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Wiedeń, 28 sierpnia, 

Zewsząd tu jeszcze do nas letnie 
nadpływają echa, Więc... najrozma у ; 
isze wypadki rozgrywają się w gór- Od pewnego czasu opinja publicz- 
kich klimatycznych i leczniczych na w Kownie wydaje alarmujące o- 

miejscowościach. Dosłownie codzień krzyki z powodu rzekomego <zwy- 
spada gdzieś ktoś z jakiejś skały. To —. ь ER 
oazy tdhik Asi «w Sis cięstwa dyplomacji polskiej nad Bał- 

dwie panie.. bez przewodnika; io tykiem», i ostrze swej prasy skiero - 
ktoś schodził w dolinę jakiemiś wuje głównie przeciwko Łotwie i 

ścieżynkami po których „nikt nie Estonji, które «dają się wieść na pas- 
SR 10 6 e ATA ku Warszawy». W istocie zdawało 
ilologji porównawcz 8 : 
w d samej kak jakiejś SIę na pierwszy rzut oka, iż w ostat- 
bez dna przepaści... Wiecznieto samo, nich czasach odnosimy jakoby sukce- 
Myślaiby kto, że skutki «odstraszają: sy.w Rydze i Rewlu 
ych przykładów» powstrzymają dy: _ Urzędowa kowieńska «Lietuvis 
etantów alpinistów od narażania życia! (Nr. 174 z dnia 6 b.m.) pisała między 
uryści i sportowcy, osobliwie ci, . ||| : З 
*spinający się po górach, mają własną, '1nemi co następuje: - 
pecyficzną logikę... ldę dalej: echa «Dyplomacja polska zmierza prze- 

ajrozmaitych letnich uroczystość, dewszystkiem do zajęcia roli kierow- 
ięc oto nad cudnem Gmundeńskiem niczej w układach, toczących się 
D między Sowietami a państwami nad: 

dowiska odiwarzające straszny, lo: bałtyckiemi w sprawie traktatów gwa- 

kainy epizod z roku 1623go,. kiedy rancyjnych. Z udzielonej w iych 
to 36ciu buntownikom kazał hrab'a dniach rządowi sowieckiemi odpo: 
Herbersdorff ciągnąć losy, raczej wiedzi na propozycję sowiecką pod- 

kata) : res as i ga T pisania traktatu gwarancyjnego, wy- 

wówczas powieszono. Wskrzeszają cągnąć wypada wniosek, że Polska, 
te sceny w Pinsdorfie, na ogromnem o ile nie całkowicie, to przynajmniej 
odjum rozbitem pod olbrzymią lipą, częściowo cel swój osiągnęła. Żąda- 

k. powiadają liczącej niewiedzieć ile nie Łotwy, Estonji i Finlandji przyję- 
j įkonarach | 4. NE ało l liczne Ouch daj cia w skład komisji (pracującej nad 

dzie. Dodaje to pinsdorfskim wi: projektami traktatów gwarancyjnych) 
owiskom niemało pikantrości. A i innych także zainteresowanych w tra- 

Saizburgu wciąż jeszcze trwają ktacie gwarancyjnym państw,» każe 
stspiele, z których zaprawdę dumni sję domyśleć, iż pod mianem innych 
ć mogą wszyscy, którzy do nich й B ы 
"zyklacają ręki Wspaniale! Wiašnie PANSIW> rozumie się tu raczej Polską 

chwili obecnej dawana jest słynna niż Litwę. W ; podobn y też 
Ariadne auf Naxoś» Ryszarda Strą- sposób żądanie to interpretują Sowie- 

sa. „ ły, którym udział Polski w układach 
Zaś Oskar Strauss, jak z za kulis wcale jest nie na rękę. W ten spo- 

“ ed Woj YO ROJA sób Litwie może być całkiem zagro: 
wemi operetkami. W teatrze An dzona droga do udziału we wspól- 
r Wien ma być wystawiona „Die nych układach państw nadbałtyckich 

aiserin“ a w Raimundtheater „Ri: z Sowietami w sprawie trektatów 
ette", Przypomina mi to, że i Jo- gwarancyjnych». 

ann Strauss Theater zapowiada trzy 5 н 
noaktowe operetki, wcale w Wied- P odobne głosy czytaliśmy na ła 

ie znane. Dawano 'je w Berli- mach innych pism, prawie bez różni: 
+. Są to „Gabi i oni trzej* Waltera cy kierunku politycznego. Jednakże 

llo, „Bajka wśród śniegów* Stolza naszem zdaniem, pisma kowiefiskie, 
Der Kofbankier" pc. ea wychodzą z mylnego założenia, wszel- 

tej ostatniej jednoaktówki ope- ,. filskie» obj sa ‚ К tak zwane «polonofilskie» objawy 
kowej jest praszczur rodu Roth nad Baltykiekm są właśnie wynikiem 
hildgów. Teatr An der Wien rozpo: р 
na w tych dniach sezon—zimo- zrozumienia własnych potrzeb i suk- 

wy — operetką „Zirkusprinzessin" cesem realnej linji politycznej Łotwy 
nieśmiertelną Miezi Zwerenz: a W ; Estonji, nie zaś sukcesami naszej 
ergertheater mamy zapowiedzianą i A Ė 
= nowej operetki Eyslera «Das Polityki. Dyplomacja polska w Rydze, 

nd der Liebe». W jednym tylko Śpi nadal snem kamiennem a zaprze- 
iedniu taka spora garść operetko- paszczona przez p. Ładosia nasza 
'ch nowin? Jest nad czem zastano- polityka Bałtycka nie czyni też po- 

ć się. Prawda, = Wiedeń to Na stępów pod kierownictwem nowego 
dla operetek, ale zawsze... ają posła Łukasiewicza. 
ełną rację ci, co mówią, że ope- ‚ * 

?‹а e coraz jest stabsza—tyl- Dziwnym zbiegiem okoliczności, 
nie mają racji, że operetka... scho- z chwilą objęcia przez p. Lukasiewi- 

i z pola. Nie. Publiczność nie prze- czą fotelu poselskiego w Rydze, uwy- 

ła gustować w operetce; tylko pp. datniają się nowe objawy, bynajmniej 

ił Solas zt asie nie dowodzące o sukcesach polskiej 

Demarche Jugosławii, Rumunji i dyplomacji. Skorzystało z tego Kowno. 

cji w Sofji.. Lecz pomimo całego W sześć dni po ukazaniu się wy- 
esowania się Wiednia wypadka: żej wspomnianego artykułu, ta sama 

E e rę iey 
olno będzie jeszcze politycznych nad Bałtykiem» zamieszcza artykuł w 
praw nie dotykać. Wszak jeszcze którem pisze. : 

tol W Budapeszcie jest hr. Bethlen, = «7апиеггопа konferencja czterech 
soluinym panem sytuacji politycz- ministrów, państw Bałtyckich w Ry: 

e. Beikien dąży Jo аННа dze odłożora została bodaj ad calen- 
i i tałych stosunków PRZE 

= o ai stawia da graecas. Nieosiągnięcie przeto 

runki wcale konkretne, mianowi- przed tak doniosłą dla Polski sesję 

: uznanie regimu bolszewickiego i L, Nar, porozumienia # państwami 
plomatycznego PE nadbałtyckiemi stanowi dla dyploma: 
e i nad tem rozwodzić się nie |. Ё każNieio, 

a cji polskiej dotkliwą porażkę. Nie do 

Ba only pac Z bitek, łotewski minister spr. zagr. rę dni temu w ciągu jednej nocy 
e w Wiedziu R żama- jedzie do Kowna i stanowczo demen- 

ów samobójczych. Pięć! Niejaka tuje pogłoski o kolejnej konferencji 

(ła С. pozbawiona środków do Lugstw nadbałtyckich z Polską. 
ia wypiła sporą dozę spirytusu Estonja znów stwarzając ostatnio 

Ё 0; młody jakiś dorożkarz 1 : 

aa sobie możcsić puls na lewej w Kownie swe osobne, samodzielne 
okazuje chęć ; jakiś opój sprowadzony do ko: przedstawicielstwo, 

rjatu połyka szpilkę-zgratkę i... zbliżenia się z Litwą. Może krok ten 
ek; jakiś 64 letni ślusarz wypija pomoże do rozwiania pogłosek o 

lec igitalisu zaordynowanego *. с y 

2 ktoś inny pokłócił Silnych wpływach polskich w Esto 

z żoną i truje. się.. Samobójstwo nii. O ile Łotwa i Finlandja otrząśnie 

owczo wchodzi w modę. Straciło się ed wpływów polskich, to wąjfpli- 

ją grozę. Oirzaskąli się z NIEM wj jest rzeczą czy utrzymają się one 

2 i w Estonji. Jedaem stowem, w osta- 

tnich czasach dają się zauważyć ob- 

jawy, które pozwalają wnioskować, 

że: państwa nadbałtyckie chcą już 

otrząsnąć sięaz roli wasala polskiego. 

O ile tym razem Polska uiraci 

poparcie peństw nad bałtyckich pod- 

czas jesiennej sesji Ligi Narodów, — 

będzie to istotnym sukcesem na dro- 

dze do likwidacji hegemonji polskiej 

      

  

    
    
    

    
   

      

   
    

  

     

  

   

   

  

    

      

    
   

    

    
   

    
    
   
    

   

     
    

  

   

    
    

   

    
   
   

fcesz se uczyć | 
JCHALTERIJI, STENOGRAEJI 
tematyki, języków, kaligrafji, na- 
z do Kancejarji Kursów Oracjana 
rka: Warsząwą, Śr. Krzyska, 17, 
rysłane Ci będą darmo odnośne 

wsxazówki i rady. 

nad Bałtykiem, — która z trudem 

dzje się pogodzić z pojęciem ich 

niezawisłości.» 

Znów w parę dni później w pis: 

mach litewskich ukazała się następu» 

jąca wiadomość: 
RYGĄ, 21. 8. Bita. Wczoraj minieter 

spraw zagranicznych Łotwy p. K. Ulmanis 
złożył posłowi ZSSR notę w sprawie układu 

o nienapadaniu. K. Ulmanis oświadcza, że 

biorąc pod uwagę negatywne oświadczenia 

przedstawiciela ZSSR, złożone w imieniu je- 

go rządu, rząd łotewski zrzeka się swej pro* 

pozycji utworzenia specjalnej komisji dia 

przygotowania traktatu o nienapadaniu. Ło- 

twa jest zdecydowana rozpocząć też bezpo- 

średnie rokowania z rządem ZSSR. 

Onegdaj w nocy otrzymaliśmy 

depeszę, że w polityce zagranicznej 

w Finiandji zaszła poważna zmiana. 

Finiandja rozpoczęła separatystyczne 

rokowania z Moskwą. Jednocześnie 

do pism ryskich nadeszła depesza z 

Rewia, w kiórej korespondenci do- 

wiadują się ze źródeł miarodajnych, 

iż Estonja postanowiła pójść za 

przykładem Finlandji i również Sepa- 

ratystyczne układy z Sowietami roz- 

począć. Sprawa ta była. roztrząsana 

na posiedzeniu komisji do spraw 

zagranicznych w dniu 20 go b. m. 
Rząd Estoński otrzyma w najbliższych 
dniach pozwolenie od Komisji na 

wszczęcie tych rokowań. 

Za jednym więc zamachem prysły 

obawy Kowna a wiadomości. powyż- 

sze z radością tam powitane zostały. 
Częściowo nastąpił nawet odwrót 

na linji frontu i ofenzywy przeciwko 

Rydze. I oto 20 b. m. urzędowa ajen* 
cja „Eita”* podaje wiadomość z Rygi, 
że rządy Łotwy i Estonji, postano- 

wiły na jesiennej sesji Ligi Narodów 

koordynować swą akcję z Anglją i 
stanowczo przeciwstawić się udziele- 

niu Polsce stałego miejsca w Radzie 
Ligil... 

Wszystkie te wyżej wymienione 

fakty i daty, w żadnym wypadku nie 
mogą być odzwieiciedleniem  „no- 

wych sukcesów dyplomatycznych*, a 

wręcz odwrotnie. Min. Uimanis, 

zdemontował pośpiesznie notatki 

prasy kowieńskiej o swej podróży do 
Warszawy, natomiast dotychczas nie 

posiadamy urzędowego dementi, ko* 

munikatu urzędowej ajencji litewskiejl 

Co to ma znaczyć?!... 

Winne jest temu całkowicie nasze 
przedstawicielstwo dyplomatyczne w 

Rydze i linja, którą sobie wytknęło 

w swej polityce bałtyckiej. Ubiło się 
zdanie wśród ster naszych dyploma- 
tów baętyckich, że w obecnej chwili, 

polityka polska w odniesieniu do 

tych państw, posiada jedyne zadanie, 
a jest nim — izolacja Litwy, celem 
prędszego zmuszenia jej do kapitu- 

lacji. Sądzono, że Kowno, jako og: 

nisko i kuźnia wszelkich przeciw- 
polskich intryg musi być usunięte 

od wpływu na Łotwę i Estonię, a 

wówczas państwa te, pod każdym 

względem zbliżą się do Polski, Rzeczy- 
wiście izolacja Litwy nastąpiła w ter- 
minie bardzo krótkim i nasi dyplomaci 

ryscy tryumfo wali, sądząc, że ze 

strony Łotwy jest to wielki krok na 

drodze ustępstw względem Polski. 
Pogląd taki jest poprostu śmieszny. 

lzolację Litwy nad Bałtykiem przy- 
gotowała ona sama, dzięki brakowi 

jakiejkolwiek realnej linji wytycznej 
w polityce zagranicznej, dzięki swym 

stosunkom do Niemiec i wrogiej 
Rosji, a zwłaszcza dzięki chorobliwe- 
mu  manjactwu w stosunku do 

«sprawy Wileńskiej». Jeżeli ktokol- 
wiek sądzi, że uznanie przynależnoś- 

ci Wiłna do Polski przez Łotwę, jest 

oznaką kurtuazji tej ostatniej wzglę- 

dem Polski — myli się w równej 
mierze jak ten, kto sądzi, že stalo 
się to za sprawą naszej dyplomacji, 

Przynależacść Wilna do Poiski, 

jest prawie równie konieczną i žy- 

моа sprawą dla Łotwy, jak dla 
Polski. Są politycy w Rydze, którzy 
te przynależności uzależnisją nawet 
od istnienia niepodległego ich pań- 
stwa i nie bardzo się mylą. Natorhiast 

о 
Opłata socztowa uiszczoną ryczałtem. 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca: 

„Nowe objawy nad Bałtykiem. 

ODDZIAŁY: 

BARANOWICZE — ul. Szosowa 172 
BRASŁAW — ui. 3-go Mają 64 
DUKSZTY — ul Gen, Berbėckiego 10 
DUNIŁOWICZE — ul. Wileńska 1 

GŁĘBOKIE — ui. Zamkowa 80 
GROBNO — Piac Batorego 8 
KAMIEŃ KOSZYRSKI — Związek Ziemian 
LIDA — ul. Majora Mackiewicza 63 

NIEŚWIEŻ — 

pojedynczego u-ru 15 groszy, 
za tekstem 10 groszy. 

Sytuacja w Grecji 
WiEDEN, 26VIli. PAT. Neues Wiener Tageblatt donosi: Medjolański 

Popoło d'ltalia dowiaduje się z Aten, że Conduriotis przyjął stanowisko 
prezydenia republiki tylko pod tym warunkiem, że w ciągu 3 ch mie- 
sięcy odbędą się nowe wybory. Co się tyczy losów gen. Pangalosa, to 
będzie on postawiony przed specjalny sąd, Według oświadczenia gen. 
Condilisa, przewodniczącym tego sądu ma być mianowany Zelimonis. 
Zadaniem jego będzie opracowanie regulaminu, na zasadzie którego utwo- 
rzone zostanie specjalne kołegjum sędziowskie. 

