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Wśród polskiej inteligencji ka- 

tolickiej możemy rozróżnić dwa 

typy. Jedni to ludzie głębokiej 

wiary. Katolicyzm jest dla nich na- 

prawdę wielkiem objawieniem, jest 

religją, odsłaniającą ludzkości rą- 

bek odwiecznych tajemnic, obja- 

wiającą sens i radość bytu. W 

przedziwnem łączeniu przez Koś- 

ciół giębokiego mistycyzmu z wiel- 

kim realizmem widzą oni most, 
łączący nieznane światy dusz by- 

tujących w wieczności z ziemskim 
Światem pracy, twórczości i wałki. 

Ludzie tego typu są katolikami 

wyłącznie dlatego, że mają głębo- 

kie przeświadczenie, iż katolicyzm 
zbliża ich do Boga, że daje im. 
Prawdę. Żadne postronne względy 
nie odgrywają tu roli. 

Ludzie ci stanowią jednak og- 

romną mniejszość wśród katolic- 

kiej inteligencji polskiej i nie oni 

nadają ton katolicyzmowi polskie- 
mu. Charakterystycznym dla pol- 

skiego inteligenta — katolika jest 
inny typ—typ człowieka, dla któ- 
rego katolicyzm jest raczej pod- 
rzędną cechą w całokształcie jego 
światopoglądu. Dla ogromnej wię- 
kszości polskich inteligentów ka- 

tolicyzm ma znaczenie tylko o ty- 

le, o ile kler stanowi element pod- 

trzymujący w masach namiętności 

nacjonalistyczne, często tylko o 

tyle, o ile ambona i konfesjonał 

są terenem dyskretnej propagandy 

politycznej. Wielu ludzi uznajs się 

za katolików wyłącznie dlatego, iż 
w Kościele widzi potężną tamę 
przeciwko wszelkiego rodzaju „prą- 

dom wywrotowym“, 
Znam wielu działaczy z pośród 

endecji oraz z pośród t. zw. kon- 
serwatystów, którzy są osobiście 
zupełnie obojętni dla religji, ale 
którzy występują publicznie jako 
gorący katolicy. Właśnie ten typ 
ludzi nadaje  charakterystyczne 
piętno katolicyzmowi polskiemu. 
Oni też najwięcej przyczyniają się 
do rozpowszechniania roglądu o 
rzekomo wielkiej i głębokiej re- 

“ ligijnošci Polski. W istocie rzeczy 
ta religijność jest w dużym stop- 
niu czysto zewnętrzna, daleka od 
dążenia do ziszczenia wielkich 
tęsknot i ideałów chrystianizmu, 
bazująca się na czysto ziemskich 
i przejściowych interesach. 

Religja jest rzeczą wielką, jest 
rzeczą najważniejszą w życiu czło- 
wieka. Tłumaczy ona najbardziej 

Zasadnicze problematy naszego by- 
tu: problemat wieczności i proble» 
mat śmierci. Przed kwestjami reli- 
giinemi na tylny płan muszą Od- 
chodzić wszelkie inne kwestje: po- 
lityczne, socjalne, narodowe. Są to 
bowiem kwestje, dotyczące rzeczy 
przemijających, rzeczy mających w 
czasie swój początek i koniec. 

Ludzi, którzyby tak właśnie 
ujmowali zagadnienia religijne, jest 
w społeczeństwie polskiem bardzo 
niewielu; są to zaledwie wyjątko- 
we jednostki. Dla ogromnej wię- 
kszości inteligencji polskiej za- 
gadnienia religijne są ważne o tyle 

„tylko, o iłe życie religijne ściśle 
© _wiąże się z życiem narodowem, o 

: 

(kler i organizacje religijne są 
czynnikiem, przyczyniającym się 
do rozkwitu tego życia. Religja 
więc nie jest tu czemś zasadni- 
czem, posiadającem samodzielną 
wartość, ale tylko czemś podrzęd- 
nęm, tylko środkiem do celu. 
Można powiedzieć, że dzisiejsze 
społeczeństwo polskie jest jaskra- 
wem potwierdzeniem tezy mar- 
ksowskiej o religji, jako nadbudo- 
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Katolicyzm polski. 
wie ideologicznej, koniecznej dla 
utrzymania istniejącego układu 
stosunków społecznych. 

Życie religijne współczesnej Pol- 
ski jest nadzwyczaj powierzchowne. 
Sprowadza się ono przeważnie do 
udziału w błyskotliwych uroczysto- 
ściach kościelnych, do przynoszenia 
sztandarów organizacyjnych na pro- 
cesję Bożego Ciała, oraz do obro- 
ny na terenie życia politycznego 
materialnych i moralnych interesów 
kleru. Katolickość inteligencji en- 
deckiej i konserwatywnej w bardzo 
nieznacznym stopniu opiera się o 
jakieś głębsze przeżycia religijne; 
jest to raczej sojusz z klerem ze 
względu na sprawy ziemskie i prze- 
miijające. 

Religijnym prawdziwie, religij- 
nym głęboko i szczerze jest u nas 
tyłko lud. Inteligencja nacjonalisty- 
czna i konserwatywna jest raczej 
czynnikiem spekulującym na uczu- 
ciach religijnych mas, wyzyskują- 
cym w drodze sojuszu z klerem te 
uczucia dla celów niereligijnych. 

Ta płytkość życia religijnego 
współczesnej Polski znalazła swój 
wyraz i w okresie uroczystości ko- 
ronacyjnych. Moment widowisko- 
wy, moment uroczystości narodo- 
wej i politycznej przeważał w cza- 
sie całego obchodu nad momentem 
sentymentu religijnego. Stąd uczu- 
cie niesmaku, które pozostało u 
wielu osób, szczególnie u wielu 
pielgrzymów, 

Jedno z pism wileńskich, mó- 
wiąc o deszczu, który zepsuł uro- 
czystości Koronacyjne, pyta dlacze- 
go płakała Madonna? Odpowiada, 
iż „płakała nad kordonami, które 
niegdyś skruszone zostały pomię- 
dzy Litwą a Polską przez pierwsze 

światła wiary katolickiej, Że płaka- 

ła nad pohańbieniem kościołów 
we wschodnich powiatach, które 
jako polskie wysyłały do Niej 
pielgrzymki, —dziś są w pohańbie- 
niu i niewoli bolszewickiej". Rze- 

czy, o których mówi owe pismo 

są smutne, tak smutne, iż istotnie 
mogą zaćmić najbardziej promien- 
ną radość. Ale czy ciężkie krople 
deszczu, które w zeszłą sobotę pa- 
dały na głowy duchownych i świec- 
kich dostojników, zebranych na 

placu Katedralnym nie były może 
symbolem smutku Królowej Ostro- 
bramskiej nad tem, iż życie ogrom- 

nej ilości katolików polskich oraz 
praca kleru polskiego, nie wylą- 
czając sobotnich uroczystości ko- 

ronacyjnych, jest nieprzerwanem 
pasmem grzechów przeciwko dru- 
giemu z dziesięciorga Bożych przy- 
kazań? Bor. 

* * 
* 

Artykuł niniejszy jest odbiciem 
poglądów tej prawdziwie religijnej 
części naszego społeczeństwa, od 
której wiełe skarg dobiegło nas w 
Okresie uroczystości  ostrobram- 
skich. 

Zjawisko, o którem autor mó- 
wi, ma, zdaniem naszem, bardziej 
powszechny charakter, niżby to 
wynikało z jego artykułu, w każ- 
dym razie nie ogranicza się do 
Polski tylko. Zewnętrzność obrzę- 
dów kościelnych, brak w nich re- 
ligijnego sentymentu nigdzie nie jest 
tak rażąca jak u szczytów Kościo- 
ła Katolickiego—w Watykanie. 

Kościół dzisiejszy daleki jestod 
okresu swej świetności, istotnej 
świetności, płynącej z głębi ruchu 
religijnego. W ten sposób docho- 
dzimy do zagadnienia, często prze- 
milczanego, ale zagadnienia, które 
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| wiekiem CYRK WARSZAWSKI 
Oudział letni w Wilzie na placu Łukiskim. 

| DZIŚ w piątek 8-go lipca o godzinie 8-ej wieczorem 
| uroczyste otwarcie cyrku. 

Poraz pitrwszy w Wilnie cykl sensacyjnych, dotychczas niewidzianych atrakcyj krajowych i zagranicznych. Na czele wspaniałego programu ar- tystycznego [ l i Li Mistrzowska tresura keni rasowych anglo- dyrektor L. [OCZ ÓWS Ą arabów i wyższa szkoła jazdy. 

DiN-00N 
Znani „muzykalni komicy, — humor, satyra, muzyka, śpiew, ak- ulubieńcy publiczności tualnie i wiele in.wspaniałych atrakcyj. 15 pierwszorzędnych numerów, Pozatem z dniem otwarcia cyrku oprócz programu artystycznego wielki międzynarodowy TURNIEJ francuskiej o nagrodę 10,000 złotych. Codziennie po wylosowaniu walczą atletów. Do turnieju zgłosiła się wielka ilość znakomitych zapaś- ników ze wszystkich krajów świata. Szczegóły w afiszach i programach. Ceny miejsc od 1 — 6 zlotych.. 

Werylikacja zburzonych forfec niemieckich. 
BERLIN. 7 VII. (Pat). Dzienniki donoszą z Królewca, że na zapro- szenie gen. Pawelsa w początku bież. tyg, komisja kontrolująca złożona z dwóch rzeczoznawców wojsk międzyaljanckich dokonała weryfikacji zburzonych umocnień niemieckich pod Królewcem, 
Weryfikacja miała przebieg normalny. 
Po jej ukończeniu sporną dotąd kwestję umocnień warownych Nie- miec na terenie Prus Wschodnich uważać należy za załatwioną. Bliższe szczegóły w weryfikacji trzymane są przez niemieckie koła wojskowe w tajemnicy. Jedynie „Deutsche Allgemeine Zig.“ twierdzi, na podstawie informacyj prywatnych, że w weryfikacji brali udział rzeczoznawcy woj- Skowi francuscy i polscy i że sama weryfikacja dokonana została w formie zupełnie lojalnej. > Komisja kontrolująca ma obecnie w myśl ustalonego planu przed- sięwziąć dalsze weryfikacje innych zburzonych umocnień wschodnich. 

   
   

    

      

      

Polski rzeczoznawca nie brał udziału. 
BERLIN, 7-VII. (Pat). „Deutsche Allgemeine Ztg.* podając infor- macje o zwiedzaniu zniszczonych umocnień królewieckich przez gene- rała Paweisa i rzeczoznawców wojskowych stwierdza, że w weryfikacji wzięli udział rzeczoznawcy wojskowi francuski i belgijski, nie zaś fran- cuski i polski, jak to było pierwotnie podane. 

Niemcy zaprzeczają. 
BERLIN, 7.VII (Pat). Biuro Wolfa komunikuje w związku z prze- mówieniem belgijskiego ministra wojny de Brojuevillea na temat niepo- kojących zbrojeń niemieckich, że miarodajne koła niemieckie stwierdzają całą stanowczością, iż twierdzenia ministra pozbawione są wszelkich podstaw. Celem wyjaśnienia powyższej sprawy poczynione zostały ze strony niemieckiej odpowiednie kroki dyplomatyczne. 

liemcy przyjęły ostatni punkt żądań Monierencji Ambasadorów. 
BERLIN, 7-VII. (Pat). Reichstag na dzisiejszem posiedzeniu po za- 

łatwieniu szeregu drobnych ustaw, przyjął ustawę o ratyfikacji konwen- 
cji waszyngtońskiej o czasie pracy, oraz przeszedł następnie do osta- tecznego głosowania nad ustawą o eksporcie materjału wojennego, 
która jest ostatnim punktem t. zw. żądań Konferencji Ambasadorów. W głosowaniu imiennem ustawa została przyjęta 349 głosami przeciw- 
ko 44 przy 8 wstrzymujących się od głosowania. Przeciwko ustawie 
głosowali komuniści i obie grupy skrajnej prawicy: t. zw. voelkiści i 
hittlerowcy. 

Tonaż floty wojennej trzech mocarstw 
morskich. 

GENEWA. 7. VII. (Pat.) Szwajcarska Agencja Telegraficzna. Przed- 
stawiciele trzech delegacyj na konferencję morską wyrazili zgodę na 
japoński wniosek kompromisowy, według którego Wielka Brytanja i 
Stany Zjedn. miałyby mieć po 450.000 tonn, a Japonja 330 tys. tonn ogól- 
nego tonażu krążowników Oraz równy tonaż ogólny torpedowców i 
i kontrtorpedowców. . 

Wybory do parlamentu w Rumunii. 
BUKARESZT, 7. VII. (Pat) Dziś rozpoczęły się w całym kraju wybory do parlamentu. Wybory mają przebieg zupełnie spokojny. 

Uroczystość ku czci Hussa. 
PRAGA, 7.VII. (Pat). Z okazji dnia poświęconego pamięci Hussa 

specjalny komitet złożony z elementów postępowych zorganizował uro- 
czysty obchód przed pomnikiem Hussa. 

W obchodzie tym wzięli udział przedstawiciele gminy braci czes- 
kich i czeskiego kościoła narodowego. Wśród gości można było zau- 
ważyć między innymi ministrów Benesza i Najomana. 

Nie brali udziału w uroczystościach: prezydent republiki Mas- 
moka prezes rady ministrów Svehla i wogóle oficjalni przedstawiciele rządu. 

„Prager Tageblatt* wskazując na nieobecność prezydenta Massa- ryka wyraża Opinię, że obecne rokowania o likwidację zatargu z Waty- kanem toczą się po linji życzeń Stolicy Apostolskiej, która domaga się, aby rząd nie brał oficjalnego udziału w uroczystościach ku czci Hussa. 

Skutki upałów w Pradze. 
„PRAGA, 7. VII. (Pat.) Podczas wczorajszych końcowych ćwiczeń robotniczej olimpjady, skutkiem niezwykłego upału zdarzyło się przeszło 1000 omdleń, Mdlały przeważnie kobiety, biorące udział w popisach. 
p
 w w 

555555 555555. temniemniej istuieje i godne jest *s JAN BUŁHAK 
nietylko przelotnej uwagi publi- 
cysty, skierowanej na wązkie nasze di PP. A m a z 

reprodukujących je; ralje bez polskie podwórko. zezwolenia iż przeciw nim będą 
wdrożone kroki sądowe. 
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Z SEJMU. 
WARSZAWA, 7 VII. (Pat.) Dzi- 

siejsze posiedzenie sejmowe roz- 
poczęło się o godz. 11 min. 20 
przed połudhiem. Przedewszystkiem 
Sejm odesłał w pierwszem czyta- 
niu do komisji spraw zagranicz- 
nych i prawniczej szereg projek- 
tów ustaw. Następnie przystąpio- 
no do rozpraw szczegółowych nad 
ustawą o gminie wiejskiej. 

