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Czołowy publicysta ECHA STOLICY 7 ZA KORDONÓW 
Narodowy 

Л e Obchodziliśmy w Wilnie uroczys- 

? tość 10-lecia 4 pułku Ułanów. Trze- 
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ba było zgóry patrzeć na pułkową 

orkiestrę, jak Ślicznie wyglądał ułan, 

który bił w kotły. Z brudno-zielone- 
go kaitana khaki, wychodziły rękawy 
strojne w srebro i błękit i prężyły 

się nad jednym kotłem to nad dru- 
gim. W tem wężowem wygięciu i wy- 

Ssuwaniu ramion kolorowych było coś 

ze Stańczyka. l w ostatnim artykule 

prof. Strońskiego, w  „,Gazecie War- 
— sSzawskiej”, przeznaczonym na wyś- 
- mianie 
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i talent Stańczyka i 
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„Slowa“ jest coś ze Stań: 

czyka. Ten talent mówienia żartów, 

błyskotliwych, ze swadą, z  rubasz- 

nością porywającą i mądrych i ma- 

luczkich. Dużo z wesołego, upitego 
dobrem winem, renesansu. Wszystkte 
„twieschenrufy“  (dobrze po polsku 

„werwania”) prof. Strońskiego tak sa- 
mc porywają swoją wesołą rubasz- 

] 

 nošcią, stojącą na granicy wesołości 

ludowej, a jednak nie wpadającą w 
Prostactwo. Ale w tych kulturalnych 

blazenadach prof. Strońskiego jestten 
coś brakuje ze 

Stańczyka. A bo Stańczyka wyobra- 

żamy sobie zawsze z jakąś myślą— 

przestrogą o przyszłości, poza jaskra- 

wą taftą żartu kryje się troska o 

państwo Zygmuntowe. W. drwinach 
prof. Srońskiego, które  olšniewają 
zachwycają, rozweselają czytelnika i 
słuchacza—jest Stańczykowy talent i 

jego rubaszność, nie ma tego patrjo- 
tyzmu, którym  dobrotliwa tradycja 

u$zlachetniła legendę wielkiego błazna, 

Piszemy 

prof. Strońskiego w „Gazecie War- 

i Stawskiej“ pod rubasznym tytułem 

„O dynastji Piłsudskich myśli nieświe- 
že“, Nawiasem mówiąc, artykuł ten 

jest niepodpisany, ale nie tylko, że 
się odrazu poznaje prof. Strońskiego 

Po stylu, lecz całe zdania podpisa- 

nych przez prof Strońskiego artyku- 

_ łów przytoczone tu są bez cudzysło: 
_ wu. Omylić się więc niepodobna i są- 
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4 dzę, że qnikt się nie“omyli i nie będzie 

miał wątpliwości. A więc prof. Stroń- 
Ski wyśmiewa moje poglądy i moją 
tezę o sposobie, wyjścia z kryzysu 

ustrojowego w Polsce. Są w tem tak: 
że momenty pocieszające. Cieszy 
mnie to, że czołowy publicysta naro: 

dowy przerwał swoje bezrobocie dla- 

tego, by mnie zaatakować. Cieszy 

mnie także, że jakkolwiek dwie części 

mego artykułu uznał prof. Stroński 
za idjotyczne, to jednak jedna część 

tego artykułu okazała się „wierną* 
(to po galicyjsku znaczy: słuszna, 

Prawdziwa). Prof. Stroński nie wyjaś- 

zresztą tego dziwnego zjawiska, 

można napisać tak oryginalnie 
złożony - artykuł jednocześnie i bar- 
dzo głupi i „wierny”. 

W powodzi konceptów i drwin, 
Prof. Stroński oczywiście pominął 
milczeniem i oczywiście nie zazna- 

jomił czytelników „Gazety War. 
Szawskiej* z mojem pytaniem, umiesz- 
czonym w atakowanym przez siebie 

artykule, z którego dość,duże i „wier- 

ne,, cytaty jednak porobił. 
Pytanie to brzmiało: 
Niech mi jakiś endek dowiedzie, że 

ma pewność iż po obaleniu rządów 
arszałka, oni, endecy, a nie lewica 

obejmie rządy i że wobec tego ich opo- 
ycja wobec rządów Marszałka jest wal- 

ką partji dążącej do władzy a nie de- 
generackiem warcholstwem. 

To pytanie prof. Stroński oczywiś- 
cie pomija milczeniem, a raczej odpo- 
wiąda na nie pośrednio atakując rząd 

\ ystem rządzenia, idąc do szeregu 
“Тазет z „ziełonogłowymi* członkami 
stronnictwa posła Dąbskiego, który 
wybija pięścią, że za jednego chłopa 
 połamie kości 100 ziemianom. Mówiąc 
nawiasem, gdybym był na Sali, tobym 
Odpowiedział, że wiem skąd posłowi 

„„Dabskiemu przyszła do głowy ta pro- 
i porcja, bo jąk zawsze w boju i w 

walce, tak jak jeszcze w 1920 r. je- 
į *en szlachcic w polu starczył na 100 

chłopów. 
(dalszy ciąg na szpalcie 6-ej). 
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Komisja konfroli długów państ- 
wowych. 

Pod przewodnictwem pos. Adama 
Krzyżanowskiego odbyło się onegdaj 
posiedzenie komisji kontroli długów 
państwowych. W skład komisji wcho- 
dzą posłowie:  Byrka, Malinowski 
Maksymiljan, Pączek i Trąpczyński 
oraz senatorowie: Boguszewski i Ja- 
nuszewski. 

Na zasadzie referatu dyrektora de- 
partamentu Barańskiego i d-ra Kirko- 
ra jako delegatów. ministerstwa Skar- 
bu komisja przeprowadziła obszerną 
dyskusję nad polityką kredytową mi- 
nisterstwa skarbu, poczem zatwier- 
dziła urzędowy wykaz długów pań: 
stwowych, który w myśl ustawy ogło- 
szony zostanie w Monitorze Polskim 
do dnia 15 lipca b. r. : 

Po posiedzeniu komisji p. Krzyža- 
nowski przyjęty był przez kierownika 
Ministerstwa Skarbu pułk. Matuszew- 
skiego i odbył z nim konferencję. 

; Nowy senafor. 

Na”miejsce opróżnione po Ś. p. księdzu 
senatorze Albrechcie, wchodzi do Senatu 
jako jego następca z ramienia Chrześcijań- 
skiej Demokracji na liście. Nr. 25; p. mec. 
Stanisław Janczewski, prezes Zarządu Głów- 
nego Ch. D. . 

Wizyta ifalskiej floty wojennej 
w PolSte. : 

Z końcem b. m. przybywa do Gdy- 
ni dywizjon marynarki wojennej wło- 
skiej, dowodzony przez admirała Etto- 
re Rota w składzie krążownika „Pisa 
— komandor Federico Castracani i 
i krąžownika „Ferrucio“ — komandor 
Leopoldo Nowaro. Na obu tych okrę- 
tach znajdować się będą - uczniowie 
królewskiej włoskiej akademji mor- 
skiej, odbywający swą podróż szkolną 
na wodach Bałtyku. 

W tychr dniach opracowany zosta: 
nie szczegółowy program pobytu przy- 
bywających do Polski gości włoskich. 

Okręty włoskie stać będą w Gdy- 
ni w przeciągu dni kilku * (od 30 
b. m. do 5 sierpnia r. b.) poczem od 
5 do 10 sierpnia odwiedzą port gdań- 
ski. 

Wystawa Teafralna w Warszawie 

„ Wydział Wykonawczy Wystawy Teatral- 
nej, organizowanej w Warszawie ku ucz- 
czeniu setnej rocznicy zgonu W. Bogusław- 
sxiego, w skład którego wchodzą pp.: A. 
Śliwiński, A. Szyfman, B. Szczurkiewicz, C. 
Zaremba, H. Barwiński, T. Trzciński, J. 
Osterwa, Fr. Rychłowski, dr. M. Treter, 
Wł. Zawistowski i A. Strzelecki, zwrąca się 
niniejszem z gorącą prośbą do wszystkich 
osób, posiadających w swych zbiorach od- 
powiednie rękopisy i autografy, druki, ob- 
razy, rzeźby, modele, plak aty, ryciny, foto- 
graije oraz przedmioty pamiątkowe o cha- 
rakterze historycznym i artystycznym z dzie- 
dziny rozwoju teatru w Polsce, o łaskawe 
zgłaszanie ich na wystawę, która znajdzie 
pomieszczenie w Salach Redutowych Teatru 
Wielkiego. Zgłoszenia pisemne £nie przed- 
mioty) uprasza się nadsyłąć pod adresem: 
Dr M. Treter, Warsząwa, Trębacka 4 m. 3 
(tel. 115 51), gdzie też można zasięgnąć 
wszelkich informacyj w tej sprawie. 

ZA i PRZECIW 

Pogwałzenie 104 artykułu Trak- 
tafu Wersalskiego 

W uzupełnieniu wiadomości poda- 
nych we wczorajszym artykule wstęp- 
nym przedrukowujemy wiadomość z 
„Izwiestij“ z dnia 9 lipca o pobycie 
prezydenta Sanma w Moskwie. 

Na dworcu kołejowym spotkany był p. 
Sahm przez p. 0. komisarza ludowego Spr. 
zagranicznych (odpowiada naszemu  mini- 
strowi spraw. zagr.) tow. Karachana, który 
go przywitał imieniem rządu S.S.S.R., prze- 
wodniczącego Moskiewskiego Sowietu tow. 
Chłopliankina i przez urzędników ludowego 
kom. spr. zagr. z kierownikiem wydziału 
protokułu tow. Floryńskim na czele. 

Pana Sahma spotkał także (podkreśle- 
nie nasze) niemiecki ambasador w S.S.S.R. 
Pp. von Diercksen i (podkr. nasze) poseł pol. 
ski w S. S. S. R. p. Patek. 

Wczoraj p. Sahm w towarzystwie sena- 
„torów Kominternu, Jewelowskiego i burmi- 
strzą odwiedził p. o. przewodniczącego ra- 
dy komisarzy ludowych tow. Szmidta (od- 
powiada prezesowi rządu) i lud. kom. spr. 
zagr. tow. Karachana. 

O godz. 4-ej p.p. p. Sahm i senatorowie 
gdańscy przyjęci byli przez przewodniczące- 
go Cik. S.5.S.R. tow. Kalinina (głowę pań- 
stwa). Na audjencji obecny był także tow. 
Karachan. 3 в 

Powyższe ilustrują „Izwiestja“ ta- 
ką jeszcze notatką: 

„Berliner Tageblatt“ piszė, że podróż 
prez. Sahma ma nietylko handlowe, lecz i 
wielkie polityczne znaczenie. Gazeta podkre. 
šiai že pierwsza wizyta dyplomatyczna rzą- 
du gdańskiego skierowana została do Mo- 
skwy. ^ 

Nasza agencja prasowa nie poda- 
je ani słówka o wizycie prez. Sahma 
w Moskwie. A no! głęboko wsadził 
struś polski głowę pod skrzydło. Cat. 
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Nomaniści hiałornsty nie otnymali WI) 
Z Mińska donoszą: W tych dniach Po- 

"lacy — komuniści białoruscy wybrani przez 
wszechbiałoruski zjazd Polaków, zwrócili 
się do pełniącego obowiązki polskiego kon- 
sula generalnego w Mińsku p. Zabiełły, pro- 
sząc © wizę wjazdową do Polski dla wzięcia 
udziału w mającym się odbyć w Warszawie 
zjeździe Polaków zakordonowych. P. Za- 
biełło odmówił wydania delegacji wizy. 

Ratyfikacja rancnsko-lifewskiego układu 
handlowego 

Z Kowna donoszą: Według otrzyma- 
nych tu wiadomości, francuska lzba posel- 
ska ratyfikowała francusko-litewski układ 
handlowy. 

Ostateczny skład parlamenta w Fiulandji 
Z Helsingforsu donoszą: Według 

ostatnłch, prawie ostatecznych wyni- 
ków wyborów, poszczególne partje w 
fińskim parlamencie będą miały nastę- 
pującą ilość mandatów: . partja agrar- 
па 59 procent (w poprzednim parla- 
mencie 52),* socjal-demokraci 59 (60,, 
partja zjednoczeniowa 28 (34) szwedz- 
ka partja ludowa 23 (24), «komuniści 
23 (20), postępowcy 7. (10). 

W ten sposób partja agrarna uzy: 
skała 55 mandatów, socjal-de mokraci 
55, partja zjednoczeniowa 28, " szwedz- 
ka partja ludowa 23, komuniści 23, 
postępowcy 7. Brak jeszcze wyników 
z jednego okręgu, z którego ma być 
wyprany jeden kandydat, 

Porwanie obywateli fińskich przez $0 
iecką straż graniczną. 

Z Helsingforsu donoszą: W tych 
dniach mieszkańcy Susiarwskiego rejonn 
dwaj bracia Tachwi i korejski uchodźca 
Konstanty Sidorow udali się na roboty 
polne w pobliżu sowieckiej granicy. Bez 
względu na to, że mie przechodzili oni 
granicy, sowiecka straż graniczna aresz- 
towała ich i odesłała wgłąb Rosji. Na 
interwencję fińskich władz granicznych 
w sprawie aresztowanych, władze во- 
wieckie nie dały żadnej odpowiedzi. 

Lot Winiawa$tokholm 
Z Rygi donoszą: Za tydzień ma się od- 

być lot lotnika łotewskiego Pulina z Win- 
dawy do Stokhclmu na samolocie „Ikar*. 
Lot ten zamierzano już uskutecznić w ub. 
tygodniu, jednak silne -burze uniemożliwiły 
przelecenie nad morzem Bałtyckiem. Pulin 
poleci do Szwecji sam bez pasażera. 

Pierwszy zjazd Polaków zagranicznych 
Komitet organizacyjny ustalił szczegó- 

łowy program uroczystego otwarcia l-ego 
zjazdu Polaków z zagraficy- 

Otwarcie to, jak wiadomo, nastąpi dn. 
14 b. m. o godz. 11.45 w sali posiedzeń 
sejmu w obecności pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej, rządu in corpore, marszałków 
sejmu i senatu, posłów i senatorów. wyż- 
szego duchowieństwa, przedstawicieli wyż- 
szych uczelni, władz wojskowych, repre- 
zentantów miasta, delegatów zaproszonych 
organizacji społecznych i t. d. 

Zjazd zagai wstępnem przemówieniem 
pan marszałek Szymański, który, jako pre- 
zes komitetu organizacyjnego zjazdu—po- 
wita delegątów w imieniu komitetu. 

Potem nastąpi ukonstytuowanie się pre- 
zydjum zjazdu. į 

Po ukonstytuowaniu rozpoczną się 
przemówienia powitalne. Imieniem rządu 
Rzeczypospolitej będzie witał zjazd zastęp- 
ca premjera min. Car, imieniem sejmu— 
marszałek Daszyński, imieniem stolicy— 
prezydent Słomiński. 

Po nich przemawiać będą przedstawicie- 
le organizacyj, inicjujących zjazd i współ- 
pracujących z polonjami zagranicznemi, a 
więc: tow. im. Adama Mickiewicza, polskie- 
go tow. emigracyjnego, związku obrony 
kresów zachodnich i td. Potem nastąpią 
deklaracje powitalne reprezentantów posz- 
czególnych delegacyj w-g krajów zamiesz- 
kania. Uroczystość otwarcia zjazdu zosta- 
nie zakończona o godz. 14-ej, poczem na- 
stąpi przerwa obiadowa. 

Po obiedzie o godz. 16-ej rozpocznie 
się posiedzenie plenarne zjazdu. Na posie- 
dzeniu tem zostaną wygłoszone następują- 
ce referaty: „Dorobek dziesięciolecia nie- 
podległości”, „Polska a emigracja", „Zaga- 
dnienie mniejszości polskich w Europie". 
Pierwszy z tych referatów wygłosi prezes 
Banku gospodarstwa krajowego — p. gen. 

Górecki. - 
Po referatach nastąpi odezytanie i przy- 

jęcie regulaminów i na tem o godz. 18-eį 
plenum zostanie zamknięte, a wszyscy de- 
legaci udadzą sių na Zamek, gdzie będą 
podejmowani przez Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej. 

Wieczorem odbędzie się na cześć de- 
legatów — przedstawienie galowe św operze 
—odegrany zostanie „Straszny Dwór*. 

|GWADEO BIERZ TOURER NEYEWE, ZAOW TERUDYA 

CZEKOLADA ŚMIETANKOWA 
i MLECZNO- ORZECHOWA 

fabryki 

A.PIA$ECHI 
w KRAKOWIE 

Same się reklamują. 

Żądać wszędzie. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A Łaszuk. 
BIENIAKONIE — Bufet kolejowy. 
BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. 
DABROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 
DUKSZTY — Bufet kolejowy 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jednošė“. 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 
MOŁODECZNA — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 

POSTAWY — Ksi 

{ 
|  WOŁKOWYSK — 

CENY OGŁOSZEN: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i Jej 40 gr. 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W N-rach | 
  

Federacja państw europejskich 
Nowy projekt Brianda 

PARYŻ, -VII. PAT. Dzienniki „Echo de Paris“ i „L.Oeuvre“ donoszą, 
że Briand ma zamiar z końcem roku bieżącego zwołać konierencję, której 
zadaniem byłoby stworzenie federacji państw europejskich. Według planu 
Brianda ma nastąpić zespolenie się państw europejskich 1ła podstawie go- 
spodarczej, później zaś także i politycznej. Briand miał już podobno zazna- 
jomić państwa należące do Ligi Narodów z tym projektem i rzekomo jest 
w posiadaniu wielkiej liczby odpowiedzi aprobujących ten projekt. Projekt 
ten przedłoży Briand na wrześniowej sesji Ligi Narodów. 

