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PODZIĘKOWANIE.
Wszystkim, którzy oddali osta-

tnią posługę ś. | p. Bolesławowi
Jurewiczowi a w szczegółności:
Wielebnym Księżom Stanisławowi Na-
wrockiemu, Wincentemu Legusowi i
Ojcu Teodorowi Termerowi, Panu
Dyrektorowi Swidzińskiemu i współ-
pracownikom zmarłego z Państwo-
wej Szkoły Technicznej; p. Budziń-
skiemu Janowi i członkom Apostol- |
stwa Modlitwy przy kościele Naj- l
świętszego Serca Jezusowego, p. Mo-
siewiczowi Józefowi i członkom
Zgromadzenia Ill Zakonu przy ko-
ściele O. O. Franciszkanów, zarzą-
dowi cmentarza na Rosie. Składamy
tą drogą „Bóg zapłać”|
—0 o Rodzina.

fPrzedszkole-ogródek z "|
sacją języków obcych
A I OWICKIEJ |
Zakretowa 2m.3. 542 —s0 |

Zapisy przyjmuje się od_10—12 godz. I
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OPRAWY KSIĄŻEK, ROCZNIKÓW,
KSIĄG BUCHALTERYJNYCIH

IINNE ROBOTY. WYKONANIE

STARANNE. CENY PRZYSTĘPNE

OTWARTA OD 8-e| DO 4-ej POP.
 

 

 

Starostowie i naczelnicy wydziałów
a wybory.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Na czas trwania okresu wyborczego do ciał usta-
wodawczych, t. j. 23 listopada r. b. Minister
zarządził, aby w okresie tym oso
czelników wydziałów,
stanowisk i obowiązków w takim

były bezwzględnie zwalniane

spr:w wewnętrznych
by mianowane na starostów i na-

z poprzednich
terminie, który umożliwiłby im

objęcie nowych obowiązków, najpóźniej 8 dnia po otrzymaniu przez
urząd wojewódzki odnośnego dekretu. Urlopy na przeniesienie będą
w kresie przedwyborczym udzielane wymienionym kategorjom
urzędników już po objęciu urzędowania przez nich na nowem stano-
wisku.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, o którem mowa
powyżej ma również moc obowiązującą w stosunku do przeniesień
i mianowań na stanowiska starostów i naczelników wydziałów zarzą-
dzonych poprzednio, a dotąd niewykonanych. W tych wypadkach
wykonanie zarządzenia o przeniesienie ma nastąpić bez najmniejszej

Obrady Centrolewu.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Komisja Centrolewu obraduje niemal bez przerwy

zwłoki.

i nie brak głosów utrzymujących,
ciągu soboty.

że podpisanie bloku nastąpi w

Czy Chadecja wejdzie do Centrolewu?
(Telefonem od własnego korespondenta)

WARSZAWA. Jak było do przewidzenia Rada Naczelna Chrześ-
cijańskiej Demokracji pozostawiła swemu komitetowi wykonawczemu
decyzję, czy Chadecja ma przystąpić do bloku Centrolewu z warun-
kiem,-że-musi nastąpić uzgodnienie programu. Gdyby, zaś nie na-
stąpiło to pójdzie do wyborów oddzielnie. Ponieważ członkowie ko-
mitetu wykonawczego są zwolennikami przystąpienia do bloku więc
można przypuszczać, że do porozu

Napad bojówki B.
są zabici

mienia dojdzie.

B. $. na żydów.
i ranni.

(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. W Warszawie doszło dziś do ostrych bójek na
tle porachunków pomiędzy bojówką B. B. S. ze znanym bojówka-
rzem Łokietkiem na czele a tragarzami żydowsk emi.

Przed kilkunastu dniami tragarze napadli na“ Lokietka i obili
go. Ten zaś mszcząc się przybył dziś rano na postój, gdzie tragarze
się zbierają wraz ze swą bojówką. QOtoczono tragarzy i zaczęto ich
bić. Na pomoc bitym przyszli żydzi. W rękach bojowkarzy błysnęły
noże, rewolwery i boksery. Policja z trudem rozpędziła bijących się.
Po południu wywiązała się nowa bójka, w wyniku której od strzałów
bojówkarzy B. B. S. jest 6 osób ciężko rannych i jedna zabita. Aresz-
towano czterech bojówkarzy. Łokietka znanego na warszawskim
bruku awanturnika wprawdzie aresztowano, ale zaraz go wypusz-
czono.

Możliwość strajku włókienniczego w Łodzi.
(Telefonem od własnego korespondenta).

WARSZAWA. Donoszą z Łodzi, że zanosi się na strajk włókien-
niczy na tle żądań o podniesienie płac. Decyzja związków zawodo-
wych ma zapaść w najbliższych dniach.

Walki w łonie sanacji.
Każdy poseł sanacyjny kosztować będzie kraj 40 tys. złotych.

WARSZAWA. Okres wyborów
zapoczątkował niesłychane walki
w łonie sanacji. Przedewszystkiem
walka się toczy między dwoma
triumwiratami sanacyjnemi.

Pierwszy triumwirat stanowią
pułk. Sławek, p. Świtalski i pułk.
Koc, którzy stoją na czele t. zw.
grupy pułkownikowskiej. Grupa
ta, licząca zaledwie kilkadziesiąt
osób mocno jest reprezentowana
w administracji, niema natomiast
wpływów w społeczeństwie, a
więc nie może liczyć na masy
wyborcze.

Wpływy tej grupy obecnie
zmalały, gdy wice-prem. został
pułk. Bek, który nie zachwyca
się działalnością polityczną p.
Sławka i Switalskiego. Przede-
wszystkiem grupę pułkownikow-
ską zwalcza drugi triumwirat sa-
nacyjny, stojący naczele Zjedno-
czenia Pracy Miast i Wsi. Do te-
go triumwiratu należą posłowie,
Lechnicki, Kierzkowski i Srocki.
Jest to grupa, która ze wszyst-
kich organizacyj sanacyjnych po-
siada największe wpływy w kraju
i która swojemi postępami orga-
nizacyjnemi zaczęła zagrażać in-
nym grupom sanacyjnym. Grupa
ta nie chce iść podczas wyborów
pod komendą p. Sławka i Swital-
skiego, którzy już od kilku mie-

sięcy czynili starania, aby zlikwi-
dować Zjednoczenie Pracy Miast
i Wsi, a teraz dążą do niedo-
puszczenia tych zwolenników na
listy posielskie.

FAby.umocnić swoje stanowi-
sko i osłabić wpływy grupy puł-
kownikowskiej na wybory, ;przy-
wódca Zjednoczenia Pracy Miast
i Wsi, p. Lechnicki, zabiega o
audjencję u p. Piłsudskiego, do
tej jednak pory nie został przy-

jęty.
Zamęt w sanacji powiększają

konserwatyści, a szczególnie ksią-
żę Janusz Radziwiłł, który dąży
do tego, aby pozbyć się radyka-
łów, w rodzaju byłego posła Sa-
nojcy, który skompromitował B.
B. głośną mową w Sejmie, doma-
gając się przeprowadzenia refor-
my rolnej bez odszkodowania.

Wśród tego rozgardjaszu je-
dyną rzeczą, którą dotychczas
zdecydowało B. B. w związku z
wyborami, jest wybór księcia Ra-
dziwiłła na szefa finansowego
akcji wyborczej. W niektórych
kołach B. B. przystąpiono już do
konkretnych przygotowań preli-
minarza budżetowego wyborów.
Skromnie koła te liczą na 60 po-
słów, a w gotówce obliczają na
łączną sumę 24 milj. zł., t. zn.
400.000 zł. na jednego posła.
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zagraniczne o 50 proc. drożej.
niem miejsca o 25 proc. drożej.

za granicę 8 zł.
PRENUMERATA: miesięczna4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,

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

Ogłoszenia cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeże-
Administracja nie bierze odpowiedzialności za

terminowe umieszczenie ogłoszeń. Konto czekowe w P. K. O. Mt 80187.

a Paulo

P. Polakiewicz z Be-Be «działa».
Rozbijanie młodzieży wiejskiej.

WARSZAWA. (Kap.). Najwię-
cej dziś przez władze popieraną
organizacją mlodziežy wiejskiej
jest „Związek młodzieży ludowej"
z siedzibą w Warszawie, działają-
cy w całej Polsce. Został on za-
łożony swego czasu, jako ekspo-
zytura „Piasta“; przed kilku laty
opanował go p. Polakiewicz (po-
seł z Be-Be). W ostatnim czasie
nastąpił w tym Związku rozłam.
Mianowicie, kierownik Związku z
czasów „Piasta“, p. Dzendzel,
odłączył się i utworzył nowy
„Związek drużyn ludowych mo-
carstwowej Polski“. Ma to byč
organizacja o tendencji monar-
chistycznej.

Nowy Związek wydał odezwę,
która podaje szczegóły z działal-
ności p. Polakiewicza wśród mło-
dzieży wiejskiej. Czytamy tam o
ostatnim zjeździe Związku mło-
dzieży ludowej:
— „Nie o takim zjeździe ma-

rzyliśmy. Odbył się w sali do-
wództwa Korpusu. Karty wstępu
kontrolowane były przez organa
policyjne D. O. K., szereg dele-
gatów zatrzymywano na ulicy na
zimnie, delegatów bratniej orga-
nizacji centralnego „Związku mło-
dzieży wiejskiej" nie dopuszczo-
no na obrady, a członków wspól-

nej komendy federacji wyproszo-
no z sali! Zjazdem komenderowa-
ła większość, przywieziona z od-
działów, tworzonych na gwałt w
ostatnich czasach przez hurtow-
ników tytuniowych, zależnych od
wpływów p. Polakiewicza, przez
urzędników, czy też urlopowa-
nych nauczycieli, pobierających
pensje a siedzących w Związku.

Mniejsza jednak o metody p.
Polakiewicza! Faktem jest, że
powstała jeszcze jedna organi-
zacja młodzieży „wiejskiej*. Nie
licząc katolickich Stowarzyszeń
Młodzieży Polskiej, jest ona pią-
tąz rzędu. Takie rozdrobnienie
jest niewątpliwie szkodliwe już
choćby dla ruchu organizacyjne-
go wśród młodzieży, nie mówiąc
o stronie ideowej. Młode poko-
lenie na wsi polskiej nie powin-
no być narażone na targi, mają-
ce swe źródło w interesach par-
tyjnych lub ambicjach jednostek.
Młodzież nasza powinna znaleźć
oparcie w organizacji apolitycz-
nej, katolickiej,

Wobec tego, tem więcej po-
pierać należy katolickie S. M. P.
— największą organizację mło-
dzieży wiejskiej w Polsce (i ruch
Młodych O. W. P. Przyp. red.

Prześladowanie polskości w Gdańsku.
GDANSK. (Pat.). Obecnie przed

sądem gdańskim toczy się roz-
prawa, rzucająca charakterystycz-
ne światło na postępowanie gdań-
skich władz skolnych względem
dzieci polskich. W dniu 3 czerw-
ca b. r. urządziła Macierz Szkol-
na wspólną wycieczkę dla dzieci
polskich, chodzących do 'szkół
senackich, celem zwiedzenia Gdy-
ni. Senat i władze szkolne odmó-
wiły zwolnienia dzieci szkolnych
na dzień nauki. Gdy mimo to
niektóre dzieci nie przyszły do
szkoły, władze szkolne nałożyły
na rodziców kary w wysokości
5 guldenów od dziecka, pomimo,
że odnośna ustawa przewiduje
kary od 0,10 do 4 guldenów. Za-

rządzenie władz szkolnych za-
skarżyli rodzice do sądu. Sąd
zmiejszył karę jedynie do 2 gul-
denów, odmawiając zastosowania
najniższego wymiaru, motywując
to tem, że „wycieczka była
polską propagandą w niemiec-
kim Gdańsku*. Powyższe postę-
powanie władz szkolnych i sta-
nowisko sądu świadczy o niena-
wiści władz gdańskich w stosun-
ku do dzieci polskichijest jaskra-
wym dowodem prześladowania
polskości w Gdańsku, zadając
kłam głoszonym przez senatorów
gdańskich zapewnieniom, że ni-
gdzie nie powodzi się miejszości
polskiej tak dobrze, jak w Gdań-
sku.

Treviranus tłomaczy się.
BERLIN. (Pat). We czwartek,

na zgromadzeniu wyborczem, zwo-
łanem przez partję ludową i kon-
serwatystów w Królewcu, wygło-
sił minister Treviranus mowę, w
której, nawiązując do swego wy-
stąpienia w czasie uroczystości
plebiscytowych, oświadczył: Nie
zaprzecza się naogół, że 10-ta ro-
cznica plebiscytu w Prusach, na-
kłada obowiązek nawet na mini-
stra, aby nie przechodził oboję-
tnie nad znanemi powszechnie
faktami. W krótkim czasie atoli
pojawiły się w prasie lewicowej
wątpliwości, czy też nie narusza-
łem kompetencji i autorytetu rzą-
du Rzeszy.

Między innemi odnosiło się to
do mylnie zrozumianego wywiadu
na łamach „Koenigs>erger Allge-
meine Ztg.*, której przedstawi-
ciel, w przeciwieństwie do poglą-
dów moich, napisał, że rząd Rze-
szy zapowiedział natychmiastową
akcję rządu w sprawie korytarza.
Wskutek zajęć, spowodowanych
akcją wyborczą, ten mylny spo-
sób przedstawienia rzeczy, późno
doszedł do mojej wiadomości. W
Trevirze kanclerz Rzeszy złożył w
tej sprawie oświadczenie, samo
przez się zrozumiałe. Podkreślił
to następnie jednogłośnie gabi-

net. Wszystkie inne twierdzenia
są zmyślone. Kwestja odpowie-
dzialności poszczególnych  resor-
tów ministerjalnych określona zo-
stała przez konstytucję. Mimo, iż
będąc członkiem rządu, z tytułu
komisarza do spraw wschodnich,
otrzymałem od prezydenta Rze-
szy zlecenie, abym, obok prakty-
cznej pracy w zakresie konwerji
długów rolnictwa, wykonywanej
wspólnie z pruskim ministrem
opieki społecznej, starał się o na-
danie jednolitego kierunku poli-
tyce wschodniej wszystkich re-
sortów rządu Rzeszy i bronił tej
polityki przed parlamentem, nie
wynikają z tego żadne konsek-
wencje w.stosunku do polityki
zagranicznej. Nikt jednak nie mo-
że zgóry się upewnić, że mniej
pokojowo nastrojeni sąsiedzi, na:
dużyją nawet skromnego wyrazu
dążenia do egzystencji, jako ha-
sła dla swoich własnych celów.
Wiem, że ten, kto krzyczy, nie
nia racji. My jednak nie potrze-
bujemy krzyczeć — my mamy
rację i zachowamy spokój. (Któż
pytamy, rozpoczął krzyk, którego
echo rozległo się szeroko poza
granicarni Niemiec i Polski, jeżeli
nie p. Treviranus?).

