdyż łat-
wiej jest budować wielki gmach
z dużych niż z drobnych kamie-
ni. Jeśli uda nam się tutaj uz-
godnić, a conajmniej zbliżyć
opinję nas wszystkich co do licz-
nych problematów, mających ży-
wotne dla nas znaczenie, to łat-
wiej świat cały zrozumie i nale-
życie doceni specyfic"ny cha-

rakter naszych rolniczych inte-
resów.

Dwić kategorje zagadnień fi-
gurują na porządku dziennym
naszej Konferencji. Pierwsza, obej-
mująca trzy pierwsze i w części
i czwarty punkt naszego porząd-
ku dziennego, zmierza do wza-
jemnego unormowania stosunków
między państwami tu reprezento-
wanemi. Trudności, piętrzące się
przed nami ze wszystkich stron,
są tak wielkie, że nie wolno nam
pogłębiać ich przez politykę nie-
skoordynowaną i konkurencję ni-
czem nieopanowaną. Winniśmy
zatem tę szkodliwą konkurencję
ze stosunków naszych wyelimi-
nować, lub uchwycić w ramy,
możliwie mało szkodliwe dla
wspólnych. interesów naszego rol-
nictwa. Przykłady takiej współ-
pracy już istnieją, a niedawno
wystąpiła z daleko idącym pro-
gramem grupa państw  dunaj-
skich z inicjatywy obecnego tu
p. ministr Madgearu. Proszę mi
wierzyć, że właśnie tu w Warsza-
wie inicjatywa ta wzbudziła szcze-
re zainteresowanie i sympatję.
Przedyskutowanie w większem
kole, jakie są możliwości reorga-
nizacji i normalizacji handlu eks-
portowego, ułatwi niewątpliwie
konkretne porozumienia ekspor-
towe conajmniej między pewne-
mi państwami, biorącemi udział
w naszej konferencji.

Punkty porządku dziennego,
dotyczące premji eksportowych
oraz spraw weterynaryjnych, mają
poważne aktualne znaczenie dla
wszystkich państw, eksportują-
cych produkty rolnicze.

Druga kategora zagadnień,
objętych porządkiem dziennym,
dotyczy dalszej współpracy” mię-
dzy naszemi państwami. Idzie tu
przedewszystkiem 0 połączenie
sił państw, zainteresowanych
w eksporcie rolniczym, w kierun-
ku zorganizowania wspólnej obro-
ny dla wspólnych naszych inte-
resów. Indywidualne wysiiki nasze
nie zdołały dotychczas zapewnić
zwycięstwa tym zasadom gospo-
darczym, bez których żyć nie
możemy. Wspólnie reprezentu-
jemy 95 miljonów ludności — 95
miljonów konsumentów i głosu
naszego nikt nie będzie mógł
zbagatelizować. Życzeniem inicja-
torów Konferencji było, aby
pierwszy kontakt większej grupy
państw, nawiązany tutaj, nabrał
cech stałości i uchwycony był
w pewne konkretne formy. Mam
nadzieję, że dyskusja nasza do-
prowadzi do pozytywnych wyni-
ków w tej sprawie.

Powyższy zarys porządku
dziennego odzwierciadla wyraźnie
cele naszej Konferencji. Ma ona
przyczymić się dó stworzenia zbio-
rowego wysiłku i planowej koo-
peracji w tej części Europy i na
tym odcinku życia gospodczego,
gdzie dotychczas brak tej koope-
racji odbijał się w sposób szcze-
gólnie niekorzystny na sytuacji
nas wszystkich.

Czy jest to „blok agrarny“,
skierowany, jak niektėrzy twier-
dzą, przeciwko paristwom prze-
mysłowym? Nic błędniejszego.
Państwa agrarne muszą utrzymy-
wać najżywsze stosunki z pań-
stwami  przemysłowemi, jedne
stanowić muszą dla drugich tere-
ny zbytu i bez siebie obyć się
nie mogą. Nie chcemy być wsto-
suuku do państw o charakterze
przeważnie przemysłowym prze-

ciwnikiem, lecz zorganizowanym
kontrahentem i chcemy, by wza-
jemne nasze stosunki normowane
były według zasad, dla obydwu
stron korzystnych.

Program, przez nas wysunięty,
nie zawiera żadnych ukrytych
ataków i żadnych niedopowie-
dzeń. Nie zawiera on żadnych
myśli wywrotowych w dziedzinie
gospodarczej, lecz jasny program
współpracy grupy państw, wal-
czących ze wspólnemi trudnościa-
mi i zdecydowanych na podjęcie

wspólnej z niemi walki.
Po przemówieniu ministra Poł-

czyńskiego dokonano wyborów
prezydjum konferencji.

Po wyborze komisyj przemó-
wienia powitalne wygłosili: mini-
ster Wasiljew, minister Kerem,
wiceminister baron Pronayi, prof.
Kreismanis, minister Madgearu,
podsekretarz stanu Pazderkai mi-
nister Demetrowicz. Po ustaleniu
godzin obrad komisyj p. minister
Janta-Połczyński zamknął pierw-
sze posiedzenie plenarne.
 

WOJSKO DZISIEJSZYCH NIEMIEC.
jake groźba dla pokoju europejskiego.

(Studjum wojskowe francuskie w Mercure de France.)

V.

Zaciąg.

Sprawa zaciągu wojskowego
stawiała przed kierownictwem
Reichswehry dwa żądania Sztabu
Jeneralnego: wybór rekruta i wy-
kształcenie pewnego minimum
wojsk.

Byłoby całkowitem niedoce-
nianiem sprawy wojny przyszłej
mniemanie, że wystarczy ustawić
pozorną słabość zaciągu Reichs-
wehry z wielką liczbą zaciągu
mobilizacji francuskiej. Liczba
jest tylko jednym z czynników
siły. Rozstrzygają także czynaiki
charakteru i wychowania narodo-
wego.

Kierownictwo Reichswehry roz-
wiązało sprawę wyboru rekru-
tów przy pomocy Centralnego
Komitetu Stowarzyszeń  Patrjo-
tycznych, liczącego 1.200 oddzia-
łów. Za jego pośrednictwem daje
wytyczne wstępnego kształcenia
młodzieży niemieckiej, poddanej
bardzo dokładnym ćwiczeniom,
kierowanym przez przodowników,
wyznaczonych przez wojsko. Kie-
rownicy stowarzyszeń wybierają
następnie najzdolniejszych i skie-
rowują ich do wojska, dając za-

razem kartkę z wiadomościami o
każdym stającym do poboru. Ta
kartka towarzyszy żołnierzowi aż

do korpusu. Dla zrozumienia rze-
czy wystarczy powiedzieć, że w

jednym z pułków, mającym gar-

nizon w okolicy, gdzie nacjona-

liści są w mniejszości, w r. 1925

zwolniono 13 proc. ludzi, a w za-

ciągu uzupełniającym było 80
proc. ze Stahlhelmu, 15 proc. z

Wehrwolfu i Olimpji, 5 proc. z

Jungdeutscher Orden i innych
organizacji.

Sztab generalny oznacza na
350 tys, minimum zaciągu, któ-
rego żąda gen. von Seeckt dla
swego planu operacyjnego: 100
tys. w służbie czynnej, wedle po-
stanowień traktatowych, rezerwa

250 tys. ze zwalnianych. Do tego
dołącza się 150 tys. Schutzpolizei.
Razem 150 tys. ludzi w <Q dy-
wizjach infanterji, 9 dywizji ka-
walerji, które mają utworzyć 10
korpusów w 3 armjach zmobili-
zowanej Reichswehry. Całość pla-
nu von Seeckt'a ma być urze-
wistniona w r. 1930.

Dla osiągnięcia tej liczby re-
zerw Heeresleitung szeroko uży-
wa systemu zwalniać przed ter-
minem. Kontrola wojskowa, któ-
rej dokładność jest podejrzana,
wykazuje jednak, że zwolnienia
osiągnęły 15 procent, czyli trzy
razy więcej niż dozwolone 5 proc.
Służą temu celowi olbrzymie na-
dużycia lekarskie. Żołnierze po
trzech czy czterech latach wy-
chodzą z wojska dla względów
zdrowia. W ciągu 10 lat wojsko
Rzeszy przepuściło w ten sposób
przez swe szeregi 280 tys. ludzi
wyszkolonych.

Oprócz tego istnieją  OSzus-
twa, polegające na takiem pro-
wądzeniu wykazów, że żołnierz,
który wyszedł z wojska,jest ciągle
w wykazach, a w rzeczywistości
inny jest na jego miejscu. Tylko
służba mobilizacyjna ma wykazy
dokładne i odnajdzie żołnierzy.
W ten sposób liczni studenci spę-

dzili rok lub dwa w wojsku Rze-
szy. Zbadaliśmy  siedm takich
wypadków: siedm nazwisk było
niezmiennych od chwili utworze-
nia Reichswebr, ale 1 z tych żoł-

nierzy miał l1-go następcę, 4-ch
miało po 2 następców, 2 miało
po 3-ch następców, a nazwisko
ciągle to samo.

Tak samo po Jenie w pokoju
tylżyskim r. 1807 armja pruska
została ograniczona do 42 tys.
Judzi, ale w r. 1812 dostarczyły
Prusy 200 tys. doskonałych żoł-
nierzy, którzy przyczynili się do
Waterloo.

Żołnierze zwolnieni dostają
pensje i miejsca w urzędach, co
rozszerza tam zarazem wpływy
wojskowe. We wszystkich mini-
sterstwach istnieją wpływy mini-
sterstwa Reichswehry, w którem
istnieje nawet służba centralna
łączności / międzyministerjalnej.
W ten sposób wojsko trzyma
w ręku kółka administracji.

Dla oficerów pomnażano licz-
bę urzędów cywilnych w wojsku,
zajmowanych przez oficerów t. zw.
poza służbą z dawnej armji. Tak
jest w służbie centralnych i tak
w sztabach poszczególnych, gdzie
na 1 oficera prawidłowo zapisa-
nego znajduje się 4 lub 5 jako
urzędników cywilnych w wojsku.
Schutzpolizei i Landeskriminalpo-
lizei dały schronienie dalszym
oficerom, którzy muszą podda-
wać, się kształceniu wojskowe-
mu. Heeresleitung sądzi, że do
roku 1930 będzie miała *, kad-
rów wojny 1914—18, złożonych z
oficerów poniżej 55 lat, razem
w liczbie 84.000. Są oni kształce-
ni bez przerwy. Wreszciew admi-
nistracji państwowej jest pełno
oficerów, np. w służbie propa-
gandy, złączowej z ministerstwem
spraw zagranicznych, ale mającej
filję także w służbie wiadomości
wojskowych, na 11 zastępów na-
czelników sekcji jest 9 dawnych
oficerów zawodowych, a z tych
7 należało do niemieckiej służby
szpiegowskiej w czasie wojny.

drabnę wiadomości.
Katastrofa kolejowa

w Rosji.
MOSKWA. (Pat). Na przystan-

ku Kołubań-Panszy, na południo-
wo-wschodniej kolejężelaznej, wy-
koleił się pociąg towarowy z tran-
sportem ropy naftowej. W czasie
katastrofy powstał pożar, który
zniszczył 38 wagonów.

Ogólno - polski zjazd inży-
nierów drogowych.

KATOWICE. (Pat). W dniu 28
b. m. rozpoczął się: tu ogólno-
polski zjazd inżynierów drogo-
wych z całej Polski. O godz. B-ej
rano wyjechali uczestnicy zjazdu,
w liczbie około 100 osób, na zwie-
dzenie nowych dróg asfaltowych,
smołowcowych i kostkowych.
Po powrocie odbywano  ob-
rady. Zjazd potrwa przez dzień
29 b. m.

 

 

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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brzeglenie a zagranica
Ostatnie przesilenie — czyli,

jak dowcipnie nazywa je kato-

wicka „Polonia“ — przesiadanie,

wywołało mnóstwo domysłów i

przypuszczeń, nietylko w prasie

polskiej ale również i zagranicz-

nej.

Jedno z takich przypuszczeń,

które niewiedzieć skądi jak pow-

stało i powtórzone zostało przez

wszystkie niemal pisma łączy

ostatnią zmianę, jaka zaszła w

rządzie naszym z faktem wzmo-

żonej agresywności polityki nie-

mieckiej. Rzekomo ma premjer

Piłsudski z całą energją wystąpić

przeciwko zakusom krzyżackim

Trewiranusów i komp. co pod-

niosłoby ogromnie śród najszet-

szych warstw ludności jego po-

pularność ostatnio  zachwianą

ciężkim kryzysem gospodarczym

jaki przeżywamy. Niektóre pisma

(jak np. ABC) zamieściły nawet

wiadomość o tem, jakoby p. pre-

mjer osobiście zamierzał udać się

do Genewy na tegoroczny zjazd

Ligi Narodów, by tam bronić

sprawy polskiej. .

Nie przeczymy, že haslo zde-

cydowanej polityki wobec zaku-
sów niemieckich, istotnie byłoby

w narodzie naszym niezmiernie

popuiarnem, zwłaszcza gdyby ta

polityka objęła także różne eks-

pozytury niemieckie w naszym

kraju, jak np. bandy rezunów

ukraińskich, bezczeszczących na-

sze świątynie, puszczających z

dymern mienie polskie i urągają-

cych w żywe oczy nam, gospo-

darzom, we własnym naszym do-

mu.
Powtarzamy, że taka polityka

zjednałaby niewątpliwie dla rządu

obecnego i jego kierownika naj-

żywszą sympatję atoli mimo

domysłów i pogłosek, faktycznie

nic dotychczas nie zdaje się wska-

zywać na to, iż rząd obecny isto-

tnie zamierza pójść w tym kie-

runku.

