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czy wojna 
„ W sobotę, 20 lipca zaprosił min, 

Briand p. Dowgalewskiego przedsta- 

wiciela SSSR. i p. Kao-Lu posła Chin 

i wręczył im pouczenie amerykańskie 

go sekretarza Stimsona, które głosi 

że państwa, które podpisały obietni- 

cę, że wojować pod żadnym warun- 

kiem nie będą, wojować nie powinny. 

Na to pouczenie Chiny powiedziały, 

że się zgadzają, SSSR, że Chiny nie 

naprawiły bezprawia, ale że SSSR 

jest nastrojona pokojowo, wreszcie 

'Japonja, jak się dowiadujemy, oświad. 

cza, że do akcji amerykańsko"iran. 

cuskiej zaproszona nie była. Stanowi- 

sko Japonji jest wogóle decydujące. 

Czy japonja będzie wolała wzmocnie- 

nie Chin, czy wzmocnienie SSSR. Swe- 
go czasu Japonja wzięła udział w 
poskramianiu powstania bokserskiego, 

a późniejszy wódz marszałek Ojama 

brał udział w Pekinie w konierencji woj: 

skowej, której przewodniczył późniejszy 

jego przeciwnik gen. Liniewicz. Apelo- 

waliśmy do Pata, aby nam przynajmniej 

' na podstawie oświetleń prasy angiel- 

skiej stanowisko japońskie — па- 

szkicował. Niestety, napróżno. Każda 
agencja ma swoją specjalność; polska 

specjalizuje się w bankietach wewnętrz- 

nych. 
Wogóle trudno się . zorjentować 

także, O ile wiadomości o  zwycięst- 

wach sowieckich są prawdziwe. Kie- 

dyś Trocki rzucał hasło: „ani pokój, 
sani wojna'*,— dziś trzeba się bolszewi- 

*., ków zapytać: „czy pokój, czy wojna?" 

' 

) | 
| 

  

publicysta czeski redaktor Jan Hejrek 
zamieścił w jednym z ostatnich nume- 

rów dzienmika „Narodni Politika” en- 
* 

) a 

tarczki mają miejsce bez -wypowie- 

dzenia wojny, przeciwnie z podkreśla- 

niem pokojowości sowietów. W gaze- 

tach sowieckich są ogromne klisze, 

przedstawiające manifestacje robotni- 

cze za wojną z Chinami. Buduje się 

nowe eskadry lotnicze pod nazwą: 

„odpowiedź chińskim bandytom“. ln- 

teresować może psychologja tych tłu- 

mów, które przychodzą na 1е тап!- 

festacje. Tłumy te chyba nie są spę- 

dzane przez milicję, gdyż są duże. 

Nie spędza ich także Świadomość ko- 

munistyczna, bo przecież w danym 

wypadku postępowanie SSSR. jest 
| wręcz sprzeczne z głoszoną przez ko- 

munistów ideologją. Mamy tu przecie? 

` do czynienia z typową obroną „kapi- 

tału europejskiego eksploatującego lu- 

dy wschodu*. Na czem opierają So- 

wiety swe pretensje do wschodnio- 

chińskiej drogi żelaznej? Tylko na 
tem, że budowana była za ; pieniądze 

/ rosyjskie. Widać robotnik sowiecki 
/ przychodzi na manifestacje, ot tak so- 

, bie, aby się pogapić, sąsiada w bok 

' łokciem trącić, posłuchać  wrzasku 
i samemu powrzeszczeć. Widać ma- 

Mlfestacje stają się powoli nawykiem 

ludowym. 
, Z dotychczasowych skąpych wiado- 
mości wynika tylko jedno: do wojny 

nie kwapią się ani Chiny, ani Sowie- 

ty. Nie ulega także wątpliwości, że 

Japonji przypadłaby najlepiej do gus- 

tu rola rozjemcy i arbitra pomiędzy 

skłóconemi państwami. Caż, 
AIA TRAKAI LOT 

Dzieło, godne podziwu — wybitny pakli- 
ой szedł 0 P. W. K. 

POZNAŃ, 23-VIL.PAT. Wybitny 

tuzjastyczne sprawozdanie ze Swego 

pobytu na P.W.K. Na granicy polsko- 

niemieckiej — pisze autor — obchodzi 

Polska niekrwawe zwycięstwo dzieła 
kulturalnego, które wzbudza podziw u 

/, Przyjaciół Polski. Kto widział między- 
narodowe większe światowe wystawy, 
musi przyznać, że polski duch, pol- 
ska ręka dokonały podziwu godnego 
dzieła. które odznacza się wszelkiemi 
zaletami. Wystawa swoim wyglądem i 
urządzeniami pozostawia  majpiękniej- 
sze wrażenie. Porządek, dyscyplina 
zwraca na siebie uwagę i zmusza da 
zastanowienia się, co będzie po następ- 
nych 10-ciu latach pokoju, Autor, jako 
specjalista od spraw mniejszości naro- 
dowych w Niemczech, poświęca wiele 
miejsca Zwiążkowi Obrony Kresów 
Zachodnich  *s Kady и imprez 

z odniesieniem do domu lub z 
granicę 7 z. Konto czekowe P.K.O. 

59. V/“ sprzedaży detal. cena pojedyžazego Nr. 20 gr 

  

Uczestnicy _ międzynarodowego 
kongresu chirurgów ma Zamku 

WARSZAWA, 23—7. Pat. Wczo- 
raj na cześć uczestalków kongresu 
międzynarodowego towarzystwa chirur 
gicznego odbyło się na Zamku przy: 
jęcie. Z powodu nieobecności Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej honory 
gospodarza domu czynił szei kance- 
larji cywilnej dr. Lisiewicz. Na przy- 
jęciu obecni byli: wice-minister spraw 
zagranicznych dr. Wysocki, zastępca 
Szefa protokółu dyplomatycznego 
Przeździecki i inni. 

Wieczorem w pałacu Rady Mini- 
strów podejmował uczestników  kon- 
gresu jego przewodniczący prof. Hart- 
mann z Paryża. W bankiecie wzięli 
udział: zastępujący prezesa Rady Mi- 
nistrów minister Sławoj-Składkowski, 
wice-minister dr. Wysocki, komisarz 
rządu Jaroszewicz, Wiceprezydent 
miasta prof. Błędowski oraz szereg 
przedstawicieli władz. 

Zgon h. ministra Żychlińskiego 
WARSZAWA, 23—7. Pat. Dnia 23 

b. m. zmarł w Otwocku b. minister 
sprawiedliwości ś. p. Antoni Żychliń: 
ski, który zajmował ostatnio stano- 
wisko notarjusza w wydziale hipotecz- 
nym sądu okręgowego w Warszawie. 
Ś. p. Żychliński uprzednio był pro: 
kuratorem sądu apelacyjnego w Lub: 
linie, a następnie podprokuratorem 
Sądu Najwyższego. Pogrzeb odbędzie 
się w Warszawie. 

Prace hudżefowe 
Ministerstwo poczt i telegrafów zakoń: 

czyło już prace związane z przygotowaniem 
preliminarza budżetowego na rok 1931—32 
i przesłało go do ministerstwa skarbu. 

Nowy przedstawiciel „Avala” 
w. Warszawie. 

Ajencja „Orient* komunikuje, że były 
warszawski korespondent wielkiego dzien- 
nika zagrzebskiego „Obzor*, znany publicy- 
stą jugosłowiański p. Vlastimir Maresz zo- 
stął mianowany polskim korespondentem 
ajencji telegraficznej „Avala*. 

P. Maresz, bawiący w Warszawie już 
od kilku lat, jest znany z dotychczasowej 
swej pracy publicystycznej, jako przyjaciel 
Polski. To też należy się spodziewać, że 
nominacja powyższa przyczyni się do za 
cieśnienia przyjaznych stosunków między 
Polską a Jugosławią. 

Przerwany urlop min. Niezaby- 
fowskiegu. 

W dniu 27 bm. minister rolnictwa, p.K. 
Niezabytowski, przybędzie do Warszawy, a 
następnie uda się do Małopolski, aby to- 
warzyszyć p. Prezydentowi Rzeczypospolitej 
przy objeździe ośrodków rolniczych. 

Dziennikarze szwajcarsty w 
, Krakowie 

KRAKÓW, 23—7. Pat. Przybyła 
tu na jednodniowy pobyt wycieczka 
dziennikarzy szwajcarskich, którzy po 
zwiedzeniu Warszawy i P. W. K. w 
Poznaniu, wracają do ojczyzny. Goś- 
ci powitał na dworcu imieniem — Кга- 
kowskiego syndykatu dziennikarzy 
red. dr. Rubel. 

Przyjazd dziennikarzy niemiec- 
kich z niemieckiego (G. Sląska 

na P.W.K. 
W dn. 26 b. m. przybędzie do Pozna- 

nia wycieczka dziennikarzy niemieckich z 
G. Śląska niemieckiego celem zwiedzenia 
P. W. K. W skłąd wycieczki wchodzą m. 
in. pp.: H. Schadeweldt, nacz. redaktor 
„Ostdeutsche Morgenpost* (Bytom), H. 
Koitz, nacz. redaktor „Volksblatt" (Zabrze) 
R. v. Freyhold, nacz. redaktor „Aligemeiner 
Lokalanzeiger" (Bytom), W. Matzel, kie- 
rownik „Telegrarhen Union* (Gliwice), H. 
Heckel, kierownik biura prasowego m. 
Zabrza, Gajdzik, red. „Oberschlesischer 
Anzeiger* (Raciborz), J. Fritsche, korespon- 
dent dzienników berlińskich (Gliwice). 

Nowa wycieczka Polaków z Ame- 
ryki. 

„Członkowie wycieczki Polaków z Ame= 
ryki rozpoczęli drugi dzień swego pobytu 
w Warsząwie wysłuchaniem mszy Św. w 
kościele św. Krzyża, poczem wybrane de- 
legacje ZAW cały szereg oficjalnych wi- 
Zyt, m. in.: ks. kardynałowi Kakowskiemu, 
w prezyćjum Rady Ministrów, w Sejmie i 
Senacie, posłowi Stan. Zjedn. А. Р., prezy” 
dentowi miasta i td. Po 

(X PO potudniu Komitet Główny przyjęcia 
wycieczek Polaków z Ameryki i innych 
krajów podejmował swych gości podwie- 
czorkiem w ogrodzie Bagateli. YE 

O godz. 20-ej w sali Rady Miejskiej 
odbyło się uroczyste powitanie wycieczki 
przez władze rządowe i komunalne, zakoń- 
czone wspaniałym rautem, na którym kró- 
lowały—Miss Americana, Miss Zgoda, Miss 
Alliance z Miss Polonią na czele. 
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uiszczona ryczałtem 
Redskaja rękepisów niezamowionych nie zwraca. Administracja 

mie uwzględnia zastrzeżeń s0 do rozmieszazania egłoszeń. 

Samobójstwa Polki w Worniach 
W obozie koncentracyjnym w Wor- 

niach popełniła samobójstwo przez po- 
wieszenie się na kracie okna b. nauczy- 
rielka szkoły powszechnej polskiej w Bir- 

sztanach, 24-letnia Anna Swiętorzecka. 

Nie mogąc znieść katuszy moral- 
nych spowodowanych dwuletniem za- 
mknięciem w obozie koncentracyjnym 

Świętorzecka postanowiła targnąc się na 
życie. Wypadek ten wywołał w obozie 
wielkie wrażenie. 

lkompanjament do noty kowieńskiej 
Według wiadomości nadeszłych z 

Kowna, urzędowa ajencja „ElJta* rozpo- 
częła intensywnie „informować* prasę 
kowiefńiską o wypadkach zaszłych na te- 
renie linji demarkacyjnej. Prasa kowień- 
ska powtarza więc najróżniejsze wiado- 
mości o nowych „napadach* polaków 
cytując daty i miejscowości o przekra- 
czaniu granicy, przesuwaniu wiech, strze- 
laniu, ruchu wojsk. Niektóre z tych wia- 
domości zamierzają zapewne przestzeč 
nawet Sowiety przed niebezpieczeństwem 
polskiem, gdyż podają w formie „wielo- 
mówiącej" informację o ruchach wojsk 
polskich na granicy sowieckiej, o rzeko- 
mej koncentracji wojsk w  Baranowi- 
czach i t. d. Alarmujący toa tych wia- 
domości rzuca się odrazu w oczy i na- 
suwa podejrzenie, iż są fabrykowane 
masowo w związku z ostatnią notą 
premjera Voldemarasa do Ligi Narodów, 

Wielki pożar w Remiqole 
W tych dniach wybuchł wielki pożar w 

miasteczku Remigoła, pow. Poniewieskiego- 

Spłonęły 23 domy, w tem synagoga, 50 го- 

dzin pozostało bez dąchu nad głową. 

„Lietavos Žinios“ o zniesieniu | stanu 
wojennego i tenznny 

„Lietuvos Żinios* polemizuje obecnie 
z „Lietuvos Aidas* ną temat znies enia sta- 
nu wojennego i ceszury. W jednym ze 
swych poprzednich numerów, urzędówka 
wyraziła sąd, iż „zniesienie stanu wojenne- 
go i cenzury więcej zależy od samej opo- 
zycji, a zwłaszcza od legalnych metod dzia= 
łalności opozycji, a nie od oporu rządu*. 
W odpowiedzi ną to organ ludowców pisze: 

„lnnemi słowy stan wojenny utrzymuje 
się jedynie daltego, iż istnieje opozycja, 
która używa jakichś nadzwyczajnych metod 
Niech tylko opozycja zginie, spali swe pro- 
gramy, zaaprobuje wszystkie prace rządu i 
umilknie, wówczas w Litwie nie będzie ani 
stanu wojenaegó ani cenzury. 

Z podobnych wywodów „L. A.* otrzy= 
muje się jedyny wniosek, iż stan wojenny 
i cenzura przestaną istnieć wtedy, gdy 
znikną wszystkie partje*. 

Dalej „Lietuvos Żinios* nawiązując do 
oświadczenia urzędówki, aby opozycja zą- 
miast agresywnych wystąpień zajęła się 
rzeczową krytyką, pisze: 

„Jeśli już mówić o ustaleniu zasad rze- 
czowej krytyki, wówczas winną o tem roz- 
strzygnąć nie cenzura, nie grupy zaintere- 
sowane, które nie mogą być objektywne, 
lecz bezstronny sąd, kierując się istotnemi 
dowodami. Opozycja zawsze żądała i żąda, 
aby o tem, co jest prąwdą, a co fałszem w 
jej prasie, rozstrzygał sąd, a nie przeciwny 
opozycji kierunek". 

Ciężkie więzienie za słożbę W armji 
polskiej 

W tych dniach sesja sądu wojenne- 
go w Szawlach rozważała sprawę nieją- 
kiego Jana Kupścia, oskarżonego ozsłuż- 
bę w wojsku polskiem Kupść w 1919 r, 
przybył z Litwy do Polski i zaciągnął 
się do wojska polskiego w którem prze- 
był 2 lata, W końcu roku ubiegłego 
Kupść powrócił do Litwy, gdzie został 
natychmiast aresztowany i osadzony w 
więzieniu. Sąd; po rozpoznaniu sprawy, 

skazał Kupścia na 10 lat ciężkiego wię- 
zienia. 

Jadłodajnia studencka instytucją szkodii- 
wą dla spokoju społecznego 

Z Kowna donoszą: Z rozporządzenia 
Komendanta miasta zostąła zamknięta na 
cały cząs trwanią stanu wojennego jadło- 
dajnia studencka przy Al. Wolności 34 jako 
instytucja szkodliwa dla spokoju publicz- 
nego. 

Pleczkajtisowcy kradli mieszkanie 
naczelnika policji. 

Z Kowna donoszą: W Btrzecim rejonie 
pogranicza pięciu uzbrojonych pleczkajtisow- 
ców wpadło do mieszkania nieobecnego po- 
dówczas naczelnika policji: Wajlukonisa 
i zrabowali wiele rzeczy. Po dokonaniu ra- 
bunku, pleczkajtisowcy zbiegli. 

Epidemja tyfusu plamistego W pow. 
Szawelskim 

Z pow. Szawelskiego donoszą, iż w 
kilku wsiach zarejestrowano tu wypadki 
tyfusu plamistego. Epidemja zostsła prze- 
niesiona z Radziwiliszek, gdzie również 
obecnie grasuje. To szmo donoszą z pow. 
Trockiego, gdzie w kilku wsiach zanoto- 
wano wypadki i zapadnięcia na tę chorobę. 
Chorych natychmiast przewieziono do szpi- 
tala, do zagrożonych zaś miejscowości wy- 
słano personel sanitarny celem przeprowa- 
dzenia ścisłej dezynfekcji. 

PRZEDSTAWICIELSTWA 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A Łaszuk. ! 
ВЕМАКОМЕ — Вше! kolejowy. { 
BRASLAW — Ksiegarnia T-wa „Lot“. { 
DABROWICA (Polesie) — Ksiegarnia K. Malinowskiego. i 
DUKSZTY — Bufet kolejowy 1 
GŁĘBOKIE — uł. Zamkowa, W. Włodzimierow. Й 
GRODNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. į 
HORODZIEJ — Dworzec kolejowy — K. Smarzyfski, { 
IWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyūski, į 
KLECK — Sklep „Jednošė“. Н 
LIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. \ 
MOLODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 1 

NOWOGRODEK — 
N. ŚWIĘCIANY — 

WOŁKOWYSK — 

NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jażwińskiego. 
kiosk St. Michalskiego. 
Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

OSZMIANA — Księgarnia spółdz. Naucz. — 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej. 
STOŁPCE — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. ! 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski, 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24 F. Juczewsza. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*. 