Prasa niemiecka o planach Brianda 
BERLIN, 11-VII. PAT. Cała prasa dzisiejsza w obszernych depeszach z Paryża 

ogłasza szczegóły rzekomego planu ministra Brianda dotyczącego utworzenia federacji 
į uropejakici opartej na gospodarczym sojuszu między państwami kontynentalnemi. 
„Deutsche Algemeine Zeitung" uzupełnia iniormacje prasy paryskiej podkreślając, że 
plan ministra Brianda ma być oparty na systemie ceł uprzywilejowanych dla państw 
europejskich posiadających wspólną granicę. „Berlin'er Tageblatt* twierdzi, że bawią- 
cy w Paryżu dyplomaci wszystkich państw uważają urzeczywistnienie planu Bri 
za możliwe tylko wtedy, jeśli bezpieczeństwo koniliktów wojennych zostanie istotnie 
usunięte a wszystkie kwestje sporne w stosunkach francusko-niemieckich zostaną zli- 
kwidowane. „Kreuzzeitung* utrzymuje, że plan unji europejskiej ma znaczenie tylko 
jako uzupełnienie gwarancyj Ligi Narodów dla utrzymania status quo opartego na 
traktacie wersalskim i że musiałby w następstwie sparaliżować wszystkie zamiary nie- 
mieckie w kierunku połączenia utraconych przez Niemcy obszarów z Rzeszą Niemiecką. 

„ _ BERLIN, 1LVII PAT. „Vossische Ztg.* poświęca paneuropejskiemu planowi min. 
Bxianda artykuł p. t. „Wspólnota gospodarcza”, w którym wyjawia na samym wstę- 
pie, że jednym z tematów rozmów, jakie podczas ostatniego pobytu swego w Paryżu 
prowadził min: Stresemann z min. Briandem i premjerem Poincare, była właśnie idea 
paneuropejska. Kluczem do porozumienia e państwami Europy jest i będzie zaw- 
sze— pisze Vossische Ztg*— porozumienie Niemiec z Francją. Stany Zjednoczone Euro- 
PY poprzedzić musi unja celna. Tylko wówczas, kiedy uda się stworzyć kontynentalny 
rynek zbytu dla całej Europy, będzie mogła Europa stanąć zgodnie wobec Ameryki. 
W przeciwnym razie tylko bardzo niewiele mocarstw kapitalistycznych zdoła ugrunto- 
wać swą potęgę na pobojowisku europejskiem narodowych katastrof. Gdyby udało się 
przez nową orjentację gospodarczą Europy stworzyć choćby tylko prawdopodobień- 
stwo polityczne zjednoczenia państw, w takim razie zostałby usunięty cały szereg 
problematów politycznych i walk między narodami europejskiemi. 

Konferencja Brianda z von Hoeschem 
PARYŻ, 11 7. PAT. Miu. Briand odbył dziś z ambasadorem niemieckim von Hoe 

schem rozmowę, której tematem była sprawa przyszłej konferencji odszkodowawczej 

Londyn czy Szwajcaria? 
Ponowny apel rządu Mac Donalda do Francji w 'sprawie 

miejsca obrad konferencji rządów. 

LONDYN. 11.6. Pat, Biuro Reutera i dowiaduje się, że rząd 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego 
. NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 

jęgarnia Pol. Macierzy Szkołnej. 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski, 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiew 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch* 

za 24 F. jJuczews«a.     

  

Księgarnia T-wa „Ruch*. 

Za tekstem 15 groszy. Komunikaty oraz 
swiątecznych oraz z prowincji o 25 proc „drożej. 

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

Od kontr=wymyślań p. Dąbskie- 

mu wróćmy jednak do profesora. 

Otóż prof. Stroński obrzucił mnie 

gradem dowcipów i docinków. Pod 

tym względem, pod względem stylu i 

dowcipu niewątpliwie nade mną góru- 

je. Lecz dopóki nie odpowie mi na 

to pytanie, dopóki nie przedstawi re- 

alnego, konkretnego, możliwego do 

zrealizowania programu załatwienia 

kryzysu ustrojowego Polski, dopóty 

mam moralne prawo pisać, że mój arty- 

ku! niezgrabny pisany był z troską o 

jutro i pojutrze Polski, a jego Świetny 

bez tej troski. Mój artykuł, w którym 

mówiłem o rzeczach drażliwych * był 

artykułem patrjotycznym, jego utalen- 

towane drwiny są tylko utalentowaną 
błazenadą. 

Negować, że Polska przeżywa u- 

strojowy kryzys. Nie! tego proi. Stroń- 

ski nie neguje. Ale czy daje program 

wyjścia z sytuacji? — Nie. „Praworządne" 

wybory według konstytucji 17 marca, 

;„praworządne" powszechne wybory * 

—oto co łączy p. Strońskiego z p. 

Dąbskim i jego zielonogłowymi Sze- 
lami bez odwagi, z naszymi socjalis- 

tami i innymi liberałami z czwartego 

wymiaru. 

Ale w tym artykule dowcipnym 

czołowego publicysty narodowego nie- 

* tylko na ten brak patrjotyzmu uskar- 

żać się można. Są także i metody 
wysoce moralne, bardzo profesorskie, 

metody właśnie nadające się do uży- 

cia dla uczciwego człowieka, zwła- 

Szcza walczącego o podniesienie sza- 

postanowił ponownie zwrócić się do Francji z apelem, aby wy- Sunku do czci osobistej, 
cofała swoje objekcje przeciwko wyborowi 
mi-jsca odszkodowawczej konferencji rządów, przyczem rząd 
angielski ma powołać się na fakt, że żaden inny rząd, prócz 
francuskiego nie przeciwstawia się odbyciu konferencji w Lon- 
dynie. Otwarcie konferencji miałoby nastąpić ewentualnie dnia 
5 sierpńia'i trwałaby ona koło miesiąca. W kołach angielskich 
są czynłone przypuszczenia, że w kilka dni po otwarciu konfe- 
rencji stanie się możliwem złożyć oświadcżenie, że wszystkie 
trzy państwa okupacyjne przystąpią do ewakuacji Nadrenji naj- 
prędzej jak tylko będzie to możliwe. 

Mac Donald o wznowieniu sfosunków z Sowietami 
LONDYN, 11-VII. PAT. Premjer Mac Donald zapytany dzisiaj w Izbie 

Gmin, czy parlament będzie miał sposobność odbycia dyskusji w kwestji 
wznowienia stosunków dyplomatycznych z Sowietami przed podjęciem w 
tym kieruknu zdecydowanych kroków rządu oraz czy prowadzona w tej 
sprawie wymiana poglądów z dominjami będzie podana do wiadomości 
publicznej, odpowiedział, że sposobność taka niewątpliwie będzie. Premier 
nie może jednak zapewnić lzby, że ewentualne kroki w kierunku uznania 
Sowietów nie zostaną podjęte przed otwarciem dyskusji w Izbie. Co się ty- 
czy ogłoszenia korespondencji, wymienionej w sprawie uznania Sowietów 
z rządami dominjonów, to p. Mac Donald jest zdania, że ogłoszenie not by- 
łoby dziś jeszcze przedwczesne i dlatego niepożądane. Premjer dodał, że 
w kwestji uznania Sowietów nie osiągnięto jeszcze ostatecznego  porozu- 
mienia z dominjami. W każdym razie o wszystkich tych krokach Izba po- 
wiadomiona zostanie zgodnie z przyjętą praktyką. 

Przyjęcie odpowiedzi na mowę tronową 
LONDYN, 11-VII. PAT. Izba Gmin przyjęła adres w odpowiedzi na 

mowę tronową po odrzuceniu 374 głosami przeciwko 57, poprawki liberałów 
w sprawie billu o lokalnym zarządzie. 

Anglia odmówiła wizy Trockiemu 
LONDYN, 11—VII. Pat. Na dzisiejszem posiedzeniu lzby, odpowia- 

dając na zapytania, minister spraw wewnętrznych oświadczył, że rząd an- 
gielski po szczegółowem rozpatrzeniu wszelkich okoliczności sprawy posta- 
nowił"odmówić Trockiemu pozwolenia na przyjazd do Anglji. Oświaicze- 
nie ministra zostało przyjęte przez konserwatystów oklaskami. 

Jugosławia protestuje przeciwko planowi Younga 
WIEDEŃ, 11-VII. PAT. Według doniesień United Press z Białogrodu, 

należy oczekiwać ostrego protestu Jugosławii przeciwko planowi Younga, 
ponieważ w razie przyjęcia tego planu, Jugosławja straciłaby przyobiecany 
jej udział we wszystkich niemieckich spłatach reparacyjnych w wysokości 
5 proc. Przyjęcie więc planu Younga oznaczałoby dla Jugosławii utratę 16 
miljonów denarów. 

Delegacja zw inwalidów polskich w Paryżu 
PARYŻ, 11.VIL. PAT. Delegacja związku inwalidów polskich przyjęta 

została przez federację narodową inwalidów francuskich b. uczestników 
wojny, ze swym prezesem min. Maginot na czele. Na przyjęciu obecni byli 
przedstawiciele prowincjonalnych zrzeszeń b. kombatantów. Delegacji pol- 
skiej towarzyszył z ramienia ambasady mjr. Jankowski. Po wygłoszeniu 
przemówienia, podkreślającego węzły, łączące inwalidów polskich i _ fran- 
cuskich, przewodniczący delegacji polskiej wiceprezes związku p. Stanisław 
Pawluk wręczył min. Maginot rzeźbę z wizerunkiem gen. Sowińskiego, 
patrona polskich inwalidów wojennych. Minister odpowiedział, dziękując 
A za upominek i podkreślając Ścisłą przyjaźń, łączącą Francję z 
olską. 

Ujęcie sprawcy zamachu na premiera biapczewa 
WIEDEŃ, 11 7. PAT. Według doniesień dzienników z Sofji aresztowano 

wczoraj inicjatora zamachu na premiera Liapczewa, emigranta Brembarowa. 
Oprócz Brembarowa aresztowano 4 innych komunistów, którzy przyznali się; 
iż chcieli zamordować Liapczewa, aby następnie skorzystać z chaosu polityczne 
go i utworzyć rządy komunistyczno: agrarne, 

Rewizja na kolei wschodnio-chińskiej 
WIEDEŃ, 11 7. PAT. Według doniesień dzienników z Pekinu, władze 

chińskie przeprowadziły w budynku administracji telegrafu chińskiej kolei 
wschodniej obławę policyjną, w której rezultacie aresztowano 12 funkcjonarju- 
szów sowieckich, podejrzanych o uprawianie propagandy w Chinach. Fakt ten 
zaostrzy ponownie stosunki między Chinami a Rosją sowiecką. 

Londynu, jako Pisze proi. Stroński taki passus: 

Nadto słyszało się tylko o tem, że wi- 
leńską spółkę budowlaną p. f. Budownictwo 
i Przemysł, przeciw której z powodu bu" 
dowy Centrali Telefonów i Tejagaičs w 
Warszawie wystąpiła Najwyższa Izba Kont- 
roli, tworzą pp. St. Piłsudski i Wład. Mac- 
kiewicz, ale tego p. Mackiewicz chyba tak“ 
że nie ma na myśli. 

Niech mi ośmieli się kto powie: 

dzieć, że proś. Stroński, wstawiając 

ten passus, wstawił go ot tak sobie, 

a nie dlatego, żeby zasugestjonować 

tem żonglowaniem mojem nazwiskiem 

i nazwiskiem jakiegoś dostawcy, że 

ja miałem coś do czynienia z jakąś 

dostawą, a to w myśl typowo endec: 

kiej metody, że trzeba na każdym z 
przeciwników pozostawić znamię i „o 

nim także coś pisano”. 

Prof. Stroński wie doskonale, że nie 

będąc tak arystokratycznego jak on po- 

chodzenia noszę nazwisko, które w za- 

šciankowych warstwach Wileńszczyzny 

jest tak pospolite, jak Szulc i Miiller w 
społeczeństwie niemieckiem. Stąd Ma- 
ckiewiczów ma się w Wilnie na każ- 

dym kroku. Prócz tego wiadomem 
mi jest, że prof. Stroński specjalnie 
wie, że ten p. Włąd. Mackiewicz nie 

jest żadnym moim krewnym, ani zna- 

„Jomym. A przecież z jego strony jest 

wyraźna tendencja sugestji. Sprawa 

jest mała — powiedzą mi. Właśnie 
wiem, że jest sprawa mała, a jednak 
skusił się na nią proi. Stroński. Jest 
tu coś więcej niż metoda szkalowa- 
nia, jest tu poprostu nałóg, skoro 
dla oskarżenia tak drobnego, tak ła: 
twego do zdemaskowania, nałogowo 
chwyta się tej małej nazwiskowej spo- 
sobności do rzucenia szkalującej su- 
gestji jak—mówiąc językiem poetów— 
wytrawny szopenieldziarz w chwilach 

zastoju uprawia płaskie zajęcie doli- 

niarza. 

Wybaczy mi profesor uniwersyte- 

tu i czołowy narodowy publicysta 

Stan. Stroński, wybaczy mi także je- 

go uczelnia za te brzydkie porówna- 
nia. Zaczęłem artykuł od komplemen- 
tów. Suum cuique. Być może, że w 
tem szkaradzieństwie ze szkalującą 
sugestją działała nie zła wola, lecz 
potknięcie się zawsze pełnego tempe- 
ramentu pióra proi. Strońskiego. W 
takim razie niech wyrazi ubolewanie 
i zapowie, że na przyszłość będzie 
uważał. Mam bowiem pewność, że w 
tym jednym jedynym wypadku nie 
wszyscy jego przyjaciele polityczni po 
jego staną stronie. St. M. 

"Dr. G Gierszur 
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Wieś a radio 

Onegdaj odbyła się w Radjostacji Wi- 
leńskiej dłuższa konferencja w Sprawie ra- 
dja na prowincji, w czasie której rozpatrzo- 
no następujące wnioski: 1) wprowadzenie 
codziennych kwadransów prasowych dla 
wsi, gdyż gazety docierają z tygodniowem 
nieraz (lub więcej) opóźnieniem, po nabo- 
żeństwach nadawać wśład muzykę, nie jak 
dotychczas — z Filharmonji warszawskiej, 
gdyż jest ona dla ludu niezrozumiała, lecz 
muzykę t. zw. lekką, o melodjach ludowych 
Mogą to być nawet płyty gramofonowe, 
które nadaje dwa razy tygodniowo radjosta- 
cja warszawska specjalnie dla wsi, a któ- 
rych nasi detektorowicze ze względu na 
południowe ich nadawanie nie chwytają. 
Nadawanie płyt w innej porze dla wsi jest 
o tyle niewygodne, że ludność musi się zbie- 
rać powtórnie niekiedy z dalszych wiosek. 
(Trzeba tu mieć na myśli szkołę lub Dom 
ludowy gdzie jest radjo na głośnik). 3) Od- 
czyty dla wsi winne być dostępne, bez ter- 
minów ściśle naukowych, łacińskich i t. d. 

Wygłaszanie ich niech będzie wolne, wy- 
razne. 4) Wejść w ścisły kontakt z nauczy 
cielstwem i władzami szkolnemi, by od 
września r. b. wykładano w godzinach po- 
południowych (np. od 12—13) śpiew i t. d. 
(w Ameryce i Anglji wykładane są nawet 
rysunki) gdyż znaczna część nauczycielstwa 
niema specjalnego głosu. Wogóle mogą być 
tu stosowane wszelkie audycje dla dzieci, 
gdyż nadawanie ich wieczorem chybia celu, 
bowiem w klasach szkolnych na wsi są wte- 
dy pustki.. 5) Wprowadzenie do programów 
specjalnego działu ludowego, uwzględniając 
pory roku. Np. latem wyłącznie niedziele 
i Święta, w jesieni zaś i zimie każdy dzień, 
godziny: między 5—9 wieczorem  (naj- 
później, gdyż ludność idzie wcześniej spać). 

Oto są główne „postułaty” dla wsi J. H. 

PORZECZE, POW. DZIŚNIEŃSKI. 

— Wiełka zabawa fudowa. W dniu 7 
b. m, w m. Porzecze, koło Grodna na ło- 
nie przyrody odbyła się wielka zabawa lu- 
dowa, urządzona przez energiczny Komitet 
zabawy, złożony z p. p. wójta Lisiewicza, 
Wagnera, ks. Kabłukowa, Kwiatkowskiego i 

. p. Genjuszowej, oraz przy pomocy niestru- 
dzonego 23 Baonu KOP. Pomimo Ja Roc 
na zabawę przybyło bardzo wiele ludzi z 
okolicznych wiosek, wobec czego zabawa 
nosiła wyłącznie ludowy charakter i pomimo 
niepogody wypadła znakomicie. Urządzono 

  

ECHA KRAJOWE 
je na uwagę pochód maszkar z orkiestrą, 
defilujący przez miasteczko i cały szereg 
imprez z nagrodami, które trudno wyliczyć. 
Cenniejsze nagrody za wspinanie się na słup 
— zegarki zdobyli p. Benedykt Bura z Za- 
purja i p. Kisiel Gabrjel z Krasnej. Poza kon- 
kursem za wspinanie się honorową nagrodę 
otrzymał p. Serebiej Józef syn Antoniego z 
Zapurja. Na placu przygrywała orkiestra 81 
p. p. i dziarska 23 Baonu KOP. Na zakoń- 
czenie dodam wyborowy bufet, koło szczę- 
Ścia, bicie garnków z nagrodami, dobrze 
postawiona strzelnica, huśtawki, bieg, w 
workach, iluminację i t. d., a może uda mi 
się oddać obraz zabawy, która przeciągnę- 
łaby się do późnej nocy przy ogniskach, 
gdyby nie ulewa, przerywająca zabawę. Wra 
żenie i wspomnienie pośród uczestników za- 
bawy pozostało b. miłe, za co serdeczne 
dzięki należy się organizatorom zabawy jak 
również męskiej i żeńskiej krakowskiej dru. 
żynie harcerskiej za pomoc i współpracę or- 
ganizacji na placu zabawy. Obserwator 

NOWOGRÓDEK. 

— Zjazd burmistrzów i lekarzy miejskich. 
W Nowogródku odbędzie się w dniach 13 i 
14 b. m. zjazd burmistrzów i miejskich le- 
karzy sanitarnych z terenu województwa 
nowogródzkiego. Z ramienia wileńskiego 
urzędu wojewódzkiego udaje Się na ten 
zjazd naczelnik-wydzialu zdrowia dr. Ru- 
dziński. 

— Wyjazd Sokołów na Wystawę Pow- 
szechną. Udał się z Baranowicz Oddział So- 
kołów na Wszechsłowiański Zlot Sokolstwa 
do Poznania, który jednocześnie będzie zwie- 
dzał wystawę. й 

Skład oddziału 42 «osoby, w tem ćwi- 
czących pań 12 i panów 18. W Białymstoku 
oddział połączony z okręgami wileńskim i 
Białostockim. 

Przyjazd do Poznania nastąpi 28 czerw- 
ca o godzinie 9 rano. 