Pierwszy przemawiał pos. Śchip- 
per (Koło Żyd.), który wniósł cały 
szereg poprawek. Pos. Puchałka 
(Ch.D.) wniósł między: innemi o 
wstawienie przepisu, że rota przy- 
sięgi musi być zgodna z przepisa- 
mi wyznania osoby składającej 
przysięgę, a natomiast skreślenie 
Przepisu, że nienznający przysięgi 
może złożyć przyrzeczenie przez 
podanie ręki. Pos. Chrucki (Ukr.) 
domaga się, by członkostwo gminy 
można było nabywać dopiero po 
trzech latach, oraz aby członka 
gminy można było usunąć z gmi- 
ny za zbrodnię, ale tylko pospo- 
litą. W dalszej dyskusji szczegó- 
łowej przemawiało szereg mów- 
ców, którzy wnieśli poprawki, z 
których najważniejsze dotyczą pod- 
niesienia wieku, wymaganego dla 
wyborców do 24 lat, a wieku wy» 
bieralności do 30 lat, uchylenia 

przepisu, iż wójta obiera ra 
gminna, nie ogół członków rady 
oraz szereg innych wniosków, zinie 
rzających do zrównania niektórych 
obszarów Rzeczypospolitej z inne 
mi obszarami pod względem prze- 
pisów co do ordynacji wyborczej. 

Na tem dyskusję szczegółową] 
nad ustawą o gminie wiejskiej wy- 
czerpano i marszałek zarządził 
przerwę do godz. 4-ej popołudniu. 

Po przerwie przystąpiono do 
rozprawy szczegółowej nad ustawą 
o gminie miejskiej, Zkolei przy- 
stąpiono do projektu ustawy o po- 
wiatowych związkach komunalnych. 
Pos. Schipper domagał się między 
innemi, aby członkami związku 
komunalnego powiatowego byli 
mieszkańcy powiatu, nie zaś gmi- 
ny, jak również skreślenia posta- 
nowienia dotyczącego przepisu, że 
wojewoda może w ciągu 10 lat de- 
legować do wydziału powiatowego 
dwóch przedstawicieli władzy admi- 

nistracyjnej. : i 
Na tem zakończono dyskusję 

nad trzema projektami usiaw. Na- 
stępne posiedzenie we wtorek o 
godz. 4-ej popołudniu. Posłowie z 
PPS. zgłosili wniosek o zmianę u- 
stawy o Dzienniku Ustaw. 

mm 

Projekt ustawy prasowej 0 prawie 
Prasówen, 

WARSZAWA, 7.VII. (Pat). Sej- 
mowa podkomisja prawnicza od- 
była dziś popołudniu posiedzenie 
w sprawie projektu ustawy, która 
ma zastąpić rozporządzenie Prezy- 
denta Rzeczypospolitej o prawie 
prasowem. ) 

Podkomisja, biorąc za podstawę 
wspomniane rozporządzenie prze- 
dyskutowała i załatwiła całą część 
pierwszą rozporządzenia, Obejmu- 
jącego 33 artykuły. 

Następne posiedzenie podkomi- 
sji odbędzie się we wtorek o g. 10 
rano. 

WARSZAWA, 7.VII. (Pat). Sej- 
mowa komisja prawnicza zajmo- 
wała się dziś przed południem roz- 
porządzeniem Prezydenta Rzplitej 
o prawie prasowem. Referat wygło- 
sił poseł Lieberman (PPS) stro 
krytykując powyższe rozporządze- 
nie. Pos. Lieberman zaznaczył, że 
zgadza się z tymi, którzy chcą Wy- 
tępić nadużycia prasy i szkodliwą 
działalność tej jej części, która nie 
patrzy na osobistą cześć i dobro 
powszechne. Droga jednak do tego, 
jego zdaniem, nie prowadzi poprzez 
omawiany dekret, a przez powoła- 
nie do życia organizacji dzienni- 
karskiej uposażonej w daleko idące 
prawa, któraby czuwała nad utrzy- 
maniem godności i wysokiego po- 
ziomu dziennikarstwa. 

Sprawa miany ordynacji wyborczej 
w sejmowej podkomisji konstytncyjnej 
WARSZAWA, 7.VII. (Pat). Dziś 

przed południem obradowała sej- 
mowa podkomisja konstytucyjna 
powołana do zmiany ordynacji wy- 
borczej. 

Na porządku dziennym było 
głosowanie nad projektem zrefero- 
wanym przez pos. Popiela i zgłoszo- 
nemi w toku dyskusji poprawkami. 

Na posiedzenie stawili się przed- 
stawiciele prawicy i centrum, Koła 
Żydowskiego i Ukraińców; nie przy- 
byli natomiast przedstawiciele PPS, 
Wyzwolenia i Stronnictwa Chłop 
skiego. W głosowaniu wbrew sta- 
nowisku referenta na wniosek pos 
Prószyńskiego (ZLN) obniżono 
liczbę mandatów do Sejmu do 420 
i liczbę mandatów do Senatu do 
105, przyczem redukcja dotyczyła- 
by wschodniej Małopolski, Polesia 
i woj. Nowogródzkiego. Pozostałe 
artykuły projektu przyjęto bez 
zmian. 

Wnioski przedstawicieli mniej- 
Szości o podwyższenie liczby man- 
datów poselskich do 463 zaś sena- 
torskich do 117 z tem, że dodane 
mandaty przypadłyby na woje- 
wództwa wschodnie zostały odrzu- 
cone. 

Pod 
rent pos, 

koniec posiedzenia refe- 
Popiel oświadczył, iż 

zgodnie ze swą zapowiedzią z. 
przed trzech tygodni wobec nie- 
możności doprowadzenia do kom- 
promisu między stronnictwami w 
sprawie zmiany ordynacji wybor 
częj uważa misję swą za skofńczo- 
ną i składa referet. 

W tym stanie rzeczy na posie- 
dzeniu komisji konstytucyjnej wy- 
znaczonem na 12-go b. m. o g. 
10-tej zrana sprawozdanie w imię- 
niu podkomisji złoży przewodni- 
czący podkomisji poseł Głąbiński. 

Z całej Polski. 
50 - lecie Polskiego T-wa 

Politechnicznego we Lwowie 
W roku bieżącym upływa 50 lat 

od założenia Polskiego T-wa Poli- 
technicznego. . 

Z okazji 50-letniego jubileuszu : 
T-wa odbędzie się we Lwowie w & 
dniach 16—19 września 1927 r. Il | 
Zjazd Polskich Techników Zrzesz0+ | 
nych z całej Rzeczypospolitej, | 

Szczegółowy program urOczy- | 
stości jubileuszowej P,T.P.i Zjazdu | 
podany jest w Wiadomościach Z-ku A 

4 
olskich Zrzeszeń Technicznych, a 

w krótkości oprócz posiedzeń sek- | 
cyjnych i plenarnych przedstawia — 
się on następująco: 

16 września. Uroczystość jubi- | leuszowa P.T. P., otwarcie Zjazdu я, 
i wieczorem specjalne przedstawie- 
nie w Teatrze Wielkim. 

17 września. Zwiedzanie hista- 
ryczno - artystycznych zabytków i 
osobliwości technicznych Lwowa, a 
wieczorem wspólny bankiet, 

18 września. Zwiedzenie zakła- 
dów przemysłowych i urządzeń te- 
chnicznych Lwowa, zamknięcie 
Zjazdu i wieczorem raut miasta 
Lwowa. 

19 września. Wycieczka do Bo- 
rysławia i Drohobycza w dolinę 
Prutu, obfitujące w przepiękne o- 
kolie górskie Wschodniego Beski- 
du i ciekawe mosty i tunele na 
linji Stanisławów  Woronienka. 
Ewentualna wycieczka do Kałuszu 
celem zwiedzenia tamtejszych ko- 
palni i nowego zakładu koncen- 
tracyjnego soli potasowych. 

Zgłoszenia na zjazd przyjmuje - 
Polskie Towarzystwo Politechnicz- 
ne we Lwowie ul. Zimorowicza 9, 
od 15 sierpnia b. r. z opłatą 
zjazdową w kwocie 15 złotych. 

Z ZAGRANICY. 
11 sierpień świętem narodowem 

w Niemczech. 

Rada Państwa Rzeszy Niemiec- 
kiej uchwaliła we czwartek na po- 
siedzeniu publicznem uznanie dnia 
11 sierpnia t. j. rocznicy uchwale- 
nia konstytucji weimarskiej za 
święto narodowe w całej Rzeszy. 
Uchwała ta zapadła większością 
42 głosów przeciwko 25.
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„Gazeta Administracji i Policji 

afństwowej* ogłasza b. ciekawy 

kuł p. ]. Łagody, który zesta” 
dotyczące 

mianowicie samobójstw. 

Jak stwierdza statystyka, epi- 

emja samobójstw w Polsce rośnie 

roku na rok. Według danych z 

tatnich lat okazuje się, że: 

w r. 1923 było zamachów 3201 

„ 1024 > ” 3411 
„ 1925 » ” 3922 
„ 1926 »„ 3 3913 

Jeśli pierwszą liczbę (r. 1923) 

przyjmiemy za 100, to dla następ- 

lat otrzymamy następujące 
liczby wskažnikowe: 107, 122 i 122. 

Jakie czynniki spowodowały 

ten groźny wzrost fali samobójstw? 

Autor stwierdza, że czynniki ma- 

Jterjalne nie są najważniejsze. Naj- 

więcej bowiem zamachów mamy 

w lecie, a miesiąc czerwiec góruje 

nad innemi. Najmniej samobójstw 

przypada na grudzień. Najwidocz- 
niej olbrzymi wpływ wywiera tu 

klimat, od którego stopień pod- 

niecenia nerwowego w ogromnym 

stopniu zależy. 
Ciekawe są cyfry, dotyczące Sa- 

mobójstw z różnych województw. 

Niestety z miast większych tylko 

w Warszawie udało się autorowi 
| otrzymać cyfry, posiadające jakąś 

wartość. 
Na 100.000 mieszkańców było 

w r. 1923-im zamachów samobój- 

czych: 

Epidemja samobójstw. 
Co mówią cyfry? 

Województwa: 

Warszawa 
warszawskie 
łódzkie 
kieleckie 
lubelskie 
białostockie 
wileńskie 
nowogródzkie 
poleskie 
wołyńskie 
poznańskie 
pomorskie 
śląskie 
krakowskie 
Iwowskie 
stanisławowskie 
tarnopolskie i 

W statystyce samobójstw bez- 

konkurencyjnie góruje stolica. Na 

każde tysiąc osób jeden targnie się 

na życie. Jeżeli przytem uprzytom- 

nimy sobie, że ludność w wieku 

ponad lat 15 stanowi w Warszawie 

70 proc. mieszkańców, ten ponu- 

ry procent wzrośnie do jednej na 

100 mieszkańców. 
Wśród poszczególnych woje” 

wództw na czele kroczy woj. Wi- 

leńskie z 18 zamachami samobėj- 

czemi na 100 tys. mieszkańców. 

Dane p. Łagody nie pozwalają się 

jednak ugrupować tak, by stwier- 

dzić, że jakaś połać kraju ujawnia 

szczególną tendencję w kierunku 

samobójstw. W nowogródzkiem i 

białostockiem mamy samobójstw 

niewiele, więcej nieco na Polesiu. 

Wołyń znów ma b. wysoką cyfrę 

zamachów. 
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Ciekawy jest rozwój według lat 
  

  

    
  

    
Jak widzimy ta statystyka ma 

dla nas charakter pocieszający. 

Liczba samobójstw, jak widzieliš- 

my, ogromna, stale jednak ma- 

e. 
Jaka szkoda, że niesłychana 

WARSZAWA, 7.VII. (Pat). Mi- 

nisterstwo Sprawiedliwości uwzgłę- 

dniając stan Sądu Okręgowego w 

Wilnie, w którym pomimo inten- 

sywnej pracy personelu sędziow- 

skiego opanowanie całokształtu 

spraw Okazało się niemożliwe, po- 

Powieść „iufejsza”. 
Antoni Miller. Powołanie, po- 

_ wieść regjonalna, osnuta na tle 

stosunków polsko-litewskiego 

kleru na Litwie. Skład główny 

w Domu Książki Polskiej. 
Warszawa. 

Wreszciel Oto pierwsze słowo, 

jakie przywiązany do ziemi rodzin- 

"nej człowiek tutejszy, wypowie, 

wziąwszy do ręki duży: tom 242 

stronicowy, poświęcony historji 

naszego kraju z lat 1890—95 uję- 

tej w formę powieściową. I dzieje 

ubiegłych lat niewoli, więc niedaw- 

na przeszłość, i epoka wojny, i 

obecne skomplikowane stosunki 

narodowościowe na Wileńszczyźnie, 

dają obfity i jakże ciekawy mater- 

jał dla powieściopisarza! A tak ma- 

ło się pokusiło o zbadanie i utrwa- 

lenie tych spraw. Jeśli są jakieś 

ku temu skromne talenty, to albo 

szukają świetniejszej kariery w Sto- 

licy, jak Szpyrkówna, albo gdzieś 

grzęzną w zarobkowej pracy i 

marnują zdolności, oraz rozsiane 

skarby tematów, możliwych do u- 

jęcia trafnie tylko dla autochto- 

nów. Niech najzdolniejszy nawet 

przybysz nie kusi się o zrozumie- 

nie i wniknięcie w skomplikowaną, 

choć na pozór pełną prostoty, du- 

szę Litwina, Białorusina i tutej- 

szego Polaka, mającego tamte dwa 

pierwiastki etniczne i psychiczne w 

sobie. Zrozumieć nasze konilikty 

duchowe, uczuciowe i narodowe 

może tylko ten, co je krwią i 1za- 

mi sam znaczył i niemi się Ser- 

decznie męczył. | ta właściwość   

  

— z
 

Liczba wypadków Wskaźniki 

Województwa Pe w latach 

10231924 | 1925 | 1926 | 1923 | 1924 | 1925 [1926 

| Warszawa. 938 | 1128 | 1344 | 1195| 100,0 120,3 | 143,2 | 127,4 

i Warszawskie . 157, 188| 203| 258|100,0 | 119,7 129,3 | 164,3 

Łódzkie . 342| 308| 403, 441|100,0|, 90,1 117,8 | 128,9 

Kieleckie . 129| 150| 187| 202|100,0 | 116,3 145,0 | 156,6 

Lubelskie. . 142| 151| 190| 185|100,0|106,3 133,8 | 130,3 

Białostockie . 112| 127| 115| 151 |100,0 | 113,4 | 102,7 | 117,0 

Wileńskie. 179| 162, 164! 140|100,0 90,5| 91,6, 78,2 

Nowogródzkie . 67| 85| 67, 56|100,0|126,9 100,0 | 83,6 

Poleskie . 94| 109] 98| 73|100,0 | 116,0 104,3| 77,7 

Wołyńskie. 219| 100| 134| 146|100,0| 45,7| 61,2| 66,7 

: e й 126| 119| 176| 181|100,0| 93,7 |139,6 143,6 

omorskie. . 37| 55| 49| 88|100,0 148,6 | 132,4 | 237,8 

Sląskie. 160! 128| 144| 121|100,0| 75,7| 85,2| 71,6 

Krakowskie . 141| 161| 178| 223|100,0 114,2|126,2 |158,6 

+ Lwowskie . i 2990| 266| 269, 286|100,0 120,9 | 122,3 | 130,0 

Stanisławowskie 58| 86| 103| 96|100,0 148,3 | 177,6 | 165,5 

Tarnopolskie. . . - 71| 88| 98| 91|100,0|123,9 |138,0 128,2           
niemrawość organėw mieįski-h nie 

pozwoliła na zorganizowanie sta- 

tystyki samobójstw w samem il- 

nie. Byłyby te dane niezmiernie 

ciekawe i pouczające. 