Niemiecko-sowiecka współpraca wojskowa
LONDYN. (Pat.). „Daily Mail”

ogłasza rewelacyjne dane o

współpracy wojskowej Niemiec z

Sowietami. W Woroneżu pań-

stwową fabryką Samolotów
kieruje 6 eksoficerów Reichs-

wehry, nazywanych powszechnie

„niemiecką szóstką”. Wszech-

związkowy instytut  napo-

wietrzny zatrudnia 12 niemiec-
kich ekspertów. Według rapor-
tu rewolucyjnej rady wojennej,

produkcja samolotów wynosi 60

miesięcznie, z których tylko 34

otrzymuje Z. S. R. R., przezna-

czenie zaś 26 jest tajemnicą. Z

8 statków napowietrznych 4 bie-

rze czerwona armja, 2—Ossoawia-

chim, a więc dokąd -zostają

skierowane dwa pozostałe w

Z. S. R. R.? istnieją 64 fabryki

chemiczne, produkujące gazy

trujące. Każda fabryka posia-

da conajmniej 5 ekspertów z

byłej armji niemieckiej.
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Czy jesteś członkiemL.0.P.P
EZETWZANUNEZAKHZPETRZEAWCNENL ULTRALA

Zawiadamiamy członków i sympatyków, iż z dniem 6 b. m. rozpoczy-
namy w lokalu własnym, ul. Wileńska 10,

TRADYCYJNE SOBÓTKI SOKOLE.
Wstęp za rekomendacją członków.

  

Początek o godz. 21 (9 wiecz.).   

Patrjoci pruscy chcą robić dobre interesy
na hecy antypolskiej.

BERLIN. (Pat). Koła gospo-
darcze wschodniej Brandenburgji
wręczyły w dn. 5 b. m. rządowi
memorjał, ilustrujący kryzys go-
spodarczy tej prowincji. Memorjał
stwierdza, że tutaj właśnie tery-
torjum państwa polskiego wcina

się najgłębiej w państwo nie-
mieckie i tutaj wzdłuż linji Odra—
Noteć leżą najważniejsze centra
handlowe i gospodarcze. Pomimo
to, teren ten nie został dotych-
czas uwzględniony w programie
pomocy dla terenów wschodnich.

Hitlerowcy przygotowują rewolucję.
BERLIN. (Pat.). Rząd Rzeszy

publikuje obszerny memorjał pod
tut.: „Zdrada stanu planowana
przez niemiecką narodowo-socja-
listyczną partję robotniczą*. Po
przedstawieniu na wstępie histo-
rji partji, aż do chwili obecnej,
autorowie memorjału dochodzą
do wniosku, że niemiecka naro-
dowo-socjalistyczna partja robot-
nicza jest partją, dążącą wszel-
kiemi środkami do obalenia re-
publiki, utworzonej na podstawie
konstytucji weimarskiej. Partja z
całą świadomością stosuje nadal
taktykę, która w roku 1923 do-
prowadziła do puczu Hitlera. Po-
czynione doświadczenia w czasie
nieudanego puczu spowodowały,
że partja przeszła do czynnego
przygotowania dobrze obmyśla-
nemi etapami nowej rewolucji,
której celem jest utworzenie
państwa zprganizowanego na za-
sadzie dyktatury. Partja Hitlera

oraz organizacje powołane przez
nią do życia tworzą zwarte, woj-
skowo zdyscyplinowane oddziały
bojowe, które w razie zamierzo-
nej rewolucji mogą być użyte z
łatwością do walki. W życiu
parlamentarnem narodowi socja-
liści, według memorjału, biorą
udział w tym celu, aby podko-
pać od wewnątrz i we właściwym
momencie, przez osłabienie wew-
nętrzne, ułatwić dokonanie za-
machu stanu. Obecnie działal-
ność partji hitlerowców kierowa-
na jest ku zapewnieniu sobie w
państwie silnej tradycji, by na-
stępnie, przez świadome prowa-
dzenie wrogiej dla rządu polityki
oraz doskonalenie własnych środ-
ków, wywołać rozkład wewnętrz-
ny w państwie i tym sposobem
przygotować pewne zwycięstwo
planowanej przez partję w naj:
bliższym czasie rewolucji.

Jesienne manewry Reichswehry nad gra-
nicą polską.

Biorą w nich udział oficerowie sowieccy.

BERLIN, (Pat.). W dniu 5b. m.
rozpoczęły się w okolicach Olszy=
na wielkie jesienne manewry
Reichswehry, poprzedzone ćwi-
czeniami brygady pod Lecem i

Moraengami. Manewry trwać bę-
dą 5 dni. Bierze w nich udział w
charakterze obserwatorów  mię-
dzy innymi 7 oficerów. rosyjskie-
go sztabu generalnego.

Kajzer Wilhelm ante portas!
Małżonka ex-kajzera prowadzi

BERLIN, (Pat.). „8-Uhr. Abend-
blatt“ donosi, że w bawarskiem
kąpielisku Kissingen przebywa
obecnie księżna Hermina, mał-
żonka byłego cesarza Wilhelma.
Utrzymuje ona żywy kontakt to-
warzyski z wysokimi oficerami
byłej armji cesarskiej i miała być
kilkakrotnie widziana w towarzy-
stwie gen. von Seeckta. Pobyt

Skandaliczny proces

tajne konszachty z oficerami.

żony ekscesarza w Kissingen —
podkreśla dziennik — ma na celu
nietyle przeprowadzenie kuracji,
ile raczej stworzenie pozycji ob-
serwacyjnej. Zdaje się, że były
cesarz za pośrednictwem swojej
żony nawiązuje nowe stosunki z
politykami prawicowymi i dowód-
cami byłej armji cesarskiej.

w państwie bojaźni
Bożej.

Wilhelm II jako spekulant.
BERLIN. (Pat.) Przed tutej-

szym sądem toczyła się w dn. 5
b. m. sensacyjny proces, w któ-
rym były cesarz Wilhelm wystą-
pił w roli oskarżyciela przeciwko
redaktorowi dziennika „Morgen-
post*. W artykule ogłoszonym
przez dziennik redaktor ów u-
trzymuje, że były cesarz, przy
dostawach dział i amunicji dla
armji niemieckiej, popierał znacz-
nie zakłady broni Kruppa, będąc
osobiście zaangażowanym finan-
sowo w interesach tej firmy.
Czynić to miał cesarz mimo to,
że dostarczany przez zakłady
Kruppa materjał artyleryjski o-
kazał się o wiele gorszy od ma-
terjału wytwarzanego przez inne
fabryki niemieckie. Proces wzbu-
dził niezwykłe zainteresowanie w
kołach politycznych. Podjęta przez

sędziego próba polubownego za-
łatwienia sprawy nie udała się,
ponieważ oskarżony wręcz od-
rzucił żądanie zastępcy ekscesa-
rza, ażeby swój zarzut cofnął.

Wielkie poruszenie na sali
wywołało twierdzenie jednego z
obrońców oskarżonego, że pełno-
mocnictwa dla zastępców byłego
cesarza podpisane były przez
b. cesarza pełnym tytułem: „Im-
perator rex". Autor artykułu ska-
zany został na grzywnę w wy-
sokości 1500 mk. W motywach
do wyroku sąd podkreślił, że
wprawdzie polityka osobista byłego
cesarza okazała się w wielu wy-
padkach szkodliwa — niemniej
jednak oskarżony nie mógł do-
starczyć wystarczających dowo-
dów dla poparcia swego zarzutu.

Powstanie w Indjach.
ISLAMPUR (Pat.) Oddział po-

licjj w sile około 250 ludzi udał
się do okręgu Sakara do mia-
steczka Bilashi, w pobliżu które-
go zgromadziło się około 4 tys.
ludzi w celu zorganizowania czyn-
nego wystąpienia przeciw wła-
dzom angielskim.  Buntownicze
oddziały udały się do pobliskich
lasów państwowych w celu ich
zniszczenia oraz zajęły groźną
postawę względem posterunków
policyjnych, które, wobec prze-

wagi po stronie buntowników,
musiały z początku wycofać się.
Gdy do miasteczka Bilashi przy-
byli poborcy podatkowi oraz
inspektor policji, ludność nie
wpuściła ich do miasta, obrzu-
cając gradem kamieni. Nadejście
silnego oddziału policji położyło
kres rozruchom w mieście. Pod-
czas słarć 2 mieszkańców zostało
zabitych, wielu odniosło rany.
Po stronie policji 6 ludzi zostało
ciężko rannych.

(eni Umer ZU gi.
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„Draemidujata““ gospodarka skai:
howa z tajemnic Reichswehry.
Gen. von Schleicher i gen. Hammer-

stein.

Pogłoski, które pojawiły się w

Berlinie od 20-go ub. m., o bli-

skiem ustąpieniu dowódcy Reichs-

wehry gen. Heye i zamierzonem

mianowaniu gen. Hammersteina,

wydobyły na wierzch nieco zaj-

mujących wiadomości z poza ku-

lis Reichswehry.

Dziennik Acht Uhr-Abendblatt

doniósł nazajutrz po. pojawieniu

się tej pogłoski, że gen. Heye

ma ustąpić jako ofiara kamarylli,

na czele której znajduje się szef

biura wywiadowczego Reichsweh-

ry gen. von Schleicher, a do

której należy pewna ilość gene-

rałów, między nimi zaś właśnie

gen. Hammerstein. Gen. von

Schleicher i jego klika są stanow-

czymizwołennikamisojuszuReichs-

wehry z armją sowiecką w

celu odzyskania obszarów, które

odcięto od Niemiec w wykona-

niu Traktatu Wersalskiego. Gen.

von Schleicher wielokrotnie był

w Rosji i uważany jest za głów-

ną sprężynę polityki ścisłego

współdziałania z armją sowiecką.

On tež głównie popierał stwo-

rzenie w Rosji sowieckiej wiel-

kich składów wojskowych i fa-

bryk wojennych i m. in. wyrobów

chemicznych i samolotów, zało-

żonych przy pomocy materjału

niemieckiego i kapitałów  nie-

mieckich, celem ominięcia w ten

sposób zakazu tego rodzaju wy-

twórczości w Niemczech, ustalo-

nego w Traktacie Wersalskim.

Gen. Hammerstein jest kreaturą

gen. von Schleichera, który kil-
kakrotnie powierzał mu ważne

misje w Rosji sowieckiej, gdzie

też gen. Hammerstein był obec-

ny w r. ub. na wielkich manew-

rach armji czerwonej, jako przed-

stawiciel Reichswehry. Oprócz

tego gen. Hammerstein czynny

był w tworzeniu t. zw. czarnej

Reichswehry w czasie zajść w

Zagłębiu Ruhry.

Równocześnie „Vossische Zei-

tung", przemilczając całkowicie

sprawę piądu ku współpracy z

armją sowiecką w Reichswehrze,

zaznacza jednak, że gen. Ham-

merstein jest jednym z najbliż-

szych współpracowników swego

szefa gen. von Schleichera oraz

ministra Reichswehry gen. Groe-

nera.
Gen. Hammerstein jest uwa-

żany za wiernego rządowi repub-

likańskiemu, gdyż w czasie za-

machu Kappa był aresztowany

przez własnego swego teścia gen.

Luttwitza za obronę stanowiska

rządu republikańskiego.

W każdym razie stwierdzić

trzeba, że dotychczasowy dowód-

ca Reichswehry gen. Heye był

solą w oku dla mniej spokojnych
żywiołów  wojskowo-politycznych

w, Niemczech. Dostał się on na

to stanowisko w roku 1926, gdy

gen. von Seeckt musiał ustąpić

z powodu faworyzowania jednego

z młodych Hohenzollernów przez

Reichswehrę. Natomiast gen.

Heye znany był jako ten, który

w chwili kończenia wojny i wrze-

nia w armji niemieckiej, dnia 9

listopada 1918, oświadczył cesa-
rzowi Wilhelmowi Il-mu, że armja

niemiecka zdoła przeprowadzić

w porządku odwrót tylko pod do-

wództwem swych generałów, a

nie pod dowództwem cesarza,

oraz że nie pójdzie ona walczyć

przeciw własnym rodakom w
kraju. W czasie dymisji p. Ges-

slera ze stanowiska ministra

Reichswehry i zastąpienia go przez

gen. Groenera, pisma prawicowe

niemieckie twierdziły, że gen.

Heye bliski jest poglądów lewicy,

co mogłoby być jednym z czyn-

ników osłabienia jego stanowiska

w chwili obecnej i przesunięcia

się wpływów rządowych niemiec-

kich na prawo. Bądź co bądź

wiadomo, że gen. Heye niechęt-

nie patrzył na wprowadzanie po-

lityki partyjnej w szeregi Reichs-

wehry. Ostatnio kazał uwięzić i

ścigać sądownie trzech poruczni-

ków artylerji w garnizonie w Ulm

za propagandę wśród żołnierzy
na rzecz t. zw. nacjonalno-socjal-

nych czyli Hittlerowców, którzy

to porucznicy mają we wrześniu

stanąć przed Trybunałem Stanu

w Lipsku pod zarzutem zdrady

stanu. Stanowczość gen. Heye'go

w tej sprawie miała wywołać du-
że niezadowolenie m. in. prezy-
denta Hindenburga.