* WIEDEŃ, 26 VIil. PAT, Neues Wiener Tageblatt donosi z Biało- 
grodu, że gen, Condilis przyjął wczoraj sprawozdawcę pisma Politika, 
któremu oświadczył w sprawie stosunku Grecji do Jugosławii, że wspólne 
interesy obu krajów wymagają dalszej współpracy. Wiem — powiedział 
gen. Coniilis—że Jugosławja potrzebuje od Grecji pewnych ustępstw w 
pakcie salonikskim. Gotowi jesteśmy zgodzić się na te usiępstwa. 

Nowy gabinet w Grecji, 
ATENY, 26 VIII. Pat, Na posiedzeniu odbytem wczoraj wieczorem 

pod przewodnictwem admirała Conduriotisa przywódcy wszystkich stron- 
nictw politycznych postanowili utworzyć gabinet fachowców z gen. 
Condilisem w roli premjera. Tego rodzaju rozwiązanie przyjęte zostało 
jako najlepszy sposób doprowadzenia w najbliższym czasie do wyborów 
do parlamentu przewidywanych w październiku. Gabinet zostanie utwo- 
rzony w dniu dzisiejszym. W gabinecie tym prawdopodobnie Argyropules 
obejmie tekę spraw zagranicznych, Petmezas—tekę spraw wewnętrznych, 
Papas—tekę oświaty i Drossopulos tekę skarbu. Gen. Pangalos zostanie 
przewieziony na Kretę i internowany w forcie lzddin, aby uniemożliwić 
m u wszelką próbę ucieczki, 

Nowa wojna w Syrji. 
WIEDEŃ, 26 VIII. PAT. Neues Wiener Tageblatt donosi z Bejrutu, 

że powstańcy syryjscy rozpoczęli obecnie nową ofenzywę. Sułłan wyda 
proklamację wzywającą do broni wszystkich męższczyzn powyżej lat 
20 tu i zarządził mobilizację całej ludności: 

Ministrowie Vandervelde i Zaleski. 
BRUKSELA, 26 VIII. Pat. Vandervelde wyjeżdża z Brukseli 28 bm. 

do Genewy i wobec tego spotkanie jego z ministrem Zaleskim odbędzie 
się nie w Brukseli, jak było zamierzono poprzednio, lecz w Genewie. 

Dalsze walki w Chinach, 
PEKIN, 26 VIII. Pat. Według doniesień z Hankou, czerwona armja 

kantońska prowadzi z powodzeniem operacje podjęte ostatnio przeciwko 
armji marsz, Wu Pei Fu. Wojska kantońskie posunęły się zpacznie w kie- 
runku Wu Czang na- południowym brzegu rzeki Van-Tse-Kiang na 
przeciw Hankou, dokąd przybył pośpiesznie Wu-Pei-Fu, aby zorganizo- 
wać południową armję wojsk sprzymierzonych. 

„Hindenburg“ zalany wodą. 
LONDYN, 26 Vill. Pat. Wskutek burzy, która szalała wczoraj w oko- 

cy wysp Orkneyskich, krążownik Hindenburg, należący kiedyś do floty 
niemieckiej, a wydobyty niedawno pod Scap Flow, został załany wodą, 
Wobec tego prace całkowitego wydobycia krążownika z wody, zostaną 
podjęte dopiero w przyszłym tygodniu. 

O powrót eks»cesarza Niemiec? 
PARYŻ, 26. Vill. Pat, Petit Parisien donosi z Hagi, że gen. Macken- 

sen przybył do Doorn w celu złożenia wizyty eks-cesarzowi. Dziennik 
notuje pogłoskę jakoby grupa Stinnesa przygotowywała powrót eks: 
cesarza do Niemiec, 

Po straceniu 14 bankierów. 
LONDYN, 26.Vill, PAT. Daily Mail donosi z Tokio, że stracenie 

14-tu bankierów chińskich w Mukdenie z powodu uprawiania przez nich 
spekulacyj walutowych, wywołało powszechną panikę i doprowadziło do 
całkowitego niemal powstrzymania życia gospodarczego .w Mandzurji, 

Niepokoje w Niearagua 
LONDYN, 26 ViIl (PAT). Times donosi z Nowego Yorku, że ze 

względu na obecne niepokoje w Niearagua rząd Stanów Zjednoczonych 
postanewił wysłać na wody tego kraju dwa krążowniki dla obrony mienia 
Obywateli Stanów Zjedn. 

- 
Тегог w Turcji. 

ANGORA, 26 Vill. PAT. United Press. Dziś ogłoszony został wyrok 
w 2 gim procesie przeciwko spiskowcom na życie Kemala-Paszy. Były 
minister finasów Dżawid-Bey, były minister oświaty Nassim Bey, deputo- 
wany Hilmi Bey oraz sekretarz partji postępowej Nahil Bey skazani zo- 
sali na karę šmierci przez powieszenie, 

EEST S TN I STT KE AST TIPAS R SSIETKETNSKOS 
nasi dyplomaci zdają się tego nie- względem, woinę rękę w swych po- rozumieć, «Osięgnąwszy» zaś izolację czynaniach politycznych, 
Litwy spoczęli na laurach. Wierzymy, że wiadomośći «Elty», 

Łotwa natomiast, podsycając w «Lieiuvy> i t. d. są zwykłą insynuacją 
nas wiarę, w swe „wielkie poświe: j nie odpowiadają faktycznemu sta- 
cenie", idzię własną drogą odmawia- nowi rzeczy, wierzymy że artykuły 
jąc jakichkolwiek ustępstw na rzecz «Rigas Zinas», 
Polski, tak w dziedzinie politycznej, «Jaunakas Zinas», Są rzeczywistym 
jak gospodarczej i w stosunku do odzwierciadleniem opinii politycznej 
polskiej mniejszości w Inflantach. w Rydze, a nie jak chce prasa ko- 
Wytworzyła się sytuacja, jakoby nam wieńska, Inspirowanemi „przez pol- 
zależąło na przyjaznym stosunku skiego ajenta prasowego p. Neuma- 
Lotwy, a nie odwrotnie, Wydaje się, na“ (chociażby dlatego, że biuro p. 
jakoby nasi dyplomaci nie śmią wy- Neumana. znane jest ze swej  bez- 
stąpić w Rydże z bardziej katego: czynności i niedołęstwa), ale właśnie 
rycznym żądaniem, w obawie jej dlatego, te „nowe objawy nad Baliy- 
zbliženia do wrogiej Litwy, nierozu- kiem*, są zbyt rażącym dowodem 
miejąc, że zbliżenie takie nastąpić nie lekceważenia Polski przez łotewskich 
może, dopóki Litwa nie wyrzeknie polityków. Czas już najwyższy byśmy 
się pretensji do Wilna i nie pogodzi też jakieś poważne, a realne odnieśli 

«Briwa Zemes i 

się z Polską. 

W ten sposób, wytworzyły się 

stosunki do pewnego stopnia para- 
doksalne i politycy łotewscy, trzyma- 

jąc poniekąd „w szachu** naszych 
dyplomatów, lekceważą ich i więcej 
się liczą z Kownem niż Warszawą, 
pozostawizjąc sobie, pod każdym 

sukcesy nad Bałtykiem, że wytkniemy 
tylko naszym dyplomatom faki, iż 
wprawdzie nie odbyła się wcale 
konferencja trzech państw z Litwą, 
ale również mię nie słychać o zepo- 
wiadanej konierencji czterech państw 
z Polską, a bez Litwy... 

m. 
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Sejm i Bząd. 

Pogłoski o ustąpieniu premje- 
ra Bartla. 

WARSZAWA, 26.Viil(żel wł. Słowa) 
Rozeszły s'ę pogłoski, że premier 
Bartel usiąpi, a stanowisko jego obej: 
mie dotychczasowy minister Rolnic- 
twa p Raczyński. Pogłoski te zdaje 
się biorą swe źródło z rozmowy p. 
premjera ze swymi przyjaciółmi, w 
której p.Bartel tniał się wyrazić że jest 
przemęczony i wogóle ma dość pre" 
mjerostwa. Mimo wszystko jednakże 
pogłosek tych nie'należy brać zbyt 
serjo, trudno bowiem przypuścić, aby 
w chwili obecnej p. Bartel rzeczywiś- 
cie zrezygnował z premjerostwa. Je- 
żeli chodzi o stanowisko p. Raczyń- 
skiego to sytuacja jego w gabinecie 
jest bardzo mocna, ale nic nie wska- 
zuje, aby p. Raczyński dążył do obję- 
cia stanowiska premjera, 

Rada Prawnicza, 

WARSZAWA. 26 VIII (£el. wł. Słowa) 
Rada Ministrów na ostatniem posie- 
dzen'u zaaprobowała listę kandydatów 
na członków Rady Prawniczej. Lista 
ta będzie ogłoszona dopiera po pod 
pisaniu jej przez Pana Piezydenta 
Rzeczypospolitej, który jutro powraca 
ze Spały. Do Rady Prawniczej wejdą 
między innemi następujący pp. dr. 
Michał Bobrzyński, prof. Władysław 
Leopold jaworski, prof. Adam Krzy- 
żanowski i prof. Fryderyk Zoll. Nie 
wszedł natomiast do Rady p. Wła: 
dysław Grabski. 

Nominacje w M, S. w. 

WARSAWA, 26,ViIl, (żel wł. Słowa) 
Na onegdajszem posiedzeniu rady 
ministrów postanowiono powołać na 
stanowisko dyrektora departamentu 
politycznego w > spraw 
wewnętrznych, - p.- Kirsta, sędziego 
sądu apelacyjnego. Oprócz tego rada 
ministrów postanowiła mianować: p. 
Beczkowicza wojewodą nowogródz- 
kim, p. Mecha wojewodą wołyńskim 
i p. Grażyńskiego wojewodą śląskim 
na miejsce p. Bilskiego, który zosta- 
nie odwołany z zejmowanego stano- 
wiska. 

Pan Grażyński był dotychczas a- 
systentem prof. Kutrzeby i znany jest 
z działalności na polu naukowem 
natomiast nie posiada doświadczenia 
administracyjnego. Pochodzi sam ze 
Śląska. 

Emeryci żądają podwyżek. 

WARSZAWA, 26 Viil(żel, wł, Słowa) 
Emeryci cywilni zwrócili się do pre- 
mjera Bartla z prośbą o wydanie w 
drodze dekretu noweli w sprawie 
zabezpieczenia emerytalnego. W zło- 
żonym p. premjerowi memorjale 
IE domagają się podwyżki eme- 

rytur. 

'P. Prezydent Mościcki weżmie 
udział* w ingresie prymasa 

Polski. 

WARSZAWA, 26.VIII (el. w. Stowa) 
Krążą pogłoski że Prezydent Mościcki 
uda się do Poznania bądź na otwar- 
cie wystawy gospodarczej, bądź na 
ingres J. E. prymasa arcybiskupa 
Hionda, ktėry odbędzie się 17-g0 
października, 

Min. Zaleski o sesji Ligi 
Narodów. 

Na dworcu podczas wyjazdu ml- 
nistra Zaleskiego do Paryża kilku 
dziennikarzy zdołało zadać p. minist- 
rowi kilka pytań związanych z celem 
jego podróży: 

— Czy prawdą jest, że p. mini- 
ster zatrzyma się w Paryżu przed 
wyjazdem do Genewy? 

— Tak jest... 
— A czy będzie pan tam z kimś 

konferować? Е 
— W pierwszym rzędzie rozmó- 

wię się z p. ministrem Briandem, 
ale przypuszczam, że i z. innymi 
mężami stanu odbędę konferencje, 
nim przyjadę do Genewy. 

—. Od jakich czynników użależnia 
p. minister dobre wyniki obecnej 
sesji? 

— Ze wzgłędu na wielki splot 
zagadnień, związanych szczególnie z 
ią sesją, irudno mi będzie odpo- 
wiedzieć na to pytanie w kilku 
słowach. Mogę panu jedynie zako- 
munikować, że ze wszech miar jest 
pożądane i mamy bezwzględne prawo 
do tego, aby Polska zasiadła wśród 
wszystkich inn państw i narówni 
z niemi w Radzie Ligi Narodów. 
Pewien jestem, że miejsce takie o- 
trzymamy, a od tego uzależniam 
dobre wyniki sesji Ligi Narodów. 

Ostatnie zdanie p. minister 
powiedział już na 
gonu. 

wy- 
stopniach wa-



2 

ECHA KRAJOWE 
  

Przygotowania do ob- 
chodu, 

— Korespondencja Słowa — 

Wilejka pow. 24:go sierpnia: 

W Wilejce 16 b. m. został zawią- 
zany Komitet Dekanalny obchodu 
rocznicy Św. Stanisławą Kostki i 
zjazdu katolickiego w Warszawie. 

Do Komitetu weszli ks. dziekan 
Śnieżko prezes, sędzia śledczy p. 
Podoski, i ks. prefekt Małachowski, 
wice prezes, p. mecenas Steckiewicz 
sekretarz, i p. Kurmiński rejent, skarb: 
nik. 

Prezes zreferował cel i działalność 
Komitetu; «Odrodzenie religijne i mo: 

ralne Polski, przez rodzinę i młodzież. 
Ponadto wyjaśnił, że Komitet powstał 

pod protektoratem Jego _ Eminencji 
Kardynała Kakowskiego. Po dłuższej 

dyskusji uchwalono pod kierunkiem 

miejscowego duchowieństwa przystą- 
pić do zorganizowania świeckiej akcji 

katolickiej, która'po zakończeniu zjazdu, 

pod patronatem Św, Stanisława Kostki, 
nie rozwiązuje się, lecz przechodzi 
automatycznie w organizację stałą, 
«Zjednoczenia Katolickiego w Polsce», 
i pracuje nadal nad odrodzeniem mo- 
ralneim społeczeństwa, i pielęgnowa- 
niem zasad katolickich w kraju. 

WW pierwszą niedzielę po 13 listo- 

pada b. r. ma być urządzony uro- 

czysty obchód na cześć Św. Stani- 

sława Kostki i w tym celu przygoto- 
wiją się siły muzyczno-wokalne i 

odczytowe. 
W połowie tego miesiąca przyje- 

chał do naszego państwowego gim- 

nazjum (już na stałe) prefekt, ks. 

Sylwestr Małachowski. Otucha wstą- 

piła w serca rodziców uczącej się 
młodzieży, Oby Bóg pobłogosławił 
ks. prefektowi w jego pracy na tej 

tak bardzo ważnej placówce. W 
przeciągu pół roku, w którym to 

" czasie, po ustąpieniu ks. dziekana, 
niemielismy prefekta, młodzież nasza 
zaczęła schodzić na manowce, ku 
wielkiemu zmartwieniu rodziców i 
opiekunów. : 

Drugą pocieszającą inowację w 
Wilejce jest to, że do szpitala tutej- 
szego przyjechały na stałe zakonnice, 
„Franciszkanki im. Macji*. Zamiana 
personelu świeckiego młodych pie» 
lęgniarek, (którym dużo brakowało, 
aby godnie odpowiedzieć swojemu 
zadaniu) па siostry zakonne, wpłynie 
kojąco jak na chorych, tak na rodziny 
tychże. 