Księgarnia T-wa „Ruch“. 
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Dokola zafargu chińska-sowieckiego 
Sowiety odrzuciły pośrednictwo Francji 

MOSKWA. 23,6. Pat. Komisarjat spraw zagranicznych ogła 
sza następujący komunikat: Rząd francuski zwrócił się do rządu 
sowieckiego z propozycją podjęcia się pośrednictwa, celem po- 
kojowego załatwienia konfliktu sowiecko-chińskiego. Propozycja 
ta uczyniona była w Paryżu: przez ministra  Brianda 
ambasadorowi Dowgalewskiemu i w Moskwie przez ambasado- 
ra Herbette'a Karactanowi. 

W dniu wczorajszym Karachan w imieniu rządu sowieckie- 
go udzielił ambasadorowi francuskiemu Herbette odpowiedzi, 
zaznaczając, że propozycja francuskiego ministra spraw zagra- 
nicznych winna być należycie oceniona. Wszelako rząd sowiec- 
kł musi stwierdzić, że propozycja ta ni: ma racji bytu wobec 
odmowy władz chińskich przywrócenia naruszonej podstawy 
prawnej, co jest niezbędnym warunkiem porozumienia, jak to 
zaznaczyła nota rządu sowieckiego dnia 13 lipca. 

Co dotyczy sprawy możliwych późniejszych komplikacyj, to 
rząd sowiecki musi zaznaczyć, że nikt tak nie troszczy się o 
utrzymanie pokoju, jak właśnie rząd sowiecki, o ile to od nie- 
go zależy. Niema najmniejszej wątpliwości, że rząd sowiecki był 
1 pozostanie szańcem pokoju. 

Pośrednictwo, czy przyjacielska rada 

PARYŻ, 23—7. Pat. Havas w związku z depeszą z Moskwy, dono- 
Szącą, że Sowiety odmówiły przyjęcia pośrednictwa Francji w  konilikcie 
chińsko-rosyjskim wyjaśnia, że Briand ograniczył się wyłącznie do dora- 
dzania przedstawicielom ZSSR i Chin zachowania rozwagi, podkreślając, że 
wszelka akcja wojskowa sprzeciwiałaby się międzynarodowym - zobowiąza- 
niom, wynikającym z przystąpienia do paktu Kelloga.- 

Japonja nie może podzielić akcji francusko-a merykańskiej 
w sprawie zlikwidowania koniliktu. 

TOKIO. 23.6. Pat. Komunikat ministerstwa spraw zagranicz- 
nych ogłasza ponownie, że Japonja nie otrzymała dotychczas 
oficjalnej wiadomości, dotyczącej demarche sekretarza stanu 
Stimsona w sprawie konfliktu rosyjsko-chińskiego. Sprawa tej 
demarche znana jest rządowi japońskiemu tylko z raportów 
ambasady japońskiej w Paryżu, w Tokło jednak niema jeszcze 
oficjalnej notyfikacji z Waszyngtonu. Komunikat dodaje, że w 
tych warunkach rząd nie jest w możności przyłączyć się do akcji 
francusko amerykańskiej. - : 

Japonja utrudnia kroki Chin 
LONDYN, 23.VII. PAT. Według wiadomości z Tokio dowódca japońskie- 

go garnizonu w Mandżurji wydał instrukcję władzom kolei południowo-man- 
dżurskiej, aby odmawiały przewozu chińskich wojsk i amunicji oraz nie po- 
zwalały na przekroczenie terytorjum kolejowego uzbrojonym oddziałom chiń- 
skim bez pozwolenia lokalnych japońskich dowódców. 

Zerwanie stosunków mongolsko-chińskich 

BERLIN, 23—7. Pat. „„Telegraphen Union* donosi z Pekinu w jg 
wiadomości, otrzymanych z Urgi, rząd mongolski polecił oświadczyć, że w 
związku z zerwaniem stosunków między Rosją sowiecką a Chinami uważa 
również stosunki dyplomatyczne mongolsko-chińskie za zerwane. : 

Pokojowe zamiary 0 Pnie uzałeżnione od akcji 

„ BERLIN, 23 7. PAT. Donoszą tu z Londynu: Wiądomości, 
dnia wczorajszego z Szanghaju, mają potwierdzić, iż stanowisko rządu nank ńskiego 
uległo zasaaniczej zmianie. Według depeszy „Times'a* w związku z wczorajszemi ob- 
radami leaderów stronnictw chińskich z Czang-Kai-Szękiem, ogłoszony został komu= 
nikat, który przypomina rządowi narodowemu obowiązek dalszego prowadzenia starań 
w kieruaku porozumienia się z Sowietami na drodze rokowań pokojowych oraz uni- 
kania zarządzeń wojennych, nawet wtedy, gdyby Sowiety rozpoczęły kroki zaczepne 

„,_ Jeżeli rząd sowiecki dopuści się świadomie naruszenia paktu Kelloga, to rząd 
chiński zgodnie z postanowieniami paktu Ligi Narodów, zwrócić się mą do Rady Ligi 

2 prośbą o interwencję. Przedstawicielom dyplomatycznym Chin zagranicą polecono 
zakomunikować tę decyzję wszystkim państwom z jednoczesnem potwierdzeniem że 
Chiny godzą się powierzyć załątwienie konfliktu Lidze Narodów Według informacyj 
„Daily Telegraph* poseł chiński w Finlandji otrzymać miął polecenie udania się nie- 
zwłocznie do Moskwy celem nawiązania rokowań z rządem sowieckim 

Chiny wobec paktu Kelloga 

WASZYNGTON, 23—7. Pat. Tutejszy poseł chiński, działając tzgod- 
nie z instrukcjami, otrzymanemi z Nankinu, zakomunikował sekretarzowi 
stanu Stmisonowi, iż Chiny pozostaną wierne zobowiązaniom, wpływają- 
pa z paktu Kelloga i kontynuować będą swą działalność w duchu po- 
ojowym. . 

Poseł niemiecki już urzęduje w ambasadzie sowieckiej 
w Pekinie 

PEKIN, 23 7, PAT. Gmach ambasady sowieckiej został oficjalnie objęty przez 
posła „niemieckiego. Rząd nankiński w dalszym ciągu ogłasza proklafacje, Zaznacza” 
jące, iż pragnie on załatwienia konfliktu bez mieszania się państw cudzoziemskich 
lecz zą pośrednictwem Ligi Narodów. 

ODPOWIEDŹ SOWIECKA NA NOTĘ 
ZA POŚREDNICTWEM NORWESKIEGO CHARGE D'AFFAIRES. 

otrzymane w ciągu 

MOSKWA, 23-VII. PAT. Dziś wręczono norweskiemu charge d'affair w 
res Danielsonowi podpisaną przez Karachana odpowiedź na natę Danielsona 
z dn. 17 b. m., która zawierała zawiadomienie rządu angielskiego o jego 
zgodzie na podjęcie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Z.S.S.R. a W. 
Brytanją. Nota sowiecka przeyjmuje do wiadomości zawiadomienie rządu. 
angielskiego, dotyczące jego dobrej woli w kierunku podjęcia stosunków 
dyplomatycznych pomiędzy W. Brytanją a Z. S.S.R., przerwanych bynaj- 
mniej nie z winy, ani na życzenia rządu sowieckiego. 

ZASADA: RÓWNOŚĆ GODNOŚĆ I SZACUNEK. 

W dalszym ciągu nota zazmacza, iż rząd sowiecki wita tę propozycję 
w interesie obu krajów oraz w interesie sprawy pokoju i wyraża zdanie, że 
konieczne jest zawarcie w jaknajkrótszym czasie trwałego układu w kwe- 
stjach spornych. 

Rząd sowiecki sądzi, iż ten trwały układ może dojść do skutku jedy- 
nie w drodze zasady traktowania obu stron na zasadzie równości oraz 
przez zachowanie wzajemnej godności i szacunku. 

Rząd sowiecki godzi się na prawa i zobowiązania przysługujące pań- 
stwom, pozostającym we wzajemnych stosunkach dyplomatycznych, o ile 
rząd angielski godzi się również na te prawa i zobowiązania. . 

P. DOWGALEWSKI JEDZIE DO LONDYNU. 
Rozumiejąc dobrze, ik nota angielska ma na widoku jedynie wstępną 

wymianę poglądów, wyłącznie na temat procedury, dotyczącej dyskusji nad 
spornemi kwestjami, a nie na temat ich istoty, oraz zdając sobie sprawę z 
tego, że wzmiankowane rokowania, dotyczące procedury, będą mogły być 
ukończone w ciągu bardzo krótkiego czasu, rząd sowiecki udzielił swemu 
ambasadorowi we Francji Dowgalewskiemu instrukcyj udania się w tym celu 
do Londynu. 

  

PROCES ULITZA 
KATOWICE, 23 VII. PAT. Dziś o 

godz. 9 min. 15 rozpoczął się tu 
przed izbą karną sądu okręgowego 
proces przeciwko Ottonowi Ulitzowi, 
przewodniczącemu niemieckiego Volks- 
bundu, byłemu posłowi na sejm ślą- 
ski, oskarżonemu 0 pomoc do de- 
zercji poborowemu Wiktorowi Bialu- 
sze, któremu jako przewodniczący 
Volksbundu wystawił na blankiecie 
firmowym Vołksbundu oświadczenie 
z datą Katowice 15 czerwca 1925 ro- 
ku, stwierdzające, że Bialucha jest 
członkiem Volksbundu i jako popiso- 
wy musi uciekać do Niemiec, który 
to czyn stanowi występek z $ 89i 
102 ustawy o powszechnym obowią- 
zku służby wojskowej. 

Trybunałowi przewodniczy prezes 
izby karnej dr. Herlinger, sędziami 
są wiceprezes Mieszkiel i sędzia okrę- 
gowy Borodzicz. Oskarża prokurator 
Małkowski. Obronę oskarżonego wno- 
szą adw. dr. Baj z Katowic i adw. 
Śmiarowski z Warszawy. Na sali jest 
kilkunastu sprawozdawców pism za- 
granicznych oraz kilkadziesiąt osób z 
publiczności. 

Po odczytaniu aktu oskarżenia 
przystąpiono do przesłuchania oskar- 
żonego Ulitza, który zeznaje w języ- 
ku niemieckim. Oskarżony zaprzeczył, 
by powołany w akcie oskarżenia do- 
kument pochodził od niego, a w 
szczególności wypierał się podpisu. 
Przewodniczący powołał 34 świadków, 
tak ze strony oskarżenia, jak i obrony. 

Obrońcy wnieśli o sprowadzenie 
nowych rzeczoznawców, prócz powo- 
łanego z urzędu proi. Króla z Kra- 
kowa. Obrona domaga się mianowi- 
cie p.p. Kwiecińskiego znawcy pisma, 
Axmana, znawcy pisma maszynowe 
go i profesora uniwersytetu krakow- 
skiego Vukadzinowicza, znawcy języ- 
ka. Sąd po naradzie rozstrzygnął, że 
zawezwie tych rzeczoznawców, o ile 
w toku rozprawy zajdzie tego potrze- 
ba.,Z kolei przystąpiono do postę: 
powania dowodowego. 

® 

W dalszym ciągu rozprawy  prze- 
ciwko Ulitzowi przesłuchiwano Świad- 
ków. Świadek kpt. Zychoń przedsta- 
wił, w jaki sposób doszedł do wy: 
krycia przestępstwa. Świadek oświad- 
czył w toku zeznań, iż posiada infor- 
macje, stwierdzające, że po procesie 
Volksbundu wywiad niemiecki usiło- 
wał uprowadzić zagranicę obciążają- 
cych świadków, a mianowicie- -pannę 
Wożźnikównę i p. Kneblównę, czemu 
jednak zdołano przeszkodzić. Snfacek 
adw. Wolny b. marszałek sejmu ślą- 
skiego, wyraził swą opinję, iž doku- 
ment, stanowiący podstawę oskarżenia 
nie jest autentyczny. 

Świadek Bielawski zeznał, że miał 
kilkakrotnie w rękach akta Volksbun- 
du iraz widział papier, na którym 
rozstrzelonym drukiem było napisane 
nazwisko Bielucha. ;Świadek  Woźni- 
kówna, potem Kneblówna, pracująca 
w swoim czasie w biurze Volksbun- 
du, opowiadają, iż często zgłaszali 
się tam mężczyźni w w.eku od 20 do 
21 lat, którzy oŚwiadczali,iż są;Niem- 
cami i nie chcą służyć w polskim woj- 
sku. Tych ludzi odsyłano do biura 
Volksbundu, które miało im ułatwić 
wyjazd zagranicę. O g. 19.15 rozpra- 
wa dzisiejsza została odroczona do 
jutra godz. 8.30 rano. 

P. Prezydent Rzeczypospolitej w Małopolste 
Lachodniej 

JASŁO, 23-VII. PAT. Przed wyjazdem 
z Miejsca Piastowego ofiarował Pan Prezy- 
dent 1000 zł. dla wychowanków szkoły rze- 
miósł, którą zwiedzał. Dyrekcja szkoły oraz 
uczniowie serdecznie dziękowali Panu Pre- 
zydentowi za ten wymowny dowód žyczli- 

ości. 
TARNOBRZEG, 23-VIl. PAT. W ostat- 

nim dniu swego pobytu w Jaśle Pan Prezy- 
dent Rz: czypospolitej przyjął przed Magi- 
stratem hołd dzieci jaselskich, które wręczy- 
ły Mu piękny wieniec z kłosów. Pan Prezy- 
dent przeszedł następnie przed frontem kom- 
panji przysposobienia wojskowego, poczem 
udał się do kościoła, gdzie wysłuchał Te 
Deum oraz wzniosłego przemówienia, wy- 
głoszonego przez ks. pr. Samborskiego, 
chwilę Pan Prezydent przedstawiciele Jud- 
Kamienicy Dołnej, gdzie zatrzymał się na 
ności tamtejszej wręczyli Mu memorjał w 
sprawie odbudowy zniszczonego mostu. 

Pan Prezydent obiecał rozpatrzyć tę 
sprawę. We wsi Baranów, leżącej na gra- 
nicy woj. lwowskiego, towarzyszyli Panu 
Prezydentowi woj. Gołuchowski oraz gen. 
Galica. Z Krzętkowa-Bojanowa, gdzie mie- 
ści się połigon artylerji, eskadra samolotów. 
2 p. lotniczego z Krakowa, towarzyszyła 
Panu Prezydentowi do Tarnobrzegu, który 
był kulminacyjnym punktem hołdu i owacyj 
dła dostojnego gościa. Przed bramą tryum- 
falną Pana Prezydenta witał burmisztrz mia- 
sta, przedstawiciele duchowieństwa,  staro- 
stwa, oraz p. Zdzisław Tarnowski, a w imie- 
niu miejscowego rolnictwa przemówił do 
Pana Prezydenta prezes okręgowego towa- 
rzystwa rolniczego Artur Tarnowski, zapew- 
niając, że wszyscy rolnicy ożywieni są chę- 

cią pracowania dla dobra państwa, przyczy- 
niając się tem samem do potęgi Rzeczypo- 
spolitej, której Pan Prezydent jest symbqlem 
i przedstawicielem. 2 
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Starożytne monety wykopano pod Rudziszkami 
Przed paru dniami podczas robót ziemnych we wsi Sklary gininy rudzis- 

kiej jeden z robotników natrafił na dziwnych kształtów urnę, po rozbiciu któ- 
rej znaleziono kilkaset sztuk monet srebrnych. 
rozchwytane przez mieszkańców tej wsi, 
tem policja i przybyła na miejsce nic już ri 

brać około 30 monet. Są to srebrne nieforemne blaszki z różnymi 

onety momentalnie zostały 
tak że w chwili gdy dowiedziała się o 
nie znaleziono. Zdołano jednak ode- 

znakami. 
Są to znaki obiegowe używane najprawdopodobniej w wieku XVI. 

  

HORODZIEJ 
— Straż ogułowa w  Horodzieju. 

Straż Ogniowa w Fiorodzieju rozwija się 
w myśl zasady, że nie ilość, a jakość stra- 
ży jest świadectwem i gwarancją rozwoju 
akcji przeciwpożarowej w swoim rejonie, 
a najlepszą tego lustracją jest fakt poni- 
żej przedstawiony. Dnia 15.VII. b.r. o godz. 
12.30 pan stąrosta Czarnocki z komisją, 
złożoną z ocób: pp. dr. Przysieckiego, pow. 
lekarza Krupskiego, inżyniera powa; komi- 
sarza Dereszko-Wercińskiego, komendanta 
pow. pol. państw.; Błążewicza, inspektora 
samorządowego i mjr. W: P. — w czasie 
swej inspekcji w Horodzieju zarządził 
alarm miejscowej straży ogniowej celem 
przekonania się o sprawności tejże. I 
aczkolwiek nieprzygotowani na ten wypa- 
dek, nie będąc nigdy w takich okoliczno- 
ściach alarmowani, mimo to—w przeciągu 
4-ch minut około 120 strażaków i9 koni 
(na ogólną ilość 255 strażaków i 30 koni) 
stanęło w pogotowiu, komendę których 
objął zast. komendanta straży p. Wład. 

- Awinowicki, który przed komisją Insp. o- 
debrał raport i następnie zdał go p. sta- 
roście. Z postawy i ordynku widać było, 
że strażący pod! względem przysposobienia 
wojsk. są doskonale wyszkołeni. Następnie 
strąż produkowała się pokazami, demon- 
strowanemi w różnych okolicznościach, 
wykazując całkowite opanowanie sytuacji. 
Sprawność i dziarskość tych bezinteresow= 
nych obrońców od klęski ogniowej wzbu- 
dziła ogólne uznanie. Wyniosło się wraże- 
nie, że miejscowa straż kroczy szybko po 
drodze pomyślnego rozwoju i jest oddana 
idei pożarnictwa. Usprawnienie: stanu orga” 
nizacyjnego i taboru straży horodziejskiej 
—zawdzięcza się kierownictwu eaergiczne= 
mu i przedsiębiorczemu, a przedewszystkiem 
prezesowi p. Izaakowi Awinowickiemu. 