DZUYBEBKĘ

Ż prasy.
Po zaginięciu gen. Zagór-

skiego.
W związku z podaniem się do

dymisji pułk. Rayskiego po kom-
promitacji naszego lotnictwa w
ostatnim rajdzie, „Lwowski Kurjer
Ilustrowany", zauważył, że jakieś
tragiczne . fatum prześladuje na-
sze lotnictwo od chwili zaginięcia
poprzedniego jego szefa, gen. Za-
górskiego:

„Dwukrotnie urządzony nieudały lot,
zakończony straszną śmiercią majora
Idzikowskiego na Santa Cruz, tragiczny
finał lotu Warszawa—Bagdad, cały łań-
cuch śmiertelnych wypadków, wyrywa-
jących z szeregów naszego młodego
lotnictwa znakomitych pilotów... a floty
powietrzne Niemiec i Sowietów rosną
w gwałtownem tempiel

Fatum jakieś tragiczne prześladuje
nasze lotnictwo. Od trzech lat. Za co?...*

„ABC* drukuje wyjątki ze
sprawozdań Najw. lzby Kontroli,
z których wynika, że gospodarka
finansowa departamentu lotnictwa
była niedbała i chaotyczna i na-
raziła skarb państwa na poważne
straty.

I mimo to dymisja pułk. Ray-
skiego nie została przyjęta!

Premjer Piłsudski o po-
słach.

Cyro, kreteńczyk powiedział,
że wszyscy kreteńczycy są kłam-
cami. Ale i Cyro był kreteńczy:
kiem. Czy Cyro prawdę mówił?...

Starą tę jak Świat anegdotkę
powtórzył świeżo „Rozwój* łódzki,
by nawiązać do niej następującą
aktualną uwagę:

Pisma sanacyjne informują, że pre-
mjer Tiłsudski ma być czołowvm kan-
dydatem sanacyjnych list wyborczych.
Nie wątpimy, że prem. Piłsudski zosta-
nie wybra y na posła do Sejmu. Co
wówczas będzie można sądzić o prze-
mówieniach posła Piłsudskiego, jeżeli
przypominamy sobie ostatni wywiad
pos. Miedzińskiego z prem. Piłsudskim,
w którym p. Premjer powiedział:

„. poseł do Sejmu stworzony jest
na to, ażeby głupio mówił*.

Co będzie można sądzić o przemó-
wieniach posła Piłsudskiego, jeżeli
prem. Pilsudski ma rację?

Odpowiedzialność.
W „Gaz. Warsz ” prof. Rybar-

ski w artykule p. t. „Wybory a
sprawy gospodarcze” zwraca uwa-
gę, że obecne wybory będą prze-
dewszystkiem walką o to. czy ci,
którzy dzisiaj rządzą państwem,
mają nadal niem rządzić. Na nic
się nie zda projektowany „camou-
flage”, list tak zwanych zawodo-
wych, czy gospodarczych. Nie
można wprawdzie lekceważyć za-
gadnień gospodarczych i finanso-
wych, ale w walce wyborczej
wszystko staje się polityką. Nie
uda się nikomu przemycić swo-
ich cichych interesów z obozem
rządowym pod flagą bezpartyj-
ności, lub też „objektywizmu“
gospodarczego: mieć z jednej
strony poparcie sfer rządowych,
a równocześnie umywać ręce od
wszelkiej odpowiedzialności. P.
Rybarski tak. konkluduje:

Powtarzamy: każdy ma prawo, ma
nawet obowiązek, zająć takie lub inne
stanowisko w walce wyborczej. Ale
można to robić we własnem imieniu,
albo też w imieniu zrzeszenia politycz-
nego. które on reprezentuje. Ale nie
wolno nikomu plątać w to instytucyj,
powołanych do innych celów. Te in-
stytucje i zrzeszenia mają określone
zadania gospodarczee i zawodowe, ma-
ją zresztą zwykle swoje statuty, które
nie przewidują ich udziału w wybo-
rach do ciał parlamentarnych. Społe-
czeństwo składa się z ludzi o określo-
nym zawodzie: rolników, przemysłow-
ców kupców, lekarzy, urzędników
it. d. Ale byłoby absurdem, gdyby
się oczekiwało, że wszyscy rolnicy lub
wszyscy fabrykanci czy kupcy zajmują
jedno stanowisko polityczne przy wy-
borach do Sejmu, że łączy ich tylko
wspólność interesów narodowych, a nic
ich nie dzieli. Wynikiem prób takiego
wciągania gospodarczych instytucyj w
walkę wyborczą, zwłaszcza w tak ostrą
walkę wyborczą, jaka się będzie to-
czyć obecnie, byłoby tylko szkodliwe
ich rozpolitykowanie. A nie potrzeba
dodawać, że pociągnęłoby to za sobą
dalsze konsekwencje.

Niechaj ci, którzy dzisiaj reprezen-
tłują określone grupy gospodarcze,

bronić ichktórzy mają obowiązek
zadadzą So-uprawnionych interesów,

bie następujące pytanie: czy wyjdzie
na dobre tym interesom, gdy się oka-
że, że cała grupa, cała nawet warstwa
społeczna stoi po stronie dzisiejszego
porządku w państwie i bierze na siebie
nolens volens, pełną za ten
porządek odpowiedzialność? Pytanie to
warto rozważyć nietylko pod kątem
widzenia bieżącej chwili. lecz choćby
wperspektywie roku lub dwóch lat.
Pozytywną odpowiedż na to pytanie
mogą dać tylko... „wściekli ryzy-
kanci“.

Polityka, jako obowiązek.

W „Kurjerze Warsz." p. Bell
porusza bardzo aktualną w Pol-
sce sprawę. W ostatnich czasach
coraz szerzej rozpowszechnia się
zwyczaj odżegnywania się od
jakiegokolwiek udziału w polityce,
jakoby z tego powodu, że jest
ona czemš brudnem, niskiem, do
czego idealne dusze zniżyć się
nie chcą. Jest to pogląd błędny,
szkodliwy, niebezpieczny...

Polityka jest rzeczą brudną tam,
gdzie nią kierują brudne ręce; jest rów-
noznaczna z intrygą tani, gdzie ludzie
prostolinijni i rzetelni zostawiają ją na
pastwę intrygantów. Nietylko w tej je-
dnej dziedzinie popełnia się błąd brania
skutku za przyczynę. Handel nie jest
równoznaczny z szachrajstwem, choć
się niem niekiedy staje.

Zgorzkniali pesymiści na podstawie
swoich doświadczeń zapewniają nieraz,
że cała medycyna, to szarlatanerja, a
prawo—to krętactwo.

Ażeby leczyć ogół z obrzydzenia
do polityki, przypominamy sobie jej za*
sługi i zdobycze w przeszłości-jej za-
dania na przyszłość. Polityką była i ko-
misja edukacji narodowej i Konstytucja
Trzeciego maja. Akcją ściśle politycz-
ną była walka o ziemię w pruskim za-
borze, walka o szkołę polską i organi-
zację tajnego nauczania w zaborze ro-
syjskim. Polityka musiała przygotować
każdą walkę o niepodległość i jej to-
warzyszyć

W obecnej chwili przełamanie go-
spodarczego kryzysu, zażegnanie nie-
bezpieczeństw, grożących naszym gra-
nicom od zachodu, ocalenie kraju od
wrogich zamachów na wschodzie, przy-
wrócenie ładu, bezpieczeństwa i pano-
wania prawa w kraju — możemy osią-
gnąć tylko przez zbiorowy, zorganizo-
wany wysiłek polityczny całego narodu.
Abstynencja polityczna w takiej chwili
byłaby równie ciężką i hańbiącą winą,
jak dezercja 10 lat temu, gdy w obro-
nie stolicy wszystkich wzywano na front.

Pokonani.
Konserwatywny staruszek „Czas*

nie jest zadowolony z tego, co
się stało. Boi się przyszłego
Sejmu i wyrzeka na wybory.
Obliczając szanse tworzącego się
centrolewu, dochodzi do przeke-
nania, że po wyborach blok ten
będzie liczył conajmniej około
170 mandatów, a może nawet
więcej. Dodając do tego man-
daty mniejszościowe i komuni-
styczne w liczbie około 90. „Czas“
twierdzi, że Sejm będzie miał
znaczną większość  Ilewicowo-
mniejszościową.

Dlatego—pisze „Czas“—nie łudzimy
się ani na chwilę, aby reforma ustroju
państwowego dała się w przyszłym sej-
mie przeprowadzić. Można jej było pró-
bować z sejmem wr. 1926; można było
przy wielkiej zręczności próbować ją
narzucić sejmowi w r. 1928; ale w obu
razach rząd z nieznanych nam powo-
dów żadnych tego rodzaju prób nie
podjął. Z sejmem, wybranym w 1930 r.,
nawet próbować nie będzie warto. Zwy-
cięzcami wydają się narazie albo ci,
którzy wołają, że żadnej reformy w Pol-
sce nie trzeba, bo najlepszą jest sej-
mokracja, oparta na 5-przymiotnikowem
głosowaniu; albo ci, którzy wołali głoś-
no w ostatnich latach, że żadnej zgody
z sejmem szukać nie trzeba, bo naj-
lepsze są drogi pozasejmowe. Ci, któ-
rzy pragnęli reformy ustroju, i to re-
formy w drodze legalnej, pozostali nie-
wysłuchani. Pozostali—niestety dla spra-
wy—pokonani.

Z tego zakończenia jest wi-
doczne, że „Czas* zaczyna bar-
dzo krytycznie oceniać posunię-
cia strategiczno-polityczne p. Pił-
sudskiego i że nie wierzy w moż-
liwość lub skuteczność jakiegoś
nowego zamachu, któryby wpro-
wadził nowy ustrój. Nauka trwała
dość długo, bo przeszło 4 lata,
może przecież wyda jakieś owoce.
Socjaliści i lewica ludowcowa po-
trzebowali na to mniej czasu.
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Jako przewodniczący gen.

Heye'go w Reichswehrze wymie-

niani są: gen. von Schleicher,

szef biura wiadomości wojsko-

wych i zaufany współpracownik
gen. Groenera ministra Reichs-

wehry; gen. Hammerstein, szef

biura personalnego; ger. von dem

Busche-Ippenburg, kierownik urzę-

du obrony; gen. Hasse, dowódca

pierwszej grupy armji w Beriinie;

gen. von Stiilpnagel, dowódca

3-go dystryktu 3-ciej dywizji w

Berlinie.
Za rzecz pewną uchodzi w

każdym razie to, że grupa gen.

von Schleichera i gen. Hammer-

steina uważa, że gen. Heye nie

dość sprzyja ustaleniu ściślejszej

jeszcze współpracy wojskowej

niemieckiej z sowiecką.

Z nazwiskiem zaś gen. von

Schleicher'a łączy się zresztą coś

więcej niż sama tylko ws ópraca

wojskowa Niemiec z Sowietami.

Wyszedł on z 3-go pułku gwar-

dyji, tego samego, w którym

służył obecny prezydent von Hin-

denburg oraz jego syn, co już

stanowiło pewien węzeł. Wpływy

jego są bardzo wielkie i nazywa-

ny on bywa ukrytym władcą

Reichswehry. On też uważany

jest za duszę wszelkich pomysłów

o wojskowej dyktaturze w Niem-

czech. Gen. von Seeckt, który

obecnie wejść ma do Reichstag'u

z ramienia Deutsche Volkspartei,

tj. stronnictwa, którego przewód-

cą był Stresemann, wysuwany jest

przez to stronnictwo właśnie jako

zwolennik działania politycznego
ostrożniejszego na gruncie we-

wnętrznym, w nadziei, że będzie

on przeciwwagą dla prądów, któ-
rych przedstawicielem jest gen.

von Schleicher.
St.

———-
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ikcja Wyborca Stromictwa Narodowego.
Dnia 1 września przed południem odbyło się pod przewodnic-

twem prez. Rybarskiego posiedzenie posłów i senatorów Klubu Na-

rodowego,

z rozpisanemi wyborami.

poświęcone omówieniu sytuacji politycznej w związku

Tego samego dnia po południu odbyła się konferencja praso-

wa, w której wzięli udział

stołecznej i prowincjonalnej.

Dnia 2 września

nie z prezesami i delegatami

czył prezes Stronnictwa, p. Bartoszewicz.

liczni przedstawiciele narodowej prasy

Przedmiotem konferencji była kampa-

nja prasowa w okresie wyborczym.

obradował Zarząd Główny Stronnictwa wspól-

Zarządów Okręgowych. Przewodni-

Zarząd zamianował komi-

sarzy wyborczych na cały obszar Państwa i ustalił techniczne zasady

akcji wyborczej.

Dnia 3 września odbyło się posiedzenie Komitetu Politycznego

Stronnictwa Narodowego pod przewodnictwem prezesa p. Bartosze-

Komitet postanowił

listą narodową.

wicza.

z własną

wystąpić

Ustalono

do wyborów samodzielnie

również stosunek do innych

ugrupowań wyborczych. Szczególniejszą uwagę poświęcił Komitet

Polityczny taktyce wyborczej Stronnictwa na Kresach Wschodnich.

Cztery powyższe zebrania stanowią początek akcji wyborczej

Stronnictwa Narodowego, która niezwłocznie przeniesiona została na

teren okręgów.

Krwawe manifestacje
NOWY JORK (Pat.) W-g do-

niesień z Buenos Aires, wczoraj
wieczorem, podczas walk pomię-
dzy manifestującymi studentami
a policją, 2 osoby zostały zabite
i 30 rannych. Jak donosi dziennik
„La Nacion“, rada ministrów
jednomyślnie postanowiła złożyć
swe teki prezydentowi republiki
Irigoyenowi do dyspozycji, dora-

w Buenos Aires
aby i on również

ustąpił ze swego stanowiska
w interesie kraju. Prezydent Iri-
goyen podobno odmówił temu
życzeniu rady ministrów. Sytuacja
w mieście jest bardzo naprężona.
Teatry stołeczne stoją pustkami,
najludniejsze arterje miasta są
wyludnione.

dzając mu,

Skutki cykionu.
SAN-DOMINGO. (Pat). Szkody

wyrządzone przez cyklon oblicza-
ją na zgórą 15 miljonów dolarów.
Mieszkańcy miasta pozbawieni są
wody, światła, telefonu i doma-
gają się nagląco pomocy.