Ostatni wywiad w „Gazecie

Polskiej" 0 charakterze urzędo-

wego ėxposė, zapowiada bez-

względną walkę z Konstytucją,

Sejmem, posłami, centrolewem—

nie wspomina jednak ani słowem

o polityce zagranicznej, ani też

sytuacji, jaka ostatniemi czasy

wytworzyła się w Małopolsce

wschodniej.

Zresztą byłoby to rzeczą

wprost nie do wiary aby właśnie

premjer Piłsudski stanąć miał na

czele szerokiej, narodowej akcji

antyniemieckiej — sprzeciwiałoby

się to całej jego dotychczasowej

linji politycznej, zmierzającej prze-

ciwnie, do porozumienia z naszym

sąsiadem zachodnim, nawet kosz-

tem pewnych, z naszej strony

ustępstw.

Nie trzeba zapominać, że Pił-

sudski był twóreą legjonów, któ-

re wwojnie światowej walczyły

.po stronie państw centralnych,

że utworzył t. zw. „rząd narodo-

wy" o orjentacji wybitnie aktywi-

stycznej, którego imieniem wy-

dał dn. 3sierpnia 1918 r. pamięt-

ną odezwę, w której między in-

nemi czytamy:

„Z dniem dzisiejszym cały

naród skupić się winien w jed-

nym obozie pod kierownictwem

rządu narodowego.

Poza tym obozem zostaną

tylko zdrajcy, dla których po-

trafimy być bezwzględni".

W ciągu wojny p. Piłsudski

nie zmienił swej orjentacji, gdy

'w maju 1917 na posiedzeniu Ra-
dy Stanu wygłosił takie historycz-

ne słowa: >

„Państwa centralne krwią

swoją opłaciły zdobycie po!-

skiej ziemi przy niewielkim

przelewie krwi samych Pola-

ków; mają więc prawo moral-

ne do urządzania naszego

kraju...

Rada Stanu... przełamała

pierwsze lody, przełamała nie-

ufność kreju do polityki państw

centralnych i tę zasługę histo-

rja jej przyzna, zapisze to na

jej plus“. 4

Nie trzeba tež zapominač, iž

nawet po powrocie z Magdebur-

ga, pierwszym posłem, jakiego

przyjął w Warszawie, w grudniu

1918 r. był Niemiec, hr. Kessler.

Spodziewać się po p. premje-

rze Piłsudskim wybitnie antynie-

mieckiej polityki, znaczyłoby żą-

dać od niego, by sięžsprzeniewie-

rzył całej swej przeszłości.

* 2 *

Nieprawdopodobna pogloska,

jakoby p. Premjer Pilsudski ma

zaincjować kurs stanowczej poli-

tyki wobec Niemiec odbiła się

także echem na szpaltach prasy

niemieckiej, nie znajdując jednak

tam wiary. Poniżej pozwolimy so-

bie w krótkich słowach streścić

obszerny artykuł „Berliner Ta-
geblatt'a“ poświęcony ostatniemu

naszemu przesileniu, p. t. „Po-

wrót p. Piłsudskiego*. Futor arty-
kułu, jeden z wybitniejszych pu-

blicystów niemieckich Josef

Schwab na wstępie dość szeroko

(nie bez zadowolenia) zastanawia

się nad ciężkiem naszem położe-

niem, porusza kryzys ekonomiicz-

ny, trudności zewnętrzne it. p.

W takiej chwili objął rządy

p. Piłsudski, który niewątpliwie

uważa, że nadszedł czas do zaini-

cjowania polityki silnej ręki, do'

powzięcia stanowczych decyzji

i przeprowadzenia ich z całą

energją.
Publicysta niemiecki wątpi

jednak, że to się uda premjerowi

polskiemu, nad którym ciąży
brzemię popełnionych błędów.

Gdyby p. Piłsudski posiadał siłę

moralną zawrócić z dotychczaso-

wej drogi, pogodzić się z większo-

ścią narodu, gdyby dobrał sobie

innych współpracowników, nie

wzmacniał gabinetu  pułkowni-

ków, opierających politykę na

ostrzu miecza przez wprowadze-

nie do tego grona swego pomo-
cnika wojskowego, płk. Beka.

Autor artykułu przypomina

niedawną mowę marsz. Daszyń-

skiego i stwierdza, że apel jego

pod adresem p. Piłsudskiego wy-

wołał skutek wręcz przeciwny.

W dalszym ciągu snuje Schwab

przypuszczenie o rozwiązaniu sej-

mu, ustanowieniu jawnej dykta-

tury, o zmianie, drogą oktrojowa-

nia, ordynacji wyborczej i t. p.,
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2 prasy.
Echa wywiadu.

„Gazeta  Warsz.* poświęca
sprawie wywiadu p. prezesa Rady
ministrów artykuł, w którym za-
znacza, że opinja oczekiwała wy-
wiadu tego z wielkiem zaintere-
sowaniem.

Spodziewano się, że szef nowego
rządu określi jego stanowisko w naj-
ważniejszych w tej chwili trudnościach
państwowych, że sprawa niemieckiego
ataku na nasze granice zachodnie. na-
stępnie przesilenie gospodarcze i finan-
sowe, wreszcie działalność tak zw.
mniejszości, zwłaszcza na terenie Ma-
łopolski Wschodniej, zajmą uwagę no-
wego premjera. Ale dowiadujemy się,
że te pytania, które zdaje sobie spole-
czeństwo, są to pytania „poselskie“, a
„poseł do Sejmu jest stworzony na to,
aby głupio pytał i głupio mówił”.

Nowy wywiad jest podobnym w
swej treści do poprzednich wywiadów
ich autora. Różni się od nich może tem
tylko, że w swej bezwzględnej negacji
idzie jeszsze dalej niż poprzednie wy-
wiady i że styl jego zawiera bardzo
charakterystyczną ewolucję i to z wielu
punktów widzenia. Obelgi, wypowie-
dziane pod adresem posłów, kilminują
w tym punkcie, że poseł nie składa
przysięgi, lecz „ślubowanie* poselskie.
Warto jednak mimochodem zauważyć,
że na podstawie dektetów rządów po-
majowych także sędziowie nie składają
przysięgi, łecz ślubowanie, a przysiędze
składanej przez funkcjonarjuszów pań-
stwowych (policja) odebrany został jej
religijny charakter.

Najbardziej znamienną rzeczą w
tym wywiadzie jest atak na obowiązu-
jącą obecnie Konstytucję.

Obecną Konstytucję krytykujemy
bardzo ostro, nie ukrywaliśmy także jej
błędów w chwili, gdy byly wprowadzo-
ne do niej przez zwolenników p. pre-
mjera, który w czasie uchwzlenia tej
Konstytucji był Naczelnikiem Państwa.
Pragniemy jej zmiany, choć oczywiście
nie uznamy żadnych gwałtów, których-
by usiłowaco dokonać w imię zmiany
Konstytucji. Ale nie możemy zapomi-
nać o tem, że już prawie dziesięć lat
na podstawie tej Konstytucji ściąga się
podaiki, pobiera rekruta, wymaga lo-
jalności obywateli państwa. P. premjer
stawia wysoko przysięgę w przeciwsta-
wieriu do zwyczajnego ślubowania.
Warto przypomnieć, że Prezydent Rze-
czypospolitej przysięga: „praw Rzeczy-
pospolitej a przedewszytkiem Ustawy
Konstytucyjnej święcie przestrzegać
i bronić".

*
* KSW

Z prasy sanacyjnej nie ogłosił
wywiadu p. Piłsudskiego jedynie
„Kurjer Poranny". Pismo to było
dotąd najwierniejszym sługą pił-
sudczyków. Sam p. Piłsudski za
jego pośrednictwem przez szereg
lat, zwłaszcza do wypadków ma-
jowych — wypowiadał się w wy-
wiadach  „Kurjera Porannego“.
Słynny wywiad na dzień przed
zamachem majowym by! właśnie
ogłoszony w  „Kurjerze Poran-

nym*, który wtedy uległ konfi-
skacie właśnie za ten wywiad.
Dotąd zawsze wszelkie enun-
cjacje marsz. Pilsudskiego pismo
to publikowało. Nieogłoszenie go
daje naturalnie pole do domy-
słów. Tembardziej, że widocznie
„Kurjer Por.“ mial go w ręce, co
widać z zamieszczonych uwag
wręcz „rewelacyinych*, jak na
organ piłsudczyków. Czytamy w
nich bowiem:

Konkretnych szczegółowych da-
nych do dalszej linji działeń rządu p.
marszałka wywiad... nie zawiera.

Takie poszukiwanie pierwiat-
ków pozytywnych, wybiega da-
leko poza normy prawowier-
ności.

Drugi szczegół, świadczący o
rozprzężeniu w tym obozie: mia-
nowicie korygowanie wywiadu.
Wiadomomo, że publikacje marsz.
Piłsudskiego nie mogą podle-
gać żadnym stylistycznym  po-
prawkom; nie wolno  zmie-
nić, ani przecinka. Tymczasem
z prasy sanacyjnej, która ogłosiła
wywiad, szereg pism, nie wyłą-
czając nawet — o zgrozo — „Pol-
ski Zbrojnej", dokonał zmiany peł-
nego nazwiska z wywiadu. Jedy-
nie „Gazeta Polska” i prasa|czer-
wona, podały zgodnie z orygina-
łem nazwisko owego „kauzyper-
dy w rodzaju Labermana*. Inne po-
zwoliły sobie zmienić „a* na „i*
i dopatrzyły się w tem nazwisku
„Libermana“.

* *

Wczorajszy numer „Robotni-
ka" uległ konfiskacie za artykuł
wstępny, poświęcony wywiadowi.
AiiSliai

Konsulat amerykański dał należytą
odprawę Kowalskiemu.

Ani przypuszczał Kowalski, że
konsulat amerykański odmówi
mu wizy wjazdowej do Fmeryki.
Wykosztował się nawet—dał 400
złotych na specjalne depesze, bo
myślał, że władze centralne, z
któremi konsulat porozumiewał
się na prośbę Kowalskiego tele-
graficznie, będą odmiennego
zdania.

Napróżno — wizy nie otrzy-
mał i do Ameryki nie pojechał i
nawet przyczyny odmowy mu nie
zakomunikowano.

Obrażony Kowalski w dniu 28
lipca r. b. wystosował długi list
do konsulatu z zapytaniem, „ja-
kie zachodzą przeszkody prawne
do wydania mi!tej wizy*.
 

 

zaznaczając, iż potulność narodu

polskiego może każdego męża

stanu

kroków, jednocześnie jednak ra-

dzi publicysta niemiecki, tej po-

zornej potulności mas ludowych

zbytnio nie ufać.

Położenie gospodarcze kraju

doprowadziło znaczną część lud-

ności do stanu rozpaczliwego.

Utworzenie dyktatury podkopało-

by stanowczo kredyt zagranicz-

ny—na co nie pomoże nawet p.

Dewey. Wewnątrz zasoby wyczer-

pane są skutkiem nadmiernych

podatków—w takich warunkach

rządy wojskowe nie mogą wzbu-

dzić zaufania zagranicy, bez któ-

rej Polska obejść się nie może,

miecz zaś jest tego rodzaju in-

strumentem, który rany zadaje,

ale ran nie potrafi goić.

W końcu przechodzi autor do
zagadnień polskiej polityki za-

granicznej, nie wierzy, aby Pił-

sudski, wbrew całej swej prze-

Szłości, zdecydował się na ostry

kurs antyniemiecki. Co się tyczy za-

zachęcić do podobnych

mierzonej rzekomo podróży do Ge-

newy, to gdyby nawet doszła dosku

tku, mocarstwa zaprzyjaźnione z

Polską użyją wszelkich sposobów

namowy, by nie dopuścić do pu-

blicznego występu, który mógłby

zakłócić pokojowy nastrój panu-

jący w Lidze Narodów. Dla ludzi

obdarzonych takim temperamen-

tem, w Genewie nie rosną wa-

wrzyny.
W konkluzji p. Schvab prze-

powiada Polsce ciężkie burzei

radzi p. Premjerowi Piłsudskiemu,

by energicznie ster nastawił w

innym niż dotychczas, kierunku,

inaczej może jego czółenko roz-

bić się o podwodne skały.

Tyle publicysta „Berliner Ta-

gebl.". Jakkolwiek trudno od re-

dakcji tego pisma wymagać bez-

stronności, zwłaszcza w sprawach

polskich, jakkolwiek nie szczędzi

ono w stosunku do nas kolorów

czarnych—warto jednak poznać

opinję wroga, gdyż niejedną po-
lityczną wskazówkę z niej wy-

ciągnąć można.

„Na powyższy list—pisze urzę-
dowe pismo mankietników — Br.
Arcybiskup otrzymał dn. 30 lipca
z konsulatu czterowierszową od-
powiedź, zaadresowaną na imię
Pana Jana Kowalskiego, w której
konsulat powiadamia tegoż „pana
Jana Kowalskiego*, że przesyła
mu siedem dolarów i 83 centy,
jako resztę ze „zdeponowanej“
przez niego sumy 200 złotych i
22 dolarów na koszta depeszy,
wysłanej przez konsulat do od-
nośnego urzędu w Waszyngtonie
i nic więcej".

Bo i cóż więcej mogli odpo-
wiedzieź?

