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SŁOWO 
PRZEDSTAWICIELSTWA 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jažwiūskiego. 
NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. . 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz, 
PIŃSK — Księgarnia.Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tar 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mi 
WARŠZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruc 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A Łaszuk. Н 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 

DABROWICA. (Polesie) — Ksiegarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy : 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. у 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
TWłENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KŁECK — Sklep „Jedność. 
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z odniesieniem do domu lub z | niszczona ryczałtem 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administracja 

nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczania ogłoszeń. 

Hr.Juljusz Andrassų ECHA STOLICY 77A KORDONÓW 
Wśród polityków i mężów stanu Euro 

"2 współczesnej zmarły w pierwszych 

dn. czerwca śp. hr. juljusz Andrassy 

był tym, któremu z naszej strony nale- 

ży się szczególne uznanie i wdzięcz- 

ność, on to bowiem pierwszy w latach 

wojny, w chwili, gdy państwa central- 

ne żadnego wyraźnego programu w 

kwestji Polskiej nie miały, państwa 

zaś Ententy ofiarowały Polskę Cara- 

towi na własność wyłączną, czyli na 

pastwę rusyfikacji i niszczycielstwa, 

zrozumiał doniosłość sprawy naszej i 

ogłosił konieczność rozwiązania jej 

zgodnego z życzeniami narodu. 

Wśród zagadnień polityki zewnętrz 

nej, które wywołała wojna — pisze 

on*) — najbardziej mnie zajmowało 

zagadnienie polskie; uważałem je za 

jedno z najważniejszych i najpilniej- 

ych; interes nasz i uczucie, wyracho- 

Wanie i sprawiedliwość zgodnie mię 

w tym samym kierunku prowadziły”. 

Uczucie zaś sprawiedliwości było 

tu w ścisłym związku z realizmem po- 

lityka o widnokręgu bardzo szerokim 

obejmującym nietylko bezpośrednie 

chwilowe interesy narodu do którego 

należał, ale dobro powszechne, sprawę 

duchowej kultury ludzkości, Oto co mó 

wił w parlamencie Węgierskim 7 gru- 

dnia 1915 roku. 

„Kto się zastanowi nad tem, jakie 

ogromne i niepowetowane szkody spra 

wia każdy dzień wojny, kto uprzytom- 

ni sobie, że te wszystkie p aństwa, dziś 

na życie i śmierć między sobą walczą- 

Pce, są jednak pomimo wszystko prze- 

znaczone do współnej pracy nad wiel 

kiem dziełem pokoju i cywilizacji, ten 

nie może nie dojść do. wniosku, że o 

pokoju myśleć i do pokoju dążyć trze- 

ba i że pokój ten zawartym być musi 

w świetle owej wszechludzkiej, wszy- 

stkich obowiązującej idei solidarności 

w rzeczach i sprawach najdonioślej- 

szych dła człowieka, która istnieje, po- 

winna istnieć i mam nadzieję, istnieć 

będzie. Słowa te wyrzeczone były w 

chwili, gdy państwa Centralne mogły 

jeszcze żywić nadzieję zwycięstwa: w 

zwycięstwo wierzył też Andrassy, „ale 

+- kończył on mowę swoją — jestem 

zdania, że jeśliby się dało zawrzeć po- 

kój jeszcze przed zmuszeniem nieprzy- 

jaciela to błagania o pokój byłoby to 

wielkiem szczęściem dla całej ludzkoś 

cii także dla państwa naszego''. 

Myśli podobne mógł swobodnie po- 

lityk Węgierski rozwijać z trybuny par 
lamentarnej, gdy w tym samym czasie 

za artykuły w duchu pokrewnym pi- 

sane musiał Romain Rolland opuścić 

granice Francji pod naciskiem powsze- 

chnego oburzenia i pogardy. 

Ideę pokoju poruszał Andrassy tak- 

że w prasie zwłaszcza w artykułach 0.- 
glaszanych wBerne politigue interna- 

tionale w 1916 i 1917 r. „Przedłużanie 

wojny, czytamy tam, jest zbrodnią prze 

ciw ludzkości; korzyści, które dać mo- 

że zwycięstwo ostateczne, nie są war- 
te tych niezliczonych ofiar ludzkich, 

jakich ono wymaga”... „Świadomie 

odrzucać samą myśl o możliwości po- 

koju to znaczy zachwiewać w duszach 

ludów zaułanie do istniejących form 

rządu, to czynić przedmiotem nienawiś 

ci dla nich dzisiejszy porządek społe- 
czny i torować drogę żywiołom wywro 

_towym*... „Zastanówmy się nad przy- 

s kładem, który nam Rosja daje; Caryzm 

i cały system burżuazyjny rozpadają 

się tam pod ciężarem odpowiedzialno- 

ści za wojnę. Czy mamy wimawiać So- 

bie że podobne niebezpieczeństwo nam 

nie grozi i czy możemy być pewni, że 

_ wojna światowa nie przeistoczy się w 

_mierównie straszniejszą i okrutniejszą 

powszechną wojnę domową? Czy do- 

świadczenia historji nie powinny być 

nauką dła warstw kierujących; i czy- 

żby każdy naród przechodzić miał 

przez szkołę cierpienia i na własnej skó 

_ rze doświadczyć grozę chaosu rosyj- 

ą skiego, gdy dość jest mieć niezaćmio- 
ne oczy i zdrowy rozsądek by tego uni- 

knąč?“ 

W przekonaniu Andrassy'ego osią- 

gnięcie pokóju było możliwe w r. 1915 

*) „Diplomatie n. Weltkrieg“ (Berlin. 
Ullstein) patrz s. 158 — 9. 

Go będzie ze sprawą byłego mi- 
nistra Czechowicza? 

Jak wiadomo rozprawa w Trybu- 
nale Stanu przeciwko b. ministrowi 
Czechowiczowi miała się odbyć 26 
czerwca. Tymczasem Szereg wezwań, 
nie zostało Świadkom  doręczonych, 
wobec wyjazdu z Warszawy. Rozpra- 
wa nie będzie mogła się odbyć w ter- 
minie, prawdopodobnie odroczona z0- 
stanie aż do jesieni. 

P. minister zgodził się na okni- 
żenie gni” a Bezro- 

pocia. 
Minister Pracy Prystor zatwierdził 

uchwałę Zarządu Funduszu Bezrobo- 
cia o obniżenie składek od pracodaw- 
ców o 10 proc., jak również podwyż- 
szenie zasiłków dla bezrobotnych w 
tym samym stosunku. 

Budowa obserwaforjum lotniczego 

W roku bieżącym rozpoczęta zostanie 
w jabłonnie Legjooowej poa Warszawą 
budowa wielkiego obserwatorium aerolo- 
gicznego. Obserwatorium obsługiwać bę- 
dzie lotnictwo wojskowe i cywilne. Obser- 
watorjum wyposażone zostanie w stację 
radjotelegraficzną dla komunikacji z zagra- 
nicą. Na budowę obserwatorjum przezna- 
czono w r. b. 200.000 zł. 

Porównawcze sfudja budżefowe 

Departament budżetowy Ministerstwa 
Skarbu przeprowadza obecnie studja po- 
równawcze nąd budżetami państw obcych. 
Poa uwagę brane są budżety Anglii, Fran- 
cji i Włoch. Studja posłużą Miaisterstwu 
za linię wytycznę przy układaniu nowych 
preliminarzy. 

Zupełna likwidacja akcji doraź- 
nej funduszu bezrobocia od 30 

GZETWCA г. В. 

Na wniosek Zarządu Głównego Fundu- 
szu Bezrobocia, a na mocy uchwały Rady 
Ministrów z dn. 4 sierpnia 1926 r. minister 
pracy i opieki społecznej zarządził prowadze- 
nie przez Fundusz Bezrobocia w drugiej po- 
łowie m. czerwca państwowej akcji pomocy 
doraźnej dla bezrobotnych robotników, któ- 
rzy wyczerpali zasiłki z F. B. w tych samych 
miejscowościach i w rozmiarach oraz na 
tych samych warunkach jak i w pierwszej po 
łowie miesiąca czerwca b. r. z tą jednak 
zmianą, że z zapomóg wypłacanych z tytu- 
łu tej akcji doraźnej będą korzystali jedynie 
bezrobotni obarczeni rodziną, składającą się 
z ponad 3 osób, którzy korzystali z zapomóg 
ustawowych krócej niż przez 26 tygodni. 

Ponadto od dnia 30 b. m. następuje 
całkowita likwidacja państwowej akcji po- 
mocy doraźnej na całym terenie Rzeczypo- 
spolitej. 

  

ZA iPRZECIW 

« 

Jak się organizuje „żywiołowe 
demonstracje? 

Według przedstawienia oficjalnych so- 
wieckich czynników i prasy demonstracja 
przed konsulatem polskim w Tyflisie mia- 
ła charakter żywiołowy. Tłum odruchowo 
poruszony wiadomością o wzięciu przez 
przedstawicieli naszego rządu udziału w 
akademii z powodu 10-ciolecia niepodleg- 
łości Gruzji, wybił szyby i przez godzinę 
wył przed gmachem konsulątu. Ta „odru- 
chowošč“ i „żywiołowość* demonstracji w 
świetle rzeczywistości przedstawia się zgo- 
ła inaczej. Okazuje się, aby zorganizować 
„żywiołową* demonstrację protestu miejs- 
cowe władze bolszewickie zarządziły zwol- 
nienie zawczasu robotników z fabryk i 
zakładów przemysłowych, zwolniono rów- 
nież urzędników i pracowników wszystkich 
iastytucyj sowieckich, polecając im wziąć 
udział w demonstracji i robić tłum. 

po bitwie pod Gorlicami i w r. 1917 

po wybuchu rewolucji rosyjskiej. Obie 

strony miały czas dotkliwie poznać i 

przekonać się, jakiem nieszczęściem 

jest wojna, a żadna z nich pobitą nie 

była, więc można było się spodziewać, 

że układy pokojowe prowadzone będą 
ze szczerą chęcią zapobieżenia nowym 
katastrofom i że, jako owoc wydadzą 

długotrwałą harmonijną swspółpracę 

narodów. Kto pragnie pokoju — a my 

go pragniemy szczerze — ten nie mo- 
że stawiać warunków upokarzających 

przeciwnika. Żadnego z nich poniżyć 

nie chcemy. Austro-Węgry nie będą 

stawiały przeszkód polityce stawiają- 

cej przed sobą cele pojednawcze". 

Trzeba starać się złagodzić te antago- 

nizmy, co się nie dają usunąć, ale prze 

dewszystkiem należy nie dopuścić do 

stworzenia źródeł nowych zatargów, z 

którychby miały powstać nowe wojny" 

Właśnie z tego powodu potrzebną 

była Polska wolna. „Gdybyśmy się nie 
odwažyli — pisał Andrassy w N. fr. 

Presse (wrzesień, 1916) — zbliżyć się 

do naródu, który przecie nie jest bez- 

Poldemaras o nstosnkowania się Litwy 
do Polski 

Z Kowna donoszą: W swej mowie 
na zjeździe tautiników prof. Voldema- 
ras między inn. oświadczył: 

„Polacy, jak wiadomo, nie rozu- 
mieją swej egzystencji bez Litwy. My- | 
śleli oni o tem od zarania niepodległo- 
ści Litwy, nie chcą i teraz wyrzec się 
nas. Zagarnięcie Wilna — tylko pier- 
wszy etap do podbicia całej Litwy. 
Obecnie można postawić kwestję, czy 
w ciągu lat ostatnich Polska zbliżyła 
się do zagarnięcia Litwy, czy przeciw- 
nie, Litwa zbliżyła się do odzyskania 
Wilna. Na podstawie przebiegu wy- 
darzeń politycznych, możemy powie- 
dzieć, że Polskę ostatnia spotkało nie- 
powodzenie, podczas gdy na korzyść 
Litwy pracuje czas. Teraz już się nie 
mówi otwarcie o orężnem niebezpie- 
czeństwie, Polska nie może mówić о 
swych płanach wskutek ogólno-poli- 
tycznej konjunktury. Dopóki Polacy 
będą siedzieli w Wilnie, nie może być 
mowy o stosunkach Litwy z Polską i 
dopóki Wilno znajduje się w polskiem 
ręku, nie może być absolutnej gwaran- 
cji pokoju w tym zakątku Europy. Nie 
jest tajemnicą, że niektóre mocarstwa 
wywarły presję na Litwę, celem zmu- 
szenia jej do ustępstw na rzecz Polski, 
jednak Litwa presję tę skutecznie wy- 
trzymała. Ostatnio Litwa moralnie 
wzrosła w siły, za czas zaś rządów: 
rządu narodowego wzinocniła się i fi- 
zyczna moc kraju (armja i strzelcy). 
Są to fakty, które powinny ochłodzić 
fantastyczne polskie plany”. 

„Lietavos kińas* o wystąpieniu Wilej- 
szysa Z partjl laudininków 

Z Kowna donoszą: W ostatnim nume- 
rzė „Lietuvos Aidas“ zamieszcza artykuł o 
wystąpieniu z partji laudininków burmistrza 
kowieńskiego Wilejszysa. Pismo zaznacza, 
że w swoim czasie Wiłejszys był jednogłoś- 
nie wybrany prezesem komitetu partji laudi- 
ninków i z tego powodu wystąpienie jego 
z partji było niespodzianką dla jego najbliż- 
szych przyjacieli partyjnych, którzy widocz- 
nie nie mogli solidaryzować się z Wiłejszy- 
sem. ь 

„Nie naszą sprawą jest — pisze urzę- 
dówka — wykrywanie tajemnic laudininków 
lecz b. kolegom Wilejszysa są dobrze zna- 
ne przyczyny jego wystąpienia. Nie wiemy, 
czy żałują oni tego, być może, iż niektórzy 
są z tego nawet zadowoleni”. Jako kandy- 
data na miejsce Wilejszysa wymienia się b. 

i vicza, įednak, zdaniem „Liet. 
cił on swój autorytet wskutek 

niefortunnej polityki 1926 r. Wymienia się 
również adw. Toluszysa. у 

Podkėmisja Ligi Narodėw jedzie do 
Ryt 

Z Rygi donoszą: Dzisiaj przyby- 
wa do Rygi, specjalna podkomisja 
Ligi Narodów, będąca częścią ko- 
misji tranzytowej i komunikacyjnej. 
Podkomisja, na czele której stoi ge- 
neralny sekretarz Haas zajmie się 
wyjaśnieniem szeregu danych, zwią- 
zanych z rozważeniem wysuniętej w 
swoim czasie w Lidze Narodów 
kwestji kolei Libawa—Romny. 

Bierny bilans handlowy Łotwy 
"Z Rygi donoszą: według oiicjal- 

nych danych, bilans handlowy Łotwy 
za miesiąc kwiecień jest ujemny na 
sumę 17,4 milj. łatów. 

Import wynosił 32,5 łt., 
15,1 mil. łt. 

  

   

eksport 

względnym nieprzyjacielem naszym i 
gdybyśmy go dla siebie nie pozyskali, 
byłoby .wprost zbrodnią poświęcać ży- 

cie tylu tysięcy ludzi*, — ale sprawę 

naszą traktował realistycznie, bez sen- 

tymentu. Oddać Polskę Rosji—rozumo 

wał — to ją zarazić na wieki do siebie 

i pchnąć w objęcia idei panslawisty- 

cznej; stworzenie Polski niepod ległej 
ze wszystkich trzech zaborów jest nie- 

możliwe, bo nie pozwolą na to Prusy, 

dla których prowincje polskie stanowią 

warunek i podstawę ich potęgi; Polska 

niepodłegła, lecz złożona tylko z ziem 

odebranych Rosji wywołałaby irreden- 

tę polską w Galicji i Poznaniu i z natu- 

ry rzeczy grawitowałaby ku Rosji; po- 

zostaje przyłączenie Polski do jednego 

z mocarstw centralnych z zapewnie- 

niem jej samodzielnego państwowego 

bytu, który „da jej siłę oporu przeciw 

wabikom rosyjskim lub ewentualnym 

napaściom*. Że tem mocarstwem mia- 

ła być Austrja, wypływało ze słów 

autora, choć niechciał tego wyraźnie 

powiedzieć. 