— Nocne dyżury autobusów. W Bara- 
nowiczach automobilizm zaczyna się rozwi- 
jać z iście amerykańską szybkością, przed 
rokiem posiadało miasto zaledwie 3 taksów- 
ki i 2 autobusy, obecnie około 20 taksówek 
1 9 autobusów, ale autobusy są czynne tyl- 
ko w dzień, do pociągów 'osobowych, naž 
tomiast do nocnych pociągów, których jest 
trzy, autobusy nie kursują. 

Czyby nie wskazanem było, aby władze 
nadzorcze wyznaczyły dyżury autobusów i 
do nocnych pociągów, a także stały rozkład 

niespodzianki, z których specjalnie zasługu- autobusów po mieście na wzór Wilna. S. G. 

Uroczysfości na cześć Ludwika Blerio 
Jak donosiłiśmy poprzednio, dnia 

27 i 28 lipca odbędą się w Calais uro- 
Czystości na cześć Ludwika Bleriota, 
który przed 20 laty, na swym wątłym 
monoplanie, dokonał poraz pierwszy 
przelotu nad kanałem la Manche, łą- 
cząc w ten sposób Francję z Anglją 
drogą powietrzną. 

Dnia 25 lipca, 1909 roku, o godzi- 
mie 4 i pół rano, z baraków koło Cala- 
is, wystartował aparat skonstruowany 
z drzewa i płótna, poruszany za pomo- 
cą trzy cylindrowego motoru, o sile 35 
koni parowych. Aparat ten wylądował 
w 36 minut później w Douvres. 

Francja, Anglja i Belgja, łączą się 
we wspólnych uroczystościach, w ce 
tu. Uroczystości odbywać się będą pod 
lu upamiętnienia historycznego momen 
patronatem pana Laurent Eynank, fran 
cuskiego ministra aeronautyki, Dyrek- 
tora awiatyki cywilnej angielskiej przy 
ministerstwie, i ministra belgijskiej ob- 
rony krajowej. Podczas uroczystości 
odbywać się będą popisy najlepszych 
awiatorów wyżej wymienionych trzech 
państw aljanckich. 

Przy 'obchodzie dwudziestolecia, 
pierwszego połączenia Anglji z Francją 
drogą powietrzną, zapewne będzie 
znów poruszona sprawa budowy tu- 
nelu pod kanałem la Manche. 

Myśl budowy tunelu łączącego 
Francję z Wielką Brytanją nie jest 
nową powstała ona jeszcze za pano- 
wania Napoleona I, i do tego czasu 

POZNAŃ A JEGO GOSCIE 
Gdym mniej. więcej półtora roku 

temu zaszczyt miał reprezentować Red. 

„Stowa“ na pierwszej konferencji pra 

sowej, co ją Zarząd Pow. Wyst. Kra- 

jowej do Poznania zwołał, przystępu 
jąc do realizowania swego gigantycz- 
nego przedsięwzięcia, — pamiętam do- 
skonale te nieufne spojrzenia dzienni- 
karzy ciekawie przyglądającyh się dzie 
siątkom i setkom projektów, planów, 
rysunków, które nam pokazywano. 

Przyznam się szczerze, że samemu 
mnie niebardzo wierzyć się chciało, 

aby w ciągu 18 miesięcy wszystko to 
co w projektach początkowych nakre- 
ślone zostało, można było urzeczywi- 
stnić. 

Pamiętam dobrze następujący trag- 
ment konferencji: Po posiedzeniu w 
sali Rady Miejskiej st. m. Poznania, 
wsadzono nas do dwuch czy trzech 
autobusów i obiecano pokazać tereny 
przyszłej Wystawy. 

Zwiedziliśmy dokładnie place Tar- 
gów Poznańskich (jak wiadomo stano- 
wiących t. zw. teren „A* Wystawy) i 
potem otarłszy się o park Wilsona 
(dzisiejszy teren „C”* P. W. K.), uda- 
liśmy się na place, ciągle określane 
przez gospodarzy, jako „tereny zachod 
nie“. Wywieziono nas po dobrze, już 
wtedy, wyasfaltowanej szosie w szcze- 
re pole. Nic na nim nie było, prócz 
rżyska i kartofliska. 

Ktoś z dziennikarzy zrobił wtedy 
dość sceptyczną uwagę, że podobne 
„dziwo” zobaczyć można zawsze pod 
Krakowem , jak pod Warszawą, za- 
równo pod Lwowem, jak i Wilnem. 

I na to usłyszałem uprzejmą  Od- 
powiedź, któregoś z panów Zarządu, 
że się nam te puste place pokazuje dla 
tego, abyśmy tem dobitniej, tem wyraź 
niej, zobaczywszy je, po otwarciu Wy- 
stawy, zrozumieć mogli, ile pracy, ile 
wysiłku w P. W. K. włożono, no, a do- 

była nieraz poruszaną. Zawsze jednak 
spotykała się z stanawczą opozycją 
Anglji nie chcącej namuszyć swojej 
„splandit isolation* „Ostatnia jednak 
wojna dowiodła, że w obec rozwoju i 
postępu awiatyki, odosobnienie Anglji 
jest czysto iluzoryczne, a zastosowa” 
nie w walce min i łodzi podwodnych 
wykazało, że egzystencja tunelu mo- 
głaby oddać znaczne usługi przy tran- 
sportowaniu anmji na kontynent. 

To też po wojnie myśl budowy tu- 
nelu znowu ożyła. Liczni inžynierowie 
francuscy i angielscy, opracowali te- 
chniczny plan budowy, a nawet zebra- 
ło się kansorcjum kapitalistów, goto- 
wych do finansowania gigantycznej 
imprezę bezpośredniej komunikacji ko 
lejowej  Anglji z Europą, Afryką i 
Azją, gdyż po wybudowaniu tunelu, 
pod la Manche, projektowamo przepro- 
wadzić także tunele pod Gibraltarem i 
Dardanelami. 

Pomimo tak zaawansowanych robót 
przygotowawczych, rząd konserwaty- 
wny Baldwina nie decydował się dać 
zezwolenia na budowę. Obecny gabi- 
net, na którego czele stoi leader partji 
Pracy Mac Donald, odnosi się do pro-* 
jektu budowy przychylnie ze wzglę- 
du zatrudnienia przy budowie licznych 
rzesz bezrobotnych. To też wszyscy, 
którym budowa tunelu leży na sercu 
mają obecnie nadzieję na urzeczywi- 
stnienie projektu, o którym marzyło już 
kilka pokoleń. Z. K 

dam od siebie, to co ujrzemy gospo- 
darz już nie powiedział: abyśmy, my 
dziennikarze, poznali, co to jest Po- 
znańska umiejętność tworzenia z ni- 
czego — CoŚ. 

W ogólnym nastroju omawianej po 
wyżej konferencji dominowały momen- 
ty niesłychanego zap ału, ofiarności. 
Co chwilę z czyichś ust padały słowa 
tchnące wielkiem zaparciem się siebie 
organizatorów dla propagandy, dla 
sławy Polski. 

Gdy się zawsze słyszało o materja- 
lizacji Poznańskiego i interesowności 
naszych z tej dzielnicy rodaków, czło = 
wiekowi, tak jak ja poraz pierwszy sty 
kającernu się ze środowiskiem Poznań- 
skim jakże niesprawiedliwemi, jakże 
krzywdzącemi wydały się te wszystkie 
sądy. . 

Wyjechałem półtora roku temu z 
Poznania pod wielkim wrażeniem, z 
uczuciami najżywszych sympatji dla 
gospodarzy, z entuzjazmem dla ich 

Dałem wszystkim tym uczuciom 
wyraz w kolejnych dwóch artykułach 
jakie w listopadzie 1927 r., w „Słowie' 
ogłosiłem. 

Nie będę nieścisłym, jeśli teraz po- 
wiem, że wyruszając w czerwcu r. b. 
na P. W. K., jechałem pełen zacieka- 
wienia i zapału dla wielkiej imprezy, 
którą teraz wykończoną, że tak po- 
wiem — dorosłą, miałem obejrzeć, a 
którą tak niedawno jeszcze widziałem 
w powijakach — w niemowlęctwie. 

Jakże wdzięczny jestem Wystawie, 
jakże wdzięczny jestem  Poznańczy- 
kom, za to, że mi wiary w ich spraw- 
ność organizacyjną, w ich talent twór- 
czy, nie pozwolili stracić. 

Jako ten, który szczęście miał og- 
lądać projekty, powiedzieć teraz mogę, 
iż odstąpienia, które od nich nastąpiły 
zmierzają raczej kw uświetnieniu Wy- 
stawy, ku jej powiększeniu, w stosun- 
ku do pierwotnych zamierzeń, — nigdy 

Pierwsze wyjście Papieża z Watykanu 
Wobec oficjalnego postanowienia, że Ojciec św. wezmie udział w dniu 

25 b. m. w procesji na placu św. Piotra, można ustalić z całą pewnością po- 
rządek procesji. 

Procesja wyruszy z kaplicy Sykstyńskiej do portyku bazyliki, przejdzie 
wśród kolumnady prawego krużganku, następnie przez plac św. Piotra i 
lewym krużgankiem powróci do kościoła św. Piotra. Na placu przed ko- 
ściołem ma być wzniesiony ołtarz, skąd Ojciec św. udzieli zgromadzonemu 
ludowi swego błogosławieństwa. 

Plac św. Piotra jak również przylegający Piazza Rusticoucci zostanie 
zamknięty, przez kordony wojska. Uczestnicy procesji będą ustawieni gru- 
pami około obeliskėw; dla przedstawicieli władz i korpusu dyplomatyczne- 
go wzniesione będą trybuny na stopniach, wiodących do bazyliki. Kościół 
św. Piotra podczas procesji, która odbędzie się późno po południu, będzie 
opróżniony. Papież niesiony będzie na pewnego rodzaju podjum pod balda- 
chimem. 

W procesji ma wziąć udział z górą 3.000 seminarzystów, którzy zje- 
сВа do Rzymu ze wszystkich stron świata na kongres teologiczny. Uroczy- 
stość będzie trwała około godziny. Na wieczór przewidziana jest rzęsista 
iluminacja kopuły i kolumnady św. Piotra. 

  

„Worwaerfs o rokowaniach handlowych polske- 
niemieckich 

BERLIN, 11-VII. PAT. W sprawie rokowań handlowych polsko-niemieckich  socja 
listyczny „Vorwaerts* pisze: Jedyną troskę sprawia w przyszłych rokowaniach z Pol- 
ską osoba p. Hermesa. Wątpić należy,,czy wykorzysta on obecne szanse. Pan Her- 
mes — podnosi dziennik — w zakresie polityki handlowej riigdy «ie postępował wła- 
ściwie, aczkolwiek ostatnio twierdził, iż pomoc dła rolnictwa niemieckiego nie może 
ograniczać się do podwyżek celnych. Pan Hermes okazał się takim przedstawicielem 
interesów niemieckich, o którym prasa agrarna wyraziła się, że uważa On za punkt 
swego honoru nie dopuścić do zawarcia traktatu handlowego z Polską. 

Wyrok w procesie fałszerzy dokumenfów 
Orłowa skazano na 4 miesiące więzienia 

BERLIN, 11—7. Pat. W procesie przeciwko rosyjskim fałszerzom do- 
kumentów Orłowowi i Pawłonowskiemu zapadł dziś wyrok, skazujący obu 
oskarżonych na karę więzienia po 4 miesięce. Z całego aktu oskarżenia 
sąd przyjął za udowodnione tylko fałszerstwo dokumentów, popełnione w 
łączności z oszustwem. Areszt sledczy został obu - oskarżonym zaliczony 
tak, iż zostali oni niezwłocznie wypuszczeni na wolność. 

Orłowa i Pawłonowskiego wydalą z Niemiec 

BERLIN, 11 - 7. Pat. Przeciwko 
fałszerstwo dokumentów Orłowowi i 

obu skazanym dziś w "procesie o 
Pawłonowskiemu policja polityczna 

wnieść ma postępowanie celem wydalenia ich poza granice Niemiec. 

Projeki nowej ustawy o administracji w Rumunii 
. BUKARESZT, 11 VII. PAT. Rada regencyjna podpisała w dniu wczo- 
rajszym orędzie, przedstawiające parlamentowi projektekt nowej ustawy o 
administracji. Wobec olbrzymiej doniosłości tej ustawy, która ma na celu 
stworzenia nowych, współczesnych podstaw administracji, ustawa ta była 
starannie dyskutowana przez radę regencyjną, prezesa rady ministrów oraz 

, ministra spraw wewnętrznych. 
Fakt ten stał się źródłem pogłosek, kolportowanych zagranicą, jako- 

by istniał konflikt pomiędzy radą regencyjną a rządem Maniu, a nawet, 
jakoby Maniu podał się do dymisji. Wczoraj po południu minister spraw 
wewnętrznych, w obecności całego gabinetu, odczytał orędzie i złożył pro- 
jekt ustawy w prezydjum lzby. Przedstawiony Izbie projekt ustawy o ad- 
ministracji będzie natychmiast przedmiotem rozważania lzby. Dyskusja nad 
tym projektem rozpocznie się prawdopodobnie w dniu dzisiejszym. Za 
kilka dni rząd, zgodnie ze swym programem, złoży w lzbie pryjekt reer- 
ganizacji ministerstw, z których trzy mają być zniesione. 

  

„Skrzydła Sowietów" wylądowały w Berlinie 
BERLIN, 11 7. PAT. Wczoraj wylądował na lotnisku berlińskiem wielki trzymo- 

torowy samolot sowiecki „Skrzydła Sowietów" pilotowany przez znanego lotnika so- 
wieckiego Gromowa. Samolot odbywa podróż okrężną nad kontynentem europejskim. 
Oprócz pilota znajduje się na pokładzie samolotu dziewięć osób, wśród których znaj- 
dują się przedstawiciele instytucyj lotniczych Sowietów. Po kilkudniowym pobycie w 
Berlinie lotnicy drogą na Paryż, zym, Wiedeń i Warszawę powrócą do Moskwy. 

„Pofhiinder" w Rzymie 
RZYM, 11-VII. PAT. Wczoraj o godzinie 24 minut 30 przyleciał tu samolot 

„Pathfinder. 

LONDYN 11-VII. PAT. Reuter podaje 
w powiefrzu 
z Culęer City, że lotnicy Mendel i Reinhart, 

którzy na samolocie „Angeleno”* utrzymują się już w powietrzu 200 godzin, oznajmili, 
że zamierzają wytrwać jeszcze 100 godzin. 

Katastrofa kolejowa na linji Zagórzany —Biecz 
KRAKÓW, 11-VII. PAT. Dziś, o godz. 6.30 wykoleił się pociąg towarowy na 

linji cz tuż przy przystanku kolejowym Libusza. Parowóz, wagon służbo- 
му 1 2 wagonów z pośród 41, które były próżne, spadły z nasypu i uległy zniszcze- 
niu. Maszynista Antoni Szuba doznał złamania nogi i ciężkich obrażeń zewnętrznych. 
Jest słaba nadzieja utrzymania go przy życiu. Odniósł również rany palacz Wojciech 
ębrowski. Jak wynika ze wstępnych docho dzeń, 

„ szczalnie zbyt duża szybkość na skręcie. Ruch na linji Zagórzany-Biecz wstrzymano. 

ku zmniejszeniu. Świadczy to wymow- 
nie o wybitnej fachowości organizato- 
rów, o ich wyjątkowym realizmie i kon 
kretności w przewidywaniach. 

Są to wszystko czynniki niezmier- 
nej wartości i niezmiernej wagi w pra- 
cy publicznej. 

Pod wszystkiemi temi względami, 
które wyżej wyszczególniłem zdał Po- 
znań, ze swem dzieckiem — Wystawą 
egzamin dojrzałości celująco. 

Powszechna Wystawa Krajowa ja- 
ko pokaz naszego dorobku jest rzeczą 
którą z cały spokojem, bez obaw, po- 
kazywać możemy swoim i obcym, po- 
kazywać możemy z dumą. 

Za to tylko przed Poznaniem chy- 
lić winniśmy czoło — bo się Najjaśniej- 
Szej dobrze zasłużył. 

* 

O ile o Wystawie samej, chcąc być 
bezstronnym sprawozdawcą, pisać na- 
leży z zapałem i uznaniem, o tyle o 
Poznaniu, jako mieście i o jego miesz- 
kańcach pisząc, na zapał ten zdobyć 
się trudno. : 

Jest może zasadnicza różnica w 
pojęciach na t. zw. gościnność u nas i 
tam. |. ЕЕ 

Określają tę różnicę dwa przysło- 
wia: jedno staropolskie, drugie z cza- 
sów wojny ostatniej. 

Gdy  kwintensencja naszego w 
Wilnie stosunku do gościa jest znana: 
„Gość w dom — Bóg w dom*, tam w 
Poznaniu to .samo powiedzenie przy- 
biera formę: г 

„Gość w dom — masło do kreden- 
WA? 

Jest, jak powiedziałem, zasadnicza 
różnica w pojęciach na gościnność w 
Wilnie i Poznaniu. 

Wiele się na nią okoliczności i wa- 
runków składało, w ciągu wielu, wie- 
lu lat, ale też jest ona tak dalece kon- 
trastową, że nawet te różne „warunki 
i okoliczności* nie usprawiedliwiają 

* * 

powodem katastrofy była przypu- 

tak dalece zapomnianego podłoża zwy 
czajowego gościnności, pkóra przecie 
kiedyś, za bardzo dawnych czasów, 
jednaką była i w Piastowej Ziemicy i 
u nas — na Litwie. 

Myśmy pozostali tradycji ojców 
naszych, co do stosunku do gościa, 
wierni, nasi bracia z Zachodu o pięk- 
nym zwyczaju o gościnności, o naj- 
piękniejszym ze zwyczajów polskich, 
zgoła zapomnieli. 

Jest więc przedewszystkiem jeden 
niezmiernie przykry rys w stosunku go- 
spodarzy do przyjezdnych, jest nim ta 
dającą się doskonale wyczuć, rezerwa 
Poznańczyka wobec turysty. Czy się 
ma do czynienia z inteligentnym wła- 
ścicielem mieszkania, w którem czło- 
wiek kwateruje, czy się zetknąć wypa- 
dnie przelotnie z szoferem taksówki, 
czy też kelnerem w restauracji, albo 
nawet gadatliwym, na całym świecie, 
dryndziarzem, zawsze ma się wrażenie 
że ci wszyscy ludzie o jednem tylko 
myślą t. j. o tem na ile cię ocenić mo- 
żna, ile można od ciebie zarobić. 