Ale bardzo charakterystyczny
jest patos Kowalskiego w. liście:
„Ja, piastujący w naszej Rzecz-

pospolitej urząd Arcybiskupa, za-
twierdzonego i uznanego przez
Państwo Wyznania".., a w ko-
mentarzu do tej korespondencji
czytamy: „Rząd nasz polski nie
mniej posiada zmysłu moralnego
od rządu Stanów Zjednoczonych,
skoro więc Arcybiskupa Marja-
witów uznaje za uprawnionego
do zajmowania swego stanowiska,
to urzędnicy Stanów Zjednoczo-
nych, urzędujący w Polsce tego
prawa, ani wprost, ani ubocznie
odmawiać mu nie powinni”.|

Najwidoczniej jednak rząd Sta-
nów Zjednoczonych ma dużo
zmysłu moralnego, jeżeli się poz-
nał na Kowalskim i odpowiedni
sposób potraktował. (Kap ).

 

Co przyniosą wybory do Reichstagu?
W dniu 14 września, czyli nie-

spełna za trzy tygodnie odbędą
się nowe wybory do Reichstagu.
Sprawa ta żywo musi obchodzić
społeczeństwo polskie, gdyż od
kierunku przyszłej polityki nie-
mieckiej w dużym stopniu zale-
żeć będzie nasze przyszłe poży-
cie z naszym zachodnim sąsia-
dem. Wysuwane przez niektórych
polityków niemieckich jako hasła
wyborcze żądania „rewizji“ gra-
nicy polskiej każą pesymistycznie
zapatrywać się na pokojowość
tego pożycia.

Doskonale o sprawach nie-
mieckich poinformowany „Kurjer
Poznański* podaje w jednym z
ostatnich numerów szeregfcieka-
wych informacyj swego berliń-
skiego korespondenta, dotyczą-
cych nastrojów przedwyborczych
i ewentualnego ich wyniku.
W dniu 14 września r. b., a

więc za trzy tygodnie odbędą się
nowe wybory do Reichstagu. Spo-
łeczeństwo niemieckie przystępu-
je do wyborów tych w dużem
rozbiciu — to też ilość zgłoszo-
nych list wyborczych jest znacz-
na. Nie należy się jednak łudzić
pozorami i sądzić, że rozproszko-
wanie partyjne narodu niemiec-
kiego jest wyrazem jakichś głę-
bokich antagonizmów natury ide-
owej. Przegrupowanie sił partyj-
nych, liczne secesje i powstawa-
nie nowych stronnictw—wszystko
to jest wynikiem przeżycia się
starych form organizacyjnych i
niemożności dostosowania się
wielu dawnych przywódców par-
tyjnych do nowych warunków ży-
cia. j

Mimo to społeczeństwo nie-
mieckie jest dziś o wiele bardziej
skonsolidowane ideowo, niż to
było jeszcze kilka lat temu. Da
się to przedewszystkiem  powie-
dzieć o obozie „burżuazyjnym*,
gdzie nastąpiło znaczne przesu-
nięcie się na prawo wszystkich
ugrupowań o charakterze centro-
wym. Znaczny zwrot na prawo
daje się zauważyć także w poli-
tyce partji socjal-demokratycznej.
Cały naród niemiecki przeniknię-
ty jest obecnie myślą o restytucji
dawnej swej potęgi — i o ode-
braniu utraconych _prowincyj.
Istnieją tylko różnice w poglą-
dach na metody, któremi należy
dążyć do tego celu — ale i te
różnice, zwłaszcza po ewakuacji
Nadrenji, zaczynają tracić na
ostrości.

Stronnictwa niemieckie, przy-
stępujące do wyborów, podzielić
można na trzy grupy: skrajną
prawicę, ugrupowania, popierają-
ce rząd Briininga — i wreszcie
ugrupowania lewicowe.

Skrajną prawicę reprezentują
dwa stronnictwa: Narodowo - So-
cjalistyczna  Partja Robotnicza
(Nationalsozialistische = Arbeiter-
partei) czyli t. zw. hitlerowcy,
oraz Niemiecko-Narodowa Partja
Ludowa (Deutschnationale Volk-
spartei) czyli grupa Hugenberga.

Hitlerowcy są stronnictwem
skrajnie nacjonalistycznem—rów-
nocześnie wzorując się na fa-
szyźmie włoskim, podkreślają sil-
nie charakter socjalny swego
stronnictwa i swe zainteresowa-
nie dla sprawy robotniczej. Połą-
czenie obu tych czynników stało
się przyczyną, że w dobie obec-
nego kryzysu gospodarczego i
bezrobocia przy równoczesnym
wzroście nastrojów nacjonalistycz-
nych—hasła, rzucane przez hitle-
rowców, zyskują coraz bardziej
na populdrności. Już przy ostat-
nich wyborach samorządowych
i wyborach do sejmów poszcze-
gólnych państw związkowych, hit-
lerowcy osiągnęli ogromne suk-
cesy, odbijając zwolenników za-
równo ugrupowaniom  prawico-
wym i centrowym, jak częściowo
socjalistom. Przy zbliżających się
wyborach do Reichstagu duży
sukces hitlerowców jest zupełnie
ewny.
Znacznie gorzej przedstawiają

się szanse wyborcze Niemiecko-
Narodowej Partji Ludowej, kiero-
wanej przez Hugenberga. Żywio-
ły bojowo - prawicowe odeszły z
tego stronnictwa do hitlerowców,
żywioły, które nie mogły się po-
godzić z taktyką Hugenberga w
dziedzinie polityki zagranicznej
(sprawa planu Younga i t. d.) wy-
stąpiły z partji i utworzyly nowe
ugrupowania. Opuścił też szeregi
partyjne znaczny odłam agrarju-
szy. W ten sposób z dawnych
adherentów Partji Niemiecko-Na-
rodowej powstał szereg nowych
ugrupowań jak Konserwatywna
Partja Ludowa (połączone grupy
Westarpa i Treviranusa), Chrześc.-
Narodowa  Par'ja Chłopska i
„Landvolk* (grupa agrarjuszy z
pod znaku Schielego).
„Mimo tych secesyj Hugenberg

rozporządza nadal potężną prasą
i sprawnym aparatem partyjnym
—to też prorokowanie .mu zu-
pełnej klęski byłoby ryzykowne.
W każdym razie Partja Niem.-Na-
rodowa wyjdzie z wyborów osła-
biona.

Przejdźmy teraz. do drugiej
grupy — to jest do tych stron-
nictw, które popierają rząd kanc-
lerza Briininga, a w polityce za-
granicznej reprezentują kierunek
„stresemannowski”. W grupie tej
mamy najpierw wspomnianą już
Partję Ludowo - Konserwatywną
(Konservative Volkspartei), która
powstała przez połączenie się
grup Treviranusa i hr. Westarpa
po ich secesji z Partji Niemiecko-
Narodowej. Dalej idzie Niemiecka
Partja Ludowa (Deutsche Volks-
partei), kierowana przez posla
Scholza; do stronnictwa tego na-
leżał właśnie Stresemann. Oba
wyżej wspomniane stronnictwa
łącznie z trzeciem: Partją Gospo-
darczą (Wirtschafts-Partei), za-
wariy ródzaj porozumienia wy-
borczego i mają także prowadzić
wspólną taktykę w przyszłym
Reichstagu.
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Dziennikarze Polscy
z wizytą w Bułgarji.

(Wrażenia z podróży).

Gorące słońce zalewało doli-
nę dunajską, gdy pociąg, wiozą-
cy 9:'ciu dziennikarzy polskich,
dotarł do granicy południowej
Rumunji i zatrzymał się tuż nad
brzegiem szeroko rozlanego Du-
naju, toczącego leniwie swe cięż-
kie fale. Po przeciwległej stronie
Giurgiu widniał bułgarski Rusz-
czuk. Byliśmy u. celu podróży po
dwóch nocach w pociągu War-
szawa—Lwów—Bukareszt — Rusz-
czuk. Jechaliśmy na zaproszenie
rządu bułgarskiego i dziennika-
rzy bułgarskich. Ze strony naszej
była to rewizyta wycieczki bu|-
garskiej w Polsce w 1929 r.

Jechaliśmy do kraju słowiań-
skiego, o którym nie wiele wie
się w Polsce, kraju pamiętnego
z bohaterskich walk z Turcjąi
ciężkich doświadczęń w czasie
wojny światowej.

Jechaliśmy przytem z całą
świadomością, że wizyta nasza
nie będzie mile widzianą przede-
wszystkiem w Jugosławji, mają-
cej odrutowaną granicę od stro-
ny Bułgarji i najeżoną licznemi
bagnetami straży granicznej.
Wzgląd ten nie mógł jednak po-
wstrzymać nas przed przyjazdem
do narodu, z którym nie mamy
żadnych spornych kwestji, a wie-
Is analogicznych przeżyć w hi“
storji.

_ Na granicy rumuńskiej w Giur-
giu wycieczkę naszą powitali
przedstawiciele dziennikarzy buł-
garskich. Nasz przewodniczący,
P. red. dr. A. Bauprć, otrzymał
pęk kwiatów. Zamieniliśmy słowa
powitalne i łodzią motorową buł-
garską ruszyliśmy do Ruszczuku.
Rumunję i Bułgarję nie łączy tu
żaden most. Wpływają na to nie
tylko względy polityczne, ale
również pauperyzacja obydwóch
krajów po wojnie światowej.

Powitanie, jakie zgotowali nam
Bułgarzy. przeszło nasze oczeki-
wanie. Z łodzi z daleka dostrze-
gamy tłumy publiczności, zgro-
madzonej na brzegu. Bieleją licz-
ne mundury wojskowe (Bułgarja
ma wojsko umundurowane ściśle
według wzorów b. armji carskiej
w Rosji).

Gdy łódź dobijała do brzegu,
rozległy się dźwięki hymnu „Jesz-
cze Polska nie zginęła", a na-
stępnie „Szumi Maryca okrwawe-
na*. Zatrzepotały w wietrze cho-
rągwie polskie i bułgarskie. Przy
okrzykach „hurra" udaliśmy się
powozami do kasyna w parku
miejskim, gdzie miasto wydało
na cześć gości polskich bankiet.
Padły -pierwsze słowa sympatji
wzejemnej i pierwsze skargi buł-
garskie na ciężki los tego pań-
stwa po wojnie światowej. W pra”
sie fuszczuckiej czytaliśmy: "Przyj-
tzyjcie się, koledzy polscy, nasze”
mu życiu i powiedźcie, czy za-
služylišmy na taki los“. Jak wia-
domo, Bulgarja, wplątana w woj-
nę światową przez swego króla

Ferdynanda po stronie Niemiec,
wyszła z tej wojny silnie okrojona.
Straciła spichlerz pszeniczny
Dobrudżę, straciła  Macedonję,
odepchnięta została od morza
Egejskiego. Niema prawa utrzy-
mywania armji stałej, ale ma
obowiązek płacenia sum repera-
cyjnych w sumie 400 miljonów
lewów. Są to skutki polityki filo-
niemieckiej b.cara Ferdynanda Ko-
burga, który stracił tron, i kraj
wępchnął w ciężką sytuację. 5

Po gorącem powitaniu w Rusz-
czuku, w którem wzięli udział
dosłownie wszyscy miejscowi no-
table z, władzami cywilnymi i woj-
skowymi na czele odjechaliśmy
do Warny nad morzem Czarnem.

Jakże krajobraz pomiędzy
Puszczukiem i Warną inny i nie
podobny do polskiego!

Góry bałkańskie, o szczytach
nagich i zwieńczeniach, przypo-
minających wyniosłe ruiny zam-
ków. Pola wypalone słońcem,
żółte, zasiane kukurydzą .i sło-
necznikami. Domki małe ople-
cione winogronem 0 dojrzałych
owocach.

Liczna ludność muzułmańska
w charakterystyczny4:h zawojach.
Kobiety, pomimo 35* C w cieniu,
w czarnych sukniach do kostek
i wielkich płachtach czarnych na
głowie, ale z odsłoimiętemi twa”
rzami. Bułgarki w białych, dłu-
gich koszulach wysżywanych i
czarnych fie mniej długich kaf-
tanach filcowych.

Na stacjach mnóstwo owe:
ców: kawony, melony, winogrona,

jabłka. gruszki, orzechy, śliwy,
morele i t. d. Prawie za bezcen.
Wieziemy z sobą walutę „mocną”,
polską. Jeden nasz złoty równa
się 15 i pół lewom. Jesteśmy
dumni z odkrycia kraju, gdzie
nasz złoty ma taką wartość. Nie
mamy jednak okazji do kupna.
Jesteśmy przecież personae gra-
tae i gratis.

Gdy stanęliśmy w Warnie za-
padł już zmierzch. Od morza
wiało wiatrem ciepłym i ożyw-
czym.

Znowu powitania i znowu
przemowy.

Oddano nam do dyspozycji
pokoje w wielkim kilku piętro-
wym hotelu „Mossula”.

Po otrzepaniu pyłu podróżne-
go znaleźliśmy się wkrótce nad
samym morzem w kasynie nad-
morskim. Przejazd nad brzeg
morski przez miasto upewnił nas,
że jesteśmy u wrót wielkiego
wschodu.

Pomimo godziny 10ej wie-
czorem, sklepy i magazyny poo-
twierane. Ruch handlowy w pełni.
Mnóstwo cukierni, restauracji,
dancingėw, kin“i t. d. Warna—
miasto 80 tysięczne w czasie lata
gromadzi około 30 tysięcy kura-
cjuszów, żądnych ciepłych kapieli
morskich, których nie może dać
nasz Bałtyk. .