NOWY YORK. (Pat). Wysłan-
nik gubernatora Portorico, po do-
konaniu przelotu nad okolicą na-

wiedzoną huraganem, komuniku-

je, że w San-Domingo jest około
800 osób zabitych i wiele ran-

nych. Z samej wyspy nie otrzy-
mano dotychczas jeszcze żadnych
informacyj.

WASZYNGTON. (Pat). Amery-
kański Czerwony Krzyż otrzymał
wiadomość, że w czasie huraga-
nu, który szalał wczoraj nad San-
Domingo, zginęło tysiąc osób, a
2500 odniosło rany. 4.500 siedzib
uległo zniszczeniu. W mieście
San-Domingo 29 tysięcy osób
jest bez dachu nad głową.

«Przewidująca» gospodarka skarbowa
„Polonja* katowicka donosi:

Urząd Skarbowy w Pszczynie
przed pewnym czasem zasekwe-
strował na obszarze dworu Smi-
łowice (Sp. Gieszego), pod Mo-
krem Sl., w pobliżu Mikołowa,
68 morgów żyta (952 centnary w
cenie 9.520 zł.), 48 morgów psze-
nicy (około 576 centn. w cenie
8.064 zł.), oraz 80 morgów owsa
(960 centn. w cenie 10.560 zł.),
ogólnej więc wartości przeszło
28.300 złotych.

Zboże, znajdujące się na polu,
zostało zajęte przez urząd na po-
czet zaległych podatków i w myśl
nakazu tegoż urzędu nie wolno
go było z pola.sprzątnąć. Wsku-
tek ostatnich deszczów zboże
oczywiście uległo zniszczeniu,
tak, że nikt z okolicznych gospo-
darzy podczas licytacji na nie, nie
reflektował.

Pytamy się, czy takie postę-
powanie urzędu skarbowego było
na miejscu, po pierwsze bowiem
wskutek takiego, conajmniej dzi-
wnego postępowania, Skarb na-
rażony będzie na straty, a z dru-
giej strony zboże uległo zniszcze-
niu, co bynajmniej nie powinno
leżeć w interesie naszej gospo-
darki!

Kto to będzie płacił? Jeżeli
już zboże było zajęte, to dlacze-
go nie zezwolono dworowi na
sprzątnięcie go z pola pod dach?-
Sprawą tą winny zająć się zwierz-
chnie władze Pszczynskiego Urzę-
du Skarbowego; jest to bowiem
skandal, jaki spotyka się chyba w
powieści.

Niestety podobne skandale
zdarzają się w €ałej Polsce, która
pod rządami sanacji coraz bar-
dziej staje się jakimś dziwolągiem
śród państw kulturalnych Europy.

 

Wdarcie się litwinów na terytorjum polskie
w Suwalszczyznie.

Onegdaj wieczordm patrole KOP zostały zaalarmowane, iż w

rejonie wsi Ludwinowo na odcinku granicznym Wiżajny banda pija-

nych szaulisów wspólnie z 4-ma strażnikami litewskimi wdarła

się na teren polski, gdzie zniszczyła kilkanaście wiech gra-

nicznych, poczem ostrzelała ogniem karabinowym strażnicę

K. 0. P.
Żołnierzy polskich, którzy usiłowali bandę zatrzymać, obsypali

gradem kul.

Patrole KOP w obronie użyły również broni. Wywiązała się obu-

stronna strzelanina, w wyniku której jeden z żołnierzy KOP'u zo-

stał zraniony w rękę.

Po kilkuminutowej strzelaninie, napastnicy zbiegli na terytorjum

litewskie. d

 

Z Litwy.
Litwa wobec Zgromadzenia Ligi Narodów.

Sprawa komunikacji i traktat handlowy z Łotwą.

KOWNO. (Pat.) Minister spraw
zagranicznych poinformował dnia
5 b. m. przedstawicieli prasy o
stanowisku delegacji litewskiej na
zbliżającem się Zgromadzeniu Li-
gi Narodów. Sprawy, znajdujące
się na porządku dziennym Zgro-
madzenia—powiedział minister—
nie dotyczą bezpośrednio Litwy.
Jeżeli chodzi mo projekt Brianda
w sprawie Paneuropy, to Litwa
będzie go naogół popierała, o
ile przekona się, że projekt rze-
czywiście jest wyrazem dążeń do
utrwalenia pokoju. Delegacja li-
tewska poruszy sprawę  „gnębie-
nia* Litwinów przez Polskę, za-
mykania szkół litewskich na Wi-
leńszczyźnie oraz zajścia w Dmi-
trówce. Inne sprawy polsko-litew-
skie, jak nawiązanie stosunków
komunikacyjnych "między obu
państwami nie będą poruszane,
gdyż Liga Narodów nie jest, w/g
oświadczenia ministra, przygoto-
wana na dyskusję w tej kwestji
z powodu zlikwidowania wyłonio-
nej w roku 1922 komisji tranzy-
towej.

Co się tyczy Kłajpedy, to za-
znaczyć należy, że konwencja
kłajpedzka jest przez Litwę wy-

pełniana i z tego tytułu preten-
syj do Litwy być nie może. luter-
wencja Niemiec byłaby nie na
miejscu, gdyż nikt nie może się
wtrącać do sposobu rządzenia na
Litwie.

KOWNO. (Tel. własny). W cza-
sie wywiadu, udzielonego przed-
stawicielom prasy, minister spraw
zagranicznych Zaunius, zapytany,
czy odbędą się rokowania bez-
pośrednie pomiędzy Polską a Li-
twą odpowiedział: Nie pó raz
pierwszy Polacy robią nam takie
propozycje i nie po raz pierwszy
nic z tego nie wychodzi, gdyż
żadne konkretne projekty nie są
czynione, a dopóki tego niema

nie możemy na te propozycje
reagować. Co do nadchodzącej
sesji Ligi Narodów minister u-
dzielił wyjaśnień co do postsno-
wień komisji tranzytowej, która
według słów ministra Zauniusa,
po zebraniu materjałów staty-
stycznych doszła do przekonania,
że może być jedynie mowa o
komunikacji kolejowej pomiędzy
Kownem a Wilnem, jak również
mowa może być jedynie o spła*
wie na Niemnie.
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Jednakże zdania wypowiedzia-
ne przez komisję, są nie do przy-
jęcia zarówno dla Litwy, jak i
Polski. Co do raportu, złożonego
przez komisję, to bardzo być mo-
że, że okaże się on nie do przy-
jęcia dla nas. W tym wypadku
Liga Narodów, znając nasze na-
stroje, nie uchwali tego, co było-
by dla nas szkodliwe. Zadaniem
naszem jest likwidacja sprawy ko-
munikacji przez linję administra-
cyjną. Na to my zgodzić się nie
możemy. W obecnych warunkach
najlepsze stosunki z Polską, to
całkowite nieistnienie jakich bądź
stosunków, a jednocześnie głó-
wnym naszym celem, jest to,
ażeby kwestja wileńska nie zo-
stała zdjęta przez forum Ligi
Narodów. Co do traktatu han-
dlowego litewsko - łotewskie-
go, to minister powiedział,
że pertraktacje zostaną przerwa-
ne do pierwszych dni paździer-
nika wobec jego wyjazdu, przy-
czem minister prosił, ażeby pra-
sa kwestji tej nie oświetlała zbyt
pesymistycznie, gdyż jedynie je-
go wyjazd jest powodem  przer-
wania tych rokowań. Oprócz te-
go minister wyraził nadzieję, że
w prędkim czasie zostanie pod-
pisany traktat handlowy na do-
godnych warunkach ekonomicz-
nych dla obu państw.

Nowe areszty Polaków.
KOWNO, (Pat.) W dniu 5 b.m.

w Kownie zostali aresztowani An-
toni Jura, Monika Czesło i Józef
Cymbara za rzekome uprawianie
szpiegostwa na rzecz Polski.

Drobė wiadamości.
Wypadek na Czerwonych

Wirchach.
ZAKOPANE. (Pat). W związku

z wypadkiem na Czerwonych Wir-
chach, dowiadujemy się następu- .
jących szczegółów: Po dłuższych
poszukiwaniach w ciągu całej
nocy, wskutek  niedokladnych
objaśnień, danych przez b. No-
wackiego, pogotowie dotarło do-
piero o godzinie 8ej rano na
miejsce wypadku, który zdarzył
się nie na Małołęczniku, lecz na
Krzesanicy, przyczem okazało się,
że stan liczebny pogotowia nie
jest dostateczny, aby akcję ra-
tunkową można było przeprowa-
dzić. Zawezwano więc dalszej po-
mocy, która niebawem nadeszła
i przystąpiono do akcji ratunko-
wej. Pana Bayerleina znaleziono
na trawiastej półeczce na wyso-
kości 180 metrów na urwistym
zboczu góry. Pan Bayerlein ma
złamaną prawą nogę oraz zwich-
nięte lub silnie stłuczone ramię,
a nadto odniósł obrażen'a głowy.
Przy wielkich trudnościach zabez-
pieczenia się wzajemnego linami,
z narażeniem życia, zdołano ofia-
rę Tatr sprowadzić ze stromej
ściany Krzesanicy do Litworowej
Doliny, a stąd do Zakopanego.
Około godziny 10 ej wieczorem
stan ofiary nie budził większych
obaw.

Prowokacje gdańszczan.
GDAŃSK. (Pat). 5 b. m. w

nocy nieznany osobnik uszkodził
polską skrzynkę pocztową, znaj-
dującą się przy Breitgasse. Senat
w. m. Gdańska wyraził natych-
miast swe ubolewanie przez re-
'prezentanta Senatu na ręce za-
stępcy komisarza generalnego
R. P. radcy Lalickiego, przyrze-

 

kając energiczne śledztwo ze
strony władz policyjnych w tej
sprawie.

Rozruchy w Smyrnie.
KONSTANTYNOPOL. (Pat.) —

W/g doniesień ze Smyrny, pod-
czas manifestacyj z okazji przy-
bycia tutaj  leadera opozycji
Fethi-Bey'a, aresztowano tu

około 300 osób. Podczas rozru-
chów trzech policjantów wrzu-
cono do morza.

Pozostałości ekspedycji
Andreego.

STOKHOLM. (Pat.) Jak dono-
szą z Tromsoe, komisja naukowa,
badająca pozostałości po ekspe-
dycji FAndrćego, stwierdziła, že
niema żadnych śladów po trze-
cim członku ekspedycji Andreego
Fraenklu. Identyfikacja zwłok
Strindberga została  ułatwiona
dzięki znalezieniu jego pieršcion-
ka zaręczynowego. Wczoraj, zbie-
giem okoliczności akurat w dniu
urodzin Strindberga, zwłoki jego
zostały odesłane do ojczyzny,
spowite w sztandar narodowy
szwedzki. Pozostałości ekspedycji
Andrćego składają się ogółem z
około 200 objektów, w tej liczbie
liczne przyrządy naukowe. Rząd
szwedzki jeszcze nie zdecydował,
kiedy i w jaki sposób opubliko-
wane zostaną odnalezione notatki
i dziennik podróży Andrćego.

Aresztowanie sekciarza.
BĘDZIN. (Pat.) Na skutek za-

rządzenia prokuratury policja
śledcza aresztowała w Sosnowcu
niejakiego Stanisława Jastrzębiec-
Kozłowskiego, podającego się za
„doktora nauk hermetycznych i
honorowego profesora akademji
tajnej magji, odznaczonego orde-
rem gwiazdy emira Buchary". —
W czasie rewizji znaleziono w
mieszkaniu Kozłowskiego obfity
materjał obciążający, dotyczący
sekty martynistów,  
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Dzieje majątku Male.
Przed kilku dniami zamieści-

liśmy streszczenie artykułów, któ-
re się ukazały w prasie warszaw-
skiej, wielkopolskiej i pomorskiej
w sprawie majątków pp. Piłsud-
skich (Piekieliszki) i Prystorów
Borki).

Obecnie pragniemy zapoznać
naszych czytelników z dziejami
majątku Male, którego „wlašci-
cielem* jest od 1923 r. jeden „z
najzasłużeńszych*—generałStefan
Dąb-Biernacki.

Dzieje tej posiadłości są istot-
nie niezwykle pouczające.

Ongiś należały Male do rodzi-
ny Oitarzewskich. Jeden z Ołta-
rzewskich, Konstanty, w czasie
powstania 1863 r. przechowywał
u siebie powstańców, za co wraz
z synem Władysławem został u-
więziony, a następnie skazany na
wygnanie do gub. Tomskiej. Ma-
jątek tymczasem wzięto pod
sekwestr. W parę lat później
sprowadzono  Ołtarzewskiego z
Syberji by mógł sprzedać mają-
tek. Była to sprzedaż przymuso-
wa, a nieszczęśliwego skazańca
sprowadzono jedynie poto, by w
ten sposób stworzyć pozory, iż
sprzedaż odbyła się bez pogwał-
cenia praw. Początkowo musiał
Konstanty Olłtarzewski sprzedać
z 1000 przeszło dziesięcin ogól-
nego obszaru majątku fundum i
283 dziesięciny gruntu. Natural-
nie nabywcą mógł być jedynie
jakiś dygnitarz rosyjski. W danym
wypadku był to niejaki Osip Gosz-
kiewicz, który stał się „właścicie-
lem* pięknego objektu ziemskie-
go za 3.000 rubli.

""Oltarzewski powędrował z po-
wrotem na Sybir, a „pan gene-
ral“ (statskij sowietnik) Goszkie-
wicz niebawem stal się wlašcicie-
lem całości majątku, nabywając
pozostałe prawie 800 dziesięcin
gruntu za 7.000 rubli. W ten spo-
sób Goszkiewicz za 10.000 rubli
zdobył przeszło 1.000 dziesięcin
ziemi, należącej do rodziny Ołta-
rzewskich.