Zrobiliśmy wielką rzecz, stworzyli- 
śmy imponującą Wystawę całej Polski 
— teraz płaćcie, płaćcie i jeszcze raz 
płaćcie. Nic za darmo. Interes przede- 
wszystkiem interes, na niemądre sen- 
tymenty nie mamy czasu ani ochoty. 

I przyznać trzeba że te niesympa- 
tyczne nastroje poznańskiego ogółu 
nie znajdują znikąd utemperowania, 
powstrzymania, czy też choćby 'złago- 
dzenia, to co nas Wilnian tak w Po- 
znaniu razi, tak opacznem się wydaje, 
jest przez pewne tamtejsze czynniki 
oficjalne całkowicie rozgrzeszane. Co 
więcej, czynniki te swoimi posunięcia” 
mi tyle zawodów na temat gościnności 
i bezinteresowności Poznania, wobec 
sprawy propagandy polskiej przyno- 
szą, że to wszystko razem wzięte roz- 
czarowanie przyjezdnym daje i, w kon- 
sekwencji sprawia, że ten już tylko na 
wszystkie strony się ogląda i o jed- 

Tragiczny kóniec hochszfapiera kelgijskiego | 
Przed kilkoma dniami znaleziono 

na chodniku przed jednym z najwspa- 
nialszych hoteli Brukseli, zmiażdżo- 
ne zwłoki osławionego . hochsztaplera 
belgijskiego Ottona de Baney, który 
upiwszy się dokumentnie absyntem i 
zdobywszy za resztę pieniędzy trochę 
kokainy, rzucił się z dachu hotelu na 
bruk. 

Wiadomość, że osławiony młody 
awanturnik położył kres swojemu ży- 
ciu lotem bŁłyskawicy obiegła prasę 
belgijską i francuską, gdyż sławny 
ten ptak niebieski, syn podrzędnej 
aktoreczki, pomimo młodego wieku, 
zdołał zdobyć europejską sławę swe- 
mi  bogatemi i  bujnemi przeży- 
ciami. 

Otto, który nazywał się właściwie 
Stephane, był goncem w jednej z re- 
dakcji w Liege, i miał 14 lat, gdy go 
wojna zaskoczyła. Oddawna marzył 
on o nieprawdopodobnych  przygo- 
dach i awanturach, to też zgłosił się 
on natychmiast, do pułku francuskiej 
piechoty i krążył koło niego stale 
oddając pułkowi rozliczne drobne 
usługi, pomimo, iż go nie przyjęto z 
powodu zbyt młodego wieku. Nawet, 
gdy pułk dostał się na linję bojową, 
nieustraszony Otto :nie Odstępowa! 
żołnierzy, a gdy wieczorem rozbijano 
namioty odważny chłopak opowiadał 
strudzonym żołnierzom cudowne baj- 
ki wysnute w bujnej jego wyobraźni. 
Za odwagę i przywiązanie do wojska 
żołnierze polubili chłopca, przytulili 
do siebie i ubrali w piękny mundur. 
W ten sposób 14 letni Otto zyskał 
miano najmłodszego żołnierza armii 
aljanckiej. 

Szczęście i powodzenie Ottona 
dosięgło punktu kulminacyjnego gdy 
znana aktorka francuska Gaby Deslys, 
wybrała go na chrześniaka wojenne- 
go, a własnoręczne odznaczenie go 
krzyżem walecznych przez króla Bel- 
giskiego kompletnie przewróciło mu 
w głowie. + 

Gdy w skutek zawieszenia broni 
zbladła gwiazda Ottona, postanowił 
on ciągnąć korzyści z bujnej swojej 
fantazji. Przybrał sobie nazwisko de 
Boney'a i zmieniając uniformy i stro- 
jąc piersi w coraz to inne odznaki i 
ordery rozpoczął życię awanturnicze. 
Genjalnymi pomysłami i sztuczkami 
doprowadzał do rozpaczy hotelarzy 

la patiśnięciem gozika w Paryżu można 
zapalić światło w sklepie Detroit 
Wprost niewiarogodnie wygląda 

fakt, że zapomocą naciśnięcia guzicz- 
ka elektrycznego w Paryżu, można 
zapalić reklamy Świetlne i oświetlić 
cały sklep, odległy -na 6000 kilo- 
metrów. 

A jednak Świadkami takiego feno- 
menu, byli przed paru dniami w Pa- 
ryżu, przedstawiciele iżby przemysło- 
wej francusko-amerykańskiej, w obec- 
ności których, Pan Fryderyk Stearns 
Stores, właściciel i kierownik domu 
Sterns Sores w Detroit (Mischigan) 
przycisnął w swoim biurze w Paryżu, 
o godzinie drugiej w nocy, guzik 
elektryczny, i w kilka chwili po tem 
otrzymał kablową wiadomość, że 
eksperyment się udał, gdyż Światła w 
jego sklepach w Ameryce w odpo- 
wiednim momencie zabłysły 

Instalację działającą tak  precyzyj- 
nie, wykonała na żądanie pana Ste- 
arns, towarzystwo Western Union 
Telegraph Company, zapomocą bez: 
pośredniego kablowego połączenia 
biur paryskich z Detroit. 

nym myśli: jak kieszeń swą od pogro- 
mu wyratować, jak choć trochę gro- 
sza nie wydać i z sobą wywieźć. 

Śmiem twierdzić, że to nastawienie 
Poznania ma zarobek w pierwszym 
miesiącu trwania Wystawy sprawiło, 
że frekwencja zwiedzających była ni- 
kła. Narzekali na nią przedewszyst- 
kiem sami poznańczycy.  Zwiedzały 
Wystawę przedewszystkiem, i też wca 
le nie specjalnie liczne wycieczki, ale 
ta kategorja gości do dających zarobek 
nie należy. Osób przybywających po- 
jedyńczo, było od «początku mało, а: 
te co skusiły się na zwiedzenie Wysta- 
wy, opuszczając Poznań bynajmniej 
zadowolenia, przyjęciem w nim dozna- 
nem, z sobą nie wywozily. 

Gdzie się zapytać, czemu się tak 
stało? 

Składa się na to jedna, jedyna oko- 
liczność, mianowicie: przyjęcie jakie 
Poznań swym gościom zgotował. 

Przyjęcie, którego określenia i inten- 
cji w słowniku języka polskiego szukać 
należy w słowie „zarobić”, przyjęcie 
którego formą realizacji była па ро- 
czątku Wystawy niesłychana drożyzna 
sprawiły, że P. W. K., mimo usilnej, za 
jej zwiedzeniem, propagandy, na całej 
przestrzeni Ziemi Rzeczypospolitej, 
prowadzonej, powodzeniem się nie cie- 
Szyła. Nie pomogły nawoływania pra- 
Sy, nie pomogły plakaty i afisze ten i 
ów pojechał, wypróżnił, ponad miarę 
i wszelkie przewidywania, kieszeń, i 
wróciwszy do'domu opowiedział o tem 
sąsiadom i znajomym, to była ta naj- 
dotkliwsza dla Wystawy anty-propa- 
ganda, której przecie nikt inny nie wi- 
nien, jak sami gospodarze. 

* * * 

Dotychczas + operowatem  jedynie 
ogólnikami, teraz przystąpię do szcze- 
gółów. Będę je komentował powściąg- 
liwe, gdyż same w sobie są nader wy- 
mowne. 

"ne warunki najmu. 

i policjantów krajów przez które 
wędrował. | 

Genjalny jego tupet i mistrzowskie 
granie przybranej roli, coraz to in- 
nych dostojników, wszędzie mu zy- 
skiwało wiarę i zaufanie. Był on ko- 
lejno, adjutantem generała Wrangla, 
to ambasadorem belgijskim, to an-- 
gielskim kapitanem Asheton, by za 
chwilę przeistoczyć się w księcia Ka- 
rola belgijskiego, lub księcia Tervue- 
ren. Jako temu ostatniemu udało się 
Ottonowi wziąć na kawał komendan- . 
ta amerykańskich wojsk okupacyj- | 
nych, który go przyjmował z najwyż- 
szymi honorami i urządził  defiladęy, 
wojsk okupacyjnych, zaco otrzyma? 
od księcia „Tervueren* najwyższy 
order belgijski. 

Po tym czynie pomysłowy awan-_ 
turnik wyjechał do Turcji, gdzie z 
powodzeniem odgrywał rolę księcia 
belgijskiego. Widząc że sytuacja za- | 
czyna być niepewną, wrócił do q 
chodniej Europy, gdzie znów występo- | 
wał w Berlinie, Kolonji i Anglii. 

Hochsztaplerowi, któremu udawa- 
ło się z powodzeniem oszukiwać nie- 
mal wszystkie państwa Europy, noga | 

a,
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powinęła się we Francji, gdzie został 
aresztowany za uczestnictwo w ma- 
newrach floty francuskiej w mundurze 
brygadjera marynarki. 

Czas pobytu w więzieniu genialny 
oszust poświęcił pisaniu pamiętników 
swego bogatego w przygody żywota, 
upiększając je dowcipnemi i pikant- 
nemi anegdotami zdając sobie spra- 
wę ze zwiększą one poczytność pa- 
miętników. W pamiętnikach tych Otto 
De Benay ogłasza że uważa swoją 
karjerę za skończoną. ) 

Istotnie bardzo prędko po wypu- 
szczeniu na wolność, Otto de Be- 
nay, kładzie kres swemu awanturni- 
czemu żywotowi, popełniając samobój- 
stwo. Otto czuł że nie potrafi już ni- 
czego nadzwyczajnego stworzyć, gdyż 

is jego wyczerpała się doszczęt- 
nie. 

Otto statby się niechybnie jednym 
z najsławniejszych bajkopisarzy współ- 
czesnych gdyby chciał spisywać, fanta- 
styczne bajki, któremi wszystkich tak 
otumaniał. Z. K. 
  

Mowy sposób leczenia tuberkał 
Znakomity profesor niemiecki, Sa- 

uerbruch, naczelny ordynator kliniki 
chirurgicznej w Berlinie, ogłosił w.swo 
im odczycie, że podczas sześcioletniej 
praktyki w swojej klinice, udało mu 
się osiągnąć nadzwyczajne rezultaty, 
w leczeniu nawet bardzo zaawansowa: b 
nych tuberkuł, jedynie za pomocą spec * 
jalnej djety. Gai Uaisigi ЩИ 

Metoda ta w głównych zarysach 7 
polega na wyeliminowaniu z pożywie- 
mia chorych, węglowodanów i chlor 
ków potasowych, i zwiększonym spo- 
żywaniu pokarmów zawierających biał 
ko i witany. 

W ten sposób udało mu się wyle- 
czyć kilka ostrych wypadków Lupusu 
tuberkuł kości i gruźlicy płucnej. 

jeżeli metoda profesora Sauerbru- 
cha okaże się równie skuteczną w szer- 
szem zastosowaniu, będzie to wielkiem 
dobrodziejstwem dla całej ludzkości, 
gdyż w stosunkowo łatwy i prosty spo 
sób położy ona kres gruźlicy, jednej z 
największych plag współcześnie tra- | 
piących ludzkość. 2. K. 

NKM ATA MOS 

Zanim kupisz fowar zagraniczny 

— Ubejrzyj fowar krajowy. 

Najważniejszem zagadnieniem 
dla turysty udającego się na P. W. K. 
jest oczywiście kwestja mieszkaniowa. | 
Miasto Poznań, co do wielkości rów- | 
ne mniej więcej, Wilnu, musiało wyna- 
leźć wśród swych i tak normalnie prze- | 
pełnionych, murów, miejsce dla kilk *(_ 
dziesięciu tysięcy przyjezdnych, bo*% 
tak określano przeciętną frekwencję 
przyjezdnych zwiedzających w ciągu 
całego czasu trwania Wystawy. 

I stało się, że 200 tysięczny Poznań | 
zapewnił sobie pomieszczenia dla 45 
tysięcy osób, zarejestrowanych w 
Miejsk. Biurze kwaterunkowem. 4 

Powstał więc na czas trwania Wy- 
stawy cały wielki przemysł hotelowy, 
jako nowy środek zarobkowania miesz 
kańców stolicy Wielkopolski. 

" Ponieważ zdobycie znacznej ilości 
kwater w tak, stosunkowo do tego, 
małem mieście, jak Poznań, musiało się 
odbyć kosztem wygody stałych jego | 
obywateli, przeto wszystkim tym, któ- 
rzy miejsca dla przyjezdnych zadekła- 
rowali musiano udzielić szeregu konce- 4 
syj. Koncesje te dotyczą w pierwszym / 
rzędzie cen najmu kwatery a pozatem | 
niektórych przepisów normujących in- | 

Kwatery podzielono na następują- | 
ce kategorje: Hotel wystawowy „„Po- 
Jonja“, hotele i pensjonaty prywatne Ń 
domy gościnne — pierwsza grupa.“ 1“ 

Kwatery w prywatnych mieszka- | 
niach (4 klasy) — druga grupa i kwa- - 
tery masowe (4 klasy) trzecia grupa. 

Cena za pokój jednołóżkowy w 
„Polonji“ za dobę najmu od 18 zł. do 
35 zł. (do tego 15 proc. za usługę oraz 
obowiązkowe śniadanie za 3 zł.) | 

Dziś cena ta jest znacznie obniżo-” 
na, bo praktyka pierwszego miesiąca 
Wystawy wykazała, że przyjezdni uni- 
kają Hotel Wystawowego, jak cho- 
roby, a on tymczasem pusty stoi. % 

Ceny pokojów w hotelach i .pen- | 
sjonatach prywatnych podano w ofi- | 

  
—
 

 



  

KURIER GOSPODARCZY ZIEMI WICHODNICH 
Sprawa upaństwowienia lasów prywatnych 

Po dłuższem milczeniu o tej spra- 
wie ukazały się znowu w ostatnich 
<zasach dwa artykuły poruszające 
kwestję „upaństwowienia lasów" — a 
to p. Dyr. Loreta we „Froncie gospo- 
darczym' i „Lesie Polskim" oraz p. 
Ruśkiewicza w „Przemyśle i Handlu 
drzewnym'. Obydwaj autorzy zdają 
się być zwolennikami zasadniczymi 
tej teorji. 

W przeciwieństwie do tego, co 
twierdzi p. Dyr. Loret we wstępie do 
swego artykułu „Główne wytyczne 
państwowej gospodarki leśnej", iż 
„uchwała Sejmu z r. 1920 o upańst- 
wowieniu lasów przez to samo właś: 
nie, że została tylko uchwałą — nie 
oddała przysługi gospodarstwu leś- 
nemu w kraju*—pozwalam sobie po- 
stawić inną tezę: mianowicie, że wszel- 

kie uchwały, czy ustawy naruszające 
bezpieczeństwo i pewność posiadania, 
są zgubne dla pomyślnego rozwoju 
życia gospodarczego, które w myśl 

słow p. min. Czechowicza „nie znosi 

niepewnošci“—že uchwała i prądy ta- 

kie były zawszei są produktem chwi- 

iowej gorączki rewolucyjnej (we Eran: 
cji po r. 1789) a u nas infekcja bol- 
szewizmu (którego „zbawienne wpły- 
wy” na rozwój życia gospodarczego 
w Rosji są chyba dostatecznie znane 
każdemu)—że wobec tego rzucanie i 
propagowanie tym podobnych haseł, 
įako szkodliwych nie tylko z punktu 

widzenia gospodarczego, lecz również 
socjalnego i politycznego, nie powinno 
mieć miejsca w obecnych czasach, 
zwłaszcza przez mężów stających na 
wybitnych" stanowiskach. 

Wobec tego, że w Państwie na- 
szem nie wszystko jeszcze jest w po- 
rządku, że potrzeba wiele jeszcze 

zdziałać, by dorównać Zachodowi i 
aby działo się lepiej, trzeba nam w 

myśł szczytnego hasła „wyścigu pra- 

cy“ wszystkich ludzi łączyć w pracy 
dla budowy Państwa, a nie siać haseł 
wszczepiających nieufność, zniechęce- 
nie do pracy, do oszczędności i do 
budowania i powiększania majątku 
narodowego. 

Wyszukiwanie tematów zgrzyt i 
ból powodujących jest nie potrzebne 
—-zwłaszcza gdy ani naukowo, ani 

życiowo słuszność tych twierdzeń do- 
wiedzioną nie została. 

Podnosi się twierdzenie, że gospo- 
darstwo leśne jest mało rentowne, 
wskutek wielkich wartości, na długi 
czas w niem uwięzionych —przeto na- 
daje się tylko do gospodarki państwo- 
wej i że lasy państwowe dają wyższą 
rentę, niż prywatne. Otóż jest oczy- 
wistem, że objekty leśne racjonalnie 
zagospodarowane wysokiej renty da- 
wać nie mogą—lecz jeśli są w Pań: 
stwie obywatele, którzy mimo to, tą 
niską rentą się zadawalniają i prawie 
za darmo pracę swą dają a chcą 

mieć swój majątek ulokowańy w la- 

sach czyto z zamiłowania do tego za- 

wodu, czy z przywiązania do objektu 

od lat setek w rodzinie będącego, czy 

to wreszcie uważając tę lokatę - mimo 
małą rentowność za najpewniejszą —a 
jeszcze z tych objektów płacą Pań. 
stwu podatki, to pytam się czemu im 
koniecznie ten warsztat pracy odbie- 

rać i dawać Państwu  nierentowny 

objekt? Czyż dla tego należy upańst- 
wowić wszystkie muzea i zbiory pry: 
watne —że są wartością  rierentującą 
się, zresztą każde przedsiębiorstwo, a 

więc także każdy majątek leśny może 

być przez odpowiednie uprzemysło 

wienie, sprężystą administrację, po- 
mysłowość i inicjatywę kierownika, a 
przedewszystkiem właściciela — uczy. 
niony rentowniejszym. 

Porównawczych zestawień co do 
rentowności lasów państwowych i pry- 
watnych nie posiadamy, więc  twier- 
dzenie, że lasy państwowe dają wyż- 
szą rentę jest znieuzasadniony,g a je- 
żeli przyjmiemy. za pewnik, że lasy 
państwowe są zasobniejsze w drze- 
wostany rębne, czyli posiadają więk- 
Szy kapitał zakładowy, są przeważnie 
korzystniej płacone, a nadto, co bar- 
dzo ważne, podatków nie płacą, od 
danin są wolne, to z wielkiem praw- 
dopodobieństwem twierdzić można, że 
gdyby się uwzględniło oprocentowa- 
nie choćby bardzo niskie tego kapita- 
łu zakładowego, obliczyło coby Pań: 
stwo otrzymało tytułem podatków 
rozmaitych i danin jod objektów pań- 
stwowych, to rentowność ich spad ła: 
by do zera, a nawet może poniżej ze- 
ra i okazałoby się, kto wie, czy nie 
niższą do dobrze prowadzonych  la- 
sów prywatnych. 