Dowiadujemy się, nieto żasko*
czeni niezwykłym ruchem wzdłuż
plaży rnorskiej w Warnie, że mu-
nicypalnošė warneńska wybudo-
wała wspańiałe kabiny na wy-
brzeżu przeznaczone dla 2000

i
osób, urządzone prawdziwie po
europejsku i Warna, ongiś oży-
wiony port handlowy, stała się
jeszcze bardziej ożywionem ką-
pieliskiem morskiem, konkurują-
cem skutecznie z miejscowościa-
mi kąpielowymi na Adrjatyku.

Dzięki zdeprecjowanej walucie
bułgarskiej i niezwykłej taniości
coraz więcej zjeżdża tu Polaków.
Przed trzema laty było tu kilka
rodzin polskich, obecnie jest ich
około pół tysiąca.WWarnie qości
również obóz harcerzy polskich z
Warszawy.

Jadąc do Bułgarji nie wiedzie-
liśmy, że koledzy bułgarscy za-
prosili również do siebie w gości-
nę dziennikarzy tureckich. Wbrew
wszelkim przewidywaniom turcy,
z którymi natychmiast zetknęliśmy
się Warnie na wspólnym bankie-
cie, nie podtrzymali pięknych
tradycji o sobie i zachowali się
w sposób, który nas zdziwił, a
wiele goryczy przysporzył bułga-
rom.

Zapewne ze względu na Mo-
skwę, dziennikarze tureccy uni-
kali wszelkiego zbliżenia z dzien-
nikarzami polskimi, a na wniosek
bułgarów zawarcia  trójporozu-
mienia prasowego polsko-bułgar-
sko-tureckiego wręcz  odpowie-
dzieli odmownie.

Ponieważ i nam wniosek bul-
garski w tej formie nie dogadzał,
ó porozumienia nie doszłó i na

konferencji zaczętej w Warnie i
skończonej w Śofji, żgłosiliśrny
jedynie gotowość zawarcia poro*
zumienia polsko-bułgarskiego.

W Warnie zetknęliśmy się z
ministrem rolnictwa p. G Wasil-
jewem, który patronował odtąd
nieustannie naszej wycieczce. P.
minister Wasiljew jest wielkim
przyjacielem narodu polskiego i
gorącym propagatorem zbliżenia
bułgarsko-polskiego.

Jako dziennikarze i goście
bułgarscy w. Warnie, gdzie w lecie
na wywczasach przebywają pra-
wie wszyscy ministrowie, byliśmy
przyjęci przez premjera p. Łap-
czewa i ministra spraw zagranicz-
nych p. Burowa. Mógłbym wywo-
dom ich poświęcić sporo miejsca.
Zmuszony jestem ograniczyć się
tylko do zaznaczenia, że w mo-
wach ich przebijało gorące prag-
nienie pokoju i współpracy z na-
rodami w Lidze narodów.

Polska ma wielką rolę do
odegrania na Bałkanach. Bułgarja
oczekuje od niej pośrednictwa w
sporach z Jugosławią i Rumunją.
Naród bułgarski instynktownie w
Polsce widzi sprzymierzeńca i
opiekuna

Rolę dawnej Rosji może ob-
jąć Polska. Wpływ jej wzrasta
stale w Sofji i od dyplomacji pol<
skiej zależy ugruntowanie się tych
wpływów wśród bułgerów.

Ż uwagami powyższymi spoty*
kaliśmy się bardzo często, Nie
iamy dotąd z Bułgarją traktatu
handlowego | tokowania są do-
piero w toku. Nasz obrót handlo*
wy jest minimalńy, Wywozimy
coś riėcoš masžyn rolniczych,
obecnie Bułgarja zamówiła u nas
lokomotywy, my zaś sprowadza*
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Prawicowo - agrarny charakter
mają: Chrześcijańsko - Narodowa
Partja Chłopska (Christlichnatio-
nale Bauernpartei), działająca
głównie na zachodzie Niemiec—
i „Landvolk“, ekspozytura zawo-
dowej organizacji rolniczej —
„Landbundu*, występująca przy
obecnych wyborach samodzielnie.

Dalej idzie Centrum, noszące
oficjalnie nazwę Katolickiej Partji
Ludowej (Katholische Volkspartei),
w którem ostatnio nastąpił silny
zwrot na prawo, — i spokrewnio-
na z niem Bawarska Partja Ludo-
wa (Bayerische Volkspartei). -Zy-
wioly ortodoksyjnie protestanckie
skupione są w niewielkiej Partji
Chrześcijańsko-Społecznej (Chri-
stlich-Sozialer Volksdienst), kiero-
wanej przez pastorów.

Do wyborów staje też nowa
Partja Państwowa (Staatspartei),
powstała przez połączenie się
dawnej Partjj Demokratycznej
z Zakonem Młodoniemieckim
(„Jungdeutscher Orden“).

Na tem kończą się ugrupowa- |
nia, popierające rząd Briininga.
Z ugrupowań tych przy wybo-
rach straci niewątpliwie sporo
Niemiecka Partja Ludowa—szanse
innych ugrupowań są niepewne.

 

Lewicę tworzy potężna Socjal-
Demokratyczna Partja Niemiec
(Sozialdemokratische Partei Deut-
schlands) i Komunistyczna Partja
Niemiec (Kommunistische Partei
Deutschlands). Oba te stronni-
ctwa zapewne utrzymają swój
stan posiadania, a może nawet
nieco go powiększą.

Kto będzie rządził w Niem-
czech po nowych wyborach?
Przyjmując jako rzecz prawie
pewną, że grupy, popierające
rząd Briininga, nie uzyskają więk-
szości w nowym Reichstagu (nie
rniały jej zresztą i dotychczas)—
widzi się dwie możliwości. Albo
Hindenburg wraz ze swymi naj-
bliższymi doradcami wejdzie na
drogę dyktatury przy zachowaniu
form konstytucyjnych—co można
zrobić drogą ponawianego roz-
wiązywania Reichstagu i rozpisy-
wania nowych wyborów. Albo
też — co jest jeszcze prawdopo-
dobniejsze — dojdzie do utwo-
rzenia większości w parlamencie,
obejmującej zarówr.o skrajną pra-
wicę, jak grupy, popierające
obecnie rząd Briininga.
W obu wypadkach Niemcy

będą miały rządy prawicowe, par
excellence nacjonalistyczne.

 

Przed wrześniowem zgromadzeniem Ligi
Narodów.

Jednaste Zgromadzenie Ligi
Narodów otwartefostanie w bież.
r. później nieco, niż zazwyczaj,
bo dopiero 10 września. Obrady
toczyć się będą tym razem nie

“jak dotychczas w sali Reformacji,
ale w gmachu t. zw. „Pałacu wy-
borczego*. Do własnego gmachu
zdaje się jeszcze nie prędko Liga
się wprowadzi.
W programie obrad nie znaj-

dujemy tym razem spraw o
szczególniej doniosłem znaczeniu.
Nas oczywiście interesują zarów-

no skarga, jak i skargi mniej-

szości niemieckiej na Sląsku. Są
to jednak sprawy, z któremi Ra-
da Ligi Narodów powinna się
szybko uporać i zresztą należą
one niejako już do repertuaru
spraw bieżących i nie wywołują
szerszego zainteresowania.

Dwie są natomiast kwestje,
które szczególniej zajmują opinję
europejską w związku ze zbliża-
jącem się Zgromadzeniem Ligi
Narodów. Jedna, to sprawa uzgod-
nienia paktu Ligi Narodów z pak-
tem Kelloga, a druga to nie sto-
jąca w oficjalnym programie
kwestja federacji europejskiej.

Co się tyczy pierwszej to ma
już ona formy konkretne w po-
staci sprawozdania komisji praw-
ników, która zajmowała się uzgod-
nieniem obu  paktów  przeciw-
wojennych. Wątpić jednak nale-
ży, czy dyskusja na ten temat
da pozytywne rezultaty. Do tej
pory w żaden sposób nie udało
się złagodzić różnicy zdań, po-
między tymi, którzy stoją na sta-
nowisku, że w założeniu każdego
paktu antywojennego przewidzia-
ne być muszą sankcje przeciwko
państwom, które nie dotrzymują
swoich zobowiązań a temi, którzy
wbrew poczynionem doświadcze-
niom upierają się przy twierdze-
niu, że dlazabezpieczenia pokoju
wystarczy go ogłosić. Na takie
same dwa obozy podzieli się
Zgromadzenie podczas dyskusji
nad wnioskami komisji arbitrażu
i bezpieczeństwa. Sprawa roz-
brojenia nie może natomiast na
obecnem Zgromadzeniu być uję-
tą konkretnie, ponieważ komisja
rozbrojeniowa ma podjąć z po-
wrotem swoje prace dopiero w
listopadzie, i nie będzie w stanie
przedstawić w tej chwili żadnych
propozycyj ani wniosków.

Natomiast oczekiwać należy
szerszej dyskusji na temat zagad-

nienia federacji europejskiej, mi-
mo iż sprawa ta nie figuruje w
programie. Wprawdzie Briand
usiłuje nie dopuścić do tej dy-
skusji na forum Ligi Narodów i
proponuje zwołanie już w dniu
8 września specjalnej konferencji
państw europejskich, to jednak
spodziewać się należy, że Anglja
wysunie tę sprawę na Zgroma-
dzeniu Ligi Narodów. Fnglja bo-
wiem wyraźnie zapowiedziała, że
sprawa ta musi się znaleźć pod
obradami Ligi. Tylko w takim
wypadku mogłaby ona nie być
dyskutowana w Lidze, gdyby w
ciągu dwu dni od 8 do 10 wrześ-
nia uporali się z nią przedsti wi-
ciele państw europejskich, a w
to poważnie wątpić można. Spra-
wa bowiem federacji europejskiej
wymaga uważnego zbadania, a
Briand zbyt mało pozostawił cza-
su na przestudjowanie swojego
projektu.

Żywszą dyskusję wywoła nie-
wątpliwie sprawa zdawałoby się
drobnej wagi a mianowicie se-
kretarjatu Ligi Narodów. W tej
sprawie Włochy i Niemcy idą
ręka w rękę, żądając reorgani-
zacji sekretarjatu, w tym sensie,
aby uzyskać tam większe wpływy.

Jest jeszcze jedno zagadnie-
nie, które mogłoby zająć poważ-
niej Zgromadzenie, a mianowicie
sprawa unji celnej. Jednakże mi-
mo wiosennej konferencji poświę-
conej specjalnie tej kwestji, nie
dojrzała ona jeszcze do wejścia
pod konkretne obrady Ligi Na-
rodów.
ATENTAR AASRT PERECA ET

0 baszcie górnego
Zamku.

Sprawa zamierzonej obecnie
cząstkowej rekonstrukcji wileń-
skiego Zamku górnego, ściślej
wspaniałej zdefigurowanej baszty
przez moskali w wieku XVII, gdy
usiłowano zamek nasz Jagielloń-
ski zburzyć doszczętnie i w XIX
w. gdy upiększono w 1837 r.
wierzchołek onej historycznej
baszty dosyć szpetną nadbudową
przysadzistej piętrowej kondygna-
cji, dla celów wojskowego telegra-
fu optycznego, przynosi zaszczyt
inicjatorom tego projektu. Masię
przecież dokonać rekonstrukcji
wiekopomnej pamiątki dziejowej
w Wilnie Władysława Jagiełłyi
Zygmuntów.

ą
my tytoń i owoce w ograniczo-
nych ilościach.

Warna wywarła na wszystkich
uczestnikach wycieczki naszej sil-
re wrażenie. Niektórzy powrócili
do niej na wypoczynek wakacyj-
ny z Sofji, dokąd, po krótkim po-
bycie, udaliśmy się razem z dzien-

nikarzami tureckimi.
O ile sama stolica Bułgarji nie

może zbytnio pochłonąć podró-
żnika, o tyle podróż do niej jest
niezwykle malownicza. Kolej bie-
gnie doliną, opiewaną często w
pieśniach ludowych, rzeki Iskar,
wśród gór bałkańskich, po przez
kilkanaście tuneli wybitych w gó-
rach skalnych. Swiatło w pocią-
gach pali się wzdłuż całej drogi.
Sofja leży w wielkiej dolinie, jak
nasz Nowy Targ, u podnóża góry
Witosza (2250 m. nad poziomem
morza) i zaoudowana jest jak prze-
ciętne miasto gubernjalne rosyj-
skie. Miasto ubogie pod wzglę-
„dem zabytków, dla podróżnika ma
nie wiele do pokazania.

Pałac królewski, w _ którym
złożyliśmy według zwyczaju ca-
rowi Borysowi Ill swe podpisy
jest rozbudowany z dawnego ko-
naku tureckiego. Miejsce, gdzie
mniał stanąć nowy pałac królew-
ski wielkiej Bułgarji porasta tra-
wa. Plany spoczęły w atchiwum
a projektodawca, zwyciężony cat
Ferdynand dożywa swych dni w
Monachjum.

Car Botys Ill syn Ferdyhanda
odrabiać musi straconą popular-
hość dynastji.

czasie krótkiego nasżego

pobytu w Sofji zwiedziliśmy ką-

piele uzdrowiskowe pod Sofją,
wśród których Banki o wodzie
źródlanej 260 C. cieszą się wiel-

kiem powodzeniem w chorobach

nerwowych i reuniatycznych. Buł-

garja jest szczęśliwym pod wzglę-
dem kąpieliskowym krajem. Po-
siada ich wiele na wszystkie pra-
wie choroby. Bułgarzy nie posia-

dają jednak ani środków na po-
stawienie swych uzdrowisk na

stopie europejskiej ani zdolności
reklamowej n. p. czechów.

Bułgarja jest krajem, który
pomimo 50 lat niepodległości
obchodzonej w r. b. wskutek
ciężkich walk o zjednoczenie
etnograficzne bułgarów nie roz-
winął się dotychczas należycie.
Nie odbył nawet tej drogi jaką

Polska przebyła w ciągu 10-lecia
swego istnienia.