Wyraźne kształty nadał on myśli 

LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 

į 
BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. | 
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CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3ej 40 gr. Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc drożej. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cytrowe i tabełaryczne o 50 proc. drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

| nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-rach 

  

Min. Zaleski u min. spraw wewn. Portugalii 
LIZBONA, 18.VI. PAT. Przybył tu minister Zaleski wraz z małżonką» 

witany na dworcu przez 
przedstawiciela polskiego w Lizbonie wraz z małżonką oraz 
kolonji polskiej. W dniu dzisiejszym minister Zaleski 
Spraw zagranicznych Portugalji. W 

przedstawiciela ministra spraw zagranicznych: 
reprezentację 

odwiedził ministra 
rozmowach z dziennikarzami minister 

Zaleski podkreślił istnienie serdecznych stosunków polskc-portugalskich i 
zapowiedział rychłe zawarcie traktatu handlowego między obu krajami. 

Spór Bułgarii z Jugosławią zaostrzył się 
WIEDEŃ, 18—VI. Pat. Do „Neue Freie Presse" donoszą z Sobji. że 

w ostatnich czasach nastąpiło zaostrzenie stosunków między  Bułgarją a 
Jugosławią. Prasa bułgarska prawie 
nicznych i zarzuca jugosłowiańskim 
bandy emigrantów bułgarskich. Z drugiej strony atakuje prasa 

codziennie . donosi 
władzom granicznym, 

o zajściach gra- 
że popierają 

jugosłe - 
wiańska rząd bułgarski, zarzucając mu, że toleruje a nawet popiera bandy 
macedońskie, usiłujące wtargnąć do 
się, że naprężenie, panujące między 
plikacyj dyplomatycznych. 

Jugosławii. Koła polityczne obawiają 
obu państwami, doprowadzi do kom- 

Austria usiłuje odeprzeć zarzuty w sprawie 
fajnej współpracy z Niemcami 

WIEDEŃ, 18. VI. PAT. W związku z pismem ministra Brianda o 
czem wczoraj podawaliśmy, wystosowanem do Rady Ligi 
wiadomieniem o wstrzymaniu likwidacji międzysojuszniczej wojskowej 

Narodów :z za 
ko- 

misji kontrolnej w Austrji, austrjackie koła rządowe oświadczają, że or- 
gana likwidacyjne międzykoalicyjnej kontroli wojskowej zostały zlikwido- 
wane 31 stycznia 1928 r. 

Dane zawarte tedy w sprawozdaniu pochodzą z czasów dawniejszych 
i większość zarzutów, przytoczonych w sprawozdaniu była swego czasu 
dyskutowana między organami likwidacyjnemi 
a rządem austrjackim. 

konierencji ambasadorów, 

Koła austrjackie ubolewają, że dotychczas nie udało się wypełnić pe 
wnych błędnych twierdzeń o stosunkach między austrjackiemi i niemiec- 
kiemi siłami zbrojnemi. Tajne składy broni w razie odkrycia przez władze 
okupacyjne były natychmiast konfiskowane 
międzykoalicyjnej komisji wojskowej. Broń i amunicja dla armji 

i oddawane przeważnie w ręce 
austrjac- 

kiej tabrykuje się w Austrji w jednej z prywatnych iabryk, a to ze wzglę- 
dów oszczędnościowych. 

Rząd austrjacki odpowie na zarzuty szczegółowo 
pisma Briaada. 

nicy stronnictw odpiera bardzo stanowczo 
urzędowego tekstu 

po otrzymaniu 
Prasa wiedeńska bez  rÓż- 
twierdzenia międzykoalicyjnej 

kontroli wojskowej, nazywając je przesadnemi i krzywdzącemi dla ZAustrįi, 
której ludność — jak twierdzą dzienniki — 
usposobiona w najeżonej bagnetami 

jest najbardziej pokojowo 
Europie. 

Przyjazd min. Stresemanna powodem wrogiej 
demonsfracji 

BERLIN, 18,6, PAT. Min. Stresemann przybył dziś rano do Barcelony, by zwie 
dzić tamtejszą międzynarodową wystawę. jak donosi „Nacht 
zebrały się tłumy publiczności, z których rozległy się okrzyki: 

Ausgabe*, na dworcu 
„Niech żyje wolna 

Katalonja*. Policja hiszpańska miała dokonać kilku aresztowań. Stresemann odjechał 

Obrady w sprawie pracy przymusowej w Kolonjach 
GENEWA, 18 VI. PAT. Międzynarodowa Konferencja Pracy ukończyła dyskusję 

w Sprawie pracy przymusowej w koloniach. Różni przedstawiciele rządów oraz świata 
robotniczego wskazywali na to, że utworzenie przy Międzynarodowem Biurze Pracy 

do Paryża. 

stałej komisji, któraby wykonywała kontrolę nad pracą przymusową tubylców w 
koloniach, jest niemożliwe, gdyż sprzeciwiałoby się to suwerenności państwa. 

Samobójstwo konsula de Vaulchier 
NORYMBERGA, 18 - VI. Pat. Konsul irancuski w Norymberdze mar 

kiz de Vaulchier wskutek rozstroju nerwowego odebrał sobie ' życie przy 
pomocy gazów trujących. 

Marconi margrabią włoskim 
RZYM, 18.VI. PAT. Słynny wynalazca Marconi otrzymał od króla 

włoskiego tytuł dziedzicznego margrabiego. 

Zmów katastrofa samolofowa. 
CHANTILLY, 18 Vi. PAT. Wskutek defektu motoru spadł tu samolot myśliw- 

ski. Pilot doznał tak ciężkich obrażeń, iż zmarł w szpitalu. 

Zwłoki generała Bema w drodze do Polski 
KONSTANTYNOPOL, 18.VI. PAT. Zwłoki generała Bema przybędą 

tu z Aleppo w dniu 24 b. m. i tegoż dnia odjadą do Polski. W związku z 
tem odbędzie się na dworcu w Stambule wielka uroczystość. Wszystkie 
dzienniki, wychodzące w Konstantynopolu, zarówno irancuskie jak tureckie, 
poświęcają gorące artykuły pamięci generała Bema, jako bojownika za 
wolność Polski i Węgier, który następnie znalazł schronienie w Turcji, 
gdzie otrzymał wysokie godności wojskowe. 
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swojej w głośnej mowie, ktorą wkrot- 

ce potem (17 grudnia) miał w parla- 

mencie węgierskim „Państwa Ententy 

wzięły sobie za hasło obronę naradów 

uciśnionych przeciw  zachłanności 
państw centralnych; losy Belgji i Ser- 

bji znacznie im ich agitację ułatwiły. 

Jakąż znakomitą sposobność da napra- 

wienia w oczach świata naszej skom- 

promitowanej sprawy daje możliwość 

rozwiązania kwestji polskieį, wyzwole- 

nia ujarzmionego narodu, zatarcia zbro 

dni, ciążącej na państwach rozbioro- 

wych. A obok tego, jest ta najbezpośre 

dniejszym interesem monarchji naszej; 

jedynie tylko ekspansja w stronę Pol- 

ski przyniosłaby jej dopływ świeżych 

sił, a nie stałaby w sprzeczności z in- 

teresami i życzeniami narodu Polskie- 

goa. Z Galicji bowiem wraz z Króle- 

stwem kongresowem (Russisch Polen) 
stworzonoby nowe suwerenne Pań- 

stwo, na tronie którego  zasiadłby 

nasz monarcha. Na miejscu dualizmu 

mielibyśmy tryalizm. Wszystkie inne 

rozwiązania — czy to oddanie Polski 

Niemcom, czy nowy jej podział między —16 

Niemcami i Austrją, czy też niemiecko- 

austrjackie coudominimu, czy wresz- 

cie buforowe państewko, któreby się 

stało gniazdem irredentyzmu — wszyst 

kie są jednako niebezpieczne i następ 

stwem ich mogłoby to jedno być, że w 

zniechęceniu swojem Polacy poszliby 

szukać opieki pod skrzydłami dwugło- 

wego orła carskiego. 

Z myślą Andrassy'ego sympatyzo- 

wał ces. Franciszek Józef po nim ces. 

Karol, ale miała stanowczego przeciw- 

nika w osobie hr. Stefana Tiszy, który 

się obawiał że w państwie tryalistycz- 

nem Polska wraz z Austrją majoryzo- 

wać będą Węgry. „Była to — pisze 

Andrassy — o premjerze węgierskim*) 

— indywidualność potężna, lecz po- 

zbawiona wszelkiej elastyczności, nie- 

zdolna do kompromisów, nawet do bra 

nia w rachubę nowych taktów, nowych 

sytuacyj. Zatrzymał się tam, gdzie sta- 

nął za młodu t.j. na dualizmie i upor- 

czywie, zawzięcie systemu tego bronił. 

„Jakże możesz—wyrzucał Andrassye- 

*) „Diplomatie n. Weltkrieg (pr. sž 162 
4. 

mu — chcieć niszczyć dzieło, które oj- 

ciec Twój stworzył*. Andrassy stał 

mocna przy swojem, łudząc się zrazu, 

że myśl jego może znaleźć posłuch w 

Berlinie. W tym celu jeździł tam w jesie 

ni 1915 r. Kanclerz Bethman Hollweg 

Zdawał sobie sprawę z nieprzeby- 

tej przepaści, jaką historja i psycholo- 

gja wykopały między Niemcaini i Pol- 

ską i z rozmowy z nim wyniósł Andras 
Sy przekonanie, że gotów byłby po- 

przeć jego myśl za cenę zawarcia Ścis- 

łego gospodarczego i wojskowego 

związku z cesarstwem  niemieckiem. 

Ale kanclerz nie był panem sytuacji: 

główna kwatera ani słyszeć chciała o 

zrzeczeniu się prawa do Polski. Gdy 

po upływie 9 — 10-u miesięcy hr. An- 

drassy znowu w tejże sprawie udał się 

do Berlina, stan rzeczy znalazł grunto- 

wnie zmieniony. Im mniejsze były wi- 

doki dla Niemiec na ekspansję ku Za- 

chodowi, tem trudniej było im pogo- 

dzić się z.myślą o Habsburgu na tronie 

Pałskim. Kanclerz oświadczył, że roz- 

wiązanie austro-polskie uważa za ab- 

solutnie niewykonalne*). 

Wkrótce potem następuje t. zw. 

akt 5-listopada, mocą którego Polska 

otrzymywała niepodległość lecz tylka 

na papierze; nowemu bowiem państwu 

nie dano, jak wyraził się Andrassy, ani 

ciała, ani duszy, a zażądano rekruta. 

Nie było to urzeczywistnieniem, ale 

raczej zaprzepaszczaniem idei zjedna- 

nia Polaków. Ostatecznie ją pogrzeba- 

no Brześciu oddając Chełmszczyznę U- 

kraińcom. 

Słowem polityka Austrjacko - Pol- 

ska zakończoną została zupełnem fias- 

co: „osłabiła przymierze nasze z Niem- 

cami, a nie pozyskała narodu polskie- 

go”. 

Odtąd nie miał Andrassy ani spo- 

sobności, ani możności poruszenia spra 

wy polskiej. Rozpoczął się ostatni akt 

tragedji Austro - Węgier; należało ra- 

tować byt państwa. Pod hypnozą re- 

wolucji rosyjskiej politycy, stojący u 

steru państwa, zaczęli się kłaniać so- 

cjalizmowi i pacyfizmawi. „Polityk zaś 

— pisze Andrassy, mając hr. Czernin'a 

na myśli**) —który otoczył siebie nim 
bem socjalisty i pacyfisty, staje się nie- 

wolnikiem swej roli i traci grunt pod 

nogami, skóro tylko przejść zechce do 

polityki realnej. Jedno bowiem i drugie 

— socjalizm i pacyfizm — osłabiają | 

oporność w narodzie i przeistaczają się 

w czynniki rozkładu. 

Największym zaś błędem w tym kie 

runku były układy pokojowe w Brześ- 

ciu, gdy ministrowie dwóch monar- 

chów zasiedli przy wspólnym stole z 

figurami z pod ciemnej gwiazdy, lu- 

dźmi bez czci i wiary, których hasła by 

ły w zasadniczem i nieprzejednanem 

przeciwieństwie z podstawami ładu 

tak w społeczeństwie, jak w państwie. 

Oznaczało to kapitulację przed rewolu- 

cją. Nic tu nie pomogły energiczne sło- 

wa i giesty gen. Hofmanna; Trocki 
otwarcie się chełpił ze strejków, które 

wybuchnęły wówczas w Berlinie, Wie- 

dniu i Budapeszcie, a były bezpośred- 

niem następstwem toczonych w Brześ- 

ciu rozmów i rozpraw. Chcąc z bolsze- 

wikami dogadać się, słusznie twierdzi 

Andrassy, „trzeba mieć szablę w jed- 

nym ręku, rozkaz i ultimatum — w 

drugiem“***) Rewolucja zaś nie miała 
nigdzie tak wdzięcznego pola przed so 

bą, jak w państwie Habsburgów wsku- 

tek różnolitego pod względem narodo- 

wościowym składu monarchji. Wobec 

tego pokój stawał się koniecznością, 
pokój w porozumieniu z Niemcami, czy 
bez niego, choćby nawet w ostatecz- 
nym razie przeciw Niemcom. Do poko- 
ju dążył ces. Karol od chwili wstąpie- 

nia swego na tron; całą duszę włożył 

w tę sprawę. Rozumiał to również 

Czernin, który w memorjale podanym 

w kwietniu 1917 roku dowodził, że 

Austro - Węgry najwyżej do końca te- 
go roku są w stanie wytrzymać wojnę. 

Jakże wytłomaczyć — słusznie zapy- 
tuje Andrassy****), że o tem wiedząc i 
to widząc, ustąpił on przed wolą gł. 

kwatery niemieckiej i z żakowskiego 

jakiegoś strachu przed nią poprowadził 

*) ib por. str. 165 — 167. 
**) 6 з 195: 
+) Ib s..193, 
****) 16 s. 205, 

D elszy riag na stronie 2 iej



Początek na stronie I-ej 

naród swój na rzeż (aut die Schlacht- 

bank)!“ 
Jakaž ironja tkwi w tem, že prze- 

nikliwemu i szerokiej myśli politykowi 

danem zostało przystąpić do czynnego 

udziału w sprawach państwa, gdy о- 

kręt już tonął. W pierwszej połowie 

października 1918 r. ces. Karol wysyła 

Andrassy'ego do Bern dla układów nie- 

oficjalnych z dypfomatami Ententy; za 

późno; żaden z dyplomatów już z nim 

gadać nie chciał. W końcu tegoż mie- 

siąca zostaje powołany na stanowisko 

wspólnego ministra spraw zagranicz- 

nych. Przybywa do Wiednia dla obję- 

cia urzędu 25 października. „Nie będę 

tego ukrywał — pisze*) — że przed- 

tem tekę tę przyjąłbym z radością; mia 

łem swoje indywidualne a tak wyraźne 

i wyrobione poglądy na politykę, że 

chętniebym się podjął ich przeprowa- 

dzenia w przeświadczeniu o ich traf- 

ności, ale teraz nie było dla nich miej- 

sca, i, jeśli tekę pomima to przyjąłem, 

to dla tego, że w takich chwilach nikt 

nie ma prawa myśleć o sobie tylko o 

swojej przyszłości”. Pierwszym punk- 

tem jego programu było natychmiasto- 

we zawarcie pokoju; tylko ta jedno mo 

gło, zdaniem jego, powstrzymać rewo- 

lucję. 26-ga ces. Karol telegraficznie 

zawiadamia o tem ces. Wilhelma; 28 

Andrassy oświadcza Wilsonowi i pań- 

stwom Ententy gotowość da układów 

na podstawie 14 punktów. 