Spotkać się można nieraz ze zda- 
niem wśród ekonomistów, że dla'dob- 
rej gospodarki finansowej ogólno- 
państwowej nawet sprzedaż wszyst- 
kich lasów państwowych w ręce pry- 
watne mogłaby być zabiegiem polece- 
nia godnym. Przyjmijmy wartość prze- 
ciętną jednego hektara tylko na Zł. 
1000.—, to wartość całych lasów pań- 
stwowych około 3 miljony ha wynie- 
sie wraz z wartością budynków, grun- 
tów deputatowych, urządzeń etc., co- 
najmniej 3 miljardy złotych. Gdyby 
Państwo umieściło tę kwotę w ban- 
kach, już nie na procent oficjalny, 
polski, ale na bardzo skromny, jak 
zagranicą, lub pożyczyło ją na ulgo- 
wych warunkach (8 proc.) polskiemu 
przemysłowi i rolnictwu—to miałoby 
rocznie netto 150—240 miljonów zło: 
tych, podczas gdy dzisiaj lasy pań- 
stwowe dają 70 - 80 miljonów złotych, 
a'przemysł, rolnictwo i całe życie 
gospodarcze zasilone tą olbrzymią 
sumą takby się rozwinęło, że Pań- 
stwu dałoby tytułem podatków, kto 
wie, czy nie drugie tyle. Więc poru- 
szanie sprawy rentowności lasów 
państwowych ma jak widzimy dwa 
końce. Adam Stadnicki. 

  

Tajemnicze samobójstwo w gmachu Sądu 
W dniu wczorajszym w gmachu Sądu 

Okręgowego odebrał sobie życie adjunkt 
prokuratury Wileńskiego Sądu Okręgowego 
Wiktor Rowbicki, lat 45. 

Zmarły odebrał sobie życie z rewolwe- 
ru znajdującego się jako dowód rzeczowy 
w depozycie, przyczem dokonał tego w po= 

koju Nr 115 zajmowanym przez pp. pod- 
prokuratorów, siedząc w fotelu przy blurku 
p. prok. Bagińskiego. 

Jako powód swego czynu podał sam, 
rozstrój nerwowy. Śp. Rowbicki pozostawił 
żonę i dwoje dzieci. 
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Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 

Meteorologji U.S.B. 

z dnia ll VII 1929 r. 

Ciśnienie | 
średnie w m.) Žan 

Temperatura ! = + 180C 
} 
\ 

za do- 
bę w mm. | 34 

Wiatr i 
przeważający | 
Uwagi: Pogodnie. 
Minimum za dobę-l- 8°С 
Maximum na dobę -|- 22°С. 
Tendencja barometryszsa: wzrost cišnienia 

URZĘDOWA 

— Audjencje u p. wojewody. P. woje- 
woda wileński przyjął w dniu dzisiejszym 
m. in. prezydenta m. Wilna Folejewskiego 
w sprawach miejskich i starostę  dzišnien- 
skiego Jankowskiego w sprawach powiatu. 

W dniu wczorajszym przyjęty był przez 
p. wojewodę inspektor Głównej Komendy P. 
P. z Warszawy p. Wróblewski. 

— Awanńsy w policji wileńskiej. Zarzą- 

dzeniem ministra spraw wewnętrznych z0- 

stali awansowani z dn. 1 lipca r. b. nadko- 

misarz Konopko Eugenjusz — zastępcą ko- 

mendanta wojewodzkiego P. P. w Wilnie i 
nadkomisarz Izydorczyk Leon — komendant 
P. P. m. Wilna na podinspektorów, podko- 
misarz Hołówko Władysław — komendant 
powiatowy P. P. w Osz ianie na komisarza, 

aspirant Dworak Bolesław — komendant re- 

zerwy P. P. m. Wilna, aspirant Nowohoński 

Ryszard — kierownik Il komisariatu P. P. 
m. Wilna i aspirant Chorążak Michał — ko- 

Północny. 

  

   

  

KRONIKA 
mendant powiatowy P. P. w Postawach — 
na podkomisarzy, st. przodownik Senk Ka- 
rol — komendant posterunku P. P. na Anto- 
kolu aspirantem P. P. 

' MIEJSKA 

— (0) Budžetowe sprawozdania kwar- 
talne. Urząd wojewódzki polecił Magistra- 
towi przy wykonaniu budżetu na okres bie- 
żący przedkładać mu sprawozdania kwartal- 
ne z wykonania budżetu niezwłocznie po 
ich najszybszem sporządzeniu. 

— (0) Frekwencja Kina Miejskiego. W. 
ubiegłym. miesiącu czerwcu sprzedano w ki- 
nie miejskiem 50540 biletów na sumę 27256 
zł. Biletów bezpłatnych było wydana 5394, 
z których korzystały ochronki (1255), szko- 
ły (675), wycieczki i różne organizacje 
(1304). A Į 

POCZTOWA. 

— Uruchomienie nowego urzędu Poczt. 

nią publiczności, zamieszkałej w rejonie ulic 
Piłsudskiego, Słowackiego, Nowogródzkiej 
oraz przyległej dzielnicy — Dyrekcja poczt” 
i telegrafów w Wilnie uruchomiła w specjal- 
nie przystosowanym lokalu przy ul. Pilsud- 
skiego 13, urząd pocztowo-telegraficzny Nr. 
10. 

W interesie publiczności przyległej dziel- 
nicy leży korzystanie z nowo otwartego 
urzędu, który załatwia wszystkie czynności 
związane z ruchem pocztowo-telegraficznym 
(czynna również rozmównica.). 

SZKOLNA. 
— (a) Prawa dla gimnazjów. Władze 

szkolne nadały pełne prawa gimnazjów pań- 
stwowych poniższym zakładom naukowym: 
Gimnazjum męskiemu O. O. Jezuitów i gi- 
mnazjum żeńskiemu S.S. Nazaretanek (aż 
do odwołania), gimnazjum koedukacyjnymu 
Welera i Epsztejna, (na rok szkolny 29—30) 

Zupełne prawa przyznano Liceum żeń 

skiemu P. P. Benedyktynek, im. Filomatów, 
gimnazjum im. zackiego, gimnazjum 
Dzięcielskiej. Niepetne prawa z zastnzeże- 
niem: gimnazjum ks. ks. Misjonarzy i Kurji 
Metropolitalnej, Liceum S.S. Wizytek, gi- 
mnazjom litewskiemu i białoruskiemu. 

Nienadano praw: gimnazjum litewskie- 
mu w Święcianach, Kluczowej, Pośpiełowoj, 

S IA T S TS O T I II TIC, 

cjalnym cenniku jako „przypuszczalne“ 

od 10 do 50 zł. za dobę. Ceny te są 

istotnie „przypuszczalne”*, bo tańsze- 

go pokoju jednoosobowego nie zna- 

leźć, niżej ceny 15 zł. za dobę, bez 

obsługi pozostającej na procentach. 

Kwatery prywatne mają stawki od 
6—12 złotych załeżnie od klasy. 

Kwatery masowe od 2—$5 złotych, 
od łóżka i też zależnie od klasy. 

Za przydzielone locum Miejskie 
Biuro Kwaterunkowe pobiera 10 proc. 

sumy zadeklarowanego najmu, (Okre- 

ślać trzeba czas zajęcia: pokoju zgóry) 

Płaci się za mieszkanie, za cały 

czas jego najmu zgóry. Jest to prze- 
pis bardzo praktyczny. ale nie wydaje 

mi się, żeby specjalnie gościnny i, 
zwłaszcza, gdy jest dość obcesowo za- 
łatwiany, — przyjemny. 

Mieszkania prywatne sądząc z tego 
(d-ej klasy), które nie przydzielono, 

nie wydają się być, ani Specjalnie 
czyste, ani specjalnie wygodne. : 

Chcąc więc bez skrępowania 1 Wy- 

godnie w Poznaniu zamieszkać, trze- 
„ba szukać hotelu, a ta sprawa odrazu 

większych sum. 
Jest 'w przepisach mieszkaniowych 

poznańskich jeden punkt, który nazwał 

bym nieprzyzwoitym. Głosi on, że 'do- 
ba najmu kończy się o godz. 14-ej czy” 
li w południe. Na całym świecie przy” 
jętem jest, że doba hotelowa dostoso- 
wana jest do godzin  przychodzenia 
względnie odchodzenia majwiększej 
ilości pociągów t. j. wieczorem lub, 

co rzadziej, rano. Ale o tem żeby najm pł 

kończył się w południe nie słyszałem. 
Jest to właściwie jedna z ukrytych 

na rzecz mieszkańców Poznania ł 
koncesji, która i tak dość wysokie ce- 
ny najmu pokoi prywatnych, sztucz- 
nie wyśrubowuje jeszcze wyżej. 

Ktoś rana przyjeżdżający do Po- 
znania, umywszy się i ubrawszy, wy- 

chodzi na cały dzień na Wystawę,gdy 

wieczorem wróci do domu i obliczy 

czas, z przerażeniem stwierdzi, że już 

drugą dobę najmu zaczął. A jeśli mu 
nagle przyszła ochota wyjazdu, albo 

gdyby go wezwano do powrotu tam, 

skąd wyjechał, czy myślicie państwo 

nie kazanoby mu zapłacić za dwie do- 

by. Poznańczyk, okazuje się, umie ra- 

chować, przepisy wygodne dla siebie 

ceni, zresztą w danym wypadku pienią 

dze mia w ręku bo płaci się zgóry. 

Życie. Życie w Poznaniu podczas 

Wystawy taniem nie można nazwać. 

Szklanka herbaty (wszystko jedno, czy 

u poznańskiego Sztrąlla t. j. np. w 

Esplanadzie, czy w poznańskiego Hejr 

bera t. j. w jakiejś mniejszej cukieren- 

ce) — z procentami za usługę kosztu- 

je 70 gr. : 
Bułka z masłem (i procentami) — 

50 gr. Obiad urzędowy z 3-ch dań zł. 

2.20 do 2.50 z 4-ch dań zł. 3.70 — 4. 

Ale czy taki obiadek po całodziennym 

hasaniu wystarcza, albo czy go wogó- 

le jeść można? Człowiek przegląda 

„menu“, bierze sznycel cielęcy, jako 

najtańszą, 4 la carte potrawę, płaci za 
niego 4 złote i wychodzi głodny. 

Przytaczam ceny które sam płaciłem 
Było już podobno potaniało. Podobno 
na początku u takiego Huggera t. j. 
w wielkiej restauracji wystawowej pła- 

ciło się za danie mięsne nie taniej niż 
sześć i pół złotego. Cóż tanio? 

Tramwaj podrożał o 25 proc. Ko- 
sztował 20 gr. teraz 25! 

Wstęp na Wystawę jednorazowy 
— 4 zł. Prócz tego w Pałacu Sztuki 

aci się 1 zł., wstęp do palmiarki — 
jeden złoty, w pawilonie łowieckim 
(jeśli mnie pamięć nie myli) — jeden 

złoty. GA 

Tereny Wystawowe są wielkie i po- 

rozrzucane bardzo, a bardzo kombi- 

nacyjnie mostkami połączone, Ktoś się 

отуй i w nieodpowiednią bramę przej- 

dzie. Za chwilę zorjentował się, że 

prógWystawowy przekroczył. Czy my- 

ślicie, że go wpuszczą z powrotem? 

Ani mowy. Znowuż musi zapłacić. 
Byłem świadkiem takiego zdarzenia. 

Kolej elektryczna. dystans taki jak 
od Katedry do ogrodu Bernardyńskie- 
go 20 gr. 

Ubikacje wszystkie nie wyłączając 
Pałacu Rządowego skoncesjonowane 
i płatne. Skandal. 

I tak na każdym kroku trzeba pła- 
cić. Człowiek kichnie i płaci, palcem 
kiwnie — płaci. Co krok jakaś pa- 
miątka na cel społeczny naturalnie 
poznański, poznański i tak bez końca. 

Polska cała na Wystawę Powszech- 
ną się składała. Polska cała ma bezro- 
bocie. Czy myślicie państwo, że inne- 
mi rękami Wystawa została wzniesio- ż 
na, jak tylko i wyłącznie niemal po- 
znańskiemi? ' 

Polska cała duże pieniądze w Wy- 
stawę włożyła, kto przy Wystawie za- 
jęcie znajdzie? Tylko poznańczyk. | 

Instytucją, która do P. W. K. do- 
kłada, jest rząd, specjalnie Min. Ko- 
munikacji. jeżeli przy normalnych tar 
ryfach ruch pasażerski kolejom się nie 
opłaca, albo opłaca w słabym stopniu. 
to przy 50 proc. zniżkach na bilety do 
Poznania kolej dokłada. 

kB) R 

Poznań wystąpił z inicjatywą P. 
W. K. Poznań Wystawę zmontował. 
Zmontował ją wspaniale, imponująco. 
Poznań dość wydatnie w związku z 
Wystawą inwestował. Poznań wiele 
pracy w organizację P. W» K. włożył. 
Póznań Polsce znakomicie się zasłużył. 

Ale w swej pracy, w swych wysił- 
kach, Poznań miał za sobą współdzia- 
łanie całego kraju, miał poparcie mo- 
ralne i materjalne Rządu, miał popar- 
cie całego społeczeństwa. 

Niechże więc z tych wszystkich 
okoliczności Poznań wyciąga wnioski 
obywatelskie, a nie... wyrobnicze. 

Leszcz. 

telegr. przy ul. Piłsudskiego. Dla udogodnie. | W, WYcieczce po stronie 
«stwa Tatrzańskiego. 

  

  

P> 

Feliks Terpitowski 
Kapitan 19 pułku zrtylerji polowej, kawaler orderu „Wirtuti Militari", dwukrotnego Krzyża Walecznych i innych, 

zmarł trugicznie dnia 10 lipca 1929 roku w Helenowie koło Mołodeczna przeżywszy 35 lat. 

Pogrzeb odbędzie się dnia 12 l'pca 1929 roku o godz, 16 w Mołodecznie. 

O czem zawiadamiają Dowódca i Korpus Oficerski 19 p. a. p. 

  

Luninowoj, Kraszewskiego i gimnazjum bia- 
łoruskiemu w Klecku. 

— Mieszkania dła nauczycieli. Władze 
administracyjne chcąc uniknąć zanotowa- 
nych w roku ubiegłym nieporozumień przy 
dzieleniu mieszkań nauczycielom, już obec- 
nie wystosowały do gmin polecenie przygo- 
towania pomieszczeń dla nauczycieli miej-- 
scowych szkół. Wysokość komornego nie 
może przewyższać .norm dodatku mieszka- 
niowego. W zasadzie władze uważają że 
za mieszkania nauczycieli nie należy pobie- 
rać żadnego czynszu. 

POCZTOWA. 

(a) Rada pocztowa w Wilnie. Pow- 
stał projekt powołania do życia Rady Pocz- 
towej przy wileńskiej dyrekcji poczt i tele- 
grafów. Rada ta miałaby te same uprawnie- 
nia i zakres działania co istniejąca Rada ko- 
lejowa. W skład Rady weszliby przedstawi- 
ciele miasta i sfer handlowo-przemystowych. 
Odnośny projekt jest obecnie opinjowany 
przez władze pocztowe. 

PRACA I OPIEKA SPOŁECZNA. 

-— Przedłużenie okresu wypłacania za- 
siłków bezrobotnym. Min. pracy i opieki Spo- 
łecznej zarządzeniem swem przedłużyło, bez- 
robotnym robotnikom z terenu Wilna i pow. 
Wil.-Trockiego, którzy do dnia 31,b. m. wy- 
czerpali lub wyczerpią zasiłki z funduszu 
bezrobocia w ciągu całego ustalonego okre- 
su, okres pobierania zasiłków na 17 tygodni. 

KOMUNIKATY 
— Trzytygodniowa wycieczka w Kar- 

paty. Oddział warszawski Polskiego Tow. 
Tatrzańskiego urządza w dn. od 4 do 25 
sierpnia 1929 r. trzytygodniową wycieczkę 
w Beskidy Środkowe oraz na Spisz, Liptów 
i Orawę (dokoła Tatr), od zakładu kąpielo- 
wego w Rymanowie po Orawskie Zamki. 
Uczestnicy wycieczki posługiwać się będą 
częściowo koleją, autobusami, autokarami 
konnemi częściowo zaś odbywać wycieczki 
piesze na szczyty w Beskidach Środkowych 
i Sandeckich, Tatrach i Niżnych Tatrach. 
Między innemi w programie zakładów ką- 
pielowych w Rymanowie, Iwoniczu, Wyso- 
wej, rynicy, Żegiestowie, Drużbakach na 
Spiszu, letnisk podtatrzańskich po stronie 
słowackiej, miast Dukli, Krosna, Biecza, Lu- 
bowli, Podolińca, Kieżmarku, Liptowskiego 
Mikulasa i Rożenbarku, jaskiń Bielskich i 
jaskiń Demenowskich i t. d. Ogólne koszta 
około 400 zł. od osoby. Wycieczkę prowadzi 
dr. Mieczysław Orłowicz (Warszawa, Min. 
Robót Publicznych), który też udziela bliż- 
szych informacyj. Zgłoszenia do dnia 31 lip- 
ca włącznie. W wycieczce można brać udział 
także częściowo. Osoby chcące brać udział 

czeskosłowackiej 
winny się wpisać do Połskiego  Towarzy- 

RÓŻNE 

— Dziennikarz amerykański bawi w 
Wilnie. Bawi w Wilnie żydowsko-amerykań. 
ski dziennikarz współpracownik „Vorwar- 
ts'u“ p. Leo Robins. 

— Rabini nie chcą brać pensji. Na jed 
nem z posiedzeń gminy żydowskiej uchwa- 
lono wysokość pensyj dla sześciu rabinów 
wileńskich. Obecnie dowiadujemy się, że ra- 
bini odmówili przyjęcia pensji żądając usta- 
lenia większej ilości rabinów. Cała ta spra- 
wa jest dalszym ciągiem zatargu powsta- 
łego na tle zamianowania senatora Rubin- 
sztejna rabinem wileńskim. : 

— (o) Zaliczki podatku obrotowego. 
Jak się dowiadujemy, z dniem 14 lipca upły-- 
wa termin wpłacenia pierwszej zaliczki po- 
datku obrotowego za rok bieżący. Kupcy, 
którzy dotychczas nie wpłacili reszty sumy 
podatku obrotowego za rok 1928 winni rów- 
nież do tego terminu wpłacić pierwszą za- 
ficzkę. 