Powiększenie etatu Sąlu Okręgowego W Wilnie. 
większyło etat tego Sądu przez 

przydzielenie mu dodatkowych czte- 

rech etatów sędziów Sądu Okręgo- 

wego, jak również przywróciło te- 

mu sądowi etat sędziego pokoju 

zapasowego, zwinięty w kwietniu 

rb. 

jest książki p. Millera zaletą naj- 

większą. Jest to historja kraju, w 

owym przełomowym momencie i 

dusz ludzkich, z zagadnieniami 

krajowemi związanych splotami re- 

ligijnych wierzeń. Walka z sobą i 

niepewności . powołania młodych 

alumnów, rozegrywają się na tej 

podstawie i tworzą jedno ze zda- 

rzeń tej, obfitej w epizody histo- 

ryczne, książki. 
Materjał, który nam dał p. 

Miller w trzech częściach swej po- 

wieści, (Alumnat, Wakacje, Wy- 

święcenie), jest bardzo bogaty. 

Obejmuje bowiem, jak się rzekło, 

szeroko rzucony obraz seninarjum 

wileńskiego, pełen charakterystycz- 

nych epizodów i typów, alumnów 

i profesorów często bardzo trafnie, 

z dużym talentem satyrycznym u- 

jętych. 
Bodaj że pod względem artys- 

tycznym, powieściowym są to naj- 

lepsze stronice. Autor, którego 

się nie trudno domyśleć pod przej- 

rzystym pseudonimem Alfa Szyllera, 

zna środowisko opisywane. Sam 

przebywał w niem i dziennik Alfa 

jest autentyczną autobiografją, jak 

poniekąd i dalsze epizody, aż do 

bardzo efektownego zakończenia. 

Takie typy jak profesorów Ram- 

czyńskiego, Łojki, — rektora Ża- 

rowicza, ostatniego pijara na Lit- 

wie ks. Weryho, alumnów jak Bo- 

runas, niezrównany źmogas Ambro- 

żajtis, straszny Sobolewski asceta 

w seminarjum, a późniejszy rene- 

gat, Solunas dziki wróg Polski, go- 

tów Litwę z Rosją i Niemcami łą- 

czyć, byle nie z Lachami, wreszcie 

idealna postać Olgierda I miotany 

siedmiu wichrami namiętności i 

ich ukraiński niepokoi Kioskwę. 
WIEDEN. 7. VII, (Pat). 

rosnące poczucie narodowe na 

munistyczną. 

„Neue 

Partja ukraińska w sprawozdaniu, 

twierdza fakt tworzenia się nacjonalistycznego, 

zycyjnego. 

Freie Presse" donosi z Moskwy, iż 

Ukrainie zaczyna niepokoić partję ko- 

skierowanem do komitetu, po- 

ukraińskiego ruchu opo- 

Sprawozdanie stwierdza, że szowinizm panuje nietylko między 

chłopami, lecz istnieje także w łonie samej partji. 

Konfer. mniejszości niemieckich 

RYGA. 7.VIL. (ATE). Dziś otwarta została konferencja przedstawi- 

cieli niemieckich państw europejskich. Konferencja jest dalszym ciągiem 

kongresu, który rozpoczął się 5 lipca r. b. w Tallinie. Otwarta będzie 

do 10 b. m. 
Obrady konferencji będą miały charakter poufny i odbywają się 

przy 

katy, 
O przebiegu konferencji prasa 
drzwiach zamkniętych przy udziale samych tylko delegatów. 

informowana będzie przez komuni- 

opracowywane w biurze kongresu. 

RYGA. 7.VII. (ATE). „Rigasche Rundschau” zamieszcza rozmowę 

z przedstawicielem Niemców estońskich pos. Haselblattem, który na- 

zywa obecny kongres mniejszości niemieckich wielkim krokiem naprzód 

w kierunku zwalczania anonimowości ruchu mniejszości niemieckich. 

Kongres ten po raz pierwszy odbywa się nie na terytorjum pafi- 

stwa niemieckiego, podczas gdy dotychczas podobne zjazdy miały miej- 

sce w Berlinie lub Wiedniu. 

Przedstawiciel Niemców estońskich ubolewa, 

sach delegacja niemiecka nie zdołała nawiązać 

z przedstawicielami rządu estońskiego i przypuszcza, 

że w ostatnich cza- 

kontaktu oficjalnego 

że w Rydze uda 

się wejść w łączność z łotewskimi mężami stanu. 

Brednie litewskiego nacjonalizmu. 

RYGA, 7-VII. (ATE.) Nacjonalistyczna „Lietuvis*, opisując uroczystości ko- 

ronacyjne w Wilnie, 
niesłusznie został nazwany przez Polaków 

Miłosierdzia. 

podkreśla, iż cudowny Obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej 

Matką Boską Ostrobramską — Matką 

_Polacy—pisze „Lietuvis“—nie mają prawa modlić się do Matki Miłozierdzia, 

której serce zwrócone jest całkowicie w stronę Litwy. 

Prawa Wyborcze wojskowych. 

Wyłoniona na wspólnem posie- 

dzeniu komisji konstytucyjnej 

wojskowej podkomisja, która mia- 

ła za zadanie zredagować projekt 

ustawy w sprawie prawa wybor- 

czego oficerów i podoficerów za- 

wodowych, zebrała się wczoraj i 

uchwaliła: przedłożyć komisjom, 

które się zbiorą dzisiaj, następujące 

projekty ustaw: 

1) Ustawa uzupełniająca nie- 

które postanowienia ustawy Z dnia 

23 marca 1922 r. O podstawowych 

obowiązkach i prawach oficerów 

wojsk polskich. 

Art. 1. 

Art. 61 ustawy z dnia 23 mar- 

ca 1922 r. O podstawowych obo- 

wiązkach i prawach oficerów wojsk 

polskich otrzymuje brzmienie na- 

stępujące: 

„Oficerom, zgodnie z art. 13 

Konstytucji Rzeczypospolitej przy- 

sługuje bierne prawo wyborcze do 

„ciał reprezentacyjnych w Państwie, 

natomiast ulega zawieszeniu przez 

cały czas ich czynnej służby woj- 

skowej prawo wybierania do tych- 

że ciał, jak również prawo wybie- 

rania i wybieralności do przedsta- 

wicielstw samorządu w województ- 

wie, powiecie i gminie. 

2) Ustawa, uzupełniająca posta- 

nowienie ustawy z. 18 lipca 1924r. 

o podstawowych obowiązkach i 

prawach szeregowych wojsk pol- 

skich: 
Art. 1. 

W art. 20 ustawy z dnia 18 

lipca 1924 © podstawowych obo- 

wiązkach i prawach szeregowych 
   

  

porywów artystycznych Alfred, 

księża na wiejskim wiecu, wszystko 

to stanowi Świetną, niezapomnianą 

galerję osób. Odegrały one rolę 

nienajmniejszą w bistorji naszego 

kraju, z nich to tworzył się dzień 

dzisiejszy: tak się te sprawy rogzi- 

ły, tak wschodziły na ziemie litew- 

skie, białoruskie, żmujdzkie nowe 

zorze, które się w blask niepodle- 

głości rozżarzyły. Typy kobiece 

mniej się autorowi udały. Są, rzec 

trzeba, zupełnie banalne, tak uwo- 

dzicielska Zenobja, jak ploche Ró- 

zia i Józia ijak nawet ideowa Au- 

relja, najżywsza z nich, nie prze- 

kraczeją papierowych ram książki. 

Wydziera się z nich natomiast to, 

co było życiem naszefo spoleczefi- 

stwa. Cała męka z zewnątrz idąca 

od najeźdźcy i wewnętrzne ściera- 

nie się prądów przywożonych w 

cichą wieś litewską przez młodzież, 

ogólnie studjującą daleko od kra- 

ju, a często w środowiskach wro- 

gich i obcych w dalekich, rosyj- 

skich uniwersytetach. Owe czasy 

była to epoka kiedy panny, i stu- 

denci i klerycy puszczani na świat 

„na próbę”, i stare ciotki, wymiera- 

jące pokolenie powstaniowych en- 

tuzjastek, dysputowali przy truskaw- 

kach i rakach, O pozytywizmie 

ateizmie, religii w życiu narodo- 

wem, o tajnem nauczaniu i t. p. 

rzeczach, mniej lub więcej uczenie, 

mniej czy więcej inteligentnie. Ale 

tamte zainteresowania były tak 

różne od dzisiejszych roznamięt- 

niań się do wyniku meczów, czy 

konkursów pływackich, przedsta- 

wień lub manifestacji kolorowych 

strojów i sztandarów, że warto, że 

dobrze jest, iż ktoś bardzo umie- 

   

    

    

wojsk polskich dodaje się jako u- 

stęp drugi: 
„Szeregowym, zgodnie z art. 13 

Konstytucji Rzeczypospolitej (usta- 

wa z 17 marca 1921) przysługuje 

bierne prawo wyborcze do ciał 

reprezentacyjnych w Państwie, na- 

tomiast ulega zawieszeniu przez 

cały czas ich czynnej służby woj- 

skowej prawo wybierania do tych- 

że ciał, jak również prawo wybie- 

rania i wybieralności do przedsta- 

wicielstw samorządu w województ- 

wie, powiecie i gminie. 

W skład podkomisji wchodzili 

posłowie: Kiernik, Liberman i Za- 

łuska. 

la rozgowszecinianie fałszywych 

wiadomości. 
WARSZAWA, (Pat.) Mi- 

nisterstwo Skarbu komunikuje, że 

+ za rozpowszechnianie
 nieprawdzi- 

wych niepokojących wiadomości w 

związku z rokowaniami o pożyckę 

zagraniczną dla Polski pociągnięte 

zostały do odpowiedzialności sądo- 

wej Polska Agencja Publicystyczna 

oraz dziennik „Polonja". 

WARSZAWA, (Pat) Mi- 

nisterstwo Skarbu komunikuje, iż 

wiadomość podana przez agencję 

„Varsovie* w jednym z dzienników 

z dn. 5 b. m. i powtórzona przez 

agencję „Wolfa* o zmianie, mają” 

cej rzekomo nastąpić na stanowi- 

sku ministra skarbu jest całkowicie 

fałszywa i nieodpowiada w naj- 

mniejszej mierze rzeczywistości. 

Za podanie powyższej wiadomości 

do prasy agencja „Varsovie“ zo- 

stała pociągnięta do odpowiedzial- 

ności sądowej. 

  

      
jętnie utrwalił ich treść i formę. 

Rozmowy te, rozprawy i dysputy 

są w książce p. Millera dość nu- 

żące i rozwlekłe, znudzą może 

współczesnego czytelnika,  przy- 

wykłego do skrótów myślowych 

i skondensowanych opisów, ale 

sądzę, że i tamte rozmowy, gdyby 

je ktoś dziś słyszał, wydałyby się 

nudne i ten i ów spytałby, kręcąc 

się niespokojnie: „| co tu jest ga- 

dać, kiedy niema o czem mówić?" 

Gorzej tak, czy lepiei, przyszłość z 

owoców osądzi. Wówczas czyn był 

powolny, skryty, nieśmiały i długo 

musiał dojrzewać, by pełznąć do 

celu w mrokach konspiracji po doj- 

rzałym namyśle. Dziś czyn jest 

jawny i musi być: szybki, ciągły, 

bo się buduje i rozwija życie Pań* 

stwa, a toi chwili czekać nie 

może. 
Jako całość artystyczna, książka 

p. Millera ma różne braki; roz* 

wlekłość rozmów irozumowaf, po- 

wtarzających się cokolwiek, styl 

autora nienajlepszy. Często prze- 

chodzi zbyt szybko nad takiemi 

świetnemi epizodami jak w roz- 

dziale zakończenie roku szkolnego, 

gdzie konflikt między alumnami i 

rektorem wstrząsające robi wraże 

nie, albo nad przerażającym opi” 

sem potwornego pastwienia się 

Rosjan w Krożach, to znów roz* 

wleka akcję dość mętnemi rozu” 

mowaniami. Używanie dziwacznych 

wyrazów nie ozdabia też tekstu. 

Słowa: występczość, dorobkiewi- 

czowanie, unaocznił, poemą wie- 

czystą tragosu Bogo człowieczeń- 

stwa, ironja siedzi na grzbiecie 

czasu, rasowo impertynenckie pod- 

bicie stopy, przykazania purpura- 

życie żydowskie. 
Żydzi a wybory nowych 

władz miejskich. 

Parę dni temu odbyło się ze- 

branie nowoobranych radnych 2у- 

dowskich wybranych z t. zw. „Zy” 

dowskiej listy narodowej". 

Na zebraniu tem omawiano 

sprawy, dotyczące wyborów nowych 

władz miejskich. 

Uchwalono przy wyborach tych 

zażądać w nowym Magistracie miej- 

sca jednego ławnika i stanowiska 

wiceprezydenta dla reprezentantów 

ludności żydowskiej. 