DUNIŁOWICZE 
— Likwidacja skutków pożaru we wsi 

Nowosiołki. W tych dniach p. starosta na 
pow. Postawski W. Niedźwiecki wypłacił 
mieszkańcom wioski Nowosiółki, tut. gminy 
1.750 zł., tytułem zapomogi rządowej ofia- 
rom pożaru, jaki zniszczył przed niedawnym 
czasem dziewięć gospodarstw. Jest to tyl- 
ko zakończenie akcji pomocy, gdyż zaraz 
po pożarze z polecenia p. starosty udzielono 
pogorzelcom pomocy w postaci udzielenia 
pożyczki siewinej, dożywiania wszystkich po- 
gorzelców ze wszystkiemi członkami rodzin. 
Zarząd gminy zwolnił pogorzelców od po- 
winności podatkowych na rzecz gminy w 
bieżącym roku. 

Pogorzelcy , zebrani dla otrzymania za- 
pomogi, wyrazili p. staroście podziękowanie 
za interwencję celem przydziału pomocy 
wyrażając radość i podziękowanie Rządo- 
wi na przyjście z pomocą dla nich w tak 
ciężkich chwilach. 

Z uznaniem należy podkreślić działał- 
ność Powsz. Zakł. Ubezp. Wzaj., którego 
dyrektor P. Rackiewicz osobiście przybył 
3-g0 dnia po, pożarze z p. inspektorem 
Ubezp. na pow. Postawski do. Nowostołek 
celem oszącowania strat i natychmiastowej 
wypłaty zaliczki. Resztę należności wypłaco- 
no w ciągu kilku dni. 
© Dożywianie ludności. W czasie, od 
końca marca na terenie tut. gminy jest dó- 
żywianą ludność, która została dotknięta w 
ubiegłym roku klęską nieurodzaju. Pomoc 
ta pochodzi ze strony. rządu. W tym czasie 
dożywiano miesięcznie 749 osób i 350 dzie- 
ci w szkołach. Na czas feryj do 10 VIII, wy- 
dano dzieciom szkolnym, zamiast jak po- 
przednio gotowanej strawy, zboże. Ludność 
jest zadowoloną z pomocy tej, chociaż jak 
wszędzię nie brak i tu malkontentów. 
"'. — Budowa pomnika poległym w wal- 

kach o wolność. Wykonując uchwałę komi- 
tetu obchodu 10-lecia Niepodległości Polski, 
zawiąjał,się na terenie tut. gminy Kom.tet 
budowy wspomnianego pomnika, w skład 
którego wchodzą „przedstawiciele wszystkich 
sfer i wyznań bez względu na narodow ŚĆ. 

Komitet ten pozostaje pod protektora- 
tem p. starosty na pow. postawski W. Nie- 
dźwieckiego. Kosztorys został ^ргасомату 
przez p. architekta Dezora na sumę na s:- 
mę 6.000 zł. Prezydjum komitetu przyst?0u 
je ohecnie do zakładania fundamentu pod 
pomnik i projektuje się zakończenie robót 1a 
jesień, tak gdy tylko nastąpi zimowa po*u, 

  

będzie możliwem zebranie prochów  Pole- 
głych i pogrzebanych na całym terenie gmi- 
ny na jedno miejsce, gdzie stanie wspomnia- 
ny pomnik. Komitet wybrał miejsca pod 
pomnik, przy zbiegu ulic, na cmentarzu już 
dzisiaj zamkniętym dla grzebania zmarłych, 
i dzięki poparciu ś.p. ks. proboszcza S. Bo- 
bela, uzyskano u Jj.E. ks. arcybiskupa Jał- 
brzykowskiego zezwolenie na zajęcie tego 
miejsca. 

Miejmy nadzieję, że dzięki pracy preze- 
sa komitetu p. W. Webera i reszty członków 
prez ydjum oraz poparciu p. starosty ро- 
stawskiego, pomnik stanie w oznaczonym 
terminie, a trudności finansowe z jakiemi 
komitet musi się borykać, 'zostaną usunięte 
przez wkładkę dotków dobrowolnych na 
rzecz tak chłubnego czynu. A.N. 

` ŚWIĘCIANY 
. — Pobyt Naczelnika Wydziału Pracy i 

Opieki Społecznej w Święcjanach. W dniu 
21 b. m. zaszczycił swą obecnością w 
Święciany Naczelnik Wydziału Pracy i 
Opieki Społecznej p. Konrad Jocz. Korzysta- 
jąc z pobytu w Święcianach Naczelnik Wy- 
działu p. Konrad Jocz zwiedził szereg insty- 
tucyj jak Stację Opieki nad Matką i Dziec- 
kiem, Zw. Pracy Obywatelskiej Kobiet, 
Ośrodek Zdrowia Sejmiku Święciańskiego, 
Przedszkole Zw. Pracy Obyw. Kobiet, Schro 
nisko Sejmikowe dla sierot, Dom Ludowy 
im. Józefa Piłsudskiego, Fermę Schroniska 
w Skarbiszkach, Przytułek dla Starców T-wa 
Dobroczynności, następnie p. Naczelnik Wy- 
działu udał się do Mil b. siedziby gminy 
Święciańskiej, gdzie projektowane jest uru- 
chómienie przez Sejmik przytułku а star- 
ców. W drodze powrotnej p. Naczelnik Wy 
działu zwiedził przedszkole Żw. Pracy Obyw. 
Kobiet w N. Święcianach. 

Podczas pobytu w Milach p. Naczelnik 
Wydziału zwiedził Urząd Gminny infonmu- 
jąc się szczegółowo — © akcji dożywiania 
ludności i potrzebach w tym względzie. 

Bigos. 

STARE BIENIAKONIE. 

List do Redakcji 
Szanowny Panie Redaktorze! 
W numerze 90 (2000) „Słowa* dnia 19 

kwietnia bieżącego roku, w feljetonie p. t. 
„List do żony* p. Stanisław Rostworowski 
pisze: 

„Komendant był na święconem w jed- 
nym z pułków (41-ym Suwalskim p. uł.). 

Uzupełniam to: 
Już w Wielki Poniedziałek rozeszła się 

wieść o zbliżaniu się wojsk polskich. 
Radość była ogólna, gdy rządy bolsze- 

Pak tłuszczy dały się porządnie we 
znaki. 

We wtorek nądeszły pierwsze, polskie, 
pikiety, a we środę przybyła już kolumna 
wojsk polskich pod dowództwem gen. Beli- 
ny, którę ną prośbę gen. zaprowizowalem. 

We czwartek przybył adjutant gen Ry- 
dza Śmigłego. by znaleźć pukoje dla sztabu, 
a w pięć minut potem, poprzedzony pikieta- 
mi, przybył gen. Rydz Śmigły. 

„ W Wielką Sobotę przybył mój brat z 
wieścią O zajęciu przez gen. Belinę stacji 
Wilna. 

Tegoż dnia o godz: 20 przybył Komen- 
dant Józef Piłsudski. W salonie oczekiwał 
Go cały sztab i Komendant udał się na 
herbatę. . 

Po herbacie, kapitan Sulustrowski, ad- 
jutant gen. Rydza Śmigłego, poradził mi, bym 
prosił Komendanta o podpis i ja wysłałem 
bratanicę z notesem. Na jej prośbę Komen- 
dant józef Piłsudski, a potem cały sztab 
słożył podpisy. 

Generał Rydz Śmigły wyjechał wieczo- 
rem do Wilna. 

Wreszcie Komendant udał się na spo- 
czynek, który niestety co chwilę był prze- 
rywany przez adjutantów przychodzących po 
rozkazy. 

Na pierwszy dzień świąt zostałem przed 
stawiony Komendantowi i udaliś ny się na 
śniadanie. 

O godz. 14 podano Komendantowi auto, 
którego koła jednak tak werżnęły się w 
błoto, że niesposób było ruszyć. Podano 
inne i Komendant pojechał na stację Bie- 
niakonie, ską1 udał się do Jaszun, dla przy- 
jęcia dowództwa 

Proszę przyjąć wyrazy szacunku i po- 
ważania Wi ktor Golimont. 

Mie. Kubala podejmie nowy lot przez Aflantyk 
Stan zdrowia uczestnika tragicznego lotu jest coraz lepszy 

PONTA DEL GADA, 23 -7. Pat. Zawinął tu statek polski 

wiozący zwłoki majora Idzikowskiego. Jadący tymże statkier: 

„Iskra“ 

major Ku- 
bala czuje się o tyle dobrze, że udał się na ląd na przechadzkę. Oświad- 

czył on przedstawicielom prasy, że wadliwe funkcjonowanie motoru zmu- 

siło lotników do lądowania. Mjr. Kubala wyraził następnie ubolewanie z 

tego powodu, iż na Azorach niema terenów do lądowania. W związku z 

propozycją kolonii polskiej w Stanach Zjednoczonych nabycia nowego apa- 

ratu mjr. Kubala oświadczył, iż gotów jest podjąć w roku przyszłym no- 

„wy lot przez Atlantykipod warunkiem, iż rząd polski przyjmie 

zycję. 

Nehożeństwo za duszęś. 

tę propo- 

p. lotnika Idzikowskiego 
w Krakowie 

KRAKÓW, 23-VII. PAT. Staraniem prezydjum rady miejskiej L.O.P.P. oraz do- 
wódcy 2 p. lotniczego odbyło się dzisiaj w kościele Manjackim uroczyste nabożeństwo 
za duszę Ś. p. mjr. Idzikowskiego, odprawione przez ks. bisk. Rosponda. 

W nawie głównej ustawiono katafalik, przed którym wartę honorową pełnili 
oficerowie. Na nabożeństwie byli obecni przedstawiciełe województwa z radcą Nowa- 
kowskim, prezydent miasta sen. Rolle, korpus oficerski, delegacja weteranów 63 roku 

_ oraz bardzo liczna publiczność. 
Po mszy św. ks. gen. Niezgoda wygłosił kazanie o bohaterstwie polskiego lotni. 

ka. Orkiestra wojskowa z towarzyszeniem chóru wykonała utwory żałobne. 

Osfafni sygnafarjusze paktu Kelloga 
Złożenie dokumentów ratyfikacyjnych przez Austrję i 

Bułgarję 

WASZYNGTON, 23—7. Pat. W dniu wczorajszym w „departamencie 
Stanu złożone zostały dokumenty ratyfikacyjne paktu Kelloga przez przed- 
Sstawicieli Austrji i Bułgarji, W dniu jutrzejszym prezydent Hoover ogłosi 
oficjalnie wejście w życie wymierńionego paktu. 

Prowizoryczna komunikacja z Chinami przez 
CGhaharowsk Władywostok do Niegorełoe 
Ministerstwo komunikacji otrzymało od sowieckiego komisarjatu ko- 

munikacji dodatkową depesze, w której komisarjat ten podaje do wiado- 
mości, iż zorganizowana została prowizoryczna komunikacja do Chin dro- 
ga przez Chabarowsk-Władywostok, przyczem pociągi będą wysyłane raz 
w tygodniu: w czwartki ze stacji Niegorełoje i w piątki z Moskwy,w prze- 
ciwnym zaś kierunku—z Władywostoku do Moskwy w poniedziałki. 

Senaf francuski przyjmie układ Young'a 
PARYŻ, 23—7. Pat. Komisja spraw zagranicznych senatu zaaprobo- 

bował wnioski sprawozdawców, wypowiadające się za ratyiikacją układów 
w sprawie długów. 
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Zewsząd pofrosze a 
Cały Wiedeń jest głęboko przeję- 

ty wielką stratą jaką poniosła literatu- 
ra austrjacka, z powodu nagłej śmierci 
w kwiecie wieku jednego z najwięk- 
szych jpoetów  austrjackich Hugona 
Hofimansthala. 

Śmierć ta wywarła tem silniejsze 
wrażenie że została ona spowodowana 
tragicznym wypadkiem w rodzinie po- 
ety, gdyż znakomity poeta skonał nar 
gle na 'anewryzm serca po przeczyta- 
niu listu w którym. syn jego uzasadnia 
swoje samobójstwo. 

W tym samym czasie Londyn. miał 
również swoją sensację chociaż mniej 
tragiczną. Mianowicie do biura pocz- 
towego na Saint-James street zgłosił 
się osobnik ubrany w zwykły mundur 
listonosza w godzinach ekspedycji po- 
czty i zażądał wydania mu wszystkich 
paczek i listów poleconych. Ponieważ 
osobnik ten nie wzbudzał podejrzeń, 
tak swoim. wyglądem jak i zachowa- 
niem, wydano mu posyłki polecone i 
listy nie ządając wylegitymowania się 
i dopiero po przyjściu właściwego li- 
stonosza przekonanmo się że poprzedni 
był sprytnym złodziejem. ' 

Prawdopodobnie jest to sprawa 
zorganizowanej szajki amatorów po- 
syłek poleconych operującej na tery- 
tonjum. Wielkobrytyjskim, gdyż z tegoż 
samego dnia spostrzeżono przy segre- 
gowaniu listów i przesyłek poczto- 
wych w głównym urzędzie pocztowym 
w Londynie, brak przeszło stu paczek 
w worku zawierającym koresponden- 
cję z Kanady. Statkiem Laurentic przy- 
było do Liverpolu przeszło sto worków 
z korespondencją owe 100 paczek zgi- 
nęło z worka, który zawierał polecone 
przesyłki do londyńskich filji banków 
Kanadyjskich. Ponieważ pieczęcie na 
worku były nie naruszone, prowadzi 
się obecnie śledztwo czy rzeczywiście 
te posyłki były wysłane z Monrealu 
czy też numery tychże trafiły omyłko- 
wo do spisu wysłanych paczek. 

Porozumienie francusko niemieckie 
jest na najlepszej drodze, gdyż nietyl- 
ko na drodze politycznej i ekonomicz- 
nej widać znaczne postępy ale oba 
państwa celem zbliżenia i zaznajomie- 
nia się wprowadziły już od lat paru 
wymianę młodzieży uczącej się na czas 
wakacyjny. 

Dnia 4 lipca przybyła do Paryża 
wycieczka uczącej się młodzieży pod 
kierownictwem Dyrektora liceum Ro 
loff i profesora Scheneider. Po zwie- 
dzeniu Paryża uczestnicy . wycieczki 

Bombowy atak na Londyn 
W aerodromie w Hendon koło Lon- 

dynu odbyły się w dniu 13 lipca wiel- 
kie popisy lotnicze. 

Popisy odbyły się pod protektora- 

tem i w obecności księcia Walji, Mac 
Donalda i Lilipa Snowdena, widowi- 

sku temu przyglądało się przeszło sto 
tysięcy widzów. Na program widowi- 
ska złożyły się: akrobatyczne ewolucje 
aeroplanów, skok ze spadochronem, 

walka pomiędzy aeroplanami, i zbom- 
bardowanie fikcyjnego portu. 

Wojska atakujące składały się z 

trzech eskard miotaczy bomb, pomimo 

energicznej postawy eskadry lotniczej 
prowadzącej kontrofensywę, do któ- 
rej służyła za cel został zburzony. 

Przy tej okazji rozdano publiczno- 
ści znaczną ilość broszur, przestrzega- 
jących że może przyjść chwila, w któ- 
rej Londyn zostanie zaatakowany 
przez flotę powietrzną i że w takim 
wypadku miasta nie będzie można 
obronić. Broszura poprzedzona była 
przedmową, o autorstwo której posą- 
dzają kanclerza I'Echiquier.  Z.K. 

głównie z Paryża 
.”łzamieszkają przy rodzinach fran- 
cuskich w różnych okolicach Francji 
aż do 7 sierpnia poczem zabierając ze 
sobą dzieci rodzin, których byli gość- 
mi powrócą do Berilna. Dzieci fran- 
cuskie w ciągu następnego miesiącą 
mają doznawać takiej samej gościn- 
ności w rodzinach niemieckich. 

Pierwszym dziennikarzem który 
przybył aeroplanem do Paryża po od- 
byciu długiej bo ośmiu dniowej pad- 
róży z Angentyny do Paryża jest pan 
Wiktor Ortiz Machado redaktor dzien- 
nika „La Razon'* w Buenos-Aires. 

Pam Machado przybył do le Bour- 
get z Toulousy, czuje się on zupełnie 
dobrze i jest zachwycony wrażeniami 
doznanymi w ciągu 8 dni przebywania 
w powietrzu, z podziwem wyraża się 
on o doskonałości i sprawności linji 
powietrznej Francja — Buenos Aires 
która funkcjonuje z ogromną Ścisłoś- 
cią i regularnością . 

A propos lotów. Ze szczerem uczu- 
ciem niezasłużonej krzywdy czyta sh 
w prasie francuskiej, peany wynoszące 
pod niebiosa nieudały lot Costesa i Bel 
lonta, i ma się wrażenie że ich szczę- 
sliwy powrót do le Bourget jest im 
poczytywany za specjalną zasługę do- 
wodzącą ich znakomitej maesterji lot - 
niczej jak też i doskonałości ich apara- 
tu. Podczas tego wyrazy współczucia 
z powodu tragicznej śmierci naszego 
znakomitego lotnika Idzikowskiego. są 
tylko zdawkowymi komunałami. któ- 
rym naprzykład dziennik „Matin* po- 
święca stosunkowo bardzo mało miej- 
sca. Ba wielki dziennik nie zadał sobie 
nawet prawidłowego napisania nazwy 
szkolnego statku który wiezie ciało na- 
szego bohatera, gdyż w miejscu „Iskra* 
wszędzie jest podano Inka z dodatkiem 
komentarza że jest to statek szkolny 
portugalski. Doprawdy czas by nasi 
kochani aljanci nauczyli się prawidło- 
wo pisać nazwiska i imiona przynaj- 
mniej w tak ważnych wypadkach i 
zadali sobie trud dowiedzieć sie że 
Iskra jest statkiem polskim. 