Jeżeli lata najbliższe przyniosą
narodawi  bułgarskiemu pokój
dzięki pracowitości swojej i sto-
sunkowo wysoko postawionej
oświacie (procent analfabetów
jest minimalny i prawie wyłącz-
nie wśród ludności muzulman-
skiej) adzyska wkrótce swe sta-
nowisko utracone na skutek nie-
szczęsnej wojny światowej wśród
ludów europejskich.

Opuszczaliśmy gościnną zie-
mię bułgarską z ucżuciern rze-

telnego zad wolenia.
egnaliśmy wielkich przyjaciół

Polski na Bałkanach, witających
każdego polaka szczerze ż ótwar-
tością słowiańską.

Fr. Hryniewicz.

„ dotychczas

DRZE DONA

Przebój sezonu!R

PANNA ELZA
Arcydzieło Artura Schnitziera

wkrótce i

w kinie „Hollywood“

O ile starczy funduszu na od-
restaurowanie przepysznego za-
bytku z XV Wieku w stylu epoki,
w harmonijnem odtworzeniu przy-
bliżonego wyglądu odtworzonego
piętra baszty, a zachowaniu ar-
chaiczności jej konstrukcyjneji
spatynowanego wyglądu w tonie
i kolorze, jakże wiele zyska na
tem malownicza góra zamkowa!

 

Za jakieś dni dziesięć, przy-
puszczać należy, obca duchowi
architektury naszej i obca techni-
ką dekoracyjnych swych materja-
łów kondygnacja zniknie z oczu
gorszącego się tą maskaradą bu-
dowlaną wilnianina-estety i wil-
nianina patrjoty. Cierpliwości tro-
chę, a już w r. pańskim 1931, w
setną rocznicę powstania Listo-
padowego, już po polsku będzie

zrekonstruowany nasz piękny
szczątek gotyckiego zabytku zam-
kowego.

O postępie robót rozpoczę-
tych energicznie i, pizeprowadzo-
nych sumiennie zreferuje wkrót-

ce nasz Konserwatorski Urząd

Wojewódzki na podstawie przy-
gotowywanej relacji specjalnie
opracowanej przez głównego kie-
rownika robót p. inż. Roubę.
Tenże p. Rouba w dniu 27 b. m.
objaśniał na podstawie poglądo-
wego planu o postępie robót i
sposobach zamierzonej  rekon-
strukcji baszty specjalnej komisji
na której obrady przybyli dr. Lo-
renz, architekci i profesorowie
Kłos i Borowski, art. malarz Slen-
dziński, pracownik naukowy (ni-
wersytetu p. L. Uziębło, ks. pra-
łat Sawicki, prof. art. rzeźbiarz

B. Bałzukiewicz i inni. W budy-
neczku prowizorycznym demon-
strowane były zebranym zabytki,
na jakie przy robotach ziemnych
i murarskich natrafiono jako to:
rozmaite okazy cegieł i dachó-
wek, ułamki kafli, siedem kul

  

 

   

    

KW E NERKA

|kamiennych małych, 1 kulę że-
lazną—granat z w. XVII pozatem
jak na teraz nic szczególniej god-
nego uwagi. W latach dawnych
poszukiwań, zwłaszcza czasu ni-
welacji góry zamkowej przed 30
laty napotykano ogromną ilość
kul kamiennych, z tych nie jedna
o rozmiarach bardzo wielkich,
niekiedy wprost olbrzymich.

Jeden okaz b. ładnej
gotyckiej, znaleziony w owych
czasach, ofiarował obecnie do
muzeum miejskiego, mającego
powstać w baszcie zamkowej po
jej odremontowaniu p. L. Uzieblo.
Oby za tą ofiarą p. Uziębły po-

śpieszyli w najbliższymczasie inni
posiadacze ciekawych zabytków,
odkrytych na górze historyczne-
go zamku. Coś niecoś posiada z
tego nasz wydział sztuki Uniwer-
sytetu S. B.

Wracając do samej baszty, nad-
mieniamy, že robotą glėwną na te-
raz, po zniesieniu czapki moskiew-
skiej, będzie pokrycie muru bla
tem betonowym, oraz blachą że-
lazną. Szczególnie pieczołowicie
podmurowuje się osada baszty
od strony skweru zamkowego i
zabezpiecza się brzeg zbocza gó-
ry w tem miejscu. W r. b. żad-
nych przeróbek rekonstrukcyj-
nych i co do wszelkich otworów
w baszcie i nawet samego wej-
ścia od strony ruin przeciwle-
głych, dokonywać się nie będzie.
Godnym zaciekawienia jest jeden
z projektów art. malarza, p. Slen-
dzińskiego, czyby nie było do-
brze, gwoli wzmocnienia konstruk-
cji ścian ośmiobasztowej wieży,
wstawić potężny filar z betonu,
który za pomocą żelaznych lek-
kich  wiązadeł,  zabezpieczałby
ściany wewnętrzne i projektowa-
ne kondygnacje po jej nadbudo-
wie. Ważne będzie tu zdanie fa-
chowców budowlanych.

Na zebraniu poruszona była
sprawa usunięcia z czasem nie-
których drzew na górze stojących
ha linji perspektywy, od strony
przepięknej góry  Trzykrzyskiej,
ku baszcie zamkowej. Zresztą jest
to kwestja roku przyszłego.

Starożytnik.

cegły

 

 

KRONIKA.
2 miasta.

— Wczorajsza nauka cho-
dzenia. Wczoraj w godzinach ran-
nych i popołudniowych, na bar-
dziej ruchliwych ulicach odbywa-
ła się nauka chodzenia. Na bru-
ku, wapnem oznaczone były bia-
łe szlaki, kędy należy przechodzić
przez jezdnię. Posterunkowi mieli
dość kłopotu z chwytaniem za
ręce nieposłusznych przechodniów
i skierowywaniem ich na właści-
wą (prawą) stronę chodnika, lub
na biały szlak na jezdni. Nie obe-
szło się i bez komicznych niepo-
rozumień. Przy zbiegu ulic Wileń-
skiej, Trockiej, Niemieckiej i Do-
minikańskiej, jakaś staruszka z ko-
szyczkiem w ręku, pod najstra-
szniejszym kątem rozwartym, prze-
dostaje się z ul. Wileńskiej na
przeciwległy chodnik ul. Niemie-
ckiej. Policjant, nie mogąc się
połapać, dokąd zmierzają kroki
staruszki, pyta ją: „Dokąd pani
idzie"? — „Do domu“ — odpo-
wiada w prostocie ducha staro-
wina. Policjant musiał długo wy-
jaśniać, że tak chodzić nie wol-
no, że należy przechodzić jezdnię
pod kątem prostym, bo inaczej
autobus może przejechać i t. d.
Starowina przez cały czas prze-
mowy policjanta, z uznaniem ki-
wała głową, a gdy ten skończył,
zawróciła na miejscu i zrobiła ta-
ki straszny hak, że policjant zno-
wu za rękaw musiał ją ulapiė i
zaprowadzić na chodnik. Podo-
bne wypadki zdarzały się i na in-
nych ulicach. Zwłaszcza przyje-
zdni włościanie w żaden sposób
nie mogli rozumieć, dlaczego
trzeba iść prawą stioną chodni-
ka przy samej ścianie, skoro cho-
dnik taki szeroki i miejsca na nim
poddostatkiem.

Naogół wczorajsza  „nauka“
mało kogo nauczyła i jedynie
gromadki różnych  szlifibruków
miały z niej pociechę, przygląda-
jąc się nieborozumieniom między
policją, a spacerującą publiczno-
ścią. (w)

Sprawy administracyjne.

— Dział ruchu ulicznego.
Począwszy od dnia 1 września
b. r. kontrola nad ruchem ulicz-
nym w m. Wilnie, sprawowanym

przez poszczególne
komisarjaty P. P., przejdzie do
specjalnego „Działu Ruchu Ulicz-
nego P. P.*. Biura tego działu
mieścić się będą przy Rezerwie
P. P. m. Wilna, ul. Zeligowskie-
go 4.

Zadaniem nowosformowanego
„Działu Ruchu licznego” będzie
wystawianie posterunków  poli-
cyjnych, regulujących ruch na
najbardziej ruchliwych  skrzyżo-
waniachulic w następujących 8-iu
punktach:

1) ul, Mickiewicza — róg 3-go
Maja, 2) ul. Mickiewicza — róg
Wileńskiej, 3) wylotu ul. Mickie-
wicza na plac Katedralny, 4) ul.
Królewska — róg Zamkowej, 5)
ul. Wielka —- róg Hetmańskiej,
6) ul. Zawalna — róg Rudnickiej,
7) Zawalna — róg Trockiej i W.

Pohulanki, 8) ul. Niemiecka —
róg Dominikańskiej.

Ponadto wystawiony jeszcze
będzie taki posterunek na placu
Orzeszkowej przy stacji autobu-
sów zamiejskich.
W wyżej wymienionych punk-

tach naszego miasta czynni będą
posterunkowi, specjalnie wyszko-
leni w kierowaniu ruchem ulicz-
nym. Zyska na tem wielce bez-
pieczeństwo w mieście.

Niezależnie od tych posterun-
ków, „Dział Ruchu Ulicznego P.P.“
wysyłać będzie stale, zarówno na
miasto, jak i na szosy na pery-
ferjach miasta patrole rowerzy-
stów dla nadzoru nad prawidło-
wymn ruchem kołowym.

Do nowego „Działu Ruchu
licznego” należećłbędzie nietylko
nadzór i kontrola ruchu  wszy-
stkich pojazdów, ale takż$epro-
wadzenie ewidencji i nadzoru nad
przepisowym wyglądem zewnętrz-.
nym pojazdów (dorożek, taxsó-
wek) oraz kontrola nad miejsca-
mi postoju autobusów, dorożek
i taksówek.

Sprawy miejskie.

Zjazd burmistrzów w
Wiinie. Z inicjatywy wice-prezy-
denta m. Wilna w dn. 14i 15
września w Wilnie odbędzie się
zjazd burmistrzów wydzielonych i
niewydzielonych miast wojew, Wi-
leńskiego i Nowogródzkiego. Ce-
lein tego zjazdu będzie zorgani-
zowanie koła miast z siedzibą w
Wilnie. Główne zadanie koła po-
legałoby na obronie interesów
mniejszych miast, nie będących
w stanie wystąpić samodzielnie
w obronie swych spraw bądź na
tererie związku miast polskich,
bądź też na terenie instytucyj
ogólno-państwowych.

Prace nad organizacją zjazdu
burmistrzów prowadzi Centralne
Biuro Statystyczne m. Wiłna. (w)

Sprawy rzemieślnicze.
— Jeszcze jedno źródło do-

chodowe. Jak się dowiadujemy,
przysłany przez Izbę Rzemieślni-
czą w Nowogródku materjał do
referatu, z jakim lzby Wileńska i
Nowogródzka mają wystąpić na
konferencji w Zamku, niemal w
zupełności pokrywa się z materja-
łem Izby Wileńskiej. Między in.
Izba Nowogródzka w referacie
będzie domagała się opodatko-
wania warsztatów chałupnianych,
wolnych dotychczas od podatku.
— Powrót dyrektora izby

Rzemieślniczej. Wczoraj powró-
cił do Wilna z N. SŚwięcian dy-
rektor Izby Rzemieślniczej w Wil-
nie p. Łazarewicz. W N. Swiecia-
nach p. Łazarewicz prowadził
egzamina starszych czeladników.
Ogółem złożyło egzamina około
20 rzemieślników, w tej liczbie
krawców 75 proc.

Poza egzaminami p. Łazare*
wicz definitywnie omówił sprawę
otwarcia szkoły dokształcającej w
N. SŚwięcianach, która żostanie
uruchomiona 1 września. Obecnie
odbywa się rejestracja rzemieślni-
ków, wymagających dokształcenia.

aLNRS

DZIŠ GODZ. 20-15
Koncert

w RADJO Symfon.
Beethoven

Sprawy samorządowe.
— Zakaz „palestyńskich pie-

niędzy*. Wśród rzemieślników
szewców w Wilnie poważne nie-
zadowolenie wzbudziło i wzbudza
posługiwanie się przez przedsię-
biorców t. zw. „palestyńskimi pie-
niędzmi t. j. kwitami za robo-
ciznę, które rzemieślnicy muszą
następnie zbywać ze stratą od
20 do 30 proc. ich nominalnej
wartości. Jak się obecnie dowia-
dujemy sprawa powyższa była
ostatnio badana pfzez odnośne
organa  przyczem definitywnie
ustalono, iż posługiwanie się pra-
codawcėw kwitami za robociznę
zawiera znamiona przestępstwa z
art. 364 K. K. W związku z tetn
władze policyjne otrzymały od-
nośne instrukcje co do Ścigania
tego rodzaju przestępstwa. Przy
tej sposobności zaznaczyć musi-
imy, iż sprawa posługiwania się
kwitami za robociznę została rów-
nież omówiona w umowie zbio-
rowej zawartej między związkiem
kupców (sekcja obuwia) a Chrześ-
cijańskim Związkiem zawodowym
szewców w Wilnie. W umowie tej
zaznaczone zostało, iż posługiwa-
nie się kwitami jest niedopusz-
czalne i stanowi przekroczenie
przepisów rozporządzenia Prezy-
denta R. P. z dnia 16 marca
1928 roku o umowach o pracę
robotników.

Hande! i przemysł.

— Podział kontyngentów
na iV kwartał. lzba Przemy-
słowo-Handlowa w Wilnie komu-
kuje, że podział kontyngentów
na |IV kwartał r. b. nastąpi w
dn. 2 i 3 października r. b.

