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tanta. Na dworcu
gen.
Daukantasa
spotkali Graużinis i dowódca
łotewskiej marynarki admirał hrabia „Kejzerling.
.

konterencja ta zebrała się w Genewie dn. 30 sierpnia b. r. bezpośrednio przed otwarciem sesji Rady i zgromadzenia Ligi Na.
rodów.

Powodem

tej propozycji

jest

okoliczność,

do mieszkania prywatnego hr. Kejzer-

w Rydze

dze celem

tas
mu

Manifestacie

szefa wojwłaśnie
bardzo

udział

na

między

Daukantas

kilka

który

powitany

przy- SOWiBiy

do Łotwy?
Mam obecnie urlop—odpowiedział litewski minister wojny -i postanowiłem wykorzystać go w celu
się-z”

organizacją

przez

dał możność
nizącją

zaznajomić

marynarki

uczestniczył

nia i przyjechałem
się tak

wyrażę,

dlatego,

by mi

litewski

Smetona,

wygłosił

obszerne

uregulować

dlugi

rosyj:

w Anglii.

sensację wywołały próby, podjęte ze strony rooddziały w Londynie, aby rozpocząć rokawania sowie-

Rosja chciałaby

stąd,

LONDYN,

uregulować

przypuszczają,

że potrzebują

przez rząd sowiecki

że nagła chęć Sowietów

kredytów

angielskich

ureguloi chcą je

koniecznie

2.VIII. PAT. Różnice zdań w łonie gabinetu,

ne wprowadzeniem ceł ochronnych,
zostały już zlikwidowane.
nie przyjdzie do przesilenia gabinetowego.

u tego,

ao wdro-

swe długi Angiji.

konilikiu w łonie rządu
skiega.

Załagodzenie

żeby, że

się

skie
wielką

Ze strony rządu angielskiego

tego zada-

nauczyć

ponieważ

wania długów pochodzi
w ten sposób osiągnąć.

gdy wia-

zbliżamy się do

prezydent

Mikutionisa,

dstawiciele tych banków. oświadczyli, że są upoważnieni

domości te okażą się nam niezbędne
w związku z tem, iż sami przystąpimy do budowy marynarki
wojennej.

Obecnie

również

chłopów

Chcą rzekomo

żenia rokowań,

się z orga-

wówczas,

lifewskich.

cko - angielskie w sprawie uregulowania długów rosyjskich w stosunku do Anglji. Prze-

ło-.

z hr.Kejzerlingiem,

chłopów

przywódce

LONDYN.2.8. Niezmiernie
syjskich banków, nających swe

tewskiej marynarki wojennej:
Rzecz
tego rodzaju, że oddawna
już
pertraktowałem

Kownem.

uczestników.

maniiestacjach

jazdu

"zaznajomienia

w zafargu Z

przemówienie. Prezydent Smetona podkreślił, że oczy calego Świata zwróCone są obecnie na Litwę. Z uwagi na niepewność Sytuacji Smetona
wezwał cały naród litewski do solidarności, zwracając
się jednocześnie
w
ostrych słowach: przeciwko opozycji, której zarzucał zdradę kraju.
jak oświadczył Smetona—są
zdrajcami przechodzącyOpozycjoniści
mi na stronę wrogów Litw . Wiec zakończył sięirezolucją, wzywającą rząd
Rezolukowieński, aby nie czynił żadnych ustępstw w sprawie wileńskiej.
cja kończy się słowami: Wiłno musi być litewskie.

zadanych

pańskiego

-— Jaki jest cel

50.000

W

„Siegodnia“ gen. * Daukan-

odpowiedział
pytań.

swoje

BERLIN, 2.VIII. PAT. Agencja Ost-Express donosi z Kowna: W miejscowości Olita tuż na granicy polsko-litewskiej odbył się wielki wiec
mabrać
nifestacyjay chłopów litewskich, w którym - według obliczeń —miało

jakiś czas spędził w gabinecie dowódcy marynarki w gmachu
łotewskiego
morskiego sztabu. Był tu także obecny hr. Kejzerling, jak również i przybyli z gen. Daukantasem
oficerowie
litewscy. W rozmowie ze współpracownikiem

na

BERLIN. 18. (PAT). „Germania“ omawiając artyku! „Izwiestij“ w spra
wie wystąpienia niemieckiego w Kownie wskazuje na oficjalne dementi ze
strony niemieckiej, jakoby Niemcy dokonały demarche u rządu litewskiego,
zaznacza jednak, powołując się na otrzymane informacje, że krok niemiecki
wzbudził podejrzenie, jakoby poseł Morath powodowany zapałem dla sprawy pokoju nie był zupełnie bez winy.
„Germania'* podkreśla, że Niemcy mają obowiązek zachowania ścisłej
neutralności w konflikcie polsko - niemieckim i wskazuje że nie leży w interesie Niemiec odsuwanie się od jednego z obydwu państw, o il Niemcy nine mo
gą mieć z tego jakiejś korzyści.

„Siegodnia”, której Daukantas udzielił wywiadu pisze, że jest on starym stronnikiem idei zbliżenia łotewskolitewskiego.Przedtem nim został mianowany ministrem wojny, był
dłuższy
czas prezesem towarzystwa
zbliżenia
łotewsko-litewskiego w Kownie. Zawsze zdradzał za'nteresowanie do Łotwy

gen.

minister

z przedsta-

przesłania jej premierowi, p. Wołdemarasowi.

Neutralność Niemiec

na.

wizytami

p.

Nota delegacji polskiej, zawierająca tę propozycję, zostanie
dniach najbliższych doręczona poselstwu litewskiemu w
Ry-

w

jeden dzień, w towarzystwie hr. Kejrerlinga wyjeżdża do
Libawy,
gdzie
obejrzy okręty łotewskiej
marynarki
wojennej. W Libawie gen. Daukantas
zamierza przebyć dwa
trzy dni, poczem bezpośrednio powroci do Kow-

urzędowemi

že

rokowaniom

wicielami rządu iitewskiego, nie mógłby
ze względu
Obowiązki udać się do Królewca w ciągu sierpnia.

linga, którego jest gościem, następnie
złożył wizyty wyższym
V
Įprzedstawicie-ełom władz wojskowych i dyplomacji.

się

z

Szfandar polski

Następne pytanie
padło
naturainie w kwestjach politycznych... o stosunkach polsko-litewskich.
W odpowiedzi
— pisze „„Siewodnia*
— przedewszystkiem
napół ironiczny,

napół

udziału...

-pan, jako
razie
— W każdym
sformułować
minister wojny, może
obecne stanowisko rządu litewskiego

wobec rokowań

polsko-litewskich.

Stanowisko nasze jest niezmien-

—.

ne: wszystkimi siłami

chowania

pokoju

Wobec

tego

na Oiimpjadzie.

broni swej aufonomii

BERLIN. 1.8. (PAT). Wczoraj odbyło się ostatnie przed ferjami posiedzenie plenarneSejmu Bawarskiego, na którem nowy rząd bawarski z prem
jerem dr. Heldem na czele otrzymał votum zaufania. Premjer Held wygłosił
obszerną deklarację programową, w której m. in. z naciskiem oświadczył, że
rzą bawarski nadal bronić będzie swego stanowiska w kwestji reformy uRząd

Rzeszy.

stroju

bawarski

wypowiada

się bezwarunkowo

naszem

i zadaniem

doprowawszystkiego, coby mogło
dzić nas do jakichś
incydentów i co

w przeciwieństwie

do

naszych

tendencyj pokojowych. Nikt nie może
wątpić w naszą pokojowość i my ze
swej strony robimy
w tym kierunku
wszystko,
co
jest tylko możliwe.
Rozmowa przechodzi na kwestję
nastroju w armii litewskiej.

miec. Rząd bawarski pragnie sprawiedliwego

między Rzeszę a Bawarję, i zapowiada walkę o przysługujące mu prawa au-

tonomiczne.

Expose premiera jugosłowiańskiego

Koroszeca.

WIEDEŃ,

2-VIII. PAT. Dzienniki donoszą z Białogrodu,
że
premjer
Koroszec oświadczył na dzisiejszem posiedzeniu skupszczyny m. i., żrząd jest Świadomy zobowiązań, zaciągniętych przez Jugoslawję w następstwie wstąpienia do Ligi Narodów i jest staaowczo zdecydowany
kontynuować dotychczasową politykę.
Rząd pragnie z każdem państwem utrzymywać dobre przyjazne
sto-

Mogę -mėwi gen. Daukantas— sunki oraz jest zdecydowany poprzeć każdą akcję, która

stormułować

nastrój tak w szeregach

i ciężarów

rozdziału dochodów

naszej armji, jak i w szeregach orgaNazwałnizacji strzelców litewskich.

oświadczają

w sprawie

zbawionym szowinizmu.

skie, jeżeli nie zostały wypowiedziane, platonicznie lecz miałyby być
cone w czyn, naruszyłyby istniejące prawa. Rząd stoi na stanowisku.

lecz

Gen.

Daukantas

tłumaczy,

leży rozumieć „nacjonalizm
winizmu“.

CR

opozycji
nieuznające

w

rządowych

Zagrzebiu,

decyzji

że uchwały
jugosło-

parlamentu

po- wiańskiego, przekraczają już ramy legalnej opozycji. Postanowienia zagrzeb-

jak na-

obró,„pań-

bez szo: stwo przedewszystkiem* i tego Stanowiska nie naruszą żadne uchwały.
:

— Jesteśmy tego zdania, że pań:
stwo w etnograficznych granicach2 swej
ludności podstawowej jest silniejszem

Od konglomeratu różnych

chłopsko-demokratycznej,

koalicji

Vreme, w kołach

na celu

pokoju.

manifestacji

dziennik

miałaby

utrzymanie

bym go nacjonalistycznym,

Jak donosi

Bzerwony dykfafor
_

WIEDEŃ.

2.8. Donoszą

z Moskwy,

Węgier w Moskwie.
że Bele Kuhn przybył wczoraj rano

do Moskwy

witany owacyjnie na dworcu przez licznych 3 przedstawicieli organizacji robotniczych.

Narodowo- — уа

poszczególne grupy
ści, w którym
narodowości jedynie osłabiają „jedna nego znaczenia. Przejechał się on sa- władze wykonawcze postawiła w dadrugą. Zasada ta precyzuje linję PO- mochodem z Kowna do Szawel i leko dogodniejsze położenie i zwolzwiedził jeszcze kilka miejsc, lecz żoł- nila od zależności od walki partyjnolityki rządu litewskiego.

w politycznej, dając tem możność kierowania się tylko interesami państwa.
armji, niech mi wolno będzie
Na
ostatnie
pytanie o prognozie
Następne
pytanie
—o
wewnętrznej
w
pobytu
© znaczeniu ostatniego
ius
rokowań _ polsko-litewskich minister
w Litwie.
Litwie sowieckiego attachć wojskowego sytuacji Sądzę—mówi
že na- odpowiedział:
minister
—
Sudakowa. Narady jego z panem
i
obecnie
jest
— Jeżeli z obu stron zaznaczy się
następnie podróż po Litwie zrodziły sza sytuacja wewnętrzna
Możemy dobra chęć uniknięcia koniliktu, która
zupełnie skonsolidowana.
wiele pogłosek...
ы
do przeprowa- nami kieruje, to, mojem zdaniem,
— Zupelnie bezpodstawnie — od- spokojnie przystąpić

—

Skorośmy

zaczęli

mówić

o nierzy

naszych

zobaczył

tylko

zapytać Szawlach.

naszej no- wszystko
wiedział gen. Daukantas—wizycie Su- dzenia reform w zakresie teorytycznie
łatwić.
która
konstytucji,
wej
žadć
przypisywa
należy
nie
dakowa

można

będzie

POW. —Rynek 9.

POW.—ul. Mickiewicza 24.

WARSZAWA—T-wo Księg. Kol. „Ruch*.
WOLKOWYSK—Kiosk B. Golembiowskiego

cyfrowe

i tabelowe

o 25 proc.

drożej.

Za

dostarczenie numeru

mniej więcej oględny poruszając spór
polsko-litewski i szalę winy
za wyartykułem w Niemcy, z całą pasją i nikłe stosunki
nie przechylając
na
siłą, dotychczas
w
stosunkach
nie- żadną raczej stronę. | oto nagle
pozamiešmiecko-kowieńskich niesłychaną. Cze- sel na sejm łotewski Hahn
kaliśmy na logiczny wniosek z tych cił w „Libausche
Zeitung"
artykuł
artykułów i oto mamy go w
ostat- więcej niż w ostry sposób napadająnim artykule jaki, do nas doszedł z cy na Voldemarasa.
Pierwszy
dał
Kowna: o możliwości frontu litewsko- też w wywiadzie wyraz swemu
przepolskiego. Dawno już temu
p. Tu- konaniu, że Łotwa na jesiennej
sesji
rauskas, który jakkolwiek największym w Genewie poruszy sprawę
Libawajest wrogiem obecnego premjera i acz Romny. Dotychczas żadne
urzędowe
naczelnym publicystą chadecji
litew- zaprzeczenie ze strony
łotewskiego
skiej, często nieomal
tautininkowskie min. spraw zagranicznych nie
wpływygłaszał poglądy o sprawie wileń- nęło,
natomiast organ
niemieckiego
skiej, — pisał ,w „Rytasie“: „Litwa i poselstwa w Rydze „Rigasche
RundPolska znajdują się w
podobnych schau* bardzo przychylnie
potraktowarunkach jak w Średniowieczu, kie- wał o zarówno, artykuł, jak zabiegi
dy im z jednej
strony
zagrażały posła Hahna. Ów „cios w plecy” wyNiemcy, z drugiej zaś Rosja*... Arty" „padł równie niespodziewanie,
jak dekuły takie jednak ukazują się w pra- marche Moratha. W Kownie zapanosie kowieńskiei jedynie w okresie ci- wało przekonanie, że jest on również
szy politycznej. Czynna akcja dyplo- wynikiem zakulisowej sprężyny, którą
w Berlinie.
Po artykule
matycznego
szablonu
kowieńskiego pokręcono
„Izwiestij“,
w
którym
się mówi
o
zmuszała
zazwyczaj
urzędówki
do
zmianie
frontu
Niemiec,
nie
było
czerównie szablonowych napaści na Pol;
skę pod każdym względem i za wszel- go czekać.
W
ten
Sposób
zrodził
się ów
ką cenę.
dziwny,
pierwszy
w
swoim
rodzaju
Aidas",
„Lietuvos
Obecnie artyku!
najartykuł o możliwości wspólnego polktóry ukazał się w przededniu
naprężenia

większego

stosunków

pol-

sko-litewskich, znamienny jest i jako
jedyny w swoim rodzaju uważany być
może słusznie za przełomowy.
tego
Historja zakulisowa genezy
następująca:
jest
artykułu
zupełnie dla kowień-

Morath

Poseł

ministerstwa spraw zagraniczna
przybył
niespodziewanie

skiego
nych

ulicę Daukantasa
na rzecz bardziej

Kowna

13
i interwenjował
ustępliwej
polityki

rokowaniach

w

Vołdemaras

tak

z

Polską.

zaskoczony

był

tym

pomyślnie za-

Dla

uszom.

charakterystyki

pierwszych bezpośrednio 'po demarche dniach należy zaznaczyć, że urzędowa „Elta, uważała za słuszne zde:
mentować wiadomość, później
nadać
jej zupełnie inny charakter,
powołując się przytem, na informacje
„Ber“
liner Tageblattu“, že byla to jedynie

uzupełmaniu z Berlina wiadomości
niających,
które potwierdziły
stanowisko posła Moratha, charakter „rozże ukrymowki“ stał się tak jasny,
Ten
b.
niesposó
było
wać go dalej
przed
sam „Lietuvos Aidas*, który
kilku dniami pisał, że o demarche,
we właściwem tego słowa znaczeniu,
zaatakował
nie może,
być
mowy
Niemcy w sposób najbardziej ostry i
pełnym wyrazem
pisał już wyraźnie
W

sio

tym

Niemiec.

samym

opozycyjny

mniej

więcej

„Lietuvos

cza-

Żinios",

który oczywiście najmniejszej
nie ominie okazji by wyolbrzymić
niepowodzenia polityki zagranicznej Voldemarasa, doniósł i rozdmuchał po całym Kownie wiadomość o akcji Łotwy na rzecz uruchomienia
linji kolejowej Libawa Romny. „Cios
w Plecy" brzmiał artykuł, w którym omawiało się rzekome postanowienie Łotwy poruszenia sprawy
tej kolei na
jesiennej

sesji

Ligi

Narodów.