Na zakończenie trzeba kilka słó- 
wek i o ujemnych chwilach życia 
przytoczyć: 

Utart się wprawdzie zwyczaj w 
świecie, szumnego żegnania kolegi 
urzędnika, ustjępuącego lub przezna- 
czonego na inne terytorjum, a także 
z racji imienin, albo innej jakiejś 
pamiątkowej daty. Bardzo to miło 
mieć życzliwych i serdecznych przy- 
jaciół. Ale stokroć godniej by było, 
aby te złotówki, które z taką łatwoś- 
cią zamieniają się w płyn.. obrócić 
na jakieś szląchetniejsze cele. Gdyby 
tak ci przyjaciele każdą powyżej wy- 
mienioną okazję, upamiętnili składko- 
wym funduszem, przeznaczając go 
czy to na Macierz, czy fundując jakiś 
ładny obraz do kościoła, czy też 
ofiarująe na wpisy dla biednych dzieci. 
Jakaż by to miła pamiątka była dla - 
danej osoby, i jaka godziwa lokata 
tego ciężko zapracowanego grosza. 

* 

KRASNE 
n. Uszą. 

— Zawody sportowe. 15 sierp- 
nia bieżącego roku w m. Krasnem, 
gdzie stancjonuje 10 Baon KOP., od- 
były się zawody sportowe i hippiczne. 
Zawody te mają wielkie znaczenie 
iizyczno kulturalne, a można powie- 
dzieć i moralne. Zawody odbywały 
się bowiem w dzień świąteczny (fest). 
W takie świąteczne dnie nasi wloš- 
cianie zawsze zbierają się i za szumną 

  

> Nowe prądy w litera- 
turze francuskiej. 

(Dokończenie). 

W poezji francuzkiej, między ro- 
kiem 1900 a 1914: tym pierwsze trzy- 
mali skrzypce: Francis Jammes, Paul 
Ciaudel i Peguy. s 

Wszyscy trzej sprowadzili ро- 
ezję symboliczną na tory: katolicyz- 
mu, spirytualizmu, wiary, Tem urato- 
wali symbilizm, który niemógł przecie 
polegać jedynie na walce z materjal- 
nym światem; musiał też mieć na 
czemś oparcie, Wiara, katolicyzm, 
spirytualizm—oto na czem oparł się 
symbolizm wszystkich trzech wymie- 
nionych poetów. Twórca  prześlicz- 
nych «Georgiques Chretiennes» (Jam: 
mes) utonął w  bezmiarze własnej 
produkcji — nadmiernej; Claudela w 
znacznej mierze oderwała służba 
dyplomatyczna (był np. ambasadorem 
Francji w Tokio) od literatury; Peguy 
padł od kuli wrażej na polu chwały 
podczas wielkiej wojny”: st 

Teraz zaś niech na cały, długi 
okres ods'ącię niepodzielnie pióra 
Bernardowi Fay, Olo, co pisze: 

«Od wsżystkiego co  „socjalne” 
stroniła i uciekała poezja i Jammes'a 
i Peguy'ego i ClaudelasUtwory drama- 

pogawędką piją wódkę, a czasem ! 
denaturat, a później rozbijają jeden 
drugiemu głowy. 

Na urządzone z inicjatywy do* 
wódcy Baonu p. płk. Pytaleja zawody 
zebrało się parę tysięcy okolicznej 
ludności, która z zainteresowaniem 
przyglądała się popisom. Duże wra- 
żenie wywarły na obecnych zawody 
hippiczne pod kierownictwem p. rot- 
mistrza Czaczułowicza, który nie ma- 
ło położył pracy, aby przygotować 
tak ciekawy program. Podczas zawo- 
dów przygrywała specjalnie z Moło- 
deczna sprowadzona orkiestra woj- 
skowa. T. W. 

DZISNAI 
Nowy Zarząd Związku 

Kresowego Ziemian. W dniu 1 
sierpnia rb. odbyło się w Dziśnie 
doroczne walne zebranie oddziału 
Dziśnieńskiego Kresowego Związku 
Ziemian. 

Zostali wybrani p.” Wincenty Rut- 
kiewicz jako prezes, p. Mieczysłuw 
Goryniewski jako wice-prezes, p. 
Franciszka Światopełk-Mirska jako 
skarbnik, Stefanja Drawertowa jako 
sekretarz i p. Stefan Paszkiewicz. 

LIDA. 

— (y) Wystawa Rolnicza. Z 
inicjatywy Okręgowego _ Zarządu 
Związku Kółek Rolniczych powstał 
projekt w dniach między 26 a 28 
września r. b. urządzenia w Lidzie 
specjalnej wystawy rolniczej, na której 
byłyby przedstawione eksponaty prze- 
mysłu rolniczego i hodowli, z po: 
wiatów Lidzkiego, Wileńskiego, Świę- 
ciańskiego, Wołozyńskiego i Stonim: 
skiego. 

Wystawa przewiduje cały szereg 
nagród dla poszczególnych hodow, 
ców, którzy będą otrzymywali dyplo: 
my. 

WOMREEFEJ 1% AO CZE PODESZWA 

Wywiad z min, Zaleskim. 

BERLIN, 26 VIII. Pat. Z Nowego- 
Yorku donoszą: Dzienniki ogłaszają 
dziś wywiad berlińskiego predstawi- 
ciela United Presse z ministrem 
spraw zagranicznych Zaleskim na 
temat stanowiska jakie delegacja 
polska zajmie w czasie sesji jesien- 
nej Ligi Narodów. 

Min. Zalesski twierdził z naciskiem, 
że Polska nigdy nie wyrzeknie się 
swego zasadniczego żądania, to jest 
otrzymania stałego miejsca w Radzie 
Ligi, lecz nie ma zamiaru stwierdze- 
nia przeciwwagi wobec pozycji Nie- 
miec, to samo bowiem żądanie wy- 
sunęłaby Polska również w tym wy: 
padku, gdyby Niemcom nie dało się 
uzyskać stałego mandatu w Lidze 
Narodów. 

Już same położenie geograficzne 
Polski będącej najbardziej na wschód 
położoną placówką Ligi Narodów 
jest wystarczającym argumentem prze" 
mawiającym za poparciem jej uza- 
sadnionych aspiracyj. W końcu min. 
Zaleski zaznaczył, że Polska na sesji 
jesiennej nie będzie stawiała prze- 
szkód nie do pokonania. Najbardziej 
palącą — zdaniem ministra — jest w 
obecnej chwili sprawa ponownej 
obieralności niestałych członków Rady, 

WEKA 

Wieniec polski na mogile 
Mejerowicza, 

RYGA, 24 VIII. Elta. W dzień 
obchodu ku czci Mejerowicza naj- 
pierwsze, bo jeszcze przed ogólnym 
pochodem, złożyło wieniec na mogi- 
le Mejerowicza poselstwo polskie. 
Napis na wieńcu brzmi: «Wielkiemu 
pracownikowi państwowemu i nieza* 
pomnianemu przyjacielowi — posel- 
stwo polskie», 

tyczne Claudela odtwarzają wyłącznie 
życie wewnętrzne — i nie mogą być 
grane», (Niechże by Fay to  муйи- 
maczył pp. dyrektorom teatru!), 

Jednym z najciekawszych objawów 
w okresie 1900—1914—pisze dalej 
Bernard Fay—było powolne wysy* 
chanie, dessechement, teatru we 
Francji. Bierze pod jedne określenie 
„auteurs comiques" i Tristana Ber- 
narda i Courteline'a 1... Caillavets; 
króciutki kompliment Curel'owi. 

Pomimo usiłowań sceny Vieux 
Colombier, aby oderwać teatr od 
służenia sprawom społecznym, teatr 
około roku 1914 go prawie przestał 
być rodzajem twórczości literackiej, 
W 1914.ym upadek teatru był jaw- 
nym. Wielu młodych autorów rzuciło 
się szu sztuki teatralnej, która 
byłaby istotnie twórczą a nie wyłącz- 
nie naśladowaniem zewnętrznego ży- 
cia, która dawałaby rozkosz inwencji 
nie zaś tylko reminiscencyj. Zaczęto 
skwapliwie zwracać się ku obrazom 
zwanym „kubisiycznemi*, wystawio- 
nym przez grupę malarzy, komento- 
wamymi przez młodego poetę Apolli- 
naire'a, (umarł w 1918-tym). Gvillau 
nie Apolinaire wskazywał na swoich 
przyjaciół takich jak Picasso i Brague, 
Derain, jako na tych co oderwawszy 
malarstwo od kopjowania, uczynili 

Kongres Mniejszości 
w Genewie. 

W dniu 25-go b. m. rozpoczął w 
Genewie swe obrady drugi Kongres 
mniejszości narodowych. Płerwszy jak 
wiadomo odbył się rok temu równo- 
cześnie z konferencją ministrów 7-miu 
państw w Lokarno. Porządek dzien- 
ny obrad kongresu ułożony przez 
komisję wybraną na pierwszym kon: 
gresie przewiduje między innemi na- 
stępujące sprawy: 

1) Sprawozdanie z postępu samo- 
rządów narodowych; 2) Zabezpie- 
czenie wolności rozwoju kulturalne: 
go; 3) Uregulowanie kwestji języko- 
wej; 4) Równouprawnienie gospo- 
darcze; 5) Przynależność państwowa 
i prawo obywatelstwa; 6) Metody 
likwidowania konfliktów międży mniej- 
szościami a rządami. 

Udział w kongresie zapowiedziało 
trzydziestu przedstawicieli z różnych 
państw Europy, w tem pięciu przed- 
stawicieli mniejszości z Polski: ukra- 
ińskiej, białoruskiej, rosyjskiej, nie- 
mieckiej i żydowskiej. Mniejszoścć 
rosyjska w pierwszym kongresie u- 
działu nie brała, gdyż rok temu nie 
było jeszcze żadnego zorganizowane- 
go przedstawicielstwa tej mniejszości 
w Polsce. Dopiero na wiosnę b. r. 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
zatwierdziło statut „Rosyjskiego Zje- 
dnoczenia Ludowego". 

Na kongresie w Genewie mniej- 
szość rosyjską będzie reprezentował 
twórca Rosyjskiego Zjednoczenia Lu- 
dowego pos. Serebriannikow  upo- 
wažniono do podniesienia nader 
dziwnej kwestji, która w uchwale de- 
legatów Rosyjskiego Zjednoczenia 
Ludowego -została sformowana w 
sposób następujący: 

„Zakomunikować Kongresowi, że 
ludność rosyjska w Polsce nie uzna- 
na została jako mniejszość narodowa 
i wobec tego pozbawiono ją praw 
przysługujących mniejszościom, wobec 
czego protestujemy i domagamy się 
przyznania ludności ros,yjskiej tych 
wszystkich praw, które zagwaranto- 
wane są mniejszościom narodowym 
w drodze międzynarodowych umów *. 

Jak widzimy tedy mniejszość ro- 
syjska rózpoczyna pierwszy swój wy: 
stęp na arenie międzynarodowej od 
protestów i skarg. 

Tego rodzaju taktyka mniejszości 
rosyjskiej a raczej „Rosyjskiego Zje- 
dnoczenia Ludowego* nie może wzbu- 
dzić w społeczeństwie polskim zau- 
fania do dobrej woli mniejszości ro- 
Syjskiej ułożenia swego współżycia 
w Polsce. Wysiąpienie * mniejszości 
rosyjskiej jak i przedstawienie obrazu 
stosunków w Polsce, które jest pod 
bardzo wielu względami dalekie od 
istotnego stanu rzeczy; zostarą nie- 
wątpliwie wykorzystane przez czyn- 
niki wrogie Polsce dla propagandy o 
rzekomym ucisku i t. p. 

Pomoc finansowa dla 
Francji. 

PARYŻ, 23/Vili. PAT. Echo de 
Paris podaje, że bawiący w  Evian 
sekretarz skarbu Stanów Zjednoczo- 
nych Mellon miał jakoby wspólnie z 
Benjaminem  Strongiem dyrektorem 
Federał Rezerwe Bank omawiać spra- 
wę ewentualnej pomocy f:nansowej 
dla Frnncjj po ratyfikowaniu przez 
nią układu waszyngtońskiego. 

P. Mellon miał jakoby również 
poruszyć z przedstawicielem francus- 
kim sprawę sfinansowania części obli: 
gacji kolejowych niemieckich przypa: 
dających na rzecz Francji z tytułu 
wykonania planu Dawesa. Pozatem 
p. Mellon omówił podobno z p. Par- 
kerem Gilbertem generalnym agentem 
dla spłat odszkodowawczych sprawę 
funduszów gromadzonych w Berlinie - 
na rzecz Stanów Zjednoczonych . 
chodzących z tego źródła. Journal 
zaznacza, że spodziewane jest przy- 
bycie do Evian przedstawicieli włos- 
kich prawdopodobnie w celu prze- 
prowadzenia rokowań w sprawie zre- 
widowania umowy Melion-Volpi. 

je same w sobie suwerennem. W 
rzeczy samej. W obrażach ich świat 
materjalny jest tylko środkiem do 
wywołania wrażeń estetycznych. Już 
się nie odtwarza danego objektu. 
Poddaje się wrażenie, emocję, nastrój 
ducha: linją, barwą, szematem, wzię- 
temi z  materjalnego, zewnętrznego 
świata, pokonanemi, uproszczonerni. 
Apolinaire przeniósł tę metodę w 
dziedzinę poezji. 

Jammes, Claudel i Pćguy niejako 
Oczyścili poezję z wielu... przesądów 
i utartych zwyczajów; Apollinaire 
przeniósł do poezji malarskie sposo- 
by wyrażania się, sformułował teorję 
nowego wyrazu poetyckiego. Jak wy- 
gląda? A oto: 

„Baterja* — taki tytuł pierwsze- 
go lepszego wiersza Apollinaire'a, 
ze zbioru „Calligrarames*. Brzmi on 
w przekładzie Anny Ludwiki Czerny: *) 

Jesteśmy twoim naszyjnikiem Francjo 
Z Atlantydy przybiegli tub z murzyń. 

[skich leży 
Z Bldorado lub z hardych Kimbryj. 

[skich wybrzeży 
Rzeki mężów hartownych i pocisków 

[od których Wschód płonie 
Djamentów, co się otwierają w noce 

O Różo o Francjo 

*) «Antologja nowej liryki francuskiej» 
Lwów. Wydawnictwo Zakładu Narodowego 
Ossolińskich. 1925. ё 

  

Dalsze wypadki w Moskwie. 
LWOW, 26 Vill. PAT. Gateta Poranna w korespondencji z pogra- 

nicza sowieckiego donosi, że w ostatnich czasach miało dojść do ostrych 
tarć między Stalinem a Kalininem, prezesem W. C. I. K. na tle zarządzeń 
Stalina przeciwko opozycji. Kalinin miał odmówić podpisu na niektórych 
dokumentach Stalina. Mimo to dekrety ogłoszono z podpisem prezesa 
W. C. |. K. ukraińskiego Petrowskiego. Kalinin miał otrzymać tak zwany 
„urlop*. Dziennik podaje ponadto, że usunięcie Trockiego z dotychczas 
zajmowanych przez niego stanowisk jest sprawą zdecydowaną. Następcą 
jego na stanowisku prezesa głównego urzędu koncesyjnego będzie pod 
dany Stalinowi Skobelow. 