Wszystkie zainteresowane  fir-
my winny nadesłać za pośred-
nictwem właściwych Związków
i Stowarzyszeń Kupców podania
do Izby Przemysłowo-Handlowej
w Wilnie do dn. 21 września r. b.

Powyższy termin będzie prze-
strzegany bardzo ściśle i poda-
nia, które nadejdą po wymienio-
nym terminie nie będą uwzględ-
niane na konferencji z dn. 2 i
3 paždziernika r. b.

Lista kontyngentów „na IV
kwartał r. b. nie została jeszcze
ustalona przez Min. Przemysłu i
Handlu, przy wypełnianiu zatem
podań należy opierać się na kon-
tyngentacji obowiązującej w III
kwartale r. b. oraz należy wzoro-
wać się na. kontyngentacji z IV
kwartału r. ub.

Sprawy prasowe.
Konfiskata „Dziennika

Wileńskiego". W dniu wczoraj-
szym Starostwo Grodzkie zarzą-
dziło konfiskatę „Dziennika Wil."
za artykuł p. t. „Chamstwo“.

Sprawy robotnicze.
'—  Zatarg w cegielni. W ce-

gielni Purty przy ul. Mysiej ostat-
nio wybuchł zatarg na tle opłaty
za pracę. Zatarg ten, grożący
przejściem w strajk, powstał z
tego powodu, iż Związek gospo-
darczy podczas niedawno zlikwi-
dowanego strajku jął się roli po-
średnika i podpisał dla wszyst-
kich cegielń umowę zbiorową.
Wszelako w umowie nie wszyst-
kie cegielnie zostały potraktowa-
ne jednakowo i dla jednych z
nich płaca za pracę została prze-
widziana większa, dla innych
mniejsza. Właśnie robotnicy po-
krzywdzonej cegielni zgłosili o-
becnie swe pretensje, domagając
się podwyższenia opłat. Sprawę
stara się rozstrzygnąć inspekto-
rat Pracy w Wilnie.

Z życia stowarzyszeń.

Z życia Ligi Katolickiej pa-
rafji $S. Apostołów Filipa i Ja-
kóba w Wilnie. W dniu 31 sierp-
nia r. b..w niedzielę odbędzie się
„Wielka loterja fantowa* na uli-
cach miasta i przy ul. Orzeszko-
wej Nr. 11, na cele kulturalno-
oświatowe Ligi Katolickiej parafji
Śs. Apostołów Filipa i Jakóba w
Wilnie.

Pomijając cel wzniosły loterji
są do wygrania b. cenne fanty.

— Z T-wa Opieki nad zwie-
rzętami w Wilnie. Ww dniu 1

września rb. w lokalu Sekretarjatu
T-wa Opieki nad Zwierzętami w

Wilnie o godz. 18 odbędzie się

zebranie Komitetu Pań sekcji fi-

nansowej „Dnia dobroci dla zwie-

rząt i ochrony przyrody". Ze

względu na zbliżający się termin

14 września obecność wszystkich

Pań konieczna.

Sprawy szkolne.
Przedszkole Pol. Mac.

Szk. przy ul. Wiłkomierskiej Nr.1
w swym odnowionym lokalu
przyjmuje zapisy dzieci (4—7 lat)
z okolic Mostu Zielonego i Sni-
piszek codziennie od g. 4 do 5
1 pół wiecz. a
— Przedszkole miejskie. Ma-

gistrat miasta Wilna
wiadomości, że od dnia 29.VIII
rb. przyjmują się zapisy dzieci do
Przedszkola Miejskiego Nr. 2 ul.
Sw. Anny, domu Nr. 2 :

Nadmienia się, že został otwar-
ty Ill-ci oddział, w ktėtym od-
bywać się będzie nauka według
programu roku pierwszego szkoły
powszechnej.

 

podaje do

Z ostatniej chwili.
Upały na Zachodzie.

MADRYT. (Pat). W dalszym
ciągu panują w Hiszpanji silne
upały. W Bilbao z powodu upa-
łów zamknięto szereg przedsię-
biorstw przemysłowych.

LONDYN. (Pat). Skutkiem po-
rażenia słonecznego umarło tu 16
osób.
DEWRETREARIE:WĘZY NRCZCZKA WRA

— Kursy Koedukacyjne z
programem  gimnazju Państwo-
wych im. „Komisji Edukacji Na-
rodowej* pod protektoratem Pol-
skiej Macierzy Szkolnej, przyjmu-
ją wpisy na rok szkolny 1930 31
do wszystkich klas gimnazjum.
System półroczny. Przyjęcia od-
bywają się na podstawie egzami-
nu wstępnego lub świadectw szkol-
nych. Kancelarja czynna od 5—7
popoł. prócz niedziel i świąt. UI.
Biskupia 12—6.

Ruch wydawniczy.
— Numer Wileński Tygod-

nika ilustrowanego. Z okazji
ll-gich Targów ruchliwa redakcja
Tygodnika Ilustrowanego wydaje
w pierwszych dniach września rb.
specjalny numer poświęcony Wil-
nu i Wileńszczyźnie. Numer bę-
dzie zawierał wielobarwne zdjęcia
fotograficzne pr. Bułhaka i Kłosa.

Kronika policyjna.
— Podrzutki bliźniąt. 27 b. m.

27 b. m. przy ul. Fabrycznej róg Mo-
niuszki znaleziono 2 podrzutki bliżniaki
w wieku około 10 dni, które umiesz-
czono w żlobku im. Marji.

— Napad uliczny. 28 b. m. Tana-
lewicz Wiktor (Karlsbadzka 4) zamel-
dował, iż na ulicy Subocz napadli na
niego znani na ul. Subocz awantrnicy
i złodzieje zawodowi Łunkiewicz Bole-
sław i Koralkow Aieksy, którzy pobili
go i odebrali od niego 4 złote go-
tówki. Sprawców napadu zatrzymano.

— Pożar stodoły. W kolonji Bo-
chin spaliła się stodola ze zbiorami na-
leżąca do Bejnarowicza Wacława. Straty
wynoszą 6000 zł

— Auto ciężarowe uderzyło o
słup elektryczny. 26 b. m. przy ul. Po-
narskiej 10 auto ciężarowe 38142 ude-
rzyło w słup elektryczny przewracając
go na dach domu. Nazwisko szofera
nieustalone. Elektrownia powiadomiona.

— Pożar przy ui. Konarskiego.
26 b. m. przy ul. Konarskiego 3 z nie-
wiadomej przyczyny zapalił się składzik
z mieszczącą się w niej słomą. Ogień
strawił dach nad zabudowaniami miesz-
czącemi się w poblizu składziku. Ogień
stłumiła straź pożarna. Straty nieusta-
lone.

— Włamanie się do wagonu to-
warowego. 24 b. m. z wagonu na
stacji towarowej Wilno skradziono na
szkodę Dyrekcji K. P. po uprzedniem
zerwaniu plomby 33 butelki wódki. Kra-
dzieży dokonali Staruk Franciszek i Ru-
dziński Józef (Zgoda 38). 15 butelek
wódki odebrano. Staruk został zatrzy-
many, zaś Rudziński zbiegł.

— Kradną kamienie. 25 b. m. Ra-
kowski Jan (poleska 18) zameldował,
że na szkodę Magistratu skradziono
2 wozy kamieni z ul. Lidzkiej. Kradzie-
ży dokonali Bieńkowski Władysław
i Kleczkowski Michał (Równe Pole 11).
Kamienie odebrano.

Dobroczynność.
— Miłosierdziu naszych czytel-

nikow polecamy biedną chorą wdowę
Marję Tarajkowską, zam. Ponarska 38—7.
Łaskawe datki przyjmuje Adm. „Dzien-
nika“. ET

Teair, muzyka i sztuka.
— Teatr Miejski w „Luinti.

Dziś w dalszym ciągu współczesna ko-
medja polska Zygmunła Kaweckiego
„Para nie para,.

Bilety zniżkowe i
ważne.

Codziennie odbywają się próby naj-
nowszej komedji Verneuil'a „Moja pan-
na mama“.

— Teatr Letni w ogrodzie po-
Bernardyńskim. Ostatnie przedsta-
wienia w Teatrze Letnim. Wobec
kończącego się sezonu letniego Teatr
w ogrodzie po-Bernardyńskim czynny
będzie zaledwie dni kilka.

Dziś ukażą się dwie komedje pol-
skie „Marcowy kawaler" Blizińskiego
i „Majster i czeladnik" Korzeniowskie-
go, które zdobyły wielkie uznanie icie-
szą się niesłabnącem powodzeniem.

Bilety nabywać można w kasie

Teatru „Lutnia” od 11-tej do 4-tej, od
godziny zaś 5-tej w kasie Teatru Let-
niego.

POLSKIE RADJO WILNO.
Fala 385 mtr.

Program:

Piątek, dnia 29 sierpnia 1930 r.

11,58. Sygnał czasu.
12,05. Gramofon.
13,00. Komunikat meteorologiczny.
17,20. Kom. L. O. P. P.
17,35. „Žėlci, brunatni i czarni“ —

kryzys kolonjalny.
18,00. Koncert, Muzyka lekka.
19,00. Rud. literacka „Stuletni sta-

ruszek*.
19,25. Skrzynka pocztowa.
20,00. Koncert utworu Bethovena

i kom.

kredytowane

m

Że świata.
Niezwykły obrus.

Lniany ten obrus, utkany spe-
cjalnie na ucztę weselną królo-
wej Wiktorji, jest tak olbrzymi,
że zasiąść przy nim może 250
osób.  Prawdziwem więc nie-
szczęściem jest samo pranie i
prasowanie takiego olbrzyma, za-
pewne więc z tego względu przy-
Ignęla do niego legenda, że nie-
szczęście spotka człowieka, który
obrus ten poplami.

Poraz ostatni rozłożono ten
obrus przy stypie pogrzebowej,
wydanej po pogrzebie króla Ed-
warda VII. Śród gości znajdował
się też cesarz Wilhelm II. I trzeba
trafu, że on właśnie rozlał na
obrus cały kieliszek wina.

Ujrzawszy to, służba pałacowa
zaczęła zaraz szeptać między
sobą, że panowanie cesarza Nie-
miec zakończy się nieszczęśliwie:
| tak się też stało.

«
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2 Litwy.
Areszty i wysiedlenia.
KOWNO. (Pat.) Na pograniczu

polsko-litewskjem został areszto-
wany niejaki Ejdukiewicz, za rze-
kome uprawianie szpiegostwa na
rzecz Polski. 5 osób, podejrza-
nych o współudział, zostało wy-
siedlonych z pasa pogranicznego.

Litewsko - sowieckie sto-
sunki handlowe.

KOWNO. (Pat.) Dn. 28 sierpnia
odbyło się posiedzenie litewskiej
izby handlowej w sprawie stosun-
ków ekonomicznych  litewsko-so-
wieckich. Z dłuższem przemówie-
niem wystąpił znany przemysło-
wiec Wajłokajtis, który podkreślił,
że rynek litewski znajduje się
obecnie w stanie chaotycznym,
dzięki polityce handlowej bolsze-
wików. Rosja sowiecka zalewa
Litwę swojemi towarami, które się
sprzedaje bez cienia kalkulacji
handlowej, pržyczem ceny są
znacznie niższe od cen na ryn-
kach światowych, co wprowadza
zupełną dezorganizację. Zjawisko
powyższe tłumaczy się tem, że
pomiędzy Litwą a Z. S. S.,R.
dotychczas nie został podpisany
traktat handlowy i Rosja sowiec-
ka może robić, co jej się żywnie
podoba. Robota bolszewików do-
prowadziła do tego, że rynek
litewski stracił prawie całkowicie
kontakt z rynkami państw kultu-
ralnych. Eksport Litwy do Rosji
sowieckiej wynosi zaledwie kilka-
set tysięcy litów, import zaś z
Rosji sowieckiej wynosi kiłkadzie-
siąt miljonów. Jeżeli ten stan
potrwa dłużej, to zagranica wo-
góle przestanie interesować się
rynkiem litewskim, wobec całko-
witego jego uzależnienia od dum-
pingu sowieckiego. Należy unor-
mować te stosunki, ażeby import
i eksport z Rosji i do Rosji so-
wieckiej częściowo przynajmniej
się pokrywał. Przemówienie Waj-
łokajtisa zebrani gorąco oklaski-

wali.
 

Sport.
Konkurs; długodystansowy

w Helsingforsie.

HELSINGFORS. (Pat). W czwar-
tek 28 b. m. Petkiewicz wziął u-
dział w biegu na 3 tys. metrów
w ostrej konkurencji długodystan-
sowców fińskich. Biegacz polski
świetnie wytrzymał dystansi przy-
był na metę drugim tuż za zwy-
cięzcą Purjem, rekordzistą šwia-
towym na 2 kilometry. Czas Pur-

jego (Finlandja)—8 min. 24,7sek.
Pietkiewicz osiągnął wynik 8 min.
27,80 sek., stanowiący nowy re-
kord Polski. Trzecie miejsce za-
jął młody Finn Isoholo z czasem
8 min. 36,6 sek. Petkiewicz zo-
stał natychmiast po zawodach
zaproszony do Fbo, gdzie starto-
wać będzie w sobotę w biegu 3
tys. metrów w lokalnej konku-
rencji.