Należy

tu zaznaczyć, że Lotwa, jakkolwiek
zainteresowana w uruchomieniu
tej
e
ła
linji, specjalni jednak nie torytowa

jej nigdy.

Znaczenie

frontu,

artykuł

bezpo-

średnio po wzmiankach
0 agresywnych planach Polskina Prusy Wschodnie... jest to wyraźna
pod
adresem
Berlina groźba,
Czem jednak tłumaczyć tak nagłą
zmianę stanowiska Niemiec?
Zainteresowane Oczywiście
w
utrzymaniu
jaknajdlużej sporu litewsko-polskiego
na martwym punkcie, wobec
wyraźnej klęski dyplomatycznej
Voldemarasa, w Obliczu wyrażaej opinii europejskiej, musiały kapitułować
lub...
porwać się na rzecz narazie dla Niemiec
niemożliwą:
zagrozić zbrojną
interwencją przeciwko Polsce.
Na to
Niemcy zdobyć się nie mogą.
Jeżeli
powstały pogłoski, że „wobec nieustępliwego stanowiska Voldemarasa sa.
ma Liga Narodów
rozwiązać
może
ręce Polsce“,—to mialy
one widocznie pewne podstawy,
skoro wywołały demarche
Niemiec
w Kownie. Z
dwojga złego
wolą
Niemcy,
ażeby

Polska nawiązała normalne stosunki
Po otrzy- z Kownem, niż żeby rozwiązała spra“

„przyjacielska rozmówka*.

„demarche'*

sko-litewskiego

drogi

wę liewską
w sposób
dla Berlina
jeszcze bardziej niepożądany. Naturalnie powstało równieź przypuszczenie,
że działał tu

wpływ mocarstw obcych,

co do których stanowiska,
a zwłaszcza Angli, najmniejszej nie można
mieć wątpliwości.
„Lietuvos
Aidas“
pisze coś
o „pewnych
koncesjach,

przyczyną,

przedsięwzięła
Depesze

narazie

woła-

Zgon

prof. Wł. Szajnochy.

KRAKÓW,

2. 8. PAT.

W Jawo-

rznie na Śląsku GCieszyūskim

zmarł

dziś ś. p. Władysław Szajnocha, proi.
uniwersytetu Jagiellońskiego
członek
Akademji umiejętności, geolog europejskiej sławy oraz członek
róznych
zagranicznych

towarzystw

nych. Pogrzeb
w Jaworznie.

odbędzie

geologicz-

się w sobotę

Gen. Renain w Warszawie.WARSZAWA,

2.VIII. PAT. Nowy

Szef francuskiej misji wojskowej
w
Polsce generał Denain, który przybył
wczoraj

do

Warszawy, udał

się

dziś

o godzinie 11-tej przed południem w
towarzystwie swego
adjutanta
por.
de Mac Mahon na grób Nieznanego
Żołnierza, gdzie złożył wieniec.

Komisja

rozjemcza dla określenia płacy górników.

KATOWICE, 2. 8. PAT. Dziś po
poł. odbyło się posiedzenie
komisji
piednawczeį i arbitrażowej w sprawie
podwyżki płac w
górnictwie.
Ponieważ w łonie komisji nie mogła powstać większość dla wydania gorzeczenia fpowołana
zostanie z ramienia
rządu specjalna komisja
rozjemcza,
która w najbliższych
dniach
sprawę
tę rozpatrzy.

Z min. spraw

zagr.

W
zastępstwie
min.
Zaleskiego
podsekretarz stanu min.
spraw
zagranicznych p. Alired Wysocki przyjął wczoraj posła
Wielkiej , Brytanii
p. Erskine.
Bawi
przejazdem
w
Warszawie
charge d'affaires polski w Kairze
p.
Dzieduszycki.

„Warszawiankać
przestala
wychodzić.
W
dnióń wczorajszym ukazał się
ostatni numer „Warszawianki*.
Dziennik
ten, prowadzony przez
prof.

Stanisława

Strońskiego,

wycho-

dził od października 1924 r., t. j. od
chwili, gdy p. J. Paderewski sprzedał
„Rzeczpospolitą* p. Korfantemu.

Śmierć 12.000 ludzi w falach
_ morskich.
PARYŻ,

2.VIII. PAT.

„Petit Jour-

nal* donosi z Manilli,
že szalejący
tam tajfun wyrządził olbrzymie spustoszenia na wyspie
Panay.
Kilka
miast uległo
zniszczeniu,
a m. in.
miasto lobaras, gdzie utonęło 12.000
mieszkańców.
:

„Na palu sławy.
PARYŻ,

2. 8. PAT.

W najbliższą

sobotę
przybywa do Francji
11.000
angielskich uczęstników wojny
wraz
z księciem Walji.
Ze strony francuskiej powitają
Anglików prawdopodobnie marszałkowie Fochi Petain.
Anglicy
przybywają
na pola bitew
Wielkiej Wojny.

Pożar w Galaczu,
GALACZ,

1. 8. PAT.

Dziš o pol-

micznym.

Litwa.

przynoszące artykuł „Liezatytulowaly
niektóre

nie jest tuvos Aidas“,

że rozpaczliwe

20 21

Niemcom przyrzeczonych.
lnni przenocy wybuchł w centralnej
dzielnicy
bąkują też o anschlussowych
awan- miasta pożar, który do rana
strawił
turach wiedeńskich i spoglądanie
na 10 domów.
Szkody są bardzo poważne.
to przez palce Anglji. le w tem praWojsko
zamknęło dostęp do zawdy, nie wiadomo. Możliwie,
iż jest
grożonych ulic i przystąpiło do ewaona pośrodku.
kuacji całej dzielnicy. Kilku żołnierzy
W Kownie zaś jednocześnie z po- odniosło rany.
leceniem napisania takiego artykułu
Skufki bezrobocia w Anglji.
rząd wydelegował do Rygi i do... LiLONDYN,
2-8, Pat. Podsekrebawy ministra Daukantasa.
Podrož tarz dla spraw dominjów i przewodwiększe niczący Komitetu do
spraw
zamorlą ma niewątpliwie o wiele
Lovat,
udał
znaczenie, niż cel oficjalny:
oglądanie skiej kolonizacji, Lord
się do Kanady w celu
Przedyskutołotewskich statków
wojennych.
Zawania z miejscowemi władzami spraw,
pewne Daukantas starać
się
będzie związanych z emigracją i sprawozdacoś zrobić w
kierunku
zniechęcenia niem
przemysłowego komitetu
dla
z oŁotwy do poruszenia
kwestji
kolei spraw przesiedlenia robotników
Libawo-Romneńskiej. To wszystko, co kręgów, dotkniętych kryzysem ekono-

„Otrzeźwienie Litwy".
tak ważne dla całej Łotwy, ile dla Li- pisma polskie
bawy, której wielki port obliczony na Czy jednak o jakiemś
otrzeźwieniu
d,
potężny Hinterlan
zamiera w całym mowa być może? Kto choć raz był
znaczeniu tego słowa. Libawa jednak w Kownie, ten wie dobrze, że Niemnie jest i nie była
benjamin- ców nienawidzą tam szczerze, zarównigdy
kiem republiki łotewskiej. Jej
naws- no jak bolszewików. Jedynie psychopolityki od
kroś niemiecki charakter i konkuren- patologiczne nastawienie
przeciąganie
cyjne dla Rygi położenie geograficzne 1а już tylu powoduje

było

dowodowego

2. Viil 28.

Urzędowa
kowieńska
„Lietuvos
Aidas'' uderza
jednym
po
drugim

za federalisty-

dążymy do za- cznym ustrojem uważając go za zasadniczy warunek zdrowego rozwoju Nie-

jest zabezpieczyć go. Chcemy uniknąć

jest

M

ŚWIĘCIANY

I

Ogłoszenia

spowodowa-

2.8. (PAT). Odbyło się dzisiaj protokułarne ogłoszenie
wyników konkursu artystycznego. Po ogłoszeniu decyzji przyznającej Połsce
I miejsce w dziale poezji, sztandar polski poraz wtóry w czasie igrzysk zawisł na najwyższym maszcie i odegrany został hymn narodowy. Również przy
ogłoszeniu wyniku konkursu w dziale malarstwa, sztandar polski wciągnięty
został na jeden z mniejszych masztów olimpijskich.

Bawaria

drożej.

własnym

AMSTERDAM.

poważny uśmiech.

-- Nie jestem politykiem,
a wojskowym,
to też w rokowaniach z
Polską
nie
biorę
bezpośredniego

powiewa

50 proc.

angiel-

Konierencie w sprawie paktu anfywojennego.

ich

|

CENY OGŁOSZEŃ: Wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej 30 gr. Za tekstem 10 groszy.
Kronika reklamowa lub nadesłane 40 gr. W n-rach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. Zagraniczne o

demarche, iż poczynił kroki celem zbadania rzeczywistego stanowiska Niemiec
nie wierzył
Innemi słowy, poprostu

kto zorganizował wojenną marynarkę
niewielkiego państwa. Dzięki
uprzejWIEDEŃ. 2.VIII. PAT. Według doniesień dzienników z Londynu,
memu _ pozwoleniu
hr. Kejzerlinga rijędzy Briandem, Chamberlainem a delegatami Włoch i Japonji mają się
udaję się razem z nim
do Libawy i odbyć z okazji podpisania paktu przeciwwojeanego
rokowania, dotyczące
na miejscu obejrzę okręty łotewskiej zwołania morskiej konferencji
rozbrojeniowej
na podstawie kompromisu.
marynarki
i zaznajomię
organizacją.

|

Artykut „Liet uvos Aidas“,

rokowań z!Litwą zaproponuje, aby

Z dworca gen. Daukantas udał się Zaleski, który osobiście przewodniczy

St. Michalskiego.

N.-ŚWIĘCIANY—ui. Wileńska 28.
OSZMIANA—-Spółdz. Księg. Nauczyc.
PINSK— Książnica Polska St. Bednarski.
POSTAWY—J. Wojtkiewicz—Rynek.
STOŁPCE --Księg. T-wa „Ruch*.

WILEJKA

NIEŚWIEŻ—ul. Ratuszowa

262

. Opłata pocztowa
niszczona ryczałtem.
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń

Dowiadujemy się z kół miarodajnych, że w odpowiedzi na
notę p. Woldemarasa, proponującą zwołanie plenarnego
posiedzenia konferencji polsko-litewskiej w Krlóewcu między !5 а 20

Łotwie płk. Giedrajtisa i swego adju- sierpnia, delegacja polska do

skowości litewskiej. Dlatego
Rygi jest
jego przyjazd do
znamienny.
Q godz. 10 w przerwie

drukarni

w sprawie czasu i miejsca ponownego spofkania.

Onegdaj rano pociągiem
berlinskim przyjechał do Rygi litewski min.
wojny gen. Daukantas w towarzystwie litewskiego wojskowego attachć w

izachował je na placówce

228,

Odpowiedź polska na notę litewską

Daukanfas w Rydze.

i

HORODZIEJ—K. Smarzyński.

IWIENIEC—A. Ossoling.
KLECK—-Sklep „Jedność.
LiIDA—ul. Suwalska 13.

NOWOGRÓDEK—Kiosk

A. Łaszuk

DUKSZTY—ul. Gen. Berbeckiego W. Surwiłło.
GŁĘBOKIE—ul. Zamkowa, W. Włodzimierow
DNO- Księg. T-wa „Ruch“.
GR

Piątek 4 sierpnia 1928 r.

4, otwarta

miesięczna z odniesieniem do domu lub z przesyłką pocztowa
zagranicę 7 zł Konfo cze kowe w PKO. Nr 80259.
sprzedaży detalicznej cena pojedyńczego
N-ru 20 groszy.

Gen. Daukantas zabawi

PRZEDSTAWICIELSTWA
BARANOWIiCZE—ul. Szeptyckiego
BRASLAW —Ksieg. T-wa „Lot“.

konfliktu polsko-litewskiego. Na

Pru-

e

„Najer Fołksbłat* zamieścił anonimowy wywiad
z wybitnym
politykiem
litewskim. Powiedział on: Sprawa wileńska jest tylko
pretekstem dla zagranicyi

dla

litewskich

mas

ludo-

wych. Świadomi rzeczy Litwini obawiają się przyłączenia Wilna do Litwy i
t. d. Ma on na myśli sztuczny
mur
chiński wobec
Polski
i dążenia do
karłowatej
maleńkiej
litewskiej
republiki, Inni chcą
Wilna
naprawdę.

nia o pomoc ginącej Libawy nie zaw- sy Wschodnie patrzą łakomem okiem Artykuł „Lietuvos Aidas* przemawia,
w imieniu
sze były w
dostatecznej
mierze
u- ci Litwini, którzy pragnęliby
widzieć naszem zdaniem, raczej
względniane przez Łotwę.
Niemiecka swą ojczyznę wielką i silną. O współ- tych ostatnich. O wszystkiem zadecystronę
przechyli się
ci wszyscy, duje, na jaką
prasa bałtycka często wskazywała na pracy z Polską myślą
polityka zagranicza. Bo
o przyszłości
Litwy. kowieńska
konieczność uruchomienia tej linji ko- którzy myślą
są ci właśnie,
ustępliwi
się
w Kownie dzisiej” najmniej
lejowej, która ongiś łączyła
Romny Ale zmagają
m.
chcą.
z Libawą, zawsze jednak w sposób szem dwa poglądy. Niedawno łódzk iktórzy Wilna nie

SŁOWO

2

ECHA KRAJOWE
PODBRODZIE.

Nofa sowiecka

tę uroczystość. Komunikacja kolejowa
Podbrodzia i z powrotem jest bardzo
godna.

— Obchód
14-to lecia wymarszu
Pierwszej
Kadry Strzeleckiej w Podbrodziu. W mieście Podbrodziu pod prze-

do
do-

ŚWIĘCIANY.