Omawiana była też sprawa wy- 

sunięcia projektu powiększenia licz- 

by ławników z 4 na 5. Piąty ław- 

nik zarządzałby takiemi przedsię- 

biorstwami miejskiemi, jak elek- 

trownia, wodociągi, rzeźnia i inne, 

gdyż przedsiębiorstwami temi wi- 

nien zarządzać fachowiec, któryby 

dbał o to, aby ludność miasta za 

możliwie najmniejsze opłaty mogła 

mieć jaknajwiększy pożytek z tych 

przedsiębiorstw i by jednocześnie 

przedsiębiorstwa te mogły się same 

utrzymywać. 

Dodać należy, że jak nas in- 

formują, na naradzie tej ani na 

żadnem innem posiedzeniu nie by- 

ły jeszcze omawiane kandydatury, 

jakie Żydzi wysuną na stanowisko 

ławnika i wiceprezydenta. Wszyst- 

kie pogłoski, na ten temat z wy- 

mienianiem nazwisk ewentualnych 

kandydatów, których liczba wciąż 

rośnie, winny przeto być trakto- 

wane z wielką ostrożnością. 

Z obowiązku dziennikarskiego 

wymienimy listę tych kandydatów 

według pogłosek jakie na ten te- 

mat krążą. A więc jako kandydaci 

na stanowisko wiceprezydenta wy- 

mieniani są pp. poseł d-r Wygodz- 

ki, d-r Szabad i inż. Spiro. Jako 

kandydaci na stanowisko ławnika 

wymieniani są pp. obecny ławnik 

Abramowicz, były ławnik inż. Ka- 

bacznik, Zaks, Kroszkin, Rudnicki, 

Cincinatus i inni. 
Zaznaczyć należy, że jeżeli Ży- 

dzi z wielką dozą prawdopodo- 

bieństwa liczyć mogą na przepro- 

wadzenie swego ławnika do nowe- 

go Magistratu, to szanse na prze- 

prowadzenie żydowskiego wicepre- 

zydenta miasta są znacznie mniej- 

sze, gdyż niewiadomo jak się do 

tego żądania frakcyj żydowskich 

radnych narodowych zastosują po- 

zostałe ugrupowania reprezentowa- 

ne w nowej Radzie Miejskiej. (cz) 

Rozłam wśród nowoobra- 

nych narodowych radnych 
żydowskich. 

Wśród nowoobranych radnych 

wybranych z t.zw. „Żydowskiej listy 

narodowej”, grupującej mieszczań- 

skie ugrupowania żydowskie, już 

obecnie, jeszcze przed zebraniem 

się nowoobranej Rady M., rozpo- 

częły się poważne tarcia. 

Przedewszystkiem radni, należą- 

cy do żydowskiego stronnictwa lu- 

dowo demokratycznego, nie mogą 

zgodnie współpracować w całym 

szeregu spraw z sjonistami i przed- 

stawicielami wielkiej burżuazji Žy- 

dowskiej. 
Na tem tle doszło do tego, że 

tek bon-tonu, rytmizujących bra" 

wurową myśl narodowego tańca, 

oberkujący (tańczący oberka), nie 

rozpościeraj skrzydeł w locie po 

runo prawdy w kobiecie, szarpała 

usta lekkiemi gryźnięciami, i t. p. 

niepotrzebne słowa, rażące, nie- 

składne, Szkoda że ich autor, bez 

szkody dla treści nie usunął. Wię- 

cej w tej książce jest prawdy opi- 

sowej i, jak się rzeklo, historycznej, 

więcej znajomości i umiejętności 

malowania typów, obyczajów i 

zdarzeń, niż roboty artystycznej i 

kunsztu pisarskiego. 

Pod względem artystycznym, 

tak stylu, jak budowy, niejeden 

krytyk postawi może p. Millerowi 

poważne zarzuty. Ale nikt, kto 

cośkolwiek odczuć potrafi, nie prze- 

czyta obojętnie rozdziałów w ży- 

. ciu rodziny Ambrożajtisów w Kucz- 

kuryszkach i modlitwy pod lipą, 

oraz modlitwy Bornna z Zamczyń- 

skim w seminarium. Wspomnienia 

autora o Korsakowie na granicy 

gub. pskowskiej, „na ostatnim cyplu 

rubieży b. Rzeczypospolitej Pol- 

skiej” i legendy wołdajskie i biało- 

ruskie opowiadane dziecku przez 

niańkę, stuczteroletnią Mialuszczy- 

hcę, warte byly osobnego studjum. 

Ileż tragicznego piękna ma le- 

genda o Jurodiwym, i tak się 

straszliwie sprawdziła! A opowieść 

o proboszczu Uszackim i trum- 

nie św. Andrzeja Boboli, a kamień 

św. Józafata Kuncewicza i opis 

zwyczaju odmawiania tam litanji 

pod groźbą rosyjskich straży? 

Wszystko to są etapy, Świadectwa 

naszego tu trwania i bytowania 

wytrwałego i trudnego, które w 

zapomnienie idą. Wdzięczność więc 

ludowcy-demokraci mają założyć 

swoją odrębną frakcję radziecką w 

nowej Radzie Miejskiej. (cz) 

Polskie szkoły powszechne 
dla dzieci żydowskich. 

Od przyszłego roku szkolnego 

mają w Wilnie powstać 2 polskie 

szkoły powszechne przeznaczone 

specjalnie dla dzieci żydowskich, 

Podobno prowadzone są już 

pertraktacje z osobami upatrzonemi 

na nauczycieli tych szkół. (cz) 

  

Ruch zawodowy. 

Zgromadzenie Związku Zawo- 

dowego Pracowników Samocho- 

dowych Ziemi Wileńskiej. 

W dniu 8 lipca r. b. (piątek) 

o godz. 6 wiecz. odbędzie się w 

jokalu przy ul. Kijowskiej Nr 19 

ogólne zgromadzenie członków 

Związku Zawodowego Pracowni- 

ków Samochodowych Ziemi Wileń- 

skiej z porządkiem dziennym: 1) 

sprawy organizacyjne, 2) wolne 

wnioski. (S-ki) 

Ogólne zgromadzenie członków 

Związku zwmodpe c Metalow- 
ców. 

W poniedziałek 11 lipca r. b. 

o godz. 7-ej wiecz. w lokalu Związ= 

ku Zawodowego Kolejarzy przy ul. 

Kijowskiej 19 odbędzie się ogólne 

zgromadzenie członków Związku 

Zawodowego Metalowców. Uprasza 

się o jaknajliczniejsze przybycie. 

Posiedzenie Komisji Okręgowej 

Związków Zawodowych na Zie- 
mię Wileńską. 

W sobotę 9 lipca r. b. o godz. 

7-mej w lokalu Z.Z.K. przy ul. Ki- 

jowskiej 19 odbędzie się posiedze- 

nie Komisji Okręgowej Związków 

Zawodowych na Ziemię Wileńską. 

Z Organizacji Kobiet P.P.S. 

W dniu 7 Jipca r. b. o godz. 

17-ej odbyło się posiedzenie Orga- 

nizacji Kobiet P.P.S. Miedzy inne- 

mi omawiany był „dzień kobiet", 

który ma odbyć się w najbliższych 

tygodniach. (S-ki) 

Ogólne zgromadzenie Organiza- 

cji Młodzieży T. U. R. 

W dniu 7 lipca o godz. 19 ej 

w lokalu Związku Kolejarzy przy 

ul. Kijowskiej Nr 19 odbyło się 

ogólne zgromadzenie członków 

Wileńskiej Organizacji Młodzieży 

T.U.R. Na zebraniu były rozpatry- 

wane sprawy: 1) Sprawozdanie ze 

zlotu, który się odbył w Warsza- 

wie, w czasie Zielonych Świątek: 
2) Sprawa sekcji gimnastycznej 

(dla kobiet i mężczyzn), 3) Spra- 

wa organizowania wycieczek. 

Sprawozdanie ze zlotu zdali 

pp. Kuran Władysław i Romuald 

Hołownia, sprawę sekcji gimna- 

stycznej i organizowania wycieczek 

referował Zygmunt Kuran. 
W rezultacie uchwalono w naj- 

bliższe dwa Święta zorganizować 

wycieczkę dla członków Organiza- 

cji Młodzieży T. U. R. do Trok, 

oraz powołać do życia sekcję gim- 

nastyczną. 
Sprawozdanie zebrani 

do zatwierdzającej wiadomości. 

się należy p. Millerowi, że je utr” 

walił i w formie powieściowej, 

więc najprzystępniejszej, szerokim 

warstwom do czytania podał. Książ- 

kę tę powinny posiadać wszystkie 

bibljoteki, stanowić ona będzie dla 

niejednego klucz do poznania nas 

i dziejów naszego narodowego 

męczeństwa, najokrutniejszego na 

Litwie i Białej Rusi. Dla nas jest 

na każdym kroku wspomnieni 

od którego dławi za gardło dawna 

męka, ale potem Ižeįszemi się wy- 

dają drobne zaiste, współczesne 

niedole. Napisanie tej książki jest 

zasługą społeczną. Kraj nasz po- 

winien autorowi być za nią wdzięcz- 

ny; każdy wiersz tchnie tak wielką 

i czystą miłością do ziemi rodzin- 

nej i wszystkich ludzi na niej mie- 

szkających. Autor z rzadką Ob- 

jektywnością traktuje sprawy na- 

rodowościowych konfliktów, nie 

staje z mieczem po niczyjej stronie; 

nie zawsze umie wyciągnąć piórem 

całej tragiczności niektórych splo- 

tów, zostawia to niejako czytelni- 

kowi, kontentując się opisem. Ale 

czy taki potworny epizod fożań- 

przyjęli 4] 

skiej rzezi i gwałtów ko ckich, + 

wymaga wielu słów?  Wystarcza 

wierny opis. Tu chodzi o zap 

miętanie na pokolenia całe czem ; 

byli dla nas tutaj Rosjanie i czem 

myśmy z nimi walczyli. Dziś pa- 

trzymy na wyniki owych różnych 

walk, których szczęk Orężny w 

tej książce się poczyna. Na przy- 

szłość niejedno z tych kart wieje 

przestroga. Niejedno też autorowi 

zawdzięczamy wzruszenie. 

Hel. „Ron aż 
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W dniach 5 i 6 lipca r. b. Od- 
były się posiedzenia Rady Finan- 
sowej, na których rozpatrywano 
zagadnienia bilansu handlowego 

‚› Polski. Po zreferowaniu przez p. 
+ Jpinistra Skarbu stanu naszego bi- 

msu handlowego oraz w wyniku 
"wyczerpującej dyskusji Rada Finan- 
sowa uznała: 

1) system reglamentacji, który 

się staje coraz mniej celowym, wi- 

nien być stopniowe ograniczany, 
2) ulgi autonomiczne w zakre- 

sie importu maszyn winny być w 

okresie deficytowego bilansu han- 
dlowego traktowane bardziej rygo- 
rystycznie, z uwzględnieniem jed- 
nak racjonalnej rozbudowy i mo- 
dernizacji przemysłu, w szczegól- 
ności pracującego na eksport, 

3) kwestja ewentualnego wpro- 
wadzenia agia, uwzględniającego 
obecną wartość złotego, —wymaga 
dalszych rozważań, w każdym bądź 
razie winna być połączona z sze- 

Ogromne znaczenie dla ogółu 
rolników, a przeważnie dla drob- 

nych rolników ma hodowla, jako 
jeden z podstawowych działów go- 
spodarstw rolnych, w dużym stop- 
niu zwiększający dochodowość tych 
gospodarstw i najwięcej rentujący 
w znacznej części okolic. - 

DR 4 jednym z głównych czynników 

z woju hodowli oprócz istnienia 
odpowiednich warunków  przyrod- 
niczych — jest to zorganizowany 
zbyt produktów hodowlanych, a 
w pierwszej kolei produktów mlecz- 
nych, jeżeli chodzi o hodowlę 
bydła. 

Wyrazem zorganizowanego zby- 
ty produktów mlecznych są spół- 

„ dzielnie mleczarskie, Zawdzięczając 
wysokiemu rozwojowi hodowli i 
spółdzielczości Danja doszła do 
znacznego dobrobytu. Szybki roz- 
wój hodowli i mleczarstwa spół- 
dzielczego daje się zauważyć w no- 
wopowstałych sąsiadujących z na- 
mi państwach—jak Łotwa i Esto- 
nia, Litwa, a też Finlandja. 

Dla rozwoju mleczarstwa 0- 
gromne znaczenie ma też duży po-     
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pyt na rynku europejskim na pro- 
dukty mleczne, co powoduje dość 
wysokie ceny na te produkty. Pań- 
stwa zaś eksportujące w znacznej 
ilości zagranicę produkty mleczne 
ciągną z tego duże korzyści i po- 
prawiają swój bilans handlowy. 

„wównież po wojnie rozpoczął 
się znaczny ruch w kierunku za- 
kładania mleczarni spółdzielczych 
we wszystkich dzielnicach Polski. 

% Na przeszkodzie w pierwszych 
latach do wzmożenia tego ruchu 
stał brak ustabilizowanej waluty i 
niedogodne warunki eksportowe. 
Otóż widzimy, że na terenie dzia- 
łalności Związku Rewizyjnego Pol- 
skich Spółdzielni Rolniczych, t. j. 
w był. Kongresówce, w wojew. 
pomorskiem i na Kresach należało 
do tego Związku w końcu 1924 r. 
tylko 100 spółdzielni mleczarskich, 
w r. 1925 zostało zorganizowanych 
92 mieczarnie, a w 1926 r.—126 
mleczarni. 

Poszczególne województwa po- 
siadały w końcu 1926 r. następu- 
jącą ilość związkowych mleczarni: 

białostockie— 8, 
kieleckie—26, 
lubełskie—112, 
łódzkie—29, 
nowogródzkie—6, 
poleskie—2, 
warszawskie—116, 
wileńskie— 4, 

--wołyńskie—3. 
Największa ilość mleczarni w 

1926 r. powstała na terenie wcjew. 
lubelskiego i warszawskiego. 

Stosownie do wzrostu znaczne- 
go ilości spółdzielni mleczarskich 
na terenie Rzeczypospolitej w r. 
1926 wzrósł bardzo znacznie wy- 
wóz masła zagranicę w porówna- 
niu z 1925 rokiem, bo dziesięco- 
krotnie, dosięgając ilości 5.548.000 
kg., co stanowiło wartość 13.302 000 
zł. w złocie (zgórą 28 miljonów 
złotych obiegowych). 

Jeszcze większy ruch w kierun- 
ku organizowania mleczarni spół- 
dzielczych daje się zauważyć z po- 
czątkiem roku bieżącego. Z każdym 
miesiącem ilość mleczarni znacznie 
wzrasta, a równocześnie wzrasta i 
produkcja, a też wywóz masła za- 
granicę. 