Mamy przecie prawo wymagać pe- 
wnej kurtuazji od państwa, które czę- 
ściowo ponosi winę tragedji naszych 
lotników, gdyż poraz drugi przygoto- 
wywało lot, który tym razem zakoń- 
czony był katastrófą, a w obu razach 

lotnicy nasi spadli z winy wadliwości 
motorów francuskiej konstrukcji. A 
jednak pomimo tego że francuzów w 
pierwszej linji powinien był tragiczny 
wynik transatlantyckiego lotu najbar- 
dziej dotknąć, daleko szczersze wyrazy 
żalu i współczucia nad przedwczesną 

śmiercia Idzikowskiego dochodza nas 
z innych państw a przedewszystkiem 
z Włoch. 

Miejmv nadzieję że bohaterska 
śmierć jednego z największych asów, 
naszego lotnictwa powstrzyma innych 
od kuszenia się ma zdobycie niemożli-' 
wości przelotu aeroplanem z Europy 
do Ameryki, a już bezwzględnie na 
nrzygotowywaniu takiego lotu we 
Francji na aparatach francuskich. ZK. 

Nowa zachęta do podróży do Rosj 
sowieckiej 

W Rosji sowieckiej opublikowano 
obecnie dekret normujący jaką sumę 
pieniędzy każdy turysta musi wydać 
podczas swego pobytu w Rosji. Przy 
wyjeździe wszyscy turyści podlegają 
ścisłej kontroli, gdyż wolno im wy- 
wieźć tyliko pozostałości z tego, co ze 
sobą przywieźli po potrąceniu sumy, 
którą powinni byli wydać w Rosji. 

Przypuszczać należy że ten nowy 
przepis dla obcopoddanych nie wpły- 
nie dodatnio na wzmożenie ruchu tu- 
rystycznego. ŁK. 

  

  

HOFMANNSTHA 
Kilka dni temu, w posiadłości 

swej majątkowej, w Rodaun pod 
Wiedniem, życia dókonał nagle, rażo- 
ny jak piorunem tragicznym zgonem, 
liczący zaledwie 55 lat, największy w 
chwili obecnej, obok Rilke'go poeta 
niemiecki a nawet i na wszechświato- 
wym Parnasie nie mający dziś równe- 
go sobie pod względem wysokości 
lotu w połączeniu z mistrzowstwem po- 
etyckiego kunsztu tudzież co do roz- 
ległości zainteresowań obejmujących 
chyba całą niezmierzoną skalę wszyst- 
kich kultur i wszystkich ideologij. | 

Zgas!-—-išcie jak gwiazda na niebo- 
skłonie— Hugo von FHofmanusthal. 

Potomek . dawno już temu nobi- 
„litowanego rodu wielkich przemysłow: 
ców, wyrosły ze starodawnego ' pnia 
katolickiego patrycjatu wiedeńskiego— 
żywot miał od wczesnej młodości 
olimpijski... A la Góthe. Już w 

17-tym, w 18-tym roku życia chodził ° 
w Sławie niemal równej tej, co była 
jego udziałem w teraźniejszych cza- 
sach. Życie miał rodzinne, domowe, 
wręcz idealne. 

I oto zrywa się, jak burza w peł- 
ni pogodnego dnia— katastrofa. 

Córce, wydanej zamąż do Heidel- 
berga za jednego z tamtejszych uni- 
wersyteckich proiesorów, powodzi się 
jaknajlepiej. Młodszy syn zaczynał 
już pewną nogą iść przez Świat o 
własnych siłach. Tylko starszy syn, 
Franz, aczkolwiek zdolny, gruntownie 
wykształcony i niewyczerpanie praco- 
wity, a ambitny 'bez końca i miary, 
wciąż nie'może, w jakiejkolwiek karje- 
rze poczuć stałego gruntu pod noga- 
mi, Nic mu się w życiu -nie udaje. 
Jeździł aż do Ameryki, tam szukać 
Szczęścia. Musiał wrócić nie wskó- 
rawszy nic i tam. Mógłby o sobie 
powiedzieć słowami posty: Omnia 

Ь 1 DELBRIIGK 
fui et nihil expedit.. 

Po jednej z niezliczonych prób 
przełamania prześladującego go losu, 
wraca Franz von Hofmannsthal pod 
rodzicielski dach (gdzie dla niego 
przecie jest aż nadto miejsca wśród 
sporego dostatku) i — w przystępie 
zrozpaczenia i rozbolałej miłości włas- 
nej-w tymże rodzicielskim domu 
wystrzałem z rewolweru kres swemu 
życiu kładzie. ` 

Ojciec, którego zrównoważenie 
przywykli ludzie podziwiać, usiłuje i 
tym razem przemódz piekielny wstrząs, 
który nim zachwiał. Lecz gdy przysz- 
ło wyjść z domu za trumną syna 
eksportowaną do kościoła w Rodaun, 
nie. starczyło sił. Hotmannsthal. jął 
słaniać się, i zdołał tylko, uchwyciw- 
Szy się ramienia żony, z przerażeniem 
w Oczach te tylko dobyć z siebie wy- 
raz;: ‚ 

— Co to jest?.. Ja mówić nie 
mogę... Położony na otomanę stracił 
przytomność. Nadbiegli lekarze. Stwier- 
dzili atak apoplektyczny. Bezskuteczny 
był każdy zabieg. We dwie godziny 
potem Hugo von Hofmannsthal, 
nie odzyskawszy przytomności, już 
nie żył. 

Cios był zbyt mocny. I ugodził w 
samo serce... którego wrażliwość wy- 
dawała się tylu nawet najżarliwszym 
wielbicielom dzieł poety — niedosta- 
teczną! 

Parnasistą nazywano jakże często 
Hofmannsthala, mając na myśli znaną 
francuską szkołę poetycką. Powiada- 
no, ze chłodem wieje od jego 
przepięknych wierszy, jak od marmu- 
rów— choćby najbardziei mistrzowsko 
rzeźbionych. Lecz i Musseta ileż razy 
miano na ustach delektując się roz- 
kosznem zacięciem roccoco w mnóst- 
wie poezyj Hofmansthala. Tymczasem 

ten „klasyk austrjacki", jak go nazy- 
wano, był z rasy Lenau'a i Grillpar- 
zera, Raimunda i Nestroy'a. Tyle w 
nim, w -gruncie rzeczy, było—szukam 
napróżno polskiego wyrazu tej... tej 
kelis iar Innigkeit iwes- 
terreichischer Zartheit 
całkiem nieznanych zarówno francu- 
skim parnasistom jak Mussetowi... ani 
np. Vrchlickiemu, który przecie też 
przychodzi na pamięć gdy o Hof- 
mannsthalu mowa. 

Mnóstwo, ani słowa, cerebralnego 
operowania zarówno — filozoficznemi 
subtelnościami jak często istną ka- 
zuistyką wybujałej. przemisternionej 
formy,—ale co za wysoka, co za naj 
wyższa k l a sa tej całej poezji Hoi- 
mannsthala. Choćby się w niej nie 
gustowało bezpamiętnie,—to przyznać 
trzeba. 

Dość przypomnieć te, które sła- 
wę niespełna 20-letniego poety ugrun- 
towały, suto liryką przepojone: stu- 
djum dramatyczne „Wczoraj”, poemat 
dramatyczny „Śmierć Tvejana“, dra- 
mat „Der Tor und der Tod“. 

Potem przyszła nowa serja jedno- 
aktowych utworów dramatycznych, ze 
słynną „Die Frau im Feaster; przy- 
Szła ponura, przeraźliwa „Elektra” 
pełna okropieństw (którą grała przed 
wojną na scenie operowej warszaw- 
skiego Teatru Wielkiego Wysocka 
wywołując niezapomniane wrażenie 
niesamowitej, wstrząsaiącej grozy). 
Potem zjawia się „Edyp i Sfinks" 
hofmannsthalowski prolog do sofokle- 
sowego „Edypa“. Potem następuje 
jakby zżycie się ze sobą Hofmanns- 
thala i Ryszarda Straussa (co za po- 
krewne dwie natury artystyczne!| któ- 
remu Hofmannsthal pisze tekst dla 
„Rosenkavalier'a* i dla „Ariadny na 
wyspie Naxos'", a tegoż 1912 go roku 
pisze Hofmannsthal dla Reinhardta 
słynne widowisko (Festspiel) „„Jeder- 

mann“, które Reinhardt wystawia nie- 
zrównanie w Salzburgu pod otwartem 
niebem. A ile znakomitych przekła- 
dów arcydzieł wszechświatowej litera- 
tury wyszło z pod pióra Hoimanns- 
thala... Zaś tę całą twórczość o naj- 
wyższem napięciu przeplatają liryki, 
których już «dziś , żadna -niemiecka 
antologia pominąc nie może, albo ta- 
kie. utwory komedjowe o głębokiej 
„innere  Bedeutung" jak np: „Der 
Schwierige“ lub „Die Frau ohne „Schat- 
ten*, albo takie, prozą pisane Świetne 
essays jak o Marji Teresie lub 
księciu Eugenjuszu Sabaudzkim, wkra- 
czające w dziedzinę. polityki w _ naj- 
szerszem jej rozumieniu, a w której 
to dziedzinie też Hoimannsthal bynaj- 
mniej nie czuł się obcym. 

Tu mi urwać trzeba. Nie wytrzy- 
mają więcej .. szpalty gazety! Wy- 
starczy dla nich sama tylko aktualność 

Hofmansthal? Umarł? Owszem... 
owszem... prosimy bardzo. Wiado- 
mość nie nadzwyczajna ale zawsze— 
wiadomość! Mnóstwo. co prawda, lu- 
dzi nie wiedziało, że Hofmannsthal wo- 
góle żyje. No, i nic im od tego nie 
dolegało. 

Ale—za przeproszeniem! Niby to 
ogórkowe czasy (tedy i na rozpisy- 
wanie się o Hofmannsthalu starczyło- 
by miejsca ,w gazecie) lecz jakie to 
ogórkowe czasy! Ladne ogórkowe 
czasy! Sam Briand bierze się sklejać 
Paneuropę—co chwila ktoś na złama- 
nie karku zrywa się przelatywać przez 
Atlantyk—a nad Amurem zaczynają 
nie na żarty pogrzmiewać dawno nie* 
słyszane armaty... 

Słyszycie państwo? Naturalnie. No, 
to słuchajmy. | niech nam nikt nie 
przeszkadza. 

® 

Niemał jednocześnie z Hofmanns- 
thalem w dniu 15:tym lipca, zakończył 

ziemską swą wędrówkę, długą, bo 80 
lat i miesięcy kilka trwającą, inny Iu- 
minarz niemieckiej umysłowości i kul- 
tury, nie Austrjak lecz Prusak rodo- 
wity, prof. Hans Delbriick. 

Wielkie imię... rozgłośne... które- 
go powadze i wpływowi ulegały nie- 
raz nawet sfery polityczne najmniej 
pochopne do liczenia się z czyjemkol- 
wiek zdaniem. 

Nestor historyków _ niemieckich, 
uczeń Hegla i Ranke'go znany był w 
świecie całym przedewszystkiem jako 
długoletni, coś czy nie od roku 1880-go 
redaktor naczelny wydawnictwa perjo- 
dycznego historycznego o wysokim 
autorytecie naukowym: „Preussische 
Jahrbiicher*. 

W uniwersytecie berlińskim objął 
katedrę po Freitschke'm. Głównym 
jego tytułem do sławy są dwa prze- 
dewszystkiem kapitalne dzieła: „„Ge- 
schichte der Kriegskunst* oraz o5- 
szerna „Weltgeschichte“, której tom 
pierwszy ukazał się dopiero w 1924 
r. obejmująca najświetniejsze wykłady 
proiesorskie Delbriicka. 

Znakomity historyk, ujmujący czę- 
sto pióro publicysty obdarzonego nie 
wyczerpanym temperamentem*) ode: 
grał też niemałoważną rolę politycz- 
ną. On to wychowywał, jeszcze mię- 
dzy 1874 a 1880 rokiem trzeciego 
syna ówczesnego następcy tronu. To 
go Ściśle bardzo zbliżyło do przyszłe- 
go cesarza Fryderyka lllgo i jego 
małżonki, których był zdeklarowanym 
wielbicielem tudzież ideologji cesarza 
Fryderyka gorliwym propagatorem. 
Nie przebaczył mu tego nigdy — ce- 
  

*) Podczas uroczystęgo obchodzenia da- 
słownie przez elitę całych Niemiec, w listo- 
padzie roku ub. w Berlinie 80-tej rocznicy 
urodzin Delbriicka, wygłosił on wspaniałą 
mowę wprawiając w zdumienie siłą jej 
i swadą. Ale... po ośmdziesiątym roku ży- 

cią 3 to już cuda i dziwy -— na krótką 
m etę. 

sarz Wilhelm II gi. Był też Delbriick 
nieustępliwym i odważnym prze ci w- 
nikiem polityki usiłują- 
cejwynarodowić Polaków 
i Duńczyków; nigdy, w żad- 
nym wypadku nie godził się na nią. 

' Za czasów Bismarka przez lata 

  

śp 

całe zasiadał 'w sejmie pruskim ną 
partyjnych ławach  umiarkowanyc 
konserwatystów (Freikonservative); po- 
czem był członkiem Reichstagu. 

Mylił się—bywało. Tak np. kry- 
tykując plan naruszenia neutralności 
Belgii (podczas ostatniej Wielkiej 
Wojny), on taki Śmiały i krewki, nie 
zdobył się jednak na kategoryczne 
wystąpienie przeciw takiej barbarji, 
Natomiast, któż nie pamięta formal- 
nych protestów Delbriicka przeciwko 
walczeniu łodziami podwodnemi, prze- 
ciwko polityce cesarza Wilhelma na- 
cechowanej skrajnym i bezwzględnym 
militaryzmem, przeciwko demagogicz- 
nym orgjom wszechniemców oraz 
aneksjonistów! 

Delbriick przecie domagał się wciąż, 
i domagał corychlejszego zawierania 
pokoju ...dugodowego. Verstandigungs- 
frieden. On to, bodaj czy nie pierw- 
szy, wskazał па Ludendorffa i Tirpitza 
jako na głównie odpowiedzialnych za 
zalanie Europy wojną ze wszystkiemi 
jej okropieństwami. 

Delbriick w ciągu długiej swojej 
karjery zarówno wszechświatowej sła-- 
wy historyka jak działacza polityczne- 
go usiłował zawsze być w zgodzie ze 
słusznością, sprawiedli- 
wością i prawdą. 

l to nietylko godzi się powiedzieć 
lecz trzeba powiedzieć, obowiązkiem 
jest powiedzieć właśnie po polsku, 
a głośno, obnażywszy z respektem. 
głowę— u jego mogiły. 

Cz. J. 

” 

›
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„dewszystkiem kryzysem kredytowo pie 

KURIER G05PODLACZY ZIEM WSCHODNICH 
Sytuacja gospodarcza w Esfonii 

W dziale kroniki zagranicznej urzę- towarów za Kor. 14.4 miljn., eksporto- 
dowe wydawnictwo „Przemysł i Han- wano za Kor. 9.6 miljn. Ogólne liczby 
del'* podaje szereg ciekawych informa- za pierwsze 5 miesięcy bieżącego i 
cyj o przeżywanym w Estonji kryzy- ubiegłego roku podane są w mastępu- 
sie gospodarczym. Kryzys ten ma pew- jącem zestawieniu (w miljn. kor).: 
me cechy analogiczne z wstrzącem go- 
spodarczym w innych państwach bał- Import Export 

tyckich, i dlatego uważamy za wska- Ua о: 1928 1929 — 1928 1929 

zane przytoczyć tu uwagi „Przemysłu żywcze 134 174 148 110 

i Handlu“. Surowce i pół- 
„Estonja przechodzi obecnie kry- OE owa ka ga 

zys, który aczkolwiek w dużej mierze Ц A ь ‚ 

ц{а!еіпхіжо{ту jest od przyczyn przypad- WA gotowe a 2 a 13:3 
kowych — warunków  atmosferycz- 

Ogółem: 479 51'5 433 373 nych (zły urodzaj, zwłaszcza niedobór 
pasz w r. 1928), jednakowoż jest prze- Zwiększone w r. b. liczby importo- 

е e motażma ilość wolnych we dają się przypisać wyłącznie wzro- 
o ad Roe stowi importu artykułów spożywczych 

estońskim dzięki reformie finansowej ZA unia a dy 

oraz pożyczce Ligi Narodów, zużyta gay konsumpcyjnych, jak również i 
została przeważnie w celu nadania go” Siewnė, 2 wreszcie i na paszę (głów- 
Re > Pa a: nie żyta). To ostatnie jest powodem 
cznie szybszego ho В is że Estonja nie odczuła tak bardzo do- 
przytem z ga ле GT o tkliwego braku pasz, a jej eksport pro- 
> piimiozej r SRy USA ЕСО ае zwierzęcych (masła, mięsa) 
S. To aus W: se choć spadł w omawianym okresie r.b. 
wodu złych zyk 3 Fara” Ea w porównaniu do r. ub. z Kor 11.2 spodarstwo marodowe Estonji przed „too : Z LS 
dość poważnym kryzysem. miljn. do Kor. 9.2 miljn., to ostatnio 

Zmniejszenie siły nabywczej ludno- ADA S VE A IS SS AOL MO NA BSK 

Tragiczne nieporozumienie ści rolniczej pociągnęło za sobą zastój 
w inych gałęziach gospodarstwa na- 
rodowego. Jednocześnie banki, z Eesti Około godziny 1-е] w nocy z 22 

Bank na czele, wprowadziły tak po- да 23, zamożny handlarz leśny, Lej- 
ważne restrykcje „kredytowe, że brak = Rutsztaja wracał przez ulicę Sło- 

kredytu odrazu więcej dał się odczuć, wackiego od swojej małżonki, zamie- 

niż również zresztą osłabiony zbyt. szkałej na jetnisku w Zakrecie. Prze- 

Wynikiem tego są trudności finansowe, chodzący tamtędy SWadówcy Tur. 

całego szeregi finm, liczne upadłości kowski z kolegą, nieznający Rutsztaj- 

j wybitny wzrost ilości zaprotestowa” ną powzięli co do niego podejrzenie, 

nych weksli. Na miejscu widzi SIę W żę to jest komunista rozrzucający 
tem mawet jeszcze dobre strony, jak ulotki (Rutsztajn miał w ręku zawi- 

np. selekcję przedsiębiorstw, p łą. niatko z bielizną) 1 wezwali go do 

Pb wach 8 aa) ŚR. zatrzymania się. Rutsztajn miał przy 

Jednocześnie zwrócono uwagę na sze- B NE RE ke i ta 

reg niedogodności prawa skarbowego, oko B © “_‘У"“ а Bo. xi a Gł on- 

niedość chroniącego in.teresy wierzy- Ei 2 dac Rai OWcOwW a> 

ciela. udlęceki a: > = pobiegli waadow: 
Poważne kredyty, jeszcze tak nie- ' > й 3 > 

Rio w dużej miare udzielać życiu CY głośno abpa okrzyki. Gdy Rut 

gospodarczemu, przyczyniły się do $rtajn z ulicy Słowackiego skręcił na 

Erde importu. co sprowadziło już Nowógródzką, zastąpił mu koło skła- 

od szeregu miesięcy trwająca pasyw- dów Welera, si tych składów, któ- 

ność bilansu handlowego. Początko- Tego jednak Rudsztajn uderzył i ode- 

wo zamierzane podniesienie ceł, które pchnął. W opo tona = ze 

miało zahamować import, uznane zo- stróżem na LE ' wiwiadowca LĄ 

stało wkrótce za zbyt daleko idący kowski i oszołomiony przez strac 

środek, wobec czego przedewszyst- Rutsztaja uderzył go laską. Turkow- 

kiem zwrócono uwagę na popieranie ski, który uprzednio strzelał w po- 

produkcji, a przeto i eksportu. W tym wietrze, wypalił w Rutsztejna i zabił go. 

celu istnieje tendencja do obniżenia Trupa odwieziono do Pogotowia 

względnie zniesienia ceł na szereg su- Ratunkowego, gdzie  skonstatowano 
rowców przemysłowych. Jednocześnie tylko Śmierć. Kula trafiła go w klat- 
Państwo poważnie interesuje się spra- kę piersiową z lewej strony „i wyszła 

wą przejęcia gwarancji kredytów eks- > ao. is = ofiary 
ort h.maiac na oku przedewszy- tragicznego nieporozumienia wczoraj 

ST Ais nie yta Е ‚ o 11-ej przewieziono do kostnicy šw. 
Jakóba. 

stkiem, o ile nie wyłącznie eksport wy- 

Obowiązek dziennikarski nie poz- 

Bandurski, sztandar górnośląskich po- 
wstańców i ś. p. Marszałek Foch. 