Z biegiem czasu część tych
dóbr Goszkiewicz rozsprzedał tak,
iż w chwili odzyskania niepodle-
głości Polski majątek Male obej-
mował tylko 309 ha.

Gdy okupanci zostali ostatecz-
nie wypędzeni, pozostałe po Kon-
stantym  Oltarzewskim wnuczki
w prostej linji, pp. Bohowiczów-
ny, słusznie zgłosiły swe prawa
do resztek majątku Male, który
pozostał bez właściciela, gdyż
Goszkiewicz zaginął gdzieś w
Rosji. Niestety władze środkowo-
litewskie nie uważały za stosow-
ne pomyśleć o naprawieniu krzyw-
dy jakiej doznał od zaborców
powstaniec z roku 1863.

Widocznie walka o niepodie-
głość Polski z punktu widzenia
patryotyzmu šrodkowo-litewskie-
go była czemś, czego nagradzać
nie należało. To też podanie pp.
Bohowiczówien pozostało bez
uwzględnienia, zaś przejęte w
dniu 1-go września 1922 r. Male
podzielono na szereg działek i
poczęto obdarzać niemi w pierw-
szym rzędzie panów z pierwszej
brygady.

A więc ośrodek majątku—38
ha gruntu, pałac, 10 budynków
gospodarczych,w tem młyn wod-
ny, staw, ogrody i t. d. dostał
wymieniony wyżej generał Dąb-
Biernacki. W pobliżu usadowił się
głośny dzisiaj w całej Polsce
strażnik gen. Zagórskiego podpłk.
Wenda. By jednakże wykazać
pewną dbałość o tradycję wy-
dzielono również działeczkę Sta-
nisławowi Ołtarzewskiemu, bardzo
dalekiemu krewnemu š. p. Kon-
stantego Oltarzewskiego z bocz-
nej linji.

Nowonabywcy wnet objęli par-
cele w posiadanie i poczęli gospo-
darzyć.

Nie sposób przytaczać dokład-
nie warunków, na jakich nabyli
swe działki poszczególni osadni-
cy. Ograniczymy się więc jedy-
nie do największej i najładniej-
szej gen. Dąb-Biernackiego.

 

Akt kupna sporządzony został
dnia 26 lutego 1923 r. przyczem
całą działkę wraz z zabudowania-
mi (pałacem i młynem też) osza-
cowano na sumę 24.317.682 ma-
rek polskich, z których w chwili
kupna wpłacił p. generał 682 mar-
ki, zaś pozostałe 24317.000 ma-
rek zahipotekowano na nowona-
bytej posiadłości jako pożyczkę
płatną w 50 ratach w przeciągu
lat 25.
W przerachowaniu na złote

zgodnie z ustawą o waloryzacji,
na którą powoływaliśmy się w
uprzednich artykulikach, wynosi
to 3.634 zł. 80 gr. z których p.
generał zapłacił 10 gr. (1 zł. =
6.800 marek pol.)

Takim sposobem p. genarał
Dąb Biernacki stał się właścicie-
lem najpiękniejszej części dzie-
dzictwa po śp. Konstantym Ołta-
rzewskim za sumę coś nie coś
niższą niż jego poprzednik gen.
Osip Goszkiewicz.

Jednakże na tem historja ma-
jątku Male nie kończy się.

Pp. Bochowiczówny nie zna-
laezłszy sprawiedliwości u władz
ziemskich Litwy Środkowej od-
wołały się niebawem do sądów

osadzono już pp. Biernackiego,
Wendę i innych, zgłaszając po-
wództwo jedynie do 80 kilku
hektatów, znajdujących się jesz-
cze w posiadaniu państwa.

Sprawa przeszła już przez 2
instancje i właśnie w dniu 7 sierp-
nia Sąd Apelacyjny w Wilnie uz-
nał powództwo pp. Bochowiczó-
wien za uzasadnione.

Wprawdzie w ten sposób od-
zyskały prawowite spadkobierczy-
nie tylko nieznaczną część tego,
co utracił ich dziad, lecz zdoby-
ły one niesłychanie wiele przez
to, iz wyrok Sądu Apelacyjnego
pośrednio stwierdził, iż dziadek
ich nje przestawał być prawowi-
tym właścicielem Mal, a one ja-
ko wnuczki bojownika za sprawę
narodową są właściwie jedynemi
osobami, mającemi prawo za-
mieszkiwać pałac w dobrach ro-
dzinnych.

Kończąc w ten sposób histo-
rję majątku Male stwierdzić jesz-
cze musimy: 1) na czele urzędu
ziemskiego stał podówczas p. J.
Borowski, zaś naczelnikiem wy-
działu urządzeń rolnych był p.
Majewski, szwagier ówczesnego
naczelnika państwa p. J. Piłsud-

 

 

polskich. skiego; 2) p. gen. Biernacki po-
Niestety sterroryzowane nie- śpieszył zmienić nazwę histo-

powodzeniem, namówione przez ryczną — Male na poetyczną Zo-
kogoś, postanowiły zrezygnować  sindwór.
z tej części majątku na której Po

Kronika il Targów © propagandy żelaza za pošred-

Północnych.
Propaganda ciężkiego prze-

mysłu górnośląskiego.

Podczas Targów odbędzie się
zjazd kupców żelaza z terenu 5
województw północno - wschod-
nich.
W celu przeprowadzenia pro-

pagandy żelaza i stali oraz wyro-
bów żelaznych krajowej produkcjij
Zrzeszenie Hurtowników Zelaza
Ziem Wschodnich, obejmujące
tereny województw: wileńskiego,
nowogródzkiego, białostockiego,
poleskiego i wołyńskiego, organi-
zuje przy pomocy Syndykatu Pol-
skich Hut Zelaznych zbiorowe
stoisko branży żelaznej na Il-ich
Targach Północnych.

Wychodząc z założenia iż kon-
sumpcja żelaza na naszych zie-
miach północno-wschodnich, jest
nader znikoma, gdyż nie prze-
wyższa 4 do 5 klg. na głowę,
Zrzeszenie to uważa, iż konieczną
jest szeroka propaganda stoso-
wania żelaza w większym zakre-
sie, w rozwijającym się powoli
budownictwie na ziemiach pół-
nocno-wschodnich.
W stoisku branży żelaznej,

oprócz pokazów wyrobów żelaz-
nych krajowej produkcji, wysta-
wione będą także fotografje, pro-
jekty i wykresy, dotyczące robót
budowlanych, przy których za-
stosowane było żelazo, a które
były wykonane na ziemiach
wschodnich. Oprócz tego publicz-
ność będzie się mogła zaznajo-
mić przezfotografje, druki i ulot-
ki z zastosowaniem szkieletu że-
laznego w nowoczesnem budow-
nictwie.

Ponadto, aby dać możność
kupcom - żelaźnikom omówienia
obecnej sytuacji w handlu żela-
zem na Ziemiach Wschodnich, i
uprzystępnić poznanie środków,
jakie stosować należy celem po-
większenia konsumpcji żelaza —
Zrzeszenie Hurtowników Zelaza
zwołuje na dzień 16 go b. m. w
Wilnie zjazd kupców branży że-
laznej z terenu pięciu północno-
wschodnich województw. W zjeź-
dzie tym mają wziąć udział wszys-
cy kupcy, którzy otrzymują żela-
zo bezpośrednio z hut, przyczem
uczestnicy zjazdu zwiedzą gre-
mjalnie Il Targi Północne, gdzie
organizatorzy stoiska branży że-
laznej zaznajamiać ich będą ze
wszystkiemi nowemi wyrobami
żelaznej produkcji krajowej.

Syndykat Hut Zelaznych re-
prezentujący Ciężki Przemysł Gór-
nośląski uczestnicząc w akcji

nictwem Il Targów Północnych,
stwierdza celowość i użyteczność
Targów Wileńskich. Jest to rę-
kojmią rozwoju współpracy go-
spodarczej Górnego Sląska z Zie-
miami Północno-Wschodniemi.

Wystawa czy tylko Targi?
Od jednego z czytelników na-

szych otrzymujemy list następu-

jący:
Zbliża się termin otwarcia Il

Targów Północnych i Wystawy
Przemysłu Ludowego, a do tej
pory ogół publiczności nie wie,
czy to będzie w swoim  cało-
kształcie wystawa, czy tylko targi,
to znaczy, czy za eksponaty
w dziale rolniczym oraz przemy-
słu i rzemiosł będą wyznaczane
jakiebądź odznaczenia, czy też
będą one przyznawane tylko w
dziale „Wystawy Przemysłu Lu-
dowego“.
W dodatnim wypadku, to jest,

ježeli odznaczenia będą przyzna-
wane we wszystkich działach
Targów i Wystawy, niezbędne
jest podanie do publicznej wia-
domości nazwisk kierowników
działów i ekspertów, którzy będą
oceniać eksponaty, bo dużo osób
przyjmuje udział w Targach tylko
w celu otrzymania uznania za
dobroć swoich towarów lub swo-
jej wytwórczości w postaci dy-
plomu, który następnie służy dla
reklamy, osoba więc kierownika,
lub eksperta, raczej zaufanie do
jego fachowości i kompetencji,
wpływa decydująco na postano-
wienie wzięcia udziału w Targach
lub nie wzięcia. Z tych to przy-
czyn, wszystkie większe wystawy
ogłaszają zwykle zawczasu nazwi-
ska kierowników i rzeczoznaw-
ców we wszystkich działach.

Jeżeli żadnych odznaczeń w
dziale Targów nie będzie, należy
to jasno zaznaczyć, aby nie wpro-
wadzać w błąd tych wystawców,
którzy opierając się na praktyce
| Targów Północnych przyjmują
udział w Il Targach w nadziei
otrzymania odznaczenia.

Wszyscy Wilnianie zaintereso-
wani są w powodzeniu Targów.
Powodzenie będzie osiągnięte
wtedy, jeżeli liczba wystawców
będzie możliwie największa. Nie-
tylko -obecne stoiska powinne
być zajęte, ale ilość stoisk powin-
na być zwiększona. Komitet Wy-
konawczy w pierwszym rzędzie
powinien o to się postarać, dając
wyczerpujące wyjaśnienie, któ-
rego oczekujemy.

a

Popierajcie Polską Macierz

Szkolną.
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ŻYCIE KATOLICKIE.
Państwo Watykańskie

a Kościół.
(Kap). W wydawanem przez

medjolański uniwersytet katolicki
czasopiśmie „Rivista Internazio-
nale di Scienze Sociali* ukazało
się nader zajmujące  studjum
Pallieri'ego n. t. prawnego stano-
wiska państwa watykańskiego o-
raz stosunku jego do Kościoła
katolickiego. Autor występuje
przeciwko wyrażanym częstokroć
w najnowszej literaturze z dzie-
dziny prawa międzynarodowego
poglądom, jakoby układy laterań-
skie zawarte zostały między pań-
stwem włoskiem a Papieżem, ja-
ko organem Państwa watykań-
skiego. Wszakże już sam wstęp
do traktatu laterańskiego, w, któ-
rym powiedziane jest, iż chodzi
o układ między królestwem
Włoch oraz pozostającą z niem
od r. 1870 w sporze Stolicą Apo-
stolską, czyni taki pogląd niereal-
nym. Pogląd ten nie daje się
utrzymać już choćby dlatego, że
w chwili, gdy układy laterańskie
były zawierane, nie istniało jesz-
cze wcale państwo watykańskie,
a zatem Papież nie mógł wystę-
pować jako jego organ. Dopiero
bowiem na zasadzie układów z
lutego 1929 r. zaczyna państwo
watykańskie jako takie prawnie
istnieć. Nie oznacza to oczywiś-
cie, by Włochy były twórcą obce-
go niezależnego państwa, gdyż
suwerenności nikt nie może na-
dać. Sprawa przedstawia się ina-
czej, mianowicie Stolica Św. już
przedtem była podmiotem prawa
międzynarodowego, jakkolwiek
nie posiadała własnego terytor-
jum w znaczeniu międzynarodo-
wo-prawnem, nie posiadała pod-
danych oraz tem samem nie wy-
konywała praw suwerennych. Z
tą więc osobą prawa międzyna-
rodowego zawarły Włochy układ
na zasadach tegoż prawa mię-
dzynarodowego. Dopiero z chwilą
zawarcia układów powołał Pa-
pież do życia zwłasnych atry-
bucyj suwerennych państwo wa-
tykańskie.
0 Z powyższego wynika, że sto-
sunek prawny między Kościołem
katolickim i państwem watykań-
skiem nie może być pojmowany
jako unja personalna lub realna
a natomiast jest on odrębnym
swoistym stosunkiem prawnym.
Państwo watykańskie jest tworem
Stolicy Świętej a tem samem
podlega Kościołowi katolickiemu,
który tak samo jak i państwo
watykańskie reprezentowany jest
prżez Papieża. Zatem może pań-
stwo watykańskie tylko tak długo
posiadać osobność państwową,
jak długo służy celom Stolicy
Apostolskiej, względnie Kościoła
katolickiego. Wszelkie więc odłą-
czenie państwa watykańskiego od
Kościoła katolickiego musiałoby
spowodować koniec jego egzy-
stencji prawnej.

Nowy Biskup Śląski.
Otrzymaliśmy z  Nuncjatury

Apostolskiej potwierdzenie wia-
domości, że Ojciec Sw., Pius XI,
mianował Ks. Infułata Stanisława
Adamskiego, Prepozyta Kapituły
Metropolitalnej Poznańskiej, Bi-
skupem - Ordynarjuszem diecezji
Katowickiej.

Ks. Biskup Stanisław Adamski
urodził się w r. 1875, święcenia
kapłańskie otrzymał dn. i2 listo-
pada 1899 r. W r. 1920 wchodzi
do Kapituły Metropolitalnej Poz-
nańskiej a ostatnio piastował
godność prałata infułata prepo-
zyta Kapituły; był członkiem Rady
administracyjnej, deputatem dla
zarządu dóbr seminarjum du-
chownego, sędzią prosynodalnym
i dyrektorem krajowej Centrali
Akcji katolickiej. (Kap.).