Duża ilość mleczarni zaczyna 
powstawać w roku bieżącym w 
województwach kresowych, na 
pierwszym miejscu wśród których 
stoją wojewćdztwa nowogródzkie i 
wilejskie. 

Q wzroście produkcji i wywo- 
*zu masła zagranicę w roku 1927 
w porównaniu z r. 1926, Świadczą 
niżej podane cyfry: 

w styczniu 1926 r. było wywie- 
ziono zagranicę masła 83 tonny 

- 

Žycie gospodarcze. 
W sprawie bilansu handlowego. 

rokiem zastosowaniem ulg celnych 

dla artykułów pierwszej potrzeby 

oraz artykułów, niezbędnych dla 

normalnego rozwoju życia gospo- 

darczego, 
4) pa przedsięwziąć Środki, 

zmierzające do zwiększenia ekspor- 

tu, a w pierwszej linji: a) otoczyć 

specjalną opieką przemysł. drzew- 

ny i zapewnić mu ułatwienie kre- 

dytowe, b) dążyć do stopniowej 

racjonalizacji handlu zbożem przez 

rozszerzenie kredytów warranto- 

wych, . 

Jednocześnie Rada Finansowa 

dała wyraz przekonaniu, że w od- 

różnieniu od chwili obecnej, w 

polityce handlowej, obliczonej na 

dalszą metę, pewne nadwyżki im- 

portu, połączone z naturalnem dą- 

żeniem kraju do odbudowy  pro- 

dukcji, nie mogą stanowić niebez- 

pieczeństwa, o ile skompensowane 

zostaną dopływem kapitału zagra- 

nicznego na cele produkcyjne. 

Znaczenie mleczarni Spółdzielczych i rozwój ich na te- 
renie województwa nowogródzkiego. 

na sumę 228.000 zł. w złocie, w 
styczniu zaś 1927 roku już było 
wywieziono 376 tonn na sumę 
829.000 zł. w złocie, co stanowi 
prawie czterokrotną ilość. 

W styczniu, lutym, marcu i 

kwietniu 1926 r. było 506 tonn na 
sumę 1.266.000 zł. w złocie, w 
tym samym zaś okresie w r. 1927 
było wywieziono 1331 tonn na su- 
mę 3.652.000 zł. w złocie. 

Cyfry te jasno wskazują jak 
prędko postępuje produkcja masła, 
oparta przeważnie o spółdzielnie 
mle:zarskie w całej Polsce i roz- 
wój tej produkcji będzie postępo- 

wał jeszcze dłuższy czas stale na- 
przód. 

Na terenie województwa nowo- 
gródzkiego pierwsze spółdzielnie 
mleczarskie zostały zorganizowane 
w roku 1925 w Marysinie pow. 
nowogródzkiego, i Rakowiczach 
pow. lidzkiego. 

W 1926 r. zostały zorganizo- 
wane i puszczone w ruch mleczar- 
nie w Trokielach i Dworzyszcu 
pow. lidzkiego,  Niehniewiczach 
pow. nowogródzkiego i w Horo- 
dyszczu pow. baranowickiego. 

Lecz największy ruch w kierun- 
ku zakładania mleczarni rozpoczął 
się z początkiem 1927 r. i obecnie 
są już czynne nowe mleczarnie w 
Górnofelu, Berdówce, Krupie i 
Skirejkach pow. lidzkiego, w De- 
Jatyczach, Nowojelni i Zdzięciole 
pow. nowogródzkiego, w Krętym 
Brzegu z filją w Wielkiej - Lipie 
pow. nieświeskiego, w  Wolnej 
pow. baranowickiego i w Puszczy 
pow. wołożyńskiego. 

W stadjum zaś organizacyjnem 
znajduje się cały szereg mleczarni, 
część których zostanie uruchomio- 
na juź w sezonie bieżącym. 

7е sprawozdania za miesiąc 
marzec r. b. najstarszych 5-ciu 
mleczarni, a mianowicie w Dwo- 
rzyszczach, Trokielach, Horodysz- 
czu, Niehniewiczach i Krętym-Brze- 
gu, działających na terenie woje- 
wództwa nowogródzkiego jest wi- 
docznym, że Od początku roku 
bieżącego do końca marca było 
dostarczone mleka 74.837 litr., w 
miesiącu zaś marcu 44.636 litr., 
było wypłacono członkom za mle- 
ko 9853 zł., płacono za jednostkę 
tłuszczu przeciętnie 6,2 groszy, 
wyrobiono masła w tym miesiącu 
17.985 kil., uzyskano za kilogram 
masła przeciętnie 6,15 zł., fundusz 
zaś udziałowy tych 5-ciu mleczarni 
stanowił 7.068,91 zł. 

Za krótki okres istnienia mle- 
czarni spółdzielczych w roku 1926 
ludność przekonała naocznie o ko- 
rzyściach tych placówek gospodar- 
czych i chętnie zakłada nowe mle- 
czarnie, a też przystępuje do ist- 
niejących. 

Obecnie można już śmiało 
twierdzić, że w następnym okresie 
zimowym ruch w kierunku organi- 
zowania mleczarni jeszcze więcej 
się wzmecni, w rezultacie czego 
powstanie kilkadziesiąt nowych 
mleczarni na terenie województwa. 

Należy wziąć pod uwagę, że 
znaczna część terenów wojewódz- 
twa nowogródzkiego jest bardzo 
przydatna dla rozwoju hodowli, a 
przez to i mleczarstwa, ze względu 
na znaczną ilość łąk i pastwisk 
na dorzeczach Niemna i Szczary i 
ich dopływach, a też ze względu 
na odpowiednie warunki przyrod- 
nicze dla kultury traw pastewnych 
i okopowych. 

Już obecnie daje się zauważyć 
w rejonach działalności mleczarni 
spółdzielczych większe zaintereso- 
wanie się ludności hodowlą, co się 
wyraża w zwiększeniu ilości krów 
i nierogacizny, w doborze sztuk z 
większą produkcją mleka i więk- 
szym procentem tłuszczu, Oraz w 
zwiększeniu przestrzeni roślin pa- 

stewnych, oraz w żywieniu krów 
paszą treściwą. 

Dobrobyt szerokiego ogółu rol- 

ników województwa nowogródz- 

kiego zależy w dużym stopniu od 

rozwoju mlęczarstwa, jako jednego 

z głównych działów hodowli i 

wszystkie czynniki muszą dążyć do 

stworzenia podatnych warunków 

tego rozwoju, a w pierwszej kolei 

do poparcia zakładania mleczarni 

spółdzielczych. E. Bokun. 

KRONIKA MIEJSCOWA. 

Hodowla bydła na terenie wo- 
jewództwa wileńskiego. 

W miejscowej hodowli bydła 
rogatego zaczynają Zarysowywač 
się dwa kierunki: pierwszy — ho- 
dowla bydła krajowego czerwono- 
polskiego, drugi — hodowia bydła 
nizinnego czarno - srokatego, lecz 
kierunki te są w stadium zapo- 
czątkowania. Najvardziej wyraźny 
okręg hodowli bydła nizinnego wy- 
stępuje w powiecie wileńsko-troc- 
kim na terenie działania rynku wi- 
leńskiego na mleko pełne. W resz- 
cie powiatów województwa zaczy- 
na się zarysowywać kierunek ho- 
dowli bydła czerwono - polskiego, 
Hodowla trzody chlewnej tak samo 
jest w zapoczątkowaniu, przeważ- 
nie hoduje się trzodę miejscową. 
Niektóre sejmiki, oraz osoby pry= 
watne hodują dużą rasę białoan- 
gielską. (S). 

KRONIKA KRAJOWA. 

Podpisanie umowy 0 pożyczce 
krótkoterminowej. 

W dniu 6 b. m. odbyła się dłuż- 
sza konferencja na zamku w obe- 
cności Prezydenta Rzeczypospolitej 
i Marszałka Piłsudskiego, przy 

współudziale p. wicepremiera inž. 
K. Bartla i p. ministra G. Czecho- 
wicza. Po odbyciu tej konferencji 
p. minister skarbu przyjął niezwło- 
cznie przedstawicieli konsorcjum 
amerykańskiego i po podpisaniu 
umowy o kredyt krótkoterminowy 
w wysokości 15 miljonów dolarów 
dokonał wymiany odnośnych doku- 
mentów, oraz listów stwierdzają- 
cych zgodność poglądów obu stron 
na sprawę realizacji pożyczki stabi- 
lizacyjnej. Realizacja pożyczki sta- 
bilizacyjnej ma nastąpić niezwłocz- 
nie, jak tylko rząd polski uzna, że 
warunki rynku amerykańskiego na 
to pozwolą. 

Kontrakt pożyczkowy został pod- 
pisany przez pp. ministra skarbu, 
Czechowicza, wiceprezesa Banku 
Polskiego, Młynarskiego, dyrektora 
tegoż Banku, Mieczkowskiego — ze 
strony polskiej, oraz przez pp. Clo- 
se'a, Monneta i Fishera ze strony 
amerykańskiej. 

15 miljonowa pożyczka amery- 
kańska jest oprocentowana w wy» 
sokości 6 proc. Ma ona charakter 
bankowy, wyklucza możliwość kur- 
su emisyjnego. 

Umowa pożyczkowa wygasa z 
dn. 31 grudnia r. b.: w ciągu tego 
czasu pożyczka 15 milj. ma być 
skoncentrowana przez pożyczkę 60 
miljonową. 

W ciągu przyszłego tygodnia 
ukażą się, jak słychać, dekrety P. 
Prezydenta Rzeczypospolitej, traktu- 
jące o pożyczce. 

Terminem, sankcjonującym kre- 
dyt jest dzień, w którym się ukaże 
w „Dzienniku Ustaw" rozporządze- 
nie P. Prezydenta Rzeczypospolitej, 
upoważniające p. ministra skarbu 
„o podjęcia kwoty pożyczkowej. 

Jednocześnie zostaną wydane 
dekrety wynikające z planu stabili- 
zacyjnego. 

Projekt rozporządzenia P. Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej w spra- 
wie opłacania składek ubezpie- 

czeniowych. 

Na ostatniem posiedzeniu Ra- 
dy Ubezpieczeniowej, przyjęto mię* 
dzy innemi projekt rozporządzenia 
P. Prezydenta Rzeczypospolitej w 
przedmiocie obowiązku uiszczania 
składek ubezpieczeniowych. Rozpo- 
rządzenie to, którego ukazania na- 
leży oczekiwać w przeciągu naj- 
bliższych miesięcy, unormuje sto- 
sunki w b. zaborze rosyjskim. Już 
oddawna fachowe koła ubezpiecze- 
niowe wskazywały na to, że brak 
w b. zaborze rosyjskim przepisów 
o obowiązku opłacania przez u- 
bezpieczonych składek po podpisa- 
niu przez nich zobowiązania za- 
warcia umowy ubezpieczeniowej 
(t. zw. „wniosku”*), doprowadza do 
nlepożądanych wyników, gdyż umo- 
żliwia niesumiennym ajentom zbęd- 
ne przenoszenie ubezpieczeń oraz 
ułatwia nielojalną konkurencję. Na 
mocy przepisów, zawartych w 
projekcie, ubezpieczony z chwilą 
podpisania wniosku (deklaracji) na 
zawarcie ubezpieczenia, tem samem 
zobowiązany będzie do uiszczenia 
składki, przypadającej za zawarte 
ubezpieczenie, a w razie nieuisz* 
czenia takowej, towarzystwo ubez- 
pieczeń będzie mogło poszukiwać 
swej należności w drodze sądo- 
wej. Ponadto projekt umożliwia 

SOŁY. 

Ujęcie świętokradcy z Sół. 

W nocy z dnia 1 па 2 b. m. 
w kościele parafjalnym w Sołach 
skradzione 2 kielichy srebrne, mon- 
strancję pozłacaną i wiele innych 
wartościowych przedmiotów. 

Sprawca kradzieży dostał się 
do wnętrza kościoła przy pomocy 
wybicia szyby w oknie. 

Po dokonaniu bliższych oglę- 
dzin na miejscu kradzieży odnale- 
ziono na rozbitej szybie krew, co 
wskazywało, iż sprawca musiał się 
pokaleczyć wybijając szybę. To po- 
służyło policji jako nitka, po której 
dopięto celu i w dniu wczorajszym 
aresztowano znanego złodzieja Ko- 
stego z poranioną ręką, który do 
winy się nie przyznaje, jednakże 
wszelkie dane wskazują na niego. 

BIAŁYSTOK. 

Występy złodziejskie. 

Sprytniejsi złodzieje postanowi- 

li skorzystać z wyjazdu części po- 

licjj na uroczystości koronacyjne 

do Wilna i popróbować szczęścia, 

które nie posłużyło ich kolegom 
po fachu w Wilnie, gdyż wszystkich 

przyjezdnych „fachowców* od kie- 
szeni w liczbie 22 osadzono w a- 

reszcie i pod eskortą skierowano 

do poprzedniej bazy operacyjnej. 
Ogólna suma kradzieży w tych 
dniach wynosiła w Wilnie zaledwie 
500 złotych. 

Tymczasem w Białymstoku о- 
peratorzy kasowi przy pomocy nie- 
zawodnego raka rozpruli obie ka- 
sy ogniotrwałe w firmie Szeszkin 
przy ul. Kazińskiego 19 i zabrali 
czeki dolarowe i dolary w gotówce 
na ogólną sumę 4 tysięcy 100 zło- 
tych poczem ulotnili się w niezna- 
nym kierunku pozostawiając po 
sobie jedynie ślady posilania się w 
czasie pracy. 

ZE pościg, dochodzenie 
BŁ 

Różne wydarzenia. 

W dniu 5 b. m. w drodze po- 
wrotnej z Wilna zatrzymał się na 

krótki czas w Białymstoku minis- 

ter Sprawiedliwości Meysztowicz. 
P. minister, który przybył incogni- 
to, odbył krótką konferencję z za- 

stępcą wojewody białostockiego, 
zastępcą prezesa Sądu Okręgowego 
i prokuratorem, poczem po zwie- 
dzeniu pałacu Branickich i ogrodu 
wyjechał do Warszawy. 

— Strajk w fabryce sukna Ła- 
źnika i Glikfolda w Michałowie, 
trwający od 15 VI. b. r. zlikwido- 
wano w dniu 4 b. m. po zaspoko- 
jeniu pretensyj robotników w licz- 
bie 85 osób co do zaległych nale- 
žnošci. 

— W dniu 4 b. m. w fabryce 
narzędzi rolniczych w Białymstoku. 
Gotliba po uzyskaniu 16% podwyż- 
ki wznowiono porzuconą w ub. 
miesiącu pracę. 