Położenie moralne  Andrassy'ego 

było w owych dniach nad wyraz cię- 

żkie. Nie umiano i nie chciano go zro- 

zumieć; prasa dyskredytowała go; w 

Budapeszcie krzyczano że ten magnat, 

oligarcha,  intrygant jest. lokajem 

Austrji; w Wiedniu w gazetach niemie- 

ckich przedstawiano go, jako odstępcę 

i zdrajcę, który w chwili stanowczej 

rzuca wiernego sprzymierzeńca, O ni- 

czem innem nie myśląc, jak o ratowa- 

niu Węgier. Pogląd ten błąka się do- 

tychczas po pismach historyków i pu- 

blicystów austrjackich. Zdaniem Gle- 

ise-Horstenau'a**) ten rassen iremder 

grai, zrywając wiekowe węzły, które 

Austrję z niemieckimMutterland łączy- 

ły, niechcący zdepopularyzował w 

Austrji ces. Karola i tem się przyczynił 

do upadku dynastji. Czy wolno jednak 

czynić Andrassy'ego odpowiedzialnym 

za to, że tak, w chwili ogólnego pod- 

niecenia, zrozumiała ulica jego postę- 

powanie? On patrzał na sytuację okiem 

męża stanu, myślał szerzej i, sądzę, 

słusznie: „Było to — pisze — w inte- 

resie samych Niemiec, ażeby monar- 

chja nasza ratowała siebie na własną 

rękę i, zbliżywszy się do Ententy, mo- 

gła później między Ententą a Niemca- 

mi pośredniczyć*. Mijają trzy dnie. 31- 

go przychodzi wiadomość, że w Buda- 

peszcie wódz rewolucji, hr. Karoly'i, 

'został premjerem. Było to równozna- 

czne z oderwaniem się Węgier od 

Austrji. Andrassy'emu pozostało po- 

dać się do dymisji. I jakby na domiar 

ironji tegoż samego dnia Rada wojen- 

na w Wersalu obradowała nad warun- 
kami zawieszenia broni z Austro-Wę- 

grami, które z lekkiej ręki Karoly'ego 
istnieć przestały. 

*) ib s. 295. 
**) „Die Katastrophe* (Amalthea Ver 

slog, 1929) por..s. 393. 

„Odtąd byłem tylko widzem roz- 

grywającej się premiery historycznej 

i wstyd mi, że premjera ta na gruncie 

Węgierskim powstała. Nigdy przed 

tem przez myśl mnie nie przeszło, aby 

Węgry, Węgry chlubiące się legity- 

mizmem, mogły pozbawić tronu monar- 

chę, który przysięgi konstytucyjnej 

nie złamał'*). 

Wypadło mu raz jeszcze być Mini- 

strem spraw zagran. równie krótko i 

s okolicznościach niemniej tragicz- 

nych. Wezwany przez króla swego w 

chwili, gdy ten stanął na ziemi węgier- 

skiej, w Sopron, 21 października r. 

1921, przyjąć musiał z ręki jego ofia- 

rowaną mu tekę, wskutek czego w dni 

kilka potem, po pojmaniu i uwięzieniu 

króla, znalazł się on także w więzieniu 

— oczywiście nie na długo; nie mógł 
przecie rząd, niemający się „królew- 

skim', wierność królowi traktować, 

jako zbrodnię. Po zwolnieniu mógł 

hr. Andrassy całkowicie się oddać pra- 

cy nad dziełem o ojcu swoim, pod ty- 

tułem „Andrassy i Bismark'*, którego 

tom III ci był o ile wiemy, niedalekim 

końca w chwili, gdy umierał. 

* 

Poznałem go przelotnie w 1921 r. 

w kuluarach parlamentu w Budapesz- 

cie w czasie przerwy *w posiedzeniu. 

W listopadzie r. 1926 miałem sposob- 

ność dwukrotnej dłuższej z nim rozmo- 

wy we wspaniałej, bogatej w skarby 

sztuki rezydencji jego nad Dunajem. 

Wzrostu raczej słusznego, szczupły, o 

siwych gęstych włosach i siwej przy- 

strzyżonej brodzie, pociągał uprzejmo- 

ścią i wytwornym spokojem w ujęciu, 

w formach. Tembardziej od tego spo- 

koju zewnętrznego odbijała jego nie- 

ubłagana surowość w sądach o lu- 

dziach i rzeczach. 
związku ze słusznem jego rozgorycze- 

niem. Kilka dni przedtem odbyły się 

wybory. do parlamentu i ten długoletni 

wytrwany i mądry parlamentarzysta i 

polityk nie otrzymał mandatu, wskutek 

czy ichś intryg, ku zdumieniu i obu- 

rzeniu, jak to sprawdzić mogłem, nie- 

tylka przyjaciół jego, ale i wrogów po- 

litycznych. 

Odwiedziłem go znawu w kwietniu 

bieżącego roku. Lepszej był myśli, i z 

większą otuchą patrzał w przysz- 

łość. Zwłaszcza w legitymizmie swoim 

wydał mi się bardziej optymistycznie 

usposobionym, niż przed laty dwoma. 

Wierzył w zwycięstwo idei i powrót 

Ottona Il. Niepokoiła go głównie spra- 

wa t.zw. Anschłussu Austrji do Nie- 

miec, „Ogromnieby to wzmogło potę- 

gę Niemiec — mówił nie leży to w » 

interesie Węgier ani Europy. Rozwią- 

zaniem może być tylko powrót do U- 

nji Węgier i Austrji. —Ale, — dodawał 

— jest to moje wyłącznie osobiste prze 

konanie. Zwolenników nie mam, nie 

widzę“. O sprawy nasze rozpytywał, 

Polska bliską była myśli jego i sercu, 

przymierza z nią pragnął, wyrażał żal, 

że nie miał jeszcze sposobności pozna- 

nia nowomianowanego posła naszego 

w Budapeszcie. 

Cześć jego pamięci! 

Marjan Zdziechowski. 

*) ib. s. 314. 

0 WSZYSTKIEM POTROSZE 
Z Holywood donoszą: jeden z reży- 

serów realizujących obecnie wielki film 
głosowy, na którym w modnej restau- 
racji smakosze delektują się wyszuka- 

/ nemi potrawami poprosił o pozwolenie 
sprowadzenia sobie dwóch skrzynek 
Szampana, aby, jak powiada „móc 
umieścić odgłos wyskakujących kor- 
ków od butelek i dać w ten sposób 

  
swemu filmowi ścisły pozór rzeczywi- 

stošci“. 

Całkiem niezły pomysł jak na su- 
chą Amerykę. A zważywszy, iż liczba 
uczt weselnych obiadów i bankietów 
„nakręcanych* w studjach Holywood'u 
jest bardzo znaczna, otwiera się nowy 
rynek zbytu dla fabrykantów Szampa- 
na. Bo przecie nie można sobie wyobra 
zić, by po odtworzeniu „odgłosu wy- 
skakujących korków”, . butelki Veure 

Cliguot, czy Róderera nie były skrupu- 
latnie i z całą rozkoszą wypróżniane 
do dna. Wszak jak twierdzi reżyser, 
od filmów głosowych wymaga się „ści 
słej rzeczywistości", a czyż można so- 
bie wyobrazić by dało się utrwalić ia 
błonce zadowolone mlaskanie języków 
i radosny rozgwar ucztujących przy 
wznoszeniu toastów limonadą czy Sy- 

  

ropem owocowym? Nie, najwytrawniej 
szy aktor, miałby zbyt okropny gry- 
mas pijąc te niewinne płyny! Tak więc 
gwiazdy Holywood'u będą pić praw- 
dziwego Szampana, a co się będzie 
dziać obok, za kulisami — o tem reży- 
ser milczy, ale przewidzieć nie trudno. 

Francuzi cieszą się niepomiernie ze 
względu na kieszeń swą oraz na re- 
wanż moralny. 

Jak wiadomo, bowiem, Francja bro 

Było to może w * 

SŁOWO 

Polityczne przemówienie dr. Sahina 
prezydenta senatu w. m. Gdańska 

GDAŃSK, 18.VI. PAT. Na dzisiejszem posiedzeniu sejmu gdańskie 
go prezydent senatu w. m. Gdańska dr. Sahm „wygłosił przemówienie po- 
lityczne, pozostające w związku z przedłożonym niedawno sejm. gdańskie- 
mu budżetem za rok bieżący. Prezydent Sahm zajął się w swem przemó- 
wieniu stroną polityczną, omawiając na wstępie stosunek Gdańska do Li- 
gi Narodów. Stosunek ten charakteryzuje się przedewszystkiem tem, że w 
roku ubiegłym przed Ligę Narodów nie były wnoszone żadne kwestje spor- 
ne gdańsko-polskie, a więc wyjazd delegacji gdańskiej do Genewy był zby- 
teczny. Mimo to senat w. m. Gdańska uważa utrzymanie kontaktu z Ligą 
Narodów za rzecz konieczną ze względu na wiele doniosłych gospodarczych 
i politycznych kwestyj, dotyczących w. m. Gdańska. ` 

Komuś zależy na rozsiewaniu fałszywych 
wiadomości 

MOGUNCJA, 18. VI. PAT, Kola miarodajne ošwiadczają, že wiado- 
mości o starciach między żołnierzami francuskimi a cywilną ludnošcią nie- 
miecką są niezmiernie przesadzone. 

Według tych wiadomości kilka osob miało być rannych i miano are- 
sztować 4 żołnierzy. W rzeczywistości zaś była to bójka, nie przekraczają: 
ca rozmiarów zajścia nieuniknionego w każdem mieście garnizonowem. 
Z pośród ludności cywilnej ranioną została tylko jedna osoba, zresztą 
bardzo lekko. 

Sprawa długów i odszkodowań na porządku dziennym obrad 
PARYŻ, 18-VI Pat. Rada ministrów zajmowała się dzisiaj Sprawą 

odszkodowań i długów zewnętrznych. Po dyskusji, w której zabierali głos 
wszyscy ministrowie, wyjaśniając sytuację, postanowiono jednogłośnie 'apro- 
bować propozycje rzeczoznawców i doprowadzić do ratyfikowania osiągnię- 
tego porozumienia wraz z zainteresowanymi rządami. Pozatem Rada mini- 
strów wyraziła zgodę na treść wyjaśnień, jakich udzielić mają ministrowie 
w dniu jutrzejszym komisjom parlamentu. 

Siedemseflecie istnienia Abo | 
HELSINGFORS 18. VI. PAT. Miasto Abo obchodziło dziś 700-па 

rocznicę swego istnienia. W uroczystościach wziął udział m. i. poseł Rze- 
czypospolitej Polskiej Charwat oraz przedstawiciele wielu miast zagra- 
nicznych. 

Owacje na cześć lotników włoskich 
ż ATENY, 18,6. PAT. Lotnicy włoscy, którzy przybyli na 35 hydroplanach do za- 
„toki Phaleron, są serdecznie przyjmowani przez rząd i ludność grecką. Minister ma- 
rynarki wydał na cześć gości bankiet. Prezydent republiki przyjął na audjencji pod- 
sekretarz: lotnictwa Balbo oraz wyższych oficerów włoskich, poczem nastąpiło 
rzyjęcie 

Olbrzymi pożar skutkiem nieosfrożności 
BERLIN, 18- VI. Pat. W dzielnicy Alt-Moabit wybuchł olbrzymi pożar 

skutkiem nieostrożnego obchodzenia się z ogniem jednego z robotników. Pra- 
cownikowi temu wpadł ołówek do beczki ze spirytusem. Szukając ołówka, ro- 
botnik zaświecił zapałkę, od której spirytus zajął się, zapalając ubranie robot- 
nika. Płomień przerzucił się szybko na zapasy benzyny. Wkrótce cały gmach 
czteropiętrowy stanął w płomieniach. Wszystkie piętra spaliły się prawie do- 
szczętnie, Na miejsce pożaru przybyło 50 samochodów straży ogniowej. Miesz- 
kańców najwyższych pięter w liczbie około 100 osób uratowano przy pomocy 
drabin mechanicznych i prześcieradeł ratunkowych. Mieszkańcy ci mieli drogę 
zupełnie odciętą, ponieważ schody ogarnięte były przez płomienie. Wszystkich 
wyratowano przez okna, Katastrofa nie pociągnęła za sobą ofiar w życiu ludz- 
kiem. Kilkanaście osób jest lekko rannych, zaś jedaa ciężko ranna, gdyż wysko- 
czyła przez okno w stanie zdenerwowania, nie czckając przybycia straży 

"7 poszukiwanie ofiar kafastroiy 
LONDYN, 18— VI. Pat. W ciągu nocy przy świetle pochodni przeszukiwa- 

no szczątki samolotu pasażerskiego „City of Ottawa", który wczoraj wpadł do 
morza w kanale La Manche. Nie natrafiono jednak na Ślad zaginionych pasa- 
żerów. Obecnie poszukują trupów ofiar na miejscu katastrofy. 

Ekipa polska wyjechała do Budapesztu 
WARSZAWA, 18—VI. Pat. Dzisiaj wyjeżdżają z Warszawy na kon: 

kursy hippiczne do Budapesztu członkowie drużyny jeźdźców polskich. 
Kierownikiem drużyny jest płk. Trzaska-Durski, dowódca pierwszego dy- 
wizjonu artylerji konnej. W skład drużyny wchodzą rotm. Trenkald, po- 
rucznicy Rojcewicz, Gzowski, Skupiński, Korytkowski. Poza oficjalną _pol- 
ską reprezentacją w hippicznych konkursach budapeszteńskich wezmą udział 
4 panie, mianowicie — siostry Czajkowskie ze Lwowa, Tarnowska-Potulicka 
i Chodkiewiczówna z Warszawy. Jeźdźcy biorą z sobą 12 koni. 

Zgon ofiary fragicznego wypadku w Tafrach. 
ZAKOPANE, 18 VI. PAT. We wtorek około 4 po południu zmarła nie odzys- 

Kawszy przytomności przed operacją ofiąra tragicznego wypadku w dolinie Białego 
Marja Matykówna. 

-Marsz Tarnów-Pilzna 8 se ś.p. ppor Król-Ka- 

KRAKÓW, 18 VI. PĄT. Komenda krakowskiego Zw. Strzeleckiego zorganizo- 
wałą pod protektoratem wojewody krąkowskiego Kwaśniewskiego w dniu 16 b. m. 
marsz strzelecki Tarnów — Pilzno ku uczczeniu pamięci podporucznika pierwszej bry- 
gady Legjonów Polskich Stanisława Król-Kaszubskiego, powieszonego w roku 1915 
przez wojska rosyjskie w Pilznie. Marsz miał charakter wyłącznie drużynowy; o typie 
wybitnie wojskowym i odbył się na przestrzeni 40 kim. szosą Tarnów-Pilzno. W 
marszu wzięło udział 17 drużyn strzeleckich, w tem 3 żeńskie, oraz jedna drużyna 
wojskowa. Po marszu uformowane w bastaljon, udały się na uroczyste nabożeństwo 
do kościoła parafjalnego, a następnie pochodem na cmentarz pod pomnik ś. p. ppor. 
Król-Kaszubskiego.* Po defiladzie na rynku odbyło się rozdanie nagród. 

niąc się przed zalewem filmów amery- sobie miły obiadek „na gapę* sposo- 
kańskich, chce ustanowić ich kontyn- bem prostym a pomysłowym. 
gent dowozowy, którego nie wolno bę- 
dzie przekraczać. Rząd Stanów Zjed- 
noczonych, na prośbę swych tawarzy- 
stw kinematograficznych oświadczył 
Fiancji, że filmy amerykańskie będą 
zupełnie wycofane z rynku francuskie- 
go, jeżeli Francja ograniczy ich dowóz 
w żadnym przez się stosunku. 