Dzięki intrygom Witolda, działającego na

Życie gospodarcze.
Przemysłowcy węglowi

próbują uspakajać.
W związku z alarmami prasy

w sprawie nowej formy podwyż-
ki węglowej pojawiły się ze sfer
przemysłowców węglowych pew-
ne próby uspokojenia opinii. W
komunikacie, jaki ukazał się,
stwierdzają one, że zniesienie
przez konwencję węglową dodat-
kowych rabatów dla hurtowni-
ków i składów węgla nie może
w żaden sposób pociągnąć za
sobą podniesienia ustalonych cen
węgla na rynku wewnętrznym.
Według tych wyjaśnień rząd jest
zdecydowanym przeciwnikiem u-
tajonych rabatów, udzielanych
handlującym węglem, jak wogóle
wszelkich innych rabatów tego
rodzaju. Rabat normalny, udzie-
lany przez producentów węgla
hurtownikom, został wprowadzo-
ny za wiedzą i zgodą zarówno
władz rządowych, jak i konwencji
węglowej.

Qchylenie zaś rabatów dodat-
kowych nastąpiło wskutek stano-
wiska właścicieli kopalń, którzy
utrzymują, że sytuacja na rynku
węglowym jest niepomyślna i nie
pozwala producentom na płace-
nie  hurtownikom specjalnych
premij poza rabatem zwykłym w
sprzedaży węgla.

Mimo szczerej chęci, nie mo-
żemy jakoś wierzyć, aby wyjaš-
nienia przemysłowców odniosły
skutek. Kupiec węglowy odbije
sobie bezwzględnie utracony ra-
bat w podwyżce ceny.

Łotwa zakupuje lokomoty-
wy w Polsce.

Mamy do zanotowania drugi
fakt zdobywania obcych rynków
zbytu przez lokomotywy polskie.

Po sukcesie w  Bułgarji, zy-
skaliśmy zamówienia .na Łotwie.
W konkursie urządzonym przez

łotewskie ministerjum komunika-
cji na dostawę 6-ciu parowozów
dla łotewskich kolei żelaznych,
konkursie, w którym wzięły udział
fabryki polskie, niemieckie i sze-
reg innych fabryk zagranicznych,
oraz ryska fabryka „Phoenix“,
najdogodniejsze warunki zostały
zaproponowane przez przemysł
polski. Mimo, że fabryka łotew-
ska „Phoenix* zredukowała, już
po konkursie, wystawione przez
nią pierwotnie ceny do poziomu
cen polskich i zaproponowała do-
starczenie lokomotyw w naj-
krótszym czasie, jednak łotew-
skie ministerjum komunikacji do-
trzymało warunków konkursu i
fabryki polskie otrzymały zamó-
wienia. e

gekciarstwo w województwie
wileńskiem.

Według uzyskanych danych
statystycznych na terenie woje-
wództwa wileńskiego znajduje się
osiem sekt religijnych z siedziba-
mi w Wilnie, Swięcianach, Wilej-
ce, Mołodecznie i Dziśnie.

Sekty te liczą przeszło 2500
wyznawców.

Sekciarstwo w województwie
wileńskiem przy poparciu pewnych
czynników znacznie się ożywiło
w ostatnich czasach.

Największą ruchliwość wyka-
zują baptyści, którzy ośmieleni
poparciem pewnych czynników
zainteresowanych oraz neutral-
nością władz coraz, bezkarniej i
bezczelniej występują przeciwko
Kościołowi Katolickiemu.

Przy pomocy płatnych sek-
ciarzy i agitatorów, sekta bap-
tystów rozpowszechnia za pie-
niądze amerykańskie ulotki i
odezwy ubliżające Kościołowi i
duchowieństwu.

Również marjawici, którzy do-
tychczach spokojnie siedzieli w
swoim „klasztorze* na Zwierzyń-
cu poczęli przeprowadzać  agita-
cję na prowincji.

Sekta badaczy Pisma św. naj-
bardziej intensywną agitację pro-
wadzi w powiecie mołodeczań-
skim i wilejskim. d.

Witold zachowuje się biernie.

1 Rosji Sowieckiej.
Masowe samobójstwa mło-

dzieży w Bolszewii.
Ogłoszona ostatnio przez so-

wieckie władze statystyka samo-
bójstw w Rosji sowieckiej (za wy-
jątkiem Ukrainy) zawiera dane,
które przejmują grozą czytelnika.
Liczba samobójstw wzrosła znacz-
nie w ostatnich latach, a w roku
1926 wynosiła 6707 wypadków.
Z tego przypada:, na wiek od 15
do 30 lat 30,4 proc, od 30 do
60 lat 24 proc. (I mężczyzn przy-
pada znaczna większość wypad-
ków na wiek od 20 do 24 lat,
zaś u kobiet wzrosła liczba ta do
lat 19, poczem spada. Podczas
gdy więc statystyka samobójstw
niemal w całym świecie wyka-
zuje wzrost liczby wypadków z
wzrastającym wiekiem, w sowde-
pji jest naodwrót. Np. w Niem-
czech przypadało w tym samym
czasie na samobójstwa w wieku
od 15 do 30 lat 29,5 proc. zaś
na wiek od 30 do 60 lat—50 prc.

Taki stan rzeczy w Rosji ma
swoje szczególne przyczyny i ta
właśnie okoliczność, że liczba sa-
mobójstw w wieku młodocianym
jest tak niewspółmiernie wielka,
zwracać musi uwagę. Nie wydaje
się, iżby miarodajne czynniki pań-
stwowe nie zwracały na.to uwagi
albo nie przywiązywały do tego
znaczenia. Z całą pewnością ina-
czej jest, lecz zdają one sobie
aż nazbyt dobrze sprawę z tego,
iż przyczyny takiego stanu rzeczy
szukać należy w wadach regimu
sowieckiego. Również tło samo-
bójstw rzuca wiele światła na
panujące w bolszewji stosunki
P ile chodzi o młode pokolenie.
wowodami samobójstw są miano-
3icie w przygniatającej większo-
śoi wypadków przesyt życia i roz-
czarowanie.

LBiałors sowieckiej,
Zagadkowe zniknięcie dy-

rektora kopalni.
W Mińsku wielkie wrażenie

wywołało zagadkowe zniknięcie
generalnego dyrektora kopalni
złota na Uralu, Michała Dubowi-
ka i jego żony. Małżonkowie wy-
jechali przed kilku dniami pocią-
giem do Moskwy, gdzie po za-
łatwieniu szeregu spraw odjechali
do Mińska. Stąd Dubowik zamie-
rzał pociągiem międzynarodowym
udać się do Berlina. Jednakże
państwo Dubowikowie w drodze
do granicy polskiej wsposób za-
gadkowy zniknęli.

Władze sowieckie przypuszcza-
ją, iż zostali oni porwani przez
grasującą szajkę bandytów w na-
dziei bogatego łupu, gdyż dyr.
Dubowik przed wyjazdem do Ber-
lina podjął z banku 50.000 dola-
rów oraz papiery wartościowe,
które miały być wręczone w po-
selstwie sowieckiem w Berlinie.

Cała policja sowiecka została
postawiona na nogi, i energicznie
przystąpiła do wyświetlenia za-
gadkowej sprawy.

Z innego źródła dowiadujemy
się, że Dubowikowie zostali are-
sztowani przez urzędników Czeka
i osadzeni w więzieniu w Miń-
sku. d

ROZMAITOŚCI.
Tylko 60 żubrów na

świecie.
Na szóstym Międzynarodowym

Kongresie Tow. Ochrony Żubrów
ustalono, że na całym świecie po-
zostało jeszcze zaledwie 60 żu-
brów. Najwięcej posiada ich an-
gielski książę Batford z Wobur-
Abley. Na drugiem miejscu stoją
Niemcy, które ogołociły podczas
wojny puszczę Białowieską z żu-
brów. Polska mająca 13 żubrów,
znajduje się na trzeciem miejscu.
Prócz tego mają po kilka żubrów
Austrja, Węgry i Szwecja.

Roku 1377 umarł Olgierd.
Towarzyszy on W. ks. Witold.

W 500-ną rocznicę zgonu.

W roku bieżącym, dn. 27 października przy-
pada 500-na rocznica zgonu W. ks. Witolda, z któ-
rego Litwini pragną koniecznie dziś zrobić boha-
tera narodowego, co świadczy jedynie o niskim
poziomie moralnym inteligencji litewskiej oraz sła-
bej znajomości własnej historji.

Czy społeczeństwo polskie ma jakikolwiek
powód do połączenia się z litewskiem w akcie
oddania czci Witoldowi-—o tem niech sądzi Czytel-
nik po przeczytaniu niniejszego, krótkiego szkicu
historycznego, który oparliśmy na faktach iźró-
dłach powszechnie znanych i stwierdzonych.

*
* *

W dziejach Litwy pierwotnej, niezbyt obfitu-
jących w piękne czyny, dodatnie charaktery, wy-
jątkowo świetlaną kartę zostawiły współrządy dwóch
Gedyminowiczów, Olgierda i Kiejstuta. Rzadki zaiste
przykład szczerej zgody i miłości braterskiej był tu
oparty na umiejętnym podziale władzy: podczas
gdy Olgierd, nawskroś zruszczony, panował nad
olbrzymiemi obszarami ziem ruskich, z ich stolicą—
Wilnem — Kiejstutowi przypadła Litwa właściwa,
a z nią coprawda ciężki obowiązek obrony granic
zachodnich przed naporem krzyżackim.

Praktycznym widocznie okazał się ów system
współrządów, to też miał on być zachowany nadal.
Zapewnili przyszłość systemowi temu sami Olgierd
i Kiejstut, chowając synów swoich Jagiełłę i Wi-
tolda „wo wielikoj družbie“,

Po zgasłym rodzicu godność Wielkoksiążęcą
obejmuje ulubiony syn jego Jagiełło.

Dla rządzenia nadal, w myśl tradycyj ojcow-
skich państwem litewskiem, ściślej mówiąc ruskie-
mi jego dzielnicami był Jagiełło doskonale przy-
gotowany. Ulrodzony z twerskiej księżniczki Juljany,
przez nią wychowany, przesiąkł od lat najmłod-
szych ruskim obyczajem. Znał chrześcijaństwo,
obrządku wschodniego, cenił je i rozszerzeniu się
jego nie myślał się sprzeciwiać. Z drugiej strony
jednak sam, chociaż formalnie tylko, pozostawał po-
ganinem i to własne jego pogaństwo łączyć go miało
ze starą Litwą i tworzyć spójnie między obydwoma
nierównemi częściami lužnie spojonego państwa.

Prawą jego ręką miał zostać syn Kiejstutła —
Witold.

O ile Jagiełło był nieodrodnym synem ojca
swego, o tyle Witold w niczem nie przypomina bo-
hatera Litwy—Kiejstuta.

Rycerskość tamtego, szczerość, otwartość tu
się przerodziła w skrytość, podstępność, skłonność
do zdrady, którą zda się ustawicznie nosił w zana-
drzu wobec najlbliższych swoich, wobec ojca ro-
dzonego. W starciach, które niebawem nastąpić
miały między dworem młodego władcy w Wilnie,
a starym stryjem w Trokach,* Witold dziwną odeg-
rał rolę. Pozornie stawał on po stronie ojca, oglą-
dając się jednocześnie pilnie na wsze strony, jakby
w chwili niebezpieczeństwa bez szkody dla siebie,
owszem, z największym zyskiem, opuścić tonący
korab dawnej, pogańskiej Litwy, którego ostatnim
sternikiem był Kiejstut,

spółkę z komturem Kuno von Liebenstein, Kiej-
stut, początkowo szczerze sprzyjający synowcowi
swemu, powoli odsuwa się od niego, stosunki sta-
ją się coraz bardziej oziębłe, naprężone, w końcu
Kiejstut, niespodzianym napadem opanowuje Wil-
no, a uwięziony Jagiełło, pozbawiony władzy wielko-
książęcej, drogą łaski otrzymuje wraz z wolnością
matczyne swe dziedzictwo, t. j. księstwo witebskie
oraz zamek Krewo.

Był to ostatni dzień pogaństwa w Europie.
Pierwszą myślą, za którą wnet nastąpić miał czyn
sędziwego starca na wielkoksiążęcym stolcu, było
zwołanie wielkiej wyprawy przeciwko. Krzyżakom.
Początkowo pomyślna, skończyła się wyprawa ta
kompletną klęską Kiejstuta. Trudno dziwić się Ja-
gielle, że pozbawiony swego dziedzictwa i godności,
skorzystał z okoliczności, by z powrotem opanować

" Wilno, a za jednym zamachem i. kiejstutowe Trąki.
Dowiedziawszy się o tem, Kiejstut pośpieszył

czemprędzej na Żmudź po nowe posiłki. Tu jed-
nak czekało go rozczarowanie. Wkoło roiło się od
zdrajców, słyszymy o kapłanie pogańskimi, który
służył Wielkiemu Mistrzowi za przewodnika po
Litwie i prowadząc wojska krzyżackie od osady do
osady, od kryjówki do kryjówki, podał tysiące
ziomków pod miecz albo w niewolę. Inny kapłan
litewski (pierwowzór Halbana) przy uczcie w Mal-
borgu uraczył uszy krzyżackie niezrozumiałą pieś-
nią litewską, ku czci praojca Wajdewuta, zakoń-
czoną panegirycznem przyrównaniem w. Mistrza
do tegoż Wajdewuta. Nawet bojarskie rody, widząc
zbliżający się upadek  Kiejstuta, przechodzą na
stronę krzyżaków, lub szlą poselstwa do Jagiełły,
oświadczając mu uległość i posłuszęństwo.

ojcu, gdy ten, zebrawszy garstkę wiernych pośpie-
szył na odsiecz Trokom. Tu, zostają otoczeni przez
przemożne siły Jagiełły. Witold stara się odegrać
rolę pośrednika, a przynajmniej własne salwować
życie. (lwięzieni, zostają kolejno wysłani do Trok.
Wprzód ojciec sędziwy, zakuty w ciężkie łańcuchy,
syn dopiero po pewnym czasie, z niejakiemi ho-
norami. W więzieniu, w Krewie jak powszechnie
wiadomo, zginął Kiejstut—według wersji oficjalnej—
śmiercią samobójczą—podług źródeł wrogich Lit-
wie—zaduszony na rozkaz Jagiełły.