_
— Odezwy komunistyczne w pow.
Święciańskim. Onegdaj obok toru kolejo-

wodnictwem
Burmistrza
Rożnowskiego
powstał Komitet, którego staraniem
pod
protektoratem pana Starosty Święciańskiego Stefaua Mydlarza w dniu 5 sierpnia rb.
odbędzie się obchód 14-to lecia wymarszu
Pierwszej Kadry Strzeleckiej do boju o nie-

tąd niewykryci wywrotowcy

nane przez organizacje

nych

wego

na przestrzeni

Ignalino-Święciany

do-

rozrzucili

wię-

kszą ilość odezw komunistycznych,
nawołujących miejscową ludność
do
antypańpodległość Ojczyzny
z programem
nastę-, stwowej działalności.
Miejscowe władze
zarządziły
natychpującym
|
1) Godzina 4-ta po południu: na placu miast energiczne dochodzenie i są prawdoopłacasportowym popisy lekkoatletyczne,
wyko- podobnie już na tropie agentów,
i Przysposobienia

Wych.

Fizycznego

przez

Mińsk.

— Wystawa
rolniczo-przemysłowa
ca zostanie wygłoszony odczyt o celąch i i regionalna w drześciu n. B. laformują
zadaniach Strzelca.
nas, iż Województwo Poleskie, które
nie
3) W tejże sali odegrana będzie jednow
aktówka p. t. „Filiżanka herbaty* G. Bally. przyłączyło się do Targów Północnych
Wilnie,
organizuje
samodzielną
wystawę
4) Zabawa
taneczna
przy
dźwiękach
orkiestry dętej, urozmaicona różnemi
nie- rolnicze-przemysłową i regjonalną w Brzewystawy, któspodziankami jak kotyljon,
kosz szczęścia ściu n. B. Termin otwarcia
ią projektuje się zorganizować na szeroką
it. p.
skalę,
został jeszcze nie ustalony.
5) Loterja fantowa.
Nastąpi ono prawdopodobnie
w
druzamknięciu
Kierownictwo
obchodu
sprawować giej połowie września t. j. po
będą jako gospodynię i gospodarze: P..P. wystawy Targów Północnych w Wilnie.
Protektorat nad tą wystawą objął
miAlakrytska, Maliszewska,
Duchnowiczowa,
Rożnowska, Sobańska, Rejizewska,
Merwi- nister rolnictwa p. Niezabytowski.
dowa, Miłoszówna: Panowie:
Hr. TyszkieŻE »NALINO.
wicz, Suchorski
jerzy, Zellio Aleksander
ppłk., Maliszewski
Rajmund,
Duchnowicz
— Strajk
w
fabryce
przetworów
Michał, Wiłkojć Ludwik, Merwid
Edward, drzewnych w Ignalinie. Robotnicy, zatruRejżewski Dr., Alakrytski Aleksander i Ale- dnieni w fabryce
przetworów
drzewnych
ksandrowicz inżynier.
Rudnika w Ignalinie, ogłosili w dniu wczoOsiągnięty zysk będzie przeznączony rajszym strajk na tle ekonomicznym, żądana potrzeby Związku Strzeleckiego w Pod- jąc od 30 do 50 proc. podwyżki
dotychbrodziu. Komitet Obchodu uprasza
społe- czasowych płac dziennych Do strajku przyczeństwo o jaknajliczniejsze przybycie
na łączyło się kilkudziesięciu robotników.

Litwini

przeszkadzają władzom
umognianiu

wiech

polskim przy.

granicznych.

Donoszą
nam
z pogranicza pol- ze strony szaulisów, bądź też litewsko-litewskiego,
iż władze
polskiej skiej pogranicznej policji.
straży
pogranicznej,
które ostatnio
Wypadki te, które są dość częsie,
przystąpiły do umacniania niektórych zdarzają się przedewszystkiem w powiech granicznych,
powywracanych rze nocnej.
Szaulisi
niszczą
wiech
wskutek ostatniej burzy,
napotykają lub przesuwają je w głąb terytorjum
stale na pewne
drażliwe przeszkody Polski.

Tania w ynie komanistycznei par
polskiej,

„Jak porwano Kiedysa.
NOWA REWELACJA „PIRMYNU“..
Jak wiadomo swojego czasu w sposób niezwykie zuchwały porwany został przez wysłanników wywiadu kowieńskiego, z terytorjum Polski
emigrant
litewski, b. poseł,na sejm kowieński Kiedys. Organ emigrantów litewskich wychodzący w Wilnie „Pirmyn* zamieszcza obecnie rewelacyjne
szczegóły tyczące zuchwałego porwania.
W lutym do komitetu emigrantów
litewskich w Wilnie zgłosił się niejaki
Władysław Raczyński z Litwy ze swym
bratem Piotrem, zamieszk. w Jankowszczyźnie, pow. Święciańskiego i zapro
ponował swe usługi w kolportowaniu
literatury w rejonie Ucian po stronie
litewskiej. Literaturę otrzymał i wyjechał, nadsyłając od czasu do czasu wia
domości z Łitwy. W końcu maja Raczyński listownie prosił jednego z emigrantów aby przybył do jego brata w
Jankowszczyźnie, gdyż ma do omówie
nia bardzo ważne sprawy. Ponieważ
ten,był bardzo zajęty, pojechał Kiedys
i powrócił, wyznaczając następne spotkanie na 18 czerwca. W oznaczonym
czasie Kiedys znów przyjechał do Jakowszczyzny około godz. 12 w nocy i
zapukał do okna Raczyńskiego. Raczyń
ski wpuścił go i zapalił światło. Był to
znak umówiony.
Kilku szpiegów przy
pomocy
Raczyńskiego rzuciła się na
Kiedysa,

zbiło,

zakneblowało

mu

W związku z przemówieniem Bucharina na kongresie Kominternu oraz
art. komunisty polskiego
Pruchnika
w
międzynarodowej
korespondencji
prasowej o walce frakcyjnej komunistycznej partji polskiej, dowiaduje się
Naje Folkscajtung z d. 29 lipca, że
główny atak opozycji skierowany jest
przeciwko

posłowi

Warskiemu,

które-

go opozycja uważa
za oportunistę.
Stanowisko Warskiego pokrywane jest
jednak przez Komintern. Cały szereg
członków opozycji wykluczono ostatnio z K. P. P. Zajadłość walk irakcyjnych doszła tak daleko,
że tam,
gdzie
organizacja
opanowana
jest
przez jeden kierunek, przedstawiciele
drugiego nie mogą być funkcjonarjuszami partyjnymi. Walka wyszła ostat:
nio poza ramy partji i przeniosła się
do Zw. młodzieży komunistycznej. .
Ostatnio
organizacja
młodzieży
komunistycznej w Łodzi została rozwiązana za ogłoszenie odezwy przeciwko partji.

J[Pr

POWRÓCIŁ.
2,

tel. 592.

onek.

Opiece ludzi dobrego serca p oleca
się biedną. wdowę,
b. pracowniczkę

usta

i nawpół żywego przeciągnęło na stronę litewską. Raczyńscy otrzymali za
to po tysiąc litów, innych też sowicie
wynagrodzono, w obawie zaś przed interwencją Polski puszczono pogłoskę,
źe Kiedys sam przeszedł granicę.

dzieci. Zawalna

Szkoły
Wilnie,

Przemysłowo—Handlowej w
mającą
chorego
syna i nie

posiadającą

żadnych

środków

w

Szkoły.

3

Katastrofa żywiołowa
WIEDEŃ. 2.8. (PAT).
fun, który wyrządził szkody

również ofiary w ludziach. W

zostało

Gui

curriculo

pulver

olimpicum collegisse juvat...“

Są, którym wysoką rozkosz
sprawia, ścigając się na arenie

olimpijskiej,
sypać

tumanem

z pod

kurzu

kół.

Horacy.

Pojęcia nie mam

o rzucaniu

dys-

ująć go
kiem; nie potrafiłbym nawet
kompletJestem
w rękę lege artis.
aby
nym co do dysku ignorantem;
Horaceia
określen
ego
klasyczn
użyć
O dysku
Wiem
go, disci indoctus,
tyle tylko, ile wie o nim przeciętny
jest
że ciężki
inteligent: mianowicie,
niepomiernie, jako z żelaza zazwyczaj
odlany lub z ołowiu;
że rzucanie
dyskiem „na wyprzódki*
(kto
dalej
rzuci) sięga głębokiej
starożytności;
że Grecy
starożytni
pasjami
lubili
dyskiem ciskać na odległość...
przy
czem nie obchodziło się bez wypadków wcale
tragicznych.
Jeśli mnie
szkolna moja pamięć nie myli, sam
Apollo cisnął raz dyskiem tak niefortunnie, że ugodził nim w kogoś i trupem na miejscu położył. Przypuszcza|-

bie moment rozwinięcia nad
olbrzymim
_stadjonem
międzynarodowej
Olimpjady sztandaru Polski... mojej
Ojczyzny... I kiedym zdał sobie błyskawicznie sprawę
z ogluszających
okrzyków,
które
powitały
„tryumi
Polski"... ha! dlaczego nie miałbym się
przyznać? — gorąco mi się i rzewnie
zrobiło. | przekonany jestem, że p.
Konopacka „ustanawiając“
na Olimpjadzie w Amsterdamie
rekord
światowy
w rzucaniu
dyskiem
sprawiła wysokie
zadowolenie,
godziwą radość i bardzo, bardzo przyjemne połechtanie narodowej miłości
własnej i narodowej ambicji... conajmniej 29 miljoaom swoich
rodaków
na 30 miljonów ogółu Polaków
na
ziemskim globie.
Akurat taką, wysoką
satysfakcję
sprawił nam cztery lata
temu
rotmistrz Królikiewicz zajmując w konkursie konnym (indywidualnym)
na
Olimpjadzie w Paryżu trzecie
miejsce na
swoim
Picadorze.
Trzecie
rotmiejsce! Wówczas też dostąpił
mistrz Królikiewicz—a z nim
i Polska, jego ojczyzna
owacji przynależnej

zdobywcom

pierwszych

trzech

nagród. Wówczas też olbrzymie tłulepiej. zorganizowane my międzynarodowe oklaskiwały nasz
dyskiem, jako
niż w starożytności, nie powodują tak sztandar państwowy wywieszony nad
stadjon, wówczas też orkiestry grały
fatalnych incydentów...
Słowem, jak widać nawet z tego, nasz hymn narodowy... a niezliczona
co oto piszę, wprost nie umiałbym ciżba cudzoziemców słuchała z obnanie

teraźniejsze

„po ludzku”

sportowe

z dyskiem

diskos!) obchodzić
A jednak!...

(po

ciskania

grecku:

się.

żoną

głową...

i kilkadziesiąt

tysięcy

osób klaskało.
Na dwa lata przed Wielką Wojną,

wyczytał w telegramach, że najlepszy dziś kawalerzysta polski
rodaczka nasza, rodowita Polka, pani podpułkownik Rómmel już zdobywał
Gdym

Halina Konopacka—słaba przecie biana stadjonie w
łogłowa — rzuciła

nagrody „olimpijskie* w Sztokholmie...
lecz w mundurze oficera rosyjskiego.

"nikt jeszcze na świecie uczynić tego
uprzytomnił so* nie potrafił, kiedym

skiego kawalerżysty.| miljony
serc
polskich biją unisono gdy nazwis-

Amsterdamie

dyskiem tak daleko, jak Teraz roznosi po

Świecie

Tokio zalała powódź

Ze sfosunków

cały szereg mostów.

Wiele mostów

czesko-niemieckich.

WIEDEŃ. 2—8. Pat. Wiener Allg, Ztg donosi, że z okazji
złożonej
w Karl.-Varach przez Stresemanna wizyty prezydentowi Masarykowi, ten miał
wypowiedzenia
do
wyrazić życzenie, ażeby w najkrótszym czasie doszło
się w sprawie zagadnień środkowo-europejskich oraz w sprawie stosunku
KonNiemiec do Czechosłowacji, pomiędzy Beneszem a Stresemannem,
tygodniu,
ponieferencja ta odbędzie się prawdopodobnie jeszcze w tym
waž Benesz w najbližszych dniach przybyč ma do Karlsbadu.
EITI

Jeszcze

sprawie lofu

W

W
zeszłym tygodniu mjr.
Paris
usiłował dokonać „przelotu nad oceanem drogą na wyspy Azorskie.!
Pogoda była zupełnie przyzwoita
i lot byłby
niezawodnie
doszedł do
skutku, gdyby nie pewne defekty motoru, które zmusiły Paris'a do przerwania lotu na Azorach.
Obecnie dowiadujemy się, iż Anglik,
kpt. Courtenay podjął z kolei
próbę pokonania
Atlantyku.
Próba
się nie powiodła
(szczegółów narazie nie znamy),
otrzymano
zapomocą
radja
wiadomość, iż Courtenay opuścił się
na wodę
w odległości
500 mil od
wysp Azorskich i potrzebuje pomocy.
Niebezpieczeństwo
nie
jest wielkie,
gdyż dwa parostatki
znajdują się w
pobliżu.
W
międzyczasie
co
słychać
o
wciąż „szykujących
się do lotu“ ma-

KA
w

przez Atlantyk.

jorach

Kubali

pism

warszawskich

cyjną
góle

i Idzikowskim.

wiadomość,
odwołany,

Jedno

przynosi

iż

nie

z

sensa-

lot został wo-

precyzując

sławę pol-

walki

znów

z

napadami

przez

Przyszła królowa Holandii.

To też królowa
nazywana

Wilhelmina,

„naszą

dobrą

powsze-

królową*,

niezwykłą troskliwością zajmuje się wychowaniem

WA
„ARABIĄ“
elektrycznością palona w sprzedaży

oddziale

+

B 0 L E Wilno, Mickiewicza 4,
Warszawska Mieszanka
1 A Kg.zł. 20.—
TAA
5, 18
Mielenie kawy elektrycz nością na miejscu.

Dziś
i buiet

całkowita

szka

pod

Gabinety.

zarządem

I

Muzyka.