Polacy komuniści w Moskwie. 
LWÓW, 25. VIII. Pat. W korespondencji z pogranicza sowieckiego 

donoszą, że w Moskwie odbyły się ostatnio wszechzwiązkowe narady 
przedstawicieli polskiego urzędu propagandy i agitacji, Jak stwierdza ofi: 
cjalnie komunikat, miano rzekomo stwierdzić znaczny postęp w sowiety- 
zacji ludności polskiej. Komunikat stwierdza, że zjazd działaczy polskich 
zatwierdził wyniki dotychczasowej pracy oraz uchwalił plan dalszego roz- 
szerzenia działalności polskiej sekcji. Postanowiono również utworzyć 
polską sekcję uniwersytetu. 

Katastrofa na na wyścigach. 
BOULOGNE SUR-MER, 26 Vill. PAT. Podczas wyścigów samo- 

chodowych, wóz zawodnika angielskiego Hovey'a poślizgnął się na skrę- 
cie i wpadł w tłum zabijając 1 z widzów. Pozatem rozpędzony samochód 
oberwał obie nogi jakiemuś młodemu człowiekowi i złamał nogę pilnu- 
jacemu” porządku żandarmowi. Kierowca zabity został na miejscu. 

Bunt wojsk włoskich. 
PARYŻ, 26 VIII. PAT. Prasa donosi z Tunisu, że zbuntowane oddziały 

włoskie stoczyły gwałtowną walkę z wojskami rządowemi koło Gaadames w 
Trypolitanji, przyczem wojska rządowe miały się cofnąć, pozostawiając w rę: 
kach buntowników jeńców oraz materjał wojenny. 

Doniosły wynalazek lekarski. 
MADRYT, 26:VIII. PAT. Doktorzy hiszpańscy Elosegeni i Leopis wynaleźli nowy 

sposób leczenia skłonności do krwotoków (hemofilja), Badania przeprowadzone w la: 
boratorjach i kiinikach wydziału medycznego uniwersytetu w Madrycie dały doskonałe 
wyniki. 

Po raz pierwszy w Polsce... 
KRAKÓW, 26.VIII. PAT. Dziś we wczesnych godzinach rannych wykonany tu 

został po raz pierwszy od wskrzeszenia Polski wyrok Śmierci przez powieszenie na 
bandycie Stanisławie Zielińskim, Bandyta, który przyznał się do winy nie okazał naj: 
mniejszej skruchy przed śmiercią. 

na specjalnie zbudowanym aparacie, 
a na zwykłym samolocie wojskowym 
typu <Breguet XIX», na którym pułk. 
Rayski odbył wspaniały lot nad Af- 
ryką. 

Finansowanie powyższej imprezy, 
jak dawniej, tak i obecnie bierze na 
siebie Liga Obrony Powietrznej Pań- 

Wznowienie lotu do 
Tokio. 

Dowiadujemy się ze sfer lotni- 
czych że wielki rajd powietrzny por. 
Orlińskiego do Tokio, który wsku- 
tek wypadku, żostał przerwany na 
wiosnę roku bieżącego — będzie 0- stwa. 
becnie wznowiony, Lot przewidziany jest we wrze- 

Piotr Orliński wyleci tym razem šnių, " a 
nie z Paryża, a z Warsząwy i nie 

С 
a 
Е 
d 
Е 
J 

[EJ 

ž 
® 

Е 
d 
С 

$ 

00
 

pod zasiewy ozime 

dostarczamy po 

069666660 

uregulowanie zaległych 

My omdlewamy z roskoszy 
Zwieszeni u twej szyi na Wschód 

[pochylonej 
Jesteśmy tęczą na ziemi 

Znak czystszy niż tęcze w niebiesiech 
'Zmak naszych odwiecznych początków 

my iskry 
My najpiękniejsze kolory 

Zwróćmy uwagę na zupełny brak 
interpunkcji. Nawet niema na końcu 
kropki (lub wykrzyknika, jak w tym 
wypadku) Tenże brak absolutny zna* 
ków pisarskich znajdziemy i u naj- 
modniejszego dziś poety francuskie- 
go, u Jana Cocteau. Interpunkcja w 
poezji francuskiej — wyszła z mody. 
Aby jeszcze trudniej było zgadnąć o 
co chodzi. S 

* 

Oto zaś i Marcel Proust. 
Wśród ryku dział na wszystkich 

frontach wielkiej wojny, podczas gdy 
tacy jak France, Barre:, Rolland nie 
mówią lecz krzyczą albo jęczą, pod- 
czas gdy zawodowi literaci piszą lecz 
jakby machinainie, z przyzwyczaje- 
nia — zaczęły podmosić się jakieś 
głosy, jakby z jakiejś wielkiej dali 
lub z Dbezbrzeżnego osamotnienia, 
głosy ciche, lecz zdobywające się na 
normalną mowę ludzką. szystko 
to, co znikało z powierzchni Świata 
nie miąło mocy nad niemi, nie wlo- 
kto ich z sobą... Albowiera były to 

Barański, Barcikowski i S-ka 
Warszawa, Zgoda Nr 1. 

tel, 131--62, 101—37, 
EHEEHEFEHEHEREE 

wnoszenie przedpłaty NA WRZESIEŃ. 

(© Konto czekowe „Słowa* w P. K. O. 

Nr 80250. 
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głosy nowych ludzi, co przychodzili 
teraz dopiero do głosu. Podczas naj- 
okrutniejszej zawieruchy wojennej 
kształłowały się zowe „reputacje” no- 
we „slawy“... 2 

Pierwsza ksiąžka Marcelego Pro- 
usta nosi datę 1914 go roku; Paul 
Valery wydal swoją „Jeune Pargue“ 
w 1017 fym a właśnie podczas wojny 
najjaśniejszym okryła się blaskiem 
twórczość Andrzeja Gide. 

Proust, syn zamożnych rodziców, 
wiecznie cherlający Światowiec, po- 
tem — nieprzymierzając Heine w 
swojem grobowcu z materaców, Ma: 
tratzengruft — zakopany w _ swojej 
samotni na boulevard - Haussmann 
w Paryżu, całkiem chory, niemal bez 
końca umierający — przeżył, wyczuł, 
przeeksperymentował na sebie sa: 
mym: całą psychologję Bergsonow- 
ską. **) „On le sentait—pisze Fay—juif 

**) Leon Pierre-Ouint napisał о Prou- 
scie całą, sporą książkę będącą, niestety, je- 
dną apolopją. (<Marcel Proust, sa vie, son 
oeuvre». Paris. 1925) zawierającą jednakd o- 
skonałego, z pierwszej ręki, ciekawego mas 
terjału sporo. jeżelibym się nie obawiał wy- 
czerpania cierpliwości szanownych i łaska: 
wych moich czytelników, możebym zaryzy- 
kował kiedy zaprezentować im tę książkę 
na tem miejscu. Łecz ile to książek chcia* 
łoby się choć przerzucić! A życie pędzi 
galopem, 
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Kobiety w lotnictwie. 
Francuską prasa zamieściła dane doty- 

czące udziału kobiet w ruchu lotniczym. 
Udział ten jak dotąd jest w porównaniu z 
mężczyznami bardzo nikły. Od r. 1910 wy- 
dano wogóle nie więcej niż 50 patentów 
kobietom lotniczkom. w Ameryce lotniczek 
posiadających patenty jest 17, we Francji 
12, w Anglji 8, we Włoszech 2 i po jednej 
w Belgji, Holandji, Szwecji, Rumunji 1 Cze: 
chach. Pierwszą kobietą, która dokonała sa- 
modzielnie lotu była francuska Teresa Peli 
tier, uczenica znanego łotnika francuskiego 
Deiagrange. Porzuciła ona jednak wkrótce 
lotnictwo i poświęciła się malarstwu. Pierw. 
szą egzaminowaną lotniczką była francuska 
baronowa de la Roche, która w r, 1919 po- 
niosła śmierć wskutek kstastrofy lotniczej. 
Obecnie liczba aktywnych lotniczek jest nie- 
wielka. W Angiji cieszy się dużą popular- 
nością p. Elliot Lynn, która posiada własny 
samolot i należy do najbardziej ruchliwych 
członków londyńskiego klubu lotniczego. 
We Francji sławną jest lotniczka Adrienne 
Boland pierwsza kobieta, która przebyła 
samodzielnie kanał La Manche, przeleciała, 
nad Andami i zdobyła rekord kobiecej akro. 
bącji w powietrzu, dokonując 212 loopin- 
gów podczas jeanego lotu. We Francji 
jest znane także nazwisko pani Bayard za- 
łożycielki kobiecego klubu lotniczego, który 
przed wojną liczył 350 członków. Dokonały 
one wiele samodzielnych wzlotów na balo: 
nach i samolotach. Wobec małej frekwencji 
i wysokich składek klub jednak został roz- 
wiązany. 
SPEARS ITA 

SPORT. 
— () Rekordowa wycieczka 

wioślarzy wileńskich. W sobotę, 
21 b. m. do przystani Wileńskiego 
Towarzystwa wioślarskiego powróciła 
z 13-to dniowej wyprawy wycieczka 
wioślarska na łodzi spacerowej «Da- 
nuta», 

Wycieczka po ciężkiej przeprawie 
z wartkim prądem Wilji, częstemi 
mieliznami, gdzie łódź trzeba było 
przenieść, i porohami, przepłynęta 
stale wiosłując pod prąd (w górę 
rzeki) bez mała 300 kilometrów i do- 
tarła do granicy bolszewickiej, gdzi 
po raz pierwszy zatknięta zosta 
chorągiewka Wil. T. W. 

W wycieczce tej brali udział 
Druhny: K. Gressberžanka i J. Bu- 
czyńska i Druhowie: Dubowik, W 
Strzedziński, P. Jussis i naczelni 
przystani ]. Buczyński. 

Zaznaczyć należy, że Wilja jeszcze 
w roku ubiegłym zwiedzaną była 
kilkakrotnie i w dolnym swym biegu 
przy samej granicy Litewskiej, gdzi 
również po raz pierwszy  zatknięt! 
zostało godło Wil. T. W. 

— Zakończenie obozu A. Z. Si 
Wilno w Nowiczach.  Nowicze, 
malownicza miejscowość, położoni 
nad dużęm jeziorem w pobliżu Po 
hulanki, stały się w tym roku tere- 

akademickiego Związku Sportowegi 
w Wilnie. Pomysł urządzenia obozu 
sportowego w Nowiczach był bardzo 
trafny i można tylko przyklasną 
organizatorom z p. Dowborem na 
czele, że mimo znacznych trudności 
zamierzenia swoje zdołali 
wistnić. 

Za podstawę pracy obozow 
przyjęto gimnastykę i lekko atletyki 
prowadzoną przeż znanego sportow. 
p. Ludwika Chołmickiego z A. Z. 
Warszawskiego. Z innych sportó 
obozowych wspomnieć należy 
wioślarce, prowadzenie której umożli 
wione zostało dzięki sprowadzeni 
'do obozu paru łodzi wioślarskich 
Wilna przez wioślarzy A. Z. S. 

Duży nacisk położony został rów, 
nież na naukę pływania i skokó 
które cieszyły się powodżeniem, tal 
wśród pań, jak i panów. 

W kierunku pływackim możnab 
wróżyć wielką przyszłość sportow 
pod warunkiem poczynienia prz 
Bratnią Pomoc gruntowniejszych urz 
dzeń pływackich. 

Na zakończenie obozu odbyły si 
pokazy gier i popisy lekkoatletyczn 
pań i panów z następującymi wy 
nikami: 

  

    

  

artystą 
foto- Jan Bułhak ** 

Jagiellońska 8. Przyjmuje 9—6, 
Ceny zniżone. 

  

    

de corp, malade et peu normal“, 
Matką Prousta była w samej rzeczy 
Żydówka, panna Weil, lecz ojciec je- 
go był gorliwym katolikiem, całe je- 
go otoczenie nic niemiało wspólnego 
z żadnem ghettem żydowskiem — 
a, ze współzałożycielami tygodnika 
„Le Banquet", w którym Proust wy- 
stąpił na arenę literacką, byli Robert 
Dreyfus, Daniel Haltvy, Henri  Bar- 
busse, Farnand Gregh (Robert d 
Flers również!), że w owym „B 
kiecie“ pisywał wiersze dzisiejszy 
parlamencie wódz socjalistów p. Leo! 
Blum... to cóż na to począć? Litera 
turą: francuska teraźniejsza pełna ży- 
dowskich piór. 

Lecz to tylko nawiasem. Wrąca! 
do opinji o nim Fay'a. Proust wy: 
delikacony do ostatecznych grani 
przeraf.nowany, sensytywny po na 
wszelką miarę, był—nienasycony wra* 
żeń. Ta wątła istota, którą, zdawało 
się, może uśmiercić byle silniejszy: 
przeciąg, marzyła tylko o zestąpieniu 
choćby ogni piekielnych byle znałeś 
tam nową rozkosz. Wciąż nosił się 
myślą napisania nadzwyczajnego dzie 
ła a liczni jego przyjacicie i wielbi 
ciele gotowali się dzieło to wynosi 
pod niebiosa... 

Chodziło Proustowi o analizę 
subtelniejszą całej intensywności,
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BILANS HANDLOWY 
województw wschodnich. 

(Patrz „Słowo* Nr,Nr. 175 — 178, 

183 — 187, 190, 196 i 197). 

Pozostałe główne płody rolne na 

równi z żytem, pszenicą i owsem 

dały w województwie Nowogródz= 

kiem nadwyżkę wywozu nad przy- 

wozem: 

sd) Jęczmień — Przywóz nie był 

w r. 1924 notowany, W każdym 

bądź razie wyraził się tak nieznacz- 

nemi liczbami, że nie został w <«Ro- 

czniku statystycznym» wobec przyję- 

cia «pewnych  minimałnych  relacyj: 

uwidoczniony. Wywóz osiągną 

względnie nie wysokiej ilości — 862 

tonn, na którą złożyły się następują: 

ce nadania: 

  

Stacje na! zn 
dania 

Horodziej 343 
Nowojelnia 238 
Lida 100 
Mołczadź 75 
Pogorzelce 56 

Lachowicze 30 
Baranowicze 20 

Razem 862 

W tej liczbie do województwa 

Wileńskiego wywieziono: ze st. Ho- 

rodziej — 112 tonn (42 — do Wiina, 

42 — do Oszmiany i 28 — do głę- 

bokiego), Nowojelnia — 107 tonn do 

Wilna, czyli razem 335 tonn, t. į. 

przeszło 38 proc. ogólnego wywozu 

do innych województw. 

Cyfra 862 tonny stanowi czynny 

bilans odnośnie do jęczmienia, 

Obrót wewnętrzny był nieznacz- 

ny. Z większych naładunków flguruje 

tylko 25 torin skierowanych z No- 

wojelni do Lidy. 

2) Ziemniaki (świeże), Wywóz 

przewyższył przywóz o znikomą cyf- 

rę 5 ton. Wogóle obrót ziemniakami 

był nieznaczny, przywóz wynosił 525 

tona, wywóż 530 ton. . E 

Jako stacje nadania w rejonie 

obcych województw fgu uje prze- 

ważnie: Zelwa, Roś, Platerów, poza- 

tom Warszawa i Sokołów, skąd 

przyw ieziono: 
do Lidy 239 tona 

„ Bieniakof 201 „ 
„ Baranowicz 85 

Wywóz miał miejsce ze stacyj: 

  

fenn: 

Horodzsiej 190 
Nowojelnia 115 
Połoczany 90 
Lachowicze 65 

Mołczadź 30 
Horodźki 20 
Lida 20 

Razem 530 

W obrocie wewnę!rznym główną 
dokąd z in- 

tona, 

(56), życząc absolwentom jak najlepszych 

rolę grały Baranowicze, 
nych stacyj przywieziono 188 
Bieniakonie (75 tonn), Lida 

Leśna (30). Nidania miały miejsce na 

na stacjach: Skrzybowce — 100 tonn, 

— 

Tom poezji 

1. K. ILLAKOWICZOWNY 
snpoczątkowany 

„Historja o Moskiewskiem 
Morderstwie* 

ukaże się rychło na półkach 

księgarskich. 