Witold pomylił straże i w przebraniu kobie-
cem umknął cało.

Uszedł naturalnie do odwiecznych wrogów
ojczyzny swej—do Krzyżaków, którzy z otwartymi
rękami przyjmowali podobnych zbiegów z Litwy.

Gościnność krzyżacka nie była oczywiście bez-
interesowna, trzeba ją było hojnie opłacić. W tym
że samym roku 1382, roku śmierci bohateraiobroń-
cy Litwy, Kiejstuta, syn jego, Witold uczynił zapis
w Królewcu, mocą którego uznał „Zakon za naj-
wyższego zwierzchnika całej Litwy i Żmudzi.

O ileby Witold, przy pomocy Krzyżaków, po-
konał Jagiełłę, połowa Litwy, wraz z całą Żmudzią,
przejść miała w bezpośrednie władanie Zakonu.
Drugą otrzymać miał Witold, jako lenno Zakonu.
W razie bezpotomnego zejścia Witolda, cała Litwa
przypaść miała na własność Zakonowi.

Taka była treść pierwszego, oficjalnego aktu
Witoldowego, w którym „bohater Litwy* zaprzeda-
wał własną ojczyznę w wieczystą niewolę, dla mar-
nej, osobistej korzyści.

J. O.
(D. c. n.)



KRONIKA.
Z miasta.

— Pobyt w Wilnie amery-
kańskiego profesora. W tych
dniach w Wilnie bawił profesor
uniwersytetu z Kalifornji w Los
Angelos, prof. Malbon Watson
Graham.

Przed przyjazdem do Wilna,
prof. Graham zwiedził Rosję so-
wiecką, Finlandję, Estonję, Łotwę
i Litwę.

Celem podróży prof. Grahama
jest badanie zagadnień etnogra-
ficznych w państwach, powsta-
łych po wojnie światowej. Poza-
tem prof. Graham interesuje się
kwestją mniejszości narodowych.
W Wilnie amerykański gość

zbadał osobliwości miasta i oko-
lic, zetknął się z przedstawicie-
lami Litwinów i Białorusinów, po-
czem wyjechał do Szwajcarji. w

Sprawy miejskie.
— Kiedy zostanie rozwią-

zana Rada miejska. W związku

z rozwiązaniem Sejmu w kołach

Magistratu przypuszczają, że roz-

porządzenie rozwiązujące obecną

Radę miejską m. Wilna, ogłoszo-

ne zostanie dopiero po ukonsty-

tuowaniu się nowego Sejmu i że

rozwiązanie Rady nastąpi prawdo-

podobnie w marcu. Na czem

opierają koła magistrackie ten

swój pogląd niewiadomo, ponie-

waż odpowiedzi na powziętą w

w czerwcu rb. uchwałę Rady

miejskiej dotychczas ze strony

władz nadzorczych nie otrzymano.

(1)
— Biuro wyborcze w ma-

gistracie. Z dniem wczorajszym
utworzono zostało w Magistracie

specjalne biuro prac związanych

z przygotowaniem do wyborów do

Sejmu i Senatu. Na kierownika

biura powołano p. Tomasza Na-

wojskiego oraz zaangażowano kil-

kudziesięciu pracowników. Biuro

mieścić się będzie w Magistracie

(pokój Nr. 10), praca zaś nad
sporządzeniem spisów wyborców

odbywać się będzie w lokalach

biur meldunkowych przy poszcze-

gólnych Komisarjatach m. Wilna.

()
— Plan regulacyjny miasta

i kredyty na rozbudowę. Dnia
4 września odbyło się posiedze-
nie Komitetu rozbudowy m. Wil-
na pod przewodnictwem inż. H.
Jensza.

Na wstępie kierownik wydziału
pomiarów miejskish i regulacji
m. Wilna inż. Fr. Wolski zrefero-
wał stan robót, związanych z do-
konaniem pomiarów miasta w
celu sporządzenia planu regula-
cyjnego. Z referatu wynika, że
z braku potrzebnych kredytów na
sporządzenie planu całego miasta,
narazie ma być sporządzony plan
regulacyjny tylko śródmieścia i
przedmieść, położonych między
koleją a rzeką Wilją.

Po wysłuchaniu referatu p.
Walickiego, Komitet przyjął pro-
jekt, aby w najbliższym czasie
została powołana specjalna Ko-
misja dla opracowania warunków

konkursu, na stworzenie wzmian-
kowanego planu regulacyjnego.

Następnie omawiano sposób
realizacji, przez Komunalną Kasę
Oszczędności, przyznawanych
przez Komitet pożyczek na drob-
ne remonty, przyczem wyjaśniło
się, że w jednym wypadku miało
miejsce żądanie od petenta zło-
żenia wyciągu hipotecznego, co
jest rzeczą zbyteczną.

Po wyjaśnieniu tej sprawy,
Komitet przyznał kilku petentom
pożyczki na nowe budowle na
ogólną sumę 30,000 zł.

Na drobne remonty, pożyczki
nie zostały przyznane z powodu
braku kredytów. (I)

Sprawy administracyjne.
— Przegląd dorożek samo-

chodowych. W sobotę 6 b. m.
na plasu Łukiskim rozpoczyna się
doroczny przegląd dorożek samo-
chodowych kursujących na tere-
nie m. Wilna.

Wszystkie dorożki samocho-
dowe winne być przedstawione
do kontroli najpóźniej do dnia
16 bm. wł. Po tym terminie sa-
mochody nie skontrolowane nie
będą miały prawa kursowania po
mieście d
— Inspekcja linji autobu-

sowych. We środę 3 września w
godzinach popołudniowych  Sta-
rosta Grodzki w towarzystwie re-
ferenta administracyjnego i kie-
rownika działu ruchu kołowego
przeprowadził inspekcję linji auto-
busowych miejskich orąz przy-
stanku autobusów  zamiejskich.
Poczem skontrolowano cały sze-
reg samochodów i motocyklów.
W wyniku inspekcji pociągnięto
szereg osób za nieprzestrzeganie
rozkładu jazdy autobusów oraz
za nieposiadanie biletów szofer-
skich. Inspekcje te będą i nadal
przeprowadzane osobiście prze
Starostę Grodzkiego, <o niewąt-
pliwie dodatnio wpłynie na zwięk-
szenie sprawności linji autobusó-
wych i bezpieczeństwa ruchu ko-
łowego, gdyż osoby kierujące sa-
mochodami bez biletów szofer-
skich będą ścigane z całą suro-
wością prawa.

Sprawy wojskowe.
— Spis poborowych rocz-

nika 1910. Dnia 1 października
rozpocznie się przyjmowanie zgło-
szeń do spisu poborowych rocz-
nika 1910, którego przegląd od-
będzie się w roku 1931. Do spi-
su tego, który będzie przeprowa-
dzany przez referat wojskowy
Magistratu, osoby zainteresowane
będą się musiały zgłaszać, przed-
stawiając zaświadczenia o doko-
nanej swego czasu rejestracji. |.

Sprawy kolejowe.
— Pierwszeństwo w dzier-

żawieniu bufetów kolejowych
mają inwalidzi. Ministerstwo ko-
munikacji rozesłało do dyrekcyj
kolejowych okólnik, w którym
przypomina, że przy ogłaszaniu
konkursów na dzierżawę bufetów
kolejowych pierwszeństwo powin-
no być udzielane inwalidom wo-
jennym.
— Dziwna pisownia. (iwa-

dze Dyrekcji kolejowej wileńskiej
polecamy zbadanie linji kolejo-
wej na przestrzeni od Landwaro-
wa do Zawias. Na wszystkich

przejazdach umieszczone są ta-
blice z napisem: „strzeż się po-
ciągu”! Wyraz pociąg napisany
jest nieistniejącą jakąś pisownią.
Mianowicie litera g w tym wyra-
zie zrobiona jest z litery o z
ogonkiem u dołu. Chcielibyśmy
wiedzieć, co to za językoznawca
układał i wypisywał takie ostrze-
żenie. Powtarza się to w kilku-
nastu napisach.

Czy to nie wstyd?

Sprawy szkolne.
— Kursy Dokształcające dla

młodzieży i dorosłych imienia
Ądama Mickiewicza (koncesjo-
nowane przez Kuratorjum Okr.
Szk. Wil.) z programem pełnej
Siedmioklasowej Szkoły  Pow-
szechnej przyjmują od dnia 9.IX
do dn. 14.IX b. r. Szkoły Pow-
szechnej Nr 24, Mostowa 7. Na
miejscu wypożyczalnia podręcz-
ników i opieka lekarska z porad-
nią. Przy kursach otwarte będą
komplety języków nowożytnych
oraz przedmiotów handlowych:
nauka o Polsce, buchalterja, ko-
respondencja handlowa, arytme-
tyka handlowa, stenografja, pisa-
nie na maszynie.

Kronika policyjna.
— Napad pod Wilnem i uję-

cie napastników. W dn. 4 b. m.
na powracających z Wilna Wiś-
niewskiego Antoniego, Kuźmiń-
skiego Fleksandra i Frąckiewicza
Jana, zam. we wsi Sorok-Tatary,
gm. trockiej, koło wsi Podwyso-
kie napadło 4 osobników, którzy
dotkliwie pobili Wiśniewskiego
Fntoniego, zadając mu ciężkie
rany kłonicą od wozu, a następ-
nie zrabowali mu nowe buty i
zegarek oraz niewielką sumę pie-
niędzy. Po dokonaniu zamachu
Wiśniewskiego rzucono o 20 met-
rów od drogi, poczem napastni-
cy zbiegli wozem Wiśniewskiego
przez przylegające pola. Zarzą-
dzony wkrótce po wypadku poś-
cig zatrzymał wszystkich napast-
ników, którymi się okazali: Urba-
nowicz Józef i Kamiński Bole-
sław ze wsi Podwysokie, Kanuse-
wicz Michał ze wsi Kropiwnica i
Możejko Józef, zam. w Wilnie
przy. ul. Raduńskiej.

— Rabunek w pociągu Wilno —
Warszawa. W dn. 4 b. m. Koc Marja
zam. w Warszawie, Emilji Plater 8 za-
meldowała, iż w pociągu osobowym,
zdążającym z Wilna do Warszawy w wa-
gonie 3 klasy zrabowano jej torebkę
z zawartością różnych papierów i go-
tówki w sumie 400 złotych. Torebkę
zrabowano jej, gdy wyszła na korytarz
wagonu.

— Nieuczciwy kolega szkolny.
W dn. 4 b. m. Zebrun Eljasz zam. w
folw. Jelnia, gm. bielickiej, pow. lidz-
kiego zameldował, iż w dniu 30.VIIL. r. b.
otrzymał od Grabowskiego Piotra (No-
wy Dwór pow. szczuczyński) za sprże-
daną ziemię 2900 dolarów, które pozo-
stawił na przechowaniu u Grunera
Leona, Wielka Nr. 3. Prócz gotówki po-
zostawił Grunerowi również 7 weksli
na sumę około 4000 złotych z wysta-
wienia różnych osób. W następnym
dniu, gdy zgłosił się Zebrun do Grunera
dla otrzymania pieniędzy i weksli oka-
zało się, iż ten ostatni zbiegł. Straty
Zebruna wynoszą około 30.000 zł. Gruner
znany jest władzom bezpieczeństwa
jako zawodowy oszust. Zebrun oświad-
czył, iż powodem zaufania do Grunera
jest koleżeństwo datujące się z ławy
szkolnej,

— Fałszywy banknot dolarowy.
W dn. 4 b. m. Orkowicz Szaja, właści-
ciel sklepu futer przy ul. Niemieckiej
Nr. 24 zameldował, iż nieznana mu ko-
bieta przy kupnie futrzanego kołnierza
zapłaciła 10-cio dolarowym banknotem,
otrzymując resztę 71 zł. 50 gr. Orko-
wicz w tymże dniu zgłosił się 'do kan-
toru wymiany Trockiego by banknot
ten wymienić, lecz tam ošwiadczono
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mu, że banknot jest przerobiony z
jednodolarowego. Wkrótce potem za-
trzymano Matkowską Helenę, zam. w
Duksztach, którą Orkowicz poznał jako
swoją klijentkę. Matkowska oświad-
czyła, iż banknot ten otrzymała od
swojej siostry Pieślis Zofji, zam. we wsi
Rokiszkach, w gm. duksztańskiej.

z pogotowia ratunkowego.
Przechodzącą przez ulicę Nowoświecką
żebraczkę Rozalję Kwiatkowską, lat 80,
przejeżdżająca dorożka potrąciła tak
silnie, że Kwietkowska upadła na bruk
i doznała złamania żebra i obojczyka.
Pogotowie ratunkowe umiešclio ją w
szpitalu żydows! im (w)

Teatr, muzyka i sztuka.
— Teatr Miejski w „Lutjni*.

Dziś nieodwołalnie wystąpi niezrówna-
ny artysta teatru „Qui pro quo" Kazi-
mierz Krukowski.

Prócz K. Krukowskiego w“wyko-
naniu bogatego programu rewjowego
biorą udział wybitna pieśniarka M. Kor-
skaą tancerki trzy siostry Watrasówny,
T. Zelski, L. Boruński inni.

Całosć rewji ujęta w 14 obrazów
nosi tytuł „Urząd podatkowy”.

Zainteresowanie się publiczności
bardzo wielkie. Jutro w niedzielę ostatni
występ Krukowskiego. Bilety nabyte
na piątek — są ważne na niedzielę.

— Pierwsze przedstawienie po-
pularne w „,„Lutni*. Jutro o godzinie
4-tej 30 po poł w Teatrze Miejskim
„Lutnia" ukażą się dwie świetne ko-
medje „Marcowy kawaler" i „Majster
i czeladnik*. Ceny miejsc najniższe
(od 30 gr.

- Otunecia sezonu zimowowego
w Teatrach Miejskich. Nastąpi nieba-
wem. W piątek 12 b. m. „Lutnia* otwo-
rzy swe podwoje polską komedją Rącz-
kowskiego „Nad polskiem morzem”.