— Echa niezatwierdzenia budżetu gmi- 
ny żydowskiej. W związku z nieprzyjęciem 
budżetu gminy żydowskiej odbyła się nad- 
zwyczajne posiedzenie kom. miejskiego 

już (kwiecień) zaczyna wykazywać OE, Sjomsycznć. m dr. Wygodzki bro- 
ponowny wzrost (w zakresie prOdu- nił prezesa zarządu gminy p. Kruka, prze- 
któw nabiałowych). Eksport drzewa ciwko któremu skierowana była demonstra- 
wykazuje minimalny spadek, natomiast Cia z nieprzyjęciem budżetu. Dr. Wygodzki 

ZE: ^ wystąpił przytem przeciwko dr. Krasnosiel- 
BEAC. wytworów przemysłowych skiemu zarzucając mu złamanie dyscypliny 
wykazuje zniżkę dość poważną. partyjnej. 

W miejscowych kołach gospodar- — Wycieczka dziennikarzy czecho- 
czych oceniają bardzo optymistycznie słowackich zwiedza Wilno. W dniu 
znaczenie ratyfikowanego z końcem wczorajszym pociągiem warszawskim 
czerwca przez Reichstag niemiecki o godz. 8 min. 5 przybyła do Wilna 

(Parlament estoński uczynił to wcze- po zwiedzeniu P.W.K., Krakowa i War 
śniej) traktatu handlowego niemiecko- szawy wycieczka 8 dziennikarzy cze- 
estońskiego. Spodziewają się, że kon- chosłowiackich. W skład wycieczki 

prędko w życie, otworzy przed szere- wchodzą: senator Pichl, prezes syndy- 

wencja ta, wchodząca już stosunkowo katu dziennikarzy czachosłowackich, 
giem wytworów gospodarstwa estoń- dyrektor Svihavsky — (Centropress), 
skiego szersze możliwości zbytu na naczelny redaktor Laurin — (Prager 

rynku niemieckim. Press), naczelny red. Pimper — (Na- 
Ostatnie dane za czerwiec pozwa- rodny Listy), naczelny red. dr. Fuchs 

lają przypuszczać, że już wkrótce -— (Prager Abendblatt), redaktor Bass 
Estonja będzie miała poza sobą okres —— (Ludove Noviny) Berno, naczelny 
niedoboru handlu zagranicznego. Już red. Zamykal — (Nasinec Opimuniec), 
trzeci tydzień czerwca — przyniósł naczelny red. Kraus — (Ceteka). 
wzrost rezerw walutowych Eesti-Bank. Goście czechosłowaccy złożyli wi- 

Biorąc poza tem pod uwagę, że wido- zytę p. wicewojewodzie Kirtiklisowi, 

ki na urodzaj w r. b. są bardzo po- który następnie rewizytował ich w ho- 

myślne, należy stwierdzić, że opty- telu Europejskim, gdzie zamieszkali. 
mizm, który znów zaczyna zabarwiać Goście odwiedzili również J.E. ks. bi- 
poglądy sfer gospodarczych Estonji, skupa Wł. Bandurskiego w jego miesz- 
ma realne podstawy, i że omawiany kaniu w pałacu. 
powyżej kryzys ustąpi miejsca widocz- Oprowadzani przez kolegów  wi- 

nej poprawie. (©)  leńskich oraz urzędnika urzędu woje- 
wódzkiego dziennikarze  czechosło- 

" waccy zwiedzali miasto. 
Dziś rano goście czechosłowaccy 

odjeżdżają na kilkodniowy pobyt do 
Rygi. ; 

— Dzialalnošč6 „Prošwietv“. Dn. 23 b. 
m. powrócił do Wilna prezes Radv Okrego- 

wej białoruskiego Towarzystwa „Praświeta' 

p. Wiernikowski, który w ciągu lipca urzą- 

  

wala nam tej notatki puścić bez. kilku 
słów krytyki co do policyjnego regu- 
laminu, pozwalającego na zatrzymy- 
wanie przechodniów podczas nocy. 
przez wywiadowców w ubraniach. cy- P.. ! RORY, RDS 

° +. dził na terenie województwa wileńskiego 5 

wilnych. Skąd na litość Boską ja PG iš konferencv. Poslowie białoruskie- 
mam wiedzieć, że wywiadowca, który. go robotniczo-sielańskiego klubu kilkakrot- ywi V-gi Jag : 
wyłazi z za węgła na pustej ulicy i a aki rozbić wiece i konferencje „Pra- 

wola na mnie „stoj“ jest wywiadow- SWICWY « > rż *  — Sprawa Szermana znowu aktualna. 
cą, a nie bandytą. Jeśli to jest dzień, Sprawa Szefa stanowiska lekarza 
to przyjmujemy zgóry, że twarz szkolnego dla szkół żydowskich w Wilnie 
każdego wywiadowcy Świeci uczciwoś- stala sie znów aktualna i wywołała ogólne 
cią i prawością, ale mroków nocy Zainteresowanie. 

- z Według umowy Magistratu ze związ- 

takie Światło nie przenika. Nie wyklu- tiem ich, żydów, stanowisko lekarza dla 
czamy zupełnie wypadku, gdy ktoś szkół żydowskich miało być obsadzone w 
ulegający ustawicznym napadom zare- porozumieniu ze związkiem a tymczasem 

i RO Magistrat ogłosił przetarg. 
aguje na takie „Stoj“ wystrzatem < " Žydowskie czasopismo „Cajt“ pisząc 0 

rewolweru, a nie poddaniem SIĘ tem w Nr. 1065 dodaje: „Widocznie, że Ma- 
rewizji. Rozumiemy, że wywiadowca gistrat w ten sposób chce sobie zyskać po- 
może wyręczać policjanta mundvro- ANUASEO lekarza, a może nawet dr. Szer- 

wego w zatrzymywaniu osób, tylko %18 - TEATR I MUZYKA 
albo podczas dnia, gdy wywiadowca : ' PGE 

spokojnie i swobodnie może pokazać , — Teatr Polski (sala „Lutnia“). Ostat 
swój znaczek zatrzymywanemu oby- "ie przedstawienie „Ewy bez zasłon”. Dziś, 

po raz przedostatni grana będzie ciesząca 

watelowi, albo w nocy tylko wtedy, się rekordowem powodzeniem „Ewa bez 
gdy jest zupełnie pewny, że dany zasłon” z Zofją Jaroszewską w roli tytułowej 
osobnik jest poszukiwanym przez nie- Codziennie zapełniona po ZA Ss 
go przestępcą. Stanowczo nie można Teatru Polskiego oraz pełne entuzjazmu 

° . 5 rzyjęcie zarówno sztuki jak i naszego uro- 
dopuścić, aby wywiadowcy policyjni czego gościa Zotji Jaroszewskiej , dobitnie 
w nocy mogli zatrzymywać kogo Się świadczą o wyjątkowem powodzeniu sztuki. 

Praska grupa zespołu teatru artysty- 
cznego w Wilnie. Sfery miarodajne ze wzglę- 
du na wyjątkowo kulturalną działalność te- 

zespołu, 

załatwić udzielity zezwolenia na krótki pobyt w Wił- 
nie. Znakomici goście występować będą w 

im podoba. 
Mamy nadzieję, że energiczne kie- 

rownictwo policji wileńskiej, które w 
ostatnich czasach potrafiło 
wiele drażliwych spraw wejdzie i w 
tę kwestję i sprawcę zabójstwa niewin- 
nego człowieka przykładnie ukarze. 

go jedynego w swoim rodzaju 

sali „Lutnia“. 
Pierwszy występ odbędzie się w piątek 

26 lipca. Repertuar zapowiada: w piątek — 

(FERIE GROT WARN PAN IRT AE 
SH T P. 

MICHAŁ PRÓSZYŃSKI 
Syn Mieczysława i Wilhelminy ze Słotw ńskich, właściciel maj. Koro- 
leszczewicze, ziemi Mińskiej, urodzony w r. 1855, zmarł dnia 20 lipca rb. 

i zostai pochowany na «mentarzu po-Bernardj ńskim. 

O czem krewnych i znajomych zawiadamia 

Rodzi: a. 

PRIENAI MOREWOGEO OTOK 

Nowa Wileńska Cenfrala Telefoniczna 
— Hało! Miejska- Halo! Halo!.. Halo! 

Miejska! 
Nerwowe, wielokrotne stukanie 0 widel- 

ki telefonu... 
W słuchawce głos damski i słowa: 

— 14. Proszę pana o niestukanie wideł. 
kami. 

„Uprzejma* odpowiedź: 
Ależ pani ma wyjątkową passję wypro- 

wadzania ludzi z równowagi. Robi pani to 
nadzwyczajnie. 

Albo: — Proszę pani, takie łączenie i 
żadne łączenie — to dwa żadne łączenia. 

Chodziło mi także o coś jeszcze; o to 
czułem się w obowiązku dać odpowiedź 
wszystkim tym, którzy nie mając pojęcia 
o wielkiej pracy naszej centrali telefonicznej 
tak skorzy są do narzekań na nią, z taką 
łatwością i bezceremonjalnością „obchodzą 
się'* telefonicznie z pannami, które ciężką 
służbę łączności w Wilnie pełnią. 

Skorzystałem tedy z uprzejmego przy- 
zwolenia jp. Inż. Kowalenki — Nacz. Wydz. 
w Wil. Dyr. Poczt i Telegr. na zwiedzenie 
naszej centrau telefonicznej i zgóry ucie- 
szony jego zapowiedzią, że mi to zwiedze- 

  

  

  

A Wejście do Wileńskiej 

Albo: — Radzę pani skończyć z karje- 
rą telefoniczną i użyć się do niańczenia dzie. 
ci; tam pani „spokoj“ bardziej się przyda. 

Albo: — Co pani wtašciwie robi na Cen: 
trali? 

Pewno albo flirtuje alb w nosie dłubie, 
a mie łączy. ” 

Možna tych „rozmowek“ abonentow te- 
lefonicznych z p. p. telefonistkami przyto- 
czyć wiele: się chce — bez końca. Arogancja 
właściciela telefonu w stosunku do pani, któ- 
ra „łączy”, granic nie ma. 

Nikt z „łających się* przez telefon nie- 
ma nawet dziesiątej części pojęcia o pracy 
telefonistki. 

Wydaje mu się: 1-0, że cała Centrala 

Centrali Telefonicpnej. З ' у = 

nie osobiście ułatwi, wczesną godziną ran- 
na pomknęłem któregoś dnia na róg Zam- 
kowej i Ś-to Jańskiej. Е 

* + * 

Wileńska centrala telefoniczna mieści 
się w dość skromnym budynku murowanym 
stojącym w dziedzińcu Poczty głównej vis 
a vis św. Jana. i 

Zączynam zwiedzanie mając za towa- 
rzyszy i łaskawych przewodników pp. Inż. 
Kowalenkę i Wasilewskiego — głównego 
mechanika centrali. 2 

Schodzimy do piwnic. Tu między fun“ 
damentami otwór, a przez niego wślizguje 
się gruba kiszka, coś w rodzaju „węża* po- 
żarnego. 

tworów przemysłowych do Z.S.R.R. 
Kilka liczb, niżej podanych, odpo- 

wiednio zilustruje Ikwestję ksztaltowa-  ——22220220052———> 
nia się bilansu handlowego Estonii w 
ciągu ikilku ostatnich miesięcy. Dane 

  
„Bieda nie hańbi", w sobotę — „Na dafe”, 
w niedzielę — „Wiśniowy sad*, w ponie- 
działek — „Ożenek*, we wtorek — „Potę- 

ga ciemnoty“. i В 
Bilety na wszystkie przedstawienia па- za maj świadczą O tem, že w tym mie- 

siącu pasywność bilansu bvła bardzo 
wyraźnie zaznaczona, podobnie jak w 

  

kwietniu. Import wyniósł Kor. 13.2 | '4RODA 
milin., eksport zaś Kor. 9.4 miki. wobec : g 3 m. 
czego saldo pasywne wyniosło Kor. 24 BEE paz żmii 
3.8 miljn. W kwietniu importowano Krystyny Zach. sł. o g, 19 m. 39 

jutro 
Jakóba 
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— Z lzby przemysłowo-handiowej w 
Wilnie. Na skutek starań związku Izb Prze- / 
mysłowo-Handlowych  zarządziło Minister- 

Spostrzeżenia meteorologiczne Zakładu 

Meteorologji U.S.B. 

z dnia 23 — VII 1929 r.. 
stwo Skarbu okólnikiem z dn. 16-VII r. b. wiśnieni J 
L.D.V 3980—2 powoływanie rzeczoznawców „ iśnienie 762 
do udzielenia władzom skarbowym iniorma- $rednie we. m || 
cyj o dochodach płatników w związku z wy- - 

Ró podatku Kochodowego za rok podat- Temperatura ] + 2506 

kowy 1929 z list przedstawionych przez średnia 

1zby Przemysłowo-Handlowe. 

   

Wobec powyższego lzba P. H. w Wil- a do) 
nie zwróciła się do wszystkich zrzeszeń na ba w mm. | — 

terenie Izby z RER. do natychmiasto- | > I 
wego nadesłania wykazów rzeczoznawców. > 

ŚW dniach najbliższych odbędzie się po. Wiate 1 Cichy. 
siedzenie Komisji Mandatowej lzby, celem: en 

rzeczoznawców dla Izb Uwagi: _ pogodnie. 
Białymstoku i Brze- Minimum za dobę-|- 1310. 

Maximum na dobę -1- 310C. 

ustalenia spisu rzec 
skarbowych w Wilnie, 
ściu n/B. 

  

: siowo-Handlowa w Wil- 
nie io e omošci osób zaintereso- Tendencja barometryczen: wzrost 

wanych, że wydział Handlu Zagranicznego ciśnienia. + 

wyznaczył jednorazowy kontyngent auto 

nomiczny e pół skiej /w wysokości. 20 URZĘDOWA 
ja pa 2 — Audjencje u p. wicewojewody. P. 

Podania importerów składane na powyż- wicewojewoda Kirtiklis przyjął w dniu 

wczorajszym starostę święciańskiego p. Ste- 
szy kontyngent rozpatrywane będą w mia- fana Mydlarza w sprawach powiatu Świę 

rę nap'ywu, na posiedzeniach Komisji Ści- iana A + > я 
stel entrainc Komisji Pei przy ciańskiego. Następnie przyjęta była A 
Ministerstwie Przemysłu i Handlu. cja m. Podbrodzia w sprawie zmiany dyslo- 

Podania należy jak dotychczas składać kacji ao grodzkich na terenie powiatu 
ośrednictwem zrzeszeń gospodarczych. ŚWięcianskiego. › х 

> 2 Izba Przemysłowo-Handlowa w Wil- — Zmiana nia stanowisku zastępcy 

mie przypomina wszystkim zainteresowanym starosty mołodeczańskiego. Od pierw- 
osobom i firmom pi o GE Na = szego Sierpnia r. b. stanowisko zastęp- Mm qi erudaols O! Owy оаьа Ч 

Oddziale Banku polskiego będzie obowiązy- CY starosty pow. Święciańskiego S 
wała procedura wykupu weksli taka, jaka muje p. Hitry dotychczasowy zaś za- 

obowiązuje obecnie we wszystkich innych stępca Suchorski odwołany został do 
oddziałach Banku Polskiego na TIRE: dyspozycji Urzędu Wojewódzkiego. 
czypospolitej Polskiej, a mianowicie: an — Wojewódzkie wydziały aprowizacyj- 
Polski przesyła weksle do rejenta 0 ;g0dZ. ne. Min. Spraw Wewnętrznych nadesłało do 
3-ej dnia płatności, rejent zaś już w dniu ma” tjrzędu Wojewódzkiego okólnik, w, którym 
stępnym obowiązany jest wpłacić do Kasy wskazuje na konieczność nadzoru i współ- 
Banku Polskiego wałutę wekslową, €WEN- działanie wydziałów aprowizacyjnych z in. 
tualnie przedstawić zaprotestowany weks€l. stytucjami społecznemi i spó łdzielczemi. 