Tańce.

m

ko „Rómmel* potoczy się jak grzmot
po jakiej międzynarodowej
Olimpjadzie.
Drugie
miejsce — przypomnijmy
sobie— zajęła na paryskiej
Olimpjadzie 1924 roku drużynowa
czwórka
naszych
welocypedystów
(kolarzy).
gdy pp. Łazarski, Szymczak, Lange i
Stankiewicz stanęli u mety, bezpośrednio po pierwszej drużynie -też czterdzieści narodów salutowało zwycięski
sztandar Polski!

dziczyłą zamiłowanie

żniczk ©
szcze

holenderskiej

sił fachowych.

do

prawa,

zwierzała

międzynarodowe,

gorliwie uczy

się starego pra-

Na wiadomość że Wierzyński posłał swoje sportowe poezje na amsterdamską Olimpjadę,
zawołaliśmy
w duchu: „Dobra nasza! Nie powstydzi się nasza literatura nawet wobec
Francuzów,
Niemców
i
Anglików.
Nie przypomnieć sobie aby na całym
świecie cywilizowanym był wśród po--

„od*

historji

oraz

powszechnej i

literatury

oiczystej,

młodzieńcza

beztroska,

no,

i duży,

piękny talent poetycki — oto, co uczyniło Wierzyńskiego
z dnia na dzień
jeżeli nie „sławnym* to po wszystkich

ziemiach polskich znanym.
tam

wdzięku

dawno

ze

skargą

są

w

wiersze,

tym

Prześlicz-

Świeże,

pierwszym

apologji ezyj Wierzyńskiego.

przeciwko

zabójcy

swego ojca, księciu Jusupowowi, zamierza poświęcić się karjerze teatralnej.
Wbrew wiadomościom,
donoszącym,
że Sołowjewa występować
będzie w
filmie, „Comedie'* dowiaduje sę,
że
córka
mnicha
Rasputina
podpisała
umowę

z pewnym

impressario

cyklu

pełne

po-

Sportu jak Wierzyński.
Kto mu do„Parniętnik miłości" nie dotrzymał
trzyma placu? Albo raczej: „dotrzyma zapowiedzi „Wiosny i Wina* aczkolLecz niechże się opamiętam!
ja i on kroku każdemu”.
wiek krytyka znalazła iż teraz dopiejeźdźcem zgoła miernym byłem i jeAby jednak cisnął rymem tak re- ro dorósł Wierzyński
do przeświadstem. Ot, byle nie spaść z siodła pę- kordowo jak Konopacka dyskiem — czenia
iż niema
rzeczy małych ani
dząc po oranem polu lub przesadzatego nie przewidywaliśmy.
wielkich, dorósł do kontemplacji i dojąc jaki rów... Na welocypedzie nigdy
Wogóle my jeszcze nie przywykli szedł do „nieświadomej
religijności
w życiu nie siedziałem. Nielada śmia- do tego aby Polska
miała być
pod współczesnych
poetów
Śpiewających
łość z mojej strony wogóle w
spra- tym lub owym względem, choćby. na
chwałę motorów i aeroplanów* (Wiwach sportu zabierać głos!
przelotną
chwilę, pierwszą
wśród lam
Horzyca).
Przyszły
refleksje
To też i nie zabierałem.
państw i narodów. Ź tem my jeszcze („Wielka niedźwiedzica) aż i przyszło
uwielbienie dla nowego typu człowiejuż nie oswojeni, nie obyci.
Dziś dopiero nic i nikt mnie
nie powstrzyma.
Przyjdzie toz czasem. Już... spró- ka, w stylu Nurmitego i Carpentier'afi
i Kobowaliśmy
„ustanowić
rekord*
na Dempsey'a — i Królikiewicza
Bo już na czem jak na czem ale arenie
politycznej — powstrzymując nopackiej. Ucieszył się z tego wielce
na poezji, dalibóg, znam się; sam za pod
Niepomucen
Miller i pisał:
Warszawą w 1920-tym
nawałę p. Jan
młodu ją uprawiałem... choć w ogobolszewicką zbierającą się zalać Eu- „Sport współczesriy wyraża charaktenie zdolniejszych odemnie... No, i gdy
epoki:
kult
ropę jak ongiś
inwazja tatarska lub rystyczne cechy naszej
„kolega“ (najmocniej
przepraszam!) nieprzeliczone wojska Kara
zdrowego
i
sprawneMustafy. nagiego,
tomikiem
wierszy
sportowych
pol- Krėlikiewiczow i Konopackich nazwi- go ciała
tudzież
etykę
uszlachetskich
pobił
wszystkich _ dosłownie ską już uczy się wymawiać
ryprawid- nionej walki w międzynarodowej
wszystkich swoich współzawodników... łowo — świat. Powoli, powoli... Po- walizacji jednostek i zespołów”. I piKrótko mówiąc: na Olimpjadzie w suwamy się
naprzód
nawet
bez sał dalej:
Amsterdamie pierwsze miejsce nieobyczajnego robienia łokciami. By„Rekordy, ustalane dziś
na mięw dziale poezji—ma znaczyć w dziale le tylko bez fanfar i huczku reklamo- dzynarodowych
igrzyskach
olimpijpoezyj; poświęconych sportowi—przy- wego p. majorów Kubali i Idzikow- skich, przechodzą znacznie
najšmielznano tomikowi wierszy
Kazimierza skiego!
sze wysiłki
bohaterów pentathlonu,
Wierzyńskiego zatytułowanemu „Laur
Kazimierz
Wierzyński należy
do nic więc dziwnego, że sport, który w
Olimpijski*, wydanemu w roku ubieg- poetów Młodej Polski. Ma lat zaled- starożytności tak nierozłącznie zespołym przez Mortkowicza w Warszawie. wie trzydzieści trzy,
może nawet nie lił się ze sztuką w rzeźbie
Fidjasza,
Piętnaście krótkich utworów
poetyc- pełnych jeszcze, a pierwszy zaraz de- Polikleta, Lizyppa, w poezji Pindara,
kich na 24 stroniczkach!
biut, w 1919 roku,
zbiór poezyj za- Bakchilidesa,
obecnie
również w
A taka. sława,
taki honor, taki tytułowany „„Wiosna
i Wino*
uczy- ekspansyjnym rozroście przelewa się
rozgłos—na cały Świat!
nił go ulubieńcem dusz
lirycznych, w sztukę — jak we Francji w twór-

r

teat-

ralnym i że już w czasie najbliższym
występować
będzie jako tancerka w
Berlinie i Bukareszcie.
m
—

2 0. ). KUCHARSKI dinų 2
POWRÓCIŁ.
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Godz, 5—6 popoł. W
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IT T

kochliwych
i wrażliwych
na radość
życia. Ujmująca prostota i szczerość,
połączone z brawurą i słonecznością,

ne

mnicha Rasputina, Marja Sołowjowa,
która, jak wiadomo,
wystąpiła nie-

AT

AI

II

*

specjalista

w

której jest świetną znawczynią.
Tańczyć nie umie, bo żałuje czasu
na
„ naukę tańca. Większą część
dnia przepędza poza wykładami przy książkach. jedy-

_Spiew.

R

koleżankami

uje prawo

wa holenderskiego,

I

etów taki

wraz z trzemą swemi

na scenie.

Francuski tygodnik teatralny „Coobecnie* módie*
dowiaduje
się,
że córka

studjuje

się swym koleżankom, że gdyby nie przypadające jej 'następstwo tronu, chętnie oddałaby się zawodowi
prawniczemu.
Księ-

programu.

pierwszorzędnych

Juljanna

małej willi Hatwyk, odległej o pięć mil angielskich
od
uniwersytetu.
Na
wykłady
wszystkie cztery jeżdżą samochodem,
kolejao zasiadając przy kierownicy. W końcu
tygodnia i na
każde
święto
księżniczka
wyjeżdża do Hagi i spędza czas z
rodzicami w pałącu królewskim, przyczem wcześnie wraca do Hatwyk, aby
nie
opuścić
żadnego wykładu.
Po matce księżniczka Juljanna odzie-

Niszkowskiego).

zmiana

jedynaczki"

Bórka Raspufina

z

ną uniwersytecie
w Leyden.
Zewnętrznie
ani swem zachowaniem niczem
nie wyróżnia się z pośród swych koleżanek.
Mie-

R A N

(przy hotelu

swej

Księżniczka

estauracja „OAZA Bakozi
Kuchnia

sowieckiej

kwestją

kogo ani z jakiego
powodu.
Natomiast Pat, zapewne lepiej poinformowany, ogłasza, iż lotnicy,
poczyniwszy ostatnie niezbędne przygotowania,
w ostatniej chwili
odroczyli
swój
start ze względu
na
niesprzyjające
warunki atmosferyczne.
W dniu 2 sierpnia królowa
Holandji ną jej rozrywką jest zimą narodowy sport—
łyżwowanie, latem zaś pływanie i tenis.
Odwołali
zupełnie
czy odłożyli obchodzi 70-tą rocznicę urodzin.
£rólowa Wilhelmina cieszy się w naroKsiężniczka wykazuje silny charakter,
chwilowo -— wszystko — пат
jedno.
dzie zupełnie wyjątkową sympatją. Zdobybystrość obserwacji i trafność
Chcemy tylko, aby raz wreszcie prze- ła ją dzięki wrodzony zdolnościom i sta- inteligencję,
sądu oraz stałość przekonań.
stano pisać o tym od tak dawna pro- rannemu wychowaniu, jakie otrzymała od
Posiadając takie zalety,
niewątpliwie
jektowanym, a „nigdy
z racji „nie- swych rodziców, którzy umiejętnie ją przy- godnie podoła obowiązkom panującej w
tak kultuialnem państwie, jakiem jest Ho-;,
sprzyjających warunków atmosferycz- gotowali do obowiązków panującej.
Spadkobierczynią tronu w „Krainie Ni- landja, a napewno niemniejszą, niż matka,
nych*
niedochodzącym
do skutku, zin“ — Holanoji jest jedynaczka obecnie potrafi zdobyć sympatję w narodzie.
locie.
panującej królowej
Wilhelminy
Julianna,
Dość
tego
ośmieszania Polski Ludwika, Emma, Marja, Wilhelmina, pięciorga imion księżniczka Orange,
przed forum Światowem.
chnie

|||

„Sunt

w Japonii.

Według doniesień z Pekinu, wczoraj w Japonji szalał tajmaterjalne ne sumę przeszło 100.000 funtów sterlingów. Są

—‚

|

DYSKIEM i RYMEM...

między członkami Redokonała szeregu are-

zerwanych.

do

życia, znajdującą
się w ostatecznej
nędzy. Łaskawe
datki
uprasza
się
składać
do adm:
„Słowa*
dla
b,

Pracowniczki

w Berlinie.

BERLIN. 2.8. (PAT). Partja socjalistyczna urządziła wczoraj w Berlinie wielki wiec przeciw wojnie. W pochodzie połączonym z demonstracją
wzięły udział robotnicze związki sportowe i republikański Reichsbanner.
W czasie wiecu poszczególni mówcy podkreślali, że socjalna demokra
cja będzie pracowała na terenie parlamentarnym tak jak dotychczas nad zabezpieczeniem pokoju międzynarodowego. Liga Narodów nie spełniła wprawdzie wszystkich oczekiwań niemniej jednak jest ona dziś gwarancją i podstawą pokoju międzynarodowego.
W czasie pochodu doszło kilkakrotnie do starć
ichsbanneru a komunistami z powodu których policja
sztowań.

Rosji

r

Z.S.S.R.

maniiestacje aniywoienne

Jest to“
jest tle walki klasowej na wsi.
mord polityczny“.
W ten sposób
fala mordów
роna korespondentów wiejsko-robotniczych. O wzroście liczby napadów na lityczńych w Rosji ostatniemi czasy —
korespondentów wiejskich i robotni- według danych
prasy sowieckiej, —
stopniu.
Moczych i o charakterze
politycznym wzrosła w znacznym
„„Prawda' stwierdza,
że w.
tych prześladowań mówią dane, znaj- skiewska
na
dujące się w posiadaniu redakcji cen- sowieckiej prasie prowincjonalnej
tralnego kierowniczego organu
kore- podstawie niepełnych danych žanotospondentów wiejskich
i robotniczych wano
w ciągu ostatniego
miesiąca
ZSSR. „(Korespondent
robotniczo- 45 wypadków
napadu na koresponwłościański)”.
Wybitnie
polityczny dentów robotniczych".
Wszystko to, — pisze „Prawda*,
charakter prześladawań
ujawnia
się
również w faktach, opisanych
przez — wysuwa, jako najbliższe
doniosłe
„Krestjanską Gazetę" w jednym z jej zadanie władz sowieckich, prawidłowe
korespondenostatnich numerów.
W
roku 1927 ujęcie sprawy ochrony
redakcja tego pisma zanotowała
14 tów robotniczych i wieįskich“.
Jako środki obrony korespondenwypadków napadu na wiejskich korespondentów, dokonanych przez or- tów robotniczych i wiejskich, — tych 7
ajentów
gany władz
miejscowych
(w
więk- eksponatów i dobrowolnych
wyszości wypadków
wskutek
wykrycia władzy na prowincji, —,„Prawda*
przez korespondentów
wiejskich na- suwa następujące zarządzenia
1) odpowiedzialność
sądowa
za
dużyć, popełnionych przez przedstawicieli władz miejscowych), dalej 7 wy- napady na korespondentów robotniwinna
nie
padków napadu przez bandytów. Nie czych i wiejskich spadać
zanotowano natomiast wówczas
ani tylko na bezpośrednich sprawców najednego wypadku napadu ze ;strony padu, lecz i na te osoby, które z nie„kułaków”, t. j. zamożnych chłopów. mi współdziałały, lub też nie przedW ciągu roku bieżącego
„Krestjan- sięwzięły w odpowiedniej chwili środskaja Gazeta" zanotowała. 4 wypadki ków w celu okazania ochrony zaatanapadu na korespondentów wiejskich, kowanemu korespondentowi;
2) decyzje pierwszej
instancji sądokonane przez władze miejscowe, 1
sprawcę
napadu
wypadek—przez
bandytów (żywioły dowej, potępiające
kryminalne) i 17 wypadków
napadu na korespondenta, winny być natychnawet
ze strony
„kułaków*,
niezadowolo- miast wprowadzane w życie,
nych z politycznego kierunku działal- jeżeli zgłoszono kasację;
ności korespondentów wiejskich.
3) szkoda materjalna, wyrządzona
Miejscowa prasa sowiecka
wska- korespondentowi,'winna być wynagrozuje, że napady na korespondentów dzona kosztem napastnika.
wiejskich
są
w
czasach
ostatnich
Oprócz
tego
projektowany
jest
przejawem walki z partją komunisty- szereg innych Środków, ogłaszanie w *
cznąi jej zwolennikami, prowadzonej prasie spraw, pozostających w związprzez
żywioły
antybolszewickie
na ku z napadami na korespondentów
wsi. „Permskaja Zwiezda” donosi na- wiejskich i robotniczych.
naprzykład,
że zamordowanie
koreZaznaczyć tu jednak
wypada,
iż
spondenta
wiejskiego
Alinkina jest niezadowolenie z powodu działalności
przejawem
nienawiści,
jaką
pałają korespondentów wiejskich i robotni„kułackie žywioly“ na wsi rosyjskiej czych jest — szczególnie wśród ' ludnowobec rządzącej
partji komunistycz- Ści wiejskiej- tak wielkie, że realizacja
ich obrony
przez
nej. Z powodu zamordowania kore- planu skutecznej
„spondenta
Szoriukowa pismo
kalu- władze sowieckie natrafia w całym
skie „Komuna* pisze:
„Zamordowa- szeregu miejscowości na bierny opór
nie Szoriukowa dokonane zostało na ludności.
W

aktualną

Kawę otrzymuje się z Warszawy 3 razy tygodniowo.
BZRKORERUGKAJSZAKOJNENZOOWANOSZOWZNGESANOZONZCNDENEMA

Med. L. ŁUKOWSKI

Choroby

rządu

Wielkie

BRZEŚĆ n. B.

Wojskowago.

2) Godzina 7 ma min. 30: w sali Strzel-

„ Wzrost mordów politycznych w ZSSR.

do Rumunii.