  

Dr F. Szydłowski 
(Elektro masaż) 

zabawi krótki czas w Wilnie od 
28 VIII, Choroby nerwowe, iszyas,   rewmatyztn, Gimnazjalna 4. 

—————————————————————————————————————————————————————————————————— ‹ 

łego do ostatecznych granic napięcia 
wrażenia fizycznego,de l'impression 

physiąue. Stworzył cały świat na poły 
ściśle realny, na poły fikcyjno-poe- 
tycki, niewidziany dotąd. C:ły świat 
rozkoszy i rozkosznych wrażeń („A 
ła recherche du temps perdu“, „A 
tombre des jeunes filles en fleur", 
„La prisonniere“ etc). 

Zažywai wieikiej sławy. Umarł w 
52.gim roku życia, 18 listopada 1922- 
OP 

W 1917 tym czterdziestopięciolet- 
ni Paul Valćry okrzyknięty był naj- 
doskonalszym, le plus 'parfait, poetą 
Francji. Przyszło nań to po długich 
latach... milczenia. 

Mało wogóle napisał—lecz — jak 
wyrąża się Fay—zdobył się Valćry na 
coś, na co nikt przed nim w żad- 
nem nie zdobył się piśmiennictwie. 
Głos człowieka i jego Umysł, uno - 

sząc się nad światem, współcześnie 
pojmują go i nie uznają go le renient. 

Jedni pisarze współcześni francus: 

cy požerani są przez nienasycone 
Pragnienie wrażeń, sensations; dru- 
Gzy wysilają się na stworzenie Świa- 
ta duchowego, abstrakcyjnego, spiri- 
źuel. To dwie głośne, zasadnicze 
grupy. Wygląda jskby Andrć Gide 
do obu tych grup należał, Jest on 
leaderem „nowego ducha" w litera- 

Lachowicze — 95 tonn, Pogorzelce 
— 85 i Nowojelnia — 69 tonn. 

f) Zestawienie bilansu handlowe: 

go głównych płodów rolnych, Reasu- 
mując wyniki wyżej podanych  obli- 

czeń, ustalić możemy następujący 
czynny biłaas województwa Nowo- 

gródzkiego w obrocie głównemi pło- 
dami rolnemi (w tonnach); 

" 

& „ ZEE 
Nazwa produktów; 3 3 Šš Š 

na > = 

RE CZĘ 
1. Żyto 440 17243 16803 
2. Pszenica 39 651 612 
3. Owies 1598 2178 580 
4. Jęczmień — 862 862 
5. Ziemniaki 528 530 5 

Zygmunt Harski, 

О 

ZIEM WSCHODNICH 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
26 sierpnia 1926 r. 

Dewizy i Kalas 

Tranz. Sprz. Kupno. 
Dolary 8,99 9,01 8,97 
Holandja 362,20 363,10 361,30 
Londyn 43 90 43,98 43.76 
Nowy-York 9.02 9.04 9.00 
Paryż 25,90 2596 258 
Praga 26,78 26,81 26,72 
Szwajcarja 174.50 174,94 174.06 

Wiedeń 127.73 128.05 127,41 
Włochy 29,75 = 29,80 29.65 
Belgja 24,86 24,92 24,80 
Stokhoim — — = 

Papiery wartościowe 

Pożyczka dolarowa 74,50 (w złotych 671,99 
kolejowa 151,50 155,50 

5 pr. pożycz konw. 5250 54,00 — 
pr. pożyczk, konw, — — — 

—gproc. listy zast. 
ziemskie przedw, 43,75 4300 — 
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— (t) jakie przepisy prawne 
obowiązują poszczególne wyz- 
nania. Wojewoda Wileński wydał 
okólnik do Starostów (Komisarza 
Rządu) wyliczające przepisy prawne, 
obowiązujące w stosunku do R'ądu 
poszczególne kościoły i wyznania. 
A mianowicie, w stosunku do koš- 
cioła katolickiego obowiązuje konkor- 
dat ze Stolicą Apostolską, do kościo- 
ła prawosławnego—tymczasowe prze- 
pisy o siosunku Rządu do kościoła 
prawosławnego w Poisce, do wyzna- 
nia izraelickiego — Rozporządzenie 
Rady Ministrów o rozciągnięcia de- 
kretu o gminach wyznaniowych 2у- 
dowskich na teren Województw 
Wschodnich. W stosunku do ewan- 
gielików, mahometan, karaimów i 
staroobrzędowców obowiązują prze: 
pisy tomu XI Res. Zb.Pr. jako przej- 
Ściowe do czasu ustawowegu uregu- 
lowania tego stosunku. 

— (t() Wojewoda Wileński mo: 
że rozwiązywać Rady gminne. 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
wyjaśniło, że prawo rozwiązywania 
Rad gminnych zostało przekazane 
Wojewodzie Wileńskiemu w drodze 
delegacji bez ograniczeń; wobec tego 
Wojewoda wykonywając wspomniane 
prawo wchodzi w kompetencję Mi- 
nistra Spraw Wewnętrznych, którego 
decyzja w tej sprawie jest ostateczna. 

' — Zakończenie kursu przo: 
downików. W dniu wczorajszym o 
godzinie 15:ej w lokalu Szkoły Poli- 
cyjnej przy ul. Gałona odbyło się 
uroczyste zamknięcie kursu przodow- 
ników policjj wojewodztwa  wileń- 
skiego. Do zgromadzonych przodow- 
ników, przemówił Komendant Woje- 
wodzki p. Insp. Praszałowicz, oraz 
Wojewoda Wileński p. Raczkiewicz, 

rezultatów w pracy dla bezpieczeń- 
stwa w Wojewodztwie Wileńskiem. 
Ogółem ukończyło szkołę 32 przo- 
downików, którzy otrzymali dyplomy 
i udali się do miejsca swego urzę: 
dowania. 

MIEJSKA. 
— (x) W sprawie pożyczek ną 

budowy domów drewnianych. 
W zwiątku z mającem się odbyć w 
najbliższych dniach w Warszawie 
posiedzeniem Rady Funduszu Rozbu: 
dowy Miast w Polsce, komitet rozbu 
dowy m. Wilna zamierża wnieść 
projekt udzielania poszczególnym pe- 
tentom pożyczek również na budowy 
domów _ drewnianych pokrytych 
ogniotrwałemi dachami. 

Dotąd jak wiadomo 

turze francuskiej. W nim: sensualizm 
i spirytualizm przedziwnie łączą się z 
sobą. я 

Potomek rodziny protestanckiej (li- 
czy obecnie 56 lat) ma w sobie krew 
i normandzką i poiudniowca. Prze- 
szedłszy przez symbolizm, poświęca 
się problematowi: jak być dosyć sil- 
nym aby użyć'wszystkiego a niczemu 
siebie nie oddać a jednocześnie 
mieć dosyć czyste serce i umysł do 
tego stopnia wszechstronnie rozwinę- 
ty, aby módz pojąć Boga? Jest rów- 
nocześnie: znakomitym powieściopi- 
sarzem i zakomitym krytykiem, zarą- 
zem też i nzu:zycielem. Wpływ wiel- 
ki wywarł na obecne pokolenie fran-. 
cuskiej inteligencji. 

® 

Rodzajów poezji kursuje obecnie 
we Francji mnóstw?. Pozornie: chaos, 

„Kubizm miał moment wielkiej 
wziętości; były to lata 1917 i 1918, 
Wówczas to Cocteau wypiynął na 
widownię. We wstępie do swego 
poematu „Le Cep de Bonne Esperan- 
ce“ tak npr. mówił o sobie (cytuję 
oryginał, bo... któż to przetłumaczy z 
należytym pietyzmem!): 

Jćlabore 
dans les prairies du science 
interie ur 
et Voeuvra de Is mission 

były tylko pożyczki na budowy do- 
mów murowanych. 

— (0) Sprawa uregulowania 
ul. Raduńskiej i traktu w Komi: 
nach. Niedawno mieszkańcy Wiel- 
kiego Wilna, zamieszkali przy ul. Ra- 
duńskiej wnosili skargę do p. wojewody 
na Magistrat, zwracając uwagę, że 
od 2:ch tygodni zostały zawieszone 
przy wzmiankowanem trakcie roboty 
brukarskie, prawie całkowicie ukoń- 
czone, zostaje bowiem nie wybruko- 
wanych tylko kilkadziesiąt metrów 
spadzistego wzgórza. Teraz jest oba- 
wa, że zwłoka Magistratu z wykoń- 
czeniem tych robót może wskutek 
ciągłych deszczów zniszczyć całą do- 
konaną robotę i uczynić ten. trakt 
zupełnie niemożliwym do przejazdu. 
Sprawa jest pilną ze względu na 
porę jesienną. 

Na ostatniem posiedzeniu Rady 
miejskiej prezydent miasta p. Bań- 
kowsk, w odpowiedzi na wniesioną 
przez jednego z radnych w tej kwestji 
interpelację, wyraził nadzieję, że 
gwałtownych deszczów nie będzie i 
opinję, że miasto za pogodę nie od- 
powiada. 

— (x) Ulica Lelewela niema 
chodników. Komisarz Rządu na 
m. Wilno zwrócił się w dniu wczo- 
raįszym do Magistratu z prośbą o 
u'ożenie jeszcze w roku bieżącym 
chodników na ul. Lelewela, gdzie się 
mieści gmach i biblioteka Tow. Przy- 
jaciół Nauk. Svoją prośbę p: Komi- 
sarz motywuje, iż na pomienionej 
ulicy miejscami niema wcale chodni: 
ka, miejscami zaś są takie wyłomy, 
że zagrażają bezpieczeństwu publicz- 
nemu. 

Należy przypuszczać, iż do po- 
wyższego Magistrat bezwzględnie się 

przychyli. : 
— (x) Warszawa wzoruje 516 

na Wilnie. Onegdaj przybył do 
Wilna delegat Magistratu m. St. War- 
szawy, kierownik wydziaiu podatko- 
wego p. Franciszek Winkler, w celu 
zebrania dokładnych informacyj o 
sposobie zorganizowania i prospero- 
waniu kinomatografu, miejskiego w 
Wilnie. Wywiad ten ma związek z 
projektem Magistratu m. Warszawy 
urządzenia takich kilku kin miejskich 
na wzór wileńskiego, Po odebraniu 
odnośnych informacyj p, Winkler w 
dniu wczorajszym udał się z powro- 
tem do Warszawy. 

— (t) Prace nad uregulowa- 
niem stanu p'awnego kościoła 
staroobrzędowego. W wyniku 
uchwał powziętych przez | Wszech- 
polski Zjazd. Staroobrzędowców w 
Wilnie, który odbył się w  paździer- 
niku r. ub. oraz w związku z konfe- 
rencją, jaką odbył Wojewoda Wileń- 
ski p. Władysław Raczkiewicz z Mi» 
nistrem Wyznań Religijnych i Ošwie- 
cenia Publicznego prof. Sujkowskim, 

udzielaneodbywają się obecnie w Wojewódz- 

“o 

twie prace przygotowawcze i narady 
z przedstawicielami prezydjum Komi- 
tetu Wykonawczego Zjazdu Staroob- 
rzędowców, mające na celu złożenie 
odpowiednich wniosków ustawodaw- 
czych w Min. W, R. 1 0. P, które 
zamierza przystąpić w czasie najbliż* 
szym do uregulowania stanu praw- 
nego kościoła : Staroobrzędowego w 
Polsce. Jako podstawę do uregulo- 
wania tego stosunku przyjęto dezy- 
deraty, wyrażone na pierwszym 
wszechpolskim Zjeździe ludności sta- 
roobrzędowej. 

POCZTOWA. 

— (x) Przyjmowanie kandy- 
datów na pocztę nadal wstrzyma- 
ne. Wydany w m-cu kwietniu rb, 
zakaz przyjmowania do służby pocz- 
towej nowych kandydatów w jakim- 
kolwiek bądź charakterze pozostaje 
nadal w mocy. 

Wyjątkowe wypadki nowych przy: 
jęć z pośród kandydatów zakwalifi- 
kowanych do przyjęcia jeszcze w 
roku ubiegłym następują po uzyska- 
niu w każdym indywidualnym wy- 
padku zezwolenia Generalnej Dy- 
rekcji Poczt i Telegr. 

— (x) Zerwanie połączeń tele- 
graficznych skutkiem burzy. W 
ostatnich dniach skutkiem burzy, któ- 
ra nawiedziła miejscowości pograni- 
czne pododcinków Glinciszek i Ple- 
kiszek, pozrywane zostały połączenia 
telefoniczne między wspomnianemi 
odcinkami. Jednocześnie w czasie tej 
burzy piorun uderzył w pobliżu do- 
wództwa baonu, skutkiem czego Spa- 
lone zostały prawie wszystkie bezpie* 
czniki. centrali telefonicznej tegoż 
baonu. 

— (x) Konferencja kolejowa 
z Sowietami. Onegdaj z ramienia 
Wil. Dyr. P. K. P. wyjechała do st 
Olechnowicze delegacja w składzie 
v-prezesa p. Niebieszczańskiego, na- 
czelnika wydz. eksploatacyjnego p. 
inż. Łaguny, nacz. wydz. drogowego 
p. Bystrzynarskiego i nacz. wydz. 
taryfowego p. Galijewskiego, w celu 
odbycia konferencji z Delegacią So- 
wietów co do uregulowania sprawy 
uchu towarowego przez st. Olech- 
nowicze. 

RÓŻNE 

— Niesłychane stosunki w III 
komisarjącie P. P. W nocy na 26 
b. m. w Ill komisar. P. P. posterun- 
kowy uderzył w twarz oraz bok 30- 
letniego Bonifacego Wojszwieło (Kra* 
kowska 5). Poszkodowanego  dosta- 
wiono do szpitala Św. Jakóba. Pra- 
wdopodobnie Woszwiele złamano 
żebro. 

Zwracaliśmy już kilkakrotnie uwa- 
gę na brutalne zachowanie funkcjo: 
narjuszów Ill-ciego komisarjatu. Pożą- 
danem by było, ażeby odnośne wła- 
dze zechciały wglądnąć w panujące 
tam stosunki. $ 

— (i) Žydowski Express. W 
dniu wczorajszym ukazał się w Wil- 
nie w sprzedaży ulicznej Nr 1 no- 
wopowstałego w Warszawie pisma 
żydowskiego «Warszawski Express», 

„Warsz. Express* ma być kopją 
zalewającej całą Polską prasy czer- 
wonej. 

— (y) Instytut kultury biało: 
ruskiej. W szeregu gmin i powia- 
tów wojewodztwa wileńskiego zo- 
stały utworzone oddziały instytutu 
kultury białoruskiej, mające na celu 
zbieranie odnośnych imaterjałów do 
przeszłości historycznej i zabytków 
ludowych w danej miejscowości i 
okolicach, które to dane mają być 
kierowane do oddziału wileńskiego. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— k) Komisja Międzyzwiązko : 
wą b. wojskowych. Zapowiedziane 
swego czasu zebranie delegatów 
dziewięciu organizacii b. wojskowych 
w sobotę dnia 21 b. m. odbyło się, 
przyczem zw. Oficerów Rezerwy re- 
prezentował p. Ławrynowicz, Zwią: 
zek Podofic. Rezerwy p. Stankiewicz, 
Związek Inwalidów p. Dyla, Zwiążek 
Legjonistów p. Mydlarz, Związek O 
sadników p. Grajewski, Związek Hal- 
lerczyków p. Narbutowicz, Związek 

  

et Ie poėme de Гоепуге 
et la вёгорВе @и роёте 
et les mots du groupe 
et les [ettres du met 
et la moindre 
boucle des lettres 
C'est ton pied 
de satin attentif 
que je pose 
danseur de corde 
rose 
aspirć par le vide 
a gauche 
a droite 
da dieu secone 
et je marche 
vers l'autre rive 
avec uu prócamtion infinie,.. 