Może więc teraz Francuzi uprzej- 
mie wyłączą z kontyngentu te filmy 
amerykańskie na których ujrzą ieiace 
się strugi francuskiego szampana. Zaś 
w Hollywood aktorzy jawnie wchła- 
niający najlepszej marki napoje, nie 
będą się już może uciekać do tajnego 
wysączania przeróżnych  talsyfikatów 
alkoholicznych z płaskich butelek przy 
zasłoniętych oknach i drzwiach zaba- 
rykadowanych. 

A sporo było wypadków zatrucia 
się podobnemi napitkami, to też pe- 
wien wynalazczy inżynier amerykański 
czyni obecnie majątek ze swym małym 
aparatem dla konstatowania czy alko- 
ho' jest podrobiony. Alkohol wzięty na 
próbę do aparatu. staje się różowy lub 
słomiano żółty w razie przymieszki ciał 
obcych nie zmieni zaś koloru, jeśli jest 
naturalny. 

W „Słodkiej Francji* zato, pij 
wiele chcesz, bracie, bo wina wbród — 
i to czasem możesz nawet za darmo. 
Wprawdzie zyskasz sobie wtedy na- 
zwę „resgūilleūr“, co-pochodzi z pro- 
wansalskiego narzecza, a po naszemu 
wykłada się mniej więcej „wślizgi- 
wacz“. 

Gatunek „wšlizgiwaczy“ chadza do 
teatrów bez biletów, a jada dobrze nie 
siągnąwszy nawet ręką do portfela. 
Ostatnio w jednej z Marsylskich resta- 
uracyj, mistrze tego gatunku urządzili 

Wszyscy goście ukończyli właśnie 
swój posiłek, gdy nagle usłyszano prze 
ražliwe krzyki. Jakiś jegomość wił się 
w okrutnych bólach obok swego sto- 
lika, jęcząc i rycząc: jestem otruty! Za 
mieszanie ogólne. Gospodarz, gospo- 
dyni, kelnerzy, kucharze, — wszystko 
się zbiegło wokół pacjenta... a podczas 
tego reszta gości zwiała jak puch, nie 
zostawiając nawet napiwków. 

Otrutego osobnika zawieziona do 
szpitala, gdzie po zbadaniu nie wykry- 
to w nim ni śladu trucizny. Poprostu 
dobroczyńca ów ofiarował bankiet przy 

małych stolikach swym przyjaciołom, 
bankiet tem milszy, że na cudzy koszt. 

W item miejscu pesymista pokiwa z 

goryczą głową i rzeknie sentencjonal- 
nie: Tak, niezmierzona jest ilość spo- 
sobów oszukiwania się wśród ludzi. 

Ludzkości, ty hydro chciwa i pokręt- 
na! 

Otóż nie, nieprawda! Okazuje się, 
że są jeszcze szlachetni ludzie na świe- 
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Serce do La Tour d Anvergae 
Ostatnio miała w Paryżu miejsce 

uroczystość złożenia w Świątyni Inwa- 
lidów srebrnej urny z sercem oficera 
de La Tour d'Auvergne. Tablica wmu- 
rowana nad urną głosi: „Tu Sspoczy- 
wa serce de La Tour dAuvergne, 
Pierwszego  Grenadjera _ Republiki. 
1743—1800". 

Błękitne mundury zgrupowały się 
dnia tego wokoło grobu Napoleona. 
Bowiem ceremonjał odbywał się jak- 
by.pod protektoratem Cesarza. Tuż 
stała orkiestra 46 pułku piechoty i 
jego sztandar. Dawniej, ten 46 pułk 
zwał się 46 półbrygadą i miał za sze- 
ta Teofila - Malo Corret de La Tour 
d'Auvergne. 

Dzielniejszy od  najdzielniejszych, 
zdobył sobie w szybkim czasie na 
polach bitew za czasów Wielkiej Re- 
wolucji galony kapitana. Wkrótce dzię- 
ki swej odwadze i czynom walecznym, 
sto razy mając mundur przedziurawio- 
ny kulami, znalazł się na czele wszy 
stkich kompanji grenadjerskich. Ale 
nigdy nie chciał przyjąć innej szarży, 
niz ta, która mu dotąd przysługiwała. 
Został całe życie kapitanem de La 
Tour d'Auvergne. Za jego przewodem 
grenadjerzy dokazywali cudów. Zja- 
wiali się—i nieprzyjaciel wolał się co- 
fać zawczasu. Pod San - Sebastian de 
La Tour d'Auvergne poprostu pogro- 
ził=i miasto się poddało. 

Zawsze naddraśnięty przez kule, 
ale nigdy nie ranny ciężko, należał w 
Helwecji do armji Masseny. Później 
walczy w armji Reńskiej: Carnot 0- 
šwiadcza mu, iż Pierwszy Konsul 
mianował go „Pierwszym  Grenadje- 
rem Armii Republiki". 

„Niemożliwe — odpowiada de La 
Tour d'Auvergne — w korpusie, któ- 
rym dowodzę nigdy nikt nie był 
pierwszym ni ostatnim". 

W kilka. tygodni później, 27 czerw- 
ca 1800 roku w Bawarji, „Pierwszy 
Grenadjer“ padł, rażony w serce. Ser- 
ce to w srebrnej urnie spoczywalo 
dotąd w sklepach kościoła Inwalidów, 
obecnie przeniesione zostało do wnęki 
w dawnej kaplicy św. Grzegorza. 

W uroczystości wzięło udział kilku 
generałów. Według przyjętego rytuału, 
pułkownik Michelin, komendant 46 
pułku, wywołał: 

„La Tour d'Auvergne!“ 
Na co oficer pułku odpowiedział: 
„Zginął na polu chwały!” 
Poczem orkiestra zagrała marsza 

pułkowego, marsza „Przy Sztandarze” 
i Marsyljankę. 

La Tour d'Auvergne, symbol cnót 
francuskiego żołnierza poległego @а 
Ojczyzny, spoczywa o dwa kroki od 
marszałka Turenne, a o trzy od Na: 
poleona. L. 

Przewiezienie podwójnego mordercy 2 
Limoges do Poifiers 

Aby uniknąć, sposobności, do 
wznowienia krwawych rozruchów  ja- 
kie niedawno miały miejsce, przewie- 
zienie Barataud, podwójnego morder- 
cy z Limoges do Poitiers, odbyło 
się nocą, cicho, niema! konspiracyj- 
nie 

Barataud skazany przez sąd przy- 
sięgłych w Limoges na dożywotnie 
ciężkie roboty, odwołał się o Kasa- 
cję do Sądu Najwyższego, a ponie- 

Otwarcie przychodni Kliniki nastąpi 

waż trzymanie pięknego Karola w 
więzieniu w Limoges aż do powtór- 
nego wyroku, przedstawiało duże nie- 
bezpieczeństwo, przewieziono go pod 
silną eskortą do więżienia w Poitiers. 
Przewiezienie więźnia przez ulicę Poi- 
tiers w godzinach południowych, zwa- 
biło liczne rzesze ciekawej publiczno- 
Ści, która z zainteresowaniem  przy- 
patrywała się bohaterowi głośnego pro- 
cesu, nie wznosząc jednakże wrogich 
okrzyków „Na śmierć zbrodniarza”. 

„Zadowolony ze zmiany miejsca - 
swojego przymusowego pobytu i ze 
spokojnej postawy mieszkańców Poi- 
tiers, Barataud nie traci otuchy żel 
Sąd Najwyższy udzieli m1 _ kasacji 
poprzedniego wyroku, i że przy na- 
stępnej rozprawie uzyska lagodniej- 
szy wymiar kary. Prokurator ze swej 
strony ma nadzieję że sąd w innym 
składzie, skarze na śmierć wyratino- 
wanego mordercę. Z. K. 
  

Mowa linja lotnicza irancaska 
We Francji dnia 6 czerwca zostałą 

uroczyście otwarta nowa linja lotni- 
cza z Marsylji do Beyruthu. Z lotnis- 
ka marsylskiego Marignane wyleciał 
hydroplan dwumotorowy, wioząc po 
raz pierwszy pocztę do krajow Wscho- 
du, pozostających pod protektoratem 
Francji. 

Służba lotnicza na tej linji, oddaw- 
na przygotowywana, będzie odtąd od- 
bywać się regularnie co tydzień w tę 
i tamtą stronę. Linja długa na 3254 
kilometry przechodzi wzdłuż wybrzeża 
morza Środziemnego przez następu- 
jące punkty: Marsylja—Neapol—Kor- 
fu—Ateny— Castellorizzo — Beyruth. 
Podróż trwa dwa dni, i wkrótce prócz 
poczty zostanie zapoczątkowany ruch 
pasażerski. Linja została otwarta przez 
Towarzystwo Połączonych Linij Pow 
wietrznych Wschodu, i jest niezmier- 
nie ważna dla komunikacji Franko- 
Orjentalnej, zważywszy na ogromne 
skrócenie czasu podróży. Przyczyni 
stę to napewno do rozwoju ekono- 
micznego Krajów Wschodnich będą- 
cych pod protektoratem francuskim. 

z. 
  

OBICIA (Tapeta) 
Jedyny  chrześćjański sklep  obić 

papierowych na kresach 

HURT i DETAL 
Otrzymano na sezon letni wielki 
wybór najnowszych rysunków od 
najtańszych do najwykwintniejszych . 
za gotówkę i na raty. Ceny znacznie 
obniżone, wyprzedaż resztek niżej 

kosztu D.-H. K. Rymkiewicz 
MICKIEWICZA 9. —0 
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Klinika Chirurgiczna Uniwersyfefu 
Sfefana Baforego w Wilnie 

zawiadamia, iż z dniem 25-go czerwca zaprzestaje przyjęcia chorych 

dnia 16-g0 września b. r. £p9z—o0 

cie — nawet pomiędzy... gałganiarza- 
mi. jeden z przedstawicieli tej profe- 
sji, Emill Thill, zamieszkały w Auber- 
villiers, grzebiąc w miejscowym raz 

i 

  

„kotuchu“, (ktėry tam nosi nieco inne 
miano), znalazł torebkę ręczną bardzo 
zniszczoną, ale zawierającą sumę 15 
tysięcy franków w banknotach, 43 szt. 
złota 20 i 10 frankowych, 11 bonów 
rentowych i inne papiery wartościo- 
we. у 

Bez wahania (niech pan szczerze 
powie, czyby pan się zawahał?) Thill 
poszedł do komisarjatu i złożył tam tę 
fortunę ocenioną na 50 tysięcy franków 
A co? Czy nie zadziwiający okaz „hy- 
dry chciwej i pokrętnej'*? 

Jeśli chodzi o zadziwianie, to Anglo- 
Sasi mają talent zadziwiania nas raz po 
raz. Znajdują sposób, ady być trady- 
cjonalistami : do czubków palców— 
i jednocześnie pozwalać sobie na naj- 
śmielsze rewolucje w swych obycza- 
jach. 

Tak to dzięki wotowaniu kobiet, 
rząd Wielkiej Brytanji będzie liczył kil- 

ku ministrów płci nadobnej, I pewnem 
jest, że Miss Margaret Bondiield, Mi. 
Suzanne Lawrence czy Miss Ellen Wil 
kinson, będą również dobremi (lub złe 
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mi) ministrami jok i inni wybrańcy La- 
bour Party. Nam jednak troszkę trud- 
no pogodzić się z myślą, że ministrem 
wojny może być mała blondyneczka, 
ministrem robót publicznych wysoka 
brunetka, a ministrem finansów ruda "° 
pulchna osóbka. 

Ale Anglicy szybko się przyzwy- 
czają. | nawet przypiszczalnie potra- 
iią pogodzić poważne uszanowanie, 
należne ministrowi, ze światową kurtu- 
azją dla dam. Na trybunie w czasie 
nieco szorstkiej interpelacji przeciw- 
nej partji, wystarczy takiemu mini- 
strowi ślicznie się uśmiechnąć, aby 
wywołać odruch uprzejmości u najza- 
zagorzalszych przeciwników. 

A pozatem Wielka Brytanja znaj- 
dzie niejedną korzyść będąc reprezen- 
towaną po świecie przez urodne mło- 
de panie czy panny. Jakże to Briand 
czy Stresemann mogliby coś odmówić 
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Fałszerz i złodziej w roli studenta. 
‚ Od pewnego czasu w gmachu U. S. B. 

ujawniono systematycznie powtarzające się 
kradzieże różnych przedmiotów, o czem 
zameldowano policji. Obserwacja agentów 
śledczych skierowała się po pewnym cza* 
sie na osobę niejakiego Bolesława Ławry- 
nowiczą, który swojem zachowaniem się 
wzbudził uząsadnione podejrzenie, že wpro- 
wądza go do Uniwersytetu nie tylko chęć 
przysłuchiwania się wykładom. Wczorai w 
południe, wychodzącego z U. S. B. Ławry- 
nowiczą aresztowali oczekujący go poli- 
cjanci i odprowadzili do komendy, gdzie 
poddano go szczegółowej rewizji. W trakcie 
badania znalezionych przy nim papierów 
zainteresowano się legitymacją studencką. 
Daktyloskop policyjny stwierdził, że legity- 
macja jest sfałszowaną. Podczas rewizji w 
mieszkaniu Ławrynowicza (hotel Handlowy, 
Zawalna 57) natrafiono na całe labora- 
torjium chemiczne, które służyło Ławryno- 

wiczowi do fałszerstw różnych dokumen- 
tów. Dopuścił się on podrobienia nietylko 
legitymacji lecz miał sfałszowany również 
indeks, świadectwo szkolne o ukończeniu 
gimnazjum im. Adama Mickiewicza, upraw- 
nienie do zniżek kolejowych i t. d. 

Dzięki ujmującej  powierzchowności i 
sprytowi zdołał on pozawierać cały szereg 
znajomości o czem świądczą stosy listów, 
otrzymywanych od różnych osób. Że był 
sprytnym i umiał się maskować dowodzi 
chociażby to, że mając za sobą zaledwie 
4 oddziały szkoły powszechnej udawał stu- 
denta i nie zdemaskował się. Niemając 
stałego zajęciaa chcąc żyć beztrosko, wpadł 
na pomysł podrobienia dokumentów, co 
umożliwiłoby mu wstęp do różnych insty- 
tucyj i urzędów, gdzie mógł popełniać kra- 
dzieże. Ławrynowicza, po wstępnem prze- 
prowadzeniu dochodzenia, skierowano do 
sędziego śledczego 2 okręgu. (c) 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 

— (a) Stan bezrobocia. Liczba bezro- 
botnych na terenie Wilna wynosi obecnie 
3299 osób, w tem kobiet 1123 i mężczyzn 
2176. Bezrobocie z powodu rozpoczęcia ca- 
lego szeregu prac sezonowych zmniejszyło 
się o dalsze 319 osób. 

AKADEMICKA. 
— Sprawozdanie z walnego zebrania 

członków Koła Połonistów U. S. B. W ubie- 
głą niedzielę dn. 16 b. m. odbyło się walne 
zebranie członków Kola Polonistów U. S. B. 
Porządek dzienny obejmował sprawozdania 
ustępujących i wybór nowych władz Koła. 

W działalności ustępującego zarządu na 
szczególną uwagę zasługuje żywo rozwinię- 
ta działalność naukowa, ogniskująca się w 
poszczególnych sekcjach Koła; dowodem tej 
pracy są liczne zebrania z referatami w sek- 
kejach historyczno-literackiej, językoznaw- 
czej i twórczości oryginalnej. Poza tem S. 
T. O. urządziła wieczór autorski, a sekcja 
bibljograficzna sporządziła bibljografję cza- 

i ileńskich dla „Ruchu Literackiego” 
W najbliższym czasie Komi- 

tet Wydawniczy przystąpi do druku drugie- 
go tomu „Bibljoteki Prac Polonistycznych* 
Koła, na który złoży się praca kol. H. Hleb- 
Koszańskiej o M. Grabowskim. S.T.O. przy- 
stąpi wkrótce do druku dwóch dalszych 
zbiorków poezyj S. T. O. 