MOSKWA. :.8. (PAT). Cziczerin wystosował do Min. Spraw Zagran. Rumunii
stępującą depeszę: Komisarjat Spraw Zagranicznych otrzymał wiadomości, że w Gałaswego czasu należały do atruli
czu odbywa się sprzedaż z licytacji różnych dóbr, któr
rosyjskiej, jak również statków, holowników i innych dóbr, które były uprzednio w!asnością rosy 5ko - dunajowego Towarzystwa Żeglugi opartego wyłącznie na kapitałach
państwa rosyjskiego.
Zgodnie zustalonemi przepisami prawnemi, dobra te należą niezay
przeczalnie do Z.S.S.R. Rząd Z.S.S.R. uważa wzmiankowane dobra za depozyt, znajdujący się w rękach rządu rumuńskiego do czasu uregulowania stosunkw między obu stronami. W piśmie swem z dn. 18 sierpnia 1921 r. rząd sowiecki uprzedził wszystkie rządy,
w tej liczbie również rząd rumuński, że nie uznaje żadnej tranzakcji z dobrami sowieprzeciwko sprze
k
ckiemi dokonanej bez jego zgody. Rząd Z.S.S .R. protestuje kategorycznie
daży dóbr Związku Sowietów i czyni rząd rumuński odpowiedzialnym za szkody, jakie
wynikną z tego powodu dla rządu sowieckiego. Rząd Z.S. S.R. uprzedza, iż zastrzega Soprzedaż dóbr,
należących do
bie prawo rewindykacji dóbr, sprzedanych nielegalnie
Z.S.S.R., podjęta przez rząd rumuński, uprawnia rząd Z.S.S.R. do wysunięcia sprawy analogicznych zarządzeń w stosunku do bóbr, rumuńskich, znajdujących się w dyspozycji

czości
onze

Herni

de

devant

Montherlant

la porte

(„Les

dorėe“),

lub

u

nas —
Kazimierza
Wierzyńskiego
(„Laur olimpijski").
Poeta „Wiosny i Wina*, w którego radość życia,
wesołość,
do tego

Stopnia nie chciano
musi przecie być

wierzyć

-

(poeta

wiekuiście

górny i

chmurny... d Ia Kasprowicz!), że zarzucono mu naśladowanie
Siewierianina, stał się wia sport, rozkochawSzy się w sporcie — rzetelnym,
autentycznym

modernistą.

A i wiersz. jego
pod
względem
formy, faktury, techniki dojrzał wspaniale w cyklu „Laur Olimpijski".
Wszelako—może
ktoś zauważyć,

że skoki o tyczce lub biegi dystanso*

we nie są tematem godnym
wielkiej
poezji! Nie ośmielam się,
ja, „żaden
sportowiec",
odpowiadać
na
takić

„podejście"

do

ksiąźki Wierzyńskie*

go. Odstępuję pióra...
szukając,

ot,

p. Dąbrowskiej

„Mnie

się

zdaje

—

niedalek0“

/

z „Epoki”.

pisała

p. Dąb-

rowska jakoś w
pierwszych
dniach
roku zeszłego, zaraz po ukazaniu się
„Lauru“—
že nasze dążenie
do uzySkania największej sprawności ‘сгу!0
duchowej, czy fizycznej: jest zawsze

dążeniem

do wyjścia po za i po nad

siebie. Mieć poczucie, że się nie koń
czę, tam, gdzie się kończę, czyż mo*
że się zmieścić więcej radości w ser“
cu człowieka?
Sport jest jednym ze

sposobów,
przyczynia,
nasze

który nam tej radości
Rozszerza i ustokrotnią

fizyczne

powszednie

jestestwo

granice.

wiatrem, powietrzem,
l ziemią na jeszcze

Dzięki

tym

swoim

ponad

Zespala

jego

nas £

słońcem,
wodą
jeden
sposób:

właściwościom

jest bardzo mocno
przenikniety pief“
wiastkiem
artystycznym,
a nawet
ošmielmy się
powiedzieć, religijnym:

|

МЕ МОМ.

a)

NR (0 |

Statystyka. specjalna

drzewa

w pierwszej

połowie

1926 r.

chodzi

nie Prezydenta Rzeczypospolitej o zagospodarowaniu lasów, nie stanowią-

|

cych
1927

własności państwa,
z czerwca
r. dało możność oparcia gospo-

darki

surowcowej,

począwszy

od

roku

tygodniowo -robotniko-godzin
1.455.542

1,478.418

zamknięte

dotąd

dla

wolnego

obrotu drewnem tartem. Ceny surowca w Polsce doszły do parytetu państw
sąsiednich i wyrównały rozpiętość, jaka istniała dotychczas między wskaźnikami cen płodów leśnych w porównaniu z artykułami rolniczemi i przemysłowemi; konsumpcja wewnętrzna
_ drzewa, dotąd stosunkowo nikła, zwiększa się i staje się powoli dominującą

w obrocie drzewnym, wypierając
p stanowiska eksport.

z te-

uwagi

na zwiększenie

się liczby zatru-

dnionych w tych zakładach robotników i przepracowanych robotniko-godzin.Objaw ten należałoby
tłomaczyć
raczej

w

ten

sposób,

że likwidują

się

zakłady, nie posiadające
naturalnych
warunków rozwoju, a więc nie oparte
o surowiec lokalny natomiast rozwijają się zakłady, związane z lasami. Jest
to proces,

który

za bardzo

pożądany

uważała
Komisja
Ankietowa i który
prawdopodobnie istotnie ma miejsce,
zważywszy,
że najwięcej

Miesiącem przełomowym, stojącym
na granicy obu tych okresów, był grudzień 1927 r., jako początek opóźnionego w tym roku sezonu gospodarcze-

skarg

na za-

stój w przemyśle drzewnym nadchodzi
z b. dzielnicy pruskiej, w której dyspro
porcja między ilością tartaków a zapasami surowca pochodzenia lokalne-

go, okres wejścia w życie układu drze-

go jest

wnego z Niemcami oraz stinalizowania
umów na bardzo poważne w tym roku
dostawy dla Polskich Kolei Państwowych.

Zmniejszona w r. b. ilość tartaków
przeciera większe ilości surowca niż w

Na podstawie statystyki przewozów kolejowych można skonstatować,
że w ogólnym obrocie znajdowało się
w r. b. materjałów drzewnych około
10% mniej niż w r. ub., co przypisać
należy działaniu rozporządzenia o zago
Spodarowaniu lasów. Z drugiej strony
Jednak zmniejszenie to dalekie jest od
przewidywanego a ogólna podaż drzewa wciąż jeszcze znacznie przewyższa
Poziom, wynikający z normalnego ro<znego przyrostu. jest to dowodem, że
stawodawstwo leśne nie jest jeszcze

kompletne, lub też należycie wykony-

wane. W rzeczywistości zachodzi praw
dopódobrnie i jedeń i drugi wypadek:
ustawodawstwo służebnościowe i parcelacyjne daje możność

obchodzenia w

bardzo szerokim zakresie przepisów o
zagospodarowaniu
lasów, a personel
ochrony lasów, na który spadły zdwoJone, obowiązki służbowe wynikające z
nowych

ustaw, nie został należycie po-

większony i usprawniony. Obie te przy
czyny nie są trudne do usunięcia i nieNo

ie zostaną

znacznie

zmodyfi-

"ykowane w następnych okresach gospodarczych.
. Naogół
wzrostu

stwierdzić

należy

wewnętrznego

objaw

zapotrzebowa-

nia najważniejszych sortymentów drze
wnych, pozwalający wnosić o pomyślnej sytuacji ekonomicznej najważniejSzych odbiorców drzewa. NajważniejSzym z tych odbiorców
jest krajowy
ąz mysł drzewny, a zwłaszcza
taraki.

‚ Ze statystyki tej inż. Barański cytuje następujące dane przeciętne, wyli-

największa.

r. ub., zatrudnia przytem

większą

Urastają
rów..."

wartości

W
liśmy
pięciu
czego
stanie
kresie

wywozu.

3

3

ca i 44% półiabrykatu.
Dla ogólnej charakterystyki warunków

tegorocznego

wywozu

drzewnego

należy dodać, że pojemność rynku angielskiego bardzo zmalała.
Mimo spadku importu z Polski, spo
wodowanego częściową orjentacją na
Niemcy, inne kraje nietylko nie zdołały wypełnić tej luki, lecz uplasowały
na rynku angielskim znacznie mniej niż

<zyni książkę
Skiem bardzo

niepowszedniem.

zjawibardzo

Wierzyńskiego
wyjątkowem,

już jedno mu-

To

Siało niechybnie zwrócić na nią szcze-

gólną
uwagę
na amsterdamskiej
Olimpjadzie,
„Miejsce dla atletów! Oto idą. Ziemia stęka pod
ich
stopami a Wie-

opodal na pogrujakiegoś greckiego

Tzyński usiadłszy
<hotanym cokole
spiewa

Bosągu

akompanjamencie
3
mingi:

atletów przy

pieśń

przedwiecznej

for-

„ Nasza pieśń nie zna waszych uniesleń j wieszczeń.— Inny sztandar nas

zwołał j na czołach legł. —My sławim
Natchnienie,
muskuły i bien
TCe, co maratoński wytrzymuje bieg.
Świat

uderza

wraz

z nami

Dulsem rytmu. — W

mie rozmach

ramionach

jednym

katapult i proc..."

Poeta przerzuca

formingę

drze-

z ręki

jednym

Albo
szącego

ciosem!

na widok Karola
się

w powietrze,

arię starogrecką precz od siebie cisnął.
Jazzbandu mu trzeba. Skinął, i gdy

3 Oddali ozwały

saksofonów

н

się przyciszone

tony

i brzękliwych blach, pieśń

пцсгё_ o matchu
iootbalowym...
zgrywającym się - w wyobraźni poe-

a

stadjonie... świata!

»<amorra

Szczyt

wsparty

co

„ręce

Smukłość

do

góry

w

bramce

о

niż

uno-

w skoku

na

podniósłszy,

wy-

biodrom,

sko-

przydając

zachwycony
`

Biegą i wolają:
Bierzcie nas, silni efebi
W mocy swej niestrudzonej,

miejscową

By powić wam
Zwycięskie,

radośne

komunistów

mo-

„Olejów —Śledzi kulę Świetlistą prua Powietrze, z Uralu, w bój posła- gruzami całych dziesiątków a może
setek— przedwojennych lat.
kai lak z lufy moźdz

w

więzieniu

3

Wschód

Dzis

si. g. 4 m. 08

w

Opad za dobę w mm.

J
|

WIARE ZE)| Zachodni.
oś
przeważający

MIEJSKA.

problematycznie

i cały

„rozmach*

ta-

kich prac sprawia wrażenie czynienia zadość
właściwemu człowiekowi popędowi niszczy-

cielskiemu.

Tąk więc, po spiłowaniu onegdaj spróchniałego wielkiego drzewa w ogrodzie Bernardyńskim, przyszła
wczoraj kolej na takie-ż samo drzewo w Cielętniku, zaś w Botanicznym spiłowano jeszcze jedno wielkie
i zupełnie zdrowe drzewo widocznie tylko z
tego powodu że zasłaniało ono lokal byłej
szatni sportowej ogrodu, przystosowanej о-

becnie

dla celów

Targów.

SAMORZĄDOWA.
—(v)

Nowe

kółka rolnicze. Ż inicjatywy

miejscowych
władz
samorządowych oraz
przedstawiciela społeczeństwa na terenie powiatu Mołodeczańskiego w miejscowościach
Zalesie, Siecewicze, Doksimiany
i Chochło
zorganizowane
zostały w ostatnich dniach
nowe kółka rolnicze.
— (v) Zlikwidowanie strajku w Kuczkuryszkach pow. Wileńsko - Trockiego. Istniejący od kilku dni strajk robotników w papier
ni w Kuczkuryszkach, po przyznaniu -robotnikom żądanej podwyżki dotychczasowych
płac dziennych wysokości 15 proc. został 0negdaj ostatecznie zlikwidowany.
Wszyscy robotnicy powrócili
do swych
zwykłych zajęć.

w
edztwie oraz
ków stacjonowanych
miejscowych władz
rządowych,
samorządoŽž
wych i organizacyj społecznych.
— (r) Obchód rocznicy 6 sierpnia. Wobec zbliżającej się w tym roku wielu uroczy
stości, z pośród których na pierwszy plan wy
suwa się 10-cio lecie Niepodległości Polski,
Józefa Piłsudskiego, co
z
rozpoczęciem walki

o Niepodległość

Polski,

będzie

ob-

w

organizacjach

Zw.

Strzeleckiego,

Drużyn Strzeleckich, Drużyn Bartoszowych
it.
wojną 1914 r.: 2) stworzenie
į, d. przed
Ji kadrowej w
sierpniu 1914 r. i jej
i
ozkaz komenы
Walki I Bry/ pierwszym okresie woj

rozpoczną

zatwierdzeniem

З

Ё

przestrzegač.

scišle

polecono

ten

Rozkaz

— (r) Zaliczenie služby w P.O.W. Bylym
członkom Polskiej Organizacji Wojskowej

na terenach Małopolski Wschodniej w okresie inwazji ukraińskiej w. myśl. rozkazu Min.
Spr. Wojsk. z dn. 13.7. 1928 r. polecono zaliczać na poczet obowiązkowej służby wojskowej faktyczny czas służby w P. O. W.
znajdujących
aż do chwili oswobodzenia

- Szkoły

przemysłowo

będą

udzielać

w

drodze

zapisana

dędą

i t. d.

udzielać

w

drodze

podczas manewrów

i

świczeń

poza

Dowódca

piechoty
Puikowe

i korpus

olicerski

legionów zawiadamiają,
w roku 1928 nie będzie

1 pułku

że Święto
obchodzo-

ne uroczyście,

— (r) Powrót z inspekcji
pogranicza.
W dniu wczorajszym o godz. 5 pp. powrócił z dwudniowej inspekcji
pogranicza na
odcinku Święciańskim dowódca 6 brygady
K. O. P., pułk. Górski, który jak wiadomo
inspekcję przeprowadzał wraz z naczelnikiem
wydz. bezpieczeństwa
publicznego w urzę-

dzie wojewódzkim

p. Kirtiklisem.

Wyjaśnienie.

W

Nr.

175

Dziennika

Wileńskiego z dn. 1.8. 1928 r. w kronice czy
tałem notatkę pod tytułem „dla czego nie
dokończono zabezpieczenie Obrazu M. B. 0strobramskiej', gdzie autor wiadomości,. 0trzymane odemnie, w złośliwy sposób przewrócił nadając im wcale inne znaczenie —
z krzywdą dla p. prof. Remera, konserwatora wileńskiego. Zaznaczyć tutaj muszę że
pan Remer z całą życzliwością odnosił się
do wszelkiej sprawy
związanej z Obrazem

M. B. Ostrobramskiej. Mówiłem

tylko o tru-

dnościach stojących mimo naszej dobrej woli z obu stron na przeszkodzie do zrealizowania dawno ułożonego projektu. Dodać mu

szę że wyraźnie zaznaczyłem
cy

by

nie

dziennikarz,

zużytkował

tego

p. wywiadow-

po

swojemu,

co słyszy.