Kropki na końcu sam dodaję aby 
oznaczyć, że poemat ciągnie się da: 
lej i dalej. Jak się już rzekło: Coc- 
teau, wzorem Marinetti'ego i wogóle 
futurystów francuskich, — nie używa 
interpunkcji. A to dla tego aby czy- 
telników przyzwyczajonych do po- 
bieżnego przerzucania dzienników 
zmusić do uważnego czytania i za- 
stanowienia się! 

Czasem zupełay brak interpunkcji; 
czasem są tylko wykrzykniki i znaki 
zapytania; niektórzy poeci zniżają się 
do interpunkcji tylko tam gdzie do- 
tykają realnego, zewnętrznego świata 
a porzucają ją rozwijając wizje poe- 
tyckie. 

Oto zaś wiersz tegoż Coctzau — 

z inierpukcją. W. przekładzie Anny 
Czerny: 

Złą towarzyszko, co w śnie umierasz 
Jakich korytarzy? 

Jakich korytarzy w śnie drzwi otwierasz? 
Co ci się marzy? 

I widzę jak porzucasz twarz twoją za- 
Kluczem na trzy spusty, 

Zostawiając tu tylko główkę twoją krętą 
I cały dom pusty. 

Całuję twe policzki, ściskam ciało twoje 
: Z naglym przestrachem, 

Cicho wychodzisz z siebie, jakbyś przez 
[pokoje 

Uclekała dachem. 

Zanim się rozstaniemy z tym za- 
czarowanym światem najmodernistycz= 
niejszej poezji francuskiej, jeszcze 
jeden wierszyk tylko, jeden tylko 
jeszcze niech przytoczę w oryginale. 
Tegoż Cocteau: (***) 

Pipe au coeur de cendre si tendre 
Qw'il plonge en ton champagne amer 
Mer matinale aux pieds d'eponge, 
Un gouvenir de Saint Omer. 

Ua matelot coupe une orange: 
C'est Ia mer rouge. Le rideau 
Foit I'autre matelot un ange 
Ayant ses voiles dans le dos. 

Qw'il entre, Marie, et qw'il parte 
Jouer ailieurs son seul atonut: 

***) Jean Cocteau: <Poesie> (tak). Tom 
0 466 atronicach zawierający 1 «Cap de 
Bonne Espć-ance», i +Vocabulalres i <Plein- 
Chant» etc. Wydanie szóste. Paryż. 1925. 
Str. 363, Wiersz zatytułowany... <Myssolis». 

Dowborczyków p. Kulesiński, Zosta: 
ła wyłoniona Komisja w celu ułoże- 
nia regulaminu Międzyzwiązkowej Ko- 
misji b. wojskowych ziemi Wileń* 
skiej Pierwsze posiedzenie Komisji 
odbędzie się w sobotę dnia 28 b. m. 

TEATR i MUZYKA, 

— Teatr Polski (sala <Lutnia>). Dziś 
po raz ostatni znakomita komedja Verneuiį- 
la <Orzeł czy reszka» z Z. Kuszlówną w 
roli Maici, 

W niedzielę 29 b. m. drugie i ostatnie 
w bieżącym sezonie przedstawienie popołu- 
dniowe. Wystawioną zostanie ciesząca się 
niezwykłem powodzeniem komedja W, Ra: 
packiego <Ja tu rządzę» z rewją  baletową. 

W poniedziałek 30 b, m. zamknięcie le- 
tniego sezonu. 

Bilety na wszystkie przedstawienia 
nabywać można od g. 11—1 i 3—9 wiecz. 

Początek o g. 8 m. 30 wiecz. 

WYPADKI I KRADZIEŻE, 
— Inspektor puszczający fal- 

szywe banknoty. W Mołodecznie 
przy okienku kasowym Urzędu Po- 
cztowego inspektor instytucji ubez- 
pieczeniowej usiłował puścić w obieg 

3 

5 złot. fałszywy banknot. Dochod:e- 
nie w toku. 

— 'Nożem w plecy. Dn. 26 b. m. ude- 
rzono nożem w plecy właściciel domu N.62 
przy ul. Kajwaryjskiej Jana Rukojca. - 

_ Poszkodowanemu pogotowie udzieliło 
pierwszej pomocy. 

Sprawca zbiegł. 
— Nagły zgon przodowniką P. P. 

Dn. 26 b. m. nagie zmarł przodownik IV 
komis. 27—letni Rugenjusz Michto (Sło 
wiańska 10). Przyczyna śmierci narazie nie 
ustalona. 

— Sympatyczna żoneczka. W nocy 
na 26 b. m. K. Wicickiemu (Niemiecka 6) 
żona stołkiem rozbiła głowę. Pogotowie u- 
dzieliło poszkodowanemu pierwszej pomocy. 

— Oj te taksometry. Dn. 25 b. m. 
teksometr Nr. 14195, kierowany przez W. 
Milewka (Połocka 10) najechał na jadącego 
rowerem Jakóba Kulewicza (Wiłkomierska 
92). Poszkodowanego przewieziono do szpia 
tala żydowskiego, 

— Kradzież 200 butelek spirytusu. 
Z gorzelni «Wiktorjas (Zarzecze 2) skra- 
dziono 200 litrów spirytusu wart. 2000 zł. 

— Rycerz XX wieku. W m. Plisach 
Władysław Cenkowski, Konstanty (masz 
oraz N. Olszewska ciężko pobili i pa zwią: 
zaniu wynieśli w pole Nadzieję Sakowicz. 

Poszkodowaną dostawiono do szpitala 
w Głębokiem. Sprawców ujęto. 

ERA R SET E TRS SPSS! RENESANSAS 

Podpalacze i lupiežcy majątkow polskich 
przed 

W dni wczorajszym rozpoczął się 
wielki proces członków bandy pod- 
palaczy i łupieżców, którzy w roku 
1918 puścili z «dymem pożarów» 
cały szereg majątków ziemskich po- 
łożonych na terenie pow. Dziśnień- 
skiego. 

Skład sądu stanowią: przewodni- 
czący w. prezes A. Owsianko i asy- 
stenci sędziowie K, Kontowtt i Hry- 
niewiecki. 

Niewątpliwie uwadze tak wytraw- 
nych prawników nie ujdzie ani jeden 
szczegół świadczący o winie tych 
groźnych przestępców. 

Wszystkich oskarżonych w tej 
sprawie jest 45, z. liczby tej pięciu, 
jako najgroźniejsi odpowiada z wię: 
zienia, są to: Mołotownikow Siemion, 
Oriechowy Arsenij i Bazyli, Jurkiewicz 
Henryk i Zabiełło Juljan. Pozostali — 
włościanie i służba folwarczna odpo: 
wiadają z wolnej stopy. Nie brak 
między niemi i starców, jeden z nich 
uczestnik wojny tureckiej liczy obec- 
nie 80 lat, 

Dwóch oskarżonych Andriejenko 
i Bachil nie stawili się, wobec czego 
sąd postanowił skomplikować kaucje 
ich na rzecz Skarbu Państwa, roze- 
słać za nimi listy gończe, a po od- 
nalezieniu aresztować. Jeden z obec- 
nych oskarżonych ].Szerniot, głucho: 
niemy, wobec czego odpowiada Są- 
dówi za niego jego żona również 
współoskarżona. 

Dwóch innych oskarżonych zmarło 
w okresie śledztwa wstępnego, a 
dziewiętnastu na czele z hersatem 
bandy Cemochem, pod Bercowem 
zbiegło do Rosji sawieckiej. 

Po sprawdzeniu personalji oskar- 
żonych i listy obecności świadków 
(75 oskarżenia i 195 ze strony obro- 
ny) oraz zadecydowaniu kwestj przy- 
znania praw powodu cywilnego p. 
Malwin' 
przysądzenie jej sumy 8 tys. złotych, 
jako odszkodowania za rzeczy zra- 
bowane z majątku (sumę tę, w razie 
przysądzenia, zapłacą uczęstnicy na* 
padu na jej majątek) sąd przystąpił 
do ogłoszenia aktu oskarżenia zreda- 
gowanego przez podprokuratora Ko- 

werskiego. 3 

Akt oskarženia. 
W I'stopadzie 1918 roku na terenie pow. 

Dziśnieńskiego zjawił się agitator bolsze- 
wicki Cemoch vei Bercow i zorganizował 
bandę zbrojaą, która zrabowała i spaliła sze- 
reg dworów należących do obywateli ziem- 
skich—polaków. 

Przed dokonaniem napadów Cemoch 
zbierał w lasach okolicznych młodzież, roz* 
dając im broń i formując oddziały, któreby 
mogły wystąpić na każde zawołanie. 

Banda ta w przeciągu jednego tygodnia 
spaliła i obrabowała następujące majątki; 
<Mozarz» —E. Piłsudskiego, <Podolszczyzna» 
—J. Szyryna, <Zalesie» — St. hr. Mohla, 
«Urzecze»—K. Korsaka, «Piotrowszczyzna» i 
<N.Dwór>—A. Korsaka, «Czerwonka» I <Ozie 
ry»—-J, Oskierki, <Przemysłowice» —Przemy- 
sława, «Białynia» —Żyźniewskiego, <Hatow- 
szczyzna» — M, Brzostowskiej, <Litewszczy- 
zna»—P. Wińczy, <Katarzynowo+—Wł. Za- 
dwajko, <Fisberg»—Rutkiewicza, <Sielce> — 
Bdm. Kołłontaja, <Marcebelin» — Przyboro- 

wej. 

Il a mis du bien sur les cartes, 
Bt son col de I'ancre partout. 

Morze porancowe o nogach z 
gąbki!. Czy może być coś prześlicz- 
niejszego? W dodatku Saint-Omer 
(które dostało się iu jedynie dla swe- 
go mer wspólcźwięczącego z mer 
(morze) i amer) leży w odległości 
dobrych 20 jeżeli nie więcej kilomet- 
rów od morza, tedy żadne nadmor- 
skie wspomnienia mle mogą mieć nic 
wspólnego.. z Saint-Omer. Ale któżby 
zważał na taką bagatelę. 

Zwłaszcza wobec przyjścia na 
świat w tymże 1917:tym w Zurychu 
nowej szkoły poetyckiej jeszcze jednej, 
Był to tym razem istny potwór. 
Nazwano go Dada. Ojcami mu byli: 
Rumun Teara, Niemiec alzacki Arp i 
rodowity Niemiec Hiilsenberk. Grupa 
ta puściła w obieg doktrynę wprost 
przeciwstawienia świata poetyckiego 
materjalnemu Światu, rzuciła hasło 
wyzwolenia się kompletnego ż pod 
kurateli wszystkiego co zwie się spo- 
łeczeństwem, słownikiem, intelektem, 
literaturą. Dadaiści oświadczali, że 
wszystko co spontanicznie powiedzą 
jest — poezją. Natchnienie! — i basta. 
niema o czem mówić Było to zifima 
Thule, szczyt rewolucyjności zapo- 
czątkowanej przez — Ś. p. Roman- 
tyzm. O1 Romantyzmu — do Da- 

Wincza, która wystąpiła o, 

sądem. 
Wszystkie te napady nosiły wyraźne 

cechy planowej roboty, bandy powstałej na 
tereaie gm, Zaleskiej. 

„ We wszystkich wypadkach posługiwano 
się terrorem, starając się groźbą przestraszyć 
służbę, która powiadamiana zawczasu ucie- 
kała z majątków. 

Działo się to wszystko podczas okupa- 
cji niemieckiej, której władze poinformowa- 
ne o istnieniu bandy przez wójta Zalesia 
K. Krywionka zaaresztowały przywódców z 
Cemochem na czele, 

Po kilku dniach aresztowani zostali wy* 
puszczeni na wolność, a znając osobę @е- 
nuncjanta 18.X1/18 r. odszukali go, pomimo 
ukrywania się i zamordowali w lesie. Spraw- 
cami tego mordu byli: A, i Z. Oriechowy, 
C.1 B. Krywionok i M. Babicz. 

Służba folwarczna hr. Mohla przed sa- 
mym napadem oświadczyła, że musi wyje- 
chać, bowiem otrzymała rozkaz od kierow- 
nika bandy — Mołotownikowa. Bandą gro- 
miącą majątek hr. Platera dowodził Piotr 
Andrylenko, włościanin z Łomoczyna. 

Podczas napadu na majątek p. Korsaka, 
zginęła w płomieniach krewna jego żony, 
chora umysłowo Zofja Kiriki. 

Pałac i gorzelnie należące do p Sta- 
chowskiego spaliła banda Czeronka, licząca 
50 osób. 

19.XI tegoż roku powracający z Głębo- 
kiego do Sielc p. Kołłontaj poinformowany 
został przez chłopów, że majątek jego ma 
być spalony i rzeczywiście po krótkim prze- 
ciągu czasu zobaczył łunę. Jednocześnie 
a spalono dwory pp. Brzostowskiej i 

nczy, 
Podczas napadu na Sielce bandyci za- 

mna Z. Czerniawską i ranili szabią jej 
matkę. 

Podczas krótkiego pobytu władzy s0- 
wieckiej działał na terenie powiatu komitet 
rewolucyjny, w którym czynny udział brał 
oskarżony Albin Jurkiewicz, 

‚ \ roku 1919 po przyjściu wojsk pol- 
skich rozpoczęto przeprowadzać dochodzenie 
w sprawie tych napadów, jednak ewakuacja 
Wileńszczyzny i defenzywa wojsk polskich 
uniemożliwiła na pewien czas kontynuowanie 

prac, i 
Na mocy danych posiadanych o tej 

bandzie urząd prokuratorski oskarża poszcze« 
gólnych podsądnych © stworzenie i należe- 
nie do-bandy, której zadaniem było rabo- 
wanie i podpalanie dworów, oraz wskaza* 
nych już przez nas poprzednio, o zamordo- 
wanie wójta K. Krywionka, 

Zeznania świadków. 

Po odczytaniu aktu oskarženią 
przewodniczący zarządził przerwę. 

. Po przerwie na pytanie przewod- 
niczącego: «czy winien» wszyscy Qs- 
karżeni odpowiadają <nic ie winien», 
Wielu z oskarżonych z rozbrajającą 
wprost naiwnością tłomaczyli pocho= 
dzenie rzeczy znalezionych u nich a 
zrabowanych w spalonych majątkach. 
Po załatwieniu tej formalności przy- 
stąpiono do zaprzysiężenia świadków 
z których jedną tylko izraelitkę za- 
przysiężono oddzielnie. 

„Wobec wielkiej ilośći świadków 
przewodniczący pozostawił 25 Świąd- 
ków do przesłuchania, resztę zaś 
zwolnił do dnia dzisiejszego, 

„Pierwsza zeznawała p. Malwina 
Wincza opisując napad na majątek, 
następnym świadkiem był nadkomi- 
Sszrz Janczewski, który scharaktery- 
zował dokładnie wybitniejsze osoby 
oskarżone o udział w bandzie oraz 
udzięlał wyjaśnień obronie w stosun- 
ku do poszczegółnych oskarżonych. 