Tak ożywioną działalność Koło rozwi- 
nęło w dużym stopniu dzięki ofiarnej współ- 
pracy p. p. profesorów, a zwłaszcza kurato- 
ra Kota p. prof. S. Pigonia i p. prof. J. Otreb- 
skiego, którym Walne Zebranie wyraziło 
gorące podziękowanie. 

Należy także wspomnieć o tem, że ustę- 
pujący Zarząd, pomimo wielu borykań się z 
przeciwnościami przekazał nowemi Zarządo- 
wi czynne saldo kasowe. 

owy Zarząd Koła 
w sposób następujący: 

  

  

ukonstytuował się 

Kol. kpl. Cz. Zgorzelski — prezes, Cz. 
Bobolewski — viceprezes, S$. Stupkiewicz — 
sekretarz gen., |. Danecka — sekretarz Il, 
H. Cieszewska — bibljotekarz, M. Gierzódów 
na — kierownik czytelni, W. Maliszewski — 
skarbnik. 

W skład Rady Nadzorczej weszli kol. 
kol, ]. Grasewicz (przewodniczący), J. Wierz 
bicka, i L. Turkowski. 

Walnemu Zebraniu przewodniczył kol. 
L. Sienkiewicz. 

SZKOLNA. 

— Kursy pielęgnowania i wychowania 
dzieci. (z programem rocznym). Program 
obejmuje kurs teoretyczny i praktykę w szpi 
talach, przedszkolach i żłobkach. 

Wyktadane są następujące przedmioty: 
Anatomja i fizjologja, hygiena i bakte- 

rjologja, patologja ogólna, hygiena dziecka, 
opieka społeczna nad dzieckiem, dyety 
ka dziecka, choroby dzieci i pie- 
,. lęgnowanie dziecka chorego, psychologja 
i wychowanie, gry i zabawy. 

W kursach biorą udział 
naszej wszechnicy i lekarze specjaliści w 
chorobach dziecięcych (pod kierownictwem 
prof. U. S. B. Waciawa Jasińskiego). 

Zapisy są przyjmowane w lokalu Rocz- 
nych Kursów Haradlowych przy ul. Mickie- 
wiczą 22 — 5, od 5 — 7 wiecz codzień 
oprócz świąt. 

profesorowie 

  

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Posiedzenie  maukówe wileńskiego 

T-wa Ginekologicznego odbędzie się we 
czwartek dnia 20 czerwca o godz. 20 w lo- 
kalu Kliniki Położniczo Ginekologicznej U. 
S. B. (Bogusławska 3). Porządek dzienny: 
1) Pokazy chorych i preparatów, 2) dr. A. 
Karnicki: Kilka uwag w sprawie wyników 
operowania włókniaków macicy na 
materjale własnym, 3) sprawa zjazdu przy- 
rodników i lekarzy. 

— Oddział Wileński Polskiego Towarzy- 
stwa Tatrzańskiego urządza w czwartek dn. 
20 bm. o godz. 8.15 wiecz. w gimn. im. J. 
Słowackiego (Dominikańska 3) zebranie mie 
sięczne, na którem prof. dr. Tadeusz Czeżow 
ski wygłosi pogadankę, ilustrowaną  prze- 
zroczami, pt. „Wspomnienia tatrzańskie". Go 
ście mile widziani. 

A RÓŻNE 
— Akademja ku czci św. Benedykta. W 

dniu 16, 6. br. w sali Śniadeckich odbyła się 
akademja ku czci 1400 lecia dzieła św. Be- 
nedykta. Na uroczystość przybyli J.E. ks 
biskup sufragan K. Michalkiewicz, oraz licz- 
mi przedstawiciele duchowieństwa, profeso- 
rów USB, władz i społeczeństwa. Akademię 
zagaił wobec przepełnionej sali JM ks. dr. 
Rektor Czesław Falkowski, który w pięk- 
nem i porywczem przemówieniu narzucił o- 
braz dziejów zakonu Benedyktynów, kładąc 
nacisk na znaczenie jego wobec historji koš- 
cioła i kultury. P. Profesor Alfons Parczewski 
w głęboko przemyślanym refer. zobrazował 

dzieje i znaczenie zakonu w historji Polski. 
P. profesor Modelski, w referacie swym, 
zwrócił uwagę na historyczną rolę Benedyk- 
tynów w dziejach Litwy. Na zakończenie ks. 
szambelan lgnacy Olszański, zamykając aka 
emję, podkreślił wychowawcze znaczenie 
Akcji Katolickiej. W przerwach odbywały się 
popisy znańego chóru Echo. 

l Doroczńa Wystawa Obrazów 
Rzežb T-wa Artystów Plastyków (pałac 
reprezentacyjny — plac Napoleona) otwarta 
codziennię od g. 10 do z3, 

    

   

: Rozitad |azdy autobusow  kursuja- 
tych w Województwie Wileńskiem. Stara- 

niemt Polskiego Touring Klubu w Wilnie uka- 
zał się fożkład jazdy autobusów miejskich 

i žamiejskich. W rozkładzie jazdy wykazanę 
są ceny przejazdu do każdej miejscowości. 

Materjały niezbędne opracowane zosta- 

przez Referat Samochodowy tut. Urzędu X 8 
/ojewódzkiego. 

TEATR I MUZYKA 
RY 

— Teatr Polski (sala „Lutnia“). Gošcin- 

ne występy W. Brydzińskiego. Dziś powtó- 

rzenie cieszącej się ogromnem powodze- 

niem egzotycznej sztuki M. Lengeylea „Taj- 

fun" z Brydzińskim w roli tytułowej. 
— Ninka Wilińska B. Hertc. Jutro spe- 

cjalne widowisko dla dzieci i młodzieży © 

5 p. p. z udziałem Ninki Wilińskiej. 

CO GRAJĄ W KINACH? 

Kino Heljos — Gra o kobietę. 
Kino Lux — Ludzie bez ojczyzny. 

— 

List do Redakcji 
Wielce Szanowny Panie Redaktorzel 

Nie odmówi Szanowny Pan umieścić w 
swojem poczytnem piśmie następującego 
sprostowania: 

Nr. 134 „Dziennika Wileńskiego" z 
dnia 14czerwca 1929 r. w dziale „Kronika“ 
umieszczona została notatke, dotycząca 
Kliniki Ocznej U. 5. B i wypaczająca fak- 
tyczny stan rzeczy, co do poruszanej w 
notątce owej kwestii. 

Nie odpowiada rzeczywistości, ażeby 
„każdy z pacjentów” Kliniki Ocznej U.S ... 
był polecany wyłącznie optykowi Rubinowi. 
Klinika posiada, jak to jest we zwyczaju 
klinik zachodnio-europ. wogóle, blankiety 
wszystkich większych optyków w Wilnie, 
w tej liczbie i wspomnianej w notatce pol- 
skiej firmy. Ta ostatnia, niestety, nie po- 
siada na skłądzie „każdego rodzaju okula- 
rów*, przeto pacjenci siłą rzeczy, w nie- 
których wypadkach zmuszeni są zwrącać 
się do innych źródeł. 

wlz Kierownika Kliniki Ocznej 0. 5. В. 
Doc. Dr. I, Abramowicz. 

DARTS UE iai L Ai a A IKO 

Kino miejskie — Handlarka niewolni 
kami. 

Kino Polonja — Szczęście u kobiet. 
Kino — Picadilly — Pożar serc. 
Kino Światowid — Faust. 
Kino Wanda — Gniazdo miłostek. 
Kino kol. Ognisko — Noc w Nowym 

Jorku. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— (c) Kradzież w szpitalu Sawicz: 

Pracownikowi szpitala Sawicz Wacławowi 
Kasprowowi skradziono z szafki, gdzie wi- 
siało jego ubranie, zegarek. 

- (c) Kto zranił dziecko na ul. Bo- 
rowej? Dochodzenie policyjne w sprawie 
tragicznego wypadku na ulicy Borowej, 
gdzie, jak donosiliśmy został przestrzelony 
sym letnika Rabinowicz nie zdołało ustalić 
winnego strzelania. Świadkowie zajścia 
również nie mogą powiedzieć napewno 
skąd padł strzał, wysuwając natomiast na 
oparte podejrzenia. 

— (c) Zatrzymanie warjata w pocią- 
gu. Służba kolejowa w pociągu Wilno— N. 
Wilejka zatrzymała Bolesława  Baranow- 
skiego, zamieszkałego stale w Jaszunach, 
który przed paru dniami uciekł z domu i 
był poszukiwany. Baranowski jest chory 
umysłowo. Do pociągu dostał się jakoś 
drogą okręźną i jechał bez biletu. 

— (c) Żebrak udawał  kalekę. Na 
ulicy Mickiewicza policjant zatrzymał śred- 
nich lat mężczyznę, który natrętnie żądał 
jałmużny. Żebrak był bez ręki, co głośno 
co chwilę powtarzał. Po sprowadzeniu go 
do komisarjatu okazało się, że zatrzymany 
kalectwo mistyfikował, mając ręce zupeł- 
nie zdrowe. Mimo ciepła nakładał on na 
siebie szeroki zielony nieprzemakalny 
płaszcz, prawą rękę lokował sprytnie i zu- 
pełnie udatnie na piersiach tak, że na pierw- 
szy rzut oka robił wrążenie  bezrękiego. 
Oszusta skierowano do władz sądowych. 

— (c) Kradzież garderoby. Podczas 
nieobecności domowników do mieszkania 
Juljana Radziukiewicza (Antokolska 26) do- 
stali się niewyśledzeni narazie złodzieje i 
wynieśli garderobę wartości 400 zł. 

— (c) Do włamania na ul. Słowackiego. 
Policja śledcza zaałarmowana dużą kradzie- 
żą u Epsztejna o czem donosiliśmy wczoraj, 
przeprowadziła w nocy cały szereg rewizyj 
w spelunkach złodziejskich i u paserów, jed- 
nak na trop sprawców kradzieży wpaść nie 
zdołała. Tak samo aresztowani w związku 
z tą kradzieżą złodzieje nie chcą czy też nie 
mogą powiedzieć. 

(c) Sprawcy napadu na górze Trzech 
Krzyży nie zostali przez policję odszukani. 
Nie zdołano również ustalić tożsamości dru- 
giego sprawcy napadu, który jak wiadomo 
groził swej ofierze rewolwerem. 

— (c) Wypadki za dobę. Za ubieg 
łe dwadzieścia cztery godziny zanotowano w 
Wilnie 78 wypadków. W tej liczbie kradzie- 
ży 9, zakłóceń spokoju i nadużyć alkoholu 
— 13 i przekroczeń przepisów  administra- 
cyjnch — 42. 
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GIEŁDA WARSZAWSKA 
18 czerwca 1929 r. 

Bawity ! waluty: 
Tranz. Sprz. Kupno 

Dolary 8,90 8,92 8,88 
Belgja 123.85, 124.16. 123,54, 
Kopenhaga  237,52,v 238,12, 236,92, 
Budapeszt 158,— 155,90 157,- 

Hołandja 358,08 35808 357,18 
Londyn 13.23, 43,34, 43,12,5 

Nowy-York 8,90, 8.52 8.58 
Paryż 34,89, 34.98, 3480 | 
Pragė 26,388 26.45, — 26.32, 
Szwajcarja 171,51, 171.94, 171.09 
Stokholm 2%,82 239,22 231,95 

Wiedeń 125,27, 125.58, 124,96, 
Włochy 46,66,;3 40,78, 46.54, 

Marke, niemiecka 212.75, 

Papiery procentowe: 

Pożyczka inw. 104, — 104.50 Dola- 
rówka 70.25 5 proc. Rongenojas 65. 

5 proc. kolejowa konwersyjna 59. 10 proc. 
kolejowa 102,50. 8 proc. L. Z. B. Gosp. 

Kraj. i B. Roln. oblig. B. Gosp. Kraj. 94. 

Te same 7 proc. 83,25. 

Akcje: 

B. Polski 166, Zw. Spółek Zarobko- 
wych 78,50. Siła i Światło 125. Firley 46. 
Węgiel 70. Lilpop 30 — 31: Modrzejów 

24480. Ostrowiec 80. Parowóz 23. Stara- 
chowice 26. Zieleniewski 110. 

US RON VSS, MR ERKSA 

Zanim kupisz towar zagraniczny 

— Dhejrzyj fowar krajowy. 

SŁLGWO 

RADJO. 

Środa, dnia 19 czerwca 1929 r. 

11.56—12.10: Sygnał czasu, hejnał, ko- 
munikat meteorologiczny. 12,10—12.50: Gra- 
mofon. 12.50—13 00: Komunikat z Poznania. 
17.00-17.20: Program dzienny, repertuar 
teatrów i kin i chwilka litewska. 17,20 - 
17,45: „Mała skrzyneczka* — listy dzieci 
omówi Ciocia Hala. 17.45—18.10: „Co się 
dzieje w Wilnie?* wygł. prof. U. S. B. Mie- 
czysław Limanowski. 18,15—19.05: Audycja 
literacka z okazji sprowadzenia zwłok gen. 
Bema wyk. Zesp: Dram. Rozgł. Wil. 19.10 
—19.35: „Faszyzm i futuryzm* odczyt 
wygł. dr. Edward Beyć. 19.35 19.55: Au- 
dycja dlą dzieci z udziałem gości warszaw- 
skich: Benedykta Ferza i Ninki Wilińskiej 
it. d. 19,55 20,00; Sygnał czasu z Warsza- 
wy. 20.00—20,15ę Komunikaty z Poznania. 
20.15—21,15: Koncert solistów z Warszawy, 
21,15 - 22,00: Słuchowisko literackie z War- 
szawy, 22,00 22,25: Odczyt zWarsz. 22,35 
-— 23,00: Komunikat: P. A. T., policyjny, 
sportowy i innne. 23,00 24,00: Muzyka ta- 
neczną z Krakowa. 

NTAVA WEZ: на 
Ni u t 

i LEKARZE B niedrogo „do! wyma: 
riedz. $ 

. '.'.‘Ъ‹і.іР.гз{о::;ЁКашМг’З'З‚ 
Sklep Spožywczy. 

  

    

|  GDOKTOÓR 117 Odnói 

D.ZELKOWICZ L S o 
bo A ary | koje umeblowane = 
moczowych, od 9 wygodami i kuchnią, 
—1, od 5—8 wiecz. ul RE m. 1. 

Elektroterapja Oglądač od g. 4-7. 

CE Gio AREA (ai Kirk 

Kobieta-Lekarz | LETNISKA i 
i. itaviniųs |LLBTMISKA Į 
KOBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
od 12—21 Od 4—6, Letniska 
    

ul. Mickiewicza 24, |w majątkach ziem- 
tel. 277. skich w wojew. Wileń- 

й :}Ё!ет i pat 
iem. nformacje: 

DOKTOR Wilno, Jagiellońska 8 
Lb. EINSBERG m. 12.  jankowicz, 

choroby weneryczne tel. 5-60 ____9'zz—p 
syfilis i skórne. Wil- 
ao. ul. Wileńska 3, te- Hallerowo 
lefon 567. Przyjmuje Ciepłe kąpiele mor- 
od 8 do 1 iod 4doS.skie i pensjonat 

„Warszawianka“. Ka- 
"=== nalizącja, wodociągi, 

tenis, pianino. Pocztą 
i, LOKALE Esu . Lei p 

mama Vienos: leo 
Poszukuję Wist, powiat Morski, 

agińiska. — 

mieszkania 1—2 PO- GRE W оуеж Е на 
koi z kuchnią lub bez, я 2 

zee do oryg POSADY | 
do adm. „Stowa“ @1а san m a = su 
»7% — 

Rządca-ekonom 
M SĄDU z bardzo dobremi re- 

do wynajęcia ume- ferencjami poszukuje 
blowany pokój z pra- pracy. Adres dla ła- 
wem używania gabi- skawych zaofiarowań 
netu dła przyjęcia w posad: _ Gachowicz, 

    

ciągu dnia.  Dowie-w. Hatynka, p. Sie- 
dzieć się: 3 Maja 11 niawka, powiat Nie- 
m. 6, od g. 5-6 w. świeski. Sroz - Z 

  

  

Biejski Ninemafogra! 
Kulturalne-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 5. 