Lot okrężny.
BIAŁOGRÓD. (Pat.). W czwar-

tek jako w drugim dniu lotu o-
krężnego Małej Ententy Polski
rozpoczął się o godzinie 4 min.
30 start do dalszego lotu. Samo-
loty wyruszały w odstępach trzy-
minutowych w następującej ko-
lejności: kpt. Rubcicz (Jugosła-
wja), chorąży Svozil (Czechosło-
wacja), kpt. Mares (Czechosłowa-
cja), kpt. Sinticz (Jugosławia),
mjr. Kalla (Czechosłowacja), mjr.
Burduloiu (Rumunja), kpt. Hubl
(Jugosławja), mjr. Kleps (Czecho-
słowacja), kpt. Paclea (Rumunja),
por. Skrzypiński (Polska), por.
Tananescu (Rumunja), por. Krzy-
wicki (Polska), kpt. Rotaru (Ru-
munja), kpt. Opris (Rumunja),
por. Massalski (Polska) i kpt. Ni-
kolicz (Jugosławja). Start odbył
się bez wypadków.

BIAŁOGRÓD. (Pat.). Z uczest-
ników lotu Małej Ententy i Pol-
ski przybyli w środę po południu
na lotnisko tutejsze Rumun kpt.
Rotaru o godz. 17 min. 42 sek.
33 i por. Massalski o godzinie
18 min. 39 sek. 38. Oczekiwa-
ne jest jeszcze przybycie jedne-
go lotnika jugoslowianskiego i
jednego polskiego.

WARSZAWA. (Pat). — W dniu
28 b. m. na lotnisko Mokotow-
skie przybyli pierwsi lotnicy, bio-
rący udział w locie okrężnym
Małej Ententy i Polski. Przybycia
lotników oczekiwał gen. Gorski,
szef lotnietwa rumuńskiego, ksią-
żę Janusz Radziwiłł, prezes Pol-
skiego Feroklubu, płk. Rayski,
szef departamentu lotniczego,
członkowie poselstw czechoslo-
wackiego, rumuńskiego i jugo-
słowiańskiego, przedstawiciele woj-
skowości i liczne rzesze publicz-
ności. O godz. 17 min. 13 wylą-
dował przy dźwiękach hymnu
czechosłowackiego lotnik Svozil,
następnie o godzinie 17 min. 50
również lotnik czechosłowacki
Mares, a godz. 18 min. 26 rów-
nocześnie dwaj lotnicy jugosło-
wiańscy Rubcicz i Sinticz.

Ognisko zwyciężaj Makabi

Wczoraj Ognisko rozegrało
zdaje się, że już napewno ostatni

dećydujący mecz o mistrzostwo
Okręgu, a zresztą kto może wie-
dzieć jak raczą panowie z zarzą-
du Wil. Okr. Zw. Gier. pokiero-
wać sprawę i czy nie będziemy
mieli znów jakiejś niespodzianki
przez „anulowania"* czy <coś po-
dobnego.

Słyszałem nawet, że dwa klu-
by wysłały pisma do Zarządu
Głównego P. Z. P. N. do War-
szawy z prośbą. przysłania dele-
gata, który zbadałby na miejscu
sprawy piłkarstwa Wileńskiego.
Może i warto!

Całe szczęście, że brak czasu
położy zdaje się kres wszystkie-
mu, gdyż w niedzielę 31 b. m.
Okręg Wileński musi mieć swego
mistrza, który grać będzie z mis-
trzem Brześcia (82 p. piechoty).

Wracając jednak do sprawo-
zdania meczu muszę zacząć od
pierwszych minut gry, które były
okrasą całego meczu. Nic tak nie
emocjonuje jak strzał i zdobycie
pierwszej bramki — to też długo
czekać trzeba było na pierwsze
zdecydowanie się graczy, na wy-
robienie odpowiedniej sytuacji
do strzału. W 22 minucie Piąt-
kowski strzela w prawy róg —
piłka wpada w siatkę — na try-
bunach kompletna cisza. W parę
minut Makabi wyrównywuje i roz-
poczyna grać daleko żywiej i z
pewną premedytacją strzela dru-
gą bramkę, którą puszcza Zien-
kiewicz  robinzonując daleko
wcześniej. Parę minut przed koń-
cem Juszkiewicz wspaniałym
strzałem ustala wynik remisowy.

Po zmianie stron mamy parę
ładnych pociągnięć Piątkowskie-
go, Juszkiewicza i Leškiewicza
pod bramkę Makabi, jeden z ta-
kich ataków skupia rekordową
ilość graczy na samą linję bram-
ki, piłka wędruje po nogach, któ-
ryś z graczy wkopuje ją do siat-
ki zdaje się, że tym strzelcem
był Wasilewski J. /

Wynik ustala się 3:2 dla
Ogniska, ale jeszcze nie koniec.
Bity wolny pod bramkę „czar-
nych* przez Drozdowicza wyko-
rzystuje „Wasilewski i strzela
czwartą ostatnią bramkę dnia.

Od tej,.chwili termometr emocji
i tempa gry ze 100 stopni spada
raptownie de 20.

Wolno sączą się minuty dosyc
monotonnej gry, czuć silne zmę-
czenie. Akcja toczy się prawie po
całym boisku z lekką przewagą
Ogniska, które ma już zupełnie
pewnie wygrany mecz.

Charakteryzując niektórych gra-
czy podkreślam dobrą formę
Pawlaka, który obronił dużo trud-
nych piłek był: on jednak gor-
szym od Bućki. Zienkiewicz w

WEOESECIE NOSA

bramce, chociaż puścił dwa strza-
ły, to jednak  czyhał na każdą
piłkę jak kot na mysz i wyłapy-
wał wszystko co mógł wyłapać.
Z ataku najlepiej gra! Wasilewski
J.i Wład. obok Juszkiewicza i
Piątkowskiego, Kozłowski zaś był
słaby mając nadwyrężoną nogę.
W obronie dobrze i ofiarnie 'grał
Leśkiewicz z Zienowiczem, Drozdo-
wicz mało ruchliwy.”

Fo meczu tym Ognisko stało
się mistrzem okręgu, ale pod-
kreślam jeszcze raz, że na boisku
co innego, a za boiskiem co
innego.

Mam jednak przekonanie, że
wszelkie zakulisowe sprawy na-
reszcie już ustaną i że Zarząd

Wil. Okr. Zw. P. Ń. będzie kiero-
wać się tylko wynikami z boiska.

W sobotę odbędzie się mecz
pomiędzy 1 p. p. leg, a Makabi
o drugie miejsce. Ja. Nie.

Z kraju.
Z Niemna - Lidzkiego.

A więc znowu przybywa jesz-
cze jedna świątynia na kresach.
W hutach szkła w ośrodku fa-
brycznym lud roboczy na prze-
kór wschodniemu sąsiadowi wzno-
si dom Boży. Dnia 24 sierpnia,
r. b., w uroczystym dniu poświę-
cenia krzyża na miejscu, gdzie
ma stanąć wielki ołtarz, wszyscy
zgromadzeni zanosili błagania, by
Bóg dopomógł i doprowadził do
końca tak trudne przedsięwzię-
cie:

Składki na PKO. Nr 81.740 —
Komitet Budowy—słabo, ale sta-
le napływają. Robotnicy wierzą,
iż społeczeństwo ich grosz wdo-
wi pomnoży. Na tem miejscu,
przy okazji składają z serca „Bóg
zapłać* — tym, którzy już ofiary
nadesłali.

Komitet.

Choroby zakaźne w woje-
wództwie.

W ciągu ub. tygodnia na te-
renie woj. Wileńskiego zanotowa-
no następujące choroby zakaźne:

Dur brzuszny 9 wypadków (2
zgony), płonica — 16 (1 zgon),
blonica—5, zapalenie opony móz-
gowej—2, odra—1, róża—4, za-
każenie położnicze — 1, gruźlica
otwarta—24 (3 zgony), jaglica—
136, wąglik—1, grypa—2, influen-
ca — 2.

Ogółem w ub. tygodniu na
terenie woj. Wileńskiego zanoto-
wano 203 wypadki chorób zakaź-
nych, w tem 6 zgonów. (w)

Pożary.
We wsi Szo gminy prozorockiej

spalił się dom i zabudowania gospodar-
cze należące do Łagasza Jana. Straty
6000 zł.

We wsi Chudowszczyzna gminy gro-
deckiej spaliły się wskutek uderzenia
piorunu 2 gospodarstwa. Straty wyno-
szą 18.000 zł.

KRONIKA LIDZKA.
Pożar.

W nocy z 25 na 26 sierpnia,
wskutek nieostrożnego obchodze-
nia się z ogniem wybuchł pożar
we wsi Szawry, gminy raduńskiej.
Pastwą płomieni padł dom miesz-
kalny, chlew i wszelkie sprzęty
domowe wraz z garderobą. W
czasie pożaru została poparzona
mocno 1 krowa i 2 świnie. Rów-
nież poszkodowany Konstanty
Wołodkiewicz doznał mocnego
poparzenia rąk i szyi. Szkody wy-
rządzone pożarem sięgają 4 ty-
sięcy złotych.

Kradzieże.
W dniu 26 sierpnia dokonano

kredzieży konia i wozu na szko-
dę mieszkańca wsi Olżewo, gmi-
ny tarnowskiej, Jana Haniewicza.
Sprawcy kradzieży zdążyli zatrzeć
wszelkie ślady i zbiec w niewia-
domym kierunku. Straty poszko-
dowany oblicza na 6 tysięcy zło-
tych.

Dnia 26 sierpnia mieszkańco-
wi m. Lidy Czajko Antoniemu
dokonano kradzieży portfelu z do-
kumentami i gotówką w sumie
3 tysięcy złotych i 140 dolarów.
Podejrzana o dokonanie kradzie-
žy jest niejaka Kuklisowa z Wil-
na, która w towarzystwie Czajki
ostatnio przebywała.

Występy znanego nożow-
ca w Lidzie.

Dnia 25 siepnia w godzinach
wieczorowych przystąpił do Wła-
dysława Zabiełły mieszkańca m.
Lidy znany mu osobiście niejaki
Antoni Pidjanowicz z Lidy, który
bez żadnych powodów zadał Za-
biełłe kilka pchnięć nożem szew-
skim, raniąc tegoż bardzo poważ-
nie. Zabiełłę odstawiono natych-
miast do szpitala powiatowego w
Lidzie, zaś Pirjoncwicza areszto-
wano i przekazano do dyspozycji
sędziego śledczego.

ROZMAITOŚCI.
Samolot w walce ze

śmiercią.
Kalifornijski miljarder A. D.

Hunst Battle Creek, ciężko za-
chorował. Lekarze z Sancta Bar-
bara zwątpilili już o jego życiu.

Jeden tylko widzieli ostatecz-
ny ratunek: Hunst mógłby wy-
zdrowieć, gdyby poddał się ope-
racji z ręki najznakomitszego w
kraju specjalisty.

Cóż z tego, kiedy specjalista
ów znajdował się o wiele setek
kilometrów od Santa Barbara, w
stanie Minnesota, w Rochester, a
każda chwila czasu — wróżyła
niechybną śmierć.

Hunst jednak gotów był na
każdy eksperyment, byle odzy-
skać zdrowie. Zamówił więc naj-
szybszy samclot, — zaopatrzony
we wszelkie urządzenia dla prze-
wozu chorego — i kazał natych-
miast zawieźć się do miasta Ro-
chester.

Samolot leciał jak wicher.
W ciągu 8 godzin przebył ol-

brzymią przestrzeń, którą dotych-
czas samołoty przebywały conaj-
mniej w ciągu 12-tu godzin.

Straszny był ten lot.
Chodziło w nim o to, kto ko-

go przegoni — śmierć aeroplan—
czy aeroplan śmierć. Chory czuł
się coraz gorzej, ale nie tracił
nadziei, że uda mu się życie
ocalić.

Prosto z lotniska przewieziono
chorego miljardera do kliniki i tu
słynny lekarz—dr. Mago dokonał
operacji. Obecnie chory jest już
rekonwalescentem.

Pilot który zwyciężył śmierć,
otrzymał 10 tysięcy dolarów wy-
nagrodzenia.
— — A

OD ADMINISTRACJI

| czas odnowić prenumerałę

na miesiąc WRZESIEŃ.

GIEŁDA
WARSZAWA 24.VIII (Pat.).

Waluty i dewizy:

Dolary 8,89—8,91—8,87.
Franki francuskie 30,05—35,14—34,96
Holandja 359—359,90—358,10.
Londyn 43,41 —43,52—43,30.
Nowy York 8,903—8,923—8,883.
Paryż35,05':, —35,14'|,—34,96' ,.
Praga 26,44—26,50—26,38.
Szwajcarja 173,30—173,73—172,87.
Stokholm 239,59—240,10—238,99.
Wiedeń 125,92—126,23—125,61.
Włochy 46,69—46,81—46,57.
Berlin w obrotach prywatnych 212.88.

Papiery procentowe:
Pożyczka inwestycyjna 113, Promjo-

wa dolarowa 63,50, 5|, konwersyjna
55,50, 5%/, kolejowa 49,50, 10%, kolejo-
wa 103,50, 8%:, L. Z. Banku Gosp. Krajo-
wego | Banku Rolnego; ob. B. G. K. 94,
Te same 7%, 83,25, 7'/, ziemskie dola-
rowe 76,50, 4':, ziemskie 46, 4'4,0:, ziem-
skie 57—57,25, 4,9 warszawskie 55,
50% warszawskie 60, 89, warszawskie
76,65 — 76,40 — 76,55, 8?/, Lodzi 71, 805
Piotrkowa 68,55.

Akcje:
Bank Dysk. 114,75, Polski 166—167,

B. Zachodni 72, Cukier 35, Modrzejów 9,
Ostrowiec s. B. 54,50, Klucze 65.
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Od dnia 25 do 29 sierpnia 1930 roku
włącznieMIEJSKI  KINEMATOGRAG

Sala Miejska, ul. Ostrobram-
ska 5.