— Dnia 3 b. m. w pobliżu sta- 
cji Mońki, gminy Kalinówka od 
uderzenia piorunu spłonął dom 
mieszkalny i chlew na szkodę 
Płońskiego Wiktora. 

SUWAŁKI. 

Strajk włoski. 

W dniu 4 b. m. wybuchł strajk 
włoski na tartaku Płocidno. Straj- 
kujący w liczbie 130 robotników 
żądają podwyżki płac od 20—25% 
zależnie od rodzaju pracy. Straj- 
kiem kieruje miejscowy Związek 
Robotników Drzewnych, pozosta- 
jący pod wpływami P. P. S. 

ZAPRUDZIE. 

Ofiara kąpieli. 

+ W dniu 1 b. m. około godz. 
22 utonęła w jeziorze podczas ką- 
pieli Marja Kołątaj, lat 18, zam. 
we wsi Zaprudzie gm. głębockiej. 
Trupa wydobyto po 2 godzinach. 

L 

Giełda Warszawska w dnin 
T-VIL. b. r. 

1. Waluty 

sprzedaż kupno 

Dolary 801 8.94 889 
Holandja 358,45 359,35 3517,55 
Londyn 43,44 4355 43,33 
Nowy-York 8,93 8,95 8,91 
Paryż 35,04 3 84 

Geneva 172,20 17234 171,77 
Rzym 48,98 49,10 48,86 

AKCJE 

Bank Handlowy 6,70 
Bank Polski 128,00 
Zwląz. spółek zarobk, 16,50 
Cegielski 37—237,50 

Lilpop 24,40—24,15—24,50 
Ostrowiec 10,00 
Modrzejów 7,00—-7,85 

  

zawieranie ubezpieczeń długotermi- 
nowych w działach elementarnych 
(ogniowym etc), co również przy- 
czyni się do stabilizacji i sanacji 
stosunków ubezpieczeniowych. 

Wiešci tobrazid z kraju 
DRUSKIENIKI. 

Samobójstwa. 

W dniu wczorajszym popełnił 
samobójstwo wystrzałem z karabi- 
nu kapral 9 p. p. Leg. Klimczak 
Bronisław, 
— Przed paroma dniami popełnił 

samobójstwo przez utopienie się mie 
szkaniec tutejszy B., trupa którego 
wyłowiła litewska straż graniczna. 

Po porozumieniu się z władzami 
zwłoki topielca zwrócono rodzinie. 
mm 

Pamiętajcie o płodnych dzieciach. 

  

Urząd Wojewódzki otrzymał de- 
kret mianujący p. Mydlarza на 

starostę Święciańskiego. 
Jak już donosiliśmy w jednym z 

poprzednich numerów naszego pis- 

ma, minister Spr. Wewn, mianował 

p. Mydlarza starostą święciańskim. 

W dniu wczorajszym wpłynął do 

Urzędu Wojewódzkiego dekret no” 

minacyjny Ministerstwa Spraw We- 

wnętrznych, mianujący p. Myd'arza 

starostą powiatu  Święciańskiego. 
Dotychczasowy kierownik  Staro* 
stwa Święciańskiego otrzyma przy* 
dział prawdopodobnie w charak- 
terze radcy do jednego z wydzia- 
łów Urzędu Wojewódzkiego. 

  

Humor zagraniczny. 

  

Urzędnik: Zakończyłem list: „z zupełnem powsżaniem*. 
Szef: Do stu djabłów! Jak pan może w taki sposób pis:ć 

dobnego przedsiębiorstwa. Oszuści! Niech pan napis: 
jczymy wyrazy głębokiego szacunku*. NO: y 

  

lo po- 
„NO, 

(„Казрег“). 

KRONIKA. 
  

      

Dziś: Elżbiety Kr. Wd. 

Piątek | Jutro: Weroniki P. 

8 Wschód słońca—g. 3 m. 24 

lipca | Zachód „  £.19 m.57 

„OSOBISTE. 
— Powrót p. wojewody z in- 

spekcji. W dniu wczorajszym po- 
wrócił z inspekcji powiatu po- 
stawskiego i objął z powrotem 
urzędowanie wojewoda wileński p. 
Władysław Raczkiewicz. 

MIEJSKA. 

— Echa wyborów. Komisarz 
Rządu pociągnął do odpowiedzial- 
ności sądowej z art. 138 K. K. 
kilkadziesiąt osób, które w dniu 
wyborów do Rady Miejskiej agito- 
wały w miejscach niedozwolonych 
t. j. w lokalach wyborczych lub 
tuż obok. 

W przeważającej liczbie są to 
agitatorzy 15-ki lub 14-ki. 

WOJSKOWA 

— Wycieczka szkoły wojen- 
nej. W dniu wczorajszym przybyła 
do Wilna wycieczka wyższej szko- 

ły wojennej w liczbie około 50 o- 

sób łącznie z profesorami, wśród 

których jest paru wyższych ofice- 
rów francuskich. 

Wycieczka zabawi około tygod- 
nia, zwiedzi Wilno i okolice nie 
wyłączając Trok poczem odjedzie 
na poligon. 

— Konkurs sprawności fizycz- 
nej. W 3-cim pułku saperów wi- 
leńskich odbędzie się w najbliż- 
szych dniach konkurs sprawności 
fizycznej dla szeregowych, który 
obejmie najpierw kompanie, póŹ- 
niej po wyeliminowaniu najlepszych 
ne bataljony, wkońcu 
pułki. 

Konkurs obejmuje: 1) biegi 100 
mtr., 2) 800 mtr., 3) rzut granatem 
dowolną ręką, 4) skok w dal, 5) 
wspinanie się po linie. Do kon- 
kursu stają wszyscy szeregowi w 
kompanjach. 

— Dowództwo garnizonu N.- 
Wilejki objął na czas urlopu pułk. 
Kunickiego w/z dowódca 85 p. p. 
mjr. Kowalski. 

Z_ POLICJI. 

— Policja musi dbać © sani- 
tarny wygląd miast. Komendant 
główny P. P., wydał do komen- 
dantów okręgowych P. P. okólnik 
polecający funkcjonarjuszom Poli- 
cji Państwowej ściśle współdziałać 
z instytucjami państwowemi i sa- 
morządowemi w zakresie prac Sa- 
nitarnych. 

Według tego okólnika każdy 
policjant winien podczas obchodu 
swej dzielnicy, zwracać uwagę mie- 
szkańcom na wszelkie niedopatrze- 
nia sanitarne na ulicy, podwórzu, 
w mieszkaniu i t. d. Dalej winien 
on w każdej chwili pomagać od- 
nośnym instytucjom, które zwal- 
czają antysanitarny stan miasta lub 
miasteczka. 

Niezastosowanie się do powyż- 
szego rozporządzenia będzie trak- 
towane, jako uchybienie obowiąz- 
kom służbowym. 

Z_ KOLEI. 

— Likwidacja Urzędów  cel- 
nych. Handel pograniczny z Rosją 

Sowiecką i Litwą zaczął w ostat- 
nich czasach zupełnie zanikać, wo- 
bec czego niektóre urzędy celne, 
leżące na pograniczu Rosji i Litwy 
stały się zbytecznemi. Zwinięto 
więc Ekspozyturę Celną w Radosz- 
kowiczach. Równocześnie Dyrekcja 
Ceł w Wilnie nosiła się z zamia- 
rem przeniesienia urzędu celnego z 
Oran do stacji Zawiasy, leżącej na 
linji kolejowej Wilno—Kowno. 

Projekt ten jednak nie został 
przyjęty, a że władze wojewódzkie 
zezwoliły na zupełną likwidację 
niektórych urzędów celnych jak 
urząd w Oranach, Dołhinowie i w 
Dokszycach podlegają więc one 
zupełnej likwidacji po uzyskaniu 
jeszcze zezwolenia Ministerstwa 
Skarbu. (i) 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Podziękowanie. Zarząd Koła Me- 
dyków U. S. B. otrzymał od kierownika 
kursów uzupełnisjących dla lekarzy p. 
rof. dr. A, Januszkiewicza 400 zł, ze” 
ranych z własnej inicjatywy przez gru- | 

pę przyjezdnych lekarzy na kursach i 
zgodnie z uchwałą Rady Wydziałowej 
Zarząd K. M. nabył za tę sumę najbar- 
dziej potrzebne podręczniki. Za tę ofiarę 
Zarząd K. M, składa serdeczne podzię- 
kowanie, 

HARCERSKA. 

— Dalsze wycieczki harcer= 
skie na pograniczu. Onegdaj 
przyszły na pogranicze i założyły 
obozy w następujących miejsco- 
wościach: w Ignalinie 80 harcerzy 
i 50 harcerek zakwaterowani przy 
20 baonie Kopu w Niemenczynie, 
10 krakowska drużyna żeńska w 
liczbie 24 osób. 

ŻYCIE BIAŁORUSKIE. 
zk 

— Konfiskata utworu drama- 
tycznego. Komisarjat Rządu skon- 
fiskował cały nakład utworu dra- 
matycznego w języku białoruskim 
p. t. „Aż nas razbudzili* w 3-ch 
odsłonach, jako utwór o treści 
antypaństwowej. 

— Eliza Orzeszkowa po bia- 
łorusku. Wydawnictwo p. Miotły 
wydało w tłumaczeniu Własta utwór 
E. Orzeszkowej p: t. „Zimowy wie- 
czór”, 

LITEWSKA. 

— Odgłosy koronacji w pra- 5 
sie litewskiej. Koronacja obrazu 
Matki Boskiej Ostrobramskiej zna- 
lazła silny oddźwięk w prasie litew- 
skiej. „Vilniaus Aidas“ w dn. 5.VII 
pisząc o koronacji w artykule p.t. 
„Z wielkiej chmury mały deszcz* 
podkreśla, że właściwie była to 
uroczystość dla policji, żandarme- 
rii, wojska i dygnitarzy, gdyż fak- 
tycznie pątnicy przez „bogoojczyź- 
nianych i różnych sodalistów* zo- 
stali zepchnięci daleko od miejsc 
uroczystości w zaułki, stojąc cały 
dzień na deszczu i czekając na za- 
kofczenie uroczystości. 

Omawiając sprawę rozlokowa- 
nia pielgrzymów autor pisze, że 
obozem tak głośno  reklamowa- 
nym był las na Zwierzyńcu bez 
dachu nad głową. 

W końcu autor napada na cza- 
sopismo lit. „Keljas*, które zapra- 
szało ludność litewską na korona- 
cję. Przybyli zobaczyli policję i nic 
więcej. 

Jednakże z ubolewaniem musi- 
my stwierdzić, iż autor ma w wie- 
lu wypadkach całkowitą rację.



    

LOTNICZA 

— Zawody lotnicze. W nie- 
dzielę 10 lipca o godz. 14 na lot- 
nisku na Porubanku odbędą się na 
rzecz Ligi O. P. P. Zawody Lotni- 
cze 11 myśl. p. lotn. o następują- 
cym programie: Lot kluczem w 
3 samoloty bez akrobacji (dwie 
trójki). Walka powi-trzna parami 
(trzy pary). Akrobacja składająca 
się z korkociągów, loopingów, prze- 
wrotów po osi (retourneinent), 
przewrotów przez skrzydło (ren- 
versement) ostrych skrętów, beczek 
oraz akrobacji dowolnej. Zbijanie 
baloników. 

Dojazd na lotnisko na Poru- 
banku specjalnym pociągiem o godz. 
13 m. 30 oraz autobusami. Bilety 
zawczasu nabywać można w sekre- 

"tarjacie L. O. P. P. ul. Wielka 
Nr. 34. 

Z KASY CHORYCH 

— Zarząd Kasy Chorych m. 
Wilna na posiedzeniu w dniu 4 
bm. załatwił m. inn. następujące 
sprawy: uchwalił regulamin nakła- 
dania kar na pracodawców za nie- 
zgłoszenie pracowników do ubez- 
pieczenia w K. Ch.; zatwierdził 
miesięczny urłop d-r Tukałły (cho- 
roby nerwowe) od dn. 1 lipca b. r.; 
zaliczył d-ra Łęskiego (choroby 
wewnętrzne) do liczby stałych le- 
karzy ambulatoryjnych; skierował 
do Komisji Zakupów sprawę czę- 
ściowego. remontu wynajętego lo- 
kalu przy ul. Magdaleny 4, dokąd 
będą przeniesione biura admini- 
stracji Kasy, a których dotychcza- 
sowy lokal zostanie całkowicie za- 
jęty przez Biuro Chorych i Wy- 
dział Lekarski; powziął dyrektywy 
co do wniosków na Radę Kasy, 
której posiedzenie odbędzie się w 
dniu 14 lipca b. r., w sprawie u- 
zyskania i zużytkowania większej 
pożyczki dla Kasy na cele inwe 
stycyjne; zaakceptował sprawozda- 
nie przewodniczącego Zarządu z 
zadecydowanych Spraw, a m. inn. 
o potrącaniu od dnia 1-VII b. r. 
od pracowników Kasy, otrzymują- 
cych uposażenie według nurm u- 
rzędników państwowych, */ skła- 
dek ubezpieczeniowych; zatwierdził 
wnioski Komisji Świadczeń o wpro- 
wadzeniu pewnych zmian w kiero- 
waniu chorych do lekarzy, zwięk- 
szając ilość godzin przyjęć lekarzy 
w chorobach wewnętrznych, oczu, 
ucha, gardła i nosa, zapraszając, 
jako specjalistę w ostatnich d-ra 
Świeżyńskiego z ordynacją w ran- 

    

nych godzinach; zaakceptował wnio- 
ski Komisji Finansowo-Gospodar- 
czej w szeregu sprawach pociąg 
nięcia pracowników do ubezpiecze- 
nia, reklamacji wymierzonych kar 
i składek oraz zaliczenia od 1 
czerwca służących przychodzących 
do VI grupy zarobkowej ze skład- 
ką zł. 2 gr. 85 miesięcznie. 4808 

WYCIECZKI. 