T, 

daizmu. 
Taki np. Trystan Teara „$piewa“ 

sobie tak: : " 
Т'ецпьрепд о 
słonyc! WI 
suknia Ew * 
słonecznych fałdów 
Siraconych dzisiaj 
prawie dostępna 
powolność szalom 

północą przecięta... 
I tak dalej jeszcze przez półtora 

tuzina strof. Co mu szkodzi! 
Paul Eulard — utrzymuje Fay — 

napisał krótkie poezyjki.. niezapom - 
niane. Niestety — biada — publicz- 
ność chciała widzieć w dadaistach 
jedynie szaleńców łaknących reklamy... 

Dada było ostatnim krzykiem 
poezji najnowocześniejszej. Wśród 
wszczętego przez dadaizm hałasu, 
sam on gdzieś się zaprzepaścił. Zgi- 
nai, znikł, zeszedł z pola. Impuls da- 
ny poezji francuskiej przez Rimbauda 
dorzucił ją aż do dadaizmu. 

Futurystyczny ten dziwoląg za- 
trzasnął za sobą ostatecznie podwoje 
ogromnej, stuletniej epoki zwanej 
Rosmantyzmem.  Rewolucyjność ro- 
mantyczna doszła do absurdu. | — 
wyczerpała się sama w zawrotnych 
nonsensach, 

A teraz — co ma przyjść nowego? 

Gz
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Od Kasy Chorych 
uchowaj nas Panie! 
Otrzymujemy następujące słuszne 

uwagi O działąlności Kasy Chorych. 
W každem kuliuralnem . społe: 

czeństwie zdrowie publiczne stanowi 
największą troskę jego kierujących 
sfer. Zupełnie słusznie, gdyż zdrowe 
społeczeństwo jest podstawą bytu 
państwa. Instytucje powołane do 
czuwania nad zdrowiem publicznem 
spełniają swe zadanie z całą powagą 
i zrozumieniem ciążącej na' nich od- 
powiedzialności,  Lekcewążenie lub 
rozmyślne zaniedbywanie tych obo: 
wiązków traktowane jest jak zbrodnia 
publiczna. Jak jest w państwach 
kulturalnych. 

Przypatrzmy się naszym instytu- 
cjom  czuwającym nad. zdrowiem 
publicznem, tak zwanym Kasom Cho- 
rych. Instytucje te mają charakter 
przedsiębiorstw handlowych. Próżno 
by tam kto szukał poważnej porady 
lekarskiej lub solidnego leczenia, Byle 
jak, aby taniej, aby wykazać jak naj- 
większe oszczędności. Stosunki wprost 
fatalne: warunki sanitarne, traktowa- 
nie chorych urągają wszelkim poję- 
ciom o higjenie i racjonalnem postę- 
powaniu. Oto przychodnia Kasy Cho. 
rych przy ulicy _ Dominikańskiej, 
Ciemny, ciasny pokoik, niezbyt 
czysty, z jedną małą lampeczką, wy- 
pchany szczelnie chorymi; przy trzech 
okienkach wydają kartki do 30 ro- 
zmaitych lekarzy; w kolejce do każ- 
dego okienka stoją ściśnięci, jak 
śledzie w' beczce, dziesiątki ludzi: 
chorzy weneryczni, chorzy na Oczy, 
chorzy na piuca, chorzy chirurgiczni 
i wewnętrzni — wszyscy zmieszani 
jak groch z kapustą. 
| Co pół godz, wydają kartki do 
innego lekarza i jest rzeczą niemożli« 
wą w tej masie dowiedzieć się kto 
idzie do jakiego lekarza i którym 
jest zrzędu w kolejce. Jeżeli się 
przyjdzie za godziną przed rozpoczę* 
ciem wydawania kartek — jest га 
wcześnie i musi się wyjść z kolejki, 
bo wydają kartki do innego lekarza 
jeżeli się przyjdzie za pół godz. przed 
'ozpoczęciem wydawania kartek — 
jest już za późno bo lekarz przyjmu-- 
je tylko 5 6 chorych i jest już 
sompiet. | tak z dnia na dzień masa 
nieprzyjętych chorych zwiększa ko 
lejki. Ten system znalazł wyraz w 
powszechnem twierdzeniu, że „łatwiej 
przejść wielbłądowi przez ucho od 
igły, niż choremu dostać się do leka- 
ża Kasy Chorych*. Niestety doświad- 
czyłem to na własnej skórze. Po 
trzech dniach nieudanych prób do- 
stania się do specjalisty musiałem 
zrezygnować z tego łrudnego za- 
dania. 

Pewnego dnia wyjątkowo sprzy- 
jało mi szczęście i już byłem przy 
okienku, ale oto nowa przeszkoda. 

— Czy pan pierwszy raz do tego 
lekarze? 

— Tak, chwała Bogu. 
— Nie mogę dać kartki, musi 

pan przedtem udać się do internisty. 
Iść do internisty, to znaczy zno* 

wu siracić jeden dzień. ldę do na- 
czelnego lekarza i przedstawiam 
sprawę. : 

— Nie mogę, iski przepis. 
— Ależ ją znam moją chorobę, 

próbuję się bronić. : 8 
— Nie szkodzi. Musimy się trzy- 

mać przepisów. 

A więc dla tych panów martwa 
litera regulaminu ważniejsza od zdro- 
wia człowieka. Jak w wojsku. Tylko 
z tą różnicą, że wojsko poświęca 
życie jednostki dla obrony państwa, 
Kasa Chorych broni swych mtere: 

sów przed pacjentami. I trzeba przy- 

znać, że to świetna strategja: bez 

bomb, bez gazów udaremnia się 

każdą próbę zwrócenia się do leka- 
rza. Interniści, którzy mają zwykle 
najwięcej pacjentów, mając jeszcze 

do czynienia z klasyfikacją cudzych 

pacjentów, nie są w stanie sumien- 
nie spełnić swych obowiązków. 

Do czego prowadzi taki system. 
Oto większość chorych nie mając 
środków na opłacenie prywatnych 

lekarzy zaniedbuje chorobę, lub leczy 

się domowemi środkami. Można by 

nad tem przejść do porządku, gdyby 
nie to,fże ustawa nakłada na wszyst- 

kich obywateli obowiązek należenia 
do Kasy Chorych i że na ten cel 
płaci każden poważną Sumę około 
100 zł. rocznie, 

Instytucja, zatrudniająca kilkudzie- 

sięciu pracowników. płacąc 500—600 
zł. miesięcznie do Kasy Chorych 
mogłaby za te pieniądze mieć kilku 

własnych lekarzy, którzyby wykony- 
wali powierzone im funkcje znacznie 
lepiej. Urzędnicy większych przedsię- 

Gazeta dla samobójców 
Niedawno ukazała się wiadomość, 

że w Wiedniu pocznie niebawem wy- 
chodzić gazela dla samobójców. 

Redzktorem „samobójcy* jest nie- 
jaki Rubin Gildenstern, który urodził 
się w Jerozolimie i jako kawaler po- 
jechał na naukę do Amsterdamu, 
gdzie mieszkał jego dziadek, który zo- 
stawił mu pokażną schedę. Z. wielką 
sumą pieniężną G. odbył pielgrzymkę 
do Jasnej Polany, gdzie mieszkał Lew 
Tołstoj, którego O. był 
wielbicie'em. Tam G. spędził prawie 
dwa laia, poczem na mocy porady 
wielkiego myśliciela rosyjskiego zaku 

  

zagorzalym.sobnošci z kierownikami 

Dokoła nadużyć w 1l urzędzie skarbowym m. 
Wilna. 

W związku z nadużyciami w Il 

urzędzie Skarbowym zwróciliśmy się 

do Wileńskiej Izby Kontroli Państwo: 
wej z prośbą o bliższe informacje 

w tej sprawie. lzba Kontroli jednak- 

że wszelkich wyjasnień odmówiła 
powolując się na ustawę zabraniają: 

cą jej udzielania na zewnątrz wiado: 
mości o charakterze jej prac. 

Skądinąd nam wiadomo, że przed 
paru miesiącami zginęła w || urzę- 

dzie skarbowym księga główna, któ- 

ra następnie «odnalazła» się w taki 

sam dziwny sposób jak zginęła. Ma 
to podobno również wiązać się ze 

sprawą nadużyć ujawnionych w wy- 

niku przeprowadzonej przez Kontro- 

lę Państwową rewizji, Izba Skarbowa 

a rządziła dochodzenie, które podob- 

zno wpadło na trop szeroko rozgałę- 

Komitet ingresu J. E. ks, 
Obradował wczoraj in pleno pod 

przewodnictwem J. E. ks. biskupa 
Michalkiewicza. Ks. biskup zakomu- 
nikowat zgromadzeniu, że wespół z 
J. E. ks, arcybiskupem przybędzie do 
Wilna z Łomży, zby uczestniezyć w 
ingresie do tysiąca osób, Komisja 
kwaterunkowa oświadczyła gotowość 
zorganizowania noclegu nawet dla 
tylu gości. Na wniosek p. wojewody 
asystującego przy prezydjalnym stole 
J. E. ks. biskupowi Michalkiewiczowi, 
komitet postanowił prosić J. E. ks. 
arcybiskupa, aby odstąpił od swego 
zamiaru wydania rautu w  Palacu 
Reprezentacyjnym dla społeczeństwa 
celem nawiązania z nim kontaktu: 

zionych nadużyć. Charakter tych na- 
dużyć ma potwierdzać, że na terenie 

Il urzędu skarbowego  operowała 
zgrana szajka malwersantów. 

Jak się dowiadujemy, w związku 

z ujawnieniem nadużyć naczelnik Il 
urzędu p. W. Sokołowski będzie 
przeniesiony z Wilna do jednego z 
miasteczek prowincjonalnych. 

Zaznaczyć należy, że już od dłuż- 
szego czasu miejscowe organizacje 

gospodarcze zwracały uwagę władz 
odnośnych na działalność Il urzędu 
skarbowego, lecz wszystkic skargi 
były nie uwzględniane. Ostatnio o- 
kazuje się, że ceły szereg podatków, 
ściągniętych przymusowo, często z 

ruiną płatników, nie wpłynął do ka- 
sy skarbowej. 

arcyb, Jablrzykawskiego 
Przeciwnie to społeczeństwo wileń: 
skie.powinno i gorąco pragnie po- 
witać wystawnym rautem przybywa: 
jącego do Wilna swego arcybiskupa. 
J. E. ks. biskup Michalkiewicz, który 
udał się wczoraj wieczorem do War- 
szawy podjął się łaskawie ziożyć J. E. 
ks. arcybiskupowi Jabirzykowskiemu 
prośbę i życzenie Komitetu ingreso- 
wego, który niewątpliwie trafił w 
myśl całego Wilna 1 archidjecezji, 

Komitet ingresu ma odbyć po- 
nowne plenarne posiedzenie w cobotę 
4go b. m. o 7 wieczorem w wielkiej 
sali konferencyjnej województwa. 

Tymczasem będą energicznie pra- 
cowały poszczególne komisje. 

Konferencja kolejowa w Królewcu. 
W dniu 31 bm. wyjeżdża do 

Królewca delegacja Wileńskiej Dy- 
rekcji P.K.P. celem wzięcia udziału w 
konferencji, na której omawiana ma 
być sprawa zawarcia ummowy z Niem- 
cami o zorganizowanie ruchu granicz- 
nego na linji Grajewo—Prostkiń. 

W związku z tem projektowane 
jest rozszerzenie stacji Suwałki, któ- 
ra ma być punktem zdawczo-odbior- 
czym wagonów, pomiędzy Niemca- 
mi i Polską, jakkolwiek Suwałki poło- 

żone są o 28 kilom, od zgranicy, jed- 
nak projektowane jest organiz owa 
nie tam punktu. Za te udogodnienie 
Polska płaciła by rządowi Nienieckie 
mu po 15 zł. od kilometra za pociąg" 
Abstrahując już od wyrsźnych ko“ 
korzyści wynikających z podpisania 
takiej umowy zaznaczyć należy, żE 
tego rodzaju załatwienie kwestji przy: 
Czyni się do podniesienia ruchu han: 
dlowego w Suwałkach. 

Kable dla elektrowni miejskiej, 
Onegdaj powrócili do Wilna szef 

sekcji itechnicznej Magistratu p. Pie- 
gutkowski i dyrektor elekjrowni miej- 
skiej p. Glatman z Kolonji nad Re- 
nem, dokąd wyjeżdżali celem  odeb- 
rania kżbli wysokiego napięcia, 

Dnia 16 sierpnia przyjęto zamó- 
wione kable z fabryki Felien i Guil- 
laume w Kolonji, przyczem na wy- 
branych kawałkach dokonano próby, 
wymaganej przez przepisy elektrotech- 
niczne. Próby wypadły dodatnio, zaś 
próba na przebicie izolacji przeszła 
oczekiwanie i wykazała bardzo dobry 
stan materjałów izolacyjnych. 

21 sierpnia oglądano montaż za- 

mówionych części turbinowych w 
fabryce Wumag (Gorlice). Części te 
są już na ukończeniu i w ustalonym 
przy zamówieniu terminie przybędą 
do Wilna. 

22 sierpnia obejrzano w Polskiem 
t-wie elektrycznem w Katowicach re= 
mont kolektora dla turbiny. Remont 
ten został trochę spóźniony ze 
względu na brak odpowiedniej miad- 
zi w kraju. Prace prowadzona są jed 
nak obecnie dostatecznie intensywnie 
i jest nadzieja, że w początku przy- 
szłego miesiąca kolektor przybędzie 
do Wilna, (0) 

Obława ną dywersantów 
Organa straży pogranicznej w po: 

rozumieniu z miejscowemi władzami 
* policyjnemi urządziły w tych dniach 
w rejonie pododcinka Polikszty (po- 
granicze sowieckie) obławę celem 

ujęcia oddawna poszukiwanych osob- 
ników a także b. band dywersyjnych. 
Rezultatem obławy było ujęcie od- 
dawna ukrywających się przestępców: 

Jawierucha Antoniego, Rogdalę Grze- 
gorza, Piskowa Antoniego i Zubkowa 
Jana. Ostatni mieszkaniec Litwy po- 
dejrzany jest o udział w bandzie 
dywersyjnej teroryzującej miejscową 
ludność pograniczną, 

Wszystkich przekazano do dyspo- 
zycji odnośnych władz. 

Jeszcze sprawa b. sekwestrątora Wołynskiego, 
Rada Miejska na ostatniem swem 

posiedzeniu rozpatrywała przy drzwiach 
zamkniętych dodatkową sprawę b. 
sekwestratora miejskiego — Wołyń- 
skiego, W swoim czasie Wołyński 
został napadnięty w niewyjaśniony 
sposób przez nieznanych sprawców, 
w czasie pełnienia obowiązków służ- 
bowych, którzy mu mieli odebrać z 
górą 3000 żł. zainkasowanych przez 
niego pieniędzy miejskich. Sprawa ta 
dotąd jeszcze nie została należycie 
wyjaśnioną, to też Wołyński. jako 
chory przebywał na kuracji w szpita- 

lu i otrzymywał z Magistratu odpo- 
wiednie zapomogi. 

Obecnie Wołyński zwrócił się do 
Magistratu z prośbą о przyznanie 
mu stałej emerytury, w wysokości 
500 zł. miesięcznie. 