— (o) O zwiększenie liczby stacyj dla Mowa tu o współdziałaniu w organizacji 
eksportu drzewnego. Związek przemysłow- piekarń, mleczarń, pomoc w nowoczesnem 
ców drzewnych w Wilnie zwrócił się do Wi- ;ch urządzaniu oraz poparcie przy wprowa- 
leńskiej dyrekcji kolejowej z prośbą o włą- qzaniu na rynek nowych przedsiębiorstw. 
czenie do polsko-niemieckiej taryfy związ- + 
kowej stacyj Soły i Bieniakonie, jako ośro- MIEJSKA 
dków produkcji leśnej. ! i — (0) Choroby zakaźne w Wilnie. We- 

— Nowy cennik artykułów kolonjal dług danych wydziału zdrowia Magistratu 
nych. Dn. 20 b. m. związek drobnych kup- w ubiegłym tygodniu zachorowało w Wil. 
ców i handlarzy uchwalił wprowadzić no- nie: na tyfus brzuszny 3, płonicę 3, błonicę 
wy cennik detaliczny na artykuły spożyw- 5, gruźlicę 2 (2 zm.), jaglicę 1, gruźlicze za- 
czo-kolonjalne. у 1, odrę 8, różę 2, krztusiec 4, ospę wietrzną 

Według nowego cennika palenie mózgu 1, razem 30 osób, z których 
cenę na mąkę i cukier. 2 zmarło. й 

Wiekszošč artykutow  spožywczo-kolo- Zdrowotność dziatwy w szkołach pow- 
njalnych sprzedają w sklepach taniej, niż szechnych. Według sprawozdania z opieki 
ustafa cennik. SCE hygieniczno-lekarskiej w szkołach powszech- 

Cennik obowiązuje z! dn. 22 b. m. do nych m. Wilna za miesiąc ubiegły, liczba 
odwołania. dzieci brudnych wynosiła 1050, zawszonych 

zwiększono 

KRONIKA 
1243, chorych na świerzbę i inne choroby 
skórne 39, gruźlica płuc podejrzana 7, gru- 
źlica gruczołów chłonnych 14, gruźlica in 
mych narządów 1, choroby nosa 9, uszu 7, 
jagłica 33, inne choroby Oczu 66, choroby 

bywać można codziennie w kasie teatru od 
1i—1 i 3—9 wieczór. 

— Siostry Halama w Wilnie. W sobotę 
31 niedzielę 4 sierpnia odbędą się w Teatrze 
Polskim dwa wieczory taneczne, znakomi- 
tych sióstr Halama. 

— Koncert chórów wileńskiego związku 
Towarzystw Śpiewaczych i Muzycznych. W 

  

Jedna z wici telefonów wiłeńskich skupia druty 400 abonentów. 

merwowe 2, zakaźne 5, Skierowano do przy- niedzielę 28 b. m. w ogrodze po-Bernardyń- musi być w każdej chwili na jego usługi, 

chodni 140, odprowadzono do kąpieli 897, 
przeprowadzono badań indywidualnych 362, 

: WOJSKOWA. 
— 13 Pułk Ułanów. Uroczystość 

11-lecia 13 pułku ułanów wileńskich 
(dawny I pułk ułanów wileńskich) od- 
będzie się w dniach 24 i25 b. m. Na- 

bożeństwo żałobne za poległych boha- 

terów tegoż pułku zostanie odprawio- 
ne dnia 24 b. m. o godz. 10-ej; w: ko- 

Śściele garnizonowym św. Stanisława 

Kostki. Po nabożeństwie przemė+:+- 

wienie proboszcza, księdza E. No 

waka. Dn. 25 b. m. o godz. 10-ej mszę 

św. polową odprawi J.E. ks. bisk. Wła- 

dysław Bandurski na placu sportowym 
w N. Wilejce. Po mszy św. Najdostoj- 

niejszy pasterz, nasz złotousty kazno- 

dzieja wygłosi okolicznościowe  prze- 

mówienie. 

— Nowy szef sztabu 6 bryg. K.O.P. 
Na miejsce ustępującego szefa sztabu 
6 bryg. K.O.P. kpt. dypl. H. Słabickie- 
go mianowany został mir. dypl. Wasi- 
lewski. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Zebranie b. członków zarządu Ochot- 
niczej Straży Pożarnej w Wiłsie. Związek 
Straży Pożarnych województwa wileńskiego 
zwołuje na dzień 4 sierpnia r. b. na godzi- 
nę 10 rano w lokalu Powszechnego Zakładu 
Ubezpieczeń Wzajemnych przy ul. Mickie- 
wicza Nr. 9 posiedzenie b. członków zarzą- 
du Ochotniczej Straży Pożarnej m. Wilna 

skim odbędzie się koncert chórów związko- 
wych. W koncercie udział biorą następujące 
chóry: „Echo* pod dyrekcją prof. W. Kali- 
mowskiego, „Lutnia“ prof. J. Lešniewskiego, 
Drukarzy — W. Mołodeckiego oraz zespolo- 
ne chóry męskie pod dyr. prof. W. Kalinow- 
skiego. W programie między innemi — pie- 
śni, które były wykonane na otwarciu zjaz- 
du wszechsłowiańskiego w Poznaniu, a mia- 
mowicie „Do Melpomenv* — Lachmana i 
„Ośczyzna* Nowowiejskiego. Przy fortepia- 
nie Z. Wajnberg. 

Początek koncertu o godzinie 7 wieczo- 
rem (19). 

.co GRAJĄ W KINACH? 

Heljos — Gehenna pasierbicy. 
Kino Kol. „Ognisko* — Tajemnica te- 

lefonistki z centrali hotelowej. — * 
Kino Lux — Burza, w roli głównej John 

Barrymore. 
Kino Miejskie — Jedynaczka króla stali. 
Polonia — Za. naszą i waszą wolność. 
Piccadilly Tajemnica przystanku 

tramwaiowego. 
Światowid — Szczapa na carskim balu. 
Wanda — Wieczny płomień miłości. 
Eden — Ostatni wyścig. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

— (c) Skradli pas transmisyjny. Z tar- 
taku Daniela Szapiry (Wysoka 1) skradzio- 
"no pas transmisyjny wartości 600 złotych. 

(c) Zatrzymanie złodzieja. Na ulicy 
. Rymarskiej posterunkowy Szemiel zatrzymał 
Bolesława Wołejszo (Wiłkomierska 52), któ. 
ry wiózł worek napełniony etykietami do 
cukierków. Okazało sie że etykiety zostały 
skradzione u Eljasza Hendelmana  (Wilko- 
mierska 28). 

— (c) Nie udało sie. Na dworcu osobo- 
wym Wacławowi Mickiewiczowi (Szeptyc- 
kiego 20) skradziono walizke z rzeczami. 
Sprawca kradzieży został ujęty i okazał się 

2-0, że jego sygnał jest sygnałem najważ- 
niejszym i, co za tem idzie, ma być zała- 
twiony poza normalną chroniczną kolejno- 
ścią, 3-0, że panie telefonistki siedzą na Cen. 
trali zabawiając się wzajemnie rozmowami 
— czyli nie nie robią i 4-0, że każda telefo- 
mistka — to duch przekory i złośliwości, 
któremu zależy na tem, żeby abonenta zi. 
rytować, zgnębić, wydręczyć, słowem, że- 
by mu na złość zrobić. 

I teraz widok pani czy panienki, której 
obroną której reagowaniem na największe 
arogancje, grubjaństwa, chamstwa abonen- 
ta, jest jej, ze łzami w oczach, wypowie- 
dziany do telefonu numer i apel, aby jej nie 

To kabłe. W jednym z nich kilkaset pat 
drucików, z których każda należy do poje- 
dyńczego abonenta. A kabli tych kiłka. 

W następnej komorze 2 dynamo, na 
której drzwiach trupia głowa i zapowiedź, że 
zapalenie ognia grozi śmiercią. Wchodzimy. 
2 jakby baseny szklane, coś w rodzaju du- 
żych akwarjów. To akumulatory. jeden za- 
wsze naładowany, drugi naładowujący się 
elektrycznością. Stąd energję czerpie centra- 
la, posługując się niemi dlatego, że rów- 
nemierniej od dynamo zasilają ją w prąd. 
Akumulatory — to jakby spiżarnia centrali. 
Niema-w niej smakołyków, ale jest coś, bez 
czego nic po telefonie. 

Na parterze: w dużej sali właściwa cen- 

  

Sala główna Wil. 

celem ustalenia terminu zwołania walnego nim Boruch Wiewiórka zam. w Wołożynie. wiono długiego czekania — bo cóż ona win- 
zgromadzenią. 

Niestawienie się członków zarządu na 
wspomniane posiedzenie spowoduje rozwią- 
zanie Towarzystwa Ochotniczej Straży Po- 
żarnej m. Wilna. i wyznaczenie komisji 
rewizyjno-likwidacyjnej. 

RÓŻNE 

— Biskup Bandurski udekorjowa- 
ny krzyżem „Pierwszej Załogi Obrony 
Lwowa”. W czasie drogi powrotnej z 
uroczystości 49 p. p. w Kołomyji na 
na dworcu we Lwowie, specjalna de- 
legacja wręczyła J. E. ks. biskupowi 
Bandurskiemu krzyż „Pierwszej Zało- 
gi Obrony Lwowa w Lewandówce'*, na 
pamiątkę wspólnie przebytych walk w 
obronie Lwowa. Krzyż powyższy. ho- 
norawo posiadają jedynie: Marszałek 
Piłsudski, miasto Lwów, J.E. biskup 

— (c) Cygański los. Po konia, którego 
zatrzymano razem z cyganem, o czem do- 

mosiliśmy wczoraj zgłosił się właściciel wło- 
šcianin z pow. wil.-trockiego u którego koń 
ten został skradziony. 

— (c) Usiłowała otruć się. Z powodu 
ciężkich warunków materjalnych usiłowała 
odebrać sobie życie i w tym celu wypiła 
esencii octowej 37-letnia Stanisława Żukow- 
ska (Witoldowa 20). Desperatkę ulokowa. 
no w szpitalu żydowskim. 

— (c) Do wypadku na ulicy Niemie- 
ckiej. Przejechana przez autobus na ulicy: 
Niemieckiei okazała sie Weronika Szokies 
(Ostrobramska 27). Stwierdzono że trafiła 
ona pod autobus z powodu własnej nieu- 
wagi. 

— (c) No Policji Zwracamy jeszcze 
raz uwace Policii na wprost skandaliczne 
E news sie stróżów podczas polewania 
Ai DAE Sa niejednokrotnie narażeni 
nietylko na obłanie lecz i na wymyślania 
mistrza miotły. aj 

na, że nie była w stanie załatwić pięciu 
równocześnie alarmujących ją abonentów, 
ten widok jest chyba wymowny. 

Gdy się pracę pań na Centrali obserwu- 

je, gdy się widzi niesłychaną w tej pracy 
intensywność, z jednej strony pozorną bez- 

Ś ć, a z drugiej skupienie, które przy- 
niej j niezbędne, wtedy dopiero, człowiek 
rozumieć zaczyna, jak bardzo był w swych, 

ji telefonicznej, wymaganiach 
niesprawiedliwy, jak bardzo krzywdzący 
panie na niej zatrudnione. 

Ostatnia nowość wprowadzona w tele: 
fonach wileńskich, nowość polegająca na 
ponumerowaniu pań telefonistek, które jak 
wiemy, zgłaszają się obecnie na sygnał 
abonenta, już nie zdawnem: „Miejska, a 
wymieniając swój mumer, ostatnia jak po- 
wiadam nowość, a pozatem zdawua już za- 
ostrzone zaciekawienie naszą Centralą wo- 
bec jej ogromnego. co roku rozwoju, Spra- 
wity żem postanowił telefony wileńskie zwie- 
dzić. 

    

   

    

Centrali Telefon. 

trala. Tutaj skupiają się przewody. 
„ Wielkie szafy otwarte a w nich insta- 

lacja bezpieczników. Z jednej strony bezpie- 
cznika abonent, z drugiej telefonistka.  -. 
Niech między abonenta a bezpiecznik cent- 
rali trafi intruz w postaci np. przewodu © 
wysokiem napięciu elektrycznem, bezpiecz- 
nik spala i p. telefonistce żadna krzywda 
Się nie dzieje. Abonentowi także bo ma 
bezpiecznik w domu. 

Przeciwna strona szaf podobna jest do 
warsztatów tkackich, do krosien. 

Od kontaktu abonenta biegnie para 
drutów ku odpowiedniemu, co do kierunku 
kabiowi Ponieważ abonentów jest około1700 
więc te ich druciki ku różnym kierunkom 
kabli zwrócone tworzą siatkę bardzo nawet 
warsztat tkacki przypominającą. 

I teraz słyszę rzecz, dla laika, rewela. 
cyjną. Oto każdy abonent ma : 
wań na docinku swej linii w centrali. 

Jakże się więc dziwić można fa 

  

     

  

(dalszy ciąg na stronie 4-eį)



Komuniści wiieńscy demenstrują przeciwko .. 
е 

W ubiegły poniedziałek wieczorem na rynku Tyszkiewiczowskim przy 

ulicy Kijowssiej miało miejsce zgromadzenie, zwołane p zez komunistów ow 

celu wyrażenia protestu przeciwko „imperj lizmowi* Chin. 

W chwili gdy na rynku zebrała się „ość Jiczna grupa komuaistów rozpo- 

częły się okrzy:i i Śpiewy. Cadą akcją kierował poseł Dworczanin w pobliżu 

którego powiewała czerwona płachta z napisami komunistycznymi. W trakcie 

przemówień i rozrzucania ulotek przybyła policja co spowodowało źe zebrani 

rozbiegli się. Kilku demonstrantów zdołano aresztować. (b) 

Podejrzany osobnik przekradał się przez granicę 
Nocy wczorajszej w pobliżu Wiżajn został zatrzymany w chwili przekraczania 

granicy polsko-litewskiej jakiś osobnik. Po dłuższym pościgu zdołano go ująć i spro- 

wadzić do strażnicy. Ze znalezionych przy nim dokumentów wynika, że jest to rzeko- 

mo Michał Gruszel, który twierdzi, że przeszedł linję graniczną uciekając przed aresz- 

towaniem. Zachodzi podejrzenie, że dokumenty rzekomego Gruszela są sfałszowane, 

i nę usiłowzł on so się na nasze terytorjum w jakimś niewyjaśnionym narazie 

celu. (b 

Dwadzieścia autobusów wycołana 4 linji 
/ Wczoraj oficjalna komisja złożona z przedstawicieli władz administra- 

cyjó)cn Dyr. Robót publicznych i policji dokonała niespodzianej lustracji 

wszystkich autobusów kursujących na mieście. Badano stan maszyn, do- 

kumenty szoferów i zewnętrzny wygląd autobusów. Wobec stwierdzenia 

niestosowania się, do wydanych przepisów sporządzono 30 protokułów i 

jednocześnie wycofano z obiegu 20 autobusów których stan wymagał na 

tychmiastowego remontu. 
"Podobne lustracje bezwzględnie odniosą pożądany skutek i na przy- 

  

  

szłość właściciele autobusów w obawie przed karami nie odważą się wy- 

puścić maszyny w nieodpowiednim stanie, należy jednak naszem zdaniem 

przeprowadzić również badania taksówek stan których również pozostawia 

wiele da życzenia. 

WE ERO GOA ZR L A S TY NIL STI ARIST 

który zresztą każdego z nas z równowagi 

AAA że się mu co pewien czas ź SĄDÓW 

telefon psuje. 170 spojeń, 170 kawałków dru- 

tu złączonych sztucznie. Czy to wielka rzecz e 

rozlutowanie się drutu? A my wydziwiamy, py 3 

a my narzekamy, że się telefon zepsuł, że RÓŻNE POWODY ZMARTWIENIA Róż- 

długo nie naprawiają. Czy to tak tatwo zna NYCH LUDZI. 

jeżć w labiryncie drutów i drucików uszko- ; 

dzenie? a może ono właśnie nie w centrali Każda sprawa karna, bez względu na 

nastąpiło! Może na linji. Może w mieszka- artykuł kodeksu karnego przyczynia niema- 

niu abonenta! Może w samym jego aparacie! ło kłopotu osobom, które miały  nieostroż- 

Ciekawą słyszę statystykę rozwoju cen- ność zarobić na nią. Mało tegó że czeka go 

trali. Opowiadają mi ją towarzysze. kara ale samo oczekiwanie na wyrok (czę- 

W dniu wikroczenia do Wilna gen. sto za kratkami) nie należy już do przy- 

Żeligowskiego, mogłem, mówi p. Wasilew- jemności. A koszty. A wstyd. Jednem sło- 

ski, dać wojsku zaledwie 5 połączeń. Po wem lepiej nie popełniać spraw karnych. 

półroczu było ich 400. Co roku mniej wię- . Łatwo mówić, gdy się ich rzeczywiście 

cej równomiemie przybywały aż obecnie niema, a tymczasem paniom Helenie Mie- 

"mamy 1640 czynnych abonentów. rzańcowej i Ludwice Chodkiewiczównie wy- 

Prócz tego — wtrąca p. inż. Kowalenko toczono proces. Chodziło 0  drobnostkę. 

dwadzieścia kilka połączeń  międzymiasto- „Stróż porządku* mówiąc wyraźnie policjant 

wych i tyleż podmiejskich, tak że na przysz- znalazł, że zachowanie się obu panienek nie 

łą wiosnę będziemy mogli dać miastu ogó- licujesz powagą ulicy. Zwrócił więc uwagę, 

łem 3000 połączeń. a kiedy to nie pomogło, aresztował obie. 

pe Idziemy do mózgu Centrali telefonicz. , Pełne temperamentu niewiasty stawiały 

|- nej, do sali gdzie pracują panie. opór, a nawet usiłowały zranić posterunko- 

" Sala Centrali telefonicznej jest dużym, wego jego własnym bagnetem. Na rozpra- 

widnym pokojem zajmującym całe skrzydło wę nie „stawiła się Merżańcowa. Nie miało 

gmachu telefonów wiłeńskich. Z jednej jej to wielkiego znaczenia, gdyż obie otrzymały 

strony Centrala miejska i podmiejska, z po dwa miesiące więzienia. ' 

drugiej — międzymiastowa. Piotr Kapelski z Głębokiego miał innego 

Centrala pracuje ma trzy zmiany: godz. rodzaju zatarg z kodeksem karnym, z któ- 

8—15, 15—22 i 22—8 rano. Słowem dwie rym n. b. miał już dwa razy do czynienia. 

zmiany dziennie po 7 godzin każda i jedna obydwa razy niepomyślnie. 

nocna dziesięcio-godzinna. „ Po wyjściu z więzienia Kapelski nie 

Każda z pań telefonistek na Centrali mógł uskarżać się na nadmiar gotówki. 