Ża niewpłacenie w terminie należności 
skarbowych zostaną doliczone procenty za 
miesiąc maj, czerwiec i lipiec w wysokości 
2 proc. miesięcznie. Za niewpłacenie podatku 
obrotowego płatnicy nie mają prawa doma- 
gać się jakichkolwiek ulg. + 

Druga zaliczka na podatek obrotowy r. 
5. płatna będzie do dnia 14 sierpnia r. b. 

— Z życia organizacyj. Dowiadujemy 
się iż władze wojewódzkie zatwierdziły sta- 
tut Stowarzyszenia Absolwentów Instytutu 
Nauk Handłowo gospodarczych z siedzibą 
w Wilnie dom B-ci Jabłkowskich IV piętro. 
Zadaniem stowarzyszenia jest praca $ро- 
łeczno-gospodarcza na terenie Wileńszczy- 
zny. 

Informacyj członkom stowarzyszenia 
udziela zarząd we czwartki od 6 — 7 p.p. 

— (c) Przysposobienie rolrficze. Z ini- 
cjatywy wydziału rolnictwa i weterynarji 
urzędu wojewódzkiego na terenie pow. Wi.|- 
Trockiego została zorganizowana w okresie 
wiosennym r. b. powiatowa komisja przy-. 
sposobienia rolniczego, składająca się z 9 
osób. Z ramienia związku kółek rolniczych 
przedstawicielem jest p. Stefan Żukowski, 
Wileńskiego 'T-wa Rolniczego p. Edward 
ywiecki, związku młodzieży wiejskiej p. 

Aleksander Pilecki, zrzeszenia młodzieży pol- 
skiej p. Edward Dyakowski, z wydziału po- 
wiatowego p. Jacek Jeleniewski, od powia- 
towej komisji rolnej p. W. Budrewicz, od 
szkoły rolniczej w Bukiszkach p. K. Somo- 
rowski i instruktor oświaty pozaszkolnej p. 
Antoni Matarewicz. 

A wymieniona komisja zorganizo- 
wała w Bukiszkach konkurs rolniczy dla 
delegatów od poszczególnych grup młodzie- 
ży. Tematami do konkursów rolniczych zo- 
stały wybrane ziemniaki, buraki pastewne i 
kapusta. Każdy członek młodzieży, który 
wykona najlepszą pracę przy uprawie wy- 
mienionych roślin, będzie odpowiednio wy- 
nagrodzony. Młodzież otrzymuje instrukcję 
drukowaną i nastawienie fachowe od agro- 
nomów przez cały czas trwania konkursu. 

Do konkursów rolniczych w pow. wil.- 
trockim stanęło przeszło 300 osób płci mę- 
skiej i żeńskiej z następujących miejscowo- 
ści: Katwarja, Rzesza, 5 wsi z gm. Niemen- 
czyńskiej, 5 wst z gm. Mickuńskiej, 3 z gm. 
Podbrzeskiej, 2 z gm. Mejszagolskiej, 2 z 
gm. Turgielskiej, 2 z gm. Solecznickiej i po 
1 z gmin Szumskiej i koniawskiej. Młodzież 
została zorganizowana w zespoły po 6—8 
osób, wszystkich zespołów 54. 

Dla ułatwienia pracy agronomów celem 
umożliwienia odbywania częstszych  lustra- 
cyj wykonania prac na miejscu, pow. Wi- 
leńsko-Trocki podzielony zostat na 6 rejo- 
nów. Do każdego rejonu wyjeżdża jeden 
instruktor. Czynny udział w inspekcji prac 
młodzieży wiejskiej biorą ogronom sejmiko- 
wy p. W. Budrewicz oraz p. p. Żukowski, 
Dyakowski, Mroszczyk i Tesecki. 

Na akcję przeprowadzenia konkursu 
przysposobienia rolniczego wśród młodzieży 

" 

Likwidacja ogromnej szajki przemytniczej 
SUTE LIBACJE W RESTAURACJACH I DOMACH PRYWATNYCH. 

Jednocześnie prawie z tropieniem i likwidacją wielkiej aiery celnej w Wilnie, wła- 
dze KÓP.' zlikwidowały bardzo rozgałęzioną i doskonałe zor; 
mytników, których głównym terenem działania były okolice 

izowaną szajkę prze- 
wałek. Stamtąd zakres 

działania przemytników sięgał kilku większych miast Polski. 
W związku z wykryciem tej afery przemytniczej władze bezpieczeństwa areszto- 

wały kilka osób, głównych członków bandy przemytniczej. Nazwiska ich i bliższe szcze- 
góły nie mogą być narazie opublikowane, gdyż śledztwo prowadzone jest w dałszym 

STOSUNKI TOWARZYSKIE HERSZTÓW SZAJKI. 

Członkowie szajki przemytniczej, uchodzący za hersztów jej, byli w stosunkach 
towarzyskich z osobami, które zażywały powszechnego szacunku w sierach tamtejszej 
inteligencji. Wiełe osób było wciąganych podstępnie do akcji przemytniczej i nieświa- 

ciągu. 

domie służyło za narzędzie przemytników. Szajka, czerpiąca z przemytu naturalnie wiel- 

kie dochody, urządzała zarówno w domach prywatnych jak i w gabinetach  restaura- 

cyj sute libacje. Tą drogą zastawiano umiejętnie sidła i wciągano do roboty zgóry 
upatrzone osoby ze sier inteligencji, które następnie olśnione gościnnością i serdeczno- 
ścią aranżerów, rewanżowały się w ten sposób, iż więcej lub mniej świadomie pomaga- 
ły w przemycaniu i ukrywaniu przemyconych towarów. 

Głównym przedmiotem przemytu tego 
mieckiej były futra, przewożone z Niemiec do 
na it. p. 

a zwłaszcza na granicy nie- 
olski, dalej kokaina, moriina, sachary- 

PIĘKNE KOBIETY JAKO PRZYNĘTA DLA „POTRZEBNYCH OSÓB* 

Sz: 
dziewczęta. 

ólnie sprytnie używane były 
ym z głównych członków sza 

fanych przyjaciółek wciągała i starannie przygoto 
czem głównym warunkiem była uroda kandydatki. 

w pocz działalności szajki piękne 
jki była kobieta, która przy pomocy zau- 

ała da akcji „koležanki“, przy- 
tosownie do upodobań osób, na 

które zastawiano sidła, wciągano do akcji nawet niełetnie. Omotane sidłami w ten spo: 

towarzyszy podróży, po za ich stopniem dżentelmeństwa zależała jeszcze od stanowiska 
ich w hierarchji społecznej, dyż było to oczywiście 
rzeniami organów Po kai co do zawartości wa 

WIE asekuracją przed podej- 

KOLEJ I BANKI NA USŁUGACH PRZEMYTNIKÓW. 

Prócz wzmiankowych wyżej systemów szajka przemytników . posługiwała się 
przesyłkami bagażowemi w czem oddawało im usługi kilku przekupionych  funkcjo- 

narjuszy kołejowych. 
Opowiadają iż nawet banki miejscowe były przez przemytników pośrednio wy-. 

korzystywane, gdyż pod formą uprzejmości towarzyskich nie wiedzący o niczem perso- 

nel banków ułatwiał przemytnikom zaciąganie pożyczek, a były nawet wypadki odsy- 
łania przez personel bankowy pieniędzy z tytułu pożyczek do prywatnych mieszkań 
rzemytników. 

Р Sukcesy swe osiągnęli przemytnicy w ten sposób, iż wydawali wielkie sumy na 

sprytne maskowanie swej roboty. Niektórzy z nich dorobili się na przemycie majątku, 
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Posiedzenie Rady Miejskiej i 
z dnia 11 czerwca 

Wczorajsze posiedzenie Rady Miej- 
skiej rozpoczęło się nawet jak na na- 
sze stosunki z dużem, bo dwugodzin- 
nem opóźnieniem. Oczekiwano nim się 
zbierze quorum, jednak nadzieje zawio 

« dły i tak ważne sprawy jak związane 
z zatwierdzeniem preliminarza budże- 
towego na r. 1929—30, projektem pre- 
liminarza betoniarni miejskiej i inne 
musiały być zdjęte z porządku dzien- 
 aego. Dla rozpatrzenia innych spraw 
nie dotyczących budżetu quorum było 
dostateczne. 

P.P.S. na wstępie zgłosiło nagły 
wniosek w charakterze agitacyjnym 
w przedmiocie zapewnienia pracy pra- 
cownikom umysłowym bezrobotnym w 
drodze redukcji tych pracowników 
miejskich, którzy bądź posiadają nie- 
ruchomość bądź mają uboczny  zaro- 
bek, lub których rodzina równocześnie 

wiejskiej, Sejmik wiłeńsko trocki wyasygno- 
wał z budżetu działu rolnego 3.000 zł. 

Obecnie przeprowadza się szczegółowa 
lustracja dokonanych prac wśród młodzieży. 

Wycieczka policyjna na P.W.K. W 
dniu 10 b. m. wyjechała z Wilna do Pozna- 
nia pierwsza wycieczka policyjna na Pow- 
szechną Wystawę Krajową. Wycieczka skła- 
da się z 28 szeregowych p.-p. województwa 
wileńskiego z rodzinami. 

TEATR I MUZYKA 

— Teatr Polski (sala „Lutnia*). Wy- 
stępy Zofji Jaroszewskiej. Kończący się 
wkrótce sezon w Teatrze Polskim, dziewią.. 
ty z rzędu pod dyrekcją F. Rychłowskiego 
przyniósł doniosły sukces repertuarowy. Te- 
atr pomimo letniego sezonu jest codzien- 

nie pełny, zaś „Pygmaljoń* jest jedną z naj- 
lepiej granych sztuk w sezonie bieżącym. 
Występująca z wyjątkowem powodzeniem 
Zofja Jaroszewska jest przedmiotem codzien- 
nych owacyj. — Dziś „Pygmaljon“. 

— „Ewa bez zasłon”. Oto tytuł sensa- 
cyjnej kómedji, w której wystąpi Zofja Ja- 
roszewska. Będzie to jej trzecia w Wilnie 
kreacja. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Heljon — Romans hrabianki L... 
Kino Miejskie — Za cenę życia. 
Piccadilly — Sońka złota rączka. 
AA saa kawalkada. 

а — ja domu Hab: ów. 
Światowid ER Lola. п 
Eden — Czarna maska. 

„ Kino kol. „Ognisko“ — Orkan namięt- 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

, — Echa zajść w Stow. studentów ży- 
dów. Przed kilku dniami w Stowarzyszeniu 
studentów żydów miało miejsce przykre zaj- 

ście, echa którego doszły aż do Warszawy. 
Oto jeden ze studentów niezadowołony z 
decyzji prezesa Stowarzyszenia odmawiają- 
cej mu prawa korzystania z uzdrowiska 
znieważył czynnie: prezesa, znanego na te- 
renie Wilna jako działacza samorządowego 
i dziennikarza. 

Obecnie Centr. Komitet Zw. Stow. stu- 
dentów żydów zwrócił - się do Stowarzy- 
szenia z żądaniem energicznego Zaaregowa- 
nia w tej sprawie. 

— (c) Przejechana przez furę. Na uli- 
cy Zawalnej koło domu Nr. 52 wóz cięża.- 
rowy kierowany przez Feliksa Kuklińskiego 
(Kaiwaryjska 28) najechał na dozorczynię 
Lilę Gołubkową (Zawalna 52). 

Uległa ona ogólnemu potłuczeniu i zła- 
maniu lewej nogi. Kuklińskiego mimo że 
uciekł znano 

— (c) Załamało się rusztowanie. Wczo- 
raj w południe w posesji Nr. 29 przy ul. 
Wielkiej podczas prac przy odnamianiu do- 
mu załamało się uwieszone na - znacznej 
wysokości rusztowanie z desek gdzie praco- 

ma zarobek. Wniosek upadł. 
Sprawę rewizji budowy szkoły po- 

wszechnej w Kuprjaniszkach (sprawo- 
zdanie komisji rewizyjnej i wyjaśnie- 
nia Magistratu) wałkowano przez 
dwie godziny. Koło  chrześcijańsko- 
narodowe zgłosiło wniosek stwierdza- 
jący fakt, że Magistrat uznał częścio- 
wo zarzuty komisji rewizyjnej a prze- 
to należy poruczyć komisji rewizyjnej 
by ustaliła kto ponosi winę i odpowie- 
dzialność i w jakiej mierze. Drugi wnio 
sek nawiązuje do obaw, że podobny 
stan rzeczy może miejć miejsce i przy 
innych budowlach. Oba wnioski napot- 
kały na pewien sprzeciw ze strony 1е- 
wicy. Pierwszy wniosek utrzymał się 
w brzmieniu podanem, drugi — upadł. 
Pozostała więc część porządku dzien- 
nego dotyczyła przeważnie podań © 
przyznaniu emerytur. (h) 

wało dwóch robotników. Podczas upadku 
na bruk doznał jeden bardzo ciężkich obra- 
żeń i zotsał odwieziony w stanie beznadziej. 
nym do szpitała żydowskiego. 

(c) Nasze służące. Chaja Trakuer 
(Piaski 27) ,została okradziona przez służą- 
cą Chanę lzralską, która zabrała 300 zło- 
tych, 7 dolarów i znaczny zapas gardero- 
by wartości 600 złotych i zbiegła w niewia- 
domym kierunku. 

— (c) Kradzież zegarka. Na szkodę 
księdza Florjana Markowskiego zamieszka- 
łego przy ul. Dominikańskiej 4, skradziono 
z mieszkania zegarek złoty wartości 500 zł. 

— (c) W rodzinie. Annie Czurszańskiej 
(Popławska 6) kuzynka Liwen Leja skradła 
bieliznę. Sprawczynię zatrzymano. - 

— (c) Usiłowanie kradzieży. W godzi- 
nach wieczorowych do mieszkania Edwar- 
da Sobotkiewicza (Św. Anny 2) dostali się 
złodzieje i spakowałi garderobę znajdującą 
się w mieszkaniu. Złodziei spłoszyłi sąsie- 
dzi, tak że musieli uciekać, cały łup porzu- 
cili oni w przedpokoju. 

— (c) Powód pożaru przy ulicy Wiel- 
kiej. Przyczyną pożaru, który onegdaj pow- | 
stał w domu Ńr. 44 przy ulicy Wielkiej by- 
ło wadliwe przeprowadzenie blaszanej rury 
do kominka. W chwili palenia łazienki w 
mieszczącym się w tym domu hotelu „Po- 
lonja“ ogień zajął sufit a następnie przedo- 
stał się na strych domu. Straty spowodowa- 
ne pożarem sięgają 50 złotych. i 

— (c). Ciężkie poranienie. Wczoraj w 
nocy przechodzący zaułkiem Murarskim Rr 
sterunkow.y Jureńko znałazł około posesji Nr. 
15 pławiącego się we krwi nieprzytomnego 

mężczyznę naj następnie okazało się Alek- 
sandra Łukaszewicza (Murarski 15), W ja- 
kich okolicznóściach, został on poraniony 
dotychczas nieustalono. Łukaszewicza w sta- 
nie ciężkim odwieziono do szpitala żydow- 
skiego. ч 

Žo (c) Zatruli się grzybami. W osadzie 
Szczalenińka pod Wilejką podczas kolacji 
uległo zatruciu sześć osób. Stwierdzono że 
zatrucie nastąpiło po. spożyciu grzybów 
uzbieranych w przed dzień w lesie. 

— (a) Ruch na rynkach, W ubiegłym 
tygodniu na rynki wileńskie spędzono Ogó- 
tem 3214 sztuk byd.a, które zostało rozku- 
pione dla zaspokojenia miejscówych potrzeb. 

— (c) Uwzięli się by go zyć. Do 
policji wpłynęło zameldowanie Mendla Ble- | 
chera (Subocz 41) o usiłowanie podpalenia 
jego domu. Przed paru tygodniami niezna- 
ny osobnik usiłował wzniecić pożar w jego - 
posesji, lecz zauważony sałwował się uciecz- 
ką. Onegdaj znowu podłożono ogień 
strony podwórza. Pożar w czas zauważono 

i ugaszono przy pomocy sąsiadów. Sprawca 

i tym razem zdołał zbiec. Blecher sądzi że 

to akt zemsty nieznanego mu przeciwnika. 

DFIARY. 
K. S. dla wdowy zł. 5. 

    

 



Żołnierze sowieccy wdarli się na nasze fery- 
forium i porwali 

W ubiegłą środę w południe na od- 
cinku Wilejski" została uprowadzona 
do Rosji obywatelka polska Anna Turpo 
lat 19. * 

Okoliczności porwania przedstawia- 
ją się następująco: 

Turpo służąca u właściciela dużej 
osady Rekocia udała się z nim razem 
w pole celem zebrania trawy dia krów. 
Grunty Rekocia przylegają tuż do linji 
granicznej więc siłą rzeczy udali się oni 
do pasa granicznego, który w tym miej- 
scu nosi nazwę odcinka Dubrowo. W 
czasie pracy do oddalonej cokolwiek od 
swego chlebodawcy, dziewczyny pod- 

młodą dziewczynę 
szedł żołnierz sowiecki z żądaniem u- 
dania się do komendanta odcinka so- 
wieckiej straży granicznej który rzeko- 
mo ma do niej bardzo ważny interes. 
Gdy dziewczyna nie usłuchała żołnierz 
się oddalił z powrotem za linję gra- 
niczną, lecz po chwili przyjechało dwóch 
kawalerzystów, którzy opierającą się 
Turpównę wsadzili na konia i szybko 
zbiegli. Wypadek obserwował z ukry- 
cia Rekoć który gdy bolszewicy odje- 
chali natychmiast powiadomił nasze wła- 
dze graniczne © porwaniu jego siužą- 
cej: (b) 

Postrzelenie uciekającego do Sowietów 
Na odcinku granicznym Stachowszczyz- 

na pod Wielkimi Hutorami w trakcie prze- 
chodzenia granicy do Rosji sowieckiej zo- 
stał postrzelony i zatrzymany udający się 
do M'ńska instruktor jaczejek komunistycz- 
nych w pasie granicznym Mikołaj Sankow. 