Uczynił

jako

jednak

inaczej.
(—) X. St. Zawadzki Proboszcz Ostrej
Bramy.
— (v) Karygodne zachowywanie się ludności na drogach publicznych. Minister Spr.
Wewnętrznych stwierdził w czasie swych inspekcyj że od pewnego czasu mnoża Się wypadki karygodnych
wybryków
przeciwka

przejeżdżającym po drogach publicznych samochodem,

drogi
szkłem

się

które

obrzucane

są

kamieniami,

posypywane
sa
gwoździami albo
i t. p. szczególniej często .zdarzają

wypadki

rozmyślnego

nieusuwania

się z

drogi woźniców
pojazdów
konnych
przed
jadącemi samochodami.
Ponieważ wybryki

takie w miarę roz
ącego się ruchu Samochodowego stają się specjalnie niebezpieczne a ponadto
o porządkach w

cych

nistracyjnym

Za zachowanie

wyrabiają
Państwie

volecono

ujemne pojęcie
Polskiem u ob-

wiadzom

jaknajenergiczniej

admi-

je zwalczać.

się nieletnich na drogach

pu

blicznych pociągani będą do odpowiedzialności rodzice
a za szkody wyrządzone na
drogach przez niewykrytych sprawców odpowiadać będą solidarnie wsie, osady, mia-

sta,

do

których

należy

dróg.

— (v) Egzamina
czych. W drugiej

opieka

nad

odbędą się egzaminy na mierniczych

glych

dla

zględem
gzaminacyjnej

w, Warszawie.

kandydatów,

terytorjalnym

Ministerstwa

Bliższe

przynależnych

do Komisji
Robót

szczegóły

E

Publiczn.

o terminie

miejscu i godz. rozpoczęcia egzaminów będą podane pisemnie każdemu zgłoszonemu
i dopuszczonemu do egzaminów kandydatowi. Kandydaci którzy pragną
być dopuszczeni do egzaminów w terminie jesiennym winni
złożyć należycie
udokumentowane podania
pnia b. r. na ręce sekretarza komisji
zzaminacyjnej w Warszawie ul. Fok-

K.

O. P.

zjazdu

legjonistów

i Targów

Lisf do Redakcji.

1) „W jesieni roku 1918 powstały na
Ziemiach Wschodnich dwa główne
Centra
Organizacjij w Mińsku
skierowane (?) przez gen. Kondratowicza (Komitet Polski) i w
Wilnie przez gen. Wejtko,“
Faktycznie gen.
Kondratowicz „Białorus*, uznany przez Niemców, właściwie Rosjanin, nic nie miał wspólnego z Polską.
Organizacją Samoobrony, a
tembardziej
z
Komitetem Polskim, na którego
czele
at r

„po!

pociągnąć

do odpowiedzialności

Piza
‚ —

Podniesienie

czypospolitej

wskiego
bowego.

z dnia

podniesiono

do

9.7.

prezesa

nie

st. do

stop-

szczyzny
na tym

obrony

Kuchnia podobno jakością pobije rekord
bufet ze specjalnemi zakąskami
nie
ustąpi
warszawskim, zaś program kabaretowy, za-

powiada

„Lokal

się

nadzwyczajnie.

udekorowany

8

bajecznie

pod

Litwy

tek „Dekretu*
czesnego

zorganizowaniem

terenie; szczątki

tych

for-

i Białorusi

gen,

Szefa

powstała

na sku-

Sztąbu

General-

Rozwadowskiego,

Polskiego

ów-

nego w Warszawie, który został mi wręczony

w

Mińsku

przez

mocą którego:

nictwo
na

czele

p.

W.

Raczkiewicza,

Raczkiewicz

objął kierow-

„Komitetu Polskiego*,
„wszystkich

Samoobrony,

ja stanąłem

oddziałów

polskiej

powstających na terenie

i Białorusi* i płk. Kobordo
two Samoobrony Mińskiej.

NADESŁANE.

siąc, otwiera dziś o godz. 8 wiecz. swoje gościnne podwoje. Co i jak zrobiono, na czem
polega powiększenie i reorganizacja restauracji „Bachus* sprawdzić najlepiej na miejscu. Zrobiono może więcej niż się spodzic-

przed

macyj dołączyły się do organizacji
wileńskiej.|
Faktycznie organizacja polskiej Samo-

st. służ-

Ostatnia nowina. Jak się dowiadujemy, lokal za którym tęskniliśmy zgórą mie-

dratowicz po=

jednostek Samoobrony zlikwidowało akcję ich formowania się na

Dyrekcja Gimnazjum im. kr. Zygmunta - Augusta w Wilnie uruchamia od począt
ku roku szkolnego 1928 - 29 równoległy oddział klasy 4 dla kończących 7 oddziałów
szkoły powszechnej, Podania kandydatów bę
dą przyjmowane od dnia 1 września we wtor
ki i piątki od godz. 12 do 14, a egzamina
wstępne rozpoczną się w dniu 3 września
roku bież.

—

narodo-

przyszłej armii litewskiej.
2)
Opuszczenie przez Niemców Miń-

SZKOLNA.

—

wszystkich

loszło i wkrótce gen.

Dyrekcji

IV

Nacz-

dął się za Litwina i jako „Kondraiowičzas“
Został przez „Tarybę" zaliczony w skład

w Wilnie p. inż. Żółtoz V

Prezes

wości, zamieszkałych na terenie Litwy i
Białorusi, a więc polskie, rosyjskie fi liZEŹ raf edy
aj między nimi

karnej.

wyższego

(były

oddziały samoobrony

POCZTOWA.

(v)

W. Raczkiewicz

а).

Coprawda dowództwo „Ober-Ostu* wyznaczyło go na urząd Dowódcy Samoobrony Białorusi, w której skład miały wejść

nio ceny o 20 proc. W związku z tem oczekiwany jest wzrost cen również i na inne
towary pierwszej potrzeby.
Tego rodzaju.
karygodne
sprawy należałoby niezwłocznie zlikwidować a winnych

Po opuszczeniu

Litwy

objął dowódz-

przez

Niemców

Miń-

szczyzny formacje polskie nie zostały zlikwidowane
lub przyłączone do organizacji
Wileńskich, lecz pod 'wodzą :płk. Kobordo
ruszyły do Polski, gdzie weszły
w skład „Li-

tewsko-Białoruskiej

Dywizji*,

którą

for-

mował wówczas gen. Iwaszkiewicz
pod
nazwą „pułku Mińskiego*.
Był to bohaterski przemarsz,
o ktė-

rym tymczasem cicho

i który niezawodnie

ukaże się w historji, jako jeden z licznych
i chlubnych fragmentów wskazanego pułku.

kieroAkcja
oraz
oddziałów polskich
przed
i
Wilnie, w myśl powyższego
stawia się wspaniale, doskonała zaś muzy- w Mińsku
uzgodniana przy ofiarnej i dziełka karze zapomnieć o codziennych kiopo- dekretu,
nej pomocy:
p. Jana
Tyszkiewicza, który
tach.
odpowiedni kontakt
„Jeżeli tak jest rzeczywiście, to śniadania , podjął się nawiązać
pomiędzy Mińskiem i Wilnem, i kpt. Bobiaobiad i kolacje
trzeba
jeść w „Bacia
tyńskiego, który był duszą Samoobrony
szkoda tylko,
i mieszkać tam nie m:
A więc shończmy
„uriop bachusowy. Wileńskiej.
3) „Równocześnie z wymarszem odkto żyw, pośpieszy dziś na otwarcie.

wnictwem

, —

art. mal.

(0)

Hauryłkiewicza

Dodatkowa

weryfikacja

rzy: przyjęci
nika

byli na służbę przed

1 paździer

1923 r.
W związku z tem rozporządzeniem przy
wszystkich władzach naczelnych
powstały

specjalne

komisje

wertyfikacyjne,

których

zadaniem jest rozpatrzenie
tego
rodzaju
spraw. Zgłoszenia winny byli przedstawione
najpóźniej do dnia 31 grudnia r. b.
—

TEATR
Teatr

Polski

I MUZYKA.

(sala „Lutnia“).

włoskiej Forzano „Dar poranka”. Komedja
ta grana z wyjątkowem powodzeniem we
wszystkich większych miastach Europy, posiada przedziw.
urok wiosny, obok podanego w najlepszym stylu humoru i dowcipu
Zainteresowanie premjerą znaczne.

12 sierpnia tylko trzy razy grana będzie spe
cjalnie z okazji Zjazdu Legjonistów przygo-

Fijałkowskiego
:

„Wierna

W „Wierneį kochance* odbędą
ostatnie występy Zofji Grabowskiej
na Godlewskiego.

się trzy
i Marja-

WYPADKI I KRADZIEŻE.
(r) Maszynista pod kołami pociągu.
Maszynista kolejowy p. Karolewicz, zam. w
Kolonji Kolejowej Nr 26 wskutek własnej
nieostrożności wpadł. pod koła pociągu.
6

Nieszczęśliwemu

zmiażdżono

Poszkodowanego przewieziono
la. kolejowego na Wilczej Łapie.

prawą

Waki Tyszkiewiczowskiej

Wejtko ze
dli w ręce

ternowani“.

sto-

do szpita-

generał

swoim 'sztabem wpaNiemców i zostali inX

Kpt: Klingier zostat mianowany szefem
sztabu Samoobrony, na podstawie odpowiedniego dekretu
Naczelnego Wodza j.
Piłsudskiego.
Faktycznie cały sztab gen. Wejtko skta-

dał się wówczas:

z kpt.

Klingiera i harce-

rza j. Wejtko (jako łącznikowego).
Udali się oni nie w stronę Landwarowa, a na punkt zborny do Białej Waki,
lecz przy przejeździe przez kolej zostali
przez Niemców
zatrzymani i internowani
do dyspozycji kpt. Wunderlicha, który wraz

ze swym

Dzisiej-

sza premjera. Dziś Zofja Grabowska i Marjan Godlewski wystąpią w lekkiej komedji

towana komedja
Kochanka".

działów Samoobrony opuścił miasto (Wilno) gen. Wejtko z kpt.
Klingierem,
udając się samochodemw stronę Landwarowa i koło

urzędni-

ków. Rozporządzeniem z dnia 22 marca r.
b. została unormowana sprawa dodatkowej
weryfikacji
urzędników
państwowych. W
myśl tego rozporządzenia czas poprzedniej
służby państwowej lub samorządowej w r.
b. państwach zaborczych,
względnie czas
pracy zawodowej może być zaliczony 0Ssobom, pozostającym W dniu 26 marca r. b:
na służbie, o ile zaliczenie to nie zostało dokonane w stosunku do tych urzędników, któ

„ —_ Przedstawienia z okazji Zjazdu Legjo
stanem nistów. W piątek 10, sobotę -- i niedzielę

dla przysięgłych mierpołowie
października

Północnych.

nabiałem na rynku wileńskim podnieśli ostat

wano.

RÓŻNE.
—

nie z powodu

wywiadu

urzędowego instytucjom
państwowym informacyj o stosunkach majątkowych poszczególnych firm.
ozatem izba będzie wystawiać zaświadczenia, stwierdzając konieczność wyjazdu za
granicę kupca lub przemysłowca, co uprawni do otrzymania ulgowego paszportu.
— Podrożenie
nabiału na rynku wileńskim. Informują nas, iż w związku z wystawą Targów Północnych, otwarcie której ma
nastąpić w dniu 18 b. m. i na która to oczekiwany jest przyjazd większej ilości
gości
”pozamiejscowych i zagranicznych, handlarze

Poczt i Telegrafów

więc

SPORTOWY

Począwszy od dn. 8-go do dn. 15 b. m.
w Niemenczynie odbywać się będa zawody
sportowe 6 brygady K. O. P., na które złożą się zawody: pływacki. lekkoatletyczne bie
gi, skoki, rzuty oraz sztafety.
Clou zawodów będzie marsz 10-cio kiłometrowy ze strzelaniem.
Na zawodach spodziewani są liczni ge
cie, którzy w tym czasie bawić będą w

że ona jest

stosowana w czasie pokoju
nkach zbliżonych
do

stałym garnizonem.
Natemiast, jak wyjaśnia odnośny rozkaz
M. S. W. w żadnym wypadku nie wolno
stosować tej kary podczas pobytu jednostek
w ich garnizonach stałych w
warunkach
normalnych.

w Wilnie

SPORE.
TYDZIEŃ

wywiadu

nia służbowego prezesa Dyrekcji P. i T. w
Wilnie. Postanowieniem P. Prezydenta Rze-

jedynie w warupolowych, a

Przemystowo-Handlowej

3 zł. Wanda.

przedsiębiorswo z powodu strejku, pożaru i
Szanowny Panie Redaktorze!
t. p. nie mogło dotrzymać terminu dostawy,
specjałne doświadczenia, stwierdzające przeW poczytnem „Słowie*
ukazał się w
szkodę siły wyższej.
lipcu b. r. artykuł p. Stanisława BrochocNastępnie izby mogą wydawać zaświadczenia, stwierdzające, iż poszczególne przed- kiego p. t.: „Dziesiąta rocznica 13-go Pułku Ułanów Wileńskich*, w treści którego
siębiorstwo w kołach fachowych
posiada tkwią
niedokładności, wymagające sprostodobrą opinję. Zaświadczenia takie wymagane są przy dostawach handlowych.
Także wania w imię prawdy i sprawiedliwości.
Szanowny autor twierdzi, że:
samo izby będą wystawiać
zaświadczenia

się pod inwazją obszaru przez wojska polskie,
— (r) Stosowanie kary stojki pod karabinem. Kara stojki pod karabinem może być

—

— (p) Dalszy pogrom drzew w parkach
miejskich. Niszczenie drzewostanu miejskie
go nie ustaje . Czasami jest ono istotnie
sadnione, naprzykład w wypadkach gdy drze
wa grożą zawaleniem, częściej jednak racjonalność usuwania drzew przedstawia się

dość

STREBEJKOWA

Dla Kazimierza
Sobolewskiego,
syna
powstańca z 1863 r 3 zł.
Dla
biednej
wdowy
b. pracowniczki

rzony lub przerobiony. Izby na wystawienie
takich świadectw pobierać będą należytość
manipulacyjną,
obliczoną w procentach lub
promillach wartości towaru.
Pozatem Izby handlowo - przemysłowe
będą wystawiały
świadectwa
sprawdzenia,
które uwolnią zaopatrzony w takie šwiadectwo towar od legalnej ekspertyzy na komo
rze celnej.
Do rzędu tych świadectw zaliczyć można również certifikaty, żądane przez
importerów zagranicznych dość często.

Izby

ponowił rozkaz zakazujący zatrudnienia w
pracowników cyinstytucjach wojskowych

uprzedniem

izb

o fakcie istnienia firmy, o tem,

Zakaz przyjmowania pracowników
Dowddła Okr. Korpusowego III

wiinych przed
przez D.Ó,K.