Miejskiej obsługuje 150 abonentów, w (War Chcąc ją zdobyć zakradł się do cudzego 
możność każdego z tych spichrza. Obładowany woreczkiem mąki 

150 posiadaczy telefonów połączyć z dowol-. przekradał się do znajomej meliny, lecz tu 

nym t. į. z całą siecią miejską. okazało się, że choć Głębokie i dziura ale 

Każda z pań ma przed sobą całą masę zawsze dobra mieszkańców pilnuje jedno 

lampek elektrycznych, po pierwsze, przy oko policjanta, tak czujnego, że... tylko jed- 

każdym „swoim abonencie" (t. j. tym które- nem okiem śpi. ж 

go łączy) po drugie, przy każdym wogóle Mąka wróciła do właściciela, a  niepo- 

abonencie (t.j z tym z którym łączy) ipo prawny Piotr na rok do więzienia zamienia- 

trzecie, każda pani ma 3 lampki sygnałowe jącego dom poprawy. Całe szczęście, że za- 

różnokolorowe. liczono mu areszt prewencyjny. 

Orjentując się w światłach, w zapalaniu 

się i gaszeniu lampek, każda z pań na Cen- 
trafi pracuje. ` 

Nie wiem jak wygląda statystycznie 
praca telefonistki wileńskiej. Stałem przez 
chwilę nad jedną z pań, obserwując jej stół. 
Wydaje mi się, że łączyła przeciętnie na 

minutę 10 abonentow, t. zn. załatwiała 600 
telefonów na godzinę, a zgórą 4000 w ciągu 

dyżuru. 
A przecież obsługując swoich abonen- 

-ów telefonistka musi uważać, aby w czas 

przerwania rozmowy wyłączyć, musi abo- 

nenta, o którego proszę, wywołać musi po- 

- wtórzyć numer zapotrzebowany i t. d. i t. 4. 
I teraz dodajmy do tego wymagania 

abonenta, jego miecierpliwość, nerwowość, 
niegrzeczność... trzeba stalowych nerwów 
aby módz tąk pracować, 

” Albo taka Centrafa zamiejska (między 

Jmiastowa) stale oblegana  pragnącymi 

— — prowadzić zamiejscowe tozmowy). Każdy 

chce rozmowy natychmiast, chce ominąć 

kolejkę, nie chce zrozumieć, że są inni CO 
czekają także, a wpierw się zgłosili. I do- 

" piero rozmowy z takim co się niecierpli- 

ЗА : 

szawie stu) mając 

  

  

  

larys Histoji: Wojenej 
4 

pułku Ułarów Zaniemeńskich 
Do nabycia w Adm. „Słowa 

Cena gr. 50. 

OFIARY. 
Rezerwiści 2 szwadronu 13 p. uł. wileń- 

skich zł. 16.67 Komitetowi Pomocy dla 

wdów i sierot po poległych. а 

Trzeba wiele, powiadam taktu, trzeba 2 

wiele zdrowia i głębokiej dobroci i cierpli- S KARAI ISI SZEOWTA 

wości taką pracę się wziąć. : : y ь wości aby za taką pracę Się 2 nie Centrali telefonicznej na utemperowanie nef- 
wiszyscy o tem nie wiemy, Oni j na u V 

deny, IŚ: SADY się Eozórieć w wowości į niecierpliwošci korzystających w 

jakich ciężkich warunkach praca na Centrali Wilnie z telefonów wpłynie. | 

telefonicznej trwa, jak jest uciążliwą i mę- | To jest mojej dzisiejszej pisaniny inten- 

czącą. cja i jeżeli spokojowi sympatycznych pań 

Niechże więc tych kilka, może przydłu- Z Centrali dobrze się przysłużę, serdecznie 

gich moich wrażeń z wędrówki ipo naszej rad będę. 
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Ksienia lwanowna spojrzała na ze- 

garek. — Tak istotnie już póra — od- 

rzekła wychodząc. 
— Wilhel... Hn!... Wasylu Hermot 

Е : genowiczu — odezwał się szambelan 

Ksienia Iwanowna zbliżyła się do po chwili namysłu — poszlijcie zaraz 
męża. Stanęli na przeciw siebie masyw woźnego z mojej kancelarji i dajcie 

ni, wspaniali, jak Jungirau i Finstera- yy dziesięć rubli na świece do Soboru 

_arhorn. Piersi szambelana lśni qją ojca Szumowicza — z powodu ra- 

ty od gwiazd i orderów. Finstraarhorn qośnej nowiny. Ja tego popa nie lubię, 

niespodziewał podobnych dekoracji mam go... w sercu, bo to intrygant, 
(jeno w nocy świeciła mu nad czołem wiecznie nie zadowolony, lecz dobrze 

gwiazdzista korona). 3 jest posmarować skrzypiące koło przy 

' “| Jungfrau przemowita-pierwsza. — sposobności — potem niech jedzie do 
' Nie godzi się radować z cudzej śmierci Łoknickiego i powie, że marszałek pro- 

05 — My z niej wcale nie radujemy — si by przyjechał. 
odrzekł Finsteraarhorn zlekka stropio — Po co nam teraz Łoknicki? — 

E dA spytał Wołczkiewicz. 
— Więc, co znaczą te harce osob* — Łoknioki nie cierpiał Iwieniec! 

liwe? Ue kiej, nazywał ją zawsze szaloną. Po- 

jn: My się cieszymy, że nasza cer- myślne zdarzenia podnoszą nastrój lu- 
kiew prawosławna pozbyła się naj- dzi. On nam dziś może pomódz do 

_ gorszego wroga. Tańczyliśmy z radof wyjaśnienia i rozpłątania różnych mat 

ści, jak król Dawid przed arką przy... tactw nieboszczki. 

mierza. — Czy tylko można jemu z 

— Pewno — Nie wy mnie będziecie uczyć, 

ROMUNT. 

i "» Na ustronnym szlaku 
Powieść 
  

    

   
   
   

  

    

   

    

   

  

   cieszyć się z pomy- 

S- Ło: 

SPORT 
Mistrzowstwa pływackie Wilna. 

/W dniach 20 i 21 bm. na baserie Wil. 
O. Ż. P. (Sołtańska 6) odbyły [się zawody 
pływackie o mistrzowstwo Wilna, w których 
uczestniczyli zawodnicy i zawodniczki: Pol. 
NE Pogoni, ŻAKS-u, 1 pp. Leg. i Wil. 

; Wyniki osiągnięto następujące: 

Mistrzowstwo panów. 
Biegi: 

I dzień 
Bieg 400 mtr. styl dowolny 
1) Kukliński (Pol. Kl. Sp.) 7:17,6 rek: 

ata mistrzowstwo Wilna 2) Bengis (ZAKS.) 
:46,2. 

Sztafeta 5 x 50 mtr. styl, dow. 
1) Pogoń (Czerwonicz, Kowszun, Lisow= 

mistrzowstwo) 2) Pol. KI. Sp. 3:25,2. 

I dzień. 

Bieg loo mtr. styl. dowolny. 

1) Witkowski (Wil. T. W.) 1:28,4 rek* 
Okr. i mistrzowstwo Wilna 2) Kowszun 
(Pogoń) 1:32,3. 

Bieg 1ioo mtr. na wznak. 
1) Kukliński (Pol. KI. Sp.) 1:50,2 (rek. 

Okr.) 2) Czerwonicz (Pogoń) 1:53. 

Bieg 1500 mtr. styl. dowolnym. 

1) Kukliński (Pol. KI. Sp.) 28:*3 rek. 
Okr. i mistrzowstwo Wilna, 2) Frank (1 pp. 
Leg.) 30:41. 

Bieg 200 mtr. styl. klasycznym. 

1) Bengis (ŻAKS.) 3:34,2 rek Ok 
Podhajski (1 pp Leg.) 3:48,1 

Sztafeta 4 x Zoo. 
. 1) Pol. Kl. Sp. (Skoruk jan, Skoruk 

Michał, Kukliński, Malawko) 14:49 rek. Okr. 
2) stafeta Pogoń I (15:13) 

Konkurs skoków z trampoliny. 
1) Wajsow (WTW.), 2) Pawlak (WTW.), 

3) Skoruk M. (Pol. Kl. Sp.) 

r. 2) 

ĮOstateczna klasyfikacja mistrzowstwa 
panów. 

Po podsumowaniu punktów za biegi 
w stoki punktacja przedstawia się jak niżej: 

1) Pierwsze miejscie i mistrzowstwo 
Wilna na rok 1929 (po raz drugi) Pol. Kl. 
Sp. 91 pkt. 2) Pogoń 90 pkt. 3) Wil. T. 
* ki pkt. 4) ZAKS 21 pkt. 5) I p.p. Leg. 

pkt. 

Mistrzowstwa pań. 
1 dzień 

bieg 100 mtr. styl dowolny. 

1) Skorukówna Anną (Pol. Kl. Sp.) 
1:57,5 (rek. okręgu), 2) Żiemowiczówna 
(Pol. Kl. Sp.) 2:15,2. 

bieg 200 mtr. styl klas. | 
1) Kołtunowiczówna (ŻAKS) 4:01,8 rek. 

okr. i mistrzowstwo Wilna. 2) Aniłowiczówna 
(ŻAKS) 5:47,2. 

Sztafe.a 5x50 mtr. styl. dow. 

1) Pol. Kl. Sp. (Skorukówna Anna, 
Skorukówna Zinajda, jozajtisówna Stani- 
sława, Jozajtisówna Helena, Ziemowiczów= 
na) 5:24 (rek. Okr.). 

1 dzień. 
Bieg 100 mtr. nawznak. 
1) Skorukówna Anna (Pol. KI. Sp.) 

2:26,6 (rek. -Okr.), 2) Skorukówna Zinajda 
(Pol. Ki. Sp.) 2:56,3. 

Bieg 400 mtr. styl dowolny. 

1) Ziemowiczówna (Pol. Kl. Sp.) 9:51,2 
rek, Okr. 2) Kołtunowiczówna (ŻAKS) 
10:09,2. 

Bieg srtafet 4x100 mtr. 

1) Pol. KI. Sp. (Skorukówny Aana i 
Zinajda, Jozajtisówna i Ziemowiczówna) 
2:58,4 rek. Okr. 10:51. 

Ostateczna klasyfikacja mistrzowstwa pań. 
1) Pol. Kl. Sp. 99 pkt. 2) ŻAKS 29 pkt. 

„Pechówką” do żródeł Wiiji. 

Wczoraj o 6 po poł. wyruszyła z Wilna 
wycieczką złożona & czterech członków 
Ligi M. i Rz pp.dr. Szyszkowskiego, Sztral- 
la, Abramowicza i Dabkusa. 80. 

Panowie ci wyruszyli zwykłą łodzią й 
przewožniczą t, Z. „pechowką“ i w przecią- 
gu dwuch tygodni zamierzają dopłynąć do 
źródeł Wilji. Komandorem tego raidu jest 
p. Jan Sztrall. 

Niepowodzenie „Bostona* na 
torze łódzkim. 

Zeszłoroczny zwycięzca w Wielkim 
Steeple Chase im. Marszałka Piłsudskiego 
„Boston* rtm. Cierpickiego (4 p. uł) zapi- 

Sany został w Łoczi do Wielkiego Steeple 

Chase o nagrodę 15,000 zł. Z dziewięciu 

koni zapisazych do tej gonitwy cztery, a w 

ich liczbie i „Boston“ upadły. Pierwsze 
dwa miejsca zajęły konie płk. K. Rómia 

„Rakieta“ i „Caraibe”. Ч M 
W tym samym dniu „Umizg“ p. Falewi- 

Mik.czą zajął drugie miejsce. 
      

      
jak Wyrwidąb (podobno na- 

od niego upasiony). Obok 
inbelanowa, 

potężny, 
wet lepiej 
niego stanęła skromnie sza 
okazała jak Waligóra. 

Na stole stały karafki z wielce sma- 

kowitym płynem, barwy wody, ogromt 

na, ozdobna miska kawioru, wszelkie- 

go rodzaju ryby, grzyby i wędliny. 

Po zaspokojeniu wstępnego głodu, 

spożywano obiad w wyśmienitym pod 

niosłym mastroju. Tylko  zgryźliwy 

Wołczkiewicz wywoływał od czasu 

do czasu pewien rozdźwięk. — Niet 

rozumiem — mówił skąd wasze zauia- 

nie do Łokni” ckiego. On, jako katolik, 

mimo dawną niechęć do Iwienieckiej 
— w sprawie Pohostu nam nie pomo- 

że. A zresztą skrzywdziliście jego 

przed paru laty, a to człowiek zawzięty 
urazy nie zapomina. 
— Ty Wołczkiewicz odparł mar! tego musi mi, być 

szałek — umiesz ludźmi obracać jak ci 

się spodoba, gdy 
datkowe 

aufać? nie skatuje krnąbrnego płatnika, ale to całego powiatw — | 

jedyny twój klucz do duszy ludzkiej. 

trzymasz w ręku po- | 18 
skorpjony: Nikt tak, jak ty, ra! — w proch ją obrucit. Ja dziš pan 

   

    
   

p _ślnego dla cerkwi wypadku jest rze- kied 
czą godziwą — a Bóg, niech jej da 

Królestwo niebieskie. 

kojnie. 
— Duszo moja — zwrócił się szam 

stroju. 

y i komu zawierzyć. 

urządzić nie umiał jak 
— Атеп — my tego wszyscy ży: nowna. W sali jadalnej przy boczny! 

czymy — odrzekł Wołczkiewicz spo- stoliku. gdzie stały przekąski, zebra- 
ło się całe towarzystwo, — szczupły 
Wołczkiewicz o 

W Morocznie, nikt przyjęć lepiej Łoknicki, ta szlachcic uparty, z cha 

Ksienia Iwa- terem, śród swoich on rej wodzi i po- 

Ja do niej wytrychów , posiadam moc. 
z charak 

n słuch posiada, bo się go boją — a w 
moim ręku on miękki, jak wosk. 

wiecie. 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Odpowiedzialny redaktor Witołd Woydyłło. 

Mówicie, że go skrzywdziłem. Nie- 

: malarycznej cerze i prawda Odstawiłem go tylko na swoje 

belan do małżonki, każ zaraz obiad zgryżliwym wyrazie twarzy, Sauermil miejsce. Jeden z głupich gubernatorów 

podawać i najlepszą przekąskę. Spo- promieniejący dziś jak Hermes goniec 

żyjemy dary Boże w podniosłym na- bogów po dobrze spełnionem posłan- 
nictwie, powiatowy Jowisz, szambelan 

dał mu urząd poważny w naszym po- 

w o 

  

° оМИ Klkematograt 
Kalturalns-Ošwiatowy 

SALA MIEJSKA 
ul. Ostrobramska 5. 

Komedja w 

"©d dnia 20 do 24 lipca 1929 r. włącznie będzie wyświetlany film: 

8 aktach. W roli głównej: 
„jedynaczka Króla Sfali" 

V BETTY BRONSON. Kasa czynna od godz. 5 m. 30. 

Pocz. seansów od g. 6-ej. W niedzielę i święta kasa czynna od g. 3 m. 30. Pocz. seans. od @. 4- 

  

KINO-TEATR 

„HELIOS“ 
emocjonujący dramat 

  

Wilno, ul. Niemi 

jakości 

  

GIEŁDA WARSZAWSKA 

23 lipca 1929 r. 

Dewisy i waluty: 

Tranz. Sprz. Kupa 

Dolary 8,88 8,90 8,86,5 
Ве! а 123.96, 124.27. 123,65, 

Kopenhaga 237,61, 238,21, 237,01, 

Budapeszt 155,48 155,88 155,08 

Holandja 357,83 _ 358,73  356,93 

Londyn 43,28, 43,39,5 43,18, 

Howy-York 8,90, 8.92 8.88 

Paryż 34,95, 35.04, 84.86, 

Praga 26,38,5 26.45 * 26.32 
Szwajcarja 171,60, 172.03, 171.17 

Stokholm 239,01 239,61 238,41 

Wiedeń 125,57, 125.88, 125,26, 

Włochy 46,66, 40,77, 46.53, 

Marka niemiecka 212.51, 
Gdańsk 172,94 
Ruble zł. -- 4 zł. 61 gr. za jeden rubel. 

Dolar w obr. pryw. 8,88 2|5. 

Papiery procentowe: 

4 proc. pożyczka inwestycyjną 111,50— 
110,75. 5 proc. dolarowa 64,—. 63,50. 6 pr. 

dolarowa 83. 10 proc. kolejowa 102.50. 5 

proc. cza 44,50—45. 8 proc. L. Z.;B. 