Zastrzelenie 
Onegdaj w dzień *w rejonie Rogienic 

przechodzący lasem posterunkowy Matu- 
szewski zauważył kilku osobników, którzy 
pośpiesznie wydostali się z lasu i skiero- 
wali się do położonej tuż wsi Dobrzyjało. 
Widząc, że są to jacyś przybysze Mątuszew- 
=ki postanowił ich wylegitymować. W chwi- 
li, gdy nieznajomi zauważyli goniącego ich 
policjanta, cofnęli się z powrotem w stro- 
nę lasu. Policjant wobec nieusłuchania we- 

W nocy żołnierze KOP-u zauważyli 
trzech osobników usiłujących przedostać 
się przez linję graniczną. Po wezwaniu do 
zatrzymanią się żołnierze dali salwę i ra- 
nili jednego z uciekających. Dwaj pozosta* 
li zdołali zbiedz. (c) 

policjanta 
zwania zatrzymanią się, strzelił z karabinu 
na co uciekajacy odpowiedzieli strzałami 
rewolwerowymi. W czasie pogoni przez za- 
rośla leśne napastnicy zranili ciężka Ma: 
tuszewskiego tak, że zmarł on natychmiast. 
Zabójcy uciekając zabrali mu karabin i 
amunicję. Co to byli za jedni i dlaczego 
uciekali i wzięli broń, ustalają odnośne 
włądze śledcze. (c) 

Z PRZECHADZEK URBANISTYCZNYCH. 

Nasza komunikacja autobusowa. 
Lat temu z pięć, kiedy już kto żył, 

narzekał na brak ludzkiej i taniej komuni- 
kacji w mieście naszem, zaczęto w Magist- 
e deliberować na tematy komunika- 

cyjne. 
Zrozumiano wreszcie, że 200-tysiączne 

miasto już nietylko rozwijać się, ale wprost 
egzystować nie może bez lokomocji, że 
brak jej staje się utrapieniem nieszczęsli- 
wych mieszkańców. 

Krążyły wtedy po Wilnie najprzeróż- 
niejsze wersje. Mówiono, między innemi, 
że już tylko patrzeć, jak! zaczną kłaść szy- 
ny pod tramwaj elektryczny, że już niedłu- 
go po wąskich miastą naszego uliczkach 
potoczą się nowiutkie, świeżutkie, prosto z 

"fabryki sprowadzone, wozy tramwajowe. 
Było to wszystko „miraże. Magistrat, w 

rezultacie narad i rozważań, zdobył się na 
pomysł, któremu oryginalności odmówić nie 
sposób; puścił po Antokolu „Piegutka** 
I snąć uważając, , że swoje zrobił, że ko- 
nunikację miastu dał, zastygł w spokoju 
i już więcej bodajże głowy sobie temi spra- 
wami nie zawracał. 

Ale 1 znaleźli się ludzie, któ- 
rym widąć narzekania wilnian :na brak 
środków lokomocji, poza  odwiecznymi 
„zwoszczykami", w ucho upadły. Ludzie ci 
chcieli zarobic i innym przysługę oddać. 

Puściły się więc po mieście pierwsze 
autobusy. Pamiętamy je : dobrze. Były to 
dwa „Fiaty* firmy „Autoruch* (jeden z nich, 
czy nietylko dotąd, przefasonowany, chodzi). 

Okazało się, że autobusy w Wilnie, to 
obry interes. więc się za przykładem pierw 

szych, sporo nowych znalazło. ` 
1 tak powoli, pomalutku rosła, rozwija- 

ła 3 wileńska komunikacja „ autobusowa. 
naleźlismy swój typ autobusu. jest 

nim samochód na półciężarowym podwoziu, 
taki, jakich wiele obecnie po Wilnie 

kursuje. 
Były próby wprowadzenia autobusów 

większych. Próbowano użyć wielkich „Ber- 
letów*. Okazały się mąło do naszych wa- 
runków przydatne. Wilnu potrzeba dużej 
ilości małych, zwinnych autobusów, lekkich 
i często kursujących To typ, który, zdaje 
się, już się ustabilizował. 

Stopniowo zaczęło przybywać linji auto- 
busowych. Mamy ich teraz cztery: Zwierzy- 
niec- Dworzec kolejowy, Antokol — Dw. 
kol., Kalwaryjska — Dworzec kol. i Zarze- 
cze—stacja tow. Samochody kursują po 
nich co 3—5 minut. Wszystko więc jest 
dobrze. Wszystko odbywa się sprawnie. 

Ale jednak jest „ale*. jest nim zbyt 
mała, zdaniem mojem, ilość kierunków 
autobusowych. 1 t» jest właśnie sprawa 
mąd którą warto się zastanowić. | z 

Wilnu brak przedewszystkiem linji okól- 
nej. Życie całe, cały ruch miasta skupia się 
w śródmieściu. Ktośgktoknp. chce trafić z 

SPORT 
Otwarcie basenu pływackiego 

Wil. O. Z. P, 

W dniu 14.VII b. r. o godz. 17 otwarty 
zostanie przy ul. Sołtańskiej 66 letni ba- 
sen pływacki Wii. O. Z. P. wybudowany 
staraniem Okr. Związku przy pomocy tech- 
nicznej pionerów 1. D. P. Leg. pod kie- 
rownictwem mjra Ożoga (szefa saperów 1 
Dyw. piechoty). 

Na. otwarcie basenu (0 wymiarach 
50x18) odbędą się międzyklubowe zawody 
pływackie o następującym programie: - 

Biegi panów: 1oo mtr., 1500 mtr. styl 
dowolnym 100 mtr. nawznak, 200 mtr. 
styl klasyczn. 

Biegi pań: 100 mtr. styl dowolny i 
100 mtr. nawznak. || 

Skoki z trampoliny. 
Mecz piłki wodnej, 
Początek zawodów o godz. 17. Termin 

zgłoszeń do dnia 13.VII b. r. 

ul. Ostrobramskiej (koło mostu) na Zawal- 
ną w punkcie, gdzie mieści się firma p. 
Zygm. Nagroazkiego, musi albo iść pieszo 
bezpośrednio na miejsce, albo kawał drogi 
do dworca, aby tam wsiąść w Kalwaryjski 
autobus. 

Taki pasażer powinien mieć linję okól- 
ną, która musi biedz ulicami: Kolejową, 
Szopena, Sadową, Zawalną, Jagiellońską, 
Mickiewiczą i dalej obecnym kierunkiem 
Jal Zwierzyniec—Dworzec. To jeden pro- 
jekt. ? 

. Teraz naprzykład, czy nie byłby wła- 
ściwym kierunek linji biegnącej bezpośred- 
nio, bez okrążania całego miasta, ze Zwie- 
rzyńca do Dworca przez Styczniewą, Por- 
tową do Zawalnej? Albo lnja łącząca Rosą 
sę, dziś pozbawioną połączenia autobuso- 
wego, choćby z Łukiszkami? Albo linja łą- 
cząca Antokoł ze Zwierzyńcem? 
.. Wszystko to są oczywiście luźne pro- 
jekty. Można wybierać te czy inne kierun- 
ki, można ich przytaczać wiele i coraz 
innemi ulicami biegnących, coraz to inne 
dzielnice łączących Nie pretenauję - bynaj- 
mniej do autorstwa nowych dla autobusów 
kierunków. Ani mi to przez myśl prze- 
chodzi. 

, Chodzi mi tylko o to, że zasadą orga- 
nizacji ruchu autobusów winna być jaknaj- 
większa różnolitość linji, winno być 
uwzględnienie potrzeb komunikacyjnych 
wszystkich dzielnic i w jaknajszerszym za- 
kresie. 

. Uwagi moje piszę dla ruszenia sprawy. 
tej z miejsca. Może akurat los szczęśliwy 
sprawi, że trafią one na odpowiedni mo- 
ment i że ten kto sprawy t. zw. ruchu Ko- 
łowego załatwia moją dzisiejszą „prze- 
chadzkę“ zainteresować się zechce. Mik. 

BŁOWO 

Z SĄDÓW 
TRAGICZNE ZAKOŃCZENIE ROMANSU 

WIEJSKIEGO. 
Jeżeli odnosiliśmy się z odrazą do mor 

dercy, który dla chęci zysku pozbawia КО- 
goś życia, to tem gorsze uczucie wywoły- 
wać musi człowiek uwodzący kobietę, a na- 
stępnie mordujący ją w bestjałski sposób za 
to jedynie, że ma się wkrótce stać matką 
jego dziecka. Ч 

Taka zbrodnię popełnił właśnie Andrzej 
Onufry 22-letni włościanin ze wsi Pieszczan- 
ka. Stanął on pr Sądem  Apelacyjnym 
oskarżony o bestjałskie zamordowanie Alek- 
sandry Sobotnikowej. Zbrodnia popełniona 
została w ten sposób, że morderca okręcił 
sznurem szyję swej ofiary, a kiedy ta zem- 
dlała powiesił na belce. 

Przed sądem przyznał się on do zbrod- 
ni i zeznał, że Sobotnikowa zaszła w ciążę, 
a następnie jego podała jako ojca mającego 
przyjść na świat dziecięcia. Dzieki temu zu- 
pełnie niesłusznie stał się pośmiewiskiem ca- 
łej wsi. Podczas sprzeczki wziął leżący 
przypadkowo sznurek i zamordował Sobot. 
nikową. 

Przewód sądowy pozwolił ustalić, że 
wbrew oświadczeniu oskarżonego, zbrodnia 
dokonana została z premedytacją gdyż idąc 
na spotkanie Onufry miał ze sobą sznur. 

Chodziło mu zapewne o to, ażeby nie 
płacić alimentów. Symulacja samobójstwa 
nie udała się. 

Sąd Okręgowy uznał winę oskarżonego 
za ciężką i skazał go na 10 lat więzienia 
ciężkiego. Sad apelacyjny karę złagodził do 
ośmiu lat zaliczając przytem areszt prewen- 
cyjny. 

Tysiąc P... P.. FP... © Powszechnej 
Wysfawie Krajowej 

Powszechna Wystawa Krajowa zajmu- 
je dziś wszystkich. Interesują się nią ludzie 
poważni i żartownisie. Żarty jednak, które 
dokoła t. zw. popularnej Pewuki krążą nie 
pozbawione są sentymentu dla tego wiel- 
kiego dzieła narodowego. Najlepszym dowo- 
dem tego jest poniższy artykuł o „W 
którym każde słowo rozpoczyna się na li- 
terę: p. Zamieszczamy go jako dowód po- 
pularności P... K., a przytem i bogactwa na- 
szego języka. Autorem tego sympatycznego 
żartu jest p. Ignacy Więckowski z Krako- 
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Przeliczywszy pilnie posiadane, przez po 
czciwców pożyczone pieniądze, postanowi- 
łem pierwszym pośpiesznym pociągiem podą 
żyć pod pociągające, pompatyczn e pilastry 
polskiego pokazu. 

Przybyłem. 
Przekroczywszy pyszny portał, przy- 

stanąłem porażony piękną perspektywą 
płacu. Przestrzeń przeznaczona polskiemu 
BSE przekracza pojęcie przeciętnego 
'ołaka. Plan porozmieszczania pięknych, po- 

tężnych pawilonów, pomyślany prawdziwie 
po pańsku. Przestronne, pełno powietrza, 
pełno pysznie porozsadzanych palm, pigno- 
li, piwonji, powoi przesycających pachn ą- 
co powietrze podrażniając powonienie. Po- 
goda, pomimo przyśpieszonego prawdopo- 
goda pomimo przepisanego  prawdopodob- 
„nie przez prezydjum pokazu podobłoczne- 
go prysznica, przeważnie piękna. 

Postępuję pomału, przystaję, podziwiam 
Podziwiam piękno pomysłowość, praktycz- 
ność pracowitość polskich przemysłowców, 
polskich płodotwórców, polskich pracowni- 
ków powietrza, podziemi, pędzla, pióra. 

Posypaną piaskiem promenadę przepeł- 
niają piękne panie. pokazując ponętne poń- 
czoszki, © **. przypadkowo podwiązecz- 
ki. Panienki, prawdziwe pieścidełka, podtatu- 
siali panowie, podglądający pożądliwie r ' 
pomienione powyżej pikantne pokusy. Peł- 
ni przyszłych podboi: pionierzy pieśni, pi- 
loctwa piłki, pięści, — postępują partjami, 
prowadząc poważne pogawędki, pochwala- 
jąc pomysł powszechnego pokazu polskiej 
pracy. 

Po pożytecznem, przyjemne. Posuwam 
przeto pedały przed przybrane plakatami 
podwoje  „Poweselających  przeróżności”. 
Publiczności pragnącej pohulać pomłynkowa 
pofruwać, 'pobereżkować, postać przy pę- 
dzonych prądem przyjemnostkowych przy- 
rządów, pełno. Powiem prawdę podobno po- 
mysłowo przygotowanych psikusów,  pró- 
żno poszukiwać po pozamiejskich placach, 
parkach. plażach. Patrząc przyznajesz po- 
trzebę podobnych pociech publicznych. 

Po parogodzinnej pielgrzymce po peł- 
nym piękności placu, poczułem 
posiłku. Poznałem przeto paradnie przystro- 
jony pawilon „Pokrzepienie*. Palnąłem prze 
stronny pięciokątnik prawdziwej polskiej 
przepalanki, pochłonąłem parę parek paro- 
wek, porządną porcję pysznej polskiej pię- 
czeni przyprawionej pomidorami, przytem 
parę pulchnych pasztecików. 

potrzebę: 

  

iejski Klaematograi 
_Kulturalne-Oświatowy 

SALA MIEJSKA 

ul. Ostrobramska 5. 

Od dnia 12 do 15 lipca 1929 r. włącznie będą wyświetlane filmy: 

Nastepny nrogram: „UBOGI MILJONER*. 

ZA CENE ZYCIA 
Dramat powojenny w 8 aktach. W rolach głównych: RICHARD DIX i MARY BRIAN. Nad pro- 
gram: „BOBBY PROPICIEL* komedja w 2 aktach. Kasa czynną od godz. 5 m. 30. Początek 
Seansów od g. 6-ej. W niedzielę i świąta kasa czynna od g. 3 m. 30. Początek seansów od g.4. 
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Maskaraca sercl 
ITALJA* KARMEN BONI w najnowszym 

swoim wielkim sukcesie 

zy mae URSUS 
W Czechowicach pod Warszawą 

wykomywa 

samochody ciężarowe, AUTOBUSY, polewaczki ulic, 
wozy rekwizytowe straży ogniowej i 1. p. 

2— 2 tonn 

Wozy te, wykonane całkowicie w kraju, zkrajowego materjału, wyróżniają się 

mocną budową, solidnem wykonaniem, sprawnością w pracy i 
małemi kosztami eksploatacji, specjalnie nadają się na polskie trudne drogi. 

Reprezentacja na rejony województwa Wileńskiego i Nowogródzkiego 

Inżynier L. JA NOWICZ 

W Wilnie, uł. 

KRALA MAROKA ORMAN 

Film miłości Triumfujacej! 

noś- i na pod- 
ności woziach TYPAW 

Ponarska 55, telefon 13-30. 

  

EE
E,
 

Specjalny 
handel 

p
-
 

RADJO. 
Piątek, dn. 12 lipca 1929 r. 

11,56—12,05: Sygnał czasu z Warszawy 
i hejnał. 12,05—12,50: Gramofon. 12,50— 
13,00: Wieści z P. W. K. w Poznaniu. 

13,00 : Komunikat meteorologiczny 
z Warszawy. 17,00 — 17,20; Program dzienny, 
repertuar i chwilka litewska. 17,20—17,50: 
Odczyt literacki p. t. „Sienkiewicz a Szeks- 
pir“- p. Zygmunt Palkowski. 17,50 —18,00: 
Wieści z P. W. K. w Poznaniu. 18,00—19,00 
Transmisja koncertu z kawiarni B. Sztralla 
w Wilnie. 19,00 —19,25: „Czego ludzie nie 
wymyślą” opowie dzieciom Wujcio kienio. 
19.25—20.00: Audycja wesoła: „Wielki szlem* 
z radjof. nowela Kazimierza Glińskiego 
wyk. Z. D. R. W. 20.00—20.05: Sygnał cza- 
su z Warsz. Program na dzień nast. i ko- 
munikaty. 20.05—20.30: Odczyt p. t. „Od- 
żywianie niemowląt* wygł. dr. Zienkiewicz. 
20,30— 22,00: Koncert symfoniczny z War- 
szawy. 22,00 23,45: Komunikaty: PAT.i 
inne z Warszawy. 22 45 : „Spacer de- 
tektorowy po Europie" (retransm. stacyj 
zagranicznych przez Salon Philpsa w Wil- 
nie). 
Kakas I VRK LTEN TME RODE , 

Połknąłem požądliwie potęžny puhar 
perlistego polskiego  pilznera, poprawitem 
powtórnym poczem pokrzepiony, przyzwa- 
łem płatniczego. Położywszy przypadające 
pieniądze,  powędrowałem, paląc poznań- 
skiego papierosa, przez- pokryte półmrokiem 
planety. 

Poszczególny przegląd potrzebowałby 
przynajmniej połowę praktykowanej przez 
posłów, przerwy posiedzeń, przeto ponaglo- 
ny pilną pracą przy piastowanej państwo- 
wej posadzie,  poniechałem  przeciągłego 
przeglądu. Przytem parne powietrze prze- 
powiadało przejście płuskająco-piorunonoś- 
rej pogody przeto pożegnawszy potężny 
pokazowy plac powróciłem pod pułap po- 
wszedniej pilnej pracy. 

Panie! Panowie! Panienki! Piękni! Po- 
tworni! Prości! Pochyli! Pękaci! Pochudli- 
posiadacze pełnych pugilaresów, posia 
pustych portmonetek, — pożyczywszy pie- 
niędzy pędźcie podziwiać przepych praw- 
dziwie pięknego, pożytecznego  panatwu, 
Poznańskiego Powszechnego Pokazu Po!- 

     

Skład Hurfowy N. G. Pifkowski i M. Jabłoński 
ul. Bazyljańska 6 (d. dom Strumiłły, naprzeciw Hali Miejskiej) telef. 12-13 

Na prowincję wysyłamy za zaliczeniem kolejowem po otrzymaniu zadatku. 

marki „ARMOUR*, 
„SWIFT* i inn. 

>. 
NZCNZEPOWADZEM 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
11 lipca 1929 r. 