Uprawnienie

sądownie

Dnia 6 b. m. zajęcia normalne
się o godz. 12 w południe.

r)
skad

ło)

handlowych. Jak się dowiadujemy, w najbliższym czasie zostanie
ogłoszone rozporządzenie o wyborach do izby przemysłowohandlowej w Wilnie.
Izba przemysłowo - handlowa będzie mia
ła prawo do wystawienia całego szeregu zaświadczeń i dokumentów.
Przedewszystkiem
przyznaje
się izbom
prawo wydawania świadectw
pochodzenia
towarów. Są to dokumenty, stwierdzające
publicznie, iż wymieniony
towar pochodzi

Izby

ny światowej i 4) | Brygada Legjonowa, jako zawiązek Armji Niepodległej Polski.

PIĄTEK

stwa

i

i osadzono

aresztowano

chodzona skromnie i ograniczy się do wygłoszenia we wszystkich oddziałach i zakładach wojskowych
pogadanek ń. t. „Znaczenie czynu 6 sierpnia 1914 r.* z następującą
dyspozycją:
1) Przygotowanie
społeczeń-

plemię!

zło-

KRONIKA.

zbrojnej

nową ziemię,

jaczejkę komunistyczną

AE

Wszystkich
Słonimie.

z Repkowskich

Obywatelka ziemi Kowieńskiej
Opatrzona św. Sakramentami zmarłą
w dniu 1-go sierpnia 1928 r. po
długich i ciężkich cierpieniach w wieku lat 57.
Eksportacją zwłok ze szpitala Kolejosego
na Wilczej Łapie do
kościoła św. Trójcy odbyło się dnia 2 b.
o godz. 5 p.p,. nabożeństwo
żałobne w tymże kościele dn. 3 b. m . О godz. 10 rano, poczem nastąpi

z okręgu danej izby i został w nim wytwo-

pow.

w

z 8 ludzi.

wego.

Kazimiera

—

Jaczejka ta, która podporządkowaną
była rejonowemu
komitetowi
komunistycznemu w Słonimie, miała za zadanie szerzenie antypaństwowej
agitacji wśród ludności wiejskiej.
Przeprowadzona rewizja
ujawniła cały szereg
materjału
dowodo-

wodzą Komendanta
jest równoznaczne

Tak się dziś pisze poetycką
ak. Juan, obciśnięty w swetrze—
szeroko na
Z oczami otwartemi
wą.
= dumny król, w chaosie center i
nad
świat, co się dopiero kształtuje

ierza... A gdy
Ula Spada— Jak pająk się nad dziu-

żoną

zlikwidowały

+

Szt P.

wych pieniędzy wzywali policji celem. spisania protokułu. Dochodzenie w sprawie а!
szywych pieniędzy prowadzone być mają w
przyśpieszonym tempie.

w miejscowości Surewicze gminy Słonimskiej władze bezpie-

publicznego

przypadające na listopad, przeto 14-ta rocznica wymarszu 1 kompaniji kadrowej pod

Do ramion waszych biegniemy
Dziewice wasze i żony,
Do mety swej — urodzaju,

Spartanki i Amazonki,

Pirenejów — Piękniejszy

Onegdaj
czeństwa

E

na dob-

Słonimskim.

tyczce, jak nie zawołać:
„Skok
twój jest wodotryskiem,
skok twój jest białą fontanną!... Jakie cię skrzydła wzbiły, jakie pegazy
powiozły, — Że, jakby gołąb lekki, w
powietrzu wywracasz
kozły? Ziemia
dzidą przebita jakby się na bok przechyla. Tyczka rośnie
jak kampanila.
Niebo w hamaku buja, na dół przekrzywia się księżyc... Czy ci tego za
WOJSKOWA.
mało? Kogo chcesz jeszcze zwyciężyć?
— (v) Z obchodu święta 6 pułku LegjoCztery metry dwadzieścia... dwadzie- nów w Święcianach. W dniu 28 ub. m. staŚcia pięć i pięćdziesiąt... Kto wie,—a cjonowany w powiecie Święciańskim 6 pułk
może tysiąc potrafisz skoczyć za mie- piech. Legjonów obchodził święto 13-lecia
swego
istnienia.
Uroczyst
rozpoczęto
siąc?“
:
mszą św. w kościele miejscowym, celebrowaTak trzeba
dziś pisać poetycką ną przez j. E. Ks. Biskupa Bandurskiego,
który jednocześnie wygłosił okolicznościowe
mową. |
Albo te panie i panienki,
dziewi- kazanie. Wśród gości przybyłych na uroczystość, dało się zauważyć przedstawicieli docze matrony i matronowate dziewice, wództwa 1 dywizji piechoty, wszystkich puł

do ręki... Objął
ją wzrokiem raz i kiem jelenic biegą przez
rugi—brwi olimpijsko zmarszczył—i hipodrom!“...
z

Hofia

to nadzieje

zlikwidowanie jaczejki komunistycznej

przeliczeniu na surowiec wywiež
Uwagi:
Pół poclim rne.
do Niemiec w ciągu pierwszych
Minimum za dobę — OC.
miesięcy r. ub. 1,285.000 m.3, z Maximum
na dobę 19-C.
12% w stanie okrągłym i 28% w Tendencja barometryczna: spadek ciśnienia.
obrobionym; w analogicznym о1928 roku
cały wywóz drze-

wa, przeliczonego na surowiec, wynosił 1,207,000 m.3, z czego 56% surow-

Polskę,

lofnicza nad pograniczem

mo spadku ilościowego podobnie jak
n. św. Sze.
Zach. sl. o g. 19 m. 23
w r. ub. ok. 25% całkowitej wartości
jutro
wywozu. Jest to wynikiem poprawy ce
Dominika
ny jednostkowej, uzyskiwanej
przy
eksporcie drewna, przyczem na piertrzeżenia
meteorologiczne
wszy plan wysuwa się znaczna popraZakładu Meteorologji . 5. В.
wą ceny drewna tartego.
z dnia — 2-Vil 1928 r.
ilościowy spadek wywozu zaznaj "51
czył się najsilniej w
kopalniakach Ciśnienie
(34%), potem w kłodach i dłużycach średnie w m. ]
(25%),
wreszcie w materjałach tarTemperatura J
‚
tych (18%). Zniżka ilości kompensuje średnia
CE
podkładów
kolejowych;
kopalniaki i
kłody wykazują także spadek ogólnej

o

Na pograniczu polsko-sowieckiem w okolicach Wielkich Chutorów zauważono we Środę lecącą wzdłuż granicy całą eskadrę lotniczą, złożoną z 6
samolotów sowieckich.
rajdu
eskadra
skierowała się w
Po dokonaniu demonstracyjnego
stronę m. Kunkowicze.

llościowo wywóz
drzewa
zmalał
o 22.4%, natomiast ' pod
względem
wartości wzrósł o 1%, stanowiąc mi-

się z nadwyżką przez wzrost wartości
papierówki i materjałów
tartych oraz

mo-

polskiem.

ilość

plą bramki rozczapierza,—
Jak krzak
szybkobiegacze i skoczkowie wystrzela w niebo człowiek-barykada!
do niesamowitych rozmia- Zamorra, lecąc w górę, jak żagiel na
wiatrach, —Za Atlantyk wybija
piłkę

A—dodajmy—same wzięcie sportu zą temat dla całego cyklu poezyj

ręką.

Sowiecka eskadra

robotników i wykazuje wyższą
ilość
wypracowanych robotniko-godzin oraz
lepszy stan zamówień.
W wywozie przedstawia się stan
rzeczy nieco odmiennie.

Wierzyńskiego dyskobole, lekkoatleci,

piłkarze,

obronną

Wzrost ilości tartaków nieczynnych
przypada w r. b. przeważnie na miesiąc grudzień i styczeń, w następnych

gospodarczego 1927/28,
na bardziej — różnica w porównaniu z okresem po
racjonalnych niż dotąd
podstawach; przednim nie jest tak wielka, bądź co
układ drzewny z Niemcami zakończył bądź jednak ilość czynnych zakładów
Stan wojny celnej w zakresie drewna, jest w r. b. mniejsza niż w poprzednim.
otwierając Polsce dostęp na rynki nie- Nie jest to objawem zastraszającym z
„ mieckie,

dość

daje

rą
konjunkturę,
które
usprawiedli" wiałyby płacenie wysokich cen za su
eksportacja zwtok na cmentarz po-Bernardynski.
rowiec,
jak dotąd się nie ziszczają.
O czem zawiadamiają krewnych,
przyjaciół i znajomych pogrążeni
Cena materjałów
tartych jest niska,
w głębokim żalu Córki, Synowie i Zięciowie.
istnieje obawa, że do tegorocznego interesu trzeba będzie dopłacić. Jest to
jednak objaw powszechny, nie zaś spe- sal 11 Wydział Miernictwa Ministerstwa Ro— (r) Znowu ofiara autobusów. We śrocyficznie polski, a przyczyn jego szu- bót Publ. Tam również można nabyć wy- dę około północy autobus prowadzony przez
kać należy nie w tem czy innem ukszta kaz ustaw, rozporządzeń i przepisów wyma kierowcę Władysława Skolasiūskiego przy
zbiegu ul. Piłsudskiego i Ponarskiej uderzy
łtowaniu się położenia na rynku pol- ganych przy egzaminie.
błotnikiem przechodzącego przez ulicę Beneskim i nie w tem czy innem posunięciu
KRONIKA MIEJSCOWA.
dykta Wołkowskiego,
zamieszkałego przy
z dziedziny
polityki drzewnej, lecz w
— (0) Wybory do izb rzemieślniczych. ul. Ponarskiej 17.
Poszkodowanego, któremu dotkliwie pora
konjunkturze światowej, dającej. się w Jak się dowiadujemy, wybory do izb rzemie
niono obie nogi, przewieziono do
szpitała
równej
mierze we znaki
wszystkim Ślniczych odbędą się we wrześniu r. b.
— (0) Fałszywe pieniądze Władze admi- żydowskiego.
krajom, produkującym
i
prerabiaja- nistracyjne wydały zarządzenie do wszystkic
jącym drzewo.
urzędów, aby przy
otrzymywaniu fałszy
OFIARY.

CIEJEJE

|

nie

žliwošci osądzenia, czy interes drzewny w r. b. da przemysłowcowi i producentowi odpowiednie zyski. Zdaniem
inż Barańskiego odpowiedź na to pytanie wypaść musi negatywnie. Jeżeli

w analogicznym okresie r. ub. Położenie uległo zmianie
i w
miesiącach
następnych,
gdyż up. do końca maja
1928 r. Finlandja miała zakontraktowa
Szczegółowej analizie i charaktery czone na podstawie sprawozdań mie- nych do Anglji 215.000 standartów wo
styce pierwszego półrocza sezonu drze sięcznych:
bec 408.000 w r. poprzednim.
wnego, jeden z lepszych znawców kwe
Uniezależnienie się od dominującestji drzewnej p. inż. W. Barański poNo”.
Зgo wpływu rynku angielskiego w r.b.
święcił ostatnio w „Przemyśle i Hannie wyszto na złe polskiemu eksportoEEEE
A
ОННЕ
A
specjalny artykuł
wi drzewnemu. Lokauty w Szwecji, оilość tartaków,
objętych
statystyką
599
604 graniczenie produkcji w Finlandji, sku
Według p. Barańskiego, począwszy
rczenie się pojemności
niemieckiego
w tej liczbie: °
©d grudnia 1927 r. obrót drzewny w
czynnych
522
514 rynku na materjały drzewne — oto są
nieczynnych
7
90
Polsce podlega wpływom
warunków
wszystko objawy, świadczące, że Euzatrudnionych
rozupełnie zmienionych w porównaniu z liość botników
33.788
34.522 ropa przechodzi w r. b. kryzys drzewękresami poprzedniemi. Rozporządze- Ilość
;przepracowanych
ny, z którego, jak dotąd, wychodzimy

Eksport

3

wo

5% „O

batalionem,

rezydował

w

Lan-

dwarowie.
|
Jechali oni we wskęzanym kierunku na
skutek osobistego meldunku dowódcy kompanji
P. O. W.
pr. Gołębiowskiego,
że
przejazd przez Ostrąbramę i kolej koło
dworca są przez bolszewików obsadzone.
4) Rano 6-go stycznia nadciągnęły
oddziały polskie ku Białej Wace,
gdzie
kwaterowat
bataljon niemiecki.
Wówczas

gen.

Wejtko

z kapi-

tanem Klingierem zawarli z Niemcami umowę, zgadzając się ną rozbrojenie.
Faktycznie umowęz Niemcami, a raczej
z Dowództwem
10!1-go . niemieckiego korpusu

rezerwowego

w Kownie,

Jefonicznie

kpt.

Wejtko,

zresztą

co

Klingier

zawierał

te”

bez, udziału gen.

stwierdza

artykuł po-

niżej, gdzie przytacza się dosłowna treść
owej umowy i wskazują się podpisy osób,

które umowę zawarły,

a

mianowicie:

pitanowie Klingier i Wunderlich.
.

Gen.

Wejtko

pozostawał

poza

ka-

możnoś-

cią udziałuw pertraktacjach telefonicznych
w języku niemieckim, tembardziej, że chciano mówić z kpt. Klingierem wyłącznie.

SŁOWO

4
5) Niestusznem

jest

również

twier-

dzenie
Szanownego
Autora,
wagonowanie
do niemieckich

że
wa-

gonów i złożenie broni na rozkaz
z Kowna:

„był to
epilog
oddziałów Samoobrony, z wyjątkiem
11 bataljonu ‘рг. Kaczkowskiego, legiisoficerskiej i 1-go0 pułku Ułanów Wileńskich i t. p.“
„które
podjęły dalsze walki z
wojskiem sowietów w imię pol-
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nie miesięcy potem Niemcy usiłowali na- listach do żony, z których przebija pe(Wywiad z marszałkiem Fochem).
troszczył się o prawe
skrzydło
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Na pytanie, czy Niemcy nie powindo oblężenia
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Inwalides“ i byłem olśniony prostotą, armji .niemieckiej,
ciągnące
wiedział:
Rosji,
marszałek
Foch
odpowiedział:
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grać wojnę, i to nie tylko na początku, zje
przeciwko
Rosjanom
do
Prus chem było właściwie zbyteczne. Dzi- Nadto musimy tu podkreślić, że przelecz jeszcze na wiosnę 1918 roku. Wy- Wschodnich, gdzie bitwa między liin- siaj widzimy, że dowództwo niemie- prowadzenie planu jest daleko ważniej
grałyby ją, jeśli by plany strategiczne, denburgiem a Renenkampfem była już ckie miało bardzo wiele braków. Jedy- sze, niż jego
stworzenie.
Niemiecki
które oczywiście były dobre, zręczniej i tak dia Niemiec
wygrana.
W
re. nie w ten sposób można zrozumieć ro- plan działań wojennych na froncie zazostały przeprowadzone. Dzisiaj jesz- zultacie niemieckie prawe skrzydło po- lę, jaką odegrał podpułkownik Hentsch chodnim był dobry, wadliwe było jedcze nie mogę zrozumieć, jakim to spo- zostało zbyt słabe i zbyt małe, by mo- którego pesymistyczne komunikaty po- nak jego przeprowadzenie.
sobem Niemcy, które tak długo do woj gło rozwinąć się aż do morza. Nie mo- ciągnęły za sobą ogólny odwrót armii
Wspomniałem już, że Niemcy moStanisław

gm,
AKUSZERKI

5) drewna
6)
»

55.000 zł. in plus.

będzie niemniej

Robót

PATi

Biuro „Lechja* Sp.