Gosp. Kraj. i B. Roln., obligacje B. Gosp. 

Kraj. 94. Te same 7 proc. 83,25. 8 proc. 

ziemskie dolarowe 95. 4 i pół proc. ziemskie 

48,50—48.75. 8 proc. warsz. 66,50 25 

4i pół proc. Łodzi 46. 10 proc. Radomia 
71,50. 

Akcje: 

Bank Dyškontowy 126. Polski 164,50— 
165,50. Związku Spółek Zar. 78,50. Siła i 

Swiatło 125,50. Lilpop 30,50—31,75. Mo- 

drzejów 24,50. Ostrowiec 80. Parowozy 25. 
Starachowice 26,75. 

  

CENY W WILNIE. 

Z dnia 23-go lipca r. b. 

Ziemiopłody: Ceny za 100 kg. przy 
tranzakcjach wagonowych franco st. Wilno: 
żyto 30—31, owies zbierany 30 31, jęcz- 
mień na kaszę 27 - 28. browarowy (brak), 

otręby pszenne — 24 żytnie — 23, ma- 

kuchy Iniane 47 — 48. Tendencja słabą 

Dowóz dostateczny. х 

Ceny rynkowe: pszenica (brak) žyto 

26—31, jęczmień 28—30, owies 30—31, 

gryka (brak), ziemniaki 13—15, siano 7—8, 
słoma 8--9. 

Mąka pszenna 80—100, żytnia razowa 
35—36, pytlowa 45—48 za klg. 

Kasza jęczmienna 60—85, jaglana 90 — 
110, gryczana 90-120, owsiana 90—120, 
perłowa 80 — 100, pęczak 55 — 75 za 
1 kg. manna 100—120. 

Mięso wołowe 220—300, cielęce 190 — 
230, baranie (brak), wieprzowe 250— 340, 
słonina świeża 380—420, solona 400—440, 
sadło 400—420, smalec wieprzowy 400— 

tana 180—200, twaróg 80—100 za 1 kg. 
ser twarogowy 140—170, masło niesolone 
450—530, solone 375- 450. 

Jaja: 180—190 za 1 dziesiątek. 

Warzywa: groch polny 50—70, zielony 
80 — 90, fasola biała 160 — 200, kartofle 
13-15, kapusta świeża 35-50, kwaszoną 
(brak), marchew 10—15 (za pęczek), buraki 
10-15 (za pęczek), brukiew (brak), rabar- 
bar 60— 70, ogórki 100—120 za 1 dziesiątek, 
cebula 35—50, młoda 5 — 10 (za pęczek), 

szpinak 60 70, pomidory 3—400 zł. za kg. 

RY 50 — 120 za główkę, Kalarepa 
10- 15. 2 

Drób: kury 4—7 zł. za sztukę, kurczę- 
ta 120 - 150, kaczki 6-8, młode 300—350, 
gęsi 8—12, indyki młode 3—5 zł. 

Ryby: liny żywe 500—550, śnięte 350— 

Dziś! Sensacja erotyczna! 

|BROGOZRNKOGONU ,.OSZNKEZNAZEBNNKNNNSZEOANA 
Firma egz. od 1874 r. 

Skład Fortepjanów, Pianin i Fisharmonji 

K. Dąbrowska. 
Wielki wybór najlepszych zagranicznych i kra- 
jowych instrumentów tylko gwarantowanej 

: ata > i SPRZEDAŻ i WYNAJĘCIE. 
ski, Czeczot, Lojewski) 3:235 (rek. Okr. i | PBARERZKCYDEBE ALBA): REAR 

"Nabiał: Mleko 25—35 gr. za litr, śmie- ; 

Niesłychanie 
miłości i przeżyć! „GEHEŃNA PASIERBIGY” 

gł. przepiękna EWELINA HOLT, JOHN HAMILTON, HENRY EDWATDS i WARWICK WARD. Przepych wy- 
stawy! Wytworne salony i t. di Seansy o g. 6, 8i 10.15, 

Wielki erotyczny salono- 
wy kiro'romans. W rol. 

  

еска 3, m. 6, 

SKIE, 

400, szczupaki żywe 550— 600, śniętę 300 — 

400, leszcze żywe 500—550, śnięte 400 - 450, 

karpie żywe 450- 500, śnięte 350 400, ka- 
rasie żywe 350—400, śnięte 280—320, oko- 

nie żywe 500 - 550, śnięte 400—450, wąsa- 

cze żywe 500 550, śnięte 400—450, siela- 

wa 300-320, sumy 250—280, węgorze 6--650, 
EJ 250—300, płocie 200—250, drobne 

80—100. 

RADJO. 

Środa, dn. 24 lipca 1929 r. 

11,5—12,05: Sygnał czasu z Warszawy 
i hejnał. 12,05—12,50: Gramofon. 12,50— 
13,00: Wieści z P. W. K. w Poznaniu. 
3,00 - : Komunikat meteorologiczny z 

Warsz. 17,00—17,20: Program dzienny, re- 
pertuar i chwilka litewska. 17,20—17,45: 
Odczyt p. t. „Wszechstronne zastosowanie 
lotnictwa w Polsce*—dyr. Stanisław Romer. 
17,50 — 18,00: Komunikaty z „K.w 
Poznaniu. 18,00 — 18,20: Transm. koncertu 
z Kawiarni B. Sztralfa w nie. 18,20— 
18.40: Recytal skrzypcowy p. Poleskiego. 
18.40—19.00: Dalszy ciąg koncertu z ka- 

wiarni B. Sztralla w Wilnie  19,00—19,25: 
„Wesołe wrażenia z podróży* — opowie Wi- 
told Hulewicz (Paryż, Kolonja, Lipsk, Ber- 
lin, Poznań). 19,25—19,40: Gramofon. 19.40 
—109,55: Wolna trybuna. 19.55— 20.08: Sygnał 
czasu z Warsz. i program na dzień następ: 
ny. 20.05-20.30: Tygodniowy przegląd iil- 
mowy. 20.30—21.30: Transm. z Warsz. Kon- 
cert wieczorny. 21.30-22.15: Transm. z 
Krakowa. _ Słuchowisko. 22,15 22,45: 
Transm. z Warsz. Komunikaty: PAT. i iane. 
22,45—23,45; Muzyka taneczną z Krakowa. 

OBWIESZCZENIE 

Komomik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 
Konstanty Karmelitów, zam. w Wilnie przy 
ul. Gimnazjalnej 6—12 na zasadzie art. 1030 
U.P.C. podaje do wiadomości „publicznej, że 
dnia 30 pca 1929 r. o godz. 10-ej rano, w 
Wilnie przy ul. W. Stefańskiej 25—55 od- 
będzie się sprzedaż z licytacji należącego do 
Konstantego Borowskiego majątku  rucho- 
mego,, składającego się z tokarni motorowej 
oszacowanego na sumę 600 zł. na zaspoko— 
jenie pretensji Kasy Chorych m. Wilna na 
sumę 609 zł. 62 gr. z procentami i kosztami. 
Spis rzeczy i szacunek takowych przejrzany 
być może w dniu licytacji zgodnie z art. 
1046 U.P.C. : $ 

Komornik Sądowy (—) K. Karmelitów. 

SZNYDADRNOGRUNNISDRORUKOWNY 

PRZETARG. 
Na dostawę węgla kamiennego górno- 

sląskiego, kostka Nr 1, tonn 300-350 do 
gmachu sądowego w Wilnie. 

Oferty należy składzć na imię Prezesa 
Sądu Okręgowego w Wilnie, gmach Sądu, 
pokój Nr 104, do 25 b. m. w godzinach 
urzędowych. 

Prezes Sądu Okręgowego w Wilnie. 

  | CZY Z ZN 

Wyrób wina w domu 
Drożdże winne, rurki 
ferment, prasy, gąsiory, 
lejki, podręczniki etc. 

SKŁAD GŁÓWNY 
na wojew. 

Wileńskie-Nowogródzkie 
skłąd apteczny 

J. Pružana 
Wilno, Mickiewicza 15, 
vis-a-vis hot. „Gearges“. 

Egz. od 1890 r., tel, 482. 

  

  

ciwko najlepszym zasadom. Polakowi 

dawać władzę w naszym kraju nie 

wolno. A Łoknicki jako urzędnik na- 

wet mnie bardzo stawiać się umyślił, 

urosły mu czub i skrzydła. Wtedy is- 

totnie. czyk! Podstrzygłem mu skrzy- 

dełka i pod wodę zanurzyłem, tak na 

minutkę, a gdy strachu się nałykał, wy- 

ciągnąłem z powrotem na świat Boży. 

Potrzask nastawiłem ostrożnie, nikt 

tego nie widział — 'a gdy wyleciał z 

urzędu —— a gdy żandanmerja wyto- 

czyła mu proces, o — jakby — działal- 

ność antypaństwową, broniłem go gor- 

liwie z hałasem, wszyscy to widzieli. 

On może ma pewne wątpliwości, mo- 

że podejrzewa, że ja go z urzędu utrą- 

ciłem — ale nie wie. — Natomiast wie 

że mogąc go na sądzie zgubić — Wy- 

ratowałem go z ciężkiej opresji. i dla 
wdzięczny i musi 

minie słuchać. Tylko Iwieniecka w po- 

wiecie mi bruździła i Najwyższy ją ska 

a tutaj rządzę. 

Powiat to — ja. 

Z wpływów i władzy będę umiał 
korzystać — w ciągu lat dziesięciu 

uczynimy powiat rdzennie rosyjskim 

bez skazy prawosławnym. Kościoły wa 

lą się w gruzy, w L. dwa bez dachu 

stoją, w Kimbarówce —- tam nie było 

Iwienieckiej — sprzedańo kościół ży- 

dom. To samo zrobimy w Pohoście. 

— Poco ludzi drażnić bezużytecz- 

To była omyłka, występek prze- nie — zauważyła łagodnie pani Ksie- 

nia — nie żydom go sprzedamy, lecz 

przerobimy na cerkiew. Ё 
— Wszystko jedno — niech będzie 

i cerkiew. Za pięć lat i Łoknickiego. 
nauczymy żegnać się na lewo i spie- 
wać Hospodi Pomiłuj, za nim pójdą 
Hryczyńscy, Mirowicze, Rahozowie, — 
a kto będzie oporny, zginie pod na- 
szym naciskiem. — Działać należy sta- 
nowczo i przezornie. W tem jest mą- 
drość, by wiedzieć co czynić wypada 
w dzień biały, a co wolna robić tylko 

pod płaszczem cieniów nocy... Pani 

Ksienia spojrzała na męża nieufnie... 
-— Bądźcie przebiegli, kończył jako 

więżowie. 
Nastrój po dobrym obiedzie, po- 

dobny bywa do ognia słomianego, nie 

jest on trwały, zato żywym wybucha 

płomieniem, Podobny nastrój ogarnął 
w tej chwili gości marszałka, pod wra- 
żeniem słów jego wypowiedzianych 
z wielką werwą, zerwali się na równe 
nogi z kielichami w ręku „Hura — wo- 
łali Terfij Mikołajewicz niech żyje”, 
— poczem zaśpiewali ulubiony cztero- 
wiersz jego 

Przebiegłym bywa Grek 
Przebiegły i Ormianin 
Lecz przebieglejszym od nich 

wszystkich 
Uralski jest dworzanin. 

Marszałek siedząc na miejscu wtó- 
rował im grubym basem. „Uralski jest 
dworzanin! Uralski jest dworzanin!" 

Po obiedzie panowie popijali czar- 
ną kawę w tym samym obszernym sa- 

Bnikarnia „Wydaw. 

  

P. W K. POZNAŃ!!! 

Zarzad DGbr i Zakiadėv Romaną Źurowskiego 
FABRYKA SUKNA 

Leszczków, Op Waręż Małopolska 
upraszą o zwiedzenie stoiska firmy w Hali konfekcyjnej Nr 46. 
BUNDY (burki) na wzór Sławuckich, PŁASZCZE MYŚLIW- 

SAMODZIAŁY - LODENY na ubrania 

i KOCOW 

— DERKI na 
konie, KOCE, PLEDY. 

Sprzedaż detaliczna wprost z fabryki. Prosimy żądać pocztą 
ceaników i próbek. 0:81 

4 LEKARZE z POSADY Į 
ychowawczyni, 

nauczycielka 
Średnich lat 

poszukuje posady do 
młodszych dzieci z 
całodzienną opieką. 
Posiada poważne re- 
komendacje i długo- 
letnie świądectwą. 
francuzki i metodę 
Frebla. Przygotowuje 
do gimnazjum, wy- 
jedzie na wieś. Ту- 
zenhauzowska 16. -1 

| DOKTOR 
| | B.ZKKNOWIEŁ 
chór. weneryczne, 
szulis,  marządów 
moczowych, od 9 
—l, od 5—8 wiecz. 

| Elektroterapia 
(diatermja). 

      

Kcbista-Lekarz 

Bi. Zeldowiczowa 
*OBIECE, WENE- 
RYCZNE, NARZĄ- 
DOW MOCZOW. 
wó I2--2 | OG 4-6, 
ul. Mickiewicza 24, 

tei. 277. 

DOKTOR 

  

  

Pozo KUCHARZ. 
na wyjazd na ma- 

newry do Kasyna 
Oficerskiego.  Zgła- 
sząć się w Kancelarii 
Szwadronu Pionerów,. 

Lb. GINSBERĘ ut Kościuszki 10, od 

choroby weneryczne Ś aidocy" 9 
zyfiia i pożyć Wil- - MUERTE 
no, ul. Wileńska 3, te- 
lefon 567. Przyjmuje Samochód 
od 8 do p iod 4 do S.cjężarowy, 3-ch to- 

nowy, o 25,9.H.C., fir= 
my „Benz-Gagenau“;. 
4-ro cylindrowy, w 
dobrym stanie, oka- 
zyjnie sprzeda za 

00 złotych Magi- 
Święciany— 

9016—0 

— КОРИО | SPRZENKŹ 
Br. POPILSKI BWAWAWE 

choroby skórne i we” 
ueryczie. Przyjmuje Sa 
od godz. 10 śo lica  Okazyjnie 
$—i p.p. W.Pokulan- gą sprzedania dubel- 
ka 2, róg Zawalnej tówka (Gryf) kal. 12, 

W.2.P. „ bezkurkowa £ eże- 
ю та 0 zł. 

Br. ©. WOLFSOŃ Ogądać: wtorki, sro“ 
weneryczne, moczo-dy i czwartki. Magi- 
płciowe i skórne, ul,strat, Sekcja Zdrowia 
Wileńska 7, tel. 1067.0d 6 8 wiecz, —o 
—LLIS 

Bukfór Medycyny 

AWATAAR 
A. GYMELER 

choroby skórne, we= 

RÓŻNE 
BATWASE 

  

  

  

DOKTOR 

A.Blumowie 
Choroby weneryczne, 
skórne, i syfilis. Przy- Strat m. 
jęcie: Od 9--1 i 3—7. Wileńskie. 

Wilno, 

ul. wielka 21 
(Telet. 921). 
  

    

ktorami 

    

neryczne i moczo- 
płciowe. Elektrotera- 
pja, słońce górskie, 
diatermja.  Sollux. 
Mickiewicza 12, ró! 
Tatarskiej 9—2 i5— 

P 43. 

ЕН ННа оЛАО 
| Lee nemysti 
ВЕР В НЕНА Е ЕВ 

  

  

Každą sumę 
w dolarach, ru- 
blach i złotych 
obiegowych  ulo- 
kujemy najkorzy- 
stniej na mocne 

gwarancje 
D. H.-K. „Zachęta“ 

    

    

      
Lekarz-Dentysta | Mickiewicza 1, tel. 

MARYA 9-05. -0 

Użyńska-Smolska 
Choroby jamy ustnej. uamwsuczzwmaczwe 
Plombowanie i usuwą zGU BY 
nie zębów bez bólu, 
Porcelanowe i złote 
korony. Sztuczne zę- SIEROT OM 

by. ojskowym, u- nieważniam zgu- 

rzędnikom i uczącym bioną książkę 

się zniżka. Ofiarna 4 ° wojskową rocz- 

m. 5. Przyjmuje: odnik 1900, wyd. na 

8—1 i od 4—7. imię Wacława Toma- 
8 ле 

Wydz. Zdr. Nr. 3 SZUNa: 

  

lonie, gdzie się przed paru godzinami 
odbył osobliwy taniec we troje.. Ocze- 
kiwarto przybycia Łoknickiego. Zadz- 
wonił dzonek. 

— Pan Pogłoski — zameldował 
służący, gospodarz się skrzywił. 

— Prosić, prosić, — wołał Sauer- 
mil — on nam dużo ciekawych nowir 
opowie. 

— Pst — przerwał marszałek — 
powiedź, że mnie niema w domu, a 
pani marszałkowa prosi jutro na obiad. 

„ Służący wyszedł. — Czemu go pam 
nie przyjąłeś? On nie śmiał by się zja- 
wiać do pana, bez worka ważnych no- 
win. 

— Przyniósł by, jak zwykle, wór 
cały ziarna i plewy. 

Za dużo byłoby roboty z młynko- 
waniem tej mieszaniny, odwiewaniem 
kłamstwa od prawdy. 

— Kto go uważnie obserwuje 
twierdził Sauermil — łatwo to rozpo- 
zna. On napewno kłamie, gdy zaręcza 
słowem honoru uczciwego człowieka, 
on zwykle ikłamie, gdy mówi z lampą 
pogodnie uśmiechniętą,kiedy się skrzy- 
wi, jak gdyby kieliszek octu wychylił, 
powiedział prawdę. Znowu rozległ się 
dzwonek. 

Dobre życia chwile często sobie 
zatruwamy, przewidywaniami niepomy 
ślnych wypadków, Które się następnie 
nie sprawdzają. Z drugiej strony — 
kołyszemy się czasem w snach urojo- 
nej pomyślności, gdy licho tuż za pro- 
giem czycha. 

nictwo Wileńskie* Kwaszelna 23,