Dawizy i waluty: 
Trans. Sprz. Kupno 

Dolary 8,88 8,90 8,86,5 
Belgia 123.93, 124,24. 123,62, 
Kopenhaga 237,10, 238,10, 236,90, 
Budapeszt 158,— 155,90 157, 

Holandja 358,19 358,09 357,29 
Londyn 43,26, 43,37, 43,15, 
NowysYork 8,90, 8.92 8.88 
Paryż 34,92, 35.01, 34.83,5 
Praga 26.38,5 26.45 26,32 
Szwajcarja 171,51, 171.94, 171.08 

Stokholm 239,05 239,65 238,45 
wiedeń 129,30, 125.68, 125,06, 

włochy 46,66, 46,78, 45.54, 

Marka niemiecka 212.40, 
Gdańsk 173. 
Budapeszt 155,50 
Rubel złoty 4,59. 
Dołary w obrotach prywatnych 8,88. 

Papiery procentowe: 

4 proc. pożyczka inw. 106,05—106,75. 
5 proc. dołarowa 62,50—61,25. 6 proc. do- 
larowa 83,— —. 10 proc. kolejowa 102,50. 
5 proc. konwersyjna 46. 7 proc, stabiliza- 
cyjna 91,50. 8 proc. L. Z. B. Gosp. Kraj. 
i B. Roln., oblig. B. Gosp. Kraj. 94. Te 
same 7 proc. 83,25. 4 i pół proc. ziem- 
skie 48,50. 8 proc. warsz. 67— 66,75—. 
5 proc. warsz, 52,25, 

Akcje: 

Bank Dyskontowy 126. B. Polski 158.75 
Związku Spółek 68,50. Firley 52,50. Sole 
potas. 32. Lilpop 28,75. Modrzejów 223, 
Ostrowiec 75. Parowozy 25. Starachowice 
26,50. Zieleniewski 122—124. 

Najurocziwsza kobieta Włoch, 

„ROMANS KRABIARKI L...“ 
roli męskiej JACK TREVOR. Początek seansów o g. 6, 8 i 10.15, w nicdzielę cd g. 4 m. 30. 

Wytwórnia samochodów 
  

2 L—8 tonn 

urocza „MIS* 
Sałonowo-erotyczna 
sztuka. W  główneł 

EM AR: 

Į Liana eamist Į 
RES SER 

Lekarz-Dentysta 
MARYA 

Dżyńska-Smólska 
Choroby jamy ustnej. 
Plombowanie i usuwa 
nie zębów bez bólu. 
Porcelanowe i złote 
korony. Sztuczne zę- 
by. Wojskowym, u- 
rtędnikom i uczącym 
się zniżka. Ofiarna 4 
m. 5. Przyjmuje: od 
8—1 i od 4—7. 

Wydz. Zdr. Nr. 3 

WAWAWAW 
КОРИО | SPRZEDAŻ 
    

3 
3 
i 
3 AMIENICĘ 2-u 

pietrowa © 14 6162—1 a 

  

  

    

    

mieszkaniach z 
placem 600 sąž. 
Rz * Z dO 

3 okazyjnie za 

© ROKAREE Alis . H.-] chę! 
a LEKARZE B Mickiewicza 1, tel. 

9-05. ©862-0 
BRWAVAE: 

OK 

в.лвызочися || „ Рагеега . pod Wilnem oka- 
chor. weneryczne, || Zyjnie do sprze- 
zydilis, narządów dania $ 
moczowych, od 9 || Wil. Biuro Komi- | 
—|l, od 5—8 wiecz. || sowo - Handlowe, 
Elektroterapja Mickiewicza 21, 
(diatermia). I tel. 152.__ 1862 —° 

Kobieta-Lekarz 

Br. Zeldowiczowa 
AUBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
cd 12—-21 04 4-0, 
ul. Miekiewicza 24, 

[om] 
Pokoje 

z wygodami do wy- 
PBN najęcia. Jagiellońska 8 

DOKTÓR m. 14. —L 

A. Blumowicz 
Cnoroby weneryczne, AWAWAAA 
k Е „eż z RÓŻNE 

Wilno, ul. Wielka 21. gommuczamu zazw 
(Telet. 921). wa 2 men 
— ażdą sumę go- 

DOKTOR tówki lokujemy 
b. BIMSBERU na korzystne opro- 

choroby weneryczne RE i 
syfilis i skórne. Wil- * Kc» Ka 
no, ul. Wileńska 3, te-| p HS p o « 
lefon 567. Przyjmuje | Miokiawiczą sz 
od 8 do 1iod4do8,] Mickiewicza 1, tel. el. 9-05__zsóz__0 | 

aa Kosmetyka 

Urodę kobiecą 
konserwuje; 

doskonali. odświeża, 
usuwa braki i skazy 
Gabinet _ Kosmetyki 
Leczniczej  „Cedib“ 

Hryniewiczowej. , 
Trwałe przyciemnianie 
brwi. Wielka 18—9, 
przyj, od g. 10 do g. 5. 
W piątki do g. 8. 

W. Z. P* Nr. 26. 
£v62—. 

poon zle- 
cenia i lokaty 

najsolidniej 
i absolutnie pewnie 

załatwiamy 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, 
Mickiewicza — 21, 
tel. 152. 0067—0 

  

    

Pożyczki 
szybko i dogodnie ; 

załatwiam: 
Wil. Biuro Komi- 
sowo - Handlowe, + 
Mickiewicza 214 
tel. 9-05. 6062—1     

ROMUNT 

o Na ustronnym szlaku 
Powieść 

„Wichry łatwo rozpętać,  odpart 
książe wziąść je w karby trudno. Za- 
pewne — wojna jest złem, niestety nie- 
uniknionem. Błogosławieństw trwałe- 
go pokoju człowiek cenić nie umie, po- 
myślność przestaje go zadawalniać 
zbytnikiem goa czyni, do wybryków 
go skłania, do szukania nowinek, nim 
upust krwi okrutny „przytomności mu 
nie wróci. A, jakie echa wywołuje 
wojna na naszym ustronnym szlaku, 
czy miewa pan trudności z urzędem, 
czy szarańcza uchodźcza nas omija, 
jakie panują nastroje wśród ludnos- 
gie: 

„Uchodźców nie widujemy. Auto- 
rytet księcia, moje. obywatelstwa ro- 
syjskie i może pewien mir, jaki przez 
długie ata pracy, w tej okolicy zdony* 
iem, chronią mię od prześladowan, 
nie mam więc prawa narzekać na los. 
Ludność? Wynik wojny zdaje się иту 
słu jej nie zaprzątać, czy Moskal wy- 
gra, czy Niemiec to sprawa dla niej, 
do pewnego stopnia, obojętna. Róż- 
ne wieści osobliwe, często niedorzecz 
ne działają czasem podniecająco.. 
Ogółem jest jakieś mgliste oczekiwa- 
uje zmian po wojnie, szczególnie ua 
tie reform argarnych. Pa za tem, nasz 
dobry stosunek sąsiedzki nie uległ pra: 
wie zmianie ''. 

„Bo jest oparty na sprawiedliwo- 
sui połączonej ze stanowczością i siłą. 
Dobroć i -sprawiedliwość, bez ich po- 
parcia, ludzie za nic mają. — Sporo 
będziemy mieli z panem do gadania w 
sprawach interesowych. Będę miał na- 
wai roboty w czasie swego urlopu a 
za parę dni przyjadą moi kuzynowie 
Marek i Hubert, na polowanie 

„ A księżna?* — zagadnął 
cold. 

   
  

  

Len- 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. 

„Co pan mówi — tu się rozległo 
trzy krotne,, dyskretne pukanie w stół 
— przecie z niej żaden myśliwy. Be- 
dziemy mieli przyjemność widzenia w 
Ćmieniu, dokąd potem pojadę, a pan 
sam mawia, że zbytek miłych wrażeń 
bywa źródłem przesytu i nudy. Zre- 
sztą my od siebie nie jesteśmy oddzie- 
leni murem chińskim, jak pan od swo- 
jej rodziny. Pańskie zmartwienie musi 
być istotnie głębokie". 

„Wojna zmienia psychikę ludzką, 
odrzekł Lencold, w innych warunkach 
zaniechanie dorocznych wycieczek do 
Niemiec, do rodziny, nie dawało by mi 
spokoju. Dziś, wobec ogromu klęsk 
światowych, własne utrapienia zdają 
się błahe i nikłe. Byle się im dobrze 
powodziło, byle byli zdrowi..* 

„Trafna uwaga, jesteśmy jednomy- 
ślni, przerwał książe, właśnie ja to sa- 
mo' mówię, niech moja żona będzie 
zdrowa. Tymczasem przejdźmy do in- 
nych spraw. Będziemy mieli sporo ro- 
boty w lesie, panie Lenc old“. 

„Ta robota nigdy nie ustaje, sadzi- 
my, siejemy““. 

„Kto sieje ten plon zbiera“. 
„Plon leśnych posiewów, 

do przyszłych pokoleń". 
„Słusznie, a my korzystajmy ze 

spuścizny po przeszłych. Korzystaj- 
my z niej ale nie trwońmy*. 

„Obcą mi jest chęć marnowania, 
ja przecie las lubię". 

„Pewno, książe las lubi ale na 
swój sposób. Pamiętam jedno wrażenie 
z wycieczki do Prus Wschodnich, do- 
kąd mię książe wysłał dla obejrzenia 
gospodarki leśnej hrabiego York. Do- 
bry to gospodarz ale człowiek oschły, 
zimny. Gdyśmy wracali wieczorem z 
oględzin przez pola i ugory, spostrzeg- 
łem na ścierni moc osobliwych przy- 
rządów. Co to? zapytałem zdziwiony. 
„To wszystko dla skowronków* od- 
rzekł troskliwie. A, pomyślałem i w 
tym soplu lodowatym tętnie cieplejsze 

należy 

uczucie, kocha ptaszyny, kocha przy- 

rodę. 
Z dalszej rozmowy wyjaśniło się 

że osobliwe przyrządy — to były 
gęsto rozstawione sidła, bo hrabia 

bardzo lubił skowronki na półmisku”. 
„Jesteś pan zawsze złośliwy, nie- 

zawsze sprawiedliwy. Nic mnie tak 
nie cieszy, jak widok pięknych, mło- 
dych zagajników, owocu pańskiej 
pracy, którą cenię wysoko, jednak i 
ze starodrzewia korzystać muszę”. 

„Jeno w miarę". 
„W. miarę* — potwierdził Ginwiłł. 

On teraz pragnie sprzedać tylko pięć- 
set dziesięcin lasu. Lencold załamał 
ręce. 

„Wszak las jeszcze młody, dowo- 
dził, sprzedaż pięciuset dziesięcin ca- 
ły las zrujnuje. W gospodarstwie, jak 
na wojnie, gdy rezerwy wyczerpane, 
mała nadzieja wygranej”. 

żywy spór rozgorzał między księ- 
ciem, a jego pełnomocnikiem. Wszak- 
że doszli do porozumienia.  Lencold 
dowiedział się, jaka suma pieniędzy 
księciu potrzebna i obiecał ją dostar- 
czyć, natomiast książe pozostawił mu 
wolną rękę w ułożeniu planu sprzeda- 
ży, on to lepiej rozumiał. 

O północy udał się Ginwiłł na spo- 
czynek, zadowolony, że zapewnił s0- 
bie otrzymanie potrzebnych fundu- 
szów i że posiada w osobie Lencolda 
oddanego i wytrawnego stróża swego 
mienia. 

Noc pogodną nie była. Snujące się 
po niebie chmur pajęczyny, czyniły 
wstręty majestatowi księżyca. Wiatr 
utrzymywał w parku szmer niezadowo. 
lenia, drzewa skrzypiały żałośnie szem 
rały liście jesienne, którym on spoko- 
ju nie dawał, wichrząc je i ganiając 
bez przerwy. 

W oknach pałacu światła zwolna 
gasły, jak źrenice, gdy sen klei powie- 
ki, białe mury ogarnął sen. 

Ktoś jednak trwał w rozterce z do- 

Odpowiedzialny redaktor Witołd Woydylio. 

broczynnym wpływem nocnego orędo- 
wnika spokoju i niepamięci. Jakaś po- 
stać kobieca krążyła w około pałacu 
po ścieżkach parku. 

Stawała przed oknami sypialni. Pe- 
wno światło z nich błyśnie, siła jej 
uczucia mury przebije, książe się 
ukaże, spostrzegnie ją i... zrozumie. 
Mijały długie chwile, wiatr jesienny 
wgdychał, ona z nim w zawody. Na 
próżno słała ku oknom spojrzenia tę- 
skne, badawcze, ciemne okna były nie- 
mowne, jak oczy pod spuszczoną po 
wieką. O jakże się czuła opuszczona, 
nieszczęśliwa. 

  

ROZDZIAŁ II. 

Kn ėxtt u 

Parę dni gorączkowej pracy, minę” 
ło szybko, jak oka mgnienie. Przeg'ą- 
danie rachunków, lustracja gospodar- 
stwa, układanie nowych planów wspól 
niez Lencoldem, na rok następny, po” 
chłaniały uwagę dziedzica, od wscho- 
du słońca do północy. Dziś był dzień 
wywczasu. Pó rannem Śniadaniu, w 
dzień pogodny, słoneczny, siedział on 
na obszernym ganku pałacowym, ocze- 
kując przybycia kuzynów. Marek po- 
siadał dobra swoje w tym samym co 
on powiecie, wysunięte o pięćdziesiąt 
kilometrów dalej ku zachodowi, Hu 
bert, pan na Wotanach, przybywał z 
zajętej przez nieprzyjaciela Grodzień- 
szczyzny z rodziną sługami i olbrzy- 
mim taborem, dążąc za Dniepr da 
dóbr swojej żony. Tymczasem zatrzy 
mał się dla wypoczynku, na dni kilka 
u Marka — stryjecznego brata swego 

Iwieniecka zapowiadała swój przy- 
jazd listownie. Czego pragnąć mogła? 
Łatwo się domyśleć. Chodzi o jakiś da- 
tek na cale społeczne lub misję w spra- 
wach jego żony, której była przyja- 
ciółką. I jedno niepożądane i drugie 
niemiłe. Była blizką jego krewną, miał 

dla niej słabość, cenił jej dzielność i 
poniekąd mądrość, choć poglądy ich 
na świat i życie były biegunowo roz- 
bieżne, Lubiana przez  „maluczkich* 
była postrachem dla możnych tego 
świata, jako samozwańczy poborca po- 
datków na cele dobroczynne lub in- 
spektor opieki społecznej... 

I szeroka droga widną była z ganku 
na odległość wiorsty. — Nagle, widok 
niezwykły spłoszył księcia z cichych 
rozmyślań. Na drodze podniosła się 
chmura kurzawy. 

Drogą pędziła prosto ku pałacowi 
zgraja psów, na pierwszy rzut oka, 
sztuk ze dwadzięścia. Ginwiłł wbiegł 
do domu po strzelbę, by domniemany 
orszak weselny, przyjąć odpowiednią 
salwą. Gdy wrócił na ganek ujrzał śród 
zgrai— zresztą znacznie mniejszej, 
niż to się początkowo zdawało, jeźdca 
na koniu. jeździec i psy wielkim pędem 
wpadły jednocześnie przed ganek. 
Gdzie jeździec zsiadł z konia,. psy 
wbiegły na kwietnik, skąd po chwili 
powiały aromaty — zgoła do różane- 
go — niepodobne. W przyjezdnym 
— człowieku w sile wieku, przystoj. 
nym, okazałej postawy poznał 
Aleksander dawno niewidzianego Hu- 
berta. Powitanie kuzynów było żywe, 
serdeczne, hałaśliwe. Hubert zasypy- 
wał wojaką gradem pytań o widoki 
wojenne i życie wojskowe, przeplata- 
nych informacjami o zaletach i czynach 
Zgraja, Bukieta, Finki, Finety, i Ligi. 
W godzinę potem posiadał Aleksander 
już pełną wiadomość o ilości dziesię- 
cin, kop i pudów tegorocznego zasie- 
wu i urodzaju w Wotanach— jako też 
że z psów najinteligentniejszą jest 

Liga, której na imie właściwie „inteli- 
gencja*. Niestety część urodzaju zosta: 
ła spalona przez Moskali a druga przez 
Niemców zagrabiona. 

To wspomnienie zasępiło pogodne 
oblicze Huberta. 

Brukarnia „Wydawnictwo Wileńskie'* Kwaszelna 23. 

„Niestety popełniłeś wielką pomył- 
kę — rzekł Aleksander — opuszczając 
Wotany. Trwać na linji frontu tam, 
gdzie się ona ustaliła, to rzecz prawie 
niemożliwa, ale tam gdzie boje były 
zjawiskiem przelotnem należało je prze 
trwać”. 

„Tak też by się stało gdybym był 
sam. Ciężkim był da zniesienia teror 
wojsk ustępujących, dworowi i nam 
grożono zagładą, mówiono, „wszyscy 
wyjeżdżają, oprócz zdrajców*. Gdy- 
bym był sam, skrył bym się, przed fa- 
lą odwrotną, w lasach i wynurzył na 
ląd stały po jej odpływie, ale dzieci, 
żona, matka... człowiek drżał 6 ich ca- 
łość i zdrowie. Trzymać ich pod obu- 
chem, pod grozą — zdaje się wisi nad. 
nami czarna chmura potworna, a pio- 
run z niej, jak miecz błyska, prosto w 
nas wymierzony — wiesz, że spadnie 
koniecznie — tego uczynić nie mogłem 
Moja żona, dzielna (ideał kobiety) ona 
ze mną by potop przetrwała. Matka, 
jak wiele osób starszych nie zdawała. 
sobie sprawy z położenia, — przesta- 
ła rozumieć co się stało,.co się. dzieje 
i.jeszcze stać może. Słońce wschodzi, 
księżyc pozostał na niebie niewzru- 
$zony, a ją, jakaś siła brutalna wytra 
trąciła z należnego jej miejsca. Ona 
zostałaby ż tem samem zdziwieniem 
na ruinach z jakiem przyjęła wiado- 
mość o wyjeździe. Głównym bodźcem 
do wyjazdu był niepokój i troska a 
dziatki. To aniołki nie dziatki, sam się 
przekonasz, gdy je zobaczysz...* 

„Wierzę na słowo odrzekł Aleksan 
der — u młodych rodziców zawsze to 
samo; dziatki to aniołki. Na świat przy 
chodżą same dzieci cudowne, a poter: 
—kraj pełny nicponiów i niedołęgów*. 

   Aid 

 