— Wakacyjne wycieczki gór- 
skie. Oddział warszawski Pol. Tow. 
Krajoznawczego (ul. Karowa 31) w, 
porozumieniu z Oddziałem  War- 
szawskim. Pol. Tow. Tatrzańskie- 
go urządza w okresie wakacyjnym 
dwie trzytygodniowe wycieczki gór- 
skie, w szczególności: 

a) Wycieczka na Spisz, Liptów 
i Orawę (dokoła Tatr.) od Pienin 
przez Lubowlę, Spisz, Liptów, Ora- 
wę, Beskidy Czadeckie i Beskidy 
Śląskie po Cieszyn. Wycieczka od+ 
będzie się w czasie od 24 go lip“ 
ca do 16-go sierpnia, Prowadzi dr. 
Mieczysław Orłowicz (Wsrszawa, 
Min. Robót Publicznych). Wyciecz- 
ka tylko częściowo będzie miałą 
charakter górski, w połowie pole 
gać będzie na zwiedzaniu zakładów 
kąpielowych, lotnisk, miast, ruin 
zamków i t. p. Tatry nie wchodzą 
zupełnie w program wycieczki; | 

b) Wycieczka w Karpaty Wschodx 
nie i na Huculszczyznę odbędzie 
się w dniach od 31-go lipca do! 
21-go sierpnia. W programie zwie- 
dzenie Gorgan Zachodnich i Cent- 
ralnych,  Bliźnicy i Swidowca, 
Czarnohory, Karpat Marmaroskich 

    

po stronie czesko-słowackiej, wre- - 
szcie wycieczka zostanie zakończo- 
ną podróżą tratwami po Czeremo- 
szu do Burkutu, względnie Żabie- 
go do Kut. Wyjazd z Warszawy 30 
lipca wieczorem  pośpiesznym po- 
ciągiem do Lwowa. Wycieczkę pro- 
wadzi p. Stanisław Lenartowicz 
(Nowe Miasto 17, tel. 15 — 96 i 
60 — 10). 

Zgłoszenia należy kierować pod 
adresem prowadzących, którzy też 
udzielają wszelkich informacyj. Li- 
stę zgłoszeń zamyka się 20-go 
lipea. 

ROZNE, 

— Za pracę w przysposobie- 
niu wojskowem — krzyże za- 
sługi. Na wniosek p. wojewody 
wileńskiego WŁ Raczkiewicza za 
wydatny udział w pracy przyspo- 
sobienia wojskowego otrzymali 
krzyże zasługi: 1) Grzesiak — za 
pracę w harcerstwie, 2) p. Kudel- 
Ska — za pracę wśród kobiet, na- 
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Telefon Nr 4—52 

CZASOPISMA, 
IKSIĘGI. RACHUNKOWE, 
KSIĄŻKI I BROSZURY, 
TABELE, BILETY, PLAKATY,   

   
   

DRUKARNIA „PAX“ 
UL Św. IGNACEGO 5. WILNO. 
Wykoszje wszelkie reboty drukarskie 
| istroligatorckie szybko i dokladnie, 

* DRUKI KOLOROWE | ILUSTRAC GENY NISKIE. ; RE WYKONANIE DOKŁADNA ! SUMIGNNE, 

Krynica 

ceny najtańsze. 

    

LEWICKI 

Dom pod „Trąbką* ordynuje jak zwykle. 

Cerata, linoleum, chodniki [utowe, 
płaszcze gumowe, brezent do wozów, drylich 
do materaców i sienniki w największym wyborze tylko 

u L WILDSZTEJNA, Wilno Rudnicka 2. 

KUR J ER W l 

leżących do Strzelca, 3) p. Zygmunt 
Mroczkiewicz za pracę w „Strzel- 
cu*, 4) Komendant Związku Strze- 
leckiego w Drui również za pracę 
w „Strzelcu“. 

— Z krėlestwa prezesa Dyr. 
Kol. p. inž. Staszewskiego. Mi- 
mo, iż niejednokrotnie mieliśmy 
możność zaobserwować nietaktow- 
ne zachowanie się i traktowanie 
pasażerów przez bileterów kolejo- 
wych, przepuszczających ich na pe- 
ron do pociągów, nie poruszaliśmy 
dotychczas tej sprawy. 

Onegdaj jednak zdarzył się wy. 
padek, o którym powinny się ko- 
niecznie dowiedzieć odnośne wła- 
dze kolejowe. 

Dziesięć minut przed odejściem 
pociągu do Nowo-Wilejki p. J. Sz. 
jadąca do Hoduciszek wręczyła bi- 
leterowi Antoniemu Hajdukiewiczo- 
wi bilet do kontroli. Hajdukiewicz 
nie chciał jej przepuścić, tłumacząc 
się, że uprzednio musi oddać swe 
pakunki na bagaż. 

Nic nie pomogły tłumaczenia 
p. Sz., że jest zapóźno, że nie zdą- 
ży i że należność za bagaż uiści w 
pociągu, p. Hajdukiewicz uparł się 
i nie puścił. Nie o to jednak cho- 
dzi. P. Hajdukiewicz, gdy p. Sz. 
chciała się jednak przedostać, 
wszczął z nią formalną bójkę, z 
której p. Sz. wyniosła ręce zupeł- 
nie posiniaczone. 

W rezultacie p. Sz. nie poje- 
chała. Natomiast posterunkowy P.P. 
wylegitymował kontrolera i spisał 
protokół. 

Władze kolejowe wizny zwrócić 
uwagę kuntrolerowi, że w żadnym 
wypadku niema on prawa Wszczy- 
nać z pasażerami bójki, gdyż zaw- 
sze w podobnych wypadkach ma 
do dyspozycji policjantów. 

Pozatem kontroler winien wie- 
dzieć, że nie pasażerowie są dla 
niego, a odwrotnie—on dla pasa- 
żerów. 

— Brawurowa jazda p. Wali- 
góry. Wczoraj w godzinach popo- 
łudniowych przed Magistratem m. 
Wilna miał miejsce incydent, mo- 
gący w skutkach swoich zakończyć 
się bardzo tragicznie. Oto sławetny 
komendant Wileńskiej Straży O- 
gniowej p. Waligóra, prowadząc 
strażacki samochód, prawdopodob- 
nie chcąc popisać się przed prze- 
chodniami brawurową jazdą całym 
impetem wjechał z tyłu bęz żadne- 
go sygnału ostrzegawczego na spo- 
kojnie stojącą przed hotelem Euro- 
peiskim dorożkę Nr. 464. Skutki 
harców p. Waligóry po ulicach Wil- 
na odczuł na własnej skórze doroż- 
karz, który spadając z kozłów do- 

Ogrodnik 
żonaty, bezdzietny, pierw- 
szą siła fachowa, poszu- 
kuje posady od 1 sierp- 
nia b. r. do ogrodu ren- 
tującego się lub większe- 
go dworskiego. Zgłosze- 
nia tylko listowne: J. R. 
Sieciński, Szkoła Rolni- 
czo-ogrodnicza, Często- 
chowa, skrz. poczt. Nr. 18. 

4187 
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znał dotkliwych obrażeń na całem 
ciele. Aroganckie i niezgodne z 
prawdą tlumaczenie się p. Waligó- 
ry przed policjantem, sporządzają- 
cym protokół, spotkało się z ogól- 
nym oburzeniem Świadków zajścia. 
Nadomiar złego, jak nas informują 
p. Waligóra nie posiada prawa jaz- 
dy. To też nie od rzeczy byłoby, 
żeby odpowiednie czynniki, ze 
względów bezpieczeństwa publicz- 
nego, zainteresowały się powyższem 
zajściem. (S) 

— Spekulacja rublami car- 
skiemi. Z calego szeregu miejsco- 
wości na prowincji donoszą, że 
we wsiach i miasteczkach pojawili 
się jacyś spekulanci, którzy zajnu- 
ją się skupywaniem rubli carskich 
skrzętnie przechowywanych w ku- 
frach gospodarzy wiejskich. Speku- 
lanci dają za 1000 rubli- w papie- 
rze 5 złotych, tłumacząc, że pienią- 
dze te są im potrzebne dla uiszcze- 
nia pewnych długów w Rosji. Tym- 
czasem fama głosi, że ruble sku 
pywane przez tych spekulantów są 
następnie zą pośrednictwem jedne- 
go z banków w Warszawie prze- 
kazywane do Anglji, gdzie płacą 
za nie daleko więcej niż u nas. (S) 

— Spór między Wil.-Trockim 
Sejmikiem a Bankiem Rolnym. 
Na jednem z posiedzeń Wydziału 
Powiatowego Sejmiku Wileńsko- 
Trockiego rozpatrywana była spra- 
wa sporu między Sejmikiem a Ban- 
kiem Rolnym, który nie chce wpła- 
cić podatku wyrównawczego od 
ziemi, który nabył w drodze li» 

cytacji. ! 
Sprawa tą oparła się o płenum 

Sejmiku, które orzekło, że Bank 
Rolny, bez względu na to, czy zie- 
mia ta została. nabyta w drodze 
licytacji, czy nie, musi odnośny po- 
datek na rzecz Wydziału powiato- 
wego opłacić. 

Ten długotrwały spór rozstrzy- 
gnął p. wojewoda, który orzekł, że 
na podstawie odnośnego rozporzą- 
dzenia P. Prezydenta Bank Rolny 
jest w tym wypadku wolny od po- 
datku wyrównawczego od ziemi 
nabytej w drodze licytacji. 

— Przyłapanie przemytu. Przed 
kilkoma dniami władze skarbowe 
przyłapały na odcinku celnym Za- 
chacie przemytników, niejakiego 
Stepana Bosackiego i Szapirę, któ- 
rzy usiłowali przenieść przez fra- 
nicę do Rosji 10 klg. sacharyny i 
materjały wełniane. 

Bosacki i Szapiro są zatrzyma- 
ni w urzędzie celnym w Zachaciu 
do czasu ukończenia śledztwa dą- 
żącego do wykrycia reszty wspól: 
ników kontrabandzistów. (į) 

  

tochwiczne B. Baimana, 
Wilno, Trocka 17, tel. 731. 
Najtańsze żródło zakupu Kolonia 
meterjsłów elektro-tac KE
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„BRIJfBL” czno-ckutóy.   

Czy zapisałeś sie z     

  

JACK LONDON, Mi a ланр че 

"M | IK. 
_ Tym razem podniósł głowę, 

uszy wzniósł jeszcze więcej do góry 
i spojrzał na nią. Od czasów Tu- 
lagi, nikt nie nazwał go tem imie- 
niem. Poprzez lata i morza wyraz 
wrócił do niego z przeszłości. Po- 

_ działał jak prąd elektryczny, w jed- 
nej chwii. bowiem odzyskał Świaą- 
domość wszystkiego, co miało 
łączność z wyrazem „Mik”. Ujrzał 

‚ znowu Kapitana Kellar, z Eugenie, 
który ostatni tak go nazywał, uj- 

 rzał pana Haggin i Derby, i Boba 
" z Plantacji Meringe, ujrzał Terren- 

ce'a i Bidoyi i nie ostatni pośród 
_ tych cieni minionej przeszłości sia- 

" nął mu w pamięci brąt jego Jerry. 
Czyż była to istotnie przesz- 

_ łość? Wszak imię, zaginione od 
tylu lat, znów powróciło. Weszło 
do pokoju z tym mężczyzną i z 
tą kobietą. Nie zastanawiał się nad 
tem wszystkiem; postąpił jednak 

_ jak gdyby pod wpływem zastano- 
_ wienia. 

Zeskoczył z krzesła i podbiegł 
_ do kobiety. Powąchał jej rękę, ob- 
" wąchiwał ją podczas gdy go gła- 
„skała. Następnie poznał i wpadł w 
szał radości. Dał susa w bok, bie- 

_ gałjak szalony naokoło pokoju, 
_ wsunął nosek pod umywalkę, ob- 

wąchiwał wszystkie kąty. Jak nie- 
przytomny, wrócił znów do kobie- 
> skacząc radośnie z piskiem, gdy 

tknęła go pieszczotliwie. W chwi- 

lę potem, odbiegł znowu, szukał 
czegoś w pokoju i piszczał bezu- 
stannie. 

Jakób Henderson przyglądał 
się z pewną niechęcią. 

„Nigdy nie miał takich wybry- 
ków", rzekł, „To bardzo spokojny 
pies. Może dostaje jakiegoś ataku 
nerwowego, choć nigdy ich nie 
miał dotąd". 

Nikt nic nie rozumiał, nawet 
Vilia Kennan. Lecz Mik rozumiał. 
Szukał tego zaginionego Świeta, 
który wrócił doń wraz z dźwię- 
kiem imienia z dawnych czasów. 
Jeśli to imię mogło powrócić z 
Nicości, jak wróciła ta kobieta, 
którą widział chodzącą po wybrze- 
żu w Tulagi, czemużby nie miały 
wrócić jeszcze inne rzeczy z Tulagi 
iz Nicości. Jak ona tu stoi przed 
nim, pełna życia i wymawia jego 
imię, tak mogą Kapitan Keller i 
pan Haggin i jerry być gdzieś tu- 
taj w pokoju, albo tam, tuż za 
drzwiami, 

Piszcząc podbiegł do drzwi i 
drapał je pazurkami. 

„Może myśli, że tam coś jest“, 
rzekł Jakób Henderson, otwierając 
drzwi. 

Mik sądził tak istotnie. Uważał 
za rzecz naturalną, że przez otwar- 
te drzwi wtoczą się fale Oceanu 
Spokojnego, niosąc na swem łonie 
skunery i statki, wyspy i skały oraz 
wszystkich ludzi i wszystkie zwie- 
rzęta, jakie znał niegdyś i dosko- 
nale pamiętał. 

Lecz przeszłość nie wtoczyła 
się przez drzwi. Za niemi stała 
zwykła teraźniejszość. Że smutną 

Wydawca Tow Wydew. „Pogoś" p, 4 ax Sdw, 

      

a członka 

L. O. P. P.? 

  

tzny, najwiąkszy w Wi. 
teńszezyźnie, wiaśe, B.cie 
Olkieniccy, Wlluo, ulica 
wielka 66, Wielki wybór 
tstograficzzych przybo” 

+ rów. Wydzie okuiary po 
receptach Kasy Chorych, 

1365-5 

  

minką powrócił do kobiety, która 
wciąż nazywała go Mikiem, głasz- 
cząc przyjaźnie. Ona przynajmniej 
była prawdziwem zjawiskiem. Na- 
stępnie obwąchał z namysłem i 
poznał mężczyznę z wybrzeżą w 
Tulagi i z pokładu Ariela, podnie- 
cenie jego wzrastało znowu, 

„O, Harleyu, wiem, że to on“ 
wołała Villa. „Czy nie możesz wy- 
stawić go na próbę? Czy nie ma- 
żesz tego dowieść?" $ 

„Jakim sposobem?* rozmyślał 
Harley Kennan. „Zdaje się, że poz- 
naje swoję imię. Dźwięk ten go 
podnieca. I chociaż nigdy nie znał 
nas bliżej, zdaje się poznawać i 
"+ się tego. Gdyby umiał mó- 
wić...” 

„O, mów, mów!” prosiła Villa, 
trzymając obiema rękami główkę 
i szczęki Mika, i kołysząc go 
zlekka. 