Qa oma 1Y co 23 czerwca 1929 r. wiącznie będzie wyswieliany tiim: 

„„GYRIK““ 
ska aktów 9. Symfonia śmiechu i łez. 
CHARLIE CHAPLINA. Komedja amerykań- 

Tra- 
gikomedią ludzkiego serca. W rolach głów- 
nych: CHARLIE CHAPLIN i MERNA KEN- 

NEDY. Kasa czynna od g. 5 m. 30. Początek seansów od g. 6-ėj. W niedzielę i święta kasa czyn- 
na od g. *-ej m. 30. Początek seansów od g.4 ej 

  

Podwólna premiera! Dwie wielkie gwiazdy w jednym  pregramie! 1) Najpopularn. artystka świata DOLORES 

„GRA © KOBIETĘ: 
nej przez włąsnego męża, Szykowne stroje Dolores. Wyjątkowo ciekawie przeprow; 
2) Walka o miłość i szcęście w filmie „JENET GAYNÓR SZUKA POSĄDY*. Pocz. seans. o g 6, 8 i 10,50. 

KINO-TEATR 

66 

„HELIOS 

DEL RIO w nowym wielkim 
salonowym dramacie 

nić intrygi 

6 Sensac. przygodyj 

kobiety sprzeda-| 
miłośnej. 

  

  

WAWAWAW 
KOPRO | SPRZEDAŹ 
WYWAWAW 

pi ins pierwszorzęd- 
(ANIDA nych fabryk 

sprzedaję na dogod- 
nych warunkach. W. 
Pohulanka 9 23. -z 
—   

powodu wyjazdu 
sprzedaje się for- 

tepjan za 700 zł. w 
dobrym stanie. Tamże 
oddaje się mieszka- 
nie 5 pokojowe za 
100 zł. m. Zwierzy- 
niec, Moniuszki 25-2 

Fortepion 
krótki, mocny zł. 900. 
W. Pohulanka 9 23, 
od 5-7. 

  

BACZNOŚĆ!!! 
Do „SŁOWA* i do 
wszystkich pism ogto- 
szenia po cenach 
bardzo tanich, i na 
specjalnie ulgowych 
warunkach płatności, 
załatwia Biuro Rekla- 
mowe Stefana Gra- 
bowskiego,  Garbar- 
ska 1, tel. 82. —z 

gotówki w dola- 
rach,  rublach, i 
złotych obiego- 
wych  ulokujemy 
najkorzystniej na 
mocne gwarancje 
u osób majętnych 
D. H.-K. „Zachęta* 

Mickiewicza Т 
tel. 9-05. „1692 01 

m——MAJĄTKI B 
ZIEMSKIE oraz 
OŚRODKI  prze- 
mysłowe z wodą, 
młynami, gospo" 
darstwem rybnem 
poleca bardzo ko- 

į rzystnie 
D. H.-K. „Zachęta“ 

| Mickiewicza 1, 
_ tel. 9-05. 0592-01   

   
O Ros 

——— 
||" | M) 

szybki i oszczedny transport 

   
JU 

    
Chevrolet podnosi dochodowość każdego przedsiębiorstwa 

W życiu gospodarczem każdego kraju 

samochód ciężarowy, jako najbardziej nieza- 

leżny i oszczędny Środek transportowy od- 
grywa olbrzymią rolę. 

Ciężarówka Chevrolet, wyróżniająca się 

najbardziej współczesnemi udoskonaleniami i 
znakomitym 6 cylindrowym siłnikiem przy 

nadzwyczaj silnej budowie ogółnej 1 mini- 

malnych kosztach utrzymania w każdem 

przedsiębiorstwie handlowem, przemysłowem, 
czy to w gospodarstwie rolnem, jest nieza: 

tąpiona. Zapewnia szybką i pewną dostawę, 

tak bardzo pożądaną. kiedy chodzi o arty- 
kuły prędko ulegające zepsuciu. 

Przebywa z łatwością najcięższe drogi » 

odznacza się zwrotnością t łatwością kiero- 

wania w najbardziej skom plikowanym ruchu 

ulicznym. . 

Wobec wyjątkowo niskiej ceny i ularwionych: 

warunków płatności dostępna jest dla naj- 

szerszego ogółu ze sfer handlowych i przemys- 

lowych. Wyrob General Motors. 
Upoważnione zastępstwa nacałem rerytorjum 

Polski i w Wolnem Mieście Gdańsku. 

CIĘŻARÓWKA CHEVROLET 
GENERAL MOTORS w POLSCE. WARSZAWA 

  

   

  

  

ile W. P. płacą za wodę? 
El 

Koszty zużycia wody wydociągowej nie ograni- 

czają się tylko do opłat na korzyść miejsco- 

wych Zakładów Wodociągowych. 

Gdy woda jest twardą, 

Spotykamy u nas w kraju prawie wszędzie, zwiększa 

ona nam zawsze 

przyczynia 

uszkadza i zanieczyszcza nam naczynia kuchenne oraz | 
И 

wszelkiego rodzaju przewody” wodne, przez osadzanie 

„się kamienia wapiennego. 

“
 

ф 
zł; 

WARSZAWA 
Krak. Przedm. 4 

tel. 25—34 

WILNO 
Zamkowa 2 

tel. 3-35. 

znaczne wydatki 

się do szybszego zniszczenia bielizny, 

a twardą wo dę 

na mydło; 

cego 

  

                            

tectcoluct: 

najtwardszą 

Przytoczone niedomagania zostają usunięte z chwi- 

lą zainstalowania Filtra Electrolux, zmiękczają- 

wodę do miękkości 

wody deszczowej. Przy u ż y c i u wody miękkiej 

otrzymujemy potrawy Smaczniejsze i pożywniejsze. 

Nie narażajcie dłużej zdrowia własnego i nie 

traćcie zbytecznie pieniędzy, używając wodę twardą. 

Zakupcie natychmiast Filtr Electro- 

lux. Żądajcie prospektów i bezpłatnej demonstracji. 

FILTR DLA DOMOWEGO UŻYTKU TYP K. I. 

ELECTROLUX _. 
"A 

+; 
4ę 

LWOW 
3 Maja 19 

tel. 13-12 

CBN TRĄLA 
WARSZAWA 

Wydział Filtrów 
  

ODDZIAŁY: 

« *° 

ŁÓDŹ POZNAŃ 
Piotrkowska 53 Fr. Ratajczaka 39 
tel. 44-66, 49-99 tel. 28-93 
KATOWICE KRAKÓW | 

Dyrekcyjna 10 Rynek główny 33 
tel. 10-69 tel. 26:17 

BYDGOSZCZ 

Pl. Teatralny 3 

tel. 12-33 
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Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor pdpowiedzialny witolń woydyko, Drukarnia „Wydawnictwo Wileńskie* Kwaszelna 23.



Trainą ocenę skutkow polityki zbo 
žowej w biežącym roku gospodarczym 
znajdujemy w uwagach na ten temat 
członka rady warszawskiej giełdy zbo- 
żowo - towarowej, p. Stefana Barci- 
kowskiego, drukowanych ostatnio na 
łamach „Tygodnia Handlowego". Po- 
niżej przytaczamy z omawianego arty- 
kułu główniejsze tezy: 

„Najlepszym dowodem tego, że dro 
ga, na którą wkroczyła rządowa poli- 
tyka zbożowo - aprowizacyjna, oka- 
zała się fałszywą, jest fakt, że na prze 
dnówku, a więc w tym okresie, kiedy 
oczekiwany przez sfery rządowe brak 
zboża w kraju miał być pokrywany z 
tworzonych w tym celu państwowych 
rezerw zbożowych, okazało się, iż nie- 
tylko żadne rezerwy nie są potrzebne 
na zaopatrzenie rynku krajowego, ale 
że poza rezerwami, nagromadzonemi 
przez państwo, są tak znaczne zapasy 
w rękach producentów rolnych, iż Ra- 
da Ministrów powzięła uchwałę znie- 
sienia cła wywozowego na żyto i na 

mąkę żytnią oraz wyznaczyła znaczny 
kontyngent wywozowy bez cła na o- 
w »s i makuchy. 

„Po bliższem zbadaniu sprawy о- 

kazuje się, iż główną przyczyną fałszy 

wych nastawień polityki rządowej by- 

ła niedokładna i niedostatecznie prze- 

prowadzona statystyka produkcji то|- 

nej. Zarówno tymczasowe obliczenia 

Głównego Urzędu Statystycznego, pu- 

blikowane w jesieni r. ub., jak i wyli- 

+ 

  

<zenia ostateczne, podane do wiado- 
„ości na wiosnę r.b. — jak wynika 

z sytuacji na rynku zbożowym — nie 

odpowiadały faktycznym stosunkom 

w produkcji i wykazały niewątpliwie 

ilość zboża znacz nie mniejszą od 

faktycznie zebranej. Jako przykład mo 

że posłużyć takt, iż produkcja jęczmie- 

nia w roku gospodarczym 1928 —29 

została obliczona przez Główny Urząd 

Statystyczny o kilka procentów mniej 

od poprzedniego roku, tymczasem za- 

równo zużycie jęczmienia w browarach 

jak i eksport zagraniczny wykazują li- 

czby przynajmniej 0:25 do 30 proc. 

większe od cyfr z roku gospodarczego 

1927 — 28. Pozatem wiadomo jest 
powszechnie, iż pewne zapasy, których 
w roku ubiegłym o tej porze już nie 
było, pozostają jeszcze do dziś dnia 

" „w rękach producentów rolnych z ostat 
niego zbioru. Ponieważ dane, które 
Główny Urząd Statystyczny corocznie 
o produkcji rolnej zbiera, pochodzą 
również w dużej części od samych pro 
ducentów rolnych, należyprzypuszczać 
iż raporty otrzymywane przez Główny 
Urząd Statystyczny dla pewnych przy- 
czyn nie zawierały ścisłych danych о 
faktycznym sprzęcie zboża i rezulta- 
tach omłotów. Zapewne odegrały tu 
pewną rolę względy podatkowe. 

„W tych warunkach polityka, opar- 
ta o nieodpowiadające rzeczywistości 
wyliczenia statystyczne, musiała skoń- 
czyć się niepowodzeniem. Dlatego też, 
o ile miarodajne miałyby tendencję 
do wznowienia ingerencji pań- 
Stwa w tej dziedzinie życia gospodar 
czego, należałoby rozpocząć  przede- 
wszystkiem od ingerencji w dziedzinie 
formowania statystyki rolnej i uspraw- 
nić ją w takim stopniu, aby rozbiežno- 
ści ujawnione w tym roku, nie mogły 
mieć miejsca. W tym kierunku mogły- 
by działać dużo organizacje zawodo- 
wo = rolnicze, które np. w Niemczech 
publikują w pewnych okresach roku 
stałe wiadomości o stanie zbiorów i za 
pasów, pozostających w rękach pro- 
ducentów rolnych. Są to „cenne dane, 
zbierane zarówno przez państwo, sa- 
mych producentów rolnych, jakoteż i 

przez kupiectwo zbożowe oraz prze- 
mysł przetwarzający płody rolne. 

„Wpływ zasad nowej polityki zbo- 
żowej( zapoczątkowanej przez pań- 
stwo w r. ub. a opartej na błędnych 
danych statystycznych, wyraził się w 
tym kierunku, iż większość producen- 
tów rolnych była do pewnego stopnia 
zasugestjonowana przewidywaniembra 
kiem zboża na przednówku. Stąd zo- 
stał wyprowadzony wniosek, iż nale- 
ży jaknajmniej zboża w ciągu roku 
sprzedawać i możliwie odkładać reali- 
zację plonów do okresu wiosennego i 
to stało się główną podnietą do korzy- 
stania z kredytu lombardowego na zba 
że. Wyniki są takie, iż rolnicy, którzy 
zrealizowali zbiór żyta zaraz po žni- 
wach, osiągnęli znacznie lepsze ceny 

od tych którzy odłożyli sprzedaż do 
przednówka. Ci ostatni nietylko osią- 
gają znacznie niższe ceny, ale pono- 
szą znaczne koszty oprocentowania о- 

raz straty związane z magazynowa- 
niem zboża przez dłuższy okres czasu. 

Z powyższych faktów należy wysnuć 

wiosek, iż producent rolny, który 

chce uzyskać średnie ceny na zboże, 

nie powinien odkładać realizacji swych 

plonów na zbyt długi okres czasu, a 

sprzedawać stopniowo w ciągu całego 

roku gospodarczego. W ten sposób 

uniknąć można braku dowozu w pew- 

nych okresach, a nadmiernego zaofia- 

rowania w inych okresach, co powodu- 

je zwykle paniczny spadek cen i nie- 
możność ulokowania nawet wagono- 
wych partji zboża — tak, jak to miało 
miejsce w końcu maja i na początku 
czerwca rb. 

„Uwagi krytyczne odnośnie staty- 
styki urzędowej i nowej polityki zbo- 
żowej zostały wypowiedziane publicz- 
nie przez przedstawicieli kupiectwa zbo 
żowego na zjeździe Giełd Zbożowo - 
Towarowych w Warszawie we wrześ- 
niu r.ub. Należy stwierdzić iż żadne 
postulaty tego zjazdu nie zostały u- 
względnione i są one w dalszym ciągu 
aktualne. Zdaniem kupiectwa zbożo- 
wego ingerencja państwa winna być 
zwrócona przedewszystkiem w kierun- 
ku podniesienia produkcji rolnej i u- 
łatwienia jej zbytu i ekspansji nazew- 
nątrz kraju. Jest to zasada, przyjęta 
we wszystkich krajach o podobnej do 
polskiej strukturze gospodarczej. Nie 
można uznać jednak za zgodne i po- 
pierające interesy produk cji rolnej za- 
rządzenia tego rodzaju, jak izolowanie 
rolnictwa krajowego od rynków zagra- 
nicznych, drogą wprowadzonych ceł 
wywozowych i skazywania producenta 
rolnego wyłącznie na zbyt swojej pro- 
dukcji na rynku krajowym, który chro- 
nicznie cierpi na brak kapitału obroto- 
wego i którego główni odbiorcy — 
kupiectwo zbożowe i przemysł młynar- 
ski — znajdują się wskutek nadmierne- 
go przeciążenia podatkowego w bar- 
dzo trudnej sytuacji finansowej. 

Pomoc państwa wyrażająca się w 
tworzeniu rezerw zbożowych i udzie- 
laniu kredytów lombardowych, jest z 
natury swej ograniczona zarówno pod 
względem środków finansowych, ja- 

koteż i odpowiednich składów zbożo- 
wych. Odwleka ona nieco kryzys na 
rynku, w ostatecznej jednak fazie nie 
jest w stanie zapobiec gwałtownemu 
spadkowi cen tak, jak to obecnie ma 
miejsce. Założeniem państwowej poli- 
tyki zbożowej była stabilizacja cen. 
Fakty udowadniają, iż cel ten nie zo” 
stał osiągnięty dla tych czy innych po- 
wodów. Z tego wniosek, iż państwo 
mimo najlepszych chęci i wielkich am- 
bicji w tym kierunku swoich urzędni- 
ków nie jest zdolne do uregulowania 
skomplikowanych zjawisk życia go- 
spodarczego. W latach poprzednich 

EN Tik ESS ZZO TOR ZWIERZETA ZAWSIEGY OOAS ZESPO ONZ ROROZECY TED 

ministrowi Foreign Office czy też kanc- 
lerzowi, mającemu najpiękniejsze oczy 
w świecie? 