Nazajutrz zaś t. j. 13 b. m. Teatr
na Pohulance otworzy sezon świetną
komedją Blizińskiego „Rozbltki“.

POLSKIE RADJO WILNO.
Program:

Sobota, dnia 6 września 1930 r.
11,58. Sygnał czasu.
12,05. Gramofon.
13,00. Komunikat meteorologiczny.
16.45. Komunikat Wil. Tow. Org.

i Kół Roln.
17,00. Audycja dla dzieci.
18,00. Nabożeństwo z Ostrej Bramy.
19,00. Przechadzki Mika po mieście.
19,15. „W świetle rampy“ — no-

wości teatralne omówi Tad. Łopa-
lewski.

Q godz. 20,15 Wystąpi przed mikro-
fonem p. Olga Olgina artystka opery
warszawskiej. 'W programie: Arje ope-
rowe i pieśni.
 

Sport.
Nurmi bije rekordy... i nie
przyjeżdża do Warszawy.

SZTOKHOLM. (Pat.) We wczo-
rajszych międzynarodowych za-
wodach lekkoatletycznych wziął
udział Nurmi, który wygrał bieg
20 klm. w czasie nowego rekor-
du światowego 1 godz. 04 min.
38,4 sek.
W dniu wczorajrzym P. Z. L. A.

i Petkiewicz otrzymali dwa jedno-
brzmiące telegramy od Nurmiego,
że z powodu zobowiązań starto-
wych w Szwecji, nie będzie on
mógł przyjechać na zapowiedzia-
ny miting w sobotę i niedzielę w
Warszawie. Wobec tego zawody
lekkoatletyczne wyznaczone na
te dni w parku jim. Puderewskie-
go zostały odwołane.

„Warszawianka* nie zrażając
się trudnościami rozpoczęła już
dzisiaj starania celem sprowadze-
nia wielkiego biegacza do War-
szawy w późniejszym terminie.

Z nad Wilji.
Treningi osad wioślarskich do-

biegają już końca. Zbliża się dzień
wielkiego święta sportu wodnego,
dzień regat, w którym wioślarze
zdadzą sprawę z całości swej
pracy.

Akurat w sobotę za tydzień
13 września ustawiać się będą
łodzie na starcie, by na komendę
startera ruszyć z miejsca i wal-
czyć o wejście do niedzielnych
finałów, walczyć o palmę pierw-
szeństwa, o tytuł mistrza Wilna.

Tegoroczne regaty na Wilji
bezprzecznie będą największą im-
prezą sportową obecnego sezonu.
Pomijam już to czy zjadą d> nas
wioślarze z innych miast czy też
nie, bo dzisiaj konkurencja we-
wnętrzna jest tak wyrównana, że
różnice między zwycięzcą, a po-
konanym będą chyba minimalne,
to też tegoroczne regaty mieć
będą daleko więcej emocji niż
dotychczas. Trudno jest przewi-
dzieć, kto jest dzisiaj lepszym,
jaka osada dobije pierwsza. O
szansach i przewidywaniach pisać
będę, gdy zamknie się lista zgło-
szeń (8 b. m.). Wtedy postaram
się dokładnie scharakteryzować
walory każdej startującej osady.

Dzisiaj zaś chciałbym zazna-
czyć, że regaty te będą miały
nieco specjalny charakter dla
sportu Wilna. Mam nadzieję, że
one przyczynią się w znacznej
mierze do spopularyzowania spor-
tu wodnego wśród szerszych mas
społeczeństwa, że pociągną za
sobą całą młodzież i że będą no-
wym bodźcem do dalszej pracy.
Komisje organizacyjne regat sta-
rają się wszelkiemi siłami przyczy-
nić do tego, by regaty wypadły
imponująco. Biegi mają być ja-
koby filmowane, radjo wileńskie
obiecało również zainstalować swe
mikrofony, wydaje się specjalną
jednodniówkę, poświęconą wio-
ślarstwu wileńskiemu, która ukaże
się już 10 b. m., po regatach a
po rozdaniu cennych nagród od-
być ma się wspólny raut, na któ-
rym zakończy się oficjalna część
regat licznemi przemówieniami
poszczególnych delegatów.

Słowem na Wilji ruch, osady
jedna za drugą zjeżdżają tor, w
klubach odbywają się narady, ko-
misje organizacyjne i sędziow-
skie ostatnie czynią już przygoto-
wania.

Wszędzie czuć tętno sporto-
wego życia. Ja. Nie.

Z kraju.
Podróż min. rolnictwa.
W piątek 5 b. m, w drugim

dniu pobytu na Wileńszczyźnie,
p. minister rolnictwa Janta-Poły-
czyński o godzinie 8-ej rano
zwiedził w Trokach obydwa tam-
tejsze kółka rolnicze — polskie i
karaimskie, oraz był w świątyni
karaimskiej. Następnie p. mini-
ster zwiedził kółko rolnicze i mle-
czarnię spółdzielczą w Woronie.
Z Worony udał się p. minister
do majątku Gierwiat. Zkolei od-
jechał p. minister na teren po-
wiatu święciańskiego.

Pożar wsi Tyszkowce.
W dniu 1 września b. r. o g.

10 min. 50, we wsi Tyszkowce,
gm. Worniańskiej, pow. Barano-
wickiego, w domu Jakubowicza
Jana i Aleksandra, wskutek za-
palenia się na piecu szmat, pod-
<zas wypieku chleba, powstał po-
żar, od którego spaliło się 5 do-
mów mieszkalnych, 9 chlewów i
10 stodół wraz ze zbożem i sprzę-
tami, na szkodę: Jakubowicza
Jana i Aleksandra, Jakubowicza
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Cyprjana, Jakubowicz Anny, Jac-
kiewicza Włodzimierza, Hrebien-
ko Heleny, Hchrymczyka Konra-
da, Klima Adama i Jacuty Anto-
niego. Wysokość strat narazie nie
ustalona. W czasie pożaru Anna
Jakubowicz uległa d>tkliwemu
poparzeniu i została odwiezioną
do szpitala w Baranowiczach.
Również poparzył sobie ręce i
nogi Jakubowicz Cyprjan. Na
rozwój pożaru wpłynął wiatr i
blizkość zabudowań.

Uchodźcy czy agitatorzy?
Onegdaj wieczorem na od-

cinku granicznym Szepietow-
szczyzna w rejonie Domaniewicz
przekroczyło granicę dwóch o-
sobników w przebraniu chłop-
skiem, którzy podali się za b.
wojskowych armji carskiej, o-
świadczając, iż udało im się zbiec
z więzienia połockiego, gdzie by-
li więzieni od 1919 roku za ich
przekonania kontrrewolucyjne.
Zbiegami zaopiekowały się wła-
dze K. O. P. (d)

(o mówi ksiądz katolicki przybyły
1 Rosji o prześladowania religii

Dnia 2 b. m. na odcinku gra-
nicznym Prudniki w rejonie Wi-
lejki przekroczyły granicę z Rosji
do Polski 2 rodziny polskie, które
zbiegły nie chcąc przystąpić do
kołchozów. Między zbiegłymi znaj-
duje się ks. Przewłocki, od któ-
rego zdołaliśmy uzyskać następu-
jące wiadomości o prześladowa-
niu Kościoła katolickiego. Według
oświadczenia ks. Przewłockiego
w Rosji sowieckiej w ciągu ubie-
głego roku oraz ostatnich mie-
sięcy b. r. zamknięto 454 świąty-
nie, z czego na samej Białorusi 59.
W tymże czasie zburzono oraz

przerobiono na kluby, teatry, kina
it. p. 215 świątyń katolickich, w
Mińszczyźnie zaś 44.

Zamknięcie świątyń, mówi ks.
Przewłocki, odbywa się oficjalnie
na żądanie związków bezbożników,
których propaganda cieszy się
jaknajwydatniejszem poparciem
władz.
W Mińszczyźnie założono ostat-

nio 10 szkół specjalnych, gdzie
uczą się agitatorzy bezbożności.

Równocześnie zlikwidowano
wszystkie szkoły katolickie i ko-
ścielne. Wszelkie pisma kościelne
oraz literatura kościelna i biblijna
została skonfiskowana i sprzedana
na makulaturę.

Bezbożnicy zorganizowali spe-
cjalne lotne sekcje antyreligijne
po wsiach i miasteczkach. Auta-
mi państwowemi sekcje te ob-
jeżdżają większe ośrodki zalud-
nienia, w których prowadzą usil-
ną propagandę antyreligijną, Z
polecenia tych sekcyj z domów
wiernych usunięto wszystkie obra-
zy świętych katolickich i prawo-
sławnych. W ciągu ostatnich 6
miesięcy na terenie Białorusi
spalono i zniszczono przeszło
400.000 obrazów, krzyżów i róż-
nej dewocji.

Duchowieństwo jest prześlado-
wane jak za czasów pogańskich.
Duchowny propagujący religjęi
wiarę w Boga jest uważany za
wroga Sowietów i kontrrewolu-
cjonistę. Prześladowanie księży
ani trochę nie zmniejszyło się.
Ustawiczne aresztowania, wysyłki
w głąb Rosji i na Sołówki są na
porządku dziennym. (d)
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Firma]. DUBICKA 1 $-ka
(właściciele J. Dubicka

i.J. Januszewski)
w sklepie swoim

wybór materjałów
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kołdry, kapy,
przy ulicy chustki, £ ki

Wileńskiej Nr. k it p.

*jak zwykle po cenachfumiarkowanych.

3612—29—f

wełnianych, jedwa-
bnych, bawełnia-
nych, płótna różne,

ręczni

I hipotekę 10,000 zło-
tych pol. Ponarska 25-48. tel. 152.
Właściciel domu. -0

 

Różnych rozmiarów
dochód przy lokowaniu
oszczędności na najpe-
wniejsze zabezpieczenie

dem

Zz potrzebuje Pod Handlowe Mickiewicza 2l

2 solidne domy
o 6 mieszkaniach z
pięknym dużym ogro-

cu1000 saž. kw. sprze-
damy za 6.000 dolarów
Dom H-K. „„Zachęta'*
Mickiewicza 1,

57-53 Marja Laknerowa
Przyjmuje od godz. 9 do
7 w. Kasztanowa 7 m.5.

WZP68

Mieszkania
i pokoje

owocowym pla-

tel.

   na oprocentowanie naj-
mocniej zabezpieczone
z gwarancją terminowe-
go zwrotu lokujemy bez
kosztów Wileńskie Biuro Chor.
Komisowo-Handlowe Wil- =

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI,

Kalwaryjska11, m.11; od
LEKARZE JE 10-—-12.1.4-—6,  3-=gr.

== m

Dr. K. SOKOŁOWSKI
skórne | wene-

no. Miekiewicza 2l tel. 152. ryczne. Przyjm. od 9—12 pujących. Ul. Zarzeczna z pianina. Wilno ul. Mo-
156—s3 i 5—7.ul. Wileńska 30m.14 Nr. 5-a m. 2.

O Biura Komisowo-Handlo- ÓJ d i
wego Mickiewicza 21. M Powiedz detia,

Tel. 152. 158—s3 SE łazienka); może być dla
znaczny ucz. młodz. z całodz. utrz.

Oszczędności

 

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

niów szkół średnich, roz-
począł zapisy nowowstę-

548—s4

Drukarnia „Dziennika Wileńskiego" ul,Mostowa 1.

Staszewski. 3694 —s0

 

pokój umeblowany dla
samotnych do wy-

najęcia Zakretowa 16,
m. 2 od 4—6 pp. 683-s1

 

wa pokoje do wyna-
jęcia, suche, jasne

z elektrycznością. Piw-
na Il--2. 3653—s0

„BIELIZNĘ
męską, damską i
cinną szyję ładnie po ce-
nie b. dostępnej. Fin-
na 3b m. 4. 701—s1

 

amodzielna kucharka
z dobremi świadec-

twami poszukuje miej-
sca, może na wyjazd
Zygmuntowska 12 — 9.
Anna Giniewicz. 3704—s0

 

oseby znajdą po-
mieszczenie z ca-2-3

" łodziennem dobrem u-
trzymaniem, dwa pokoje
słoneczne, ciepłe z wy-
gcdami, w śródmieściu.
Tamże można korzystać

stowa 23 m. 7. —sl

po służąca do
wszystkiego umie-

jąca dobrze gotować.
Mickiewicza 7—4. 695-s0

 

otrzebna  dziewczyna
na wieš do gospo-

darstwa wiejskiego. Me-
czetowa 5, m. 2. 696—s2

Dziennika Wileńskiego.
697--s0
 

BIADY zdrowe domo-
we niedrogie. Róg

Mickiewicza. Ciasna 3,
m. 10. 3703—s0

ETZPOZATe]
0: do wydzierża- Ss:

wienia od I paździer- rowo kilo 620. Boczek
nika plac około 2000 m* suchy_ przyrastały kil

Ser z m.5 zł.
chockiego na główki320 czy kobieta, panie pro-

poleca firmą

Zwiedrynski ammm
Wilefiska 28.

z mieszkaniem przy bocz-
nicy kolejowej. O wa-

runkąch dowiedzieć się
ul. Kasztanowa 4—lI9 mię-

dzy g. 3—4 p.p.  687-s1

 

Księgarnia
KAZIMIERZA

RUTSKIEGO
Wileńska 38, tel. 9-41.

ynki wiejskie suche
do jedzenia na su-

jaknajdokładniej wyu-
czamy „Śtenograf*, mle-
sięcznik wychodzi „Ste-
nografja Parlamentarna“
udoskonalona. Dziewięć
wydawnictw, Instytut Ste-
nograficzny: Warszawa,

(Patrz ogłoszenie Krucza 26. —s0
„Dziennika WIl.“ Ne 201
2) poleca się łaskawej| KKSUEKNANIWNN
pamięci szanownej

klijenteli. Ote pytanie.

Nauczyciel: — Powiedz
mi, Karolku, gdy ktoś u-
rodził się w r. 1882, ile

o lat ma teraz?

Kar lek: — Mężczyzna

—s0

p. Bro-

fesorze?

675—s4
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