Dziś! Wielki śpiewny film! Zupełnie nowe wydanie|Wszechświatowej
MELJOWA (Królowa półświatka). Wstrząsająca tragedja—opera w 12
Talmadge i stuprocentowy mężczyzna Roland Gilbert. Podczas wyšwleti
operowi wykonają arje z opery „Trawiata" oraz szere

mnie

"SS „WANDA“
Ul. WIELKA 30. Tel. A ||

będą wyświetlane filmy: «WIKING»
roli głównej: „Paulina Starke'".—Bohaterskie przygody nieustraszonych żegla
o odkryciu Ameryki przez Wikingów! Olśniewająca feerja barw! Film,
„Tygodnik Fktualności Nr. 116“ w 1 akcie.—Kasa czynna od g

„Walka o złoty róg".

(AA IIIE SSRI ONTT
PO ZAKOŃCZENIU KURSU MNEMONIKI
pod osobistem kierownictwem p. Daniela Fajnsztejna, stwierdzam <o

następuje:
1) Mnemonika daje możność osobom, nie posiadającym dobrej pa-

mięci naturalnej, przyswajania materjału, niedostępnego nawet przy wy-
bitnej pamięci naturalnej.

2) W miarę przerabiania ćwiczeń mnemonicznych, pamięć naturalna,
jakby drogą indukcji, pobudza się do działalności i wzmacnia się.

3) Amatorom gimnastyki mózgowej—szarad, zadań krzyżowych it. p.
daje mnemonika szerokie pole do działania, z tą różnicą, iż jednocześnie
odnosi się korzyść praktyczną w postaci przyswajania wiadomości z naj-
rozmaitszych dziedzin.

4) Śposób, w jaki p. Fajnsztejn, człowiek wszechstronnie wykształ-
cony, wykłada swój przedmiot, jest nader ciekawy i dostępny; lekcje zaś
korespondencyjne, z któremi również miałem możność zapoznania się, są
ułożone świetnie.

Wilno, Swięciańska 31.
WIKTOR ORZESZKOWSKI

art. muzyk

 

KURSY KIEROWCÓW SAMOCHGDOWYCH
Stowarzyszenia Techników Poiskich w Wilnie ul. Holendernia 12.
Tei. 15—30 (w gmachu warsztatów Państwowej Szkoły Technicznej).
Przyjmują się zapisy do grup LVI zawodowej i LVII amatorskiej-—Po-

czątek zajęć dn. 3 września r. b. Naukajazdy na 4-ch typach nowo-
czesnych maszvn. Specjalna sala doświadczalna. Gruntowna praktyka
w nowocześnie urządzonych warsztatach reperacyjnych. Nauka

jazdy bez ograniczenia godzin. Gwarantuje się ukończenie kursów i zło-

żenie egzaminów bez żadnych dodatkowych opłat. Ułatwia się otrzyma-

nie posady za pośrednictwem kursów. Dla P. P. oficerów i urzędników

Państwowych specjalne ulgowe warunki. Zapisy przyjmuje i informacji

udziela sekretarjat kursów codziennie w godz. od 10-ej do 18-ej ul.
Holendernia 12. Tel. 13—30.

Na mieszkanie z utrzymaniem w śródmie-
ściu przyjmie inteligentna rodzina 5 uczenic, lub

Odżywianie obfiteuczni za niewysoką opłatą.

—s1

 

LEKARZE |
| zdrowe, opieka troskliwa, Oraz pomoc w Nauce zum
zapewniona. Łaskawe zgłoszenia Łukiszki Ciasna

578—s0Nr. 22 m. 1 dom w ogródku.
KOBIETA-LEKARZ
Dr. JANINA

  

CAE Piotrowicz-Jurczenkowa

kiejVEhitl
w zaplombowanych wozach od pėl

tonny poleca

WILEŃSKI
SPÓŁDZIELCZY SYKDYKAT ROLAICZY

Wilno, Zawalna Nr. 9, tel. 323.

 

NAJTAŃSZE I NAJLEPSZE|
SZCZOTKI I PĘDZLE |

Wilno ul. S-to
Jańska Nr 7

tylko w firmie

B. SYMONOWIC
vis a vis Uniwersytetu

| WYROBY WŁASNE

górnośląski i dą-
browiecki o wyso-

kaloryjnošci,
wagonowo i deta-
licznie z dostawą

ordyn. Szpitala Sawicz.
Choroby skórne i wene-

ryczne kobiece.
Zarzecze 5, m. 7 0d4-6pp.

AKUSZERKI į
 orana

AKUSZERKA,
Marja Laknerowa
Przyjmuje od godz. 9 do
7 w. Kasztanowa 7 m.5.

WZP69

Najwyźszy czas. k
Żona do męża: „Co|

powiedziała twoja He]
stra, kiedy jej opowie-
działeś, że obchodzilam
wczoraj 25-letnią rocz-
nicę urodzin*? |
Mąż: „Powiedziała, że |

to już najwyższy caas* |

aremnie i inne.

"

ak
ę.

 

Japoński Proszek

KATOL
jest najlepszym środkiem jakie do-
tychczas egzystują na rynkach bo
KATOL nietylko tępi muchy i pchły,
lecz zabija „Piuskwy”, prusaki i kara-

a -luchy
Żądać KATOL w żółtem opakowaniu
w składach aptecznych | aptekach.

 

TFWydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

Wielka epopea romantyczno-historyczna, sfilmowana

całkowicie w naturalnych kolorach.

słewy arcydzieło A. Dumasa p. t. DAMA KA- N:

akt. — W rolach głównych: Znakomita Norma

lania filmu specjalnie zaangażowani artyści

cygańskich romansów: Chryzantemy, Wróć do mnie... Nie kuś

czni,

Aktów 10. — W

 

uczycielka

na 6 m. 16.

lub  uczenice
przyjmę na miesz-

rzy na oceanie! Przepiękna legenda kanie z utrzymaniem od

który czaruje i zachwyca okol—Nad program 80 zł. opieka troskłiwa

5 m. 30. Początek seansów od q. 6. Następny program: Zarzeczna Nr. r1,
—s

francu-
skiego przyjmie 2

panienki na pełne utrzy-
manie. Troskliwa opieka. |
Nowoczesne wygody,
Konwersacja. Gimnazjal-

cznia gimn. przyjmie
na pełne utrzymanie

radca Burhardt,
na miejscu ul. Trocka 11,
m. 16. 537—10

 

 

Pzinuę uczni szkół
średnich na mieszka-

nie, opieka rodzicielska wa.

 

RÓŻNE

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

niów szkół średnich, roz-
począł zapisy nowowstę-
ujących. Ul. Zarzeczna

Nr. 5-a m. 2. 548—58

dla

giellońska 9—13.

"Zakopane
Chramcówki willi Krze-
mień, dużym parku, bll-
sko gimnazjum przyj-
muje się panienki.

9770—1

Mieszkania
i pokoje |

po do wynajęcia dla
samotnej lub samo-

tnego z niekrępującem
wejściem można z utrzy-
maniem. Chocimska 6,
m, 5. 313—s1

  

 

pedagog przyjmie u-
cznia na pełne utrzy-

manie. Opieka, pomoc.
Antokolska d. 25-27 m. 1

559—60

Pons na całodzien-
ne utrzymanie 2—3

uczenice Królewska 5,
m, 23. „544—s1

 

Pl z przedpokojem
osobne wejście, sło-

neczne. Oglądać g. 4—6.
Zarzecze 16—19. —o

 

Pom uczenice-(ów)
na mieszkanie Zz u- |

trzymaniem. Piwna 6, m. 1

 

—30

PO uczni na,
stancję z utrzyma-p >

niem, opieką | pomocą
w jezykach. Informacje
od 2—4. Zawalna 60—11. —

556—60 |
 

Ww nowootworzonym
int

 

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

423—00
 energiczni,
pok6i umeblowany; z

wygodaml do wyna-

Nisdrogo uczni-ce przyj- 4“
mę na mieszkanie z

korep. dobrem utrzymaniem ma-
ła inteligentna
Krakowska 25, m. 7. —20

 

N* stancję kilku uczni
przyjmie inteligentna

rodzina. Opieka troskli-
Ewentualnie pomoc

na parterze ul.

 

| PRACA

Po poszukuje po-
sady do pomocy pa-

ni domu lub do dziecka.
Piłsudskiego 67. 582—00

 

rodzina.
  

ofer trzeźwy i uczci-
całkowite utrzymanie w naukach Mostowa 29-20 S$Ę wy poszukuje prak-
xED je —20 tyki bezpłatnej,tylko za

543 ai r --——— utizymanie. P. Korszun
s Oinaime 2 pokoje ra: Smoleniki p. Niedžwie-

zem bez wstępu do dzice pow. Baranowicki.
kuchni, 113—10Pine uczni na mie-

szkanie z utrzyma-
niem. Uniwersytecka 9-11

—lo
 

solidnejpol
samotnej osoby Ja-

—20

 

"Pianina I Fortepiany światowej sła-
wy Pleyel, Bechstein etc., takoż Ar-
Inold Fibiger, Kerntopf i Syn, A. Dry-

ernacie przyjmu- as uznane rzeczywiście za na|-
fepsze w kraju przez Baa.

y

szych paso na Pow.
|-1 o wi

K. DĄBROWSKA, Wilno, uł. Niemiecka 3, m6.
Ceny fabryczne. — Sprzedaż iwynajęcie.

PANOWIE
wymowni i

otrzymać posadę na korzystnych warunkach, ze-

chcą się zgłosić na ul.

anna rodzina
przyjmie na mieszka-

nie džiewczynki. Opieka
troskliwa zapewniona.
Królewska 7, m. 7. Wej-
ście z zauł. Oranżeryj-
nego. Zgłesz. od 1 godz.
do 3 g. —(0o

 

Flit niszczy wszelkie owady szybciej.
ajcie żóltej blaszanki z czarną opaską.
wystrzegając się naśladownictw. €s

ysta-
le, w r. 1929.

piśmienni, którzy chcą

Mickiewicza 22, m. 8

Jęcia. Objazdowa OE (III brama) tel. 14—05 od 10—16. —0 o
od g. 2 do 6-ej.

Drukarnia „Dziennika Wileńskiego” ul. Mostowa 1.

r

  

   

| mame

Za 2000 dolarów

   

św. Filipa 6, m 9, koło
kość. św. Jakóba. —lo

LETNISKA.

Ko z utrzymaniem
cena przystępna, na

wrzesień pokoje wolne.
Informacje Piłsudskiego
2—22, g. 9 — 12 i 3—5.

561—10

 

 

7
Ba: z utrzymaniem
w majątkach ziem-

skich w Nowogródzkiem
i Wileńskiem wojewódz-
twie. Informacje: Wilno,
Ad. Mickiewicza 25, Biu-
ro Techniczne Inż. Kier-
snowski i Krużołek S-ka,
tel. 5— 60. 289— Do

gubione 2 weksle po
100 zł. 1) wystawca

irsz Milner, pł. 12 paż-
ziernika r. b. żyro l.
orfajn 2) wystawca
zmuel Gorfung pł. 8 paż-

dziernika r. b., żyro Sz.

 

Fejgelson unieważnia się.
—00

Zsubioną książkę woj-
Sskową wyd. przez

K. U. Wilno na imię Bo-
lesława Karużysa zam.

 

we wsi Mejłuny gm. Mej-
szagolskiej
sią.

unieważnia
385—00

sprzedamy dwa domy
drewniane w est
stanie o 2 mieszka-
niach z elektryczno-
ścią placu 275 sążni
Dom H.-K. „Zachę-
ta'* Mickiewicza 1

telefon_9-05.

PLACE
do sprzed. przy ul' Kal-
waryjskiej różnej wiel-
kości. Warunki dogodne.
Inform. Kalwaryjska 70,
m. 8 we czwartki i so-
boty od godz. 5 do 6
wiecz. —s

, jesiennych i
| kapeluszy Firma „Marja“

 

KS inteligentna,
może prowadzić do-

mowe gospodarstwo, do-
glądaś dzieci. Sawicz 16-8

580—00
 

Potrzebna
od zaraz lub pėžniej
dzielna gospodyni w
średnim wiu<u, biegła w
hodowli drobiu i mleczar-
stwie. Oferty, odpisy
świadectw, warunki kie-
rować M. Szolkowska
maj. Karweliszki p. Nie-
menczyn n Wiłją. —20

KUPNO- ji
SPRZEDAŻ ||

-——————
Podręczniki używane

kupuje, płacąc najwyż-
sze ceny, oraz zamie-
nia na nowe Księgarnia

Wacława Mikuiskie-
go Wileńska 25. —20

NAJLEPSZY

WĘGIEL
górnośląski koncern
„PROGRES“

oraz KOKS wagonowo
i od jednej tony w szczel-

nie zaplombowanych
wozach dostarcza
Przedsiębiorstwo
Handlowo-Przemy-

słowe

M. DEULL
egzystuje od r. 1890

BIURO: Jagiellońska 3, f,
tel. 811.

Składy węglowe: Słowac-
kiego 27, tel. 14—46.

Od 1-g0 wrzešnia po-
leca nowy transport

zimowych

 

Gdańska 6. 555—2

peep
W szkole.

— Kto mi może po-
wiedzieć, do czego słu-
żą mosty, które mamy
w mieście naszem w tak
wielkiej liczbie?
— Żeby rzeka mogła

pod niemi płynąć, panie
psorze.

=—
 

Redaktor odpowiedzialny: JERZY CIESZEWSKI,

<
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