Ale nawet Anglik będzie chyba za- 
żenowany, jeśli mu wygalonowany wo 
źny w poczekalni ministerjum, oznaj- 
mi. ё 

Pani Minister nie może pana przy- 
jąć, bo właśnie karmi swojego nowo- 
rodka. 

Cóż, wszystko się zmienia, tak płeć 
tek ministerjalnych, jak powiedzmy, 

punkt widzenia w stosunku do... wła- 

snej garderoby. : 
Dzienniki angielskie donoszą, że 

Macdonald wychodząc z audjencji u 

króla, któremu jako wierny poddany 
ucałował ręce, poszedł prosto do kraw 

„ca dworskiego zamówić sobie kostjum 

"- ceremonjalny, w który wchodzą $ро- 
deńki i pończochy jedwabne, i który 

ma mu służyć na przyjęcie w Wind- 

sorze. 
To ścisłe stosowanie się Macdona" 

Ida do zwyczajów dworskich, żenuje 

iecg socjalistów świata, którzy wolą 
0 tym fakcie nie wspominać, Ale czyż 
większość ich nie czyni tego samego, 
nakładając frak na oficjalne występy? 

| Jaures był, jak wiadomo, pierwszym 
wice-prezesem socjalistów w Izbie fran 

| cuskiej, Panowało ogólne zaciekawie- 
_ nie, czy ten reprezentant ,,proletarjatu** 

ten wymowny champion rewolucji coc- 
jalnej, włoży frak na przewodniczenie 
posiedzeniu? 

Ależ i jak jeszcze! Starał się nosić 
swój frak z jak największą swobodą 
jakby nigdy zeń nie wychodził. Jedna 
rzecz ty 
niewymownie. Nie udawało mu się za 

, nic utrzymać w spokoju sztywnego 
 plastronu swojej koszuli. Nieszczęsny 

gors wznosił się do góry i skończyło 
8 

intrygowała go i męczyła. 

się na niemozliwem wzdęciu na piersi, 
tak iż właściciel robił chwilami wra- 
żenie brodatej karmicielki: niemowląt. 

Zwierzył się z tym kiopotem kole- 
dze swemu Pressensć. Ten odpiął dwa 
guziki jego kamizelki, i złapawszy za 
patkę od koszuli, zawołał: „„A to na co 
służy?'* Jaurćs otworzył wielkie oczy; 
nigdy nie przyszło mu na myśl, na co 
to służy. Pressensć, nauczył go wtedy 
sonów, aby koszula nie podróżowała 
jak ma zapinać patkę na guzik od kałe- 
do góry. ` 

Tak więc odstępstwa od demokra- 
tyzmu na rzecz garderoby powtarzały 
się i powtarzają w historji. Czy wobec 
tego nasz Witos nie był fenomenem, 
trwając do ostatka w swej idiosynkra- 
zji da krawatów? 

  

SŁOWO 

AOKJER G00PODAACZY ZIEN WSCHODNICH 
0 rewizję dotychczasowej polityki zbożowej 

mieliśmy niskie ceny zboża na jesieni, 
a wysokie na przednówku. W roku bie 
żącym mieliśmy względnie niezłe dla 
produkcji rolnej ceny na jesieni, a na- 
tomiast katastrofalny spadek cen na 
przednówku*. (—). 

INFORMACJE 

STOSOWANIE USTAWY O KARACH ZA 
ZWŁOKĘ. 

  

W celu wyjaśnienia wątpliwości przy 
stosowaniu w praktyce przepisów ustawy Z 
dn. 31 lipca 1924 r. (Dz. Ust. R. P.* Nr. 73, 
poz. 721) Ministerstwo Skarbu ustaliło co 
następuje: 

Za czynności organu egzekucyjnego, do- 
konanie u płatnika w celu ściągnięcia zaległo 
ści podatkowych, koszty egzekucyjne, prze- 
widziane w punkcie 2 art. wymienionej usta- 
wy, należą się również w tym wypadku, gdy 
organ egzekucyjny, po przybyciu do płatni- 
ka celem wyegzekwowania zaległości, zaję- 
cia nie dokona z przyczyn, od niego nieza- 
leżnych, np. z powodu nieznalezienia przed- 
miotów, podlegających zajęciu, lub z powo- 
du usunięcia ruchomości przed zajęciem i 
t p. 
Kozy egzekucyjne należą się również 

w tym wypadku, gdy władza skarbowa na 
podstawie przysługujących jej uprawnień 
dokona zajęcia należności dłużnika u osób 
trzecich. 

Natomiast nie należą się koszty egzeku= 
cyjne, jeżeli władza skarbowa ze względu 
na brak ruchomości, podlegających zajęciu, 
nie dokonała żadnych kroków  egzekucyj- 
nych i w celu pokrycia zaległości podatko- 
wych wystąpiła za pośrednictwem Prokura- 
torji Generalnej na drogę sądową z akcją 
cywilną celem sprzedaży względnie użyska- 
nia zakazu sprzedaży nieruchomości dłużni- 
ka lub ograniczyła się wyłącznie do zabez- 
pieczenia zaległości na hipotece dłużnika, 
ponieważ samo wszczęcie akcji'na drodze 
sądowej nie uprawnia władz skarbowych do 
poboru kosztów egzekucyjnych. 

Również nie mogą być pobierane kosz- 
ty egzekucyjne w wypadku hipotecznego 
zabezpieczenia rozłożonych na raty należno- 
ści skarbowych, o ile należności te nie były 
przedmiotem egzekucji skarbowej. у 

Zarazem Ministerstwo Skarbu wyjašni- 
ło, że zajęcie wyrobów monopolowych (spi- 
rytus, tytoń, zapałki i t. p.) na poczet za- 
ległości podatkowych jest dopuszczalne, oraz 
że ceny zajętych wyrobów winny być ozna- 
czane w nakazie sekwestracyjnym ściśle we- 
dług obowiązującego cennika, ustanowione- 
go dla danej grupy wyrobów. | 

Sprzedaż z licytacji wyrobów monopo- 
lowych poniżej obowiązującej ceny sprze- 
dażnej dopuszczalna jest tylko w drugim ter 
minie licytacji, gdy pierwsza licytacja ze 
względu na cenę nie dojdzie do skutku. 

Sprzedaż z licytacji za zaległości podat- 
kowe wyrobów monopołowych, oddanych 
koncesjonarjuszom przez właściwe dyrekcje 
monopolu do sprzedaży komisowej i stano- 
wiących własność dyrekcji monopolu — jest 
niedopuszczalna. 

1 laby Przemysłowo- Handlowej 
W związku z zarządzeniem władz admi- 

istracyjnych, nakładającemi na sklepy spo- 
cze szereg uciążliwych obowiązków, nie- 

wykonalnych dła drobnych przedsiębiorstw 
handlowych — Izba wystąpiła do władz wo- 
jewódzkich w Wilnie, Białymstoku, Nowo- 
gródku i Brześciu o odroczenie terminu wy- 
konania wskazanych w zarządzeniu remon- 
tów, a równocześnie do ministra spraw we- 
wnętrznych z następującemi dezyderatami: 

1) zamiast zamurowania drzwi ze skle- 
pów do mieszkania — stałe utrzymywanie 
ich zamkniętemi, używając wejścia do miesz- 
kania i odwrotnie tylgo w nagłych i istot- 
nych wypadkach (nprz. rabunku sklepu, ko- 
nieczności zamykania i otwierania sklepu od 
wewnątrz) i t. p. 

2) zamiast malowania Ścian olejną far- 
bą, — wystarczyłoby częste malowanie 

jową białą farbą i utrzymywanie ich w 
tości, 

     

  

   

   

  

   

       

     
   

  

3) zamiast całkowitego usunięcia ze 
sklepó 7 ych nafty i mydła, — prze 
chowy owych w specjalnych zbior- 
nikach i ch, lub w  gablotkach w 
osobnem miejscu od innych artykułów, 

4) zam blatów marmurowych, lub 
— pokrycie lad olejną farbą, lub 

ynkową. 

KRONIKA MIEJSCOWA 

— (n) Ceny w Wilnie z dnia 18-go 
czerwca r. b. 

Ziemiopłody: Ceny za 100 kg. przy 
tranzakcjach wagonowych franco st. Wilno: 
żyto 32—33, owies zbierany 32 - 34, jęcz- 
mieó na kaszę 31. browarowy 33, otręby 
pszenne 27-27 i pół, żytnie 25-26 Rma- 
kuchy Iniane 47—48. Tendencja nieokreślo- 
na. Dowóz dostateczny. 

Ceny rynkowe: pszenica 45 - 48, żyto 
31-32, jęczmień 30—32, owies 33—34, 
gryka 35—37, ziemniaki 10—12,siano9 13, 

Mąka pszenna 75 100, żytnia razowa 
33 34, pytlowa 45-50 za klg. 

Kasza jęczmienna 65-85, jaglana 90 — 
110, gryczana 100 120, owsiana f100—120, 

S 80 — 100, pęczak 60 — 75 #га 
g. 
Mięso wołowe 280—320, cielęce 180 — 

220, baranie 300 320, wieprzowe%300 —340, 
słonina świeża 380—420, solona 400—440, 
= 400—440, smalec wieprzowy 460 — 

Nabiał: Mieko 30—35 gr. za litr, śmie- 
tana 150—170, twaróg 120—140 za 1 kg., 
ser twarogowy 140—180, masło niesolone 
500-550, solone 400 --450. * 

aja: 140 -150 za 1 dziesiątek. 
arzywa: groch polny 60—70, fasola 

biała 180—200, kartofle 10 12, kapusta 
świerza 70—12, kwaszona 60 - 70, marchew 
40—45, młoda 8090, buraki 30 35, mło- 
de 20—25 (za pączek), brukiew 25—30, 
rabarbąr 70—90, ogórki 50 60 za sztukę, 
cebula 30—40, młoda 5—10 (za pęczek). 

Drób: kury 3—6 zł. za sztukę, kaczki 
6-8, gęsi 8—12. 

Ryby: liny żywe 480—500, śnięte 350— 
400, szczupaki żywe 370—450, śniętę 250 — 
320, leszcze żywe 480—500, śnięte - 400, 
karpie żywe 380— 400, śnięte -350, ka- 
rasie żywe , śnięte 220—250, oko- 
nie żywe 480-500, śnięte 380—400, wąsa- 
cze żywe 450 śnięte 350—300, sielą- 
wą (brak), sumy 220—250, węgorze (brak), 
aż 220—250, płocie 150—220, drobne 

    

  

Przy astmie, chorobach serca, cierpie- 
niach piersiowych i płucnych, powiększeniu 
gruczołu tarczykowego i wołach naturalna 
woda gorzka . Franciszka-Józefa stanowi 
śistotny środek, regulujący funkcje przewodu | 
pokarmowego. Najsławniejsi klinicyści w tej 
dziedzinie stwierdzają, iż wytwarzające się 
u suchotników na początku ich choroby za- 
parcia zmniejszają się przez stosowanie wo- 
dy Franciszka-Józefa. żądać w aptekach. 

Il Zjazd Rolników Wychowanków Wy- 
działa Rolniczo-Leśnego Oniwersytetu Po- 

nańskiego. 
. Dn. 6i 7 lipca b. r. z okazji odbywa- 
jącego się równocześnie Tygodnia Rolni- 
czego Powszechnej Wystawy Krajowej od- 
będzie się Walne Zgromadzenie Zrzeszenia 
Rolników Wychowanków Wydziału Rolni- 

e Uniwersytetu  Poznafskiego, 
na które Zarząd zaprasza wszystkich człon- 
ków Zrzeszenia oraz wszystkich byłych 
słuchaczy Wydziału Rolniczo-Leśnego, któ- 
rzy do tej pory nie są członkami Zrze- 

szenia. Bi. 
Koleżanki i Kolegów, którzy do tej 

pory nie otrzymali zaproszeń imiennych, 
prosimy o podanie swych adresów do biu- 
ra Zrzeszenia: Zrzeszenie Rolników Wych. 
Wydz. Roln.-Leśn. U. P.—Poznań, Kręta 7 
Il, poczem szczegółowy program i karta 

uczestnictwą zostaną Odwrotnie wysłane. 
Dla ułatwienia członkom naszym zwiedza- 
nie Wystawy postaraliśmy się o ulgowe bi- 
lety wejścia na dwa dni zjazdu w formie 
bloczków wraz z bonami na śniadanie i 
obiad. Cena bloczku wynosi 15 zł., które 
prosimy przekaząć równocześnie ze zgło- 
szeniem uczestnictwa na konto nasze w 
P. K. O. Nr. 209.655. Prosimy również za- 
znaczyć, czy mamy zarezerwować kwaterę 
z podaniem ilości dni pobytu oraz ilości 
osób (ew. członków rodziny etc.) Kwity 
kwaterunkowe odebrać można w dniu przy- 
jazdu w Miejskiem Biurze Kwaterunkowem 
na Dworcu Zachodnim w Poznaniu (przy 
zachodniem wyjściu dworca gtównego). 

Zjazd odbędzie się pod protektoratem 
J.M. Rektora prof. Lubicz Niezabytowskie- 
go, Dziekana Wydziału Rolnego Prof. Pie- 
truszczyńskiego oraz Kuratora Koła Rol- 
ników Prof. Rungego. AE 
Zebrania ze zwiedzeniem P. W. K. zapo- 
wiada się nadzwyczaj ciekawie, Zarząd wzy- 
wą Koleżanki i Kolegów do gremjalnego 
udziału w Zjeździe. 

ZARZĄD: 
(—) J. Biernacki. (—) W. Broszkie- 
wicz. (—) K. Chełkowska. (—) Dr. F. 
Dembiński. (=) J. Dmochowski. 
(—) № Нозег. (—) Dr. J. Jagmin. 
(—) J. Radomyski. (—) K. Temler. 
(—) W. Unrug. 
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FASCINATA 

-RESRTRREG RAE UODO ZOERTONSCEO 

Z SĄDÓW 

Echa okradzenia poczty. 

Dyrekcja Poczt i Telegrafów w Wilnie 
zawarła swego cząsu umowę Z przedsię- 
biorstwem autobusowem, którego maszyny 
kursują na linji Wilno—Niemenczyn, mocą 
której obsługa autobusu przewoziła pocztę 
z Wilna do Niemenczyna i z powrotem. 

Dłuższy czas procedura ta odbywała 
się bez zarzutu. Konduktorzy autobusowi 
w braku czasu posługiwali się niejakimś 
Maciubańskim, który za niewielką opłatę 
dostarczał worki z pocztą. 

Pewnego dnia, ściślej mówiąc 30.1X r. 
ub. Maciubański (zaznączyć należy, że jak 
się okazało następnie, karany czterokrot- 
nie za kradzież) zawiódł pokłądane w nim 
nadzieje i otrzymawszy dwa worki poczty 
skradł je. 

Worek, zawierający pocztę zwykłą, po- 
rzucił na terenie Targów Wschodnich, dru* 
gi zaś z przesyłkami poleconemi zaniósł 
na górę Trzech Krzyży i tam „wypatro- 
szył* 

Łup był nie wielki, bo zaledwie 16 
dolarów. Ą 

Kradzież wyszła na jaw jeszcze tego 

    

  

samego dnia, gdy konduktor, przybyły po 
pocztę dowiedział się, że już ją zabrano. 
Powiadomiono Urząd Śledczy. Maciubań- 
skiego ujęto w autobusie na linji Wilno — 
Nową Wilejka. Badany nie zapierał się ani 
chwili, zwrócił część pieniędzy oraz wska- 
zał gdzie porzucił pocztę bezwartościową 
dla niego. 

Sprawa oparła się o Sąd. Na ławie 
oskarżonych zasiadł prócz oo 
ekspedytor urzędu pocztowego Wilno I K. 

KRO 
7 ŚRODA 
19 Dziś 

Gerw. i P. 
jutro 

Sylwerj. 

S eteorologi U. S. B. 
z dnia 18 — VI. 1929 r. 