„Niech pani będzie ostrożna*, 
odezwał się Jakób Henderson. „Ten 
pies zawsze w złym humorze jnie 
pozwala nikomu tak się dotykać", 

„Mnie pozwala”, śmiała się nie- 
mal histerycznie. „Bo mnie zna...” 
„Harleyu!* zawołała, gdy błysnęła 
jej nagła myśl. „Mam próbę do- 
skonałą. Słuchaj! Pamiętasz, że 
Jerry gonił murzynów nim go do» 
staliśmy. Mik również to czynił. 
Przemów  narzeczem wybrzeża. 
Gniewaj się na jakiegoś czarnego 
chłopca, zobaczymy jak to na nie- 
go podziała”. = 

„Niełatwo mi przyjdzie przy- 
pomnieć angielszczyznę nadbrzeż- 
ną", rzekł Harley, zgadzając się na 
tę próbę. 
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Letnisko 
do wynajęcia 3 pok. 
można pojedyńczo. 

od Wilna) d. Nr 7, R 

Teatr | muzyka. 
— „Reduta* na Pohulance. Prem- 

jera w Reducie. Dziś dnia 8-go b. m. w 
gmachu Teatru na Pohulance odbędzie 
się premjerz „nieśmiertelnej komedji Al. 
hr. Fredry „Śluby Panisńskie"*. To arcy= 
dzieło Polskiej iwouh komedjowej 
zostanie odegrane przez | Grupę Zespo- 
łu Redutr, która po 4-ro miesięcznej wy- 
prawie artystycznej po ziemiach Rzeczy. 
pospolitej specjalnie w tym celu zawita. 
ła do Wilna. 

„Śluby Panieńskie” były grane przez 
Zespół Reduty w przeszło 100 miastach, 
tak, że premjera wileńska będzie fakty- 
cznie 114 przedstawieniem tej sztuki. 

Arcydzieło Fredrowskie będzie gra- 
ne tylko 2 razy, a mianowicie dziś w 
piątek 8-go i jutro w sobotę 9-go po- 
czem grupa udaje się w dalszą drogę. 

Ceny miejsc od 20 gr. do 2 zł.50 gr. 
Bilety wcześniej do nabycia w biurze 
„Orb's* (Mickiewicza 11) i w dzień przed- 
stawienia w kasie Teatru od godz. 5-cj 
popoł. 

- Koncert taneczny Musi Dejches. 
W niedzielę, 10 b. m. o godz. 4-ej роро?. 
w gmachu Reduty na Pobulance odhę 
dzie się tylko jeden występ mładziutkiej 
a już ogólnie znanej 6-cic letaiej tan- 
cerki, Musi Dejches. Koncert ten będzie 
powtórzeniem koncertu w Filharmonii 
Warszawskiej pod protektoratem p. Mar- 
szałkowej Piłsudskiej. Oprócz utalento- 
wanej tancerki w koncercie na Pohulan- 
ce weźmie udział znany artysta Teatrów 
Warszawskich p. Misiewicz. 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“). 
Dziś z powodu próby generalnej ze sztu- 
ki „Dybuk* przedstawienie zawieszone. 

— Jutro legenda dramatyczna An: 
skiego „Dybuk*, 

Dekoracje prof. Drabika z Warszawy. 
Kasa czynna od 11 do 9bez przerwy, 
— Teatr Letni (ogród po-Bernar- 

dyński). Dziś operetka Kalmana „Holen- 
derka". 

— Wileńskie T-wo Filharmoniczne. 
Dziś 8-go lipca 1927 r. o godz. 8 wiecz, 
w ogrodzie po-Bernardyńskim koncert 
Wileńskiej Orkiestry Symfonicznej pod 
batutą Mikołaja Salnickiego. 

W niedzielę 10 lipca r. b. wystąpi 
znakomita artystka Oserowa p. Elžbieta 
Jefimcewa (sopran), 

Radjo. 
PIĄTEK 8 lipca. 

Warszawa 10 kw. 1111 m. 
12.06, Komunikat lotniczo - meteorologi- 

czny. Komunikaty P.A.T. Nadprogram 
15.00. Komunikaty gospodarczy i lotni- 
Cz0- meteorologiczny. Nadzrogram. 

15.20. Przerwa, 
16.45. Komunikat harcerski. 
17.00. Audycja dla dzieci. 
17.50. Nadprogram i komunikaty. 
18.00. Koncert popołudniowy kameralny. 
19.00. Rozmaitości wypowie p. L. La- 

wińskł, 
19.20. Komunikaty P. A. T. 
19,35. Odczyt p. t. „Odrodzenie fizyczne, 

jako czynnik kultury współczesnej* z 
działu „Sport i wychowanie fizyczne” 
wygł. red. Marjan Raszke. 

20.00. Komunikat rolniczy. 
20.15. Przerwa. 
20.30. Koncert wieczorny. 
22.00. Komunikat lotniczo-meteorologi- 

czny. Sygnał czasu, nadprogram, ko- 
munikaty P. A. T. 

  

(pielony) do smażenia 
nabywać można wprost 
z ogrodu. Bernardyński8. 
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№ wileńskim bruku. 
„ — Zginął mąż Stanisławy Łapsze- 

wiczowej zam. Zarzecze 17, który wy. | 
szedł z domu i dotychczas nie powrócił, | Na imię mu Antoni. , 

— Zatrzymanie złodzieja. Prze2. 

  

wywiadowców Urzędu Sledczego został | PZŁ znany złodziej wozowy Mo- 
nes Złatkin, bez stałego miejsca zamie- | 
szkania, z koszem zawierającym manu- 
fakturę, mydło, cukierki i pantofle. We- dług zebranych iaformacyj ustalono, że 
rzeczy te pochodzą z kradzieży dokonąg" nej na szkodę Mejera Gimburga zam 

O - Ё ickunach. 
— Nieudane „gościnne występy*, 

Przez wywiadowców Urzędu Sledztogo 
został zatrzymany złodziej kieszonkowy 
Salamon Holander zam. w Chrzanowie 
(woj. krakowskie), 
Wilna na „gościnne wystęny*. 

— Podrzutek. Józefa Rodziewicz 
zam. Tatarska 28, na ul. Wileńskiej koło 
kościoła św. Katarzyny znalazła podrzut. 
ka płci żeńskiej w wieku około 6 tygo- 
dni. Podrzutka umieszczono w przytułku 
Dzieciątka Jezus, = 

  

Rozmaitości. 
Wesele na migi. 

W miasteczku włoskiem Alessandria pod Bolonią, odbyła się przed kilku dnia- mi niezwykła uroczystość zaślubin. 
enił się bowiem głuchoniemy arty- sta malarz Arigo Travesci z Franciszką 

Ivaldi, głuchoniemą c6rk. starego, pa- 
trycjuszowskiego „ rodu. Uczta weselna 
odbyła się w miejscowym instytucie dla 
głuchoniemych. Do stołu biesiadnego 
zasiadło 80 osób. Na obliczach nowo- żeńców i gości widać było radość iszczę- ście, choć nie umieli tego wypowiedzieć. Przy stole panowzłe głuche milczenie. 

Wypowiedziano jednak cztery mowy weselne i były one dowcipne i pełne głębokich myśli, skoro wywołały ściiechy 
i zadowolenie. 

Mówcy jednak nie oslugiwali si 
stowami, ss o których nie mogli wydob 

gestami rąk. Dobrze już północy zakończyła się zabawa, a zamiast muzyki funkcjonował kinematograf, któ- ry uprzyjemniał czas weselnym gościom. 

Romantyczny bandyta chce ukrsść 
Mary Pickford. 

Domu pięknej Mary Pickford i jej męża Douglasa Fairbanksa w Los An. gelos strzegą liczni agenci policyjni. Od- kryto bowiem spisek, skierowany pr:e- ciw uroczej gwiaździe filmowej. 
Pewien romantyczny bandyta, rozko- 

chany w pani Mary, widząc beznadziej. 
ność swych zabiegów, postanowił por- 
wać słynną artystkę, przeżyć z nią kilka tygodni, a potem zwrócić mężowi za okup 100 tysięcy dolarów. 

Na szczęście spisek odkryto i wczas 
zdołano mu zapobiec, 

Pani Mary truchleje z obawy por- 
wania nie pokazuje się na ulicy, a do 
teatru udaje się w towarzystwie detek- tywów. Służba otrzymała rewolwery, aby móc bronić swej pięknej pani. 

Popierajcie przemysł krajowy! 

MŁYN ее 
nowy turbinowy do sprze- 
dania. Wiadomość w Ad- 
ministracji „Kurjera Wi- 

(7 leńskiego", ul. Jagielioń- 
ska 3. 

Ogłoszenia 

„Aurora Wileńdkioge 
4793-1 

icznych 1 rzdłow?ch. Ą u właśc.Marji Jasus 1 R 
a: Samaras na imię, uszy per Pako porady wa ik 

s + Pokój Id linisko S A zam krawieczyznę na najbardziej 
ze simian. Wiadomość: w „Aptpi-Rabių szą firma Boltupska 16-20 sija dogodnych Pokoj iždas piter ie kach ska 3. " -74794-1 telef. 10-58,  b.1236 лИн warunkac 
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„Ja go zajmę tymczasem*, wo- 
ała. 

Usiadła i nachyliła się nad Mi- 
kiem, kryjąc jego głowę na swem 
ramieniu, pieściła go i tuliła, jak 
czyniła to zwykle z Jerrym. Nie 
miał za złe tych pieszczot, poddał 
się im i wreszcie zaczął cichutko 
odzywać się do niej. Spojrzeniem 
dała znak Harleyowi.* 

„Słowo daję!* zaczął gniewnie. 
„Jakiem prawem ty chłopiec stać 
tutaj? Ty mnie rozgnieważ zadużo!* 

Na te słowa Mik najeżył się 
cały, wyrwał z objęć kobiety i war- 
cząc gniewnie obrócił się, by spoj- 
rzeć na murzyna, który zapewne 
w tej chwili wszedł do pokoju i 
wywołał złość białego boga. Nie 
było jednak żadnego murzyna. 
Patrzał na drzwi, warcząc wciąż. 
Harley obrócił wzrok na drzwi, 
Mik wiedział już, że za drzwiami 
stoi murzyn z Salomonów. 

„Hejl Mik!* wołał Harley. „Wy- 
pędzić tego czarnego chłopca precz!” 

Mik rzucił się do drzwi szcze- 
kając zajadłe. Złość jego i siła u- 
derzenia były tak wielkie, że drzwi 
otworzyły się szeroko. Zdumienie 
go ogarnęło na widok próżni tam, 
gdzie spodziewał się zastać czło- 
wieka, cofnął się niechętnie, w 
myślach drżała zjawa przeszłości, 
wnosząca niepokój w jego samo- 
poczucie. 

„Teraz pomówimy 0  intere- 
sie...“ rzekł Harley do  Jakóba 
Henderson. 

XXXV. 
Gdy pociąg przybył do Glen 

Ellen w Dolinie Księżyca, sam 

Tow. Wyd. „Pegeń*, Druk. „Pax”, ul. Św, Igaacega 5. 

Harley Kennan stał przy drzwiach 
wagonu bagażowego, wziął Mika 
na ręce i leciutko postawił na 
ziemię. Mik po raz pierwszy w 
życiu odbył podróż koleją bez klat- 
ki. Od Oakland podróżował tylko 
w obroży z łańcuchem. W samo- 
chodzie zastał Villę Kennan, zdjęto 
mu łańcuch i usiadł pomiędzy nią 
i Harleyem. 

Podczas gdy samochód przeby- 
wał dwie mile drogi, wiodącej 
wzdłuż skłonów Góry Sonoma, 
Mik nie patrzał prawie na drzewa, 
lasy i przelatujący z błyskawiczną 
szybkością krajobraz. Trzy lata 
spędził w Stanach Zjednoczonych i 
przez cały ten czas był więźniem. 
Klatka i łańcuch były jego udzia- 
łem, ciasne pokoje, wozy towaro- 
we i perony stacyjne. Najbliżej wsi 
był wówczas, gdy Jakób Hender- 
son w różnych ogrodach publicz- 
nych uwiązywał go na łańcuchu 
do ławki, na której oddawał się 
studiom nad dziełami Swedenbor- 
ga. Toteż drzewa, wzgórza i pola 
traciły dla niego wszelkie znacze- 
nie. Było to coś niedostępnego, 
równie niedostępnego jak błękit 
niebios, lub płynące wysoko obło- 
ki. Tak zapatrywał się na drzewa, 
wzgórza i pola, jeśli można naz- 
wać stanem umysłu negatywną 
czynność nie zwracania uwagi na 
przedmioty. | 

„Nie czujesz zbyt wielkiego 
zachwytu, co Miku?" przemówił 
Harley. 

Na dzwięk swego dawnego 
imienia Mikpodniósł głowę, spłasz- 
czeniem uszu i lekkiem drżeniem 

dał poznać, że je rozumie i przy- 
tulił nosek do ramienia Harleya. 

„Nie bardzo też objawia swe 
uczucia“, dodala Villa. „Przynaj- 
mniej nie tak jak Jerry*. > 

„Zaczekaj, aż się spotkają“, 
uśmiechnął się Harley, „Jerry wnie- 
sie dość wesołości dla nich obu*, 

„Jeśli pamiętają jeszcze O so- 
bie, po tylu latach”, rzekła Vil!!a, 
„Ciekawa jestem, czy się poznają”.” 

„W Tulagi poznali się*, przy» 
pomniał „Byli już obaj dorośli i 
nie widzieli się przedtem Od czasu, 
gdy byli szczeniętami. Pamiętasz 
jak skakali i szczekali na wybrze- 
żu. Mix był większym zawadjaką. 
Przynajmniej robił dwa razy wię- 
cej hałasu”. 

„Mam wrażenie jednak, że bar- 
dzo postarzał i uspokoił się teraz“. 

„Trzy lata mogły go uspokoić", 
dodał Harley. 

Lecz Villa wstrząsnęła głową. 
Gdy samochód zatrzymał się 

przed domem i Kennan wysiadł 
pierwszy, radosne szczekanie psa, 
witającego swego pana uderzyło 
słuch Mika, jak coś niezupełnie 
obcego. To radosne szczekanie 
przeszło w podejrzliwe i pełne za-. 
zdrości warczenie, skoro Jerry wy- 
czuł z ręki Harleya obecność in- 
nego psa. W chwilę później węch 
wskazał mu źródło tego zapachu— 
samochód, toteż wskoczył tam, 
szukając psa. Mik powitał warcze- 
niem i skokiem naprzód skok Jer- 
rego, spotkał intruza w pół drogi» 
i natychmiast został przewrócony 
na bok. 

(D. c. n.) 

Pežskis: w/-. A Faranowski, 

który przyjecha! do е 
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