FS

200 m.3
130 m.3

Wywoławcza

BZRdUS
KZ CZEACAKACZEJLA

iš

Gzy Niemcy mogły wygrać wojnę światową?

Wydawca

Fr. Świątecki,

wač wlg adresu:

na łączną kwotę 6.000 zł.
powyższe wypłacone będą,

Dyrektor

i

bramska

2) drewna dębowegoi jesionowego użytkowego
3) drewna użytkowego klonowego

Modów
8)
»

zadecyduje.
Kraków dnia 31 lipca 1928.

wyniki. Czterej pacjenci jego, których
los zdawałoby się skazał na wieczne

5.000 zł.

Inż. Henryk

PAT

wielkości

przestrzeni około 40 ha w składzie następującym:
1) papierówki świerkowej

niż 8 prąc. Suma nagród może być rozdzielona inaczej, o ile Sąd konkursowy
o tem

nadspodziewane

łeczeństwa, zostali zwolnieni z lecznicy dla trędowatych, znajdującej się na
wyspie Oesel. Uroczysty „powrót do
życia 4-ech trędowatych odbył sięw
obecności naczelnika państwa estońskiego, który powitał
uzdrowionych.
— Wałka człowieka z dzikiemi
bestjami.
Coraz więcej oliar
ludzkich pociąga za sobą
w Indjach
walka z dzikiemi zwierzętami. Wraz z

różnej

drzewostan na wyrąb w lesie
należącym
Budy,
pow.
Wileńsko
- Trockiego,
gm.

za po-

dwie 3-cie
ile na konkurs nadesłanych

10 aktach. A

Żyło seane Wlerzkieńskie |

OGŁOSZENIE.

Dojazd z Wilna

Publicznych

Melichara

18

9)
ь
a
Informacyj na miejscu

12.000 zł.
8.000 zł.

ząkupy
Nagrody

w

ij odsiew, dające świetne plony i odpowiednie na nasze głeby.
Wczesne zamówienia uprasza się nadsyłać pod adresem:

ЕННЕ КЕ КЕ АВ С КЕ С НА МАН

<<

Warszawy.
Warszawy:

1-sza
2-ga

:

pożytecznych

książkę

lekarza proiesora Paldrocka. Przez użycie chłodzonego kwasu węglowego
i pewnego preparatu złota osiągnął

profesor

Nagrody:

produkcja

farsa w 12 aktach. Smiech

Publicznych w Krakowie (Rynek 35, Krzysztofory) poczynając od
dnia
4 sierpnia
1928 r.
Termin nadsjłania szkiców do dnia lo
września 1928 r. godz. 15-ta,

i dziec-

jedna z najbar-

ostatnia

Ognista szampańska

| Wilno, Zawalna

litewska.

z

i zagraniczne

ВЕН КЕЕ

urzą-

stąn stoi, niestety,

Wszystkim,

Ze

naszych

Robót

Najnowsza

lygmunt Naśrodzii

: Komunikaty.

Ministerstwo

re-

helskiej
к,
NTSG SAS,
zaś
u
dołu
ozdobioną
gliniastą sa- "TAN
dzawką!
Ponieważ znajdująca się na wierzchu
wileńska odmiana wiszących ogrodów gro— Trąd jest uleczalny! jeszcze
„zi lada chwila urwaniem się, władze miejjedno
wielkie zwycięstwo
geniusza
skie, mając dość tych igraszek, zagrodziły
wątłe
nad
požerającemi
s!
przejazd
do tegofglinowego Eldo* ludzkiego
rado.
+
к
1
ciało człowieka chorobami! Gnębiąca
Zagrodziły nie bylejak, wznosząc
na ludzkość od najdawniejszych
czasów
przejeździe rodzaj: szlabonu,
zamkniętego
straszna zaraza trądu
przestaje
być
na zamczystą kłódkę.
groźną
dzięki
nowej
metodzie
leczeLecz tylko człowiek zgoła naiwny lub
„nietutejszy* mógł sądzić, że można w ten nia, zastosowanej przez
estońskiego
sposób powstrzymać

Chwilka

sztabem

РО

KORKURŚ.

i

w zastępstwie

naszego

którego zdrowotny

bardzo

szącą się
prostopadle
na 6
7 metrów,
uwieńczoną na szczycie sądem owocowym,

jest

lub

PATACHON,

KAESKA KAKA ZAJ KOŁO EOS ESEZESES
L. III -3423. Kraków dnia 31 lipca 1928

nych, zorganizowanych przy poparciu M. P.
i O. S. przez Robotnicze
Towarzystwo
Przyjaciół dzieci. Obzcnie przewidywane są
kursy

świata

komików.

171.22
238.
125.47
46,53

z

20,15—22,00: Transmisja
22,00—23,30: Transmisja
Sygnał czasu.

przeważnie absolwe.tkami trzymiesięcznych
kursów dlą pielęgniarek
żłobków fabrycz-

waną i porządkowaną, z drugiej ząś struny (tam gdzie przebiega karkołomaa ścieżka, stanowiąca najkrótsze połączenie między
M. pohuląanką a Portową)
jeszcze
skrupulatniej, a przytem systematycznie jest
niszczoną przez hordy zglinokopów*, któ:
rzy, -— rzekłbyś -— konkurując
z Magistratem wileńskim
w dziele inwestycyj,
zorganizowali tu nową a!rakcję grodu
Gedyminowego
istną „czarcią skalę“, wzno-

Aleksiejów od „darmowej* fgliny!
Ichby
nie powstrzymało od niej i morze Czerwo-

17,10:

19,55—

Polegają one na

bardzo

humoru, satyry i smiechu! Najpopularniejsi komicy

swym

krajowe

średnictwem Urzędu Wojewódzkiego Dyredzenia żłobka. Higjenistka dokonywuje ró- kcji Robót Publicznych w Krakowie
ogławnież zabiegów niezbędnych
przy niemo- szą niniejszem KONKURS ARCHITEKTOwlęciu. Autorka zaznacza,
że
w bliższym
Gmachu
rozwoju ruchomej stacji opieki nad
matką NICZNY na projekt szkicowy
i dzieckiem powinno wejść
w
obowiązki Buljoteki Jagiellońskiej w Krakowie.
higjenistki czuwanie nad kobietą w ciąży,
W konkursie mogą brać udział wszynad rodzajem pracy badanie i wpływów tej
obywatele Rzeczypospolitej
pracy na sian jej, oraz następnie podawanie scy architekci
Polskiej.
swych obserwacyj
i wniosków
lekarzowi,
aby umożliwić Dyrekcji fabryki unieszkoProgram, warunki
i plan sytuacyjny
dliwienia pracy kobietom ciężarnym.
otrzymać możną za złożeniem kwoty 5 zl.
Higjenistki i pielęuniarki w żłobkach są w Biurze Konstrukcyjnym Dyrekcji Robót

„Tut

zazwyczaj

dyzenwoltura

gulamin

przytacza

172.08
239,20
126.09
46,76

: Transmisja

morska

r. 1927 i w czerwcu 1928 r. na poszukiwania
ekspedycji
Przy
tak
rzadkiej
tym obrazie aż do jego_ zaginięcia.
Ikiej okazji
seansów o godz. 5.30, 7, 8.30 i 10.25. Z powodu wielkiego za*
o przybycie o 25 mi"ut przed rozpoczęciem seansów.

SEWNIKI redodeE

17.16
17,25:
Komunikat Dyr. Targów
Północnych.
;
17.25
17.50. Transmisja z Krakowa.
18.00-19.00.
Transmisja z Warszawy
koncertu popołudniowego.
19.05
19.30: Audycja literacka.
19.30
19.55: Skrzynka pocztowa..

Tytu-

domu

Dzis! Wieczór

2 sierpnia 1928 r.

cząsu.

16,55

żłobka

nie robotnic-matek i ich dzieci w
udzielanie im wskazówek i rad.

pozwo-

kopią!“,

żłobka.

dn.

13,00—

sygnał

widzimy, jak poważnie
Monopolu

Ten „Manda“ |

RADJO.
Piątek

epopea

biała śmierć. Obraz ilustruje nam lot jego w
Nobile. Wszystkie szczegóły lotu ujrzymy w
każdy powinien zobaczyć ten film. Początek
interesowania publiczności prosimy

r.

tych

Z opisu i z fo-

Polskiego

171.65
238,60
125,78
46,045

Wiedeń
Włochy

z

zaangażowaniu wykwalifikowanych higjenistek, których obowiązkiem jest wizytowa-

przechodni — legitymistów:

gasa.

miejsce

34.82
26.36

przez

dowodem,

całkowitej apolityczności

czasu otworzenia

„przyzwolen-

pada lakoniczne wyjaśnienie:

Taki

34.99
26.42

34,905
26,43
ё

niowego. Jak widać z danych statystycznych,
je- zebranych przez p: Krahelskę żłobki istniepo- jące już cieszą się coraz większem
zaufa-

wyjątkiem

ko!ejną interpretacjęg „A kto wam

stwu

43,19
8.88

iż prawie

ustawy

potraktowane zostało uruchomienie

„Co robicie?" — odpowiadają ci panowie:z
homerycką prostotą: „Glina kopim!* zaś na

Ta

43,41
8.92

i angielskiem

niem u matek robotnic.
W
žtobkach
są
„Boże* i może z nich swoboanie korzystać dzieci często sztucznie dokarmiane i mają
„kużny jeden* wiele tylko dusza zapragnie. opiekę lekarską.
Między innemi zagorzałymi wyznawcaNiektóre przedsiębiorstwa
państwowe
mi tej swoistej „wspólnoty*
są murarze i
zduni wileńscy, którzy kopią gdzie się da i z braku lokału na żłobek, powołały ruchowiele się da, uważając przy tem za zgoła me stacje opieki nad matką i dzieckiem do

nie my jedne,

43,30
8,90

Paryž
ga

Autorka opisuje szczegółowo urządzenie żłobków
w. niektórych
przedsiębiorstwach
państwowych,
które
pośpieszyły
wykonać ustawę przed
terminem
obowią-

letków włościańskich są niczyje.

lił?*

Londyn
Nowy-York

jednej strony bardzo palącą
jest
kwestja
ochrony macierzyństwa, z drugiej zaś stro-

niej znajduje, a więc: lasy, pola, rzeki,
z

uchwalenie

Sejm jest dostatecznym

kopim!*

i t. d. oczywista

ź francuskiem

nie. Słusznie podkreśla autorka,

jednomyślne

Jak wiadomo, zdaniem naszego
poczciwego ludku, ziemia i wszystko, co się na

ze strony

357.58
237,50

tłumaczeniem.
Napisana
ze
znajamością
rzeczy, wzbudza ona istotne Zainteresowa

urbanistycznych.

„Glina

Na pytania

359.38
237,70

gen.

Władysław Wejtko
generał dywizji.

stwo*

Kupno

358.48
238,10

książce p. Haliny Krahelskiej pod tytułem:
Ochrona
Macierzyństwa
Robotnicy
(w

ukocha-

szewickieją
Ufając mocno,
że Szanowny
Pan zechce umieścić
powyższe sprostowanie
na
łamach
swego
poczytnego pisma,
proszę
przyjąć wyrazy szącunku i poważania

ziora

Sprz.

Holandja
Kopenhaga

wykonanie

Mokrzeckie-- Przedsiębiorstwach Państwowych Polskich).
Jest to książka, wydana w celach proŻeligowskiego bronił go

i pod

ku Chwale

Polsce

zostały bardzo rzeczowo opisane w wydanej przez Komitet
Polski
Międzynarodowego
Kongresu
Opieki
nad
dzieck em,

regach prawie
wszystkich 'dzielnych oficerów i żołnierzy dawnej Samoobrony Wileńskiej, mężnie walczył
pod Lidą, Baranowi-

do swego

w

i

potężna

ORYGINALNE

1928

Dewizy

wyświetlany

A.Mickiewicza 22.

Wiełka 30.

2 sierpnia
waluty:
Tranz.

o opiece macierzyństwa

i jej dotychczasowe

zasłużonego

i mając w swych sze-

cząmi, wrócił zwycięsko

ustawy

film:

będzie

Dziś na ekranie naszym Światowa sensacja, najaktualniejszy tilm doby obecnej w 10 aktach
DSENA DO BIEGUNA PÓŁNOCNEGO. Gigantyczne wysiłki wśród gór lodowych, gdzie

Teatr „POlonjA”

WARSZA

robków).

ofenzywie Marszałka

wodzą

GIEŁDA

roku

włącznie

Tess „Uolios“ |

poką-

sały 19.724 ludzi! Natomiast człowiek
nie pozostał dłużny,
kładąc trupem
skości Kresów".
25.612 zwierząt, w tem
1368
tygryFaktycznie nazwa „epilogu* nie nadaje cy kobiet i młodocianych, wydana dn. 2. sów, 4390 lampartow,
2738
niedžwiesię wobec dalszej bohaterskiej akcji dziel- VII. 1924 r., jest ona jakby pierwszą zapoochrony
macierzyństwa
Kobiety dzi, 2439 wilków i 57.116 żmij. Rząd
nych
oddziałów
Samoobrony
Wileńskiej, wiedzią
tej indyjski
Artykuł 15-ty
wypłacił w
roku ubiegłym
pokrewnych duchem
ułanom I3-g0 pulku i pracującej zarobkowo.
żło- 140 tysięcy rupij nagrody
identycznych
przez
swe
bohaterstwo
w ustawy ustała przymus utrzymywania
za tępienie
„walkach z wojskiem sowietów w imię poi- bków dla niemowląt w instytucjach, zatru- dzikich bestyj.
przyznaje
dniających ponad loo kobiet,
i
skości Kresów*.
ły w skład

*

©Ud dnia 3 do 6 sierpnia 1928

„LAOdYWCY
OLEARU
W. rolach głównych:
Elinor
Fairi |
William Boyd. Reżyseria Juliana Ruperta. Wytwórnia: „P. D. C,* (Cecila B. de Mille'a). Orkiestra
pod dyrekcją p. Wł. Szczepańskiego. Kasa czynna od g. 5 m. 30, w niedziele i święta od od g. 3 |
SALA MIEJSKA
m. 30. Początek seansów od g. 6-ej, w niedziele i święta od g. 4-ej. Następny program: „GRANICE
|
uł. Ostrobramska 5.
w NIEBEZPIECZENSTWIE“.
Premjera! Parter od 1 zł., Balkon 70 gr. Najpotężniejszy superfilm najnowszej edycji 1828 -29 r. 4 najpotężniejsze gwiazdy. Mistrz ekranu Emil Jannings, Lya de Putt, jca Lenkeffy i Werner Krauss w arcywesołej
wszechśw. sławy „ZEMSTA MURZYNA". Reżys. genjalnego Dym. Buchowieckiego. Szalone napięcie. Bajecz*
wiłeńska 38.
ŚWIĘTO
NARODOWE
3-g0
na wystawa! Tłumy ludzi! Koncertowa gra wirtuozów ekranu! Nad program:
MAJA 28 r. Ost. seans o godz. 10.15.

;
| Kulturalno-Ošwiatowy,

Kwaszełlna

A
24.

Žv