  

Wschód sł. g. 2 m. 43 

Zach. sł. o g, 19 m. 55 

  

Ciśnienie | 
średnie w m. | 768 

Temperatura | 
średnia 

Opad za do- 
bę w mm, 

Wiatr 
przewažający | 
Uwagi: pogodnie. 

Minimum za dobę -1-130C, 
Maximum na dobę -|- 239C. | 
Tendencja barometryczna: wzrost ciśnienia 

+ 170C 

Połudn. zachodni 

TOWARZYSKA. 

— Zašlubiny. , Wczoraj, 18 czerwca 

w kościele Niepokałanego Poczęcia N. 

M. £ na Zwierzyńcu pobłogosławił ks. pro- 
boszcz Butkiewicz związek małżeński pomię- 

dzy panną Haliną, córką Zofji z Latkowskich 
i sędziego Kazimierza Kontowtta a p. Anto- 

nim Basińskim st. asystentem U. S. B. 
Po uroczystości ślubnej młodą parę po- 

dejmowali u siebie wśród licznego grona go- 

ści sędziostwo Kontowttowie. : 
Młodej parze szczęść Boże- 

URZĘDOWA 
— P. minister Składkowski obiecał po- 

czynić możliwe ulgi. Memorjał Izby w Wil- 
nie do p. ministra spraw Wwewnętznigł ę 

zastosowaniu norm najniższych w opłatac 
mia RYCh eva p RS ko- 

lejami do Wilna p. minister obiecał rozwa- 
żyć w związku z budżetem m. Wilna na rok 
bieżący, analizowanym obecnie w Minister- 
stwie Spraw Wewnętrznych. 

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika 
ś. p. Arcybiskupa Cieplaka 

Akt odsłonięcia i poświęcenia pomnika grobowego pierwszego Metro- 
polity Wileńskiego Ś. p. ks. Cieplaka odbył się niezwykle uroczyście w 
obecności licznie zgromadzonych dostojników duchownych i świeckich oraz 
tłumu wiernych zgromadzonych w Bazylice. 

Zwłoki ś. p. Arcybiskupa Cieplaka spoczywają w murach nawy bo- 
cznej (tuż przy wejściu do zakrystji) tam też w głębi niszy ustawiony 20- 
stał pomnik. 

Jest to bronzowe popiersie Zmarłego (nadnaturalnej wielkości) błogo- 
sławiącego z ambony. Jako tło służy marmur piaskowy, którym pokryte 
są Ściany niszy. Pomnik przedstawia się skromnie i imponująco jednocze- 
Śnie. Pełna wyrazu twarz Arcypasterza zdaje się być żywą. 

Pod pomnikiem umieszczono tablicę z nadpisem: 
„Ś. p. Ksiądz Jan Cieplak, dr. teolog, nominat Arcybiskup -Metropo- 

lita Wileński, ur. 1857 r., na kapł. wyśw. 1878, długoletni profesor Aka- 
demji Duchownej w Petersburgu, od r. 1908 Biskup - Sufragan Mohylow- 
ski, od r. 1919 rządził Archid. Mohylowską. Za wiarę i kościół przez ko- 
munistów wtrącony do wiezienia, dn. 30 marca 1923 r. skazany na Śmierć, 
za wstawiennictwem Ojca Św. Piusa XI i mocarstw zagr. zwolniony, wrócił 
do Polski. Gdy niósł otuchę Polakom w Ameryce, mianowany dnia 14 
grudnia 1925 r. na arcybiskupstwo wileńskie. Zmarł 17 lutego 1926 r., 
osierocając swą stolicę wprzód nim ją objąć zdołał. Mąż głębokiej wiedzy, 
silnej wiary, wielki miłośnik Kościoła i Ojczyzny, miłosierny względem 
ubogich i cierpiących". 

Po zdjęciu zasłony, JE. ks. Arcybiskup baron Ropp dokonał aktu 
poświęcenia poczem celebrował w asyście duchowieństwa pontyfikalną 
Mszę żałobną wysłuchaną przez zgromadzone w stallach duchowieństwo z 
JJEE. ks. ks. Arcybiskupem Jałbrzykowskim, Biskupami: Michalkiewiczem, 
Bandurskim, Godlewskim, Łozińskim, hr. Przeździeckim Rancanem (z Łot: 
wy), Sokołowskim i  Wetmańskim, przedstawicieli władz z p. 
Wojewodą Raczkiewiczem i delegatem Min. Wyznań Religijnych p. dyrek* 
torem Fr. Potockim na czele oraz tłumy, modlących się. 

Na środku kościoła ustawiono katafalk ubrany zielenią i kwiatami. 
W czasie Mszy Św. ks. prałat Gawroński wygłosił przemówienie, w 

którem scharakteryzował sylwetkę Zmarłego oddając cześć jego zasłu- 
gom. 

Następnie przemówił ks. proboszcz Kruczek wyrażając w imieniu Po- 
lonii amerykańskiej wyrazy żalu z powodu utraty Ojca, Mistrza i Prze- 
wodnika, jakim był śp. Arcybiskup Cieplak dla braci z za Oceanu, zmu- 
szonych tak samo jak i On przebywać wśród obcych —na obcej ziemi. Po 
epic ks. Kruczek złożył przed pomnikiem piękny bukiet białych 

Z koleji odprawione zostały przy kataialku egzekwje. 
Przez cały dzień Śpieszyła katolicka ludność wileńska do Bazyliki aby 

pomodlić się przed nowowyświęconym pomnikiem grobowym. 

Zjazd b. wychowanków Wyższej Akademji Duchownej 

Po uroczystościach związanych z odsłonięciem pomnika $. p. Arcybi- 
skupa Cieplaka rozpoczął swoje obrady zjazd b. wychowanków Wyższej 
Akademji Duchowrej w Petersburgu. W zjeździe wzięło osób ośmiu 
Biskupów z JE. Arcybiskupem Jałbrzykowskim na czele oraz 90 księży 
przybyłych z całej Polski. 

W auli kolumnowej U. S. B. udekorowanej kwiatami ustawiono na 
podjum portrety Ojca Świętego oraz śp. Arcybiskupa Cieplaka przybrane 
w chorągwie o barwach papieskich i narodowych. Zagaił JE. ks. Arcybi- 
skup Jałbrzykowski witając zebranych, jako gospodarz archidjecezji. Na 
prośbę JE. przewodnictwo obradom objął JE. ks. Biskup hr. Przeździecki 
wygłaszając przemówienie poświęcone pamięci Zmarłego Arcypasterza. Z 
kolei zabrał głos J.M. Rektor USB. ks. dr. pro. Falkowski witając przy- 
byłych jako gospodarz gmachu, w którym odbywa się zjazd, a który przed 
90 laty mieścił w swoich murach Akademię. 

Po odczytaniu szeregu depesz i listów oraz przyjęciu zaproponowa: 
nych przez przewodniczącego tekstów depesz hołdowniczych do Ojca Świę- 
tego i Pana Prezydenta Rzplitej wysłuchano pięknego przemówienia JE, 
ks. Biskupa Godlewskiego. 

J.E. w sposób niezwykle żywy i zajmujący dał krótki rys historyczny 
Akademji oddając cześć tym, którzy dla dobra jej z całym oddaniem pra- 
cowali oraz piętnując w sposób żartobliwy tych, którzy dla dogodzenia 
ambicji, lub korzyści własnej, idąc po linji najsłabszego oporu, znaczenie 
jej pomniejszali. 

Przemówienie to przyjęło audytorjum żywemi oklaskami poczem od- 
śpiewano Gaudeamus. 

Po: wspólnej fotografji na dziedzińcu udano się na posiłek aby wró- 
cić znów dla dalszych obrad. 1. 

Winiarski, któremu zarzuceno niedozór 
Rozprawy Sądu potoczyły się wartko. 

Wobec całkowitego przyznania się Maciu- 
banskiego Sąd uznał za zbędne badania 
świadków, wysłuchując iedynie w charak- 
terze biegłego insp. poczt. p. J. Matochle- 
ba. Wyjaśniło się, że Winiarski nie może 
ponosić odpowiedzialności, gdyż wydał 
pocztę według przyjętego systemu. 

Sąd skazał Maciubańskiego na 2 lata 
domu poprawy, uniewinniając całkowicie 
Winiarskiego. 

NIKA 
Zrównanie w tych ciężarach m. Wilna 

z m. Łodzią, Krakowem i Lwowem jest nie- 
właściwe, zważywszy zarówno większe 
opłaty kolejowe do Wilna, za towary przy- 
wożone z różnych dzielnic Polski, jako też 

+ z powodu upadku handlu i przemysłu w Wil- 
nie. 

— Dyr. Rygiel na nowem stanowisku. 
W ostatnim numerze „Monitora, Polskiego" 
umieszczona została nominacja b. dyrektora 
bibljoteki U. S. B. p. Stefana Rygła na sta- 
nowisko dyrektora bibljoteki uniwersytetu 
warszawskiego. 

— Lustracja prawosławnego seminarjum 
duchownego. W dniu wczorajszym REY 
departamentu Min. W. R. i O. P. p. Potocki 
przeprowadził w towarzystwie wizytatora 
Ministerstwa p. Fleszyńskiego oraz kierow. 
oddz. wyznań w urzędzie wojewódzkim p. 
Narwoysza lustrację prawosławnego semi- 
narjum duchownego w Wilnie. 

Pan nacz. jocz delegatem na zjazd 
w Poznaniu, Na zjazd administracyjny, któ- 
ry odbędzie się 20 b. m. w Poznaniu, udaje 
się z Wilna, jako delegat Min. Pracy i Opie- 
ki Społecznej p. Konrad Jocz, nacz. wydz. 
pracy i opieki społecznej. 

MIEJSKA 
— (0) Z posiedzenia Komitetu rozbu- 

dowy m. Wilna. Dnia 17 czerwca odbyło się 
posiedzenie Komitetu rozbudowy m. ilna, 
na którem wyjaśniło się, że zostały urucho- 

mione dalsze kredyty na rozbudowę dla m. 
Wilna na sumę 100.000 zł., z tem, że z tych 
kredytów mogą być udzielane pożyczki wy- 
łącznie na wykończenie budowy domów, już 
poprzednio rozpoczętych a przez Bank Go- 
spodarstwa Krajowego finansowanych. w 
krótkim czasie mają być uruchomione dal- 
sze kredyty w sumie narazie nieokreślonej. 

W związku z tem Komitet rozbudowy 
przyznał 9 FR pożyczek na ogólną 
sumę 23 zł, co razem z przyznanemi 
uprzednio pożyczkami ogółem 
250000 zł. 

Znacznie gorzej przedstawia się sprawa 
pożyczek na drob. ne remonty domów. Obec 
nie do Komitetu zgłoszono 115 podań pe- 
tentów, ubiegających się o. kredyty na 
173690 zł. Komitet Rozbudowy kredytów na 
ten cel nie posiada i wobec oświadczenia 
przedstawiciela B. G. K. kredyty te nie zo- 
staną przyznane, wobec czego staje się nie- 
mal pewnem, że powyższe podania nie zo-. 
staną załatwione. 

— (0) Kontrola liczników w taksów- 
kach. Jak wiadomo, urząd miar i wag cechu- 

wynosi 

i S 

je i plombuje wszelkie liczniki elektryczne, 
wodomiary, gazometry i t. p., uprzednio 
sprawdzając w porównaniu z normalnym 
licznikiem działalności każdego z osobna. O 
ile chodzi o liczniki samochodowe, które 
szczególnie nadają się do malwersacji, to 
liczniki te w chwili obecnej zaopatrywane są 
w plomby wydziału przemysłowego urzędu 
wojewódzkiego. Na przyszłość liczniki te bę- 
dą podlegały kontroli i plombowaniu urzędu 
miar i wag, który każdy licznik przed udzie- 
leniem zezwolenia na jego używanie dokład- 
nie wypróbuje. Pozatem powzięte będą środ- 
ki w celu uchronienia pasażerów przed ko- 
niecznością płacenia większych kwot wsku- 
tek sztucznego zmniejszania obrotu koła. 

— (a) 179 nowych lamp elektrycznych 
na ulicach m. Wilna. Został opracowany 
plan zaprowadzenia i zwiększenia ilości pun- 
któw światła elektrycznego na kilkunastu 
ulicach miasta, szczególnie na  przedmie- 
ściach. Według tego planu Magistrat jeszcze 
w roku bieżącym postawi 2 nowe lampy na 
ulicy Lwowskiej, 2 — na Karpackiej, 2 na 
Inflandzkiej, 3 na ul. Prawy Żołnierski, 3 — 
na ul. Góra Żwirowa, 8 — na Tuskulańskiej, 
2 — na Litewskiej, 4 — na Wapiennej, 4 — 
na Bystrzyckiej, 3 — na Filareckiej, 15 — 
na Dolnej, 4 — na Cedrowej, 5 na Zacisze, 
4 — па Świerkowej, 4 na ui. Zgoda, 3 — na 
ul. Pokój, 4 — na ul. Prostej, 4 — na Po- 
żarowej, 6 — na Szyszkińskiejj 4 — na 
Smoleńskiej, 3— na Borowej, 1 na ul. Prze- 
jazd, 10 na uk Chętnej, 7 — na ul. Ułańskiej, „ 
4 na Artyleryjskiej, 2 na Drueta, 4 na Śnie- 
gowej, 3 na Słowiańskiej, 3 na Miodowej, 
1 na ul. Łokieć, 2 na Wiłkomierskiej, 7 na 

ul. Piaski, 11 na ul. Kolejowej, 4 na ul. W. 
Stefańskiej, 3 na ul. Piłsudskiego, 3 na ul. 
Rydza Śmigłego, 1 na Mysiej, I na ul. Spo- 
kój, 2 na Karnej, 4 na Wodociągowej, I na 
Kujawskiej, 2 na Połockiej, 3 na Belmoncie, 
6 na Krzywem Kole, 3 na Kirkutowej i 5 na 
zauł. Zakretowym. 

— (b) Kto ma reperować chodniki? 
Podczas przeprowadzanych w bieżącym Se- 
zonie robót przy układaniu kabla telefonicz- 
nego w całym szeregu miejsc pozostały wyr 
wy potworzone na chodnikach. Wyrwy te 
podczas deszczów napełniają się wodą i są 
wprost nie do przebycia, narażając idących 
na schodzenia na jezdnię. Wieczorem wyr- 
wy te są pułapką na przechodniów, którzy 
z powodu ciemna wpadają do środka i ka- 
leczą sobie ręce i nogi. Wczoraj nprz. na 
ulicy Zamkowej koło domu Nr. 7 wpadł do 
takiej wyrwy chłopak lat 13, który rozbił nos 
i poranił dotkliwie nogi. Sądzimy, że Magi- 
strat spowoduje by przedsiębiorca prowa- 
dzący roboty ziemne odpowiednio układał 

‚ aruszone płyty chodnikowe. Taksamo 
Dyr. Poczt mogłaby zwrócić na to uwagę. 
Należy jeszcze dodać, że metrowa przerwa 
w chodniku na ulicy Zamkowej powstała 
przed kilku tygodniami. ż 

— (0) Choroby zakaźne w Wilnie. We- 
dług danych wydziału zdrowia Magistratu, 
w ubiegłym tygodniu zachorowało: na ty- 
fus brzuszny 3, płonicę 5, błonicę 2, różę 1, 

gruźlicę 13 (2 zm.), odrę 1, razem 25 osób, 
z których 2 zm. 

— (a) Odznaczenie pracownika elektro- 

wni. Związek elektrowni polskich postanowił 

nadać srebrny medal werkmistrzowi elektro- 

wni miejskiej w Wilnie p. Wincentemu Bu- 
dziewiczowi, za wytrwałą pracę nad elektry- 

fikacją miasta. Dekoracja p. Budziewicza od- 
będzie się w dniu 26 b. m. w Poznaniu, pod- 
czas zjazdu zw. elektrowni polskich. 

 