Wobec tego jednak, że sprawa 
Wołyńskiego przedstawia się dotad 
niejasno, przeto Rada Miejska orzek- 
ła podanie pozostawić bez uwzględ- 
nienia. Magistrat zaś ze swej strony 
zadecydował sprawę niewyjaśnionego 
napadu wyświetlić na drodze sądo- 
wej. 
  

EEESAETI NL LTKA OZ WERKE ACTA TE TY ZEE ZE RTZ ZOT RCTOZZY АН ТО ЧЕН 

biorstw powinni się zorganizować 
celem wspólnego opracowania i wnie- 
sienia do Sejmu interpelacji o zmia- 
nie istniejącej ustawy. Mam nadzieję, 
że obecny iząd poprze inicjatywę 
prywatną, podjętą w walce z biuro: 
kratyzmem Kasy Chorych. 

I. Krzyżanowski. 

ezpłatnie t.zw. «pechowców»  (ver- 
krachte Existenzen), dając im jeść i 
pić i pilnując ich, by. nie popełniii 
samobójstwa. 

Gilderstern nie był filantropem w 
pospolitem pojęciu, lecz specjalnie 
poświęcał się samobójcem, na któ- 
rych wydatkował znaczną część swe- 
go mienia. Przez długie lata G. wę- 
drował po Syberji, dopomagając ka- 
toržnikom w ich rozpaczliwem poło- 
ženiu, i zapoznając się przy tej Spo- 

rewolucji 
rosyjskiej których pewien odłam jest 
obecnie wodzirejami Rosji, Nie za- 
pomnieli oni o G.i posyłają mu od 

  

lowe, szmer- Tarteze ;q gowe, * giel w proszku, na 
płótnie,  karborundum 0 cenach 

najniższych polecają 

Francuz I Olszewscy 
Wilno, Zawalna 21, tel. 398,   

O 

MJ 

  

CENA BILETÓW; Parter — 50 gr., Balkon — 25 gr. 

Dziś będzie wyświetlany tilm 

„ZWIASTUN ŚMIERCI: dramat w 7 aktach. 
W rolach głównych: Betty Compson i Tom Moore. 

NAD PROGRAM: <Kto się na gorącem sparzy, ten na zimno dmucha» groteska w 2 akt. 

№199 ;1209 

Orkiestra pod dyrekcją Kapelmistrza p. W. Szczepańskiego. 
POCZĄTEK SEANSÓW: w niedzielę i święta o godz. 3-ciej, w dnie powszednie o godz. 5-tej. ANONS: <SCARAMOUCHE» 

  

  

Wiedży Handlowej i Ekonomicznej 

w Wilnie, ul. Biskupia 12, 
Zapisy przyjmuje i informacji udziela Sekretarjat Kursów 

w godz. 5 — 7 po południu, 

Wykłady w godzinach popołudniowych, 
Warunki przyjęcia: 6 klas szkoły ogólno-kształcącej lub 

ukończenie średniej szkoły zawodowej. 

  

  

Mała Pohulanka 9. 

Przyjęcie chorych od 10 do 12 i od 4 do 5. 

Prywatna Lecznica Chirurgiczna 

D-ra T. Dembowskiego 

  

  

Duży portre 
Rozmiar 35x45 tylko za zł. 6 

retuszowany, artystycznie wykonany ze zdumiewające po- 
dobieństwem, w eleganckiem passe-partout, wykonany w 
przeciągu 12 dni. Za portret należy nadesłać 6 złotych. 

Adr. Zakład Fotograficzny „ROCOCO% | 
Warszawa, Zielna Nr. 3. 

PRAWIE 
DARMO 
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внавозевова 

SPÓŁDZIELNIA ROLNA 
ZIEMIAN в 

TELEFON 1—147 B 
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. KRESOWEGO ZWIĄZKU 

E „L. ZAWALNA I 

i Sprzedaž i zakup: 

go Żyta 
Owsa 

Jęczmienia 

Soli. 

-K. DĄBROWSKA 
Wilno, Niemiecka 3 m. 6. ) 

Wypožyczanie, sprzedaž, 
kupno, zamiana fortepianów 

pianin, tisharmonij. 

Otrąb żytnichi pszennych EŻ$ 

2-letnie KURSY EKONOMICZNO-HANDLOWE 

Polskiego Towarzystwa Krzewienią 

© 7 we. 
zuchą bajcą Upulun 

JÓZEF KARRACH 
Lwów, Kaściuszki (ó. 
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Przyjmę 2 uczniów—ce 
Wygodny pokój, zdrowy wikt, Pomoc 

w nauce, gra na fortepjanie 
Dyplomowani pedagodzy; matematy* 
ka, francuski, muzyka. Zwierzyniec, 
Miła 8 m. 2. Przystanek samochodo- 

wy przy ul Starej. 

в е 

ОНИа 
„WYDAWNICTWO 
WILEŃSKIE* 
45 Kwaszelnia 23.53 EE 

przyjmuje wszel- 
kie roboty w za- 
kres drukarstwą 
wchodzące. 

BZB 

ias 

EH Byli 

Eg? 
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Gabinat Kosmetyczny 
Z. Zdzienickiej. 

Masaż twarzy. Stosowanie  Radiolux'u. 
Usuwanie zmarszczek. Farbowanie włosów. 
Elektryzacja kosmetyczna. Usuwanie pod- 

brodka. 
Mickiewicza 1 m. 8, wejście z placu Katedr. 

W. Z. P. Nr 1 Wilno, dn, 30-1 1026 r. 

MUNDURKI szkolnie. 
FARTUCHY w wielkim wyborze, 
CZAPKI BERETY i panamki, 
KONFEKCJA damska, bielizna i 

trykotaż. 
Zamówienia wykonują się 

prędko i akuratnie, 
Bazar Wytworni Szkól 

Wilno, ul. Wieik: a 66. 

Studentka 
Uniwersytetu poszu: 

kuje kondycji w 
zakresie 8-miu klas. 
Może wyjechać. 

Zgłoszenia do Admi- 
nistracji <Słowa» pod 

<Studiosa>. 
    

yła !kierowniczka 
B szkoły zawodo- 

  

Doktór Kobieta-lekarz 

D. Zeldowicz | Z. Zeldowiczowa 
Przyjęc. 9—1 15—8 | od 12.5 Chor. kobiece 
oraz spec. weneryczne, moczopłciowe i 
skórne ul, Mickiewicza Nr. 24 (obok hot. 

Bristol), W. Zdr. P. Nr. 31, 

ND MKE MENAS 

    „ tykafski 

Odorono 
Nowy, nadzwyczajny wyn: 

przeciwko n 
poceniu się. 

alazek ame- 
admiernemu 

Żądać wszędzie: 
W.Z.P. Nr 29, Wilno, dn. 2-VI 1926 r. 

wej udziela lekcji 
kroju, robót, — przyj- 
muje obstalunki Pa 
wzory do wyszywdhia, 
oras obstalunki na 

robotę włóczk, szali, 
chustek, pantofli. dia 
dorosł. i dzieci, Ul. 

3g0 Mala d. 7 m. 17, 
Ostoja. 2 — 5 godz.     

  

SKŁAD MEBLI 

„Zjednoczeni stolarze" 
Trocka Nr 6. 

posiada wielki wybór mebli od 
skromnych do najwykwitniejszych. 

Przyjmuje wszelkie obstalunki 
wchodzące w zakres stolarstwa.     

  

  

NAJLEPSZE ŁÓŻKA ANGIELSKIE 
są Warszawskiej fabryki 

Konrad Jarnuszkiewicz 
i S-ka Tow. Akci 

które w każdej ilości i w wielkim 
wyborze po cenach konkurencyjnych 

są do nabycia w firmie 

D./H. F. Mieszkowski *xgp"" || 
u! Mickiewicza 23     

  

czasu do czasu pewne sumy na jego 
cele humanitarne 

Z rozmaitych przyczyn głównie 
wskutek zawodu miłosnego, Gilden- 
stern 8 razy usiłował popełnić samo- 
bójstwo, lecz zawsze go ocalano, 
czego teraz, na starość nie żałuje. 
Przeciwnie, zadowolony jest bardzo 
ze siebie i rodziny, przyczem ślubo- 
wał popierać i ratować każdego, któ: 
ry żywi zamiary samobójcze, lub 
kiórego ocalono od niechybnej śmierci. 

— Każdy kandydat na samobójcę 
—powiada G. z westchnieniem—jest 
najnieszczęśliwszem stworzeniem na 
świecie, trzeba go powstrzymać od 
rozpaczliwego kroku, który nie tylko 

unieszczęśliwia jego samego, lecz 
jego rodzinę. 

gmach dla... samobójców. 

nostek poszczególnych. Innemi słowy, 
jeżeli samobójca pozostawia po 

i nie pełne daktyli, 
: świętojańskiego, które otrzymuje z 

Gildenstern zamierza teraz za resz- Palestyny od swoich krewnych. Na: 
tę swego majątku wznieść wielki wiasem mówiąc, o Palestynie wyraża 

się on zapałem, jako o kraju, 
Mają tam być urządzone mieszka- spędził dzieciństwo i 

nia dla całych rodzin, jak i dla jed- corocznie w sprawach handlowych. 
Przed pewnym czasem G. założył 

zmęczonych życiem, 
bie rodzinę, ta ostatnia ma także tam obecnie zaś chce założyć pismo dla 

so: klub dla ludzi 

ej! 

Wyprzedaż 
materjałów wełnianych, bawełnia- 

2-chuezni 
WANMONEKNNE WMAWIA WKM wezmę ua stancję. 

z Taniej! «o 30, Tani 
af Dobre utrzymanie, 

  

Bi troskliwa opieka. 
3 Ofiarna 4, m. 8. 

a —< 
= 
W wynteligenina wdowa 
a przyjmie 2 uczeni- 
a ce szkół śred na 
M mieszkanie, z pełnem 
fl utrzymaniem, Opieka 

nych, jedwabi, watoliny, kołder wa- @ zapewniona. Tanie 
towych i pluszowych, 

ubrań, palt, mundurków uczniowskich, B 

gotowych 

p. x. E, Mleszkousk 
sp. z ogr. odp. 

ul. Mickiewic za 23. 

1 JE I IL LL A DR KL 7 

mieszkać. Lokatorzy mają otrzymy- samobójców: 
wać wszystko bezpłatnie, dopóki nie 
znajdzie się dla nich zarobek, 

szem, wie jadając nic, 

Nigdy epidemja samobójstw nie 
grasowała tak silnie, 

Gildenstern jest radykalnym - jaro- trzeba tedy dbać o praktyczną pomoc 
co pochodzi tak dla samobójców, jak i dla pozo- 

od żywego stworzenia i żywiąc się stałych po nich rodzin. Organizacją 

oliwek i chleba 

jak ostatnio, 

gdzie 
dokąd jeździ 

obiady smaczne. zdro* 
we dla urzędkików— 
niczek. Ul. 320 Maja 

Ni 17 ой 2—5 g. 

CHMISTRZYNI 
praktyczna, 
,znająca dobrze 

kuchnię poszukujepra- 
cy na miejscu lub na 
wyjazd. Ul. św. Anny 
7 m. 21, w godz. 10 

  

ROZ POPOOEOHOOPR"OPGOPQ ANO dO 6 wieczór, 

oz —————————— 

p wielki majątek w którym osiedlił 

głównie owocami. Ma zawsze kiesze- tej pomocy ma się zająć moje pismo, 

Prywatna Szkoła Powsze hna 

M. Daezewskieį 
Racjonalne przygotowanie, do szkół 
średnich z nauką jęz. 

(syst froeblowsk i m) 

Przyjmuje się dzieci od lat 6 de 
1 oddziału, ul. śsto Jakóbska 12 — 6 
(koło kościoła św Jakóba) 

. Zapisy codziennie od g. 10—2 pp. 
i od 4—5 pp. od dn. 20 b. m, 

....220200327020000D0203000054"030 

francuskiego 

" 

Dr med, LEWIN 
powrócił. 

UL Zawalna 28 — 30, 
tel. 5—85, 

    

Dr.med.M. Mienieki 
Adjunkt Kliniki skór- 
no-syfiligolog. Uni: 

wersyt. S. B. 

POWRÓCIŁ. 
Wileńska 34 m. 3. 
Przyjm. od 4 — 7, 
    

Do wynajęcia: 
2 duże pokoje nie- 
umeblewane, z eiekt- 
rycznością. wejscie nie 
krępujące, z ewentu. 
palną używalnością 
kuchni, oraz 1 pokój 
umeblowany.  Biało- 
stocka 6—5, od godz: 
9—12 i od 6—8 рро!. 
W święta od godz, 11 

do godz. 4 ppał. 

LNaIGZIONY 
piesek na ul. Zakre- 
towej. Dowiedzieć się 

Antokolska 61 A. 

a podstawie rOz- 
N porządzenia 

Ministerstwa 
Oświaty rok szkolny 
w Gimnazjum  Biało- 
ruskim w Wilnie roz- 
pocznic się dnia 15 
września r. b. Egza- 
miny i poprawki od- 
będą się 13 i 14 tegoż. 

miesiąca. 
Dyrekcja Gimnazjune 
Błatoruskiego w Wilnie 

    

  

oszukuję pożyczkt 
Pi 10.000 dola- 

rów pod 1-szą. 
h'potekę na dużą po: 
Siadłość pizy głównej 
ul. w Wilnie. Szcze- 
guły w Biurze Rekla- 
mowem, Garbarska 1. 

  
  

W Państwowej 
Szkole Techni- 
cznej w Wilnie 
wakuje posada nauczy- 
ciela jęz. niemieckiego 
w ilości 24 godzin ty: 
godniowo. Ponarska 63 
p ее 

czniowie mogą 
być przyjęci na 
mieszkanie 

otrzymają opiekę, 
zdrowe. dobre Oaży- 
wianie, w razie por 
trzeby pomoc w naur 
kach, fortepian na 
miejscu. Inform ace 

Rzeczna 11 m. 14, 
godz, 5—7. 

rodzinie lekarza 
STANCJA dla 
1—2 uczenie 

klas niższych, požąda- 
ne z gimn, 5. 5. Na- 

zaretanek. Inform, 
Kalwaryjska 69 m. 6 
  

PENSJONAT 
Z. Brzostowskiej 

dia uczących się pa 
nienek, 

Troskliwa opieka. 
Arsenaiska 6 m. 1. 

  

GOTÓWKĘ 
w każdej sumie 
z zapewnieniem 

zwrotu w walucie 
i solidnemi gwa- 
rancjami najkorzy* 

stniej lokuje. 
Dom H.-K. 

ZACHĘTA 
Gdańska 6 m 1. 

Н tel. 9—05. 
L— 

7 ziemiańskiej 
W rodzinie pokėj 

dla 2-ch uczni— 
nic, utrzymanie dobre, 
korepetycje, pianino. 
Portowa 4 — 8. 

  

  

  

Pieniądze na wydawnictwo łoży? 
będzie on sam. Pismo 
będzie w dwóch językach: 
miecku i po węgiersku, a z czasem 
także po włosku. 
wnictwa będzie Budapeszt, przyczem 
pozwolenie zostało już uzyskane i 
niebawem pismo zacznie wychodzić, 
Przeważna część współpracowników 
rekrutować się będzie z niedoszłych 
samobójców, jako <fachowców». Tak- 
że administracja i drukarnia obsadzo* 
na zostanie samobójcami, 

redagowane 
po nie- 

Miejscem wyda: 

  

wWyscswcs Miauisiaw Mackt WIET Redaktor w/z Czestaw Karwowski Odpowisdzisiny za ogłoszenia Жепст Ławiinki. Drukarnia „Wydawnictwa Wileńskie* Kwaszelna 23


